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HALK GAZETESi 

iDEAL BOR O 
Bu kitap bDrolarının ıı çıkarma kudretini arttırmak tıstlyenler 
lı;ln kıaa, fakat ımerr bir kitaptır. O alze az muratlarla ı;ok it 
nHıl çıkarılablleceıtlnl glSıterlr, Fena ve yanlıt bUro uaullerl 
yDzOnden geri kalan, hattl zarar eden veya batan mUeHeaeler 
11yılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 150 Kr. 

• • 
lngiltere, ulh için öz Değil 

• 
Fiili ve· Kat'i Teminat istiyor 

•tU'• 

~Hitler, Siyasi, lktısadi ihtilafları Halletmek 
) 

te 

için Bir Konferans Toplanmasını istiyor 
Bitlere Göre Şark Ve Cenup AvTupasının r- Nutkun Esas Noktaları -

'T'ı • • R ' ll . A l A •t t • l ,.,~:d~i:/erin dün Rantağda •Öy/eJiği nutkun eMU noktalan 

.1. anzımı usga e mangaga l ır ALMANYA,PolonyayaaçtığıharptehaklıJır.ÇünküPolonya 

ası Hitler, Teklifleri Kabul Olunmazsa ! Almanyanin S~lh Teklifi HakkınCla 
anlaşmaktan kaçınmıf, Almanyaya karfı dikkalalık gös
termiş, Alman ekalliyet/erine en fena muameleyi reva gör
müş, lngiltere ve Fran•aJan aldığı teminatı zulüm ve İf
kence yapmak için vesile olarak kullanmıştır. 

Almanyanın Harbe Devam Etmeğe Muhtelif Devletlerin Yarı Resmi ALMAN orduları •ekiz günde Polonyanın ordulannı periıan 
etti ve yalnız fazla kan dökülmesine mani olmak için fU• 

racla burada gösterilen mukavemeti birdenbire kırmak Mecbur Kalacağını ilan Etti Noktai Nazarları Belli Oldu 
: istemedi. 

Berlin, 6 (Hususi) - Hitler Rayftağın bugünkü toplantısında 
beklenen nutkunu söyledi. 

llk mevzuu Polonya harbi idi ve Almanyanın bu harbi açmak
ta haklı olduğunu göstermekti. Hitler bu mevzu üzerinde dedi ki: 

Hitlerin 
-ı -Polonyaya karşı açtığımız harp 

N tk sekiz günde nihayet buldu. Alman 
U U orduları Polonyayı misli görülmemiş 

Va2iyAIİ-~-~ 

Değiştirmiyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H itler daima ayni taktiği kulla. 
nıyor. 

h Davasını ta başlangıçtanberi saf
b ~lara ayırmıştır. Bu safhaları birer 
ırer ele alıyor ve davasını adım a

dun tahakkuk ettiriyor. Bu, Bis.. 
lllark'ın takı·~· 'd' · ıgı ı ı. Hıtler de şimdi-
ye kadar bu taktiği kullanmış, daima 
mahdut idd" ı 1 . ıa ar a ortaya atılmış ve 
bır davasını b"t' .. ı ırmeden ikincisine te 
şebbus etmerni t· 

. . . ş ır. 1934 denberi IDt-
lerın sıyasetı hep b .. l 
.
1 1 

oy e adım adını 
ı er emek, ve davaların t d . 
hakk . ı e rıcen ta. 

uk ettırmek olmuştu 0 Vaff k ..... ..t.. r. nu mu-
a ıye.~ go uren sır da b d d 

Ç .. nk"' b.,.,ı b un a ır. u u "j"'ı aşına ne Ren sah . asının 

. anın 

bir süratle istila etmiş ve geçen Bli
yük Harpte 14 ayda yapılan işi bir 
kaç gün ıçerisınde tamanıhyarak Po-
lonya ordusunu perişan etmiş ve bu 
ordu kısmen esir düşmüş, kısmen i. 
hata edilen, kısmen de kaçan parça· 
lardan teşekkül etmiştir. 

Varıova Meselesi 
Varşova, Modlin ve Hele'deki mu

kavemetin devamı Polonyalıların 

kudretinden değil, fazla kan dökmek 
istemeyişimizdendi. Yoksa bu mu -
kavemeti de süratle kırarak 25 _ 27 
günde bitirilen işi 10 • 12 gün içinde 
sona erdirmek mümkündü. Düşma
nın yi.iksek kumanda heyeti ordusu. 
nu bırakarak Romanyaya kaçmakla 
bütün erkeklik vasıflarından mah -
rum olduğunu göstermiştir. Bu yüz. 
den müdafaasız kalan askerler Var. 
şovanın müdafaası sırasında şaşkın· 

(Sonu, Sa: 6 Sü: 4) 

Londra, 6 (A. A.) • Reuter - Hitlerin nutku hakkında Lon
drada aşağıdaki yarı resmi tebliğ hükumet namına netrolun-

muıttur: 

"Hitlerin bugün Rayttağda söylediği nutkun metni ancak 

1 öğleden sonra malum olduğundan ·-·-·--..... -... ,,..._. --·--ı, 1 bunun hakkında ancak iptidai bir 
Askeri Heyetimize tetkik yapılabilmiştir. 

ı 
Nutuk iki kısımdan mürekkeptir: 

Verilen :Ziyafet Birinci kısımda bilhassa geçmiş ha. 
diseler anlatılmaktadır. Bu kısım 

Londra, 6 (A.A.) - Londra bele- , hakikatin tahrifleri ile doludur ve 
~iye Re!si bugün. Türk askeri hey~- tahrifler, İngiliz milleti ve bütün 
tı .. şer~fın~·- Ma~sıon . House. d.e bu- dünya tarafından kolayca tanınacak. 
yuk bır oıı:le zıyafetı vermıştir, Bu 1 . . . 
ziyafette bir çok yüksek devlet rica- tır. Mesela, Polonyada ınsanı harp U· 

li, e:ı:cüm.le Mareşal Lord Birdvood, sullerinin kullanıldığı hakkındnki söz 
Hariciye Müsteşarı Butler, Harbiye ler, parlamentoda yapılan beyanat, 
müsteşarı Lord Cobham ve Türki- ve Amerika Birleşik devletlerinin 
yetıin Londra Büyük Elçisi Dr. Tev- ı 
fik Rüştü Aras hazır bulunmuştur. Varşova büyük el~isinin raporu ile 

·- ......... ---.. -·" tekzip edilmiş bulunmaktadır. Biz-
Sovyetlerin Tahjidat zat Çeklerin kendilerinin Almanya. 
Haberi Doğru Değil ya ilhak edilmek istedikleri hakkın

daki sözler bahsinde diinya, çoktan 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet kıtaahnın 

Çinin şimali garbisinde kain Sin - Kiang 
eyaletine girmiş olduklarına veyahut bu 
eyalet hududunda tahaşşüt etmekte bu
lunduklarına dair olan haber, Tass Ajan
sı tnrafmdan tekz.ip edilmektedir. Tass 
Ajansı, bu haberi hedefi tahrik olan 
bedhahane bir uydurma diye tavsü et-
mektedir. 

kendi hiikmlinü vermiştir. Hitlerin 
hiçbir zaman vaadini tutmaktan geri 
kalmadrğı beyanatı ise, kelimelerin 
Bitler için herkesin bildiğinden baş
ka bir mana ifade ettiğini göstermek. ! 
tedir. Hitlerin bütün Polonyamn ne 

(Sonu: Sa. 7, sü: 1) 

~ • ALMAN ordusu yalnız askeri heJ'elleri bombardıman etmiftir. 
V arşova müdalaa.ı, Leh kumandanının Rıt>manyaya kaç
ması üzerine ne yapacağını fQ.fırarak fehri bQ.ftanbcqa 
askerleştirmiş, ve Alman kuvvetleri burasını iki gün bom-
bardıman etmeğe mecbur olmuftur. 

1 ŞARKI AVRUPAYI ve cenubu şarki Avrupayı yeniden tan
zim etmek Rusya ile Almanyaya aittir. 

KOMŞU DEVLETLER ile Almanya arannda hiçbir ihtüaf 
yoktur. 

ALMANYA, lngiltere ve Fransadan arazi utemiyor. Yalnız 
mü.temlekelerinin iade•ini i.tiyor. İ 

YENi bir Lehi•tan vücude getirmek, Almanya ile Ru•yaya aittir. ,. 
GARP CEPHESiNDEKi harp yalnız Yahudi aermayedarlara 

lcazanç temin eder. 
iKTiSADi ve •iycui meseleleri halledecek bir konferans la- , 

zımdır. 

BU KONFERANS silahlanma meaele•ini Je halleder. Modern 
silô.hların kullanılma•ını ela tahdit eder. 

ŞARKI AVRUPADA ve cenubu farki Avrupada Yahudi me- il 
aeluini ele tasfiye lazımdır. 

TEKLiFLER kabul olunmazsa harp devam eder, ve iki tara/ 1 
da bundan zarar görür. . ............................... ._.. ................... _____________ _ 

Alınanyaya iadesı, ne A"ustury 
ilhakı, ne Çekoslovakyanın işgali 
d 

, ne 
e Danzig ve Koridor meselelerinin 

halli birer harp sebebi olamazdı.Eğer 
başlangıçta kül halinde bütün bu 
meseleleri birden ortayıı atmış ve 
bütün bu davalarının bir ham1E'de 
hallini istemiş olsaydı, harp <laha beş 
sene evvel çıkabilirdi. Fakat Hitlcr 
her davasını ileri sürdüğü zaman, 
bundan başka davası olmadığını, ve 
daima bunun sonuncu olduğun•ı söy· 
lemekte ısrar etmiştir. 

istanb.ulun Kurtuluş Bayramı. 
Bitaraf Balkan 
·Bloku Meselesi 

H itler dünkü nutkunda da ayni 
taktiği kullanıym.·. Polonya 

meselesi artık halledilmiştir. Versay 
muahedesi parçalanmıştır. Almanya 
milli hudutlarını yeniden tesis et
miştir. Şarkta sulh temin edilmiştir. 
Zaten Almanyanın bundan başka da. 
vası da yoktur. O halde niçin harbet
meli? Alman yanın uundan sonra 
müstemlekelerden başka bir isteği 
kalmamıştır. Müstemlekeler jse bir 

(Sonu Sa: 6, Sü: :?) 1 

: ... rü·r·k · ~:ik::~-1 
İ Ekipinin Curnalı f 
i Balkım oyunları münasebetile sui ret! mahsusada Atinaya giden ar
; kadaşımı:z.ın bu oyunlar hakkındaki 
ı ilk ve mühim yazısı 4 üncü sayfa:: 

mızdadır. • 

DÜN COŞKUN TEZAHÜRATLA KUTLAN Dl 

Her yıl, 16lanbul halkının Türk ordusuna minnet ve şükranlarını izhara vesile ıolan kurtuluş bay
ramımız münaaebetile dün de şehrimizde tezahüratta bulunulmuş ve bir ele geçit resmi yapılmışhr. 

ennimiz, bu mercuime iştirak eden kahraman aüvarilerimi.zi göstermektedir. Bayrama ait tafsi
ncı .ay/adadır. 

Londra, 6 (Hususi) - Romanya Hariciye Nazm Gafenko bu
gün bir gazeteye vukubulan beyanatrnda Rusyanın Besarabyayı 
iade için hiçbir talep veya tetebbüste bulunmadığını aöylemittir. 

Gafenko, müteakıben bitaraf bir--------------

Balkan blokunun teşkili hakkında ı •••••••••••••• 
ne düşündüğüne dair soru!a11 suale 
cevaben, böyle bir blokun teşeıtkülü· 
nün iyi olacağını, fakat bu gibi te
şebbüslerin, Türkiye Harıciye Vekili 
Saracoğlunun Moskovada yaptığı ko
nuşmaların neticesine bağlı olduğu. 
nu söylemiştir. 

Sovyetlerin Siyaseti 
Reuter'in Bükreşten verdiği bir 

habere göre, Sovyetler birliğı Cenu
bu şarki Avrupada statükonun mu· 
hafazasını istihdaf eden bir siyaset 
takip etmektedir. 

Times gazetesinin BU.kreş muha
birinin yazdığına göre. Alman diplo
m~fı>inin Romanyadaki faaliyeti, 
Rus - Alman münasebetlerinin sami
mi!iğine rağmen, iki hükumetin ek
seriya taarruz halinde olduklarını 
gösteren yeni bir delildir. 
Görünüşe bakılırsa, Almanya Ro

manyaya, Rusya cihetinden endişesi 
mevcut olduğu takdirde kendisine 
güvenebileceğini ve Transilvanya 
meselesi hakkında Macaristandan ge· 

(Sonu Sa: 6, Sü: 3) 

EN SON DAKiKA 
Lond;-a, 6 (Hususi) - Fransada 

te~kkül eden Polonya hükumeti 
reisi General Siroski radyoda ver· 
diği bir nutukla Polonyanın hürri. 
yet ve istiklalini müdafaa için ye
niden mücadeleye başladığını, ken· 
disinin hükümet riyasetini ve ordu 
kumandanlığını deruhte ettiğini i
lan etmiştir. İngiltere ve Fransa 
hükumetleri tarafından Polonya. 
ya açılan krediler, General Siroski 
hükumetinin emrine verilmiştir. 

Londra, 6 (Hususi) - Dünyanın 
her tarafından gelen haberlere gö. 
re Her Hitlerin nutku Moskova i
le Peşteden başka her yerde şu ve 
ya bu şekilde gayri müsait bir şe· 
kilde karşılanmıştır. 

TAN, makinesindeki husus! tertibat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika i:elen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı ııün bu kısım boş kalacakur. 
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PENCEREMDEN 

Mitoloiiden mi 
Ders Ahnıyor? 

Yazan: M. Turhan TAN 

Harp mitolojisinde Aşil'in altlığı 

yer, tarih meraklılarınca nıa
liundur. Aşil, Peleos adlı ve Tsalya. 
h bir kahraman iJc perilerden '· 'J'e. 
tis,, in oğludur. Olimp karargaJuııda 
ilahlar tarafından ~erilen karar ü

zerine (Tetis) iri Peleosla evlenmesi 
icap ediyordu. Peleos ta bu kaba 
göre Tctise n!iık. kılınmıştı. Lakin 
peri kızı fani aşıkından boyuna ka. 
çıyordu ve onun kendisini yakala. 
masına ramak kaldıkça ya ateş, ya 
su olup, hazan da aslana, yılana isti
hale edip kurtuluyordu, bunun1a be. 
rabcr yakasım kahraman iııjtkmdan/ 
kurtaramadı, uzun bir nazlanma 
devresinden sonra onun kucağına 
diiştü. 

TAN 

RESiMLERi: GONON .. 
Kurtulu~ Bayramı 

Aşil, i~te bu efsanevi izdivı:.çtan 

doğdu ve dünyaya gelir gelmez ana
sı tarafından cehennem ilahının lıu. 
zoruna götürülerek onun izniyle si
tiksi kuyusuna batınlıp çıkarıldı. 

AŞil, bizzat annesinin eliyle bu ce. 
hennem kuyusunda yıkntılmışhr. 
Bundan maksat ta onu her silaha 
karsı koyabilecek, yani yara kabul 
etmlyecek bir viicut sahibi etmekti. 
Aşil bu saadete erdi, cehennemdeki 
banyodan sonra çelik bir ten sahibi 
oldn. Artık kılıçla da, okla da yara
Janmıyordu. Yalnız sağ ayağının to. 
puğu bu imtiyazdan · müstesna idi. 
Çünkü banyo sırasında o parça ana
sının eliyle örtülU kaldığından ce
hennemi efsundan hisse alamamı~tı. 
Nitekim sonunda ölUmü de orad;n 

Dünkü geçit resminden iki intıba: Kahraman piyadelerimiz ve sancak tasıyan kızlarımız 
"' 

1 

efsunsuz kalan topujundan aldığı 
Yara ile , ·ukua geldi! .• 

* · 
Bir muharrir arkadaş, geçenlerde 

güzel bir yazı ne~rctti ''e Almanla
rın Fransız hududunda yaptıkları is. 
tihkam silsilesine niçin Sieggfried 
dedi.Jderini anlattı. Meğer Alman 
mitolojisinde Siegfried Yunatı mito
lojisindeki Aşil'in -hemen hemcn
ayni imiş. 

Gerçi Avrupa mitleri değil, Sark 
ye Garp eC:sanelcri arasında da bü. 
yük bir benzerlik nrdır. l\lesela 
Türklerin Oğuz Hanı ile Yunanlıla
rın Hergülleri bile -mesela halka 
zarar veren ejderleri öldürmekte
biribirlerine benzerler. Fakat Asil 
ile Siegfried'in benzerlikleri daha 
şümuJlii, cünkii Alman kahraman da 
Tsalyalı benzeri gibi ilaheler kanı 
taşıyor, yine onun gibi kavgadan 
kavgaya koşuyor. Asıl nıüsabelıet . . .. 
ıse onun da ok ışlemez kıhç kesmez 
bir vücude sahip olu~undad ır. Şu 
fark ile ki A

0

şil, bir cehennem kuyu. 
suna daldırılarak o kudrete mazhar 
edilmişti. Siegfried bizzat öldiirdüğü 
bir Dev'in kanı ile .rıkan:ırak deri
sini çelikleştiriyor. Lakin bu aıneE
ye sırasında sırtına bir ;vapr~k diis. 
ti.iğündcn orası et' kalıyor, yani Asi. 
)in topuğuna benziyor ve Öliim ke~
disini oradan avlıyor! 

Sinemalarda 
Temizlik 

-o..----

Belediye Buraf arı Bedava 

Dezenfekte Edecek 
Belediye. İstanbulun son günler. 

deki izdihamlı vaziyetini nazarı dik· 

kate alarak sıhhat ve temizliğe ait 
işlere daha büyük bir ehemmiyet 

vermiş ve bu maksatla her kayma
kamlık kadrosuna, sırf temizlik iş. 
!erile meşgul olmak üzere birer faz· 

la doktor ilave etmiştir. Bu doktor
lar her giln, halkın ve İstanbula gi. 
rip çıkan yolcuların temas ettiği lo

kanta, otel, kahve ve gazinoları ge· 
zerek temizliğe ve sıhhi kaidelere 
riayet edilip edilmediğini kontrol e. 
decekler, bu kaidelere ri:ıyet etmiyen 
otel, gazino, lokanta ve sair mües· 

seseler \ derhal kapatılacaktır. Bele
diye, herhangi muhtemel bir sari has 
talığa meydan vermemek için bu u. 

mumi yerleri sık sık meccani olarak 
dezenfekte etmiye de karar vermiş
tir. Bu cümleden olarak bekar iş sa

hiplerinin gece gündüz devam ettik. 
leri kahvehaneler, sinemalarda da 
tathirat yapılacak ve buralar bir de-

faya mahsus olmak üzere meccanen 
dezenfekte edilecektir. 

Bundan başka sinemal:.ırın şimdiye 
kadar riayet etmedikleri belediye 
zabıta talimatnamesinin bu hususta. 

ki hükümleri tamamen tatbik ettiri· 
lecek, her seanstan sonra sinema sa. 
!onları havalandırıldıkta·n sonra 

müşteri alınmasına müsaade edile· 
cektir. Bu tedbirlere ilk defa Emin. 
önı.i kazasında başlanmı.,;tır. 

POLİSTE: 
-----~ 

Arllar Bir Mahalleyi 

Satie Davasına 
Devam Edildi 

Jerans Şirketi, Satış için Komisyonu Refi Bayara 

Değil, Avukat Atıfa Verdiğini Söylüyor 
Satie binasının satın alını~mdan müteveJlit yolsuzluk dava

sına dün devam edildi. Diinkii muhakemede eski Rea~ı:ıurans 
Şirketi Müdürü Refi Bayarlnla Jerans Sirketi Müdürü )le
teos Papazyanın sorguları yapıldı. 

Prof. Nissen 
Darılmış 

---o---
Vazifesine Dönmiyeceği 

Söyleniyor 
Bir kaç aydanberi tedavi ıçın A

merikadn bulunan tıp fakültesi cer· 
rahi profesörü Nissenin üniversite 
idaresine muğber olarak bir daha şeh 
rimize dönmemiye karar verdiği söy. 
lenmektedir. 

Refi Bayar:- Ben, l'ara almak için nasınr satın alırsa bi7e yüzde iki ko. İzni bittiği için vazifesi başına ça-
ne bir teklifte bulundum, ne de para misyon verecekti. Yusuf Ziya Bey ğırılan Nissen, Amerikadan üniver
aldım. Geçen celsede benim Atına bana komisyon vermiyeceklerini site rektörlüğüne rapor şeklinde ten· 
seyahatimden ve burada Mösyö Pi. söyledi. Ben de Satie Şirketine mü- kitkar bir mektup gömiermi~tir. 
yosla temasımdan ve komisyon aldı- racaat ederek komisyonun yüzde be. Profesör, bu raporunda İstanbulda 
ğımdan bahsettiler.. Ben Atinaya şe çıkartlmasını istedim. Ve kabul vazifesi başında bulunduğu sıralarda 
resmi bir heyetle gittim. Avdet tari- ettirdim. Bina satılır satılmaz Satie- kendisine yapılan muameleden mi.iş. 
him de 29 Hazirandxr. Bu binanın den 12500 liralık bir çek aldım. Bu teki bir lisan kullanmıştır. Tetkik 
s~tış teklifinin konuşulması, bu ta- çeki ben ve Mösyö Büker imzaladık. edilmek üzere Maarif Vekaletine gön 
rihten evveldir. Parayı bankadan aldım. Binanın sa. derilen bu raporun bir sureti de fa. 

Ben Yusl,lf Ziya ile_ Tr\!l_lİ v~ nu>s.. t.ılıı,.<>öını ilk.._rlof~ hi7P avıık~t A hl kültenin eline geçmiş ve teksir edi
Ieki temaslarda bulunurdumı Bu Ödüle haber verdiği için komisyonun 11::1 ~r.. NI:s.::.1::uı11 d::.ı::ı~aı.Hal mel uagn a 

mevzuu söylcmis olabilirim. Fakat yarısını yani 6,250 lirasmı kendisine mıştır. 
bu ne bir tekliftir. hatta ne de ha- verdim: dedi. Diğer taraftan. Nissen Türkiye 
tırlatmak kabilinden bir şeydir. /iadelerde değişiklik Cüınhuriyeti tabiiyetine geçmiş ve 

Satie binasının satış komisyonu 0 • Bundan sonra reis suçlunun ilk yeni pasaport çıkartmış bulunuyor, 
lan 12500 liradan yarısını Atıf Ödüle tahkikattaki ifadesini okuttu. Orada Nissenin raporunda, avdet etmiye • 
imzalatmak suretiyle aldığım iddia şimdiki ifadesinin tamamen aksini ceğine dair bir kayıt yoktur. 
ediliyor, bu da varit değildir. 6250 söylüyor ve parayı Refi Bayara ver- Fakat izni bittiği halde vazifesine 
liralık bir makbuzun imzalanmasını diğini, Atıf Ödülün bu para işiyle başlamamakta ısrar etmesi ve ı.iniver 
ben teklif etmedim. Atıf Ödüle bir site idaresine Amerikadan tenkit do-hiç alakası olmadığını iddia ediyor-
şey imza ettirmedim. Jerans Şirke- du. lu bir rapor göndermesi Niss•"nln şeh 
tinden verilen makbuzlardan da ha. Meteos, reisin bu nokta hakkında- rimize dönmiyeceği şayiasını meyda-
berim yoktur. Hakikati gizlemek icin ki sualine şöyle cevap verdi: na çıkarmıştır. 
Atıf Ödüle beş yüz lira gönderdiğim - Tevkifhanede Atıf Ödül' bana Söylendiğine göre Nisseni tedavisi 
de vaki değildir. dedi ki: . altına alan Amerikanın meşhur dok· 

Para verildiği iddia edilen gün _ Parayı Refi Bayarın aldığını torlarından biri büyük çiftliğini pro. 
saat on ikiye kadar hastanede idim. ·· l k 1 • t• N. soy erse ortada suç kalmaz, hepi- fesörün emrine vermış ı.r. ıssen ge. 
Oradan çıktım. Anadolu Şirketine miz buradan çıkarız. çen ay naklettiği bu çiftlikte istira· 
'geldim. Sonra evime gittim., dedi. 48 saat bana telkin yaptı . Tevkifa- hate devam etmektedir. 

M etaoı Papazyanın neden çıkmak kaygusu ile ilk ifade. 
söyledikleri mi değiştirdim. 

Bundan sonra Jerans Sirketi :i\Hi- Atıf Ödül söz aldı, 
dürü Meteos Papazyan dinlendi. O - Sorunuz. Parayı kıme ve n~re. 
da şunları söyledi: de vermiştir? 

üzerine yazılmıştı. Bu makbuzu dı
şarıda doldurmuş, getirmişti. Dedi. 

Müddeiumuminin ve avukat Ödü. 
lün talebi ile reis mekvuf suçlulara 
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Yiyecek 
Maddeleri 
Ucuzluyor 

İtalya ve İngiltereye 

Sevkiyat Artıyor 
İç piyasalarımızda yiyecek madde. 

ı ı:ri fiyat:arı nor:naı bir hale gelmiş
tır. Hatta bazı yıyecek maddelerinde 

1 eski fiyatlara nisbetle yüzde 7 - 8 
nisbetinde ucuzluk olmuştur. Yalnız 
ithalat maddeleri üzerindeki yüksel
me şimdilik durmuştur. 

İhtikar tetkik heyeti dün vaki şi. 
kayetleri dinlemiştir. Fayans stoku 
azalmış olduğu için fiyatlar 5 - 6 ku
ruştan 12 kuruşa fırlamıştır. Alman· 
ya ve Çekoslovakyadan getirilen bu 
malları bazı açık gözler saklartısşlar. 
dır. Komisyon bu işe vazıyet etmiş· 
tir. Şehrimizde 25 bin kilo kadar 
tahmin olunan kalayın yarısını fab. 
rikalar almış ve yarısı perakendeci· 
!er tarafından toplanmıştır. I<'iyatla. 
rın düşmiye başlaması üzerine sak· 
lanan kalaylar meydana çıkarılmak. 
tadır. İtalyadan mühim bir parti ka~ 
lay getirilmiştir. İkinci bir parti yol
da bulunuyor. 

Dahili mübayaat 

Yerli fabrikaları güz yiinlerinden 
kilosu 64 • 70 kuruştan 85 bin kilo, 
yerli imalat için koyun postlarından 
tanesi 146 kuruştan 2500 tane satıl. 
mıştır. İhracat için kitre toplanmak· 
tadır. Yeni kitre stoku kalmamıştır. 
Yenileri yüz kuruştan verilmiştir. İ
talya ve İngiltere alıcılar arasında
dır. İtalyaya sevkiyat :ırtmrya başla
mıştır. Balık, yumurta, kuş yemi, de· 
ri satışları artmıştır. Çe!tyay;:ı barsak 
İngiltereye susam, Mısıra .:eviz ici 
gönderilmiştir. 

LİMANDA: 

lskenderun Seferleri 
İskenderun ve Akeniz limanlarına 

hareket eden postadan başka bu li
manlara haftada bir gün bilr yük va
purunun kaldırılması kararlaştırıl

mıştır. Akdeniz limanlarına ait eşya 
artmıştır. Bu nakliyatı yapmak için 
Krom şilebi tahsis edilmiştir. Şilep 

İzmir, Mersin ve Payasa uğrıyarak, 
İskenderuna gidecek, dönüşte ayni 
iskelelere ve Antalya, Finike. Küllük 
İzmir limanlarına uğrıyacaktır. 

Mudanya Seferleri 
Mudanya kıs tarifesinin tatbikine 

başlanmıştır. Bursalılar eskisi gibi 
şehrimize ayni günde gelip dönebile
ceklerdir. Mudanya seferleri haftada 
üç gün yapılacaktır. 

Karadenizden Hayvan 
Nakliyat. 

Bana Aşili hatırlatan bu Alman 
efsanesjni okuyunca ihtiyarsız: gül. 
düm. Çün~ü İngilizlerle Fransızla. 
rın Alman miidafaa hattı önünde bo
yuna istikşafta bulunınaiarınm sebe. 
bini anlamıştım. Meğer bu io;tikşaf. 
lar Siegfried'in yaprakla örtülü ka
lıp ta öliime kar71 zayıf kalan nokta. 
!'!mı aramak için imiş! .. 

Ayağa Kaldırddar 
Şirketimiz emlak alım, satımı ya. Meteos: 

par. Emlak alım ve satımına tavas.. - Yazıhanemde bizzat verdim. 
sut edenler yüzde 2, yüzde beş ko-ı Makbuzu da orada aldım. Makbuz 
misyon alırlar. Denizbank Satie bi- .avukat Atıf Ödül Antetli bir kağıt 

Atıf Ödülün Meteosa telkin yapıp Karadenizden hayvan nakli için 
yapmaclığını sordu. Hepsi birden: ' ihdas edilen koyun seferlerine yarın. 

SPOR: 

Yarınki Lig Maçları 
Yarın lig mnçlarına dört statta 

birden devam edilecek ve ikinci haf
ta miisabakaları yapılacaktır. 

Taksim stadında: Galatasaray -
Hilal, Altıntunç - Beykoz, Karagüm 
rük - Altınordu. 

Şeref stadında: Fencrbahçe • T,ıp
kapı, Pera - Feneryılmaz, Anadolu -
Galataspor. 

Fenerbahçe stadında: Beşiktaş -
fstanbulspor, Vefa - Süleyman!ye, 
Kale - Kurtuluş. 

Suleymaniye stadında: Demirspor
Beylerbeyi, Gala.ta Gençler • Anado· 
luhlsar, Alemdar - Eyüp karşılaşa. 
caklardır. 

Muğla • Antalya 
Yolu A911dı 

Muğla - Muğla ile Antalya ara 
sında muvasalayı temin eden Fethi· 
'1e - Elmalı volu, inşaatı bitmiş, a. 
rılmıştır. 

Üsküdarda İhsaniyede adliye ka. 
tiplerinden Cemilin harapça "ola!l ev 
duvarlarının arasına arılar yuva yap
mışlar. Ev halkı zaman zaman bu a· 
rılardan rahatsız olmıya başlamış, ve 
kurtulmak için bunların yuvalarını 
bozmıya karar vermişlerdir. Fakat a. 
rıların ani hücumuna uğramışlardır. 

Arılar ev halkının yiizleini, gözleri
ni sokmuşlar. Nihayet birisinin tav
siyesi üzerine arı yuvasımn önünde 
saman yakılmak suretil-e bu mahlı."ık· 
lar dağılmışlardır. Fakat arılar bir 

- Hayır duymadık. Bilakis doğ. dan itibaren başlanacaktır. Tarı va· 
ruyu söylemezsen tenakuza düşersin puru bu nakliyata tahsis edilmiştir. 
dediğini işittik. Dediler. Tarı doğru Trabzona gide<-ek. ora -

SUAL CEVAP Raporun mahiyeti dan doğu mıntakası koyunlarını yük-
Reis ehli vukufun Satie binası liyerek ve İneboluya uğrıyarak Uma. 

hakkında verdiği raporu okudu. Yu- nımıza dönecektir. •- ... 

kaç kişiyi de sokmuşlcırdır. f 
iki Tren Çarpıştı 

Evvelki gün İstanbul '. Adapa· 
zarı postasını yapan 5,40 treni Dil is. 
kelesi istasyonu civarında Eskişehir
den gelen bir eşya trenile çarpışml~
tır. Bu trenin arkasındaki bir vagon 
parçalanmış ve üç kişi de haflfç" y:ı. 
ralanmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Havagazı Deposu Patladı 

S. - Yeni barem kanununa glire, 
yüksek mektep mezunu olup, bu yıl 

mualllmllk mealeğlne glrenler (30) il· 
radan vazifeye batladılar. Bu kanu· 
nun geçen ıene (26) llra maaııa mu· 
alllmllk meele~lne giren yUkaek mek· 
tep mezunlarına ıUmulU yok mudur? 

C. - Vardır. Askerllğlnl yapmış o
fan mualllnıler kanunun dalrei SiİmU· 
lune girerler. 

* 9. - 335 doQumluyum, kıu hizmet· 
!iyim, bu ıene yedek ıubay okuluna 
mUrıçaat etmekllQlm zarurl mi, yoku 
ihtiyari mi? 

C. - Tahsile devıım edip etmedlRl
nizc ve mektebin kndrosuna göre, va
ziyet değişir. Bulunduiiunuz yerdeki 
askerlik şubesino mtırncaat ederek, va
ziyetiniz! tcsbıt ediniz. 

* 

miyenln boyuna göre buyilk alınası i· 
cap eder. 

• 
DİKJ{AT: 

1 - Ce\'ap ''erıııncsi arzu edilen 
sualleri ihtiva eden mektuplar 
doğrudan doğruya "Snal ve Cevap 
Muharriri,, ne yazılmnhdır. 

2 - Sarih adresi ve imzayı ih. 

suf Ziya Öniş şöyle cevap verdi: 
- Bu rapor binanın kıymetini 

düşürmek maksadiyle yapılmıstır. 

Şimdi belediye imar müdürü olan 
mühendis Hüsnü evvelce bu binanın 
yerine 93 bin küsur lira kıymet tak
dir etmiş. Bu kıymete göre metre 

mura:bbaı cıltmı~ liraya gelir.Halbuki 
bu raporda mahzu kıymeti düşürmek 
maksadiyle ve herhangi bir mül5ha. 

tiva etmiyen, samimiyetinden za ile metre murubbaına 15 lira kıy-
şüpheyc diişiilen ve gizli maksat. met koymuştur. Denizden doldurn
larn matuf olduğu hissini veren lnn yerin metre murabbaına da 40 
sualler cevapsız kalmıya malı- lira kıymet biçmiştir. 
kt'.\mdur. Bu sebeple hu kabil su. 

Bundan sonra mi.ıddeiumumi mü
allcr yazarak zahmete k~tlanma. 

l S ı C l\ 
, • . • • taUiasını söyledi. Mahkeme Satie bi-

mn ı, "ua ve cvnp • • "rırını 

d b h d 
. 1 t •· . nasınm bulunduğu yerdeki dolduru-

c ey u c •fiil c mcnı • uır. 
lan mahalle mı.iteallik evrakın bele. 

3 - Mektupla cevap vorllmesl Evvelki gece saat 22,5 ta Horhor s. - Pılmlyeıer nHıl ıal<eılınır1 diyeden, ferağ muamelesine ait dos-
dd 1 h d 1 C Pelmly~ıeı·ln •ııksıle m e ı in lstenildilS-1 takdirde sual soran taş-ca es nde ava gazı cposu pat a- · - " 0 n 8

"
1 ç 8 yanın tapu dairesinden getirtilme.si 

mıcıtır. İnfillk tamir esna:.ıında vilkl kullanılncak toprak: Bir kısım funda rada ise 6, şehir dahilinde ise iiç . 
':f topra~ı, blı· kı~ı .... "llrUm{lş yapr"k ve l 1 ve ilk tahkıkalta dinlenen şahitlerle 

l B l I b k ıs 0 
... " .. kuruş uk posta pn u gönderm~ll- · 

o muştur. u sırada ı.ıs a il rl aya blr kısım kumlu bah~·e toprağıdır. Istanbul Nafıa Müdürü, Belediye 
it · ı i ı h t b dlr. Pulsu~ gönderilen mektuplu. İ g mış ve ame e de st ra a te u- Bunları kalburdan geçirip saksılara Fen şleri Miidlirü, Mi.ihendis Mek-

lunmuş oldukları icln k:ızu olmamış· koymalıciır. Palmiyeler serin ve göl- rm cevapları mah7.nr ııöri.Hmez~c tebinin eski limanlar mualliminiıı 
tır. O civardaki bazı evlerin camları .... gel! yeri tercıh ederler. Saksının pal- gazete ile verilet'ektir. h't f t' l ) . . d 

. _ --.. ---·-.. -·-·--··-................................ şa ı sı a ıy e cagrı ması ıcın uru~. 
kırılmıstır. " 1 mayı talik etti. 

TA K V 1 M ve H AVA 

7 tlkteşrin 1939 
CUMARTESi 

10 uncu ny 
Arnh! ı3!if' 

$ııbnn: 2a 

Gtln: 31 

Güneş: 6.02 - Oglc: 
İkindi · 15.16 - Akeam. 
Yatı--:ı : 19.14 - lms~k: 

I fııır : 155 
-qumt: 1355 
·Eyl(ıl: 24 

12 J2 

17 48 
4.23 

Hava Vaziyeti 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan n

lınıın mallıamata göre, hııvn yurdun B~e 
ve Cenubu Şarki Anadolu bölı?elerinde 

kısmen bulutlu, Karııdeniı kıyılarında o\I.: 
lutlu ve yağı~lı. diğer bölgelerde mevzii 
yagışlı geçmiş, rilzgl\rlar Doğu bölgelerde 
Garbt. diğer bölgelerde Şimali istikamet· 
ten orta kuvvette, Marmara denizinde V<! 

Kanıdenizin Garp taraflarında kuvvetli 
esm1$tir. 

Dün lstnnbulı'IB havn tok bulutlu ve 
eliz'! yağışlı gc>c;nııs. ri\zgl\r Şimali Şıır °'i

den s:ınlyedc ~ - 5 metre hızln cı~mlştir. 

Snat 14 te hava tazyiki 1018,7 milibıır ıdl. 

Slıhunct en yUkııck 20,5 ve en dil ük 15,9 
santıgrnt olnrak kaydedilmistir. 
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[BUGÜN ( 
Bir Tarihçe! 
Yazan: ômer RıZta DOGRUL 

A lmanya ile Lehistan arasında 
1934 de imzalanan on senelik 

anlaşma, iki tarafın herhangi rı•ilaf 
karşısında bir neticeye varmak üze. 

TAN 

Bir Amerika Gemisini 

3 

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

ı 
Tahtelbahir mi, j 
Kumarhane mi? ı Yüksek Harp 

Meclisi Dün 
Toplandı 

Fransızların Sürpriz 
Şeklinde Bir Hareketi 

re silah kullanmağa teşebbüs etmi
Yeceğini kaydediyordu. Bitler hu an. 
laşmayı teyit eden birçok sözler söy. 
lenıiş, 1935 senesinin 21 mayısında 
''Polonya, büyük ve milli şuurlu bir 
llıilletin yurdudur,, demiş, 1936 se. 
neslnin 7 mart gününde "Bu hilytik
lükte olan bir devlete bir deniz mah. 
reci vermemenin gayri makul ve im. 
kansız olduğunu,, söylemiş ve 1937 r 
senesinin 30 sonkanununda Alnıan. 

TEBLİGLER ... 
Ya - Polonya anlaşmasının iki mcm. J 
leket istifadesine hadim bir tarzda 

i 1 
i 

Almanlar Batıracak 
Beş İsveç Vapuru 

Londra, 6 (Ilusust) - Alman Baş amirali Raeder, 
Berlindeki Amerikan Deniz Ata:şesine İroquois isim· 
li Amerikan vapurunun Amerikaya yaklaştığı zaman 
batırılacağını bildirmiştir. 

1 

Daha Zaptedildi, 
tahtelbahirinin, makinelerinden biri bozulmuş ve 
periskopu harap bir halde kurtulabildiğini bildir. 
mektedir. 

Ş imal denizinde, İnıriliz tahtel
bahirleri, Alman tayyar~leri. 

nln hücumuna uğramı~lar, ve derhal 
denize dalmışlar. Hayli derine indik. 
ten sonra, durup kendilerini bom. 
bardıman eden Alman tayyareleri
nin harekatını takibe başlamışlar, 

o sırada içlerinden birisi: 
'
4

- Haydi, demiş, bir bahse gire. 
lim. Bakalım, Alman tayyarelerinin 
bize kaç bomba atacağını kim tah. 
min edecek? 

İçlerinden birisi cevap vermiş: 
''- 20 tane atacaktır! 
Diğeri: 

Paris, 6 (A.A.) - 6 tcş,.ınievvel ! 
sabah tebliği: : Korsan gemisinden haber yok 

14
- 30 ... dem.iş. 

1 
devam ettiiini izah etmişti. j 
Fakat Almanya, Çekoslovakyayı ev. 

. 
Gece sakin geçmiş, bilhassa S::ır- S 

bruck'ün cenup - batısında devriye ! 
faaliyeti kaydedilmiştir. $ 

Amerika, İroquois'ı bir tecavüze meydan Yerme. 
ınek icin Amerika sahillerinde karşılaınak iizere bir 
sahil ~uhafız gemisi ile bazı harp gemileri tahrik 
etmiştir. 

Brezil~·a açıklarında olduğu söylenilen korsan ge • 
misinden bir haber alınaınamıştır. 

Neticede karar vermişler: Herkes, 
atılacağını tahmin ettiği bomba mik. 
tarını bir kağıda yazdıracak: Hom· 
bardıman bitince, hesap olunacak. 
Kimin tahmini, atılan bomba mikta. 
rına daha yakınsa, bahsi kaybeden. 
ler, ona, karaya çıktıkları zaman, a. 
tılan bombaların sayısı kadar şiling 
verecekler! 

Vela budadıktan, bilahare de hu mem 
leketi ortadan kaldırdıktan <;onra, 
Danzig ve koridor meselesini de hal. 
letmek istediğini ileri sürerek, hede. 
finin Polonya olduğunu gösterdi. 

Prağ şehrinin Alman asker\eri ta. 
:rafından işgalinden bir hafta geçme. 
den Almanya hükumeti, Polonyaya 
Yeni teklifler gönderdi ve Bitler 28 
nisan 1939 günü Rayiştağ'da söyle. 
diği nutukta, Danzigin Almanyaya i. 
adesi, ve koridorda bir yohm ve bir 
demiryolu hattımn temini mulcabi. 
tinde Almanyanın Polonya ile 25 se
belik bir ademi tecavüz muahedesi 
Yapmayı ve Polonya • Almanya hu. 
dudunu nihai mahiyette sayacağını 
söylemiş, ayni gün bu teklifleri ta. 
zaınmun eden bir nota da Poloııya
Ya verilmişti. 

Bitler ayni nutukta, 1934 de ya. 
pılan Almanya • Polonya anla~ma
sını feshetmiş, bu muahedenin İngil. 
tere ile Polonya arasında yapılan 

karşılıklı yardım muahedesine uy • 
gün olmadığını ve bu yilzden, bir 
kıymeti kalmadığını ilan etmişti. 

Polonya hiik6meti, Alman teklü
lerini mukabil tekliflerle kar~ıJadı. 
\Te Polonya Hariciye Nazın, mayısın 
beşinde söylediği nutukla Alman 
tekliflerinin "Tek taraflı imtiyazlar,, 
- • _ı-_..,..,,..t_...;ı_ -1...ı... 'D--'----
nın banş zihniyetile hareket edilme. 
si, banş zihniyetine uygun me. 
totlar takip olunması şartiyle mese
leyi müzakereye hazır olduğunu bil. 
dirdi. 
Almanyanın verdiği cevap kat'i i

di. Almanyanın teklifleri hlçbit ih
tirazi kayıt ileri sürülmeksizin, hiç
bir değişikliğe uğramaksızın kabul 
edilecekti. Bu şekilde kabul olunma. 
bıacıı ancak reddedilmiş sayılabilir. 

Bitlerin 1934 Almanya • Polonya 
anlaşmasını f esh için ileri sürdüğü 
Sebep, İngiliz - Polonya anla~masıy. 
dı. Bu anlaşmanın esası: "Polonya 
istiklalini tehdit eden bir hareke( vu 
kuunda, ve Polonya hükumeti mü. 
dafaaya teşebbüsü hayati mahiyette 
saydığı takdirde İngiltere ve Fran. 
sanın bütün kuvvetleriyle Polonya. 
Ya ınilzaheret etmeleriydi,, 

Yani İngiltere ve Fransanın hede
fi, tecaviize mukabele idi ve anrak 
tecavüz vukuunda Polonyaya müza
heret edilecekti. 

Fakat Alınanlal' Danzigde tahri. 
kat, hatta tahşidata başlamu•lardı. 
Gerginlik devam ediyor ve buhran 
Yaklaşıyordu. 

Polonyada yaşıyan ekaJliyctlerin 
taıyik ve işkenceye uğradıklarına 
dair ileri sürilJen Jddialar vaziyeti 
büsbütün karıştırıyordu. 

Bunun üzerine İngiltere ile Alman 
Ya aTasında sulhü korumak iein son 
bir te§ebbiis '''nkubuldu. Bu t~şebbii. 
sün esası, Polonya - Almanya ihtila
fının miizakere yolile halline bir nıa 
lli bulunmadığıydı. 

Fakat Almanya vaziyetini ıteğiş. 
tirdi. Onun hedefi şartlarını dikte 
ctrnek ''e bunları milzakeresiz, tadil
siz kabul ettirmekti. 

Polonya, boyun eğmek istemedi 
'Ve neticede harp koptu. Ve şerefsiz 
bir vaziyeti kabul etmek htemiyen 
bir millet silah faikiyeti karşısında 
Yenildi ve yere serildi. Fakat dikte 
edilen fartlan kabul etmedi. 

Netice: Milletlerin mukaddentına 
hilltinı olduklan esas yıkıldı ve bu 
harabenin üzerinde tahakküm ve te. 
c~vüzlin zaferi yükseldi, veyahut 
Ytikııelir göründü. 

hu görünüş, acaba ne kadar de
varn eder? Bunu kaydetmek, tarihin 
•azifesidir. 

i 
1 
i 
1 

6 teşrinievvel akşam tarihli Fransız i 
tebliği: 5 • 

Cephenin muhtelit kısımlarında ha- : 
fif unsurlar faaliye.ttc bulunmuştur. j 
Wissenbourg'un Garp mıntakasında ! 
bir mevziimize yapılan bir hucum ge- : 
ri püskürtülmüştür. 

Bcrlin, 6 (A.A.) - Garpta gün, sü
kılnetle g~çmiştir. Yalnız topçu kuv
vetleri hafif bir faaliyette bu!unmuş
lardır. 

························--·····················-····· Faris, 6 (A.A.) - (Havas): 
İngiliz İmparatorluk Genel Kurmay 

başkanı Sir Edmund İronside ·ve hava 
Mareşali Sir Giril Newall, bugün günün 
meselelerini müzakere için mutte{ik or
dular başkumandanı General Gamclin, 
Fransız hava kuvvetleri kumandam Gene
ral Vuillemin ve yüksek Asker' Şura a
zasından General Georges ile bir görüş
me yapmışlardır. 

Bir Sürpriz Hareketi 
Paris, 6 (A.A.) - Şimdi herkesfo 

nazarı dikkati, Moselle ile Sarre arasın

daki Lüksemburgun hemen şarkında bu
lunan ve koridor denilen sahaya çevril
miş bulunmaktadır. Fransızların Lüksem
burg hududundaki sürpriz mahiyetinde 
blr hücumları muvaffakıyetle neticelen
miştir. 

Fransızlar, Borg ormanım tamamiyle 
işgal etmiılerdir. Hücum kıtaatı, bu nok~ 
tada ele geçirilmiş olan mevzileri tahkim 
etmişlerdir. 

Almanlar, Fransızların koridorun g;rrp 
mıntakasında daha ziyade ilerkmelerlne 
mani olmak için ncwmidnne gayretler ı; :w
U!tmektedırıer. Hunun esbat>ı şunlardır: 

1 - Fransızlar bu taraftan ileı liyecek 
olurlarsa, bu vaziyet, Almanların daha 
fazla saha elde etmek ve man~vra yapa
bilmek için Lüksemburgun bi•ııraflıgını 
ihlal etmek pldnlarını bozacaktı~. 

2 - Eier Fransızlar Fransız hududuna 
altı mil mesafede kain Beuren civanna ka
dar ileri emeğe muvaffak. olacak olurlarsa 
daha cenupta Zigfrid hattının ileri istih
kamları yandan tehdit edilecek ve tehlike
li surette dövülecek bir vaziyete düşe
cektir. Bu suretle bütün koridor, tehlikeye 
maruz kalacaktır. Koridora hakimiyet 
Fransızların Şarka doğru ilerlemelerine 
ve orada yeni ve geniş bir sahada tahaş
şüt etmelerine medar olacaktır. 

Bu kadar geniş harekatın büyük bir 
ihtiyatı ve pek çok mühimmat istimalini 
istilzam edeceği tabiidir. 

Beş lsveç vapuru zapteJildi 

Alman kruvazörü Admiral Scherr olduğu söyleni· 
len bu geminin etrafında tahtelbahir1erden mürekkep 
bir perde hattı içinde çalıştığı bildirilmektedir. İngi
liz donanması korsan gemilerine karşı gizli tertibat 
aJmıştır. 

Diğer taraftan Alman hafif deniz kuvvetleri Şimal 
denizinde ve Oresund'ta beş İsveç vapurunu zaptet. 
mişler ve Kiel'e götfumüşlerdir. Bunların üçü Ho. 
landaya, ikisi de Amerikaya eşya götürüyorlardı 

Alman tahtelbahirlerinin Faaliyetleri azalıyor 

Bir Fransız petrol gemisi, Alman 
tahtelbahirini batırdı 

İstihbarat Nezareti İngilterenin Alman tahtelba. 
birlerine karşı aldığı tedbirlerin ne derece müessir 
olduğunu gösteren bazı rakamlar neşretmektedir. 

Fransadan alınan maliımata göre bir Fransız pet
rol gemisi bir Alman denizaltı gemisini bahrmıştır. 
Petrol gemisinin kaptanı verdiği raporda, vapurun 
birdenbire bir sadmeyc maruz kaldığını ve bunu ta. 
kip eden bir infilakten sonra büyük bir su sütunu. 
nun havaya yükseldiğini bildirmektedir. 

Harbin ilk haftası zarfında Alman tahtelbahlrleri 
tarafından batırılan gemilerin mecmuu tonilatosu 80 
bin, ikinci haftasında 46 bin, üçüncü haftasında 46 
bin, dördüncü haftasında 21 bin, beşinci haftasında 

9 bin ve son hafta içinde 876 dır. 

:Alman donanmaıının tertibatı 
Takibe uğrayan lngiliz tahtelbahiri 

İngiliz İstihbarat Nezareti bir İngiliz tahtelbahiri. 
nin bir Alman tahtelbahiri tarafından takip edildi
ğini ve çelik ağlarla tecavüz edildiği halde İngiliz 

İsveç deniz eksperlerinin kanaatine göre Alman 
donanmasının tertibatı son zamanlarda değiftirilmiş. 
tir. Tahtelbahirler bundan• böyle ticaret muharebe
sinde Skajerak ile Şimal denizinde çalışacaklardır. 

Baltık Devletlerinde 

Sovyetler Birliği 
İle Anlaşmalar 
Londra, 6 (Hususi) - Estonyadan 

gelen haberlere göre, Sovyet askerle
rinin icabında Estonyadan geçmeleri 
için de müsaade olunması beklenmek 
tedir.Daha evel askerlerin yalnız de
ni ,.:ı1Uliltı nakledilecekleı-i ;)o.ıulı.Y U(du 

Sovyet - Litvanya müzakerelerine 
devam için Hariciye Nazırı Urbsys'in 
başkanlığında bir heyet 7 - 10 tari
hinde Moskovaya gidecektir. 

Tallin, 6 (A.A.) - Stefani ajansın. 
dan: Moskova radyosu, Fenlandiya. 
Başvekilinin Sovyet Rusya ile mü
zakereye girişmekten kati surr.:ıtte 

imtina etmiş olduğunu söyledikten 
sonra şu mütaleada bulunmaktadır: 
Fenlandiya hükumetinin bir ticaret 
mukavelenamesi tanzimi maksadile 
Moskovaya göndermekten kati suret
te imtina etmesi karşısında Sovyet 
Rusya icap eden kararları almak hak 
kını muhafaza eder. 

Anıt· Kabir 
Müsabakası 

Açılıyor 

Rasattepede istimlak 
işleri T amamrandı 

Ankara, 6 (A.A.) - Ebedi Şef 
Atatürk için Rasattepede yapılması 
mukarrer anıt - kabir yerinin istim. 
lak işleri tamamlanmıştır. 

Bu iş için Başvekalette teşekkül e
den komisyon bugün toplanaralt in

şaat işlerinin tesrii etrafında tetkik. 
ler yapmış, ve bu meyanda pek ya

kında inşasına başlanacak olan anıt
kabirin Türk milletinin şerefine la· 
yık bir mükemmeliyette olmasını te. 
minen projesi için beynelmilel mü. 
sabaka açılması karar altına alınmış· 
tır. 

Şark Cephesinde 

Almanlara Teslim 
Olan Lehliler 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman asker! ku
mandanlıjının bUdirdlğine göre, Führer 
dün Varşovadaki sekiz.inci ordu kuvvetle
rini tefti§ etmi~ ve Var~ova mllstahkem 
mevklinin zaptına iştirak eden fırkcılara 

mensup müfrezelerin geçit resminde huır 
bulunmuştur. 

Lublin'in şarkında Kock çlvarında Po
lonya Generali Kleber'in kumandasında 

takriben 8 bin kişilik bir Leh kuvveti sa
bahleyin saat 10 da silAhlarıru Almanlara 
teslim etmiştir. 

Vistül'ün şarkında Alman - So,ryet men 
faat nııntakas1 hududuna kadar ol:ln sa
hanın işgali için ileri hareketine ge~ilmlş
tir. 

Polonyada tesis olunan Alman - Rus 
hududu hakkında imzalanan anlaşma mu
cibince Kızılordu Suvalki arazisini tahlıye 
etmektedir. Bu mıntakaya Alman kıtaatı 
diln girmefe başlamıştır. WızaJny, filipok 
ve Raczi logal edilmiştir. Bizzat Su"alki 
şehri bugün işgal olunacaktır. Bütür. mın
taka Rus ve Litvanya hudutlarına ko.dar 
yarın iligal edilmiş bulunacaktır. 

HADiSELERiN iÇYOZü 
• Sovyet ·~rdularının Balkan hudutlarını garanti al

tına aldığı gündenberi Bulgaristanda geniş bir 
emniyet havası esmeğe başlamıştır. Bulgarlar bu 
sayede Alman tazyikinden kurtulmu, olduklarına 
kanidirler ve bundan dolayı Fevkalade memnun
durlar. Bulgar hükumeti, Sovyetler Balkan pak
tını himayelerine aldıkları takdirde derhal bu 
pakta girmeğe hazırlanmaktadırlar. Hatta bu hu
austa eski hudut tashihi davalarını da bırakmağa 
razı görünmektedirler. Ergeç Sovyet Ruıyanın 
iftirak edeceği bir sulh konferansında kendileri
ne haklarının verileceğine inanmaktadırlar. 

* 

millerden birisi de budur. Sabotaj yapmak cür
mile yakalanan 280 amele ve ınta, çok aıkı i.ti.n
taklara ve tazyiklere rağmen, ademi malumat be
van etmi,lerdir. Ortada onlann suçlu olduklannı 
i6bata yarayabilecek en ulak bir delil bile bulun. 
matlığı halde, •abotaj yapmaları muhtemel gö
rülen diğer amelelerin gözlerini ürkütmek mak
saJiyle, o 280 amele ve usta idam olunmu,lardır. 
Bu vaziyet neticesinde, Geatapo, ameleler ara
sındaki ajanlarını değiıtirmek, ve yerlerine, daha 
9~k, daha f'IY4nl itimat adamlar yerleştirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

* Romanyanın gözü ve ümidi l\losko'\·a'dadır. Romanya • Berlinde, propaganda mütehassısları, Hlmler'in. ve 
hükfuneti Rusların Besarabya'yı işgal niyetinde olma. Rudolf Hess'in riyasetinde mühim bir toplantı yapmış. 

İsimler ve rakamlar yazıldıktan 
sonra, hepsi de, büyük bir merakla, 
atılan bombaları saynuya başlamış
lar. Soğuk.kanlı İngilizlerin bu heye. 
canlı kumarına ne dersiniz? 

Alman tayyareleri fazla bomba at. 
tıkça, tahminlerinde büyük rakam 
söylemiş olanlar, büyük bir sevinçle: 
"- Bayi Bitler!,, diye bağmyor

latmış. 

Bu yüzden bahsi kaybedenlerin ne 
yaptıklarını da bittabi tahmin eyler
slniz! 

Neticede, bahriyelilerden birf~i 60 
şilin kazanmış ve karaya çıkıp para. 
ları alır almaz, derhal viskiye haşla. 
mış. Son şilini verip, girdiği gazino. 
dan zilzurna sarhoş bir baldo çıkar
ken, tezgahtara: 

"- Ulan .. Demi~ .. Bereket ki Al. 
man tayyareleri insafh davranmış .. 
Sekiz on bomba daha atsaymış, beni 
büsbütün yıkacakmış!,, 

JI.. 

Beyannameyi okuytımazlarJı 

Garp cephesini gezen bir AmerJ. 
kan gazetecisi, bir İngiliz zabitiyle 
rıörüşüyormuş. Ona: 
"- Siz, demiş, iyi ki, Alman~·aya 

Danı harp ettiniz.. Eğer böyle yap. 
mayıp ta, Habeşistan gibi bir mU1cte 
ilanı harp etseydiniz, mümkün değil 
muzaffer olamazdımz! 

İngiliz zabiti, hayret ve merakla 

sormuş: 

"- Sebep~ 

Amerikan gazetecisi gülilmslyetek 

cevap termiş: 

"- Onlar, sizin beyannamolerl o
kuyamazlar da ondan!,, 

Almanya ve Fransadan 
Dönen Talebe 

Hakkında Tebliğ 
Ankara, 6 (A.A.) - Maarü Vekıi. 

!etinden tebliğ edilmiştir: 
Almanya ve Fransadan dönen ta

lebenin İstanbul üniversitesinde mü· 
teşekkil komisyona en geç 15 teşri
nievvel ve Belçika, İngiltere, İsviçre, 
İ talyadan dönenlerin de en geç 30 
teşrinievvele kadar müracaat etmele. 
ri lazımdır. Bu tarihlere kadar mü • 
racaat edenlerin talebelik hukuku 
ınah!U2 tutulacak, bundan sonra ya.
pılan müracaatlar kabul edilmiyece!t 
tir. Bu suretle müracaatta bulunmı
yanlar Vekalete karşı olan caahhüt. 
!erini üa etmemiş addedilereklerdir. 

dığına kanaat getirdikten sonra, geniş bir nefes alınış. }ardır. Bu toplantı neticesinde, ecnebi radyolarının 
tır. Hariciye Nazırı Gafcnko davet edilmediği için, bilhassa Alman diliyle yaptıkları neşriyatın Alman Memleket D"• • 
Moskova'ya gitmemiştir. Fakat şimdi Moskova'da ecre. milletinin maneviyatı üzerinde büyük suitcsirler yap. e onemıyen 
yan eden müzakerelerden sonra, Romanyanın da r(>y tığı hususunda müttefik kalınmıştır. Bu yüzden, çok Alman Profesörler 
ve fikrinin alınacağı ve bu suretle Balkan paktının yakında, Almanyada mevcut bulunan bütiin radyo ma. 
kuvvetlenmesine çalışılacağı kanaati vardır. Onun için kinelerinin müsadere olunacağı umulmaktadır. Ankara, 6 <TAN) - İstanbul üni-
Bükreş mahafili, Moskova müzakerelerini büyük bir Bilhassa nazi şeflerinin servetleri etragında çıkan ha- versitesi profesörlerinden bazıları ta-
dikkat ve alakayla takio etmektedir. vadisler, ve bu havadislerin bütün dünyada yaptığı til münasebetile halen Avrupada bu-* menfi akisler, Alman halkının mevcut hoşnutsu:du. lunmaktadırlar. Harp vaziyeti dola. 

O.unu bus·· bu"tun·· arttırnııctır yısile bunlardan Alınan tebaası olan. 'Amelelerin sabotaj yapacaklarının ..ııyu bulma- •- " · 
r- * ların vazifeleri başına dönebilmeleri 

ıından sonra, Alman Fabrikalarında yapılan yeni için kendilerine Türkiye pasaportu 
harp silahlarına ordu emniyet etmemektedir. Fil- • Kati heaaplarJan anla.p.ldığı.na göre, Sovyetler verilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu 
hakika, yapılan tecrübelerde, yeni ailô:hlardan tarafından yapılmcuı mümkün olan yardımın a- profesörlerin gelmemesi, bazı fakül-

• 
baz:ılan, bu emniyetsizliğe müstahak aayılacak zammni gördükleri takdirde bile, Almanlann, telerde bilhassa ibtısas derslenne ait 
derecede kusurlu bulunmu,tur. Orduda, ve Nazi gittikçe daralan iktıaadi ablokaya azami on ay- ikmal imtihanlarının gecıkmesini in-

il • d b .. ..k d" . d " dan lazl.a dayanabilmelerine ihtimal "oktur. 1 taç etmiştir. Maarü Vekaleti bu me • .___......:f~e_e_r_ı_a_r_a_s_ın __ a_e_n __ u_y_u __ e_n_tf;..e_y_ı_u_y;..a_n __ ır_a_n_a_· __________________ , ___________ ,, _____ ..J sele üzerinde tedbirler düşünmekte. 

dir. 
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Balkan oyunları intıbalarından: Soldan sağa doğru, Türk ekipi geçit resminde. Türk ve Yunan bayrakları çapraz selamlaşırken, Maksut, takımı möne ederken. 

Türk Balkan 
Eki pinin Jurnalı 

Atina, 4 (Hususi Muhabirimiz bil
diriyor) - 29 eylül cuma günü saat 
on ikide kalkması icap eden Roman. 
ya vapuru dört saat teehhurla hare· • 
ket etti. Ertesi günü saat dokuz bu
çu1da pireye varıldı ve her sene ol
duğu gibi atletler Akropol palas o. 
teline indiler. 

30 Eyliil Cumartesi 

O gün saat on ikide Atina bele· 
diyesinde bütün Balkan at. 

let1eri şerefine bir resmi kabul oldu. 
Akşam saat beş buçukta kafileler 
meçhul asker abidesine çelenk koy
dular. 

1 T t!frİnievvel Pazar 

S abahleyin saat on birde Veli. 
aht Balkan kafiles1nin murah· 

baslarını kabul ederek onlarla has. 
bihalde bulundu. Saat üçte onuncu • 
Balkan oyunlarının küşat resmi şöy
le cereyan etti: 

Saat üçe beş kala Kral Jorj re
fakatinde Veliaht ve saray 

erkanı olduğu halde tstada geldi. Ka· 
pıda kafile reisleri tarafından karşı. 
landı. 

Uçte kafileler geçit liali:lde s~h&· 
ya girdiler. Bu seneki müsabakalara 
Bulgarlar iştirak edemediklerinden 
yalnız Türk, Rumen, Yugoslav ve 
Yunan takımları vardı. 

Balkan oyunlarında yüksek a tlamada ikınci olan 

Polat çelenk alırken 

Bizimkiler göğüslerinde (Türki
ye) kelimesinin ilk har.fi olan (T) 
bulunan kırmızı bir eşofman giymiş
lerdi. Rumenlerle, Yugoslavlar ta • 
mamen atlet fanilesile yani kolsuz 
fanile ve kısa pantalonla geçtiler. 

Bizim takım bilhassa kalabalık bir 
zümre teşkil eden Yunan askerleri 
tarafından çok alkışlandı. 

Bunu müteakıp her biri bir Balkan 
kıyafetine girmiş dört güzel kız, sulh 
ve olimpiyat aüuneti olan bir zeytin 
dalını Krala takdim ettiler. Bundan 
sonra sırasile her milletin marşı ça
lına~ak Balkan bayrakları direklere 
çekildi. Her mjJlctin marşı çalınırken 
Yunan kafilesinin bayrağı ile o mil. 
letin bayrağı biribirine çapraz konu. 
luyordu. 

ile Ankaralı atlet Ekcş girmişti. Rı. 
za bidayette takımın başına geçerek 
onların atletizm tabirile möne etti, 
fakat muvasalatta kaybederek ancak 
dördüncü olabildi. 

Bu yarışın neticeleri: 
1 - Stratakos (Yunan) :?.0,2 .. 2-

Glenis (Yunan) 2,0,4, 3 - Korşek 

(Yugoslav) 2,0,5, 4 - l\laksut 2,1,6. 

Y üksek atlamada bizim Pulat 
ile Sureyyadan başka diğer 

beş atlayıcı da 1,80 ni aştılar. Lakin 
en sona Pulat ile Yunanlı Lekaçns 
kaldı ve her ikisinin atlayışları mü
savi olduğundan yapılan barajda Yu. 
nanlı kazandı. Netice şudur: 

1 - Lekaças (Yunan) 1,80 metre, 
2 - Pulat 1,80 metre. 3 - Pantazis 
(Yunan) 1,80 metre, 4 - Yost (Ru· 
men) 1,80 metre, 5 - Süreyya 1,80 

yük ümidi vardı. Takım sırasile Ga· 
lip, Mçlih, Zare ve Görenden miırek. 
kepti. Galip ve Melih çok güzel koş
tular. Hatta tutulan bir kronometre. 
ye nazaran Melih 390 m::treyi 48 sa· 
niyede yaptı. Zare takımın en zayıf 
koşucusu idi. Bayrağı biraz geç ge
tirdi. Bundan sinirlenen Gören de 
bayrağı alırken bnkmndığı için bura
daki alış veriş agır oldu ve Gören en 
son koşucudan 5 metre sonra çıkma. 
sına rağmen Yunanlı koşucunun an
cak iki metre gerisinde ve ikinci gel
di. Bu yarışın neticeleri: 

1 - Yunan takımı 3,31,3, 2- Türk 
takımı 3,32,3, 3 - Yugoslav takımı 
a,33,1, 4 - Rumen takımı 3,::J6,7. 

N izamnnme mucibince kaç mil· 
let iştirak ederse o kad'.lr mü. 

sabıka sayı verildiğinden bu sene sa· 
metre. yılar birinciden dörduncüye kndar 

Gülle atmada maalesaf beklediği. 1, 2, 3
1 

4 olarak verildi. Umumi tas-y unan bayrağı bilhassa bizim- miz neticeyi elde edemed ik. nifte Yunanlılar 25 sayı ile birinci, 

kile beraber olduğu zaman 

1 
stanbulda, har,.:etinden hir Türkler 14 snyı ile ikinci, Yugoslav· 

çok alkışlandı ve bütün gazeteler hafta evvel 14,75 gibi Bal- tar 13 sayı ile üçüncü V..! Rumenler 
hep bunun fotoğrafisini bastılar. kanlarda görulmemiş derece yapan 8 sayı ile dördüncü oldular. 

Sonra bir Yunanlı atlet amatorlük Arat burada on dört metreyi bi!e Bugünkü vaziyette biz gerçi Yu -
andı içti ve Yunan Federasyonu rei- tutamadı. Ateş İbrahim de anc-ak goslavların üzerinde gorünmekte i-
li Rinopulosun nutkunu müteakıp 14 26 il d" d'. ..1 'ğ" 1 b'ld' F sek te aradaki farkı Yugoslavların 

1 , e or uncu u u a a ı ı. u. . . . 
kral 'Onuncu Balkan oyun arını aı;. k .. b k h . . b" <l dolduracağı ve bızı geçec~klcrı kuv. at musa a a nrıcı son ır eneme· 
tım,, dedikten sonra takımlar yerle· de 15108 gibi fevkalade bir atış yaptı. I vetle muhtemeldir. 
rinc girdiler ve müsabakalar başladı. 

Bu da gösteriyor ki, bizim çocuk.lara j B iz bu sene ancak Romanyalı· 
Bu sene yalnız dört mille~ iştirak f k kt 

. müsabak .. a ırsatı verme. g.ere ır. . 'ıarı geride bıraka,rak Balkan 
ettiği için 100 metre koşuda sekız 

mu··sabık vardı. Bı'zden Muzaffer ile Bu musabakanın netıccsı: . üçüncüsü olmak istiyoruz. Daima 
1 - Kovaçeviç (Yugoslav) 14,66, . B ı l ı A 

Melih i tirak ettiler. . . ) bızden sonra gelen u g:ır ar a rna. 
• ş • yenı rekor, 2 - Suverı (Rumen tl b sene iştirak etmemic: ol· 

B . · · 'd M ff b' · · g ı vu arın u s ırıncı serı e uza <!r ırıncı e • 14,44, 3 - Stafanaki (Yunan) 14,29, b h t k. ff k• 
di. İkinci seride Melih üçüncü oldu. 4 - Ateş 14,26. ~al~:ı :.~ .. ~t u~us ah~ :~tvad~İi~~-
Her iki serideki Yunı:mlı kosucular 10 bin metre düz kosuda bizden tımızı uçu ece ma Y e · 

tasfiyeye uğradılar. yalnız Mustafa girmişti. Bu yeni at- 2 T esrinievl)el Pazartesi 
Jetin de ilk dört mevkiden birini el- • 

F inalde sırasilc Meah, Muzaf
fer, Rumen, Yugoslav, Ru

men, Yugoslav koşucuları dizilmiş· 

lerdi. Neticede: 

Muzaffer 11,5 birinci, Klink (Yu. 
goslav) 11,5 ikinci, Stefanoviç (Yu
goslav) 11,6 üçüncü, Melih 11,6 dör. 
düncü oldular. 
~ri kalan iki Rumen koşucu dört· 

ten fazlasına puvan verilmediğinden 
açıkta kaldılar. 

800 metrede bizden Rıza Maks11t 

de edeceği memul değil iken telaş iz s ant on birde Kral, Akademi 
bir koşu yapan Mustafa dördüncü salonunda 11 inci Balkan kon 
olmak suretile takımımız bir sayı ka. gresini açtı. Bütün Balkan siiferası, 
zandırdı. Bunun neticeleri: Veliaht ve sarayı krali erkanı hazır 

1 - Ragazos (Yunan) 32,53,6, 2·-
Krişea (Rumen) 33,39,3, 3 - Kirya· 
kidis (Yunan) 33,58,4, 4 - Mustafa 
35,19,6. 

G ünün en heyecanlı yarışı şüp. 
hesiz 4 kere 400 bayrak yarı· 

şı oldu. Bizim takımın bu yarışta bil-

idiler. 

Kongre reisi Yunanlı Mösyö Rino· 
pulosun nutkuna bütün delegeler 
fransızca cevap verdiler. Bizim mu. 
rahhasımız verdiği cevapta gelecek 
sene Türkiycde yapılacak olan B::ıl
kan oyunlarına bütün Balkanlıları 
davet etti. Akşam üzeri Pire yat klü-

İşin ş·akası: . 
Cephede 

Muharebe Yerine 
Muaşaka 

Yazan : Naci SADU LLAH 

lzmir Fuarına 

Gelen Y abancdar 

Ö LÜM 
Yenice Vardar mübadillerinden 

Hacı Emin Efendi Zade Ahmet E-
• fendi mahdumu ve Gostuvarlı sar-

İzmir, 6 (A.A.) - İzmir Fuarını raf Mecid Bey damadı İstanbul Balık 
gezmek için hariçten İzmire gelen. Pazarında Temiz İş pazarı sahibi Ali 
lerin adedi 136,824 kişi olarak tesbit Başaracan 5-10-939 tarihinde teda 
edilmiştir. Bunlar arasında bulunan vide bulunduğu Alman hastanesinde 
ecnebilerin 'sayısı 1069 dur vefat etmiş ve Eyüp mezarlığına def 

nedilmiştir. 

A lman gazetelerine g6re, l\IaJlno hat- Susığırlık - Daniş Türkeri, Bele-
tına yerle$tirllmiş olan Fransız ns- diye reisliğine seçilmiştir. 

Susığırhk Belediye Reisliği 
T E ŞEKKÜR 

Bizleri vakitsiz zıyaı ile dilhun e
den yavrum Feride Ferit Nilin üfu
lü dolayısiyle gerek cenazeye işti
rak ederek, gerek telgraf ve mek
tupla bizleri taziye eden muhterem 
zevata yanık kalplerimizle ayn ayrı 
cevap veremiyeceğimizden bu vazi
feyi muhterem gazeteniz vasıtasiyle 
ifa ediyoruz. 

kcrlerl ile, Zlgfrld hattına yerlcştirilmış 

olan Almnn askerleri arasında gayet dos
tane temaslar oluyormuş. Hatta, Fransız 

askerleri, Alman askerlerinden, Berlin 
radyosunun, kendHerlne: 
"- Parlez - moi d'amour!,. şarkısını 

çalmasını istemişler. Bcrlin radoyasu da, 
hnber aldığı bu arzuyu yerine gctırmek 
lt;in her gece: "Rana aşktan bahsedlrıiz:,, 
mf1nasına gelen bu meşhur şarkıyı çalı

yormuş. 

Eğer bu iddia doğruysa, Garp cephesin
de, "Muharebe,, yerine "Muaşaka,, başla
mış demektir. Acaba, bu gidişle, diplo
matların bir tiirlu tahakkuk ettiremedik · 
feri dunya sulhünü, cephelerdeki ordu
lar mı ilan edecekler dersiniz? Ve ncaba, 
vaktiyle, Chamberlain'ln kurmak istediği 

"Sulh cephesi,. , $1mdlkl "Garp cephesi, 
midir? 

İşin garabetine bakın ki, bugiln, Paris. 
Londra, veya Berlln şehirleri, garp cep
hesi kadar sakin değildir. Hatta bilAkis, 
bu şehirlerde, hummalı bir muharebe fa
aliyeti \'ar. Bu vnziyet karşısında, Paris
liler, Londralılar, veya Berlinliler, birer 
birer cepheye kaçmasınlar? 

Zira görüyorsunuz ya? "Sulh cephesi. 
nden evvel "Cephe sulhU,. kuruldu! 

* GıUrlntJlıı M~~hur N"f'hu 
"Göring.. in meşhur nutkunu unutma

mıŞSınızdır, sanırım. Gövdl'SI Çoban Mch• 
nıedln gövdesinden dnha ağır olan Alman 
hava kuvve~leri kumandanı, Almıınyamn 

en iri, göbeklı insanlarından biridir. Pem
be yanaklarından kan damlıyan ve kalın 
ensesi, yıkılmaz bir sUtuna bem:lyen bu 
sıhhatli zatın, biçare ve cılız fabrika nme- j 
lclerinin karşılarına dikilip te: ' 
"- Yiyecek bulamazsak ne çıkar? Bi

lfıkls, bu bizım lehimizedir. Zira bu yüz
den blrnz zayıflarız. Bu sayede de, ku
mas sarfiyatımız azalmış olur!., demesi, 
dUnya matbuatına hala nuktc ilham eylı
yor. Ayni nutkunda: 
"- Esvap bulamazsnk, mayo giyeriz! .. 

diyen Göring, bugün hfılrı, Fransız ve İn
gıliz mecmualarını dolduran birtok ka
rikatU .. lerln mevzuudur. 

Meselfı dün, "L'Oeuvre,, gazetesinde, ye
ni bir karikatür daha gôrdum. İki genç 
, e şık kadın konuşuyor. Birjsi, diğerine 

"- Blliyor musun? Diyor, biz, bu h r
bln en bUyuk faciasına, en korkunç fe
lfiketlne ne zaman şahit olacağız? 

Digeri me.rakla soruyor: 
"-Ne zaman? 
Öteki, gaz kırpıp gülUmslyerek cevap 

İSTANBUL 
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TİYATROSU 
"DRAM., KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 

'
n~ırm~ "ROl\IEO - JÜLYET,, llc'rüll. ''KOM E Di., KISMINDA 
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Bu Kelo~l~~d~:c~:a~;:r:t~ 

u~~ akşam saat 20.30 da 
iKi K ERE İKİ 

Annesi Hikmet F-:rit NİL, Ağabc
yisi A. Sa.it Ferit NiL, Ni anlısı Ni
yazi ŞAHIN. 

, Senenin en büyük ve tar ihi ' 

S AMİM İ ANLAŞ M A 
Fransız Süper Filmindeki dekorların azamet ve ihtişamı seyircilerir 

gözlerini kamaştırıyor ve Zenginlik, San'at, Aşk ve güzellik itibarile 
her seansda Salonunu baştan başa dolduran 

S Ü·M ER SINEMASINDA 
Takdir nazarlariyle seyrediliyor ve emsalsiz bir muvaffnkıyet 

kazanıyor. Baş Rollerde: 

VlCTOR FRANCEN - GABi MORLAY - 1 
ve ~:~ ~--~~y~;';;; }~~-~~~R~~~~L~UJ!NAL da Avrupı 

'iıllllllllİ ............................. ~Iİllll ........ ~ 

TAK S İM 
____ , 

SiNEMASINDA 
Şarkm Ses Krnliçcsi 

ÜMMÜ GÜLSÜM 'ün 

UM İ T 
ŞA R KiSi 

( Neşidei Emel ) 
Türkçe sözlü • Arapça şarkılı 

filmi Anadoluya sevkolunacağından 
son günlerden istifade ediniz. 

İlaveten: Semplon ile en son gelen 
EKLER JURNAL 

Bugün 1 ve 2.30 da ucuz halk mali 
neleri. Senaslar: 1 - 2.30 -

4.30 - 6.30 - 9 da _, 

......................................... 
Aylardanberi tekmil dünyn matbuatını seferber eden 
Bütün Avrupada hasılat rekorunu kıran ... 

veriyor: 1 
"- Gorlng, korktuğuna uğrayıp ta, ma-

EMİL ZOLA'nın en büyük eser inden yaratılan 

JEA N GABİN ve SIMO NE SIMO N 'un 
yo giymcğe mecbur olursa!,, ı 

bünde bütün takımlar şeref ine bir 
çay ziyafeti verildi. 

3 Teşrinievvel Salı 

11 inci kongrenin normal me· 
saisi başladı ve şunlar karar. 

gir oldu: 
1941 den itibaren karlın atletizmi 

programa konmuştur. Bunda.1 sonra 
müsabakalara kaç millet girerse gir· 
sin altıya kadar puvan verilecektir. 

Öğleden sonra yapılan çekiç atma. 
da blzde11 kimse yoktu. Neticede Yu
goslavlar birinci ve ikinci oldular.Bir 
Rumen üçüncü ve bir Yunanlı dör. 
düncü oldu. 

Statta yapılan dekatlon müsabaka
larının yarı kısmında da başta Yu
nanlı Lekaças olduğu halde iki Yu· 
goslav ve bir Yunanlı, sonra beşinci 
olarak bizim Melih geleli. Melihin 
beş müsabakada aldığı puvanların 
mecmuu 2773 tür. 

Y arınki müsabakalarla Melihin 
dördüncü olmasını bekliyo. 

ruz. Romanyalıların da bu müsaba
kada puvan alması memul değildir. 
Romanyalıların çekiçte iki puvan da 
ha kazanması puvanlarını 8 den 10 a 
çıkardı. 

Kudretinden örülen 

HAYVANLAŞAN İNSAN 
Perşembe akş::ımından itibaren 

L A L E SiNEMASINDA 
........................... , ......... , 
ı- Bugün SAKARYA Sinemasında_ 

l 
Asrın 1\1usiki fcvkalôdeliği... Fransızca sözlü 

Şnhe<eri ! ·h,~ B! Rol~de: ~LİCE FÇE v!RO~ POWBR 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. ;••••" 

,------------------------------. B U G O N 

MİLLİ ve ALEMDAR 
Sinemalarında 

LOREL ve HARDY KODESTE 
Türkçe sözlü ve 

GENÇ KIZLAR 
ROBERT YOUNG tarafından oynanmıt gençliğin 

afk, heyecan, ve macera dolu sergüzett leri. 

'-------------------------
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrkly' Eenebl 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
il Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değl:ıtirmek 26 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~uk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

~ ı.'6~ ....... ıılıııııaıııııl .. 
İstanbulun 
Kurtuluşu 
Dün İstanbul~n Kurtuıu, Bayra. 

mıydı. Ve lstanbul şehri J.tin, 
bu aziz bayramının on yedinci yılı
nı, köle edinilmekten zorla kurtul. 
nıuş şerefli bir erkek gururu ile kut. 
ladı. 

Umumi Harp sonunun galip em
peryalistleri, Türk '\-'&tanını. tıpkı bi
çare Çekoslovakya gibi, tıpkı zavalb 
Avusturya gibi, ve tıpkı Habeşistan 
gibi insafsız siyasetlerine kurban et
ınek istemişlerdi. 

"Türk vatanının hemen her köşe
si, az zamanda düşman çizmesi al
tında kaldı, bütün ordularımız da. 
ğdmrş, bütün tersanelerimize giril
nıişti. Memleketi idare edenler, da. 
lalet ve hıyanet içindeydiler. Şahsi 
ihtiraslarrnı, mi.istevlilerin istila e. 
ınelleriyle birleştirmişlercli. Fakat 
buna rağmen, bu çelik İradeli, güneş 
zekalı, tunç yürekli millet, eğilmez 
boynunu, şerefsiz esaret zincirine 
teslim etmedi. Kaya par~alarını 

bomba, ocak kütüklerini silah yeri
ne kuJJanarak, senelerce dövüştü. 

·Kendisini üzerimize saldrrtanlardan 
azami derecede yardım gören flii§
manımızla, sefalet, açlık, ve her çe
şit maddi mahrumiyet te müttefikti. 
ler. Gelip geçen kışların karlan, fır
tınaları, yağmurları, seJJeri, boraları 
da onların yardımcısıydı: Zira o za .. 
ınanki ezilmiş ve bedbaht Tfük mil
leti, kurtulu~ kavgasını, sade tank. 
sız, tayyaresiz, hatta mavzersiz de
ğil, çarıksız, ve kaputsuz yapıyordu. 
Bütün o mahrumiyetler içinde ka
zanılan şerefli kavgadır ki, bhi dün 
yaşadığımız bayrama, bugün yaşa

dığımız bayrama, ve yarın yaşıyaca. 
ğımız bayramlara kavuşturdu. Türk 
İstiklali, yarınki tarihin hiç bir dev
rinde, bundan yirmi sene evvel e.t. 
lattığı tehlikeye maruz kalamv.. Zi. 
ra, hiç bir düşman, Türk milletini, 
o zamanki kadar fakir, o zamanki 
kadar yorgun, o zamanki kadar si
lahsız, dermansız ve dağınık bir Jıal. 
de bulamaz. Bunun içindir ki, i~in. 
den çıkmış bulunduğumuz son harp, 
Türk istiklalinin atlattığı en büyük, 
ve en son tehlikedir. Bugün vahde
timizin, ve kudretimizin hudutsuz. 
luğunu biJdiğimiz içindir ki, kortu. 
luşumuzun büyi.ik bayramını. son
suz bir gurur ve emniyet İçinde ya. 
şıyoruz. Dün, kurtuluşunun on ye
dinci bayramını kutlayan İstanbul 
şehri, tazeliğini hiç kaybetmiyen bir 
sevinçle çalkandr: Hepimiz, bu zafe
re sanki on yedi gün evvel kavuş. 
ınuş gibi idik. Bize bu taze sevinci 
duyuran da, hiç şfiphe yok ki, esare. 
tin acısını unutmamış, unutamamış 
bulunmamızdı. 

Esaret, ancak bizim gibi, ezeldcn
heri hür yaşamıya alışmış asil mil
letlerin yüreğinde unutulmaz bir ya
ra açar. Ve bJ~, kurtuluşumuzu, bu 
Yaradan duyduğumuz acmm derinli
ğine de borçluyuz: Kurtulmak için 
dövüşen bir milJetin muhtaç olduğu 
en büyük kuvvet, bu acıdır. 

Bu acıyı tatmıyan, duymıyan is. 
tiklaldcn ve hürriyetten mahrum' ya. 
Şanııya mahkumdur: Zira istiklal; 
?ğrunda dövüşmesini bilenlerindir. 
l~tiklal uğrunda dövüşebilcnler, is-
1•klale tapanlardır. İstiklale tapan
lar da, bizim gibi, esarete katlana
llııyan asil, mağrur, ve şerefli mil
letlerdir. Bunun içindir ki, her kur. 
hıluş bayramı, istiklale ve hürriyete 
olan askımızı bil'Bz daha besliy~rl'k 
biraz daha biiyüterek, ve biraz dah~ 
Şahlandırarak geçiyor. 

Hendekte Şap Hastahğı 
Hendek {TAN) - Burada ve köy_ 

ler· · ırnızde bir aydanberi devam eden 
şap hastalığı ile mücadeleye başla
llılnııştır. 

Nazi rejiminin kahrına uğrı, 
yan ilimlerden biri olan 

Profesör Sigsmund Freud geçen
lerde Londrada ölmüştür. 

Freud. 1859 de Moravyada doğ. 
muş ve tıp tahsilini Viyana üniver
sitesinde yapmıştır. İlmi mesaisine 
Pariste Salpetrier'de Doktor Char_ 
cot'nun yanında devam etmiş. bir 
kaç zaman da Nancy'de Liebault ve 
Bernheim'in yanında çalışmıştır. 

1920 senesinden memleketini ter
ke mecbur olduğu zamana kadar 
Viyana üniversitesinde profesör .. 
lük yapmıştır. 

İlim alemi, Freud'le beraber, yir
minci asrın en kıymetli ve orijinal 
alimlerinden birini kaybetm!ştir. 

Çünkü Freud, vazıı bulunduğu 

(psikanaliz) sayesinde ( insanı, bu 
bilinmiyen mahluku) biraz daha i
yi tanıtmıştır, daha doğrusu, inrn~ 
nın şimdiye kadar neden bu kadar 
fena tanındığını ve onu daha iyi 
tanımak için hangi istikamette tet
kikler ve araştırmalar yapmak la
zım geldiğini göstermiştir. 

F reud'ün en mühim keşfi : İn-
sanların farkında oldukları 

sebeplerle değil, belki, - gayri şuu. 
ri hayatlarından geldikleri için • 
haberdar olmadıkları, teessüri ma
hiyette bir çok saikler, gizli kuv. 
vetler tarafından sevk ve idare e
dildiklerini ortaya koymasıdır. 

(Gayri şuuri) hayatı keşfeden 

şüphesiz, Freud değildir. Cartesi
ens'lerden evvel hem":!n hiç bir fi_ 
lozof ruhi hayatı, şuuri hayata in. 
hisar ettirmemiştir. Leibniz Carte
siens'lerin tamamile zıddına ola· 
rak, ruhi hayatın gayri şuuri ola
bildiğini ve ekseriya gayn şuun 
olduğunu iddia etmişti. 

Freud'ün ilk travayları çıkma
dan evvel, meşhur Fransız ruh1-
yatçısı Pierre Janet 1889 da neş
rettiği (Automatisme Psycholo
gique) ismindeki kitabında göster. 
miştir ki: Bir insanda ikinci bir 
şahsiyet teşekkül edebilmekte ve 
insan böyle bir ruhi hal içinde bu
lunurken - yazı yazmak, masayı 

söyletmek gibi - yaptığı hareketle
ri kendi tarafından yapıldığından 
asla haberdar olmamaktadır. 

Y ine bu tarihlerde Cenevre 
üniversitesi profesörlerin

den Flournoy (Hindistanda11 Me
rihe) adlı eserinde, büyük bir kud. 
retle tasvir ve tahlil ettiği meşhuı: 
(Sairifilmenamlık - Somnambu
lisme) hadiselerini ( tahteşşuur -
subconscient) ile izah etmişti. 

Fakat Freud'ün • gayri şuuru 
keşf!?tmemiş olsa bile - bir gayri 
şuuri hayatı tetkik ve tahlil etmek 
için olduğu kadar asabi hastalıkla. 
n tedavi için de yepyeni bir me
tot, psikanaliz metodunu bulduğu 
muhakkaktır. 

Psikanaliz, yirminci asrın ço. 
cuğudur. Doğumunu bildiren kitap 
(Rüyaların tefsiri) 1900 senesi in
tişar etmiştir. 

İlk zamanlar psikanaliz, çok dar 
bir esas üzerine kurulmuştu. Ye
gane hedefi, (Uffılevi - Foncti. 
onnels) ismi verilen asabi teşevvüş

lerin mahiyetlerini anlamaktı. 

O zamanın asabiye m:itehassıs

ları, bazı ruhi fonksiyonhrla di
mağın muayyen kısımları arasın· 
da bir irtibat tesis etmişlerdi ve a
sabi hastalıkları yalnız uzvi sebep. 
lerle izah ediyorlardı. Mesela Vi
yanada (nevrasteni) bir dimağ u
ru olarak teşhis ediliyordu. Onlar 
ruhi amillerin mevcudiyetinden ta. 
mamile habersizdiler. Hatta bun
larla uğraşmağı ilmin şanına ya
kıştırmıyorlar, bunu filozoflara ve 
şarlatanlara bırakıyorlardı. 

Freud, 1885 de Pariste Doktor 
Charcot'nun yanına gitmişti. Bu 
filimin (İsteri) üzerindeki araştır. 
maları, üzerinde derin bir intıba 
bıraktı. Charcot, (Hypnose) vasıta· 
sile, suni olarak isterik felçler ve 
iptali hisler tevlidine muvaffak o· 
luyordu. 

Bu hadiseler karşısında Freud' • 
ün, asabi hastalıkların <:nenşeleri 
uzvi oldu,Eu hakkındaki kanaati, ilk 

TAN 

ifil 

Yazan: 
Sadrettin Celal Antel 

Meşhur alim Freud bir mülôkat esnasında 

defa sarsıldı. Çünkü tamamile ru
hi olan tesirlerle fiziki değişiklik
ler meydana geldiğini gördü. 

1889 senesi, bir kaç hafta, Na. 
ney şehrinde, Liebault ve Bern
heim'in yanında çalıştı. Bu alim
ler de büyük bir muvaffakıyetlR 

ipnotik metodu kullanıyorlardı. 

Fakat Freud'ü bu sahada a
sıl aydınlatan, - beraber ça

lıştığı - Doktor Brener oldu. 

Brener, babasını tedavi ederken 
isteriye tutulan çok kabiliyetli bir 
genç kızı tedavi ediyordu. Bu kız
da bir çok hastalıklar ayni zaman
da mevcuttu: Felç, konuşma güç. 
lüğü, ademi iktidarlar, zihni ibham 
Brener, tesadüfi olarak gördü ki, 
genç kız. kendine musatlat olan sı
kıntılı fikirleri söyleıniye , anlat
mıya başlayınca, ruhi teşevvüşleri 

de duruyor. Bu müşahade doktora 

hususi bir tedavi tarzı telkin etti: 
hastasını ipnotize ediyor ve ona bü
tün hissettiklerini anlattırıyordu. 

Bu suretle onun evvela melankoli 

buhranını, sonra ademi iktidarları
nı, bedeni teşevvüşlerini geçirmi
ye muvaffak ol~u. 

Genç kız, normal halinde, bu te. 
şevvüşlerin menşei hakkında hiç-

bir şey söylemiyordu. Fakat ipno
tize edildikten sonra, bunların hl'p. 
sinin babasına bakarken vukua ge
len hadiselerden ileri geldiğini a
çık bir surette anlatıyordu. 

Bu müşahedelerden sonra, bu 
arazın, vaktile duyduğu te. 

essüri hallerin tortuları veya ha
tıraları olduğu anlaşıldı. Bu araz, 
.hasta bu ruhi halleri izhar edeme
diği için meydana geliyordu. Fakat 
hasta, ipnotizma tesiri altında. ha. 

yali olarak, bu ruh halini yaşadığı, 
ve gayri şuuruna itilmiş olan fikir 
ve hareketleri tahkik ettirdiği za
man bu araz kayboluyordu. 

İngilizce konuşan genç kız, bu 
tedaviye (Talking cure - Konuştu. 
rarak tedavi) yahut latife olarak 
(Chimney Sweping - Baca temiz. 

lemesi) ismini vermi~ti. Bizzat 
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1 1 Lokman Hekimin· Oğütleri 1 I 
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YARADAN KALAN ACI 
Hekimlikte eski bir hikaye, bu harp 

sebebiyle, tazelenerek tekrar bir aktü
alite oluyor. Yaralardan kalan bu aca
yip acıyı ta 1864 yılında, Amerika Bir
leşik memleketleri ahalisinden şimalti
lerle cenupluların biribirleriyle muhare
be ettikleri zamanda, meşhur bir sinir 
hekimi Veyr Miçel haber vermişti ... 

Her yara, harpte olsun yahut bir ka
za neticesiyle olsun yaralanan kimse
nin canını az veya çok acıtır. Hatta ya
ra üzerine pansıman yapılırken acı ge
ne meydana çıkar. Fakat yara kapalı 
olduiu nmanlarda, hele büsbütün iyi 
olduktan sonra artık acı kalmamak 1.1-
zrmdrr. 

Halbuki kollarından veya bacakların
dan biraz derince, hem de oralarda. bü
yük sinirlere dokunacak kadar yara a
lanların bazılarında acayip bir acı pey
d~ olur. Kimisinde yara ile birlikte, ki
misinde bir kaç saat sonra, bazılarında 
eünlerce, hatta haftalarca sonra. 

Bu acayip acı, bayağı yara sancılarına 
benzemez: Derinden gelen bir yanma 
hissi. Onun için bu acmm adına Kav
salji derler. Vaktiyle, sigara yakmak 
için kav ateşi kullanıldığı zamana yeti
şip te parmaklarını yakmış olanlar, ya
radan kalan bu acayip acının cinsini 
tahmin edebilirler. Acı bulunduğu yeri 
kavuruyor gibi yakar, tutuşturur. 

Bu acının yara ile münasebeti yok 
gibidir. Yara yeni iken başlamış olsa 
bile yara kapandıktan sonra sürer, gi
der. Günlerce, haftalarca, aylarca, kimi
sinde yıllarca. 

Yanık acısının bulunduğu yere do
kunmak kabil olmadığı gibi, kolu yahut 
bacağı oynatmıya da gelmez. Odanın 

kapısı hızlıca kapansa acı ziyadeleşir. 

Ne gündüz geçer, ne de gece. Uyku ka
car •.• Zaman geçtikçe bulunduiu yerden 

baıt1ka yerlere °yayılır, öteki tarafa da 
geçer 

Bu halde, insanın ne olacağını tah
min etmek te kolaydır. Hiç aralıksız 
yanık acısı duyan, uyuyamıyan, acının 

artması korkusundan kımıldıyamryan 

insanın aklı bozulur. Buna bakarak, ya
radan kalan acıyı sinirlerin zaten bo
zuk olduğuna atfederlerdi. Zaten kolla
nnm birinin ameliyatla kaybeden yahut 
apandisit ameliyatı geçirenlerden bazı
ları da ağrıya sebep kalmıyan yerde ge
ne ağrı hissederler. Buna da onlarınki 
gibi zihinde yerleı;miş bir kuruntu der
lerdi. 

Bu acayip acı, sulh zamanlarında ka
za yaralılarında da bulunabilirse de ta
bii sayısı pek az. Ondan dolayı uzun za
man buna ehemmiyet verilmez olmuştu. 
Geçen seferki Büyük Harpte yanık acı
ları çoğalınca daha iyi tetkik edildi. 

Zaten sinir ağrılarına hiç benzemi
yen bu acıda sinirlerin tesiri yoktur. 
Yara büyük sinirlere yakın olduğu vakit 
bu acı meydana çıkar, fakat büyük sı
nir yaralanmış olsa da, olmasa da yanık 
acısı bulunabilir, demek ki acıyı veren 
sinirlerin kesilmesi değildir. 

En yeni fikirlere göre. acı o büyük si
nirlere giden küçük kırmızı kan damar
larının etrafındaki sempatik sinirlerinin 
yaralanmasından ileri gelir. 

Bu acayip acının nasıl tedavi edildi~ 
iini anlatmıyacağım. Okuyucularnndan 
hiç birinin buna tutulmasını istemem. 
Fakat tanıdığınız birinin kaza eseri ola
rak, mesel§ bu mevsimde avlarken, ya
ralanıp ta bu türlü acıya tutulduğunu 

duyarsanız hemen bir operatöre gitme
sini tavsi'ye ediniz. O vakte kadar da o 
acıyı yalnız çok soğuk su, daha iyisi buz 
biraz hafifletir. Başka ağrıları geçiren 
ilaçlar buna kar. etmezler. 

Brener buna ( Cathartique - boşal. 

tıcı) metot adını koydu. Bu suret
le hasta içindeki sıkıntıları söyli 
yerek döktüğü, dışarıya attığı için 
ferahlıyordu. 

B rener ile beraber çalışan 
Freud, onunla beraber (is. 

teri) üzerinde müştere!cen telif et
tikleri eserin neşrinden bir müd
det sonra, bir çok görüş farklar~ 

dolayısile ondan ayrıldı ve kendi 
başına çalışmakta devam etti. A. 
sabi hastalıkların menşei hakkın
daki tetkikleri onu (Cathartique) 
metottan (psikanalitik) metoda gö
türdü. Burada en mühim değişik. 
lik, (ipnoz) un terk edilmesi i
di. Freud, İpnozun fay:ialarının ya
nında bir çok zararları olduğunu 

görmüştü. Hastalarından bir ço
ğunu ipnotize edemiyordu, bundan 
başka, bu tedavi tarzının neticele
rinden memnun değildi. çünkü bu 
neticeler ekseriya çok devam etmi
yordu ve doktorla hasta L>.tasmda. 
ki şahsi rabıtaya çok fazla tabi 
bulunuyordu. 

Freud, ipnozun yerine (sE!rbest 
tedai) den istifade etmiye başladı. 
Hastayı bir koltuğa oturtuyor, ona 
gözlerini kapamasını ve mutlak 
bir sükun içinde, spontane bir 
surette aklından geçen her şeyi 
- fena, çirkin, münasebetsiz olsa 

dahi - kendisine söylemesini isti. 
yordu. Bu suretle, hastaların şika
yet ettikleri teşevvüşlerle münase
bettar olan hadiseleri va vaziyetle
ri onlara anlattırıyordu. 

F akat bu hatıralar güçlükle 
uyanıyordu ve Freud, bu 

hususta, hastanın devamlı ve şid
detli mukavemeti ile karşılaş1yor
du. Bu hadisenin sebebi ne oldu. 
ğunu araştırdı ve gördü ki, hasta
nın unuttuğu, söylememekte ısrar 
ettiği şeyler, kendisi için sıkıntlh, 

ıstıraplı, mahcubiyeti mucip olan 
şeylerdir. Bundan dolayı şuurda 

kalamamışlar, gayri şuur.:ı atılmış
lardır. Bunları şuura çıkarmak İ

çin, hastanın bu mukavemetini yen 
mek icap ediyordu. Bu mukavemet 
h adisesi, Freud'ü (Refoulement • 
Teb'it) nazariyesine göt i.irdü. Freud 
anladı ki, bu teb'idin ve her asabi 
teşevvüşün sebebi, iki ruhi tema
yül arasındaki ihtilaftadır: Bir ta.. 
rafta şiddetle tahakkuk etmek is. 
tiyen şiddetli bir arzu, diğer cihet. 
te, insanın , ahlaki ve bedii tema
yüllerile gayri kabili telif olduğu 
için buna karşı şiddetle itirazı, bu 
deruni cidal, teb'itle neticelenmek
tedir. 

Bu takdirde, bu mukavemeti or
tadan kaldırarak, gayri şuura ııü. 
fuz etmenin, bir çok mühim sırlar 
saklıyan esrarengiz mağaraya in
menin yolu nedir? 

Freud burada dahiyane bir ke
şüte bulundu: Rüyalardan istifa_ 
de etmek. "Rüya, gayri şuura gö. 
türen şahane yoldur.,, 

Fakat rüyada bu mukavemet, şu
urun sansürü devam etmektedir. 
Rüyada gayri şuur, çok ihtimamlı 
bir surette (tebdili kıyafet) etnıiş 

bir şekilde kendini göstermektedir. 
Ancak bu suretle sansürün elinden 
kurtularak şuur sahasına çıkabil
mektedir. 

• 
1 şte Freud, bu kıyafet deği-

şikliği altında saklı olan şey. 
leri anlıyabilmek için rüyaları tef
sir etmiye, çözmiye koyuldu. Bil 
tefsir ve tahlil faaliyeti, çok mü
him bir hakikati meydana çıkardı: 
Gayri şuur, sadece, tebit edilmiş 
ıstıraplı hatıraların saklandığı, u
yuduğu bir yer değildir; bilakis, 
mütemadi bir tazyik altında bulu. 
nan ve kendilerini zaptetmek isti
yen kuvvetli ve devamlı mücade-

leler yapan şiddetli arzular ve te! 
mayüllerin kaynadığı bir ocaktır. 
Diğer cihretten müşahade Freud'e 
gösterdi ki, burada. cinsi temayül. 
ler, diğer mütecaviz ve caniyane 
temayüllerin yanında mühim bir 
yer işgal etmektedirler. 

Freud, bu hadise üzerine yap
(Devaını 7 incide) 
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ra~:mm 
Garp 1. le . 3r1 

Cephesinde 
Konser Var 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M aHlm a, Majino hattı ve Zig· 
frid hattı dediğimiz modem 

siperler, yer altında mükemmel ya. 
takhaneleri, salonları, banyo daire. 
leri, sineması, radyosu olan mükel
lef yerlerdir .. Şark cephesinde hare. 
kat hızla devam ederken Garp cep. 
hesi bekliyordu. Zigfrid hattında Al
man radyosu mütemadiyen askeri 
marşlar çalıyor, Majino hattının ne. 
ferleri dinliyorlarmış... Fransız ne.. 
ferleri Alman marşı dinlemekten 
bıkmışlar, kendi radyolarında yap• 
tıkları neşriyatın sonunda, Zigfrid 
hattındakilere seslenmişler: 

- Ayol... Marş dinlemekten U• 

sandık... Biraz da aşk şarkılan çal. 

sanıza ..• 
Ertesi gün Zigfrid radyosu en he

yecanlı aşk şarkılarım çalmıya baş. 

lamış.. Majino radyosu da Latin ır
kına has en heyecanlı, en sıcak aşk 
havalariyle cevap vermiş. 

* Cihan Harbinin sonunda Remark 
isminde bir muharrir, "Garp Cephe· 
sinde sükun var,, ismiyle bir roman 
yazmış, harp sonu siperlerdeki ne. 
ferler arasında teessüs eden dostlu. 
ğu kaydetmişti. Bu eser beynelmilel 
bir şöhret kazandı. Şimdi harbin ba· 
şındayız. Neferler arasında dostluk 
teessüs ettiğini iddia edemeyb. Am. .. 
ma, udyonun bu harpte oynadığı 

rolü de inkar edemeyiz. Radyonun 
herşeyden evvel kuvvetle mahvetti. 
ği bir şey varsa, o da efkan uınmni· 
ye denen, başsız, kulaksız, şuursuz 
nesnedir. Alman propagandası, İngi. 
liz propagandası, Fransız prop::ıgan. 
dası, artık: Helo Afrika, Helo 
Filistin, Hclo Cezair diye yalnız 

müstemlekelere seslenmiyor... Be
lo, dedi mi, yer yüzünde ne kadar in. 
san varsa, yaylım ateşine tutulmuş 

gibi, bir fikir ve propaganda sağu.ağı 
altında kemiklerine kadar sırsıklam 
oluyor. Bütün milletler, bütiin iman 
lar bir harp tufanı içinde, ne oluyor, 
nereye gidiyoruz, diye kulağım rad. 
yoya \'erip hakikati ararken, karşı
sına, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Portekizce, Arapça çeşit çeşit spi. 
kerler çıkıyor, hadiseleri ve hava. 
disleri bir karnaval maskesi, garip 
bir balo kostiimü ile siisledilden 
sonra avazı çıktığı kadar haylun
yor ... Fikirler, hakikatler, bu kama. 
val balosunda birer ucube haline 
geldikten sonra insanların kulakla. 
rına varıyor. Bugün radyoyu dinle
yip te, hakikati bulmıya çalışan %a
vallı efkarı umumiyeler, ne söyle. 
diklerini, ne söyliyeceklerini, ne bi
çim hesap yapacaklarını şaşırmış bir 
serseme dönüyorlar... Bana kalırsa, 
hakikati, devlet adamlarının, radyo 
propagandacılarının ağzından din. 
leyip te, muhakememizin selametini 
kaybetmemek için, tatbik edilecek 
yegane çare, Majino ve Zigfrid hat
tındaki neferlerin eserine uymak· 
tır ... Doğrusu biz de propaganda din. 
]emekten usandık... Şimdi hangi 
radyo istasyonuna: 

- A:yol, propagandadan bıktık, 

bize hakikati söyleyin desek, 

Bir diplomat edası ve kiyasefİ3•le 

evet diyecek, propagandanın en tum. 
tıraklısmı bize hakikat diye yuttur
mıya çalışacak ... İyisi mi, biz de l\Ia. 
jino ve Zigfrid neferleri gibi, rad
yodan yalnız aşk konserlerini, ope
raları, hiç olmazsa ruhumuza sanat 
zevki veren havaları dinliyelim ..• 
Kafamızın selameti, ruhumuzun se. 
Jameti namına, yanlış havadis, yal. 
nış fikir almaktansa hiç değişmiyen 
sanatın hakikatine yaklaşalım ... Hi' 
olmazsa bu tarafımız sağlam kalır ... 

Remark şimdi nerede bilmem •.• 

Acaba "Garp Cephesinde Konser 

Var.,, diye bir eser vazmakla mı 

meşguldiir?!.. 

Hendekte Tütüncülere 
Para Veriliyor 

Hendek, (TAN) - Kazamız zirai 
kredi kooperatifi, tütün ekenlere pa. 
ra tevzi etmektedir. Sıkıntı ıçinde 

bulunan zürra hesabına bu tevziat 
tam zamanında olmus ve memnuni
yet uyandımıı'1:ır. 
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Almanyanın Teklifleri Psikanaliz Alimi F reu d 
Hakkında Muhtelif 
Devletlerin Durumu 

(Bap 1 incide) ylk oldufwıu ispat edecektir,. de. 
a!Jaat ne kültürel, ne de manevi bir miftir. 
-.ı yoktur sözleri biuat Jine :an- A111wlkada 
dlalnin 21 mayıs 1935 te de Po. Vqington, 8 (A.A.) - İyi malu· 
loııya devletini vatanperver büyük mat alan mahafil Amerikanın Hitler 
bir milletin yurdu olarak tanıyoruz, tarafından yapıldıfı teicllde bir suL 
IÖzlerl ile tezat halindedir. Bitlerin hü kabul edemiyecepl söylemekte. 
harpten İııgilterenin mesul olduğu dir. Çünkü Amerika daha geçen ıün 
hakkındaıd ifadeleri ise hiçbir esasa Polonyanın fethini ve paylaşma. 
dayanmamaktadır. Almanya tarafın.. nnı ve keza Çekoslovakyanın şimdi. 
dan bu son iki sene zarfında birlbiri· ki Akıbetini t41n1madıjuu beyan ey. 
almüteakıpyaratılan buhronlarda lemiftl. 
incut.ere hükiımetinln ıulhü idame ltalyada 
tçtıı yaptılı gayretler, bütün dünya· Roma, 6 (HUIUli) - Bazı mahafiJ, 
ıun maltımudur. 

Nutkun Udncl Jmmmcla, Bitlerin Bitlerin nutkunu tamamile faydas:z 
dl eri A)'DUf ve onun vaziyeti deliftinne-

diier bazı sulh teklifleri ye il diğlnl izah etmiftir. İtalyanın gayri 
ıürdill\i noktalar vardır. 

Ortaya konuldup feklllerlnde, bu muharip vuiyeti olduju gibi devam 
teklifler, bir çok bakımdan karanhk edecektir. 
Ve muiJaktır. şuruı kaydedilmekte. GaJrl reaml miitahltlerln miltalea· 
dlr ki, bu tekliflerde Almanya tan- sma göre Bitlerin nutku, müzakere 
fından diğer milletlere yapılan hak· lhttmallerinl t.amamUe 'Ylkmıftır· AL. 
mzhldaruı tamiri için hiçbir te1nı1h manya ile Rusya ekalu,.tler harita 
mevcut deifidir. 8UU çizerken diler devletlere Avru· 

Bununla beraber, tnatlteM Ba1ft" panm prkuıa kanfmamaları hak· 
kili ve İngiliz Hariciye ll8ZU'llW1 da kında yapılan ihtar İtalyada bekle. 
IÖJledilrlerl gibi, bu tekl1fler, do. ıülmemlftir. 
nıın,_ı.r hük1imetleri ve Frama İtalya ıulhü bütün ıamlmiyetile 
hilk6meU ile 1st1pre halinde, lace • , leV!Dektecilr. Fakat Hltlerin yaptıtı 
den me.,e tetkik olunacütır. pek mühim sulh tekltnerinln İtaly-a 

Füat fU l1d noktam hamlanma· ' tarafından müttefiklere tavdilne lh-
m Jtvmdır: timal 7oktur. 

ı -Pet muhtemel olarak Avrupa· Al111anyada 
11 tecavüz tehdidinden kurtarmJY&- Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. Ajan-
cak olan her hangi bir teklif kabul 11 bildiriyor: 
olunur cllye teWdd edllmlyecektlr. 

2 
_ Alman hük<lmetlnln mazide Führerln bugilnldl ııutkunun Al-

man mahflllerinde bıraktılt intiba 
verdlll teminat 0 kadar çok vesilede Hitlerln ıulh müzakeMleri kapısını 
kıymelllz olarak kendisini göstermlf arclma kadar açtığıdır. Umumiyetle 
tir Jd, IUlhün esu temelini teşkil et-men icap eden itimadı tesis için ke- tebarüz ettirildiğine göre, bu sulbü 
JhMJerdeD daha bqka bir re'I lbım ve bütün milletlere daha mesut bir 

istikbali reaUze etmek için 101, ma. 
plecektlL 1er hib Sul w.. IÖa ,erme f1ll1 teminat ll· kul dütflnce ve hüsnüniyet sa · i 

.,,.... olan herkese açıktır. 
zımdır. • 

Führerln her nutku dalma tarihi 

(Bap 5 incide) 
tılı uzun tetkik ve ar&\"tırmala. 
dan sonra, asabi baltalıkların, cin
ai fonbiyonlann tef9VV\if(l netice
si meydana geldiklerine kanaat ae
tlrdl. 

Freud, bu ubadatl ara§brınL 
larına devam etti ve fU neticelere 
vardı: tık çocukluk aenelerdlnbı 
tecrübeleri ve ihtilAfları, ferc:U in• 
kipfta hiç farkında olmadığumz 
çok büyüt bir rol oynamaktadır w 
ancak bül1il devresinde kendlnl 
gölteren lilinmez iller bırakmakta-
dır. 

B u müpbede neticesinde 
Freud, daha ilk çocukluJr.. 

ta muhtelif fizild reaksiyonlar ve 
ruh! vaziyetlerle tezahQr eden cimi 
temayül haklunclald nazariyeslnl 
ortaya koydu, blJhHsa çocuklar. 
da, erkek qoeufu anneılne, kız ço
cutu babasına balbyan konpleluln 
her .. bt hutalıim merkeztnl, men 
pini tefkil ettijini iddia etti. 

l'reud'ün bu (Pamaualimıe) na. 
zariyesl, )'irml bet sene evvel, l· 
limler arumda bir lbndal yap
ımı; çocuğun bir (perverse poly. 
morphe) olarak tellkldat herkesi 
ha,.rete getirmlftl. Hemen hiç kim. 
ae, yeni dopuı saf ve mas-.ım bir 
çoculun bu kadar mütenevvi fukı 
fücur tohumlarını tapdılun, bu de
rece Adi insiyaklara malik bulun· 
dutunu kabul etmek lltememlftl. 

Freud'ün peikaıfaUzt, '8Cle ınan.. 
al balleri izah etmekle kalmadı. 
Normal ruhi hldileleri de aydın. 
laUa. 

F reud'den evvel bir takım ru
hi haller: Unutmalar aOrc1 

lisanlar, manauz hai'etetler, yor
pnluk ve dalgmhk lfbi sebeplerle 
izah ediliyordu. Freud gösterdi ki, 
bu hidiseler, içtimat tetmilere, 
kaidelere uygun olmadığı için gay. 
ri tuura teb'it edilmlf olan arzu 
ve llcalann tahakkukundan bafka 
bir f8Y delilcl1r. Bir meclis rebl· 
nin, hiçbir fayda ummadıJı bir cel· 

seyl açarken, (celseyi kap1y 
demesi; sevmedijl bir erkek 
dislne koca olarak leÇilen b 
zm düjüıı gününü unutarak, 
ilde bir elbise giymesi, bu l 
aizmdan çılnnaın uygun oJ.mıy 

bir lmıl yanlııhkla ve far 
olmadan ve istemiyerek tellff 
meli gibi vakalar, hep ayni 

orum) 
ken· 

lr kı. 
ale-

nsanın 

an 
kında 

uz et· 
sebep • 

ve mekanizma ile izah edilen ııa.. 
cllaelerdlr. 

Bu küçük makalede l're 
muazzam eaerinl hulha e 
psikoloji ilınlne açtılı lenlf 
lan ptermtye lmkAn yoktur 
nız pu IÖyliyellm ki, uzun 
tın mücadelelerden 10nra, r'te 
ün • tflpheslz hepsi hakild 
1an • fikirleri anlapldı, yayıl 

ud'ün 
tmlye, 
ufuk. 
. Yal· 

ve çe-
ud'-

olmı· 
dı ve 

kabul edildl. 
K1lslk pslkolojlnln mi akıl 

hareket ettlilnl ıannettljl f81D8 
fnlanın yerine, derin arzular 
mayüller ve lhttrularla hare 
den ve mütemadiyen kendi 

ile 
tik 

, te.. 
kete-

kendi. 
ne komedi oymyan insanı ke§f. 
Freud, bir ( derlnlilder psik 
meydana ıetlrmif ve her insan 
sahne olduğu derun! haileyi 
kin bir projektörle aydınlat 

eden 
olojlsl) 

ın 

kes· 
mıftır. 

mızm 8 u suretle ruht bayatı 
daha iyi ve daha tam 

nk anlaplmumı mümkün 
pllkanaltz, a7lll amanck, 
liom • tuanttlar), (ph<ıbln 

ola.. 
kılan 

(Oble-
• ma. 

rut korkular), llterl pbl hatalık 
lann kola:ylıkla ve (Bomole 

. 
auali. 
bi cin· te, Sadilme, mawnchlnM .. gi 
çlWe-ad anomalilerin de • daha 16 

tedavllhd mlm1dla JaJaa bir .... 
la bCl-tot olmak NJmıDe lllllaJı 

yakblwtl....,., 

FSrea. imanı yepyeni bir .... 
onu hareket ettiren llzll ku 
ri meydana Çlbrarak bir çok 

vvetle-
lltJ. 

ÜD kı raplann dlndlrllmeslnl m(lmk 
lan, imana kendlnl daha iyi tanıma il. 

elf öl· blnnetice daha iyi idare etm 
reten Freud'e bütün inJ:ınlık min· 
nettarclır. 

Praaıada bir mahiyet arzetmlftir. Fakat Hlt-
Parll, 8 (A.A.) - lJi haber alan ler, §imdiye kadar, bugünkü nutku #•• Amavatkl7bde 

m•haftJtn bnatl flldur ki. Bit1sln kadar muamm ve mühim bir nutuk Almatı •mamule UDi MAllO ı=:

GAZ l N 05 UNDA md1m bMlndiil ai1'i okıınfbr. eöylememiftir. Bütün dünya millete 1 1 L E C 1 K 
Nutlam temayüz ettill en belli lerlnl bugün endlfen6k 'bir halde bu

bafh nmflar, Polonya ricaline ye lunduran ınneleleri hallederken, bü 
Poloap Mkerine hakaret IOllr&, yük bir sarahatle ve emsalsiz bir 1. 
Hltleria fimdf7e alar 8fl a6riUme- ttmatla söz &aylemlftlr. Rltlerln Av
mlf bir pldlde kmdln1 takdil eder rupeda 1Ulla6 W... etmek unsu 
bir wzl,.t almamdır. ve harbia devamından ciol*cak ne. 

BatemuJOul ll,..t hususunda, ticelerden zaJürl, zuf .. ı.rı de7J
Blt18r kendini Avrupa ntumnurı dtr. BilAkia bunlar, Avrupa millet. 
ve bilrrl)etln pmpt,onu olarak gös- }erini büyük aseriyetinin hissiya. 

n1b tını çok iyi bilen bir insanın sözle. 
ted,w. Bir maı., ~ ve delir. Burada tebarüz ettirlldllf gibi, 
atla bir iman h•Jlnde bulunan Al- hiçbir kimle, uf9rler ara1mda Füh
man,..J'I, ve diğer tarafa da garp rerln bugün söyledlji kelimeler tar. 
devJetlerlnl koyuyor. zında kelimeler bulamam11br. Füh. 

Rit1er, Pru17a Krallan De Çarlar rer, lmliııın son haddine kadar var 
araaındald dOltlula töyle bir etmaı 11Uf ve milletleri son on seneı..r zar. 
suntlyJe 'bolfevlklerJe yaptılı itti. fında anJapnazhklara sevkeden bir 
falan lra!nnı bertaraf ediyor ve Sta. maziyi tasfiye eylemlftlr. 
Unt ~ pddetle aUaıJabyor. 

Merkez ve Şarki AVl'UJ*ia A1nwı YHI Mlhttlı Taylnlwl 
1&71 aJ"adar eden 1D818Werln ıu- Ankara, 8 (TAN) - GömrUk Ve
fl.Je ediJdillnden ıitaylfle bahMCIL klletl teft1t heyeti reW!lfne maliye 
yor ve bunlann münhalıran Alman müfettiflerinden Osman Cemil, J>Ol'
itu tefriki meulliJe yüriltülecellnl ta umum müdürlüjü bıpnilfettlfl1ii-
na_ ne ukerl temyiz mahkemesi ua mü· 
~~u,or. ~--

Her mOnaaebetle ve her millet lblml Mustafa, Ticaret VülJett _, 
belrJrında verdiji sözleri unutmama. müfettltllline Maliye 1'otettlfi ?tfıq
lllU pyrl ihtiyari olarak itiraf edi- tafa On1 tayin edlldller. 

Yor n kencllll için yealne kıymet Anterllcada Nazi Tevlcffatl 
ifade eden ve binaenaleyh tuttufu Nevyoık, 8 (A.A.) _ Almanya _ 
,..an. YUdln Venallles muahede- Anmlka oemtyetlnin Uderl Kuhn'
llnl J'Q1ma1r oldutuna s6ylü)'OJ'. un :yalan ....ı arkadap olan Mvller, 

ipe ba auretle Bitlerin dilftillü bçmıya tefebbill ettıll için tevkif 
llluhtelif tezatlar izah eclllml' olu. ediJ,mlfttr. 

10r: Alman7anın anu1anna boyun ------------u .......... icra •--bllaa4aat 
•lmelert için diler devletlere yapı- U~in amradl" maballesi* 
lan tuylkler ve Merkezi ve Ş:ıTkt ınuklm ve ılcilll ticarette makanet ttic

Avnıpamn bir müstemleke gibi ts.. ardan Melun9t ot•• Latif CHnce'liln u-
ıa.na Unnklprl alb9 Ticaret mahke-

llUman. •-• -inin 21.t.tSI sb '" 211 - ,,. 111 
Bitler lfte bu ... tllertnde Avra. mar aamarah hl._. ile lraru ftril411l 

lanın nDıünü korumak tmyor. " lfllaıa 25.t.tst ..at il de acıWslı l1lll 
oluaar. (30817) 

Ayan MffUı11141e 
DaWlar da A1aıı Kecllmnla Ha. 

l'lclye enciunen•ade IOrulaa euallan 
etv&p vermif ve l'raDla ile lnailW. 
'-in tecariz ~ IClll ver
.... lcla harp ettUdaial. adaJMe " 
llrekıl emnl)'ete dayanan blr IU1he 
lll1IVaffak oluncaya kadar hm>e de. 
"111ı edecelderlnf s6ylemlf " "Ha. 
llkt aulh tecavUzü kaldıracü, lniL 
lltı.. hGrrtyet ve emniyet içinde 
~ temin edecek olan auJbtilr. 
Jtran.a, naz1slnl ve tstlkllttnt ko-

... 
Tam lıU ldlltilr " ..... at •Hmwtn 

.............. ba u ...... iti· 
-- ,.,,..ı teldlde latitlra . . 

Yeni Ttirk 
• ._... .. alam. 14 bl7D Rhlfe
ıtk mladerecatı lcla4e en 4olsun 
aüaleled •• - ..... ,...ıan ıCS
nıı»h1als. YBld TOJtK ,..&ne 

klltlr " m'at mı ••""· llunak lcln dövQeen, 811rerlerlne U. ._ ________ _.., 

11emıebtia 1a1DMt11 1uı•at1r&rlanadao: 1 Selinildi UDi A 
K..,.nı IHSAN ve il iL Olaıt.rw YAH 

Kemençe Sotlrl .,.. M 

iDi 
YA . 

.... ~ VDI ....... ._ ...._ uat fi>.,. Wu ....... 
,,. ..._ ..... .,. ..... 111lln dlnleteceıderdlr. Telefn: il 'Si , 

Yiikıek Ml•endlı Mektebi Mldiirliiğinde11 : 
Mekteblmlzfn birinci ımıf tedrl..tım 21/10/139 ve dller smıflann tedris&-

tına 18/10/939 tarihlerinde bqlanacala ilin olunur. (8041) 

lıta•bul Gil•rllderl laı•lcllrllil•cle• : 
t•> ı - lıtanbul Klm,ahaneatnde açık (IO), ismi!' ~banallnde 8ll1r 

Unbk iki ~Uk 1c1D lstanbu1 GOınrWdert ... Mtkllrllıllıullı m O.baka 
lmtUwu )"BPılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanına lifebllmek ldn aranan vasıfta!' pmlardır: 
k ve A - Memurin kanununun 4 ODtl IUddeltıide JUlh pr:U.n bal& olma 

ukerUllnl J&Pmtt bulunmak; 
B - Y&11 kırkı seemlf olmamü: 

Wen C - Untverslte. kfm1a Şubesiııd" V'e7I buna muadil ecnebi bir fakll 
mezun bulunmak, 

alr, D - Yapılacak tahkikat netteellnde aitlik ve ııeef7esl mGult bulunm 

a - Müsabakanın banıi ıon Tt nerede Japılacalı mO..bakQa ıtn bilecek-
lerhı adreslerine dotruca blld1rllectldlr0 

taınnca 4 - MO..bakada ~ ll\lillaae, Almanca. J'ran11Zc:a, 1 
clllerlndm birini ~ bir kllıDI .blldll1 lmUbanla anle91lanlar ve evvelce me-
nuD'lptte bulunmut ft tıecrClM edl1mlt o1anJar tlrcthaa .,.a .. lltlr. 

s - T&7la edl__.... 11141 IQ'lh teadG1 bnumma ıare elalıU•~ idari .... 
~. 

1 - Aranmı "'1ları ball olan ~ 11.lUH alqanuu ad* ....... 
ı.ue benber ı.tanw aQmrCUdısl lleem04tbill0ne mOnca&Uan. (IO 11) 

11 --·-1 - 1.lOJtU da J&ııdaD ....... ıs.na ............. 1 - 1 -
u-u-H-n-•-n-P-•-a-ff-•-•-n 
n-•-n-n-a-n~•-m-m-nı-m-
1u - ıM - 1a - 110 - • - IOt - ıu - 111 - m - •m -~-~-•-•-m-m-•-m-•-

141-----------------ın---------111- ... -1'11- - - - - ---.arala--~ ollnut-
ludlt. 

-ban• 1 - Muvaffak o1aa tallp1tn1la .... llNll1e balll.tnln dnlet b 
lıanlllerln1n kendi ,,....... blııul ahraoelr1an -w aa,lllrbdD bdro do1arllDe 
bbal~~w..........,.. 

1 - Fen memudlalla kimi ..... ,, 10 - 11 - - - sanı ......... • 
mektepte ~ .......... IPml lllltlhnma llrlp tıe ~ 
usu edenlerin • - 10 - - ,..... .... lld .... 1, " bdar ........ u. mClra-
aaatlan. (110) 

UM IO -
ırlHl• ... ı ....... ....., ... 

ll IO fi~ 
17 00 lT ~ 

Beber - td!8la ~ 
8'0 1 00 TllOO .................. ...... n.n.darbk dalı'ellle btanRl lıhlb9 'l'9tldlltma Wı m~ 
1te1- itin maha11erlade tılllDGın e411m* ..nu. ,....,... elllll .. llllldarlan ,.. .... ı• ·--ıah ..ımdaatm nm ltl1ml1e &71'1 qn .......... ı- ı•-- ......... 
eledir. Tallpleftn " 7,1 ıw.r Uce1eftal vakti ~ ....ı ,.tanp 

t-dD ..... ~ llDll .... ·~......,.. ....... 
Jul. <T•> 

1 

ile SABAH, ö&LE ve AKŞAM 
Her ve•ektea ıo•ra ...... 3 defa •••fcma•a• .................. ...,.... 

lstdnhui L ı vcı:ı·n A•11 r:ıqındvn Vı ''!ı·n 

H cH ı C İ /ı., ') k (• r İ K d d, d ı 11(A\n1, ~ r ı 

300 beJcb'llk dbe1 motaııll ...... ap.11 m& atm .,,...... 
Mnhtmmen bedell 1ft00 Ura l1k Wntnata im UndJr. Kapeb mlla • 
siltmell 9-lo.839 Puartell ..... tut 11 .. ftld'Jet ..... Ko. .. 
yapılacüm. Şartaam..ı ber llD Ko. da ptlleblllr. ı.t.kUıllla bo 
nunUll 2, 3 el madclelerlncle ~ v 11 Drle birlikte Dk tmmıaı ve tek
lif ınektuplaruu maanm ... ttm bir aaı ....U. kadar AnbNda M. 
M. v. 8atmı1me Ko. ... wrmeı.t. • -aıa.. ..... 

** G.......... lllktut TaltMIR...... lale......... ihale fekll ... ft .... 
T• LIN UN IC .. 

Babaeald 4IO 11.TIO na it. Zut 11-10-.. U 
Baba•kt - ll.800 ... • • 11 
Kaynarca 180 ll.IOO Mil M • • 18 
Ra;rnbolu l80 U.• .. • • 11 

TOmen blrıoo.t ha1ftnatl lblbem tala 1 tıllllltll ı'mıü ma et llllJalar, tah· 
mln bedel Ye lh.ı. ton. IUtl.t ~ ......... l'la• ...., Ye lll'tluı komJs.Jon• 
da her .an aeroıar. ı.t.tuı.tn bmml ..- ,,. ftllkelarUe WrUt ,,. t.nlnat 
mektuplarmı belli ıon ft mtte bir mi ....... Udu Lllelııurpsıda TtbMn Sa• 
bnalma komlQomma ..-mit bul1m1cı1klardlr. (ffl) (TllO) 

** l!Jmahclakt latutm 11'~ olan 170.- kDo an bpab zarf U. eblltıil9" ko-
mabnuftm' ........... &parta4a 'l'lhnen w Aalrara. lstanbaı LT. lmlrlllderl •tın 
alma kcımlqonJannda llrGllr. Taluftln Well 11,7SO Ura Dk teıınlaata 21111 Ura 2t 
kuruftur. Dll1tllte t-1•- f'aurtelıl lflntl ... 11 da Iapertada Tamen l8lm al
ma 1ccımJl70llQftda ~. t.teklller bell1 snn D&t ıs kadar teldlf meJduplanm 
llplrtlda tam. ...... alma llcımJQamma ••melerL .... -ıııı.. 

* * ' Bllstl lcta IOO t. la'ftllner'n IMdm ldllnlrtl •tm aJmaeaklır. Ta1dnln WeJt 
lt,000 Ura ilk teminatı 1200 llradlr ... rtnmn... lllbıldald 8*.t •tm atma b
mfqommda J3rill0r. J:blltme 10-1.._.. s.ıa IDatl .. , 11 de ~ artla ola
caktır. Tekltf mektuıJan 10-10-93f ıano 1Ut 10 kadar mıatda ..art Atm alma 
lremls7onuna YeiJmJt aıllM:ütar. ....,. -ıtU. 

* * Dal itin lMO ._ .._ •""""6111'. Talımla ._... il.• ...ıw. laı1Balllell 
r.llzıtdald •lkert aa. 8llM ......,_... lllrlllr ........ ıı-1 ...... CU.-be 
l(lnO, uat JO da kapalı sar& "'911ıeütar. ilk....._ .. Hll Undıl'. Te1dlf mektup
ları 11-10-839 liinG IU\ 9 adar SJlnlı!•ld ....., .. wrt!mlt o1aca'ldlr • 

• .... ....ıa.. 

** KaraJdSıtCle ,.enlden ,.apılaeak olan tek bth haltalwte .....,._ apa)a nrtla 
14-10-- cumartı.a lflnQ 18at 10 de Ermnamda llllDtab LY. •tm alma -.-.. 
mmda :rapılacaktlr. ICetlf bedeli 29,314 Un IO kurut. ilk temlnab 1111 Ura iT ini· 
ruttur. lartluılD• ....... pl&Dlua her --- kom1QeDda 'ft ltaraldSeede ..... 
utın alma koadQonunda llll&'OIO:I'.. t.t.eıdlı.ta ımtlanm MllltııDt ""''madu '* 
saat Gnce7• kadar Bnurwnda kom1S7orua nrmlf ~. (4'11) (78S9) 

* * r..ır .............................. -- ldlo llllr eti ..... bpeb ..,, ....,.. ehat_,. .......... lbaleli 11-le..tlt ,...,... ...... t l5 4e 
hmlr ı... Andrtill latm alma • 'ıı 14tmlı Ndrüm. ~ ecllm tutan 
70500 Bra ilk teminatı 4775 llndır. lartr••I Lı laiuecla .... ebilr. !ateklO. 
Ticaret Odum4a ~ • ........._ dair ...aıa 11•.-* •u"""ıuıı •ı1rter. 
EbDtmeye lıtlralr e4ecekler 1490 aa7dı •an ••• t w 1 el -•tıl.tacle " pıt. 
name.inde :yanlı •ealblarlle temiaat " te1dlf ••I t ........... e .. tlade • u 
bir uat enel Ko. aa •ermit ~. (~ (7715) 

* Berpma ..,._ ... alı • I• lıeb I n ela 120.000 LDo •alır eti _,... 
uıf ...m. eblltmve • • 

5 

·- .. , 1 .. bedeli - Ura Dil temi-ati 
lllO ...... Jlielaiıl ..... - ........ stat IUt lt da S4rtmtt 'fi& Aba alma 
•a '•a H• ,....... ...... Telrlif meld9plan ıut 11 • ICo. • lllllim 9tmlt ._ 
.......... tuı •••" lan.el " ._ .. i1teJm1er La ur- mlrmıll _._ 
ter. (497) (7716) 

J111hamman W.U.U. miktar' " nmG.an ....... ,_ıa Dd pvp malmae ft 
tt:ra her ll'UP Qn Qn lh.ı. edlJınek 8-re le.lt-1• çnpmı. llntl .. t (1o.IO) 
on buçukta Ha1darpapda Gar .,..._ dabllllMleld ...... tardndaa ac* eklllt
me UIUllle Atın almıoQtır. 

Bu ite lltnld: llteJmlarln b• srup 1dsaan4a ,.. lllUftkJCat tamfnal .. kanu
nun tQ1a ettlll ....W. ltirWde eblltme pi ....... bcm lromlqoaa aıOra
caatlan ilamdır. 

IJa ite alt tutnmn.ı.r l&oml9Jon4aa ....... e1lnk ............ 
ı - IOO s.. matbaa lclD brbcıQ bo.J11D mullımmm Wall W Jlra. mankbt 

temlnab 180 ....... 
2 - IOOO 111 Linolııım llUlflUDbalan fobi ,,....11 mlllraVTt: J11tbamm- bede-

li TIO Ura, muvakkat tmılnata il Ura • kUNttm. ('lllO) 

IO • 10 • 1nt tartb Qama 11118 tll 11111 ..... fetllllNI ftlme'lr Melttep1er 
ınubMtplill (11013.,8) Ura lMIU bedeli eUlltme ~ odaııoda laıaobu1 
Nurlf ~tHuı tıttrotlp Pll"10DU IDlaab: 

KQl1a sarf usull)'le konulmuttur. 
llukaftle, eblltme, ~ l.ı-t ,..ı. llUIUlf "9 fenni .. t'trıa11telet'I, 

proJ .. teelf bu1Asu11'le ban• mQtefeni dlls .,... "edelltı olarak Maarif mat
baa~ n.Jrellncle ılrQlecektlr. 

.,..._kbt ı.ntnat cm Un 11 lnlrultur-> 
ı..IUerla ~ ---..ıan w • 11 lılr laahfıOtte (10 OCIOl llraht 1'ea ite 

bemer' fi ~ 4alr ............. almll oWutu ftllblara latlaadea fllanbul 
V°'1tCIM aqraaaatJa t1r1111tme ~ 1 tGıı1 enet alumut ~ " • 11-
bna aJt '1'leant odam .....nr.ıanm uvl kaplJa lll'f1arın. 

• • 10 • 1- QaıD8 111111 _, • .... kadar 111. Matbum mUQrlQOne 
................ (I011) 

........................... : 
.,.. ............ Tea -Ura 
eaa • m Tlrk aatrutt ııtnınrok 

Dlıfterderbk • ~ 11a11n Tllld1ltma t.1b .......,..... ,,. tuN1er 
lPn ~ .... ldilmelr ııartlJe ,...... ..... .. lldldıan ,... 1'0rlr 
ADtnlll ll•Dııall "81all'Cl JrQeb maa llııllltmln ............... • 11ra1ı1t ma-
vaklcat tıemlaat makbuzlarlle 111 __. tlant odam ........... Wfflymeı.tnf 
1-1 ............... •llıacllf PllW1llt 11111 ..ı H dl ..._ Mlı ıdu1ıık tıılltuan4• 
lllDI ... •ldtlrlall .................... ,_ •• ılwt .. 17111 Cll'lde 
... il .. mflar --- ................... t 5 ..... <'I•> 




