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Yar1n1 beklerken 
IE5) ayramda Tiirk gazeteleri inti~ar 
(g) etmezler. Muntazaman her sene 

Alman hiikiimeti Holandaya Nazmi lOPGUOOiunun beyanafl 
iki defa tekerriir eden bu hadi

seye biz gazeteciler bir tiirlii ah~amamt· 
!tZdtr. Yiizlerini hi~ gormedigimiz halde 
aramtzda samimi ve devamh b~r fikir mii· 
nasebeti bulunan okuyucularumzdan, kt· 
sa bir zaman i~in de elsa, boyle birdenbi
rc aynlmak bize aCJ gelir. Herkes bay
ram yaparken biz stkdmz. Koca 1ehrin 
kalabahktan adam alm1yan sokaklannda, 
karaya dii,en bahklara doneriz. f~timai 
fonksiyonumuz iki giin i~in elimizden 
ahnrn1!tlr. Yazifemize kavu1uncaya ka
dar, yani halktm1zla diinya aras10da irti· 
bat ~vu,lugu hizmetini yapmak iizere 
tckrar hadiseler denizine at!lmcaya kadar 
bu tats1z iotirabate katlanmak da bizim 
rnesleki kaderimiz. 

yeniden teminat verdi Ticaret vekili muhtelif 
AMSTERDAMDA TEDBiRLER meseleleri izah edigor 

Evet, okuyuculanm1zdan iki giin i~in 
aynhyoruz. Fa kat iki giin diyip ge~miye
lim. f~inde ya~adtgumz ~artlar o derece 
ag!T. tehlikeli ve istikramzd1r ki bu k1sa 
rniiddet zarfmda bazt yeni vaziyetlerin 
dogmas!, Avrupa memleketlerini beklen· 
medik bir tak1m hadiselerin sarsmas1 ihti
mallerini hi~bir zaman imkans1z gorme
rneliyiz. 

Avrupa basta. Bu hastahgm oon kriz· 
leri. yanh1 bir tedavi yiiziinden patlak 
Verdi. 1919 da Versailles'daki umumi 
konsiiltasyonda kararla~tiTilan tedavi usu
lii, asab• bozuk ve kans1z Avrupaya hi~ 
de uygun degildi. 0 konsiiltasyona i1tirak 
eden Wilson, Clemenceau ve Lloyd 
Georges gibi profesorler, Avrupa dedigi
rniz bu basta uzviyeti kafi derecede tam· 
m1yorlardJ. Ona tatbik etmek istedikleri 
rejim daha ilk senelerde if! as etmi1ti. Fa

kat ne denir ki arllk i1 i1ten ge~mi1 bulu
nuyordu. Y eni tedbirlere ba,vurabilmek 
i~in, eskisinden daha 1iddetli bir taktm 
saromttlar kayd•tmek laZJm geliyordu. 
Hastamllln kendine mahsus hususiyetleri 
vardrr. Onun iizerinde herhangi bir ted~
vi usuliinii kolayca tatbika kalkama)'lz. 
Niyetltrimiz iyi de elsa, zavalhmn, bi
hu, dii,iinceye kadar lean kaybetmesini 
beldemege mecburuzdnr. 

ftte bugiin bu feci hadisenin ilk emare
lerini mii1ahede ediyoruz. Yukan sol ta
rafmda esasen bir iltihab bulunan uzviyet, 
ayni noktada 1iddetli kan toplanrnasmdan 
da mustaribdir. Ve diinyanq~ biitiin miite· 
hasSJSian bu hadise kar,tsmda elleri kol
lan bagh olarak bir1ey yapamamak gibi, 
hasta i~in cidden ac1kh bir vaziyette bu
lunuyorlar. Uzviyet kendi kendini par~a
layarak o noktaya biriken fazla kamm za
yi edecek ve miitehasSJSlar ancak ondan 
sonra iltihabm ~aresini aramak imkanla
nna kavu1abileceklerdir. 

Hitlercilerin toplanti yapmalar1 menedildi, 
F rans1z gazeteleri miihim tefsirlerde bulunarak 
F iihrerin ileri emrini verebilecegini yaz1yorlar 

•Hazuol• emrini alan Holanda ordusuna llllensub askerler 

Amsterdam 12 (a.a.) - Amsterdam fmdan Holanda hiikumetine verilen te • cektir. Amsterdamm deniz limani olan 
beleaiye reisi, Holandah Hitlerctlerin minat, ali makamat tarafmdan, Alman- Dijmuiden ak~am biitiin gemilere kapana
toplanll yapmalanm menetmi1tir, <;:iinkii yamn taarruz maksadlanm do1aytsi1e cakt.ar. Gemiler limana girmek i~in saba
bunlann vaziyeti, Holanda payit~htmda tekzib eder mahiyette telakki olunmak - h1 bekliyeceklerdir. Ba1vekil yann saat 
asabiyet uyandJrmaktad!T, tad1r. 13 te radyoda bir nutuk sayleyecek ve 

Alman hiikfunetinin, Holanda Krali - Ba,vekil bugiin nutuk soyliyeceh endi~eleri teskine ~ah1acakhr. T elefon 
~esile Bel~ika Krah tarafmdan yap1lan Amsterdam, 12 (a.a.) - Dun ak1am muhaverelerinin diin ak1amki ink1ta1 Miis· 
tasavvut teklifini itina ile tetkik edecegi· baza mmtakalarda ink1taa ugrayan tele· sertin Holanda Nazi partisi tarafmdan 
ne dair olarak bugiin Alman el~isi tara- ofon miikalemeleri bugiin tekrar diizele- [ArkliS1 Sa. 6 .Utun 3 te) ........................................................................................................................................................................................ 

Muharebe vaziyeti 
Cephede yeniden baz1 
baskin hareketleri oldu 

$eker Bayram1 
Bugiin, $eher Bayramrdrr. 

Bu vesile ile az:iz okuyucularr
mrza saadetler temenni ederiz. 

Cumhuriyet, her sene $eker 
Bayramrnda oldugu gibi, ya
Tin ve obiir giin inli,ar etmiye
cektir. 

«Suriye ve Filistin gi_bi memleketlerle miinaseba
bnnz• geni~leterek piyasamiZa ferahhk vermek 
istiyoruz, Amerikaya ihracab kolayla~hracagiZ» 

( Rumenlerle yapllan anla~manm esaslarr ) 
Bayram tatilini ge9rmek iizere evvel

ki giin Ankaradan 1ehrirnize gelen Tica
ret Vekili N azmi T o~uoglu kendisini zi· 
yare! eden bir arkada11mlza muhtelif me
seleler etrafmda beyanatta bulunrnu!tur. 
E vvela ihracma miisaade edilen mallar 
bahsine temas eden saym Vekil, vaziyeti 
1oyle anlatml!tlr: 

«- Diinyada iki ayd1r hadis clan barb 
hali, her memleket gibi bittabi bizi de dii· 
1iinmege ve baz1 fevkalade tedbirler al
maya sevketmi1tir. Hiikumetin her ley
den miihim olarak gozoniine alacag, ci· 
bet elbette ordunun ihtiyaclanm kar,tla
yacak mevaddm - her tiirlii ihtimal halin
de - yurd dahilinde bulunrnas1m temin et· 
mekti. Nitekim oyle yap1ld1 ve netice ola
rak ihracat esash 1ekilde takyid edildi. 
Bu vaziyetten dola}'l piyasamn stlunt!h 

(ArkaSt Sa. 5 siltun 3 te) Ticaret Vekilimiz Nazmi Top~uoglu .........................................................................................................................• 

« Yanlz~ kitab» meselesi 
Edebiyat derslerine aid programm 

edilmekte odugu haber 
I 

ineeye tetkik 
inceden 

veriliyor 

Edcbiyat kitabla~ile dcrs programlannt tctkik eden bcyet, Jl.faari£ Vekilini.Q 
lCiyaseti altmda yaphgt i~timalann birinde ... 

Liselerde okutulan edebiyat dersi miif- lise edebiyat muallimleri, birka~ giinden , 
redat programlan iizerinde tetkiklerde beri, 1stanbul K1z lisesi edebiyat mualli , 

Bu vaziyete bakarak iirnidsizlige dii1· 
memek bizim i~in miihim bir vazifedir. 
Baz1 kmmlarmda miizmin derdler bulu
nan Avrupa biinyesini umumi olarak mii· 
talea edersek istikbal bak1mmdan s1hhat 
ve ne10 vadeden unsurlar da goriiriiz. 
Hastahk, bu uzviyetin cenub ve cenubu 
1arki lu}'llarma sirayet etmi1 degildir. 
Biinyeyi te,kil eden unsurlann saglam 
bulunmalan ve giinden giine kuvvetlen
meleri, sirayet ihtimalini azaltmaktadar. 
Bilhassa Balkanlann en gene ve en dine 
bir azaSI clan Tiirkiye tarafmdan, krizin 
ba,langtcmdanberi takib edilen hatb. ha
reket, bu iimidli vaziyetin yaratdmas10da 
birinci derecede miispet bir rol oynamJt· 
hr. Her1eyden evvel kendi emniyetini 
dii1iinen, fakat bu emniyeti ancak kom1u· 
lannm menfaatlerini de ayni derecede dii
!iinmek suretile temin edebilecegine kani 
bulunan Tiirkiye Cumhuriyeti yiiriittiigii 
siyaset sayesinde bugiin yalmz bizim de
gil, biitiin Balkanlann istikbalini · daha 
genii bir emniyet ~emberi i~ine alm1ya 
muvaffak olmu,tur. Bu ise, ileride tabi 
olaca(!J tedavi rejiminde basta Avrupa 
Ya daha zahmetsiz bir nekahet devri va· 

i~inde yiiz Jcadar yolcu bulunan bir Frans1z 
gemisi, bir Alman tayyaresinin taarruzuna ugrad1 

bulunmak iizere Ankaraya davet edilen [ArkliS1 Sfl. 5 siltun 1 lfel 
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Diinkii spo; ........ lz.~;;k;t/;;·; ........ . 

deder 1iiphesiz. 

Evet, bizi okuyuculanmJZdan dyJran 
0niimiizdeki iki giin zarfmda bir~ok hadi
seler dogabilir. Ve bunlar 1imdiye kadar 
Uzaktan mii1ahede ettigimiz vaziyeti alt
iist edebilirler. Fa kat biitiin bunlar bizi 
ancak A vrupa medeniyet ailesinin bir 
•zast olarak miiteessir edecek ve alaka· 
landJracakhr. 

Milli emniyetimiz en miisaid 1artlar al
!tnda korunmu1 bulunuyor. Y>cuklunmt· 
2.1 eglenmek iizere bayram yerine gonde
]"~en biz Tiirkler, Avrupamn diger yer
e~IDde Jstlrab ve deh1et i~inde ya1tyan 

lDJiyonlarca insamn, yakm bir atide, 
Yurdlanm saran felaketten kurtuhnas1n1 
candan temenni ederiz. 

NADIR NADl 

FranSiz cephesinde ~·h~tmlan muhabere giivercinlerinden 
biri u~urulmak iizere ... 

Paris, 12 (a.a.) -Havas ajans1 as-! ka~ mitralyoz ate1i olmu1sa da hakiki bir 
keri vaziyet hakkmda 1u malfunah veri- muharebe cereyan etmemi1tir. 

yor: Bir Fransrz vapuru taarruza ugradr 
Bir ~ok tahminlere, Alman btaatlmn Londra, 12 (a.a.) _ Royter ajans1 

bitaraf memleketler hududlannda yaphk- bildiriyor: Bir 1ngiliz limamna gitmek ii· 
Ian tah1idata ve Siegfried hattJ iizerin- zere Man1a dogru hareket eden ve i~in
deki mevzilerde kiilliyetli takviye hare- de 1 00 kadar yo leu bulunan bir F ran51z 
katma ragmen, diin cephenin heyeti umu· vapuruna, bir azi tayyaresi tarafm
miyesinde tam bir siikiinet hiikiim siirmii1- dan iki bomba atJlm1~tJr. Bombalar vapu
tiir. Y almz Sarre'm bir ka~ kilometre gar- ra isabet etmemi1, denize, geminin yakl· 
bmda ve ayni nehrin bir ka~ kilometre mna dii1mu1tiir. Yolculardan biri, bu bom
farkmda iki Alman ke1if kolunun bir ~~- balardan birinin 20 yarda uzaga dii!tii-
kt! hareketi yapl!g1 haber veriliyor. Bir (Arkasa pa. 6 siltun * teJ 

Besikta~, Galatasarayi 
'~ok. giiriiltiil ii 

1 - 0 maglub etti, 
ve tekmeli oldu 

rna~ 

Galatasaray • Be§ild~ ma~mdan bir ensl-antane 

(fazqr 6 ncr aahilemizde) 
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II notlar1 

FransiZ ktzlari, cephelerdeki 
giil yerine kanlar1m 

ni~anhlarma ktrmtzi 
gonderiyorlar 

Bir adamdan obiiriine kan vermek bir- kimsenin parmagma bir igne batmbr, ~·
~ok hayali kurtanyor ve bugiin harb cer- kan kan damlalan cam levhalardan her
rahhgmda birinci planda yer tutuyor. Bi- biri iizerine konur. Eger kanlar uygunsa 
lirsiniz, hastahkla karu bozulmu1, yahud kanla serum halitasl pembe bir renk ahr. 
~ok kan kaybel!ni~. hemen hemen olmek Degilse kumlZI yuvarlac!klar bir araya 
iizere bulunan zavalhlann damarlarma toplamr ve kum!Zl tugla tozlan y•gmtlSI 
saglam bir kimsenin kam 1iringa edilir. gibi goriiniir. 

Usul malum: Y anyana yatmlm11 iki Eger A serumunda erirse, kan, A bo-
ki!i; kan verenin dirsek biikliimiindeki ka- liigiindedir. Fa kat 0 boliigiindeki kan 
ra kan damanna bir igne saplamr; igne- her serumda erir. 
nin i~i bo1 ve havas1 almm11 bir boru ile Damardan damara taze kan vermek 
kan verilecek adamm kara kan damarma daima artan ihtiyaclara artrk yeti1mez 
saplanm11 diger igne ile baghdrr. Arala- olmu1tur. Oliiieri dirilten bu devadan ~ok 
rma yerle1tirilmi! ~ekici bir tulumba ile miktarda el altmda bulundurmak ihtiyac1 
kanm aki11 ve ol,iisii tanzim edilir. vard1r. 

Adi bir !ITlnga ile de kan verilebilir. Cabuk bozulan bu >ok k1ymetli madde 
1,, her tiirlii takayyiidle kara kan dama- diri olarak bozulmadan saklanabiliyor. 
nna yapilan bir kan 1mnga elinek ameli- Pariste «Sent Antuvan» hastanesine 
yesidir. Usule gore, ya sade kan 1mnga kadmlar ge)ip kanlanm veriyorlar. Ora
edilir, yahud bu, kamn pihtrlanmasma da hususi laboratuarda bu kanlan mu
engel olacak bir madde kanlarak yapthr. hafaza edilmek iizere hamhyorlar. Ga-

Kanstzhktan hayah sonmek iizere bu- zeteler, radyolar i:m insani hamleyi ka
lunan birine kendi kanmdan vermek bir sabalara ve koylere vannctya kadar ya
fedakarhk say1la; bunda vicdam ok11- ytyorlar ve halki te1vik ediyorlar. 
yan bir haz vard1r. Bu fedakarhgm kan Kamm verecek erkek veya kadm1 dik
verene bir zarar1 dokunmamast yapdan katli bir s1hhat muayenesinden ge~iriyor
iyi]igi degerden dii1iirmez. lar. Kamnm hangi boliikten oldugunu 

Hastamn, yaralmm yakmlan, dostlan tayin ediyorlar. Bunlan i~inden 0 bolii
bu kurtanc1 roliinii yapmak i~in sevinerek giinden olanlar se~iliyor. Muayene olu
atihyorlar. Hastane hizmet~ileri de kan- nanlan yiizde 40 ve 45 i bu boliikten 
lanm vermekten ~ekinmiyorlar. Onlar da ~1k1yor. Elveri1li oldugu arda1Ilan kan 
bu hizmetlerile ogiinseler yeridir. vericinin kam ~ekiliyor ve isterilize edil-

F ransada, biiyiik !eqirJerde s.gn , za- mi1 , ~n;:e borularla iyice kaJ?ah bi~ cam 
manlarda «Kan verme» merkezleri ku- kab I~me akillhyor. Kamn pihtdanmamd
rulmuf!Ur. Oralara miiracaatinizden bir SI i~in glikozl.u si~~~t do _sud mahlulii ka-

'"saa¥' soilfa istediginiz kad.il'i~ze ve temil: ~f!mliyor. B~ .kit•don anrntk 200!-¢~ 
kan bulabiliuiniz. Kan verenlerin her biri kan ahmyor. I~me kan toplanan kab brr 
ayda 500 gram kan veriyor ve bir gram litreliktir; bu kaba bir~o~ kim:enin k.am 
kan i~in bir frank ahyor. toplamr. Kamm veren.lenn. el~nde b1rer 

Kan verenlerin s1hhati yerinde olmah- ft! bulunur; kan verd1klen tanh oraya 
d1r. Kanlarmda bula!tk hastahklan to- yazthr. Bir adamdan her ay 200 g~am 
humlan bulunmamahdir. Saglam ve sth- kan ahmr. Kan ahmrken batmlan Igne
hati yerinde olmak da kafi gelmez ... V e- nin acJSJndan ba1ka hi~bir fenahk duyul
renle alamo kanlanm birbirine uyup uy- maz, 
m1yacagun da dii1iinmek laztmdrr. Her- Damarlardan ~1kan kanm rengi koyu-
kesin kam birbirile kan!tmlamaz. dur, sterilize edilerek biraz hava verilir-

A boliigiindeki bir adam, kamm an- se giizel bir koyu kirmiZI renk baglar ve 
cak A boliigiindeki adama verebilir; B sonra kendi haline buahhr ve siiziiliir. 
boliigiinde bulunan adamm kamm da an- Her biri iki yiiz elli1er gramhk cam am
cak B boliigiindeki adama vermelidir. Bu- pullere taksim olunur; ampullerin agiz
na riayet olunmaz da, B de bulunan bir Ian lamba ile kapatJhr. Her ampul mu
kimse, A dakinin kamm alusa, kam art- kavva mahfazalara konularak 2+ derecei 
mak 1oyle dursun kanmdaki krrmlZI yu- hararette saklamr. Kan, bu hararet mu
varlac1klar bir araya toplamr ve harab hafaza edilmek 1artile ve 111ga gosterilmi
olur. Bu, zehirlenmenin bir tiirliisiidiir. yerek uzak mesafelere kadar gotiiriilebi
Yalmz 0 boliigiinde bulunanlann kam lir. Bu kan konservesini kullamrken, be
her boliikteki insanlarm kanlarma uyabil- deninkine miisavi bir s1cakhkta Jsltmah-
mektedir. d1r. Kan konservesi damarlardan taze ta-

Bir kimse hangi kan boliigiindedir? ze ~Ikanlan kanm i1ini goriir. Frans1z kiz-
Muhtelif boliiklerdeki kimselerin se- Ian bu sekilde cephelerdeki ni1anhlarma 

rumlan doldurulmu1, iizerleri numarah knmlZI ~iii yerine kendi al kanlarmi gon
ttibler. Bu serumlar ince cam levhalar deriyorlar. 
iizerine yay•hr. Kam muayene olunacak Dr. Ru~t;uklu Haklu 

Simit~iye crarptl . I Ayagmdan yaralaodi 
Taksimde Giimii1suyu caddesmde Sultanhamammda Ce1me yoku1unda 

Miihendis mektebi oniinden ge~mekte 45 sayth evde oturan 54 ya1mda Bay • 
olan simidci klfk dort ya1mda Mehmed ram, Beyoglunda Me1rutiyet caddesin
oglu Kaz1ma, Hamdinin siirdiigii 2319 de, bir kaldmmdan kar11 kaldmma ge -
numarah otomobil ~arpmifl!r. T ahkika - ~crken, Erenkoyiinde Bekar sokagmda 
ta bajlanmifl!r. II say1h evde oturan F aZII oglu Refigin 

idaresindeki hususi otomobilin sadmesi
ne ugram11hr. Bayram sol ayagmdan ya
ralanmi!, su~lu Refik yakalanmi!Ilr. Po
lis ve Adliyece tahkikat ve takibat yapii
maktadir. 

Bucrak kazasmda yaogm 
Burdur 12 (a.a.) - Diin, geceyan

smdan sonra Bus:ak kazasmda bir ~ift~i

mn evinden ~1kan yangm biiyiimek tehli
kesi gostermi1se de buradan gonderilen 

ltfaiyenin seri miidahalesi ile ii~ ev yan

dJktan sonra sondiiriilmii1tiir. Y angmda 
6 ~ift okiiz yanmi!Ilr. 

c;ifte atan at 
Kas1mpa1ada Zindanarkasmda otu • 

ran Hasan k1n Safiye, Bahriye cadde • 
sinden ge~erken doktor Manoele aid olup 
siiriicii Hasan tara fmdan kullamlan at, 
~ifte atm•!· Safiye ba1mdan agaca ya • 
ralanarak, hastaneye kaldmlmijtlf. Sii 

AT A TURK 
I c IN •• I I 

riicii Hasan yakalanrm!tlr. -·--y erle§tirilen go~meoler 
hmir 12 (a.a.) - Bulgaristandan 

1ehrimize gelen 300 niifusluk 130 aileden Yazan: ismail Habib 

Biiyiik Atamtz i~in yazrlan 
en son eser 

miirekkeb go<;men kafilesi Bergamaya ve 
21 aileden miirekkeb diger bir kafile de 
Menemen koylerine yerle!tirilmi!lerdir. 
Go~menlerin yanmda harman ve tohum 
makineleri, ~ift hayvanlan ve aletleri de 

11••••••••••••••1 vard1r. 

~-- -- ----- ~ 

CUMHURiYET 13 1kiucife~l'iu 1939 

( $ehir ve Memleket Haberleri J Siyasi icmal 

Pamukyag1 yerine 
zeytinyag1 satm1~ I 

Bir bakkal aleyhine 
a4j;dan clava hayli 
merakb safhaya girdi 

I Pasif miidafaa 
Ekiplerde ~al1~acak olan 

Lehistan facias1 
~ srun1zm en biiyiik facias! Lehis· 
~ tanm ve Leh milletinin ugr.~mi! 

oldugu miiellim felakettir. Oyle 
bir felaket ki Avrupamn en biiyiik ve en 
miitemeddin milletlermden birinin hal ve 
aklbetile ali\kadar olmakla kalmay1p 
A vrupanm iarkmdaki ikinci ve ii~oincii 
derecede devletlerin de siyasi ve askeri 
emniyet ve terakki temellerini sarsm1~ ve 
bahusus mahkiun ve esir milletleri son de· 
recede yese ve iimidsizlige diiiiirmii1tiir. 

Bir bakkal aleyhine umumi h1fZJSs1hha 
kanununa muhalif harekette bulundugu Bina 
iddiasile a<;Ilan bir davada, muhakeme; 

sekiz bin ki~i se~ildi 

hayli enteresan bir safha gostermekteclir. tespit 
, Davaya istanbul altmc1 asliye ceza mah- ' 
kemesinde baklhyor. Dava edilen, Be
yoglunda Ok<;umusada bakkal Ahmed -
dir. Diikkamndan, belediyece, iizerinde 
«halis pamuk yagi» etiketi bulunan bir 1i-
1e ahnrnlj, i~erisindeki mayi Belediye 
kimyahanesinde tahlil ettirilmij, bunun 

«halis zeytinyag"> oldugu anla!llm•!· ve , 
1imdi mahkeme, bu hadisenin umumi htf
ZISSJhha kanununa aykm olup olmad•gmi 
tayin ve tespit i~in, arajtlrma yap1yor. 

Halis olan pamukyag1 yerine gene ha!is 
olan zeytin yag1 salinak, bu mahiyette mi
dir ve hele bunda bir kas1d olabilir mi? 

Bu ara1t1rma masmda mahkemeye <;a
gmlanlardan biri de, Beyoglu Belediye 
doktoru Ahmed Kemal Somerdir. Hakim 

ve miiesseselerdeki korunma 
eden yeni bir talimatname 

tedbirlerini 
haztrlandl 

;limali kutubdan Hind Okyanusuna 
kadar olan sahada dizilmi! olan ikinci ve 
ii~iincii derecedeki devletlerin dahil bu • 
lundugu emniyet sisteminin anahtar ta~ml 
gerek niifusu, gerek sahast ve bahusus or• 
dusile biiyiik Lehistan te~kil ediyordu. Bu 
merkezin askeri noktadan ortadan kalk· 
masile bu manzumeye dahil memleketle· 
rin hemen hepsi a~1kta kalmii ve <;;orab 
sokiigu gibi birer birer hiirriyet ve istiklal· 
Jeri, miilki tamamiyetleri tehdid ve ihlale 
ugramlihr. Bu devletler ~imalde, cenub-

1 da, ~arkta bulunsunlar, ~imdi kendi emni· 

Arif, kendisine soruyor: 
- F araza, zeytinyagmm kilosu 55 ku

ru!a ise pamukyagmm kilosu 35 kuru1a 
olmasma ve zeytinyagmm daha faydall 

ve kiymetli bulunmasma gore, bunun pa
mukyagl yerine ve fiatma, yani satanm 
zaranna, mii1terinin karma salllmasma ne 
mana verirsiniz? Diikkancmm bunda her
hangi bir kasdt olabilir mi ve olabilirse ne 
gibi bir kasdt? 

yet ve selametlerini korumak iimidile 
blok ve garanti gibi tiirlii tiirlii yeni ~are
ler anyorlar. Bunlann tesir ve isabetlerini 
ancak istikbal gosterecektir. Mesela Fin
!andiyanm karada sevkiilcey! cihetinden 
en miihim ve gene umrani ve iktJsadi nok· 
tadan en hayati topraklanm ve denizde 
ve havada dahi istiklal ve tamamiyeti iliin 

Bir 5thhi imdad ekipi vazife halinde... clzem olan liman ve adalan Rusyaya 

- Pamukyagi, elbette ve daima zey
tinyagmdan daha ucuzdur. Buna naza -
ran, pamukyag1 sahyormu1 gibi zeytinya
gi satmakta gayrimefru bir maksad, gay

rime!ru kazanc temini mevcud olmamak 
lazun gelir. Sonra sthhate muztr olmak da 
mevzuubahs degildir. Bilakis, zeytinyagi 
pamukyagmdan daha fayda vericidir. 

- ~u halde, cliikkanc1mn boyle satma 
sma sebeb ne? 

- Y anh1hkla !i1elerin, etiketlerin bi
ribirine kan!hnlmasi, sebeb olabilir. Bu
<nml!l ,berabeH,b'l itt€ bir ciheti zikrelinek 
isterim. Kendisi, en ~ok Y ahudilerle mes-

WI.Qir Sfli!IIC.:~ka~, >1 );ilhlldi,ler de 
hemen umumiyetle zeytinya~ yerine pa
mukyagi kullamrlar. Onlann zeytinyagl 
ahcist olmamalan, zeytinyaginJU pamuk • 
yagt diye satilmasJ ihtimalini hallra geti

riyorsa da, tabii kat'i bir ~ey diyemem! 
- Y ani mii~teri kaybetmemek maksa

dl, oyle mi? Lakin, bu maksadla herhan

gi bir diikkanc1 paraca kendi zaranna sa
Il! yapar m1? Mii1teriye bu derece ikram
da bulunur mu? 

- 1-laya. i1in oras1 da dediginiz gibi
dir! 

Dava edilen, bu i1te sadece bir yanltf· 
hk oldugunu, kendisi diikkanda yokken 
~aagt Mehmedin iki etiketi biribirine ka -

n!tlrdigm• soylemektedir ve kasd1 olma
digma dair muhtelif miidafaa 1ahidleri 
vard1r. 

Miiddeiumumi muavini Necati, diger 
birka~ ~ahidin de <;agmlmasJ isteginde bu
lunmu!. muhakemenin devam1 bayram er
tesiye kalmi!hr. 

T ramvaym fren hava 
deposunu acml~f 

Vatman, mii~kiilatla bii
yiik bir tehlikenin 

oniine ge~ti 
T ramvay i~erisinde, biitun yolculann 

hayatmt tehlike kar11smda baakan bir ka
za atlatJlmi!tlr. 

F erikoyiinde Baruthane caddesinde o
tuz sekiz say1h evde oturan Kasim oglu 
Refik, Kurtulu!tan 287 say1h tramvaya 

binmi!, arka sahanhkta durmu1, tramvay 

Harbiyeye dogru yo) almi!Iir. Bu mada 
Refik, elindeki somun anahtarile fren ha
va depolanm kurcalamt!, a~mijl!r. Bu ha
reketi zamanmda goriilmii!, tramvay1 ida
re eden valinan ismail. tramvayi derhal 

durdurarak, ald1gt bu tedbirle tehlikenin 
atlatJimast imkam bulunmu1tur. Elindeki 

aletle fren hava depolanm a~an Refik, 

yakalanmi!IIr. Su~lu, hakkmda takibat a

~Ilmak iizere adliyeye verilmi1tir. Hadise 

srrasmda tramvay yolculan hayli tela! 

ge~irmi1ler, korkudan haykiri!anlar ol -
mu1tur. 

Bay ram 
Ezani : 
Zevali; 

namaz1 
2,39 

7,32 

Pasif korunma hazirhklan ehemmiyet
le devam ediyor. Ekiplerde ~ah1mak ii
zere 60 • 61 ya1lan arasmda 8,000 ki1i 
se~ilmi!tir. imdadt sthhi, gaz temizleme, 
itfaiye ve inhidam ekiplerinde ~ah1acak 
olan bu 8,000 ki1inin muayeneleri yapii· 
maktad1r. Bunlardan s1hhi vaziyetleri 
miisaid olm•yanlarm yerlerine daha ileri 
ya!takiler arasmdan s1hhi vaziyetleri mii
said olanlar dave! edilecektir. Halen bu 
ekiplere aynlanlarm muayeneleri kaza 
hiikumet tabibleri taraftndan yap1lmakta· 
dtr. Muayeneler tamamlandiktan sonra 
mezkur ya1takilerin her bireri s1hhi vazi
yetlerinin miisaadesine ve kabiliyetlerine 
gore ekiplere aynlacaklardtr. ltfaiye ekipi 
ne aynlanlar tayin edilecek miiddetler 
zarfmda kendi kazalan dahilindeki itfai
ye gruplanna giderek talim goreceklerdir. 
Imdadt s1hhi ekiplerine aynlanlar ise ge
ne her kazada hiikumet tabiblerinin ya
mnda . a~Ilacak kurslara devam mecburi
yeti'~dedirier. s,;- ek.li)Ierdeu ;,;; mthiriimi 
gaz arama ve gaz temizleme ekipleridir. 
Buniar .• i9n ·l:n;";D'iitiilli'de -.rokiorfaila 'kil
~iik s1hhiye memurlanna mahsus bir kurs 
a~1lacak, bu kursta ge~enlerde Ankara
da a~Ilan yiiksek kursa devam etmi> sih
hat memurlan tarafmdan yeni tarz gaz 

arama ve temizleme usulleri gosterilecek
tir. Kursu ikmal edenler kendi kazalann
da le!ekkiil edecek ekiplerin efradma gaz 
temizleme ve gaz arama usullerini gostere
ceklerdir. Bu suretle lstanbulun pasif ko
runma i1lerinin umumi kisiDI ikmal edilmi1 

olacaktir. Bina ve miiesseselerde yap1la- terketmesi i~in Sovyetlerin yaptJg1 !STar ve 
cak hamhklara gelince, istanbul vilaye- tazyik kar!lsmda iskandinavya devletleri 
ti Seferberlik miidiirliigii evvelce bunun lsve~. Norve<; ve Danimarkamn ayni za· 
i~in biiyiik bina ve miiessese sahiblerinin manda kendi miilklerinin emniyetile ala· 
tatbik etmek mecburiyetinde olacaklan kadar olan garbi Avrupaya ve Atlas Ok· 
pasif korunma tedbirlerine aid bir tali- yanusuna dogru Rusyanm yeni hulul ve 
matname viicude getirmi1ti. Mezkur ta- niifuz te1ebbiisii kar~ISlnda isti1arede bu· 
limatnamede baz1 tadilat icrasma liizum lunarak Finlandiya ile miitesanid olduk· 
goriilmii~ ve yeni bir talimatname haZIT- lanm ilan el!neleri ~ok miihimdir. 
lanmi!Itr. Bu talimatna,me yakmda biitiin lki ate~ arasmda bulunan Rumanya• 
muessese ve evlere tevzi edilecektir. T a- Y1 yeni Balkan blokunun kurtanp kur
limatnamenin tevziinden sonra bunun kon- taramtyacagmt da gene yakm istikbal 

gosterecektir. Halbuki kuvvetli Lehis • trolu i<;in heyetler te~kil edilecektir. Yeni 
I. b'lh b' rt d tanla munakid askeri ittifak sayesinde ta tmatname, 1 assa Ir apa 1man a o-

Rumanya, Umumi Harbden sonra da· turan kiradardan kimlerin pasif korun-
ima 1ark cihetinden emniyet ve huzur 

rna i!lerile me1gul olacaklanm tayin et- i~inde ya~ami~tJ. 
mekte, herkese vazife vermektedir. Ameli fki asra yakm bir zaman evvel Lehis
pasif korunma i~lerinde kadtnlara yalmz tanm istiklalini kaybel!nesile Avrupa 
miiessese ve ev dahilinde vazifeler tahmil muvazenesi ve Lehistan ayanndaki biitiin 
edilmi~tir. Diger taraftan halkm 1ehir da- devletlerin emruyeti bozularak .nihayet 
hilindc yaphracag1 niimune sigma klan i~in Umumi Harbin zuhuru ~aresiz oldugu 
evvelce <bir platr gonderilmi1ti. Bu planln gibi !imdi de Lehistanm askeri e miilki 
yerine yehi bir niimune gonderilmi~tir. Bu mevcudiyetini hybetmesile memleketin 
niimuneler k~a-dagitJimi!tlr. Kay- Almanya, Rmy.r, Litvanya ve Slovakya 
makamlar yakmda kendi kazalan dahilin- arasmda taksim edilmesi Avrupanm mu· 
de bu s1gmaklardan birer lane in1a ettire- vazenesini ve kii<;;iik devletlerin ve mah
ceklerdir. Bunlar i~in icab eden tahsisat kum milletlerin halas ~artlanm gene orta• 
verilmi~tir. Alakadarlar ayni zamanda u- ya atmifiir. 
mumi sigmaklar i1ile de me~gul oluyor· Leh milletinin bu defa ugradJgi fela· 
lar. Be1ikta~tan Ciragan sarayma kadar ket, vicdanlan isyana sevkedecek kadar 
uzayan ve i~erisi binlerce ki1iyi istiaba fecidir. Memleketin garb msfmda zabit, 
kifayet eden muazzam bir yeraltJ mahze- memur, ticaret erbab1 ve milliyet~i biitiin 
ninin mevcud oldugu haber almarak tet- smtflarm mensublan en ~iddetli takibat· 
kikat icrasma ba!lamlmi!tir. Ia kar!Ila!mi!hr. ;lark msfmda ise halkm 
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esiri muamelesi gormektedir. SEHIR ISLER/I 

Kar makinesi sabhyor 
Bundan sekiz, on sene evvel, Belediye, 

karlarm temizlenmesi i~in bir makine sa
tm almi!It. Bu makineden senelerdenl-eri 
istifade edilememektedir. Bunun sebebi, 
makinenin ancak yanm metreden fazla 
karlan temizleyip a1agiSI i~in i1e yara -
mamakta olmasld!f. Bursa Vilayeti, Is
tanbul Vilayetine miiracaatle bu kar ma
kinesini satm almak istemi1, Belediye de 
muvafakat cevab1 vermi1tir. 

lstikraz paras1 nerelere 
sarfedilecek? 

Istanbul Belediyesi, Belediyeler Ban
kasmdan yaptJgt 5 milyon lirahk istikra-
7m 1imdiye kadar ancak 1,1 00,000 lira
sml ~ekmi,tir. Bu para, lstanbuldaki ban
kalara yatmlmi!IIr. Belediye bunu ancak 
imar i~lerine sarfedecektir. Eminonii -
Unkapam yolunun her iki tarafma isabet 
eden arsalar kanunen kendisine ge<;tigin· 
den, Belediye, bunlan k1ymetlendirip sa
tacak, bedelini istimlak i~in sarfettigi pa
ramn yerine koyacakttr. Binaenaleyh bu 
istikrazla diger i1ler yapiimi! degildir. 

KOLTOR ISLER/ 

Amerikaya gidecek talebeler 
25 ikincite1rin tarihinde Pireden N ev

yorka hareket edecek olan Elias vapurile 
1 03 Tiirk talebesi Amerikaya hareket. e
decektir. Bunlarm arasmda Etibank na
mma tahsilde bulunacak olan 25 talebe 
de vard1r. 

VILAl'ETTE 

Valinio Biikre§ ziyareti 
Rumanya Propaganda Nammm da

veti iizerine Vali ve Belediye reisi Dr. 
Lutfi Ktrdar bugiin refikasile birlikte 
Rumanyaya gidecek ve bayram1 oradn 
ge~irecektir. Lutfi Kudar, bu ak1am sa
at be~te hareket edecek olan Rumanya 
vapurile Kostenceye ve oradan Biikre~e 
gidecektir. Vali, cuma giinii 1ehrim:ze 
avdet edecektir. 

ADLIYEDE 

16 su~Iu Adliyede 
istanbul Emniyet miidiirliigii memur

lan son ii~ giin zarfmda 1ehrin muhtelif 
semtlerinde yaptJklan me~hud su~larda 
16 ki1i yakalamijlar, Adliyeye gander -
mi1lerdir. Bunlar, Ali oglu Mehmed, 
Hasan oglu Muzaffer, Hasan oglu ~a
oan, Osman oglu Fikret, Ali oglu Meh
med, Akif oglu Emin, Yuvan oglu Kos

tantin, Mehmed oglu Ali Osman, lhsan 
oglu Hlfz1, Mustafa oglu Cafer, Hiise -
yin oglu Receb, N esim oglu Y asef Be
har, F aik oglu Hakk1, ibrahim oglu 
Mehmed, Hiiseyin oglu Mustafa Kadri, 
A1ir oglu ;laban isimlerindedir. 

MOTEFERRIK 

Alb lrakh talebe 
Diinkii Semplon ekspresile Parisien 

1ehrimize all! Irakh talebe gelmijtir. Bun
lar, memleketlerine gideceklerdir. 

--···~ Agaca ~arpan kamyon 
Kas1mpa1ada Bahriye caddesinde 

miiskirat bayii Ruamn 4 numarah diik
kanma bira getiren lnhisarlar idaresine 
aid 182 numarah kamyon, diikkan oniin
deki agaca <;arpmi!, agac devrilmi~tir. 
Kamyonun ~oforii hakkmda takibata gi
ri!ilmi!tir. 

-·-·~ Tramvaydan dii§en crocuk 
Topkapidan Sirkeciye gitmekte olan 

18 numarah tramvay arabasma as1lan 
Sanyerde Imam lsmailin 12 ya!mdaki 
oglu Ekrem, yolda dii~mii~. ba~mdan ya
ralanmi!, hastaneye kaldmlmi!IIr. 

c;op~iiye dayak atm1§lar! 
Beyoglunda Nev'izade sokagmda 4 

numarada oturan ve Abidinin lokantasm
da garsonluk yapan Ali ile arkada11 Ziih
tii, bir meseleden dolay1 ~op~ii 232 nu
marah Ali Cmara dayak atm•~lardir. 
Dudagi yanlan ~o~ii polise gitmij, mu
ayeneye sevkolunmus, tahkikat tcrasma 
ge~ilmijtir. ' 

Almanya eski hududlan dahilindeki 
Leblileri eski Rus Lehistamna teh<;ir ede· 
rek yerine BaltJk memleketlerile Sovyet 
idaresi altmdaki 1arki Lehistandan geti· 
rilmekte olan Almanlar iskiin edilmekte
dir. Lehistanm ii<; bu<;uk milyon tutan 
Y ahudi unsurunun ii<; milyonu Alman 
idaresi mmtakasmdadtr. Bunlar dahi, es· 
ki Lehistamn tam ortasmda ve Vistiil ve 
1imali Bug nehirleri arasmdaki Liiblin 
ha valisinde toplu bir hal de yerle!tiril • 
mektedir. ihtimal eski Almanya, Avus• 
tnrya ve Cekoslovakyadaki biitiin Y ahu• 
diler buraya nakledilerek be! milyon nii• 
fuslu bir Y ahudi mmtakasl viicude geti• 
rilecektir. Leh milletinin ugrad1g1 felaket
ten umum milletleri son derece elem 
duyrnakta, bir an evvel halastm can ve go· 
niilden dilemektedirler. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Basm Kurumunun umumi 
heyeti toplamyor 

istanbul Basm Kurumu reisliginden; 
istanbul Basm Kururnu heyeti umu· 

m1yesi ii9iincii toplantJSim 15 ikincite~· 
rin 1939 per§embe giinii saat 14,30 da 
Kurumun Beyoglundaki merkezinde 
yapacaktJr. Saym azamtzm te§riflerini 
rica edcriz. -···-

c;ocuga crarptJ 
T ophanede Bogazkesende 3 numarn· 

da oturdugu anla!Ilan Abidin oglu 7 y~: 
~mda Muhiddine, Beyoglundan ge~ti81 

mada, 1ofor Halil oglu Ihsanm kullaw 
d1g1 1651 say1h otomobil ~arpmi!, <;ocuk 
ayagmdan hafif~;e yaralanmi!tlr. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kurustur 

Abone seraiti} Tiirkive 
• leln 

Senellk 1400 Kr. 
Alb avhk 750 • 
Oc avhk 400 • 
Bi.r ay4k 150 • 

Harle 
lciD 

27110 gy. 
1458 • 
800 • 
'fokt'" 



13 ikincite~rln 1939 

SON HABER LER 

Sovyet -Fin mfizakereleri 

CUMHURfYE'r 

llim adam1 gozile : 

Ataturk 
Yazan: Pro/. B. Sabit Erduran 

GO NON MEVZULARI 

Holanda da bask1na 
kar§I haz1r! 

HEM 
I 

NAUNA 
MIHINA 

Dort harb 

Deniz iissii talebinden 
Rasga vazge~migor 

Bu buyuk, cihan1iimul ebedi yuce bir 
nam, aslflann tevalisi ile butiin bir be
~eriyet ve medeniyet camiasmm haftzasm
da nesilden nesle intikal edecek kemali-
ne ermi' bir sulh ve selamet sembolii o· 
larak yerle1ip kokle!irken asil Turk ukt· 
Din; kendine has, diinyada e~i gorulmi· 
yen miimtaz bir istiklalinin gaza ve zafer
leri i~inde ve her1eyin iistiinde semalara 
yukselmi~ 1anh bir alemi olarak dikili du
r .. cak ve ezeli ya1ayacakhr. 

ir harb i~inde, dart harbin seyir· 
cisi oluyoruz: I. Askeri harb. 2. 
lktJsadi harb, 3. Diplomatik 

Yazan: ABIDIN DAVER harb,4. Maneviharb. 

Moskovanm yeni teklifler haznoladtgt, 7 Fin ftrka
smm Karolin berzahmda toplandtgt soyleniyor 

Atatiirk, her bir oz Tiirkiin canevinde 
CfSiz tek bir insan ve deha aJeminde ise 
ba,hbatma tek bir cihan olarak dogmu1, 
gene o buyuk insan • yalmz bir ferdi ol
makla muftehir bulundugu • Turk mille· 
tinin oz kalbinde asil bir makar bulmu1· 

Alman ordusu, 110 tiimenlik buyiik berhava edilirse, deniz Y selmeer' e hiicum 
'-tsmile garb cephesinde, Holandadan ls· ederek nehirleri ve kanallan takiben mem
vi~reye kadar, takriben 1000 kilometrelik leket dahiline girecek ve onceden karar
':Jir hat uzerinde mevzi ahnca, bu ordunun lathnlan bir irtifaa geldikten soora, aglf 
!aarruz edebilecegi muharib ve bitarolf agtr yaytlarak araziyi istila edeccktir. 
\:,iitiin memleketler, mudafaa tertiblerin< Polders'leri yani denizden dolma •raziyi 
claha buyiik ehemmiyet ve kuvvet verdi· kateden hendekler, 1,50 metre derinligin
ler. Bu arada Holanda da, evvela !•lim dedir. Bu hendekler, yukselen sulann al
ve tecrube bahanesile, soora da a~tktan tmda kahnca goriinmiyecek ve mctorlu 
d~tga su baskmt yaparak mudafaa etmek bnlikler i~in muthi1 hirer tuzak halini ala-

Stokholm, 12 (a.a.) - Helsinkiden 
ahnan bir telgrafa nazaran Moskova mu· 
zakereleri etrafmda Finlandiyada hukiim 
siiren nikbinlik Moskovadan verilen ha· 
berler uzerine tiddetle sarSJlmtthr. Sov
yetler, Finlandiya mukabil tekliflerini ha
li hamdaki tekillerile kabul edemiyecek
lerini ve Sovyetler ittihadtnm Finlandiya 
arazisinde bir deniz ussu talebinden vaz
ge~miyecegini bildiriyorlar. Sovyet tefleri
nin Sovyet talebleri hakkmda yeni bir 
muhhra haZITiadtklan soyleniyor. Bu 
muhllranm bugiin haztr olmast muhtemel
dir. Ve Paasikivi'nin hukumetinden tali
mat almak uzere Helsinkiye avdeti icab 
edecektir. 

Finlandiya Hariciye N ozareti, T as 
aiansmtn, Rus - Finlandiya miizakereleri 
hakkmdaki mesajma dair bir teblig net· 
retmittir. Bu teblige nazaran, Sovyetler 
ittihadt, Finlandiyaya, miizakere teklifin
de bulunmu,tu. Finlandiya, Sovyetler it· 
tihadmm ve alelhusus Leningradm omni· 
yetine miiteallik olan biitiin hususatta ge· 

nit miisaadekarltklarda bulundu. Sovyet
lerin talebleri, Finlandiyayt, bitarafhg.m 
korumaga memur ciiziitamlan takviye et· 
mek zaruretinde btrakmtthr. 

tur. 
Bugun buyuk milletimizin istiklaline 

mehd olan Ankara, milli bir inktlab ba1a· 
nelS! Buyuk Atamn ebediyete intikal e· 
den aziz mevcudiyetini • daha ilk ayak 
bash8J gunde, bin ferah ve minnet nefe
sile i~imize doldurdu8umuz • o muattar 
topraklan i~inde sonsuz bir hu1u ve hiir
metle aanp saklarken; nurdan bir zeka, 
ate~in bir deha seyyalesi gibi kalbden kal
be ge~n maneviyeti de gene o koca mil
letin butun varhgmda azametle dolu bu
yiik bir heyecan, ve muazzam eserini ~e
refle koruyacak bir hayah cavidan yarat-

.Stedigi mmtakalan adamaktlh JS!ath. cakhr. 
Daha evvel, Holandanm su mudafaa· Holandamn, hava ordusu, takriben 

\llndan bahsederken arazinin motorlu va- 500 tayyareden miirekkebdir. Bunlann 
SJtalar tarafmdan ge~ilemez bir bal~tk arasmda en son model de, ve en $Ur' atli 
deryaSJ halini alabilmesi i~in, sulann vak- tipte, Icudretli bomba tayyareleri de var· 
tile koyuverilmesi laZim geldigini, aksi dtr. F elemenk havactlan, gayet iyi bir ta
takdirde, seri bir diitman baskmile su mii- Jim ve terbiye gormii!, en yuksek bir di, ip-
9afaastnm faydaSJz bir hale gelobi!e"e · lin ruhile yeti~mi!, se~me insanlardtr. Al
~ini siiylemi1tik. Holandahlar, b..sbna manyamn 6000 oldugu tahmin edilen 
ugramamak i~in, Alman tiimenlerinin tayyareleri karttsmda 500 tayyare, pek 
hudud civanna toplanmaSJ uzerine, he - zay1f bir kuvvet te!kil ederse de, F ele
men bendlorin kaptlanm a~ttlar ve Loylc menk bir taarruza ugrad1g1 zaman, lngiliz 
yapmakla da ~ok iyi ettiler. ve Franstz hava ordulan da yardtma ko-

Y edi Fin l1rha•r Carolien 
berzahmda 

Moskova, 12 {a.a.) - Dun Finlan· 
aiya murahhaslanntn yalmz Sovyet tek
liflerini reddetmekle iktifa etmiyerek hu
duddaki kuvvetlerinin miktanm arthrmak 
suretile itilafgirizliklerini takviye ettikleri 
suada mevzuu bahsolmu~ olan yedi Fin
landiya flfkaSJ, Leningradm kar~JSmda 
Carolien berzahmda toplanml~hr. 

Miizahereler umumi mevzular 

T as Ajan••mn tehzibi 
Moskova, 12 {a.a.) - Tas a· 

ansi bildiriyor : 1ngilizce Daily Ex
press gazetesi Exchange Telegraph 
ajansmm Helsinki muhabiri taranndan 
verilen ve Stalinin, Finlandiya taranndan 
kabul edilen en son miisaadekarhklan ye
niden reddettigini bildiren bir haber net
retmektedir. T a& aianst, Daily T eleg
raph'tn verdigi bu haborin hakikato asia 

uygun olmadtgmt beyana mezundur. Fin
landiyahlar, yeni hi~bir miisaadekarhkta 
bulunmam•t olduklanna gore, Stalin mev
cud olmtyan bir teyi reddetmi, olamaz. 

iizerinde ceryan ediyor Tas ajansmm bildirdigine gore, Finlan-
Helsinki, 12 {a.a.) - Tas· ajan51nm diyahlar, Sovyetler ittihadmm en kii~uk 

beyanah ve Finlandiya Hariciye Nazm- tokliflerini reddetmekle kalmaytp, uzlat· 
nm cevabt, Moskova gorutmeleri netice- mamak hususundaki taanniidlerini artttr· 
sinde, muzakerata kafi bir esas buluna- maktadalar. Son zamanlara kadar Fin
madtgtndan, bu muzakerelerin umumi landiyahlann, Carolien berzahmda ve Le· 
mevzular etrafmda cereyan ettigini gas- ningrad kartJSmdaki cephede, iki u~ fa· 
t~rmektedir. kast mevcuddu. Simdi, Leningrad civa· 

Sovyet taleblerinin netice•i nndaki fakalarm adedini yediye <;tkar-
Helsinki, 12 {a.a.) -D. N. B. aian· mttlar, bu suretle uzlatmazhklanm at•· 

s1 bildiriyor: !tar olurak gostermiolerdir. 
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Miinih 

faili 

suikasdinin Miitarekenin 21 nci 

aran1yor yildoniimii 

Hitler, diin sabah vak'a Kra1i~e Elizabet, radyoda 
mahallinde tetkikat yapb bir mesa.i okudu 

Berlin, 12 { a.a.) - Hitler dun sa bah 
suikasd mahallini ziyaret etmi1 ve tahki· 
kahn seyri hakkmda hususi tahkik komis
yonu :efinden bazt malumat almz1br. 

Ge1tapo'ya gelen mektublar 
Kopenhag, 12 (a.a.) - Munih sui

kasdinin muhtemel faili hakkmda Gesta· 
poya binlerce ihbar mektubu gelmektedir. 
Hususi komisyonlar, suikasdcinin, kralct 
veya komiinist Y ahudi muhitlerinde bu
lunmaSI ihtimalile arathrmalar yapmakta
dtrlar. 
Mesuliyeti Beynelmilel Yahudilik 

harehetine yiihletiyorlarmlf! 

Londra 12 (a.a.) - Krali~e Eliza
bet, mutarekenin 21 inci ytldonumii mu
nasebetile dun ak1am lngiliz lmparator
lugu kadmlanna hitaben radyoda bir me· 
saj okumu1tur. Krali~e demi1tir ki: 

IDI!IIT. 
Milletin bu buyuk varhgm•; biz biitun 

hayatlnca bize gosterip ispat ettigi o ha· 
rikalar kaynagt kahramanhklanndan son· 
ra en son olarak anavatamn, tam kurtu
Iu, hatlarmt ~izen ve Milli Misakt it
roam eden (Tiirk Hatay) m da verdigi 
er siizile, bir siizunu iki ettirmeden i~imi
ze katttgt bir anda gorduk. 

Bu sevgili Turk yurdunun da kurt\llu
;una ilk i~aret ve bir miijdei betaret olan 
o 1anh alanda, amanSJZ bir hastahi!ln de
vastz kalm•1 utlrablarma ragmen hayatl
m, memleket ve millet hayatma feda eden 
o buyiik kahraman, biricik sevdigi o ~e
likten de yaman Mehmedciklerinin ge~id 
resminde saatlerce ayakta durarak bir an 
kaybetmedigi ve son nefesine kadar de
vam ettirdigi kudret ve cevvaliyetile, ken
di camndan da ustiin tutt\lgu can vatana, 
bir par~a can ve bir par~a vatan daha 
vermit oldu. 

Onun ugruna bin can vermek istedigi
miz bu andao sonra onu bir daha, ara· 
mJZda ve uzerine titreyerek a}'lrmak iste-
medigimiz batucumuzda maddeten gor
rnege bir turlii imkan gorememek bahtSJz· 
hi!lna du1tuk. 

Herkes yanm•! ve yakt!mt!h· Ht~kmk· 
tan kuruyan, aglamaktan kanayan dil ve 
gozlerde ne tab ve ne tuvan kalm_lfh· 

En buyuk bir teselli... 0 muazzam 
dahinin millete tevdi ettiiii e1siz bir eseriy
di. 

Millet ancak bu eserle miiftehir olur ve 
ancak onun bakasile bir baka bulur. Ata· 
turkten oz Turke ge,en bu eser, gun ge~
tik~e azametle,en bir 1aheserdir ki o tii· 
kenmez saye bir gayret ve aktllara bin 
hayret veren bir viis'at ve mahiyettedir. 
Turk yalmz ondan aldtgt bir luz ve kuv· 
vetle yalmz onun ~izdigi dogru bir yolda 
durmadan yurur ve ilerlerken daima o
nu, o buyuk kurucu ve kurtanctsmt goz 
onunde, goz bebeginde kudsi bir rehber 
olarak tutacakbr. 

Fa kat, bir memleketin mudafaaSJ i~in, 1acaldan i~in. bu 500 tayyarenin, muhim 
valmz bir ktstm araziyi suya boi!mak kifi bir kuvvet halini alacag1 tabiidir. 
degildir. Bu pasif mudafaadtr. Aynca Holandanm deniz kuvvetleri, bir Al
aktif miidafaa da yapmak laz101dn. Ho- man istilasma kar11 buyuk bir rol oynaya· 
landahlar, sulan koyuvererek, mustevlinin cak vaziyette degildir. Bu ku~iik devletin 
ge~ebilecegi yerler, ~mur oldu, arhk astl deniz kuvvetleri, F elemenk Hindi•
yan gelip keyfimize bakabiliriz, derlem tanmm mudafaasma tahsis edilmifi!T. Bu 
buyuk ve feci bir hayal inkisanna ugnya· mustemlekelerde 3 kruvazor, 12 muhrib, 
caklanm bildikleri i~in, yalmz sellere bel 20 denizalh gemisi, 80 biiyuk deniz tay· 
baglamadtlar. Filvaki, Holanda ordusu, yaresi, miihim miktarda kii~iik tayyare ve 
daha 29 agustosta, umumi seferberlik muteaddid muavin gemi vardtr. Avrupa
ilan etmi! ve 2 eylulde takriben 350,000 da ise 6 tarassud gemisi, 6 denizaltt gemi
ki~ilik bir orduyu silah albna almt!tiT. si, muteaddid hucum botu, bir duzine ka
F elemenk hukumeti, Almanyamn miite- dar mayin dokucu ve ayni miktarda ma
caviz bir siyaset takib etmege ba~lad•ii• yin toplay1c1 mevcuddur. F elemenk tica· 
ge~en ytlda da, bazt mudafaa tertibleri ret filosu ise 3 milyon tonluk 1,096 gemi
almt!h. Evvcla, askerlik muddeti 5 aydan den miirekebdir ve Avrupamn be~inci de
l I aya ~·kanllDit, askerlikten istisnalar niz ticaret filosudur. Harb, Holanda de
kaldml~t~. au mudafaa _tertible~ile. b~ra- niz ticaretilll' hayli zarar vermittir. Yal
ber tahkimata d~ ehemmt~e~ venlmt~h. mz Rotterdam limanmda 35 gemi baglan· 

Holanda tah~mab, but\ln hudud bo- m11, 30 kadar F elemenk g~misi satlhga 
yunca uzanan btr kazematlar, ve blok- ~1kanlmt~tlr. 
?~vzlar manzumesidir: Bu manzumenin Holanda, miidafaa tedbirleri almasma 
t~nd_e ve e~raft~daki butiin kopriilere, ra8men, bitarafhgmt muhafaza etmekte, 
~tmdtden dma~tt kon_ulmu~; yollara, ayni tehlikelere maruz kom1usu Bel~ika 
tanklann ge~mesme mam olacak barikad- ilc dahi bir askeri anla1ma ve bir kamhkh 
lar y~ptlmtlhr ... ~-ii~n _ta~kimat, b~rbirlerl- yardtm pakh imzalamamaktadtr. Ya!ntz, 
ne yuzlerce ku~uk Jshhamla bagbnmtt- fngiltere ile Fransa bir tarafh olarak Ho
I!~. Hudud taburl~n tezyid l'e takviy~ e· landayt garanti e~i1lerdir; yani Alman
dtlerek, bunlar, btlhassa Alman -. Bel~i- ya, bu memlekete taarruz ederse, tngiliz
ka • Felemenk hududlannm btrlettigi lerle FranSJzlar onun yardtmma ko~acak
mmt~kaya. sevkol~mul_lar ve oradaki lardtr. Fa kat karadan yaptlacak yard1m 
tahktmatl 11gal etmt!lerdu. i~in, Bel~ikadan ge~mek Iaztmchr. F de
. . Su .. mudafaasma geli~ce, bu. sa~ada en menk, bir Alman taarruzuna ugrddtgl 
1y1 mudafaa hath, .t~h~tm e~tlmt! olan zaman, Bel~ikamn bir gaflete kaptlarak 
Yssel k;nahda. Btr~nct, su mudafaa hath FranSJz ve lngiliz ordulannm kendi top
Zwelle den Maestncht e kadar uzamr. raklanndan g~ip Holandaya yardtma 
B': hatta ~ersfoort mmtakasmt suya ko~malanna mani olmast ihtimalinden a
bogacak terttbat ahnrm1hr. Sular baSJI· raSJTa, bahsediliyordu. Fakat, Bel~ika 
dtktan sonr~, mustevlinin mukabi! ~erti· Krahnm son zamanlarda soyledigi bir 
batla. ~u mudafaa~ ?ozmasma mam ol· nutukta, Holanda ile yanyana hareketten 
~ak l~m. «Grebbehme» denilen bir tah- bahsetmesi ve iki memleketin beraberce 
k~mat hath vucude getirilmi1tir ki bu istih- sulh teklifinde bulunmalan bu manaSJZ 
kamlar, su bastian mmtakaya hakimdir. ihtimali ortadan kaldtrmt~br. Almanl•nn 
Bu hattan sonra, Dordrecht, Utrecht ve Holandaya taarruzu h )' d b 
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1. - Askeri harb, ~imdilik, sakin bir 
seyir takib ediyor. 

2. -lkhsadi harb, i~in i~in, fakat fn
giltere ile F ransanm lehine, devam •t.Jnek· 
tedir. Bu aym dordiine kadar, yalmz ln
gilterenin zaptettigi Almanyaya mahsus 
harb ka~ag. e1ya 420,000 tonu bulmu~tur. 
F ranstzlann musadere ettikleri haric. AI· 
manyamn, sulh zamamnda yaphgt ith .. la· 
Lm yuzde 32 si deniza~tn memleketletden 
gelirdi. ;limdi, ikhsadi harb, bu ithalah 
kamilen durdurmu~tur . Gene Alman itha· 
latmm yiizde 20 si, bu memleketin ~imdi 
harbettigi memleketlerden geliyordu. Bu 
da, durmu~tur. Demek ki Alman ithalah· 
mn yuzde 52 si, a1agt yukan yanst kesil
mi!tir. Almanyanm kom!ulan, Rusy~ da 
dahil olmalc iizere, bu eksigi asia telafi e
demezler. 

3. - Diplomatik harbe gelince, AI· 
manya, harbe girmeden evvel, Sovyet 
Rusyayt elde etmekle hahn saythr bir 
muvaffakiyet kazanml!llr. lngiltere ile 
F ransa, Ankara muahedesile Turkiyeyi 
kazanmt!lar, Amerikamn ambargoyu kal· 
dnmast uzerine de -hem diplomatik, h~m 
ikhsadi, hem de silah temini baktmmdan 
askeri olmak iizere- u~ cepheli bir muvuf
fakiyet temin etmi1lerdir. 

Biitiin bitaraf devletler, bilhassa yakm 
kom1ulan Almanyadan uzakla!maktadrr· 
lar. 1spanya, kendisinden yiiz ~evirmi~: 
halyanm mihver siyaseti ve ~elik pakta 
baghhgt butun hararetini kaybetmi!tir. 

4 - Manevi harb ise, en buyiik ~id
detile devam etmektedir. Sinir harbi diye• 
bilecegimiz bu harbde, iki taraf devlet ri
calinin nutuklan, radyolannm konu1ma· 
lan ve matbuahmn ne1riyah butun kuvve
tile birbirlerile ~arpttmaktadn. 

Manevi harb, sinir harbi, kuvve! ve te· 
sirini sozden degil; askeri muvaffakiyet· 
Jerden ahr. 

Garbda, her ge~en gun lngiltere ile 
Fransamn lehinedir. ;lunu unutmam•k 
liz101dn ki iki miittefikten bilhassa lngil· 
tere, harb patladt8J zaman, buyuk bir 
harb i~in ham degildi. Harbin birinci yt• 
h, lngiltere ve F ransa i~in, askeri harb 
itibarile «mudafaa ve hamhk» ythdtr, 
I 940 senesinin ilk aylarmda, 1ngiliz niza• 
miye ordusuna, ge~en nisanda, kabul. edi
len mecburi askerlik hizmeti kanununa 
tevfikan silah altma almanlardan, bir mil· 
yon kitiden fazla asker iltihak edecektir, 
Mustemlekeler de, kara ve bilhassa hava 
kuvvetleri hamlamaktadular. Evvelce, 
Amerikaya JSmarlanan ilk tayyareler yola 
~tkanlmt~hr. Kanada, kendi fabrikalann· 
da yaphklarmdan ba1ka Amerikaya 1500 
t~yyare tsmarlamak karanndadu. Goring, 
Amerikamn, muttefiklere bir senede 8000 
l•yyare verip veremiyecegini tetkikle me•· 
guldur. 8000 olmasm da 7000 voy~ 
6000 olsun. Bu muazzam yekuna lngiliz; 
ve F ranstz fabrikalanmn gittik~e artan 
imalatmt da ilave ederseniz, ~tkan ~ekun 
Goring'in planlanm ve istihsalatmt her· 
halde ~ok geride btrakn. 

Fransamn da, miistemlekelerdeki ktt· 
alanndan yeni ordular te1kil ettigi rnu• 
hakkakbr. 

Munih, 12 (a.a.) - Matbuat Bur· 
gerbran birahanesi suikasdile metgul ol· 
maga devam etmekte ve bu suikasdin rna· 
nevi mes'uliyetini daha timdiden tamami
le beynelmilel Y ahudilik hareketine yuk
letmek mumkiin oldujlunu yazmaktadtr. 
Polis tara hndan yaptlan arafhrmalann 
neticeleri timdiye kadar maiOm degildir. 
Gestapo te~kilah muhim bir izin ustunde 
bulundugunu ve yakmda bazt if~aatta bu
lunabilecegini umid ettigini bildirmekte
dir. 

Bir Ali'tan vapuru 
Santiago de Chili 12 {a.a.) - Ge

cenlerde Tacahuano'ya iltica etmi1 olan 
Tacoma' admdaki Alman vapuru, zahire 
Ve bilhassa bugday yiiklu oldugu halde 
Hamburga muteveccihen hareket etmi1· 
tir. Geminin hareketinden biraz sonra 
Alman tayfalardan biri kendisini denize 
•tm11 ve bogulmu1tur. Sular, cesedini 
T omea yakmmda karaya almtfllr. 

«- Vaktile kadmlann cephedeki er· 
kekleri cesaretlerile ve 1efkatlerile te1cri· 
den daha fazla bir 1ey yapmalan kabil 
de'gildi. Bugun bu degi!mi1tir. Kadmla· 
TID yerine getirilecek hakiki ve hayati 

vazifesi vardtr. Bu vazifeye davet benim 
yiiregimden kopup geldi. 0 davete icabet 
tarzmtzdan dolayt size te1ekkiir ederim. 
Kabul ettiginiz vazifeler milli hizmetin 
her sahasma 1amildir. Bu imtihan dev • 
resinin pek ~oklanmzm yapmak mevki -

inde bulundugu daha mutevazi rolu de 
unutmtyorum.» 

lki devlet reisi arasznda 
Londra, 12 {Hususi) - lngiltere 

Kralile F ranstz Cumhur Reisi arasmda 

mutarekenin ytldonumu munasebetile teb
rik telgraflan teati olunmu!tur. 

Yugoalavyada 
Belgrad, 12 {a.a.) - Mutarekenin 

ytldonumu diin memleketin her tarafmda 

tes'id edilmittir. Belgrad'da Patrik Pav

rilo ortodoks kilisesinde Krahn miimeuili 
ve hukumet erka.mmn huzurunda yaptlan 

dini iyine riyaset etmittir. Bir ~ok Fran
SIZ askerinin medfun bulundugu Belgrad
daki F ranSJZ mezarhS.nda yaptlan mera
sim bilhassa heyecanh olmu1tur. 

Ataturk demek, Turk milleti demektir. 
Bu halde Turk milleti Atasmm en ha· 

kiki ve en samimi bir mumessilidir. 
Onu oldu diyenler ne kadar yaz.:k ki, 

kendilerini bilmiyenlerdir. 
Onun bu alemden diger bir aleme ge~

mesinden; gunler degil, aylar ytllar de • 
gil, hatta amlar ge~se gene Onun benli
gimize ge~en o buyuk benlignin her bir 
zerresi, Turkun muteselsil varhgmda go· 
rulmomi1, i!itilmemi1 harikalar yaratacak 
ve gozler kama1t1racak kudrette bitme> 
ve tukenmez bir cevher olarak parhyacak
hr. 

u attm ar asm a a an arazt, F ele- sine girmes'1 .. d d • · b' 
· ')]• k 1 · I ne musaa e e ecegt ve 1nat 
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e dar~!, ~~ ukk1 ebbe~aber ~oyuve- ko,acagt muhakkak addedilmektedir. 

n fill su ar an mure e btr mama hatb 
mudafaa edecektir. Eiier, Zuyderzee'yi 
koruyan 30 kilometre uzunlu~ndaki sed, 

merkuz eden emin bir kuvvet oldu. Onu 
ba,tanba~a batarmtt olan o biiyuk dahi 
bir ba1m. gene sonuna kadar ba,aracak 
olan bu buyuk bir ba1a pek biiyiik bir 
inanct vardt. Kemalile batanlan ~bedi 
bir eser, lsmetile yiiriir ve urerken mille
tin bir ferdinin; hayah pahasma cia olsa 
gene bir zerresini feda edemiyecegi a>iz 
Cumhuriyetinin; milleti ihya, vatam ila 
edecek temiz ve puriizsuz yuksek gaye
sine ula,maktan ba1ka bir du1uncesi 
yoktur ve olomaz. 

'i-¥'i-

Almanya, garb cephesinde, hareketsiz 
kaldtk~a. buradaki muharib ve bitdrdf 
devletlerin mudafaa tertibleri ve kuvvetle
n mutemadiyen artmaktadtr. F ranSJz ve 

fngiliz ordulan, 1svi~reden denize kadar 
uzanan Franstz hududlanndaki tahkima
h gittik~e kuvvetlendirdikleri gibi, fsvi~
re, Bel~ika ve Holanda da, ordu!onnm 
eksiklerini ve mudafaa hatlanmn noksan
lanm tamamlamaktadtrlar. Mesela, Ho
landanm, bir Alman taarruzundan ~uphe 
eedrek su mudafaasmt harekete g~tir
mesi, bu ~e~id tamamla}'lct faaliyetlerden 
ve uyamlr.hk tedbirlerinden biridir. 

Butun bu haztrhklarm 1940 bahanna 
kadar ~ok verimli olacagma fuphe yok· 
tur. lngilterenin Amerikaya evvelce IS• 

marladtgl tayyarelerden 450 tane<inin 
~ubata kadar teslimi, buna bir delildir. 
Almanya i~in, bu sene harekete ge~mek 
iizere ancak bir ay kadar vakit vardtr. 
Almanya, bu muddet zarfmda da, bir~ey 
yapamazsa, General Ktt'm beyaz ordula· 
n, harekata mani olacak ve Almanlar, 
garbda, harbin ilk altt ayhk bilan~osunu 
kaytbla kapam11 olacaklarchr. 

Nobel kimya miikifatlarini 
reddeden profesorler 

Bern I 2 (a.a.) - Bund gazetesine 
!lore, 1936 ve 1939 Nobel kimya muka.· 
fatlanm kazanan Alman profesorlerin • 
den Kuhn ve Butenandt bu mukafatlan 
teddetmi1lerdir. 

Kurtuna diziJen bir Alman 
Belediye reisi 

Berlin 12 ( a.a.) - Eski Bromberg 
helediye reisi Barciszeski, harbin ilk giin
lerinde bu tehirde Almanlartn katledil • 
lltesinden mes'ul tutuldugu i~in kur1una 
d,zilmi,tir. 

hmirde giydirilen C<Ocuklar 
b fzmir 12 {a.a.) - Ktztlay kurumu 
~Yram miinasobetile 300 ~ocuk giydir • 
J1~ ve 350 yoksula da elbiselik kuma1 

"gltmtlhr. 

Almanlar, bir Finlandiya 
gemiaini musadere ettiler 

Helsinki 12 (a.a.)- Finlandiya bandtra 
It 2430 tonluk Airosto vapuru Aland ada 
Ian civarmda bir Alman harb gemisi tara· 
fmdan muayene edilmi1 ve Swinemun· 
de'ye gotiirulmu1tur. Bu vapur Selluloz 

yuklu oldugu halde Finlandiyadan Arne· 
rikaya hareket etmi1ti. Bu musadere Al
manyamn Finlandiya gemilerini lsve~ 
karasularmdan ;lima) denizine ge~irmek 
istemedigini teyid eylemektedir. 

Bel~,;ikadan ayrdan lngilizler 
Bruksel 12 (a.a.) - Resmi SJfall ol

mtyan 1ngiliz kolonisi komitesi, seyahat 
masraflanm kendi ceblerinden odeyebi • 

lecek olan 1ngiliz tebaasma Bel~ikadan 
aynlmak uzere haztrhk yapmalanm diin 
ak1am bildirilmi1tir. 

Bu cevherli Kemalist Turk milleti, re
alist bir miitdekkirin ebedi olmez bir va• 
ri!idir. Buyiik millet bu verasetle idrak et· 
tigi esash ve haU.skar bir rejimi, hayah 
i,in en onde gelen bir kuvvet ve en batta 
gelen bir kudret bilmektedir. Ne de olsa 
gene kurulu1unu ve kurtulu1unu lr.udretli 
elinde tutan bu kahraman millet, ona bu 
kuvveti tanttan buyuk kurtaracJSmiD ir1ad 
ve i~tihadma medyundur. 

«Turkiin asil kanmda mevcud olan o 
kudret ve kuvveti» sezen ve onu sar· 
stlmaz. bir irade ile idare eden o bliyiik 
mur~id nihayet, kurtanp kurdugu yeni 
bir yurdun, cihanm bin 1uri1i !~inde hilt 
ba1tanba1a bir mamureye dondugunii 
gordu ve yalmz vatam i~in sevdigi hayata 
o semavi gozlerini emin ve musterih ola
rak yumdu. 

Arllk Onun i~in titreyen gozler ve yii
rekler 1imdi de eseri i~m titremekte ve bu 
titreyi1ile milli emeli beslemektedir. On
dan miintakil ve muteselsil zerreler halin 
de mutevaris buyiik metin bir hartk~t. 
milletin biiyuk bir inan ve itmananilt E
bedi Sefinden, Milli Sefine tecelli ve te· 

Bu yolda, strf vatan ve milletin St'lame
ti ugrunda, a~tlan milli bir savatta kaza
mlan bir istikliil, her anda her~eyin us
tiinde tuttugumuz en mualla bir berate is
tidlaldir. 

Bunu yaratan, Ebedl ;lef (Ataturk) 
Lu berab, elinde tutan Turk mill<trne, 
dogru hur ve mustakil bir yolu aydmlatan 
milli bir me1'ale olarak emanet etti. 

Bugun milletin butun bir ittifakile o 
me~'aleyi eline alan ve milli bir nigeh • 
bam bulunan Milli ;lef fsmet lnonu ise 
yer yer bu vatamn her yerinden, (orad a 
yalmz du1mam degil milletin makus ta
lihini de yenen) furi ve muspet kahra
manhklan, ezeli dirayet ve yararhklarile 
daha nekadar ~k milli hirer cevher yara
taca8Jnda ve Tiirke tarihindeki azameti 
ila ve muhafaza ettirecek aziz bir rehber 
oldugunda hepimizin en kavi bir inan ve 
imam vard!T. 

Behfet Sabit Erduran 

Harbde, bilhassa bir harbin ba,mda 
surpriz yani baskm, ~ok muhimdir. Al
manlann Lehistana kar~1 yaphklan b•a
km, bu memleketin gafil avlanarak sefer
berligini bitirmeden, kJSa bir zamanda 
maglub olmasma sebebiyet verm1itir. Fa
kat 1arkta bir baskmla muvaffak olan AI· 
manya i~in, garbda baskm yapmak imka
m kalmamlfllr. Holandadan 1svi~reye 
kadar uzanan hududlarda, her Alman ta· 
aarruzu, yerine gore, az~ok 1iddetli bir 
mukavemetle kar,tlanacak, Alman hat
kumandanhgt, sevkulcey~in, harb san' ah
nm ana prensiplerinden biri olan baskm
dan istifade edemiyecektir. Simaldcn ce
nuba dogru, Felemenk, Bel~ilr.a, Franstz. 
lngiliz ve lsvi~re ordulan, silihbatma et· 
mi1. parmak tetikte, Alman ordusunu 
bekliyorlar. Almanya, taarruz ederse ~e
tin muharebeler yapmak mecburiyetinde
dor_ 

ABIDIN DAVER 

{:or~il'in nutku 
Londra, 12 (a.a.) - Amiralhk Bi· 

rinci Lordu ~or~il, bu ak1am radyoda 
bir nutuk soylomi,tir. c;or~il demi,tir ki: 

«- Buyuk Britanya, harbe mani ol
mak i~in hor 1eyi yapm11 ve sulh lehinde 
bir ~ok 1eyler kabul etmi1tir. Fa kat !im
di harbde bulunuyoruz. Maksadtmtz harb 
yapmak ve du1manm usanmcaya kadar a· 
ztmsayamtyacak olan vesaitimizin imkam 
ni•petinde harbe devam etmektir. 

;lunu mutlak bir hakikat olarak telakki 
edebilirsiniz : Y a F ransa ile Buyuk Bri· 
tanyamn modern diinyada hikmeti vucu· 
diinu te~kil eden her 1ey bitip gidecek, 
yahud Nazi rejimi ve Hitler ezilecek ve 
mahvedilecektir. 

Muttefilr.ler kendilerine bah1edilen 10 
hafta muddetten memnuniyetle istifade et· 
mitler, hazlfhklartm tamamlam'!lardtr. 
Butun dunya Hitlerin ve Hitlerizmin a· 
leyhindedir. Her trka mensub insanlar bu 
korkunc hayalin kendilerile onlara mev
ud olan ve bu asra yak11an il~ri hareketi 
arasmda dikildigini hissediyorlar.» 
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l KU~;Uk ~ 

hlkiye ~ Kii<;iik yar.'!~~ .. ~ j 
Cevad Refik, heniiz bavullarmt a~ - Gene adam ba!tnl kaldtrdt. T ekrar 

mamt!h- Kendisini olduk~a yorgun his- ktza baktt. Giir, kumral kirpiklerin biraz 
sediyordu. Vapur ftrtmaya · tutulmu1, giilgeledigi bu iri bebekli, menevi1ti giiz -
Kosteneeden Bogaza kadar sallanmt! - ler 1imdi ktza olan ofkesini tahfif ediyor
lardt. Diirt sene sonra 1stanbula avdet e- du. F akat birdenbire kendini topladt. 
diyordu. Memleketini iizlememi1 degil- Biitiin eiddiyetini takmarak: 
di. Fa kat geldigi yerde sevdigi bir kad1n - On sekiz ya1mdasm, dedi, yam 
bnakmt!h· koeaman bir gene loz olmu1sun! ,;limdi 

Veramn goz ya1larile tslak, bugulu iri seninle kar!tltkh iki arkada! gibi komtja
ye!il giizlerini unutamtyordu. Eil;er Av - biliriz, samyorum. Arttk beni kendinle 
rupa birbirine kan1masa ve astl. !U Nes- ugra!lnacak ya1tan ~tktm. Ya~mm icab 
rin, ~u budala kii~iik loz ba1ma bela ol- eltirdigi idraki gostererek hi~ kimseyi iiz
masa muhakkak ki onu daha uzun miid- miyerek biitiin o eski ~oeukluklardan vaz
det 1stanbulda giirmelerine imkan yok- ge~men laztmdir. 
tu. Birdenbire Nesrin, mavi giizleri, ~illi Ktz yava~~a ve hayret dolu bir sPsle: 
yiizii, havaya kalktk inadct burnile gozii- - Hangi ~ocukluklardan! dedi. 
niin iiniine geldi. Gene adam di~lerini Cevad Refik yutkundu, ayaga kalkll: 
gtctrdattt. - Nahide teyzemin son mektubunda 

Nesrin, Cevad Refiil;in amcastrun lozt yazdtgt biitiin ~eyleri ak!JTDda tutmak 
idi. On iki ya1mda arka arkaya annesini, imkam yok, dedi. 
babasmt kaybetmi~. kimsesiz kalmtjlt. Ktz boguk bir sesle: 
Ameast, hastahgt ag~rla!tlgt zaman Ce- - Demek, Nahide teyze, size beni 
vad Refiil;i ~agirlmtj, ktztru kendisine e- 1ikayet ediyordu, diye mmldandt. 
manet ettigini soylemi!ti. Ve ayaga kalktt. Yiizii sapsan olrnu1· 

Biiyleee iiksiiz kalan kii~iigii yanma tu. Mavi gozleri 1imdi fntmah ve ~akmak 
ahp bakmak, yeti1tirmek Cevad Refik ~akmaktt. Gene adamm kar!IS!Dda dim
i~in bir vazife oldu. dik duruyordu. Hakarete ugram11 bir in

Fakat bu kii~iik loz miithi1 bir 1eydi. samn iifkesile «demek Nahide teyze, oy-
y aramaz, inadct, huysuz.. Babast iildii- le mi ?» diye, tekrar etti ve birdenbire 
gii zaman aglamamt~h. sustu. Kapt a~!lmt~h. Cevad Refik doniip 

Cevad Refik yamna geldikten sonra baktt. N a hide teyze idi. ihtiyar kadmm 
onu uzun miiddet terbiye ehnege ~ah1t1. da yiizii solgundu. likisine bakt:J ve her 
lnadtm kumak, sakin iyi bir ktz olmaSint 1cyi anlamt~ gibi Nesrine dogru ilerledi. 
temin ehnek istiyordu. Fa kat onun terbi- Ktz, onu goriinee, iifke ile gerilemi>li. 
ye sistemi lozt kendisine biisbiitiin dii1 - Fakat ihtiyar kadm yakla~b ve ondan 
man yapmaktan ba~ka bir 1eye yarama- daha evvel konu1tu: 
dt. Nesrin, onun ho1una gihniyen ne var- - Nesrin, diye. mmldandt. Evet iti
sa yaptyordu. Gene adamm kitablanru ka raf ediyorum. Seni Cevada 1ikayet ettim. 
n

1
11rmak, kag1dlanm kaybellnek, bagtr- Fa kat sebebini ogrenince bana ktzmJYa -

mak, ztplamak, yiiksek sesle aglamak, caksm. 
her giin sinemaya gitmek, yani nekadar Ve Cevad Refige dondii: 
sa~mahk varsa.. K.tz biiylece kendisile - ~a~ka ne yapabilirdim? _S~neler -
yiiksekten bakarak konu1an, daima em- denben bu kadma taktlmt!, evtm, mem
reden daima azarhyan bir adamdan in- leketini, yakmlarmt unuhnu! dt!anlarda 
tikam' ahr gibiydi. Nihayet bir giin, i1- ya1aytp duruyordun. Seni buraya getirt
leri miinasebetile Avrupaya gihnesi Ia• mek imkanstz gibi bir 1eydi. Nihayet 

21m gelen Cevad Refik, zaten ugra1mak- Nesrini silah gibi kullanmaya mecbur ol
tan btkkmhk getirdigi Nesrini teyzesine dum. Onu sana 1ikayet ettim, kotiiledim. 
emanet etti ve lstanbuldan aynldt. «Vasisisin, ktz sana emanet, gel, yahud 

¥¥¥ b~raktp gideeegim» diye, yazdtm. 
Cevad Refik vapurdan ~tkar c;1kmaL lhtiyar kadm siizlerini tamamhyama· 

e' e gelmi1, teyzesile konu1mu! ve odaSI- dt. Ktz, siiylene? sozlerin arkasmt din le
na ~ekilmi1ti. Heniiz Nesrini giirmemi1ti· meden kaptyt hiddetle ~ektp dt!an c;tk
Kendi kendine «yemekte goriiriim» di - mt!lt. 
yordu. ~~vad Refik ise ofke ic;indeydi. Di1 -

G d d.. .. d"".. 'b' N . . lenmn arasmdan: 
enc a am u1un ug4 gt ~ ~snm Ah d' ld ~ L ... 

k 
.. d' T · k · b.· ~ te'yze, • tye mtrt an .. t, [JUJ :!!"" 

yeme te goreme 1. eyzest, IZID traz . 1 , B d h 1 F 
h ld 

• .. 1 d' B C d pmr mtr ana oyun oyna tmz a. a. 
ra atstz o ugunu soy e 1. u, eva . .J" 1.- • t.~ ) 
RH~i busbiitiin kudurttu. r .-. •v ·~' ;< g~~ u,uMJ!i!'niiJI"'f''l!ljl,bJltl "''l»~¥.0rSpt!.·, 

. . Nah1de Hamm, muhakkak ki, oyunu 
Gene adam Nesnm ancak aksam iize- · · 1 E 1 · d" k · k' . . . . • 1yt oynamt! 1. ve gen onme tm an -

I PANGALTI 

AKIN Sinemasmda 
Bayram $erefine muazzam program 
1 - Diinya harikalarmdan lama

men renkli ... 

PAMUK 
ve 7 

PRENSES 
CUCE 

2 - N e~· e ve heyecan i~inde 
HAVA ~EVTANLARI 

3 -- Serapa kahkaha 
KARINCALI DOLAB 

ve diinya ha berleri. 

BAYRAM 

ALKAZAR 
Sinemasmm en biiyiik filmi 

!stanbulda ilk defa olarak 

CASUS iNTiKAMI 

Ba$ rollerd• PRESTON FOSTER 
HENRY ViLCOXON 

diinyalara deh~et saqan, ordulart 
mahved.en, insanlara meydan oku
yan casus kadmm biiyiik maceralan 

VARIN 
matinelerden itibaren ba$byor. 

Giinlerdenberi biitiin istanbul 
hakiki bayrallllnt idrak eden 

LALE'ye 
aktyor... Ciinkii : 

ERROL FLYNN 
OLiViA DE HA viLLAND'in 

yaratttgt hi~bir topun sarsamtya
cai!:t. hiqbir bombanm yt.kamtyaca
gt, San'atm, Fermin zafer kalesi 
olan ba$tanba$a renk ve ihti$am 

dolu FRANSIZCA sozlii 

VAT AN 
.. KUBT.ARAN 

ARSLAN 
,... dl, •J. I 

( Robin des Bois ) 
filmini gosteriyor. 

1Hiveten: En yen; Metro Jurnalde 
bir haftahk barb raporu. 

Bayramda hergiin sabah saat 10 da 

--· HALK MATiNESt --

I 

saa~::~u::dan SARA y ve IPEK ve izr:~~~~~.~~~~aRA 

TOSUN PA$~i 
Hal.iki bir kahkaha tufam 

Ba§ rollerde: HAZIM - VASFI RIZA - FERIHA TEVFIK - HALIDE - NECLA - MAHMUD -
SUA VI - =;iEVKIYE ve TANASA REV050 Musiki ve tarkdar: MUHLIS SABAHADDIN 

Programs ilave olarak: 1.) EBEDI ~EFIMIZiN VEFATLARININ BIRINCI YILDliNUMU 
mUnasebetlle ISTANBULDA YAPILAN MERASIM 

2.) ERZURUM DEMIRYOLU HATTININ A<;ILI~ TORENi 
Seanslar: 9,30 - 11,~5 - 2 · 4,15 - 6,30 ve 9 da Bayram giioleri aabah saat 9,30 da 

•••••••••••••••tenziUUII lllve halk matlnelerl 

Bugun sabah saat 10 dan itibaren 

TAKSiM 
Sinemas1nda 

( A~KIN GOZl'A~LARI) ve ( YA~ASIN A$K) filimlerinin 
unutulmaz san'atkan 

A B D 0 L V E H A B' In 
idicE y gi icz biil naGriliiler 

Tiirk~e Sozlii - Arabca §arkd1 
A$K, iHTiRAS, HICRAN ROMANI. 

Bavram haftasmm en biiyiik zafer prograrru olacakttr. 
Bayram giinleri her gilo sa bah saat 10 ve 12 15 tenzilath 

matineler. Seanslar her giin saat 10 • 12,1S - 2,30 . 
4,45 7 ve 9,15 te 

,.. BA.YRAM "~EREFiNE iSTANBUL HALKINA BiR SURPRiZ ! 

MILL I ve ALE MD A R Sinemalar1nda 
Tt.LEViZYONLA adeta gii?ii? hakiki ve miithl, bir Denlzalll harbl seyredilecektir. 

1k1 muazzam film birden 
1. DENiZALTI AVCI . GEMISI 

Miimessilleri: GEORGES BANCROFT - NANCY KELLY - RiCHARD GRUNE 
ve Bayram ~ekeri olarak takdim edilebilecek olan 

2. EBEDIVYEN SENiNiM 
Miimessilleri : 

BUG'ON 

MELEK 
SlNEMASINDA 

BARBARA STANWtCK - JOHN BOLl--ES 

SlNEMANIN EN B'OY'OK tKi Yll..DIZI 

JEANNETTE MACDONALD 
ve N E L S 0 N E D D Y 

. ' .. I , , 

SENENiN EN G'OZEL FiLM1ND£' 
u . 

p:Sevi~tijimiz 
ttilveten: FOX JOURNAL. Bugiin matineler saat 12.30 • 2,15 - 4,30 • 6,30 suvare 9 da 

,. 

n gorebtldt. Teyzestle salonda kar,thkh SJZdt. Nesrin oyle degi.tni,, 0 kadar ba,
olurmul konu1uyorlardt. Kapt a~tldt_-_ ~- ka, hariku!.ide bir ktz olmu1tu ki. ilk of
vad_ Reftk ~a~1~1 kaldtrdt. Kaptnm on~n- keli, sinirli giinler ge~itkten sonra Cevad 
de ~nee nann btr ktz duruyo~~u. -~-Jzenn- Refik seyahat ]af101 agzma almamaya 
deki beyaz, yakaSI kapah yun suvetr o-- ba,ladt. Veranin biitiin mektublan okun· ~ehzadeba~n - Toplarmdan oliim ,. torpillerinden 
muzlanm daha genii giisteriyordu ve miis- madan ka"td sepetine gitti ve 0 kii~iik F E R A H tufan .... Serna ve giiklere ~im~ek- Charles Boyer Ayrtca : 

tehzi bir te~essiiml: ~~nc adama hakt - yaramaz, tysuz ktz, kendisini bir za - ler , .. Kudurmu§ . denizlere alev ve 
yordu. Ayn~ t_ebessumu muhafaza ede~ek manlar durmadan azarhyan, hakir goren d h tl fil I h ANNABELLA 

kl t El t d f ld Sl'neonada. Tel •• 21359 e ~e er sa~;an o arm ayat ve 
Tabanca 
Kanunu Y~ a~ I. . tru uza rna _a? «sa a ge 1 • ameazadesinin sevgisine mukabele edin- .,. 

mz» dedi. Cevad Refiil;m gozleri ktzm ciye kadar 
0 

P Y b kt:J. d' b _ BugUnden ltibaren iiliim savasJ arasmda ge~;mi~ ( T •• k ) 
.. · h'dd I ·1 · · F k na e e aza ~e r 1' u su B A T R A M ce .. eta·ne kahramanhk destam Uf re A em,ksalslz 
uzerme 1 et e ~evn mt!h- a at yava~ retle de intikammt al ld y • Y ' mer an film I 

yava~ bu gozlerdeki ofke erir gibi oldu ~~-..:=~;m:';~ ~o~u~-~·d~~~=-,!~~~~P~e~k~y~a~k~m~d~a~: ~(~G~U~I~n~a~z~S~u~l~ta~n~)~(~U~m~i~t~~~a~r~k~IS~i~~U~m~m~U~G~U~I~s~U~m~)~(~l~lk~U~y~a~n~I,~)~~(~S~a~m~im~t~~a~n~la~·~m~a~~~ '--k d" erteea Y ve lUZ ar~1sma otur ugu zaman gene a- -
dam i~inde garib bir siikunet hissetti . 

Cevad Refik: Bugiin A z A K sinemasJnda Bugiin r-----~------........., F E R N A N D G R A v E y 
- Y,k dei!i!mi1siniz! dedi. B .. b . Ve yeni ke~fedilen sinema yddtzt 
Ve sonradan ona «siz» diye, hitab et- ayram munase ebyle muazzam program : MICHELINE PRESLE 

4 
ve alb biiyiik Frans1z y-.ldtzmm 

tiil;i i~in kendi kendine ktzdt; loz gdyet Beynelmllel edib E.mll Zolanm ,aheseri 1 iftioakile fevkalade bir tarzda yarattfan 

··ki-:e~~nR:~~,ya~mdaYJm, dedi. 7- Hayvanla~an insan 
1 

G A i B C E N N E T 
nel~~e·::bura~~;;o~;YFat~:ii~~ii~a~:~ JAN GABiN SiMONE SiMON BUyUk. ve gUzel flllm bu ~ar,ambadan ttlbaren 

halaohuysuzyaramaz.aksi.inadetktz 2. SANDUNUN SON C"INAYETI. SOMER sinemastnda 
olarak kalmasma ne demeli? Gayet de 
uslu, aktllt giiriiniiyor. Fa kat giiriinii~e Ba§hyor. Pll!'i~m yiik.sek ve ~~k muhitleri ar asmda cereyan 
aldanmamah. Zavalh teyzemin senelerdir BELA LUGOSiNJN heyecanla dolu sahnelerile muanam film. ----,--.....;.a -..2 eden ve Pan~m zengm dekorlanm ve en giizel kadmlarm1 •• 
ondan rekmedig"i kalmadt.» B {'I' 1 h 1 PariS n a~ktm ... tasvir eden eii}Salsiz film. 

, u ' tm er bu a ta yalntz AZAK sinemasmda gosterilecektir 

'fefrika No. II Nakleden: KEMAL RAGIB 
T ahini boyah kargir evin sokak kapiSl,l unuturum. Zihnim zaten darmadag1mk ... 

y.iizii~~ kar11 kapanmadan ~ekilip gitmel Ne diyo~dum?... i~te o bey gelirse, beni 
~'im 1oyle bu adtm atacak oldu. Gene > beklemesm, dedt. Ak1ama saat sekizde 
thllyar kadm: gene buraya gelsin, diye haber buaktJ. 

-Our, oereye gidiyorsun, diye sesleo- Muzaffer, yeniden canlandt: 
di. Akhmda iken onu da soy liyeyim. Be- - Benim i~in mi?.. 
h;re Hamm, giderken dedi ki ... Dur ba- -A, oglum, sen de mi bunadm yok-
kayim. iyice toplayayJTD da iiyle ... Ne idi sa, ben kendi kendimi aytbhyordum a-
senin adm, bir daha soyle? rna... Elbet, senin i'>in soyledi. Beraber 

- Muzaffer... ni1anhmzm evine mi gidecekmi,siniz, ney-
- Ha, ijle o Muzaffer Bey geleeek. mi1L Her i1 olmuj bitmi1. ni!anlm da 

nafile beni beklemesin, dedi. bu gece sizi bekliyormu1. Ona gore ha-
Genc c;ocuk arllk soluk bile alamtyot mla- m, dedi. 

du. Oylece ihtiyar kadmm yiiziine bakt- Muzaffer, soyliyecek soz bulamadt. 
yordu. Sonra, ne siiyledigini kendi de bil- Sevindi mi, yoksa i~indeki c;arpmll biis-
miyormu! gibi: biitiin arhyor muydu, bunu bile anhya-

- Ba1ka bir haber b~rakmadt mt ?. madt. Duyulur duyulmaz bir sesle, ih-
Diye sordu. tiyar kadtna te1ekkiir etti: 
- Dursana, oglum. Btrakmtyorsun ki - Saat sekizde gelirim. Kendisine iiy· 

anlatay1m. Ha, ne diyordum L Ben bir- le siiylersiniz. 
1•v anlatuken hi~ iistiime varmaya gel- Dedi. Gene deminki gibi yayan, Be
mez. Siiyledigimi de, siiyliyecegimi de yogluna kadar indi. Biraz dola!h. Sonra, 

kendi evine kadar gitti. Eline bir kitab 
aldt. Okudugunu anhyamaru. Radyoyu 
kan!tiTdt. Bundan da hi~bir tad almadt. 
Vakil bir tiirlii gec;miyordu. Kendi ken
dine hep onu dii1iiniiyordu: 

- Bakahm ne olacak, bu ijin sonu L 
Behire teyze, buradan ~tktp gittikten 

sonra, anla1tlan Muhiddin Beyle gorii!· 
mii1, konu!mU! olacakh. Acaba ne ko
nu,mu!lar, ne yapmtjlardt?.. Ak!ama bu
lujup oraya gitmek i~in haber b~rakhgt
na bakthrsa anlajmt~lar, hepsi olmu1 bit
mil demekti. 

Muzaffer, arada bir derinden derine, 
i~inde iirkeklik duyuyordu. Parasma goz 
koyup hi~ tammadtgt bir kadmla evlen
menin ~irkinligi, onu kendi kendinden 
utandmyordu. Bereket versin ki hep o, 
ne oldu, oe olacak diye lovramp duran 
~arpmtt, biitiin bu iiziintiileri hi~ olmaz
sa 1imdilik uyu1turuyor, unutturuyor gi
biydi. Arllk giizii kapah siiriiklenip gidi
yordu. 

fsteksiz isteksiz bir iki lokma yemek ye
di. Sonra sokaga ~tkh. Ni,anla!Tna gitti. 
Giigsiinde ~arpman halecan biisbiitiin art
mt!h. Y a Behire teyzeyi gene evde bu
lamazsa ? .. 0 zaman bu kan11k riiyadan 
ister istemez uyanacakh. Bulursa, Behi-

re teyze sahiden onu bekliyorsa, ona u
yup, onun yamma, bu hi~ tammadJgt in
sanlann evine nastl gidecekti? Yiiziinii 
bile gormedigi bir lozt, nas!l olup da am
casmdan istiyeeekti? 

Korka korka kaptyl ~aldt. Bu sefer, 
Behire teyze, hem de kendi elile kaptyt 
a~tt. Muzafferi 1iiyle ba1tan a1agtya goz
den ge~irdi. Gene ~ocugun arkasmda 
koyu laciverd bir kostiim vardt. Er
kekler i~in ~tkhk, gaze ,.arpmadan her
kesten ayn, herkesten iistiin giyinmektir, 
derler. Muzafferin giyinisi de biiyleydi, 
i1te. Arkasmdaki: omuzlar~na pamuk dol
durulmu!, gogsii kim bilir nest! ~i1irilmi! 
bir caket degildi. Oyleyken omuzlannm 
genijligi, giigsiiniin saglamhiit bir balo..
ta belli oluyordu. Gomleginin yakast, 
kravat:Jmn baglam!t, '>orablannm rengi, 
iskarpinlerinin bi,.imi, hepsi onun zevkin
deki inceligi. giirgiisiinii, bilgisini, 1iiyle 
bir bakt!la if1a ediyordu. 

Behire teyze, giiliimsedi-: 
- Ha 1iiyle, dedi. Begendim i~te. Ni

!anlanacagtm, diye siislenmi~sin ama !im
diki ziippeler gibi degil. Aman nedir o, 
belleri biizme eeketli, hoi pantalonlu kii
~iik beyler?.. Aytb degil a, sinirime do-
kunuyor. Bak seninki onlara benziyor 

mu? Hem temiz giyinmi1sin, hem de e
fendi gibi, erkek gibi... Giydiil;in de ya
ra!tyor, dogrusu... Gittiil;imiz yerde, i~te 
damad bey, diye elinden tutup giisterdi
gim zaman, yiiziim kara ,.tkmtyaeak. 

lhtiyar kadm, biraz durdu. Sonra: 
- Hepsi iyi ama, dedi, bu yiiziiniin, 

goziiniin hali nedir?.. Bu ka1lanrun ~a
bkhgt ned en?.. Dokunsalar aglaytvere
cekmi!sin gibi, dudaklarm titriyor. Ce
nazeye mi gidiyoruz, yoksa giiveyi mt 
gireceksin? .. 

Muzaffer, act act giiliimsedi: 
- lkisi de bemen hemen bir yola <;1-

kar. Diindenberi ne '>ektigimi, neler ge
~irdigimi bir bilsen, actrsm bana 1.. 

- Kul stkt,maymca Htztr yeti1mez, 
derler. Sonu iyi olacak ya, sen ona bak. 

-Allah bilir arttk orastm ... 
- Haydi aman, gene ba,lama ... Ben 

!U ~antamt alaytm da <;tkahm. 
Behire teyzenin mantosu arkasmda idi. 

l~eriye kadar gitti. Alacagtm da aldt. 
Sonra birlikte evden ~tkt:Jiar. 

Muzaffer: 
- $uradan bir otomobile binsek, di

yordu. 
- Otomobil ne olacak?.. Nekadarctk 

yer? .. Yiiriiyelim, daha iyi. 

- Yakm mt o kadar? .. 
- Pek de uzak deil;il. Valikonaiit 

caddesinin kar!ISJnda bir sokak yok mu, 
i1te o sokagtn i~inde. 

- Ne de olsa, benim yiiziimden ora
ya kadar yorulmaYJmz. 

-- Konu~a konu1a gidiyoruz, i~te. Fe
n a mt? .. Hem daha erken. Biz oraya gi
dinciye kadar biraz da vakil g~mi~ olur. 

Muzaffer durdu: 
- Sa hi, dedi. Tam yemek zamam, 

kimsevi rahatstz ehniyelim. 
- Onlar yemegi erken yerler. Hem 

de herkes ayn ayn kendi odasmda yer. 
- Neden? .. 
- Llyle. i1t~ ... Amcast her zaman ev-

de bulun'!'az. Ktz da onu bekliyecek de
gil ya. Hizmel<;i, u1ak da hoi. Herkese 
ayrt yemek ~tkar. 

Biraz yiiriidiiler. Sonra Muzaffer, ar• 
Ilk davanamtyormu! gibi. birdenbire: 

- Muhiddin Bevle konu<tunuz. de-
gil mi? .. 

Diye sordu. 
- Konu1tum. 
- Ne diyor? 
- Ne diyecekL Zaten biliyordu. Pe-

ki, dedi. Bitti, ktza da soyledi. Seni bu 
ak~am bekliyorlar. [Arkast var] 
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~====1! ~~'ltnsa(dlo meseoeoe~r I 
Son buhran aras1nda Nazmi T op~uo01unun beyanat1 $ehrin 

__ k_o-=--y ve ,ehir T icaret vekili muhtelif 
Hiikfunetimiz ir;rin dahilde ve haricde r;rok me S e f e /e r l lZ ah e d fyo T 
esash bir pazar siyaseti takib etmek l~md1r 

Milli piyangonun ilk cekili~i 
Birinci ke,idenin birinci talihlisi, Karagiimriikte 

dort ya~mda minimini bir kiZ r;rocugudur lhracatm men ve tahdidi kararile ser - trralanm unutm1yan spekiilasyon ticareti, 
b.stinin iadesi arasmda ge~en mi.iddet ~ehirde derhal hareket ge~ti. Bir kmm 
Zarnoda memleketin ikbsadi muvazenesi mallar yiiksek fiatlarla sahlm1ya ba~lad1 
b~r sarsmb ge~irdi. F evkalade olarak ve vc bir k1s1m da hatta piyasadan bi.iobiiti.in 
nagehani surette zubur eden !artlann za- kaybolacak dereceye geldi. 
rurj neticesi buluoan bu sarsmb bir huh- lki ay i~inde kiiyle ~ehir e~yas1 arasm
rao yapb. Bu buhranm kiiy ve ~ehir mu- daki fiat dalgalanmasm• bir ~ok milyon -
h1tlerinde yaphgi tesirlere bakmak, bu larla hesab ettnek hi~ de yanh~ degildir. 
Inemleketin ikhsadi hayatmm hali ve is- Bu milyonlar hareketinde kiiy yalmz za
tikbali bak1mlanndan son derece bi.iyiik rardadii; ~ehre gelince, o, ithalat madde
bir ehemmiyeti haizdir. lerinin istihlaki masmda zararda, ticare-
Ge~en eyliiliin birinden itibaren tahad- ti halinde de kardadii. Su kadar ki ~ehir 

cli.is ebni~ olan vukuahn Tiirkiye ticaret mi.istehliki, istihlakinin yalmz baz1 muay
hayab i.izerindeki tesirleri iki mi.ihirn va- yen maddelerinde yiiksek fiat iidemege 
k1amn neticesidir. Bunlardan biri harbin mecbur kald1; buna mukabil, kiiy mad
zuhuru i.izerine ihracatm men'i ve tahdidi delerini daha ucuz ald1g1 i~in neticedc 
cligeri de Almanya ile olan ticari anla~ - zararh degil, karh ~1km1~ olsa gerektir. 

Inamn birdenbire ink1taa ugramas1d1r. Kiiy bu memleketin halis Ti.irkiini.i, ~e-
lhracabn men'i, hi.ikiimet tarafmdan hir ise bunun kan~1k unsurunu temsil eder. 

bir kiSim mahsullerin himaye edilmesi Bu kan11k unsur i(finde yalmz pasaportla
hakkmda ahnmi! olan tedbirlere ragmen. r1 Turl< olanlarla ne olduklan belli olml
fiatlarm birdenbire sukutuou mucib oldu. yanlar ve bir kiSim da yabanc1lar vardii. 
Kolayca depo edilmesi miimki.in olan Su halde, son iki ayhk buhran esnasmda 
lllallarda nispeten az, kolayca depo edil- bu memlekeitin halis Turki.i bi.iyiik bir ik
rnesi miimkiin olm1yan maddelerde de (fOk I.Jsadi darbe yemi~ ve ~ehrin miistehliki u
olan bu sukut, iki ay devam ettigi i(fin, mumiyetle bir zarar giirmedigi halde bu
koy ikhsadiyallmn bundan ne derecede nun ticaretle i~tigal eden kan!II<, kozmo
rnuteessir oldugunu izaha hacet yoktur. polit ve yabanc1 unsuru da bir hayli hava 

Almanya ile olan ticaret anla,masmm paras1 kazanm•~tll! 
birdenbire durmas1 da, kiiy mahsulleri a- Maalesef, bu bir dalgadii. F evkalade 
rasmda ihracat tahdid edilmemi! bulunan ve ani olarak zuhur eden 1artlar netice -
tnaddeler uzerinde dahi bi.iyi.ik bir fiat sinde meydana gelen bu vaziyet, daha 
sukutunu mucib oldu. lncir, uzi.im ve fm- fazla devam ettigi takdirde Turkiyenin 
d1k gibi, mutad mii~terisi Almanya ve t~mellerini te~kil eden ki.itlenin ikllsaden 
rnerkezi Avrupa olan mahsullerdeki hu fevkalade agii neticeli yeni bir hayat 
fiat sukutu sade ticaret anla1masmm bir- devrine girmi~ olacag, muhakkaktJ. 
dcnbirP. ink1taa ugramasmdan degil, bun- l~te, bunun i~indir ki ihracata serbes -
dan daha ba1ka sebeblerden de ileri gelir ~ tiyi iadc etmek ve ithalat i~lerini de ko
E:nternasyonal mi.inakale ve miihadele sis- layla!IIIacak bir nizam tesis eylemek la
teminin, barble beraber ugrad1g1 hi.iyiik z1m geliyordu. Hiikumet bunun birincisi
buhran bu sebeblerin ba~mdadii. Denizler ni yapmakta vakit ge(firmedi ve ikincisi -
birdenbire lngilterenin kontrolu albna nin tanzimi de bi.iyuk bir mesele degildir. 
l!e~mi~. hatta bitaraf memleketler arasm- Zaten piyasa da bunu pek iyi bildigi i~in, 
daki ticaret hareketleri dahi harb ka(fagi arhk speki.ilasyon durmu~tur. Ortadan 
ziimresine girmi~, mi.inakale hatlanmn bir kayholmu~ baz1 maddelerin bu giinlerde 
lusm1 birdenbire durmu!, i1liyenlerin nav· tekrar meydana ~1kmalan mi.imkun oldu
lunlan sih'atle birka(f misli arbnif, sigor· 8u gibi, bir hafta evvel sizden herhangi 
ta pahalanm•!· bilhassa harb riskleri he· bir ithalat maddesi i~in fazla fiat istiyen 
sal:i edilemez hale gelmi~tir. Her nekadar, satiCI da hu~iinlerde iddialanni degi1tir -
Turkiye i~in, Almanya ve merkezi Av- mege ve sizinle daha mi.ilayim bir 1ekilde 
MIPfl ile yap1lacak mi.iha ele bak.!f.ftd.ft. lc U!miya ba~lam1~hr. ~ 
emin ve normal tarifeli bir yol olarak Ka- *** 
radeniz ve Tuna hath mevcud ise de mu
nakale sisteminde bu kadar ani bir degi!
me vukua gelmesi, hatta Alman ticaret 
anla!mas1 devam ettigi takdirde dahi pi
Yasa}'l muvakkaten olsun altiist ehnege 
kafi idi. Biitiin bu 1artlara ilaveten AI • 
rnanya ile olan ah~veri~te tatbik ed<lmesi 
icab eden para iil~iisunun, harb 1artlan 
i~inde, ne gibi bir degi1meye tabi olacag1 
meselesini dii~i.ini.irsek eyluli.in ilk 1-afta
bn i.yinde harici ticaretimizin nekadar hii
Yiik bir buhrana ugradigm• anhyabiliriz. 

**" 
Bu buhranm kiiydeki tesirlerini yukan-

da siiyledik : Buti.in piyasa yikrlm•!· hiikii
lllet tarafmdan ittihaz1 miimki.in tedbirler 
n~kadar si.ir' a tie ittihaz edilmi~ olursa ol
•un, bu fiat ~iiki.intusunu kar,Ilamaga ka
fi gelememi1tir. Buna mukabil ~hirdeki 
btlarda seri bir yiikselme hareketi ba~
giisterdi. 

Her nekadar kiiy mahsullerinin fiat~a 
du1mesi veya ahciSIZ kalmaSI kiiyi.in mu
bayaa kudrelini tamamile denecek dere
cede du1iirmu~ olmas1 1ehirde de piyasa
nm buyiik bir durgunluga ugramasiDI in
lac etmi1se de kiiydekinin aksine olarak, 
!ehirdeki mallann yeniden ithali, ancak 
daha yuksek fiatlar tediyesile mi.imklin o
labileceginin muhakkak bulunmas1 .tha -
lat e~yasmm k1smen fiatlannm saglam 
kalmasm1 ve k1smen de yiikselmesini mu· 
cib oldu. Cihan Harbinin lath kazanc ha-

Son iki ayhk iktiSadi hadiselerin bir de 
bu balomdan tahlili giisteriyor ki Ti.irki
yeye yeni dunya 1artlarile hemahenk ola
rak i~liyecek ikllsadi bir muvazene temini 
laz•mdiT. Bu muvazenenin kiiy ikt1sadi -
yahni siir' a tie kaldiTacak bir istikamet ta· 
kib etmesi de 1artt1r. 

Esasen, son senelerde kiiy ikhsadiyatl, 
buhramndanberi bozulan muvazene de, 
bir ti.irlu eski vaziyete, yani buhrandan 
evvelki seviyeye gelmi~ degildi. Sarfedil
mi~ olan biitiin emeklere ve bilhassa AI -
manya ile yap1lan ah~veri~in kiiy mahsul -
lerine cihan piyasalarmdaki normal fiat
lal fevkinde bir fiat seviyesi temin eyleme
sine ragmen, Turk kiiyliisu belini bir tiirlu 
dogrultamam1~ ve ~ehir karjiSinda daima 
ihtiyach ve zay1f bir vaziyette bulunmu1· 
tu. lki aydanberi degi1en enternasyonal 
mi.ibadele ~artlan, Turk koyliisiiniin iktt
sadi hayatmda salahtan ziyade fenala~
ma unsurunun kuvvetlenmesine sebeb ol
du. Bu halle mucadele ettnek, tarlamn 
yi.iziini.i giildiirmek, bah~eyi 1enlendir -
mek, Turk devleti i(fin bi.isbiitiin ehemmi
yet kazanan bir vazife oldu. Bu vazifenin 
ifas1 i(fin, Tiirk hukiimeti i(fin dahilde ve 
haricde ~ok esash bir pazar siyaseti takib 
etmek ikllza ediyor. Ticaret Vekaletimiz 
i~in bu pazar siyasetini tayin edip 'onun 
i.izerinde esash surette i1lemenin tam za-
mamdiT. 

"** 
« Y anhl} kitab» meselesi 

. . <Ba, ta~a!t .1 .~~ct sallt/edel I ~~tablann da s1lo bir elemeden ge<;irilece-
llll Stileyman ;levketm re1shgi albnda top- g1 anla~•lmaktadiT. _ 
lanlllanna devam etmektedir. Komiayonun miihim kararlarr 

Maarif Vekaleti ki.iti.ibhane salonunda Ankara 12 (Telefonla) - Edebiyat 
Yap1lan bu i(ftimalarda, lise edebiyat pro- muallimleri i~timamda muhtasar edebi -
&ramlan inceden inceye tetkik edilmekte yat tarihine mukabil izahh bi.iyi.ik Tiirk 
VE• bu meyanda Divan edebiyatmm hu- dili ve edebiyat ~tnolojisi yapilmasi, yar
&iinkii ~~klile tedrisinin fayda ve mahzur- drmc• kitablar yazdmlmas1, liselerde hu
la" i.izerinde ehemmiyetle durulmaktadlf. gi.in okutulmakta olan edebiyat kitablan-

Komisyon, .yah1malann1 bitirdikten nm c;ok dikkatli bir tashihden ge~irilmesi 
s•nra, raporunu Maarif Vekaletine vere· kararla~ml~tlr. 
c· '· tir. Lise edebiyat programlarmda esas- Kom1syon .yal.,malarma fstanhulda de
], ba tad"lat yapi!masi kuvvetle muhte- vam edecektir. Aynca ortamekteb turk-
Ineld~1 

1 
~e kitablan uzerinde de tetkikat yap1l -

"· t maSI takarriir ehni1tir. 
Muharrir ve edib smail Habib tara - -----

nndan yanl•~larla dolu olduiiu ileri suri.i- Yugoalavyada benzin 
lerek esash surette hirpalanan «Metinler- sarfiya h tahdid edildi 
le muam Turk edebiyab» kitabmm orta- Belgrad 12 (a.a.) - Nazrrlar mec-
Ya athg1 dava, esash ve cezri baz1 karar· lisi tarafmdan ne1redilen bir kararname 
laTin ahnmaSim icab ettirecek bir mahiyet ile benzin sarfiyat1 ve motiirli.i vesaitin 
~rzctmektedir. Bu arada liselerdeki baz1 seyruseferi tahdid edilmi1tir. 

!Ba1 tarata 1 lncl sahttedel 

bir devre gec;irmi1 olmas1 tabiidir. Ancak 
iki ayhk hir tereddiid ve intizar devre
sinden sonra bugiin vaziyetin inki~anm 
daha iyi giirehiliyoruz. Harb, hi~ degilse, 
~imdilik Avrupanm garbmda (fer~evelen
mi! gibidir. Kom~umuz buyiik devletler 
bitarafhklanm muha faza ediyorlar. Bu 
vaziyette hi.ikumetimiz normal ticaret ha
yai.Jmn binnispe iadesinde hir mahzur giir
memi~ ve bunu en k1sa bir zamanda yap
mijhr.» 
Heniiz serbest brrakrlmryan mevad 

Nazmi To~uoglu ihracmdan memnu
iyetin henuz kaldmlmadigi mevad hahsi
ne de temas etmi~tir: 

«- Bununla beraber hiikiimetin heniiz 
serbest hirakamad•g• bir taklm mevad var
dir. Bunlar i.izerinde de ~ah,•yoruz. Or
dunun ihtiyacm1 tespit edip hukumetin bu 
miktan piyasadan satm alarak stok yap
mas• ve mahsuliin list tarafmm normal 
~ekilde ihracma mi.isaade vermesi (farrleri 
aranmaktadir.» 

Tiitiin mahsulii etrafrnda 
tedbirler alrnryo1 

Saym Ticaret Vekilirniz piyasa mese
lelerinin bugiin i~in en can!.s1 olan tuti.in 
mahsulune dair ~unlan siiylemi~tir: 

«- Tuti.in piyasas1 a~1lmak i.izere bu
lunuyor. Hukumet icah eden tedbirleri 
almijhr ve almaktadir. Her halde fiatla
rm di.i1iik olmamas• i~in ~ai~Iyoruz. Tutu
nun, miistahsilin elinden, asgari ge~en se
nekinden daha a~ag1 fiatla ~Ikmamasmi te
tnin edecei(iz.» 

Tiirk- Alman ticaret miinasebatr 
N azmi Topuoglu bun dan sonra mu

harrir arbda!Imizm bir sualine cevaben 
Tiirk - Alman ticaret miinasebetlerinin 
bugunku ,•aziyetini ~iiyle hulasa etmi1tir: 

«- Tiirkiyenin bitaraf siyaseti ticaret 
meselelerinde biiti.in diger memleketlerle 
normal munasebet idamesinde hi~bir mah
zur birakmamljhr. Her ~eyden evvel !U 
noktaya i~aret edelim: Almanya ile bu
gi.inluk inkltaa ugram1~ gibi giiri.inen ik
hsadi miinasebatm siyasi vaziyetle alaka
sr yoktur. Almanya ile tabii miiddeti a
gusto•ta hitam bulacak olan ticaret anla$
mamm yelli esaslar dahiin tekrar yap
mak ic;in miizakereler devam ederken A v
rupa harhi patlak verdi. Ve Almanya 
diiviz ihtiyacm1 kar~1lamak gibi harb ha
linde bulunan bir memleketin pek tabii 
gordiigiimiiz zarureti olarak hize sevke.
decegi haz1 mallann hedelini a(flk diiviz 
halinde tediye etmemizi istedi. Biz de 
kendilerinden "'erecegimiz mallann bede-

lini ayni esas dahiEnde istedik. Y eni an
la,ma yap~bilmek i~in bugiiniin biitiin 
di.inya i(fin yeni olan ~eraitine iotlbak la
Zimdir. Bu vaziyette Almanya ile nor
mal yollardan tekrar temaslara ba,lana
cagm• umid ediyorum.» 

Dordiincii made memleketleri 
«- Suriye, Filistin, K1bns gibi diir

diincu madde memleketlerile mi.inasebati 
geni~leterek ihracat piyasam1za daha faz
la ferah!.k vermek istiyoruz. Bu arada 
bilhassa sanayi erbahmm ham madde ih
tiyaclanm kar~1layacak serbest diivizi te
min edecegiz.» 

Rumanya ile anla,mamrz 
«- Rumanya ile 15 gi.indenberi de

vam eden muzakerelerin tam bir anla1ma 
ile neticelendigini biliyorsunuz. Amerika
dan ac;1k diiviz techesile ald1gmuz petrolu 
Rumanyadr · "ng yolile temin edece-
giz. Anla~r 1emleketimizin bir sene-
lik petrol ihl., ~elm kar!Ilayacak bir «!Ia
fond» konmu1tur. Muzakerenin iki esa
smdan biri bu idi. Digeri de $Udur: Ti.ic
canmiZ Rumanyaya giinderdigi maim be
delini almakta mii~kulat ~eker dururdu. 
Bu derdin halli i~in de gonderdigimiz 
maim bedelinin hususi bankalara yahnl
masi, fakat bu hankalarm, nihayet on be~ 
gi.in zarfmda, tahsil ettikleri paralan Ru
manya Milli bankasma bnakmalan ~ar
tmda Rumen dostlanrruzla mutah1k ka
lmmi~llr.» 

Amerika ile miinasebetlerimiz 
Saym Nazmi To~uoglu muharrir ar

kadas•m•zm Amerika ile olan vaziyetimi
ze dair bir sualini de cevahs•z bnakma
mi$ ve demi1tir ki: 

«- Y abo zamanda almacak tedbir
lerle Amerika ile ithalat ve ihracat me
selelerimiz tanzim edilecektir. lhracall 
kolayla~tnmaya (fah$acagiz. Ve ithalat 
i~in accreditif kolayhgml temin edecegiz. 
Bu yeni nizamm teessusi.inden sonra A
merikadan gelecek mallann dovizleri pe
sinen iidenecektir.» 
. N azmi T o~uoglu, halya ile ticaret 
miinasebatlmlz hakkmda miinhasiran ltal
ya i~in almm•t bi, tedhir buknomadfiml, 
fakat son zamanlarda ihrac maddeleri-

izden bir k1sm•run ihracma miisaade e
dilmesi iizerine tabiatile diger ecnebi mem
leketlere oldugu gibi !talyaya da ihraci
na mi.isaade olunan maddelerin gidebile
cegini siiylemi1tir. 

Ticaret V ekilimiz hayramdan sonra 
Ankaraya diinecek ve faaliyetine her za
manki yorulmak bilmez gayretile devam 
edecektir. 

Asri sinemanm lo1 salonunda evvelki gun 
bilhassa giize (farpan ~ey, Sehir bandosunu 
te~kil eden genclerin si.islu uniformalan 
oldu. Y enilik bu kadarla lcalm•yordu. 
Biribirinden 1irin on kadar yavruyu - bir 
kii~esinde «Milli Piyango» ibaresini ta
iiYan giigiisli.ikler giydirerek - sahneye <;1-
karmi!IardL Fakat bilseniz ne sevimli, ne 
~eker ~eyler, hepsi de ... «Meleb e ben
zemek i~in mtlannda yalmz hirer kanad
lan eksik .... Saat tam on ... Sehir Bando
su, Milli mar~• ~ahyor ve biraz sonra, 
milli renklerimizi ta!Iyan kordelalarla si.is
lenmi~ dolahlar, ilk defa olarak Milli 
Piyango hes•bma, sagdan soldan yi.ikse
len, «Hay1rh olsun .. » temennileri arasm· 
da vazifelerini giirmege ba,hyorlar. 

Minimini eller, on binlerce fi1 ic;inden, 
talihin hakikaten kiir oldugunu giisteren 
geli,iguzel yakalayijlarla, yi.izlerini giir
medikleri, adm• samm i1itmedikleri kim
seleri, bol keseden zengin ediyorlar. Gaz
Ier, tath bir jangni.J kopararak miitema· 
diyen diinen dolablara dikilmij, kulaklar 
okunan numarlarda, iiyle bir bekleyi1 ki, 
hic;bir intizar bu kadar yak1c1 ve merak1 
gidiklay•c• olamaz. Ku~iiciik parmakla
nn, kuc;i.icuk bir hareketi ve rasgele bir 
temas1, buti.in bir hayatm 1irazesi, bir an 
i~inde degi~tirehilecegini du~i.inmek insa
ni heyecandan heyecana dii~i.iriiyor. Si
nema salonunun kap1smdan cebinde ii(f 
bu~uk kuru! tramvay parasile giren bir 
vatanda~, buradan, seksen bin - onda hir 
hesabile - sekiz bin lirahk bir adam ola
rak, kollanm sallaya sallaya d1~n c;•ka
bilir. Her an, bi.iyi.ik ikramiyenin kendi
sine ~1kmasm1 umanlar i~in bu alakay1 na· 
s1l hakh bulmazSimz L 

lkramiveler, e!li,er, yuzer. hatta biner 
lira iizerinde seyrederken pek aldm1 e
den yoktu. Soyle bir kulak kaharllhp ge
ciliyordu. Fa kat seksen bin liraya gel in-

Salih Bozokun 
mektubu 

bir 

Meb'-.ls Salih Bozok, dilh hhe' giin • 
derdigi bir mektubla Atatiirke aid hahra
•mn ·bazl kutuslanot aydntlahyor. Mel<· 

tub 1udur: 

«Karde1im Salahaddin Giingiir; 
Bugiinki.i { 12/ 11 / 939) tarihli Cum

huriyel gazetesinde ve bana aid yaz1 -
lanmzda tashihe muhtac haz• cihetler 
giirdum. Mesela; Afyon taarruzunun ilk 
gi.inii intihar etmi1 olan firka kumandani· 

mn elli yedinci nrka kumandanl olup ol-e Su baskmmdan korunmak . . \ madigiDI bilmedigim gibi intihar vak'aSI 
lf!riD ) da sizin yazm11 oldugunuz gibi degil, !U 

-------------------------------'. 1ekilde cereyan etmi1ti: Kalecik sivrisi -

Hava taarruzlarmdan do!ay1 su altmda kalmasm• i:inlemek i~in yeralti hat
lanna yeni tertibat yaPilmaktadrr. (Resimde Vaterloo tiineli i~in yap1lan 
su baskmmdan korunma kaplSI goriilmektedir.) 
...... ·················· ·························· .......................... ··················· ···················· ...... . 
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nin sukutundan sonra teoeler hirer hirer 
sukut ediyordu. Y almz ismini hahrhya • 
mad•g•m bir tepede di.i1mamn tutunmak

ta oldugunu goren Ba,kumandan bu -
nun sebebinin kolordu kumandamndan 

telefonla sorulmas1m emir buyurdular. 
Kolordu kumandam da ~u cevab1 vermi~ 
ti: «Fllka k..mandam yanm saate kadar 

tepeyi zaptedecegini vadetmi1tir.» Yanm 

saatten fazla hir zaman gec;tigi halde el
an tepenin sukut ehoedigini goren Ba1 -

kumandan sebebini anlamak ic;in tekrar 
sorulmas1m emir buyurdular. Buna mu
kahil veri! en cevab IU olmujtu: Firka ku

mandam vadini yerine getiremedigi i~in 
intihar etmi1tir. hte vak'a bundan iharet

tir. Halbuki siz buou ba,ka 1ekilde yaz
mljSimz ki, dogru degildir. 

2 - Herhangi bir mesele hakkmda 
Atatiirk kat'i karanm vermi1 oldugu 
halde ayni meseleyi yanmda bulunanlar· 
Ia giiriiji.irlerken - yamndakiler kim olur
sa olsun - hepsinin ayn ayn fikir ve mii

talealanm sorarlard1. Mesela bir gi.in be
nim de bulundugum bir mecliste herekese 
sordugu gibi henim de ne di.i,iindi.igumii 

sormu~tu . Ben kendilerinin sorduklan me
sele hakkmdaki kat'i kararlarm1 evvel -

den bildigim gibi mi.ihim i1ler hakkmda 
da Atati.irke kar11 hir mi.italeada bulun -
maktan teeddub ettigim ic;in bir 1ey siiy
lemekten c;ekinirdim. Buna binaen sor
duklanna karjl, Pa,am, ben fikren me~ 

' guldi.im, giiri.i!i.ileni anlamad1m 1eklinde 

cevab vermi1 ve bilahare yalmz kalmca 
kendilerine demi1tim ki, Pajam, sordu
gunuz mesele hakkmda kat'i karar ver -

mi1 oldugunuz halde bunu ne ic;in tek -
rar soruyorsunuz. Karannm degi~tire -

cek misiniz ~ Baoa ~u cevah1 vermi1ti: 

ce, salonun ic;i, mah,er yeri gibi kanji!. 
Bayiler, kollan altmda ~antalan, hirer 
i:,;. r firladiiar. 

Milli piyangonun ilk talihlisile her kes
ten evvel tan1~manm zevkli bir 1ey olaca
g,m du~iinerek, hen de bunlardan birinin 
pe•ine taklld1m. 

Defterdeki kayda nazaran bu talihli, 
Karagumriikte, 27 numarah diikkanda 
tiit~nciiluk eden Kemalin diirt ya1mdaki 
k1z1 degil miymi~?.. 

Suna b~na talih dag1tan minimini el
ler, il:< c;ekili~te, tuhaf bir tesadiif, hatta 
biiyiik hir isabetle kendiler! gibi bir mi
niminiye du•i.irmi.i,!er ilk piyangoyu ... 

Karagi.imriikte 27 numarah diikkani 
bulmak, gu~ olmad1. Bi. ~z sonra, kiic;u
cuk zengini de yan<miZa getirdiler: Adt 
«Ayninur» mu1 I Nurtopu gibi bir c;ocuk! 

Etrannda derhal merakh bir halka te
!ekkul etti: 

-Sana yirmi bin lira c;•kti! .. Yirmi bin 
lira c;•kt1 ... diye haykm!IYOrlar. Fa kat o, 
hie; de m~mnun giiriinmiiyor. Sanki, hal 
dilile: «Piyango c;•kti ise, bana <;Ikh. 
Bundan size ne ?» demek istiyor. Fa kat 
babas1, olduk(fa heyecanh ... Mutemadiyen 
ellerini ugu~:uruyor: 

- Su son senelerde pek fena sarSII
m•~tJm, diyor, diikkamm tezgalum dag,I
m•!tl. Yirmi bin lira, tam zamamnda irn
dadima yeti1ti I 

Milli piyangonun ilk zenginleri arasm
da bulunan «Ayninur» un bir kac; giin 
evvel, bir karde~i daha di.inyaya gelmi1. 
Bakkal Kemal diyor ki: 

- Simdi gidip bir bilet de onun ic;in 
alacag1m!.. Milli piyango, «Ayninur» a 
yirmi bin lira kazandnd1. ln,allah gelecek 
aya da, karde~inin, yiizbin lira ile giinli.i
nu ahr 1.. 

( OLOM 
Mugla, Aydm, -

Hakkari ve Elaz•g 
valiliklerinde bu • 
lunmu~ olan; Ka
l'eferye e~rafm -
dan merhum :Is... 
tanbul Defterdan 
Hiiseyin Avninin 
kardesi, Trakya Em 
niyet miisaviri Ah
medin kaym pe
deri ve Yesilki:iy~e 
Karaferye!i Os • 
man 1ncekara, Siimer Bank muhabe
rat miidiirii Hasan Susut, dis d.oktoru 
Ekrem Susutun amcalan ve Karabiik 
fabrikalan agrr sanayi miihendisi Fe· 
ridun Susutun babas1 jandarma mira
layhjtmdan miitekaid Halil Rifat Su
sut vefat etmistir. 

Bulundugu vazifelerde duriistliijtii 
ve ~ahskanh~ ile temayiiz eden mer
hum, kendisini herkese sevdirmis bir 
zath. 

Cenazesi. bul(i.in Taksimde, Talim· 
hane meydanmda, Aydede caC.desinde 
Serna aoartimanmdan kaldmlarak Ye
silkovdeki aile makberine defnedile
cektir. Allah rahmet eylesin. 

Bayan Maria A. Topuzoglunun zevci, 
Galatada hirdavatci tiiccar Aristobeli 
Topuzoglunun, Sultanhamammda kaz
ma ci tiiccar Anastas Topuzoglunun ve 
Galatada komisyoncu Yani Topuzoglu
nun pederleri tanmm1~ tiiccarlardan Ef
tat Topuzoglu 12 ikincite~rin 1939 pazar 
gi.inii vefat etmi~tir. Cenaze merasimi 13 
ikincite~rin 1939 pazartesi giinii saat 15 
te Kad1koyiinde Aya Efimiya Rum or
todoks Kilisesinde icra edi!ecek ve gene 
Kad•koyi.indeki mezarhgmda defnedile
cektir. 

Not: Kopriiden sa at 1.50 ve 2,35 te ha
reket eden vapurlar merasim saatine te
sadiif etmektedir . 

Cenaze levazimah 
M.P istof Tel. 44236 

*** 
Sadnazam Benderli Ali Pa<a hafidesi 

Gedik Ali Pasa km merhum General E
sad Gedik Zevcesi, Igdir Kaymakam1 Se
lahaddinin annesi Daimi Enciimen aza-
smdan Ek rem Turun kaymvalidesi , Ham 
di Akif. Ethem Akif, Adnan Akif, Ke
nan Akifin leyzesi Bayan Emine Faika 
Ged ik vefat etmi~tir. Cenazes1 bugi.in sa. 
at 11,30 da $i§lide EbekiZI sokak Gristi 
apartman 6 numarah daireden kaldm • 
larak Ferikoy camiinde namaz1 kilmd•k
tan sonra Ferikoy mezarhgma defnedi
lecektir. 

-.;....,.;:..,'.;<k~5.;.;;;i'~. ' '·-~ 
Fransada bir ingi!iz bisikletli kCl;if kolu 

...... : 

Herkesin kendine mahsus bir fikri ve bir naat has1l edeceklerine ~i.iphe yoktur. 
dusi.incesi vardlf. Belki benim hatmma C:unki.i yaz1mzdan herkesin kanaatinf' 
gelmiyen bir 1ey, senin hat.Jnna gelmi1tir. hi.irmet ebnedigim anla11hyor. Boyle bir 
Nic;in ondan istifade etmiyeyim, demi1 - yanh~hga sebebiyet vermi1 olmamak ic;in 
lerdi. Bunu da siz o ~ekild~ yazm~!SinlZ 1 mii.m.kiinse yazi.niZin tashihini rica ile giiz· 
ki. okuyanlarm benim aleyhimde hiT ka- lenruzden openm karde11m.» 
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Diinkii spor hareketleri 
Bel?ikta~, Galatasaray1 

rna~ ~ok giiriiltiilii 

1 - 0 maglub etti, 
ve tekmeli oldu 

Istanbul lik ~ampiyonasmm yedinci 
ha hast oyunlan diin ii~ sahada bird en 
yaptlmt~tlr. Galatasaray - Be1ikta1 rna
~~. goz yumdurtacak kadar korkunc, sert 
ve 1iddetli olmu1tur. 

F enerbah~e uzun bir miicadeleden son
ra Kastmpa,ayt gii~liikle 1 - 0 yenmi1tir. 
Diinkii miisabakalann tafsilatmt, en mii
himmi olan Galatasaray - Be1ikta1 ma~m
dan ba~layarak yaztyoruz: 

Be~ikta§: 1 - Galatasaray: 0 
Lik 1ampiyonasmda miihim bir diigii

rnii ~ozecek olan Galatasaray - Be,ikta! 
ma~t .Seref stadmda N ecdet Gezenin ha
kemligile oynandt. 

Galatasaray taktml: Osman - F aruk, 
:Adnan - E1fak, Enver, Celal - Salim, 
Salahaddin, Cemil, Boduri, Sarafim. 

Be1ikta!: Mehmed Ali - Hiisnii, Ibra
him - Hiiseyin, F eyzi, Cihad - Hayati, 
Hakkt, Sabri, .Seref, E1ref. 

Riizgarla beraber oyuna ba~layan Be
!ikta!, Galatasaray kalesi oniinde dola,
maga ba,ladt. Sekizinci dakikada Hakkt
mn bir ~iitiin diregin kenanndan d11an ~tk
tl. Hakem avut verdigi halde Be1ikta! ta
ktml gol saymak istedigi i~in biitiin oyun
cularm i1tirakile sahada biiyiik bir miino 
ka1a ba,ladt. Hakem ve oyuncular ara
Slndaki ~eki1me sonunda hakemin avut 
ka.,rt kabul edildi. 

Daha ba,langtcda hi~ yoktan sinirli 
bir hal alan oyun tabii derhal ve sur' atle 
sert bir sekil aldtgmdan hemen her daki
ka biiyiik tehlikeler kar!tsmda gozlerimi
zi yummaga ba,ladtk. Be1ikta! aleyhine 
top avut oldugu bir mada, hala evvelce 
~ektigi 1iitii gol sayan Hakkt topu kapm
ca santr yerine getirmek istediginden, i
kinci ve daha miihim bir ihtilaf ba,ladt. 

Hakem, yan hakemler, polisler, iki kuliib 
idarecileri, futbol ajam, hakem komite
si azast ve yirmi iki oyuncu yeni ba~tao 
miinaka1aya tutu!tular. Tam sekiz dakika 
siiren bu konferanstan sonra oyuo yeoi

den tahammiil edilmez bir sertlik i~inde 
tekrar ba,!ac:h. Oyunculardaki bu asabi
yette, ilk defa miihim bir mac; idare eden 
hakemin pek biiyiik dahil 'IE! tesiri olu
yordu. 

T efune seslerini tribiinlorde du!tmaga 
ba,ladtgtmtz yirminci dakikada Salahad
din 1iddetli ve kasdi bir tekrne ile sak.at
lantp dt1an c;tkh. Salahaddinin btrakttgt 
bo,lugun tela1ma dii1en Galatasaray 22 
inci dakikada Hakkmm kafa ile yaphgt 

bir sayile ilk golii yedi. On ki1i ile saha
da kalan Galatasaray kalesi Stkt~ttg. bir 
anda kaleci Osmana yaptlan kasdi bir 
favulden az kalsm biiyiik bir dogii! daha 

oluyordu. Cabuk onii altnan bu hadise
den sonra yer yer tekrne vuru1lan birbi
rini takib ederek oyunu cidden ~lgtnndan 
~tkardt. 

Tedavi edilen Salahaddin saga~tkta 
yer almca Galatasaray diizgiin oynama
ga ba1ladt. Bodurinin muhakkak golle bi
tecek bir hiicurnunda Hiiseyin penaltt ~iz
gisi i~inde onu be linden tutmu1. F eyzi 
miikemmel bir tekme atmt!, hakem 27 n
ci dakikada bu ~ifte penaltth hareketi, 
1aheser bir gorii1 ve kararla nazan itiba
ra bile almamt!hr. Bu kadar ktraSlya, sert 
ve tekmeli bir ma~t 1imdiye kadar gorme
digimizi bilatereddiid kaydettnek act ol

makla beraber, maalesef bir hakikattir. 
Hakemin mii•amahasmdan cesaret alan 
oyuncularm tekme yagrouru altmda ge~en 
ilk devre 1 - 0 Be,ikta!m lehinde bitti. 

lki tak1m oyunculan soyunma odasm
da bir ~eyler konu!IDU! olacaklar ki ikinci 
devre biraz miilayim ba1lad1. Bu siikunet 
Galatasaraya yaradtgt i~in san k~rmtzl 
taktm hakimiyeti teminde mii1kiilat ~ek
rnemi,, bu arada muhakkak bir sayt f~rsat1 
da ka<;trm11hr. Oyunun yedinci dakik
smda Adnana, kasdi bir tekme vuran 
Sabriye, hakem, tekmenin ~iddetine uy
mtyan hafif bir ihtarda bulunarak i1in 

icinden ~1kh. Sertlikten arhk takatleri ke
silen oyuncular, siikunet bulmaga ba,Ia
dtklanndan oyun normal bir seyir ahyor
du. Hakimiyeti gittik~e artttran Galatasa
ray, biraz da talihsiz oyunu yiiziinden 
18 inci dakikada c;ember ic;ine ald1g, Be
~ikta! kalesi ic;inde muhakkak bir saYI da
ha kac;nd1. Galatasaray miidafaasmm bir
birlerile yaphgt kJSa pastan hiicum hattmt 

miiskiil vaziyette bnakm11, Be1ikta~ da 
bundan istifade ederek gene miisavi bir o
yun tutturmaga muvaffak olmu1tu. Otu
zuncu dakikada Be1ikta1 aleyhine soldan 
~ekilen bir kornerde kale onii harman ye
rine donmii1, biiyiik karga1ahga sebebi
yet veren bu vaziyette futbol kaidelerine 
uymayan bir miidafaa ile top Be1ikta1 ka
l~sinden heyamola ile kurtanlm1~hr. Ar
ttk tamamen Be~ikta1 kalesi ic;ine yerle1en 
Galata~aray ciddi tehlikeler yapmt! ise de 
pe1inde didi1tigi beraberligi bir tiirlii te· 

mine fnsat bulamam11hr. Oyunun son da
kikalannda biitiin Be1ikta1 tak1mtmn bir 
grup halinde yaptlgt miidafaayt bir tiirlii 
yaramamt! olan Galatasaray 1 - 0 maglub 
olmujtur. 

Ma~m acemi ve lakayd bir hakeme bl
raktlmaSJ, bu miisabakay1 futbol degil, 
tekme miisabakast haline sokmu1tur. 0-
yunu daima sertlige meyyal olan Be1ikta1 
da hakemin miisamahaSJ iizerine 1iddetli 
ve tekmeli bir oyun oynamt!l!r. Hakemin 
bir GalatasarayhYI koltugunun altma a
hp gotiiren bir Be,ikta,hya bile ceza ver
memesi kar!tSmda bu ma«m kanh hadi
selerle bitmemesine memnun ve miite1ekkir 
olmak laz1m gelir. Boyle miihim ve sinir
li ma~larm en tecriibeli ve otoriter ha
kemlere idare ettirilmesini istemek hakla
mlzdtr. 

Fenerbah~e: 1- Kasrmpa§a: 0 
Kadtkoy stadmda yaptlan bu rna~ ii

midin hilafmda heyecanh olmu1 ve hemen 
her dakika beraber bitmek vaziyeti i~inde 
gec;mi1tir. 

Ilk devrede F enerbah~e kar11S1nda ~ok 
miiessir bir miidafaa yapan KaSJmpa,a, 
devreyi s1ftr stflra bitirmi1tir. 

lkinci devrede ayni muvaffakiyetli mii
dafaa ile c;a!t1an KaSlmpa,a, «ok ezilmesi
ne ragmen cidden iyi bir oyun ~tkarml!tlr. 
F enerbah~e Y a1arm yapbgt tek say1 ile 
miihim bir varta atlatarak I - 0 galib 
gelmi,tir. 

Beykoz : 2 • Hilal : 0 
Taksim stadmda giiniin birinci ma~t 

ikinci kiimeden Beyoglusporla Galata -
spor arasmda yaptld1. Basrinin idaresin
deki bu miisabakay1 Beyogluspor iistiin 
bir oyundan sonra 3 - I kazandt. lkinci 
oyun birinci kiimeden Beykozla Hila! a
rasmda yap!ldt. Mac;m birinci devresini 
Beykozlular frikikten yapt!klan bir golle 
galib bitirdiler. 

lkinci devre bidayetinde Hila! biraz 
canlamr gibi oldu ise de uzun siirmeden 
Beykoz tekrar hakimiyeti aldt ve 23 iin
cii dakikada Kaztm vaSJtasile bir sayt da
ha yaparak mac;t 2 - 0 kazand1. 

Siileymaniye: 4 1. Spor: 0 
Siileymaniyenin kuvvetli kadrosuna 

fl!llkabil, lstanbulspor olduk~ zay1ftt. Is· 
tanbulspor, daha mac;m bidayetinde iki 
oyuncusu sakatland1g1 ic;in dokuz ki1ile 
oynamaga mecbur kaldt. 

Siileymaniye ilk devreyi 2-0 galib ola
rak bitirdi. lstanbulspor ikinci devrede 
nispeten diizgiin oynamaga muvaffak ol· 
duysa da noksan kadro ile bu vaziyette 
dayanamad1 ve iki go! daha yiyerek 4-0 
maglltb oldu. 

Vefa : 5- Topkapr : 0 
Siir'atli ba1ltyan bir oyun i~inde ilk da

kikalarda bir go! yapan Vefa, uzun ve 
devamh gayretine ragmen ilk devreyi 1-0 
galib olarak bitirmi1tir. 

lkinci devrenin 4 iincii dakikasmda bir 
go! daha yapan Vefa T opkapmm biraz 
sert ve htrc;m oyunu kar1tsmda hayli miij
kiilat c;ekiyordu. Yefanm devamh hiicum
lannm 3 iincii dakikasmda T opkap1 iic;iin
cii golii yedi. Bu saytdan sonra daha ha
kim oymyan Vefa 39 uncu dakikada dor· 
doncii golii de yaptl; oyunun son dakika
smda bir go! raha yaparak 5-0 galib gel· 
di. 

lkinci kiime mac;lari 
8eyoglu1por: 3- Galat<Upor: 1 
lkinci kiime tak1mlarmdan Beyuglu

spor ve Galataspor tak1mlan arasmdaki 
bu rna~ ~ok zevkli ve o nispette heyecanh 
olmu1tur. 

Beyogluspor, daha agtr basan bir o
yundan 'sonra 3-1 galib gelmi1tir. 

Karagii.mrii.k: 2 • Anadolu: 1 
~eref stadmda yap1lan ikinci kiime 

ma~larmdan Karagiimriik - Anadolu ma
~mda Karagiimriik 2-1 kazanmt!hr. 

Barutgiicii sahasrnda yaprlan 
ma~lar 

Baktrkoy Barutgiicii sahastnda da Ba
rutgiicile Y edikule Gender Birligi B ta· 
ktmlan arasmda yaptlan ma~ta Barut • 
giicii B tak1m1 5 - 2 galib gelmi1tir. Her 
iki kuliibiin A taktmlan arasmda yaptlan 
rna~ da ~ok heyecanh olmu1, Barutgiicii 
tuktml I - 0 galib gelmi1tir. 

Bayramda yaprlacak ma~lar 
Galatasaray, lstanbulspor, Beyoglu -

spor ve ~i1li kuliibleri arasmda tertib edi
len Taksim stad1 turnuvaSJ mac;lan sah ve 
~ar!3mba giinleri T aksim stac:hnda yaptla
cakttr. 

Ma~lara saat birde ba,lanacakhr. Sa
lt giinii, Galatasaray • istanbulspor ve 
~i1li - Beyogluspor kar!tla!acaklardtr. 

Bu mac;lann galib taktmlarile maglub 
ta k1mlan da c;ar1amba giinii birbirlerile 
c;arpt!acaklardrr, 

CUMHURfVET 

~ekerc• (.__A_S_K_E_R_Ll_K_...;:.t~:._L_ER_l___, Alman hiikumeti, 
Be~lkta~J Askerllk 3Ubesinden: ~A .DVO H. MU H AF A ve MAHOUMU 

Holand.aya yenid. en ('"'·•• Be§lkt84 Askerl!k §Ube•lne kaytdll yedek 8. 
...,. ) suuf hesab memuru Re§ad o~lu Puad 

~ kc:~ ITikl OrOOTam hemen 1ubeye mUracaatl Uln olunur. 

temJnat verdJ TtlRKlYE &ADYODiFtlZYON POSTALA&l lfiA------------ Cikolat Cemil 
Saym bayramml 

Dalp tm~nlufu: 
CBa1taratt t tnct salz.ttedel TUrklye Ra.dyosu 1648 m. 182 Kc/ a. 120 Kw. 

l · b' h k · 1 Ankara • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 
yapt an gaynme1ru tr are et ~ayta an- HergUn yalmz ktsa dalga 31,7 m. 11163 kc/s 1 1 

2 94 lstlkl3 cadd e s na atfediliyor. M iissertin ve miiteaddid postam1zla ne§redllmekte otan yabanct dlller-
b b h k l l k k.1 de haberler saatlert &IJ&P;"ld& g&ter1lm\ftlr: Ak~am l"lsan KurlarJ su aym u are etten su~ u o ara tev 1 :tranca saat n,oo ve 18,45 te 

edildikleri rivayeti tekzib olunmakla be- Arabca n,15 ve tn,,r; te 
raber alman tedbirlerin hakh olarak it- FraDSJZca • 13.45 ve 2n,1a te FrBDSIZCB • lngi• 

BERLiTZ 
Btt: ~IK TA~ 

Aile Kileri 
12,:lo Program ve memleket saat ayan, 12,3G 

tihaz edildigi goriilmektedir. Ajans ve meteoroloJI haberlerl, 12,50 TUrk mU- l izce • Almanca 
Almanyamn karart z~l <PU 13,30 - 11,00 MUzik <Kan•tk haflf 

Sayto mii,terilerinin 
bayram•ot tebrik eder. 

mUzik - PU 1~.00 Program, 18,05 Memleket Haftada 3 d a da 4 I' a 
Briiksel 12 (a.a.)- Briikseldeki AI- saat ayan, aJana ve meteoroloJl haberlerl18.25 ll•----•e•r•Si.' llliyi.--l•r.l 

l · · ( ·· ·· H ( d Kr (" ·1 Mtizlk (Radyo caz orkestrasl) 19.00 Konll§ma 
m<tn e ~lSI sa l gunu 0 an a a tc;esl e <Cocuk terblyesll 19,15 TUrk mUzl~l: Cemal 
Bel~ika Krah tarahndan gonderilen tel- KAmll 05nencln blrlncl koruerl. 20,16 Konuo
graf muhteviyatmlo esash surette tetkik ma (Aile ziraatl: Tavuk~ulukl 20,30 TUrk mU-

zttt CFas1l heyett) ~1,1.) MUzik CKU.;tik orkea~ 

OSMANLI BANKASI 
!LAN 

BU t UK 

~APKA MAGAZA 
edilmekte oldugunu bu sa bah Spaak' a tra - t>el: Neclb Atkin) 22.00 Memteket aaat % 3 faizll 1911 ihrach Mtslr 
b'ld" · · ayan, aJans haberlert: zlraat, esham - tahvlllt, F · h • 1/12/939 ihl d I lriDI!hr. kamblyo - nukud borsaSI (!latl. 22,20 MUzik onstye ta vila!tmn tar n e 

lngiltere Kralmm Holanda <KUcUk orkestra - Yukandakl programm de- yap1lacak itfa ke~idesinde ba~aba~ te-
Angelos Rusos 

K l • • J" •• b vaml) 22,3.) MUzik (Konsert.o: Kernan ve &lto 
ra l~eSine ver l(ll C'eva tcln _ Mozart) CPl.) 23,25 . 23,30 Yannkl prog- diyesl tehl!kesine k~1, Osmanh Ban -

Londra 12 (a.a.) - Bel~ika Kralile ram ve kaparut. kas1 Galata merkezile Yenlcami ve Bey-

Saym m u,terllerln ln 
Bayramm1 kutlular. 

Holanda Krali~esinin mesajma verdigi c,.----,..,4,....,.i,..k_m_c_it_e_~::_r":"in_s_a_l""'•--) o~lu §Ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar
cevabda lngiltere Krah ezciimle, Biiyiik . v . Ia sigorta edilecegi, mezkiir tahvilat 
Britanyamn, kendisine yaptlan biitiin mii- 12,30 Program ve memleket saat ayan, 12.35 hamillerinin maliirnu olmak iizere Uan 
racaatleri miisaid kartliadlglnl soylemek- ajans ve meteoroloji haberlerl, 12.00 TUrk mU- olunur. 

· k z!Q:i. Batlama ve. cura. Ue oyun havalan ve tUr· 
te, fakat bu sefer lngilterenin, sulhu ur- killer. Takdlm eden ve ~tan: Bad! Yaver At&-
tarmak i~in miimkiin olan her1ey yaptld1k- man. Okuyanlar: Melharet Bajlnak, Mahmud 

Kannd~. 13,30 - 1 i,OO MUzik (KaTl§li: hallf 
tan sonra silaha sartldti!Jru tebariiz ettir- mUzik - Pl.l 18,oo Program, 19,05 Memleket 
mektedir. aaat ayan, ajans ve meteoroloJl baberlert, 18,26 

MUzik tOan.s mU.Ztet - Pl.) 18,55 Kon~ma (Ulu~ 
Cevabda !<)yle denilmektedir: sal Ekonomt ve Arttuma Kurumul 10,10 TUrk 
«lngilterenin harbe girmesini intac e- mOzilll: Cemal KlmU OOnen~ln lklncl konserl. 

l 
10,:;0 Konuvma. 20.05 TUrk mUz~l: KIA&k prog-

den acil sebeb, Almanyantn Po onyaya ram. Ankara Radyosu KUme Ses ve Saz Heyetl. 
vaki olan tecaviiziidiir. Bu tecaviiz, AI - !dare eden: Mes'ud Cemu. 21,00 Konser t&kdl

. ml: HaW Bedil YOnetken. 21,15 MUzi.k <Radyo 
manyanm kom1ulan hakkmdaki siyaseh- orkestraSI - ~ef: Hasan P'erld A.lnarl 22,00 
nin yeni bir misalini te1kil eder. F akat ln- Memleket saat ayan, ajana haberlert: zlraat, es-

ll 
ham, kamblyo - nukud borsast <flat) 22,20 

gilizlerin ugrunda habettikleri en ~umu ii Berbest saat, 22,30 MUzik <Opera aryalan . 

Kirahk apartlman 
Bol hava, bol zlya, dal. 
ml steak su, son kontor 

Ni~anta~mda Vahkonag1 
caddesinde 

VAVLA 

Arnavudklly 
Akmt1 burnunda 

BiLECiK 

hedef, Avrupanm miitemadiyen tazele • Pl.l 22.55 MUzik <Cazband - Pl.l 23,25 • 23,30 Apartlmam 
nen Alman taarruzu korkusundan kurtu- Yannk! program ve kaparu!. (Kaptetya milracaat) 

GAZINOSU SAHlBi 
UDI MARKO 

hbilmesini temin etmek. Avrupa milletle- ( 15 lkmCite~ri n ~ar~amba ) ~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~ 
rine, istiklallerini ve hiirriyetlerini muha
faza imkamm vermek ve istikbalde bey -

nelmilel ihtilaflann hallinde, muslihane 
yollara miiracaat yerine cebir ve kuvvet 
istimaline mani olmaktlr. 

lngiltere hiikumetinin fikrince, hal ve 
tesviye hususunda viicudii zaruri un•ur
larm nelerden ibaret oldugu, yukandaki 
siizlerden sarahaten anla,t!maktadtr. E -
ger ha,metmeabtmz, bana yukanda tarif 
edilen hedefe ula~mayt hakikaten miim

kiin k1lacak mahiyeti haiz Alman teklifle
rini teblig imkanma malik iseniz diyebili
rim ki, Biiyiik Britanya, bu teklifleri en 
dikkatli bir ~ekilde tetkik edecektir.» 

lngiliz kolonisine gonderilen 
tamim 

Arns~rtlam, 12 (a.a.)- Holandada
ki lngilizler konsolosluklardan bir tamim 
alm1~lardrr. Bu tamimde Holandada kal· 
malan i~in hususi bir sebeb mevcud olmt
yanlann lngiltereye avdetleri tavsiye o

lunmaktadtr. N akliyat ic;in her tiirlii ted
birin almdtgmt ilaveten bildiren bu ta

mimde Holandada kalacak olan lngiliz
lerin de daha sonra lngiltereye gonderil
meleri miimkiin olabilecekse de 1imdiki 

gibi hususi bir vapurla seyahat edemiye
cekleri soyleniyor. 

Royter ajansmm muhabiri lngilizlere 
yaptlan bu teklifin mf ihtiyati bir tedbir 

oldugunu ve vaziyetin nezaketine hamle
dilmemesi laz1m geldigini bildirmi~tir. 
Buhramn 1imdi az ~ok izale edildigi zan
m vardn. Amsterdam borsaSJ diine naza
ran raha miisaid bir vaziyette bulunuyor. 
Lahayede de endi,enin daha azald1g1 •!i

kardu. 

12.30 PrQiram, ve memleket saat ayan, 12,35 
Ajana n meteorolojt haberlert. 12,50 TUrk mU
zitt <Pl.) 13,30 - 14.00 MUzik (KU~Ut orkestra~ 
eel: Neclb AOkml 18,00 Program, 18,05 Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji haber~ 
lert, 1 ~.2.5 TUrk mu.zttt <Fasll heyetn 19,25 Ko~ 
nll.$"ma, CDl~ politika hldi.seleri) 19,40 TUrk 
mUziQ'l. Qalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Rel1k. 
Fersan, Cevdet Cat Ia. I - Okuyan: Rad.Ue 
Erten. 1 - Lemt ~ Hicaz p.rk.l: (Sorulmasm 
bana yeslm). 2- Tanburt CemU- Hicaz §arlo: 
CHep saye! vaalmda g5ntlll a - §evkl Bey -
Hlcaz ~ark1: CFlrakmla zall.m) 4 - Htcaz tUr
kU: <ElA gBzlerlne kurban oldu~um) U - Oku
yan: Necmi RlZa Ahlskan. 1 - ismaU Hakkl 
Bey · Rast yUrllkoemal: <O~nde iene Ahu 
enJn eyledi bUlbUl) 2 - Lemi .. Rast oarkl: 
(Yok mu cana) 3 - Ali Rlfat Bey - Rast tar~ 
kl: (Anlata)'lm hallml dlldare) 4 - Dede -
!last jarkl: <Gene blr gUlnihal) 5 - Rast saz 
aemalsl. 20,20 Temsil: Aile dostu - Yazan: Ek~ 
rem Reotd. 20,.'50 Konu§ma CHa!tallk post& ku
tusu) 21,10 MUzik (Riyaseticumhur bandoru -
.!;ief: ihaan KUm~er) 22,00 Memleket saa.t aya
n, ajal'UI habcrlerl; ziraat, esham ~ t&hvUlt, 
kaJllbl}~o-.: .. !J~kud_.,l)Q~.~ J!lat) ~2,20 Serbest 
eat. ~2.10 Ylktk (6Pera aryalan - Pl.) 22,65 
MUzik (Cazband • Pl.l 23,25 · 23,30 Yanni:! 
program ve kaparue. 

Muharebe vaziyeti 

giinu soylemi~tir. 

Almanlarm kulland1klar1 tenvir 
lifekleri 

Londra, 12 (a.a.) - lngiliz tayyare
lerinin Almanya iizerinde yapttklan ke1if 
u~u~lan, dii1manm, mor - mavi - turuncu 

i1aret fisekleri kulland18tm meydana ~~

karml!tlr. Bunun sebebi, gece, tayyarele
ri gormek i~in, bulutlara en iyi niifuz e
den l!lgm hangi renk 111k oldugunu bul
mak olsa gerektir. 

Bir tabur lngiliz a1keri Pari1te 
Paris, 12 (a.a.) - Bu sabah bir tabur 

lngiliz askeri Parise gelmi~ ve Lyon ga

Resmi mehafil, ecnebi memleketlerde nnda Paris halkt tarafmdan alkl!lanml!• 

F ranslz tebligi 
Holanda hakkmda dola,an bedbin riva- hr. 
yetlerden dolay1 rniiteessirdir. Yabanct 
muhabirlere gonderecekleri haberlerin san Paris, 12 (a.a.)- Umumi karargahm 

tebligi: Gece cephenin muhtelif noktala
nnda baz1 baskin hareketleri olmu~tur. 

siire tabi tutulmasma mecburiyet haSJ! 
olacag1 ihtar edilmi1tir. 

Diin iki mmtakanm su altmda btraktl
maSJ karanndan sonra bugiin aynca da
ha ba,ka mmtakalann suya gomiildiigii 

ilan edilmi1tir. Simdilik sular, Holanda
run belli ba1h miistahkem mevkilerini kap
laml! bulunuyor. 

Fran11z matbuatlmn telsirleri 
Paris 12 (a.a.) - Havas ajanst bil

diriyor: 
Bu sabahki gazetelerin tefsirleri: 
Hitler'in, Holanda arazisine taarruz 

hususundaki tereddiidleri Paris gazete -
lerinin ekserisi tarafmdan kaydedilmek -
ttdir. Bununla beraber, yakm ati hakkm
daki fikirler ihtirazhd1r. 

Figaro gazetesinde Yladmir Dormes
son diyor ki: 

«Bel~ikanm veya Holandantn i1gali 
Polonya taarruzuna inztmam edince, bii
tiin diinyada o kadar biiyiik akisler uyan
duacakttr ki, nazi zimamdarlannm boyle 
bir delilige attlacaklarma ihtimal vermek 
gii~tiir. Miinih suikasdi, Goring'in dahil
deki gayrimemnulara hitaben garib soz
leri. biitiin bunlar Almanyada vaziyetin 
gerginligine alamettir. Bu ahval Alman 
ricalini belki zannedildiginden daha faz
la ihtiyatla harekete, yahud son ~areye 
sevkedecektir.» 

Leon Bliim, Populaire gazetesinde, 
ayni fikri ileri siiriiyor ve diyor ki: 

«Hitler, vaziyetinin icabt manhkan 40 
saattenberi yapacagm1 yapm1~ olmast la
ZJmdlr. Hitler, bekliyor ve beklemesi de 

<;inde bulunan Amerikahlara 
verilen harb tazminatr 

Va1ington 12 (a.a.) - Japon sefa
reti tarafmdan ne,redilen bir tebligde 
<;:inde bulunan Arnerikah miilk sahible
rine altt defa harb tazminah verildigi bil
dirilmektedir. 

T E R Z I 
$EVKET MUSLUBA$ 

Muhturem mil§terilerinio bayramm• kutlular, saadetler diler. 
Istanbul Beyoj[lu, lstiklil caddesi No. 201 Tel: 43144 

• 
• 
• 
• 

Makarna 
• 
• 
• 
• 

Nohud 
• 
• 
• 
• 

Bull(Ur 

• 
• 
• 
• 

Kuru ot 
• 
• 
• 

Odun 

• 
Yulaf 

• 
• 
• 
• 

Fasulye 
• 
• 
• 

Sade yal! 

• 
• 
• 

Sa bun 
• 
• 

50 
50 
50 
25 

tot,'lt/939 A~1k eksiltme 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

27/11/939 Kapah zarf 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
~ .,. ~ ~ 

28/11/939 A~tk eksiltme 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

29/11/939 Kapah zarf 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

4/12/939 Kapah zarf 
• • A~1k eksil tme 

• • • • 
• • • • 

5/11/939 Kapah zarf 
• • • • 

6/11/939 • • 
• • AGlk eksiltme 
• • • • 
• • • • 
• • Kapah zarf 

7/12/939 • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

20/11/939 • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

21/11/939 • • 
• • • • 
• • • • 

10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 
16 
10 
11 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 
16 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
15 

MUnaka!At VekAietlnce yapllan I!Anla l~ te~rlnlevvel 939 ve bll~bara ldare
mlzce yapllan IIAnta da 31 te~rlnlevvel 939 tarlhlne kadar kabul edlleeeRI blldlrll
ml' otan. inglltereye tsmarlanacak gemUer hakkmdakl teklltlerln kabul mnddetl
r.in 30 U>~rlnl.sant 939 tarlblne kadar temdtd edlld!RI l!An olunur. (9262) 

Erzurum Belediye Reisliginden : 
§ehlr tenvlratml !dare etmek iizere §eraltl kanunlyeyl halz blr elektrlk 

mUhendl.slne lbtiyac vardrr. Tallb olantann veaalklerlle blrllkte Erzurum Betedlyes!ne 
miiracaat etmelerl !Utn olunur. (Q20tJ 

KOYU B0Y0K ZUMROD 
Sandal bedestenlnde te$hir edllmekte olan p1rlantalt ve p!Atin !izerlnde 
m!ikemmel Avrupa tay1 ON YED! KIRATLIK koyu bir ziimriid yilziij!Un 

aym 16 nCl per!lemb.e giip.i.ind,e miU.e._.ved.e !)e .ee.Wacag1 ilan olunur. -
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13 ll<incite~rin 1939 CUMRURIYET ' 
M 0 J DE ! ----~--.. • .--------. Fatma Fuad Giiciiyencr'in 

1,008,000 Beyoglunda en yiiksek saz heyeti temine muvaffak olan 

B E L E R Salonunda 
Bayramm birinci giiniinden ltibaren her ak1am saat 19 dan 1 e kadar 

Sazlar Okuyucu 
Kernan: Necati Tokyay Agyozan - Faruk 
Piyano : Feyzi Aslangil B a y a n I a r 
Udi : Ibrahim Mtstrh Siizan - Giizin 
Klarnet : ~iikrii Tunar Cahide - Meliihat 

Fevkalade programla devam edecektir. Pek yakmda hakiki siirprizler. 

Telefon : 49427 idare miidiirii Nuri Akm 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu 1IAnlan 

Cinsi 

Ispanak 
Liihana 
Ptrasa 
Taze bakla 
Semizotu 
Barbunya fasulya~ 
Saktz ka bagt 
<;:a!t fasulya 
Ay~ekadm fasulya 
Kmmzt domatcs 
Taze bamya 
Path can 
Sal~ a 
Patates 
Kuru sogan 
Kerevlz 

Kilosu 

2700 
1400 
2000 
1600 
400 
400 
450 
800 

2000 
700 
300 
650 
400 

3200 
2500 
500 

20000 

Beher kilosunun 
tahmini fiatt 

7,00 
6,00 
5,00 
7,00 
7,00 

10,00 
5,50 
9,00 

10,00 
5,00 
8,00 
7,00 

18,00 
7,00 
7,00 
7,00 

!JJ- teminatt 
Lira Kr. 

109 52 

I 

Kolay Yemek Kitab1 
Aile masraflarmt suiistimal et
miyen, Tiirkiyede tek kitabdrr. 
Altmct basktst ~tkh. 224 sahife 
Fiatt: 32, cildlisi: 50 kuru~ nettir. 
Sat!~ merkezi: Muallim Fuad Gii
ciiyenerin (Anadolu Turk Kitab 
deposu ) dur. Yenipostane kar~t
smda Meydanctk ham ikinci kat 
No. 10, 11. 12 c!e. Ta~ra sipari~leri 
de ~onderi!ir. 

Operatot 

RIZA UNVER 
oo, um ve ll:adtn hastaltklerr 

mUtehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapt 

T el<fon: 22683 

ANAPIYO..JEN 

' 

• 

L R A • 
I 

nun 

3 Ayda 
Dag1taca~ ikramiyenin yekunudur. Dr. lhaan Sami 

!streptokok, !stafilokok, pnomo
kok, koli, piyosiyaniklerin ya ptlgt 
~tban, yara, akmtt ve cild hastabk· 
Ianna kar§t ~ok tesirli laze a~Hitr. 

~~~~~--------~~·~~~~~~~--istanbul Naf1a Mii diirliigiinden: Biiyiik Har;:..,le bir piyade boliigiine kumanda eden m uallim Fuad 
Giiciiyenerin objcktif, milli ve ~ok heyecanh olan son eser i 

4/12/ 939 pazartesl giinii saat 15 te istanbulda. Nafta Miidiirliigii Ekslltme 
Komlsyonu odasmda. (16410,68) lira ke~lf bedel!l Gureba. ha.stanesl Dahlllye anflsl 
bltlrme l§lerl kapal! zarf usullle ekslltmlye konulm~tur. 

1 - Cins, miktar, beher kilolarmm muhammen bcdell ve ilk teminatlart 
vukanda yazth ceman 20,000 kilo ya~ sebzenin 24/2. te~rin 939 tarihine ras
ltyan cu~a giinii saat (14,30) da a~tk eksiltme ile miinakasast y&ptlacakhr. 

Sina COifinde TUrk Ordusu 
Bu eserde yalan yak, hayal yok, palavra ise hiG yoktur. 

Bu eseri okumtya ba~ladtktan sonra, bitirmeden b1rakmanm da imkam 
yoktur. 3000 olan birinci basktst iki ayda tiikenmi~, ikinci basktst 

Gtknu~trr. F iatt cildli olarak: 125 kuru~ nettir. 

Mukavele, ekslltme, baymd!rltk 4Jerl gene!, hususl ve fenn1 ~artnamelerl. 
prole. ke~l! hulasaslle buna miite!errl dliier evrak (83) kurU§ mukablllnde dal
reE-inde ve.rUecektir. 

Muvakkat temlnat (1231) llradtr. 
isteklllertn tekllf mektublan ve en az blr taahhiidde 05000) llrallk bu 1§e 

bcnzer 1~ yaptt~ma da!r 1dareler!nden aim~ oldujiu vesikalara !st!na.den istanbul 
Vt!Ayet!nden eksiltme tar!hinden (81 gun evvel a!mmt§, ehl!yet ve 939 ytlma aid 
T!caret Oda.st ves!kalarml ha.vi kapal! zarflarmt 4/12/939 pazartesl giinii saat 14 e 

2 - Isteklilerin 2490 saytlt kanunda yaztlt vesaikle birlikte Kastmpa~a
da bulunan komisyona belli giin ve saatte miiracaatleri. (9249) 

Sat!~ merkezi : (Anadolu Turk Kitab c!.eposu) dur. Yenipostane kar~tsmda 
Meydanctk ham ikinci kat No. 10, 11 12 de. Ta~ra sipari~leri de gonderi!ir. 

kadar Naha. Mildilrlilgiine vermelerl. (93191 

Cinsi Kilosu 

-Beher kilosunun 
m uhammen bedeli 

btanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan I tlk temina!! 

~nakkale Belediyesinden : Lira Kr. 
Ispanak 
Lithana 
Ptrasa 
Taze bakla 

15,000 
15,000 
15,000 
4,000 
4,000 
9,000 
7,000 
9,000 
9,000 
5,000 
9,000 
5,000 
4,500 

15,000 
15,000 

141,500 

Kr. Sa. 
6. 00 
5. 00 
4. 00 
6. 00 
6. 00 
9. 00 
4. 50 

Beledlyemlzde park l§lerlnden anlar blr bah~tvana 1ht!yac vardlr Verllecek 
~ehrl iicret !'"Ostereceiil kab!l!yete gore b!lAhare arttmlma.k iizere ~lmd!llk. 40 llradlr. 
Tal!b olanlarm veslkalarlle blrl!kte Canakkale Beled!yeslne miiracaatlerl !Jan o!unur. 

(9168) 

KtymetL 
LlrnK. 
700 00 

1278 00 

Pey paras1 
Lira K. 

52 OS 

95 09 

Semizotu 
Barbunya fasulya 
Saktz kabagt 
<;ah fasulya 
Ay~ekadm fasuly 
Ktrm!Zl domates 
'l'aze bamya 
Path can 
Sal~a 
Patates 
Kuru sogan 

8. 00 
9. 00 
4. 00 
7. 00 
6. 00 

17. 00 
6. 00 
6. 00 

25 

r Dr. 

Mantar!t mu§ambalar, storlar 
perdeler ve sai.r her tiirlii 

1 - Cins, miktar, beher kilosunun muhnmmen bcdeli ve ilk teminatla1·t 
yazth ceman 141,500 kilo vas sebzenin, 24 ikincite§rin 939 tarihine r ashyan 
cuma giinii saat 11 de kapa!t zarfla eksiltmesi yaptlacakhr. 

2 - !steklilerin 2490 sayth kanunun tarifa!t dahilinde tanzim edecekleri 
kapah teklif mektublanm en g~ belli gUn ve sMt'tl!n bit- saat <!\~eltnt! ir'adar 
Kastmpa~ada bulunan komiwon ba~kan hgtna vermeleri. (9248) 

TEFRl~AT 
Levazimah, Beyoglunda BAKER 
magazalarmda her yerden miisa
id §artlar ve ucuz fiatlarla sattl -
rnaktadtr. Beyaz e§ya dairemizde 
haseler, yatak ~~aflar1 ve yiin
lii yatak ortiilerinin fiatlan lo.yas 
kabul etmez derecede ucuzdurlar 

ve rekabetten aridirler. 

Turkiye Cumhuriyeti , 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Liras1 
'ube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticeri her nevi banka muameleleri 
----·~·~- -·-------~~·~--~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiVE VERiVOR 
t.l raat Bankas1nda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplannde en az 50 llras1 bulunanlara liB· 

nede 4 defa ~ekllecek kur'a lie BI!BIItdaki pill na gore lkramiye dajlllllacakbr. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')0 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " l 00 " 4,01)0 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 , 

DlKKAT: Hesablanndakl paralu blr ~ene lclnde 50 llradan ualtJ dll~yeultt'11 lknmlye ~bit! takdlrde 

% 20 fazlaslle verlleeektlr. 

Kur'alar eenede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerll' r'e ceklh•cektir. 

NEVRALJl, BA~, Dl~, KIRIKLIK, 
ve ACRILARI TESKIN EDER. 

OGRETMEVi BiLENLERiN ESERLERi 
F rans1zcay1 kolay ogretirim 

.'368 sahife. BEZ CiLDLt: 160 Kr. nettir. l Almancay. kolay ogretirim 
208 sahife, BEZ CiLDL! : 100 Kr. nettir. 

Oyalanmak de gil de, bu iki dilden birini ogrenmek ve k onu~mak kararmda iseniz... Bu iki metodd.an birini 
mutlaka alacaksm1z. Sat~ Merkezi: Yenipostane kar~!Slnda Meydanclk hanmda Muallim Fuad Giiciiycner'in 

(ANADOLU TURK KiT AB DEPOSU) dur. Ta~ra ~ipari~leri Ronderilir. 

TURK TiCARET BANKASI A;~. 
• 

KURULU~ TARIHI 1919 

Tamamen yabnlml§ sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi : A N K A R A 

Her muameleleri • nevi 

Dahilde ve haricte muhabirleri vardu 

T elgraf adresi : 

Umum 1\. iidiirliik: 'IuRt<BANK 

~ ubeler : TiCARET 

• 

1 
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Rahat uyku, net'e ve ittiha 
~ocugunuzun tam sthhatte ol
dugunu gosteren en iyi mi-

yarlardlr. Bu husus ancak 
yavrunuz 

SAN 
0ZL0 UNLARI 

CUMHURlYET 

ROMATIZMA, LUMBAGO, SlY ATIK, ARKA 
BEL, DiZ, KAL<;A agnlanm teskin ve izale eder 

Samsun Belediye Riyasetinden : 
samson elektrlk santrah !~In 300 bcyg!r kuvvet!nde b!r aded yenl lokomobU 

mubayaa ed!lecekt!r. 
1 - ±hale 30/11/ 939 pe"'!embe giinii saat 15 te Beled!ye Dalmi Enciimenl 

huzurunda kapah zar! u.sul!le yapilacaktir, 
2 - Muhammen bedell 17200 l!radir, 
3 - Muvakkat tem!nat 1290 l!rad1r. 
4 - ihale 2490 saylll kanun hiikiimlerl dalres!nde yapiiacaktll'. 
5 - Tekll! mektublan !hale saatlnden bir saat evve! Beled!ye Rlyaset!ne 

verllml§ olmalldll'. 
6 - Daha !azla maliimat almak ve gerekll evrakl gormek lst!yenler Samson 

Be!ed!yesl E!ektr!k i~Ietme Miidiirliiltiine miiracaat etmelldirler. (9431) 

ERGANI BAKIRI 
Tiik Anonim ~irketinden 

HAST ABAKICI ALINACAK 
Erganimadenindeki i$letme idaremizin hastanesi i~in Klzilay cemiye

tinin Hastabak1c1 Hem$ireler mektebinden mezun bir hastabaklc1ya ihti
yaclmJZ vardrr. Bu hastabakiCmm hastanemize taalliik eden fenni ve idari 
i$led tedvire muktedir, uzun seneler hastanelerde ~ah$ml$, tecriibeli bir 
hem$ire olmas1 laz•mdrr. istedigimiz evsaf1 haiz olarak hastabaklc1hk va
zifesini C.eruhte edecek hem$ireye $irketinlizce barem kanununa gore aza
mi iicret verilecektir. 

Talibler muhtasar terciimei hallerini gosterir bir mektubla Ankarad.a 
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RADYOL ile • 
I N 

Nicin di~leri f1rcalamak 

Ciinkii geceleri ai(tz gud&lerinin yemeklerden sonra ve her halde bol 
ifrazatile di$ler ve di$ etleri dolmu$- bol ·RADYOLiN• ile f1r~alamak ve 
tur; ~iinkii yemekler, sigara ve kahve temizlemek $artllr. Bu sayede di$le• 
gene ayni tesiri yapm1$11r. Binaena- rin de, agzm da sagllg1 ve saglamllgl, 
leyh di$leri hergiin 3 kere bilhassa giizelligi garanti edilmi$ olur. 

~abah, tigle ve ak,am her yemekten R AD gUnde s dell i 
iLE DiSLERiNizt Fffi(:ALAYINIZ. 

istanbul Grupu T apu Sicilli Miidiirliigiinden: 
Aded ciNsi MARKASI 

ll.:~~h~anm~~d~a~k~i~i~d~a~re~i~~~~~~~rn~ii~ra~c~a~a~t~e~t~m~e~l~id~i~r ... ~ ........... , Yedigi takdirde temin edilmi' olur.
11 

(;iinkii HASAN HZLO UNLARI Kapab Zarf Usulile Ekiltme 

5 PiUinimetre 
17 Balastro 
70 T!rllln 

Rels marka vern!ye takslmatll camla kapahdll'. 
Rihter 
RJhter, yandan n~•llr sap1 lifncll 
Rihter ve sap1 tahta 

yiikaek bealeyici kabiliyetine ila- 20 Prlzma 

veten yavrularmlZa i,tiha veren Trabzon Vilayeti 
vitamini bol, kaloriai fazla bir 

1 Pandograf 
3 Pergel takrm1 

40 Qel!k ~rid 
8 Qel!k cetvel 

Nesler verniyell ve madeni 
RJhter marka orta boy 
QO metrel!k sap1 kU'mah 
1- metrel!k 

oztu ~ocuk g1das•d•r. Daim i 
HASAN Deposu Yeni Adresi: 

7 Vernlyel! m!nkale 
20 Jalon sehpas1 

/100 Fi~ 

Siistander 
Enciimeninden: 

Bahc;ekapl Beyoglu tramvay durag1 karfumda 

Ziraat Vekaletinden: 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer Abnacak 
Z!ral tomblualar lhtlyaci t~ln tapall zar! usullle 30 aded Mlbzer, 15 aded 

5 D!.skll, 1~ acted 6 D!skll pullukla 30 aded D!skharo satm a!macattlr. 
1 - Mlbzerru boherlne 675,5, Dtskll ptlllu~un beherlne 600.6, D!.skll pullui!un 

behet!ne 750 ve DI•kharormn beherlne 350 lira klymet tahmln ec!!l:nll)tlr. 
2 - lbale 14 birlnc!k~nun per§embe gfinfi saat 15 te Zlraat Vek!Uetl l'lnasmda 

mllte§ekkll Satmalma ll'orr.tsyonunda yapi!acakt1r. 
3 - 30 adet1 M!bzer t~In 1519 lira, 15 aded 5 Dlskll pullut !~In 675, 15 aded 6 

Dl.skll pulluk !~In 84<1 ve 30 aded Dl.skharo !~In 766 lira muvakkat temlnat 
verllecektlr. 

4 _ Bu mak!,elere ntd !dart ve fennl tartnameler ZU'al Komblnalar Mil· 
dOriUitOnden parasiZ olarat ver!llr. 

5 - Isteillllerln tapah zarflanm 14 blrlnelklnun per§embe saat 14 e tadar 
KomUyona vermele!l v~ saat 15 te 2490 aa)'lll kanunda yaztlt v~ltalarla blrllkte 
Kon.lsyonda haZlr buJunmalan. 17906) 

MEMUR ARANIYOR 
Karadeniz vilayetlerinde ~all;mak iizere frans1zca bilen ve seri yazan 

tiirkcesi kuvvetli bir daktilo ile muhasebeden anhyan gene rnemurlar 
ahnacaktlr. 

Ticaret lisesi rnezunlan terclh olunur. 4 iincii Vakil han asma kat 
No. 10 a miiracaat. 

Ankara P. T. T. Levazrm 

MiidiirJUin.r .,.Jf!n: 
Aded Tarb slaS1 

15 20 klloluk 
100 10 • 

15 5 • 
20 3 • 

1 - idare !htlyael !~In yukarida m!ktarlarlle tart• s!aiar1 yazlll eem'an 
150 aded terazl a~•k ekslltmlye 91karllm•~tll'. 

2 - Muhammen bedel cl377,5> muvakkat temlnat cl03,32• lira olup eksllt
mesl 23 lk!ncltefrln 939 perfembe gUnU saat 11 de Ankarada P. T. T, Umum 
Miidiirliik blnasmdakl Satmalma Kom!.syonunda yapllacaktir. 

3 - isteklller. muvakkat temlnat makbuz veya tem!nat mektub!le kanunt 
v .. lkalanru h~mllen mezkftr giin ve saatte o Kom!syona miiracaat edecek!erdlr. 

4 - §artnameler, Ankara P. T. T. Leva=. istanbulda P. T. T. Ayn!yat 
eubesl Miidiirliikler!nde bedels!z olarak ver!Jecekt!r. c57lh (9210) 

Kan, Kuvvef, i§liha ~urubu 
FOSFARSOL, kanm en bayati k1snu olan ktrm1z1 yuvarlac•klart tazcli

yere)< ~ogalhr. Tath bir i~tah temin cder. Viicuda devamh genclik, dinclik 
vcrir. Sinirleri canlanduarak asabi bubranlar1, uykusuzlui(tl ve fena 
dii iincelcri giderir. 1\luannid iuk1bazlurda, barsak tembelligindc, tifo, grip, 
zaliirrieye, sJima nekahetlerinde, bel gev$ekligi ve ademi iktidarda ve 
kilo almakta sayani hayret faideler temin eder. 
FOSFARSOLtl', Diger biitiin kuvvet ~urublarmdan ayuan b~hca hassa; 

devamh bir surette kan, kuvvet, i$tah temin etmesi ve 
ilk kullananlarda bile tesirini derhal gostermcsidir ... 

S1hhat Vekaletinin resmi rniisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

1 igde V aliliginden : 
1 - Ulu~la kasabasma 32 k!Jornetr•' mesa!ede olan Qi!tehan kapllcasma 

llave edllecek kiSma aid cl9337> lira <38> kuru~ ke~lt bedelll ln~aatm !haleye 
gore takarriir edecek !latlara nazaran <15000> llraya tekabiil eden mlktarl kapall 
zar! usullle eks!Jtm!ye konulmu~ !se de lstekl! Qikmadigmdan 1/11/939 tarlh!nden 
ltlbaren bir ay miiddetle pazarhk suretlle ek.•IItm!ye konmasma karar .Yer!Jmt.,tlr. 

2 _ Ekslltme 1/12/939 cuma giinii saat cl5> te V!l~yet Dalml Eneumen oda
smda toplanacak Eksntme Kom!syonunca yapiiacaktll'. 

3 - Eksutm!ye g!reb!lmek i9!n lstekl!nln 1125 lira muvakkat temlnat vermes!, 
bundan b~ka ekslltme giiniinden en az sek!z gUn evvel VUP.yete miiracaat ederek 
lbroz edeceltl tennl ve mall referans mukab!ll ehllyet veslkas~ Kom!syonundan 
a!acaklan veslkay• lbraz etmeler! §arttir. 

4 _ Bu L!e aid §artnameler ve evrak Na!1a Mtidiirliiltiinden bedel.slz olarak 
goriilebillr. _(93671 

• 

1 - Eks!ltmlye konulan 1~ : Trabzon - iR!ze sahU yolunun 14 q; 850 -
27 + 000 kllometrelerlnde buz. korkuluk !n~aat1 ve §ose esash tamir!, koprii aya1t1 
tahklm!. 

Ke~lt bedell (272741 lira (341 kuru§tur. 
2 - Bu 1~e aid sartnameler ve evrak §Uniard1r : 
A l Ekslltme §artnamesl 
B l Mukavele projesl 
c 1 Naha ~Jeri gene! ~artnamcsl 
D l Tesviyel tiirablye, ~ose ve kilrglr ln~aata aid !enni ~artname 
E l Hususi ~rtname 
F l S!ls!lel flat cetvell, hul~sal ke§lt cetvell 
G J Gra!Ik 
istlyen!er gene! ~artname ve ~ose ve kopriiler ~artnamesl harlc olmak iizere 

dllter evrak1 (150) kuru§ bedel mukabll!nde Nat1adan a!ab!llrler. Istlyenler gene! 
§artname ve ~se, kOprliler §artnamesinl bedelsiz gOreblllrler. 

3 - Ekslltme 30/ 11/ 939 tarlhlnde per~embe giinii saat (151 te Trabzonda Vl
!Ayet makammda toplanacak Da!ml Enciimende yapllacnktir, 

4 - Ekslltme ka_<>ah zar! usu1lle yapiiacaktll'. 
5 - Eks!ltmeye g!reb!lmek !~In 1stck1Iler!n (2046) lira muvakkat tem!nat 

vermes!, bun dan ba.!}ka a.!}akJdakJ veslknlart halz olup gOstermesl I8.zrmdtr. 
Ttcaret Odas1 veslkast, teminat mektub veya makbuzu ve Trabzan VUA.ye .. 

tlnden ala.ca~I ehllyet veslkas•. . 
6 - TelrH! mektublari yukanda o3 iinell mll<ld•d~ yh~ll saatten b!r saal 

evvellne kadar Vllayet Dalml Encfimen!ne getirllerek Eksntme Kom!syonu Re!.s
l!~ine makbuz mukabU!nde verl!ecektlr. Posta lie giinderilecek rnektublann nl· 
hayet 3 tincii maddede yazlll sante kadar gelm!~ olmasi ve d~ zar!m mUhiir 
mumlle lylce kapatiim~ olmas1 Jdzrmdll'. 

Postada olacak gec!kmeler kabul ed!lme>.. (93901 

Dr. Ziya Naki ,J 
lak, burun, bog-az miitehas:t••• 

Divaoyoluoda, Tiirbe kar~ISI 
No. 119 Telefoo : 22587 

PROFESOR DR. 

FUAD KAMiL BEKSAN 
Sa at iki ila be$ 

Jl.fuayene: Cumartcsi, Pazartesi, 
(:ar$arnba, Per$embe. 

Taksim 

Londra ve Parisin en rnC§bu.r 
fabrikalarmdan gelen 

BAYANLAR 
i~in son rnoda ve yiiksek fantazi 
MU~AMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoglunda BAKER magazalann
da tC§hir edilmek ve gayet rniisaid 
§erait ve ucuz fiatlarla satilrnakta
dlr. ~e§itler tiikenrneden evvel lh

temin 

PETROL NiZAM 
sa~ bak1m1 

giizelligin en birinci ~arhdtr. 

Dr. Suphi $enses' 
idraryollall hastallklall mutehaSISSI 
l:leyoglu, Y1id•z sinerna kar~••• Lekst 
ler apart1man. Fakirlere oaraqoz 

TeL 1392',. 

10 Alet ~ems!yesl 
40 ~akul Orta boy 
6- Mira 
Mii!redatl yukar1da gaster!len 14 kalem alMl rennlye a~1k eksl\tmeye ko

nulmu~tur. 27 te~r!n!.sanl 939 pazartes! giinii saat 15 te !hales! yapllacakbr. Ta• 
Jib olanlarm Sultanahmedcie Tapu SlcllU Miidiirliijtiinde miite~ekkll Kom!.syona mii
racaat etmelerl IIB.n olunur. (94251 

Birinci nevi saatler meyam,da bulunan ve 
bunlarm fiatma nispeten daha ehven olan 

80 senelik tecriibeli rne$hur 

REVUE saatlerini 
ISRARLA ARAMANIZ MENFAATiNiZDiR. 

Deposu : Galata. Kiirekciler; Manhayrn 
han 1 inci kat, No. 6. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden : 
idare lbtlyacl !~In 50 aded ~Itt hur~. 100 aded biiytik, 100 aded orta, 50 aded 

ki!Ciik boy miivezz! ~antasmm ahm1 a91k eksiitmlye konulmu§tur. 
Ekslltme 29/11/939 car~amba saat 15,45 te B. Postahane blnas1 birlncl katta 

P. T. T. Miidiirliiltii odasmda toplanacak. AI•m Satrm Komlsyonunda yapllacaktll'. 
Beher aded ~!!t hurcun muh.ammen bede!! 45, bUyiik boy miivezzi ~ntasmm 

beherl 6, orta boyun 5 ve kii~k boyun 3,5 Ura, hepslnln 3525 lira, muvakkat 
tem!nat 264 lira 38 kuru~ur. 

Tallblerln t!pe esa.s niimunelerl ve allma esas !enni ve eks!ltme ~artna
melerinl gOrmek ve muvakkat teminatlanm yatlrmak tizere ~ah$ma glinlerinde 
mezkftr Miidiirliik idari Ka!em Levaz= klsmma, ekslltme giin ve saat!nde de 
939 seneslne al<l T!caret Odas1 ves!kas~ muvakkat tem!nat makbuzlle blrllkte 
Kom!syona miiracaat!erl. (93651 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni E~ya Fabrikast 

Muhtelif cins karyolalarla madeni mobleler fabrikanm salonlarmda 
te~hir edilmekte olup evvelce oldui(tl gibi hi~bir yerde sail$ yeri yoktur. 

Sirkeci, Salk1msogut, Demirkap1 cadd.esi No. 7. Tel : 21632 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su !dares! l9ln almacak olan 7382 lira 50 kuru~ k1ymet! muhammenel! 500 

aded su saatl yenlden 45 giin milddetle ve kapall zar! usui!Je ekslltm!ye konul· 
muftur. 

2 - ihalesl 19/12/939 sail giinii saat 11 de Beled!ye Enciimen!nde yapllacaktlt, 
3 - Muvakkat tem!nat c554> l!radir. 
4 - ~artnamesln! gormek lst!yenler!n hergiin Enciimen talem!ne ve !stek· 

iller!n de 19/12/939 sail giinii saat ona kadar teklit mektublarmi 
vermelerl ll&n olunur. c5596> 

Istanbul levaz1m Amirligi 
Satmalma Komisyonu ilanlar1 

MUlga T. H. Kurumu Plyangosunda 

65 ton ye§il rnercinlek ahnaeakllr. 

Kapall zarfla eksiltmesi 20/11/939 pa
z..rtesi giinii saat 15 te Tophanede Le
vazrm amirligi satmalma komisyonun· 
da yap•lacakt1r. Tahmin bedeli 10562 

lira 50 kuru§, ilk teminall 792 lira 19 

kuru~tur. ~artnarne ve niimunesi loo -
misyonda goriiliir. !steklilerin kanuni 
vesikalarile teklif mektublarm1 ihale 
saatinden bir saat cvvel komisyona ver
meleri. {373) {9096) -Maltepe Piyade Ah~ okulu i~in 225 
bin kilo ekmek pi§irmesinin 20/11/939 

pazartesi gtinii saat 14 te Tophanede 
Levaz1rn amirligi satmallna komisyo -
nunda a~1k eksiltmesi yap1lacakbr. 
Tahmin bedeli 3937 lira 50 klll'U§, ilk 
teminall 293 lira 31 kuru§tur. ~artna · 
mesi komisyonda goriiliir. 1steklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis
yona gellneleri. {374) {9097) 

Sahib ve 8<1§11luharriri: Yunus Nadi 
Umumi ne§riyatt idare eden ya:n 4!en 

Mildiirii.: Hikmet Miinil Vigen 

Cumhuriyet Matbaan 

TAL iH KAY NAG I 
Jakabm• kaunmaga muvalfak olmu~ ve her kefidede en biiyuk ikramiyeleri vermekle ,ohret kazanm•f olan 

KADER 
Gayet zengin ve bol ikramiyeli 

M i II i P i y an go' nun da 
Blrlncl kefldeslnin en bUyUk Ilk lkramlyeslnl 

blrden verdi. 

80.000 Liray1 
26766 No. blletle Kad1kliyUnde mu,amba mu· 

bayaac1s1 Bay Ahmed ve Arkadaflart 

20.000 Liray1 
18188 No. blletle Takslmde Tallmhane cadde· 

slnde 31 No. da bakkal Bay Mehmed 

KAZANDILAR. 

Gi$ESi 

ve paralar-am tamamen gl,esmden aldalar. 
Slz de bu bahtiyar-Iar arasana katllmak lster-senlz blletinlzl mutlaka ve dalma 

K A D E R Gl,esinden Ahn1z. 
Bilhassa Y I L B A ~ I biletlerinizi vaktile almakta istical ediniz. 
Adres : istanbul, EmlntinU, Ar-pacalar caddesl No 19 Tel : 23970 

Parmakkapa 109 No. da Telefon: 


