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frıı,:illrr"'ııfn l1T1\"\'Ptl 

olnn nU 111:111ııı111 lııılıınılııfıı i ndi. 
lt>rr hıuıJ.a. ... ı hinı'""ı liıırn torbala. 

rilr mııhafına altıncla ••. 

Londra, 7 -- Bıtlerın nutkuna 
l n,giliz başvekili Ççmberlayn pa
zartesi günü Avam kamarasında 
hır nutuk c;oyliycrek cevap vere
cektir. Nutuk dünrayı harp fela. 
krtind<'n kurtarac.ık mahiyette 
tcklineri muhtevi görülmemekte· 
dir. 

Dün l.ondrada bu hususta neş· 
rolunan yan rec:mi bir tebliğde ez· 
cümle şöyle clenilyor: 

(D~vamı 4 üncüde) 

Fransada bir Çek 
hükumeti kuruluyor 
Eski Çek Cum ;ıurreisi 

Londradan Parıse 
Ben eş 

gitti 
Londra, 6 - Fransa müstakil 

bir Çekoslovak hükümetinin mcv 
cudiyetini tanımıştır .. Benes, bu 
hükümeti kurmak için Londra· 
dan Parise gitmiştir. 

Yanında Slovak ordusunun es
ki müfettişi general Viest de b!.l. 
lunmaktadır. 

Paristeki Çekoslovak sefiri 
Osusky, Fransa da teşkil edilen 
Çekoslovak ordusunun Çekoslo
vak zabitleri tarafını:lan kuman· 

da edileceğini. ve askerlerin Çe
koslovak cumhuriyetine sadakat 
andı içeceklerini beyan etmiıjtir. 

Fransada teşekkül eden Polon. 
ya hüklımeti reisi generaİ Si
korski, Polonya milletinç hitaben 
müheyyiç bir beyanname neşret· 
miştir. 

Polonya hükumeti. mukte1..i 
parayı, ingil terenin vaktiyle Po· 
lonyaya açmış olduğu be§ mil. 
yon İngiliz liralık krediden te-
min etmektedir. 

Aşk ve mace~a romanı 

Paza.rtc l günü başlıyoruı.. 

Müttefik ordular 
kumandan lan 
Bir içtima· yaparak 
vaziyeti gö-· ·· :.':.üle r 

Paris, 7 ....'.. Garp cephesinde s::ı
ki n bir geceden sônra, Alman ağır 
toplan Sierckin 2 kilometre mesa· 
!esindeki Husdorfu .bombardıman 
etmişlerdir .. 

Dünkü Fransız tebliğleri şunlar 
dır: 

; 

"Gece sakin .geçmiş, bilhassa 
Sarbruckün cenup - batı5ında de\ 
riye faaliyeti kaydedilmiştir . ., 

"Cephenin muhtelif kısımların· ı 
fa hafif unı::urlar ıaal iyette bulun· 
muştur. \·io;senborugun garp mm· ~ 
taka.,ında bır me\'zimizc yapılan 1 
ıir hilcum pü::;~•ürtülmü~t ur... ı 

Müttefikle r l<u mandanla
nnın tç tımaı 

l ngılız ımpara torluk ~cı'ıt!lku. 

may ba~kanı Sır Edmund Iron.-ı 

de 'e ha\'a mare:ıh Sır Gırıl :'\t• 
'all dun ızunun me:>elcleı ını mu 
zakere içın müttefik ordular ba~ ı 

kumandam general Gamelın. FrJ• 1 
,ız ha,·a kun·etleri kumand:ını ı 

neral \'uillemın ,.e rüksek a~kı.>·ı ~ 

şura azasından general Gcorgcs ı· ~ 

le bir crorüı:m,. ,.a')m15lardır. 

iLAN iŞLERi: Tel. 2335 

- •• •• s gunu 
e ~Cek 

Paris, 7 - Romadan bildirildi- ı mek ilzeredlr. Bu ıtilafm a.ktinr 
ğinc gore Yugoslavya ile fa\a. ltalyrı önayak. olm'\.k Uı"redir. t 
mtnn ara.c;ında bir itiliif nktcd1L (Devamı 4 ünci° 

Bir lugiliz yapL -
daha hatırı·ldı ~ U 

Alman ta '1telbah irlerinin şimal 
denizinde de faal iyete 

geç=ceklen tahmin edi liyor 

.\ lııınıı •alı IC'llı:ı l1Hrri111!cn liçii l\iel liınanmcl:ı ••• 

Lvnı.. .ı. 7 - ::>LokhvlmJan bıl. · de ,.c d•ğ"~: denizlerde mühim mik· 
ıı ılı) or: tarda destroyerlerin faaliyete geç· 
[:>, eç demz t!k pcrll'rının kana:ı· me ıle de tezahür ~'iiyor . 

• ıne gore, .\iman donanm'.Hnın 
Balırıl2cağı ihbar edilen 

.:. tıbalı ,,on zama ılarda dcğı~tı 

ı mı~lır. Bılha5 ~:ı dcnızaltılaı ında vapur 
em bır ta~ıye Latbık olunmakta· Amerikan - ·..,rına girince bat 
lır. I nlaca~ı Alm:ınlar tararından h 

Denızaltılar bundan sonra daha 
aaı ol::ırak tıcaret muharebesinde F r" d. a s e' 
ika1arak ıle şımal dcnı::inde çalı- .. Jitan ı v ovy 
.acaklardır. lerle mu·· zak ere ye 

.\ ,.nı mutehaı::s ı.;lnrın mı.italeası-

13 göre, \tinntık denızinde o;on za · - dd tt 
nanda kor-.an gemı i olarak hare- gtrn1eg ı re e r 
..;ete ba~lıyan Alman kruvazörü 
\c!miraJ Schı!n, ttrc'mdl dcniıaL Lilva.nya a.. 

mu~A l-' cre~ f"re ıekra, 

ba-tl.amyoı 
(hıaılc • .._,._, 
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Düşündüğüm gibi: 

Kimsesiz ve fşsfz annelere 
yardım edelim! 

Yazın: Sua t D&ırvlş 
Evvelki gün Son Dakika gazetesinde her medeni İstanbullu· 

nun yUzünü kızartacak feci bir vak'anın hikayesini okuduk. 

H "A B E R - ~am Postaeı 

:;. ,,: 6" .... 
:· nd er. . 
Tavuk lıyatlar ı 

düştü 
Fakat perakende 

:;atıslarda fark yoktur 
So~ günlerde şehrimizde tavuk 

c;ok bollanmış ve fiatlar düşme -

.;e başlamıştır. 

Anıt .. Kabir 
. 
ınşası 

Beynelmilel bir 
Müsabaka açılm:ı:ı 

kararlaştı 
Ankara, 6 (A. A.) - EbNli 

Ş~f Atatürk içın R~at tepede 

yapılması mukarrer anıt kabir ye 
rınm işleri tamamlanmıştır. 

lstanbul hal k ı 
namına 

,. , , 
• ı.~uaman orc..umuz:ı 

ii:;:ran hisleri bildir:ı..;: 
I<urtuluo bayramına ait meı a. 

simin öğlene kadar olan kısmını 
dünkU sayımızda ;) l!zmıştık. Öğ-

1 fl iiHabe~ 
AKŞAM PO T•SI 

Salai61 o• Nıırirtat Mi t!il'i 
Ha•an Rasim U• 

İDARE EVİ: tstanbııl Anın caMesi 
'"ı:a - .. ........ ti& '"""' ............... 

Y nı ıılerl tehıfol'lu ~ 23872 
ldııre • • -.., 24370 ı 
ıl.tn • • • 20335 
Tı•ıleı!to ~ı .. ~ .. ..... - -
ft,llir ,, .. ~ • ...,.. ,.... ... ,.... ...... --i . .A'Bô.Ni. 'ŞA'Ri-i .. AAİ ~ 

1 lan.,. ,_ • 
' l'<Mlllı • Jlt l(r . U.UO ı.;r. 1 

led::ıı sonra saat 16 da beledi~·c 1 ı "•>1111 .,,, • 
1

•
20 

• 1 "' 1 1 • >ilk ı.en • 4.U • 

re si Lütfi Kırdıuın rei::.E~indc :-~::~ •• :.: ..... ~!.İiıt•• 
p.U'ti başkanlarından, vllfıyel u • 

İstanbul şehri gibi Türkiye Cumhuriyetinin en kalabalık biı 

şehrin:Je, bir biçare kadın kimseden muavenet bulamadığı, ken. 

disine yardımcı bir el uzanmadıgı için kendiı;i gibi açlık çeken 
çocuğunun feryatlarına dayanamamış, onu gidip bir karakol kapı· 
sına tcrketmek mecburiyetinde kalmış. Polisler kadını tutmuşlar, 

§iOCuğunu sokağa bıraktığı için mahkemeye sevkedilmi~ ve kadııı 

hakimlerin karşısında betbaht macerasını ağlayarak anlatmış: 

Kendisini bir sene evvel bir adam sevmiş. Onlian bir çocu~u 

olmuş, bu yüzden kendi evinden kapı dı,arı atılmıştır. Aylar.:.ı 

gebe halinde hayatın bin müşkülatiyle mücadele ederek yaşamış, 

nihayet çocuğun.u dünyaya getirmiş. Fakat son günlerde iJsiz kal· 
dığı için açlık çekmeğe başlamış, bir hafta ağzına bir lokma biı 
şey koymamış, çocuğunun açlıktan feryat etmesine tahammillü 
kalmadığı için onu i~dia edildiği gibi sokağa değil, kendi nazarın· 
da devleti ve himayeyi temsil eden polis karakolunun kapısın:ı 
terketmiş •• 

Öğrendiğimi:r:e göre bu vazlyc· 
te, bilha.Ma Trakya köylülerinin 
•!inde fazla mal olması ve bunıa. 
rı sUratle satmak ıstcmeleri se· 

1eb olmuştur. 
Geçen seneler Almıınyayn ta_ 

\'Uk ihracatı yapılması doh) ı .. ;ı~ 
fiatlar yüksolmiş \'C köylüler 
bundan istifade için tavuk yet11-
tir.nPğe çok ehemmiyet vermış . 

Bu iş için başvekaiettc t f'şrk. 

klıl eden komisyon bugün toµıu. mumi meclisi a~mdan ve co • 
ııarak inşaat iş!erinin tesrii et . • mi •etler mlimessillerindcn n.ü
rafında tetkikler yapmış ve bıı rekkcp bir heyet İstanbul komu_ 

dlatµıta daic: 

Kadın sözünü ••beni tevkif edinizi belki de hapishanede bir 

lokma ekmek yerim., diye bitirdikten &Ol'lra dÜ§Üp bayılmış. 
Yirminci asırda, medeni olduğunu iddia eden İstanbul g:bi 

bir şehirde, bir biçare annenin bütün cemiyet yardımlarır.J11ı 
mahrum, tıpkı büyük bir deniz ortaıındaki hali bir adada kalı.uş 
bir insan kadar tek ba§ma olması, yukarda da söylediğimiz gibi 

h er İstanbullunun ayrı ayrı yüzünü kızartacak bir hS:lisedir. 

ŞUphesiz ki medeni olan bir şehre, tiyatro binasından, asfalt 
cadded en, parktan daha evvel içt imai yardım milesseseleri ana ve 
çocuğu himaye edecek teşekküller, yoksul anaların evlaJlarını 
terkedebilecckleri yurdlar Jhımdır. 

Aç analann, aç çocuklarının feryadı ıdolu olan bir şehir ister. 

se dünyanın en meşhur ~ehir mütehassısının pHtniyle imar eüilsini 
orasr arzın en iptidai köşesi telakki edilmek hicabından kı.ırtula
maz. 

Şehrimizde iş başına geçtiği gilndcnbcri, kendisinden §İkayetc 
hakkımız olmıyan faal vali ve belediye reisimizden, İstanbul şeh
rinin bu ihtiyacım önlemesini, ana ve çocuk yardımını teşkilat
lanldırmasıru ve bu ııuretle bütün Türkiyenin en büyük ihtiyacına 
bir örnek vermC6ini bekleriz. 

İstanbullular, kendi §ehirlerin!:Ie böyle feci hadiselerin cere
yanına lakayd kalınıyacak kadar cemiyet §Uuruna ula§nlış mede
ni kimselerdir. O nlara aralarında aç olduğu halde müavenet gör
meyen İ§aU ve kimsesiz analArın yaşaması p ek güç g elir. 

~ .,... Suat DERViŞ 

YAKl'l' 1 UYl{qll ıelirse o m~rudur; bir dev· 
Asım Us, sulh taarruzu 'mu, harp Jetin: menfaaU~neyfticap ediyorsa 

taarruzu ınu,. başlıkh makalesinde, o adalettir. Bu prensipler dairesin· 
Hillcrin dünkü nutkundan bahse· de hareket eden heye tlerin murah· 
derck, mıllmıı devamlı bic sulh ha~ları arasında J>ir nnlaşma temi· 
şartlarını bihlir111ediiAni, hu itibar· nine imkAn • vnr ınıdı~?,, 
Jn bir sulh taarruzu değil bh: harp 
la:ırruzu mnbiyetlndc çıktıAını ve 
lıu nutku dinliyenlcrin Musollninln 
ıııçin &ulh tavassutu işine karış

mak istcıuedi!(ini anlamış olılukla· 

.rınt kaydediyor. 
Muhardr, lliUerin bu nutkundan 

sonra, ~foskova Anlaşması mucibin· 
ce ayrıca SovyeUerle Almanya ta
:rnfından Jngillere ve Fransnya milş' 
terek bir sulh teklifi yapılıp yapıl· 
rnıyacoiı anlaşılamadığını kayde· 
.derek Hitlerin nutkunda, Ingillerc 
ve Fransnya meydan okurken llal· 
yan askeri ittifakından kendi.sine 
en küçük bic )ardım gelmiycceğı 

knnanU ile hareket" ettiğini ve bil· 
tiin timillerlnl Sovyet Rusynnın 

muhtemel yardımlarına bağladığı· 
nı tebarüz eJliriyor. 

Vaki& başmuharriri, Almanyanın 
Delcikanın bltaranıaını ihllll t'dece· 

1 hakkındaki haberleri Bitlerin 
nutkunda buna dair olan cümle ile 

CUl\IJIUIU\'ET 
.Nadir .Nudi "Atışe doAru,, bıı~· 

lıklı maknlesinde, HiUerin dilnkü 
nutkunu menuubahs ederek Almnn 
devlet reisinin "sulh taarruzundan,, 
ziyade "önümüıdeld harbin miidn
faasuıı,, yaptığını, ıki saat süren 
nutkunda , hatibin baştan sona ka· 

"du Alnıaıı politikasının do~rulu· 
ltıadın bnhsetmlt oldufunu, bfitiln 
nutuklıırı gibi bunun da Versay 
muahedesi aleyhıne tevcih edilmiş 
uzun bir ithamname oldııAunu, hal· 
buki lngiltere \'C Franı.aııın Yer· 
say muaheduini müdaraa için si· 
llha sarılmııruış olduklarını kııyde-
dlyor ve sulhun bir ru lh c~a-

sı olmaktan uınk bulunıhıAunu, hi· 
naenıleyh asıl harbin şimdi başla· 
yacn#ını tebarüz. elliriyor. 

TAN 
M. Zekeriya Sertel df' huı:ünkü 

n•aknle,inde Hlllerin nutkıııııı tuh· 
1il etmekte .,e .\lmıınyanın mü\bel 
Ye ~ayanı bhul hi~·blr teklif ileri 
siirmrmi~ olı1ııJ!ııııu. hıınnn için 
nutkun va7.nrli de~i~tirmemiş lııı· 

ı !erdi. Bunun netl~si olarak köy
lerde mutaddan birkaç misli de. 

, r{'{'esinde artan tavuk mevcudu • 
na mukabil ihracat durması yü

zünden isühla:t iç piyasnla_ra 
münhasır kalmış \"e satışlar gc\•_ 

~Pmiştir. 

Şimdilik tavuk fiatlarında on 
kurus, piliç fiatlarında beş kuruş 
düşüş kaydedilmekte ve yakında 
daha ziyade düşeceği beklenmek 
tedlr. Yalnız Çerkesköy ve civa. 
rrndıın şehrimize günde 1500 _ 

meyanda pek yakında inı;asına 

ba~lanacak olan anıt • kahirin 
TUrk milletinin §Crefine layık 

bır mUkemmeliyette olmaaını te_ 
minen projesi için beynelmilel 
müsabaka açılma.sınt karar altı _ 
na nlmı§trr, 

Ekmek nümunesi 
fırınlara gönderildi 

Yeni ekmek numun esi dlin fı. 

nncılar cemiyetine gönderilmiş 

ve bütiin fırıncılara yeni ~eşni. 
de un tedarik etmeleri bilclidl· 
mlştir, 

2COO kadar tavuk ve piliç geli - ı Yanan adliye saray:~ın 
yor. Bundan b8.l)ka Adapazarı vr. ' molozları 
diğer tavuk yetiştirme mmtakala 
rından da fazla mlivaredat var -
dır. 

Fiatlarm burada, malın geldL 
ği yerlerdeki k adar dilşmeyişi, ı 

hatta, şehrin bazt mmtakalann • 
da yUksekllğini muhafaza etmesi ' 
şikayetleri mucib oluyor ve .t.A -
vuk sarfiyatını azaltıyor. 

1hti.Ur komisyonunun İstanbul 
halkmm mühim bir gıda madde. 
ııile allıkadar olan bu ille ıne§gul 
olınası lbnndır. 

A vrupadan dönen tale
be üniversiteye müra

caate mecbur ..• 
Ankira-, 6 (A. A.) - 'Maarif 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

Eski adliye sarayı molozlarının 
kaldmlmasr için belediye defter-~ 

darlıkla temasa ceçmlştir. Bu iş 

için 35 tın liraya ihtiyaç görül
mektedir. Fakat molozlarm atıla.. 
cağı yer henUz tesbit edileme .. 
miştir. 

Kırkçeşme suyu 
kullanan hamamlar 
Terkos suyu keııdUerinc ucuza 

verildiği halde, bazı hamamların 
bala gizlice künkleri delmek su
retile Krrkçeşme suyu kullandık_ 
tarı anlaşılm.ıutır. Bunlar hakkın· 
da k anun! takibat yapllaca.kt:ır. 

h .. 

Şehir mütehassıaının 
meşgul olduğu işler 
Boğum Rumeli ve Anadolu 

sahillerinin p18.nlan hazırlanm.I3-
hr. Prost bunlan tetkik edecek. 
tir. Mütehassıs bundan evvel 
ÜskUdar ve Kadıköyün nazmı 

plıinlariyle meşgul olacaktır. 

Prost Çubukludaki hid.iv köşkün
den ne euretle i:ıtifade edilebile • 
ceğini araştımıakt.Adır. 

--<>--

ikinci ilk tedrisat 
kadrosu 

Alm~& ve Fra.nrıadan dönen 
Webenin lsta.ı:ı.bul üniversitesinde 

müteoekkil komisyona. en ı~ 15 
teşrin.ievel ve Belçika, İngiltere, 
İsviçre, ltalyadan dönenlerin de 
en geç 30 teşrinievvele kadar 
milracaat etmeleri lA.zımdır. Bu 
tarihlere kadar müracaat eden _ 
lecin talebelik hukuku mahfuz 
tutulacak ve bundan sonra yapı. 
!ne.ak miira.caaUar kabul edilmi • 
yocektir. Bu suretle mUracaatta 
bulunmıyanlar vekllete karşı o _ 
lan taahhütlerin! ifa etmem~ ad 
dedlleceklerdir. 

Stoklar tesbit ediliyor 
Toptancı ithalAt tüccarları el. 

Maarif müdilrlilğü ikinci ilk 
tedrisat kadrosunu hazırlamak • 

1 tadır. Milnhal muallimliklere ta • 
yinlcr yapılacaktır. 

elrind~ki etole malların birer li.s
tesini ihtikar komitesine verme_ 
ğc başlamışlardır. Stok mikdnrı_ 
na göre satışlar kontrol edilecek
tir. 

Yeni tramvay tarifesi 
hazırlanıyor 

Tramvay idnr~i yeni kış tarL 
fesi ha:r:ırlamnktadrr. Amelelerin 
i3 saatleri ile mekteb saatleri göz 
öniinde tutulmnlttadır. Bilha.sı1a 

pazar günleri eğlence yerlerinin 
ve ı1tadyor:ılnrm tatil 7.amanlan-

--0--

Afyon mübayaası 
Toprak mahsulleri ofisi bu yıl 

300'.1 !!andık afyon mübayaa et • 
mi§ tir. 

--0--

Her dükka n ayd a bir 
kontrol edilecek 

Hıfzıssıhha kanunu tatbikatı. 

nm kontroluna b~lanmak üz~re
dir. Gıda r:ıaddelcrf satan bütün 
mtiesseselcre birer teftiış l~arne_ 

si verilecek ve her diikkan bir 
ay içinde muhakkak surette bir 

lunılııılıınu kıı~· cfeyll'ınckte<lir. 1 na göre tramvay iş1etil~cektir. r defa kontroldan geçirilecektir. 

tanı korgeneral Hali~ Bıyıittllyı 

ziyaret etmiş ve halkın ordumu
za !ıUkraı_ı hislllni bildirmiştir. Ge 
co Taksimde şehh bandosu tara. 
fındnn konııerler Yerilmiştir. 

Saat 20.30 da da vali ve helr>. 
diye reisi tarafından Perapal~,. •:ı 

ordu şerefine ıso kiıiilik bir : · ·n
f et verilmiı,ıtlr. Ziyafette l!.t-·ı -
bul komutanı, şehrimizdeki r-" -
buslar, yük!!el<: askeri erkan h:ı. 

zır bulunmuştur. 

----cır,__ 

Gümrük , posta ve t . r :ı
ret ba~müfettişHkleri 

Ankara, 6 (Hususi) - Güm
rük vekôleti teftiş heyeti reislL 
ğine m26'ye müfetti,,lcrinden 0'!_ 
rnan Cemil "!3atrr, Posta. umum 
mildür!UğU ba~üfetti§liğine as -
keri tem)';:r: mahkem~i aza mü_ 
lazimliğinden müstafi lsmail 
Hakkı, Ticaret veklleti başmU -
fetti§Jiğine maliye mUfet~i Lfıt 
fi Aral tayin ed.ilıni§tir. 

Nümune sığınaklarının 
planları hazırlandı 
Muhtelif yerlerde Yllf '<1cak 

numune aığmaltlarmm pianlan 
hıı.zırlanmrştrr. Her kazada üçer 
tnne nilmune sığınağı yapılacak. 
tır. Sığrnaklarm derinliği 1,80 ,.e 
ı:-enişliği de 1 metre olacaktır. 

Bu sığınaklar birer . iklıer ve 
• altışar kişilik olarak inşa edile • 
<: .ı.cn• '.ll • •~ • I • b'-'"' .,,. ,,.,.İJ • ]j' 
ceı;;ıcraır. ner ınne ..:uu ra 
masraf gideceği tahmin edilmek
tedir. 

Sanayiimizde ham 
madde nasıl bulunacak? 

Sanayümize lazım olan ham 
maddelerin hariçten ne ~ekilde 

temin edileceği hakkında yapı -
lan toplantılar bitmiş ve hazır • 
lanan raporlar dün Ankaraya 
gönderilmiştir. Raporlarda bilhas 
sa sanayicilerin fikirleri ve ha • 
riçten ne miktar ham madde ge
tirilmesine ihtiyaç olduğu yazılı. 

d ır. 

--0-

T aks\m kışlası 50 bin 
liraya satıldı 

Taksim kışlasının helediyrye 
ferağ muamelesi dUn tapuda ya
pılmıştır. Maliye luşla)·ı şehre 

bir cemile olmak üzen> 50 bin il_ 
raya belediye) e satmı11tır. 

--o-

inkılap müze~inde 
kttru!an kit~p ser'?i~i 
Şehir ve inkılap miizesinin ltü. 

tüpilanc kısmında Türk tarih ku· 
rumu nc~riyatındnn miirekkcp 
bir sergi kurulmuştur. Şimdiye 

kadar satışa çıkarılmıynn birçok 
eserleri havi olan sergi önümü:. 
deki salı günil açılacaktır. 1 

Bir hulya kura:urı 

C ül\T.\:\heri )liılcller Ccmı· 
., ~etinden bnhsedilrnı)or• 

:, • ~ .• ucıı ~onra lngıhcrc ıır l'r:ın· 
:;:ı, ...... dıııD ıı) ••J .ı Jli.ıql ıı aıı cdtıdt 
•.. ı ..... .:.ıc" cılcki ınucsse::.cyc n·~· 
ı.I •I Uİldİl'llıl,1.:ı tlll Vo • ,!l\uı.:, işte lı 
l,Jl .. ır. Bir dııh:ı CJl'auall lıir M S c,ık· 
ın:11lı. IHılii ~:ışıyor ıııu? hıhniro 
rm:. lJoğrusu onun sihhotiııi ıııcrıı"' 
l'••~ ı tle pek yo&. Yeni Jı:ır,1, ı.cııi~· 
ı.ııı ıl:ın c' ,·el onu ortadıın lrnldıı·Jı. 
• iı!l"ıhc karı')ltrılı,.. 1\u knd:ırl:ı lt3 

k ... nı.ıdı: onıı unutturdu ... 
l . ı.ı.mki ıı.: tıuu·ı ı:ıııcıı. .. rle J;ur•ıl· 

nııı ..... ~.. . :lıı,.ı.ıhıı· o ıııiıesseSCl~;" 
ne lıü) ılk şt·~ lcr heklcınışlerdı .... 
\il ı.ıı ::.cııcıll•lll)Cri ıle\ klkr ıırıı~ııı· 
d:ı ~·ıknıı muıııclıf mc:.elcıerııı ıı..:· 
men hı~~ hıriııi güzl'lliklc h;ılledJ' 
melliği halde gene oııda11 üı.ııı lıC'"' 
li\ordıık. Soıı zam:ınl:ınl:ı, ı.::ırşı· 
ıı;ı.t.ü.tkılcrı 1;.ııuu .... cın~" içın ° 
lİıııitlcrı ı,öylilcıııe.t. olınuiıuk ııını 
İl.'iıııizdcn: "fümbilir1 ... hclki Jc. ' 

6e· dıye h:ışlı3an tallı tııılı huly.ılıır l· 
çırı)orduk. Jlrıni ııandıklarınJa ııı• 
~ 0111;.ırca c::.kı Alı.ıaıı tııar.-ı ,.t').ı 
c'ki Hus rublesi saklayan " Jıııol.ı· 

-ı· 
rııı hıçl.ıir z:ıııı:ııı p:ıra elınıycccc .. ne L>ır lıırlu ıııa.ı.ııııı)uıı atırııııııı 
,·ar, Lıi.t. de ,\:ııı.: .. er l..ı:uıi}·ctı rıı.rı· 
ııi goııiıllcriıııızuc öylece sııklı)·or· 
duk. Jlnhcşistan harlıi de, l\lun:1~ 
aııhışınnlan dıı onun laıırnnıılc iıloı 
ctıiğuıe hizi 111a11Jır:ıı.ıı:. onlu. 

ltirar edeviın ki ben h!ıliı inannll1ı 
} ururu.Aelki,bcl\,;t de{:ıl hio ışüphC~1~ 
)nnlış kurulııııı~tu; ıı.ulcce manC' 

• kuvo,;ctlerlc iktifa edcbileceJi saoıl 
ılığı için ın:ıı.i.J\ ~iddetlcıe ııiukıı'·c· 
rnet edememe'i labiJydi. En haJiJ1l• 
en rahim dinler bile icabında ordıl 
çıkarmaAı diı~iınclukleri halde lıfi~· 
!eller Cemiyetinin mızraklı l>~r 
dıevalitr"si dahi ~oktu. En bÜ) ü" 

silahı, clininı:e diı;lcnsin, Driaııd'ıl1 
nutukları illi. 

Yarın, yani bu harp lıitıikıcn ~011 
r:ı, :\fillctlcr ccnıiyrti niçin ycnidr~ 
kurulmasın'! onıın için daha ~il!! 
lnııı csııo;l.ır lıulın.ı\,; kahil Jd~il J11I' 

dir~ .. Hll!l d:ııı ~onı:t ı;ıkntı hıil1111 

~i~ a i 'e ıı;tıııır>" cer~) .. ııl:.r ı.cılL.I•" 
lcı ini ı:iiınıı\':ı ı•rhrcn ı..:ı;ıııl rıtır' 
nıeği <lii~11~dUlrr. Yalııız :'.tillctl:'.. 
Ceınh rti t:ı'hlıkla iki ifa c.nıck ı•c 
tcıli. uııuıı tl:ı koınmııniznııı f;:ıbi,f~ 1 
cı:mıa gibi ıııütcc:ıviı ulm:uıı ı.all• 

• eıı 
dır. 0 ':\l.lletler ceınıyetıne ıslı) 
gırsin. lstheıı de ı;ıksı n!,. <1 .. ıııl 11 ; 
Bu doğru rle~Udi. '"HC'r n11I1cl b

1

1
• 

ı•cını' ete gırcrcl,, hır dahıt çıka.,, 
•. • • . • 1 .,Jrl~· 

~.ıc-11,;; gınneı-; ı-.tenu~cıı rr .. . 
-ııl "ıh l.m·, ~tik nlın:ırn, ! .. tfrn1Iıı1c. 
linli. Bunun i<;in tlt: o ımi~ e$cııı. 
hir Mtl•mı, lıir r'o:ıanı:ıı•ı 0I:ııol1~1• dı. Y:ını o m \r,scs"~c cı~lı 1 mıllCk· 
lcr, una ginııc': htenıiycıı ,:f'yn ç• 11 
mak isth en lı"r nıill• .. e J·ıır~ı tl"r!ı· 
lı,•rp nç~ııRn ınrr:m~ ıuıul~ .. ı :. ıi"j 

I)~ ı~ olnı~ılı. Oyk o1 nınc;ı ı;rlı i 
miydi? hilmı~orum. lhtiınol ki 1•'~
lr hir hühnnın h r dı-li sııçnı:- · 

l r'jl\ it "°'11 rıırkı ~·ol.; tur. oı~ıın ! ,ı ~ 
• rı)< • 

drlı ~n··mn \ınrl.ın fo:l,c;ıı: d:ı 1 
1• 

r.r:ıe t:ılhclır ,.e lıir ~llll hn';i' :ıl 0 

nıı~·ac:ı:Jıııı ldııı-;I' iddia f' ı lrıııeı· 

karşılaşlıı·arak "Almıuıyanın Belçi
ka ile dost knlmnğa mani addelli#i 
bir ihtimal yok değildir.,, hükmünü 
çıkarıyor ve Almanların ıtıırp cep· 
he-çinde hnzırladıklnrı lıfıl iik tnnr
nıza Belçik:ının llltnraflığını ihtıll 

ile bnşlumnları ınuhtf'mcl oldıığıınıı 
ı:e b:ışlıyan harbin ancak iki taraf 
tan hırinin kati ureıte yıkılma ı 

ile dur:ıcagını yazıyor. 
111111M1·:rxn111ı~•wrı rıı•m!.1z aa •••••""" ~ED !!!t ID'Jfil1aıJ~l!l~ l'E ~!Jı'ru ~ 

lığını kart:etmişti. Körün~ gidece~ti. Gen; ::ın,;ırı 

YENi SABAH 
lliiscl in Cahil \':ılı;ın, Jtnl.rn de\'· 

let :ıılnııılannııı diışuııcelcrınc ter· 
ciiıııan olıın bır lt:ılyaıı ~az ıcs:nııı 

"i\lillcllerin nıe nı eml'llcrinr teka· 
hiıl ederek Ye ncl:ılel üzrrinr ic;tınnl 
CllıYt'Cck hir -ıulhıı hiçbır nıilletın 
reıldeıleıııhedli,, h.ıkkıncln lıır l n· 
zısın:ı ce\ap vt'ı ıncktcdır. :'ılııhnrrır 
dt•\ lctlcrm heniiz meşru cm ellerle 
iklirn ctnıej!e, :ıclıılf'ti ic;elnıd;e yuk· 
st'lrcek k:ırlnr rnerlnnl 0'111 Hlı\;.l:ırı 

içın ııreno;ip İİ7.rrinıle lt.-rl'ılıliilsiiı 

\'(' <lcrhnl ehle eclıll'lıilec1' lıir itılA 

lııı lothikııt snlınsınJ ~·ıkarılnhılnıc· 

si kahil oJmn<lığını kn~ <lcdrrek ıli· 

J or ki: 
••ı>r-.. t ,.f1e r11' ln ld,..:ı r ,.e lrr11kkl •· 

drrı ~"V. fnc;:ınlık fikri deAil, rh·ıı· 
kiırhk 1rnbl11yetldir. Rır d"·INın en 
hodgarn c;evkl tabiileri ne · hangi şey 

ç.ılanlara kızmıyordu. ba~a mm omuzunda ya~amanın 
Ona arka~mı dönen insanlara, bütün rahatlığını, Ze)nep, "t:çan 

o da ~ünlünü kapamış. sırtını çe_ Su" da ya~amış. duymuştu. 
\"İrn1i~ti. Artık, buralarda ya,amak Artık sülüğün emen a~zına bile 
gtiç bır iş ola:aktı. \'i.ıcudu. uzun kanı çıkmayan, kuru ve ec;;kimış 

Yazan: CAHiT UÇUK zaman para etmiyec<!k kadar yor_ vücudu. kırılmış emelleri. yorul-
~ . .m: ruhu ha. tardı. muş gônlü~ le Zeynep. "l'çan Su" 

- 38 - Di.ı,.i.ıncelerı, susuz kalan çöl yol ya dönemezdi. 
ır.cmeleri, artık e kl~i gibi taze c:.ıları gibı. kuıak yo~.ara aranarak Yumu~k başlı olduğu, ~e\'Cn 
d 'ğillcrdi. \"ücucu paıça parça } Jyı;ıyordu. bir yürek taşıdığı için, bu tün in • 
d::ığlannıı} gibı ağ ıyordu. Go~leri. Bırdc.1 Kara tosunun sesini du} sanlar onu ezmış, hayat Jı~kıran 
ne gecenın l:ara.11ı~ını kızıl bir ça. du. Bu ses, oııa a.adığmı buldur· vücudunun usare.erini emerek :-<U -

dır gıbi kaplayan fenerin ı:;ığı gel· du. Ba~ını .alıp gidecekti. :'\eren•? yunu almış. J>05c:'l mı bırakmışlar. 

di. Fırtınanın se~Ierini yeniden Gözlerinin oni.aden ··t çan Su' . dı. Canlı. parlak gozleri. ha~ atın 
duydu. lliç kim:seye kar~'· hiç bir yun ye~il alanları, yemişli ağaçla.. j felaketlerini, azaplarını goı mek -
hi si yokt•ı. rı, g~~i. ten do.,uk'ışmışla·dı. Tav· t!'ni 
GençJ=~rir i. hcı'da-ını. ~a~fığını Ora-.i1, karanlık Ye a:mph ~eç"r ha-i~ c-ke!;: rlucllih 'arının ac tf' • 

elinden alan kadcrir.c kü ;müyor; ı ömniniın, en aydınlık ,.e canlı h?.. ma larile rolmu~. se,·en yüreğı. 
\'Ücudunu c:atarak kazandığı pa • t:ra!a-ı c:ak!ıvc:ı. t züntiı<-üz, kav. bo;;luklara :ll\:tn . kar~ıhL"•ın? hula_. 
ralarla ba~ma kurduğu yu\'a\, 1 .. ,"1 "!•. ,., · ~ • ~; r'ii"".!-;mcdcn. hir mı yan ~cvgilcrınin haHctilc sıcak. 

"l \an Su" ya, yanında kocası, la:ında bile·. kıvrık boynu~ınrı~ 
kucağında çocuğile, göğrünü gere dan herkesi korkutan ka .. atosıı11 

•• 

g~rc d5nelıilirdi. Fakat bu ha'iyl<' • berab~r alaca!>tı. O, guzel ve ~:ı. 
gıdemezdi. O küçük kö}•de, rem - t..i gJnleiin en iyi bir arka-da:n 
kellerine giden ilk adımı attığı hal 1.. d 0 u\·arı· 
de. geçen güzel günlerin hatıraları d ... ockatc:ı ukyu)k·or uk. n~,.!ı ı·a* 
. . h .. _ k 'b"l ff d" ııına · a11 ·or ara·. ya' a~ · ı. 
ıçın. oş go.en a. ı e a e ıyor • t B' .ı. ek b ya~tı· 
d ı. ır .uo~ , ır yorgan . 1'· 

u. !fr'n.ç kat çama~ır c 1tari ala'.3: 
Giden l'Tençliğı. kaybolan &ı.'tlığl klı'C" 0 k~çu!• bir d~nl; yaptı. Sürü· ·ı· 

gibi, '"l 'çan Su'' da an,cak hayalin. 1' " 
"e~ dışa:ı ç:!:adt. Ş~hre 5e A 

de yaş \'an bir rüya olacaktı. soıı·~ 
tışıdıkla. ı araba~'a yü'dedi. ... 11 Kararan. insanlardan uzaklaşan 

sinen ruhu. porsuyan. d;:iyen 'ü. 
c"Jdu. ''Uç:tn Su" yun taze ye~il-

1;1'1cıi. sa~larn insanları arasına 
d?~il; ı- .. •·tl~'·?'ın ~a~ıı1,1a--ına ya . 
pışan -iiJi;·,ı .. ·1e dol" c;uJarrnrn ya. ' 
yıldığı ''K:ıra füıtaklıl.'' köyün<' 
yakışırdı. 

ahıra girdi. Karatosun, oııu göril 
:e kaktı. 

Z d 
_, . . 1. .;a: 

~::ynep, onıı 1~1n çe.A.erc:J'• • 
Hış se•lc fıc:''~a,;ıı · • c.t,; 

- Toı:.un g;diyoruz artık! .. "' 
nin \'C benim dcjdı.ğ..ımuz yert·" 

( Veı•amı var) 
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i1f!UiiB!§r~rj@fjrmHif:MarMla 
Hitler nutkunda 
neler istedi? 

:::--.____~:--~~~~~~ 

~~~ Alman devlet reisı " 7 alep-
lerimizi ku'I/vetimize d.ı.ga- 1 

narak alacağız!,, diyor 

: ~l~.\HD \: 
Sovy ·t k ıı~l'lıis· · c .ıtaalıııın Çinin şimali 

" ıncıe k"ı· s· K' • atrnıi u il • ın- ıanR <'Yaklıııc 
lct ı 5 olılııkJarına venılıut lııı cv:ı-

ıı11tuı1 · · 
lıuı.. tında lahas ... iil etmekte 
· "llıluı·ı· •• las 

0
. ' .ırına dair ol:ııı haber, 

ltıckı~~~nsı. ,tarafından tekzip cuil
hct1cfj :r. 1 'ls aj.ııısı, hu lıalıcrı 
"l•lıırı ahrıı.. olan lıcdlıahane lıir 

ıı;ı r 
• Fı·::ı 1 1lC t:ıYsif etmektedir. 

lıctiJc i~~ko~uıı ) ılılüııii~ıü ınünasc
rıı,.,.k 1 ~ ll;:d<'n fazla Scdlhıl ı 

lif Seri • ''I · ıc11ı lıırakılnıışlır . 
. il \cx İs . 
a •ntik '.'. ınındcki Iınhaıı tr:ıııs-
111Jıa11 'anunı '.! Jıiıı ~olcıı ile Cc-
. an~ • )1.ılı·uıa. • ı·vyoı·k·ı h;ırt•kc•t c·lıııı~lir. 

tıın cı1 
1~ 11 ''.r,•sınıla ~iııı:ıli Amerika 

Ilı ılU\lı·ı \' 1 • • J · • ııı 11 ) ., • e ıc:ırct .1 l'11t111111 ıa-
ılıı-. )• lısı~ l'llt•ı-i de lHıhıııınakltı· 

• 
. \,lh(r 1 

rijıı,.1 •1 la lı;ırp l>:ıbiııc~i ı\nı~ı 
' Or 1 ı·erııcc·cı~ ıısııııu güııiillli lUZılaıılar:ı 

lt\Jııı ' 01..ııı 'ennh c ııııkt·ırırıı 
1 Clııı i'I .• · • .. . ' . · 1~1-..: 11 • ., ıı · ı,ıı) ıl ;;:uııuııu~ıı ııı -
li <ltl,tııı 1. 

lı;ı \e u,ı~ıııu gıiııtlc :ı sı.:lıel-
larıhı lıızıucıc lıil i ıl !J.ıshııH!ı••ı 

~il . . . "' 
'~tık.,. kllılıarcn ı;ündc 7 sc:hclliııg 
1 ,'t• · liı· . . 1Cr b· .. · Ll'Jılcrc ~ocuklarınııı 
\ •rı ıç· 

l tııı~ı.:··k ıı1 ı:unılc ~l pcııcc fozl.ı 
ı111 " lır , . · 1 •. •lı. . • "onu hılcrc nıpııra 
,... 11 lıfıkl . 
"u 'ile crı z:ııııuıı fazla ol:ır:ık 

• bırcr ' 1 ll ·ı 1 . ~I ,,c 1c ın ' Ycrı ece -:lır. 
t ttı::ar 
ar ııın ııı.ııJıu,ıtı, \ugosla,· - :'.la 

it \'ııg n-l\clıclleriııın s.ıl:ilıına d·ı-
ıı~ Cı\l;ı,. " 
ı. l'<:tlıI:.!n .~azı:ıeıeı'.ı t.ır:ı fınd:ııı 
~ti" . ııı.ık:ıll'lcrı doslı'a tcrsır-
~ L 1 ~lıııs ı · e ı . ·1 ı clıııcklc ,.c lm ıııüıı.ı· 
la, 1 crın Jıilt'ıl· . ·ı .... •I elle ~·r !'>:tıııııııı t"~lıgınr 

• ı 111 t'klcılir 
• 1eı ı · 
!{ ııc ". 111dc kali sıırdlc hilılirildi-
\ .. ıırc I 

'1 ltlılj.-,.' l oktur !;:ialıl, son :\loskıı-
111•1ilı 1 >~llılı• C'ia~ı lıildirilen aııl:ı~
·1'a '!ıd,, ı.-ııı İ-10 larilıinılc :'lloskurn-
tiJ ' 1 ek ol· · hırı "11 .\Jnıaıı lıc.,·ctıııc d:ı-

• ~ ııııııtı~·nc:ıkt . 
f· ; \:\~Orl; il. • 
l'tııı~cıı in '-lıııan~o - .\nıt"Tık:ı 

~ı· ·ıj ~ :'.
1n liıJcrl Kıı'ııııııı y:rkııı 

~ "''!\• 1 ;ı ltşl'lıt :.11 
·'"' ol:ın ~lııll~r, k:ı~·ıııa· 

'tıı lir. ıus elt'~i için lcvkir rdil-

~ınıaodiva Sovve 1. 
lerıe müzaKereye 
Oırıneğı reddetlı 
t'tl.. litvanya ile 

llzaker~lere tekrar 
!.Q11..ı başlanıyor 

;· 'lta 7 •l }J,, ' - l\ Io~ko\·ada Sov· 
il '"W . 'urken · a ılc müzakerelerde bulu-
\aıl}'a hrrı:ınleketine dönen Lit. 
tar 'r arıciye nazırı bugün tek

,\ O;;k 
litv<tn ,0 \aya gidecektir. 

htler } a nazırlar meclisi So\'· 
il: tııı.ı2'.11eclisi So, retler birliği i
~tar ,:kereye dc,·am edilmesine 

l)1r. rınıştir. 
ıı 11er ta • r 
1 ııı bıl<i' ~~-tan İtalyan ajansı· 
1ııkl).,., 1 :dıınne ~öre Finlandiya 
ı · ·• 1etı ı~ 
•1l\a · Jstonva Leton~·a \'e 
~ nya . . . ' J 

et !{ &ıbı hareket ederek Sov· 
k llsya ·ı 
\ 
1 ~·aplll 1 ~ ademi teca\·üz mi::.a· 

· ilıı <ıı' ak ıstememektedir. ltaL ,, ansı ş 
ha ~Io k · U malumatı veriyor: 
'hk·ı·ova radvo:--u Finlandira 

~ ' ı ın· .... · · · 
i ilk~reye 1 ~ ~YYet Ru:;ya ile mü· 
ll1tına gırışmektcn kati surette 

ten etrrıış ld w •• • 
~n o ugunu so\'ledık-

lactır: ra §U ınütalcada ~ıu'nmak-
"ı· r'inıa. . 

earet nınQıya hükumetinin bir ti-

~k~tiıl~karelenamc:::i tanzimi 
'rtııekt Mo:ko\'aya heyet gön· 

'lı · en kar 
!:anı kar ısınct ı surette imtina e~· 
il\ CXlcn k· a Sovyet Rusya. ı· 

llhara2• .ırarları almak hakkını 
a <xler 

l\\l}>'lJ _ .• _. ----

lllcular ayar uc
retıerini fazla 

l{ı.ıy11rn huluyorlar 
Ve t cı.ııar d 
ıı ll.hliı .. • arphanede ayar 
a bir it Ucretıerinin gram başı • 

l"ıltıı Uı-uşta b 
YU aaıı:ıa it• n eş kuruşa çıka. 
~ 1:d~ll bUhıraz etmekte ve bu 
., a, Vel"ılıel!:. atsa halkın fazla pa-
.,l~·ıı 6e tn 
<: • et e§y ecbur olacağını ve 
ası asının . Ilı bilrı;_ Çok palıaWaşa _ 

-..,·mekledirler 
• 

Bertin, 6 - Rantağ meclisi saat 
12 de Kroll op::rasrr.ca açılrm~tır. 
Bütün tribün u doluydu. 

Saat 12 yi beş dakika ge.;:: llit· 
lcr yerine geldi ve Cüring celsenrn 
açıldığını bildircti. ~:.ıc.t~ 12 yi 7 
gece Hitler kür~.üye ~~!ereı.- nutku
na başladı : 

"- H.ayştağ mebu~ları: 

1 eylülde SİZi' bir dc\.lelin t:ıim
kamiz hattı hareketi dolayısile 

almağa mecbur olduğum kararlan 
bildirmek zaruretinde kalınqlım. 
O zamandanberi beş hafta gcçtı. 
Size bu be~ hafla zarfında olup oi
tenlere daır izahat ,·ermek ,·e mum 
kün olduğu takdirde istikba1e güz 
atmak istiyorum. 

Alman milleti nevi arasında e m· 
salsiz bir zaferi te3it etmektedir. 
Dü~man tard ve imha edildi. Po· 
lonyalılar Varşo,·a ve Mod!inde 
tutunmuşlarsa, bunu kudret \'e ka 
biliyetlerine değil, lüzumundan 
!azla adam leda edilmemesi için 
emir almış olan ordumuza med
yundur. Varşova kumandanı nez· 
dinde delice bir muka\·cmclin fay_ 
dasıılıi!;ı hakkında yaptığımız te
şebbüs akim ka ldı. On beş gün 
sonra Polonya orduc;unun en bü
yük kısmı tahrip edilmjşti. 1 t~

·rinicvvele kadar tutunan diğer kıs· 
mı. bu tutunmasını aliccnablığ'ımr 

za medyundur. i steseydik Varşo

va mukaYemetini iki üç gün içinde 
kırabilirdik. 

Ordumuzun ku\'veti sayesinde 
kendimizi tamamen emniyette his
sediyoruz ... 

H1tlere göre A 1man 
zayıab 

Bundan sonra Hıtlcı, Polonya 
hartindeki Alman zaviatmı me_ 
buslardan ayakta din'emderini ri· 
ca etmi~ ve dcmi~tir ki: 

"ı\lmanlar 10.000 ölü, 30.00C 
varalı ve 3.000 kayıp vermiştir. 
:\1uharebenin neticesi ise Polonya 
ordusunun tamamen ortadan kalk 
ması ve 600.000 esirdir . ., 

Alman - Rus münascbetlerı 
l\lüteakiben Alman - Rus müna

sebetlerine temas eden H itler, iki 
rejimin karşılıklı olarak biribirine 
hürmet ettiklerini \'C iki memleke
tin barış yolunda birlikte yürüye· 
rek her birinin kendi haleflerin in 
refahına hizmet ettiklerini ~yle

rniş, pren:ıipine riayet e·' ;ımesi i
cap ·eden milliyetler me~elcsinin 
hallinden sonra iki memleket ara-

hayati ihtiyaçlarından vazgeçe - ı 
mez. İngiltere büyük bir dünya 
parçasına el koymuş bir halde · 
dir .Bunları ne hakla ve nereden 
ve kim vermiş te almıştır? 

Bize müstemlekelerimizi iade 
etmelidirler. Çünkü bizim hak -
krmızdır. Alman filletinin elinden 
hiçbir hakkın alınmasına müsaa
d e etmiyeceğim. 

80 milyonluk bir halk küfüsi
nin yalnız şimdi değili istikbalde 
<le yaşaması lazımdır. A lman ta
lepleri ortadadır. Bunu ne Millet 
ler Cemiyeti , ne de başka bir 
devlet bahşedebilir. Almanya bun 
lan kendi kuvvetine dayanarak 
alacaktır. 

Almanya kaybettiğ: ekmeği 

buluncaya kadar çalışacaktır . ., 
Meseleler 
Almanyanm şarktaki heıdefle

rini ve Polonya meselelerini, mü 
t eakiben milletlerin hayatını iğ· 

lak eden şu diğer meseleler i h al
eylemek lazımdır : Alman yanın 
Şarktaki hudutlarının tesbiti, 
devlet ve milliyetler m eselesi, ya_ 
hudi meselesi, ekonomi meselesi 
bu toprakların emniyetinin ga
ranti edilmesi ve R us • A lman 
münasebetlerini· bozmıyacak e
saslara dayanan bir :Polonya dev. 
letinin t ekrar tesisi. 

Avrupa, Rusya ve Almanya 
gibi iki büyük devletin bütün bu 
şeyleri halle muvafakat et mesin
den :folayı memnun olmalıdır. 

Almanya vaziyeti aydınlatma

ğa ve silahsızlanmağa tevessül 
etmeğe amadedir. Barısın esas-.. 
!arını kurmak için bir konferans 
lazımdır. Fakat top sesleri ara_ 
smda değil ve milyC?nlarca insan 
hayatı feda edilmeden ve şehirler 
harap olmadan önce ... 

Daima bir Fransız - Alman 
huıdudu mevcuttur ve bu beyanat 
münderecatmı anlamazlarsa, so
nuncu beyanat olacaktır. D övü 
şeccğiz ve 1918 bir daha tekerrür 
etmiyecektir . ., 

Hitler sözlerini bitirirken Al
man zaferinden şüphe etmediği 

ni söylemis ve harpten galip çı

kanların da mağliiplar kadar ezi
leceğine inanan milletlerin ve on· 
tarın şeflerinin, kendisi tarafın

dan uzatılan eli kabul ettiklerini 
bildirmiş, "diğerleri isterlerse bu 
eli red edebilirler.,. demiştir. 

Hitler, nutkunu saat 13.25 de 
bitirmiştir. 

Müteakiben Göring söz almış 
ve : "Führcr, seni takip ~pccc_ 

ğiz .. demiştir. 
Bundan sonr& celse tatil edil

mistir. 

ingiliz ;ukerleı·i Fransaya sevk ecF lir!<en, Manş dentzinde her 

hangi bir Alman denizaltı sının t:ıarruzu cndİ§esiyle, boyunlz.r.ına 
lahJisiyc simidi geçirmektedirler. 

Yugoslavya Macar 
hükOmetiyle anlaşıyor 

~ında bütün ihtilaf mevzularının 

ortadan kalkacağım bildirmi)tir. T u'na' havzasında mevkii sarsılan 
IIitler, Ycrsay muahedesilc ve 1 

1 
milletler cemiyeti lle istihza etmiş ltalya buna önayak oluyormuş 
\'e lngiltereden müstemleke iste-
menin haklı olduqunu bildinni:;.Ôr. (Uaş tarafı I inc hJe) J taarruz halinde olduklarını gös • 

Almanyanm şimal devletleri, talya, son hadiselerle Tuna hav_ 1 teren yeni bir delildir. 
Danimarka, Holanda, B elçika, zasında sarsılan mevkiini sağlam- 1 Görünüşe bakı•.ırsa, Almanya 
İsviçre, Macarista n ve Yu goslav- la~tırmak için bir 1talyaı. - Ma_ Romanyaya Rusya cihetinden en 
ya ile olan münasebetleri kayd. car • Yugoslav grupu vücuda gc. di!')csi mevcut olduğu takdirde 
eylemiş, İtalya ile yeni bir dost· tirmcğc çalışmaktadır. Belgrad - kendisine güvenebileceğini ve 
hık temhir edildiğini söylemiş dan bildirildiğine göre kral naibi Transilvanra me~elesi hakkında 
ve Fransadan bahsederek müna- prens Pol, dün Macar sefirini ka. Macaristanclan gelebilecek tehdid 
scbetleri tavzihe çalıştığını ve bul cdC'rek görüşmüştür. Yugo • 
Sar meselesinin dürüst bir suret. slav - .Macar Hilafını Hrrvat lidc. 
te hallindenberi iki memleket a· l'i doktor Maçek de iltizam et • 

rasmda hiçbir toprak mütalebesi 
olmadığım bildirmiştir. 

Hitler şöyle devam etmiştir : 

"Demokrasiler Almanya ve 
Rusyaya karşı h erhangi bir taar
ruzda muvaffak olamıyacakl ar • 
dır . 

O nlar bana teklif edecekleri 
şartların kabul edilmeyeceğini 

bilmcHdirler. Çünkü Almanya 

mektedir. 

Alman diplomasisi 
Romanya 
Londra, 6 (A. A.) -

ve 

Taymis 
gazetesinin Bükreş muhabiri ya_ 
zıyor: 

Alman diplomasisinin Roman
yadaki faaliyeti, Rus • Alman 
münasebetlerinin samimiliğine 

rağmen, iki hükumetin ekseriya 

sebebinin de geçen mart ayında 

.Macaristamn Çckoslovakyadan 
aldığı Rüten ıkal!iyetini Ukran
yaya çekmek istiycn Kremlin o. 
lacağım izaha çalışmaktadır. 

Musolini Alman sefiriyle 
ı;fÖrüştü 

Roma, 6 (A. A.) - Musolini 
bu sabah Almanya sefiri Von 
.Makenzeni kabul etmjştir. ı{ont 

Çiano mülakatta hazır bulunmuıı

tur . 

.. 
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Nazırn paşa bana : ··seni tuttuğum 
gibi cepheye gönderırim f • dedi 

Vatan muhabo~ti ve he.mi.ret ı güdüyoı du. Talat bey, Babıali 
duygularıntza hitap ederek soru- baskınının veçhesini, .tcnd.İ.'iine 

;vorum size: .Mcrr.lekelin maruz 
l..ıu lunduğu dd lılli ve harici bt:nca 
tPhlikeJer~ İlaveten bir de d~r

bej hükumet olursa; bu hal. 

düşmanlarımızm ekmC'ğin" yağ 

sürmez mi? 
Beni, bir taş gibi dinliyen Ka_ 

zım Paşa elini havada sallayarak 
tehditkar bir iı;aret yapa: 

" - Bana bak joktor, çok uğ
raşma böyle şeyler ile! Seni, 
tuttuğum gibi cepheye gcnderi -
rim!" 

Dedi! 
Harbiye nazırının mevkiine gü

venerek söylediği ve nezaket ka
ideleri icaplarına göre, en hafif 
bir tabir ile, çok yersiz olan bu : 
sözler karşısında. hiç tereddüt · 
etmeden ve hatta belki de güle-
rek şu mukab.!lcde bulundum. 

1 
- Paşam, dünE. kadar böyle \ 

konuşmayordun ! Benimle dahili f' 

ve harici vaziyet hakkında lt.it
fcn "müdave>lei efkar" e te. 1 
nezzül buyuruyordun ! 

Ben, buraya, nP. ~ahsrm için, 1 

ne de ahbap ve akrabamdan biri 
için ricada bulunmağa, sizden 
iltimas temenni etnıeğe gelme- ı 

dim! Sırf, davetinize icabet et
menin nezaket icabı olduğunu 

düşünerek geldim J 

Söylediklerime gelince: Bunlar. · 
memleketin hayatı menfaatlerini 
korumak gayesln<!en mülhemdir. 
Çünkü, her ferdin, vatan ve mil
letine faydalı olmağı bir vazift 
telakki ederek çalı~ma.sı 18.znr. 
geldiğine kaniim. 

Fakat, size karşı bu ;.::ibniyet 
ile hitap etmenin faydasız ve hat. 
ta lüzumsuz 9lduğunu goruy~
rum. ~u :halde-, artık, ınlkı.asebet· 
lerimfai idame ~tirmenln yersiz 
!iği anla§ılıyor, d1.Snektir! 

1 
Nazmı Paşa hiddetten kıp kır. 

mm kesilerek beni dinlemişti! 

Onun, bir kelime söylemesine 
meydan vermeden odasrndan dı
ııarı çıktım ! Yolda giderken, Na· 
1ım Paşanın bu ciöngelliğine hay
ret etmekten kendimi a.Jamayor, 
hatta üzülüyordum! 

Filhakika, Naztm Paşa ile bir 
daha ne yüz yüze geldim,.ne 

0

dt' 
görüştüm! Pr~ns Sabahattin be. 
.re arkada~Jarg_ l':arbiye nazırı ilı 

aramızda ge~ münakaşayı an
lattım. Hepsi de. benim gibi, hay

retler içinde kaldılar ... 
Aradan çok g~çmeden Babıali 

vakası oldu. Şair Tevfik Fikrctin 
dediği gibi: 

"Liı kin zamar., ..:aman.. . O 
heyulayi müntckim.,, 

göre izah ediyor, harp felaketle-
rini öne atıyor ve ordumuzun 
tekrar harekete geçerek galip gc. 
leccğfoi. böyle~e şerefli bir sulh 

'yapmak imkanmın hasıl olacağı
nı söylüyordu. 

İttihat ve Terakkinin eli altın
da bulunan gazeteler de, dahiliye 
nazırı vekilinin dilinin altındaki 

sözlerin sadık ':ıir nakili oluyorlar. 
ri ı. 

Bu suretle hem halkın, hem de 
!ttihat ve Terakkiye muarız şah. 
siyetlerin her ne şekilde olursa 
olusun takınacakları muhalefet 
tavrı bertaraf edilmek isteni-
yordu. 

Talat bey, muhtelif zatlar ile 
-ıillakatlar yapmaktayken, göz 
Tabibi Esat Pa§a merhum da 
beraberinde olduğu halde Prens 
Sabahattin beyi de ziyaret eyle -
meği unutmamış ve zahiri bir 
dostluk uadesinin sempati mas
. kesini göstermiş ! 

Bu ara.da Talit beyin mulıab • 
h"' ve uhuvvet dağarçığından 

b?na da bir kr.smet çıktı: 
Dahiliye nezaretine bağlı ol

•nıak üzere ''Umuru sıhhiye mU
lüriyeti umumiyesi., teşekkül et
mişti. 

MC7.kur umum müdlirlüğUn Hrf
.1ıssıbha şubesi müdürlüğüne 

"4 0" altın maaşla tayin edildim! 
Kanaatımca bu memuriyet, bir 

"tevcihi vecih,, değildi! Zira, 
40 altın bir nevi aylık sükut hak 
kım idi! Halbuki, lttihat ve Tc . 
rakki erkanının pek iyi bilmeler 
lazım idi ki ben ne para için. n r 
mansap için muhalefet etmiştir 

ve ne de para ile, man~ap i: 
muI:ı.alefetten vazgeçerdim. 

Doktor Nihat, kesesi ne lrn 
dar fakir olursa olsun,· gaycf· 
zengin olan bir adamdı! Netekim 
"Umuru sıhhiye müdürü umomili 
~ine" çok sevdiğim ve saydığım 

hocam General Pesim Ömer Aka
lrn tayin edildiği halde ve onun 
refakatinde çalışmak, benim için 
büyük bir zevk olma.sına rağmen 
Hıfzıssıhha şubesi müdürlüğünün 

koltuğuna bir gün bile oturma
dmı ! 

Profesör Doktcr Nihat Reşat 

Belger biraz düşündükten ıonra: 
- Şimdi size gayet mühim ve 

tarihi bir hadiseyi anlatacağım. 

dedi Balkan harbi esnasında, 

Bulgar ordularının Çatalca önle
rine kadar gelmiş olduğu bir sı
rada, Prens Sabahattin bey tara. 
fmdan alelacele davet olundum; 
müşarünileyhin Kuruçe~medeki ya 
lısına. hemen gittim. Prens Saba-Harbiye nazıı mm yal.. ..sını bı

rakmadı. Nazım Pasa, bu tarzda 
hareketini ~ayatı ile ödedi! 

1 !l:ıttin bey, beni, tehalükle kar
, :ıladı: 

Allah, takı;iratını affetsin! 

, * * 
Profesör Doktor Nihat Reşat 

Belger, filosofane başmr sal
ladı: 

- Yaptığım teşebbüsleri<? Baı:ı 

ali vakasmın patlak vennt>si a 
rasmda geçen zaman nihayet o~ 
gündür. dedi. Herkes tarafındar 

bilindiği veçhile. Hadise. mem· 
Jekette büyük bir tesir ve tces~ür 
hasıl etti. Talat _ Cemal - Azmi 
müsellesi dah;ıi idare mekanizma_ 
sınr tedvire l\·ş!adı ve böylccP 
bir terör devri kurulmuş oldu! 

Ortalıkta sonsuz bir heyecan. 
dehşetli bir hava göze çarpıyor -
du. Bütün halk endişe :çinde idil 
Bu. yetmiyormuıı gibi, muhtelif 
muhit ve hizipl:ır arasında baş 

gösteren ihtiras tufanı da mem_ 
leketin bütün içtimai biinyesini 
sarsıyordu . 

İttihat ve Terakki cemiyeti bu 
vaziyeti önlemek, etrafı yatıştır

mak lüzumunu hissetmfş olacak 
ki o zaman dahiliye nazırı vekili 
bulunan Talit btoy ( Paşa) o!'t~.ya 

atıldı. Mumaileyhin bu faaliyeti, 
muhtelir !')ahıslar ile yaptığı mil. 
lakatlar "czhanı teskin" gayesini , 

"- Aman doktor, gayet mü
him bir mesele var, oturda söy. 
Jeyeyim!" Dedi. 

Hadise şu ;:niş: 
Patrikhane azasından Haralam 

bos efendi ile gazeteci Skalyeri 
(x) Prensi ziyaret etmifiler ve 
aşağıdaki maruzatta bulunmuş · 
!ar: 

(Daha var) 
(x ) Skalycrl'n iıı bab:ı'l t Murat 

\' deninde ~öze tarııan ahrard:ır 

olduğu için, bllii lı ar<" şiddetli b i 

.urc-ttc takibata maruz kahı11-:-f 

S. A. 

Açık teşekkür 
Vakitsiz kayıbile bizleri dilh 

t>den yavrum Feride Ferid Ni 
ufulü dolayısile gerek bilha!.. 
ve gerek mektub ve telgra 
bizleri taziye eden muhtorcm ' 
vata yanık kalplerimizle ayrı ı 

n ceYab verme imkanı bulaı 

dığımızdan bu işe muhterem . 
zetenizin tavassut buyurmr. · 
candan dileriz. 

"....,.. t:m~ 
Hikmet Ferid Nil A. Sai· 

Nişanlısı 

Niyazi ŞaILin 



/A_slkerı meseueıert 

1 k t i s a d i Çemberlayn pazartesi günü 1 

har P ve "Nutki:~~~~~;~~=-~~~~.~~~;~~~~r.~~ 
Bir lngiliz vapuru 

daha batırlldı 

bl u ka 
Müttefik ordulara 
kazandtracak en 

nihai zaferi 
emın yoldur 

lnıiltere uzun bir harbe ka • 1 
rar verdiğini ve hük<Unetin bütün 
;ubclerinin harbin en aşağı üç se 
ne sür~ğini göıönünde tutarak 
p!Anlarını ona göre hazırlayaca • 
ğını nan etti. 

1914 de Lord Kitchener'in de, 
harbin derhal kazanılacağını dü -
şünerek sonradan sukutuhayale 
uğramasına mani olmak için ef -
kanumumiyeyi uzun bir harbe 
hazırladığım hatırlıyor.uz. Fakat 
1914 de Lord Kitchener harp üç 
sene sürecek dediği zaman efka -
numumiye hayrete ve tela~ ka -
pılınıştı. Bugün ise lngiltere, hü. 
kfunetin kararını gayet büyük bir 
sük\inetle karşıladı. İngiliz mat -
buatında bu hususta hiçbir hay • 
ret veya teHiş eseri görmilyoruz. 

Bilakis lngiliz efkiaumumiyesi 
hükQmetlerinin, bir Alman naza • 
riyesi olan "yıldınm harbi" usu. 
lüne ba~vurmadığı için memnun 
bulunu}•or ve harbin birkaç giln.. 

de veya biri.aç 1iaftada bitmiye -
ceği söylemiği için, zaferi liendi • 
!eri kazanacaklarına itimat bts -
liyorlar. 

Anglosakson ırkının ba' va fı 
ı.;oğukkanhhğı ve azmidir. 

Tarihte daima lngilterenin za • 
mania ve sabırla kazandığını gö • 
rüyoruz. Mr. Ç'.embcrlayn Avam 
Kamarasında harbi ilRn ettiği gün: 

''Artık Hitlerizme nihayet ver
meliyiz!'' diye bağırırken bu i~te 
Fransız aostlanndan az acele duy 
mu yordu. 

Fakat İngiliz ruhunda "nihayet 
\'ermek" 'derhal yapılacak bir iş 
değildir, uzun zamatı devam edile. 
cek bir iştir. 

, İngiliz ruhunun bu hususiyeti -
ni Londra hükOmetinin l>ugün i _ 

çin-bilhas~ablulfa ve iktısadi har 
be ehemmiyet verdiğini antatrnak 
jçin i§Clret. etmek lüzumunu dur
öuk. 

İngiltere ablukaya harbin ilk 
günlerinden beri ba§ladı ve bu 
sefer abluka için düşmanın bir 
tanrruıunu dinlemedi. Bitaraf ge
milerle Almanyaya gönderilen 
mallardan 1.aıı~ılt>rinln mü.sadere 
olunacağma 1.~u ka.çak EŞya lis· 

tcsini çıkarmakla da iki sene bek
lemedi. Halbuki geçen harpte ab
luka filen ancak 1916 senesi ba. 
harmd& tatbik edilmeye batılan· 

mıgtı. 

lngilterenin mUsadcrc ettiği 
malların liııtesinl gözden geçirir
sek bilhassa buğday. madeı. ve 
ibtidai madde görUyoruz ki bun
lar- Almanya içln hayati madde. 
lerdir. 

O zaman bir çoklarının 1Jhni 
Rusya ımaline takılıyor. Rusya 
Almanyaya bitmez tükenmez bir 
g;da deposu temin etmeyor mu'! 

Filhakllı:ıı Bitler, harp başla· 

madan evvel, 25 ağu6tostn, 1ngi. 

Uz elçisi Mr. Neville B'endcreon'a 
"en uzun bir harpte bile iktisadcn 
mukavemet edebileceğini'' söyle
mi~ti. 

Bununla beraber, İngiliz ınUte. 
hassıslan Sovyetler Birl.iğinin 

Almanyaya ne dereceye kadar 
yardım edeceğini bilmeyor değil· 
ler. 'Meseli!, Almanyanın hariçten 

getirttiği ve harp için muhakkak 
IAzım maddelerin Rusya ancak 

yüzde iki buçuğunu lemin edebi
lir. Hatta, k<'ndisi de harbe girdi
ği takdirde Rusya Alınanyaya bu 
yüzde iki buçuğu bile temin ede. 
miyecektir. 

Diğer taraftan, İngiltere, harıı 
esnumda, smai ''C iklisndi istih· 
salatnu azami dereceye çıkaracak
tır. 

Bütün bunlar, İngiltcrcnin ikti
sadi harpte ablukaya verdiği e. 
hemmiyetin ne kadar yerinde ol· 
duğunu gösteriyor. 

(J,a Tribııne D<':ı. Haticını» 

lngilizler hava kuvvetlerinin 
harpte ne kadar büyük bir rol oy
nadığını bilmiyor değiller. Bu, ron 
defa, Lehistanrn mağtQbiyetinde, 

Hadiselerin 

çok acı bir şekilde bir kere daha 
isbat olundu. Onun için, I ngilte • 
rede Almanyaya karşı muharebe -
sinde tan'<lrclerden istifadeyi dü 

.• ünüyor. Fakat, bir hava harbi -
nin kendi şehirlerindeki ı;h·il halk. 
kili lcr, saraylar ve tarihi eserler 
üzerindeki tehlikesini de gözünün. 
de bulundururor. 

ln,ı.:ılızlcr bugun kara ordu unun 
kıymetini \'C harpte en başta bir 
d<>ğeri olan rolünü anlamış bulu -

ııuyorlar. Artık karada zafer ka. 
zaıımadıkça, ~ani arazi işgal et -
medıkçe asıl zaferin kazanılmış 

olm.ı) acağını bılıyorlar. 

Bununla beraber, lngılızlcr ha. 
'.ıda ve karada da zafer ''e mağ. 
lübiyct ihti m:ılini gozonünde ~u • 
lundurarak çalı~ıyorlar. Mutema_ 
rli hır mU\affakıy~t kazanılacağı. 

•ıı umıt etmırorlar. 

Buna mukabil iktisadi harp e· 
. ı r nlı · rc devamlı bir zafC'r tP.ıniıı 

t><l C'ccktir. ı::u )a\'a.ş fakat nilıaı 

•:ı. ft>ri muhakkak temirı cdec~k 'bir 
:sntdilr. tngfltf"renin mu\·a.ffak 
ohroğıı'ıdan aııla §Üphc etmediği 

"ı kun·Ptll ve enruılı sılahı deniz 
• 1 '11 .:kasıdır. 

tefsiri 
(Da§ tarafı 1 iııc!dc) 

mi6f,i. Almanya ulh teklifhırinl 

b~. Bu tekllflcr So\)'et 
Rusya ile bember Jtaıya gibi ılost 

devletlerin de i tirakilo Londra 
\"I' Patis hiikümctlcriM lılldirfle_ 

eekti. Teklif red ile karşılanrlığı 

takdirde h:ırbc dcuımC:nn ınute. 

'clllt mc:. 'tıllJ·et ılı• art ık lrı~lltc

re \'e Frnn .. aya ftİt olaı·ulitı. 

l'abt l\lu!!>Olini lfillcrin 1.uıı· 

net ı iii ıı;ibi \lmımrıı.nırı ı:art lıuı_ 

nı kabul etlf'!n.•lô ,.,uhl wklırint• i~. 

tirak l'lmcdl. t;tmryirll'C Mo,.ı.o. 

'a hukiınıl•tilr rııu,..ıerck bir H·b· 

lii yHpnınJ a ıhı 11111hııl halıııanııs 

ohtu. nnnuıı 111.1•ri11t• llith·r 

Ha~ -::t:ı::; ıııel'lh.lnı ıoıılı~ ıırnl\ ln

ı.;iltı·rl' n~ l· roııı"I\~:.. ı,11r~ı ıı·h. 

diıllerlı• •lohı otaıı ,,.,.. nut l..111111 

"''') ı. .. u. 0111111 iı;iıı llillı-rirı .. uy_ 

lı•ıli~i ll•ıtııl.. ıliı-.ııııiıh.lu;;ii ı.;ılıi 

!!illlh lwırrıuıt "'l..liııılı• olmamı>:. 

tır, cin ha ıi) aıle- ~arlı ı·rplw ... ıııılı• 

bir taarruı kHrurınııı ll:ını rııahi. 

)Ctini ahnı..,tır. 

JI.\.' \l\" hl'M~'A \ '1 

!erin sulh teklifleri dıye ilen sur· 
düğü noktalar vardır. 

Ortaya konulduğu ~ekillerirıde, 
bu teklifler, bir çok bakrmdan ka· 
ranlık ve muğlaktır. Şurası kaydc. 
dilmektedır kı bu tekliflerde Al· 
manya tarafından dığer milletlere 
yapılan hak'Sızlıklanıı tamiri için 
hiçbir telmih mevcut değildir. 

Bununla beraber, İngiltere ba~ 
vekili ve t ngiliz hariciye nazrnnm 
da söylediklt-ri gıbi, bu teklifler, 
dominyonlar hükQmetleri ve Fran 
sız hükUmeti ile istiş.-ıre halinde 
inceden inceye tetkik olunacaktır. 

Fakat ,.u iki noktanın hatırlan· 
ma ı lazımdır. 

1 - Pek r.mhtcmel olarak. Av· 
ruparı teca\·üz tehdidinden kur· 
taımıyacak olan herhangi bir tek. 
lif kabul olunur diye telakki edil· 
miyecektir. · 

2 - Alman hükumetinin mazi
de \•erdiği teminat o kadar çok ve· 
ilede kıymetsiz olarak kendisini 

gö~termiştir ki, sulhun esas teme· 
!ini teşkil etmesi icap eden itima· 
dı tesis için kelimelerden daha ba~ 
ka bir şey U\zım gelecektir.,, 

' 
Pariıte 

Diğer taraftan Pariste de mı. 
tuk iyi kaııııla.ıunamış ve Alman. 
yanın sulhU temin edecek teklif
ler ileri sürmediği kanaatine va. 
nlmıştır. Fransız Ha vıı.a ajansı. 

diyor kl: 

'Hitler tezatlar iı:ersindedir. 

Onun düştüğü bu tezatları §Öyle 

izah etmek mUrnkündUr: Alman
ya kendisine boyun eğmek şartL 
le sulhe razıdır.,, 

Amerika da 

Diğer taraftan Havas ajan.-ıt. 

nın Vaşingtondan öğrendiğine gö 
re Amerika ayan azalan ve me
buslar, Hitıerin nuLkunda görüş. 
meler için milmkUn bir esas mev
cut olmadığı ve Hitlerc itimat et. 
menJn imkansız bulunduğu kana. 
ati üzerinde müttefiktir. 

nuzveltin taraftarları Bitlerin 
nutkundan bitaraflık kanununun 
tndilinln her zamandan daha zi

yndc lüzumlu ve mUstacel olduğu 
neticesini çıkarmaktadır. 

:Fikirleri sorulanlar arasmda 
ezcümle Ruzveltin en mühim mu 
hasımı Boroh, demokrat H:ing ve 
mUstakil Norrps, Hitlere itimat 
etmenin tamamen gayrikabil de -

ğilsc bile herhalde pek güç oldu. 
ğunu tebarüz ettirmişlerdir. 

Lehistan ve Çekoslovakya 
Almanyada kaldıkça 

Va~ington, 6 (A.A.) - Röv. 
ter: İyi malfimat alan mahafil 
Amerikanın, Hitla tarafından 1 

yapıldığı §ekilde bi rsulhu kabul 1 

edemeyeceğini söylemek~dir. 

Çnnkn Amerllnı dtt'ha geçe., 
gün Polonyanm fethini ~ payla· 
şılrıı.ıısrm ve k4::t.<t Çeko:;lı1vak

yanın ~ımdıki akibetini tanımadı 
gıııı lJc:-}'an eykmı~ti. 

Ayııı ıııalıahlde ~öylendiğinc 

göre Polonya ile Çekosfova1cyayı 
Almaııvanın h5kinıivetı altında 

b"lunrluracak bır sulh l\mcri~a 
da revaç bulamaz. 

Müzakere ihtimalleri 
kalmamış 

Roma, 7 (AA.) - Röyter: 
Cayrires:ni müşahitlerin mü. 

taleası:ıa ı;circ Hıt!erin rıutku 

•nuzake:-e ilitimalleri::i tamamile 
ıı'~mışt•r ·\lrr:n:ya ılc Rllsva 

-:: ';::ı i 'iyetler ~a::ıtas:!1ı çizerken 
ı:ii~er devletlere Avruparun şar· 

k:nl karışmamal.:1:-1 h<>kkmda va-
• pılan ihtar !~alyada oeklenilme· 
1 mi~lir . 

yatığı pek mühim sulh teklineri. 
nin ltalya tarafından müttefikle· 
re tevdiine ihtimal yoktur. 

Fransn: gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris, 7 (Radyo) - Bu sabah
ki gazeteler, Hitlerin nutkuna u· 
zun tahliller tahsis etmektedir. 
Fakat umunüyetler, nutkun bey. 
nelrnilel siyasette pek fazla tesir 
husule getirmiyeceği kanaati 1ıli
kirrıöır. 

Madam Tabouis, "övr,. gaze
tesinı:leki makalesinde Hitlerin 
beklenildiği gfbi tehditlerde bu· 
lunmadığınr, çünkü bu şekilde 

~iddetli tedbirlere kendisinde ce. 
saret bulamadığını yazıyor. 

"Eko dö Paris .. ~azetesi, .. Hit 
!erin tekliflerini tetkike bile lü
zum yoktur •• , ldiyor ve bunların 
vaziyete hiç te yeni bir şey ilave 
etmediğini işaret ediyor .. 

Figaro gazetesinde Vladimir 
Armesson da ayni kanaattedir. 
diyor ki: 

"Hitlerin, nutkunun sonunda 
ileri sürdüğü tekliflerin kabulü 
sadece Almanyanın Avrupada 
hakimiyeti demektir. Binaena
leyh bu tekliflerin kabul cldilip 
edilemiyeceği mevzuu babsola • 
maz . ., 

Alman ordusu faaliyete 
geçmiyecek 

Paris, 7 (Radyo) - Cephe • 
!erdeki vaziyet sükuneti muhafa
za etmektedir. Salahiyettar ma. 
hafildeki kanaate göre, Alman 
ordusu garp ccphe!nnde. siyasi 

teşebbüslerin neticesi ahnmcıya 
kadar hiç bir harekete girişmiye
cektir. 

( iJaş tarafı 1 ınc.1<lc) 
ihbar mahiyctınde olarak bildiri· 
len Amerikan bandralı Iroquois 
vapuru mcsclec;i. Va~ingtonda bü. 
)'uk bu heyecan tevlit etmiştir. 

l Hıkumet nıahafilinde hakim olan 
mutalea, buııurı bır propaganda 
manevrası olduğu ve bu manevra· 
nm Amerıka milletinin Atheniayı 
lngilız bahriye nazırı Çörçilin ba· 
tırrnı5 olduğu suretindeki Alman 
ıthamına ınamnış olma:::ı suretin· 
dekı yanlış düşünceye istinat ~t 
mekte bulunduğu mcrkezındedir. 

Halbuki Arncnkan mılleti, böy· 
le bır ıthama asla inanmış değil. 
dır. \'e Alnıanyanm böyle e aosıı 
bjr şeye istinaden yeniden ma· 
nevra çevirmesindeki hikmeti kim· 
se anlamamaktadır. lroquoi in i· 
ı;inde he~i ~merikalı olmak üzere 
yolcu \'e mürettebat oturak 584 
ki~i vardır. 

lngiliz hükumetinin tebliği 
Londra, 7 (A.A.) - "İroquois,. 

vapurunun da "Athenia.,nın akibc 
tini hazırlayan ahval ve §Crait lah· 
tında batırılacağına dair Berlin· 
den verilen habcrl<?rin amirallik 
makamının nazarı dikkatini celbet 
tiği re mi bir tebliğde ka}•dedil. 
mektedir. 
Athenianın faciadan sonra sağ 

kalan itimada sayan ban kiı:ıt-ıt 
tarafından görlllen bir .AiınaJ1 ı; 
telbahiri tarafından batırıldıSJ 
!iğde zikredilmektedir. 

Facia mahalli ciYarında JıS 
10 millik bir mesafe dahilindt 
bir İngiliz tahtclbahiri bulu~ 
maktaydı. "lroquois,, hakkı 
ihbann Alman hükOmctı tııP 

't 
dan yap1lmış olması dolap:J 
\"esile ile nazi partisi f>eflt( 

zihniyeti hakkında bir ı,.cre c 
hüküm vermek imkanı hac;ıl 0 

ğu tebliğde tebarfü cttiriıll1 
dir. 

Sigorta ücretleri 
Diğer taraftan ı\merikıt 

sigorta kumpan}·aları, kaıılt 
linde sevkiyat usulüniln Hıd.r 
danbcri emniyet arttığı içı!'l· 

rupadan gcl~cek n•ya ı\ \.~~ 
gidecek eşyanın tarıfclenııı 1 

mişlerdir. 

Bir lngiliz vapuru batıf 
Londra, 7 (A.A.) - S7V 

luk Glenf arg i minclcki tııııilıS 
puru, bir Alman tnhte\b:ıhil'l 
rafından torpillenerek batıı1 
tır. ,j tihbarat nezareti. mürctl) 
tının kurtarıldığını bildi~" 
dir. Yalnız tayfalardan btı1 
ğl yara neticesinde ölmü~ 

~ ~..., . . .... ·. . TAKSiM 
Slnenıaııında 

~:ırlıi.m ııe lıı.r&liçcıd 

Gülsünf~ 
Şark'' 

(Ne~idei Enıd) 

1.ılrkı;c södU • Anı.pı;a ~~ 
filmi Anadohıya 8 vko1tırı•r, 

·jpr 
ğından son ~ünlerden 'f .. tı 

t'<.llnlı .• 

İlliveten: S~mıılon De en ~on gelen ~KLt:R JlJRfü\I •• ~ 
nu~ün 1 \'C 2.30 da ucuz tıalk mat1ne1erl. S<'an'llar: 1 • z .. 

' .., 4.SO • 6.30 - 9 da. ~ 

l 1 H ri ~&~D_U~L~~!!:!W ~a~mw ~ or e ve ar uy tekmil dünya matbuatını ııeferber edeli. 

Harbe gidiyor 

mılar da -cferhf'r oldular \'<' 

SARAY ShıcnıMlllda 
\'azifl'i u-.kerlJ clcrfnl yapıyor

lar. 'J urk~e .. uzlü olan bu cm
,.ftf<;b lllırı<fo hlitün -Pyfrd)(!rİ 

"1ğlarc•n.o;ına :.,'iılduı üyıırlar. 

lla,.,lt•ıı. '.! ıılU"l\E\' • MOl'SI 

' .. FOKS ,J llI.:.\ AL cıı .. on ıliııı· 

''l '1R\"ft<ll"lf:'n. 
Kııı:iın o;:ınt ı ',. 2.~11 ıla ff'111I 

lallı nmtinr.lr.r. 

Bütün Avrupada hasıhit rekorunu kıran ... 

EMiL Z.OLA'nın en büyük eserinden yaratılan. ~ıel' 
JEAN GABiN ve StMONC SiMON'un kudretinden ö1''1 

R gvanlaşan 
• 
ınsan 

Pertenıbe ak,amın<lan itiba;.·en 

LALE 
, ~ Senenin en 

SAMIMI 

Sinemasında ~ 
büyük ve tarihı ~ --~ 

ANLAŞMA 
Fransız süper filmindeki dckc.rların azamet ve ihti a1111 

seyircilerin gözlerini kamaştırıyor, zenginlik. san';ıt 
aşk ve giizcllik itibariyle her seansta salonu 

baştan ba a dolduran 

SUMER Snnemaşonde 
,.1 

Takdir nazarlo.riyle seyrediliyor ve cmulsiz bir muvaff91C' 
kazanıyor. Haşrollerdc: 

VlCTOR FRANCEN. GABi \ı10RLAY. PtEft~~ 

' 

RlCHARD WiLM ve diğer 30 büyük yıldız. tlavetcrı: dl 
EKLER JURNAJ.0da Avnıpa hı-.·bi Bus-ün ıant I ve 2.3~ 

tcn1.ili\tlı matineler. !W :S/ 

··----- Lii le Sinemasının 

1 Size lınzırladı~ı hUyUk fırsatı lrn<'trınayınıı. 

Bugün ŞahcsC'rll"r SC'rlsinln .2 bilylik Filı .ıi birden ~ 

BETTE DA ViS'in yarattığı FRED AST AiRE - GJNGf: 
Günahkar kadınların hayatı ROGERS'in en son, eıı 

mükemmel filmi 

Damgalı Kadınlar Brodvay Serenadi 
SC'.rnslar: 1 - 4 - S ,ı S <"anslnr : 2.30 - 6 - 9.30 

ilaveten: En son Harp Raporları METRO JURNALDA 
\"e :?,:ıo da tPmil!ıtıı hnlk m:ıOn"l"ri 
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Ostanda gelir gdmeı, Matmaul 

bolctor, Stenhavser ve Ceyms • ·o. 
bodi do{;rtııca meikez kumandanı 
~ral Fon Bcselerin yanına giL 
1 er. Belçikalıların ''Anvers cel • 

18.ci.ı" lfilcabını taktıkları me hur 
ftllck ral onları merak \'e abırsız • 
1 la .beklemekteydi. 
General Ostandda muvakkaten 

ve b ınerkez kumandanına \'ckaleten 
k Ulunuyordu. Bu ~irde bulunan 
k~laları teftişe geldiği ırada mer
Bt~ kumandanı ha talanmış. Fon 

~ler- renı bir merkez kumanda.. 
~ gelı~ce~ e kadar O~tandda kal. 

a.tı luzumlu görmliştü. 
~tin hır adamdı. Ceyms No • 
~1: kendı ı için son cereCt! teh • 

elı olan bu muhitte mümkun 
~eıtebe az kım eye tanınmak is • 
~·~inden ıbir k<>§eye çekilmiştı. 
\ azan dikkati celbetmemeğe mu. 
~ffak olamadı. Fakat bunda ka. 
t hat onun değıl, Matmazel Dok· 
,
0

rulldu. Çünkü sahte 1rlanclah 
~ 1 

gen:rale takdim ettikten sonra 

1 
'1rıe~ı beraber yemeleri için de 
rarda bulundu. 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 
- Ay! Bıçak ustura gibi kes· 

kinmi,. Haber vermek yok mu? 
Hadise matmazel doktorun, ge· 

neralin dikkatini celbetmekten 
hali kalmadı. Biri Nobodi)'e men· 
dilini verdi. öteki metrdotele mi• 
satiri li.\'aboya kade.r götürmesini 
emretti. · 

Hile mu,·affak olmuştu. Nolx>di, 
metrdotelle yalnız kalınca kendile· 
rini kimsenin dinlemediğine rmin 
olduktan sonra: 

..- Matmazel doktorla beraber 
bir şaate kadar bir torpidoya binip 
Vjlhelm ha{enc ıidi)'Oruz. Biıe 

başka torlıidolar da rdakat ede. 
cek. Kayzer Vilhelmrhaf ende i· 
mi~. Bunu Dünkerke bildirin Ye İ§ 
!erin §imdilik yolunda gitti~ini 
söyleyin. 

Gülüm iyerek i!ase etti: 
__:_ l ngiliz tayyareci. arakadaş· 

larımızın canları torpidoları bom· 
bardıman etmek isterşe memnun 
kahnm: ~yahatimiz; biraz hare
ketli olur. Fakat benimle matmazel 
doktorun bulundufumu~ torpido· 
ya bomba atmasınlar. 

Bizim torpidomuzu tanımalan 
için ben bombardıman esna mda 
güverteye çıkarım. Boynumda kır. 
mm renkte bü)·ük bir kaıkol bu· 
lundururum. anlaşıldı mı? 

kaJ Nobocli kabul etmeğe mecbur 
~ı dı \'e sofrada Fon Beselcrle 
~ atınazel Doktorun aratındn o. 
Urdtı. Ukin arkası pençereye dö. Talimat o kadar iyi anlaşılmıştı 
ku~tu ve yu:ı:ü nisbeten gölgede ki iki saat sonra Alman torpido 
a •Yordu. muhribi filosunun üstüne bir bom· 

C ~i getirdiler. Tereya~ı yoktu. ba ve mitralyöz yaimuru başladı. 
u.';;eraı. farkına vardı ,.c istemek Gemilerden ikisi battı. Üçü ağır 
&ırd; zı.le bastı. Metr<lotel . içeri surette hasara uğradı \'e batma· 
tlı 1• .Nohodı, ona bal.ınca tıtre • mak içın kayalıklara ,·urmaktan 
~ki kot!and Yardın en mahir ve ba~a çare bulamadı. Bunun üze· 
\
1 

ınemurlanndan birini, Artür rinc lngiliı deniz tayyareleri geri 
"ak · ıif .enzıyi tanımıştı. Makeru:i. va döndüler. 
t ~1 dolayıc:ile ac:kerlik hiunetl Nobodi ile l\latmaıel Doktorun 
~ıl S;ı.ilmiş olmruıına rağmcq gi~ bulunduktan torpido i:.e pek az 

ı.· SCrvı ~ c;ahşmağa talip olmµ~. zararla kurlul8u. An~rn; ara-
·ntetıicens servis bu teklifi teO.ıa:~rı.iııtbit'.JllJlftbi~. asus 
.~~bul etmi~ti. Kendisine bunun kadın r.öylendi: 
roı rıne O tand mmtaka mı kont- -- Ucuz kurtulduk! 

hıta Ostandla Dünkerk arac:ında ra. 
bu {' temin ,·azifec:i ,·erilmişti ki, 
n olay bir iş deiildi. 

de llhao:;~ bu SQnuncu \'azife son 
}:e tehlikeliydi. Çünkü Alman. 
dı . ki Yüzlerce gizli ~janın ken • 

ınc g-nd ket\\ .o erdi~i ramrlan Pün • 
tın dekı Entellicens servis zabitle· 

e 2Öndcrmf'k ona aitti. 

r.la r.,~~~abereyi tc.min iı;in telefon· 
no~ 1~~ıfa~c ediliyordu. Biri Nio· 
lı l~' dıgerı Frönde bulunan iki giz
daıı ~{o~ santralı vasıtasile. Ostant 
tıo 'en!en bir haber yirmi dakika 
~'r~ra Dünkerkdc alınabiliyordu. 
hr~deki santral bir ormanda \'e 
dın tındaydı \'e bir Belçikalı ka· 

l.:t ~rafından idare olunuyordu. 
dığ, l~~ NobOOi, mctrdoteli tanı· 
Coı ~ıbı o da Nobodi)·i tanımı~tı. 
ti. ırparak tanıdığını işaret et· 

~Obodi d h f'f "!" ··-.J' ~tne c a ı çc gu umSc:uı \'e 
doktra.ı fon Beseler ile matmaıel 
}'e d~run hararetli bir mubahase· 
<lerek 'll'II§ olmalarından istifade e
<lokun masaya parmağile yava~a 
ıfe ''d~ak suretile \'e mors u ulü 
Art~· kat., işareti yaptı. 

tıı an~r Makcnzi işaretin manaı:ı · 
t<>-lle .aı:rıı~tı. Kulak kabarttı vı 

l\orını .detektiften ayırmadı. 
l'lh~i ~ı, ekmek tabağından ek· 
Pakat : 1

• v~ ke meğe davrandı 
tarı ılıltızam becerik!;iz dav 
, arak b' e be ır parmağını da ekmek 

Nobodi cevap verdi: 
- Evet. Fakat hava da rena 

bozdu. tnsanlardan kurtulduk a· 
ma fırtınadan na~ıı kurtulacağız? 

Hakikaten hrtma pek müthişti. 
Yağmur da yağıyordu. Dağ gibi 
dalgalar torpıdonun gü\'ertesini 
AAncaktan iskeleye süpüriıyordu. 

Güvertede i~i olmıyanlar aşağıya 
inmişlerdi. Fakat Matmaul Dok· 
tor, kıç tarafta bir demire tutun· 
mü~. ayakta duruyor, sanki fırtı· 
nadan korkmadığını ıöstermek is· 
ti yordu. 

Birden büyük bir dalga kıç ta· 
rafı yaladı \'e çekilirken e&iUS ka· 
dını da sürüklemişti. Matmazel 
Doktor batırdı: 

-- İmdat! 
Ceyms Nobodi hemen kaputunu 

çıkarıp denize atladı. Birkaç kulaç 
ta kazııtdeyc yeti~ti. 
Kadının yalnız başı görünüyor

du. Saçlarıodarı yaka1ıyarak ba,ı. 

m büsbütün dışarıya kaldırıp ra· 
)1atça nefe;; almasını temin etti. 

Fakat bayim bulunduğunu, bi
naenaleyh kendisinin :-erbestçc 
yüzme ine mani olamıyqcalmı an· 
]ayınca alta doğru yüzdü Y<' kadı· 

nı . ırtma alarak yüzml"ğt> koru!· 
du. 

Bu sırada torpidodan bir flika 
indi:-ilmiş bulunuyordu. Flika ye· 
tişti. Gür;bela Nobodiyi ve Matma 

' Taber k r "1ttrd es 1• zel Doktoru içeri a~dı!ar. 
~bakarak söylendi: (Devamı \'ar) 

~ 

DiKKAT ETTINiZ ~ı? 1 
Dün t.ıkşam 

l ~on ~Dakıka ı 
l Gazetesinde okuduklarımzı l~ 

bugün 1abah gazetelerinde 
gördünüz! 

Denizbank er kanının muhakemes 

H;nJ;, ... d •••• , ......... ; '""""" ''"''""' Tevkif hanede maznunlara 
3;y,;;;, '•~hl;)ororJHQdo ,;,~~'::(, ;·,,B~:~~n "YY'.h' , , (<telkin at >) yapı I d 1 ii 1 iddia e d i! o i 

'' Küçük arz i nsanları kend ıler ı n ı A ~ ~ 
kainatın en mükemmel Refı Celal Baya komısyon 

mahlOku saymamal ıd ır! _ aldığı iddiasını reGC:etti 
M~seli sırt ~ffaf ve yumuşak 

bir mü!-f!leş veya mahrut şeklin • 
de tamamiyle hendesi şekillerde 
in~nlar oldu~ gibi çıplak ma • 
kine içlerine benze)'en gayet ka •. 
rı~ık, biribiri içine sanlmı§ boru • 
lar ve teller halinde, canh makini:'. 
ler gibi insanlar da ''ar!.. 

Boha.Ruti, benim hayete dü •• 
müş olmama asta ehemmiyet •ıter. 

meden birdenbire başını kaldırdı. 
- Ha ... dedi. Bizim (tavus bur. 

cu) dediğimiı semanın cenup kut. 
bunda, ta. dipte bir yıldız gümesi 
\ardır. Orada bizim dünyamızda 
eskiden görülen cana\'ar gibi in • 
sanlar gördüm! .. Filden daha bü. 
)'iik! Uıun bo)·unlınnı milthit bir 
ıüratle her tarafa çeviriror \'C u • 
:ıaltıp kıfialtabiliyorlar!. Bunlar o 
yıldızı kaplayan gayet koyu '\'C a.. 
ğır gaz içinde en ufak bir hareket. 
le adeta uçabilirorlar!.. 

Bu insanlann çoiu bütün kli • 
natr dolaşabiliyorlar! Hatta bizim 
dünyammn cirdabından da ıe • 
çenler var!.. 

Biz bunları gözlerimizle &öreme. 
yiz! Fakat uyuduitJmuz ~ırada ka. 
inatın cereyanları durdulu zaman 
bu garip insanların g~İjini görü • 
rüz! Fakat bilmiyenler bunları 
rüya zannederler!.. 

Hayretten büzülmü~ bütün da _ 
marlanm kı!'ı1mış bir haldeydi. 
Şimdi geniş ki.inat, muazzam 

yıldıılarrn dünyalarını ve onların 
müthiş bir şekilde kaynaşan mah. 
Ilıklarını görür gibi oluyordum. 

Hindli sihirbaz bana kiinatm ü. 
zerindeki perdeyi ilk defa aralık 
etmiı hakiJct (bir şihirbaz gibi gö • 
rünüyordu. KAinatı dolduran bu 
acayip ~illi insanlar ü tümde u. 
çuyor gibiydiler ve bu manzara ba 
na deh-;et vermekteydi. 

Hindli ~.ihirbaza dedim ld: 
- Demek oluyor ki, biz arz in· 

sanları. zan~ttifimlz gibi mah • 
hikatın en mükemmeli değiliz, öy -
le mi? 

Boha.Ruti acı acı güldü: 
- Küçücük arz parçası üstünde 

ki in~anların diğer muazzam dün. 
~·alarm yanıba5ında kendilerini 

böyle kAinatm en mllkcınmel mah 
luku düşünmeleri ne garip! dedi. 
Elbette ki bu bUyük kfıinalta ar • 
zın insanlarından yüz defa. bin 
defa daha mükemel mahlüklar çok 
daha mükemmel in anlar \'ar!.. 
Boha~Rutinin bizim hiç ıs itme _ 

ye ah~adığımız bu mantık ve 
muhakemelerini hayretlerle dinler. 
ken onun biz arz insanlarını bu 
kadar istihfafla görüşünü içim ka. 
bul ttmek istemedi. 

-- Belki, diğer yıldızlarda daha 
mükemmel in'!ıanlar var. bu müm. 
kün .. Fakat eğer anlattığın insan 
şekilleri en mükemmelleri ise bun 
lar çok çirkin mahluklar!.. dedim. 
Her halde bu beğenmediğin biz 
arz insanlan, belki daha az mü • 
kemmel, fakat muhakkak ki bun. 
!ara nazaran çok ~üzel mahluk • 
!arız! .. 

Boha-Ruti, §imdi daha parlak 
durmakta olan mehtap ay. 
dırıhğmda yüıüme dikkatli dikkat 
li baktı: 

- Güzel mi? dedi. 
- Elbette! Hiç olmazsa bizde 

bir tenasüp var .. Sonra bizim bü • 
tün mahUikatın daha güzel ve ze. 
kih yüzlerimiz \'ardır ki, tabiat 
bundan daha mükemmel bir gü -
zellik yaratmamı§tır!. 

Boha.Ruti ka§larını çatmı;, ga. 
rip bir istih!af Ye istihza ile beni 
dinlemekteydi. l3iroenbire hiddetle 
haykırdı: 

- Kendini dünyanın en güzel 
mahl<ıku gören kara derili bir a • 
dam gibi konuşuyorsun, zavallı 

beyaz adamı .. dedi. Biz mi güze -
!iz? Her deliğinden bir ba~ka tür. 
lü pi·lik akan. içinde yediği şey. 
le pislili yan yana duran, haki. 
katte yüzü güne;) yaralarından i -
baret güzel, kulak, burun, ağız gi. 
bi sakil yara delikleri dolu bizler 
mi güzeliz? Arıdaki tabiat ağaç 
diplerine döktüğümüz ~libre ve pis 
likleri renkli \'e leziz yemi~ler, tür 
lü meyvalar halinde tekrar bize ye 
diriyor! Pı!:lik yiyip içiyoruz! Biz. 
lcr mi iüzel mahluklarız?. 

( [)evam ı var) 

islanbul lik maçlarına yarın 
dört sahada da devam edilecek . 

Lig maçlarının ikinci hafta mU- ı Galatasaray Hiliı.1 maçı dn 
a&bakaları yarın şehrin dört sla. Taksim stadındadır. 
dmda da yapılacaktır. Bu haftaki maçlarda tıokımla-

Sahası olmıyan klübler, iki 
devreden ibaret olan lik maçla. 
rındaki hir oyunlarını istedikleri 
sahada oynamak hakkına malik 
olduklarından. bu hafta Fener -
bahct. Torıkııpı il,. olan maçını 

Topkapının isteği üzerine Şf'!r1,1f 

•tadı,,da ve J3e&ikllll da 1.&tanbul. 
ııporlt. olan mAçını FPneı·bahçP 

stadın<Uı oynıyacaklardır. 

~alkan at1etizm oyunları
na bugün de devam 

edilecek 
Onuncu Balkan ovunlarınıı bu· 

gUn d~ Atinada devam ~dilecek. 

tir. Buiünkıl müsabakalarda llO 
metre mania. 200, 5000, 4 X800. 

100 x 200 Balkan bayrağı koşula
rile uzun atlama vn Yunan diski 
yapılş.caktır, 

Atletlerimizin bu glinkıl müıa. 

hakalarda tyi derPceler almaları 

beklenmektedir. 

rın kuvvetleri biribirinc yakın ol. 
madığmdan büyük bir sürpriz ol. 
madıfı takdirde galiblerin 5irndi
dcıı tayininde güçlük Çl"kilcmez. 

Hş.ft.anın en mühim maçı da 
)'İni" Fener stadında aşa~ı yukarı 
mlisa,·i kııvvetr malik olan Siı • 

le.rmaniyl" Vf' Vefa takımları a -

rasında olacaktır. 

Hakem heyeti aza ı ğı 

Yük11ek hakrm konıitl'ı1i. miln. 
hal bulunan tıııtt\nbııl hakem hC'. 
veti ualığına Galatas:ııından 

Osman !-füevyed ile Sillrymırnıyt-
rlen Orhnnı namı:PI olarak ı:ri" _ 
tP.rmıııtir. hılıınhııl hakem ht'~clı 

hunlardan binni ıııeçecektır. 
-Q-

Yağlı güreş 
müsabak al ar ı 
Çembcrlit&.!J Şen bahçede yapı. 

'an yağlı &ureıı müsabakalarına 

:;arın ııaat on ikid('n ıtibaren de. ı 

Satyc binası maznunlarının ra. Atıf Ödülün evvelce okunma. 
muhdccmesine dün öğleden son- sını istediği muvacehe zaptı o· 
.ra devam edilmiştir . kundu. Buna karşı Mateos Ta~ 

Evvela, binanın satışına amıl mel şunları söyledi: 
olarak 6250 lira komiıwon aldığı .. _ Hayatımda ilk olarak gir
iddia edile=-ı Refi Celal Bayar diğım tevkifhanede §aşırmış, 

liorguya ~ekildi. maneviyatımı kaybetmiştim . 
Refi Ccl~l Bayarpı. sureti kat· Böylece, sade Atıf Ödülün di· 

iyede herşeyi reddeden ifadesi rektifine göre hareketle, gayri 
kısaci şöyledir: şuuri bir halde olarak bu şimdi 

"- Herşeyden evvel ;junu sôy okunan muvac:ehedeki ifademi, 
lemck iı;terim. ki ben bu suiisti. yani Atıf Ödülün lehine, 'Refi 
mal ile kat 'iyen al~kadar olma· Bayarın aleyhine görünen ifade· 
dım Avukat Atıf ödüle 6250 li· yi verdim. 
ra aldığına dair makbuz imzala· Atıf Ödül, Mateosun iddia et. 
ması hususunda da hiçbir şey tiği '1telkinat,, bahsini reddetti: 
söylemiş değilim. - Tevkifhanede hep beraber-

Komiiyon meselesinden kati. dik. Eğer Mateosa telkin yapsay
yen malumatım olmadığını kati- ldımi diğer yedi arkadaşım şahit 
yetle söylüyorum. Sonra aldığım olacaktı!. dedi. 
bu komisyonu iade etmiş oldu· Mateos Tamel de iddiasında 
~umdan bahisle emanet dairesı- i$rar etti: 
ne para teslim etmişler. Ben böy. - Ben parayı bizzat kendi e· 
le bir para eöndermedim. timle Atıf Ödüle verdim. Kendisi 

Bundan sonra Jerans §irk~ti 1 yazıhaneme gelmişti. 6250 lirayı 
müdürü Mateos Tamcı sorguya aldrğına ıdair verdiği makbuzu 
çekildi. Maznun evvela şirketin da orada aldım. Kağıdın ba
vaziyeti etrafında izahatta bu- şında "Avukot Atıf Ödill., ibare. 
lundu ve sözlerine şöyle devam si vardı. Bu ,uynen şirketimizin 
etti: defterleri:ı~ geçr.ıiştir. 

.. Alım satım i§lerinde tek Bundan sonra, Yusuf Ziya ön· 
kisinin komisyon alması ile iş iş, keşif raporu üzerinde sorulan 
hallolunamaz. Bizim şirketin a- suallere cevap vererek, halen be· 
hm satım işlerine delilcti esas fa lediye imar mildürü bulunan mü
aliyetine dahildir. Biz aldığımız henı;iis Hüsnünün evvelce bina. 
komisyonu usulü dairesinde şir. nın denizden dolma mahalline 
ketten aldık. tıin içinde hiçbir su metre mürabaaı 60. lira olarak 
retle suiistimal yoktur. kıymet takdir edildiği halde, son 

Bu arada §U izahatı vermek lü· radan satın alınan binanın kıy-
zumunu hissediyorum: metini düşürmek için maksadiyle 

Tevk'ifimden sonra Atıf Ödül yerden bir kısmının metre mürab 
tevkifhanede bana geldi ve: bama 15, denizden öolma yere 2.5 
"- Refi Bayari bu paranın lira kıymet takdir edilmesine a

kendi tarafından alınacağını söy- mil olarak dolayısiyle kendisinin 
liyec:ek. Hepimiz kurtulacağız .. ve arkadaşlarının buraya getiril. 
Sen de Refi Bayann aldığını mesinde rol oynadığını ileri sür· 

söyle .. Biz hepimiz de böyle aöy. 
lemek kararırldayız.. dedi. 

Ben de avukat ve kanunşinas 
olan bu zatın telkinatına kapıla· 
rak ,sonradan ifademi bu şekilde 
değiştirdim. Halbuki hakikat, 
böyle olmıyan ilk :faderdedir. 

Bu arada Atıf Ödül ayağa kal
karak, sorgu hakimliğine yapı· 

lan muvaceheye ait zaptın okun. 
masını istedi. 

Reis, Yusuf Ziya öniş_ten bazı 
izahat alırken, sabık Denizbank 
umum müdiirü. gözıden geçirmek 
üzere kendisine verilen dosyana· 
ki raporu inceden inceye tetkik 
rtti . Sonra: 

"- Bunda bi.., yanlışlık ola
cak .. Ben. hu rııporun her sayiu 
sını tetkik ederek imıaladım Bu 
rapor veldiletı(' rçtkikal yapılır. 

ken. difer evrakla karıştır ıl n. 
olacak .. 

Vedi Yusuf Ziya bniş ai n 
zamanda bu raporu kcndisinıı 

lef olarak imzalaıJı~ına dair ev 
vcke vcrdi~ ı ifadesini •ekr·ırl 

dı. 

Tahir Kevl:ep tc raporu al.r; 
b:ıktı. 

- Rapor dt'ğişmiştir. Bund< 
bir yanlqlık olacak dedi. 

Raporu, SııClun Galip Savç 
Hamdi Emin Çap ta tetkik t't• 

ler ... 
Yu!'uf Zıya önışteni Tah. 

Kevkepten .N cset Kasımgildr 

uzun boylu ızahat alın•:lıktan son 

dü: 
- Yani, dedi, bu suretle satış 

bedeline nazaran satın alrnmış 

olan şeyin kıymeti düşürülmüş

tür. 
Mahkeme, binanın kıymet 

takdirine ve ferağ muamelesine 
ait bazı evrakın belediye ve tapu 
dairesinden celbine ve şahitlerin 
dinlenilmesine karar vererek du
ruşmayı 20 teşrinisani pazartesi 
bıraktı. 

1 Selimiye Askeri Salın
ma Komisyonu ılanları 
St• l ı rnı ) c tüm lı l rlil.lcrl ihU~ .ıt ı 

ıc;ııı ~ 100 ıırlel solıa horuo;ır, 300 n ıl cl 

'oh dır rijı , 102 ndc t solı:ı tnhla 
' '· ıtın :ı t!P I ıılcı; kurı ili, 100 nılrı 
ıııns:ı " ' ,:ı r ve er il i el ılııliııılı 
l l-1 11·9'1n ~·rı rs:ımlıJ g ırnu ,,,ı .ı l 14 tı· 

ııı z ı l'lıld rı <ı:ı lııı :ı l ııı..ıcrıkl ı r. blt• k lı 

ıı lınlli giııı \ ' C :ıat l c k ı li lem 
ı ı• ı ı.ı ıl.ırilr biı Ji kle Sl'liınl \ cılı k 
ıımr ı 'inl ıııalnı.ı konıi.,voıı.ınn ı:rl 

ıı +• ı 18144) 

••w•••••••-•• 
nkara caddesmde 

Kira ilk kat 

"e odalar 
\ l\Kar<ı .:addt: ... ının er nakırc 

•asında ürhanbe~ hanınd l 

• 
0 •1a 'llarak kıralık ''e:lt' ı 

.ıtı wlakı ılcin bıirn~wlfl m··. 
,,,,, 
~WCF#U .... •••m••c.::ı:ı 

I~- 'fVe1<!e~-K.itao arınızı .1 
H er sene oıo uğu gibi. bu yıl da 

V akıt/( ıtabevin
den alınız 

Yarın kapanır.ak olan Balkan 

oyunlarmdıı. 400, 1500. 100 ma. 
nia, üç ıı.dmı atlama, cirıd atma. 
4 >< 100 bayrnk yarışı \·e mRratcın 
ko§usu yapılacaktır. vam edilecektir. J '-•••••••••••••••• ••••••••il" 
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jG 1CA~11'1AI telif, Nezle mevsimi 
Tavsiyeler 
Kürkleri ve yünlü 
çamaşırları nasıl ~ 

mu~~~~!n ~~ın~~~.! 1 

Havada rütubet çoğalmca 
insanların burun nezlesine ve 
göğüs nezlesine daha çabuk 
tutulmalarının en büyük se. 
beb' mikroplannm etrafınl.ia 

toplanan su buharından dolayı 
onların zararlı tesirlerini arttır 
malarıdır. ışe yarar. İcabında ateş tutuşturur. ~ 

KI§IIk kürklcrin.W, )Ünlli çamaşır. 
lannw gazeteye sararak yenne 
yerleştirirseniz güveden muhafaza 
etmiş olursunuz. Çünkü gü,·c mat

Fakat, bundan başka, rütu
bet insanların burunlarında ve 
teneffüs yollarındaki ince zar
ları da şişirerek adeta sünger 
gibi bir hale getirir. Bundan 

baa mürekkebi kokusundan hoşlan.. 
maz. Halıların altına gazete sere -
cek olursanız toz halının altına 

geçmez. Soğuk su şişelerini gaze
teye sararsınız, tabii termos gibi 
'IOğukluğunu muhafaza eder. 

• Çama§ır üzerindeki rütubet le. 
kelerini çkarmak için lekeli yerin 
üzerine lrnvvetli olarak ufak bir 
parça sabun sürmeli. Sonra üzeri
ni bir parça iyi tebeşirle oğmah .. 
Yeri kuruyunca bu işi bir daha 
tekrarlamalı. ÜçüncUsünde leke 
kaybolur. 

* Saksıya diktiğiniz tohumların 

·abuk bitmesini isterseniz tohu
mun üzerine ıslak bir paçavra ko. 
)unuz. 

Toprak vazoların temizlenmesi 
ı:ok kolaydır. Bunların sırlı, vernik. 
il kısımları zeytinyağı ile ıslatılmış 

ve üzerine bir iki damla alkol dam
Iatılmı11 bir bezle silinir. Mat kısım 
larıysa ince kum ve sabun tozuyla 
temizlenir. 

* Limon ve portakal kabuklarını 
soyduktan sonra kabuklan ince 
parçalar halinde bir gazete üzerin
de kurutursanız çıra gibi kullan _ 
rnak mUmkUn olur. Kuru limon ve 
oortakal kabuğu mavi ve keskin 
bir şule ile yanar. Odunu ve kok 
kömürünü güzel 'tutuşturur. 

* Çiçekler için çok kuvvetli bir 
~ııbre elde etmek isterseniz topra
·:n içetsine paslı bir çivi gömünüz. 
Y1ğmtır ııuyu ile !mlaymız. 

• M.adent ..eşya üzerinden sinek 
J>isliklerlyle hasıl olan lekeleri çı
karmak isin lekeli yerleri kesik bir 
soğanla. oğmahdır. Bu suretle te -
mizlenen C!Jyanın üzerine bir daha 
Binek de oknmaz, çünkU sinekler 
soğan kokusundan hoşla.nmazalr. 

• Rugan eşyayı ve kunduraları 

temizlemek için evvela tozunu al • 
ma.k, sonra da taze süt silrmek la. 
zmıdır. Süt ancak bir dakika üze
rinde kalmalıdır. Sonra kuru bir 
bezle siIRH?k kafidir. 

• lçersine sıc'.lk bir RC'Y konan 
cam bardaklann kırılmasına mani 
olmak için etrafına ıslak bir bez 
sarınız. 

• Vücudunuzu bir böcek ısırdı
ğı vakit yanma hissinin ve acının 
kaybolması için ı mlan yeri bir 
şeker parça ile oğmak kllfidir. 

• Mühim ka~lan ate~ daya· 
rur bir hale getirmek için bunları 
şap mahh11ü içerisine daldınnız. 
Bu kağıtlar alevlere karşı mukave 
met ederler. 

• Çamaşırın çok beyaz olması 
için onu içeri~inc bir m uç iri tuz 
atılmıs sabunlu su içerisinde bi:
kaç dakika bırakmak kafi gelir. 

dolayı o ince zar mikroplan;. daha kolay çeker. Kurak ha· 
vada teneffüs yollarımızıjaki ince zar düz ve sıkı olduğu 

için mikroplar bu yolların içine girselerbile orada güçlükle 
yerleşirler. 

Burundan ve daha içerdeki teneffüs yollarından ge • . 
çen mikroplar yalnız nezle ve göğüs hastalıkları mikropları 
olsaydı, rütubetin bize zararı gene hafif olurdu. Halbuki 

bulaşık olduklarını bildiğimiz hastalıkların hemen hepsi 
o y.o!dan girerler. Grip hastalığının burundan, boğazdan 
ve teneffüs yolhrından bulaştığını herkes bilir. Grip sal
gınlarının claima rütube-tli mevsimlerde çoğaldığı, her tarafta 
tutulan statistiklcrle sabittir. 

Kızıl hastalığı, vaktiyle, hastaların soyulan derileriyle 
bulaştığı zannedilirken, onun mikroplarının burundan ve 
_boğazdan giıldiği anlaşılmıştır. Zaten boğaz ve burun has. 
talığı olan difterin1n de gene o yoldan girdiği şüphesizdir. 

Pek kuvvetli bir rivayete göre, karahümma bile ilkin bu
rundan ve boğazdan girerek bademciklerde marifetini yaptık-

DULLAH AR.~Sll'Dı\ 

- Kocam beni mesut etmek için 
her türlü fedakarlığa katlanırdı. 

- Ya benimki? Daha evlenme-
mizin birinci senesinde beni dul 
bıraktı. 

l\IAJ.ll'E TAHSİL şunt:st."DE 

Mükellef - Tatil müd<letlmi ne-
rede ~eçir<'~·im diye dü'!ünUp duru. 
yordum. Bütün paramı a!arak b-!nl 
bu dü~iinrrd<'n kurtardınız. 

- Fransız 'karikatilrti -

BnglDfiz fDkraso 
Köylü, ıtriyat mağazasma gir. 

di vo tezgahtara: 
- Kanma hediye olarak ko • 

ku almak istiyorum. Bana beıı 

litre lavanta verir misiniz? 
Sıı.tıcı şaştı ve gUlümsiycrek: 
- O kadar lavanta dünyanın 

parası eder. Dedi. Hem lüzumu 
da yok ki, kadınlar parfömil ku
laklarının arkasına bir parça sur 
lmek suretile kullanırlar. 

Zeki köylü gaf yaptığını anla
mıştı. Fakat mahcub olmak is • 
temiyerek bir behane buldu ve 
böylece farkında olmadan bir 
gaf daha yaptı : 

- Öyle ama, benim karımın 
kulakları büyüktür! 

Köpeğin 
zıt kası 

Senin köpeğin zeki olabilir 
ama benimki daha zeki... Bak 
sana bir misal anlatayım: 

Küçük oğlum, köpeği gezmeğe 
götilrdiiğU zaman hayvan yolda 
eski bir teneke görürse oğlumun 
bunu kuyruğuna bağlaması için 
geri geri giderek tenekeye yak
laşır. 

ıtalyan 
fıkrası 

Polis - Çok hızlı gidiyorsu. 
nu:r., size ceza yazacağım. 

Şoför - Affedersiniz. Hızlı gL 
diyordum ama, hastanede birisi
ni ziyaret edecektim. 

Polis - Öyle mi? Gidişinize 
bakılırsa, hastanedeki adamın 

bizzat kendiniz olmasında sizce 
bir mahzur yok. 

lstanbul Pefterdarhğından : 
Adı 'c SO) adı Jşi Mahallesi sokağı N.sı Matrah ~isbcl 

Eşref Karpuzoğlu 

Mustafa 

Ali Geçir 

Kosta Cemil 

ishak Kohen 

Muharrem Şenci 

Levi 

Sakız Ye çay 
ıı ın h:ıl:ıjı 

Borek l :ıpı-
cısı 

Çam.ışır ~ ı· 

J,a) ırı ı 

Kolon~ a i-
111 u li 

.:\lezcci 

S:ındıkçı 

Tüccar 

T.K. Kuruk:ılıveci han 12 112.50 45 

" Ekmekçi lı:m 8/1 43.:.!U 30 

.. Tomruk sokak G .fj .,. _., 

.. Cedit han 2t 45 40 

.. Talıt:ıkalc C. 1 <)'l" <)• 
--J 

_., 

.. Tomruk çıkmazı 27 45 30 

.. ~len:ışc han rı 1 90 4j 

Yergisi Senesi 

48.97 K. 938 
9 i9 11. 

4.37 K. 937 
1 00 H. 

li~ı z. 
1U:J K. 939 

2 29 

3.90 
78 

0.!19 
10 
09 

4.18 
8.t 
75 

20.31i 

il. 

K. 
B. 
K. 
il. 
z. 
K. 
H. 
z. 
K. 

4 07 B. 
3 fı(i z. 

938 

938 

938 

93G 

Hoc:apaşa subesi milkelleflerinden olup yukarıda adı, işi ve ticaretgah ~dresi yazılı ı;ahıslar terki 
ticaretle yeni adreslerini bildirmemi§ ve tebellüğe salahiyetli bir kimse de göstermemiş ve yapılan araş. 
tmaalarda da bulunamamış olduk lanndan hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç buhran ve yüzde zam· 
~I'IDI havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştlr. 

KeytJyet ~692 sayılı kanunun ıu - 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilanen 
t 'lbll olunur. (8131) 

Yazan: Dr. G. A. 
tan sonra kana karışarak bütün vücutta umumi bir haatalık 

çıkarır. Yurdumuzıda, bilhassa 1stanbulda, yapılan a§ılarla 

bu hastalık azalmadan önce en ziyade rütubetli mevsimlerde 
artması o rivayeti kuvvetlerinden bir şeydi .. 

Rütubette çoğalan bir fena hastalrk ta bulaŞık menenjit 
haı;talığıdır. Bereket versin ki bu hastalığın mikropları rü· 
tubctten başka yüksekçe bir sıcaklık aradıklarınldan havalar 
soğudukça, rütubet çoğalsa bile bu hastalık yayılamaz. 

Havada rütubctin fazla olması • bir taraftan mikropla
rı kuvvetlenıdirdiğinden, bir taraftan da teneffüs yollarımız

dan o mikropların kanımıza geçmesini kolaylaştırdığından • 
§Üphesiz zararlı olmakla beraber, havanın büsbütün kurak 

• olması da iyi bir şey değildir. 
Bunun sebebi, teneffüs ettiğimiz hava pek kuru olunca 

burnumuzda ve teneffüs yollarının her tarafında o ince :ıar
dan çıkan sulu maddelerin azalmasfdır. Bilhassa burnumuzun 
havadaki mikropları tutarak daha içeriye bırakmaması, onb .. 
rın zararı ıolmalanna meydan vermemesi sulu maddeler sa
yesindedir. Madenleılden yapılan filtreler bile Üzerleri yağlı 

olmazsa tozları tutamazlar. Burundan ve teneffüs yolların

dan çıkan ifrazlar da o filtrelerin üzerinde yağların işini gö
jrürler. İfraz olmayınca mikroplar ta akciğerlere kadar gi
derler. 

Bunıdan dolayıdır ki, havanın çok rütubetli olması iste
nilecek bir şey olmamakla beraber, kışın içerisinde oturduğu
muz oclalan sobaların sıcaklığıyla pek ziyade kurutmak ta iyi 
bir şey değildir. Kalörifer ndyatörlerinin, kömür sobalarının 
üzerine bir kap içerisinde su konulursa, ondan çıkacak bu
har havanın bü!bütün kurumasına mani olur. Odun, ateşinin 

·iyiliklerinden biri '<le hem ısıtması, hem de teneffüs yollarına 
lüzumlu olan hafif rütubeti temin etmesidir. 

Amerikan 
·fıkrası 

Köylü, şehre, yeğeninin yanına 
misafir gelmişti. Delikanlı radyo 
çaldı. Amcası sordu: 

- Radyo bizde de var. Fakat 
nasıl işler, bir türlU anhyama • 
dmı. 

Yeğeni, onun anlıyabileceği 

bir §ekilde radyoyu izaha çalış· 

tı: 

- Büyük bir köpçk farzct ki, 
baııı Londrada, kuyruğu Berlinde 
olsun. Kuyruğunda bir şey olsa 
başı hisseder tabii. .. Bu izahtan 
bir §ey anladın mı? 

StlRREALİST TABLOLAR 

Ressamın kardeıi - Bu tablo • 
lan kardeıim yaptı?. 

- Anladım. 

- O halde radyo da 
böyledir, fa.kat ortada 

Ziyaretçi - Öyle mi? Bu aevim· 
aynen li bebek kaç yaııncla?. 
köpek 

yoktur! - ltalyan karikatürü -

- Demir gibi hafızam var. Kafama bir ıey ıoktum mu in:ka
nı yok unutmam. 

- Bana on lira borcun oldu iunu da tabii unutmadın?. 
- Ne münaıebet? Ben on li rayı kaf una değil, cebime ıokmuı· 

tum •• 

Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü ilanları 

lakenderun hattına ilave yük postası 
t .. kcnrlerıın h:ıttııııla gidiş \ 'C dönüş yüküne ynrdımcı bir posta ol

mak iı7.cre (KHO~ll vapuru 8 Birin<'ilt'şrin 939 P:ızur akşamı ı .. ı:ınhuldan 
lskonclcrıınn kıılkacııklır. Gemi gidişte y:ılnu: lzmir vc ~(ersine uğraya. 
rnk lskcnılcrıın:ı ı:iılecck ''<'dönüşte Pa):ıs, !\!ersin, Aııtalyn, Finike, Kiıl. 
liik \'C lzınir i~krlclcrine uğrayacaktır. 

:ı-;oT: P:ıy:ıs için gidişte ~ük :ılınır. 

Alanya) a da uğrnnılacaktır. 
Lümııı hasıl olursa rfönü5tt> 

.(81:!9>. 
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intikam 
. . 
ıçın ... 

. Yıldızlara karikatürlü 
mezar yaptırdı! 

tgnaçiyo Suarcz I. Suza isimli 
zengin bir Arjantinli genç, bir 
müddet ev\cl Holıvucia gitmiştir. 
l\1ak adı güzel yıldızlarla tanı~

mak \e onlarla hoşça vakit geçir
mektir. Fakat bu emeline nail ol· 
mak şôyle dur un yıldızlara yak
laşamamıştır bile .. 

Joan Kravford. milyonerin )'az

dığı mektuba katibesi vasıtasile 
imzalı bir fotoğrafını göndermek 
suretile mukabele etmiş, diğerleri 
cc\·ap. bile vennemişlerdir. 

Arjantinli zengin genç Holi\1ud· 
da gördüğü bu hakarete tahammül 
edemeıni~. memleketine dönmcği 
düşünmüş, fakat sonra intikalll 
almağı daha müna.,ip görmüştür. 

Hiyo dö Jancyrodan arkadaşla· 
nndan bir heykl'ltraş getirmiş, di
ğer taraftan Lo ancclo ta küçük 
bir mezarlık satın alını~tır. Hey· 
kcltraş gelince ona: 

- J\nton~«>, demiştir, işte sana 
bazı yıldızların folo~rafları ve ga· 
zetelerden k~tiğim karikatürleri .. 
Bana bu yıldızların statülerini 
yapacaksın. 

- Karikatür olarak mı? 
- Evet. Sana i~tediğin kadar 

da para vereceğim. 
Birkaç ay sonra bütün Kalifoı 

niya gazeteleri ''yıldızlar mezarlı· 
ğı .. nm açılma mera imine, tele· 
fonla esrarengiz bir şekilde verilen 
haberler üzerine muhabirler göıl" 

dcrıni'ilcrdir. 
Muhabirler mezarlığın kapıı:ın

da ~u levhayı görmü.lcrdir: 
"M cznr/ıl:... l "ıldu olü11ce ktr 

dın tarafları ölen kımsclerin hail" 
rası için! ... 
Mezarlıkta on iki tane mezar 

görülüyordu. Her mezarın üstünde 
ise Joan Kravford, Doroti Lamur. 
Bedi Lamar, Dolores del Riyo, 
tren Dan. Marlen Ditrih, '6ret3 
Garbo, Kalerin Hepbörn, Cfa .Ar 
tür, Cincer Rocers. Sigrid Güri 
ve Oliviya dö HavHand isimli 
yıldızlardan birinin heykeli bulıı
nuyordu. 

Ga7.eteler :bu hadiseden uzun tr 
zadıya bahsetmişler, meraklı bir 
halk kütlesi mezarlığa hücum et· 
miştir. Ziyaretler üç gün bu şekil· 
de devam ettikten sonra polis i;e 
müdahale etmiş, Arjantinli mil· 
yonerden 200 dolar ceza almıştır. 
Milyoner ise, bundan sonra, inti· 
kam aldığı için fevkalade memn\ll'l 
memleketine dönmüştür. 

* Jill Veınin meşhur romaıır 
"80 günde devriilem" Amerika· 
da filme alınmaktadır. Baş rol 

Ronald Kolmana verilmiştir. Filtı1 
iki mil;:on dolara mal olacaktır. 

Gene ayni romancının ''Deni' 
altında yirmi bin fersah,, rorna ' 
nı da Amcrikada filme alınnca1'· 
tır. 

* Leh romancısı SenklycviçiJl 
eseri Kovadis romanı Amcrikad• 
filme alınacaktır. Eaş rol Robct 
Taylordadır. 

• Ağu.;tos içinde lloli\·utta bif 
çok e\lenmc olmu5tur. Brian ~: 
sem Joan Fontenlc, Terzi G . .Adrt 
;·en yıldız Janct Gaynor ile, ~ 
naryo muharriri Hal Tom on Y1 ' 

dız Rcşcl I iuclson ile evlenmişler' 
dir. 

• Holi\udda çalışan İngiliz sioe: 
ma artistlc:-indcn Con Lodcr LOflf 
dra harbiYc neza:-etinc bir telgı11' 
çekerek a. kertik hizmetine hatı 
olduğunu bildirmiştir. Loder. \J~ 
mumi harpte zabitlik yapını5 ' 
yukan S•lczyada bulunmuştur.ı\. 

• Fransız yıldızı ı\nnabdla ·ç 
mcrikada seyirciler tarafından 11ı,, 
beğenilmemiştir. Buna rağııle.1 
kendisine bir filmde daha rol ,.~rı, 
me i kararla~tınlmıştır. Bu ıca ~ 
himaye edılme,,inin sebebi koC3r 

·ı· o. Ta,·ron Pm er olarak gö terı n • ,J 
• Glorva ,·anson kızı Glon il~ 

e\·lendir~ıiclir. o .. ~adı, )\1ıııı10• 
Stanford üni,ersitcsi ndeki ar1':1 
daşlanndan bir gençtir. 
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Bir iddia 
ltnAkıa,TTI birkaç arkadaş ikbal 

ted~thanesinde toplanmıştık. De

dot en tepeden bahsederken, söz 

~t ~dırıcılar ve yankesecilcr ü· 

Ertesi sal.ah erkenden Salih l 
Cingözün evini bul<.ium. Adam l 
beni asık bir suratla karşıladı. 

- Aman ! .dedim, polise haber 
flne dönd·· il u. 

"t ~~·hemen; (yükse~terı atmaki 

dını: ıa etmek idetımdir) atıl· 

..... ır· 
fıııa 0 Ylc dolandrc .cıların •uza. 

~n :nca~ saf köylüler düşer. 
li~ endı hesabıma iddia edebi· 

tıc1 d lci beni kandıracak dolandı-
llc ~ha dünyaya gelmemiştir l 

l'llTTI , .. l d"kl . • d • ilcs1• • • oy c ı erımın aıma 
nı ıdd' 

~lh' ıa etmekten zevk alan 
ır h ..... D emen atıldı: 

dıra olandmcıların beni kan

bcnt:~larını iddia etmem ama: 

r,llı 0
§e başında çevirip "ya pa. 

~}'; }'a canını! .. diyecek kaba-

}'ı tanımak isterdim l . 
Ctlt ...._ nen de beni dolandırabilc· 
b açıkgö ·· 
~h :r:u ... Sc 
lttcıa 

1 
tutuşacağımızı sezen ar· 

s ,r . 
~ ·h. etrafımıza toplan .ılar: 

a ır: 

b ....... ~lade k• ·· ı h • • · a.ııı- . m ı oy c. angımı:r.ın 

•c di: 
1?dia ettiğimin aksi gelir. 

dtdi. crıne bir ziyafet çeksin! 

~ l{abuı !. 
Q<ı 

he}' sırada ark:ıı:laslardan ikisi 

1a.rıı1:~nlı bir tavla ~artisine ha§· 
>'ı:n • a'"dı • Herke~•n dikkati o· 
, tutar ·u·.,. • d"' d'' ,_ 
~°"c .. erınc on u ve ı1en 

"lıde 1 il h' }'cı nı7 kaldım. a ıı:ı .. 
•urcb• . RU:r:eldi; ama senelerce 
>'aııı. llırdi. İnııan ha de'"nr• ı..;r 

•Csc • !tara 
1 

cı vcva bir dolandırıcı ile 
. ı aşamaz .. 

Gar, 
\ot g' ona kahve parasını veren 
kırrıı'trrıeğe haıırlanan Mahirin 

İh· ııı tn'aroken cüzıdanı gözüme 
ıtııc, k 
0 a lıma bir 1ey geldi: 

bir lltt takip edecek ve tenha 
'<>ka· 

vermediniz ya!. 

- Polise mi?. 

- Evet dün geceki va.k'a için! 

- Dün geceki vak'a mı? Ha .. 

evet ... Hayır ... Niçin?. 

- Aman efendim. bir ranhşJık 

oldu. İşte cüzdanınız!.. Herşey 

tamam .. Yalvarırım ıize, polise 

haber verirseniz rezil olduğum 

gündür ı ilah. ilah ... 
Neyse adamın ağzın:fan gü~ 

bela ve pe'iin para mukabili.ıde 

polise şikayet etır.iyeceğine dair 

bir vaat koparahildim !. 

On lira paradan çıkmıştım a. 

ma gene ucuz kurtulmuştum 1 • 
Eve dönünce. kapıcı: 'Siyah. 

lar giyinmiş .. birisinin beni ara· 

dığını ve saat on birde tekrar r.e

lcceğini haber verdi .. Bu zat kim 

olabilirdi? Dün geceki vak'a yo. 

luna girmişti ama gene içime bir 

şüphe diiştü. 

Kapıcı "saat on birde gene ge. 
lece k. ,demi§ti. 

Filhakika saat l 1 de kapı c:alm· 

ciı. Siyahlar gi 11 inıriş bir adam : 

- Aclım Sıtkı Canh. dedi .. Po

liı. hafiyesiyim .. Bula bula beni 

mi buldnn be adam?. Dün akşam 

kacar ~ibi yaptı-n vt' l!f"ni buraya 

ki!':far ta.kip ettim! Bu kadjlr mu
ziplik kafi! Cüzdar.ımı ~eri v .. rl 

())""""'"" yarn) 

TtYAlRO .AR 
ŞfüilH Tn \ "I Jlll!'P 

Ru '\şHrn :w.:m ılıı l'epelı.ışı 

dram kı!'.mtnıfa HO~IEO Jl"LYE'I 

K0:'.1EDt KTSMINDA 
Gündü sa 14 te K11 ·ıan ço· 

cuk opereti. Bu :tkşam ~at 20.30 
da IKt KERE lKl 

tcıc)j ga ıelince ...• ne ise oraya 
J;'jı ~de görürüz.. HA!.t\ Ol'F.Ht::TI 

ı.. ıttırrı d Bu a1'şam 9 da (B'J he-;apta yok 
"tlli &hivane idi <Söyliye:ı 

l'rl!) • tu.) Pazar: l\Iatıne 16 da. Fiyat· 
ı._ licınc~ M h' Jar: 50·35.25 
''t~ a, ırin arkasından so. -easm:mw:uaamt1::HHH • F. 
~~td f.~rladım. Tanınmamak iliin 1 r 
hr, Csurrıü kahvede bırakmış ve ~Alemdar Sine mas ı·.·. 
~tı~lldan aldrğım kasketi k'.llak. ;ııı 

liı~ kadar kafama geçirmiştim. Ü 1 - Lorel, H ardi h 
~~ ;~~. hııJı yürüyen Mahirin si. 1 Kod eate IJ 
kc:t ~;Uctini güçlükle ta.kip eder 1 !! 2 _ Genç Kızlar ı~ 
la ı.. Clvatırnı çözdüm ve yakam- 1 r 1 

UCtab -:ıı-•:••t•••••• .. •,,.••••••••••••••••••• ...... 

B AB E R-Aaam·Postası 

f ıst. Komu!an.ığı Satrnaıma Komısyonu ılAnları 1 
Koııııııa.ılık lıirlıklcri ·~·in 255UUU k;ıo kuru ot ~crait ve c,·oı;afı dabı· 

lındc paz:ırlıkla ı.:ıtın olınııcaktır. llı:ılc..,i 12 birincılcşrin 93~ perşembe 

ghntl ~a:ıt 1t le ynpıla<"a.;tır. ı ... Lc"lill-rın helli ııun ve ~onıtc Fındıklıda lı;o· 
ı.ıııtanlık 'atın:ılına koıni..,~·onuıı.ı gelmeleri. (IHtil l 

>;: :;ı * 
Kuıııuııı.1(11\ Lı4rlil\leri için :!ıi;,Ou kilo ı.nman enaf \"e şeraiti dahilinde 

p.ız.ı. lıkla !>alın alınal':ıktır. ihalesi 1:.! hinnclleşrin 939 perşembe şıünu 

~.ı:ıt 15 de ~qH)al"alitır. htcklllcrin belll sün \C ~aaıte Fındıklıda komutan 
lık -.atın:ılm.ı komi~yonıına gelmeleri. 18162> 

* * ı:c 
Komutanlık birlilı;lcri ihtiyacı iı;iıı 4:?300 kilo kuru ot ~erait ,.e e\'sa· 

fı ıJa:ıilııı<lc slltın Alın:u·nktır. llı.ılesı l:! bırincilc'5rın 039 perşembe gunü 
... ırnt 16 d:ı yııpıl:ıc:ıklır. lslcklılcrın bcllı sun \"C s;ıalte Fındıklıda komu· 
t:.nlık satınalma komi yonun;ı gelmeleri. (SIG3) 

a,': * * 
Kuıııuınıllık birlikleri içııı 184000 kilo ~oın:ın şerait \C evsah dahilin· 

ılc IJtı~Jı ııkla şatın :ılınncnktır. lhnlesi l:! lıınıwııeşrin 939 perşembe ı:ıu 
ııil :ıaa\ IU da yapılacaktır. l. leklilerin lıclli Rıin ve :.aallc l"ınılıkl11l:l ko· 
nıut:ınlık satınalıua komisyonuna vcrnıtlcri. t8161) 

* •:: * 
Komulıınlık lıirlikleri ihtiyacı için gal\'aniıli deınir tel Te 3 !\o. lı 

por~ctrn i1.alntör satın alınacaktır. Fenni şartnamesı ,.e miktarları hersün 
ı..oıııı:.},,nuınuıua tıürıileLıılır. ihalesi 10 bırıncltcşrin 939 ıi&h günü ~-.at 
iv da ~u,.ı.ıacaktır. isteklilerin belli gün ,.e sa;ıtte t•ındıklıda komutanlıl> 
~:ıııııalnıa koıııis) onuna gelmeleri. (8165) 

ı;ı * * 
i'>l:ınlıul komutnnlılh birlikleri ihli)·acı için 50000 liralık yataklı\.: b~? 

p.ızıırlıl,ln salın alınıtcaktır. ihalesi 9 bırinciteşrin 939 pa:r:arte~i günu sa· 
at ı l.3U da yapılnc:ıktır. Isteklılerin belli gün ,·e saatte f'ındıl\lıda komu· 
tuıılık "atın:ılnı:ı koıuis)·onuna gelmclerı. (81GS) 

* * * 
hııınlıul liıımuıanlığı birlikleri için 7 kalem yapı malıemesi s:ıtın ıılı· 

n:ıc:ıklır. l'aıarlıSı 12 birlncit~rin 939 perşembe ıünü saat 11 rle yapıla· 
<:.ıı.tır. hteklilerlnin hc!li gün ve saatte Fındıklıda komutanlık salınnlına 
kullll') ı>ııunn gE'lmclcri. csı2ı) 

Kaplama 
Dfü~cmelık 

J\iremıt ultı 

Dikmelik 
f\UŞ4klık 

Mtrleklık 

Do~emc kirişi 

* * * . 
lsl:ınlıul komutanlı~ı birlikleri ihti:racı iein aşaifıda cin,leri yuılı 

nıHl7Nııc pazarlıkla satın alınacaktır. Ihnlc~i 13 birlncilc~ in !139 ,·ıımn (!U 
nıi "a.ıı 14 le yapılacaktır. isteklilerin belli ğün \'Cl ~.ıatle Frn<lıklııl.ı ko· 
rııutanlık ~al ınalına komisyonuna gelmeleri. (8166) 

Büyük kazan 
J\ıiçük kaznn 
Hakrııç kapaklı 

J\ııl:ıy 

Ni~adıı· 

Pamuk 

* ı;: :o: 
htanbul konıulanlısı birlikleri ihtiyacı için aşağırln cinoı;lerl yaııh 

' 

1 Demz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları ----· 
Marmara Uuübahri K. ıahn alma komiıyoaundan: 

Cın\ı l\ı lu~u ıahmını rıyııt ilk terrılnall 
Kuruş Sa Lira Kurıış 

SıRıreıı 9t!JOO lımıt 27 50 1957 32 
Sığı re ti 73000 l>:ırıca 27 50 1505 62 

lt:ii!lOll 
l - Komutanlık ı.ara bırlılilerınln lhııyaeından olup yukarda mik· 

tarı yaıılı M!ııretı bır ~artnanıede \'e kapalı urf usullle eksiltmeye konnl· 
muştur. 

2 - Eksiltme~ı 9 bırıncıteşrın 939 rıazarlc<;ı ~uniı saat 16 da lzmille 
ter.,aııe kııpısıntiııkı komıs)on binuında yapılacaklır. 

3 - :)nrtnnnıesı, Ankrırnıl:ı lf'vıııım dnıre<;i rei~lıAındcn, lstanbulda 
Ka~ımp:ışa.Ja l>ı. ı., .. ~atınolına komısyonundan \'e komi yonwnuıdan 
~31 kuruş mulrnl.Jılındf' ı:ılınabılır. Ru mıktıır et. bir ve~n ayrı ayrı iki 
lıılıbt> ıhıılc cılilcbılır. 

~ - El•,ılııııcye ışlırak eıfrl'ek hteldılerın 2ı9U ~ııyılı ı.:anunıın, bul~· 

le ala' rııl.ır olılııld.ırınn rlrıır l"'erlıAi lıC"arel \'esıkol:ırını \C l·ukıırd:ı hiza. 
lıırıncln ı,ıoslerilen ilk leınınatl:ırile birlikte mukur ı.aounun tnriJatı Ht· 
hile tıını m edt'ceklerı teklif mektuplarını mu:ıyycn Jıun "e s:ıalfen tam 
bir salll enelıne kadar koınısyon başkanlığına ven11clerl. (741\l) 

* * * 
1 - rııhmın edılen be<lrli (34.452) lira olan (120.00(1) kilo pirinç 

19 birinciteşrin 939 tarihine ra ... tlı} an perşemtlc ... sun il saat 
H.30 da kapalı ıarrıa alın:ıcaktır. 

2 - ilk tcmınatı2583.9fl lıra olu Jl 'ıırınnınr~i lıcrgün komisyondan 
ı 173) kuru~ lıeıJc·I 11111kauilinlle alınııhilir. 

3 - l~tckl lc:-in :!1911 ~a~·ılı kıınunıın tarifatı ılahllinrfc tanzim ede· 
<"eklcrı li:ıpalı tektir mektuplarını en geç hclli ı:{Ün n saatten 
hır <;ani cnelinc kodrır K:ı ımpaşadıı bulunan komisyon baş· 

liıın!ığın:ı n:ıklııı7. nıukahılindc \"ermeleri. (7721 ) 

* ljr • 

Marmara U!islibabri K. satmalma Komisyonundan 

Kömür ilanı 
2;.9.939 gününde kapalı zarf eksiltmesinde talibi cıkmıyan 205 ton 

5Ömikok komürü yeniden kapalı zarf usulilc eksiltmeye L:onulmuştıı· . 
Ekı:.illmcsı 19 birincite.şrin 939 perşembe günü saat 16 da Iz:mltte tersa ,. 
kapısmd:ılti iliomisYon binasında yapılacaktır. Beher tonuna tahmin edı. 
len fiyat 24.50 liradır. Jlk teminatı 376 lira 69 kuruf olup t•rtnamesl be· 
debil olara-r'tl'innfülir'. tkslllmeye işlırak edecek isteklilerin 2490 sa~ıl• 
kanunun istediği bu i5!e alakadar olduklarını gösterir ticaret ve~ikalııı .· 
nı ve yukarda yazılı teminatlarlle birlikte tanılm edecekleri teklif mck. 
tuplarını. muayyen sün ve saatten tam. bir saat evveline kadar komisyon 
ba,kanlı~ınn n~rmeleri. (7900) 

nıutablye malzemesi pazarlıkla salın alınacaktır. ihale 1 l ~H0-939 curnıı 
(!ün fi snat 11 de ynpıl:ıcnktır. isteklilerin belli si.in ve suttc Fındıklıdıı 
komutanlık salınolma komisyonuna gelmeleri. (8167) 

Kıl kepçe belleme 
Kıl kol:ın 

Kıl yem torbası 
ip yular başlığı 

ip yular sapı 
Kıl gebre 

~İt.ı1• er ceketimin cebine in ......... •• _. ........ _ ....... - .. -· 
~~. --------------------------------------------------------------~--------------------------------------....... -------------------------------------
.4ırt11t 

llrııııı • tebdili kıyafetim tamam· 

~l'ltt·:·~· Bu sırada Mahir Bahçe· 
~lı;a· tncn dar ve karanlık yo • 

dt11 '-saPınQ bir aralık onu göz. 
l\<l,"h . 

}:ı· J Cttım, 
lt;ıl 

tı,ıJu sonra gene yeti~tim •• 
tııl'rı ~dufumuz sokak kurdu

tatbike gayet müsait· 

ı ~rlırnı 
lt'hı· . ilrırnı sıklaştırdım ve 

li Planr 

rırı h 
ta,lllı rzasına gelince. taban· 

tıkarıp bo<Yuk bir sesle· 
- b • 

• ~a.ııcıtcr~ıı·nıldama ! dl"l'.lim, sökül 
S,

1
• ı. Yakarım ha 1 ! .. 
ırrı 

~lı it' Pek k(')rkıınç çıkmış ol. 

"ıı~ t:b.ıavalh Mahir ıslanmış ta

llını , le ı tirteyerek elime cüzrla· 
~a kaı '§tırdı. Fakat tam bu sıra· 
~dı~t!ımdaki adamın Mahir ol. 

bıı la;:ın farkına vardım. Benim 

a~a""c ınJığımdan istifade etlen 
~ .. , a • 
'ilÇt1 • (:rz da tabanları yağlayıp 

Otan tar 
l'ıtrı der 01nıuştu, ş::ıka yapa-

~ir t ~rı Yol kesici olmustum. 
t"c d" a si ile bitkin bir ·halde 

ondu Cu m .. 
d ldan . 
•. c:ıdi .. :B· 11Yah Rusya me~inin· 
S. C . ır köşe"'indc gümüıtcn 

a ·•1 ha fl · tltt he . r erı vardı. içinden 
~1ktı: ş lıra ı>ara ile bir kartvi:r:it 

l)· Salih c:ııgöz 
~'"ı1"•rıyo}u No: 2701 

d .reva· 
al'fcn 21Yct korktuğum ka· 

d a de ~.}tl' 
l<'ilnı ~hibigı .ı. Yarın sabah cür. 

akat ne ıade edebilecektim. 
di. gerıc ,. .... 

· ~a ,... ...o7 u.,..e uvku ~irme-bcr . .,............ . . 
'-'ctd' ~llh:bı poli:;e ha· 

1Yııc ! !. .. 
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douillers) 

h le m'1rıaln (emergeant 

du eercle ~ pierrureB) 

c le eommet (!es demi· 
erea pointes {.) 

d l'oreille f. 
e !'~il m, 
f l'ep&ulo f, ,. le cimier 

h le cu.i.seot 

1 le derriere 

4. t: the roebuck (the buck 

[ rırkket = a 11econd 

~·car'J!J buek) ; the female 

roc· tbe doe. a young roe 

or a dam {mother]; se
\'cral roe - deer togethcr: 

a hı-rd: tbe young: 
fawns) 

a thc antlen; (the 
hom~) 

b the beam (with the 

bf'ads) en the burr 

c the tine (thP. branch, 

the point. the snag) 

d the ear 
f! the eye 
f thP "ho11ldPJ' 

ıı: the hack 

h the !t~ (the hau.nch) 

f tbe rump 

4 . .\: der Rt-hbock (Bock: 

wcibliches Reb: die Ricke, 

~. 

v 

GE-iJl, I_ıehgeia, Hillf', cin 

Schmalreh oder ein Alt. 

reh, Gelttth, eine Altri

cko; mehrere Rehe: ein 

Rudel; da.s junge Reh: 

da.e Bockkitz, R.ehkitz, 
Kitz) 

a daıı Gehörn (diE Kro· 

ne, da.~ GewichU) 

b die ·stange (mit den 

T'erlen) aur der Rose 

c da..s Ende 

d das Oiır (der LauachPr, 

Luser, Loser) 

e das Aııge (das Licht) 

f dns Blııtt 

g der Ziemer 

h die Keule 
1 der Spiegel 

ERK•;K \'AB.\~ nmnr
zu (dı,ı domuz:, h<-r 11.i. 

tıi: yaban domoıo: bl rt.aç 
domuz; .. ürü1'ü olur 

\•aYru1'una : domuz .rıt' rn. 
sn, altı ayhk H•:n iki .va.· 

mda ~u·ru df'nJr) 

a banın 
h dl, t mdda.faa d.J,1 , 
c hmak 
d mahmoılar 
e kuYT'lk 

5. F: le l'anglier mile (le 
verrat; la !emelle: la laie; 
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f çata.:ıanıca 

K uç btıda.IJar 

h kök r.a.kıutı 
ba.ş 

k l:Öl J?OılN) 

J kuma u:oı kurnası) 
m kulak 

• ağrı 

o l."lly"ık 

p kıç <• ka) 

q bö~ü r ı )'an) 

r lin aya.k 

ti arka a)·aı. 
t mahmn1 
u tırnak 

\ ' Y"IC" 

" .. a,:n 
x omuı 

y but 

1 ,." '? H \KtJ\f (;f:. 

YU\TIH 

için '" ha un: hirkHc; 1 

g~)ik nirleşlnre bir ı;Ürü ı 
ff"~kil "der} 

'.? . F: le ce.-f (le CPrf male, l 
'lUi s'appelle. ~ton le 
nombre 1et cora, un dlx 

corı, an if'&Dd dis eora, 
un ı;r1.1ıo viPux cerf: le 
fann malı> est d'abord un 

here; a deuıı: anlı il est 

un dagııet: a troiıı ans. 

unı> "PcondP t~te l 

1' iP 001!1 

b le merram (la tige 

' 

l 
!l 

'I ı. 
il 

u 

commune) 

c le premic.r andouiller 
(l'andouiller m. d'c.cil) 

d le sec.ond andouiller 
(l'andouıı;er de fer) 

e l'andouiller m. moyen 
• f l'empaumure f. (la 

paumur<:) 

~ ll"s anrlouil!cNı m. tcr

minaux (les ra • 
mcaux n .• ) 

il la meule (le eerele de 
picrru rc!I) 

ıa teıe 

k l'cril m. (les yeın m.) 

ı it larn jer (la larmi-
ı•rP) 

ııı l'oreillt /. 

11 la bouche 

o la quf'ut> 

ı• 1 A d t' rıı~re 

" lt' flanr 
r il\ ıamhe de de,•ıınt 

... le pıcd de dPrri~rt 
t leıı ergoU. m. 
u leı aabota m. 
ı· la criniere (le collet) 

w le clmier 

" t'~paulP f. 
v le cui.saot 

1 et 2 vraia oerf• ~ {gi
bier m. de haute ch.uıM; 
pluıdeurs eerf• far-
a,..•1 • un t:-nureaıı "9 
oeırta, uııe barde) 

os 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı der~ 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarla .... .... .... .... :::::s:::::-...uc: 
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ÇEKiLiŞ 5/11/1939 iKRAMiYE 15400 lırB 
Jlilcıler piyuııgo lıayilerindc,ecıııiyct in merkez 'e şuhC'lerilc 'ı'eı11 

po,ı:ıne karşı,ında Erzurum hanınd.ı Hesıııi ll:iıı işleri hiiro!.unda lı 
lira ıııııkııhiliııcle satılınııktııdır. 17fifl!ll --------·. _______ .. 
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1 
Fabrikası L TD. Şirketinden: 
Rı:ap0<şa }"o/m~rı, l.rnıctiuc caı/ılcsi 28.~n 

Fıılırikamızd:ı çnlışncıık i~ i tcwiyeci, torııncı, pl.inyncı \"C sn~ııı.. 
"":,. .. n,.rc> ilıth·:ır ,·ıırdır. T:ılipleriıı derlı:ıl \'C"iknlnrilc lıcr11Jıc·;, 

İll•••••••• \liidüriycle müracaatları 

1 Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü 
5 Ton Ferro - Molipten 

6 Ton Silico - Mangan 

Tahmin edilen bedeli (25.0UOl lira ol:ııı fı ton Fcrro - ~folipfcn ,e 
1111 ~ilico - ~tansan askeri f:ılıriknl:ır umum ıııfıılürlüğu ıucrkcz sntınııJıl~ 
,uıııisyonunca 20.10·939 cuııın giinii .sıı:ıt J ı le p:ızarlıkl:ı ihcılc cdiJcC~ 
tir. Şarlııame parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin ınu,·ııı:el( 
tcıııinnt olan ( 18i5) lira ve 2490 numaralı kanunu? 2 vc.3 üncü ~ındJd' 
riııılcki vcsaiklc komisyoncu olınndıklıırıııa \'C hu ışlc nl:ıkudar tucc:ır ıı 
.ıldukl:ırına dair ticaret odası ,·esik:ısile mezkur gün ve saatte koınis.> 0 

ıııınıcaııll:ırı. ( i9U) 

16 Kalem çelik alınacak 

Tahmin edilen lıcdcli (55.000) lira ol:ın 1G kalem çelik Askert fob'!. 
":ılar umum müdürlüğü merkez salınalına koıııisyoıııınca 20-10.930 cı.ı;;, 
ı;linü saat 14,30 dn pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lir11 ( ~ 
kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. T:ıliplerin muvnkk:ıl tcnıinnl 1' 
l:ın (ılOOO) lira ve 24!)0 ııumar:ılı kıınunuıı 2 \'C 3. ıııatlclelcriııdcki n•s:ı• ' 

1e komisyoncu olmadıklarına ve im işle nliikntl:ır tüccnr<lan olduklorıl1 
dair ticaret odası vcsiknsilc mezkur gün ve s:ıntıc komisyona ınür:ıc•1 

ları. (i9 t2) _____ ......... 
UOGUM VI-; KADIN 

ı Iastalıkl2rı mütehasmı 

Dr. NAŞtD EREZ 

Daima QenÇ 
Daıma güzel 

Sattş 

Yeri : GENERAL ELECTRiC MAGAZASI 
~luııyeııchııncslni Taksim Dah· 

çesi Dağcılıl· Klübü knrşısıncln 

Yif:ık P:ılııs Apartıınıınınıı n:ık· 

!etmiştir. Tel: 415i2 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 28, Telefon 43849 
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2. J: thc stag (thc male, thc 1 
hart, the red deer, the 

horned animal, the antle-
1 

1 

red deer, the roynl hart 

or hart roynl [brocket == 
a second year's stag) ; 
the malc young onc : the 
buck) 
a thc nntlers 

b the brnm (the main 
stem) 

c the brow tine 
d thc b<'z tine 
c the trez tine 
f thc surroynls 
;.: th<> •ine (thc point, thc 

sang) 
h the burr (thc rose) 
i the he:ıd 

k thc eye 

1 the larmiC"r (thc tC"nr -
bag) 

m the car 

n the moulh (thc muz-
zlc) 

o the :an (the brush) 

Jl the rump 

q lhe flank 
r the forcleg 
111 the lıind - leg 

t th(' dcw - claw 
u the hoof 
, . the collar (tlıe rutting 

•-) ıı 
" t?ıe ba4 '• 

nı 

x the shoulder 
y the lcg (the haunch) 

1·2 deer (red decr; sc
veral stags togethcr: a 
herd of deer) 

2. A: der Edclhirsch (der 

miinnlichc Hirsch, Rot
hirscb, Hirsch, der Gc

welhte, Haupthirsch; das 
Junge: Hirschknlb). 
a das Gcw<'ih 

b dic Stange 
c die A ugensprosse ( d('r 

Augsproll, Augen-
sprof.\) 

el dic Eisspross~ ( dC"r 

EissproB) 
e dle MitlE'lsprosse (der 

1'I ı t telr proll) 

f die Krone 

~ das Ende < dic Spro!:'"<") 

lı dic Rose 
i der Kopf Cdas Haupt) 
k das Augc (Licht) 
1 dil' Triinrngrubc 

m dns Ohr (der Lnu
scher, l.uc;f'r, Loscr) 

n das ~Iııul (G<'fıse cl"ı 

A.scr) 

o d('r SC'hwanz (Wcdcl) 
ıı eler Spiegel 

q di(' Flnnkc 

r der Vorder:nu:" 
s dC'r llir•ll'r1"llr 

t Un.<! Ge:ifte:- ~uic .\ f~ı·r· 
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klauc) 

u dic Schale 
v der Kragen ( clie 

Brunftmiihne) 
w der Ziemcr 
x das Blatt 
:r dic Kculc 

1-2 das Edclwild (Rot
wild: mchrere Hirsche: 
cin Rudel) 

~- T.\ \'ŞA;\' (kara t:n}:ını) 

a l.;ula1> 

b g.ii.r. 

<' ün a,\'ak 
ıl arkn R) uk 

e ktı,\ ruk 

:~. ı ·: le licvre 
:ı l'orelllc f. 
Iı 1' ~il 111. 

c la natte de dcvant 

d la 1ntte de derrifre 

«' la queue 
3. t : the hı> re 

f form = hnre's lair: the 

1 

1 

IC"vPr-.t a young hare] 1 
1 

n thc ear 

h lhc f'ye 

c the forelC"g 
rth(' pad 

of a harcl 
ıl th(' hincl-lcg 

,. th<' tail 
3. \: dC"r Hasf" 

thP p:ıw 

a das Ohr (der Löffcl) 

!! 
I' ,ı 

ıı 
ı. 
il 
il 
il 

-----1 .. _____ __ 
iV 

b das Auge (der Se
her) 

c der Vord('rlauf 
d der Hinterlauf 

(Sprung) 

e der Schw:ınz (di~ Blu

mc) 

4. KARACA (<lisb,i: ana ol
-.un , .e,\·a. olmasın t"i~i ka

raca hlrkac; kura<·a süriisü 

t<>~ı.ıı ederler. :rnnusuna 
yavru kara<'a d<'nir) 

a bo)·nuz (budakları ile) 
b nn:i bo)·rinz 'ii:ıcriml<•ki 
çıkıntıla n ile) 

r tcıle hon \ cya iıs, bu-
daklar) 

d knlak 

e ~iiz 

f Ollll17. 

h hut 

kıç (arlrn) 

·t. F: le che\·rcuil (iP bro

quart: !R feınelle: lı> rhc

''rctte. soit une ehı vr!'tte 
vi<>r"e soit unP chevr"tt P 

ııdultP ou ml>re: nJrı~irıırf 

rhPvreuil~ formen• 11111" 

fomi\11", un troıın('P\l ıınc 

trnıır". 11ne hnrde; lr 
;,,,,.,,. chcvrt>11i\: )P faon, 

lr> rhr\•r·iil"ı·rl) 

a le ,bois (a,·ec sr ı: ,,.,_ 
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.. 

t ngiliz Kanzuk eczanesi 

rnüstahzaratından 

, Krem Balsarııi~ 
KANZU/( 

ık 

Eksir Balsarııifl 
KANZU/( ı' 

a:ı 
ısimlı l. ~ahe:.erı, Oiltün di:l1f 1ı . .. tatıt 
en mükemmel güzellık mus 111 
larıd r. Otedenberı memleketi 111 

rnııı kibar alemınin takdirıne 

.:>!muştur 

Krem Ba:samm Kanı~'. 
,,~ 

Kadın guzellığının sıhrıfll 1 
,, 

1 ~:nde saklıva11 en cid..ı. ve ş9'1\, ·tıt 
tımat markadıı. Genç ve 1 r 
11...tün kadınlar içın ıaı uri bırıı'' 

tar 
ı yaçtrr. Cıldı.ı letafet ve 1r 
ın' arttırıo. Yağlı. vağsız ve 

ıa<lem cınslerı vardır 

Ek sır Ba :samın k anıu~, 
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Cildin 1aımi yumu aklıC' el'' 
:ııın eder. Yüzdeki çil ve ıe\clt t 
ıl:r. Sivılceled tamamen 11~ 
lc-ı. Traştan sonra cilde tatı 
.erinlik verir. ,sı 
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