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5 ICIJRUŞ • GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

1 D E AL BÜRO 
lilu kitap barolarının lı çıkarma kudretini arttırmak tatlyenler 
için k11a, fakat all"lelf bir kitaptır. O alze az maaraflarla çok tı 
naifi çıkarılablleceOlnl gösterir. Fena ve yanlıt bUro uaullerl 
yUzUnden geri kalan, hattı zarar eden veya batan mileAeaeler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 Kr. 

ngiltere FiiliTeminat istiyor 
CHAMBERLAIN, HITLERE CEVAP VERDi 

Polonya istilasını T anılmak 
Esasına Dayanan Bir Sulh 
Teklifini Kabul Etmiyoruz 

........................ Nutkun Esasları:-................ . 

1 - Hitlerin teklifkri Polonya zaferini tanıttırmak ve Führerin 
maf(lfıplar üzerindeki hakkını tanıtmak esasına istinat edi
yor. Göyle bir teklif kabui edilemez. 

2 - Alm1\n miJleti de dahil, bütün milletlerle beraber bizim de 
istediğimiz hııkiki sulhtür. Yoksa tehditlerle, tehlikelerle 
dolu bir mütareke değil. · 

3 - Bunun için de Alman hükiJmetinin fiili teminat vermesi 
Iaıımıhr Başk~ hi~bir ~ekilde ·bugünkü hükfunetin sözü
ne itimadımız yoktur. Bu fiili teminat, en .sarih ve en esaslı 
şekilde verilmf'dikçc İngiltere ve Fransa kararlarmdan 
di:inmiyeceklerdlı. Bu iki şıktan birini se~mek Almanyaya 
aittir. 

. 

4 - Hedefimiz yalnız 7afcr değil, zaferin daha ilerisidir· Aılale
te istinat eden, miizakere ve anlaşma ile başarılan bir sulh 
temin edeceğiz. 

Simdi 
1 

Soz Berfin indir· 

Bu Teminat Sarih 
Şekilde Verilmezse 
Geri Dönmiyeceğiı 
Romaya Göre: Sulh lmkanr Henüz Kaybofmamıştu 

Berline Göre: Harbi Şiddetrendirmek Lazımdır 
/ngiliz Bcqvekili Mi.ter Chamber~ai'! Konu1uyor .• aıııı -··--,---------•••H--•H..-en• .. ~ftWwcuuawuc ............. Nevyorka Göre: Sulh Taarruzu Akim Kalmıştır. 

~Ulh 

'teşebbüsleri 
MoSkovada Yeni Mii.zakereler 1 Londra, 12 (Hususi) - Bqvekil Mister Chamberlain, bugün 

Avam Kamaraımda Almanyanın "Sulh Teklifi,, ach verilen ve 
Her Hitlerin son nutkunda izah edilen noktai nazara, İngiltere· 
nin ve müttefiklerin kat'i cevabını vermittir. Almanyanm aözle 
değil, kati ve sarih hareketle taahhütlerini ifa edeceğine dair ka
ti teminat vermedikçe, yaptığı f enalıklan bertaraf etmedikçe, in. 
giltere ile Fransanın, haklı davalarını zafere kavutturuncıya, Akim Kaldı 

~azan: M. Zekeriya SERTEL 

İ ngiliz B~vekili Mieter 
1) Chamberlain meia.kla 
!\eklenen nutkunu dün Avam 
llınara.smda söyledi. 

Finlandiya - RuSya 
T e~asları Başladı 

dünyayı tecavüzden kurtararak bü~ 
tün milletlerin tam hiirriyet içinde ................ iT ALYA - ....... . 
yaşamalannı temin edecek şartları 

sağlamlayıncaya kadar harbe devam 
edeceklerini söylemiş, meclis tnrafın

Sulh Tekliflerini 

. llütün İngiliz milletinin, bütün İn-

dan hararetle aıkışıanmış ve bütün Londraya Göndereli 
muhalefet liderleri tarafından teyit . . eti ilmiştir. itliı d - .. 1 . . omınyon ve mustem ekelerı-

:~ Ve müttefiklerinin fikrine ter
~an o_lan Mis~r '?1amberlain, Hit-
~ katı ve sarılı bır cevap veriyor. 

t giliz Başvekili, bilhassa şu nok
.... ~ar ÜZ~rinde şiddetle ve ısrarla du
' ~:Y-or, 

Amerika, Moskova 
Hükiimeti Nezdinde 
Teşebbüste Bulundu 

Sarfedilen Gayretler 
Mister Chamberlain, söze, hükılme 

tin Alman teklifini tetkike söz ver. 
diğini anlatarak başlamış, arada Her 
Hitlerin de nutkunu irat ettiği için 
İngilterenin dominyonlarile ve Fran
sa ile istişareler yaptıktan sonra ka
rarını verdiğini anlatarak vaziyeti 
şu şekilde izah etmiştir: 

l 1 - Kuvvete dayanarak ihdas edi
tıerı. eı:nriv&kileri kabul esasına daya-

arı. bir sulh yapılamaz. 
ti 2 - Şimdiye kadar verilen sö:de
tı rı. tutulmadığını bilen İngiltere yal-

12: Ian ·ı . t . l{ a verı en temına a manamaz. 
h ~iki bir sulh için söze değil, esere 
1~ ll'ıak lazımdır. Ve Almanya fül 
~lı sulh istediğini isbat etmedikçe ko-rak mümkün değildir. 
tltıd - . İngiltere mütareke mahiye
~llk e ~ı:. sulh istemez. İngiltere an
l'iy ' butun milletlerin istiklal ve hür· 
bıl' eunı garanti eden ve kuvvete söz 
l-ab~lt1 _rnıyan bir sulh için masaya otu-

• ır. 
4 . 

ltıU - Sulh kuvvetle ve zorla değil, 
~ı:alterelerle ve karşılılrh anlasma

tenıin. edilebilir. 

• J ngiliz Başvekili, bugün için bu 
~lrn Şartlardan hiçbirinin mevcut 
~oı:dığına kanidir. Bilikis Hitler 
telll ~Ya ernrivakünin tanınmasını is-

el\te k . 
\ratnıa ~ ' uvvetıne dayanarak sulhe 
hııltk ga calışmakta, ve sulh arzusu 
:tek 

1.~da fiili bir garanti vermiye
glt!Q 

80
Zle iktifa etmektedir. O halde 

<liıetı Yapılamaz. Ve yukarıda zikre
~ilte Şartlar tahakkuk etmedikçe İn
tla.t ~eyi ve müttefikleri sonuna ka
tıedQ arbetnıekten hiçbir kuvvet me
tQtt b7~l.Binaenaleyh sulh veya harp 

· ~eu rıni tercih yahı.ız Alman hükiı
lle aitt' ır. Hltler, muzaffer bir 

(Sonu Sa: 6, SU: 2) 

Finlandiyanın Vaziyeti Dolayıs_ile lsveç, Norveç 
ve Danimarka da Bir Teşebbüs Yapacaklar 

Londra, 12 (Hususi) - Finlandiya ile Rusya arasındaki ko
nutınalar bu aktam Kremlinde ba,Iamıştır. Finlandiya Hariciye 
Nazırı, bu aktamki beyanatında, Moskovanın hiç bir talepte bu
lunmadığım, yalnız fikir mübadelesi arzusunu izhar ettiğini ~ 

Finlandiya Cümhurreiıi 
KYôSTI KALLINO 

"İngiltere hükumeti, ancak ağus. 
tosun nihayetine kadar ortalığı kap. 
lıyan gerginliğe rağmen, müzakere
lere devam etti. Çünkü sulh yoluyla 
bir tesviyenin mümkün olduğuna ka
nidi. Bunu temin için Almanların 

Danzigteki dostlarına sakin ve ma
kul bir hattı hareket takibini tavsiye 

(Sonu, Sa: 6 Sü: 4) 

ATATÜRKÜN 
Anıt· Kabri 

Nasd Olmah? 

[ söylemiş, daha sonra arada güçlük- -

ler çıkmamış olduğunu ilave ede- 1 • M ht 1 B • 
rek, ihmaline imkan bulunmıyan U 

/beynelmilel kaidelerin mevcudiye- svıçre, eme ır 

Kim Yapmah? 
Hükumet, Atatürkün anıt -

kabrini yaptırmak iizere dün· 
yanın en büyük sanatkarları a
rasında beynelmilel bir müsaba· 
ka açmağa karar vermiştir. llu 
vesile ile TAN ~anatkarlarımızı 
vazife başına çağırmaktadır. 
Bu büyük eserin nasıl olması ve 
kimin tarafından yapılması la· 
zım geldiği hakkında sanatkar· 
larımız arasında bir anket açı
ypruz. Bu mevzua ait ilk yazı 
heSind sayfadadı;r. 

tine işaret ederek, beyanatına şu şe- AJ T •• •• 
kilde devam etmiştir: 

"Bitaraflığımızdan geçmeyiz. Di· man ecavuzune 
;~ B~~::~:~:=:t:~~n~;a~~;~.a:.i.~ Karşı Tedbı.rler Aldı 
Amerıkanın Teıebbusu 

Amerika hükumeti bugün Rusya 
nezdinde teşebbüste bulunarak Sov
yet hükumeti ile Finla~diya arasın
daki konuşmaların iki taraf münase
betleri arasında fena tesir yapmama 
sı temennisinde bulunmuştur. 
Amerikanın Moskova Sefiri de 

bugün Ifremlini ziyaret ederek, Mo
lotofla görüşmüştür. 
Diğer taraftan İsveç, Norveç, vı: 

Danimarka devletleri Rusya nezdin
de müşterek bir teşebbüste bulunmı
ya karar vermişlerdk. 

(Sonu Sa. 6 Sil. 1) 

Garp Cephesinde Almanlar Zayiat Verdiler 
Paris, 12 (A.A.) - 12 teşrinievvel 

sabah tebliği: İlk hatlar unsurlarının 
faaliyeti, bu gece Mozel ile Ren ara
sında hududun muhtelif kısımlarına 
sirayet etmiştir. 

* Berlin, 12 (A.A.) - Garp cephe
sinde devriye kıtaatınm ve batarya
larının hafif faaliyeti Şimal Denizi.'1· 
de ve garp cephesinde hava kuvvet-

lerinin hafif faaliyeti olmuştur. 
Lüksemburg cenubundaki bir çar

pışma esnasında bir Fransız tayya
resi düşürülmüştür. 

ilk Hezimet 
Paristen şu mütemmim malumat 

veriliyor: 
Alman kuvvetlerinin faaliyeti şim

di Rhin ile Moselle arasında bütün 
(Sonu Sa: ft, Sil: 3) 

Roma, 12 (A.A.) - Reuter ajan
sından": Öğrenildiğine göre İtal
yanın yeni Londra sefiri Bastiani
ni, bugün Londraya hareket etmiş
tir. Mumaileyh, bir muhtırayı ha
mil bulunmaktadır. Bu muhtıra, 
İtalyanın sulh tekliflerini ve bey
nelmilel bir konferansın içtimaa 
daveti hakkındaki noktai nazarla-
rmı ihtfra etmektedir. 

EN SON DAKiKA 
Londra, 12 (Hususi) - Finlan

diya murahhasları ile Molotof a. 
rasında vuku bulan ve iki saat de.. 
vam eden ilk miıliıkata Stalin de 
iştirak etmiştir. !kinci bir mtllfı.kat 
ta beklenmektedir. Rusyanın bazı 
askeri üsler istiyeceği, fnkat k. 
land adalarını Finl ndiyaya bır.'.l
kacağı bıldıriııyor. Bugun ''ütün 
;;imal devletlen aynı mealde no. 
talarla Sovyet Rusyaya müracaat 
etmişler ve Rusya ile FinJa.,diya 
arasındaki munasebetlerin dostau__e 
olarak devamını beklediklerini 
söylemişletdir. 

Finlandiyanm istiklalini !eda cl
miyerek harp ede,ceğiclir. Buna 
mukabil Rusyanın harbe karar 
verip vermediği belli de6ıldir. 

En son haberlere göre, Sovyet 
Rusya yakında Norveçten de Atlas 
Okyanusuna nazır üs istiyeccktir. 

Alman hükumeti, Fınlandiya el
çisine bir nota vermiş, Ruc;yanm 
1914 hudut:arını meşru olarak is .. 
tıyebJecegini bildirmiştir. 

TAN, makinesindeld hususi tertibat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika ıtelen haberleri verecektir. Haber 
olmedııtı giln bu kısım bos lı::ıılacakbr. 
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PENCEREMDEN 

iş 11 Dil .. e • 
mı 

Kaldı? 
Yazan: M. Turhan TAN 

H avas ajansının dünkü tebliğle-
ri arasında şöyle bir haber de 

,·ardı: Alman kumandanlığının sinir
lendiği anlaşılıyor. Çünkü bu ku· 
mandanlık birkaç gündür durmadan, 
dinlenmeden ve hemen hemen her 
saatte ve her yerde keşif kolları ça
lıştırıyor, Fransız hatlarının ınahi· 

yetini ve Fransız silahlarını tartıyor. 
Anlaşılan şudur: Alman kumandan
lığı Fransızların maksadını öğren· 

mek için her imkana başvurarak dil 
almak niyetindedir! 
Şu haber doğru ise garp cephesin

de ve Almanlar hesabına iş. dile kal
ını~ oluyor. Dil? .. Bu, malum oldu~u 
üzere, ağzımızın içindeki dil değildir. 
Bazı sazların üflenen taraflarındaki 
titrek parça da değildir. Karanın de
nize doğru uzanan ince ve sivri yer· 
Icri ise hiç değildir. Burada kullanı
lan dil, harp esiri manasınadır. Şu 
fark ile ki boğuşula boğuşula, dÖ'\.'Ü· 
~ille dövüşüle elde edilen esirlere es
ki türkçede tutsak denirdi, baskın 

suretile yakalanan esirlere de dil adı 
verilirdi. Dilleri tutsaklardan ayır· 

deden en mühim nokta, dillerin 
mensup oldukları millet ve ordu 
hakkında malf.tınat vcrmeğe zorlan
mak için tutulmuş olmaları idi. Öbiir 
tutsaklar · ellerinde siY.ıh olduğu hal
de \'e harp içinde yakalandıkları 

için - casusluğa - ekseriya - zorlan
mazlardı. Diller ise sırf bu maksatla 
elde edildiklerinden tath ve acı su
retlerle casuslukta kullanılmak iste
nilirdi. Tatlı ded~ğimiz vasıtalar, on· 
lara bol para vadetmek, r~ah yolları 
göstermek, şahısları Ye seviyeleri 
müsait ise rütbe ,.e memuriyetle 

. kandırmak gibi şeylerden ibaretti. 
Acı vasıtalar ise çeşit çeşit işkenf'e
lerdi. DiIJer, kendilerinden istenen 
maliımatı \·ermezlerse tahammiilü 
nıüşkül surette işkenceye konulur
lardı. Bu vaziyette kendini kaybedip 
de casusluğu kabul etmek ve bildiği· 
ni• -söj-°':emek mecburiyetinde kalan 
diIIerin yalana başvurmalarına ise 
:. vatan uğrunda nihayet can vermeği 
göze almamışlarsa- imkan yoktu. Çün 
kü verdiği haberin yalan olduğu an
laşılan dilin dili ensesinden çıkarı· 

lı.rdı. 

Bununla beraber dillere köriikörü
ne itimat etmek ve onların verecek
leri habere göre harbi idareye kal
kışmak akıllı karı değildi. Çlinki.i 
karşı karşıya gelen ordu kumandan· 
larının - serdengeçti ve fedai mahi
yetinde - adamlar sc~ip onları dü~
man müfrezelerine - dil olarak - ya
kalattıkları ve bu gönüllü dillerin 
bir hayli işkenceye göğüs verdikten 
sonra guya acıya dayanamıyarak 

verdikleri yalan habl'r1erle kendHe· 
rini yakalıyan tarafı yanlış harekete 
ve hatta felakete sevkettikleri görül
müştür. 

Meşhur Cebe kumandasında \'e 
Kafkas derbentleri :volile Avrupaya 
geçen Cengiz ordularına o dcrbent
lerdc kılavuzluk edenler işte bu fe
dai dillerdendi ve Cebe fırkalanndan 
bir ikisini yanlış yollara sevkettikle
rinde!'! - yalan söyledikleri yerlerde -
asılmak suretile başkalarına korkunç 
bir ibret nümunesi teşkil etmişlerdi. 

Avusturyalıların (1601) de yaptık
Jan Kanije muharebesinde de meş
hur mücahit Tiryaki Hasan paşa, Ke
nan ve Handan adlı iki dönme köle
nin düşman ordugahına savuştukla
nnı görünce onların kendi aleyhinde 
''erecekleri haberleri kıymetten dü
şürmek için güzel bir düzen kurmuş 
ve delikanlılnn gönüllü dil gibi tanı
tarak düşman 'kumandanına idam et
tirmiş idi. 

Hulasa bir ordu kumandanının 

düşman ordusu hakkında bilgi elclc 
etmek için dil yakalamak istemesi 
çok eski harp usullerindendir. Bu
gün o usul ile zaferler kazanılmasına 
imkan yoktur. Onun için Havas ajan
sının haberini dikkate değer bulduk 
\'C işleri dile kalmış görünen Alman
lara: "Kacan bu taze maarifle eskiler 
alayım" demek zorunu duyduk!.. 

Bu Gece Ramazan 
Ayasofyada Zeynep Sultan camii ııeri. 

findc bu akşam teravih namazım müteakrp 

iki Profesör 
Daha Ayrıldı 

6 Yıl içinde Üniversitemize Hiç Bir Şey Vermemiş 

Olan Bu Profesörlerin Ayrılışı da Bir Hayli Gariptir 
Türk tabiiyetine kabul edildiği halde Amerikaya giderek 

orada bir Yazife kabul etmek suretiyle Üniversitemizle ala
kasını kesen profesör Nissen'den sonra iki profesör daha Ü
niversite ile alakalarını kesmişlerdir. Bunlardan birisi, 5 se
nedenberi 700 lira aylıkla hukuk fakültesinde çalışan hukuk 

TAN 

il: K 1 Z 1 L A Y : 1 

iKi AŞHANE AÇTI 1 
1 

Kızılay Cemiyeti, bu sene 
1 

' yurdumuza gelecek göçmenler ' 
1 için birisi Sirkeci garında, di-

' ğeri Tuzla istasyonunda iki aş-
hane açmıştır. Buralarda yur
dumuza gelen muhacirlerin 
tertip edildikleri yerlere sev
kedilinceye kadar iaşeleri te. 1 

min edilmektedir. Bu sene Ro. 
manya ve Bulgaristandan Tür- I , 
kiyeye 15 bin göçmen {?elecek- ı' • 

ti. Yarısı gelmiştir. Mütf>bakisi 
de önümüzdeki ayda geleı•ekler 

1 

t a r i h i o r d i n a r y i.i s pro. 1 

B O L• 1 k fesörü Honiktir. Diğeri de yine ayni 
eş ve n ıra 1 miktarda aylıkla fen fakültesinde 

ve yerlerine gönderileceklerdir . . 
Seyyar hastane tesisatı 
Kırşehir ve Dikili zelzele!eri 1 ı 

Ka"'·gv ıt Paralar der·s· v .. ere.n riya. ziyat or.dı.'naryi.is .P. r .. 0- gibi ve bunlara benzer felakt>t ı 
fesoru Mıves'tır. Bu ıkı profesorun zamanlarında istifade edilmek ı 

Takl•t Ed•ıd•ı de üniversitemizden ayrılışları tarzı, 1 

unların şahsiyet sahibi ve ciddi a-1 1 b ve icabında miktan 7500 yata- j 
ğı bulmak üzere seyyar hasta

Beş ve on liralık kağıt paralarımı. damlar olmadıklarını ortaya koy. 1 
muştur. Profesör Honik haziranda se neler hazırlanmıştır. Bunlar, : 

zı taklit etmek suçile Bekir ve Mu- ı.. .. "ld" ~.. d h 1 
Yahat maksadile şehrimizden ayrılır- ı uzum goru ugu zaman er a 

bittin isminde iki kişi yakalanmış. - - f r t . il b.l k . 
ken buradaki dostlarından birine is- aa ıye e geçır e 1 ece ve ıca-

tır. tif . . k . "B hında yatak adetleri 10 bine 
Bunlardan Muhittin Karamürselde anamesını yazara vermış ve en k d k l ·1 ek . 

A ·k · 'di ş ı a ar cı arı abı ec tır. 
Tabakhane mahallesinde 227 numa- merı aya. ış aramıya gı yorum .. a ı Müt~hassıslar, bu rakamları 
ralı evde oturmaktadır Bekir de bi . yet orada ış bulursam d~rs senesın. 

1 

b h .. . . • - . . • . ı : u ayır muessesesının fevka. 
tişik evde oturan komşusudur. den evvel sana telgrafla bıldırırım. 1 1~d .. "k d' . . 

S d · tü · · · d · lil e ve huyu ısıplınle çalıştı-

F 'lhak'k f .. H ik ık· .. ı gına delil saymaktadırlar. 
Bunlar çarşı içinde bu paralan sü- en e ıs anamemı verırsın,, emış. \ . ~ . 

rerlerken yakalanmışlardır. Muhitti- ı 1 a pr.o esor on ı gu~ ev. ,r ·-· 

nin üstünde bir tane on liralık, üç vel bura~akı ar~adaşına, Ame~ıkada 1 . __ _ ._ 

tane beş liralık sahte kağıt para bu- iş bulduguna daı~. t~lgr~f _çekmış, ~r~ POLiSTE : 
lunmuştur. Sahte paraların renkleri kadaşı da .. prof~sorun ı~tıfanam~sını 
ve resimleri oldukça muvaffakıyetle h~k~k fakultesı dekanlıgına tevdı et. 
tesbit edilmiş, fakat yazılarında mu- mıştır. 
vaffak olunamamıştır. Kağıdı da ko- Profesör Mizes de bundan beş se
layca asıl paralardan tefrik edilebil. ne evvel üniversite tar.::ıfından anga
mektedir. Sahte paraların şekil ve je edildiği vakit kendisile beraber 
evsafı her tarafa tamim ile bild.iril- yaşamak üzere beraberinde bir ka. 
miş, Muhittin ile Bekir de müddeiu-
mumliğe verilmişlerdir. 

Muhittin isticvabında: 
- Ben ömrümde bir ve iki buçuk 

dm getirmiş, bu kadını da üniversite 

teşkilatına bağlı ecnebi diller mek
tebinde yüksek bir maaşla lekto1·at-

liralıklardan başka kağıt para gör- ris, yani muallim olarak yerleştir -
medim. beş ve on liralık kağı: para- miştir. Fakat üniver'5ite rektörlüğü 

ların rengini de, şeklini de bilmem. bu ders senesinde bu kadını angaje 
İstanbula gelirken kaptan AH hanı:> 

25 lira verdi. 
"- Şu para benim sana hediyem 

olsun, İstanbulda güle güle harca. 
Yalnız gelirken bana bir kaç gramo
fon plağı getir,, dedi ve ben işte o 
paralarla kaptana plak alırken yaka. 
landım,, demiştir. 

etmeyince Proıesor Mızes uarıınm;, 

istifasını vererek memleketimizden 
ayrılmıştır. Profesör Nissenin de ar
tık memİeketimize •gelmiyeceği an
laşılmıştır. 

Nissen, üniversite rektörlüğüne 

gönderdiği raporda vazifesine lüzum. 

suz olarak müdahale edildiği nokta-
sından da bahsetmiştir. 

Beş senedenberi memleketimizde 

Bekir her şeyi inkar etmiştir. Mu. 
hittinin üzerinde bir de sahte nüfus 
tezkeresi bulunmuştur. Sultanahmet 
sulh birinci ceza hakimi Muhittini 
tevkif etmiş, Bekiri kefaletle serbest çalışan ve her ay üniversite bütçe-

bırakmıştır. Zabıta tahkikata devam I sinden 700 lira para alan bu ecnebi 
etmektedir. profesörlerin bugün üniversiteden 

-o--·- 1 ayrılışları bir mesele değilrlir. An • 
MAHKEMELERDE: cak bu ecnebilerin bu altı sene z:rr

Kurbaijahdere 

Cinayetinin Duruşması 

Başladı 
Geçen sene Kurbağalıderede ber

ber Tevfiği ustura ile boğazlıyarnk 
öldüren İsmail oğlu Feridun Çatara, 
nın dün ağırceza mahkemesinde du
ruşmasına başlandı. Şahitler dinle:n
di. Kahveci Ali bildiklerini şöyle an 
tattı: 

- Berber Tevfik benden çay isteı}i. 

fında daima münferiden çalışmış ol

maları ve hiçbir doçent yetiştirme • 

meleri şayanı teessüf görülmektedir. 

Esefle kaydedelim ki, bu başı boş ted 

risat 'bugün de devam etmekte, ecne

bi Prf. lerin rolü ya bozuk türkçe ile 

yahut ta tercüman vasıta.sile ders an
latmaktan ibaret kalmaktadır. Bu -

nun haricinde refakatl~rinde ne bir 
genç yetiştirmekte, ne de mensup 
bulundukları ilim şubesi hakkında 

bir eser vermiş bulunmaktadırlar. 

Taksimde Sıijınak 
Yapıhyor 

Şehirdeki pasif korunma faaliyeti 
ilerlemektedir. Beyoğlu kazası namı
na Taksim bahçesinin arka .. ında 200 
kişilik bir sığınak yapilacaktır. Bun
dan başka her kaza baş mühendisi 

Cıvata Fabrikasında 

Yangın Çıktı 
Eyüpte Yavedud mahallesinde Ar

kandalı Türk limitet şirketine ait 
civata fabrikasında yangın çıknnş. 

fakat genişlemesine meydan veril 
meden söndürülmüştür. Yangının, 

ocağın yanındaki çalı süpürgeleri
nin tutuşmasından ileri geldiği anla
şılmıştır. 

ArkadaılarınıYaraladdar 
Usküdaraa Toygar Hamza mahal-

lesinde oturan 11 yaşında Muhittin 
ile arkadaşı 9 yaşında Kasım arasın
da oyun yüzünden çıkan bir kavgada 
Kasım, Muhittini ekmek bıçağıyle 

kolundan ağırca yaralamıştır. 
* Galatada Çığırtkan sokağında 

oturan Nuri ile arkadaşı Yako ara
sında kadın yüzünden çıkan bir kav 
gada Yako Nuriyi bıçakla bacağın
dan yaralamıştır. 
* Kasımpaşada oturan Celil ile 

komşusu Edip arasında eski bir me
seleden dolayı çıkan bir kavgada, 
Edip Celili bıçakla kolundan yarala
mıştır. 

* Pangaltıda Bebek sokağında o
turan 11 yaşında Nobar ile arkadaşı 
Aram oyun yüzünden kavga etmiş
lerdir. Neticede Nobar Aramı ça!{l 
ile yüzünden yaralamıştır. 

Beyaz.tta Yangın 
Dün saat 13 de Beyazıtta Çadır. 

cılar caddesinde Ali Rıza Paşa hanı
nın bodrumunda yangın çıkmış, ta
mam 4 saat devam ettikten sonra, 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Yangın, bu hanın Sitraki Eniiye
ciye ait 32 numaralı bodrumunda 
çıkmıştır. İçerisi yüzlerce ot şilte ve 

j kır1k dökük masa ve sandalyalarla 
1 dolu olan bodrumda, ateşin nasıl 

çıktığı hakkında henüz bir fikir e-
dinmek mümkün olmamıştır. Zabıta 
tahkikata devam etmektedir. 

Bursada Polis Kursu 

Dükkanında Hulusi ve Feridun da 
vardı. Ben kendilerine çay götür
düm. Fakat orada kavga ettiklerini 
görmedim. Sonra kumsala inmişler. 
Tevfik boynundan kanlar fışkırarak 
yukarıya çıkıyordu. Ben, o kadar 
gördüm. 

Mevkuf sı.ıçlu ise: 
- Tevfik bana, dükkanında bı· 

çak çekti, elinden aldım. Onu ben 

öldürmedim, diyordu. 

de kendi kazası dahilinde yapılacak Bursa (TAN) - Halkevinde. po. 
sığınak yerlerini tesbit etmek iizere !isler için mesleki bir kurs açılmış. 

Muhakeme gelmiyen şahitlerin 

çağrılması için talik edildi. 

Bir Maliye Tahsildarı 
Aranıyor 

tetkikat yapmaktadır. tır. 

SUAL CEVAP 
S - SellUlold nedir? Bundan barut 

ve kAllıt yapılır mı, nebati midir, hay• 

vant midir? 

C - Sellülold nebatlann c.sas madde· 
sini teşkil eden ve Sellüloz denilen mad
denin asitlerle kimyevi bir surette mu
amelslnden istihsal olunur. Kimyevi 
remzi şudur: 

C H O 
6 10 5 

bunlar gibi birçok imalatta Sellüloidden 
istifade edilir. 

* S - Dört eınıflı sanat mekteplerin-
den çıkan talebeler devlet memurluğu· 
na gl rerlerken hangi derece Uzerlnden 
muamele görUrler? 

C - Dört sınıflı sanat mektebi me
zunları lise mezunu addedilmezler. Ma· 
ari!çe lisenin muadil sınıflarına göre 
muameleye tfıbi tutulurlar. Baremde 
dereceleri ayrıca tasrih edilmiştir. Ba
remdeki dereceleri liseye muadil<liı'. 

aziz şehitlerimizin ruhlarına ithaf edilmek 
ürere tanınmış hafızlar tarafından mcvlü. 
du serif okunacağı haber alınmıştır. 

Recai isminde bir maliye tahsil
darı üç sene evvel kendisi fuzuli o
larak para tahsil: ve irat kaydettiği 
için ağırceza mahkemesine verilmiş 
tir. Dün muhakemesi yapılacaktı. 

Suçlu gelmemişti. Ehlivukufun tet
kikat raporu okundu. Polis suçlunun 
nereye gittiğini tesbit edemediği i
çin mahkemede hazır bulundurama
mıştı. Muhakeme suc:lunun ihzarı i
çin talik edildi. 

Sellüloidden kağıt hamuru, b:ınıt ve
saire yapıldığı gibi Bagalit denilen ha
mur da istilısal olunur. Sanayide daha 
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Altın Fiyatı 
Düşmiye Başladı 
İhracat Faaliyeti Arttı, Muhtelif Memleketlere 

Bir Çok Eşya ihraç· Edildi. Balık ta Yükleniyor 
Bir aralık 16 - 17 liraya kadar fırlamış olan altın, bir h~f· 

ta evvel 15 buçuk liraya kadar düşmüştü. Fiyatlar dün yenr. 
den düşmeğe başlamış ve diin bir anda 125 kuruşluk bir sil. 
kut kaydedilmiştir. Altın ~imdi en fazla 11 lira 25 kuruş kıY 
met bulmaktadır. 

l hracat işleri ı--
İhracat madde~eri .. üze:·i?de ınl~~- A ciyan Belediye 

şaf başlamıştır. Üç gun ıçınde bır ~ 

milyon ura ya yakın ihracat. yapıl - Tarafından 
mıştır. Fındıklardan muhtehf partı-

ler D~nimarka.' tsviçr:, A~m8:11~a, Satın Alınıyor 
Cenubı Amerikaya gonderılmıştır. 
Limanımıza gelen yedi İtalyan vapu. Tevfik Fikrete ait aşiyanın Arnefı 
runa mütemadiyen mal yüklenmekte kalılar tarafından satın alındığı }l:J~ 
dir. Mısıra kavun gönderilmiştir. İs. kındaki havadis doğru değildir. ~' 
viçre ve Almanyaya yaprak tütün, yan henüz satılmamıştır. Beledı) 
İtalyaya kuşyemi, yumurta, Danimar burayı almak için icap eden mua~ 
kaya kuş yemi, İngiltereye av derisi, lelere başlamıştır. Vali ve beledi) 
kuş yemi, badem, tiftik, Amerik:ı.ya reisi bu husus hakkında dün keııd 
afyon sevkedilmiştir. Siyasi vaziye- sile görüşen bir muharririmize ~ 
tin inkişaf edeceği ümitlerini belir- miştir ki: 
nıiş gören piyasamız iktısadi vaziye. "- Fikretten kalmış bir eserin Jl1 
tin de iyileşeceğine kuvvetle ihtimal hafazası bizim için bir vazifedir. ti 
vermekte ve ihracat için hazırlıklar ki istimlak kanununa tevfikan ı,eı~ 
yapmaktadır. Romanya va Bulgaris- diye burasını istimlak etmek iste 
tan dünden itibaren piyasamızdan ve 6 bin lira kıymet vermiş. vere· 
lekerda çekmektedir. bu parayı az bulduğu için aşiyanı ~ 

Hindi.standan vaki tal.epler memiştir. Amerikalılar aşiyana 
Hindistandan bir firma Ticaret O- bin lira veriyorlarmış, ben de aşiY9 

dasına müracaatla harp dolayısile tetkik ettim, filhakika bina 10 bill 
ithalat güçlüğünden bahsederek ra değerindedir. Yeni istimlak karı 
memleketimizden ithalat yapmak is- nile fiyatını takdir ederek buna 1 
tediğini bildirmiştir. Bu firma eğer km bir bedelle aşiyanı istimlak e0 
mevcut ise sanayi müesseselerimiz. büyük şair Hamidin de eşyaJa.l' 
den cam mamulatı, demir mamulatı, buraya naklederek bir müze haliJI 
kağıt, mukavva, elektrik malzeme- koyacağız. İcap eden tahsisatın ı 
si, kimya alıitı, kemik tutkalı iste- mini için çalışılmaktadır.,, 

miştir. 
'*ı.,,..ı~~ .!.,,..,_ .. : 

İthalat maddeleri hakkında mınta
ka ticaret müdürlüğünce hazırlanan 
raporlar bitmiştir. Ticaret odası sa
nayi şubesi de ithalat maddelerinden 
hangi iptidai malzemeye ve ne mik
tar ihtiyaçları bulunduğunu sanayi 
müesseselerinden sormu~tur. İstan
bul piyasasında mevcut stokları ile 
bu maddelerin kıymetleri de ayrıca 
tesbit edilmektedir. İthalat tüccarla
rı siyasi vaziyetin alaca~ı şekli kes
tiremediklerinden fazla miktarda 
mal ithaline taraftar görünmemekte

dirler. 
Muayyen bir tarifeye göre. mun

tazam sefer yapan vapurlarla gelen 
dahili ticaret eşyasından bundan sen. 
ra gümrük beyannamesi aranmıya • 
caktır. Yalnız gayri muntazam sefer
ler yapan vapurlarla nakledilen ve 
lisansa tabi yasak edilen ihraç mad
deleri için beyanname aranacaktır. 

Dün gelen ithal.at malları 
İtalya bandıralı Bosforos vapuru, 

piyasamız için elektrik malzemesi, 
makine ve yedek aksamı, pamuklu, 
yünlü mensucat, suni deri, tıbbi ec. 
za, sellüloid, fotoğraf malzemesi ge. 
tirmiştir. Amerika bandıralı Egse
gutif vapuru da külliyetli miktarda 
kalay, buz dolapları, otomobil, fotoğ
raf malzemesi çıkarmaktadır. nus 
Svanetya vapuru da at kılı. boynuz 
ve tırnak getirmiştir. Romanya ban
dıralı Onitis vapurile piyasarruza de. 
mir boru ve kalorifer malzemesi it
hal edilmiştir. 

Çini, elektrik malzemesi satan tüc. 
carlar, bu mallardan ithal edemedik. 
lerini, bundan dolayı fiyatların yük
selmekte olduğunu ticaret mıntaka 
müdürlüğüne bildirmişlerdir. Mın. 
taka müdürlüğü dün tüccarları da. 
vet ederek kendilerile. görüşmüş ve 
evvelce Çekoslovakyadan gP.tirile1'1 
bu malların Romanya yoluyla geti. 
rilebileceğini ve getirilecek malların 
fiyatlarının da makul bir hadde tu
tulmasını tüccarlara bildirmiş4ir. 

Tirebolucla lındık "'tışları 
Tirebolu (TAN) - Fındık Tarım 

Satış kooperatifi kendi ortaklarından 
fındığın beher kilosunu 17 kuruştan 
!latın almakta ve yüzde doksan nis. 
betinde avans vermektedir. 

Kooperatife ortak olmıvanlar. fın. 
dıklarını tüccara kilosu 12 kuru~tan 
satmaktadırlar. 

Yıldız Sarayı 
T"ıiıSıı'ilı• .. ..-ıı ... vvw4' 

Belediye Yıldız sarayı ve balı 
sini harabiden kurtarmak için bU! 

yı imar etmiye karar vermiştir . ..;. 
h. . d 1 isi 

dız sarayı ve ba çesın e:ı nası 

fade edilebileceğini ve sarayla bıtt. 
çenin ne suretle imar edilebilece~i 
tesbit etmek üzere belediye reis tı1 

avini Rifat Yenalle belediye encii . 
. . y w d'' 41 ııı azasından A vnı agız, un 

dıza giderek tetkikat yapmışlal'0µ 
Belediye Yıldız bahçesinin bir P~ 
haline getirilerek halkın istüadeSI< 

arzedilmesini düşünmektedir. Sal'9· 

dan nasıl istifade edileceği henüz t 
bit edilmemiştir. Bu hususta sat' 
bir defa da Prost tarafından tet1'

1 

. }(tıl 
edildikten sonra karar verılece 

Zeyrek Cinayetinin 
Duruıması 

1>11t1V Geçen sene Zeyrek yoKu:i'-
başında Sanatlar mektebi talebe:~ 
den Hasanı öldürdüğü için te" 
edilen Kadri oğlu Rüatin ağıtce 
mahkemesinde duruşmasına de'rS 
edildi. Suclular müdafaasını 1199 

Muhakem; karar için talik edildi· 

T A K V 1 M ve H AV• 

13 llkteırin 
C U M 

lu uncu ay 
Arabt 1358 
Saban: 29 

Gün: 31 

Güneş: 6.08 - Oğle: 

1939 
A 

İkindi: 15.08 - Akşam: 

Yatsı: 19.09 - İmsak: 

- Hava Vaziyeti 
Y eıilköy Meteoroloji istasyonundl;o" 

lınan malumata göre, .. hava .yurdun 1' t 
eli, Trakya ve Ege bolgelerınde ço lrl~ 
!utlu ve mevzii yağışlı, Orta Ans.d~tıt' 
Garp kısımlarında bulutlu, diğer ~fjl 
rinde umumiyetle açık geçmiş, ru O' 
bütün bölgelerde Şarki istikametteı1 11, 
bi bölgelerde orta, diğer yerlerde 
Ege denizinde kuvvetli esmiştir. ~ 

Dün lstanbulda hava bulutlu re/ 
rüzgAr Şimali Sarkiden &aniyede 5 ıı 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de bll\11 1., 
yiki 1018.6 milibaremdi. Suhunet eıı0ıı 
sek 19,1 ve en düşük 8,1 sangrat " 
yiki 1018,6 milibar idi. Suhunet eı1 ;$ı 
sek 19,1 ve en düşük 8,1 santigrat 

0 

kaydedi!miştir. 
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[BUGÜN 1 
Harbe Devam 
kararı 

Y cızcrn: Omer RıZKJ DOGRU L 

E vvela Fransa, daha sonra İn· 
giltere Başvekili, Her Bitlerin 

:?tkuna cevap verdiler. Bu iki hü· 
lltnet de, Her Bitlerin iste~ikçe, 

lıliUetleıi ezmesine ve yurtlarını çiğ
lleınesine, sonra bunların mukadde
~tını tayin etmenin yalnız kendisine 
"~t olduğunu söylemesine ve istediii 
gıbi hareket etmesine razı değiller
d' ır. Razı olmadıktan başka, beynel-
lılilel ihtilafların serbest müzakere
Ye tabi \'e büyük, küçük her milletin 
lılukadderatana hakim olması esası
bı sajlamlamak ve tecavüz zihniye· 
tini tenkil etmek için silaha sarılmış 
0\llu.nuyorlar. Her Bitlerin sulh tek
lifi, bütün bu esaslara saygısızlık ifa
de ettiği, bir milletin kanına girmeyi 
"e '7arlığını yikmayı mübah gördü
iii, üstelik bu tecavüz hareketini de 
~asvip ettirmeyi istihdaf ettiği için 
llıiltere 1'C Fransa bu sulh teklifini 
l'eddetınişler ve harbe devama karar 
"erınişlerdir. - ·•- . .. 

İngiltere ile Fransanın bir sulh 
teklifini kabul etmeleri için bir ke· 
r~ Alınanyada söziine inanılır, taah
Jıiidüne güvenilir bir hükumetin iş 
\aşına geçmesi lazımdır. Çünkü bü
liib tecrübeler, şimdiki hükumetin 
btı bakımdan hiçbir değeri haiz olma
dtitnı isbat etmiştir. Sonra Alman· 
~anın işgal ettiği yerleri tahliye et· 
"1esi, verdiği zararları telafi ederek 
0ttalıkta emniyet havasını yeniden 
tesis etmesi, velhasıl sulh teklifini İ· 
tiı:nat ve emniyet uyandıracak bir ha
\ta içinde yapması gerektir. Halbuki 
Alblanya, teklifini bu şartlar içinde 
deru, daha fazla hakim ve mütehnk
lcinı bir tavırla yapını' ve bu suretle 
takip edegeldiği hattıhareket üzerin
de ı.nar ettiğini göstermiştir. 

Bunun neticesi olarak İngiltere ile 
transa harbe devam için karar ver
lbisJerdir. 

llu karann ilk hedefi zaferdir. Ve 
tafel'ln hedefi Alman milleti de da-
....... ._ ___ _.. ..... ..,,.~ .......... _ •~• •u l.luı. .t ııt:• 

tini kurtarmak, her nesli yeni bir 
lıllrp ile karşılaşmaktan korumak, el
lıllsıJ yeni bir •izam kumıak ve her 
ltıilletin bu nizam içinde tam hül'l'İ· 
3'et ve refah içinde yaşamasını temin 
etnıektir. 

\'oksa uferln hedefi, tahakkümü 
tahakkiimle kar~ılamak, yahut Al
lıtan milletini yıkmak değildir. 
İngiltere ve J:ransanın kararı bu 

~llhiyette olduğuna göre, Bitlerin 
ral'p cephesinde harbi durdumıak 
;~~unda beslediği ümit, boşa gitmiş. 

1
_ lfatp devanı edeceğine göre ne o· 
~ilk? 

.\hnanya ile Rusva arasında va· 
llllnıası t~karrür ede.~ yeni istişar;ler 
hpıJacak mı? 
it 'tapdırsa, Almanya ne gibi feda
&rlıklara katlanarak Sovyet yardı

l'tı.ını temine çalışacak? 
'toksa bitaraflara taarruz ederek 

"'ıi harbi kısa kesmek yolunu tuta
eılJc? 

., llunJarm biri de henüz belli dcğil.. ı,, 
bJ l\t~.ster Chamberlain'in dediği gi
--:.;oı artık Almanyanındır. 

Cincinnati,' 12 (A.A.) - Ame
rikan is federasyonu heyeti u
nıumiy~si, ittifak ile bir karar 
sureti kabul etmiştir. Bu karar 
suretinde amele sendikaları ta
rafından Alman emtiasının boy- ı 

kot edHmesi kabul edilmekte 
ve bu boykotaj, Rus mallu·; ile 
"partamanter hükumetlere kar
şı totaliter devletlere iltihak e
decek olan bütün memleketler,, 

1 ] mallarına teşmil olunmaktadır. ( 

=-_J 

Bir Alman 
Gemisi 

Esir Edildi 
---oı---

Almanlar Amerika 

Transatlantiğini 

Bahramadılar 
Londra, 12 (A.A.) - Presse Asso

ciation, Almanların 13.615 tonluk 
Capnorte vapuru Pernambuk'dan 
gelirken, Cenup Atlas denizinde esir 
edilmiştir. 

İyi malümat almakta olan maha~ 
fil, Holandanın bitaraf geınilerin tor
pillenmesi üzerine şimal hükumetle
rinin Berlinde yapmak tasav·.rnrunda 
oldukları protestoya iştirak etmeme
sine intizar etmektedir. Zira şimdi. 
ye kadar hiçbir Holanda gemisi batı
rılmış değildir. 

Avam Kamaraımda Bir Sual 
Saint • Domaingue hükumetinin, 

Alman tahtelbahirlerine yardım et
tiği hakkındaki haberlerin doğru o. 
lnn olmailri11 Avam Kamarasında 
sorulmuş, alakadarlar tarafından ve-
rilen ce~apta bu hukiımetin bitaraf
lığını muhafaza etmekte olduğu bil
dirilmiştir. 

Şilinin bir tekzibi 
Şili sefareti, Fransada ve Belçika. 

da neşredilen ve Şili adalarından bL 
rinin yabancı tahtelbahirlerc üs vs
züesi görebil~eğine dair olan bazı 

haberleri resmen tekzip etmektedir. 

İngiliz bahriyelilerinin 
şapkaları 

Ingiliz bahriye efradı, düşmanın 

İngiliz filosunun harekatı hakkında 
malumat alamaması için bundan böy 
le şapkalarında mensup oldukları ge
milerin isimlerini taşımıyacaklardır. 

Amerika transatlantiği 
Nevyork, 12 (A.A.) - İroquois 

transatlantiği, refakatinde muhripler 
ve deniz tayyareleri bulunduğu hal
de seyahatin son kısmını yaparak 
buraya dönmüştür. 

Saat sisteminde bir bombanın mev 
cudiyeti ihtimaline karşı ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere bütün bagajlar 
ihtimamla araştırılmıştır. 

Vapurda Avrupadan kaçan 584 A
merikalı vardır, 

Türk cukeri heyeti rei8i O. Kazım Orbayın ve heyet azalarının Londrada istikbaline ait bir intıba .• 

Yeni Leh Hükômeti 
Siyasi Faaliyette 

Sovyetler, Polonya Ordusunun 
Bakigesile Muharebe Ediyor 

Londra, 12 (Hususi) - Polonya Hariciye Na. 
zırı Zaleski dün Lord Halifax'la ve müteakıben de 
Chambcrlain'le uzun bir görüşme yapmıştır. 
Akşam Polonya Büyük Elçisi Kont Raczinski bir 

dine vermiş ~ ziyafette ezcümle Halifax, John Si. 
nıon, Atlee ve Sinclaire hazır bulunmuşlardır. 

Zaleski bugün Kral tarafından kabul edilecektir. 
Leh mahfilleri cuma akşamına kadar devam ede

cek olan bu görüşmelerden çok memnun görün. 

Pariste vücude getirilmiş o1an Polonya hükumeti, 
eski rejimden rr..ahkfıın edilmiş olan Pilsudski aleyh
tarı bütün eski muhalefet rüesasının iadei huku
ku~n karar vermiştir. 

Zehirli Gaz Meselesi 
Lond'!'a, 12 (A.A.) - Alman. istihbarat Ajansı, 

bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde Büyük Britan
yanın Polonyaya zehirli gazlar vermiş ve Alman 
askerl~rinin bu gazlarla itlaf edilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Harbiye Nezareti, bu iddiaları reddetmekte ve 
İngiltere tarafından Polonyaya katiyen zehirli gaz 
verilmemiş olduğunu tasrih eylemektedir. 

Alman Zayiat Bilônçosu 
Zutch Arbeiterzeitung, Almanların Polonynda 

uğradıkları zayiatın 91 bin maktul ile 85 bin yara
lıya baliğ bulunduğunu yazmakta ve bu rakamların 
Alman müdafaa nezareti tarafından tesbit edilmiş 
olan erkam olduğunu ilave etmektedir. 

.Bu gazete, 190 Alman tankının tahrip edilmiş ve 
361 tankın da hasara uğratılmış olduğunu yazmak· 
ta ve netice olarak Almanların 421 tayyare kay
betmiş olduklarını ilave eylemektedir. 

Rus ve Alman Harekôtı 
Mosko,·a, 12 (A.A.) - Ha-vas Ajansından: .. Garbi 

Beyaz .Rusyada Bialowieza ormanında Sovyet müf. 

rezeleri ile Polonyalı zabit ve neferler arasında mü
sademeler devam etmektedir. Sovyetlerin hareka-

tına tayyareler de müzaheret ediyor. 
Çok sıklık olan bu orman, pek büytiktur. Ve bazı 

kısımlarına henüz insan ayağı basmamıştır. Göring, 
birçok defalar bu ormana gelerek vaşak avlaınıştır.,, 

Berlin, 12 <A.A.) - Büyük Alman umumi karar

gahı tebliğ cdjyor: 
"Şark cephesinde merkezi Polonyada birçok nQk. 

talarda Bug nehri mecrasına varılmıştır.,, 

Alman - Rus 1! Birliği 
Loncira, 12 <Hususi) - Söylenildiğine göre, Rib

bentrop ile Molotof arasında aktedilmiş olan itilaf 
mucibince Polonyanın Ruslar tarafından i5gal 1?dil
mi5 kısmında balunan Galiçyanın petrol mıntaka
ları tamamiylE'! Almanya tal'afından işletilecektir. 

Petrol sah8ları, Alman teknisyenleri tarafından 
kontrol edilecek ve hasılatı Almanyaya ihraç olu
nacaktır. 

Vilno Şehri Meselesi 
Londra, 12 CA.A.) - Times gazetesinin diploma

tik muhabiri, Polonya arazisinin Sovyet Rusya ta
rafından Litvnnyaya devri hakkında mütalea yü
rüttügü bir yazısında diyor ki: 

"Britanya hükumetinin, müttefiki olan Polonya 
arazisinin her hangi bir devlete iltihakına göz yu
mamıyacağı izahtan varestedir. 

Bu itibarla, Vilno eyaletinin, yeni Sovyet - Lit
vanya muahedesi neticesi olarak Litvanyaya devrL 
ni kabul edemez. Esasen, bu cihet tarafımızdan Lit
vanyaya açLlcça bildirilmiştir. 

Ayni zamanda, Vilno'nun Litvanya tarafından 

alınması, Polonyanın Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında taksim edilmesi hadisesi gibi tefsir edile
mez ve ayni derecede şiddetle takbih olunamaz. 
Çünkü, evvela, Litvanya, Sovyet Rusya ile bu mu
ahedeyi süngü kuvvetiyle yaptığından, muahedede 
dahi tasrih edildiği veçhile Sovyet Rusyanın, ona, 
istiklalini biföil kaybetmesi mukabilinde bazı arazi 
tevziatı vermesi ve Litvanyanın da bunu kabul et
mesi muahazeye şayan değildir. 

3 
............................. 
f HARP FIKRALARI ı 
i Tarihi Vesika i 

Yazan: Aka Gündüz 

O rtahia bir afet çökmüş. 
Yakan yanan, yıkan yıkılan, 

dövüşen, boğuşan, boğazlaşan .. 
Yalnız Amerikalı Mister Som 

kayıtsız. Mister Sam gelişi güzel ya
şamakta. Mister Sam aldırışsız. 

Dünya harman çorman olmuş. 
Herkes endişede, korkuda. Her • 

kes ihtiyat tedbirleri alıyor. Teda • 
rikli davranıyor. Asyalı Bay Maçin 
cihan piyasasma Çin işi Capon i~i 

mamulat yetiştirmekle meşgul. 
Avrupalı Mösyö dö la Pe yangı· 

na uğrayan evinin saçağını söndiir • 
meğe uğraşıyor. 

Afrikalı Sinyor Hacı Gaffar tc. 
laş içinde yelyeperek. 

Avustralyalı Sir Con Bul da ted · 
bir, tedbir üstüne. 

Yalriız Mister Sam.. Yalnız A :; 
nıcr.ikalı Mister Sam hareketsiz. 

Bir gün sordular: 
- Bu haliniz ne Mister Sam? 

Dünyanın karışıklığına karşı bu ha· 
reketsizliğiniz doğrusu yakışmıyor. 

- Halimde ne var ki? 
- Ortalık allak bullak oldu. N c· 

den durup oturuyorsunuz? 
- Elimde tarihi bir nsika ' 'ar 

da ondan. Vakti saati gelince iş bu 
vesikaya dayanacak. Ne diye ~inı .. 
diden telaş edeyim? 

- Bu harikulade ''esikayı bizo 
de göster, biz de biraz ferahlayal1m. 

- O gösterilmez, anlatılır. 
- Anlat i~·Ie ise. 

- Anlata~,m: Vaktiyle bir diyar 
vardı. Orada şimdiki diplomatların 

vazifesini kahinler, büyücüler, iüü • 
rükçüler göriirlerdi. Bir gün bu ka
hinler toplanıp hükumdarın huzu • 
runa çıktılar. Bir ağızdan: 

- Ey haşmetnıeapl dediler. Bil
melisin ki bil tün dünyada yedi ~ ıl 

kuraklık, kıtlık olacak. Hele kurak. 
hk son dereceye gelecek. Ondan son· 
ra yağmurlar başlayacak. Bir yağ • 
mur, bir yağmur ki deme~·in gitsin! 
Kuraklıktan yanan halk bu yağnıu.r 
sularını toplayacaklar. Kana kana 
içecekler. Ne çare ki o yağmunın 
suyundan bir yudum i~en d~li· ohr -
cak, hem zır deli. 

Haş~etmeap hükıiındnr düşün • 
ceye vardı. Ne yapmalı, ne etmeli? 
Yapacak bir tek şey var: Küpte bak
raçta ne kadar su varsa sarayın mah· 
zenine toplamak. Tılsımlı yağmurlar 
başlayınca içmemek. Yedek sudan 
içip delirmekten kurtulmak. 

Hükumdar bu. Para çok. Nüfuz 
çok. Adam çok. Tam yedi sarmç do· 
lusu su biriktirdi. Artık keyfi yerin
de. Çıldırmaktan kurtulmuştur. D~r· 
ken kahinlerin söyledikleri kıtlık 
kuraklık başladı. Yedi yıl sürdü. On
dan sonra yağmurlar yağdı. Onca yıl 
susuzluk çeken insanlar yağmura 

saldırdılar. Bir içen delirdi, iki içen 
çıldırdı, üç içen zincirlik oldu. Dağ
daki çobandan saraydaki baş vezir
lere, hanım sultanlara kadar delir -
meyen kalmadı. Koca memleket i • • 
çinde yalnız hükumdar akıllı. Bir 
gün, beş gün, on gün ... Fakat akıllı
lığın da bir derecesi \'ar. Koca zir
zoplar diyarmda konuşacak, laf »n· 
layacak kimse kalmamış. IIükiirnılar 
önce sckıldı, sonra afaJladı, dah3 
sonra düşünce:rc daldı, mel8nkoliye 
tutuldu. Bir gün sarayın balkonunR 
çıkıp etrafa bakındı. Anladı ki bun· 

Sovyet - lngiliz 

4nlaıması Etrafında 
1 
ca deliye bir akıllı kar etmeyecek. 

___ , ____ .._ ____ Kader kısmet bu imiş diyerek altın 

tasını yağmur suyu ile doldurdu, diHADİSELERİN İÇYÜZÜ 
t !.ondra, 12 (A.A.) - Daliy Teleg. 
s'Ph gar.etesi, dün aktedilen İngiliz.. 
cli0~et ticaret anlaşması hakkında 

Yor ki: 
)'l aıı anlaşma bizim tarafımızdan i
)Q ~atşılanabilir. Çünkü Sovyet Rus. 
be nın eski ortağını, yeni dostu lehine 
~1 rtaraf etmek veya onun cesaretini 
~tllla}t gibi hiçbir emel beslemedi. 
n~ delil teşkil etmektedir. 

41ınanya, Bulgaristan 

4rasında Anlaımalar 
bil~f!a, 12 (A.A.) - Bulgar ajansı 

~ll'ıyor: 
tı~1 fyada yapılmakta olan Alman _ 
ı:ı.~t·gal" ekonomik görüşmeleri, dün 
b~dlc~ıeruniş ve mevcut ticaret mua- ı 
itil\ esı ile kliring mukavelenamesini 
ı,l\ <lflı eden bazı anlaşmalar imza • 
~k~ıştır. Bu anlaşmalar, iki m em. 

ll'lcnfaatlerini korumaktadır. ı 

• 

• 

• 

Hitler, MuHoliniyi sulh taarruzuna İftİrake ik· 
na için, kendiaini Cenubu Şarki A1Jrupasında ser .. 
beıt bırakacağını ve burasını lta!yan nüfuz mutw 

takaaı olarak tanıyacağını bildirmi,tir. Fakat 
Mu•solini, Sovyet Rusya Balkanlara indikten 
sonra Hitlerin bu vaadinin kıymeti kalmadığını 
ıöylemi,tir. 

* AJınnnya \'e Sovyet Rusya müştereken Cenubu Şar
ki A vrupasını Ol'g:anize etmeğe karar vermişlerdir. Bu 
karar üzerine Tnnn ve Balkan memleketleri arasındaki 
hudut ihtllaflrmnı hallederek, bu memleketleri birbiri
ne yakla~tırnnya teşebbüs etmişlerdir. Romanya ile 
Macnristana aralarındaki ihtilaflan unutmalannı, Ro .. 
manya ile Bulgı.ristana da Dobrice ihtilafını halletme
lerini tavsiye etmi~lerdir. 

* 
'A'merikadaki Nazi Tefkilah rei•i te1Jkil o'unmu, .. 
tur. Öğrenildiğine göre, vatanperver bir hır•ızın, 

• 

içi vizli ve•ika dolu çantasını Clftrması gibi garip 
bir tesadü.I neticesinde loycuı meydana çıkan Na
zi teşkilatı reisi Fritz Kuhn, Amerika.da, büyük 
bir suikast teşkilatı kurmu1 bulunmaktaydı. An· 
/aşıldığına göre, Amerika, dünya harbine Alman
ya aleyhine karıştığı takdirde, Amerikadaki bu 
Nazi teşkilatının vazifesi, imalatı harbive labri
kalarında yangınlar çıkarmaktı. 

Bu tefkilatrn meydana çıkarılmcuı, Almanyada 
bü:vük bir teessür. ve inli al uyand ırmıı tır. 

* 
Sovyetlerin l'inJandiyadan askeri üsler istemesinin, 

gerek f'inlnııdiyada_. gerek İskandinav milletlerinde lL 

yandırdığı endi~e çok büyüktür. 

Söylenildiğine gÖl'e, bugünlerde, l'lnJandiya, lsveç ve 

Norveç arasmda herhangi bir taarruza karşı hlÜştere· 

ken harekete l!C('lne ırayesine matuf bi:r askeri ittifak va

pılncnktır. 

bine kadar içip çılgınlar arasına ka
rıştı. Ve tek başına diiştüğü biiyük 
,n:aptan kurtuldu. 

İşte bu tarihi vesika karşımda 
durup dururken ne diye telaşa diişc. 
ceğim? Eninde de sonunda da bu 
yağmurun suyundan ben de içecek 
değlJ mi;yim? Hele ş.iındilik herkes 
içip zincirlik olsun, sıram gelin<'c 
mutlaka ben de kcnana katılacağım 
diyorum ve onun için me:rdanı, ben· 
den çok susamışlara bırakıyorum. 

Avrupadan Dönen Gençler 
Ebedi Şefin Kabrine 

Çelenk Koydular 
Ankara, 12 (A.A.) - Harp vaziyeti 

dolayısile Fransadan dönen talebe
lerimizden bir grup bugün saat 17 de 
Atatürkün Etnografya müzesindeki 
muvakkat kabrini ziyaret ederek bir 
çelenk koymuşlar ve Ebedi Sefin ma
nevi huzurunda tazimle cğilmislc:r
dir. 
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Muzaller 200 metre Finalini kazanırken .. ( ;( işaretli Muzaffer, X X işaretli Gören) 

Balkan Oyunlarında 

Müsabakaların ikinci 
Günü .Nasıl Geçti? 

A tlna, 7 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Bundan 

evvelki mektubumda hafta içinde 
cereyan etmiş olan hadiseleri yaz
mıştı~. Bunları gözden geçirmeden 
evvel merasime ait bazı malumat 
vermeliyim. 

Cuma günü akşamı Atina valisi 
Mösyö Kocaas (King Corc) otelinde 
büyük bir ziyafet verdi. Bütün Bal
kan sefirleri, bazı nazırlar ve Balkan 
ekipleri davetli idi. Samimi nutuk
larla biten bu ziyafetten sonra her
kes ve bilhasşa Türk takımı endişe 
ile oteline çekildi. Çünkü oyunların 
birinci günü bundan evvelki rnektup
lanmda izah ettiğim vechile 14 sa
yile ikinci mevkide idik. Lakin Bal
kan atletizmini az çok bilen herkes 
gibi bi:ıim de bu sene Yugoslavların 
üzerinde bu ikinciliği muhafaza et
nı~l.h .jiIQ.i,dimiz yoktu. Bizim emeli
miz yıllardanbe~ .Mzerlerine çıkmak 
istediğimiz Rumenleri yenerek üçün
cü olmaktı. Hafta ortasında salı ve 
çarşamba günleri yapılan dekatlon, 
çekiç atma ve 3000 metre enge1li 
koşuda biz bir şey yapamamıştık. Bu 
müsabakalar yapılmadan evvel sayı 
vaziyeti şöyle idi: Yunanistan 25, 
Türkiye 14, Yugoslavya 13, Roman
ya 8. 

Bu söylediğim üç müsabakada Ru
menler ceman beş sayı alarak yek-Un
larını 13 e çıkardılar. Yugoslavlar ise 
29 a vardılar. Biz 14 de kalmıştık. 

B al.kan oyunlarının ikinci günü 
işte bu vaziyette başladı. Bu

gün bizim için uğursuz ve fena bir 
gün oldu. 

Gerçi günün ilk müsabakası olan 
200 metrede Muzafferle, Gören her 
ilcisi de kendi seçme serilerinde kali· 
fiye oldular. Lakin 200 ün finalin
den evvel yapılan diğer müsabaka
larda, yani disk atmada Rumenler
den diskçi Havaletin üçüncülükle 
aldığı iki sayıya mukabil biz bir şey 

alamadık. Böylece Romanya 15 sa-? Görenle, 200 metreyi koşan Muzaf
yile üstümüze çıktı. 400 metre ma-

1 
fer bu mesafeyi kapatarak takıma ü

niada ise ilk seride Mantikasla bera- çüncü mevkii temin ettiler. 100 met
ber koşan Melih kendi serisini ra- reyi koşan Melihin altmışıncı metre
hatça ve Mantikasla birlikte başta de ayağına tekrar kramp girdi ve 
bitirirken, en son nı.aniayı atlama- topallamıya başladı. Fakat yarışı bı
dan evvel dönüp arkasına baktığın- rakmıyarak seke seke mu'lasalat hat
dan. son maniaya takıldı. Fena hal- tına geldi ve oraya düştü. Bu suret
de kapaklandı. Eğer kalkabilseydi le Rumenlerin bizi geçmesine imkan 
yine seriyi kazanmak ihtimali vardı. bırakmadı ama ertesi günler için de 
Çünkü arkadan dördüncü gelen Ro- ümit kalmadı. 

manyalı hayli geride idi. Fakat aya- O gün en son yapılan 200 metrenin 
ğa kalkmasile tekrar yuvarlanması finali bizim için yüzümüzü güldüre
bir oldu. Bu ikinci düşüşe bacağına cek şekilde cereyan etti. Finale kal
giren bir kramp sebep olmuştu. mış olan Muzafferle Gören cok gü· 

Bunu gören Türk takımının mane- zel birer koşu cıkararak Muzaffer 23 
viyatı fena halde boznldu. Çünkü saniye ile birinci, Gören de 23,3 de 
sade biz değil, bütün ekipler, bütün üçüncü oldu. İkinci olan Yugoslav da 
stad halkı Melihte Balkanların en 23,3 yaptığına göre bizim Gören'in 
sağlam ve iyi atletini görüyorlardı. göğsü geride olarak koşması ikinci
Melihin sakatlanmasile 400 maniada likten düşmesine sebep oldu. Bu ya
umduğumuz ikincilik. 400 metre an.z rışta şınıcnye-;ıraırdr Rnna 

koşuda umduğumuz ikincilik, 4X100 nasip olmamış bir muvaffaldyet 
bayrakta umduğumuz birincilk ve kaydettik. Yalnız bibinci, ikinci ve 
Balkan bayrağında umduğumuz i- üçüncü olan milletlerin bayrakları 

kincilik suya düşmüş oldu. çekilen zafer direklerine yanyana iki 

B u hesaba göre Melihin sakat-
lığı yüzünden asgari 10 sayı 

kaybediyorduk. Bu kaza, bütün eki
pin o günkü mesaisine fena tesir et
ti. Uzun atlamaya girecek olan Mu
zafferin 200 metrenin finaline gire
bilmesi için zaten iki defadan fazla 
atlamaması mukarrer idi. Diğer ada-
mımız Süreyya ise üç gündenberi 
ısıtmadan muztarip olduğu için za
yıf düşmüş ve o gün dısarı bile çıka
mamıştı. Buna mukabil Rumenler 
bu müsabakada 6,84 metre ile birin-
ciliği aldılar. Görüp görecekleri bi
rincilik de bu oldu. 5000 metrede ise 
Maksut maalesef koşuyu dokuzuncu 

Türk bayrağı çektirmeye muvaffak 1 

olduk. 
Ayni. gün yapılan 400 metre mani-1 

ada birinci ve ikinciliği Yunanlılar 
aldılar, fakat üçüncü Rumen oldu. 

Cuma günü yapılan müsabakalRr 
neticesinde umumi tasnif şu manza
rayı arzediyordu: Yunanistan 62, Yu

goslavya 40, Romanya 26, Türkiye I 
22. 1 

Ve böylece Rumenler bizi geçmiş ı 
bulunuyordu. Bütün ümidimiz, zayıf 1 

da olsa bu mesafeyi üçüncü günü 
kaoatm.,ktı. 

8. FELEK 

turda abandone etti. Mustafa ise al- KAYIP:· Askeri terhis vesikamı 
tıncı olarak bitirdi. Burada Roman- kaybettiğimden yenısını çıkaraca

yalı Kristea ikinci oldu. Balkan bay- ğım, eskisinin hiç bir kıymeti kal
rağmda 800 metreyi koşan Maksut, mamıştır. Karadeniz Ereğlisinde Or
yorgunluğu yüzünden bayrağı bir banlar mahallesinde Nihat oğlu 

hayli geç verdi. 400 metreyi koşan. Şükrü Karaçayır 329 doğumlu 

Şimdi bütün dikkatim Erzuruından Sıvasa doğ. 

ru hareket etmiş olan Mustafa Kemal Paşa ile ar. 
kadaşlarının konak yerlerini hayalen takip etme- . 
ğe inhisar etmişti. Öteden beriden Sıvasa gelmiş o
lan murahhaslarla d' meşgul olmaktan geri kalmı-
yordum. ,,:. 
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M aalesef, yirminci asrın mClthiş silah

ları, küçük ve geri kalmış milletle
ri, temelleri çürümüş ahşap kulübelere çe
virdi: Biçareler, küçük bir fırtınaya bile 
dayanamayıp yıkılıyorlar ... 

Dün bir arkadaş, müsavi kuvvetler ve 
müsavi silahlarla dövüşmiyen iki millet 
arasındaki muharebeyi "etle, et makinesi 
arasındaki kavga,, ya benzetiyordu. Biz, 
ayni kavgayı, müdafaasız kuzuyla, eli sa
tırlı kasap arasındaki hazin mücadeleye 
de benzetebiliriz. Dikkat ederseniz, görür
sünüz ki bu vaziyeti en iyi tasvir eden teş
bihi aramak da bir moda haline girdi. 

Fakat, bizim, boşboşuna teşbih bulmıya 
gayret etmemize ne lüzum var? 

Yoksa, o biçareleri benzetenler kafi de
ğil mi? 

* Bu biçare kilçilk milletler, müstevliler 
tarafından yolunmuş kuşlara benzetiliyor
lar ama, devletleri yıkılmıyor. 

Eskiden: "Devlet yıkılır, fakat millet 
yıkılmaz!" denilirdi. 

Ha:rtıuki ~imdi, korkarım ki, bu eski ve
cizeyi de tersine çevirmek, ve: "Millet yı
kılır, fakat devlet yıkılmaz!" demek mec
buriyetinde kalacağız. Milletin yıkılıp, 

devletin kalması da tıpkı, temelin çök
mesine, ve çatının durmasına, yahut da, 
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KEMAL SERAY 
Gülhane Üroloji Kliniği Şefi 
Hastalarını Galatasaray Güney

palas No. 1 de kabul eder. 

Muayene saatleri : 15 • 19 

paraların yanmasına ve cüzdanın kalma- ha ziyade, "muhacir kuşları,, na benrlyor
sına benziyor! lar. Ne gariptir ki, bugiin hepsi de, Jı'ran-

Meseıa. şimdi Fransada, tam üç 1.ane ya- sada toplanmış bulunuyorlar. Halbuki, 
bancı devlet var: Leh devleti bir, Çek Fransaya: "Hürriyetin vatanı,. deyip du
devleti iki, Arnavut devleti üç... rurlardı. Tesadüfün acı cilvesine bakın ki 

Vfıkıı'ı, Lehistandan, Çekistandan ve Ar- bugün, "hürriyetin vatanı", "hilrrlye~ 
navutluktan kalkıp, Faris şehrine konan mahrumları,, ile doluyor! 

Cuma, 13. 1 o. 939 

12.30 Program ve Memleket saat afll~' 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haber\erlı 
12.SO Türk müzifi (Pi.), 13.30/14.00 l'ri11

' 

zik (Karışık Program • Pi.), 18.00 prol• 
ram, 18.05 Memleket saat ayan, Ajaf15' 
ve Meteoroloji haberleri, 18.25 Türk ?vi'U' 
ziği: (Fasıl heyeti), 19.10 Konuşma (flal• 
talık spor servisi), 19.25 Türk Mütiiİ 
Çalanlar: Vecihe, Fahire. Refik Fer'aıı-
I - Okuyan: Semahat Özdenses. 1 "" 
Lemi • Hicaz şarkı: (Sorulmasın bana yt' 

sim), 2 - Hayri • Hüzzam şarkı: (ôliil" 
sem yazıktır), 3 - Lemi • Karcığar şal'' 
kı: (Bir gölge ol), 4 - Şemsettin Ziya' 
Kürdilihicazkir şarkı: (Bdı;tım elindeJI)' 
II - Oukuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1"' 
Dede • Beyati ıarkı: (Nice bir aş1tııı11l• 
2 - Rifat Bey • Uşşak şarkı: (Diiştii~ 
yine bir ifeti meşhuru cihane), 3 - Mllıı. 
mut Celilettin Paşa - Uşşak şarkı: (Me~ 
nun gibi ben), 4 - Suphi Ziya • Uş$ 
şarkı: (Gücendi bir az sözlerime), nI "" 
Okuyan: Safiye Tokay. 1 - Şevki Be1 • "'' 
Hicaz şarkı: {Bilmiyorum bana ne oldtı}• 
2 - Yesari Asrm - Hicaz şarkı: (Milıne~ 
niye bir buseni), 3 - Yesari Asım • Jlı. 
caz türkü: (Dağlar dailar viran dağlar)• 
4 - Sirto - Refik Fersan. 

20.10 Temsil. 21.10 Müzik (Radyo of• 
kestrası • Şef: Dr, E, Praetorius), zz.OO 
Ajans, ziraat, esham - tahvilat, kambi1°• 
Nukut Boraasr (Fiyat). 22.20 Müzik (Ca%• 
band - Pi.) 23.25/23.30 yarınki Progrıııı' bu devletlere, "devlet,, yerine "devlet ku- Fakat, bu vaziyete bakınca, Fransız si-

şu,, demek daha yerinde görünür: Zira son yasetinin hatasız ve mükemmel bir istika- ve kapanış. 
facialar, bu devletleri hakikaten kuşa met tutacağından emin olabiliriz: Zira --------------
benzetti: Baksanıza? Tayyareleri var: Kuş baksanıza? Dost Fransanın hudutları için-
gibi uçuyorlar. Hepsi de, kuş gibi avlan- de, tam dört tane devlet var: Bu kadar V E F A T ~e 

(l 

b 
~ 
J 
c 

dılar ve kafese girdiler. Ve hepsinin de, devlet bir araya gelirse, ona siyaset mi be 
bir yerden hflvalamp, başka bir yere kon- dayanır? .ıtlimaııap., elele, başbaşa verip. Büyükadada merhum Bahri ra;ıı• ~ ' 
ması bir oluyor! h 1 ' il er siyasetin hakkından gelirler! nın oğlu ve doktor Galip Atanın bB b .. 

Fakat biraz düşünülürse, görülti!' ld .. 
Hem, Fransız dostlarımızın ıyice uyan- canagvı Sal~,_attı'n Bın' go"l, Perşe""bl ~ .. 

1 kuşa bcnziyen bu "devlet,, lere "devlet wı ••· '" 
k d mış bulundukları da muhakkak· Vaktile ·· .. t 'k'd C'h · k bs<I uşu., a mı vermek pek yerinde değHdir: . . . · · gunu saa ı ı e ı angır yo uş • 
Zira, "devlet kuşu", muhayyel bir uğur ve Habeşıstan ışınde, İngilizler gibi, onlar da terkos "eş . d . aI' Idıl' 

lakayt davranıp zavallı Habeş devletinı' ve ·- " mesı Y. anın a mıs ır o d, saadet sembolüdür. Halbuki, saydığımız - " 
devletlerin, ne bıraktıkları yerlere, ne de Habeş milletini harcadılar. Onun arkasın- gu amca zadesı Bahanın apartını 1 kondukları yerlere, henüz uğurları dokun- dan da İspanyayı, Avusturyayı, Çekyayı, nında ansızın sektei kalpten vef9 
madı. Bu itibaı:la, bunlara "devlet ku~u,, Slovakyayı, Arnavutluğu harcamışlardı. etmiştir. Cenazesi bugünkü cuma ~· 
adını verip de "devlet kuşu,, nu darıltmı- Fakat !)ihayet, hatalarını iş işten geçmeden nü saat (11) de mezkur apartımaıt' 
yalım!. anladılar: YAni eskiden "devlet,, harcıyor- dan kaldırılarak Mecidiyeköyü as~ 

Bana kalırsa, kendilerine hayırlı fıkıbet lardı, şimdi ise... mezarlığına defnedilecektir. 
temenni ettiğimiz bu talihsiz devletler, da- Devlet biriktiriyorlar! Allah gariki rahmet eylesin. 

::.J•ııı ••1111•ırıı•111ı•ııı1•1! ~•111 •.ııı•ıııı•ırn•ırn••ı..: !.1•1111••1111•1111• 1111•1111••~ 
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GOi.NAZ SULT JAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI 

Debdebeler, Şaşaalar Filmi - 1001 gece masallarının en muhteşemi - gözler kamaştıncı dekor ~ 10000 
lerce Figüran • Büyük aşk ve ihtiras Şaheseri 

Şimdiye kadar Hiç bir Türkçe Filimde görülmemif Türk Muaikiıi 

•••••••••••••••••••••••• 
35 KİŞiLİK 

SAZ HEY'ETI 
······················-· 

. ......................... . 
1 

40 KiŞiLİK 

MEHTER T AKiMi 
•••••••••••••••••••••••••• 

• ......................... $ 

20 KiŞİLiK S 

~~~!~~~~ .. ~ ?.~?.. ~-~~:~+:.! 
Musiki Adaptasyonu M. C. K. - Kemani SADİ Işılay idaresindeki muhteşem saz hey'etinde en tanınnılŞ 

musiki üstadları ve 

Değ~rli. VEDl•A RIZ.A nın iştirakiyle memleketimizin 
San atkar En tanınmış okuyucuları 

SAFİYE TOKAY - MUZAFFER GÖLER - SUZAN · HAFIZ BURHAN, HAMİT, MUSTAFA ÇAMLI 
İlaveten EKLER Jurnalda : Almanların Havadan, Denizden, Karadan Polonyaya 

L en canlı havadisleri. il 

Bu sırada garip bir hadise vukua seldi ve kon. 
greye işirak etmek üzere Sıvasa gelmiş olan mu
rahhaslardan biri ortadan kayboldu. llk bakışta, 
bir zabıt:ı vakasına ı>enziyen bu gaybubet, hakikat
te tamamiyle siyasi idi. Çünkü murahhas efendi, 
kongrede buluntJMl,kh karariyle ve halkuıdan bulun
duğu livadan bir it.@atQameyi hamil olarak Sıvasa 
geldiği halde kongrede bulunmaktan korkarak an. 
sızın savuşmuş bul~~uyordu. 

TEFRiKA No.41 

Miralay Refet Bey, kongreye ait hazırlık!an takip ile 
meşgul olup dururken ansızın Sıvastan ayrılmı~t.1. 

Ben bu gidişi Erzururndan verilen bir emrin neticesi 
zannetmiştil'.'!l.. Sonradan anladım ki, Refet Bey ken· 
diliğinden Sıvas .. terketmiştir. Fakat müşarünileyhin 
Sıvastan uzaklaşmasına mukabil Sıvasa gelenlerin 
saylSı hayliyi buldu ve bunların içinde 20 inci kolor.
du kumandanı Ali Fuat Paşanın pederi lsmail F'azıl 
Paşa, elçilerden Rüstem Bey, erkanı harp miralayl 
Kara Va:.ııf Bey gibi zevat bilhassa dikkati celbedl
yordu. Eski Ittihat ve Terakki m~rahhaslarından 
Hüsrev Sami ve Memleket gazetesi sahibi Ismail Ha
mi Beyler CE" kongreye iştirak edecek ıevat arasında 
bulunuyorlardı. 

Korkunun yürekten yüreğe geçtiği muhakkaktır. 
Fakat venmin siı::ayet etmediğini bu hadise müna
sebetiyle <·nladım. Çünkü o da sari olsaydı, nmhte
lif yerlerden Sıvasa gelmiş ve Erzurumdan yola çı
kan zevatı beklemekte bulunmuş olan diğer murah. 
hasların dahi birer birer savuşmaları Hzım gelirdi. 
Dahilıye nazırı başta olmak üzere, hükumet! mer. 
keziye ricalini sevinç delisi edecek böyle bir v5.kıa 
- Allaha şükür - vukua gelmedi ve firari murah
hasın bu ha~~keti ancak bir istihza mevzuu olabildi. 

Mustaf!:!f1){emal Paşa ile arkadaşlarının Sıvasa 
yaklaş~''i:n.1l~nduklarının anlaşılması da bir mu. 
rahhasm vehme kapılıp, deruhte ettiği vazifeyi yap. 
maktaa feragat etmesindeki garabeti Sr.ras :muhiti
ne unutturmuştu. Herkes - muhtelif sebeplerle -

1 misafirlerin gelmesini bekliyordu, heyec'ln geçirip 
duruyordu. 

Muhtelif sebeplerle, dedim. Çünkü Mu~tafa Ke. 
mal Paşa - rütbesini, padişah yaverliğini ve hat. 
ta askerliğinı feda etmek ve s9nu meçhul, muazzam 
bir maceray<:ı atılmak yüzünden - büyük bir kıy
met kaz2nmıştı ve bütün Anadolu halkının ağzın

da gezen şereru bir isim olmuştu. Onun ne yapmak 

ve yaptırmak istediğini - bütün vuznhıyle - an
lıyan belki tek kimse yoktu. Lakin herkes onun 1yi 
şeyler düşündüğüneı iyi işler başaracağına mutlak 
bir iman besliyordu. Kongre, belki o bilinmiy.en, 
fakat iyiliğine kanaat beslenen işlerfo mahiyetini 
açığa koyacaktı ve işte bu ihtimal yürekleri tehyiç 
ediyordu. 

Hükumeti merkeziyenin Mustafa Kemal Paşa ile 
arkadaşlarını hapsetmek isteyip te, muvaffak ola
maması ve hapse mahkum olan bu zevatın ellerini, 
kollarını sallıyarak, bir vilayet merkezinde ıldncl 
bir kongre açmıya kalkışmaları da hallun merakını 

tahrik eder, bir amildi. Çünkü halk, Babta!iııia bu 
aleni meydan okumaya karşı nasıl bir vaziyet ala. 
cağını da görmek için sabırsızlanıyordu. 

Kolordu kumandanı, Miralay Ibrahim Tali Bey, 
sabık mebus Rasim Bey, müftü Abdürrauf !:!fendi, 
Emir Paşa gibi zevat, bu arada bilhassa meşgul gö. 
rünüyorlardı. Bunlardan bir kısmı kongre heyetinin 

emniyet altında çalışmasını temin için son hazır
lıkları yapmakla uğraşıyorlardı. Müftü efendi, Er. 
zurum yolcularına parlak bir istikbal mer::ısimi yap 
mak vazifesini almıştı, cüppesinin eteklerini topb
yarak ev ev, dükkan dükkan dolaşıyordu. Emir Pa
şa, kongrP. heyetinin kendi şahsi hakkında hürmet. 
kar bir fikir edinmesi için neler yapmak :azım gel. 
diğini tasarlamakla oyalanıyordu. Çünkü o, Sıvasta 
bir varlık olarak tanılmak kaygusundan başka bir 
şey düşünmezdi. Şimdi de kongreye bu kaygusunu 
okşatmak istiyordu. 

Eski üçüncü kolordu kumandanı olup, Mustafa Ke. 
mal Paşanın en yakın arkadaşlarından biri bulunan 

Sıvas yalnız bunları değil, Mister Bravn isimli bil' 
Amerikalı gazeteciyi de sinesinde misafir etmiş bu· 
lunuyordu. Yine Amerikalı General Harburd un ri
yasetindt- bulunan bir heyetin o günlerde Sıvasa ge

leceği ise rivayet olunup durmakta idi. 

Işte böyle bir sırada son haber geldi ve Mustafa 

Kemal Paşa ile arkadaşlarının 2 eylul 335 tarihinde 

Sıvasa muvasalat edecekleri anlaşıldı. 

Hatıralarımı yazarken tamamile samimi olmak is
tiyorum. Onun için arzediyorum: Erzurum yolculB' 
rının, vali sıfatile başında bulunduğum vilayetiJl 
merkezine girmek üzere bulunduklarını öğrenir oğ' 
renmez bende yine bir ruhi tereddüt, batıni bir telaş 
başladı. Onlara karşı nasıl bir vaziyet alacaktmı? 

(Devamı var) 
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erıincanda Köylüye 

'f ardım Ediliyor 
trı· 

tt, h ıncan (TAN) - Ziraat Banka-
ltoyı~r Yıl olduğu gibi bu sene de 
aı?l'las~~ ~ohumluk ve çift hayvanatı 
~lltıu •çın borç para dağıtmaktadır. 
~ıtıcı.. almak maksadile köylünün i---n .. 
l'ıerı t gucünden kalmamasını temL 
l"il~e~\rziatın çoğu memurlar gönde
tacıır. suretne köylerde yapılmak. 

~· lt ... ıraat 
lltciığı. Bankası, Sümerbankm çı. 

)Q); ta Ucuz köylü elbiselerinden iki 
~t?l'lıyne getirtmiş, bunları taksitle 

· a başlamıştır. 
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Harp bulutlan içinde sulh teklifi getiren güvercin .• [INGlLlZ KARlKATORO] 

ceı~::ıum 
"Harp Kanun 
Haricidir.. 12> l o. 3 c1 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

J 928 de 15 devlet birleştiler, 
Kellogg misakı diye bir anlaş

ma imzaladılar. Bu anlaşma, "harp 
kanun haricidi.İ'" kaydiyle milletleri 
birleştirdi. İngiltere, Fransa, Alman
ya gibi büyük devletler de bu misa
kın tarafdarları idiler. Hatta söz kü
çük milletlerden ziyade onlanndı. 
Misakın 2 nci maddesine göre, mil· 
letler arasında çıkacak anlasmamaz
lıklar, kavgalar, sulh vasıtalarından 
gayri '\-'asıtalarla halledilmiyecekti. 
15 devlet bunun altına imzasını bas
tı. 1932 de Kellogg misakını imzalı
yan milletlerin adedi 62 ye çıktı. 

Anıt - Kabir Nasıl 
Bu insani misakı okuyan ve altın

da 62 milletin imzasını gören insan
lar da, hiç olmazsa uzun bir müddet 
için harbin kanun haricinde kalabi
leceğine inandılar. Hatta elli sene 
harp olmaz diye iddia edenler de 
vardı. Anlaşmayı imzalıyan kalemle
rin mürekkebi kurumadan, ayni se
nenin içinde Çinde, Latin Amerika
da harp çıktı. Devletler, Milletler 
Cemiyetinden birer, birer çek.ilmeğe 
başladılar. Dörtler arilaşması, sözü 
ortaya çıktı, küçük antant, mihver 
anlaşması, Balkan anlaşması, İngi
liz - Fransız anlaşması, kanun hari
cine atılan harbe karşı hazırlık faa
liyetine koyuldu, mühimmat fabri
kaları geceli gündüzlü işlemeğe baş
ladılar. 

M erhum .~ehmet Akif, müba,; 
rek T~rk şehidi için: 

"Gömelim gel seni tarihe desem 
sığmazsın" 

Demişti. Acaba şehit ve berha
yat Türk ordularının kahraman 
başkumandanını, tarihin bugünkü 
maddiyeti içinde nereye ve nasıl 
sığdıracağız? Ulu Başbuğ tarihi ib
da ettiği Ankarada, bir müze sa
lonunda ebedi durağını beklemek
tedir. Asırlar karşısında, tekasüf 
etmiş · bir ruh olarak aza mette va
tanı, birlikte milleti ifade edecek 
anıt - kabri nasıl yapacağız? Dün
ya keşmekeşine rağmen, Türk mil
letini kütle halinde etrafına top
layan dava budur. 

Hükumet abide için beynelmilel 
mahiyetli bir müsabaka açmakta
dır. Ana vasıflar bellidir: Ebedi 
Şef; aziz vatanı, milleti, zaferleri, 
ınkılaplan i tiklilL :mazi, hal ve 
i stikballeri kendinde cem' :ve hala
sa etmiş kudsi bir mefhumdur. İş
te arzın bir zirvesinde tarihe ve 
ezeliyete yükselteceğimiz sembol... 
· Akademide-, kıymetli dostum 
müdür Bürhan Toprağın odasında 
başlıyan müsahabeye, biraz sonra, 
mühendis mimar Arif Hikmet Hol
t ay'ın. mesai salonunda devam edi
yoruz. Umumiyetle ittifak olunan 
bir'nokta var: Atamızın kabri mil
i vasıfları haiz olmakla beraber 

behemehal milli bir sanatkarın 

linden de çıkmış olmalı.. Fakat 
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mimar Arif Hikmet, müsabaka 
ekli üzerinde sarih olmak şöyle 

ursun, artaya fikir koymaktan da 
ekinmekteair. Nazik bir tevazu 
çinde: 

d 
ç 
i 

c 
- Bilirsiniz, diyor, bu işlerin ti

ari: cephesi de var, söyliyecekle
imiz belki teliıkkileri o tarafa 
amlettirebilir. 

r 
h 

H erhangi bir suizan ihtimali 
ile, mübarek bilinen bir 

mevzuu bulandırmak endişesi, 
T ürk sanatkannın titizliğini çev
elemiş gibidir. Ancak memlekette 
ek çok yapı işleri başaran mima
mizin bu en büyük imtihana tam 
imatla girebileceği ve bu essiz 
uvaffakiyete erişebileceği im~nı 

r 
p 
ri 
:it 
m 
a çıkça görülüyor. 

m 
Temaslarıma delaletini esirge
iyen şair Ahmet Hamdi Tanpı

ar, milli eserlere milletler arası 
apı açılmasının ne kadar aleyhin
e ise o derecede de açık ve ce

n 
k 
d 
su rd ur. Söylüyor: 

fa 

- Avrupadan namütenahi isti
de ediyoruz, buna itirazımız 
ktur. Fakat bunda derin dü
niilccek noktalar vardır: İstifade 
kli, tariki. Avrupadan öğrenilir, 
kin Avrupalıyı çalıştırmak, - bil
ssa milli abidelerimiz icin - zan

yo 
şü 

şe 

la 
ha 
n 
re 

ederim ki büyük hatadır. Bir ke
en büvük gaye kendimizi yetiş
mek olduğuna göre, bu işleri ec
biye vermek. memleket cocukla

tir 
ne 
rı na büyük realizasyon imkanları

nı :Kapatm1ş olacaktır ki günah o
r. Mimar!, namütenahi hususi
tler gösterdiğimiz bir sanattır. 
emleket içinde böyle bir ananesi 
an bir sanatın laalettayin - ve 

lu 
ye 
M 
oı' 
devamlı surette - ecnebi müdaha-
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Ressam Abidin Dinonun Anıt - Kabır için çizdiği kroki 

lelere maruz kalınası iyi bir şey 
olmaz. 

- Bugün bizde, dedim, abide 
sayılabilecek bir türbe var mıdır? 

Mimar Arif Hikmet cevap ver
di: 

- Tamamen değilse de, birçok 
türbeler, - mesela İkinci Mahmut 
türbesi - güzel sanat eserleridir. 

- Ama hepsinde bir yeknasak
lık yok mudur ve daha mühim o
larak bir fikir, hele müşterek veya 

. LO KM .AN H E.KI MI N ö G OTLER i -, 
BOYADAN DEVA 

Avrupadaki har p halinin bizdeki ilk 
tesirlerinden biri burada boyadan ilaç
ların • mıktanru azalttı mı, bilmiyoruz 
ama _ pahalarını yükseltmek oldu. Bu
nun sebebi boyadan iliçların adeta birer 
harp malzemesi olarak sayılmasıdtr. 

Cenge giren milletlerin bir taraftan diis. 
manlarmdan mümkün olduğu kadar çok 
kimseyi yok edecek vasıtalar hazırlar

ken, bir taraftan da kendi aralarında 
yaralanacak alanlan kurtarmak için va. 
sıta biriktirmeleri tabiidir. Boyadan n:i.ç 
larm yaraları kapatmak hassası yoksa 
da, onların üz erine musallat olacak mik
ropların zararlı tesirine karşı gelmek 
şöhretleri olduğundan dolayı bunlar 
kurtarıcı harp malzemesinin en mühim. 
lerinden sayılmaktadır. 

Renklerin mikroplu hastalıklara kar

şı iyi tesiri olduğu daha mikroplar keş. 

fedilmezden önce hissedilirdi. Japonla

rın • çiçek aşısını öğrenmeden önce .. 

çiçek hastalığına tutulanları asırlardan
beri kırmızı renkten çarşaflara sara~ak, 
kırmızı renkli su içerisine sokarak teda 
vi ettikleri rivayet edilir. Avrupada da 
Danimarkalı hekim Finsen çiçek ve kı.. 
zrl hastahklarma tutulanları kırmızı 
ı~ıkla tedavi etmek usulünü icat etmiş. 
tı. 

Mikroplar keşfedildikten sonra, renk
lerden bazılarının mikroplar üzerinde 
hususi tesirleri olduğµ göri.ilmilşse de 
renkleri veren boyaları insanlara içire. 
rek mikropların vücut içerisinde tesir. 
!erine karşı gelmek - o boyalardan ço. 
ğunun zehirli olmasından dolayı _ tabii 
kolay bir iş değildi. Fakat çok sabırlı 

· kimyagerler uğraşa uğraşa nihayet, in. 
sanı zehirlemeden mikropların tesirine 

' 

karşı koyacak boyalar bulmağa muvaf
fak oldular. 

İlk bulunan, katrandan çıkanlan 
akridin boyasıdır. Bunun istafilokok 
mikrobuna karşı tesir i sublimeden yir. 
mi defa, asit fenikten de yüz defa daha 
kuvvetlidir. Bu illiç Almanyada kc'ife. 
dilmiş olmakla beraber, geçen Bliyük 
Harpte Ingilizler yaraları tımar eder
ken onu pek geniş mıkyasta kullanmış. 
lardı. 

Bir zaman 205 yahut 309 sıra numa_ 
raları ile tanılan ve terkipleri saklı tu. 
tulan boyalar akrid.in boyasından da 
üstün çıktı. Şimdi bunların türlü tür lü 
isimlerle Almanyadan ve Fransadan ge
len çeşitleri kullandmaktadır. 

Boyadan ilaçlar • galiba, biri tuhaf
lığından, öteki kemirici oluşundan dola. 
YJ - insanlara pek benzeyen maymun. 
larla fareler üzerinde tecrübe edilerek 
zehirsiz oldukları anlaşılmışsa da, fazla. 
ca kaçırıldıfı vakit inaanlan zehirledik.. 
terini iddia eden hekimler de vardır. O
nun için _ zaten her ilaç gibi _ hekim 
tavsiyesi olmadan kendi kendine kullan
mak zararlı olabilir. Bahusus bazıları_ 
nm faydalı ve zehirli olacak mıktarlan 
ara!;ındaki fark pek küçüktür. 

Büyük ilaç fabrikalarının şimdi ga • 
yeleri her türlü mikroplara karşı koya
bilecek bir tek boya icat etmektir. O za. 
man, hazır ilaçlardan dolayı eczacılık 
fennine pek az lüzum kaldığı gibi he. 
kimliğin de mikroplu hastalıklar kısmı
na belki lüzum kalmıyacaktır .. Fakat bu 
ihtimal hekimler için can sıkacak bir 
şey değildir. Çünkü o zaman hekimler 
de kimyager olacaklardır. Kimya da, hiç 
bir vakit, ucu bulunanıryacak kadar ge. 
niş bir ilimdir. 

milli bir sembol ifadesinden mah
rum değiller midir? 

- Milli abide vasıfları itibarile 
ev~t. lakin monoton olmalarını ha
ta saymakta haklı değilsiniz. Mi
maride müşahhas bir sanatin te
kamülü namütenahi tekerrürler ve 
tekrarlarla kabildir. Kadim Yu
nan sanatı Partenon'u yapıncaya 
kadar asırlarca stilin binlerce nü
munesi üzerinde çalıştı ve nihayet 
oraya vardı. Mutlaka "hiç görül
memiş,. - ve hiç şüphesiz acaip -
eser yapmak iddiası, bugünkü in· 
dualiste devrin bir hastalığıdır. 

S anatıkarın , tas-avvurlarından 
sır vermek korkusile vü

zuh tan kaçınan sözlerinde kendi
siııin milli karakterinden uzaklaş
mamak imanile mücehhez sıcak 

bir taassup sezilmiyor değildi. Res
sam Callı ban a dönere){: .. 

- Hemşerim, dedi, Timürlengin 
türbesini yalnız resimlerinden gör
dük. Lakin bir Asyalının elinden 
çıkan bu abide, o Türk cihangiri
nin azametini bize ifade etmiyor 
mu? Almanın en büyük dahisi de 
olsa, benim Atatürkümü nasıl i.zah 
edebilir ki.. biz bile onu yirmi se
nede anlıyabildik ? 

Teker teker ve her şubede bütün 
Türk sanatkarlarının ayni kanaat
te bulunduklarından şüphe etmek 
abesti. Şair Tanpınardan, bu naza
riye ve imanı formüle eden sözle
rini bitirmesini rica ettim: 

- Evet, tanzimat e serlerini bu
gün baştan aşağı tenkit ediyoruz. 
Yarın, şimdi ecnebi mimarlarına 

yaptırdığımız eserler hakkında 

bizden daha iyi, daha salim düşü
nen bir neslin ne hüküm vereceği
ni bilmiyoruz. Memleketimiz yer 
yer bir nevi ekzotik mimari ~<o
leksiyonu haline gelen yeni ma
halleler ve semtlerle doldu. Tekni
ğin zaruretlerini ve öğrenilmesi 

kabil olan şeyleri öğrenmek için 
kafi gelen çıraklık ve nümune te
dariki devrini de geçirmiş olaca
ğımıza göre artık buna bir nihayet 
vermemiz iyi olabilir. Modern mi
mariye milli karakteri ancak Türk 
sanatkan koyabilir. 

Atatürk mezarı için ise. mesele 
büsbütün hususi bir mahiyet alır. 
Her Türk bu abidenin eşsiz bir 
şaheser olmasını ister. Fakat bu 
derecede milli olan bir kahrama
nın ebedi uykusunu, yabancı bir 
his ve zekanın yaptığı abide altın
da geçirmesine kolay kolay razı o
lamaz. 

Şairin son cümlesi hepimizi, 
gayri ihtiyari, ürpertti, mi

mar ve ressam: 
- Bravo! diye bağırdılar, da

vanın tek ve en metin müdafaası 
budur! 

Ahmet Hamdi devam ediyordu: 
- Türk t;rihinde, şimdiye ka

dar Türk olmıyan bir mimann e
seri altında yatan büyük adam hiç 
yoktur. Müsabaka beynelmilel o
lacağına göre, belki birçok büyük 
sanatkarlar iştirak edecektir. La
kin onların yapacağı eser Atatürk
ten başka herhangi bir büyük ... 

Kellogg misakına inanan zavallı 
milletler, bu hazırlıktan gördükleri 
zaman gizli gizli birbirlerinin kulak
larına fısıldadılar: 

- Haniya, harp kanun harici idi? 
Habeşistan harbi, İspanya harbi, 

Çin - Japon harbi, Avusturya ve Çe
koslovakyanın istilası, Arnavutluğun 

ilhakı, Milletler Cemiyetini AVTupa
nın ortasına dikilmiş bir korkuluk 
vaziyetine düşürdü, Kellogg misakı, 
t-ski bir pabuç gibi dama fırlatıldı. 

Harp kanunu. mesru vasıflarını tek
rar takındı. Şimdilik kanun haricin
de kalan sulhtür. 

Bitler, son nutkile Keltoge1 nıisa· 
kına imza ko:van miıfetlere sulh tek
lif ediyor. İşin garip tarafına bakın 
ki, şimdiye kadar teca\Tüzi harbi a
çan millet, sulhün miidafii, ötekiler 
harbin taraf darı vaziyetine düşmüş· 
lcrdir. Şimdb·e kadar demokrasiler 
sulh bloku idi, şimdi faşistler bir 
sulh bloku teşkiline çalışıyorlar. Bu 
sulh teklifi karşısmda Daladier 
" Hanr., diyor, Chamherlain de nıu
hakkak "No., diyecektir. 

O halde imdi harp cephesi garp· 
tadır. Harbedeceğiz .. Sonuna kadar. 
Cihan harbinde ezberlemiştik. nihai 
zafere kadar. Cihan harbi 2 Ağustos 
1914 den 11 Tesrinievvel 1918 e ka
dar 1.565 gün devam etti. Nihat za
fer, harp cephelerinde 10,000.000 ö
lü. 29.000,000 yaralı, 5.000,000 sakat, 
35,000.000 hasta ''e cılız. 9.829,000 
kayıp, 5.000,000 dul, 10,000,000 ye
tim bıraktı. 

Bu harbin nihai zaferinde de ra· 
kamların kaç milyonlara çıktığını is
tafo•tik ler bize ,·erecekler. Bu adet
leri okuyan ileriılı•ki ne:o;iller Kellogg 
mio:akma kim bilir ne acı acı güle
ceklerdir. 

dam için yapılmış bir eserden baş
ka bir şey olamaz. Heykeltraşımız 
için de aynen böyledir. Modern 
Türk mimarisi ve bugünkü mimar
larımız her cihetten memlekete 
böyle bir abideyi bırakabi1ecek 

kudrettedirler. Bir Türk sanatka
rı tarafından yapılacak bu eser 
kendi kendimizi tahakkuk ettir
mek hususunda büyük bir adım ve 
hatta zafer olacaktır." 

Mimar Arif Hikmetin, Türk sa· 
natkarlarının çoktan hazırlanmak
ta olacakları şüphesiz bulunan a
nıt - kabrin şekil, üslup, eb'at ve
saire hususiyetleri hakkındaki ta
savvurlarını bir daha kurcalamağı 
denedim. Gülümsedi: 

- Şüphe yok, dedi. bu bir yapı 
üzerine bir heykel koyarak hal
ledilir meselelerden değildir. Kom
pozisyonda Plastik'in de yer al
ması tabii olmakla beraber "bina" 
mimarinindir. 

Ve bunlan söylerken, gözlerin
de, idealine ve kendine inanmışla

rın irade ve iman parıltılan var
dı. 
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İsviçre, Alman 
Tecavüzüne K-arşı 
, Tedbirler Aldı 

Finlandiya· .; Rusya 
Tem.asları- Başladı 

(Başı, 1 incide) 
cepheyi kaplamıştır. Bu mıntakada

dile dün öğleden sonra Talline fel- ki ufak taarruzlar yerine şimdi hü
mistir. 

Chamberlain Cevap Verdi 
(Başı 1 incide) 

etmeleri kafi idi. Bu da sulh yoluyla 
bir tesviyeye varmayı kolaylaştırır
dı. Biz, Almanya ile Polonya arasın
da doğrudan doğruya temasın tesisi 
lehinde idik ve ta ilkinden bunu tav
siye ediyorduk. Polonya hükumeti 
de bunu ka~ule hazırdı. Diğer taraf
tan Almanya hükfunetine, tecavüz 
vukuu takdirinde Polonyaya karşı ta
ahhütlerimizi ifaya hazır olduğumu
zu da bildiriyorduk. Fakat bu yolda
ki bütün teşebbüslerimiz boşa gitti. 
Arada Mister Roosevelt te ihtilafı 

sulh yolu ile hal için alakadar taraf. 
lara müracaat etti. Belçika kralı, Ho
landa kraliçesi, Sinyor Mussolini de 
ihtilafı sulh yoluyla hal iÇi.n her yar
dıma hazır olduklarını bildirdiler. 
Fakat bütün bu teşebbüsler de boşa 
gitti. Almanya, mütemadiyen bizim
le anlaşmak istediğini il~ri sürüyor
du. Fakat Her Hitlerin bu anlaşma
yı yapmak uğrunda harpten vazgeç. 
miye karar veremediği göze çarp -
makta idi. Onun İngiltere ile anlaş
mak yolundaki arzusu harbe mani 
olabilecek kuvvette değildi. Nitekim 
onun harp yapmayı ve behemehal 
harp yapmayı kurmuş olduğu anla. 
şılıyor. 

Mütareke Değil Sulh 
Biz harbe girmek yüzi.indeıı hiçbir 

maddi menfaat beklemiyoruz. Alman 
ıriilletini de ezmek niyetinde değiliz. 
Fakat tecavüz sisteminden kurtul -
mak ve daha iyi bir beynelmilel sis. 

AKiSLER: 
ITALYADA: 

(Başı 1 incide) 
Fakat Amerikanın. teşebbüsü, hu 

teşebbüslerden ayrıdır ve tamamiy
le müstakildir. 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
Vaşingtonun remi mahafili, Rusya 
ile Finlandiya arasında cereyan ec
mekte olan müzakerelere müteallik 
haberleri tetkik ettikten sonra Ame
rikanın diplomasi sahasındaki nüfu. 
zunu Baltık mıntakasında sulbü mu 
hafaza için istimal etmeğe amade 
olduğunu beyan etmektedirler. 

İyi bir memadan alınan malumata 
göre, Danimarka, Norveç, ve İsveç, 
ayni surette hareket etmeğe hazır
dırlar. Maamafih bu memleketlerin 
Vaşingtondaki sefirleri, bu bapta her 
hangi bir teşebbüste bulunulacağına 
dair kendi hükumetlerinden bir gu
na malumat almamış olduklarını söy
lemişlerdir. 

LİTVANY ADA: 

Vilno Devrediliyor 
Sovyetlerle Litvanya arasında ya

pılan pakt mucibince Vilno ile etra
fı paktın rtasdikinden altı gün sonra 
Litvanyaya devredilecektir. Sovyet
lerin üç şehirde 20 bin asker bulun. 
duracakları anlaşılıyor. 

Litvanya Hariciye Nazırı ile arka
daşları Moskovadan geri dönmüşler
dir. Litvanya meclisi cumartesi günü 
toplanarak anlaşmayı tasdik edecek
tir. 

Bu sabah Moskovadan dönen Lit. 
vanya murahhas heyeti. halk tarafın
dan pek hararetli surette karşılan -
mıştır. 

Tasdikı yarın için beklenen Sov
yet - Litvanya muahedesi ile, Lit -
vanya, yalnız Vilno şehrini değil, 57 
küçük şehri bir kaç yüz kasabayı, 

220 mil demiryolunu ve 425 mil mu
rabbaı ormanı muhtevi bütün Vilno 
arazisini almaktadır. 

Nazi memurları buradaki Alman 
ailelerini dolaşarak, en geç gelecek 
hafta Litvanyayı terket;melerini sıkı 
sıkı tembih etmektedirler. 
Diğer taraftan, Litvanyadaki Po

lonya elçisi Charvat, bu hafta, Lon
draya müteveccihen Kaunııs'dan ha
reket edecektir. 

İzvestia bu münasebetle yazdığı 
bir makalede Sovyet Birliğinin ~arkt 
Avrupada barışı sağlam esasa bağ

ladığını söyledikten sonra. Litvanya 
ile yapılan pakt hakkında "Büyük 
sosyalist devletin politikası ve onun 
küçük milletlerin istiklali için oyna
dığı emin müdafi rolü bu paktta en 
beliğ ifadesini bulmaktad!r,, diyor. 

Makalede 20 senedenberi Litvan
ya ile Sovyetler birliğinin dostça ya. 
§adıklannı, Vilno Polonyalılar tara
fından işgal edildiği zaman bunu pro 
testo eden yegane devletin Sovyetler 
Birliği olduğunu beyan ve Polonya
lıların Litvanya hakkında daha ileri 
giderek tasfiyesi de programlarına 

dahil bulunduğu iddia edildikten son 
ra: "Polonya bu cihetten de doğu Av
rupasında daimi bir harp tehlikesi 
ocağı idi .. denilmektedir. 

ESTONYADA: 

Protokol imzalandı 
Tallin, 12 {A.A.) - Reisicümhur 

Paets, Sovyet - Estonya ademi teca
vüz paktının tatbikı hakkında evvel
ce imzalanmış olan hava ve kara or
duları faaliyeti protokolunu tasvip 
etmiştir. 

Bu protokol mucibince, Sovyet kı
taları, lüzumu takdirinde, evvP.lce 
kendilerine tahsis edilen mahaller 
haricinde nahiyelerde de ikamet ey
liycbileceklerdir. Sovyet tayyare 
kuvvetleri, evvelce tesbit olunanlar
dan gayri Tallin'in 60 kilometre ce
nubunda Rappel'de mütemmim iki 
tayyare meydanı kurabilecektir. Sov-

' . 
yet kıtalannın kendilerine tahsis e-

~ l cumlar yapılmaktadır. En büyük hü-* cum Moselle'in şark sahilini çevreli-
Alman ekalliyetinin mübadelesi yen yayladaki Fransız karakoluna 

etrafındaki Alma..nya - Estonya gö- karşı vuku bulmuş, topçu hareketi 
rüşmelerinde ekonomik meseleler ü- ve kuşatma ateşleri yapılmıştır. Fa
zerinde ciddi güçlükler çıkmıştır. Bu kat harekat, bir tek esir bile alamı
hususta henüz herhangi bir anlaşma- yan muhasım tarafın ağır zayiatı ve 
ya varılamamış ve Almanları götür- tam hezimeti ile neticelenmiştir. 
mek üzere Tallin limanına gelen va- Cephenin diğer kısımlarında hü
purların hiçbirisi Almanyaya hare- cumlardan başka, keşif kollarının 
ket etmemiştir. faaliyeti, topçu yıpratma endahtları 
iSKAND İNA VY ADA: olmuştur. Fakat Fransız topçusu da 

1 

boş durmayıp Heri hatlar tarafından 
talep edildikçe ateşler yapmaktadır. 

lsve~te Haıı rhk' Faaliyet, Vissemburg çıkıntısına ve 
Stokholm, 12 (A.A.) - Milli Mii- Rhin mecrasına kadar bi.itün cephe 

dafaa Nazırı Skoeld, İsveç'in Riksdag üzerinde cereyan etmekle beraber, 
tarafından karar verilmiş olduğu veç heyeti umumiyesi itibarile fasılalıdır. 
hile süratle iki zırhlı inşası tasavvu- Hava vaziyeti ve gayri müsait bu
runda bulundu~unu beyan etmiştir. lutlar tayyare faaliyetini azaltmış ve 
Bu gemiler, sahillerin muhafazasında bugün hiçbir Alman tayyaresi hava-
kullarulacaktır. lanmamıştır. 

Nazır, Riksdag'ın kabul etmiş ol- Dün bir tavyare Fransız safları ü-
duğu 74 milyon kuron tahsisatın bu zerine düşürülmüştür. Birkac Fransız 
iki geminin inşasına kafi olmadığını tayyaresi, sükunetten bilistifade üs
iliı.ve etmiştir. Mumaileyh, İsvec'in lerine dönmüsler ve bir takım dökü
son sistem bircok muhripleri bulun- man fotograflar getirmişlerdir. D[iş-
duğunu hatırlatmıştır. manın mütearrız vaziyeti ve fena ha• 

Besarabyaya Doqru va dolayısile Fransız kıtaları müda· 
Moskova, 12 (A. A.) - Havas faa vaziyetinde beklemektedirler. 

Rusyanm, Finlandiya ile olan mese- Fransız ileri karakollarının Sarre 
leleri hallettikten sonra Besarabya mıntakasına doğru sürüldüklerine 
meselesile meşgul olacağını gösteren dair yabancı memleketlerde işae edi
bazı aiametler belirmiştir. Filhakika, len haberler kati surette tekzip edil
Ukranyaya bağlı muhtar Moldavya mektedir. 
Cümhuriyetinin on beşinci yıldönü- Almanların Gay retleri 
mü münasebetile gazeteler yazdıkla- Alman yüksek kumanda heyeti, 
rı yazılarda son zamanlarda kurtarı- Fransızların sevkülceyş bakımından 

lan ırk kardeşlerini hatırlatmakta ve vaziyetleri ile Rhin - Moselle cephe
Dnieper nehrinin Rusya tarafındaki sinde bulunan kuvvetler hakkında 

Moldavyalılann iyi vaziyeti ile bu malfunat istihsaline karar vermiş gö
nehrin öte tarafındakilerin yani Be- rünmektedir. 
sarabyadakilerin acı ve ıztırablarmı Alman piyadeleri tarafından umu-
mukayese etmektedir. mi hicbir taarruz yapılmamıstır, yal-

-----c>--- -== nız istikşaflar iera etmek ve Fransız

Sulh 
Teşebbüsleri 

Akim Kaldı 
(Başı 1 incide) 

kumandan gibi konuşmaktan vazge
çer, emrivakilerde ısrar etmez, mil
letlerin hürriyet ve istiklallerine do
kunulmıyacağı hakkında fiili garan
tiler verir, ve sulh masasına dünya 
meselelerine kati şeklini vermek için 
hüsnüniyetle oturursa kan dökme
nin önüne geçilebilir. 

İngiliz Başvekili, bu defa mevcut 
Alman hükumetile konuşamıyaca

ğını, ve Hitlerizmi yıkıncaya kadar 
harbe devam edeceğini tekrar ~tmi~ 
yor, yalnız bugünkü Alman ricalinin 
sözlerine itimat caiz olmadığı için 
fiili garanti istemekte ısrar edlyor. 
Sulh yollannı tamamen kal"amıyor, 
sulhe varmak için tahakkuku }Qzım 
gelen şartları ileri sürmekle iktifa 
ediyor. 

Fakat bugün bu şartların tahakku
kuna imkan olmadığı için şimdilik 
sulh müzakerelerinin başlaması te
şebbüsünün artık tamamen akim 
kaldığına hükmedilebilir. 

Zaten Hitlerin sulh teklifini ihtiva 
eden son nutkundan sonra Benesin 
riyaseti altında Çekoslovak hükume
tinin, ve Pariste yeni Polonya hüku
metinin kurulmuş olması da gösteri
yordu ki, İngiltere ve Fransa Hitlerin 
tanınmasını istediği emrivakileri ka
bul niyetinde değildirler. Bilakis bu 
iki devletin tekrar canlandırılmasını 
siyasetlerinin ana prensibi olarak 
kabul etmektedirler. Hitlerin ise bü
tün muvaffakiyetlerini inkar ederek 
ve Sovyetlere karşı yaptığı fedakar
lıkları unutarak bu emrivakilerden 
vazgeçmesine imkan yoktur. 

Binaenaleyh bugün için iki tarafın 
anlaşması mümkün değildir ve söz 
tekrar generallere intikal etmiştir. 

S ulh ümitleri suya düşünce ne 
olacak? 

Sovyet Rusya ile Almanya, sulh 
teklifleri akim kaldıgı takdirde müş
tereken istişarede bulunacaklarını 

bildirmişlerdi. Son günlerde İtalya
nın bu istişarelere iştirak edeceği i
şaa edilmişse de, Roma bu rivayetleri 
tekzip etmitir. 

ların mevcut kuvvetlerinin miktarı 

hakkında ma!Umat edinilmek mak
sadile esirler yakalamak üzere müte
madiyen ufak keşif kollan faaliyet
te bulunmaktadır. 

Alınanların istikşaf tayyareleri, 
bilhassa Fransızların müdafaa hatla
rının fotografilerini almakla meşgul
dür. 

Fakat bu tayyare1er, Alman hatla
rının ger isinden uçmak, Fransız hat
larına ve hatta "gayri meskun,, sa
haya yaklaşmamak suretile icrayi ha
rekat etmektedirler. Maamafih salı 
günü, havanın fenalığından istifade 
eden Alman tayyareleri, Fransız hat
larının şakuli surette fotografilerini 
almağa muvaffak olmuşlardır. 
Yarı resmi mahafil, Almanların 

sarfetmekte oldukları faaliyetlerin 
sebebinin, kaybedilmiş olan arazinin 
istirdadı ve Rhin nehri sularının ka
barması yüzünden Almanların ileri 
mevzilerinin su altında kalması kor
kusu olduğunu beyan etmektedirler. 

lsviçrede Tedbirler 
Cenevre, 12 {A.A.) - İsviçre hü

kıimeti Alman kuvvetlerinin İsviçre 
hudutlarına muhtemel bir hücumuna 

karşı icabeden tedbirlerini almış bu
lunuyor. İsviçre ordusu bugün bütün 

kuvvetlerini silah altında bulundur
maktadır. Bu hususta büyük bir ke

tumiyet gösterilmekle beraber bu 
kuvvetlerin altı yüz bin kişiye var
dığı ve bunların günlük masrafları
nın beş milyon franga baliğ olduğu 

bildirilmektedir. Sınai tedbirler de 

alınmış bulunuyor. Ordu için çalışan 

Alman İsviçresindeki bütün fabrika
lar Fransız İsviçresine nakletmeleri 
için emir almışlardır. İsviçre efkarı 
umumiyesi muhtemel bir Alman hü
cumuna karşı memleketi müdafaa hu 
susunda müttehitfir. Halkın iaşesi 
meselesi de muntazam seyrini takip 
etmektedir. Yiyecek ve içecek mad
delerinin herkese ayni miktarda ve 
muntazaman satılması için hazırla
nan gıda kartları bu ay içinde halka 
tevzi edilecek ve gelecek aydan iti
baren bu kartlarda tesbit edilen mik
tar dahilinde herkes ihtiyacını temin 
edecektir, 

* Londra gazeteleri İngiltere Harbi-

Teklif KarJısında 
Nihayet Her Hitler eyliıliin birinci 

günü Polonyaya taarruz etti. Silah ve 
makine kuvvetile PolonyaWarın mu
kavemetini kırdı ve açık şehirleri, 

sivil halkı bombardıman etti. Orta
lığı kasıp kavurmak için her şeyi 
yaptı. Sonra bu kasdi tecavüze isti
nat ederek sulh teklifinde bulundu. 
Onun sulh teklifi yaparken beşeriye
te karşı irtikap ettiği cinayetleri ta
mir ve telA!i etmesini bekliyenlerin 
intizarı boşa gitmiştir. Bilakis söyle. 
diği nutuk, Polonya milleti ve Polon
ya milletinin rüesası hakkında haka
retlerle doludur. Onun nutkuna gö. 
re, fethettiği sahalar, Almanyanın 

ve yalnız Almanyanın menfaat saha
sıdır ve bu sahaya ait meseleler an
cak Alman menfaatlerine göre halle
dilebilir. Yoksa garpte harp etmek
le halledilmez. Hulasa, nutu~< ne sulh 
teklifi Poloiı.yanın fethini tanıttır
mak esasına dayanıyor ve nutkun 
hedefi, vaki olan tecavnzu teyit ve 
tasvip eftirmekdr. ·Böyle bir tek
lifi kabul etmek için şerefimizi feda 
etmek, kuvvet istimali yerine hür 
müzakere esasını tanımamak gerek
tir. Bu ise bizim için hiçbir veçhile 
mümkün değildir. 

Her Hitler, 1935 ten başlıyarak 

müteakıp senelerin her birinde söy

lediği nutuklarda, daha sonra vuku 

bulan hareketlerile taban tabana zıt 
olan sözler söylemiştir. 1935 te A. 

vusturyayı ilhak etmiyeceğini, Çek 
unsurunu Alman Rayhma almıyaca
ğını, Südet topraklarım aldıktan 

sonra A vrupada istiyeceği arazi k:ıl
madığını söyledi. Fakat bu sözlerinin 
birini de tutmadı ve bütün taahhüt. 
!erini çlğniyerek Çeklerin yurdunu 
ilhak ettikten başka Polonyalıhra 
karşı da ayni hattı hareketi takip 
etti ve bolşevikliği defaatle takbih 
ettiği halde Sovyet Rusya ile anlaştı. 
Elhasıl bütün tecrübeler onun sözü
ne itimada imkan bulunmadığım gös 
terdi. 

Sonuna Kadar Harp 
Geçen tecrübelerden sonra, kati 

surette anlaşılan bir hakikat, bugün
kü Alman hükumetinin teminatsız 

sözlerine inannııya imkan bulllnma. 
dığıdır. Onun için başladığımız har
be sonuna kadar devam edeceğiz. 
Çünkü biz harbe gelişi güzel atıl -
madık. Harbe, intikam maksadlle 
girmedik. Davamız, hürriyet davası
dır ve bu davayı tehdit eden tehlike 
İngiltereyi de, İngiltere imparator
luğunu da, bütün dominyonlarını da, 
Fransayı da, hürriyeti seven bütün 
milletleri de istihdaf ediyor. Bu teh
likeyi bertaraf etmek ic;in harp etli. 
yoruz. Hedefimiz, yalnız zafer değil_ 
dir. Zaferin daha ilerisidir, Adalete 
istinat eden, müzakere ve anlaşma 
ile başarılan sulhtür ve her milletin 

hayat hakkını ve hürriyetini temin 
etmektir. Çünkü her milletin yer
yüzünde ifa edeceği bir rol vardır. 

dilen yerlere nakli 18 teşrinievvelde 
başlıyacaktır. Estonya, Sovyet kıta
larına lüzumlu binaların inşasında 

yardımda bulunacaktır. Diğer taraf· 
tan ayni paktın deniz sahasında tat
bikatı protokolu da dün Sovyet ve 
Estonya heyetleri tarafından Tallin
de imzalanmıştır. Bunun üzerine, 
Sovyet bahriye heyeti de bugün Tal
lini terkederek Moskovaya dönecek
tir. Üç Sovyet torpido muhribi, ev
'tclce bildirilmiş olan ziyaret maksa· 

O halde harbin ve dünyanın mu
kadderatı Stalinle Hitlerin vereceği 
karara kalmıştır. 

ye Nazırının dünkü beyanatını tasvip 
ile kaydetmekte ve bilhassa kumanda 
birliğinin temin ettiği istifadeye e
hemmiyet vermekte ve bu sefer alı
nan tedbirlerin yakında çok büyük 
.neticeler vereceğini anlatmaktadır. 

Hükumet çok iyi biliyor ki modern 
harplerde galiplerin de mağlupların 
da yükleneceği zararlar çok ağırdır. 
Fakat teslimiyet arzetmeni.n vereceği 
netice de, son derece fecidir. Çünkü 
bu takdirde insanlığın bütün ümitleri 
çiğnenir. İnsanlığın terakkisine hiz. 
met eden bütün kıymetleı· de yok o
lur . 

tem kurmak istiyoruz. 
Bugün Alman milleti de dahil ol

mak üzere her milletin sulh istediği
ni biliyoruz. Her millet, kendi ha. 
yatını, yaşamak, kültürünü yükselt
mek, idealleri için çalışmak ve mad
di refahını genişletmek istiyor. Bi-
zim de istediğimiz budur. Bizim de 
istediğimiz şey hakiki sulhUiT. Teh
ditlerle, tehlikelerle dolu bir müta
reke değildir. Fakat bu isteğin ta-
hakkukuna kim karşı geliyor? Karşı 
gelen taraf, Almanya hükümetidir 
ve yalnız Almanya hükumetidir. O
nun hattı hareketi, onun tecavüzleri 
yüzünden bütün dünyanın huzuru 
kaçmış, ortalığı korku ve emniyet -
sizlik kaplamıştır. Bizim de vazife. 
miz, bu huzursuzluğu ve bu emni
yetsizliği bertaraf etmektir. 

Bu hususta Fransa ile aramızda 

tam mutabakat vardır. Her halde he
piniz de M. Daladier'nin nutkunu o
kumuş olacaksınız. Biz de onun gibi 
düşünüyoruz ve her altı ay başında 
seferberlik yaptıran şeraiti kaldır~ 

mak ve tam emniyeti yapmak isti -
yoruz. 

Fransa ile ar.amızda tam mutaba. 
kat bulunduğu gibi Polonya Hariciye 
Nazırının Londrada bulunmasından 
istifade ederek onunla da istişare et
tik ve kahraman Polonya milletinin 
mümessillerile de aramızda tam mu
tabakat bulunduğunu anladlk. 

Biz, mütemadiyen sulh için çalıştık 
ve Her Hitler bütün teşebbüslerimi
zi reddederek Polonyayı da Çekoslo
vakyanın akıbetine uğratf:ı. Bunu 
yaptığı halde son nutkunda -;aziyeti 
telafiye yardım edecek bir tek söz 
söylememiştir. Fakat onun bu yolda 
bir şey söylediğini farzetsek dahi, bu 
da kfı!i değildir. Çünkü onurı sözle
rini tutacağını kim temin edebilir? 
Biz fiili teminat istiyoruz ve bu fiili 
teminat en sarih ve en esaslı şekllde 
verilmedikçe İngiltere ile Fransanın 
takip ettikleri yoldan dönmelerine 
imkan yoktur. BlU\kls blZ de sonuna 

kadar harp eaeriz. 
Bu iki şıktan birini seçmek Al

manyaya aittir.,, 

·Atlee'nin Sözleri 
Mister Chamberlain'in nutku ha~ 

"'K'c
1 

Roma, 12 (Hususi) !'~'· 

Chamberlain'in nutku İtalyan ıns 
fili tarafından derin bir dikkatle 1 

kip olunmuştur. Mister Chamber: 
in'in "Almanya, samim~etle sulh 
tediğine dair bizi ikna etmeli ve 1 

ahhütlerini ifa edeceğine dair f 
temiat vermelidir. Yoksa vazife 
mizi sonuna kadar yaparız., sözlC 
sulh imkanlarının henüz büsbiil 
bertaraf olmadığını gösterir lll.,~ 
yette telakki edilmiştir. Buna ınu'· 
bil Almanyanın ne cevap verece 
merak edilmektedir. 

* ALMANY ADA:" 

Berlin, 12 (Hususi) = Misi 
Chamberlain'in nutku burada defi 
hiddetle karşılanmıştır. Burada '. 
nıldığına göre Mister Chamberlaill 
nutkundan sonra yaptlacak arı'1 

bir şey kalmıştır: O da harbi tef 
etmek ve yapılacak her şeyi yaprıılr 
tır. Fakat resmi mahafilin ne düş6 
düğü henüz sarih bir surette anlş 
şılmamıştır. 

*·· 
AMERfKADAr 

Nevyork, 12 (Hususi) = Misli 
Chamberlain'in nutku burada !Iitl 
rin sulh taarruzunu akamete uğrflt~ 
bir hareket olarak telakki edilmişi:' 
Siyasi mahafil, Mister Chamberıııiı 
in nutkunu M. Dalafüer'nin nut~tl 

dan çok kuvvetli saymaktadır. I 
Mister Chamberlain Almanya~.~ 

söz yerine hareket ve fiili teıil~) 
bekliyor. Fakat bunların ne oldı.ıfi 
nu meskılt geçiyor. O halde kapl 1 
mamile kapanmamıştır. 

Konferans ihtimali 
Londra, 12 (Hususi) - Reutet' 

Romadan aldığı malumata göre J{' 
lcrin sulh teklifi reddolunduktan S• 

ra Almanya Rusya ve İtalyanırı · 
tirakile bir konferansın toplansc~ 
hakkındaki haberler doğru değild 
Çünkü !talya~öyJe bir konfetS 
sa iştirakini icap ettirecek hic bir · - ~ ~ 

hep yoktur. Almanyanm Rusyg 1 

anlaşmaları olduğu halde İtalya 
Rusya arasında bu mahiyeti haiz v 
laşmalar yoktur: 

raretle alkışlanmış ve muhalefet li- Paris Gazeteleri 
deri Mister Atlee nutku, memnuni. Paris, 12 (Hususi) _ Paris g~ 
yetle selamlıyarak Başvekili teyit e- teleri Alman _ Rus te.sriki mesaisi 
den bir nutuk söylemiştir. Mister den bahsetmektedµ-. 
Atlee demiştir ki: Oeuvre diyor ki: 

"İngiltere hükumeti, sulhü koru~ "Ruı emperyali:ımıirıin Cermen eıttf 
mak için tahammülün üstünde bir yalizmile müşterek şu noktası mevcut 
mesai sarfetmiştir. Her Hitler, sözü. Ezeli doymamazlık. Bu cmperyaJiıt"' 
ne inanılmaz bir adam olduğunu is- nacak Baltık, İskandinavya Ye bitıı"' 

Balkan devletleri aleyhine inkişaf edebil' 
bat etmiştir. Onun bu defa da iste- ler. 
diği, cinayetini bize tasvip ettirmek. Aube ııazeteslnde Georges Bidault, 6~ 
ten ibarettir. Ona verilecek cevap, lin tarafından ihdas edilen vaziyetiıt 
Başvekilin cevab1dır. Almanya mü- manyayı endişeye düşürdüğünü bildlrif' 

temadiyen yer istiyor ve mütemadi- * 
yen bu talebi ileri sürerek başka mil. Petit Parisien gazetesinde 
Ietlerin yaşamıya mecbur olduğunu Bourgeus da ayni neticeye vatı 
tanımak istemiyor. Fakat her mil- ve Hitlerin Sovyetlerle iş arkad8ş 
let y a ş a m a k ister ve her mil. ~mı gittikçe daha pahalı öderneJı 
letin hayat hakkını tanımak gerek- olduğunu kaydederek diyor ki: 
tir. Onun için bizim bn mücadele 

1 
"Şimdi Litvanyaltlarm, lStalin tar~( 

neticesinde beklediğimiz şey, yeni dan korundukları için kendilerini son ı: 
bir dünya vücude getirmek ve her maya kadar yutacak olan Alman kofl1~ ı 

. . ı:mdan korkulan yoktur. Stalin Hitlerl 
mılletın hakkını tanımaktır.,, lit etmekle beraber, küçük devletleri Ô 

Daha '-'.)nra muhalif liberaller na. luk perdesi altında idaresine almaktııı!I 
mına Sir Arcibald Sinclair söz söy. ~ükreş, 12 (A.A.) - Timpul ı91 lemiş ve bugünkü Alman hükumeti- tesı, perşembe günkü başmaknleS 
le sulh işinin konuşulamıyacağını de, Hitler ve Daladier'nin nutıl~I 
anlattıktan sonra Çekoslovakya ve rının müteaddit kısımlarını dercetl 
Lehistanın hürriyetini tanımak ve ten sonra, ezcümle, her iki devıet 
A vusturyada en serbest şartlar dai- damının, kati emniyet garantiler! 

1
1 

resinde plebisit yapmak lazım geldi- mak meselesile ayni derecede alB~f 
ğini söylemiştir. dar olduklarını tebarüz ettirnıe1'1

1 
Daha sonra muhafazakarlardan dir. Devamlı bir hal şeklinin, Jiit 

Amery söz söyliyerek sulh yapmak tarafından belirti.len ekonomik od' 
için olan, Avrupada hüküm sürmek nizasyon prensibini ve Daladiel" t~ 
istiyen ve bugünkü Alman hüklıme- fından tekit edilen adalet prensibf 
tinde temessül eden gangsterli,~in nazarı dikkate alan bir şekil olı11 1 
ortadan kalkması lazım geldiğini söy lazım geldiğini ileri süren bu gsıe 
lemiştir. makalesini şöyle bitiriyor: 

1 
Lordlar kamarasında da ayni mev "Bütün milletler sulh istiyor 

1
• 

·t L 
zu üzerinde müzakere cereyan et • Fakat bu sulh, kuvvete müsterıl 111 
miş, Lord Snell, bugünkü Alman hü .. ganizasyondan daha kutsi, de\lıı~ 
kumeti ile sulh yapmıya imkan bu. ve adil bir organizasyona vabest~~ 
lunmadığını tekrarlamış, Lord Crev· Romanya, böyle bir kurtarıcı 1dr9 ei 
de Mister Chamberlain'in Avam ka- tahakkukunu ümit içinde belde.iP 
marasındaki beyanatını teyit eden tedir, 
sözler söylemiştir. 

Mister Chamberlain umumi vazi
yet hakkında gelecek çarşamba gü. 
nü Avam kamarasında mutat nutku
nu irat edeceğini söylemiş ve daha 
sonra kral tarafından kab\tl olun -
muştur. 

Paris, 12 (A.A.~ - Abloka !19~ 
Georges Pernot Londrada 48 sa3~0 
dıktan s.onra, dün akşam Pari~e )rl 

müş ve Ingiliz ablokası nazırı ıle ,~ 
tığı mülakattan Dzıladier'e dC 
marn.mat vermiştir. 
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TÜRK TiCARET BAMKASI A. s. Tayyare Piyangosunun 
Son Keşidesi Bitti 

Kazanari Numaralar Şlınlardır: KURULUŞ TARİHİ 1919 

. TayYare piyangosunun son keşide-
11 dün bitmiştir. Kazanan numaralar 
lUnlardır: 

21381 21456 21471 21597 21807 
21828 21982 21992 22012 22262 
22341 22373 22459 22608 22628 
22758 22984 23033 232,<}4 23674 
23677 23688 23709 23893 23974 
24140 24290 24319 24372 24400 
24421 24602 24997 25034: 25207 
25816 25908 26059 26587 26688 
26717 26907 27017 27094 27219 
27229 27421 27672 27700 27754 
28018 28029 28047 28063 28121 
28402 28181 28289 28433 28549 
28777 28850 28895 28921 28987 
29218 29254 29524 29545 29553 
29729 30042 30121 30213 30275 
30311 30316 30535 30611 30920 
31059 31363 31555 31732 31942 
32249 32254 32299 32644 32683 
32886 32992 33143 33730 33734 
34382 34392 34703 34834 35057 
35150 35392 35632 35541 35608 
35633 35913 35960 36:i48 36379 
36480 36594 37036 37047 37380 
37508 38065 38077 38408 38526 
38812 38987 39803 39925 39961 

15919 16049 16164 16420 
16644 16769 16813 16873 
17137 17579 17624 17801 
18245 18388 18570 18773 
18959 19033 19042 19100 
19554 19568 19711 197t\lJ 
19941 19991 20074 20226 
20346 20740 20834 21090 
21537 21573 21639 21659 
21700 21777 21782 21861 
22366 22373 22444 22467 
22505 22655 22884 22937 
23172 23194 23222 23470 
23615 23626 23651 24040 
24238 24410 24578 24924 
24995 24999 25028 25052 
25281 25590 25600 25610 
25768 25982 26086 26109 
26642 26663 26671 26810 
27144 27207 27378 27345 
27506 27578 27766 27749 
28013 28131 28138 26182 

28693 28712 29055 2911 t 
29357 29364 29508 29571 
29688 29805 29849 29921 
30043 30062 30304 30636 
30675 30690 30882 30!H3 
31116 31145 31263 31315 
31567 31747 31880 3!980 
32256 32272 32575 32573 
32638 32687 32868 32996 
33087 33151 33404 33406 
33439 33480 33666 33755 
34087 34089 34110 34539 
34729 34994 35266 35513 
35757 35770 35861 35943 
36065 36126 36128 36186 
36345 36274 36406 35465 
36596 36811 36868 36888 
37208 37232 37260 37278 
31428 37435 37574 37684 
37921 38072 38147 38449 
38574 38655 38725 38767 
389~8 39058 39112 39~36 
39562 39609 39823 39894 

16424 
17114 1 
17902 1 
18821 ! 
19227 

Tamam en yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.00 

40,000 Lira Kazanan 
10123 

15.000 Lira Kazanan 
29463 

19834 1 
20295 I 

21183 1 
21698 

Merke~i: ANKARA 
3.000 Lira Kazanan 

36435 
·ı .soo Lira Kazananlar 

22363 23338 29816 34264 38649 
l .OQO Lira Kıuananlar 
14 5134 7108 14186 21084 

28483 28750 35489 36237 39613 
SOQ Lira Kazananlar 

22285 
22475 
22969 
23481 
24050 
24994 
25236 
25617 1 

26515 1 
27100 1 

27417 
27875 
28467 

29140 
29574 
30031 
30557 
30918 
31437 
32101 
32588 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

385 390 419 549 1059 
1351 1481 1955 2441 2718 
2873 2321 5021 5591 
6226 6443 6486 7230 
7344 8722 9075 91139 

5853 
7253 
9620 

Telgraf Adresi: 

Umum Müdürlük: 
40 Lira Kazananlar 

94 119 480 508 511 535 

10200 10806 11031. 11163 
11669 116'5 11687 11904 
12652 13153 13375 14257 
1s1a2 16405 17957 18257 
ıal66 19670 19690 19775 
21430 21674 21967 22024 
23769 24323 24980 25197 
25302 25411 25549 25621 
26015 26081 27148 27347 
27756 27847 28176 28593 
2883.2 30100 30303 30335 
31952 32081 32285 32411 
35054 35085 35322 35353 

11374 
12068 
14871 
18611 
21147 
23743 
25221 
25690 
27711 
29477 
31502 
33808 
35381 

650 707 717 746 969 1493 
1561 1719 1721 1913 1969 2070 
2083 2132 2237 2401 2407 2516 
2540 2823 2832 2847 2912 2993 
3010 3067 3H2 3156 3334 3615 
3731 3781 3829 3869 3910 3968 
3868 3869 3989 4006 4245 4253 
4279 4239 4493 4516 4533 4587 
4661 4675 4851 5160 5293 5417 
5496 5540 5572 5608 5635 5671 
5755 5860 5899 6013 6028 6162 
6292 6639 6658 7103 7276 7215 
7420 7622 7929 2941 8040 4202 
8295 8558 8831 9011 9221 9241 
9292 9359 9383 9359 ~383 9717 

TORKBAMK 

36813 37437 37691 38093 3R398 
38417 39010 39195 39588 39799 

200 Lira kazananlar 
1419 5416 7088 7455 85~8 
9496 10150 11381 12963 l 3669 

14731 15826 15970 17162 20275 
20599 21127 21282 21ô79 24187 
25093 25990 26525 26799 26818 
28185 29940 30746 30775 31911 
32493 33370 34297 34974 35546 
36079 38788 39332 

70 Lira kazananlar 
42 324 1172 1412 

2093 2131 2211 2253 
24490 2611 2200 3451 
4369 4497 5024 5214 
5864 6967 6220 6506 
7091 7125 7536 8055 
8563 8754 8889 9613 
ıoıs8 10287 10290 10291 
losa1 11474 11483 11506 
11720 11868 12273 13147 
14445 14714 14758 14827 
ıs1so 15478 15497 15889 
16290 16514 17151 17225 
17621 18727 19318 19437 
20313 20938 21576 21668 
22073 22667 22997 23148 
24125 24127 24213 24403 
24785 25182 25398 25697 
26405 26590 26604 26842 
26961 27225 27350 27404 
27559 27942 28120 28286 
28999 29241 29499 30250 
3ıos2 31252 31360 3H15 
31725 31814 31956 32059 
32358 32760 33438 33964 
34840 35263 35399 35936 
36643 315687 37455 38406 
3aaoa 38795 39011 39057 
39655 39700 

50 Lira lr.azananlar 

1827 
2440 
3564 
5472 
6951 
8367 

10090 
10627 
11692 
14127 
15011 
16106 
17372 
20006 
21894 
23365 
25696 
26201 
26865 
27408 
28833 
30424 
31690 
32259 
34555 
35955 
38343 
39166 

224 • 225 405 431 637 
805 815 975 1092 1278 

33050 1 
33432 
33983 
3-1()47 
35674 
35972 . 
36332 
36473 
36927 
37331 
37883 
38492 
38778 
39550 
39949 

Subeler: TiCARET 

9898 10066 10071 100140 10331 
10449 10588 10591 10628 l 1088 
11179 11240 11365 11488 31544 
11601 11611 11696 11700 11919 
12112 12255 12434 12614 12725 
12837 12872 12887 13050 13084 
13125 13233 13477 13595 13634 
13660 13877 13921 13978 °14001 
14350 14276 14510 14515 14631 
14664 14692 14828 14906 15921 
15115 15423 15465 15710 15813 

Amorti ve teıelli mükalatı 

Son 3 rakamları (326), (123), 
(771), (656), (4153) olan biletler yü
zer lira alacaklardır. Bu keşidede ik. 
ramiye kazanmıyan bütün biletlere 
birer lira teselli mükafatı verilecek
tir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinai 

Anidrit sülfürü 
Tanen alkol 
Permenganat dö potas 
Sakız 

Terden Füzuar 
Metabi Sulfat dö poıas 
JeJAtin 
Filüat 
Çember kavalyesi 
Siklop çemberi 

" " raptiye::;i 
Rakı, Kanyak, Şa- ) 
rap, Likör, Galon san- ) 
dıkları için kereste ) 

Mikdarı 

l~Oı) Kgr. 
400 " 

15 fi 

1500 " 
100 " 
50 " 

450 " 
150 ,, 

100\l .. 
39000 " 

1000 " 

2817,135 M3 

GlinU 

25/X/939 

" ,. .. 
" 

26 .. 

" 
" 

" 

.. 

Ekalltmenln 
ıekll 

Pazarlık ,, .. 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 
n 

Saati 

14.30 
15 
15.30 
ıcı 
16.30 
H 
14.30 
15 
15.15 
15.30 
16 

10.30 

I - Şartname, nümune ve eb'at listelerı ınuciblnce yukarda ctns ve mikdarı 
yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık, yukarda yazılı iÜn ve saatlerde Kabataşta Levazım ve :Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şub@den parasız 11lınabillr. 
lV - Anidrit sül!üril tüpleri İdare tarafından verilecektir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 güvenme pa-

ralarilc birlikte mezkılr komisyona gelmeleri ilan olunur. "8'.!47,, 

* * I - Keşif, şartname ,.e planı mucibince idaremizin Paşabahce mfü;kirat fabri-

1 

Yatak, yemek ve çabtına 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) 
mağazalarınaa tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait prtlarla sa
blmaktadır. 

Edirne İcra Memurluğundan: 

Edirnenin Saraçlar caddesinde 169 
numaralı dükkanda mukim iken ha· 
len ikametgahı meçhul Sarraf Albert 
Bahara: 

Edirne avukatlarından Kemal Şağ. 
banın ücreti vekalet bakiyesinden 
sizde kesbi kat'iyet etmiş ilamla ala
cağı olan 35 liranın masarüi muha· 
keme, resmi tahsil ve icra masarifle
rile birlikte ödenmesi hakkında vaki 
icra takibi üzerine tanzim edilen ic
ra emri ikametgahınızın meçhuliye
tine binaen bila tebliğ iade kılınmış 
ve icra hakimliğince icra emrinin 
ilanen tebliğine 9/ 8/939 tarihinde 
84/ 74. numara ile karar verilmiş ol
duğundan borcunuzu ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ödemeniz ve 
bu müddet zarfında borcu ödemez 
ve tetkik merciinden veya temyiz 
veyahut iadei muhakeme yolu ile ait 
olduğu mahkemeden icranın geri bı 
rakılmasına dair bir karar getirme
dikçe cebri icra yapılacağı ve yine 
bu müddet içinde mal beyanında bu.. 
lunmazsantz hapisle tazyik olunaca
ğınız icra emrinin tebliğ makamına 

Tire piyade alayının lhtlyaçlan olan 60,000 kllo sıfır veya .keçi eti kapşlı zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur. ihalesi 16-10-939 pazartesi günü saat 10 da Tirede piy:ıde 
alRy karargahında yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,800 lira muvakkat teminatı 10~5 
liradır. E~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ister.i
len belaelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif me!ktuplarmı Tlrede piynde alay satın alma komisyonuna vermiş 
bulunacaklardır. Evsaf ve ~rtnamesi Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri, İzıniı" 
Tümen ve Tirede Alay satın alma komisyonlannda okunabilir. (507) (7835) 

1 - Tahmin edilen bedeli (22 400) lira olan (160.000) kilo kuru fasulye lO 
I . Teşrin 939 tarihine rastlıyan Sclı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (1680) lira olup ~artnmesi her gün komisyondan göruH'ıl' ,.e 
alınabilir. • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaiad:ı 
bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7404) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 375 kurus olan 9000 metre hlki ıayak ka
palı zarf usulile nı.ünakasaya konulmuş!ur. İhalesi 18-10-939 Çar:;amba günü saat 
11 dedir. İlk temina'b 2531 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 170 k\ll'Uf mu
kabilinde M. M. Vekaleti Satınalrna komiııyonundan alınabilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 saYllı kanunun 2 ve 3 cü mad dltlerlnde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat ev\•ellne kadar Arı.karada 
M. l\t Vekfileti Satmalına komisyonuna vermeleri. (498) (7787) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 370 kunıs olan on bin metre lAclvert ku
maş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuııtur. İhalesi 16-10-1139 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2775 liradır. Evsal ve şartnamesi 18S kuruş mukabilinde 
M. M. Veklileti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksilbneye gireceklerin 2490 
sayılı konunun 2 ve 3 cü maddelerinde ~österilen vesaiklc ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada l\l, M. Vekllletı Sahn-
alma koınisyonuna vermeleri, "499) (7788) 

* -1( 
BeJıter metresine tahmin edilen fiyatı 575 kuruş olan 14000 metre gabardin Ktım:ış 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 17-10-939 Salı günü saat 11 
dedir. İlk teminatı 5273 liradır. Evsaf ve şartnamesi 405 kuruş mukabilinde M. };L 
VekAleti Satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ıösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada :M. M. VekAleti Sa-
tınalma komisyonuna vermcleri (500) (7789) 1

363 1399 1415 1524 1541 1741 
17Bı 2045 2089 2745 2779 2850 
3
oo4 3021 3192 3335 3646 3694 

42ıs 4315 4346 4375 4515 4529 
45

38 4752 4898 5419 4583 5498 
~~1 2 5772 5981 6147 6188 6224 
74:~ 6373 6834 7153 7233 7445 

kasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tahvili ve tAdllf işi 21 - tX - 939 
tarihinde kapalı zarfla ihale edilemediginden yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- ----------------------~-----

II - Keşif bedeli 23755.84 Ura, muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
111 - Pazarlık 19 - X - 939 perşembe günü s<ıat 14 de Kabataşta levazım ve 

ınilbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler heı· gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara bas

müdilrJi.iklerinden 119 kuruş mukabilinde alınnbilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin e~i len gün ve saatte % 7.5 giivenml' parala-

rile birlikte mezktır komisyona ~elm"eleri iliin olunur. (8139) v 7497 7571 7613 7879 7970 
805

3 8083 8120 8135 8159 8201 
825

0 8278 8280 8356 8925 9007 Şose inşaatı 
:
26

5 9404 9602 9610 9666 Kastamonu Daimi Encümeninden; 671 9952 10063 10261 10273 104... ' 277269 lira rn kuruş bedeli keşifli Araç - İğdir hudut yolunun 21 kitometre-
"9 10755 10771 11020 11280 114 lik iğdir hudut kısmı müceddet şose inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya ko-
06 11438 11516 116·12 11861 nulmustur. 1187
2 11994 12212 12262 12382 İhale muamelesi 17 Teşrinievvel 939 tarihine müsadif salı günü saat on beşte 12

435 12555 13151 13393 13511 Kastamonu hükümet konağında daimi encümende yapılacaktır. Mu\'akkat teminat 
13561 14116 16384 1447-l 14619 H840 lira 77 kuruştur. 
14786 Mukavele, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi hususi şart-

14932 15065 15095 15216 

nur. 

Musiki 
Terbiyesi 

Paris Konservatuvarı Armo. 
ni Profesörü Albert Lavignac-'' 
ın yazdığı ve Fransız Akade. 
misinin takdir ettiği bu ese:r 
19 uncu tab'ından Abdülhalik 
Denker tarafından titiz bir ttL 
na ile tercüme edilmiştir. ~4 

Formadan ibaret bu eserin tabı 
nefasetine de ayrıca itina olun. 
muştur. Fiyatı 125 kuruştur. 

lstanbu! Belediyesi ilanları 
İlk Muhammeu 

teminat bedeli 

416,70 

494,83 

5556.oo İtfaiye amlr \ e cCradr için 
lıise (ı.8sket dahil) 

yaptırılacak 448 takım kışlık el. 

6597,70 Temizlik iııltri için yaptırılacak. arabalar için alınacak de. 
mir mal1cme 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler a)"l"ı ayrı ka
palı zarf eksiltmeırıine konulmuı;tur. Ihale 19/ 10/939 Perşembe günü saat 15 de d:u. 
nü encümende yapılacaktır. Sartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürhiiü ıtalemin. 
de ıtörülebilir. Taliplerin ilk temhıat makbuz veya mektuplan ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazrrlıyacakları kapo:.lı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri. (8008) 

1551 name, keşif hurnsasile silsilei fiyat cetveli ve buna müteferri evrak 8 lira 11 kurUş 
0 15744 15977 16269 16654 t b 1 Z guld k K ta N fi 16 mukabilinde Ankara, atan u, on a • as monu a ·a Müdürlüklerinden a-

17 
67

9 16801 17359 17556 17561 tına bilir. 
'- Kanaat Kitabevi_, , Sarıyer Taliıil * * BaımemurluğunClan: 

591 17788 17838 17884 17886 İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az elli bin liralık şose inşaatı yaptığına dair O SUPHI SENSES 
l 872a 1 

943 yılı ticaret odası vesikasını ve okuyup münderecııtını kabul ettiklerine dair imza- tdrar yolları hastalıkları mütehassısı 
197 9028 19308 19524 19691 larını havi yukarda yazılı kc;;;if hulasası, silsilei fiyat cetveli ve hususi şartname Beyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek-

l 7936 17 18077 18142 18641 \'e,;ikalarını göstererek Kastamonu vilayetil'lden ab.cakları ehliyet \"esikasını ve 939 1 r • 1 
~ 19 

19964 20161 20240 20289 ve sair evrakı arttırma ve eksiltme kanuni ahkAmı dairesinde yukarda yazılı giln ler aparlıman. Fakirlere onrasız. 
....._~~S~3:.11--..:.uı~.._ ............ _ ................ MM1~..ı.....~~--~~~-----------"-~-~....u._o.tllllA-•ıAnn..ı...ı....i'll. .... -~~J-.MIO:L.-.......ı~-----·-Y..~· :ııa • 

Sarıyerde Mesar burnunda S9 - 91 kapr HYJh ve ecncı Nuriye ait ti X 8 met. 
re murabbarnda ve halen eczane olan dükkan ile bu dükkanın üstünde biraz bah. 
çesi bulunan ve zemini bir oda b~r mutfak bir yemek o,ğaıı fevkani üç odadan iba_ 
ret evin tamamr vergi borcundan dolayı satılacaktır. Isteklilerin 31/10/939 gıinu
ne müsadif ı;ah günü saat 14 de c;;, 7,5 depozito akçesile birlikte Sarıyer kayma • 

- /R~R•\ 
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13. 10 - 939 -

1 - Milli Piyango Biletleri 1t.10.1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Aianlarının bulunduğu mahallerde satııa çd(ardmış+.r. 

2 - Perakende olar~t< satmağa mecbur oldukları intikal plCinı biletleri için her Bayie seyyanen % 10 Komisyon verilmesi kararlaıtırdmııtır. 

3 - Milli PiyanCJO bayii olmak için şeraiti anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak isteyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar , 
bayilik isteyenlerin ise hüviyet ve ikametCJCih adreslerini CJÖsterir bir dflekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bankası Şube ve Aianlarına 

müracaat etmeleri. 

İŞTE TALİH REKORU BUDUR! 
Bu Son ve Zengin 6 mcı keş.idenin en büyük 

5 iKRAMiYESiNi BİRDEN VERMEKLE , 
CiJJen' ve· fiilen Talih Rekorunu kıran 

1 - 10326 No. lu bilet le Kasmıpatada Gedikli Okulu 
Subaylarından Baylar N E Ş ' E T ve H A S 1 P . 

• 

2 - 10123 No. lu biletle Kurtuluş caddesinde 118 No. da 
BAYAN .ANNA L ~ .. 

,3 - 31771 No. biletle YeşOköyde Bayan KAPAMACIYAN 

o 1 
4 - 29463 No. biletle Beykozda Bay MUHiDDiN 

1 
5 - 9999 No. biletle Galata Karaköy Caddesinde BayJHSAN 

i • -
Kazanddar 

MİL 
biletler i a-elmit ve Satılmağa Batlamıttır. Siz de bu Bahtiyarlar 

meyanına dahil olmak isterseniz. 

Yine 

1 
KAZANDIRDI 

10326 numaralı biletle Bay NAŞlT'in uğurlu elinden abp 

Büyüık ikramiyeyi kazanan talihli Pangaltı Dolapdere 
Caddesinde 214 numarada Bayan M ER 1 

Yine Bay N A Ş I T' in 
Uğurlu eliyle Verdiği 10123 No. lu bilete isabet eden 

IK 
Büyük ikramiye İbrahim Paf& caddesi 20 No. İbrahim 

Tuğ kazanmıfhr. Ve Paralarını derhal 

B~Y NAŞITTEN ALMIŞTIR. 
Yeni Devlet M 1 L L 1 P 1 Y A N G O S U N U N 

biletleri gelmiştir. Talihinizi Mutlaka 

Si 
Tecrübe Ediniz. 

li eyazıt Ordu Caddesi No. 3 de NAŞIT GiŞESi 

'-------------------------------------------[--------------.... ~~---:' BfRINCI KESIDESI 80.000 LiRA OLAN· 
Milli Piyango biletinizi KADER GlŞESlNDEN alınız. 

ADRES 
İstanbul, Eminönü Arpacrlar Caddesi No. 19 Tel: 23970 

• Beyoğlu : ParmakkapI caddesinde numara 109 Tel: 43696 ' . . ·-------

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemelten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalavınız. 

·. Öeylet Oemiryolları ve Limanları işletme -U. idaresi ilanlar·ı 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: •. 

ı - 10/10/939 da ·yaplan Fen Memurluğu kısmı giriş imtihanlarmda: 8 -

9 - 13 - 14 - 17 ' - 25 - 3C - 52 - 54 - 61 - 78 - 85 - 90 - 93 -
98 - 99 - 103 - 107 - 110 - 113 - 114 - 124 - 131 - 134 - 150 -
172 - 174 - 182 - 191 - 1% -·· 206 - 208 - 214 - 215 - 219 - 231 -
236 - 243 - 249 - 2~2 - 255 - 261 - 262 - 265 - 276 - 289 - 313' -
317 - 318 -ı 319 - 321 - 323 - 325 - 334 - 338 - 345 - 348 - 355 -
361 - 372 - S74 - 379 l<ayrt numı;ralı talebeler muvaffak olmuşlardır. 

2 - Mühendis ve Fen Memuru kısımları giri~ imtihanlarmda muvaffak olan 
talebelerden derece srrasiyle hangilerinin Devlet hesabına, hangilerinin kendi he. 
saplanna kabul olunacakları ve hangilerinin kadro dolaylsile kabul cdilmiycceğl 
ayrica mektepte il§.n ed.ilei-~k"tir. 

3 - 'I'edrisata 16/10/939 Pa:ı:artesi günü .saat dokuzda başlanacaktır. Eski 
ve yeni talebenin o gün •s3at 8;30 da mektepte bulunm,alan. (8383} 

,----• Beyoğlunda 

Ke 
H er Pazar gündüz saat 3 den 6 ya k ada r 

AiLELERE iÇKiSiZ ÇAYLI MATiNE 
Bayan MUALLA ve Bestekôr SALAHADDİN PINAR'ın 

lıtirakiyle Kostümlü Türk tarihi musikili Tablt>su 
Talibi çıkmadığından 29-9-1939 tarihindeki eksiltmesi feshedilen ve muhammen v· M h R o s EL L K d o k t 

bedeli 10.000 lira olan bir adet ziya ile çalışan tabı makinesi 27-11-1939 Pazartesi ıyananm eş Ur a in r eS raSI 
günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ne Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ile Bu··yu··k 1 L O 5 y A y Ba(·et Hey'etı' 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14, 15 e kadar komisyon reisliğine vermele-
ri lazımdır. Her aktam saat 6 dan 8 e kadar Orkestra Antraksiyon 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te- 8 den 12 ye kadar alaturka kısmı bütün numaraları 
_s_eı_ıu_·m_v_e_s_e_vk_Ş_e!_li_ğ_in_d_en-da_ğı_ı_ıı_ac_a_k_tır_. _ _ _________ <_a2_1_ı_> _ı \mı Telefon: 43776 1 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: ı ~ 
Bir borçtan dolayı satışma karar veri. ,,,, 

len ev eşyasına müteallik mobilyaların 

Beşiktaşta Serencebey yokuşunda 17 No. 

• ' ·~ • !." ' .. ' ~ ' • 

__ .. _ .. __ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. kırıkhk ve bütün ağrılarınızi derhal keser. 

- icabında günde 3 ka,1e ahnabilir. -

Eskişehir VilcSyeti Daimi Encümeninden: 
Memleket hastanesine alınacak 16S kalem muhtelifülcins mualice 30-10-939 ta

rihine müsadif pazartesi günü saat 14.30 kadar açık eksiltmeye konmuştur. 
Teminatı muvakkate 204 lira 53 kuruştur. İhale yevmi ınezkiırda Makamı Vi

rnyette toplanacak Daim! Encümen tarafından rapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Memleket hastanesi Sertababetine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(8157) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
Atölyelerimiz ihtiyacı için aç'k eksiltme usulile 62 metre mikabı muhtelif cins 

ve ebatta kereste satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli iiç bin lira ve muvakkat teminatı ik i yüz yirmi beş Ura olan 

mezkur kerestelerin ihalesi 2/11/939 tarihine rasthyan perşembe günü saat on 
beşte Galata rıhtııninda umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma 
Komisyonunda yapılanktır. 

Şartnamesi her gün ı;özü geçen komisyonda görülebilir. (8392) 

SAÇ EKSiRi 

lu evde 16/10/939 tarihine müsadif Pa. 
:ı:artesi ıünü saat on birde ve yüzde yet
miş beşi bulmadığı takdirde 20/10/939 ta_ 
rihine müsadif Cuma günü aynı saatte yıı. 
karıda yazılı adreste açık arttırma suretile 1 
satılacağından yevmi ve vakti mezkfl.rda 
mahallinde hazır bulunan memura müra
caatları rica olunur. 

Türk' fındığı en besleyici ~adde teri küçük bünyesine sığııhrmış 
mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapııtıkları kalori 

'e vitamin kaynağı fındıklarımızı 
1 f • • ,,. • • • ~ • • 

KO 
Saçları besler, k&klerfoi kuv. 

vetlendirir, dökülmesini ön· 

ler, kepekleriıii giderir. 

INGILIZ KANZUK 

KAYIP: İstanbul Mmtakası 
daresinden alınış olduğum tayfa cüzdanı! 

m zayi ettim. Yenisini alacağimdan eski_ 
sinin hükmü yoktur. 

Rizeli K§.şif oğlu Mustafa ÇakJr 

Ucuz Matbaa Makineleri 
70 X 100 ebadında az müstamel 2 adet 

Lito ve 2 adet Tipo tabı makineleri acele 
ucuz fiyatla satılıktır. Talip olanların Oa
Iatada Zülfaruz sokağı, Sesli handa Bay 
Necip Ersese müracaat etmeleri. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
ECZANESi Lutfi oöRDÜNC"O 

Beyoğlu .• İstanbul Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

--------------------•••--' Basıldığı yer TAN matbaası 

FiN 1 T 
Kooper 

Yurdun Her Tarafında, Her Zaman Herkesin 

Emrine Hazır Bulunduracaktır. 


