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SALIFOR 
Romatizma, Siya.tik, Nevralji, Lombago ve 

üfiitmekten mütevellit bütün ağrı:lara kartı 

yüksek tesirli bir devadll". 

Chamberlain yarın ~ovyetler Birliği 
. Finlindiyadan 

HITLERIN 
Cenubu Şarki 

Avrupa Siyaseti 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

HITLERIN NUTKUNDAN SONRA 
Bitaraf Devletlerde 

H itlerin son nutku, Clünya 
•ulh ve nizamını yeni e

le.alara göre tesis ve tanzim yol
la.nıu değil, Almanyanm prki 
Ye cenubu f&rk! A vnıpa hakkın
da plan ve dütüncelerini izaha 
bİ2ımet etmiftir. 

Bu itibarla Hitlerin nutkundan bir 
tulh konferansının doğması ümitleri 
azdır, fakat bu vesile ile bütün dün. 
Ya Alman devlet adamının cenubu 
§arki A vrupada yaşı yan millet ve 
rrıemle'.ketler hakkındaki tasavvurla
tını bir defa daha kendi ağzından i. 
§itrnek imkanını bulmuştur. 

Almanyaya Karşı 
itimatsızlık Arttı 

Bitler diyor ki, garp cephesindeki 
harp hiçbir meseleyi halletmiyecek. 
tir. Komşu memleketlerle de müna. 
flebetlerim dostanedir. Fransadan 
bir şey istemiyorum. Fakat Polonya
tıın işgalinden doğan bir takım mese- · 
leler vardır ki, bunların halli lazım. 
dır. Hitlere göre bu meseleler şun. 
lardır ve şu şekilQ.e halledilmeleri 
2aruridir: 

1 - Almanyanm hudutlarını coğ
rafi, iktısadi, ırki ve tarihi esaslara 
o;.;.,._,,, +n .. \.\;+. a~ol,, 

Londraya G öre 

Berlin, Yeni 
Tecavüzler 
Hazırlıyor 

---0----

Roosevelt in Sulh 

T ~va:;~u+u Şayiaları 

Teeyyüt Etmemiştir 
2 - Şarki ve cenubu şarki Avru

~ada yaşıyan milyonlarca Alman 
\>ardır. Halle mübadelesi esasına isti
!laden bu azlıklar meselesini hallede.. 
tek buralarda niza ve ihtilaf mevzu
larına bir nihayet vermek. 

3 - Polonyadan kaçıp bu memle. 
ketlere yerleşen veyahut zaten bura
larda mukim bulunan Yahudi mese. 
lesini tasfiye etmek. 

4 - Şarki ve cenubu şarki Avru· 
'Padaki ekonomik kaynakları en mo
dern vasıtalarla azami derecede in. 
kişaf ettirmek. 

Londra, 7 (Hususi) - Hitler 
nutkunu söyledikten bir gün 
sonra hasıl olan umumi kanaat, 
nutkun sulhü bir adım dahi 
yaklaştırmış olmadığıdır. Bir 
aralık Amerikanın sulh teklifi 
işini üzerine alacağı şayi olmuş 
ise de çok geçmeden bu savia 
tekzip olunmuştur. 

5 - Bu mmtakada gerek umumi 
Şekilde, gerek münferiden her dev. 
let · · 11· · · . ıçın e ı sene ıçın huzur ve P.m-
llıyeti temin edecek tedbirler :ılmak. 

• 

. aitler nutkunun bir yerinde Maca
l'ıstan, Yugoslavya ve Romanya ile 
dost münasebetler idame etmekte ol. 
duğunu, bu memleketlere karşı hiç. 
bir istila emeli beslemediğini, ve 
bunların hudutlarına değişmez naza
l'~le bakmak lazım geldiiini de tas.. 

Bitaraf devletlerin umumi kanaati 
son nutuk ile vaziyetin zerre kadar 
değişmemiş olduğudur. On un için 
İngiltere ile Fransanın Hitlere karşı 
"Hayır!" cevabı verecekleri muhakM 
kak sayılıyor. Fransada hüküm sü
ren düşünce, Hitlerin harbi kısa is.. 
tediği ve bunun için bu şekilde hare. 
ket etti2idir. 

• 
Garp cephesindeki 72 tonluk muazzam 

Fransız tankları.nd an biri 

"ih etmistir. · 

* fi itlerin bu programı şu demek. 
tir: 

A.bnany!~P1 hayat sahaS1 şarki ve 
~enubu ş~ .. Jtvrupadadır. Fakat 

0"Yetler g& • )ana bu sahayı ka
~adılar. Artık -e Romanyayı işgal 
~ebiliriın, ne Macaristana girebili
ltr~' ne de Yugoslavyayı istila edebi. 

llll. Fa.kat 80 milyon Alman yaşa. 
( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

~=======:ıt:============ 
BALKAN _ .... 

OYUNLARINDA 

SON NETiCELER 
Balkan Oyunlarının ikincisi. 

ne dün Atinada devam edilmiş. 
tlr n·· k d . · uz oşu a Muzaffer birin-
cı, Gören ücüncü gelmis ve ilk 
defa zafer direğine bay~ağımız 
silt olarak ~ekilmiştir. 
b l\tania koşusundan iyi netice 
k ekleınemize rağmen Melil}\o 
?şu esnasında ayaği 

gırınesf bu .. id" . . k um ımızı 
a:rnuştır. 

1
• Balkan Oyunları 
at <7> nci sayfamızd 

Sinyor Mussolini, bugün, Sardi.ri'M 
yada faşistlere hitaben bir nutuk söy
lemiş ise de gerek harpten, gerek 
sulh teklifinden bahsetmemiştir. , 

Garp Cephesinde 
Son ve Katt Karar 

Londra, 7 (A. A.) - Cham
berlain, önümüzdeki hafta bida
yetinde parlamentoda Hitlerin 
sulh teklifleri hakkında beya
natta bulunacaktır. Ba.tvekilin 
bu beyanab yapacağı tarih he
nüz kati olarak tesbit edilme
miftir. Maaınafih Chamberlain-

Almanların Son Baskın 
Hareketleri Daha 

Bidayette Püskürtüldü 
in pazartesi günü bazı ita-ret leri Paris, 7 (A.A.) - 7 Teşrini-
muhtevi kısa bir beyanat yapma- evvel akşam tarihli tebliğ: 
aı ve tam beyanatını Çal'fambaya l\Iozel ile Sar arasında iki ta-
bırakma.sı pek muhtemeldir. rafın topçu faaliyeti olmuştur. 

Zira, Avanı Kamarasının bugün. Deux - Ponts'ın cenubundaki 
lerdeki ruznamesi bu meselenin daha mıntakada karşılıklı keşif kol
evvel müzakeresini imkansız bir ha- ları faaliyeti kaydedilmiştir. 
le koymaktadır. Resmi mahfellerin 
Havas muhabirine temin ettiğine' gö. Teşrinievvel ayının ilk haftası 
re bu müddet zarfında İngiltere hü. içinde Fransız bahriyesi, Al~ 
kumeti ile Fransa hükumeti :ırasında manyaya gitmekte olan otuz bin 
Chamberlain'in yapacağı beyanatın ton eşya müsadere etmiştir. 
katı metninin tetkiki bahsında kon. Alman harp tebliği 
sültasyonlar yapılacaktır. 

İngiltere hükumetinin . kendisine 
bıraktığı düşünce payı, Rayştag nut

. tetkik endişesinden başka mü
lardan ileri gelmektedir. İngi. ' .. lı~ -.kumeti için her şeyden evvel 

meV.ziıubahs olacak cihet Almanya i. . ..., 
~ (Sonu Sa: 6. Sir. 2) 

Diğer taraftan Alman Başkuman. 
danlığının Garp Cephesindeki hare
kat hakkındaki tebliği şudur: 

"Garp Cephesinde, düşman keşif 

kollarının mahalli tcşebbiisleri geri 
püskürtülmi.iştür. Bunun haricinde 
mahalli imha ateşi olmuştur. 

Dün öğleden sonra düşman keşif 
tayyareleri, Donn ·civarında Ren 
nehri üzerinde uçuşlar yapmağa te. 
şebbüs etmişlerdir. Fakat bu tayya~ 
reler, Alman hü~um tayyareleıi ve 
tayyare dafi topları tarafından geri 
kaçı.rrlmıştır. Dilşman tayyarelerin
den birisi, bir ha,•a çarpışmasında 
Godesberg civarında imha edilmiş. 
tir. Diğer bir tayyare Euskirchen'rlc 
yere inrneğe mecbur olmuştur. Bu 
tayyarenin dört kişilik mürettebatı, 
bu arada bir kurmay yarbayı esir e. 
dilmiştir. Bizim tarafımızdan hç bir 
kayıp yoktur.,, 

T aarru:z.lar neticesiz kaldı 

Paris, 7 (A.A.) - Dün akşam Vis
sembourg'un garbında ileri Fransız 

mevzilerinden birine karşı düşma

nın yaptığı baskın hareketi bundan 
fSonu Sa. 6, Sü.. 5) 

FinlCindiya, Murahhas Göndermedi, 
Litvanyanın Vilnoya Mukabil Deniz 

. Üsleri Vereceği Anlaşılıyor 
Londra, 7 (Hususi) - Helcingfors'dan alman haberlere göre, 

Sovyet Birliği hükumeti, Finlandiyanm mütterek meseleleri hal
letmek için Moskovaya bir heyet göndermesini istemiştir. Fin. 
landiyanın Moskova Sefiri, halihazırda, Moskova hükumeti ile 
müzakereler yapmakta ise de bu müzakereler tamamiyle iktısadi 
mahiyettedir. Finlandiya hükumeti, henüz istenen murahhaa he
yetini göndermek için karar vermemİftİr. 

Litvanya ile Müıaliere 
Litvanya hükumetinin Sovyet bir· 

liği ile imzalıyacağı muahedey~ ge. 

! 
lince bu muahedenin Estonya ile 
imzalanan muahededen farklı olaca. 
ğı anlaşılıyor. Bu muahede ile Lit· 
vanyaya Viİno havalisi verilecek, o 
da buna mukabil Sovyet birliğine de. 
niz üsleri verecektir. 
Diğer taraftan Stokholmden veri. 

len bir habere göre, Sovyetler Bir1i· 
ği, Litvanyanın Almanya ile olan 
hududunu tahkim etmek işini de de. 
ruhte edecektir. 

Litvanya Hariciye Nazırı lJrbsis, 
bugün öğleden sonra tayyare ile tek
rar Moskovaya gitmiştir. Litvanya 
heyeti, bu akşam saat 22 de Sovyet 
delegeleri ile müzakerelerde buluna. 
caktır. 

Alman Ticaret Heyeti 
Moskova, 7 (A.A.) - Alman tica. 

ret heyeti, bugün Moskovaya gele • 
cektir. Heyeti teşkil eden 13 aza a. 
rasında Dr. Schnurre ile kıymetli eks 
perler vardır. Heyete Ritte: riyaset 
etmektedir. 

Öğrenildiğine göre, Almanya Ba7-

Finlandiya Hariciye Nazın 
Eljca Erkko 

tık denizinde Sovyetler hesabına kat-ı--,--.-----------
landığı fedakarlıkları telafi etmek 
maksadile Sovyetler birliği ile ildı. 
sadi bir işbirliği yapmak tasavvurun
dadır. 

Ul<raynah Ek'alliyetler 
Bükreş, 7 - (A.A.) - Rador ajan. 

sı tebliğ ediyor: 
Başvekil Argekoyanu, ekalliyetler 

nazırı hazır olduğu halde Romanya. 
daki Ukraynalı ekalliyet mümessil
lerini kabul etmiş ve onlarla Ukray
nalıların milli kalkınma cephesine 
girmeleri hususunda bir anlaşma ak. 
detmiştir. 

Rumen tabiiyetinde olan Ukrayna. 
lılar yüksek milli mecliste 4 aza ta
rafından temsil edileceklerdir. Uk. 
raynalı meslek teşekkülleri şimdiki 
kanunda derpiş edilen teşkilata gi. 
recektir. Harsi, iktısadi ve içtimai 
hedeflere uyan bir teşkilılt vücude 
getirebileceklerdir. 

Rumen hükumeti, bu anlaşma ile, 
bütün ekalliyetlerin milli kalkınma 

cephesine alınması hareketini bitir. 
miş oluyor. 

Amsterdam, 7 (A.A.) :_ Berlinden 
alınan haberlere göre, Alman • Sov
yet dostluğu hakkında asker! mah
fillerde beslenen itimat savillerde ve 
bilhassa yaşları ilerlemiş olan Al • 
manlarda yoktur. Bunlar bilakis bu 
dostluğu endişe ile karşılamaktadır. 
Üçüncü Reich şeflerinin Sovyet zi
mamdarlarının eline düşmesinden 

korkulmaktadır. Alman siyasetinde 
görülen hayrete şayan değişiklik şim 
di açıkça tenkit edilmektedir. Yeni 
tatbik edilen iaşe sistemi umumi 
endişeyi arttırmaktadır. Bu günden 
itibaren Almanyada süt satılmamak
ta ve çikolata imal edilmemektedir. 

Yeni Çekoslovak 

Hükumeti Kuruluyor 

EN SON DAKiKA 

Londra, 7 (Hususi) - Amerika. 
nın Florida sahillerinde bir yaban. 
cı tahtelbahir görüldı.igü bildiril
mekte. fakat tahtelbahfrin huvi. 
y,eti ifşa olunmamaktadır. 

* Londra, 7 )Hususi) - Italya, 
Macaristan ve Yugoslay-ya arasın. 
da bir pakt akdi için muzakereler 
cereyan ettiği bildirilmektedir. 
Roma, Yu oslavya ile yapılan mü· 
zakerelerin memnunivet verici bir 
surette devam ettigini haber ver. 
mektedir. 

* Londra, 7 (Hususi) - Moskova 
hükCımeti Finlandiyadan Moskovn.. 
ya murahhas bir heyet gonderıp, 
göndermiyeceğini sormuştur. Fin
landiya hiıkümeti vaziyeti ~lüşün
mektedir. Ihtiyati bir tedbir ol. 
mak üzere bazı ihtiyat sınıfların 
silah altına ç gırıldığı bildiril
mektedir. 

* Londra, 7 lHu usi) _:_ Romanya 
ile Macaristan hükumetleri müş. 
terek hudutları üzerindeki askeri 
kuvvetleri normal bir hadde indir
rniyc karar vermişlerdir. Hudut
larda ancak sulh zamanına mahsus 
muhafaza kuvvetlerı bulunacaktır. 

Yeni Çekoslovak hükumeti, teşek. -------------
kiil etmek üzeredir. Londradan Pa. TAN, makinesindeki husus! tertibat sa~ 
risc geçen Dr. Beneşin Cümh.uu*-.. ·Y.esinde bu sütunda her gün en son da
liğinc seçileceği anlaşılmaktadır! llu' klka_,eelen haberleri vereceklli. Haber 
husustaki tafsilat üçüıı.ciı ·~·a)'famı~ 

1 
~Imadığı gün bu kısım boe kalacaktır. 

dadır. • ................. . 
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i HARP FIKRALARI ! 

İngiliz • Fransız 
Beraberliği 

. 

Yeni Çekoslovak 
ı-=- Yeni Polonya 

l Onbaşının { 
\ Menkıbesi i 

Yazan: ômer Rızıa DOGRU L ~ Hükumetinin Hedefi l 
. 

H er Hitler\J1 son nutkunda gözf 
çarpan bir nokta, Almanya. 

nıu İngiltere ile Fransayı b~ribirin
den ayırmak için mütemadiyen uğ. 
raştığıdır. Hedef gayet sarihtir. 
Fransa İngiltereden ayrılacak olur
sa, Almanya ile Fransa arasındaki 
harp duracak, ve sulh teessüs edecek 
ve İngiltere yapyalnız kalarak Al. 
rnanyaya bir şey yapamıyacaktır. 

Hükômeti Kuruluyor 
Paris, 7 (A.A.) - Polonya 

Başvekili General Skorski, Po- 1 

lon~·a milletine hitaben bir be. 1 

yanname neşretmiştir. General 
bu beyannamede diyor ki: 

"Gerek kendi adıma, gerek 
arkadaşlarım adına beyan ede
rim ki milli birlik hiikumeti 
kendilerine ve sizlere layık ya. 
ni büyük ve bilaistisna bütün 

Hükumet Pariste Teşkil Edilecek, Reisicümhurluğa 
Seçilecek ve Hükumet Merkezi Bu yüzden Her Bitler Danzigte 

söyleiiği nutukta da Sinyor Musso· 
lini tarafından vuku bulan sulh tek
lifi Fransaca kabul edilmiş oldu
ğu halde İngilterenin teklifi reddet. 
rnesi yüzünden bu teşebbüsün aka
rnete uğradığını anlatmış ve harp 
ıpesuJiyetini İnglltereye, yükl?1ek 
istem.işti. 

Fransanm İngiltere tarafından 
reddolunan bu teklifi kabul etmiş ol. 
nıası, İngiltere ile Fransa arasmdn 
ınutabakat bulun!lladığı hissini ver. 
diği için mesele derinden derine tah
kik olunmuş ve neticede Almanya 
tarafmdan neşrolunan Beyaz Kitap
ta bir tahrif bulunduğu anlaşılmış-

Tekrar Beneş 
Şimdilik Paris 

ü:mdra, 7 (Hususi) - Çekoslovak· 
yanın eski Cümhurreisi Doktor Be· 
neş bir kaç gün için Parise gitmiştir. 
Kendisi Çekoslovakya hükumetini 
memleket haricinde ye!liclen kurmalt 
için çalışmaktadır. Hükumt!t Lon. 
drada kurulacak ve Doktor Beneş 
tekrar cümhurreisliğine seçilecektir. 
Diğer taraftan Çek ordusu Fransada 
Çek askeri kanunları d.ıiresinde iaa .. 
liyete geçecektir. 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter muha. 

biri, Beneş'in yakın mesai arkadaş· 

hr. !arından birisine, yeni Çekoslovak 
Çün,kü, İtalya hükumeti tarafın- hükumetinin kurulması projeleri hak 

d 'k' t bb ·· •a ılmış ve bunla an ı 1 eşe us : P .. .. . . • ... kında sualler sormuştur. 
rın birincisi 31 Agustos gunu, ıkmcı.. . . 
• ~ l"'"l .. .. • k buln ştur Beneş'ın yakın mesa1 arkadaşı bu 

ıı 2 Ey u gunu vu u ıu . . . 
Fransa hükumeti :n Ağustosta ya· sualle~e ~u cevabı vermı~~ır; . . 

, vatandaşlar için adil bir Polon- 1 
1 

ya kurmaktan başka bir hedef 

veya Londra Olacak 1 
1 takip etmiyecektir. 

Polonya Cfünhuriyeti ve mil
mesele üzerinde, Londrada, Pariste lcti adına bfüün dünya önünde 
v~ diğer bazı devl~t ~erkezlerinde ı l 1 resmen beyan ederim ki Polon
bırkaç haftadanberı muzakerelcr de. ı ya milletinin topraklarına ve 

vam etmektedir. Fazla acele etmiyo- en a;ı:iz hakkına tecavüz olun-
ruz. Fakat pek yakında yeni bir Çc- muştur. Polonya devletinin par 
koslovak hükumetinin merkezinin ça1anmasını asla kabul etmiye-
şimdilik neresi olacağını tasrih ede· ceğiz 
cek vaziyette değilim. Halen Pariste 
bulunan Beneş, yakında Londraya· 
dönecektir. 

Kuvvetli ihtimal, hükumet mer
kezinin muvakkatzn Londra olacağı 
merkezindedir. 

Beneş Pariste 
Paris, 7 (A.A.) - Eski Çekoslovak. 

ya Reisicümhuru Beneş Lon<lradan 
Parise gelmiştir. Kendisine bir çok 
Çekoslovak ricali refakat ediyor. 
Bunların arasında eski Çekoslovak 
ordusu müfettisi General Bies de 
vardır. 

• 
Londra, 7 (A.A.) - 7 Eyliıl 

1

1939 tarihli anlaşma ile Polon. 
yaya açılan. ve fakat ~n.gilt~rede 
kalan 5 mılyon İngılız lıralık 
kredi Paris'te yerleşen Polon- ı 

1 ya hiikı'.iıneti tarafından harp 

: 
1

1 

~eflerinde sarfolunacaktır. \il 

pılan teşebbüsü İngiltere ile birleşik Yenı bır Çekoslovak huku~etının 
olarak kabul etmişti. Fakat 2 Eyl\ıl şimdiden kurulmuş bulundugu hak. 
günü Alman askerlerinin Polonya kındaki bütün şayialar asılsızdır. Bu 
topraklarına (İrmelerini 36 saat geç. ------~------------------::-------~t;-----------------

nıiş ,.e tecavüz tahakkuk etmiş bu- Almanlara Teslim Bı·r lngı·ı,·z Gemı·si 

Berlin, Türkiyenin 
Siyasetinden 

Memnun Değilmiş 
lunlJyor ve sulh teşebbüsünün ya· , 

pılması için Almanlann ricat etme- Olan Polonyalılar 
ıeri icap ediyordu. Fransa hükumeti Da/ıa Baf ırı/dz 
de, İtalY.a hü}d'tmetine bu noktayı Berlin, 7 (A.A.) - Alman umumi 
bildirmiştir. karargahı bildiriyor: 

Bern, 7 (A.A.) - (Havas): -vı• 

Almanya, Türkiyenin siy,asetinden 

gayri memnun.dur. Berlinde çıkan si

yasi ve ekonomik Sudestche gazetesi, 

bariz surette mülhem bir makalede, Fakat Almanya tarafından neşro- Vistülün şarkında ve Suvalki mın. 
lunan Beyaz Kitapta Fraruıanın ilk takasında Rus kıtalarile mutabık ka
teşebbüse verdiği çevap, ikinci te- lan Alman kıtaları bilahô.dise Alman. 
~ebbüse verHrniş gibi gösterilmiş ve S~vyet menfaat mmtak:ısına doğru İ-
' 1 .,. .. 10,....eıdcdirlor. 

lstemiye giruiği, yahut İngilterenin Polonya ordusunun bakiyesi me· 
Fransayı harbe zorla sürüklediği tar. yanında olan iki fırka kumandanı i. 

le 100 zabit dün Kock civarında tes. 
~nda neticeler çıkarılmıştır. 

Bütün bu iddiaların ileri sürülme. 
lim olmuşlardır. 

Londra, 7 (A.A.)
Yeni Polonya Hariciye Nazırı Au
gust Zaleski, gelecek hafta Londra. 

Londra, 7 (A.A.) - 876 tonluk 
Glen!arg ismindeki İngiliz vapuru, 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 

torpillener~ batırılmıştı~. İ~tihbarat 
Nezareti, mürettebatının k:urtarıldı

ğını bildirmektedir. Yalnız tayfalar
dan biri aldığı yara neticesinde öl. 
müştür. • _ ... ..,_,. 

nin iki makinist ustası, iki günden. 
beri ortadan kaybolmu~tur. Bunlar, Türk zimamdarlarmı şiddetle tenkit 
sahil civarında bir Alman tahtelbahi- etmektedir 

Sudestcho gazetesının tm yazısın-rinin Diesel motörünü tamir etmek
le meşgul idiler. Tr.:ınsatlantikten, 

da ileri sürülen esaslı sikavetler sun. böyle bir tamire ihtiyaç göz:üldüğü. 
nü ne suretle haber alındığı suale şa. !ardır: 
yan görülmektedir. Çünkü Colum - Alman :sıyasennı ve ezcumıe ~on 
busün telsiz cihazı tahrip edilırişti. Ribbentropun Moskova seyahatini 
Gemide porMıtif bir alet bulunduğu gayri müsait bir tarzda tefsir etmiş 
tahmin edilmektedir. 

Bu haber teeyyüt ettiği takdirde 
Columbus bitaraflığı iltlal eden bir 

olduğu için, Türk matbuatının vo!a ,, 
getirilmesi lazımdır. 

A şağıda Türk ordusunun yenil. 
mezliğinin sırnnı anlatan sa

yısız ve hakiki menkıbelerden bir ta. 
nesini okuyacaksınız: 

Çanakkaledeyiz. Harp bütün şjd. 
detile, dehşet ile de,·am etmektedir. 
Gökten, vatanın bağrına, kurşun ve 
bomba yağmaktadır. Türk milleti, 
çıplak göğsünü, dünya donanmasının 
çelik mermilerine karşı koyım:ştur. 
Bu görülmemiş cesaret, düşmana a. 
deta korku. vermektedir. 

Erzurumlu Hasan onbaşı. bölük 
kumandanının çadırına giriyor. Ken
disine fırka karargahından verilmiş 
bir mektubu getirmiştir. 

Yüzbaşının karşısında tun!; bir 
heykel gibi dikiliyor. Sağ elile selu. 
mını, sol clilc içinde ne yazıldığını 
bi1mediği halde mukaddes snyd1ğ1 e. 
maneti uzatıyor: 

Fakat o anda. korkunç bir tarakay. 
la patlıyan şarapn,el, Hasan onbaşı~ 
nın sol elini, bileğinden koparıp dört 
adım öteye flrlatıyor. Fakat buna 
rağmen, lla!';an onbaşı, hiç istifini 
bozmuyor. Şarapnel dumanlan git. 
tikçe hafifleyen bir sis gibi dağılır. 
ken, yerdeki kanlı eline doğru yii. 
rüyor. Sağ elile, arhk kendisine ait 
olmıyan sol elinin parmakları arasın
'dan zarfı çekip, tekrar bölük kuman. 
danının karşısına hazırol vaziyetinde 
dikiliyor ~·e mektubu uzatıp: 
"- Al yi.izbaşım!" diyor. 

İzmirde 
Bir Tren 
Kazası 

.~ 

Aftı Vagon Parçafanaı, 
9 Yaralı Var '' 

Kine sebep, İtalyanın 31 Ağustos ta

rihli teşebbüsüne 1-2 Eylıll günii 

\'erilen cevaptaki "dün,, kelimesinin 

Almanya tarafından neşrolunan Be .. 

Yaz Kitapta hazfedilmesidir. 

yı ziyaret edecektir. Mumaileyh bir 
kaç gün Londrada kalacaktır. Zales
ki, Lord Fıalifaks ve diğ~r nazırııirla 
görüşecektir. 

Kopenhag, 7 (A.A.) = Oslo grupu 
devletleri arasında yakında cereyan 
edecek müzakereler esnasında bita

raf gemilerin torpillemnesine karşı 

Almanya nezdinde müşterek bir te
şebbüste bulunulması mevzuu bah .. 

solmıyacak, sadece fenni ve·adlı ma
hiyette baz1 meselel~r tetkik edile
cektir. Bu müzakereler, sadece geçen 
ay Brükselcie başlıyan müzakerelerin 
devamından ibaret olacaktır. 

harekette bulunduğu için 24 saat Ti.irkiyenin siyaseti Alman aleyh-

lzmir, 7 (Tan Muhabiri bildiri. 
yor) - Dün gece cuma ovasile De· 
veli arasında bir tren kazası olmuş. 
tur. Nazilliden gelen marşandizin a
rasından bir vagon kopmuş ve buna 
bağlı 17 vagon hat üzerinde kalmış. 
tır. Ödemişten İzmire gelmekte olan 
Ödemiş yolcu treni şiddetle bu va
gonlara çarpmış, Ödemiş treni loko .. 
motifin arkasındaki üç vagon ile 
marşandizden kopan vagonlardan ü· 
çü parçalanmış, iki vagon hattan çı. 

Bu kelimenin hazfolunması, İngil· 
tere ile Fransanın arasını açmayı is. 
tihdaf eden biiyük bir propagandaya 
temin olarak kullanılmış cüz'i bir 
tahkik, hakikatin meydana çıkması. 
l'la kali gelmiş ise de Alman propa
randası mecrasını değiştirmiye Iü. 
tunı görmemiştir. 

Nitekim Her Bitler son nutkunda 

dl! Fransa ile Almanya arasındaki 
kom~uluğun ebedi olduğunu, Alman. 

:tanın Fransadan hiç bir şey isteme

diğini \'e bugünkü hududu~ ebedi 

•aydığını, onun iki tarafında bulu. 

han mamt~releri harabeye çe"·irrne. 

ilin manasız olacağını anlatmıştır. 
Bütün bu propagandanın İngiliz

ı-ransız iş birliği ve beraberliği üze

l'inde tesir etmediği ve tesir etmiye. 

~eğı çok aşikardır. 

Vaziyet bu merkezde olduğuna 
töre, sulh tekliflerinin daha nıüsbet 
•e Avrupayı tecavüz hırsından kur. 

taran, :t\f. Daladier'nin dediği gibi, 
altı ayda bir seferberlik yapmıya se
bep olan ahvale son veren bir rnahi. 
:Yet almadıkça muvaffak olamıyaca. 
~Tna hükmedilebilir. 

Mısırın Vaziyeti 
İskende~iye, 7 (A.A.) - Röyter: 

1 
l3aşvckil Ali Mahir paşa, gazeteci. 

erle yaptığı bir görüşme esnasında 
~l beyanatta bulunmuştur. ''Eğer bir 
n ·1· gı ız - Mısır ittifak muahedesi ol-

zarfında limanı terketmek mecburi- tandır. 

yetinde kalacaktır. Nihayet, Almanya, Türkiyenin İn· 
Londra, 7 (A.A.) - Varşovadan 

Londraya dönmüş olan Sir Howard, 
bir haftaya kadar Fransaya giderek 
Polonya hukumeti nezdinde İngiliz 
büyük elçiliği vazifesine yeniden bas. 
lıyacaktır. 

Meksiko, 7 (A.A.) - Columbus is. 
mindeki Alman transatlantik gemisi-

Vaşington, ·7 (A.A.) - Alman de. giltere ve Fransa ile olan anlaşmala
niz ataşesi Visamiral Vitthöft-emde.n" rının manasını anlamamaktadır ve 
Athenia'nın batırıldığı esnada o cı- .. • . . . 

. b" Al t ht lb h · · bu Turk resmı mahfıllennın bu husus. varda hıç ır man a e a ırı - • v • • • • • • 

lunmadığına dair aldığı bir haberi ta verdıgı ızahat, samımıyetten arı-
Bahriye Nezaretine bildirmiştir. dir. 

karak devrilmiştir. Ödemiş yolcula
rından hüviyeti tesbit edilemiyen bi
ri ölmüştür ~eraberinde getirmekte 
olduğu atı tlıef olmuş, bir kısmı ağır 
olmak üzere 9 kişi yaralanmıştır. Ya· 
ralılar İzmir memleket hastahanesine 
getirilmiştir. Makinist Mustafa oğlu 
Cemal, ateşçi Mustafa, yolculardan 
Marmaris eski posta müdürünün kızı 
İftihar yaralılar arasındadır. Kaza. 
nm makinist Cemalin dikkatsizliğin· 
den ileri geldiği anlaşılmaktadır. • 

HADİSELERİN İÇYUZU 
itimada şayan menbalardan teyit edildiğine gWe, Al. ran, muharebenin başlayışından dört gün sonra, 
man or<lusundaki şüpheli bazı zabitlere Polonya har. Şuşnig'i.n babasının kabri yanında, taze bir me• 
bjnde c,epheuin en tehlikeli hatlıuırnda vazife verilmiş zar görülmüştür. Eskiden orada bulunmadığı söy-
''C cllişmun kurşunları ile ölmiyenlerden bir çoğu S. 

lenilen bu taze mezara, öldürülenler arasına kas. in gizli memurları tarafından öldürülmüşlerdir. 
Anlatıldığına göre, Fon Friç, Şüpheli zabitlerin ilk kur· tılmış bulunan Şuşnig'in gömüldüğü sanılmakta-
lıanı olmuştu~. Kendisi 30 Ağustosta Hitlerdeiı husus dır. Maamafih, bu zan, hayli umumileşmiş bulun-
bir mektup almış, teknik bir mtinekkit sıfatiyle orduya masına rağmen, katiyetle teeyyüt etmemiştir. 
iltihak e!mesi lüzumunu tebelliığ etmiştir. Bunun üze. * 

Kaza yerinde bugün öğleye kadar 
temizlik ameliyesi yapılmış, hat öğ. 
leden sonra tekrar işleıniye açılmış
tır. 

Zelzele Mıntakasında 

Jeoloiik Tetkikler rine Fon Fri!j. 12 inci topçu alayında, müşahit bir zabit • Almanlar, Çckoslornkya'da olduğu gibi, Polonya'da. 
!>ıfatiyle Yazifeye başlamıştır. · da, hiç altın bulamamışlardır. Umduklarına kavuşa. İzmir, 7 (Tan Muhabiri bildiri. 
J{endisinc cephede, S. S. zabitlerinden dört kişi refakat nıamak. onları son derece sukutu hayale uğratmıştır. yor) _ Dikili havalisinde tetkikle. 
l'diyordu: Bir yaver, iki emirber, bir de kıitlp ... Katlin. Söylenildiğine göre, kamyonlara konulmuş çelik kasa- rine devam eden jeoloji mütehassıs· 
den bir F.Ün evvel, Fon Friç, Nazilerin gaddarane hare- larla Roman...-a' ... ·a geririlcn ve Köstence'"'e go"tu··rt"ı'lcn l ı 

.; " :ı " larına göre, son ze ze e indifai se-
ketlerinden şikayet etmiştir. Fon Friçin maiyetinde Leh altınları, oradan bir petrol gemisine yerleştirile-
bulunan S. S. zabitlerinden birisi,' bu sözleri Führeı rek, İngiltereye kaçırılmı~lardır. İngilizler, bu ka5aıa. beplerden ileri gelmiştir. Bu ar1l,Zi· 
nlcv, hindt' tahrı'ka•t saymış, ve bı"r raporla merkeze bı'l. p ı 'd k. · de Bakırçay mıntakasından Dikili i-rı, o onya a ı lngiliz sefaretinin kıymetli evı·akı 
ılirmi~tfr. Bu rapor üzerine, S. S. zabitlerine, General ~eklinde gösterıni§lerdir. 1 le bir kaç köyü de içeriıine alan b ;r 
Friç'in öldürülmesi emredilmiştir. Ertesi sabah, Fon· * kısım arazi inhidam halidedi!'. Zel. 

Ji'riç. iki numaralı bataryanın yanında iken ''e dürbünü • Son lolit _ buro lıı:>plantı•ında şiddetli münakaşa- zelenin durmamasının sebebi de bu-
ile uzaktaki düşman mevzilerini gözden gesirdiği sıra. l ld dur. Heyetçe, Dikilide yeni kurula-ar e uğu söylenilmekteclir. 
da arkasındak S. S. zabitlerinden birisi tabancasını çek- cak olan kasabanın sahil yerine daha 
ınis., ve Generali sol omuzunun altından vurmuştur. ldanov grupu, hem vukubulan hadiselerin, umu· · . ıl ıçerıye yap ması muvafık görülmek. * mi zorluklann, ihtiliillann, hem de müşkül vazi- t~dir. 
'Almanyacfa, birçok kimaeler de, muharebeye git. yete düs, en Almanyanın, azami mikya.ta istismar B u mıntakada yeniden iki büyük 
mekten imtina ettikleri için idam olunmuflardır. olunmasını istemiştir. Bu talebe göre, Ruslar, Po- kaynak husule gelmiş, fazla su fıŞ-
Harbe giden kocalarından ve kardes,lerinden ha· lonya, Baltık, Balkan ve Aland adalan meselele- k ırmıya başlamıştır. Bu sulardan :~~~ş bulunsa idi dahi, Mısırın 

uyuk Britanya imparatorluğuna 
karşı hattı hareketi bugünün ayni te., 
<:ell' h 1 ederdi. Mısır, demokrasilerin 

ber alamayan kadınların ötede beride 1ikayetkar rini birden halletmek, ve Asyada toplu geniş bir biri çok sıcak olup kükürt kokmak-
bir lisan kullanmaları ya.aktır. Bu yasağa muha- hareket yapmak gayesini gütmüştür. tadır. 
lif davrananlar, tıpkı "hıyaneti vataniye,, cürmü- Stalin, esas itibarile, bu arzuya taraftar 'davran- Dün gece Dikilide üç saniyelik iki 

b:d~flerir,ıi ve niyetlerini tamamile 
l'lJnısemektedir. 

~ Başv,ekil, bilahare Mısmn yakm 

rıark komşularına ve Arap devletleri. 
e ka 

• rşı olan dsstı11ğunu da avrıca 
arareuc t b .. tt' . ı· e aruz e ırmıs ır. 

nü irtikap etmif bulunanlar gibi ceza görecek- makla beraber, Rusyanın bütün bu davalan, har- zelzele olmuştur. Dikiliden gelenle-

/erdir. bi göze almadan başarmasını istemiştir. Bugün rin söylediklerine göre enkaz yığın-
. ları kaldırılırken cesetlere tesadüf e-

Söylenildiğine göre, 'Avusturyaaa öldürülenler Sovyet Rusya, Stalinin tensip ettiği bu siyaseti 
dilmektedir. Hüviyetlerini tesbite im 

arasında Şuşnig de vardır. Zira, iddialara naza- tercih etmek azmindedir. 
----------------------------------------.. ----------------------·kan olmadığından bunlar derhal l;!Ö-

mülmektedir. 



iTALYANIN iÇYOZO 

I şkenbedenÇıkarılan 
Maddeleri Yiyorlar 

• 

ı·························· 
f iŞiN ŞAKASI 

Kalkmıyanlar ve 
Kalkamıyanlar ! f 
Yazan: Naci SADULLAH f 

H itler, Danzigte nutuk söyledi. Cham

berlain bilmem ne Kamarasında ce
vap verdi. 

Hitler, Rayiştagta nutuk söyledi. Cham-

T AN 

EVLENME YENi NEŞRlYAT ı 

Emniyet beşinci şube müdürü Şükrü Beden Terbiyesi ve Spor - Onuncu ııa-
Saip Borhan ile mütekait valilerden Bay yısı çıkmıştrr. 

Cemalin kızı Behine Söylemezin nikah SERVETiFÜNUN (Uyanı!) - Bu haftaki 
rasimesi geçen Perşembe günü B.!yoğiu sayısı Suat Derviş, Halikarnas Balıkçısı, 
nikah memurluğunda yapılmıştır. Nıkfilıta M. Sami Teziş, Ercüment Behzadın yazı
Vali, Emniyet müdürü · kaza kaym1kam- !arı, Zahir Sıtkı Güvemlinin güzel bir 
lan ve mumaileyhin mesai arkadao;ları ha- , karikatürile intisar etti. 
zır bulunmuşlardır. Yeni nikahlılar dün 
akşam da Taksimde Dağcılık Klübünde bir , _, 

~~!'~~;;:,·\:~~:~~!i!'.-"v~~~ ::: LOREL ve HARDY 

s. ıo - 939 

RADYO 
ANKARA RA DYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 R'."1• 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Paza r, 8. 1 O. 1939 

H alkın şimdiki beslenme tarzı 
yüzünden bir çok mugaddi 

maddelerin israf edildiğini düşünen 
Faşist fırkası, bu israfı önlemek için 
bir çok tedbirlere başvurmaktadır. 
İtalyada senevi iki buçuk milyon sı.. 
ğır kesilmektedir. Bu hayvanların 

her birinden ikişer litre kan zayi ol. 
maktadır. Alınacak tedbirlerle sene
vi beş milyon litre kan tasarruf edi
lecektir. Koyun, keçi ve domuzlar 
hakkında da ayni tedbirler tatbik e
dilecektir. Hayvanların işkembe ve 
barsaklarından çıkan yan hazmol
muş maddelerle gübreler ve kemik
ler de atılmıyacak bunlardan da isti
fade edilecektir. Kemikler dövülüp, 
un haline getirilecektir. İşkembe ve 
barsaklarda bilhac;sa mitle ve barsak 
gışayı muhatisi dolayısile proteinli 
ve mugaddi maddelerin pek bol bu. 
lunduğu anlaşılmıştzr. Barsak ve mi
de muhteviyatı tuzlandıktan son:a 
kurutulacak ve dövülüp un haline 
getirilecek ve pişirilip yenecektir. 

1 talyaya kahve ithali tama. 
men menedilmiştir. İtalyaya berlain yarın Londrada cevap verecek. Evlenme - Kadıköy Cümhuriyet müd- HARBE GiDİYOR 

12,30 Program, ve memleket saat ayan, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50 
Türk müziği: Klasik eserler ve halk tür
küleri. Ankara Radyosu küme ıes Ye saz 
heyeti, Idare eden: Mesut Cemil. 13.30 -
14.30 Müzik (Küçük Orkestra: Şef Necip 
Aşkın) 1 - Ralph Benatzky: Grinzig'e 
bir daha (Vals) 2 - Heinz Munkel: Ve
nedik hatırası (Serenad) 3 - Puccini: 

girecek benzin ve petrolden de a
ğır gümrük alınacaktır. 

• 
S ilah altına alınmış ziraatçi ve 

Hitler nutuklarında, haklı olduğunu is- deiumumisi Nazif Başar ile emekli Al
pata çalışıyor ve tekliflerini, temcnnile- bay lbrahim Erkmanın kızı Bedianm ev
rini, taleplerini, arzularını, §artlarını bil- lenme merasimi Kadıköy evlendirme da
diriyor. iresinde yapılmıştır, Tarafeyn~ saadetler 

bahçıvanlara yaz mahsulü
nün toplanma ve kış mahsulünün e
kilme tarihine kadar izin verilmiş. 

tir. 

Chamberlain ise, cevabında, yapılan dileriz 
teklifler, talepler, ve ileriye sürülen şart-

• 
P azar günleri ile bayram gün-

• 
H içbir lokantada müşterilere 

bir övünden fazla et verilme. 
mesi hakkındaki emir hilafına Yahu
di müşterilere iki övün et vermiş o
lan iki lokanta Romada kaoanmıstır. 

• ... 
• 
1 şsizlik ve açlık dolayısile t. 

talyadan yayan olarak hudu-
du aşmak istiyenlerle hudut kau
kolları arasında müsademeler olnıuş
tur. Dünyanın her tarafına işliyen 

İtalyan vapurlarının her sefer kalkı. 

şmda, İtalyadan kaçmak üzere va. 

purun ötesine berisine 
sanlar bulunmaktadır. 

• 
gizlenmiş in-

lar hakkındaki noktai nazarını ilan edi-
yor. 

Bu arada, Daladier'nin, Mussolininin, 
Rooseveltin, molotofun, hatta Gafenkonun 
seslerini de duyuyoruz: 

Onlar da birer birer, Hitlerin teklifleri, 
ve Chamberlainin cevapları hakkındaki 
düşüncelerini söylüyorlar. 
Yarın Chamberlainin yeni cevaplarım 

dinliyeceğiz. Hitlerin, İngiliz Başvekilini 
cevapsız brrakmıyacağı da muhakkak. Bu 
arada diğerleri de susacak değiller ya? 
Bittabi, ve bermutat, onlar da söze karı
şacaklar, hükümlerini, kanaatlerini, ni
yetlerini bildirecekler. 

Sonra radyo başında bekliyenler, yine 
Chamberlain'in sesini duyacaklar, Cham· 
berlain'i Hitler, Bitleri Mussolini, Musso
liniyi Daladier, Daladier'yi Molotof Mo
lotofu da Roosevclt takip edecek. Ve çok 
yakında bastıracak olan uzun kış gecele
rinde, biz, bu lakırdı düellosunu, heyecan
lı, ve sesli bir roman gibi merakla takip 
edeceğiz. 

Hadiselerin bu yolu tuttuitu bir sırada 
bazı kimselerin ortaya: 

İstanbul Öğretmenleri Yardım 
yetinden: 

Cemi-

Cemiyetimiz üyelerinden Yozgat vilaye
ti ilk tedrisat müfettişi Osman Turgutu 
maalesef aramızdan ebediyen kay!lettik. 
Kederli ailesine ve sayın arkada~lara ti.zi
yetlerimizi sunarız. 

r:;~~~ 
Şubeye Davet 

Fatih Askerlik ııubesinden: J - \rüksek 
ehliyetnameyi haiz olanların 1 tkindteş
rin 939 da yedek subay okuluna gönderil
meleri mukarrerdir. 

2 - Şubemize mensup olan bu şartları 
haiz okurlann muayyen günde okula gi
debilmeleri için hemen ~ubeye müraUlatla 
şimdiden yoklamalarını yaptırmaları ilin 
olunur 

* 

Onlar da seferber oldular ve 

SARAY Sinemasında 
Vazifeyi askeriyelerini yapıyor. 
lar. Türkçe sözlü olan bu em

salsiz filmde bütün seyircileri 
ağlarcasına güldürüyorlar. 
İlaveten: 2 MECKEY - MOUSE 
ve FOKS JURNAL en son dün .. 
ya havadisleri. 

La Bohem Operasından bir parça, 4 -
Franz Lehar: Vals, S - ]. Strauss: Vi
yana ormanlarının efsanesi (Vals) 6 -
J. Strauss: Polka, 7 - Rossini: Mozaik, 
No. 1 

leri otomobil ve otobüs nak
liyatı yasaktır. Trenle gidilebilecek 
bir yere otomobille gitmek bila kay. 
düşart her gün için memnudur. 

.. 
I talyan matbuatı on gün evvel "- Acaba Hitlerin müzakere teklifleri Beşiktaıs Askerlik şubesinde lı:ayrth Ye-

dek Topçu Tegmv enı' Ba~dath Tevfı'k ogvlu matineler. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 

18 Program. 18,05 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 18,25 Mü
zik (Radyo Caz Orkestrası) 19,30 Türk 
Müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Sadi Hoşses. 
1 - Nihavent Peşrevi. 2 - Udi Hasan -
Nihavent Şarkı: (Sana bilmem ki neden), 
3 - Ahmet Merhum - Nihavent p.rkı: 
(Bir busene ermek için), 4 - Avni Bey
Nihavent şarkr: (Issız gecede ben yine 
hicranı düşündüm) 5 - Yesari Asım 
Sultaniyegah şarkı: (Biz Heybelide) 2 -
Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Arif Bey 
- Saba şarkı: (Nigahı mestine) 2 - Saba 
şarkı: (Hayali yare değme), 3 - Arif Bey 
- Karcığar Şarkr: (Gönlümün hayli za
mandır) 4 - Karcığar türkü: (Pınarın 
başında) 3 - Okuyan: Mustafa Çağlar: 
1 - Hafız - IIüzzam Beste: (Aldım ha
yali perçemin) 2 - Şevki Bey - Hüz
zam Şarkı: (Gam dideleriz saki sun bu ... 
yidolu bade) 3 - Taksim. 4 - Hilzzam 
türkü: (Uzun olur efelerin bıçağı) 5 -
Hüzzam türkü: (Sana da yaptırayım 
Naciyem aman). 20.30 Konuşma, 20.45 
Türk Müziği: (Fasıl Heyeti) 21.30 Mü
zik (Dans müziii - PI.) 22 Memleket sa'"' 
aat ayarı, ve ajans. 22.15 Ajans spor 11er• 
visi, 22,25 Müzik (Cazband - Pl.) 23.2.S-
2330 Yarınki program ve kapanı§. 

İngiltere ve Fransanın aley-
kabul edilecek mi?,, kabilinden garip su- .. 
aller atmaları... Celalettinin §Ubeye müracaatı ilan olunur . ..._,._11111••••••••••••••'" 

• 
Son günlerde İtalyada gıda 

maddeleri üzerinde hırsızlık 
bilhassa artmıştır. Bu arada Milano. 
da Giacomo Costa şirketinin depo-

• sundan iki büyük otomobil'· zeytin
yağ dolu damacanalarla yüklenerek 
kaçırılmıştır. Polis hırsızların izleri. 
ni bulamamaktadır. Böylece iki yüz 
bin İtalyan lireti kıymetinde zeytin 
yağı çalınmıştır. 

• 
Y alnu: küçük N ov ara şehrinde 

otuz üç tüccar ih tikardan do
layı muhakeme edilerek cezal:mdı
rılmışlardır. Bunların coi!u zerzevat
çı ve kömürcüdür. 

• 
F aşist Konseyi İtalya şehirle-

rindeki fırka şubalerinin sık 
sık teftiş edilmesine lüzum görmüş, 

ve teftiş işinin muntazaman icra e
dilmesi için bir çok heyeti teftişiye

ler teşkil etmiştir. 

• 
S iyasi vaziyet do1ayısi1e artan 

askeri masarüe karşılık ola
rak kabinenin kararile emlak ve a. 
raziden ne şekilde olursa olsun ser
mayeden ve irat ile kazançtan yeni 
vergiler alınmasına karar verilmiştir. 
Bu vergilerden kilisenin emlak, ara
zi, ve sermayesi ve bir de ticari mak
satla tesis edilmemiş olan fenni ve 
artistik müessesat mua!tırlar. 

• 
8 ir ay evvel benzin alım satımı 

vesikaya raptedilmişti. l'tal. 
ya hükumeti birinciteşrıniıı birinde 
kırmızı ve yeşil renkte yeni vesika. 
lar çıkarmıştır ve bundan evvel ve
rilmiş olan vesikaların keenlemye
kün olduğunu ilan etmiştır. 

hine çok şiddetli bir Jjsan kullanır. 

ken, bunu tedricen hafifletmiş, ni

hayet İngiltere ve Fransa hakkıııda 

müsait bir lisan kullanmıya başla

mıştır. 

• 
H ükumet zürraın elindeki zey-

tin yağlarının satılmasını, 

her ne veçhile olursa olsun bir yer. 

den başka bir yere naklini menetmiş. 
tir. Ezilmekte ve yağları çıkarılmak· 

ta olan zeytinlerin yağı, ancak hü

kumetten izin alınmak suretile fab. 

rikalardan depolara taşuıabilecektir. 

• 
B ütün İtalyada belediyeler kah-

velerde verilen kahve(yani kav 
rulmuş kuru incir, harup övi.itülerek 
yapılan kahve) ve sair meşrubata 

bir fiyat tayin ettiler. 

Ve bazı kimselerin de: 
"- Hitlerin müzakere teklifleri, Fransa 

ve İngiltere tarafından reddolunacak!,, ka
bilinden acayip kehanetlerde bulunmaları, 
bana hayli hayret veriyor. Zira bana so
rarsanız, Hitler bermutat, bir emri viiki 
daha yapmış bulunuyor ... 
"- Nasıl?,, mı diyeceksiniz? Görmüyor 

musunuz? Bu sefer' de onun istediği olu
yor, ve dünya devletleri, alenen "müza
kere., ye girişmiş bulunuyorlar .. 

Yalnız, Hitlerin yapılmasını iıtediği 
"müzakere,, yle, vuku bulmakta olan, 
"radyo mü:r:akereleri,, arasında ufacık bir 
fark var: Diplomatlar bir arada değiller, 
ve ara yerde mahut "yeşil masa,. yok! 

Bir masa başında toplanılamayışınm 
sebebi de, hiç kimsenin yerinden kımıl
danmayışıdır. Bazdan yerlnind•1t kalk

mak istemiyorlar, bazıları da kalkamıyor
lar. Zira, baksanıza, t nciltere ve Fransa, 
Maiino hattmm emin gölgesine oturmu,. 
Amerika, altınların üstüne oturmuş. Rus
ya, Polonyanın beşte üçünün üstüne otur
muş. İtalya "karaya,, , Almanya "tahta
ya., , biçare Polonya da şapa oturmus. 

* Bir Kamyon Uçuruma ltarp kime yaramıı! 

Yuvarlandı 

Hendek (TAN) - Düzce istikame. 

tinden gelmekte olan ve Adapazarın. 

da Bekirağa isminde birine ait bu

lunan fasulya yüklü kamyon, Sarı

bayırdaki ahşap köprüden geçerken 

kazaya uğramıştır. Kamyon, geriye 

doğru kaymış, köprünün korkuluğu. 

nu yıkmış ve beş metre derintikteki 

uçuruma yuvarlanmıştır. 

Şoför İsmail ve muavini Cafer, at. 

lamak suretile kendilerini kurtarmış 

lardır. Yanlarında oturan Hendeğin 

eski tahrirat katibi İsmail Alemdar 

atlıyamamış, başından ve karnından 
çok ağır surette yaralanmıştır. 

"Ric et Rac., mecmuasında bir karika
tür gördüm: Görmemiı, bulunmanız, ve 
hoşlanmanız ihtimalini düşündüğüm için, 
kısaca anlatıvereyim: İki ufak mektep ço
cuğu konuşuyorlar. Birisi, küçülı: arka
daşına: 

"- Bana bak.. Diyor.. Bu "harp,, de
dikleri şey, herkesten fazla bizim işimize 
yaradı? 

Diieri merakla soruyor: 
"-Neden? 
Öteki, masum bir sevinçle cevap 

yor : 
veri-

"- Neden olacak? Programlan görme
din mi? Bu sene, "Coğrafya,, dersini kal
dırmışlar! 

Halk Opereti 
Halk Opereti evvelki akşamdan itiba

ren temsillerine başlamıştır. Operetin yeni 
bir balet kadrosu vardır. Sezona "Bu he
sapta yoktu,, Opereti ile girilmiştir. 

~ .................................. ... 

l 

# 

Bir Annenin... Bir Kadının... Bir Maşukanın romanı ... En büyük 
aşk hangisidir Pariste lüks ve aşk ... 

GEORGES OHNET 'in faheseri 

A NA KALB i 
(Serge Panine) 

Herkesin kendisinden bahsedeceği ve pek yakında s u M E R SINEMASININ 
göstereceği büyük bir film 

İSTANBUL 
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TİYATROSU 
" D R A M ,, KISMINDA 

Gündüz 15,30, gece 20.30 
Bu akşam saat 20.30 da 

"ROMEO • JÜLYET,, 
"KOMEDi,. KISMI N DA 

Gündüz 15,30, gece 20.30 

İKİ KERE İKİ 

LALE SiNEMASINI N 
Size hazırladığı büyük f ıraatı kaçırmayınız. 

Bugün ıaheaerler serisinin 2 büyük fil mi birden 

BETTE DAVIS ' in yarattığı 
Günahkar kadınların hayatı 

DAMGALI KADINLAR 
Seanslar : 1 • 4 - 8 

i$ FRED ASTAIRE • GINGER ROGERS 1n 
en aon en mükemmel filmi 

BRODVA Y SERENADI 
Seanslar : 11 • 2.30 - 6 .. 9.30 

haveten: En son harp raporları METRO JURNAI;DE 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

'-----------------·--·---------------------~ ..ıııııı•••••••••••• Dünya ıinemacıhğınm en güzel f ilmi •••••••••••-. 
ır NORMA SHEARER ve TYRONE POVER 'in en büyük muvaffakiyeti 

MARIE ANTOINETTE 
Şaheserler taheaerini yalnız 3 günde 

iPEK ve M E L E K Sinemalarında 
21965 kişi seyretmiş, alkışlamı~ ve bu kadar nefis bir filmi asla görmediklerini söylemiştir. Bu filmin 

2 devre ve 17 kısmı birden gösterilmektedir. Seans saatlerine dikkat: 11 - 1,30 - 4 - 6,30 ve tam 9 da 
DİKKAT: Muhterem müşterilerimizin muhakkak surette seans başlarında gelmeleri rica olunur. Bugün 

saat 11 ve 1,30 da tenzilatlı matineler vardır. 1 

Dahiliye Nezareti Celile.ine 
C : 23 Ağustos 335 şifreye: f.---------------------------------------------w RE..$iT _PASA~IN 

lecek en küçük. bir teşebbüsü def ve imhaya bütün 
mevcudiyetimizle müttehit ve müheyya olduğumuzu 
tazimatı umumiye ile maan ulema, meşayih, eşraf ve 
esnaf müttehit oldukları halde süddei seniyei mülü. 
kaneye, sadarete, meşihatı ulyaya, Dahıliye Nezareti 
ne bila tehir serian arz ve iblağını hürm~ti mahsu
sama vesile ittihaz eyler ve makine başında cevabı
nıza intizar eylerim. 

Bendeniz bu meselei mühimme hakkında vatanın 
selameti noktai nazarından düşünebildiklerimi evvel 
ve ahır biletraf arzetmekle vazifei vicdaniyemi ifa 
eyledim. bidayeten şahsıma beyanı itimat buyurul
duğu halde bu defa kongrenin inikadına mani o1-
mak üzere vilayetçe itti~az olunacak tedabire muka· 
vemet edileceğine kail olmadıkları işar buyuruluyor. 
Şu halde vaziyeti acizanem bundan iki gün evvel.ki 
bale nazaran büsbütün müşkülleşiyor. Şahsi endişe 
ile mütehassis olmadığım için efendimizdea pek zi
yade rica ederim ki, bu iş emri vaki halini almadan 
ve daha vakit müsait iken hemen bugün meclisi hassı 
vükeliica ariz ve amik düşünülerek bir kararı kati. 
ye iktiran ettirilsin ve tehlike gözönünde iken içtihat 
ve kanaatim hilafında - binnetice vatana muzır -
bir harekete sevkedilmekten ise bu babta katiyen 
mesuliyet kabul edemiyeceğimden 20 ağustos 335 
tarihli şifre telgrafnamei acizanemin son fıkraları 
giizelce miiklea buyurularak hakkımda tayini mua
mele buyuruhıun. Son söz olarak bunu arz ile yarın 
behemehal emr. cevabiye intizar eylerim efendim. 

23 'A.ğuıtoı 335 Sıvcu V aliıi: Reıit 
Ertesi günü adeta iple çekiyordum ve o gün mut. 

lak:ı sarih bir cevap alacağımı umuyordum. Çünkü 
Dahiliye Nazırı böyle bir vaziyette bana: Ya "kal!,, 
ya "git!,, demek mecburiyetindeydi. Ben • ne yalan 
IÖyliyeyim _ nıaişetçe sıkıntıya ve Mütareke devresi-

TEFRiKA 
nin Istanbulda vücude getirdiği çeşit çeşit sahneleri 
seyretmek felaketine uğramamak için azlolunmak 
istemiyordum. Fakat Sıvas kongresinin açılmasına 

mümanaat etmek gibi bir vazifeyi kabul etmekten 
de • ıdrakimın ve vicdanımın bütün kuvvetile • çe
kiniyordum. Böyle bir vazüeyi yüklenmekten ise az
lolunmayı tercih etmekte zerre kadar tereddüt ede
mezdim. 

işte bu düşünce ve duygu ile bir gün, iki gün bek· 
ledim. Cevap alamadım. Acaba Nazır Bey sözlerimin 
"lisanı resmi,, ye, ayni zamanda "mizacı nezaretpe
nahi., ye uygun olmadığını görerek kızmtş ve bana 
.. zamanında bir darbe indirmek kararile - cevap ver· 
mekten fariğ mi olmuştu. Yazdıklarımı gözden ge .. 
çirdikçe adamcağızı haklı gör mekten de geri kalamı
yordum. Bir nazıra, hem de kendini mesul edecek 
"neclisi mebusanı bile bulunmıyan bir nazıra iradco;i 

ihtilal ihtimallerile sarsılmış hamisiz ve istinatgah
sız bir valinin uluorta ihtarlarda bulunması, meclisi 
vükelanın .. kendi düşüncelerini esas tutarak m üza.. 

No. 38 
kerede bulunmak üzere - içtimaını istemesi elbette 
kolay kolay hazmolunur cüretlerden değildi. 

O halde ben cevaba değil, azlime intizar etmeli 
idim. Istanbulun sükutu devam edince bu şıkkı ka
bul etmek ıztırarında kaldım ve kendimi azledilmiş 
sayarak hadiseleri daha soğukkanlılıkla takibe baş. 
ladım. 

işte bu sırada ve 26 ağustos tarihinde posta ve tel
graf başmüdürü Lutfi Bey bana su tel2!'af suretini 
verdi: 

Sıvaııta Evliya Elendi vantcuile Mültü, 
Emir Pa,a, Zihni Elendi Hazeratına 

Efral ve Mütelıayyizanı Kirama 
Sıvaslılarır makamı muallayı hilafet ve saltanata 

fartı sadakat ve ubudiyetle mütehassis ve hüki1meti 
seniyenin evamiri madeletkaranesine her veçhile e
min ve münkat bir kütlei sadıka olduklarını ve bu 
layetezelzil arzuyu u mum.iye muhalefet edecek ve 
m evcu diyetimizle müt teahhit, m üheyya olduğumuzu 

Oıman Paşa Zade 
Halit 

ılkin gözlerime inanamıyacağım geldi. Çünkü Hür. 
riyet ve itilaf fırkasının Sıvas merkezi reisliğini y:ı.. 
parken başına - aklı başında olmak ve haysiyet sahi
bı bulunmak şartile • üç kişi dahi toplayamıyan ve 
Erzur-.ım kongresinin - Babıali tarafından şiddetle i
leri sürülea mümanaat arzularına rağmen· açılma-;ı, 
Sıvasta da bir ikinci kongrenin açılmasına karar ve. 
rilerek açıkça hazırlıklara girişilmesi üzerine sela
meti Istanb:ıla savuşmakta bulan Osman Paşa z:ıde, 
daha doğrus.ı Ellez zade Halit Beyin Sıvas halkı ile 
makamı saltanat arasında gu.ya bir sui tef::!hhüın var. 
rnış ta onu izaleye çalışıyormuş gibi görünerek böy!e 
bir telgraf çekmesi büyük bir küstahlıktı. Sıvasta o
nun sözünü dinliyen tek bir adam bile yoktu ki teJ
grafla yaptığı tavsiyeye uyanlar bulunsun Bu itibar 
ile Hant Beyin yaptığı küstahlık nihayet g1iliinç ola
bilirdi. Lakin onun makine başında cevap bekledini 
söylemek suretile hissettirdiği vaziyet mühimd:. 

(Devamı var) 
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t' 8 İlkteşrin 1939 

TAN. 
ABONE BEDELi 

TDrklya Ecnebi 

r. 1400 Ki\ 
75Q .. 

1 Sene 
8 Ay • 

2800 K 
1500 
800 
100 

400 .. 8 Ay • 
150 • 1 Ay • 

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
almıyan memleketler için abon 
bedeli müddet sırasiyle 30, 1 s, 

e 
9, 

3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur 
Cevap için mektuplara 10 kurualuk 
J>Ul ilAvesi lAzımdır. 

110:1!l:•tııı49494 
Yine Bir 

;il 

Tercümeye Dair 1 • 
8 undan birkaç gün evvel, bu 

tunda, Her Bitlerin: 
sü-

den 
iki 

nda 
rin• 

"Kavgam!tt adındaki eserin 
bahsetmiştik. Bu eser, bugün, 
İstanbul gazetesinde ayni zama 
tercüme edilmektedir. Biz, bu ese 
tercüme olunmasına aleyhtar bul 
lrıadığımızı, bilakis, tercüme edilin 
&illin bir çok bakımlardan fayd 
Riirülebileceğini söylemiştik. Fa 
hu eseri tercüme edenlerin dikk 
davranmaları, ve Bitlerin, eserin 
Yaptığı demagojileri mutlaka te 
liiz ettirmeleri lüzumunu ileri s 

un-
e. 
alı 

kat 
atli 

de 
ba. 
ür-

lrıiiştük. . 

zı. 

ör. 
Maalesef, bugüne kadar, b u ika 

lrıızın nazan dikkate alındığını g 
lrıedik. Ayni eseri, tercümeye b 
lıyan başka bir İstanbul gazetesi i 
llitıerin ''Kavga,, sını; okuyucula 

aş-

se, 
rı-

11.a: 

ı!" "- Son asnn en mühim kitab 
1ıfatiyle takdim etti. Halbuki, "Me 
ltaınph,, ı, tenkidini de yapmad 
0rtaya sürmek, sadece "Volkişer B 
0hahter,, kabilinden resmi "Naz 
iazetelerine düşen bir hizmettir. 

in 
an 
e. 
i,, 

kendisini bütün dünya insanla 
tıın fevkinde gören Alman ırkını 
davasını müdafaa eden bu eserin s 
Yısız sakatlıklarını görmek ve go 
lel'lnek, onu tercüme edenlerin 
l\utınamak mecburiyetinde bulu 
dukJarı bir vazifedir. 

rı-

n 
a. 
·s-
u. 
n-

rı 

ü. 
a-
n. 

z 
n 
r. 
ta 

l .:Nitekim, hu vazifeyi yapmadıkla 
Çtndir ki, ortaya koydukları tere 

!tteler, münevver Türk okuyucul 
tında haklı ve tabii bir teessür uya 
:ll'nlışhr. Çok yerinde bulduğumu 
b~ hassasiyeti bize, elimizde birike 
lı it çok mektuplar izhar etmektedi 
d 11 mektuplardan bir çokları, hat ,_ aha ileri giderek bu eserin lisan 
!tt~a geçirilmesini bile, yersiz lu .. 
t ' 

. 
\Unsuz, manasız bulmaktadırlar. 

ı Bu vesile ile, bu eserin mütercim 
er· f ıne, yapmaları lazım gelen vaz 

-
i. 

-eyj bir defa daha hatulatmayı liı 
~:rnlu buluyoruz. Zira, "Kavgam 
rıhi b' . .. . d " -1• .~r .~serı, uzerın e hiç bir müta 
aa Ylirutmeden tercüme etmek an 

tQ]( o eserin iddialarını ve dav~lar 
~ ben~~se~ekle . mümkündür. Va 
h , lluseyın Cahıt Yalçının, bize 
\. lJ. noktayı nazarı itibare alacağın 
\. Uvvetle ümit ettiren bir yazısını 0 

11duk. Fakat bilhassa, diğer bir ga 
~tede, ayni eseri -beklediği bir fır 
•atı bulmuş gibi- derhal Türkçey 

-
ı-

. 
, 
1 

-. 
. 
c 

Se\>irnı' b lı ' · li ıye aş yan, ve ımzasını gız 
ti tutan meçhul mütercim, bize ayn 
&'~İdi verebilecek hiç bir hareke 

. 
j 

t 
ostenniyor. 

'1.ıı llatta bilakis, Bitlerin "Kavga, 
!ti 1 tercümeye başlarken yazdığı 
tır~kaddemede, kendi "Kavga,, sın 
t' aya koyan bir insan üslUbunun il 
i;~:rnkarlığı bile sezilebiliyordu. Bı 
0 

arla, hu ikinci ikazımıza, bilhassa 
llleçhul •·t · · 

' 
ı 

. 
1 

)' mu ercımı muhatap sayı 
0l'tı:ı. -

1940 Nüfus Tahriri 
)a.~1 kara, 7 (TAN) ~ 1940 yılında 

l"ı acak um • ın· s0ı. umı n us sayımı için 
"'aklar · · tu
11 

b' a ısım veya numara ve bü. 
ltı ınalara numara konulması hak-

?lda h lan . let lt azır an talımatname VekiL 
eyetince tasdik edilmişt~. 

J sliele-de- n--<D>-ü-§-Üp- Öld ii 
in evşehir (TAN) - Yeni Halkevi 
Şaatınd al H . . Sitıd a ç !şan erıklı mahalle. 

<>ğl en ve Tosun oğullarından Ömer 
'l>e~ 17 yaşında Ali, kova ile insaat 
tutX:ek ç~karken kovayı düşürmüŞ ve 

a ısterken düşerek ölmüştür. 

a· ~!~ Çocuk Gölde "öldü 
şehir (TAN) T ··1·· k 

llaruıd - uz go u e-
kucağı~d dolaşan 10 yaşlarında Ali, 
)'aşında ~ b~Iun~n Seyfettin kızı bir 
liatice bo" atıceyı göle düşürmüştür. 

gulup ölmüştür. 

1 

T A,N 

• •••• • 

Istanbulun Semt ·ve 
Sokak isimi • 

erı 
H itlerin yakın arkadaşların~ 

dan biri, şöyle demiş: 
- Bütün dünyayı uykusuzluğa 

uğratacağız! 

Tehdit yerindedir ve dehşetli

dir. Harp başlıyalıberi uykular i!"l. 
tizamından, tadından ve hassasın. 
dan kaybetti. O güne kadar rahat 

' rahat, mışıl mışıl, hatta horul ho-
rul uyumakta olan kadın, erkek 
milyonlarca kişi şimdi, kimi cep
hede, kimi endişede, sıhhat ve sü. 
kunet verici güzel uykusundan 
mahrumdur. Hem asıl garip olan 
cihet şehi~ler derin bir sessizliğe 
ve koyu bır karanlığa gömüldüğü, 
her taraf uykuya müsait bir hü
viyete büründüğü halde, aksine 
halk yatakta sağa, sola dönmek. 
t~'. ~?zleri yarı açık, gönlü kapanık, 
buyuk sabahı, sulbü beklemekte
dir. Harbin mahrumiyetini en ev. 
vel duyurduğu tatlı nimet ve bi. 
rinci hücumda kaçırdığı feyizli 
kudret uykudur. 

Nazi şefinin yukardaki tehdidin
den bahseden bir frenk gazetesi 
uykusuzluğun önüne geçmek için 
bir tavsiyede bulunuyor: Yatağını
za sırt üstü uzanınız, adalelerinizi 
~kün olduğu kadar gevşetiniz, 
vücudünüzü rahat bir vaziyete so. 
kunuz, derin bir soluktan sonra 
başlayınız nefes almıya ... Ama, ha. 
vayı içinize çekerken üçe kadar, 
dururken bire kadar, teneffüsü 
geri verirken yine üçe kadar sa
yacaksınız. Yüz adedine varma.dan 
uyumuş olmanız ihtimali pek çok
t ur. 

j 

Gazete tavsiyesini Ditirirken di. 
yor ki: "Hayır, Hitler! Sinir harbi 
le nasıl bizi hırpalıyamadın, yene. 

medinse uykusuzluk harbile de yı
kamıyacaksın!,, 

s 

B eni~ çocuk_l~ğuında uyku 
getırmek ıçın başka bir u

ul tavsiye ederlerdi: Bildiğiniz so. 
ak hamamlarının kurnalarını ~ay. 

mak ... Mesela, gözlerini-ıi yumup 
hninizden şöyle bir hesaba koyu

urdunuz: 

k 

zi 
ı 

- Soğukluktan içeri girdim mi, 
s 
y 
ağda iki, solda bir kurna vardır. 
ok, yok, sağdaki tektir, soldaki 
fttir. Halvetlerin ikisi çift kur
alıdır, lakin sağdakiler mi, sol. 
akiler mi? Aklıma sağdakiler gibi 
eliyor ..• 

çi 
n 
d 
g 
Bir türlü halledemezdiniz, düşiin

ce ve hesap uzayıp giderdi; yekfı
a varmadan siz de uyumuş olur
unuz. Rakamların uyku verici 
assasını inkar edemem; riyaziye 

n 
d 
h 
de rslerinde esnemekten çene ke. 
miklerim sızlardı; sımfı elim ağ. 

mda, gözlerim süzük, uykuya zı 

ha sret çekerek, yatağı özliyerek, 
tırapla geçirir, içim yarı geçmiş 
arak bitirirdim. 

ıs 

ol 

ar 
Bugünlerde bana da uykusuzluk 
ız olmıya başladı. Çocuklukta i
tiğim tavsiyeye uyamazdım.. Zira 
kak hamamlarının hiçbirine kü
k yaşımdanberi uğramadığım i. 
n değil kurnalarını hesap etmek, 
kaklarını bile biribidnden avır_ 
dip çıkaramazdım. Zihin o;alı
cak başka bir eğlence aramak 
zımdı; şunu buldum: İstanbu!un 
mt ve mahalle isimlerini say

ak ..• 

şit 

so 
çü 
çi 
so 
de 
ya 
ıa 

se 
m 

~ 
~ 

ho 

B asit bir iş olarak başladığım 
bu sayış biraz uzayınca pek 

ş, pek keyifli, hayal yapmıya 

mü sait, tatlı tatlı düşündürücı.i bir 
kil aldı. Gözümün ön:inde kart 

tallardan ve kara kalem, pas. 
sulu boya ufacık levhalardan 

murekkep bir albom açılıyordu . 

şe 

pos 
tel, .. 

Yazan: Refik Halid 
Bir müzede geziyor, bir tarih kita.. 
bı karıştırıyor, bir peri masalı din
liyor, bir Acem ve Hint minyatürü 
seyrediyor gibi idim; zevk alemi
ne dalmış, gündelik vakalardan u. 
zaklaşmıştım. 

Mesela bir semt ismi hatırlamış. 
tını: Yalnızservi. 

Bu "impressioniste,, bir mini
mini levhadır. Tahta parmaklıklarl 
kopmuş, duvarları yıkı!t, taşı yana 
eğri bir kır türbesi; başucunda 

tek bir servi; vakit akşamdır; ha
va durgun ve sislidir· muhit boş ' ' , 
tenha tabiatin o anlatılamaz hüz. 
nü içinde dudağının rengi uçmuş 
bir haldedir, yetim ve duldur. Ser_ 
vi, siyah bir şeker gibi yavaş ya
vaş eriyerek manzarayı biraz son
ra, büsbütün karartac:ık hissi ve. 
riyor, göğsümün kabardığını du.. 
yuyorum ve sayfayı çevıriyorum: 
Kazlıçeşme. 

O, bir "humoriste,, sanatkarın 

.eseridir: Vakit öğle, mevsim yaz; 
güneş çeşmenin şüpheli suyunu ci
lfilamış, ona bir pınar berraklığı, 

duruluğu ve makyajı vermiştir. 

Yeni yetiştirdikleri tombul pa
lazları önlerine katmış ten tüylü 
anaç kazlar, yalağın çamurlu ı;ı

zıntılarını gagalıyorlar, badi badi 
dolaşıyorlar, keyifli kcyıfli mırıl. 
danıyorlar ve ara sıra sebebi bilin
miyen bir neşe veya endişeye ka· 
pılarak hep birden haykırışıyorlar. 
Onlara, uzaktan karşılık veren bir 
kaç horos nağmesi, daha sonra <ia 
civardaki bostanda yü~üinü bek-

lerken uykuya dalmış yorgun eşeğiı 
rüyada gördüğü dişiyi sayıklıyan 

kesik yaygarasıdır. 
İstanbulun çeşme, kuyu, mus. 

lu.k isimli semtlerinde zaten ya bir 
karikatürist fırçası, yahut bir re
sim defteri üslubu sezilir. Mesela 
Zincirlikuyu ... Bu kuyu, yağsız çı
kırığı, paslı demir kapağı ve delık 
deşik teneke kovasile klasik bir 
resimdir; sert çizgili, az gölgeli, 
yavan ve hulyasızdır. Bununla be. 
raber ismi ne zaman geç:;e o zinci
rin kapak üstüne düşünce çıkardığı 
külçeli sesi duyar gibi olurum ve 
çıkırıkın gıcırtısı ile adeta sinir le-
nirim. 

-' "'&. . 
~ 
K uruçeşmeyi şöyle tasavvur 

ederım: Musluğu yıllarca 

evvel koparılıp leblebiciye satıl
mıştır; yan mermerleri üstüne ma. 
halle çocukları dama oynamak i . 
çin kömürle tenasüpsüz murabba· 
lar çizmişlerdir ve belediye me· 
murları Yesarizadenin yazdığı ki. 
tabe kenarına kırmızı ve mor mü
rekkeplerle kocaman rakamlar ser
piştirmişlerdir. Fakat Ayrılıkçeş
mesi beni büsbütün başka bir dev. 
re götürür, artık tablo yağlı boya. 
lıdır ve manzara ihtişamlıdl!". Dör
düncu Muradın Mevkıbi hümayu
nu Bağdat seferine gidişte bura. 
dan ayrılıyor, otağlar sökülüyor, 
kervanlar harekete geçiyor, atlar 
kişniyor, tabllar çalınıyor ve bir 
kalın toz tabakası Üsküdar üzeri
ne yayılıyor. Osmanlı tarihini ya
dettiren bir semt ismi de Cellad
çeşmesidir; bu çeşmenin muslu. 
ğundan bana su akıyormuş değil, 
taze ve ılık bir kan sızıyormuş gibi 
gelir. Ya Boğazkesen ismine ne 
dersiniz? Bu isim anıldıkça daima 
ş ufıkrayı hatırlarım: 

Eski İstanbulun izbe ve karanlık 
bir sokağında, bir gece boğuk bir 
ferya ~ edilmiş: 

- Aman. adam kesiyorlar, ye
tişiniz, Müslüman yok mu? 

Bir cam açılmış, kafes yarıya ka· 
dar sürülmüş, bir takkeli btış u. 
zanmış ve şu cevabı vermiş: 

- Var ama çıkamaz! 
Bana öyle gelir ki, o vaka, yeni. 

çerilerin azgınlık devrinde, muhak
kak Boğazkesen sokaklarından bi. 
rinde geçmiştir. 

B iza.n~ v~ ~os~~ntaniye tari. 
hını duşunduren bir çok i· 

simler arasında en fazla tipik ola
nı Binbirdirek ve Y~rebatandır. 

Dedelerimiz o kadar süslü, ihti. 
şamlı bir yerin sarnıç olacağına a. 
kıl erdiremedikleri için düşünmüş
ler, taşınmışlar, şu kulpu takmış
lar: Bir kocaman saray varmış, 

kubbesini yüzlerce sütün tutarmış. 
Bir gün yer yarılmış ve saray ye. 
rin dibine, olduğu gibi göçüvermiş. 
Belki de bu saray bir fıskıfücur 

mekanı idi, Allah onu yer yüzün. 
den kaldırmtştl.; böyle bir binanın 
adı ne olabilirdi? Ancak Yerebatan 
sarayı ... 

Öyle bir hadisenin vuku bulma

dığına emin olmakla beraber, ne 

yalan söyliyeyim, bu mahalleden 

her geçişimde ayaklarımı yere ba

sarken yeri çürük hisseder ve ze. 

minin kayıvermesinden endişeye 

düşerim. Hatta yeni yeni yapılan 
büyük binalarla apartmanlara hay
retle baktığımı ve içindekilerin ce
saretine şaştığımı da ilave edeyim. 

Bereket ki, İstanbulda semt isim
lerinin çoğu korkunç değildir. Gün. 
görmez, Zindankapı, Yeraltıcamii, 
Cincimeydanı, Kanlıca, Azapkapı 
nevinden aşağı yukarı tesiri pek 
hoş olmıyan bir kaçını daha say. 
dınız mı sıra büsbütün komikleri
ne gelir: Eşekbağırtan gibi... Dim· 
dik bir yokuşun ortasında, dört a. 
yağını inatla gerip hiddetinden ağ. 
zını üç karış açarak feryat eden e
şek, pek canlı olarak karşımızda
dır. Deveyokuşu da tuhafçadır. Bo. 
zuk kaldırımlı, iğri büğrü, dar bir 
yokuşa, yüklerini cunbalı evlere 
sürterek bir deve katarının çıngı • 
rak sesleri içinde tırmanışı fam 
bir şark manzarasıdır, seyri için 
bir Amerikalı, bizim Nevyork ser
gisini ziyarete gidişimiz kadar me
rakla ve masrafla yolcu!uğa çıka. 
bilir. Pierre Loti ölüm döşeğinde 
belki bu yokuşu hatırlıyarak ve 
sayıklıyarak son nefesini vermiş
tir. Tozkoparanın ise eski halini 
pek iyi hatırlarım; hakikaten rüz
gar nereden esse ve daha acaibi 
hiç esmese bile fasılasız kalkan toz 
bulutu arasından halk gözlerini 
yummadan ve biribirine tos vur -
madan geçemezdi. Saydığ1m bu son 
üç ismi bir ecnebi lisanına tercüme 
etmek te eğlenceli olur. 

· ·~~ 
Fakat, aslı da, tercüme1!i de 

asıl tuhaf olanlar Etyemez 
ve Soğanyemezdir. Sittinsene evvel 
iki manyak, sinirli, titiz, ve :nüna. 
sebetsiz adam ağızlarıl)a et veya 
ot sokmazlarınış; koca mahallele. 
re ebedi bir isim bırakmaK için bu 
bir sebep teşkil edemiyeceğind~n 

beni epeyce kızdırır. Daha ne mü
him, ne müstesna, ne faydalı veya 
ne zararlı işler yapmış olanların 

şöhret kazanamayıp ta bu kadar hiç 
ten hususiyetlerle, tiryj:tkilik ve 
aksilikle dünyaya ün salmak ve 

kendinden sonra gelenlere, asırlar. 
ca, saçma bir merakını andırmak 
haksızlıktır. 

Fakat hiddete kapılıp uykumu 
kaçırmamak için derhal, sükunet 
verici mahalle isimlerine atlama. 
lıyım; mesela İhlamur! Sehrimiz
de ağaçlara nisbet edilmiş semtle-

rin hepsi hoşuma gider: Salkım. 

söğüt, Cevizlik, Sakızağacı, Çamlı
ca, Acıbadem, hatta K.ıvak .. Bun

ların kendilerine has bir rengi, ko. 

kusu, gölgesi, serinliği, lezzeti, za

rifliği vardır. 

Bazı isimlere de akıl erdiremem: 
Kısıklı, Salacak ne demektir? Ci
vardaki Hildımköy ise çoluklu ço.. 
cuklu bir yer için oldukça yaraşık
sızdır! 

s~vdiğim isimlerden birine 
gelince bu Kıztaşıdır. İn

san, isme aldanarak orasını, etrafı 
mermer saraylarla çevrilmiş, apay. 
dınlrk, tertemiz, laklar, kaskatlarla 
süslü bir meydan sanıyor ve orta
s1:11da P~.mbe somakiden yapılmış 
hır Venus heykeli tah:ıyyül ediyor. 
Hakikatte pazen basması ve Ame
rikanbezi kokan Sultanhamamı ise 
büsbütün başka bir hayale yol r.ç. 
maktadır, tarihimizin kadınlar sal
tanatı devrinde bir alayişli hamam 
alayını gözümün önüne getirmek
tedir. Bir genç sultan hanım, sa. 
raylı kızların kolunda, ipek futa
sına sarılmış, sedef işlemeli nalın-
ları tıkırdatarak ağır ve edalı yü. 
rümektedir. Hava Halep kili, Edir
ne sabunu ve gülsuyu kokuyor; te
pe camlarından buğuları delerek 
akseden güneş okları şurada bir al. 
tın tası parlatmkta, burada bol kö
püklerin zar habbecikleri:ıi eleğim-
sağmalı renklerle şenlendirmekte. 
dir. İri başlı san çivilerle tutturul
muş, kırmızı çuha kaplı dış kapınm 
ara sıra, girip çıkılırken gümledi
ğini duyuyorum ve hazan da elden 
kayan bir tasın mermerler üzerin
de çınlayışını dinliyorum. Fazla i
zahata lüzum yok. Bu, "İngres,, in 
"Türk hamamı,, tablosuna ilham 
veren yerdir ve teferrüatı hayali
nizin istidat, vüsat ve kudretine 
bırakmak, müstehcen neşriyat mad. 
desin den naşi, ahsendir. . 

) Harp Teçhizat ve Levazımı 
Bütün Resimlerden 

Muaf Tutulacak 
Ankara, 7 (TAN Muhabiri bildirj.. 

yor) - Ecnebi devletlerden temin e. 
dilen ve edilecek olan kredilere mah. 
suben celbolunan harp techizatı le. 
vazımının gümrük resmile sair vergi 
ve resimlerden istisnası hakkındaki 
kanun layihası Meclis ruznamesine 
alınmıştır. Layiha esaslarına göre, 
ecnebi devletlerden temin edilen ve 
edilecek olan kredilerden Müdafaa 
Vekaletine tahsis olunan kısımlara 

mahsuben mezkur Vekaletçe doğru
dan doğruya getirtilen kara. deniz ve 
hava harp techizat ve levazımı ile 
orduda kullanılacak hayvanlar güm. 
rük resminden ve gümrükte alınan 

diğer resimlerden ve rıhtım resmi i
le ardiye ücretinden istisna etmeğe 
Vekiller Heyetinin salahiyeti bulu. 
nacaktır. 

Bunlar Müdafaa Vekaletinin işan 

üzerine başkaca gümrük muamelele

rine tabi tutulmaksızın ithal oluna. 

caktır. 

Portekiz Elçiliği 

Ankara, 7 (TAN) - Madrid elçi. 
miz Hulusi Fuat Tugay'a, Portekiz 
hükumeti nezdinde de hükumetimizi 
temsile saliı.hiyet verilmesi Vekiller 
Heyetince karar laştırılnııştır. 
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m~zm1m 
Hitlerin Nutku t.ıo.3cı 

Yazan: Sabiha Zekeriyrı Sertel 

H itlerin nutkunu en kısa şekil. 
de hulasa edersek şu mana

ları çıkarırız: 

1 - Polonya hükfuneti, Versay 
muahedesinin esaslan dairesinde bir 
daha ihya edilemez. 

2 - Almanya, bugüne kadar il
hak ettiği topraklardan vazgeçmez. 

3 - Almanya 1914 teki müstem. 
lekelerinin iadesini ister. 

4 - Almanyanın ne Şarkta, ne 
Garpte başka isteği yoktur. Bütün 
devletlerle dostluk anlaşmaları yap
mrya hazırdır. 

5 - Alman ekalliyetlerinin mil. 
badelesi ile beraber Almanyanın ha. 
yat sahaları emniyet altına alınma

lıdır. 

Bunlar temin edildiği takdirde 
harbe devama lüzum kalmallll§tlr. 
Bundan sonra harbe devam ancak 
harpten müstefit olacak mühimmat 
şirketlerinin karını çoğaltmaktan 

başka bir şeye yaramaz. 

Bu nutkun esas noktalarını böv. 
lece tesbit ettikten sonra, bu tek
liflerin bir sulh müzakeresine esas 
olup olamıyacağını düşünebiliriz. 

Almanyanın bir kısım isteklerin
de haklı olduğunu kabul etsek dahi, 
Çekoslovakyanın, Polonyanın, Avus. 
turyanın istiklallerini ortadan kal. 
dıran emperyalist bir Almanyanm 
bu milletler üzerinde tahakküm id
diasına hangi adalete istinat ederek 
hak verebiliriz: Bitler, Çekoslovak.. 
yayı aldığı zaman da artık başka bir 
iddiası olmadığını söylemişti. Al
manyanın hayat sahaları, yalnız ip
tidai maddeler veren müstemlekele. 
ri değildir. 1914 harbinden evvel de 
Almanya bu istediği hudutlara ve 
müstemlekelere sahipti.Buna rağmen 
Almanya, iktısadi inkişafı için daha 
fazla yayılmak, İngiliz İmparator. 
luğuna muadil bir Alman İmpara
torluğu kurmak istemişti. Bugiin 
Bitlerin iddiasiyle, o zamanki Beth. 
man Holveg'in iddiaları arasında 

fark yoktur. Bugün mevzuu bahso. 
lan Büyük Alman İmparatorluğu. 

ğudur, Bitler bu gayesini Kavgam 
isimli kitabında açık açık yazdığ:ı gi. 
bi tatbikata da geçmiştir. 

Büyük bir Alman İmparatorluğu. 

nun, İngiliz ve Fransız İmparator· 

luklariyle çarpışan menfaatleri 1914 
harbini doğurmuştu. Bu 1939 harbi 

de ayni sebepler tahtında meydana 

geldi. Bitler, faşizm bayrağı altmdn 

bu emperyalist harbin rehberi oldu, 

Yoksa dava ne faşizm, ne komiinizm. 

dir. Doğrudan doğruya emperyalist 

devletlerin çarpışan davaları mesc. 
lesidir. İcap ederse Hitler bugün ko

münist Rusya ile anlaşu; eğer imkan 

bulabilseydi, demokrat j"ngiltere ile 

anlaşır, SoVYet Rusyanın üzerine 

yürürdü. Zaten Bitlerin hedefi Şar. 

ka yayılmaktı. İngiltere bu davada, 

Hitlere istediği şeyleri vermek feda

karlığına katlansaydı, bugünkü harp 
tamamiyle başka bir şekil alacak, 
Nazist Almanya, Sovyet Rusya ile 
harp halinde olacaktı. İngiltere bu 
fedakarlıkları yapmadığı için harbi 
göze aldı. Şimdi İngilterenin harp. 
ten çekilmesini icap ettirecek ortada 
değişmiş ne vardır? 

Hitler istediklerine vasıl olmu,.. 
~ 

tur. Bir kısım isteklerinden feda. 
karlık yapmak mecburiyetinde kal
mışsa da, daha büyük bir tehlikeye 
girmemek için muvakkaten bu ka. 
darla iktifa edeceğim diye bir tavır 
alabilir. Fakat İngiltere bu harbe , 
niçin girmşti? İstila altında bulunan 
milletleri kurtarmak, Avrupada bir 
emniyet havası yaratmak, faşizmin 
istilacı emellerini durdurmak, kar
şısına rakip bir Alman İmparator. 
luğu çıkarmamak için girmişti. Bit
lerin teklifleri İngiltereyi tatmin c. 
~ecek bir mahiyet taşımıyor. Eğer 
Ingiltere bu vaziyeti kabul edecek 
idi ise, niye harp ilan etti? 

Emperyalist devletlerin menfaat
leri uyuşamadığı için insanlık 1914 
harbine nasıl sürüklenmişse, 1939 
harbine de öylece sürüklendi... Bit~ 

lerin teklifleri bu menfaatleri uz
laştıracak teklifler değildir ... Bunun 
arkasından sulh beklemek, akıl ve 
mantığa u ymaz amma, belki bir 
süruriz olabilir. 
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HITLERIN 
Cenubu Şarki 

Avrupa Siyaseti 
(Başı, 1 incide) 

ıııak ilıtiyacındadır ve 40 milyon 
tnüfuslu İngilterenin 4.000.000 kilo. 
metre murabbaı bir sahaya yerleş
mesine mukabil, 80 mlyonluk AL 
manya, avuç kadar dar bir toprak 
üzerine sıkışmıştır. Müstemlekeler 
Almanyanın karnını doyurmaz. Bize 
münbit, istisman kolay ve seri bir 
saha lazımdır. Burası da cenubu şar. 
k\ Avrupa, yani Tuna ve Balkan 
memleketleridir. Ben bu memlelcet. 
leri artık siyaseten ve askerlikçe iş
gal edemem. Fakat iktısaden bu saha 
Almanyanın hayat sahası olarak ka

HiTLERJN NUTKUNDAN SONRA 

Bitaraf Devletllerde Almanyaya 
Karşı itimatsızlık Arttı 

Garp Cephesinde 

Almanların Son Baskın 
Hareketleri· Daha 

Bidayette Püskürtüldü (Başı, 1 incide) 
le müzakerelerin beyhudeliğine, bazı 
unsurları müttefiklerden daha az ka
ni bulunması muhtemel olan hitaraf
lar efkarı umumiyesine şurasını gös. 
termektir ki, İngiltere, bu karannı 
uzun uzadıya düşünüp müzakere et
tikten ve bugün başka bir hal çare
sinin mevcut bulunmadığına kanaat 
getirdikten sonra vermiştir. 

Eden'in. Yeni Nutku 
lacaktır. Buradan azami derecede is. Londra, 7 (A.A.) - Dominyonlar 
tüade edebilmek için evvelQ bu sa. nazırı Eden, dün akşam radyoda söy 
hadaki siyasi, ırki ve milli huzursuz_ lediği nutukta demiktir ki: 
luldan kaldırmak lazımdır. Bunun "Britanya imparatorluğu vatandaş 
•için azlıkları mübadele etmelidir. Bu lan, zorbalık devrinin nihayet bul _ 
mübadele Macaristanla Romanya ve ması ve milletlerin hürriyetine karşı 
Yugoslavya, Bulgaristanla Romanya tevcih edilmiş olan daimi tehlikenin 
~e Yunanistan arasındaki ihtilaflan ortadan kalkması hususuna azmetmiş 
halleder. Ondan sonra bu memleket. bulunmaktadır. Ta ki, bütün dünya 
terin zengin iktısadi kaynaklan var. milletleri emniyet ve sulh içinde ya
dır. Fakat bu memleketler fakir, ip. şıyabilsin. 
tidai memleketlerdir, bu kavnaklar- İmparatorluk vatandaşları bütün 

d • - gayretlerini sükiınet ve cesar-etle sar. 
an azamı derecede istifade etmesini 

bilmezler. Almanya biı memleketle- fetmiye ve icap eden bütün fedakar. 

k 
lıkları yapmıya hazırdır. Giriştiğimiz 

re te nik, mütehassıs, makine götü-
k hareketin neticesinde şüphemiz yok-

rere bu iktısadl kaynaklann geliri- tur. İmparatorluğun zengin ve türlü 
nl arttırabilir. Rasyonel bir çalışma 

türlü kaynakları kendimize hasretti. 
ile bu kaynaklar Almanyanın bütiin 
ihtiyaçlannı tatmin edecek kadar ge- ğimiz dava uğrunda bir araya geti _ 
ıtr temin edebilir. Bu sahada petrol rilıniş bulunuyor. Bu davanın mu
nrdır, hayvan vardır, hububat var- zaffer olmasının önüne geçilemez. 
dır, maden vardır, her şey vardır. Bu Ekalllyeffer Meselesi 
memleketler iktısaden Almanyayı Paris, 7 (A.A.) - Hitler, dün Po-
tamaml&P. Bütün Tuna ve Balkan lonyanm "ırki şartlarının tensiki,, 

vaZifesinden bahsettikten soRra der. memleketleri, vaktile Romanyaya 
teklif ettiğimiz iktısadi anlaşma şek. hal bu vazifeinin bütün şarki ve bü-
llnde bir iktısadf bağ ile Almanyaya tün cenubu şarki A vrupaya teşmili 
bağlanır, ve Alman iktısadiyatının llzım geldiğini ilave etınijtir. Bu 
bir cüzü haline getirilirse hem onlar mıntakada muhtelif ırklara mensup 
zengin olurlar, hem biz rahat ede- bir çok insaalar bulunduğu ve her 
riz. yerde ırki ekalliyetlere tesadüf ediL 

İşte Hitlerin cenubu şarki Avrupa diği doğrudur. 
fçin tasavvur ettiği hurur, emniyet Hitle~ Çekos~o~~~~ ve ~;1:
ve refah plinı budur. Zaten nutku~ yada A ~an e a yet r ni ~u a a 
11un bir yerinde küçük devletlerin etmek ~u~umundan bah~etmıs v~ fa. 
artık hayat hakkı kalmadığını dam kat bu ıkı memlekete mudahalesı AL 
-etmekte ve bu devletlerin biiyük dev~ manya dahilinde yeni. ekal~iyetler ih
letlerin siyaset ve ihtiyaçlarına uy. das etmekten başka bır netıce verme
maia mecbur olduğunu be t- ıniştir. Polonyada, btlihare yok edl-
~mektedir. _ yan e len 36 milyonluk bir kütle içinde ., * yaşıyan 700.000 Alman vardı. Hit-

____ ler tarafından dün ilan edilen "pü. 8 izce Hitlerin evvelki günkü rüzleri düzelten,, program, Pariste 
nutkunun bizi en ziyade ala- bunun için azami bir ihtiyatla karşı

! kadar eden kısmı budur. Çünkü ister lamyor. Hitler şimdi başka Alman 
lsulh olsun, ister harp devam etsin, ekalllyetleri de bulmuştur. Fakat 
1 Almanya cenubu şarki Avrupa i1e O- lbunlann nerelerde olduklarını söyle-
lan alakasını muhafaza etmek kara. mi~r. Çünkü Avrupanm eenubu 

1 nndadır. Nitekim İskandinavyadan şarkisindeki Alman ekalliyetlerinin 
IBalkanlara kadar uzanan bir ekono. miktan ehemmiyetsiziir. 
m71t blok vücude getirerek İngiliz Nutuktaki Telmihler 
ablokasmı kıracak bir teşekkül vücu. 
fJe getirmek istediği hakkında son Amsterdam, 7 (A.A.) - Havas: 

B. Hltlerin nutkunda ezcümle, Av 
gilnlerde ortaya atılın!§ bir de riva-

rupanın Şark ve Cenubu Şarkt mm. 
yet vardır. Almanyanın bu siyasetin. takalarında ahali mübadelesi proje-
de Moskovaya ne kadar güvenebile. lerine yapılan telınihler bilhassa te. 
ceğini de hadisat gösterecektir. barüz ettirilmektedir. 

.Yağmurlann Yaphğı 
Zararlar 

fzmfr, 7 (A.A.) - Son yağmurla
rın Tirede yaptığı zararlar hayli mü

himdir. Tarlalarda henüz toplanma. 

mış olan 223 ton pamuk kalitesini 

kaybettiği gibi 83 ton kendiri de su. 
lar sürüklemiştir. Aynca 100 ton in

ıctr ıslanarak hurda haline gelmiştir. 

Zeytin, buğday, arpa ve tütün mah-

sullerinde de cüzi zarar vardır. Tor. 

balı kazasında pamuk mahsulünün 

zararı yüzde 10, incirin yüzde 30, 

zeytinin yüzde 10 dur. 
Menemende kurutulmakta olan in_ 

cirler biraz zarar görmüştür. İzmir 
mmtakasında bunların aksine olarak 
yağmurun faydaları görülmüştür. 

Evvela, Rusyadaki Almanlar ile 
PÔlonyanın Ruslar tarafından işgal 
edilmiş kısmındaki Polonyalılann 

mübadelesi beklenmektedir. Sanıl
dığına göre, Almanya, Volga Alman 
lannı getirmek niyetindedir. Alman 
ya, ayni zamanda, bugün İtalya elin 
de bulunan cenubi Tirol'de ve ce
nubu prki Avrupasınm muhtelif 
memleketlerinde dağınık Alman un 
surlannı da mübadele yolu ile mem 
lek,ete getirecektir. 

Yine burada sanıldğına göre, Al. 
manya, bütün Polonya, yukarı Silez_ 
yası ile eski Avusturya Galiçyasm
dan bugün kendi nüfuz mıntakasın. 
da kalan kısmı, Poznanı, Polonya 
Pomeranyasını ve esk·i I:.odz eyaleti.. 
nin mühim bir kısmını ilhak niyeti. 
ni gütmektedir. Taksim esnasında 

Polonyanın Alman nüfuzu altında bı. 
rakılan diğer kısımlarında ise, yarı 

lanlrde Turistik Yollar Polonyalı yan Yahudi bir himaye 

t . 7 (AA) K ak idaresi te§kil edilecektir. 
zmır, . . - arpy a -

Halkapınar turıttik yolu ile Torbalı- Atnerlkadakl Tefsirler 
dan Selçuk ve Efes'e giden turistik Vaşington 7 (A.A.) - Kapi~l bul. 
yollann inşaatı hayli ilerlemiştir~ varlarında Ayan ve mebusan meclis
JJu yoHann süratle bitirilmesi için lerinin azası fU noktalar üzerinde 
.çalışılınaktadır. mutabık kalınakta idiler: 

ltalyanı• Deniaaıırı 
Kuwefferl Mifettiıllği 

Roma, 7 (A.A.) - Mareşal de Bo
:no, Duçe tarafından kabul edilmiş ve 
mumaileyh askeri mahiyette bazı me 
seleler hakkında izahat vermiştir. 

Mussolinl, Mareşale deniz aşın kı. 
talarm müfettifllğine tayin edildiğL 
•i bildirmiştir. 

1 - Hitlere itimat etmeğe imkan 
yoktur. 

2 - Hitlerin nutkunda sulh mü
zakerelerine girişmek imkanını vere. 
cek bir temel yoktur. 

İnfiratçılar bundan Amerika hü. 
k1imetinln memleketi harbe sürükle. 
yebilecek olan her türlü hareketler -

den içtinap etmesi lAzım geldiği neti. 
-ini r.ıkannakta. fakat her iki mec-

liste de ekserfyıeti teşkil eden hükti
met tarafdarlar.ı. Hitlerin nutkunun 
A vrupada harbin devamı hakkında 

mevcut olması muhtemel bütün şüp
heleri izale ettiği kanaatini izhar 
eylemektedirleı:.. Bunlara göre bita. 
raflık kanununun Hitlerin lehinde 
bir fark gr., .. etmiyecek şekilde bir an 
evvel tadili her zamandan ziyade Ic1-
zımdır. 

Mebusan meclisinin hariciye en • 
cümeni reisi Soil Boom, Hitlerin nut
kunda İtalyadaın Holanda v"! Fransa 
hakkında olduju gibi hiçbir sempati 
gösterilmeden bahsedildiği ve Musso
lininin ismi zikredilmediği noktasına 
nazarı dikkati eelbeylemiştir. 

Birçok mebllSlar, Hitlerin Avru • 
pada tecrit edibniş bir vazivette kaL 
dığı:"" beyan etmekte ve Hitler - Sta. 
lin yaklaşmasıma büyük bir iktısadi 
ehemmiyet atfeylememektedirler. 

Ayandan Borıah, Hilerin vaadlerine 
itimat edemiyeceğini söylemişti!'. 

Müstalil mebuslardan Norris, Fran
sa ile İngilterenin, Hitlerin vaadleri. 
ne kaplacaklarını zannetmediğini 

beyan etmiştir. 
Nye, matbuata beyanatta buluna

rak demiştir ki: 
"Bütün Cümhurrelsleri, krallar ve 

Başvekiller gibi Hitle~ de dahilde pro 
paganda yapmak maksadile nutkunu 
söylemiştir." 

Demokrat ay.andan King, şöyle de
mektedir: 

"Hitle:ıain tekliflerinin samimiliği. 
ne itimadım yoktur. Müttefikler, 
harpten vazgeçtiğini isbat edinceye 
kadar ve Polonyanın istilası muka
bilinde tavizat verinceye kadar ken
disine inanmıyacaklardır ." 

Kalifomiya demokrat Ayanından 
Downley, infiratçılarm tezini r.ıüd.1-
faa ederek müttefiklerin talebi vec. 
hile silah endüstrileri genişletildiği 

takdirde bunun Amerikaya olduğu 

kadar demokraallere de za!'an doku • 
nacağını, çünkft bunların mali zen. 
ginlQd•l aarm ...... nı ileri sürmüt
tür . 

Ayan meclisi .pazartesi günü top
lanmak üzere clağılmıştır. Söz söyle. 
mekteki mahareti herkesçe malum 
olan Downley'irı nutku lçtimaın en 
belli başlı hAdtsesint teşkil etmiştir. 

Hatip, Amerikalılan mağlup ede
cek miktarda karaya asker çıkanla
mıyacağını isbat etmiştir. 

Ayan Meclhinde Müzali ... 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ayan mec. 

lisinde bitaraflık kanunumnı tadili 
hakkındaki müzakerelerin dördüneü 
ıününde demokrat Thomas, bitaraf. 
lık kanununun tadili hususunda hü
k6metiıı katiyeın hakkı oldukunu ve 
bunun münhaSJran dahili bir mesele 
teşkil ettiğini Söylemiştir. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Ayan mec
lisi infiııatçılarm noktai nazarını mü. 
dafaa eden Downey'in nutkundan 
sonra dün müzakerelerin devamını 

pazartesiye bırnkrrıı§tır. 

Bitaraf Memlelietlerde 
Paris, 7 (A . .A.) - Bitaraf memle. 

ketlerde Hitlerin nutku itimatsızlık
la karşılanmıştır. Bu nutukta sulh 
müzakerelerine başlamak için makul 
bir temel bulU11madığı söylenmekte
dir. 

Holanda mat!buah, Hitlerin çok 
kanşık bir lisan kuUandığını kaydet. 
mektedir. 

İsviçre matbuatı, nutkun ikna e
dici mehiyette olmadığına işaret e
diyor. Berner Tagewacht gazetesi di. 
yor ki: 

"Hitler bu nutkunda sulbü iste. 
mekten ziyade Almanyanın dünya. 
nın nazannda hareketini haklı gös
termeğe çalışıyıor." 

Rumen matbuatı, Hitlerin sarih 
sulh tekliflerinde bulunmadığı ka.. 
naatindedir. 

Yugoslav ma t'buatı Alınan teklif • 
terinin mütteftkler tarafından naza
n itibara aJmmıyacağını, çünkü 
bunlann Hitleııe emniyetleri kalmaM 
dıAını yazıyor. 

Bulgar matbi.ıatı, Hitlerfn sarih 
tekliflerde buhmmaması dolayısile 

inkisara uğrarmştır. 

Parlı Gazeteleri 
Paris, 7 (A.A.) - Sabah gazeteleri. 

Hitlerin nutku11u soğuk ve müsteh
zfyane bir ~kilde karşılamakta ve 

nutkun metninden Hitlerin korktuğu 
anlaşıldığını kaydeylemektedirler. 

Oeuvre gazetesinde Mme. Tabouls 
tliyor ki: 

"Hitlerin mütereddit ifadesi, duyduğu 

endişeyi tamamlle ifade etme!dedir. Hit
ler, reddedileceğini bildiği için sarih tek
liflerde bulunmaktan çekinmiş, fakat Al· 
man mılletine yapbğı vidi yeriııte getirme!<" 
için bazı teklıflere telmih etmekten ken
dini alamamışbr. HlUer müttefiksiz kaldı
ğı için demokrasilere açıkça hücum et
mekten çekinmiştir. 

Sovyetlerle askeri bir ittifak akdetmek 
imkAnı mevcut olmadığı için Staltnl'n, Hit
lerin böyle bir ihtimalden bahsetmesine 
müsaade etmediği aşikardır." 

Beynelmilel bir konferans toplan. 
masına dair Hitler tarafından yapı. 
lan teklifi mevzuubahs eden Perti
nax, "Ordre,, gazetesinde şöyle yaz. 
maktadır: 
" HiUer, böyle bir konferansı ihtlmamla 
hazırlamak lAzım geldiğini söylüyor. 
Chamberlaln ile Daladler, bu konferansın 
HitlercJliğin yıkılması suretile nasıl ha
zırlanması !Azım geleceğini kendisine gös
termeğe hazn-dırlar. Hitlere cevap ver
mek için sulhiln bu başlıca şartının iki 
Başvekil tarafından tekrar edilmesi k~
fidir." 

Ere Nouvelle gazetesi şöyle yazı. 
yor: 

"Hitler, müphem bir ifade ile mütare
ke aktedilmesi l!lzumundan bahsettikten 
sonra "Alman milleti harbin lilzumsu:ı: bir 
sefalet ve korkunç tehlik~ler,, doğuracağıM . 
na kani bulunduğu için harbe nihayet ve
rilmesi l!Zll1\ geldiğini söylüyor." 

Epoque şöyle diyor: 

lngiltere ordıaunJa va.zile alan VinJıor Dükü, 
Harbiye Nazırı Hoar Beliıha ile 6Örüfiiyorlar 

"Bu nekaratı dört beş kere dinledik. A
vama mahsus olan bu hitabenin fakirliği 
insanı hayrete dilşilrüyor. Alman milleti ne 
kadar safdil olursa olsun HiUer, ken
di mllletine dahi bu kadar soğuk ve kuru 
deliller göstermekten içtinap etse idi daha (Başı 1 incide) Fransız toprağındadır ve bir çok sah 
akıllıca hareket etmiş olurdu." evvelki teşebbüslerinde de olduğu ra istihkimlariİe doludur. MajinG * üzere daha bidayette altim bırakıl. hattının ileri mevzilerini teşkil edeıı 

Londra, 7 (A.A.) - İngı1iz p:azete- mıştır. buralarda müteaddit büyük kaleler, 
leri, Hitlerin nut)tunu çok soğuk kar- Harek&tın başındanberf Alınan ku. vardır. Bununla beraber kesif or• 
şıladılar. İngiliz gazetelerinin fikri- mandanlığı bu mıntakada bundan ev manlarla kaplı olan bu mmtakad• 
n\göre, bu nutuk, vaziyete hiçbir ye vel de bir çok teşebbüslerde bulun- tarassut işi çok güç olduğundan A).. 
ni unsur ilave etmemi§tir. Umumi- muştur. Vissembourgun pmal ve manlar arazinin de çıkıntılanndan iS• 
yetle matbuatın kanaati, Führer'in garbı ormanlıktır. Bizzat Vissem- tüade ederek bazı hareketlere tepb
.sara.batten ar~ beyçiWUP yeni te _ bourg şehrinin bir ka~ 'kilometre gar. ous edıyorlat. 
cavüzler hazırlamak lçin zaman ka. binde başlıyan küçük Vosgesle!" ki, /ngilis liıtalan Fraruaila 
zamnaiı istihdaf eden bir manevra Lauterin öte tarafında Alman top - Londra, 7 (A.A.) - İngiliz kıtaa-
olduğu merkezindedir. raklannda Fransız köprü başını teş- tının Fransaya ~akli gece gündüz A-

ltalyadCI Vaziyet kil etmektedir. O kadar yüksek ol. rızasız ve hadisesiz devam etmekte-
Roma, 7 (A.A.) - Hitler tarafın. mamakla beraber kamilen ormanlar- dir. Bu muazzam işin muvaffakiyetl 

ilan söylenen nutkun ciddi bir tet- la örtülü olan bir dağ silsilesidir. Bu- önümüzdeki perşembe günii Chanı
kik~en geçirilmesi lazım geldiği ve rası Alzas cephesi denilebilecek olan berlain tarafından Avam Kam~rasın
İnailtere ile Fransanın Führer'in tek ve Rhin ile Wissembourg arasında da tebariz ettirilecektir. 

liflerini kabul edip etmiyeı!eklerine imtidat eden kısım ile Lorraine cep. • 
dair henüz bir şey söylenemiyeceği hesi denilebilecek olan ve Plrma - Paris, 7 (A.A.) - Askeri makanı-
yan resmi bir notada kaydedilmek- sens'in cenubundan Mosell'e kadar lar, evvelki gün askerliğini yapmak
tedir. Burada nutkun nisbeten mute- imtidat eden kısmın arasında muta- ta olduğu kıtadan firar eden eski ko
dil olan lisanına işaret edilmekte ve vassıt bir mıntaka teşkil eder. münist partisinin umumi katibi Mau
bu nutkun Hitlerin son sözü olduğu Alınan hududu Fransızlara ait o. rfce Thorezin tevkifini emretmiştir 
noktasında ısrar edilınektedir. Ali- lan Vissembourg çıkıntısını garpten Yeni "Amele ve Köylü,, grupund 
kadar hüklımetlerin karar vermekte M d t reıs· ı· Ramette ve umumi ke.tı·bı" n-..1.. çevirmekte "\(e un a ormanının u Dl".,. 

istical göstermiyecekleri, gerginliği bir kısmını Alman topraklaqnda bı- mond Bonte de firar etmiş ve henii' 
izale ve itimada avdet imkanlarını rakmaktadır. Fakat bu dağın zirvesi bulunamamışlardır. 
araştıracaklan burada ümit ediL ====================--=======--=:-* 
mektedir. 

* Sabah gazeteleri, başmakalele~n-
de Hitlerin nutkunu realist ve yapıcı 
olarak tavsif etmekte ve Führer ta
rafından rleri sürülen tekliflerin u. 
muml menfaat ve bilhassa Avrupa 
medeniyeti bakımından pek ciddt bir 
surette nazan itibare alınması llzım 
geldiğini kaydeylemektedirler. 

Messagero gazetesi, Führer'in u. 
mumi görüşünün hakikate istinat et
tiği için kati ve müvazeneli olduğu.. 
nu ve sulh lehindeki teşebbüsünün 

bu sebeple kuvvet ve otorite ifade et 
tiğini yazmaktadır. 

* 
Gazetelerin biliirdiğine göre Hit. 

ler'in nutkunun metni dün sabah sa
at 10 da Almanya sefirinin ziyareti 
esnasında Mussoliniye tevdi edilıniŞ
tir. 

Yeni Zelandada 
Wellington, 7 (A.A.) - Yeni Ze-

Birgide Selin 
Verdiği Zarar . 1 

İzmir - Birgi kasabasındaki son 
seylabın verdiği zarar 200 bin lira 
olarak tahmin edilmektedir. Dört in
san ve yirmi kadar da hayvan bo
ğulmuştur. 

Çay mecrası ve sahilindeki cadde. 
lerle çarşıda, seller taraf ında."l geti
rilmiş olan taşların temizlenmesine 
çalışılmaktadır. Bu taşlann içinde 
15 • 20 ton olanları da vardır. 

Jeolojik tetkikat 
İzmir, 5 (A.A.) - Dikili zelzele 

mıntakasında jeolojik tetkikat yapa
cak olan altı kişilik bir heyetin cu. 
martesi günü Ankaradan buraya ge
leeeği haber verilmektedir. Heyet, 
pazar günü Dikiliye giderek zelzele 
sahasında ilmi tetkikatta bulunacak-
tır. 

landa'nın Başvekil Vekili Fraser, be- lifleri beklemekte olan Japon mah. 
yanatta bulunarak demiştir ki: filleri, Hitlerin tekliflerinin muğlik 
"- Demokratik zihniyetin dünya ve karanlık mahiyeti karşısında sür 

da adaleti ve insanlık prensiplerini priz hissetmiştir. Bu mahfıllerin tik 
ihya edeceğinden eminiz.,, rine göre, bu tekliflerin Fransa ve 

Umumi bir toplantıda Maliye Na- İngiltere tarafından kabulü imkan-
zın Nash, şöyle söylemiştir: sızdır. 

"- İngilizce konuşan milletler Japon mahfilleri bilhassa şurasını 
mütemadiyen taarruza uğramak teh alaka ile kaydetmektedir ki, B. Hit
likesi altında yaşıyaınazlar. Harp, terin nutkunda Rusyanın askeri yar. 
menfi bir netice verdiği takdirde dımda bulunacağına dair hiçbir sa
bundan ilk zarar görecek olan biziz.,, rahat mevcut değildir. Japon mah. 

Tokyodaki lntıba filleri, bu sükutu, Rusyanm bitaraf 
Tokyo, 7 (A.A.) - Havas: kalmakta devam edeceğine bir delil 
Almanyadan sansasyonel sulh tek- gibi telakki etmektedir. 

Bursada Kanlı 

Bir Cinayet 
:Bursa (TAN) - Yiğitler ltöyünde!I 

Mehmet, Esat, Hüseyin ve Osm 
Bursa pazanna getirdikleri fasuly.
yı sattıktan sonra akşam üzeri 1' 
kadın ve rakı alarak Demirkapı ~ 
nndaki bahçelerden birinde başt.r 
dıklan eğlence cinayete sebep olmuf" 
tur. 

Bu ejlenceye iştirak .,den a~ 
köylü Mustafa .Karabıyık ile Esat. 
kadm yüzünden kavga etmişler~ 
Esat, Mustafaya bir tokat atmış, Mufı' 
tafa da taşla Esadı başından yaraı-
mış ve kaçmıştır. Ertesi gün iki-' 
Tahtakale civannda karşılaşmışlst 
ajız ve yumruk kavgasına başlanııt' 
lardır. Neticede Mustafa, Esadı 1'lı' 
çakla sal omuzundan yaralayıp 61-
dürmüştür. 

Cül'lllü meşhut mahkemesine veı+ 
len Mustafanın muhakemesi he_.o 
görülınüş, müdcieiumuml, ceza katıO
nunun 448 inci maddesine göre cerl' 
landınlmasını istemiştir. 

lal Alayı• Derken öıcJI 
İzmir - Değirmendere nahi 

nin Yeniköyünde, bir ton ağırh 
dakl kayann dibinde bulundu 
tal.min ettikleri mühim miktarda 
lı çıkarmıya uğraşan iki köylil 
Osman, kayanın altında kalıp ölıd 
tar. 
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r········tt·tk·a·;:·; ............ Balkan Oyunlarının ikincisi 

i Yazan: Pameıa Hansforcı. Çeviren: Cevat Şakir f ıDzregzne Bagragzmzz 
~.............. •••••••• •••••• ....1_ Çıif,t Olarak Çekı'ldı· · K ansı ölmüştü. Mlster Bat-

tle onun eksikliğini pek a. '44 
cı bir surette duyuyordu. Bu acı· 
.Yı onun iyi ve yahut güzel bir ka. 
d~n olduğu içi.i. duymuyordu. Çir
kındi, aksiydi. Ne var ki, yağmur. 
lu bir günde onun ceseclini çamur· 
lara gömdürürken M. Battle kendi 
kendine "şimdi ne yapacağım?,. 
diye soruyor ve bu meseleyi kafa
şında bir türlü halledamıyordu. 
Karısı Kate yaşadıkça, hiç ol. 

nıazsa, Mister Battle için bir rneş· 
gale oluyordu. Bazan karısını pay. 
larrı.ayı, hazan da şerrinden yaka 
sıyırmayı, hafta sonu aldığı ücre· 
tin bir kısmını gizlemek için türlü 
türlü yalan ve dolanı uydurmağı 
düşünüyor ve canı sıkılacak vakti 
kalınıyordu. 

Gel gelelim şimdi evde yalnız 
kalacütı. Kendisine bir saldıran, 
kendisini alt etmiye uğraşan bi. 
risi olmayınca, her işsiz kalmış o
lanlar gibi güçsüz ve eğlencesiz 
kalacaktı. 

M ister Battle çelimsiz ve gös.. 
terişsiz biri idi. Farzedelim 

ki, yeni baştan evleneli, kansını 
hangi meziyeti, hangi güzelliği ile 
cezbedecek ve memnun edecekti? 
Mister Battle bu suale cevaben 
kendi kendine "bir genç değilsem 
de ihtiyar, güzel değilsem de çir
kin sayılmam.Nisbeten az olsa da e
nıin bir maaşım var. Çok kadınlar 
benden beterine can attılar,, dedi. 
Hemen gazeteye şu yolda bir ilan 
verdi: 
"Yaşım kırk beş. Zevklerim sa

de, senevi iradım 200 liNı. İçki 

kullanmam. Evlenmek istiyen otuz 
beş yaşlarında bir kadınla görüş.. 
mek isterim.,, 

İlanıri basıldığının ertesi günü 
gazetede şu cevabı okudu: 
"Bayım. Teklifiniz,....)Jende alaka 

uyandırdı. Otuz yedi yaşındayım. 
Cazibedar bir sima ve mütenasip 
bir gövdeye malikim. Biraz piyano 
Çalarım. Sesimin bir operaya ya
kıştığını dostlarım iddia eder. İyi 
Yemek pişirir ve iyi dikiş dikerim. 
Bana bir randevu veriniz. - İm
za Dulsi Rayan.,, 

İşte ondan sonra Mis Dulsi ile 
Mister Battle mektuplaşarak pa
ıartesi günü saat dörtte Vadley so
kağındaki Delta kahvehanesinde 
birleşmiye ve görüşmiye karar ver
diler. 

P azartesl gününe kadar Mis
ter Battle dişçide dişlerini 

temizlettirdi. Bıyıklarını tamamen 
traş ettirdi. Her gün hamama gir
di ve konuşma,mevzuu bulmuş ol. 
llıak için harıl harıl bir iki roman 
okudu. Geceleri hayalile Dulsiyi 
'Yaratmıya uğraşıyordu. Karşılaşa

cağı. kadının her halde balık etli ci. 
Velek, çevik, bir kadın olduğunu 
tahmin ediyol'dU. Ona bayağı aşık 
olınuştu. Yatakta Dulsiyi opuyo

rurn diye uyuyuncıya kadar on, on 
beş kere yatak yastığını öpüyordu. 

Akıbet dört gözle b.aklenen ma
hut pazartesi günü gelip çattı. Mis-

ter Battle ayna karşısında saatler. 
Ce yüzünün tuval~tini yaptı. En 

Yeni ve şık elbiselerini giyindi ve 
•aat üç olunca kapağı kahvehane-

Ye attı. Heyecanından yerinde ra. 
hat oturamıyordu. Saat dörde doğ· 
?'uydu. Kapı açıldı, içeriye şapka. 
11l'lın en sivri tüyünden, yazlık is· 

karpininden kana batırılmış gibi 

kızıl çakan, sivri tırnağına kadar 
'Yekpare bir şaheseri çerçeveliyor -

du. İp ucunda oynatılan buruşuk 
bir kağıt parçasına bir kedi yav· 

!'usu nasıl atlarsa, Mister Battle'. 

l'lin de yüreği öyle hopladı. Göze 

ince bir sırça gibi zarif görünen 

böyle bir gövdeyi, kıyıp ta kolları 
lrasında sıkıştırabileceğini düşün
dükçe için için "yakışır mı sana be 

hey nıeşe odunu?., diye kendine 
Çıkışıyordu. 

1( ad~n birisini arıyormuş gi. 
).!· bı sağa sola bakıyordu. 
4ii ı~ter Battle güzel kadının ken· 

sıni arad ~ h . d' D ıgını emen kestır ı. u-

Atina, 7 (Hususi surette giden ar
kadaşımız bildiriyor) - Onuncu Bal. 
kan oyunlarının ikinci gunu olan 
bugün (dün) yapılan müsabakalarda 
Türk takımı şimdiye kadar muvaffak 
olamadığı bir zafer kazandı. 

200 metre düz koşuda Muzaffer bi
rinci, Gören üçüncü gelerek zafer 
direğine bay:ttağımızı çift olarak 
çektirdiler. Fakat buna mukabil ta
kımın en kıymetli uzvu olan Melih 
400 metre mania koşusu seçmesinde 
bir maniayı atlarken yere düştü, a
yağına kramp girerek yarışı bıraktı. 
Öylelikle bu yarışta umduğumuz İ
kinciliği alamadığımız gibi finale de 

memiz ve kazanmağı beklediğimiz 

4X100 bayrakta da birincilik ümidi-
miz zayıflamış olacaktır. Bunlara 
rağmen tak·ım, Romanya ile aradaki 
4 puvan farkı kapatmak için olanca 
gayretile çalışacaktır. 

Dün mesaisil'!.i b!i!..rmiş olan kon. 
grede Mısır atletlerini bazı kayıtlar 
altında Balkan oyunlarına davete kn. 
ııar verildi. 

Pera Taliımı Ankaraya 
Ça~ırddı 

1 kalamadık. 

Bu sene tescil edilen ekalliyet 
klüplerinden Pera Ankaragiicü tara. 
fından iki maç yapmak üzere Anka
raya davet edilmiştir. Ayni tarihte 
Peranın lig maçı bulunması dolayı. 
sile Ankaraya gitmesi mümkün ola. 
mıyacaktır. Çünkü ajanlık lig maç
larını hiçbir suretle tehir etmcmeğe 
karar vermiştir. dağını aynada meşkettiği en can 

yakıcı tebessümle büzerek: 
- Mis Dulsi Rayanla müşerref 

olduğuma eminim. 
Diyerek eğildi. 

Kadın hiç eevap vermiyerek i"
ce burnunu havaya kaldırdı. Göz 
ucile saldığı bir istihfaikarane Jııa. 
kışla Mister Battle'i şimşeğe çar· 
pılmışa benzetti. Kadın azametle, 
kahvehanenin ta öteki ucuna yürü. 
dü. Orada, iri yarılığı ile bir bok· 
sör olduğu besbelli olan bir adam. 
la görüştü. Herif yerinden fırlayın· 
ca gelip Mister Battle'irı yanında 
dikildi. Burnu yediği bir yumruk. 
tan yamyassı olmuş, kulağının bi
ri de şakağından filizlenmiş gö -
bekli bir marula benziyordu. 

Mister Battle'e "ulan kel'9.ta bak
sana bana, sen karıma ne diye laf 
ettin?,, diye söze başlıyarak bir iki 
küfür kasırgasile Mister Battle'nin 
şerefli ecdadını, cinsini ve cibilH. 
yetini ve gelecek evlat ve iyalini 
kasıp kavurdu. 

Mister Battle, neredeyse başı-
na yumruk inecek diye bü. 

zülüp küçüldükçe küçülüyor. Bin 
bir özür diliyordu. Nihayet iri ya· 
rı adama, birisini beklemekte ol. 
duğunu ve karısını beklediği ~adın 
sanarak yanılmış bulunduğunu bin 
dereden su getirerek anlatabildi. 
Herif "hele bir daha yanıl da gü
nünü görürsü.n!,, diye, koca bir 
balyöze benziyen yumruğunu salla.. 
dı. Gidip yerine döndü. 

Aradan çok geçmedi. Mektup -
!aşmakta kararlaştırmış bulunduk. 
!arı gibi giyinmiş bulunan bir ka
dının kapıdan girmekte olduğunu 
gördü. Hah işte Dulsi Rayan tam 
buydu. Fakat kadın altmışlık bir 
cadalozdu. Çene etleri rüzgarsız 

havada ipe gerilen ıslak çamaşır. 
lar gibi perde perde sarkıyordu. 

Sıskalaşmış bacaklarını saramıyan 

çoraplar ayak bileklerinde kırışı -
yerdu. Kadın masalal'ın arasında 

geziyor ve hiç utanmadan her er. 
keğe apaşikare ve uzun uzun ba
kıyordu. Nihayet gelip Mister Bat. 
le'in önüne dikildi ve: 

- Mister Battle zannedersem 
sizsiniz, dedi. 

Mister Battle "demincek ben ya
nıldım, şimdi de siz yaınldınız. 
Katiyen Mister'Battle ben değilim,, 
diye cevap verdi. 

5000 metre yarışında Rıza Mak. 
sut çok hızlı koştuğundan abandone 
etmeğe mecbur oldu. 

Muzaffer 200 metrede rnüsabakn. 
yı terketmek mecbu~iyetinde kaldı, 
çok sinirli idi. 

Balkan bayrakta 800 metre koşan 
Rıza Maksudun yorgunluğu yüzün
den bayrağı dördüncü vermesine 
rağmen 100 metreyi koşan Melihe 
tekrar kramp girmesile üçüncü ola. 
bildik. 

Umumi tasnifte: Yunanistan 62 
puvan, Yugoslavlar 40, Romanya 26, 

Türkiye 22 puvandırlar. 
Melihin ayağı iyi olmazsa yarın 

400 metre koşuda umduğumuz birin. 
cilik ve ikincillkten birisini kaybet. 

Muşta Kudret 
Helvası Yağdı 

Muş (TAN) - Bu sene yazın ku
rak geçmesine rağmen mıntakamıza 
her senedekinden fazla kudret hel. 

vası yağmıştır. 

En çok meşe. yapraklan üzerind~ 

görülen bu tatlı madde, köylülerin 

şeker ihtiyacını tamamen temin et· 

mektedir. 
Kendine has bir lezzeti olan kud. 

ret helvasını bazılan piyasaya çıka
racak derecede çok toplamakta ve ki. 
!osunu kırk kuruşa kadar satmakta
dırlar. 
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Halem Komitesi Azahğı 
Münhal b\llunan İstanbul hakem 

komitesi balıklarından birisin~ Ga
latasaray klübünün eski idare heye
ti azasından ve kıymetli idarecilc. 
rinden Osman Müeyyet namzet ola
rak gösterilmiştir. 

Bu Sabahki Maç 
Bu sabah sıaat 9 da Taksim stadın

da Şişli ile Kurtuluş bir müsabaka 
yapacaklardır. Geçen hafta lig ma. 
çında Şişli Kurtuluşa mağliip olmuş. 

tu. Bu maç revanş mahiyetinde ola
caktır. 

BiR PUDRA 
Tecrübesi Karşısmda 

lo.ooo 
KADININ 

Dah'a 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

BiR TECROBE 

Pudra aleminde 
yeni, cazip ye son 

Hayreti 

• Bugün bu 

TECRÜBE 

yi yapınız. 

Kütahya Bölqesinde Futbol Maçları 

bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİ
REN şayanı hayret ve yeni biı' un
sur, şimdi ipekli elekten geçirilmiş 

en ince bir pudra ile miiddckikane 
bir tarzda karıştırılmıştır ki hu sa • 

Kütahya (TAN) - Bölge birinci. 
liği futbol maçlarına Gediz ve Tav· 
şanlıda başlanılacaktır. İki devreli 
olan müsabakalara Kütahya Gençler 
birliği, Gedizspor, Emet Gençlerbir. . 

yede cHdc bir parlaklık ve yeni bir 
hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten, 

gençliğin tabii renkleriyle giizclle • 

şlr. Fazla olarak terkibindeki şayanı 

hayret bir unsur olan "Krema köpii. 
ğü" iıntiyazh usulii sayesinde iki 

• misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yiizünüziin bir tarafını 

"Krema köpüğü,, havi Tokalon pud
rası ile ve diğer tarafını da hcrhungi 
bir pudra ile pudralayımz. Şa~·et 

"Krema köpiiğü" havi pudra ile 
pudraladığınız taraf diğer tarafa na-

liği, Tavşanlı gençleryurdu ve Uşak zaran daha taze, daha gen!t ve dcıha 
cazip göriinmiiyorsa aldığınız Tc>ka

Turan İdmanyurdu iştirak edecektir. 
lon pudrasının parasını iade ederiz. 

Resimde Kütahya gençlerbirliği takı- TOKALON pudrasının (c, katadc 

mı ~örülmektedir. raiibct bulan yeni 10 rengi ,·ardır. 

'l 

SATIŞ I LAN 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Halil tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23795 ikraz No.sile borç alınan pa• 
raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden 
dolayı a-yrı ayn satılmalarına k8l'ar verilen ve yeminli üç ehlivukuf tarafından 
her bldne ayrı ayrı olarak f720) şer lira kıymet takdir edilrnl.s olan Balat'd:ı Kes
mckaya'da Hamam! Muhittin m:ıhallesinln Yoğurthane ve Söğütlü bakkal soka
gında eski ve yeni ı No.lı sağı keresteci Artin hanesi, solu kısmen 22, kısmen ~4 
No.11 haneler ve tarafı diğeri yol ıle çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 
22 yeni 20 No.lı sa~ı ı solu 24 N'o.lı haneler, iki tarafı yol ile çe\'Tili yine ayni 
mahalle ve sokakta eski 24 yeni 22 No.lı sağı 22 solu 26 No.lı haneler, bir tarafı 
Artin hanesi ve diğer tarafı yol ile çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 26 
yeni 24 No.lı sağı 24, solu 28 No.lı haneler ile bahçeleri, bir tarafı Artin bahçesi 
ve dii:er tarafı yol ile çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 28 yeru 26 

No.Iı sağı 26 No.lı hane ile bahçe, solu Sa lam on menzil ve bahçesi ve bir tarafı 

keza Artin bahçesi ve tarafı rabÜ yol ile çevrili ceman beş bap hanenin evsaf ve 
mesahası aşağıda yazılıdır: 

20 No.lı hane: Kagir olup iki katlıdır. 
Zemin kat: Zemini karesim:ın taşlık, yük \'e dolaplı bir oda \•e bu odanın altında 

kuyusu olan bir bodrum, zemini malta dö~eli bir mutbak, merdiven altı ve he
lı'ldır. 

Birinci kat: Bir sofa tizerindc döşeme ve çatısı harap bir odadır. 
Çatı: Bır oda, zemi'Q.i çinko ve onü demir parmaklıklı taras olup odada yük ve 

dolap vardır. 
22 No.lı hane: 
Zemin kat: Zemini kırık malta döşeli bir taşlık. altı bodrum olan ~ oda, ar~ 

kadaki bahçede müşterek bir kuyu vardır. 
Birinci kat: Dolabı olan bir sofa ve bir odadır. 
İkinci kat: Bir ı<ofa ve dolap ve önünde demir parmaklıklı bir tarastan ioaretiir. 
24 No.lı hane: 22 No.lı evin aynıdır. 
26 No.lı hane: Bu da 24 No.lı e•·in aynıdır. 
İşbu binaların zemin kat pençereleri demir parmaklıklı ve beden duvarları k~glr 

olup içerleri haraptır 
1 No.lı hane: 
Zemin kat: Zemini malta döşeli taşlık, altı bodrum olan bir oda, zemini malta 

döşeli ve bahçeye kapısı olan bir ınutbak olup üst kısmı dijerlerinin aynıdır. Dahi
len ve haricen tamire muhtaçtır. 

Mesahaları : 1 No.lı evin mesahası 30 metre murabbaıdır. 
20 No.lı evin rnesahası 31,5 " " 
22 No.lı evin mesnhası 30 " " 
24 No.lı evin mesahası 29,5 ·~ " 
26 No.lı evin mesahası 32 " ,. 
Bahçenin mesahası 20 '1 

" 

İşbu oeş evin tamamının mesahası (173) metre murabbaıdir. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahalan yazılı beş bap hane ayrı, ayrı olarak açık 

arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 16-10-939 tarihinden itioaren 
936/542 No. ile İst:ınbul Dördüncıi icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İUında yazdı olanlardan fazla malUntat almak isteyenler 
işbu şartnameye ve 936/542 dosya Ne.sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklıl~rıa diğer ııHl.kadarların ,.e irtifak hakkı sahiplerinin 
,gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını iı
bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün için de el-Takı müsbitelerile birlikte memuri
yetim ize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haZ!arı tapu sicili ile sabit olmndıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş 
\'e lüzumlu maICımat alınış ve bunları tamamen kabul etmi~ ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Gayrimenkul 16 - 11 - 939 tarihinde Perşembe gi.inü saat 14 den 16 yaka
dar İstanbul · · dördüncü icra memurluğun da ilç defa baiınldıktan sonra en çok 
ıırttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına rUçhnm ollan diier alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayrı menkul ile temin edllmiş alacaklarının mecmuundan :faz
laya çıkmazsa en ı;ok arttırıının taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 1 - 12 - 939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rllç
hanı olan diğer alacaklıların bu gayri men kul ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak ve muhammen kıy metin % 75 sini tutmak şaTtile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. ve satış 

2280 No.lı kanuna tevfikan geri bırakılır. 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olun an kimse derhal veya verllen mühlet için

de parayı vermezse ihale kararı fesholun arak kendisinden evvel en yükselweklif· 
te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olm'lı: veya 
bulunmazsa hemen on be~ gün miiddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki :fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak :fa
iz ve diğer zararlar ayrıca bükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera~ harcını, yirmi se
nelik ta\·iz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecburdur. Müterakim ver
giler, tenvirat ve tanzifat ve delltlliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve 
müterakim vakıf icaresi alıcıya ald olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. fı
bu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu O.:. 
dasında işbu ilim ve eösterilen arltırma ~artnamesi dairesinde satılacağı ilb 
olunur. (8172) 

, ............ m .......................... ~, 

T. 1$. BANKASI 
1939 Küçük Cari 

32.000 
Hesablclr ikramiye Plam 

Lira Mükiifat 
Kura keşide tcıırihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos~ 1 EyUil, 1 lkinciteırin 

İKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 tf 1000 ,, 5,000 ,, 
8 ,, 500 ,, 4,000 ,, 

16 ,, 250 ,, 4,000 ,, 
60 ,, 100 " 

6,000 ,, 
95 ,, 50 ,, 4,750 ,, 

Z.50 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 
talihinizi de denemiş olursunuz. 

~ ............. , .......................... .,, 
,. Dr. Şükrü Mehmet 

Gureba hastanesi cilt ve zührevi has
talıkları sabık hekimi Parmakkapıda 

[stiklal Cad. Ankara apartımanı 99 No. 
daire 2. Hergün sabahtan akşama kadar 

' Or. SUPHI ŞENSES 
1 İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-
1 ler apıırtıman. Fakirlere parasu:. .. _________ .. ı, Tel: 439?' , 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ralil LOtfü DÖRDÜNCO. Gazetecilik ve 
Ncsrivat T. L. S. Basıldıh Tel' TAN Matbaası 



c:::::===-• TAN 
~-------ıs ua 21 BiRiNCi TEŞRiN 1939 _______ .., 

Profesör Dr. Besim Omer 
Akalla'ı• Kltaplanndan: Viyana Sonbahar Sergisi 

Kuruı 

Osom ve Ozamıe Tedavi ı IO 
Gengllll koruma • Çok ya-~napanm en milbim ilmwlf ft eam.yi MrsiJerindenclir. 

Der ttlrlii izahat için ham buhuum: Türkiye umum mlmeulll: 1&ma ı 2& 
TUrk Oooufu ya .. mılıdır : IO 
TUrk Çecuıunu nuıl yı .. t • K. A. M 0 L L E R ve Ş E R 1 K 1 

İstanbul Galata Minerva Han Pos ta kutusu: 1090, Telefon: 40090 11 -NUfue elyaeetı, •ilam 

malı: 

Siz de Seyahat T enzil&tından istifade Ederek Geri Kalmayınız. a - ooouk bakımı • 1tuet1· 
n•ll, 8ıllam ırk ı 10 1 
kOltOr (250 r•lmll) ı 100 

Bütün esbabı lstlralıat, en mutena ve nefis yemekler, en temb: oteller sayın leı'gi ziyaretçilerinin emirleri- I Kltaplann hepe! resimli ve ı,ı 

ne tahsis edilmiştir. Almanyay:ı giriş ve çıkış vizeleri parasızdır. ••••••r~ iim••kllıdda buılımftu' . ...... 

ilJli(jiJ ................ ıuratAı Kocaeli P. T. T. Midirliiünden: 
Adapazan te1erı milfeddlde blnaaı bıfuının 9-10-939 tarlhlnde fhaleıilne dair o

lan lllııı ubık hükümsüz olup qalıda 7Bzıh mevad ilAn olunur. 
1 - Adıpuarında Telefon mo,eddlde merkezi lnfU1 açık ekailtmqe konul-

m111tur. 
2 - YaJ)l]acak itin keffl bedeli 8790 lira 88 kuruftur. 
Bu ise aid evrak: 
A - Projeler ve bln8nın vaziyet plAnı. 
B - Ketif hullsa cetveli ve ölçü cetveli. 

Baı. Diı. Nezle, Grip, Romatizma .. ~~=afla VekAletlnin pne1 ve fenııl ıartnunelerf7Ie bfn&7a afd hususi femı! 

N 1 
&: • D - Mukavelename mOsveddesl ve açık ekailtme prtnamelf. olup iateJenler bu 

evrall ı aınklıfr, Ye bitin ajnlann'flt derhal leNr. evrakı her ıon İzmit posta ve teıırat müdürlQlünde •hbilirler. 
icabında tinde 3 kaıe alınabilir. 4 - l!:kalltme 18-10-939 tarihine rutlı7an Ç8rfamba sana saat 10 da İzmit P. 

___ T . T. MüdilrlGIOnde tetekkOl eden komil:von huzurunda :yapılacaktır. 
1JIJIJ7 Her yerde pullu kutulan urarla isteyiniz. UM 

0
sd- İsteklilerin bu ile aid 859 Ura 32 kuruı muvakkat teminatı İzmit P. T. 1'· 

M ürlütü veznesine 7atırlıklanna dair makbuz V978 1&:vanı kabul banka mektu

lstanbul Levazım Amirliğ!nden Yerilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

livu cambonanan l'l,000 kilo ude J'8lı bpah zarfla eksiltmeye konalnnqtar. 
Jfahammen bedeli 21,000 lira ilk teminatı 1575 liradır. İhalesi 11-lo-939 Cartam• 
ba stlntl tut 16 da Sivuta tim• eatımlma komi17onunda :yapılacütır. Sartnamesl 
her rtiD Jııomi17<>Dda ıöriilür. i1teldller kanım.mı 2 ve 3 cll JD&ddelerinde nzıh 'H•i
bJarla ilk teminat maltbadanm ve teklif mektuplannı havi oluı sarfı ihale uatin
den bir IU1 enel Sivuta komie~ vermif baltınıcılr1arclır. "472,. 7655 

* * Tire piyade ala:ymm lbtl:yaçlan olan 80, 000 kilo ıalır V978 Jı:eei eti kapalı zarfla 
~e konulmqtur. tbaıest 18-10-931 pazart..ı ıono uat 10 da Tirede ~de 
alq kararlAbında 79-pılacaJı:tır. Tahmin bedeli 13,800 Ura muvakkat teminatı 1035 
liradır. Eksil~ lireceklerin 2'90 ııayıh kanunun 2 ve 3 cQ maddelerinde isteni
len be1ıe1erlle birlikte ihale lfhı ve saatinden en ıec bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım Tirede ~de ala7 satın alma kom.1.s:yonuna vennil 
buhmacaklardır. Evsaf ve prtnamest Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri, İzmir 
TUmen ve Tirede Ala7 satın alma komiqonlannda okunabilir. (607) (7835) 

~Demir Ye Tahta Fabrikaları-.. 
TORK ANONiM $1RKITINDIN: 

Şirketimiz Adapazan Fabriblan için birinci ımıf 

Altı Tesviyeci ile Bir Elektrik 

lh~~c:>T~]!n~~l!!.~~~!.... 
._ ____ Miidiirlüiüne miiracaatlan. ~ 

Deniz Levazım Sat:nalma Komisyonu ilanları 

1 - Tabınln edilen bedeli (22.400) Ura olan (190.000) kilo 1cunı fasub'• 10 
L Tepin 919 tarihine rutlıyan Sah gü.ntl saat 14,IO da kapalı zarfla •lınacaktır. 

2 - lllt teminatı (1880) lira olup prtnmesi her gün komts:yODc!an &GrWQp ve 
llmabilir. 

a - İsteklilerin 2'80 8Q'llı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapah 
tıekllt mektuplannı en pç 'belli ıGn ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaoada 
bulunan Jı:omia:yon bap•nhpı makbuz mukabWnde vermelerL (7404) 

Gilkrist Yoker ve Ksı. Ltd. Şirketi 
Tirle Antrasffi 

Kok ve Maden Kiilllürü Tüccan 
ve Vapur Acentaıı 

YazıJııne~ 10 bhincitepin 1939 tarihinden itibaren Gala
tada eski Gümrük sokaiJııda Yeni Han (Eski Kredi Lione Bankası) 

ikinci katma nakledileceii sayın müşterilerimize illn olunur. 

} : :ıe~ Oerniryoiiarı Jf' L.rra~lar ısletme U. idaresı ~ia:ı arı 
Atalıda 7lzı1ı 1171'1 menkuller açılc arttırma usuıne am a:yn ve birer sene müd

detle kiran verilecekUr. Bulundukları 7erler, muhammen bedellerl ve muvakkat 
ternlnatlaz:ı. hizaliırıiıda :yazılıdlr. 

MOza:J'ede 21 - 10 • 939 cumartesi ıono uat 10.30 da Sirlteclde 9 uncu IJ1etme 
müdOrlQ111 blnaaında A. E. komiS)'Onu taratmda'D :yapılacakbr. isteklilerin &7nf 
ıon ve natte koınl.Qona ıelıneleri JAmndır. Şartnameler param olarak komil-
7ondan verilm.eldedlr0 (8128) 

aenellk Muvakkit 
No.• •ulUftclulu )'.. ,,. nevr 

. 
)nultaınmen bedeli temtnatı 

Lira Lln 

30 Sirkedde kllh' maiaza 11815 87,38 
a1 .. .. .. 1128 84,45 
13 .. .. .. ııos 82,88 
M Sirkecide AC malua sıo 38,B 

~~ 
Devlet Demlr)'ollan 1 anca ftlotme M.tldOrHllb .. n: 
İstanbul~ trenlerinden: 18, 22. 28, 32, 34, 44, '8, U, M ve 23, 27, 11, 

17, 39, ff, 51, 155, 157 numaralı trenlerin Yesllk6y - K. Celmtıece anmndaki se:yir-
leri 9 - 10 - 119 Pazarteet ~ itibaren lQveclllmllUr. (8127) 

istiklal Lisesi Direktörlüaünden : 

bu ile ihaleden en az sekiz IÜD evvel ve af&tı 8000 liralık :v• ffini bir defada ba· 
Jardıklanna dair referanalaıVle Kocaeli Valllilfne mOracaaUa alacaklan ehliyet 
vesikası ve Ticaret Odam veıdkalannı 2'90 No.lu kanunun tarifleri dairesinde ha-
zırlayarak ekailtme Jı:oml.s:yonuna mOracaatlan UAn olunur. (8010) 

Teknik Okulu Mldlrllğinden : 
1 - 2.10.939 da 7Bpılan mühenclll kısmı lirlı imtihanında 3 - 8 - 11 -

12-H-19-H-B-" - H-H-42-44-U-ff-07-N-
8'7 - aa - 'lo - 81 - 83 - 87 - 105 - 119 - 120 - 121 - 1u -145 -
141 - lM - 181 - 190 - 208 - 204 - 211 - 222 - 223 - 221- 228 -
238 - 241 - 2H - 2A - 284 - H4 - 277 - 280 - 281 - 28'- 288 -
m - • - m - m -~-ru-m-m-m-m-m-
853 - 381 - 3715 - 380 - 183 - kQıt numaralı talipler muvaffak olmn•-
lardır. . -

2 - Muvaffak olan taliplerden derece sıraıile Jıanıilerfnin devlet hesabına 
hangilerinin kendi hesabına kabul olunacaklan ve Jıanılierlnln kadro dola)'laile 
kabul edllenıiyeceli a:ynca llAn edilecekUr. 

3 - Fen memurlutu kımu imtihanı 10 • 10 • 939 salı sana saat dokuzda 
mektepte 7apılacaktır. Mühendis kısmı imtihanına lirlp te kezanamı:yanlardan 
arzu edenlerin 9 - 10 - 939 pazartesi .chıil saat 17 7e kadar bir istida 11e mQra-
caatıan. (8142) 

KANZUK 
L< ll V V ET· Ş l.J R tJ B U . " 

'V'ITJ~Ltf\I 
Kar ısızlık, Dernıansızlık, iştahsızlık gıbı vak'a

larda kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabı__;k ouyiJrnel·.~rin! tc'llin eder. 

V 1TAL_1 N "ŞlJr~ıl;~: her cczıırıede bulunur. 

1 :·~ : : ı / K •\ ~·! Z ~. J K [ C ZAN [ S ı [-3 r~ y o ı ı I ~ı . 1 s ta n bu 1 

lıtanbul Orman Çevlrge Mldürllğinden : 
1 - Orman Umum mCldGrllllO için prlname ve nilmunesl veçhile 1000 adet 

devlet orman çekici ile llOO adet orman çekici kapalı zarf umUe mflnam17a va• 
zedilmistir. 

2 - Mezkar eekJçlerln muhammen fiyatı cem'an (2f000) lirachr. 
1 - Eblltme 919 birineltepin 17 ncl ..ıı dntl saat 115 de İstanbul orman ~ 

viqe mOdOrlOIQ oduında 1'tPJ]acaktır. 
t - Muvakkat temhıat (1800) liradır. 

1 - Saı1name ve nflmuneler İstanbul orman eevfrp mtldllrlQfinde ıernte
bn.ctılL 

8 - Eblltm.,. llreblhnek için istekUlerfn arttırma ve ekatltme kanununa 
tevfikan ihtfsu vatkul ve bu libl lflerhı tamam 7apm11 oldutuna ve bu 1fe ıt

reblleceklerfne dair "'1ka w tlearet odUl velf.kuının ibrazı. 
'l - Teklif mektuplanm QçOııcil maddede 7azıb taatten bir nat evveline 

kadar •etlreceklerL (8012) 

Ylb.. Mlhendlı Mektebi Mldlrllilnden : 
Avnapadan dönerek mekteblmlze devam etmek iıtb"en talebelerin en seç 

20 • 10 - 139 cuma ,ana akpmına kadar mtıracaatlan lilsumu llln olunur. (80'8) 

Yikıek MUhendlı Mektebi Mlcllrlliiladen : 
MekW>lmlzln birinci sınıf tedrUatına 23/10/919 ve diler aınıflann tedrila· 

tma 18/10/911 tarihlerinde blllanacalı DAn olunur. (80415) 

lstanbul Defterclarlljlllclan ~ 
20 - 1D - 939 tadhhıe mOsadlf perşeın be lilnil İstanbul Defterdarhlı MUU Em

lAk MQdürlülQndekJ elulltme konllS)"onu odasında (42096) Ura (44) kurut ketif 
bedelli Beffktafta HQretthı iskelesindeki mevcut binada :yapılacak kıı1aa4'e amba
n tamirat ve tadllAtı lfl kapalı zarf usullle eksiltmçe konulnıu,tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındıt'hk l&lerl ıenel busuat ve fenni sartnamelerile pro
je, keli fhulAsuı ve buna mtltefeni evril: 3 ura 11 kurut mukabWnde miD1 emllk 
daireaiııcle verilecektir. 

Muvakkat teminat (311'1) lira (23) kuru,tur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhiltte (40000) liralık ba ile 1:iiımS 

ff 79-ptıtuıa dair lclarelerlnden l1mıf olctuJClan valkaJara t.tinaden t.tanbd1 vDA· 
:retıne mOracaaUa ekalltmederı sekiz liln evvel a1mnut ~ ve 911 J1}ma aft Ti
caret Oduı veslkaJannı havi kapalı zarllannı 28 • 10 • 919 ttrlhhut mGsadlf per
felllbe ıonn 'U&t 14 de kadar Jı:omJQona t.YdilJe saat 11 de aarflar açıhrken ko-
nüqonda hazır bulunıbalan. ('1'159) 

lıtanHI Ellllllyet MiicliirliiiüHe: 
1 - J:mnb'et Umum MQdllrlntüne mmsup .Amir ve MemurlatcSan rle tec!errOnG· 

ne mQptelA olanların husud un&tol':J'om1Aıda tedavial eat.ftm97e korımupır. 
2 - tbaı. tarihinden aı - Ma:rıs • 940 ~e kadar devun edecek olan lfbu 

1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehart talebe f .. in _,...,.oktur. tedavlnm: be'.U meemuamun muhammen bedell M82 lira 60 ku.nqtur. Muvalıc· 
7 J -- J kat teminat 101 lira 19 kunıftur. 

Dijer IUl1flar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 3 - Katı ihale 19 - Tepinlevvel. 939 Perpmbe S(ln&nde Saat 18 da fstanbal 
devam ol~. Emnb'et MOdllrlOIQ Dairesinde 7Bpılacaktır. 

1-İltf7en1ere tayd prtlanm bllcftnm tuifname aOnderllh'; ~ f - AJAkadar Milw•eler 17n1 IOn ft mtte haar bul11nmaJan. Sm1mmeJ'l ,,... 
' Adim- Şehzade1-p Polis Karakolu arkm. Telefon 22634 ••rlll' mek için de ttctlnetl &ube Mtldth'lotnne mtlracaatım. ('798S) 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra gUnCle 3 defa muntazamaa 

dlılerlnlzl flrçalayınız. 

i ~ tanbul Belediyesi ilanları 
Vali Konalı ve Şifhane mevkilerlııde 7enlden tesis edilecek çocuk babçelerl 

inpat ve ıe.lsatı 29893 lira 90 kuruş tah :m1n edilen bedel 1lserinden kapalı zarf 
uauU1e açılan eksiltmeye talip çıkmamasına mebni H90 numaralı kanunun 40 ına 
maddelf.nln son fıkrasına l6re pazarlıta cıkanlmıfbr. 
Evrakı keffb'e ve prtname 150 kurut m ukabWnde İstanbul Be1edl.7esl Fen hqe

tinden alınabilir. Taliplerin 2242 Ura 5 ku ruıluk ilk: teminat makbuz ve)'a mektup
Jan ile Fen lıleri müdürliltünden alacak lan fenni ehliyet vesikası ve kanunun 
tadAt eyledlli d.lter vuaikle ~10-939 Pa zariesi lilnil aaat 14 de daiml encQmene 
müracaatıan. )8189) 

* * i lk Multam111en 
teminat bedel! 

'12,80 980,00 llue1d hastahanesine 938 mali ~ lbtı:Facs için abn•Clk 
750 kilo İdrofil pamuk. 

108.27 1443,50 Hastahaneler için ılanacak :yatak ,.aza. IUIJ]ık ba ft 
patiakL 

20, 70 278,00 Konservatuar 79-tı kımıl lçJn 'lhnacak Bqaz Pe,Jnlr ve Ke-
fil' PeynlrL 

1150.00 2000,00 Muhasebe teşldlltına ballı fQbe1ere aJm•cak Soba ft So-
ba kurulması. 

Tahmin bedelleri ile ilk: teminat mikdarlan yukanda ~ iller QTl Qn ~ 
elcailtm97e konulmuttur. İhale 12-10-939 Perşembe sQ:nO saat H de daimi endl
mende 71pılacllktır. ~ameler Zabıt ve MuamelAt MüdürlQO k•lemlnde ıörOJe
bftır. Taliplerln ilk: teminat makbuz veya mektupları ile ihale ıünO mua:yyen uatte 
daiml encümende bulunmaları. (7'153) 

* * Çubuklu ıaz depoları ihata duvan inp atı kapah zarf eblltmestne konuliftat-
tur. İhale 18-J.0-939 Pazartesi IOnil saat 1D de dalml encümende 7apılacaktır. Mu
hammen bedeli 11,005 lira 82 kuruş ve ilk teminat 825 lira 44 kunqtur. Şartname 
Zabıt ve llluamelAt Müdürliltü kaleminde ıörQlebilir. Taliplerin fenni ~et w
Bikaları ve ilk: teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna l6re 
Jıazırh;yacaklan kapalı zarflarını ihale l(lnQ saat H de kadar daimi eı:ıcQJMDe 
vermelerL (7821) 

Tlrk Maarif Cemiyetinin 
Zengin ikram17ell 

BÜYÜK EŞYA PiYANGOSU 
Çekilit : 5/ 11 / 1939 İkramiye : 15400 Lira. 

Biletler pi7anıo bayilerinde, Cembretfn Merkez ve tubelerf71• Yeni Poırl:llle 
karıısında Erzurum hanında Resmi tlln İfleri bilroaunda bir lira mukablllnde 
utlbnaktachr. (7tl9) 

1 ttnlllul l11tnlyet Müdürlüğünden: 
1 - J:am9"t Umum ll1klGrlQIO tıetkllltma mensup Amir ve MemurlariJm ile 

tederrihıOne mQptell olldı1aruı buausl sanatOl':J'omlarda tedavı.i ekailtm~ Jı:m
muştur. 

2 - İhale tarihinden 31 Mayıs 940 tarihine kadar devam edecek olan lfbu tedavinin 
heyeti mecmuasının muhammen bedeli 11848 lira 21 kunqtur. Muvakkat temlnatl 
888 Ura 47 kuruıtur. 

3 - Kati ihale 19 - Tetrlnievvel - 939 Per,.ınbe ın:no 1&at 18 da İstanbul Eal
nl;yet MüdilrlOIQ dairesinde ::ra\)llacaktır. 

4 - AJIJı:adar Müeueseler a:ynı &On ve saatte hazır bulunmaJan. prlnamllfl 
&Onnek için de Şube 3. Müdllrl~ mOracaatıarı. (798'1) 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurul119 Tarihi: 1888 

Sermay~I : 100,000,000 Tiril Uraıı 
Şube •• ajana adetli: 282 

Zirai " ticari la. ani banka "Rl•meleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat BanlnlmlD lmmlNab w Dallanal twanaf laeiillplaftiM1a • 
a 50 llrall b•la8n•ara ... , .. C defa .....- bl'a O. ........-

tlba aeı- lknlal7e ~-
' Mel ı.• Llnbk "'" Un 
' • HO • Z,IM • 
' • 111 • ı.• • . . ... . ,.... .. 

lff • ... • ' ·"' ~ 
Ut • .. • ..... ~ 
181 ;. ZI ;; UOI • 
biıatAT: ~ paralar bir mıe ~ IO Undan ._. 

dOfm11eDlere OaUd,e qıktılı takdirde ,. IO- fazlaslyle ~ 
K..ıar IWde C Wa, 1 ~ l 8klaelUa-. 1 llut w 1 B•tw 
tallllerhMle ~lweldhı. -
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