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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

iDEAL BÜRO 
Bu klt•P bOrolarının it ~ık•rma kudroSlnl •rttırmak Jıtlyonlor 
için kıaa, f•kmt ameıt bir kitaptır. O ılzo az maaraflarla çok ıı 
naaıl çıkarılab11eceiilnl gl!sterlr. Fena ve yanlıı bUro uıullerl 
yOzUnden geri k•lan, h•ttl zmrar e den vey• batan mUeaseıeler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmı,tır. Fiyatı fiO Kr. 

aladier, Jam Emniyet Garantileri 
41ıncaya Kadar ~ arbedeceğiz, Dedi 
lVIoskova ve Ankara Fransız Başvekili Dün 

ehirlerinde Yapılan HitlerinSulh Teklifine 
Siyasi Müzakereler ıKarşı Cevabını Verdi 

,,__ _ _____ _ _J ) . - · - -------

8 aş vekil Parti 1 · S ~ Çemberlain Ancak 
"*....-__. .fi' • 

Grupu·nCJG Son 
Vaziyeti Anlattı 

"l · ·!!~-"" ~. Yarın Her Hitlere 

Müzakeratrn Saf ah atı Görüşüldükten Sonra 
Hükumetin Bu Meselelerde Takip 

Olduğu Noktai Nazar Tasvip 

Etmekte 

Edildi 
~nkara, 10 (A.A.) - Parti Grupu Umumi Heyeti bugün, 
~IJJl/1 Q~9- saat 15 te haftş.hk içtimaım Reis Vekili Ha.san Sa
d 4 -...u Kel..i!tgıncıe a.x:ae ı. JIK aEra D iifVeKu >UUKL\Tc .n~a 'ft: wo.:1• 

anı söz alarak Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu'nun Moakovaya 

-----------------. muvasalatındanberi orada ve ona 
1 muvazi olarak Ankarada yapılmak
ta olan siyasi müzakere ve temasla. 
rm sureti cereyanına ve vasıl olduk. 
ları safhaya dair izahat verdi. 

Bu izahat üzerine söz alan birkaç 
hatip noktai nazarını beyan ettikten 

ve sorulan suallere Başvekil tarafın. 
dan icap eden cevaplar verildikten 

Fransız ve lngili.z Generalleri bir arada: lngiliz Erkanı Harbiye 

Reisi Lora Gort ve General Veygand .• 

Cevap Verebilecek 
Dün Almanyada, Müttefiklerf e Bir Mütareke 

A.ktedildiği "Şayiası Ortaya Atılmış, Halk Evvela; 

Sevinmişse de Sonra Hakikati Anlamıştır 

Paris, 10 (Hususi) - Daladier bu aktam radyoda söylediği 
bir nutukla Hitlerin sulh teklifine cevap vermiştir. Daladier de-
nıittir ki: 
- Hitler, sulh teklifi ile demek istiyor ki : Lehistanı fethettim, bu 

muvaffakiyetten dolayı hoşnudum ı--
ve bu muvaffakiyeti sağlamlamak is. • ................. . 
tiyorum. Füttihatımı teyit etmek ve 
sulh yapmak üzere toplanalım ve EN SON DAKiKA 
sulh yapalım." 

lUNA VE 
balkanlarda 
ÇARPIŞAN 
İhtiraslar 

sonra, hükumetin bu mesail hakkın
da takip etmekte olduğu noktai na-

zar ve hareket tarzı . umumi heyetçe 
tasvip olunarak ruznameye geçildi. 

Hitlerin bu tarzdaki hitabı bizim 
üzerimizde hiçbir tesir yapamaz. Bi7. 
sizin namınıza harbcdiyor ve tam ' 
emniyet garantileri alıncaya kadar 
harbe devam etmeğe karar vermiş 

/bulunuyoruz. Vazifemizi yapacağız. 

1 

Çünkü bu vazife hak ve adalete isti. 
nat ediyor. Sulh ancak tecavüzi.i. im
ha ettikten sonra mümkündür. Çün. 
kü ancak o zaman bütün haklarımız 

lskandinavga ve 
Finlandga Devletleri 
Askeri Tedbir Aldı 

Londra, 10 (Hususi) - Finlan~ 

diyadan gelen en son haberlere 
göre, her hangi bir tayyare taar
ruzu na karşı Helsingfors ile üç 
Fin şehri tahliye olunmaktadır. 

Perşembeye kadar bütün ihtiyat 
tedbirleri tamamlanacaktır. · 
Finlandiya hükıimetinin sefer _ 
berlik ilan etmediği anlaşılıyor. 
Fakat diğer ihtiyat tedbirleri a.. 
lınmıştır. 

l'qzcrn: M. Zekeriya SERTEL 

T una ve Balkanlar Avrupanın 
~'Ulld :mukadderatını tayin h usu

lı a büyük rol oynarlar. 
qele ş· d. 

l'a:r ıın ı Tuna ve Balkanlar tek. 
l'ıı.erk A.~rupa diplomasisinin alaka 

J\ ezı olmuş bulunuyor. 
<fiği~anya Avrupada kurmak iste
\>~ n •tnpa:ratorluğun temelini Tuna 
htıl'dalkanlara istinat ettirmeğe mec. 

Ut li"tl . lltısta · ı erın son nutku bu hu. 
tarp :ayet sarib.tir. Şark işlerine 
~ellub evletlerini karıştırmamağa ve 
~lle ~ Şarki Avrupa meselesini de 
ele ı.ı" arar vermiştir. Bu karar için-

ç :rn .. h 
1 u iın nokta vardır: 

Ruznamede Niğde mebusu Cavit 
Uralın müteaddit zirai meseleler 
hakkında bazı sualleri ihtiva eden 
bir takriri vardı. Ziraat Vekili bu 

takrirde mevzuubahs olan suallere 
ait cevaplar la birlikte memleketin 
umumi istihsal vaziyeti ve ziraat d u. 
rumu hakkında malfimat verdikten 

son ra, gerek sual sahibi Cavit Ural, 
gerek diğer hatipler tarafından zirai 

mesai} ve bu senenin istihsal edilmiş 
mahsullerinin sürüm ve satışına da. 

ir ileri sürülen fikirler ve sualler ü
zerine aynca mütemmim izahat ver. 
di ve müzakere saat 18.15 de nihayet 
buldu. 

Rusların Baltıktaki Hareketleri Almanyada Fena 

Karşılandı ve Donanma Başkumandanı istifa Etti 
Londra , 10 (Hususi) - Son haberlere göre Sovyet Birli ği Bal

tıkta yeniden edindiği üslere askerler sevkine devam etmektedir. 
Finlandiya hududuna yüz binlerce asker sevkedildiği haber veril
mektedir. 

ve milletlerin haklarını temin edebi. 
liriz." 

Harp Vaziyeti 
Daladier. daha sonra harp vaziye. 

tinden bahsetmiş ve şu sözleri söyle-
miştir: • 
"- Kara kuvvetlerimiz Alman 

topraklarında ilerliyor. Hava kuvveL 
!erimiz faikiyetini isbat etmektefür. 
ler. Denizler elimizdedir. Ve tarih 
denizler kimlerin elinde ise zaferin 
onlara mevut olduğunu gösteriyor. 

(Sonu Sa: 6, S ii: 2) 
l'ıı.an - Bu :rnıntakada bulunan Al
~ azlıklarını mübadele etmek. 

?tıes .. -ı ~u sahada bulunan Yahudi 
"esın· 3 1 tasfiye etmek. 

A.ıtll; 'I'una ve Balkan devletlerini 
~ak. rı. ekonomik vahdeti içine aL 

G ~lttıan 
h ~ ttıuh Y?nın bu karan karşısında 
'!t. aş kaı~elıf ~ menfaat zümrelerinin 
~ lısya J\;rdıgını görüyoruz. Sovyet 
arılara rnany;ının siyaseten Bal. 

l'ıı.tıhaı·i .kara ve Akdenize inmesine 
l'~ 'l'u ... 

1 tır. O da kendi menfaatine aö 

ROMANYA. 
Vaziyetini Tekrar 

Tasrih Etti 
Bükreş, ıo,t'.(A.A.) - Yeni Sovyet 

hududu civarında kain Cernautzi'de 
bir nutuk söyleyen Romanya propa
ganda nazın Ravian demiştir ki: 

Diğer taraftan SovyP.t deniz kuv
vetleri de Finlandiya körfezindeki 
Kronştad'da toplanmaktadır. Fin hü
kumeti, bazı ihtiyat kuvvetlerini si
lah altına davet etmiştir. Finlandi
yanın Vaşington sefiri, bugün beya
natta bulunarak FinlancEyanın Rus
ya ile anlaşmak istediğim, fakat her 
hangi askeri imtiyaz v'Zrıneğe mu
halefet edeceğini söylemiştir. 

Avrupadaki Almanları 
"Rayh,, içinde Toplama 
işine Fiilen Başlandı 

tı.~ ·•a Ve B lk o 
~İsin a anlarda ayn bir blok 

ti e teşebb" 
. il bu us etmiştir. Sovyetle. 
ı~t tesebb.. l . . 

lsadi b . us erı ıle Almanların 
t~lit ecl b~ok tesisi teşebbüsünü nasıl 
t-ıı:ı: e ıldikJ · . h .. . 1 •• tiitıe . erını enuz bılmiyo_ 
~k€:tlerj . r~n Tuna ve Balkan mem. 

S ~1 llrogra~n son nutkunda ilan etti
"lharn1ş l\foskovanın tasvibine 
~ l\.lrrın~a, Stalin, Hitlere Balkanla. 
' ğa nı.u ekonomik vahdeti içine al. 

il.itaba ~:ad~ et~ş de~ na 
Sov~er .., ve 

~d e l Sü. ·1 
~ " .• ~.· tı ,~,.. l ' 1 

~;· ~ ,, .• . 

"Hiçbir taraftan tehdit edilmediği. 

mizi ve hiçbir kimsenin hudutlarımı. 

zın tamamiyetini ~da-1':,~-~~bk 
iddiada bulunmadı~ın~atcy'1l'fo te
min edebilirim." 

Hatip bundan sonra Romanyanın 
kati ve dürüst bir bitaraflık siyase. 
tini takip huşusundaki azmini teba. 
rüz ettirmiş ve demiştir ki: 

"- Komşularımızla iyi münase. 
betler idame etmek emelindeyiz. Fa
kat icabında hudutlarımızı ve istik-
· ilin.izi korumak azmindeyiz." 

Finlandiyanın Vaziyeti 
Finlandiya murahhası bugün mil

li tezahürler arasında Helsingfors'. 
tan hareket etmiştir. Binlerce halk, 
murahhas doktor Pasikivi'yi selB.m
lamış ve Louter'in "Allahımız !'ağ
lam bir kaledir,, ilahisini okuınuŞ
lardır. Finlandiya maarif nazırı bu
gün beyanatta bulunarak "Kendimi
ze güveniyoruz. Vaziyeti sükunet ve 
itidal içinde takip ediyoruz. Müda
faa kuvvetlerimiz çok büyük deitil
dir. Fakat çok büyük işler başa;a
cak kuvvettedir,, demiştir. 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) 

Londra, 10 (Hususi) - Al
manyanın başladığı tehcir hare
keti devam etmektedir. Estonya. 

daki Alnıanlann nakli Cwnaya 
kadar tamamlanmış olacakhr. 

Letonya ve Litvanyadaki Alman
lar da hicret etmektedirler. 

Bunların ekserisi Baltık baronl arı 
tanılan büyük mülk sahibidirler ve 

sayıları 110,000 i geçmektedir. Bun. 
ların çoğu Hitleri, Şarki Avrupada

ki Cermen ülküsüne ihanetle itham 
etmektedirler. Almanya, bunları 

memnun etmek için Garbi Polonya
da bunlara arazi verecektir. Hariç
ten gelen Almanların hepsi de ye
ni topr2klarda niifus kesafetini art
tırmağa hizmet edeceklerdir. Alman 
ca Diplomatiche Korrespondans ga
zetesi, hariçten gelen Almanların 

terkettikleri arazi bünyesine müşa. 

bih yerlerde yerleşeceklerini ve bu 
topraklarda nizam ve refahı temin e
deceklerini anlatmaktadırlar. 

, Tehcirden Gaye 
Zürihten gelen haberlere göre, 

tehcirden gaye, bütün Almanları 

(Sonu, Sa: 6 Sü: 4J 

Havas Moskovanın şu talepler
de bulunacağını bildiriyor: 
1 - Aland adalarımn Rusyaya 
devri. 

2 - Kronştad limanının met
halindeki adaların Rusyaya ter
ki, 

3 - Hango limanının Rusyaya 
devri. 

Rusyanın Finlandiyayı himaye
si altına almak istediği hakkın
daki haberler teeyyüt etme
mektedir. 

Rusyanın Finlandiya hududuna 
asker yığdığına ve donanmasını 
topladığına dair alınan haberle
ri tahkike imkan hasıl olmamış. 
tır. 

* 
Brüksel, 10 (Hususi) - Belçi. 

ka Hariciye Nazın Spaak bugün 
sosyalistlere hitaben söylediği 

bir nutukta bitaraf devletlerin 
ticaret gemilerinin torpillenmesi 
yüzünden Almanyaya karşı bir 
demarş hazırlandığını ve Belçi. 
kanın da buna iştirak edeceğini 
bildirmiştir . 

* Londra. 10 (Hususi) = Bir AL 
man tahtelbahiri bugün de Şi
mal denizinde İsveç hükumetine 
ait Vistul adlı vapuru batırmış
tır. Tayfalar kurtulmuşlardır. 

TAN, maklneslndeıtı bususf tertibat sa
yesinde bu siltunda her g(ln en !ıOn da
kika ızelen b.aberlerl verecektir. Haber 
olmadım ıtın bu la!nm bos kı:ıl ııcaktır. 
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PENCEREMDEN 

Kara Ölüm 
Yazan: M. Turhan TAN 

•• 

O lümün alo, kara ı veya ansı, 

ma\ i i olmaz ama tarihçiler 14 
üncü a rın tam ortn ında l arı di.in· 
) B), mezarhgn çeviren ''ebe) ı "knra 
ölüm" di) e adlnnclırmıslardır. 

Bu veba, ) azılı tarihin e-:;ini im~ · 
detmediği bir afetti. ln an cinsını 
) er ) üzün den knldırmayı hedef e -
dinmi gibi da\ ranarak rast geldiği 
milletleri kitle kitle öHime siirUklll
yordu. 

GONON RESiMLERi: 

Gerçi ilk çağlarda da korkunç sal
gınlar görlilmii tii. l\lescld Perikleı 

devrinde l iiz gösteren bir veba ha • 
talığı Yunnnistanı ı ızlaştırdığı gi· 
bi Papa bii) ük Grcgm nr zamanın • 
daki veba dn on binlerce adamın ölü· 
münden sonrn nncnk zail olabilmi ti. 
Fakat (Kara öliim) adını alan salgm 
ne bunların, ne de ha ka bir afetle 
nisbet kabul ctmiyecek kadar ;ota
mandı. 

Evvelki SlÜnkü lırhnanın Kartalda damını uçurduğu ev •• T ak•im meydanının yeni fekilde tan~imi için yıktırılan binalat~ .\ 

Kara ölümün kaynağı • en km• -
\•etli tahminlere gcire • cenubi Rus· 
) a idi. Oradan Kınma, Kırımdan d:ı 
bir Cenevjz gemisi vasıtasile Cene· 
\eye ve garbi Avrupaya geçti. Ayni 
zamanda Kafkasya yolu ile Anadolu. 
ya girdi, binlerce kurban alarak Ras· 
raya ulastı '\ e yine denizden iilkelcr 
aşarak şimali Afrikaya \•ardı. 

Kara ölüm, Suriyeyi kasıp kııvur
makta gecikmediği ~ibi İran tarjkı 
ile Çine de uğramaktan geri kalma· 
dı. Bütiin dünya onun zehiri ile a· 
hengini kaybetmişti. ingilterede hal 
kın dörtte biri ,•ebaya kurban git • 
miş olup bazı ımntakalarda • mescH'ı 
Bristolde ·,henüz yaşayabilenler kü· 
mc küme ölenleri gömmcğe kafi ge· 
Jcmiyccek kadar azalmışlardı. 

Zamanımızda Londranın en ta • 
nınmı eserlerinden biri olan Char· 
ter Housc o ırada arsa halinde idi. 
\Valter l\lanny adlı biri bu arsayı 

satın oldı 'cbadan ölenlerin gömül. 
mesi için Londrnlılnra bağışladı \'c 

or~·a pek az bir zaman içinde tam 
elli hin ölii gömüldü. 

Kara öliimün A vrupadan alıp gö
türdüi:•ii kurbanların sa~ ısı • en doğ· 
ru bir hesaba göre • ) irıni bes mil • 
yoıtdur. Fakat ayni Uetin Cinde ö. 
lüntıc ınahWım ettijıi bctbnhtların sn· 
yısı otuz mil) onu asmış ve bu yüz • 
den viicudc gelen içtimai bozgunluk 
nehir kı) ılarını bakım ız bıraktığın
dan, bir çok yerler su i tila ına uğ
ramıstır. 

Mütehassıs Bir l 
Otelci Geldi 

Otelciliğin Şehrimizdeki 

Nisbetle On Sene Geri 

Avrupa Otelciliğine 

Olduğunu Söylüyor 
Beynelmilel Otelcilik Organizasyonu Direktörü Y oha.n Galba

vi isminde bir Alman mütehusıs, memleketimizde otelcilik hak
kında tetkikatta bulunmak üzere tehrimize gelmittir. 

--, Yohan Galbavi, bir kaç gün şeh· 

S • f • t rimizde kaldıktan sonra, Ankaraya lnema IYG 1 oradan da İzmire gidecektir. Bu iki 

Ucuzlatılacak şehirde oteı~.ilik .v: ?tel yemekleri 
hakkında etutlerını ıkmn1. ett.kten 

---o-

Bugün Belediyede Bir 
Toplantı Yapılacak 

Sinema fiyatları hakkında bir ka. 
rar vermek uzere bugun Belediye 
İktısat müdürlüğimde bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toolanttvn_. incma 
fiyatları hakkında tetkikat yaparak, 
bu husus hakkında Dahilıye V eka.. 
Jetine bir rapor vermiş bulunan Ma 
liye murakıbı da iştirak edecektir. 

Belediye İktısat müdürlüğu, sine
macıların sinema fiyatlarmda mat
lup tenzilatı henüz yapmadıklarına 

kanidir. Yalnız bazı sinemalar, lo<'a 

sonra. tekrar şehrimize gelerek, tet. 
kilerine devam edecektir. 

Otelcilik mütehassısı kendisiyle 
goruşen bir muharririmize demiştir 
ki: 

"'- Türkiyedeki otelcilik hakkın
da A vrupada fena bir kanaat edin· 
miştim. Fakat şimdi misafir bulun. 
..J,~Gu~ /\.,il'nlr Dnl"'• ~+A1;"',ı......,,,;.:...,ı·. 
ğiım intizam ve servis, bu fikrimi 
tashih ettirdi. Ancak şunu söyliye· 
yim ki, memlekctinizdeki otelcilik, 
Avrupa otelciliğinden hiç olmazsa on 

sene geridir. 

Bu pek korkuns; ve pek insafsız. fiyatlarında biraz tenzilat yapmış.. 
lardır k, bu da halkı hiç alakadar et. 

İstanbul, İzmir ve Ankarada ya. 
pacağım tetkikattan sonra, bu şehir. 
lerden birisinde her turlü konförü 
havi bir otel tesis etmeyi düşünüyo· 
rum. Bugün İstanbulda bazı bt\ynk o. 
tellerin kapandığını, bazılarının ka
panmak i.ızere olduğunu işittim. Bu 
vaziyet, emin olunuz ki, ne dünyayı 
tehdit eden harpten, ne de otellerin 
vermcğe mecbur oldukları vergiden 
ileri gelmektedir. Eğer otelci, yalnız 
seyyah beklemekle para kazanması
aı istiyorsa, derhal bu işten vaz geç 
melidir. 

afetin yaptığı zararları uzun uzun 

anlatnn bir tarihçi sözlerinin sonun· 

da şu mütalea), yüriitüyor: 

"İnsanlar için ilim aramak ve 

birbirleriyle utrraşmaktan \'87. gece-

memektedir. Buun için bugünkü iç· 
timadan sonra Belediye İktısat mii
dürlüğü sinema fiyatları hakkmda 
esaslı bir tetkik yaparak esaslı bir 
tenzilCıt liste.si hazırlıyacaktır. Bu 
tetkikatla beraber sinemalar sınına

rek tabiatın kara km'' etlerine kar.• 
ra da tefrik edilecek ve tenzilat bu 

birlcsmek lüzumunu o zamana kad:ır sınıflara göre yapılacaktır. 
bu vebadan daha sarih surette bildi. 
ren hiç bir ihbar göriilıneıniştir.,, 

Ru kayda bakılırsa miiverrihin 
kara ,·ebadan ibret alındığına ve in· 
nnlnrın o fifcti avu~turduktan son· 

ra birbirleriyle iyi geçindiklerine 
kanaat getirdiğini kabul etmek la • 
:zım gelir. Halbuki ayni müverrih, 
1914 te patlak veren Umumi Harbin 
medeniyet ve hcseriyet alemine 20 
mibon kurban \'erdirdiğini de ynz· 
dığı gibi imdi ~eni bir boğuşmanın 
kaç milyon insanı ölüme Urükle~·e· 

ceğini ve kaç mamurcyi ta yığınına 

çevireceğini he ap etmek üzere bu· 
lunu)or! 

Oç Yaralama Yakası 
Muhsin isminde bir genç Beyoğ· 

lu gazinolarından birinde şarkı ~oy
liyen bir kızı yüzünden, Kasımp::ı
şada oturan Mehmet ismind.- biri, 
komşusu Çakır ismaili muhtelif yer· 
!erinden, Kuçükpazarda oturan Hü
seyin arkadaşı Tahsini kolundan ya. 
ralamışlardır. Yarahlar hastaneye 
kaldırılmış, yaralryanlar yakalanmış, 
haklarında takibata başlanılmıstır. 

Çlldıran Kadın Öldü 

Memleket'İnizden dönerken, otelci· 
lik tekniği hususunda milstait gör
düğüm !l'rkaç genci, Türk yemekle
rini pişirmekte mahir birkaç ahcıyı, 
Şark salatalarım yapmakta şöhret 

kazanmış birkaç ustayı da beraber 
götürece1:,rim. Bunları alakada~· bu· 
lunduğum otellere yerle~tirerek, bi
rer Türk matbahı tesis etmek sure
tiyle hem bir yenilik y:ıpmış olaca· 
ğım, hem de Türk yemeklerini Av
rupalılara tanıtacağım. İşte bu hu
sus, artık muhtelif Avrupa yemek 
nevilerinden bıkmış olan Avrupalı 
otel müşterileri için bir yenilik ol
muş olacaktır.,, 

Otelcilik Müteha .. ısı 
YOHAN GALBAVI 

Taksimdeki 
Binalar 

Yıktırılıyor 
Taksim - Ayaspaşa caddesinin ge. 

nişletilmesi için faaliyet başlamıştır. 
Abide civarında ve bu cadd::? istika. 
metinde bulunan binalar yıkılmak· 

tadır. Vali dün, refakatinde muhen
disler olduğu halde Taksime gitmiş, 
tetkikatta bulunmuştur. 

Son zamanlarda münakas11. ve mü 
zayedelere talip çıkmaması, İstanbu. 
lu bir an evvel imar etmek kararın· 
da olan Belediyeyi düşündürmekte
dir. 

Dt:J'1UJ;)' t: .LA& ~e..ı IJU c: ULI)' .., uı UJQ 'f 

düşünmektedir. Bu tedbirlerden bi. 
risi, kul halindeki inşaaatın parça 
parça ihale edilmesidir. Halbuki mcv 
cut müzayede ve münakac:a kanunu, 
bir cinsten olan inşaatın bir kül ha· 
linde ihalesini amirdir. Binaena1e ·h 
kanunda bir tadilat yapılmadan bu
nun mümkün olmadığı anlaşılmak

tadır. İkinci tedbir, inşaatın, emane· 
ten Belediye tarafından yaptırılma. 
sıdır. Belediye bunu da mahzurlu 

görmektedir. Çünkü müteahhitlere 

yaptırılırken, inşaat bedelleri ceste 

ceste verilmektedir. Halbuki inşaat 

r; 
Bankalar Avan 
Vermiye Başlad 
Tekemmül Etmiş ihracat Muameleleri Üzerine de 

Akreditif Ac;ıldı, Piyasa Canlandı , 
Siyasi vaziyet dolayısiyle emtia üzerine bankalar tarafınd 

verilmekte olan avanslar keailmitti. Dünden itibaren Milli B-11 
kalarımız bazı hususi anlatmalarla mal mukabili yüzde 25 -

nisbetinde avans vermege başlamıŞ- l 
1ardır. 1 F•rt K f ld 

Ecnebi bankalan da dahil olduğu 1 lftG Gf a 
hal~e, .milli bankaları.~_;'. tekemmül Tahr•ıbal Yapf I 
etmış ıhracat evrakı uzerıne de mu-
amele yapmaya başlamışlar ve tüc- -o-
carlara akreditif açmışlardır. Banka Darıca Sahillerinde d 
ların bu yolda muamelelere girişme. 
si, piyasalarımızda çok miısait tesir. Bir Sandal Devrildi 
ler uyandırmıştır. 
Ampul fiyatları yükselmiyecek Evvelki günkü fırtınada Kart 

İhtikfır tetkik heyetine yeniden dolu yağm1ş, Kartal ve civarınd 

~~:,nc~~!!a~J l:apı.1.~~~!ad!!j Atllo!}.: JX?}'beLl~PJa\ruYq~§y@;~}mkm?§ı:.uıo 
yiıkselmesi nazarı dikkati celbetmiş. doktor AWHayôara ait yeni evin 
tir. Tetkik heyeti, Ticaret Odası re. tısı tamamen uçmuş, çatının bir~ 
isi Mithat Nemlinin reislığınde dün 
bğleden evvel toplanmıştır. Elektrik mı tren yoluna düşmuştur. K 
malzemesi satan tüccarlar bu top • Maltepe ve Y.akacıkta da birçolc 
lantıya davet edilerek kendilerin- lerin kiremitleri uçmuş, bazılorı 
den fiyat yükselmesinin sebepleri so duvarları yıkılmış, cam ve çe 
rulmuştur. leri kırılmıştır. Kökiınden çıkarı 

Tiiccarlar, bu maddelerin Alman- sürüklenen ağaçlar da vardır. 
yadan getirildiğini ve stoklarının a· t 1 d ki b 1 h 1 uc:tıl an ar a se ze er arap o m ., 
zalmış olduğundan pahalıla tığını 91 ·· ı · 1 d' Heyet bu nıallarla Bu esnada Darıca ile EskihiS soy emış er ır. • ı . . . . O 
fazla miktarda ampulun ithali için rasında bır sandal devrıltnıştır. 
diğer memleketlere sipariş verilme- rada oradan geçmekte bulunan • 
sini tüccarlara tavsiye ctmi~lır. Ya- sarların dört numaralı motoru 

Belediye tarafından emaneten yap- pılan tetkiklere gore piyasamızda nize diışen kayıkçıları kurlarını 
tırıldığı takdirde, masr:ıfl::ırının der. muhtelif markalı ampulların bulun· 
hal tediye edilmesi zarureti b::ış gös- duğu anlaştlmış olduğundan fiy::ıt 
terecektir. yükselmesine meydan verllmcmcsi 

Maamafih Belediye son vaziyet için tiiccarlardan teminat ahnm1stır. 
dolayısile bu iki tedbirden birisine j I hracat vaziyeti 
baş vurmayı zaruri telfıkki etmek- İhracat vaziyetinde canhltk başlR-
tedir 4 mıştır. İngiltere için İzmirden dünya 

__ ..___o_ piyasalarına uygun fiyatla 17 bin 

Adanada Petrol Aranıyor ton kuru üzüm satılmıştır. Bu iızüm 
ler İzmir Tnriş müessesesi tarafın· 
dıin satılmış ve yüklenmeğe başlan
m1ştır. Yine lnglllzler hesabına pi
yasamızdan 150 balya tiftik veril· 
miştir. Yozgat cinsi 110 ve oğlaklı 
cinsi 112,5 kuruştan satılmıştır. 

Adana - Yapılan iptidai tetkikat, 
sathı arzdan dört bin metroden da
ha aşağıya inildiği takdirde petrol 
bulunması ihtimalini göst.ermişlir. 

Petrol mütehassıs Cevıtt Eyübun 
şehrimize gelmesi beklenilmektedir. 

Buradan 11 kilometre uzaktaki 
Hocaali mevkilnde, büyuk makine. 
lerle sondaj yapılacaktır. 

Muhacirlerin Gümrükt•' 
Muaf Malları 

İskan işleri umum mllc.IUrluğii 
ni neşrolunan 3657 numaralı ~ 
mucibince, yabancı memleketle 
yurdumuza gelecek muhacirler f 
ka sahibi iseler 6 bin liraya kadtt' 
lan mamul, gayri rnarnul eşyalıı 
ziraatle meşgul olanlar bilyUl< 
küçi.tk hayvanlarından, de~erı 

bin liraya kadar olanını gUrnrill' 
olarak memleketimize geçire 
ceklerdir. 

TAK V 1 M ve HA~ Demek ki kara ötum ôfetleri yal
nız tarla farelerinin fo ıdığı mikrop· 
Jardan değil, medeni icapların hep i· 
ni ka\ rnmıs ve medeniyet diinyasın. 
da san alıp şöhret bulmuş in anların 
ruhlarındaki ihtira tan da doğuyor O 
halde farelerle mücadele edildirri "e 
ha talık mikroplarına karşı karanti· 
neler kuruldu<•u gibi bu ihtiraslarla 
da yorulmadan bo&•uşmak ve mulıtc· 
rislcri abloka etmek Jazımdır. 

Üç gün evvel Şişlideki evinde çıl. 
dırarak, çocuğunu pencereden atan 
Müyesser ismindeki genç kadln, mü· 
şahede altına alınmak üzere, tıbhı 
adli müessesesine nnkledılmişti. Mü
yesser burada cinnet buhı·anlnrı es
nasında duşmuş, yaralanmıs, Haseki 
hastanesine nakledilmiş, fakat yara· 
ları ağır olduJ!u için hasttınede ol
müşttir. 

SUAL c ·EVAP 

İtalyaya 30 sandık yumurta ve 
paçavra, Amerikaya kitre, Yunanis
tana 14,500 çift torik, Bulgaristr.na 
13,000 palamut, Filistine 100 fıçı 
tuzlu torik, iskcnderiyeye iç mah
lep, İsveçe elli bin kilo iç fındık, Da· 
nimarkaya iç fındık gönderılwjştir. 

I İhracat için kilosu 4,10 - 4,20 ku. 
ruştan kuşyemi ve 12,20 kuruştan 

11 llkteırin 1939 
ÇARŞAMBA 

10 uncu uy 
Arabi ı858 

GUn: 31 

Te yazık ki bu Hizumu temin e· 
dccek fikir birliği heniiz kurulamn· 
mastır 'e bundan dolayı kara öliiın · 
Jer ık sık tazeleniyor! 

Yeni Maliye Tayinleri 

Otombil ve Araba 
kazaları 

Mchmedin idaresind~ki çöp araba
sı Küçükpazardan geçerken, o civar. 
da oturan Necatiye çarparak beşın· 
dan ağırca yaralamıştır. Mehmet ya. 
kalanmış. tahkikata başlanmıştır. 

. 
8 - Doktor lımet Klmllln eserin· 

den baıka verem hakkında yaıılmıf e• 

ıerler var mıdır? 
C - Verem hakkında yaulını5 pek 

çok eser vardır. Bu eserlerin lıste !ııı 
Verem Mücadele CcmlyeUnden ve bu 
cemiyet tarafından neşredilmekte ol. n 
"Yaşamak Yolu .• mecmuasından almnk 
milmkündUr. 

• 
S - Bir jandarma çavuıu rllşvet su• 

C - lnzıbnU me lcklerdc çalı nlar 
için Uıtbik edilen u uldc idari k .-arla
rın bUytık kıymeti vardır. Suç 1 leyen 
memur mahkemelerin hUkmU \ e hUk
mün neticesi beklenilmeden ldnrl ka
rnrla işinden çıknrılabillr ve yinP lda
rt knrarla meslekte bir daha da istih
dam edilmez. Bunun sebebi, inzlbaM ie
lerdc çalıştırılan unsurl nn 
Gnibeden uuık bulunmasını 

• 
her tiırliı 

dir. 

susam alınmıştır. 

ithalat vaziyeti 

Ticaret Odası ithalat mallarının 

stoklarım tesbit etmektPdir. 
Mısır bandıralı Menfis vapuru li· 

mensucat, deri, kauçuk, çay, karabi
ber getirmiştir. Bulgaristaııdan da 
manımıza külliyetli miktarda şeker, 
yüz bin kilo mangal köınhru geti
rilmiştir. 

Ş bnn: 27 
GUneş: 6.06 - Ö •le· 
İkindi: 15.11 - Ak m· 
Yatsı: 19.09 - tmsi'ık: 

Hava Vaziyeti 

Kartal malmüdürü Yusuf Ziya 
İstanbul defterdarlığı merkez kadro
suna alınmış, yerine Gönen malmü
düru İ m il Hakkı tayin edilmiştir. 

* Şoför Salibin idaresındeki 2091 
numaralı otomobil Eminönimdc Sa
rıbeyazıt sokağından geçerken, ayni 
sokakta 7 numaralı evin önünde oy· 
namakta olan 4 yaşında Ragıba çar
parak muhtelif yerlerinden yanıla

çundan llç ay hafif haplı, üç ay memu· 
rıyetten mahrumiyet ve 70 lira para ce• 
zaaına mahkum olmuıtur. Geçlrdllil ha· 
pla cezasını çekmlf, dllier cezaları tecil 
edllmlftlr. Bet aene içinde batka auç 
ltlememlftlr. Meeleğlne iadesini lıte• 

dllil takdirde kabul edilmemesi doğru 

mudur? 

S - lnönü Tllrkkuıuna girme ıart· 
!arını öğrenmek için nereye müracaat 
etmek llzımdır? 

C - Bulunduğwıuz yerdeki Hava Ku
rumu şubesine veyahut Ankarada Ha
va Kurumu Tilrkkufu şubesi mildilrlU
Jüne. 

Çorluda Şap Hastahğı 
Çorlu (TAN) - Muhitiınizdeki 

hayvanlarda şap hastalığı ~örülmüş 
ve icap eden tedbirler ittihaz olun. 
muştur. 

Yeşilköy meteoroloji ist11syonur:;' 
iman malumata gbre, hava yurdun 
Ere ve Kocaeli bölgeleri ile AkdcnlS 
!arındı bulutlu, orta Anadolu, "'~' 
kıyılannda ve doiu Anadolu botıe 
çok bulutlu ve yağııh gcçmlı. rilf 
doğu bölgelerde ve. Akdcnizin t•< 
cenubi, diğer bolgclerdc ekser iyetle 
istikametten orta kuvvette csmi$tif· 

Dün lıtanbulda hava bulutlu 
5 

rüzgir cenubu gırbiden saniyede ı
re hızla esmiıtir. Saat 14 te lt'ava Jı 
1013,6 milibardr. Suhunct en yuk9e 
•e en dü,ük 7,8 santıırat olarak kAf 
amttar. 

Kartal maliye veznedarı Sami 1 U

ran, Hocapaşa maliye ubesine tedi. 
an tayın olunmuştur. 

mıştı~ Yaralı Sişli çocuk hadan~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sine kaldırılmış, şoför tutulmuştur. 

di 
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[BUGÜN 1 

TAN 

4vrupada 
Tehcir 

}'azan: ômer Rı1Jt1 DOGRU L 

H er Hitlerin son nutkunda an. 
le lattığı bir mesele, Alman e. 

alliyetleri meselesinin ikide birde 
~l~ardığ kanşıkhklara mani olmak 
ıçlll, Alınan ekalJiyetlerini Alman· 
Yaya nakletmek idi. Bu tehcir amc. 
li~·esinin tatbikatına derhal başlan. 
bıış, E~tonya ve Letonyadaki Alman. 1
•ttn ilk kafileleri Alrnanyaya var

tlt•ştır. 

Çoğu arazi ile uğraşan bu Alman. 
:•:ruı hu tehcird~ memnun olmadık. 
•rı arılatılıyorsa" da, hepsi de emre 
~YU!l eğerek yerlerini, yurtlannı 
•takıyor ,,.e hicret ediyorlar. 

Deniz Harbi 
ve Tayyare 

Faaliyeti 
-o--

Üç Arman Tayyaresi 

Karaya indirildi 
Londra, 10 (Hususi) - Dün Şimal 

denizinde İngiliz harp gemileri ile 
Alman tayyareleri arasında vukubu
lan bir muharebe neticesinde iki düş 
man bombardıman tayyaresi Dani. 
markada karaya inmeğe mecbur o). 

muştur. . 

Garpte Bir Alman 
Taarruzu Bekleniyor 
Ren N~hrinin Yükselmesi Zigfrid Hathnı 

Sel Tehlikesi Karşısında Bıraktı 
Par is J O r A. A.) - l O ilkteşrin sabah tehliği: 

·f ··c ı · s • sarkında Düşman keşı mu reze erı, ane ın ~ 

ve garbmda biiyiik bil' faaliyet göstermekte devan:~ 
ediyor. A~·ni mıntakada kar~ılıklı topçu hareketlcrı 
devam etmektedir. 

ralarının yakında tahliye edilmesi beklenebilir. İki 
ay evvel ayni sebeplerden dolayı Almanlar tarafın· 
dan daha :-.1üksck mahallerde yeni istihkamlar inşa 
edilmiş olduğu, bu münasebetle hatırlatılmaktadır. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 

~akında Litvanyadaki, Rusyadaki 
.\l111anların da ayni şekilde tehcir P.. 

ditecekleri haber verildiğinden başka 11
alkantardaki ve Macaristandaki Al-

' lı\anların da anavatnnlanna ve ana. 
~ ~.•~ana ilhak olunan yerlerde yerleş .. 

1tilınek üzere nakledilmeleri içJn 
icap eden tedbirlerin alınacağı bildi

Düşman tayyarelerinden biri Is
veçte düşmüş, bir diğeri Danimarka 
üzerinden alçaktan uçmak mecburi. 
yetinde kalmıştır. Danimarka batar. ı 
yaları tayyarenin üzerine ateş açmış 
olduklarından tayyare sahil civarın
da denize düşmüştür. Tayyarelerden 
biri Exesbjerg'in garbinde kilin Fa. 
nol adasına, diğeri Nyınindegab'da 
karaya inmiştir. 

Havas ajansı askeri vaziyet hakkında şu ynrı 

resmi m:ılimıatı veriyor. 
Cephede faaliyet biraz daha fazladır. Alı~~anla

rın büyiiJ..: bir taarruz hazırladıkları henüz soylen· 
ınemekle beraber, düşman başkumandanlığının 
seyyar unsurlarını Fransız hatları istika~etinde 

tchlikc:ve cliisiirmesinin sadece kıtaatını muheyya 
bir halde bulundurmak için olmadığı aşikardır. 

İngiliz istihbarat nezareti de şu malômatr veri
' 'or: İlk defa olarak dört İngiliz tayyaresi giindnz 
Fransız • Alman hududu boyunda, şimal denizin.e 
kadar ke~if uçuşları yapmışlardrr. Bu tayyareforc 
umumi karargaha gelen malumatın sıhhatini k~n· 

trol etmek vazifesi verilmişti. Büyük Alman şehır· 
terinin tahliye edildiğine, Achen civarında Alman 
kıtalarımn geniş mıkyasta bazı hareketlerde bulun. 
duJdarınn. hava filolarının manidar bir şekilde ta· 
haşşiit etti~ine, Lüksemburg hududu civann~a i:;
tihkamlar vücude getirildiğine ve daha bazı dıkkate 
şayan hadiseler cereyan ettiğine dair son günlerde 
bazı sayialaT dolaşmakta idi. 

e 

tillllektedir. 

1. l'iaıist Almanya, bir Alman ekal. 

1 
'Yetinin yaşadığı her yere kHşı bi.r 

'b''knn sfyut emeller beslemekle ve 
Q Alınanlan kullanarak bu siyasi 

tltıelJeri bir takım tecavüzi hareket. 
le!'e bir mukaddeme olarak Ueri siir .. 
tltıekJe maruftur. 

lın Yilzden onun bu Alman ekalli
)etıerUıi her yerden toplamaja te. 
~hba. etmesi, birdenbire hayret u. 
)aadınnı,tır. 

~ha Almanya artık genişleme 
fııııeUerine veda ettiği için mJ bu §e
~lde hareket ediyor! 

'toksa onu bu şekilde harekete gf:. 

çJ~n inıiller daha başka mıdır? 

Geçen pazartesi günü bir Alman 
harp tayyaresi Judland'ın garp sa. 
bilinde kain Nymidegab civarında 
karaya inmek mecburiyetinde kal
mıştır. Bunlar tayyareyi yakmışlar
dır. Tayyareciler tevkif edilmişler. 
dir. 

* İngiliz liman makamları deniz 
nakliyatında husule gelebilecek: de
ğişiklikleri karşılıyabilmek lçin bir 
yerden diğer bir yere nakledilebile. 
cek dok amele ekipleri teşkil atmek. 
tedirler. 

Bir kac istiksaf tayyaresi Fransız hatları İi7e

rine baskın. vapm;ştır. Hava çok fena idi. Hava dafi 
topları ve a°ğır mitralyözlerle ateş açılını~ .. diişı~an 
tayyareleri hi~ bir noktada hatların gerısıne gırc· 

rnemi~tir. 

Karada, pazar ve pazartesi giinleriyle son gl'ce 
Alman faali~eti yeni bir humma ile tezahür etmis, 
gece devriyeleri birbirini takip eylemiştir. Sarbruk 
bölıcesi öncillerle dolmuştur. Bazı temaslar otmuş 

ve muhtelif noktalarda el bonıbalariyle muha"rehe
ler vnkubu1mu!itur. Bu devriyelerin faaliyet tarzı

na bakılırı-a, Almanların yalnız müdafaamızı yokla· 
mak değH, bilhassa bazı ileri müdafaa hatluının 

müdafaa kabiliyetini anlamak istediği anla~dmak· 

tudır. 

Zigfrid sel tehlikesinde 

f n~iliz tayyareleri tarafmdan ~·~pılan bu keşif 
uçuşhnmın neticeleri şimdi eksperler tarafından çe
kilf>n fotografların büyük bir kıymeti haiz olduğu 
si)ylennıektedir. 

Belçikanın müdafaa tertibatı 
BriikseJ. 10 (A. A.J - Havas ajansının muhabi

ri Belçikanın ~imali şarki hududunu dolaşmış ve 
bitaraflığını şiddetle muhafazaya azmetmiş olan 
Relçikanın müdafaa tertibatının mükemmel oJdu· 
ğunu görmüştür. lıu 7olda ileri silrülen iddialann 

~ hfrincisi Almanyanm Estonya ve 

~tonya gibi yerlerde bundan böy. 

le So"Yetıerin hilküm süreceklerini 

~Y•rak Almaıılanıı Sovyetlikle te. 

J ~ A1m~n~ t-:hci.:d~: &;;ka'"ç;;e 
~dığı ile hulasa olunuyor. 

Diğer taraftan, harp iktısadiyati 

nazın Cross, kaçakçılığın kontrolü i. 
çin lüzumlu görülen tevkifat ve bu. 
na mumasil hareketler bakımından 

hukuku düvel kaideleri haricine çı· 
kılmadığını ve kontrol haklarına ria.. 
vet eden bitaraf devletlerin zarara 
t.6.a...g.ı..uo..ı.u_a.ı.)"" ~ıU.& ""-'"41w'4.1. """u.ı~.ı5ıJ.u 

söylemiştir. 

Londradan bildirildiğine göre Zigfrit hattı ye. 
nıden suJuın istilasına maruz kalmak tehlikesinde· 
dir. Bir hafta durmadan yağan yağmurlar netic'.e
sinde Rhin nehri sularının yükselmesi Alman mnu
mi katargiihını düşündürmektedir. Sular, yiiksel
mP.i'te devam çtmektedir. Zigfirit hattının bazı kı· 
ı;ımJarı, şimdi.den suların istilasına uğradığı için hu-

Huduttaki Almanlar Belçikayı Fransız taarru. 
zundao kornmağa amade olduklarını iddia ediyor· 
lar. Fakat Ucı?çikalılar 1914 harbini hatırlayarak 

Fransanın söziine tam itimatları vardır. Alman kıta
atı ve harp levazımı cenuba doğru sevkolunmaktıı
dır. Bunlar Lükscmburg karşısındaki Zigfrit hattı
na yerleştiriliyorlar. 

c\lnıanıann Sovyetlikle temasla- ' 

~· nu1n.i olmak ve menı1eket hari .. 
lngiltere Hava Fransada 37 Komünist 

Mebus Tevkif Edildj :tlcle Yqıyan Alınan ekallfyetleri. Nazırının Beyanatı 
b 

11 
Sovyetle§melerine karşı gelmek Londra, 10 (Hususi) _ İngiltere Paris, 10 (A.A.) - Dün 10 kor.ıü. 

• QR'ibıkü Almanyanın hedefiHi ara.. W d b nist mebus tevkif edilmiştir. Şimdi-l .ıı_ Hava Nazırı Sir Kingsley oo , u. llıq Yer alabiJU. ye kadar tevkif edilen ceman 37 ko-
"" gu··n beyanatta bulunarak, İngiliz ha- · d ı· ..._ ~&kat daha doğru bir ihtimal, Al- münist mebus arasın a par amento. 

•qllttyaıun • va kuvvetlerinin harp başladı başlı. nun ikinci reisi Jacques Duclos'un ~ .\Inıa yenı İ§gi ettiği) ye;lerdek yalı bir milyon millik uçuşlar yaptı. kardeşi de vardır. Bizzat Jaques Duc 
iaıe n unsurunu uvvet en inne los ile haklarında tevkıf müzekke~ llleaidir. Mesela koridorda, Al. ğını, tahtelbahirlerle mücadele ede-
~ .. -:ı. 1lllsuru zayıftır. Afmanya bur'" resi isdar edilen tanınmış komünist .. ,.. - rek otuz dört hücum yaptığını ve ~ 1 

Lehlileri at.rnak ve onlann ye- şeflerinden beşi henüz bulunamamış. 
ıte Alınan unsurunu ikune etmek ekserisinde muvaffak olduğunu, Ber tır. Bunlardan İspanya dahili har. 
~~ hu tehcir tedbirine lüzum gör. lin ve Almanya üzerinde keşif sefer - binde cümhuriyetçilerin hattında 

§tiir. leri yaptığını, Zigfrid hattının kami. çarpışan Andre Marty şimdi Mos-
bi.ıır.e taraf ft 1 . · ald ğ ·· lı · tir ı·n kovadadır. Komünist partisinin sek-'la...ı~ 1' tan nusyadaki ve Bal. en resmım ı ını soy em ş . - .. 

41:~d · reteri Maurice Thorez kendısıne ve. Çe1ı;: aki Almanların da bilhassa giliz Nazırı, daha SOf!Ta tayyare in- ı rilen 24 saatlik mühlet zarfında kı-tiliı O&lovakya ve Polonyaya yerle'°' şaatının iki misline vardığını bil- j tasına iltihak etmediği için resmen 
de :ekleri, hatta bunun mukabilin· di .d,.. asker kaçağı ilan edilıni:ıtir. it liralarda mukim olan Çeklerin mull ..... ' 

~ı G~ring Voroşllof'a 1, 

Tayyare Hediye Etti 
Moskova, 10 (A.A) -

Maretal Göring, Sovyetler 
Birliği Maretali Vor09ilof'a 
Fiese!er modelinde bir tay-

~I ~iı!!y!il!ar!!.!!!e!iiiiih;;;;;;;eii!iid~iy!!!e~e~tm~· ~İ~ft~ir~·~~~~I 

1000 Amele Maden 
Kuyusunda Mahbus 

Brüksel, 10 (A.A.) - Elektrik 
kablosunun kırılması üzerine bin ka
dar maden amelesi düodenberi Lim. 
bourg - Neuse kömür kuyularında 
mahpus bulunmaktadırlar. 

Yugoslav - lngiliz 
Ticareti 

Belgrat, 10 (A. A.) - İngiltere 
sefiri Ronald Compbell, bugün tica
ret nazırı İvan Andrese. İngilterenin 
Yugoslavyada fazla mıktarda gıda 
maddeleri bulunduğu takdirde bu 
maddeleri satın almak şartiyle Yu · 
goslavyaya iptidai maddeler verebi
leceğini beyan etmiştir. Resmi mah
fillerde Yugoslavyanın iktısadi 

bakımdan olduğu kadar siyasi ba -
kundan da bilhassa bitaraflı2ını mu. 
hafaza etmesi lazım geldiği söylen -
mekte · ise de mali ve sınai mahfiL 
lerde İngiltere ile iktısadi sahada 
yapılacak bir işbirliğinin Almanya 
ile yapılacak bir işbirliğine mürec -
cah olduğu ileri sürülmektedir. t~1an hicretlerine müsaade edile. , 

.tiden bahsoJunuyor. 

)e 
8

.u da Ahnanlann, işgal ettikleri 
~ b.ı )erlerde, yerli unsurlan uzak. 

bl ~k Pahasına kendi mevkilerL 9 R ·ı Al d F R 'bb 
HADİSELERİN İÇYUZU 

)Q &aglaıntanıak btediklerfni gösteri- Sovyet u•ya ı e manya arasın a on ı en-

t-. trop'un aı~n Moskova ziyareti esnasında kararla-
ti:t•ba A.Irnaııya bu tehcir hareke. fan maddelerd·en bazıları şunlardır: 
~~d~8Pnıakla "hayat sahası,, adı 1 - Almanya nakliye işlerini tanzim etmek üzere 
~--d~r b~ariyeyi de kendi Rayhının Sovyet Rıuyaya mühendis gönderecektir. Bunlar-
~ 11 içıne hasredecek mi? dan elli tanesi derhal Rusyaya gönderilmiştir. Bu 

bu t:~ 1 "hayat sahası,, nazariyesi, mühendialer Almanyaya yapılacak sevkiyatın tes-
••tıı ış etilınfş olan Almanhk saha.. riini temin edeceklerdir. 
hıı~ h~ı~ırıa sarkıntılık etmek için 2 - Almanlar Sovyetlerin Baltık teraanelerinde 

•ı •~ '1esiJe h1i teşkil edecek? d • al 
q. b.la enız tı gemisi inJa edebileceklerdir. ~ .. ~ .n ekaUiyetJerinden kurtul. 3 - Rıuya ihracat için Polonyanın ~ki Gdinya l,tJ' ŞÜJ>he yok ki, glakadar memle-

ıer i .. b' limanınd'an iatilaJe edecektir. 

• Bohemya ve Moravyada tedhiş yapılmaktado . 
Himmler buraları polis ve Reiclıswehr kıtalarile 
doldurmuştur. Bu anda bu iki memlekette aakeri 
kıtalardan maada 50,000 Gestapo azası vardır. 

* 

' 

' 

3 

··························ı 
HARP FIKRALARI 

lngiliz 
,.Mehmetcikleri 

' 

,. 
Majino hattına gönderilen ku\' • 

vetler arasında, bir çok İngiliz kıta
ları da var. İngilizler, askerlerine 
Tommy derler. Tommy, İngiliz Meh
metçiğinin adıdır. ' 'Majino" hattına 
giderken, Fransız köylerinden biri • 
sinde mola veren bir İngiliz kıtasma 
mensup olan Tommylerden iki tane
si bir eve müracaat etmişler. Niyet· 
le~i, o evden, iki tane çay fincanı is
temekmiş: Zira çayı pişirmişler, fa· 
kat yanlarına fincan almayı unut • 
tuklarını da o zaman anlamışlar. 

Çaldıktan kapıyı, yaşlı bir Fransız 

\adını açmış. Berikiler, Fransızca 

bilmedikleri için. ihtiyar kadına me· 
ramlarını işaretle anlatmıya çahş • 
mışlar. Fakat bu işaretlere bakan 
ihtiyar kadın, onlara evveıa koca • 
man bir çorba kasesi getirmiş. 

Tommyler, gülmüşler, ve meram. 
larmı anlatabilmek için. çorba ka • 
<.ıesinin kenarına bir kulp işareti 

yapmışlar. Bu işareti görünce, ihti • 
yar kadın da gülmüş, ve başı ile, 
Tommylerin meramlarını sezdiğini 

anlatarak, tekrar içeriye dönmüş. 

Fakat biraz sonra, ihtiyar kadın tek
rar kapıya geldiği zaman, Tommy • 
Jer kasıklarını tutarak, katıla kahla 
giilmeğe başlamışlaT: Zira bu sefe'r, 
ihtiyar kadının elinde ne varmıs bl· 
liyor musunuz? Bil' lazımlık! 

• 
Teıgôh Bo§ında! 

Bu vakacık da, Fransada bir ga. 
dnoda geçiyor: Teıgih başında, iki 
yaşlı adam, şarap içmektedirler. O • 
rada da mevzu, bittabi askerliktir. 
Bir tanesi, diğerine soruyor: 

''- Seni daha çağırmadılar mı? 
Beriki: 

"- Deli misin? diyor, beni ktm 
çağırabilir? .. 

"- Neredeyse çağı.racaklarthr. 
O zaman görürsiin! 

Beriki, nüfus kağıdını çıkan yor 
ve: 

"- Yahu, diyor, görmii)·or mu
sun? Ben 1890 doğumluyum. Beni 
nasıl çağırabilirler? 

Adamcağızın tam bu cümlesini 
tamamladığı sırada, gazinonun kapı
n açılmış, ve içeriye, kılıbık adamın 
şirret kansı girerek, kocasına hid • 
detle seslenmiş: 

"- Daha doymadın mı bu zılckı· 
ma? Haydi, çabuk, yürü ... Düş önü. 
me! .. " 

K1bbık, hiç sesini çıkarmadan 
kansının davetine icabet ederken. 
arkadaşı bir kahkaha savurarak: 

"- Nasıl? Demiş, neredeyse 
çağrılacaksın demedim mi? 

Beriki kapıdan çıkarken~ 

''-Nerede o günler? demiş, keş· 
ke senin dediğin çıksaydı da, böyle 
çağrılacağıma, öyle çağrılsaydım: 
Zira şimdi bizim hane, cepheden be
terdir.! 

Romanyadaki Leh 
Askeri Mahbus 
Bil.kreş, 10 (A.A.) - Emniyet ne

zareti eski Polonya askerlerinin Ro • 
manyadan ayrılmamalarına ve bu
lunduklan temerküz kamplarını ter
ketmemelerine karar verınlıitir. Ak
sı takdirde Fagaros kalesine hapse. 
dilcceklerdir. Asker olmıyan Polon
yalılar Romanyayı terkedebilecek. 
lerdir. Bunlar Romanyada ikamet. 
leri esnasında hükumetten adam ba
şına günde yüz ley ve çocukları var. 
sa, bunların her biri için de 50 ley 
alacaklardır. 

Alman Tebliği 
~'CeJc. Çlll ır sevinç vesilesi teşkil [ * 

ll'~at ' 9 Sovyet Rusya Almanyaya hiç olmazsa altı ay demir ve 
'1lJcça ''h A.lınanya. Alınanları topla. manganez vetcmiyeceğJni bildirmiştir. 
t~tıişler •yat sahası., nazariyesini * 
~at. h ırse bu nuariyenin toplı~a- • Bitlerin sulh tekli/ine ltalyanın tavassut etmiye-tı.,, •sınılar günden güne artacak. ı__ l Al l * 

ceği auyu unca, man propaganda memur arının 

ıı.,,n ı bolluğuna rağmen, "Ey Alman halin, Führer •eni 9 Polonyanın Sovyetlere ayrılan lıııımının ;,gali lt,lil n a beraber, hu tehcir hare-

Rus • Alman münasebatının pek düzgün olmadığı anla. 
şılıyor. Hatta bu yüzden Göring ile Himler ve Ribhen. 
trop arasında bir kavga bile olmuştur. Bu iki nazi şefi, 
Hariciye Sanrın:ı son Moskova seyahatindeki muvaffa
kiyetsizlik dolayısile hücum etmişlerdir. Çünkü Rlb. 
bcntrop Mosko\'aya giderken Ruslar tarafından imza. 
Ianmak iizere birçok muhtıralar götürdüğü halde bun. 
ların hiçbirini imzalatamı:,1an ~eri dönmüştür. Ayni 
zamanda sulh teklifinin reddi takdirinde Rusya ile ya
pılacak askerj bir ittifak hakkında Sovyetlerden temi. 
nnt alacağını \•adeden Ribbentrop, bu teminatı dahi ala. 
nıamıs olması ciolavısil" tenkit edilmektedir. 

, e 'herab h aldatıyor, ltalya Almanyculan ayrıldı,, serlevhalı i.rin 20 fırka tah•u edilmesi evvelden tesbit edil-'•ııt.ı er ayat sahası nazariye- ı :J' 

.... h~• lflb edereğini ••hmin et.. ri8aleler Jağıldm!flır. Jiği halJe &vyet/er, Alman lntıudının lıarpıaına 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman umu. 
ıni karargahının bildirdiğine göre, 
şark cephesinde Alman kıtaları Al. 
man - Sovyet menfaat mıntakasına 
yaklaşmaktadırlar. Bug ve Suvalki 
mıntakasında askeri harekat ikmal 
edilmek üzeredir. 

>•ı ,..s de Y••lış olmaz. ÇünkG ha. * yüz lnrk fırka ile on •ekiz motörize fırka gön. 
1 Q&sı bu 

5 
h ı d k ki Hitler, Polonyada kalacak olan Alman askeri kuvvetle- d ,ı d' B d d l N · il · d' 'ı- çıı.._ ' w a •ar a arışı ık- • ermi er ır. un an o ayı azı fe en en ı-ı . -.uırtaga d d k rinin miktarını, ihtiyatlarile beraber iki motörize fırka, ~ 'baırtı .. _ dyar nn e ece en bet_ şeye dü,mü, bulunuyordu, ve bu endifeler hak-q ., ~111ur k rt-'- ı altı fırka piyade, \'e henüz talim görmemiş olan 8 fırka 

11 d · 

811 0 

uu:nuş 
0 

uyor. k ktnda teminat elde etmeği arzu eden Nazi •elleri it bt: ba"-Bı'iyenin diier kuvvetleri.. olarak tesbit etmiştir ki bütün bu uvvetlerin mecmuu r 

\ıt ,ı:~dd?le etmeyi kolaylaştıracak ~-_;rı~,O:_:b:,:in:..:k;;;jş~iy;;.;e~h..,a..,ıi;;;.ğ_o_ı_m_a_k_ta_dır_. ______________________ b_u_h_u,_s_u_s_tak_ı_· _g_a_y_e_le_rı_·_n_e_d_e_e_r_i_fe_m_em __ i,_l_e_rd __ ı·r_. __ _. ır. 

Almanyada idamlar 

Bertin, 10 (A.A.) - Casusluk cür. 
mü ile hususi mahkeme tarafından 
mahkum edilen Rutkiewicı, Ru
chıdski, Saınerski ve Nisterburg ı. 
dam edilmişlerdir. 

Bunların ilk ilcisi Polonya şimen. 
diferlerinde memurdular. Üçüncüsü 
de bir Alman memuruvdu. 



' TAN 

NEYYORK SERGiSiNDE işin Şakası: 

Yine Polonyaya 
Dair 
Yazan: NACI SADULLAH 

D ün gelen "Paris - Soir,, gazetesinde 

"Londra., mahreçli bir telgraf o
kudum. Bu telgrafta: 

dı!" deniliyordu. 
Ben bu haberin doğru olup olmadığını 

11-10.938 

OLUM 
Merhum Şemseddin Samlnin ktıçlt• 

lu, Galatasaray muallimlerinden n..l 
rerle Röntgen mütehassısı Dr. N 
kalnblraderi ve İsUnye Doklar :M 
Mehmet Erer'in dayısı, Sümerbanlt 
bük Fabrikasında Elektrik mUhendlsi 
kender Dişbudak mUptelA olduğu 
lıktan kurtulamıyarak irtihal etmlştit· 
nazesi bugünkü Çarşamba günü öğle 
mazını müteakip Teşvikiye camı 

kaldırılarak Ferıköy mezarlığına d 
lecektlr. 

TiYATROLAR 
"- Türkiye, Polonya ilhakını tanıma- ı• 

bilmiyorum. Fakat bu haberin doğru ol-, ._ ___ _ 

ması ihtimalini çok kuvvetli buluyorum. Şehir Tiyatrosu 
Zira Türkiye, Polonyanın bundan evvelki 
taksimini de tanımamıştı. Ve bu tanıma- Dram k11mı: Tepebaşı saat 20,30 
yı~, ananevi bir telAkkimizin çok asil bir ROM EO • J OL YET 
tezahürilydu. Biz, vakUle, Polonyanın tak- Komedi Kıamı: İsUklAl caddesi 
simini tanımadığımızı söyledığimiz zaman, Bugün saat 14 de (KEL OLGAN) 
bu kanaatimizi de izhar etmiş, ve: oyunu ve akşam saat 20.30 da 
"- Bir mlllet, taksim olunamaz!" de- iKi KERE iKi 

miştik. ,-------111. Gözleri yormayan ve bozrnay 

:Konuşan otomobil, Nevyork sergisinin en çok seyirci cezbeden nümunelerinden bl ridir. Bu otomobil sorulan suallere cevap verdikten ve konuşmalara karıştık!an 
başka içtiğiniz sigaranın cinsini, cebinizden çıkardığınız kfığıt paranın miktarım da anlatıyor. Sol tarattakı resim ise Chrysler sergisinde buzdan ağaçları gösterıyor. 

O zaman, Polonyanın parçalanmasını ta
nımamakta sonuna kadar ısrar eden yegll
ne millet, as11 Türk milletiydi. Bugün, ay
ni asli kanaatle. ayni hareketi yapmama
mız için bir sebep yoktur. Kaldı ki, bu
gün, yeni Polonyayı tanımamamız için mü
him bir sebep daha var: Bugilnkil Polon
yayı nasıl tanıyalım? Baksanıza, zavallı 

memleket tanınmıya<'ak hale glrdı! 

sesleri tabiileştiren, şöhreti b
tün İstanbul halkının dillerin 
destan olan son sistem Ye 

CHRVSLER PAVYONU 

''Konuşan Otomobil,, 
• 

Uyku Satılıyor: 

Başka bir Fransız gazetesinde okcduğu
ma göre, Amerikada "uyku,, satılıyormuş. 
Geceleri, bekledikleri uykuya kavuşamı

yanlar, hemen telefona sarılıp, "uyku., tl
carethanesinden lmdat istiyorlarmış. "Uy
ku., ticarethanesi, husust otomobille he
men bir memurunu gönderiyor, ve eşi hiç
bir eczanede bulunmıyan hususi llAçlarile, 
müştekiyi horul horul uyutuyormuş. İnsa
na, altı saat deliksiz uyku çektirecek 
miktarda IIAcın fiyatı da, dört dolarmış! 

Makinelerle 

Şehzade f ERAH Sinema 
başı Telefon:21 
Bugün matinelerden itibare 

(Suare 8.15) de 

1 - PRENS IUIUL 
(Milton) 

2-SON DOG0$ 
EDWARD G. ROB1NSON 

Gelecek Program 
Deniz altı D. 1. (Türkçe) N evyork, - Chrysler motör : 

leri kumpanyasının Nev .. 
york sergisindeki paviyonunu şu 
düşünce üzerine hazırlamışlar: 

Halka makinelerimizi nasıl yaptı
ğımızı değil fakat bunların onlara 
olan faydalarını gösterelim. 

Bu paviyona ilk girişimizde ken. 
dimizi donmuı bir ormanda bulu
yoruz. Geniş, loş ve soğuk olan bu 
.salonun ortasında buz kesilmiş 

palmiyeler var; dalların uçlann -
dan buzlar sarkıyor. Duvarda ba
tan güneşin renklerini öyle bir ka
ngtırmışlar ki insan kendini çöJde 
emsalsiz bir grup karşısında sanı
yor. 

Hararet ne renkler arasındaki 
bu tezadın manasını beni gezdir -
mekte olan şirketin heyeti idare 
azasından Mr. Oudet'ten anlama
yı umuyordum. 

O şakacı bir sesle: 
- Şimdi, diyor, ~lde hususi 

Aletler vasıtasıyle dondurulmus 
bir palmiye ormanındayız. 

Hayretle kendisine bakıyorum. 
- Elinizi şu ağaçlardan birine 

sürünüz, diyor. 
Dediğini yapıyorum. Hakika • 

ten bütün gövde buz kesilmiş. 

Sonra beni salonun kenarına, 
bir camekanın önüne geti. 

rlyor. Burada silindirli bir makine 
var. 

- Bunu görüyor musun, di • 
yor. Sonra izahatına devam edi -
yor. Evvela gayet ince madeni lev
halardan bu ağaçlan yaptık. İçle
rini boş bıraktık. Şimdi bu maki
ne vasıtasıyle ağaçlara dondurucu 
blr kimyevi madde tazyık ediyo -
ruz. Bu suretle dışarda hararet 90 
iken biz onu burada 68- 80 e indi
riyoruz. Yalnız şu paviyonda ma
kineyi teşhir edip de bu alet ha
rareti şu derece düşürebilir diye
ceğimize bunu bilfiil ve halkın a. 
likasını celp edecek bir surette 
gösteriyoruz. 

Diğer bir salonda halk bir oto-
mobilin etrafında halka olmuş. 
Günlerdenberi ismini işitmekte ol
duğum konuşan otomobilin; "Ply
moth" ın huzurunda olsak gerek. 
Mürebbiyesi Mr. Parker ile arala
nnda geçmekte olan muhavereye 
kulak misafiri oluyoruz. 

Madent bir ses: 
- Hey Parker bana bir sigara 

.-ersene. 
Parker - Benim sigaram yok 

Plymoth; dur bakalım. Baylar, ba· 
yanlar, kimde bir sigara var? 

Bir genç kadm, paketinden bir 
tane uzatıyor. 

Parker - İşte Plymoth bayan 
sana bir tane verdi. Kendisine te
şekkür et. 

Parker, ayni zamanda sigarayı 
otomobilin ön tarafına yaklaştın· 
yor. 

- Ah istemem. Bu Comel si • 
ıaruı ben Strike içerim. 

Ah ... Ah .. Hayret seslerL 
- Dur öyle ise bqka bir şey 

bulalım 

Halkın arumdan yqlı bir a .; 
üm bir sigara uzatıyor. Parker 
bunu otomobile soruyor. O bir • 

Yazan: 
Sevim Zekeriya SERTEL 
denbire kapılarını açıp yerinde, zıp 
lamağa başlıyor. 

- Ne o Plymoth; ne oluyor -
sun? 

- Öf sigara pis kokuyor. Gö • 
tür, götür sahibine ver. 

- Peki, peki, haydi kapılarını 
kapat. 

Hakikaten hemen kapılar ka :. 
panıyor. Mister Parker Plymothın 
hususiyetleri hakkında izahat ver
meğe başlar gibi olurken o: 

- Hey! Sırlarımı dışarı ver : 
me! Diye baaırmağa başlıyor. 

Kakkaftala• 

- Hey Plymoth; ön fenerleri-
ni yak; polis geliyor. 

Hemen ön fenerler yanıyor. 
- Gittj şimdi söndür. 
Fenerler sönüyor, yine yanı • 

yor. 
- Ne oluyorsun; polis gitti; 

söndürsene. 
- Sen görmedin, gitmezden 

evvel geri dönüp bize bir daha 
baktı. 

Parker, ön taraftaki gruptan 
küçük bir çocuğa işaretle: 

- Oğlum, üfle şunun fenerle
rini. 

Çocukcağız bütün kuvvetiyle 
üflüyor. Plymoth yine zıplamağa 
haşlıyor. 

- Yine ne var? 
- Öf ağzı sarmısak kokuyor .. 

nu. ; 
Kahkahalar.: 
O sırada benim not aldığımı 

gören Parker: 
- Plymoth bak bayan senin • sözlerini yazıyor, bir az daha nazi-

kane konuş. 
- Hey, adresimi ve telefon nu

maramı da vereyim mi? 
- Plymoth, gevezeliği bırak 

da şimdi sahiden marifetlerini gös
ter. 

Sonra halka hitaben: 
- İçinitden biri bana bir 

banknot vermek lutfunda bulu -
nur mu? 

Orta yaşlı bir kadın Partere 
yirmi beş dolarlık bir banknot u· 
zatıyor . 

- Hey, Plymoth. bu kaç dolar? 
- Tam yirmi beş dolar ki;tıt 

nara. 
Bravo sesleri. 
- Numarası kaç? 
- 32339. 
Hayret nidaları.. Ortalık alkış

larla çınlıyor. 
Parker, elinde para otomobile 

doğru yürümeğe başlıyor. 

- Hey, Parker, parayı bayana 
vermeyi unuttum. 

- O. Evet, laenim hatam. 
- Malrun ama onun parası. 
Parqr parayı sahibine iade e

diyor. Bu sefer bqka bir bayanın 
kol çantasını alıyor. İçindekileri 
çıkarmağa başlıyor. 

- Bu ne Plymoth? 

- Bir ipekli mendil. 
- Bu ne? 
- Hey, koy yerine. O bir aşk 

mektubu. Koy yerine diyorum. 
Ben herkesin sırlarını meydana 
çıkaracak kadar saygısız değilim. 
Parker. beni merakına alet etme. 

- Peki, peki. 
Kapatıp çantayı bayana veri 

yor. 
- Bana bir şapka veriniz lüt

fen. 

Bir delikanlı kasketini Par .. 

içini o~~b~f:t~"o°{fu~uırı.~\,nın 
- Şunun numarasını oku Plv-

moth. 
- 49 sent. 
Kahkahalar .. : 
- O değil yahu, büyük pot 

.ıtırdın, affedersiniz. Bayım. Şu ö
tekini oku. 

- 34 numara. 
- Bak şimdi oldu. 
- Hey Parker, şapkanın 

nnın altında bir kart gizli. 
rinde: 

ac;ta
üze-

"Sevgilim beni her zaman beş 
ıle yedi arasında 1894 numarada 
bulursun.,, 

Yazıyor. 

Kahkahalar. Delikanlı kızan ,, 
yor. 

- Hey Plymoth; ağzını sıkı 

tut biraz. Pot kırıyorsun. 

O zıp zıp yerinde zıplıyor. 
- Ne oluyorsun Plymoth? 
- Delikanlının yanındaki e. 

fendi kartın üzerindeki numarayı 
defterine yazdı Parker. 

Kahkahalar ... 
- Plymoth mütemadiyen pot 

Kırıyorsun. Ben de artık yorul -
dum; yerime bir vekil bıılayım 

Halkın arasından genç kıza i
şaret ederek Parker yerini 

ona devrediyor. İkisinin arasında 
muhavere devam ediyor. 

- Adınız ne sizin? 
- Francis. 

- Benlmkisf Plymotb ama bıı-
'1a kısaca şekerim de. 

- Peki Plymoth. 
- Francis orada ayakta yonı-

ıacaksın. Gel lçerde benimle otur. 
Kapılannı açıyor, kız içeri gi -

rer girmez yine kapatıyor. Zıpla
yıp şarkı söylemeie bqbyor. 

Halk kahkahadan kınlıyor. 
Genç bayan dışarı çıkınca Ply

moth: 
- Francis kulağını yanaştır. 

bir şey söyllyeceğim. Parker sen 
biraz çekil. 

Parker uzaklqıyor. Kız tam o
tomobilin önünde elillyor, bekli • 
yor. 

- Şap. Bir öpücük ses1. 
Kahkahalar. 
Parker geliyor ve: 
- Plymoth senin l5pücülü.nil 

öteki bayanlar kıskandı. Onlara 
da toptan bir tane gönder. 

- Şap. Ey artık Allahaısmar
ladık. İnşallah benden hoşlandı • 
nız. 

B öylece, meşhur konuşan oto-
mobil susuyor. Bu işin tıl

sımını Mister Parkerden öğrenme
ğe çalışıyorum. Tabii adamcağız 

bütün Amerikalı rakiplerinden 
sakladığı bu sırrı hemen oracıkta 
bana söyleyiverecek değildi ye, 
aptallığıma doymıyayım. Şöyle 

diyor: 
- Bu işte sihrin hiç parmağı 

yok. Tamabiyle fenden istifade e

diyorum. Bugün fennen keşfedil

miştir ki muayyen hava zerreleri-

nin ses vasıtasıyle ihtizazından 

naııht~Hf ~atlar ..,,._ ""'--- •-
ticesi diğer sesler elde ,edilebilir. 

işte bu esas üzerinde kafanızı iı::lc

tiniz belki benim sırrımı keşfe -
dersiniz. Ama ben fazla bir şey 
ı;oyliyemem. 

Velhasıl Plymothın şakalarma 

gülerek fakat sırrına varmadan 
bu salondan çıkıyoruz. 

Şimdi başka bir hayal dünya -
sındayız. Bu girdiğimiz yer karan
lık an Fiteatr şeklinde bir oda. Te
pemizdeki tavanda sema ve yıldız
lar. Duvara 27 metre uzunluğunda 
bir dünya çizilmiş. Burada hususi 
tertibat vasıtasıyle vesaiti nakli -
yenin tarihçesinin sinemasını gös
terivorlar. 

(Devamı 7 incide) 

Bu garip havadisten anladığımıza göre, 
!azla "uyanıklık., da tehlikell bir hasta
lıktır. Fakat bize kalırsa, "uyku'', Ameri
kalılara çok pahalıya mal olmaktadır. 

Yine ecnebi gazetelerinden öğrendiğime 
göre, Alman Propaganda Nazırı Göbels'in, 
son zamanlarda propaganda işlerlle meşgul 
olamayışı, borsa iıarekfıtını takip etmek
ten basını alamayışı imiş: Zira milyonla
rını muhtelif bankalara yerleştirdiği lsbat 
edılmls bulunan Göbels'i, şimdi en fazla 
endişelendiren nokta, •şahsi servetinin kıy
metten düşmesi ihtimali imiş. 

Benim, - çok sukUr - bankada param 
olmadığı için, borsa havadlslerlle .ıllıkar.1 

yok: f ngiliz lirası gökyüzüne çıksa, Alman 
markı yerin dibine batsa, - ııahsan - umu
rumda değil. Fakat eğer, kulnğımdn yan
lış kalmamışsa, dört Amerikan doları, bl
tÜtar. Altı saat uyku uyumak için sekiz 
lirn 11ermek de bann sorarsanız, insanı 

uykusuzluktan fazla yıkar. Bereket 

Tilrklyede, uyku, bu derece pahalı d 

Yoksa, sekiz lirayı verince, insanın 
ne uyku girmez, bilAkis, iki gözQ de 

tası gibi açılır. Hem Amerikalılar, o 
rece ileri bir millet oldukları halde, 
ku UAcının Türkiyedekl kadar mil 

rint, ve Türklyedekl kadar zararsız! 

ucuzlarını hAl~ keşfedememlşler: 

öyle başmakaleler var ki, insana ktrJc 

klz saat göz açtırmaz. Bizde öyle ko 

ranslar var ki, horlamadan on dakika 

leyebllene bir milyon dolar vAdetsenlı. 

ne kimse dayanamaz. Hele bizim kırk 

kuzluk İnhisar rakılarını yuvarlaYtuı..,...ı 
hesap puslaları bile zor uyandınyor. 
\•aziyette biz, altı saatlik uykuya seidS 
ra verebilir miyiz? Hem deliksiz uyl<U 
yoruz? Konferans salonları uyku stole 
dolu. Bol böl ll\ı acata başlasak ya! 

1------------------------·ı--ı LALE Yarm Akşam 
Sinema mevsiminin en muzaffer haftasına başlıyor. 
Dünya Matbuatını ayaklandıran ...•• 

Fransız edebiyatınd:ı yıkılmaz bir devir yaratan ... 
Fransız Sanııyiine zaferler kazandıran ... 

Dahi EMİL ZOLA'nın Göklere yükselen eseri: 

HAYVANLAŞAN iNSAN 
(La Bete Huma ine) 

JEAN GABiN SIMONE SIMON'un 
Yarın akşamdan itibare"l LALE sinemasında. Localar ve ·numar 

Koltuklar bugi.inden satılmaktadır. Tel: 43595 

flı-----------------------------8 U G ON E KADAR MEMLEKETiMiZDE YAPILAN 100 TORKÇE SöZLO FiLMiN EN 
GOZELI ve DONY A SlNEMACILIGININ ŞAHESERi 

M ARI E 
iPEK 

SINEMASINDA IA$LIYOR 

2 

ANTOINETTE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

YARIN MA TINELERDEN iTİBAREN 

DEVRE 17 KISIM BiRDEN 
DİKKAT: MARİE ANTOINE'M'E FİLMİNİN Fransızca nüshac;ı MELEK Sinemasında devam etmekta 

. Seanslar: 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 da. 
ZMIRLILERE: MARIE ANTOINETTE Yarından itibaren EL HAM R ASinemaıında bati 

13 
BIRINCITEŞRIN 

CUMA 

(Türkçe Sözlli) 

TAKSİM SINEMASINDA 

Türkçe Sözlü - Tirkçe $arkıb 

GÜLNAZ SULTA 
Debdebeler • • • • Şap.atar Filmi • • • • Milyonlar sarfile vücude ge 
Lüks, ihtişam Filmi 
(1001) gece masallannın en muhtetemi : : : Gözler kamatbncı 
kor ••• 10000 lerce figüran . • • Büyük Aşk ve ihtiras şaheseri • 

itibaren Şimdiye kadar hiç bir Türkçe filimde görülmemiı musiki hey'ett 
En tanınmıı musiki üstadlan . . • En beğenilen ruhnevaz parçalar • 
Meşhur Kemani SADİ IŞILA Y İdaresinde 35 klfillk mubtel81D 

hey'etl aruında meşhur okuyucular 

SAFiYE TOKA Y - VEDiA RIZA- MUZAFFER GOLER - SUZAN - HAFIZ 
BURHAN - HAMiT - MUSTAFA ÇAMLI 

Ulveten: En yeni EKLER JURNALDA Almanlann havadan, denizden. karadan Polonya.va taarruzlafl 
günün aon havadWeri 
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11 İlk.teşrin 939 

T'AN 
ABONE BEDELi 

1'Drklye Ecnebi 

Eski lngiliz BaJvekillerinden Lloyd Corc, bu makalesinde Polonya harbinin sona ermesi üzerine 
Avrupada hc1dis olan siyasi vaziyeti ve Hitlerin sulh teklifi karıısında demokrasiler tarafından 
ittihaz edilmesi icap eden hattı hareketi tahlil etmekte ve no1ctai naıQrını izah eylemektedir. ---5' 1400 K• 

, , 1 Sene 2800 Kr. o o o 
750 

" e A 1600 • 
40o • 3 Ay 800 • 

e ııso .. Y 
·j~ ------- 1 Ay 100 " 

ıı ~illeUerarası posta ittihadına dahil 
~lını1an memleketler i~in abone 

3
edeu müddet sırasiyle 30, te, 9, 
s lir A adır. Abone bedeli peşindir. 

C dres değiştirmek 25 kuruştur. 
evap tein mektuplara 10 kuruş!Wt 

ııuı ilftvesl lftzı.mdır. 

~================= 
-lül!ti!:ıtHUU!I 
ç1abancı Müzik 

Sulh Teklifi Ve 
lngilterenin Cevabı 

'rtistleri 
~. D iin, altında otuz yedi tane sarih 
u· adres ve imza bulunan acı bir 

:ktup, bizi, bu siitunlarda mütead. 
r defalar eştiğimiz, deştiğimiz bjr 

t\'zua bir defa daha dönmeğe da • 
~ t etti. Mektubu yazanlar, ala -

3, Ilga nıusiki ile meşgul olan Türk 
JI lltkarlarıdır. Uzun, içli ve acı 
tktuplarında hulasaten diyorlar ki: 

H arbin beşinci haftası geçtiği 
ve bu harbe deniz, kara ve 

hava kuvvetleri sahibi üç devlet 
iştirak ettiği halde, hiçbir ehem. 
miyetli muharebe olmamıştır. Vu
ku bulan ufak tefek hadiseler ise 
ilci tarafça da azami derece müba. 
Iagalandırılmaktadır. Doğrusu, Po. 
lonyadan başka hiçbir yerde esas. 
lı ve mühim bir hadise vuku bul
mamıştır. 

,, 
- Beş sene evvel çıkan 2007 

lllara]ı kanun, bazı işleri, münhn· 
.all Türk sanatkarlarına tahsis et
~ti. Biz, suf bu kanunun verdiği . 
lı tle, önümüze geniş ve boş bir 
§ttıa sahası açıldığını düşündük, 
alafranga musikiyi meslek edin -
' İçinıizde, sade bu ümitle, Kon • 

En mühim haberler, Moskova. 
dan gelmekte ve bu haberler tn_ 
giltere ile Fransayı yepyeni 'bir 
vaziyet karşısında bırakmaktadır. 
Bunları peşinden görmek de müm. 
kündü. 

l'\'atuvara girmiş olanlar, bilgileri· 
t . "e tecrübelerini arttırmak üzere, 

d ~·ü.k Avrupa şehirlerine gidip ça· 
l'l:tış, ve dönmüş bulunanlar bile 
t. ~akat maalesef, bugün, bu saha-

1!11. Salışanlar, tamamen ecnebi sa • 
..1. ~karlardır. Hatta, sanat .kıymet· 
ırnı b' . k 
rı ~' ızını seviyemize yaklaşma tan 

8

1 it llzak kalan bir çok cilveli ve kıv. 
kadınlar, memleket sanatkarla

ın kanuni haklan üzerinde hora 
~llıektedirler. Bu yiizden, bir çok 
gerli santkarlar, ellerinde keman· 
tı . 

f
' VıyolonseJleri, saksefonlan ve • 
ı·· 

1 Utlcriyle, uzak yerlerde, yaz kış, 
. saha kasaba, köy köy, tıpkı vatan
·ı Si:ngeneler gibi dolaşıyorlar, ve 
:~ l'aamen. kemerlerini herıün bi· 

ıı ~ aha sıkmak mahkumiyetinden 
lttl1.tJarnı~·orlar. Bu vaziyette biz, 

tı Çok ecnebi memleketlerin kendi 
•11 tkar]arını nasıl himaye ettiklo -
l du;\'Up okudukça, hazin bir gıp· 

'Ve .. k 
Ilı' 0 süz bir acı duymaktan ken· 

•21 alamıyoruz. 
l'l:tlltıgün, TUrk müzisyenlerinin ça· 

llları icabeden müesseseler, ta -
11.ttı• 
• ıyJe yabancı istilası altında. Bil· 
~sa 

Son yılJarda peydahlanan kn • 
ıı 
.1 °tkestralan, bizi büsbütün miiş-

ı?tıevkie soktu. Vaziyet, Ankara· 
' zrn· 
t. V •rde de buradan farklı değil-

e eğer, ciddi bir takibat npı-
1 ··:~.görülür ki, bunlardan ~oğu, 

'l-'ede ikamet hakkına dahi sa· 
il de~·ıd· gı ırler. Bi1hassa kadınların 
;anıanı haricindeki şayanı dikkat 
atıar• . k b . • 

itı • ıse, gere za ıtaı ahlakıye 

ı:ı' &'erek zabıtai siyasiye için tü • 
rı~eı bir alaka mevzuudur. Bütün 
Yara, bütün müracaatlarımıza. 

&.b apılan bütün neşriyata rağmen, 
an· . 

~ ıçın, bu mevzu, dikkate ve 
et llya layık görülmüyor? Hiikft -
rı~ 2

.807 numaralı kanunu çıkardı· 
trıdl>•~tnan mıdır? Yoksa, bu kanun 
t)t an. kaldırılmıştır da, biz mi 

•nda d ~ ·1· 11 , \>c h egı ız? Şu anda, bu sua e-
lt 11 suallere benzeyen daha bir 

sorg l . 
İtıd· u ara cevap bulamadığımız 
~ıc:; ki, sizi bir defa daha, bizimle 
ltırz ar olnııya çağırıyoruz. Son ri
i:t §lldur: Eğer bizim, beklediği-

~ltı'a ~enelerdenberi ümit ettiğimiz 
le,. 

t(iJe · .e kavuşturulmamız mümkün 
'1tııtı ı:nı~·orsa, ve Türk sanatkarla. 
~İlın .. d~Orunulmalarına mani ohm 

" 1 ';j 
~l>ler g ntlz, kavrayamadığımız St"· 

lltıı.ın \'arsa, bari, 2007 numaralı 
• lln h .. k .. 
tilsj U umsüzliiğü resmen bil-

n de b. l 
"1.tşuı ' ız er de, karınlarınnzı. 
haıa tnaz hülyalarla doyurmıya 

·· tnakt 1 l'ıat b 811 vaz geçip, başka birer 
t iş: başka h_irer meslek, başka hi

~ -hihne~Şka bı~er kapı, huJıisa, yaşa
lı j .. t ' çolugumu:zun çocug~ umu . , edj~· 

• (l\'let· .gı eknıeği bulabilmek, ve 
İtı h:nklstediği vergiyi verebilmek 

.. ş il b" 
\>Qkı: ır çare arayahm!" 

eltt~h .ı, sanatkarların bu yeni 
11~tit1eu,b hizihl de bu sütunlarda 
~lundukı u nıevzu etrafında yazmış 
<ıve et ..... arırnıza yeni bir hakikat 
k . .,,,.or F k 

1 de ols. · a at ne yapalım ki. 
' lıakika a, ç?k tekrarlanmış da ol. 

t, Yıne, henüz hic: deiis • 

M ussolininin mesajları ve Hit-
lerin Danzig nutku, Polonya 

meselesinin hitamı üzerine bizi bir 
sulh hareketine hazırlamıştı. Fa. 
kat ortada müttefilclerin tasarla
dıkları yeni ve son derece mühim 
bir vaziyet vardır. O da, Rusya ile 
Almanyanın müşterek menfaatle
rini telif tarzları, ve müttefiklerin 
sulh teklifine karşı alacakları vazi
yete göre tehdidamiz bir hattıha
reket takip edeceklerini göster. 
meleridir. 

Mütecavizlerin soygunculuğu ta. 
mamlamak için icat ettikleri tabi
re göre, Polonyanın "tasfiye,, si 
hitam bulduktan sonra bütün ala. 
kadarlara sulh şartlarının sunul
ması bekleniyordu. Şayet bunlar 
reddoJunursa, Almanya, hasımla. 
rını imha edecek mahiyette olan 
müthiş silahları kullanacaktı. Fa-
kat Moskova vesikası, bolşevikli
ğin bütün varlığile tehdit işine ka
rıştığını ve bütün kaynaklarını 
Almanyanın emrine amade bulun. 
durmak üzere olduğunu göster
mektedir. 

Mü§terek Maceralar: 

M oskova ile yapılan ikincı an. 
laşma, birinci anlaşmadan 

daha sarihtir. Bu yüzden Alman
ya ile Rusya müşterek bir macera. 
ya girişen ve ganimetleri paylaşan 
iki taraf olarak görünmekte ve bu 
işi apaçık yaparak bu vadide hiç
bir müdahale kabul etmiyecekle. 
rini anlatmaktadırlar. 

Bunun manası, bu iki devlet ta
rafından verilen karan kabul et
mek mecburiyetidir. Aksi takdir
de bu karara karşı gelmenin ava. 
kıbiyle karşılaşacağız. 

Moskovada yapılan ikinci vesi
ka, birinci vesikaya nisbetle daha 
ileri bir harekettir. Fakat bu hare. 
ket de yanlış istilcamette yapılmış
tır. 

Buna rağmen İngiltere ile Fran. 
sa vaziyeti ciddiyetle karşılamalı, 
ve onun tazammun ettiği her ihti. 
mali hesaplamalıdır. 

Acaba bu vaziyet Almanvadan 
başka Rusya ile de harbetmeğc se. 
hep olur mu? 

Rusya, Almanyanın yalnız pasif 
dostu değil, ayni zamanda aktif 
dostu olursa Almanyaya karşı te
sirli bir abloka yapılabilir mi? 

Doğrusunu isterseniz dördüncü 
veya beşinci defadır ki Alman dik. 
tatörü tarafından sürpriz ile ka~
şılaşmış bulunmaktayız. 

memiş olan o acı hakikattır. Bu 
mevzuun, layık olduğu dikkate ve 
alakaya bir türlü kavuşamayışı, bi · 
ze garip ve acı bir hayret veriyor. 
Eğer ayni lakaydinin de,·amından 

yine kurtulamazsak, maalesef, sa -
natkarların dimağlanm kurcalayan 
şüpheyi biz de duyacağız, ve onların 

mektuplarını tamamlayan şu suali, 
kendi kendimize sormak mecburiye
tinde kalacağız: 

"- Acaba, alakadarla~ gazete 
okumuyorlar mı?,, 

Yaza.n: 1 
Lloyd George 

1 lngilterenin Eski Baıvekillerinden 

Demokrasilerin Ricali: 

B enim dalına tekrar edegel. 
diğim bir hakikat, garp de

mokrasileri ricalinin karşılaştıkla. 
n diktatörler, yani Mussolini ve 
Hitler ayarında kimseler olmadık
larıdır. Beynelmilel vaziyetin en 
korkunç unsurlarından biri de bu
dur. 

Bunun bir misali de Rusya ile 

yapılan müzakerelerin akıbetidir. 

Polonya mücadelesinin bağlı ol

duğu devleti tatmin etmek menfa. 
atimiz ilctızası idi. Bunun yerine 
gabavetin emrine amade olan bü
tün vasıtalarla onun hislerini ren
cide ettik. Ve bunu cevaplarımızı 
uzatmakla, en yüksek siyasi me
seleleri müzakere için üçünci.i de. 
rece kırtasiyeci memurlar gönder
mekle ve bunları bütün Rusyanın 
Başvekil ve Hariciye Nazırı ile 

konuşmağa memur etmekle yap
tık. Gönderdiğimiz askeri heyet de, 
teşekkül itibarile ayni mahiyette 
idi. 

Almanlar ise, Rusyaya Hariciye 
Nazırlarını göndermişlerdir. Bu 
zat Hitlerin en yakın ve en mCıte
met adamı idi. 

Avrupanın bugünkü vaziyeti, 
Napolyonun zuhuru ile ha. 

sıl olan vaziyetin tekerrürüdür. 
O zaman da Avrupanın mukadde
ratım idare eden orta ha11i rical, 
yüksek dehalı bir adamla karşı 

karşıya gelmişlerdi. Bugünkü Av. 
rupa ise yirmi senelik bir harbe 
dayanacak bir vaziyette değildir. 

Yeni Moskova anlaşmasının ne 
kadar zaman devam edeceği henüz 
ifşa olunmamıştır. Onun için va
ziyetin müzakereye müsait olup 
olmadığını bilmiyoruz. 
Şüphe götürmez bir nokta Po. 

ı-1 ... __ o_o_N_K_ü_v_E_s_u_G_u_· N_K_O_A_L_M_A_N_Y_A __ ı, -ı 
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AVJTUR.YA - MACARıSTAN 
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1914 tenberi Almanyanın geçirdiği istihaleyi yukardaki harita
lardan takip edebilirsiniz. Yukardan birinci harita 914 Alman. 

yasını göstermektedir. ikinci haritada Versay muaheclesinclen 
sonraki Almanya görünmektedir. ürüncü haritada iae 939 tari
hindeki Jtlmanyayı göriiYoruz •• 

lonyanın parçalanacağıdır. Son 
kalan parçasının ne renkte, ne bi
çimde olacağı belli değildir. Irki 
elemanların tanınacağı muhak. 
kaktır. Fakat Almanların, Lehlile
rin Ukraynalıların, Beyaz Rusla. 
nn, yahut Litvanyalıların ekseri. 
yet teşkil ettilcleri yerleri kim ta. 
yin edecek? Acaba Her Hitler bu 
meselelerin, İngiliz, Rus, Fransız 
ve İtalyanlardan müteşekkil bir 
ordunun bu havaliyi işgal etme
sinden on iki ay sonra plebisit yo
lile hallolunmasına razı olacak 
mı? 

Bir Konferans Toplandı:. 

Y oksa bu meseleler fatihlerın 
diktasyonu ile mi halledL 

lecek? 
O akdirde milliyetler meselesi 

nasıl tanılacak? 

Lehistan bir hükumeti hazıra o
larak yeniden vücude getirilecek 
mi? 

Vücude getirilirse hür bir devlet 
mi olacak. yoksa bolşevilclerle na
zistlerin kontrolü altında yaşıyan 
lafzı murat bir devlet mi? 
Şimdiye kadar anlaşılan bir şey 

varsa, Vistülün şarkının komünist 
ve garbının da nazist olacağıdır. 

Bu gibi şartlar altında hür ve 
müstakil bir Polonyanın teşekkül 
edeceğini sanmak abes olur. 

Bu şartlar altında bir sulh kon. 
feransının toplandığı farzedilirse, 
bu konferansın konuşacağı mese
leler ne olabilir? 

Çekoslovakyanın ihyası da ko. 
nuşula'cak mı? 
Almanyanın bütün müstemle

kelerini iade meselesi ileri sürüle. 
cek mi? 

Ve silahsızlanma meselesi ne O

lacak? 

Sonra bir anlaşmaya vanldığı 
takdirde anlaşmanın tatbik olun. 
ması ne ile temin edilecek? 

Yoksa bu konferans da bir ikin
ci Münih'den ibaret mi olacak? 

Yeni bir Milletler Cemiyeti ku
rulacak ve yeni sulh muahedesi
nin tatbikına nezaret edecek mi? 

Japonya da bu konferansa isti. 
rak edecek ve Çin harbi konfe
ransta konuşulacak mı? 

Tetkik Edilecek Meseleler: 

A lmanyanm konferansa İtaL. 
yayı da davet için ısrar ede

ceği şüphe götürmez. Bu da İtal. 
yanın Fransadan istediği şeyleri 

konuşmayı icap ettirmektedir. 
Amerikanın da konferansa da

vet olunması icap eder. Ve onun i. 
çin peşinden hazırlıklar yapmak 
gerekleşir. 

Muhasamatın tatiline karar ver
meden evvel bütün bu ı:neselelerin 
tetkiki zaruridir. 

Şayet nazistlerle bo1şevikler bü. 
tün bu meseleleri konuşmak lehin
de değil iseler harbe devam etmek 
daha hayırlı olur. Çünkü yapıla. 
cak sulh, hiçbir fayda vermez ve 
hiçbir meseleyi halletmez. 

Bütün beynelmilel vaziyeti pe
rişan eden nokta, Vistülden başlı. 
yarak Büyük Okyanus kıyılarına 
kadar hakim olan Rusyanın. Vis
tülden Rene kadar uzanan araziye 
hakim olan nazistlerle müttefik 
bulunmasıdır 

Bu vaziyeti nasıl karşılamak 
lazım geldiğini derinden de. 

rine düşünmek icap eder. 
Halbuki İngiltere · ile Fransa 

halkının ilk intıbaı, tekliflere red 
cevabı vermek merkezinde idi. 
Çünkü, halkın diktatörlük ile de.. 
mokrasi arasındaki davanın harp 
ile hallolunabileceği kanaati çok 
derindir. 

Harp başlamış olduğuna göre 
onu, her neye mal olursa olsun, 
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m\))::m;mı 
ihtik6rla 
Mücadele 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B ugün her memlekette halkı harp 
kadar alakadar eden ikinci 

mesele de i~tikarla mücadeledir. 
Harp havadisleri şüyu bulur bulmaz, 
bazı fırsatçı tüccarlar mallarını sak· 
lamış, hiç bir sebep ve lüzum yok • 
ken yerli rnallann dahi fiyatlarını 

yükseltmişlerdir. Hariçten mal geti· 
ren tiiccarların bazı sebepler tahtın
da malları yükseltmesi zaruri iı;e de, 
yerli malların yükseltilmesine hiçbir 
sebep yoktur. 

Hükumet Cihan Harbindeki tec· 
rübelerdcn alınan derslerden istifa· 
de ederek hemen İhtikarla Mücadele 
Komisyonunu kurdu, bu konıisyo • 
nun faaliyetini kolayla~tırmak için 
ihtikarla mücadele kararnamesini çı
karmak için Meclise de müracaat 
etti. Komisyonun seri faaliyetleTine 
rağmen bugün piyasada fiyatlarda 
müthiş bir muvazenesizlik vardır. 

Mesela Gizlaved lastik ayakkabtlan 
bugün memlekette yapıldığı halde, 
İstiklal caddesinde yan yana olan 
dükkanların birinde 160, diğerinde 
200, ve ötekisinde 225 kuruş. bir baş
kasında 280 kuru!Ştur. Mal ayni mal, 
işçilik ayni işçiliktir. 

Bu muvazenesizlik, daha bir sok 
eşya üzerinde bu şekiJde caridir. 

İlıtikar komisyonunun harp dola
yısıyle eşyanın yüzde nisbetiy]c ço· 

ğaıtılmasını kabul etmesi de, bazı 

tüccarları tekrar bu kararı istismM'a 

sevketrniştir. Ta~·in edilen yiizde nis
betindcn çok yukarı tayin ettikleri 

fiyatları halkın kontrol etmesine im
kan yoktur. Herkesin ayrı ayn bu 

komisyona gidip şikayet etmesi de 
mümkün değildir Halkı, tüccarların 

bu istismarından kurtarmak için, İh. 
tikarla Mücadele Komisyonunun da· 

ha kuvvetH bir kontrol tesis etmesi 
lazımdır. 

Umumi Harpte, harp ihtikan yü
zünden, büyük servetler yapan harp 

zenginleri, kontrolsüzlükten ve mü· 
samahadan istifade ederek fırlamış• 
lardı. Hükumet ilk hamlede bunun 
önüne geçmek için tedbirler aldı. Bu 

tedbirlerin müessir bir şekilde tatbl
kı için, İhtik8rla :\fücadele Komisyo. 
nunun, günlük satışları, mağazalan, 
daha şiddetli bir kontrol altına al -
masını temenni ederiz. Bu temenni 

1 bütün bir halkın temennisidir. 

sonuna kadar götürmek azmi göze 
çarpmaktadır. 

Bütün İngilterede hüküm süren 
kanaat bu merkezdedir. Herkes, 
harp ne kadar uzarsa uzasın, İs
panya kralı Filip'e karşı, Napolyo. 
na karşı, ve Kayzer Vilhelm'e 
karşı kazanılan zaferin tekerrür 
edeceğine inanmaktadır. 

Müthi§ Mesuliyet: 

G arp demokrasileri hükômeL 
leri, çok büyük bir mesull... 

yeti sırtlamışlardır. 

Onun ıçın vaziyeti la -

yıkile muhakeme etmek, mücade. 

lenin alabileceği her safhayı tet

kik etmek mecburiyetindedirler. 

Polonyaya. Romanya ve Yunanis. 
tana, bu memleketlerin askeri mii-
şavirlerile de istişare etmeden ve 
nasıl tatbik edileceği düşünme. 

den teminat vermek hatası bir da.. 
ha tekerrür etmemelidir. 

Bilhassa bir noktayı vakit zayt 
etmeden ileri sürüyorum: 

İngiltere hükumeti, Rus • Alman 

teklifleri hakkında kati bir karar 
vermeden, vereceği cevabı. Avam 

Kamarasına arzetmeli ve dü~ün
celerini izah etmelidir. 

Çünkü Avam Kamarası, Polon. 

yaya verilen teminattan, ancak 
teminatın verilmesinden sonra 

lıaberdar olmuştur. 
Sonra harbin ilanından da. üL 

timatomun gönderilmesinden v: 
müddetinin inkızasndan bir sa-

at sonra haberdar olduk. 
Bu hareketler, demokrasi mües

seselerine karşı oynanan bir ko. 
medi ve millet mümessiilerini feci 

bir emrivakile karşılaştıran bir 
trajedidir. 
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Nevgork Sergisinde: 
Hikaye 

Yaa~Pa~a Hau~~ ~ Ç~N•~ C~at lfaklr 1 
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"Konuşan Otomobil,, 
(Bqtarafı 4 üncüde) 

Yürüyen adam, deve, tekerlek. 
bisiklet, araba, otomobil, 

tren, sal, sandal, yelkenli, vapur, 
transatlantik, uçak, hepşi birer bi
rer resmi geçide l§tlrak ediyorlar. 
Ondan sona bu 1ot ve esarengiz 
salonda gaipten bir ses geliyor: 

kine ile alınııuı oynatılırken Ud 
yandan porjeksiyon veriliyor. Her 
içeri girene bu iki aatıhb lletlerl 
birbiri üzerine blnmlf görebilme
leri için bir teleskop takdim edill
vor. J im. Btbel'bı nerdeyl8 eanL 

19C81bıi sördü. Kadının 
JdrPUdert •in" •in" gözJerinl:ı üze. 
ıine kayıyordu. Elinin arkasiyle 
dudakıaruıı lilcli. Dudak boyuı e. 
linln arkumı boJaladı. DçOk il. 
brptnımnm brom tohı.n ocak 
Meflnin JfliJDda kırmızı kırmızı 
panldqordu. Etbel'Uı kaynanası, 

anlatmakta oldutu eski zaman ma· 
lalını, Jı:eeerek: 

"-Ne o Joba sıkıyor mu. 
1Ulll? .. Dedi. 
"- Ha711'! Ha)'U'! Peki IODra ne 

oldu?.,. 
İhtiyar Jı:adm tombulca gövde. 

llne bltukta rahat bir vaziyet 
wrerek anlatmuına devam etıt 
l'abt bu l8fer Jlm müdahale etti: 
"- Anne bir çay içsek fena oı. 

mu.,. c1edl. llıkwh çay takımını 
hamlatmak üzere ana.ini oda. 
dan cbpn pdermek, w Btbel'ln 
aöılerlnt, dwlülanıu öpmekti. Fa. 
btumed: 

.. _ Dur daha erken, IÖZilmü bl. 
tlre,ylm de ça71 yapanın,. dedi; ve 
libilne devam etti: 

.. _ Sahneye ~kmü ibe1'9 Jı:aps. 
J& pllDce, kapuwı önünün çiçek 
bUetı.nıe dolu oldlllWıu gör. 
... .Aıhd•pe ~gnclt leli. o. 
na a6rüJomm ya Sual, sana bu 
aJı:pm iltifat dehfetll dedim. o da 
bunlar bmlm olmıyacak MDln o-
lacak, dedi. Balbukl - iJle de. 
li1 mi bnlf ya?. Eh size ne kadar 
levincfillml uJltamlJM"lm' .. 

Ztbe1 yine 7ÜZ8 plmekte olan 
bir __,.tfl zaptetmlJ9 Avapl'Ü 

Jim'• dedi ld: 
"- Blr aktrll __,.. malik ol. 

dutun için • kadar lftlbar eder. 
.. ,..wr. Delil ml? .. 

J1m: 
.. _ AllWD aldrtl dellWI ld, ,.ı ..... ~ .... 
.,,._ ~ anhtnırva de. 

.... etti. Ma•Mni bitirince fin-
eualan ft ~ &Mkmek 6. 
8lrW' dJpn flktl. İfte o saman Jlm 
bamnn tberlDe "1dırank onu 
ı.,.ıı 6plciikJa-Je balda. Onla. 
rm umıu da kımı da tübn•nce 
Bthel'e: 
"- Annemin m•Ab amma da 

..m hal iti- mutlüa lllallta 
1-mıfbr, delil ml?" 

•- BaJV ~ mJulmadım. Sana 
dolrmmıu l&JJl,.,tm ml ben de 
aktm olmak tatlJonım. 

J1m. ba lkJerln pbdaıı s1!1J-
1-ifl:lnl --- liildii. l'alW g. 
tbe1: ·- ...,...Jrt ..... aktrlltl 
1- neden olm!Jayun?" Dedi. 

.. _ Annem aJı:trl8 clell1dl ki. 

larkı 16y1eıdl. ~ atJtnmlı 
olarak çıkar. öte berislnl eJUeme 
~etmadt,. 
•- Dinle, ben ühm• brdam. 

Aktrll oı .. .,.. ilam" tmat ta 
.... OntımGD\i hafta llopl ti. 
,.tronndı, Bood Show pl,..mcte 
~ Jwhnlan .eçeceklermlf. 
'- de mtllaMbya stncellm... 

Jfm. tepellDe pmpk dÜflDÜf il
.. afalla,., karardı. Kanal: 

•-11Glahek• Puarted saat aL 
.. o1.cat l8D de sel de ..,-.. .... 

itte 1'andan IDllft çmpr koptu. 
.Jtal: .. Millabalı:aya ıttmlyeceksin., 
..,... Btbel ela .. llll da llll sldece
lba.. diye lmçın hırçm batırıp te. 
~11. 

ketiyle saracak. ve onu dışan taşı. 
yecaktL içinden .. ah ah aksi f8Y· 
tan. Blrincllill mutlaka kazana. 
cak!,, diye içini yiyordu. 

Etbel, kendisini aeyredenlere 
gülümsedi, ve yavq yavaş döne. 
ret, üzerine 19llle gibi akml§ kara 
aaçlariyle gölgelenen beyaz ense
sini; gövdesinin teze çıkan bir ne. 
va libi belde inhina ederek topuk
larına inen çlzgisinl göaterdi. 

Tiyatroyu bir alklf tufanı sars. 
tı. Jlm alkışlamak üzere avuçlan. 
m kaldırdı, Jı:qlannı çattı, elleri 
alkl§lamadan iki yanına düştü. 

Ethel'den aoma sahneye mini. 
mini bir kız çıktı. Açık renkte saç. 
lan bapndan tüten bir buğu gibi 
çepçevre yayılıyordu. Gelip sah.. 
nenin önünde durdu. Yüzü ilkönce 
dcldl ldl. Sonra, yavaı yava1 dudak

Jan bir gülümseyişe uyandL Göz. 
1erl parladı. Ve sanki orada keneli. 
sini .-yreden her erkek bir &şıkı, 
her kadm lSz annesi tmlı gibi me • 
aut )>lr kahkaha salıverdi. Ondan 
IODl'a bir kaç bcluı daha çıktı. 
Her biri topuklan berinde, bir 
deniz fttnerl glbl döndll. Sıra ha. 
xem neyeuuıu 'tJlıluı.;1, ~-'-·· va 

ilçflncll olenlan MÇnMNslne geleli. 
Bot gülüflfl minimini kız birine!, 
blr bafka1J da ikinci. Ethel ise ü.. 
ç6ncl plmlftl. 

J im eve Ethel dönmeden ev. 
vel döndü. Annesi ordaydL 

Annesine ıeUp geçenleri anlattı. 

Olk dik söylüyordu. Annesi: 

"- Demek lrl Ethel'in birinci 
çıkamayıp ta ilçilncü çıkmasına 

memnun oldun ha?,, dedi. 
"-Elbette, sahneye çıkıp ta ko. 

luııu bacaiJ.nı ıöstermesine ben 
mml razı olurum. 

.. _ Nasıl mı razı ~ursun, senin 
kendi annen bir aktristi ya.,, 

.. _Sen hana her zaman sahne. 
ele yalnız prla 16ylemi§ olduğunu 
.c;yledlydin. .. 

"-Dur, ben sana fimcli göste. 
rlrlm.,, cliylnce ihtiyar kadın yuka. 
n çıkıp, koca bir fotoirafı alıp 
pldL Ve otluna "bak!,, dedi. , 

Fotolrafta bir banyoya ben. 
slJen bir f81 gözüküyordu. 

. Fakat bu banyo camda'l ve bi. 
Daenaleyh tamamen f8ffaftı. Ban. 
7onun lçbıcle ve tamamen suyla 
örtül~ aibl ıörünen bir ıu 
perl8l ya~u. Resmin altında 
"Deniz perlal lıfta Suslta Dlvlna,, 

· yazdı ldl. Beline kadar çıplak, ve 
belinden •lw bir balık gibi pul
lu, ve bir balık kuyruğu ile biten. 
p.1 bir Jı:adın aörünüyordu. Jim 
bu kadının )'ilz6ne bakınca anne. 
alni tanıdı. Annesi: 
"- Utan yahu! slt. Ethel'le ba. 

nt! Kızı hür bırak. Böyle saçma 
aapan Jı:aygulardan vazgeç.,. diyor. 
du. 

Jlm gtllilmledl· 

- Şimdi sizi gaz ile tazyık e
ciilmif bir "rocket" vamtaııyle 

ltratoderden geçirip Okyanuaun 
öbür ucuna göndereceğiz. 

Şimdi her taraf karanlık. Yal
nız duvann dibinde 20 sene son
raki şehrin nümunesi var. Burada 
bulunan diğer her şeyin üç misli 
büyüklüğünde güllemsi bir maki • 
ne. Bunun içinde tazyik edilmlı 

gaz var. Önünde içinde seyahate 
çıkacağımız "rocket" duruyor. Ha
reket işareti veriliyor. Salonda çit 
yok. Herkes merak ve heyecanla 
bekliyor. Ani bir infllAk ... "rocket" 
yerinden fırlıyor. Artık öteki sa • 
hile yollandık. 

Bundan ötesi seyircinin hayali
ne bırakılıyor. Gaz kuvvetile neler 
yapılabileceğini tasavvur ona dü • 
şüyor. 

B u hayal diyanndan çıkıp bir 
sinemaya giriyoruz. Bura • 

da tıpkı Mikcy Mouse masa:tannı 
andıran bir filim. Renkli ve hare
ket dolu. Yalnız bunun artiatleri 
makineler, motarler, tekerlekler •• 
Muhtelif malzemenin dans ede • 
rek, prkJ söyllyerek binmesi, zıp
lama.n vuıtuıyle otomobiller tay
yareler kuruluyor, Frijlderler 
meydana çıkıyor. Bu filim iki ma. 

Son girdlllmlz salonda İngiliz 
kral ve krallçetinin Ameri

ka seyahatlerinde bindikleri otomo 
bille milferrel oluyoruz. Salonun 
ortuında büyük bir azametle du· 
ran bu muanam otomobilin kıy -
meti tam 6,300 dolar yani sekiz 
bin Türk lirası. Numaran "'WFI" 

Mister Odet otomobilin camla
rını lpret ediyor: 

- Bunhn görüyor musun di
yor. Tam üç santimetre kalınlığın
da. KUJ'fun geçmez camlardır bun
lar. 

Bu havadis tuhafıma gidiyor, 
zira otomobilin üstü açık. 

- Bu nasıl if, diyorum. Geçe
cek kUJ'fUn camlann üstünden geÇ
mez mi? 

- Dur. diyor. Mister Odet. 
Otomobllln kenannda bir düğ

meyi çeviriyor; camlar yükselme
le bqhyor ve içinde oturanlann 
başlarının hlzasım geçiyor. 

- Ozaman mesele kalmadı, di
vorum. 

Gülilyoruz. 

8 :Sylece bu makineler diyarın-
da geçirdiğim iki saat da 

hitama eriyor .•• Kafamın içinde 
blr tstlfbam ffuetl, 1azüm0n a -
nünde, konUfaD otomobil. danan 
alaçlar, uçan "rocket" ter serginin 
kalababğı araamda kayboluyorum. 

Bir Bakkal Çırağl Bir Ketd1nı Yurdu 
• 

• Bakluıl ~rafa Lambo taralınJan 11 ;verüulen yaralanan 
Olııa it.tanede •• 

Evvelltt gece saat 22,30 da Beyolhuıcta Güllapçı aokatında Limbo 
isminde blr bakkal çırağı, garson Alekonun kamı Olgayı sokak ortasın
da 17 yerinden bıçaklamtı;tır. 

Limbo ile garson Aleko ayni evde kiracı olarak oturmaktadırlar. 
Limbo, Olgaya ifık olmuı, fakat kadından red cevabı almış, bundan 
muğber olarak kadını vurmU§tur • 

Llmbo vaka71 müteakıp, karanlık aokaklar lçlnden kaçmak ister. 
ken, yere düfmÜf, elindeki bıçak aöiaüne batm11 ve derhal ölümünü 
intaç etıniftlr. Kadın hastaneye kaldınlmlf, tahkikata bqlanmıştır. 

GECE MAÇI 

Galatasaray Dün 

Akıam Şiıl Deals Sınıfl Çağnlıyor 
Betiktat alkerlllı: .. bellbiclea: Deahı: 

T lu • IDllfnıa amlmıı •e her banci bir sebeple a mını yen beala ubre Hftedllmemlt clenb eratı 
14. L T ... 919 dDI MYk edu..lderin4'ell 

Galatasaraylılar dün akf8111 Tak- badncle wabe merkeslncle bahmmalan •e 
alnı stadında, geçen hafta Fenerbah. bedel Yerecek olularm 14 birincitepin 

çeye kup muvaffaki7etli bir oyun cama stlnll akfamma kadar beclellerlnl 
•ermiı olmalan •• bqlnclen aoara beMJ 

çıkaran Şişli ile karplaftılar. Az bir, a1ınmı78caiı i1ln olaoar . 
seyirci önünde oynanan bu oyunda Be:10tı11 7erli ukerlllı: ıubesinclell: 
ilk devre zevkli bir tekilde, her iki 1 - Sabemisden bqüne adar ukere 
tarafın karplıklı hücwnlarile geçmlı. ınkedilnaemif dmt. eratmdan sıa..SS4 da-

Galatuaraylılar 43 üncü dakikada :L dotam1alarm ....... pbqe mllracaat,, 

ve Gündüzün ayalfle ilk ~ollerbıi z - Banlann topJamM stinJeri 14 börin
Jı:ıunarak birlncl devreyi galibiyet. cltepia 939 •• normal olaDlardaD ıs birin. 
le blt1rmlPtrdJr. dtetrin 959 ütamma kadar bedel •erebı. 

İJdncl d8VJ'979 Galaluaraylılar lecelderi illD oı..r. 
daha canlı blr OJUDla bqlamışlar YENi NEŞRIY AT ı 
Şif1l kaleslnl bir tazyik çemberi aL 
tına almıflardır. Bu vufyet devn çıom - 1cıa a lnol 9&7181 aeqta 
ortaıarma clolru 1emereslnl vermif mladerlcatJa cdamttJr. 

Bir bo~ clola71 hacis altma atmıp ft Galataaanyhlar l:"at vanta.ıle XOLTOlt - a. oa bet ....... mec:. 
,.... ~ brar ..U. iki adet "-in 1 ll muamn 14 tinci 1&7181 llltltu etti. ____ _ &&l c go erini de yepmışlardır. Bu .. ... ... .. ... .., _ .__......... _.__,_ ba Mntr il blriDcihlrin Ht ,..._ •- a. --- ~ _.._ 
Dl mt t c1aa ıo a aclar Fatihte Atpasa,, go Galatuaraym, Gilndiiz6n aya- ......,..aanm a mcr •1181 indtar etmlttfr. 

~ acık arttırma ne utllacalmr. KJ~ ille 1'Ptılı 3 üncü golft takip etml'9 - ----------
metlal bamıdllr taWlrcle Udad arttmaa. tir. Hakem bunu gol addettlll halele da 2. O Galataaaraym lehine olarak 
• 15 1ılrlacihlrla 119 caqamba silDll um spor Ahalanmı.Sa ender tewıOf • netJceJemniftlr. Galatasaray taJmm 
..Wde .,. tarla ._ mtte icra ecllle. dilen sportmence !lr hareketi~ Gün. Şifli ltar§wnda fU kadro ile oyna
oeblr. t.telılU.rlala müantiacle 11uır ba• düz, golü elle ,-.ptılını 16ylemif, ha- mlftır: 
lwcall -- mtlncutlm Ola ola. kem de bu vufyet karpnnda karan. Osman, rarut. Salim, Etfak. ... 
av. nı dellftlrmek mecburiyetinde kaL ver, CeW. Bedll. Sal•bıttln, GGndila. 

mıı ve Fi kabul edilmemlftlr. Maç Todorl, Saraflm. 

' 
DPnİz Lev<.Jzım Satınalma Komisyonu ilanları 

l - Tabada edllla 1*W1 "'11,175,. Un olaa "'150.000,. kilo Nohat. 17 • 1. T ... 
rln - 939 tarihine rutlJ7Ul uh dili aut 11 de b.,.Jı Arfla almacaktır. 

2 - tık teminatı "1220., lira "63,. kanii o1ap ~ ... sün komiQoL 
dan par ... olank alınabilir. 

3 - lıteldllerin 2490 1&7111 kunmall tarlfatı c1altilinde tamim edecekleri bpa. 
h teklif mektupl&nnı en ıec beW sUn •e uatteD bir uat eneline kadar K11ampa.. 
pda bulmn lıomiı)'OD bqbnlılma 'NnDelerl. ~7flt) 

- * * 
ı - Tahmin edilen bedeli (57.575) lira olu (75.000) kilo seytin7&fı 17 • ı. 

Tetrln • lt3t taribioe raa1a7u salı stilli ... t 14,30 ~ kapalı Arfla almmak ilsen 
ebiltmere konulm111t11r. 

2 - tık teminatı (2111) lira (1S) lnmat otap prtnameaf her da komis70llCl&D 
(lU) kan11 bedel malrabllhule almabilir. 

3 - lıteklilerin 2490 saJdı Jrananan tarifatı dahilinde tamim edecftleri Jra. 
pah teklif mektuplarım a ıec belli siiD •e uattm bir aut eneliu kadar X..... 
papda balaua lıomlQoe hetlranlrpyı ....aer1 (77IO) 

İ~+anbul Lcvdzırn ArnirliğınJcn Yerilen : 

Harıci Askeri Kıtaatı İlanları 

Atalıda 7Ulh unun kapalı ama eblltm.ı 17-10-NI Ah ınaa .. t 11 deh
mltte Tümen satın alma komlqommda npılaeaktır. Sartnam..t h• snn Ankara. 
lıtanbul, EskişehJr Lv. Amirlikleri ve bmitte TOmen utuıalma koml.Q'onlarmda 
S6rüUlr. İ•tekDlerln belli sQn ve aattıeıı bir aat evvel Ok teminatlamu ihtiva e-
den kapah zarflanıu tzmıtte tilmeıı aatm alma komlqonuna vermelerl. ('1'114) 

Mevkii Mlktan T utan lık taMht.tl 

Adapazarı 

Tuzla 
Gebz 

klle Lira Lira Kr. 

no.ooo 
m.ooo 
181,000 

48.'llO 
ıe.aoo 
11,000 

lr * 
1111 u 
1217 IO 
1171 

fakendenındakf birlikler foln qalıda nDll 18fe llUıddeJert bp9Jı art maJDe sa-
tın alınacaktır. Tahmin tlyatlle Ok tllnfaatıan bialanndadır. lateldfler prtıwne
lert 16nnek için Ankara ve lstanbul Lv. AmlrllkJai ve lakenderwıda ala7 •bil 
alma komlayonlannda eörebillrler. Tekllf mektuplan a,alıda ~ san w aatte 
İlkenderunda satın alma komfqonuna makbuz mubhlHade wnnlt olmaltdJr, (Tl31) 

cı...a mlktan Tahmin bedeli Muvakkat ihale 1D•D IUtl 
teMlnatı .... LIN Lira 

Ekmek 
SllD' eti 
Sade Yatı 
Kuru ot 
Yulat 

ı,112,000 

111.JOO 
n,400 

117,000 
1,111,000 

UM,IM .... 
23,UO 
11,CMI 
12,111 

"" .... 11-ıo-m • 
• • • ıı 

* * 

l'lM ... 
''" 

• •• 
••• 
u • .. 

H 
18 

• 
lllrdlnleJd lataatm lb~ olan Ul.000 kilo an eb!ltmlllne talip pkmaAılın-

dan llOll puarbtı ıı. 10. - pertem\19 l(lnG .. t ıı da ,..,.ı.eütır. Şartaamesl 
fıpartada tGmen •tmabna komlqonund a llb'OIGr. Tahmin tutan ll,200 Ura. ilk 
teminata 1211 llradır. lateldllerln be1U • atte lçart.da tomm satuıalma komla· 
7onunda buluıunaJan. ('81) ('18N) 

Devlet Oemiryolları ve Lıırı~rniar, ı:ııfJme U. idaresi ılanıarı 
Polatlı deposuna 1939 - 1948 yılı zarfında setecek olan maJdnelerlmbe k&ntlr 

verme ve depo civarını temizleme illerine mukabil curuf anandan toplanacak 7811· 
m11 koklan almak leln ldar97e Qda Qatelik 3 Ura verme lı1ert ao - 10 - 939 tari
hine mO..dlf paun.t aQn8 ... t 11 de Ha :rdarpqada pr blnuı içinde 1 el lfletme 
komisyonu tarafından açık eksiltmeye konulmllfhır • 

Senelik talünm '1*lell 120 Ura olup mu valckat teminata t liradır. Şartnameler 
1 el ifle\me komiqonuııdan ve Polatlı lataQ'CllUndala puw olarak verilecek-
tir. (8089) 

* * Muhammen 1*!.U 4100 tin olma ıoooo adet b070k, 10000 adet lrllçOk bam .0-
p(lrse 11-10-ltlt eumart.i S(lnO ... t (10,10) OD bucakta JIQdarpqada pr bi· 
nuı dabillndeld komiaJıan tanıfuıdan acık e1ralltme uaullle utm alınacaktır. 

Bu ile -1rmelı: ffteJrenlerla 80'1 lira IO k unqluk muvakkat teminat ,,. kanunun 
t87in ettiii vesalk1e birlikte ekailtme l(lnü aaaUae kadar kom.lqoaa mOrac:aatlan 
lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan pal'Ula olarak dalıtılmaktadır. (8284) 

* * Talibi çıkmadıtından 29-9-1939 tarihindeki eblltmeal feshedilen ve muhammm 
bedeli 10.000 Ura olan bir adet_. ile cabtu tabı makinesi 27·11-1938 Pazarte11 
S(lııQ aut 11,ll de kapa1& art UIUIO De A nlı:arada idare binasında Atm ahnacaldlr. 

Bu ile Slrm•k ~ 'llO liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlll 
ve.lkaJan ve tülif1ertDl Q'1ıi sQn mt H, 16 e kadar komJqon relılillne vermele
ri lAzundır. 

Sartnameler parasız olarak Ankarada Ma17.eme dalreslnden, Ha7darııqada Te-
sellüm ve Sevk Şeflltinden dalıtılacaktır. (12'11) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlara 
1 - Keflf, sartname ve pllnı mucibince idaremizin P.,.babee mo.ldrat fabrl• 

kasında mevcut yemekhanenin mQclOrlQk b1nuına tahvili ve tld.W 111 21 • IX - NI 
tarihinde kapalı zar!1a ihale edllemedlifnden 7eıılclen pazarlıkla ekailtmqe IEGD
mQftur. 

II - K91lf bedeli 18711.84 lira. muvakkat teminatı iTii.O Uradır • 
III - Pazarlık 11 - X • tlt peı"fem°be l(lnQ aut H de K.abaıa,ta Ievuml W 

mObQaat 1Ubellndeki abm komiqonunda 711pılacaktır. 
iV - Şartnameler her l(ln levazım sub esi vezneainden ve tzmır, Ankara blıt

mOdGrlOklertnden Ut kurut mukabDlnd e ahnabllir. 
V - İlteklllerin pazarlık lcln tQtn edl len san ve aatte " 7,1 IOftnme pua)a-

rlle birlikte malulr komlqona ıeimeJeri Ob olunur. (llU) 

Yozgat Nafta Miiclilrliiiünclen: 
Kapab Zarf u .. ny1e lblltMe iN•• 

l - Eblltme;,e konulan lf Yoqat bGkGmet Jron8'Jnın (IOIU) Ura Clt) kurulluk 
bakiye ln1&atıdır. 

2 - Bu ile alt tartname ve evralı:lar IU n1ardır: 
A - Ekalltme prtnameai, 
B - Mukavele proJeal, 
C - Nafia itleri pnel 18rtnames!, 
D - Yapı f4leri fenni prtnamesl, 
E - HU8Usl sartname, 
r - Ketif cetveli, tab1ill ftnt. metraJ. 
E - Proje. 
tatekliler Yor.sat naf1umda ba .wak w ,...tnalneterf tarebWrJer. 
a - ZbUtme 11 • ıo • t1t ,,......... •iDi 1Ut 14 de nafta mQdQrJQl(lnde top. 

lanacalı: kcımiqon huzurunda bpeb ad mulfle npıtacalı:tır. 
4 - Bblltnaeıe -1rebllmek için l*kHlertn CIOl4) Ura muvakkat tcıllnat nr

melert ,,. bwıdan bqka ...tıclald .,..ıld baJz bulunmaaı llzundır: 
A - Dl u CIOOOOl Urablr ~ tntutanı "11mlf bulunması. 
B - İD1Utın meaull7.U ~ tıekabbCll etmlt bir mübendla taahbGtnamesl 

ibra ebn ... 
c - hıale taı1hlnden 1 ıOn en'el mOracaaUa vtllyetten ekalltme)'e lfrebllecelt· 

1erine dair ..uta almalan pl'ttlr. 
ı - thaıe bedelinin CllOOO> Utuı 939 •nesi bOtcesınden ,,. mGteatbl MO bQt• 

e-lnclen ~ otnnacaktlr. 
ı - Telrllf ınektuPlan 1 tlnctl maddede 7Ulb •atten bir •at evveline lnıc!ıtr 

nafta datr.ıne ptlrlJecek, 'kcım!Qon relllillne makbuz muklıblUnde vertlecektlr. 
Poeta ite pderllecelr mektuptann nlha Jet 1 QncQ maddede 7UIJI •ate kadar 
seımı. oJmuı ve dll tanıtm mmıar mum ile iyice kapatılmlf obnall lhnrıdt1' .. 

PeillMa olaeelı pcllnneler kabul edDm-. °'1252., 

Nemnt T L. S. R ..... dttt.., TAN ... .,.._ 
s.•tw " N~t ate ... a.m L6tftt nftanf'Nt'O n..,......nnr .. 



8 TAM 

• 
1 Li PiYA 

.Mili~ Plyarıgo Iclareslrıclerı : 
1 - Mlln Plyaaıo lu.tlerl 11.10.1939 tarl•laclea lffHre• Ziraat laakaıı l•be ve Ala•lan111n lt•l•acl•I• maliaHerde ıaflı• 1ıkanl11111flr. 
2 - Perakeacle olarak ıafmaia meclt•r olcluklan latlkal pi••• blleterl iti• ••r Bayi• •yya••• % 1 O Komlıyo• verllmeıl kararlaıhnlmııhr. 
3 - Mlld Piyango layll ohnak iti• .. raltl aalamak ve laylllk rullıaflla ... ı almak lıtlyealerl11 lıtaalMllcla larakiy Ziraat lankGSI altlnclakl Eski Matta s .. 

yallat aceafesl•I• ltulu•cl•i• &lpye ve dli•r •••Derele Ziraat laaka11 ,... ve ~la•lanaa •lvlyetlerlle sari• ncar ... a• aclreslerl11I ve seyyar laylllk ls
tlyealerl11 ı .. •ıvlyet ve lkameftt• aclreslerlal tllterlr bir ClnlHI ve iki klt'a Fofoiraf ile ltlrllkh mlracaat .... ıerL 

KAN, KUVVET, llTIHA ıuıuıu 
l'OSJl'AJISOL, Uma - UJ'ad kuma olu kJl'nma J'11VUlac.- tue
lf7erek ptahar. Tatb bir qtü temin e4er .. V6cada devamb paçlik, 
·~lik wm. Siairleri eal•Muank ...... '"8lmmlan, 117blml.P 
ve fna tltlştlneeleri pürir. lluannlt lakı'halarda, Mnü temHW. 
lbule, Tifo, Gıfp, Zatflneeye. Sıtma neblaatleriade, Bel pqekllll ve ·••mi iktidarda ve kilo almakta .. , ... u:rnt faldeler temin e4er. 
F O S FA B S O L C; DJier Mitila kavvet ............... Qll'8ll h-.h-

ca luma; de vıualı Wr ...tta Kn, bvwt.. 1'tah 
temia etmml ft llls lnlllaularda bOe teairlnl .......... _. ..... 

ldtW VelrALıffala .-1 ........... •u.n.. Her eesaae4e baluaar .. 

ile SABAH, Ö&LE ve AK$AM 
Her w••kh• •••re timci• 3 clefo •••+-ma• .... , ..... .......... .... 

KIZ TALEBE YU DU 
Llleltntn en ıa.t apubmanında buJuaan bu J'UJ'd fJnlwnlteU 1aa1ann ner 
nevt lb~ ~ nsl)'ettedtr. Tahriren ve şifahen müracaat. 
Yeri : Lllell, Chtltfllrk ........ Ne. 11. MDdlre MeekOre 

KUtilph•nelerin en Git ı"afım illa1 edecek 
MU1l, ObjUtif ve Çok hqeCanh b1r 818t: 

ini 
Bu ..-de ,ı.tmı ,ok, bayii JOk, patnra hiç ;oktur. Bu ..rl otu
maya bqla1JP ta bırakmanın da tmJrlnı yoktur. bQncl tabı çıktı. 
Fiatı: 100, Ciltlisi: 125 kurut nettir. 

Sabf Merkezi: Yeni Poıı.tane karfmnda meydancık hanında. Muallim 
Fuad'ın (Amıdolu Türk Kitap Depoı1U), Satıf Şubesi: Ankara cadde. 
~--sinde Ko. 117 Vahit Ag:lr'ın Kırtasiye majazaaıdır __ _, 

Daima Genç 
Daima Güzel 

lnaPt:ı Kamuk eczanesi 

ııaGstah:ıaratından 

Krem Balıamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

Musiki 
Terbiyesi 

Paril Komervatuvan Armo. 
ni Profetıörii Albeıt ı.vtpac.• 
m yazdllı ve Fra,-ıs /daule. 
misinin takdir ettlll bu eser 
18 uncu tab'mdan Abdıilb•Hk 
Denker tarafından titb bir iti-

- Bayanlara mabaua l6IOse takıl- SINGER - lMO modelleri P1mlltlr ... 
mak Ozere elmaalı pllk saatlerin mUdan pek az ol· 

dulundan reklAmına devam edemlJecelb, Bu saatlerden """..,... lıeln acele tınattan LIU.fade ediniz. 

No. t ee3 No. 1M4 No. lHS No. 1 ... 
.. eıma. 100 lira 111 elmu 150 lira .,.. elmu 110 lira 71 elinu 1• Ura • elmu Dl lira 

EmuJlerl libi 1& wıe garantilidir. Tqradan talep vulwnunda tediye prtlle aönderlllr· 
SIN&ER saatleri YENi MA$AZASI: letanbal Fminlnfi Tramn y caddeel No. 1 Tel: 21 

'--------~~------------------..--------! 

Tirli flllClıiı en lteıleylcl maclcle lerl kltlli ltl•y.MI•• 11jı1flr1nıı 
mlk••••I bir 11elachr. lc•ltllerl• ltllerek kapıfflklan ••lorl 

Y• Yltaml• k.,..iı flmclıklan•m 

FINDIK TARIM 
Kooperatifleri Birliti 

Twaflllcla, Her Zaman 

Emrine Hcmr luluncluracaUr. 

Guetemlzin 9.10.939 tarihli 
Dillhuınuı 7 nci sahlfwlnde 

netndllen 
Her türlü Macf.en komürü yakan 

Alanya Sobalan 
fılnının adre81: (BEYAZIT, YBNt
ÇDhD, TRAMVAY CADDESİ 
lfo. 114) oJ4ulu 7&P'acakken lif 
raldwnı Nhvm (144) teklinde dl· 

-- ıUmlfUr. Tublb olunur._, 
lemtl 

0 /o 8.5 Faizli Vı ekiz Sene 
Taksitli Emlik Sab§ı 

CiMi -1'tr bacalc katta Mlds ollh 

na lJe. tercüme edilmlttir. 24 ht. 4. IDdl tc:ra dalr•buleaı 

ll:renJdb1lııde Sahr&71eedtt mabaJlesinde 
eski K&7lfdalı, )'elı1 O'~ cadde
sinde llkl 15, 15 mfl. 78i 111, 158 lfo.h 

nı•abll .... bir Jdltldbaı 
~ Cmwb'll---
710 ~ murabblıdar.) 
Oç btta dllrt otiJı kArs1r 
bir ..... tali*mt • 

l'onnaclüı ibaret bu eterin tabı Bir ~ dolQı •utma 1raru ...rt.. 
nefuettne de aynca itina olun. len n ..,.. mtiteellik hall,.ıane Be. 
mafi'u'. 11'17atı 125 kuruştur. eiktatta ~ :rolaltaacla No. 1a ev. 

,. de 17.ıo-• tuilıhle t....., per • - ı..... lltaltevf-r--- ..... .,. dal saat ıs ... )'iade 79bnit be. 611---------.. ti hab•4ıiı takclilde lt-lo.Nt tarihini adli llUUted sln8 a)'lll uatte "*8. 
Hlue Dlzeltmesl 

Sirkecideki GGq6r llleltndea. ht.e 
Mned1ne tahvil edUea bilet numara-

nda ~ adr•t• artmma aretl71e atı. 
lacaimdu • haJlfncle buır bala ... 
man mlracaatlan rica ohuaur. 

Balatta 9*t ~oaall :ral MoUaqkt 
.mahlıu.inde Dmıiıd tokal>nda en es
ki 12 mfl. eüi H 7en1 H lfoJı 
Kadı~ Caferala- maııan.tncle 
.ıct Kundl79 7ent Muratbe)- ıoka
fmda eüi ıı J'enl 18 !fo.h. 

Yeı:Uka1eıle ..ıtt Hacıplıt :reni Bacı• 
evbacl maball..um. Hacıpirt caddealn
de eüi 11 mfl. :reni a lfo.b. 

Oe buculs katta .ıtı adah 
Q9 aofah terkos. elektrik 
telllatmı havi abpp bir e
m tamamı. 
Bir bucut katta Qç ocla1ı 
lrArllr bir evin tamamı. 

Bac, Dic, Ne Grip, RolllClfizma. 1annda mOnr&Up batuı vardır. ZAY!-ı.tanblal ilk olaaWu .... ol,. 
S S llaktbt llMI tken eehven yerine dalam ~....,...,..., 9Qf ettim :JmiaiDI 

1 - Arttmna 25 Blrfnclt.ttrbı nt tarlhhae da,.n ~ ıano. ...t H 
::ra tadar ::rapllacak ve ~ mçıok bedel verenlerbı OatQndıe 

2 - Arttınrıan llrmek itin nadwnmen Ja:rmtan " ıo u nllMllnde P11J 
;rat&rmak Jhunclır. 

1 - Arttırma beclellntn d6rtte biri petl n ve ıert blam Mldz llftld• .... 
vt taksitte öc:\enir. TaQ!Uer " 1,1 faize tl bldlr. 

Nevralll, kınklık Ye • ainlon derllal ....... aıN :rUIJmıttu'. Tubib olunur. alacalaDdan eakiıiıiio hfllıml J'Oktv. 

- lcaltıada ılncle 3 kap ahNltlftr. - ~·-------•• tik okaldu: J&met 

4 - Talcaltler ~· kadar s~enkul &ancbla b1rincl c1er..se 
lcahr. 

1 - l'azla tafllllt ünü w binaların fo~ IDrmek lcln smhJr 
S.Vlllne mOraeaat edHineHdlr. f 

..... S.Mflar Ak•de•lıl Mlldll•ltlll4 ... 
A ........ btHOn pabelminde 11 • 10 - - ~ •hebmdn 

Tllala , .......... Din o1unm. ( <ilülcn ckmcqİ.<icvrcqi(Wılıı)ltalancm.Schrİyc İ. Pİrİncİ.Fİyo 
'EICE LILllll YE FAZl.A $1$ 1 ISTIDADI OLAMLA•t GIDA 1 • 

TAMIMMI CZANAM• ICZA DIPOLA 1 1 ÖYÜ• AKICALinLIADI SATIUR • 

~ .. 5. 1 UMUMi DEPO: INGIUZ z .. 
EYOOLU - JSTA llUL 
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