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Almanya Son Sulh MiHVER SiYASETiNiN IHYASI 
Teklifini de Reddetti Almanya, Rus Nüfuzunun 

Belçika - Holanda Müttefiklere Tuna da Yayılmasına 
YardımEtmekle itham Olunugor Karşı Gelmek istiyormuş 
Niçin Harp 
Olmuyor? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

D ünyanm hadiselerle dolu 
olmaamaveATrUpaharp 

!halinde bulunma.ama rağmen, 
!Oç liİD süren bayram içinde f ev
kali.de hiçbir hadiae kaydedil
memittir. 

Uç günün h!diselerini şu iki üç 
eüın1e ile hulasa etmek mümkündür: 

1 

. . 

1 - Almanlann Holandayı istila 
etmeleri tehlikesi azalmıştır. Alman. 
ya Holandanın bitarafiığına riayet 
edeceği hak.kında resmen teminat 
ftl"m.iJtir. 

HolanJa bahriyelileri bir geçıt reıminJe 

2 - Garp cepbemtde kayda şayan 
bir hareket olmamıştır. 

3 - Sovyetlerle Finlandiya ara
mndaki müzakereler inkıtaa utra. 
mlfbr. Sovyet matbuatı Finlandiya
,.. karşı şiddetli bir Usan kullanma. 
la başlamıştır. Fakat hudutta ciddi 
\ir :hareket görülmemiştir. 

4 - Almanyanın şimdilik ciddi bir 
taarruza geçeceği aünden güne fÜP
beye düşmektedir. 

Nazilerle Müttefikler 
Arasındaki Ihti)if ı 

Ancak Harp Halleder 
• B u hidiselere bakınca insanın 

aklına ilk gelen sual fUdur: 
Harp olmıyacak mıdır? Almanya bir 
an e9Vel katı hir netice almak için bir 
taarruz hareketine geçmtyecek mi. 
dJr? 

Berlin, 15 (A.A.) - Hariciye Nazın Von Rıibbentrop batün 
Belçika ve Holanda Elçilerini kabul ederek, Belçika ve Holanda 
tekliflerinin, lqiliz ve Framız hük\imetleri tarafından reddi üze
rine, Alman büKOmetinin de auBı t99ebbülÜnÜ alcim kalmı, telak
ki etmek zaruretinde bulunduiunu Führer n•mma kendilerine 

Filhaktka Polonya harbi biteli bir 
buçuk ay olınu§, bu müddet zarfında 
müttefikler cephelerdeki noksanla. 
nnı tamamlamak imkanını bu1mus.. 

~ 

lardır. Buna mukabil Almanlar bu 
nıüddet zarfında hiçbir faaliyet gös. 
terınemişlerdir. 

bildimıiftir. 
.Havas ajansı Almanyanın bu ce. 

vabı dolayısile şu mütaleayı yürüt. 
mektedir: 

Alınan hükumetinin, Belçika kralı 
ile Holanda kraliçesinin tekliflerine 
verdiği cevap, harpten dolayı Alma•
yaya tevcih edilmekte olan mesuli. 
yetlerin Fransa ile İngiltereye yükle
tilmesinden ibaret olan mutad ma. 
nevraya yeni bir delildir. Lahaye ta
rafından vaki olan civanmerdane tek 
lifi Almanyanın ilk karşılayışı, açık. 
tan açığa menfi olduğu unutulmamı~ 
tır. Teklifin iş işten geçtikten sonra 

Berlindeki bitaraf dlplomatlann 
kanaatlerine göre Hitler bu kı§ müd. 
detince büyük bir asker! harekete 
liripnek niyetinde değildir. Alman
,. ba müddet zarfında .faaliyetini si. 
,_. "fktısadt sahaya inhisar ettir. 
.. tuanmundadır. HolanJa BafVelıili geldiği söyleniyor. 

CSoaa Sa: 1, Si: 1) Colijn Belçika ile Hol&nda müttefıklere 
yardım etmekle itham olunuyor. Fa • 

................... _,.wrzr-_......57 ~-~ı kdia~1:esrdmen Bcev~.P v~k~lmiyafor, ~~t~.zar • • e ıyo u. ugun, ı ı tar hükum. 

BU G UN TA N 'da !a:v:r;;;~:;i~/·~~:~ olı;~e:ı!üs~t~ 

B E B E K 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

• Aka Gündüzün, Tan oka,uculan için hazırladı fi bu 
nefis tefrikayı bugünden itibaren netre bqlıyonız. 
"BEBEK,, daha ilk eatırlarmdan itibaren sizi saracak 
Te 10nuna ka.clar ayni heyecanla aürükleyec.ektir • Lut
f en dördüncü •7famızı çe-riri.niz. 

• 
ARTIK SÖYLÜYORUM! 

Nazi cuusu olmut bir lnsilizin bu dikkate defer itiraf
lannı da buıünden itibven altıncı sayfamızda takip 
ediniz. 

TAN'IN Ot<UYUCULARINA HEDiYESİ 
e TAN, okuyuculanna büyük bir sürpriz hazırlamı,tır. Onlan 

yok pahasına dünyanın en büyük muharrirlerlnin eserlerini ib. 
tiva eden zengin bir kütilphaneye sahip edecektir. Bu kiltüpha. 
ne elliden fazla eserden mürekkeptir ve okuyuculanmıza bir ki. 
tap fiyatına, yani 150->,arıq_a verilecektir. Bu husustaki tafsilatı 
7annki nfishamızda oku)'9am.. 

~nnnnnn............-z•& 

ham edilenler, Fransa ve İngiltere
dir. Bu tabiye hiç kimseyi aldata. 
maz, sadece Almanyanın cevap ver. 
mek hususunda gösterdiği teahhur 
bile yegane endişesinin sulh lehin
deki bu jesti kendi lehine istismar 
etmek olduğunu göstermeğe ktı!idir. 

Yalnız, Almanyanın "Hayır,, ce
(Sonu Sa: 61 SU: C) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Çekler, Yeni 

Alman Taleplerini 
Reddettiler 

Almanya, mUttefiklere karşı 
sembolik bir Çek ordusu teşki. 
il Ye diler ba7.1 fedakirhklar 
mukabilinde Çeklere muhtari. 
Yet verilmesini teklif etmls fa
kat Çekya hükGmet reisi H~cha 
bu teklifleri reddetmiş olduğu 
için kendisi tevkif edilmiştir. 

Çekyada yeni ve mUhlm karı. 
şıklıklar vardır. Buna ait tafsi. 
latı 6 neı sayfamızda bulacak. 
SJnlL 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Balkanlar, Rus 

Rumen Hariciye Nazın Galenk6, Yugoslavya Hariciye 
Nazın Markovi, ile bir görüşme ııraııntla 

Bu müzakereler Rusya ile yapıl. 
maktadır. Ve 1ngiltere hükumeti ild 
memleketin birbirine verebileceği 

Muvakkat 
m_alla~ anl~~an bir listeyi Sovyet hii- Londra, 15 (Huausl) - Fin-ı Sovyet askerlerinin Finllndiya hu 
kumetıne gondermiş bulunmaktadır. l&nd" C'"mh • ·bu..:'- M dudunda t.alim yaptıkla... e ~-F k b .. k 1 . . . ıya u urreıaı • .... o... • , v uu.ua 

a a.t ud muçz~.nke~~ ~rın sıfyaf ks! bı~ kovadan dönen Finlandiya mu- mukabil Finlandiyalılann hazırlık.. 
rengı var ır. u u muva a ıyetı • • .. larmı tamamladık.lan bildirilmekte. 
Sovyet. Finfandiya mUzakerelerinin r~~.aa hey~ ıle saatlerce go- dir. 
neticesine bağlıdır. nlftü ve vazıyet hakkmda rapor M -

. ld uzakerelerin muvakkat tevakka. 
Dığer taraftan İl\giltere ile İtalya a ı. fa uğraması fsveçte fena bir tesir br-

arasında da müzakırreler yapılmakta Murahhas heyet azasından olan rakmıştır. Rusyanın Finlandiya k&-
ve bu müzake~elere muhtelit ve mü~ Maliye Nazın Tanner bugün beya- fezinde deniz üssü vücude getirmek 
t~rek bir komıs~on nezaret etmekte. natta bulunarak Moskova müzakere- istemelerini İsveç için bir tehlike 
d.ır .. Fakat bu muza kerelerin de siya. !erinin son derece dostane bir tarz- saymaktadır. 
sı bır rengi vardır. Bunlar cenubu şar da cereyan ettiğini, murahhasların t fk" . . 
ki Avrupava ait meselelere bağlıdır. hiç bir tehdide maruz kalmadıkları- sveç .e ~n .umumıyesınde uya· 

Daily Telegraph gazetesinin ~iyasi nı, müzakerelerin inkı!aa :uğramadı- nan endışenın ıkinci .bi~ amili de Şi· 
muharriri V. G. Lennoc'a göre bura. ğını, yalnız müzakerenin devamı 

1
madl Ok!a~dusunda daımı surette buz. 

dak·ı B lt kt k" · · . 1 ar an aza e olan limanının kendisf. manzara, a ı a t manzara. ıçın yenı esas ar bulmak lazım gel. . . . 
dan apayrıdır. Çünkü İtalyaya , Ar. diğini söylemiştir. n.ed 'tcrkedılmesını Norveçten istem.. 
na tl w • 

1 
• . 'l:':-.1• d' sı ır. vu ugu ışga etmesının, Yunan r nı an ıyanın iktısadi bir boyko-

t!mniyeti bakımından bir tehlike te§- taja ancak kısa bir zaman tahammül 
kil etmediğini ve Türkiye ile müna. edeceğine dair söylenen sözlere mu
sebetlerinin ıslahı için bu vasıtadan kabil Tanner bu sözün hakikate uy-

(Sona Sa: 6, SB: 4) gun olmadığını anlatmıştır. 

Almanlar Bir ln~liz, 
Bir Yunan ve Bir lsveç 

Gemisini Batırdı ar 

ZiglriJ laattıncla yereltı ütilalıcimlannJaki 
lataata alelrtı oerili;,or [Yazııı üçüncü sayfamızda] 

Almanya ve lsveç 
Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. Ajan· 

sı bildiriyor: 
(Sonu Sa: t, Sil: 1) 

EN SON DAKiKA 

Tan. makinesindeki hususi tertibat sa
yesinde bu sütunda her gQn en son da· 
kika gelen haberler) verecektir. Haber 
olmad~ı gQn bu kısım bo, kalacaktır. 

• 



İs tan bulun 
Dertleri de 
Roman Oluyor 
Yazan: NACI SADULLAH 

A ııağıdaki •atırlan. dJkkaile okumak 
zahmetine kaUanman:ızı. rica ede

rim: 

ezar Taş!arıını 
Kırıyorlarmış 

Hırkai~erif civarmdıı Kan'.lrunin 
cerrah başısı Osman efendinin türbe. 
si karşısındaki Hacı Üveys mezarlı

•- Heybetlada ~klarındakl gazino- ğında Kanuni devrinden daha eski 
ların hali bir 1acladır: İçlerine girip blrnz 
dinlenmek isteseniz. sinirleriniz bozulur... zamanlara ait ve şimdiye kadar sağ-
Hımi bir komisyon tf"şekkül etse de "Tür- lam kalmış birçok mezar taşları var. 
klyenin en kötü plAklannı" ~eçmiye çalış- dır. Tanzimat inkılabından sonra 
sa imkAn yok. bu gazinocular kadar mu- yeniçeriliğe ait her şey gibi mezar 
va!fak olamıtZ. Türkünün bu derece Adi-
sini, hA.nendenln bu kadar cırtlağmı, pUI- taşları da imha edilmişti. Bu mezar-
ğın bu rütbe bozuğunu hangi "zevklse!il., lıkta her nasılsa, birkaç tane yeniçe
sahibi bir araya getirebiliyorsa aşkolsun... ri mezar taşı da kalmış ve bugüne 

Ustelik, bir fincan kahvesine 25 kuruı, kadar yaşamıştır. Buradaki rne-
verme'nlz icap eder. Antre bedeli on ku- zar taşları nadir serpuşları ile bir 
1'UŞl8, bfr şl.Şe suyu da hesaplamak !Azım müze halindeydi. Son zamanlarda 
gelirse, bir fincan kahveye 45 kunış öde- bu mezarlığın yerine göz koyan bir. 
mek ya mirasyedilik. yahut da abdallıktır. kaç kişi geceleri bu kıymetli mezar 
Eğer mevsim yazsa, ve siz bir de denize 
girmek isterseniz. antre, mayo, veya don, taşlarını baltalarla kınnıya başla-
yikanmak için tatlı su bedeU olmak Oze- mışlar ve yüzlerce taşın serpuşlarını 
re, bu kırk be~e, otuz b~ daha zammet- koparmışlardır. Hadise derhal, mü
mcllslntz... zeler umum müdürlüğüne ve polise 

Hem dikkat edlyonım; Meyva, sebze ha- haber verilmiştir. 
linde: "Beni yedi buçuğa alamazsanız ya- Polis buraya gözcüler koymuştur. 
nn ç\lrüyeceğlm!" d.Jyerek boyun bQken Tahrip edenleri yakalıyacaktır. Mü. 
domatesler, bizim Heybeliadada, 25 kuruş- zeler umum müdürlüğü de alB.kadar 
luk etiket takınm~lar. 

:nıüzeyi vazifeye davet etmiştir. Suç-
Blr kllo barbunya balığuım 240 kuruşa 

satıldığına da, Büyilkada mOmsna, Hey- lular hakkında asanatikayı tahrip 
bellden başka hiçbir yerde tesadüf mnm- ettikleri için de aynca takibat yııpı-
kOn değildir!" lacakttr. · 

Şimdi ııoranm ıı:f:r.e: Okudufunuz bu sa
tırları ne zannediyorsunuz? 

Heybeliden yazılmış bir ~kA,.et mektu
bu mu? Yoksa, yorgun bir muharrir tara
fı dan mevzu kıUığında baştan savma k.a
ralannuş bir fıkra mı? 

Sizi boşuna yormamak tçln bildireyim 
ki, ben o satırları, "Son Posta,, refikimlzde 
yeni b:ışlıyan bir "roman,, dan iktıbas ey
ledim. 

"Komik., refik:1miz., bu "romanı,, ı oku-
7UCUlanna tavsiye ederken diyor ki: 
•- MiDt romanlarımwn çoğunu okur-

ken: e kadar da tercümeye benziyor!• 
derlz. Bu romanlar hııkikaten tercüme mi
dirler? H:ıyır. Fakat bu benzeyiş, o_nlann 
en zayıf taratla.rtndan biridir. Ve işte bl
z:Urı Y.e.ni romanımız (!), kendisini bu ha
taC!an kurtarmış sayılı eserlerden birl~ir!" 

VAia!, refikimh, bu iddiasında tamamlle 
hııksız aayllamar. Çünkü hakikaten, o sa
tırlanıı., tercilme olunnıadıklan muiıakkak: 
Hangi ecnebi muharriri, romanında, bar
buııyıı., domates fiyatından, sebze meyva 
piyasasından bahseder ki? Fakat ne yalan 
sôyllyeyiın: Ben o s:ttırl:ın, ~ade tercüme
,.e değil. romana da benzetemt'dim. 

Şimdi; bu tenkidimi müelllfl duyrnu:ı ol
ta, ihtimal, iftiharla kabaracak, ve: 
•- Zaten, diyecektir, asıl meziyet ve 

tnari!et de, hiçbir şeye benzemiyen orijinal 
esı=r yaratabilmektedir.Eğer benim kitabım 
blldlğimlz romanlara benzeseydi, benim 
mukallitten ne farkım kalırdı? 

Domates, sebze flyatlanndan bahsedlşl
me gelince, ben mevzulanmı hayattan alı
yorum: Zlra şimdi •realite,, devrindeyiz: 
Hayal yok, hakikat var. Hayale kapılıp 
da: "Heybeliadada barbunyanın kilosu 20 

kuruşa satılıyor!" diyecek değilim a?" 
Bittabi. bu yaman müda!aa karşısında 

bize d!lşen iş: 

•- Pes!" demekt!r. 
Hem g!lrllyorsunuz ya? Nüıayet. tst:m

bulun dertleri de roman oluyor. Halbuki, 
btçare İstanbullular: 

.. _ Dertlerimfai yazsak, roman olur!" 
derlerdi de lnanmazdılc Meğer yalan de
lilmişl Bu eser (1) in intişarından sonra, 

bze, meyva piyasası, barbunya ve ek
mek fiyaUan düzelecek mı bilmem: Fa
kat roman .fiyatlıırftıın düşeceği muhak
kak! Bu ltlbarla, bana kalırsa, yannın mu
barrlrleri, bu eseri: 

"-Roman piyasasını sen 1UdClrdlln!" di
re itham edeceklerdir. 

Galiba, bu müstakbel ve muhtemel it
hama bir cevap teşkil etmesi il'ln. bu ro
mana (!) şu ismi vermişler: 
"- Ben öldürmedim!" 

Ahşap Konaklar 

Oda Oda Kiraya 

Verilmiyecek 
Belediye reisliği, ahşap evler hak

kında evvelce ittihaz euilcn kararla
ra riayet edilmediğini görmüş ve te
kiden devaire şu tamimi yapmıştır: 

"Ahşap konakların oda oda kira
lanmasının umumi sıhhati ihlfil et
mekle ebraber, yangın çıkmak tehli
kesi dolayısile men'i hakkında mül

ga Emanet encümenince. ıttihaz olu
nan 23 teşrinievvel 928 tarihli ka
rar tebliğ olunmuştur. 

Gene birçok cesim ve ahşap konak 
lar oda oda kiralan1r~k. her birinde 
ayrı ayrı aile ikamet eylediği anla
şılmış ve bu suret yangm noktasın
dan çok tehlikeli görülmüş olduğun
dan bu gibi konakların ancak bir ka
tında bir aile oturabilk ... 

• 

Deniz Harp Okulu 

163 Yaşında 
Deniz harp okulunun kuruluşunun 

163 üncü yıldönümü cumartesi günü 
merasimle kutlulanacaktır. Bu mü
nasebetle yapılacak merasime şehri
mizdeki bütün denizciler davet edil
mişlerdir. 

Emekli ve muvazzaf deniz subay
larına: 

Deniz Harp okultı kuruluşunun 
163 üncü dönüm yıltnı kutlulamak 
üzere okuluntuzdan mezun Emekli 
ve muvazzaf subayların 18.2. Teş
rin 1939 cumartesi günü Heybelide
ki okula şeref vermelerini Komutan 
üstün saygılarile rica eder. Adresleri 
bilinemediği için her subaya aynca 
davetiye gönderllemediğinden dolayı 
Komutan özür diler ve bu yaztyı da
vetiye olarak kabul etmelerini De
niz silah arkadaşlarından diler. 

Köprüden Heybeliye vapurun ha
reketi: 8.45 dir. 

Dr. Liitti Kırdarın 

Bükreşteki Ziyaretleri 
Bükreş, 15 - Bayram tatilini ge. 

çirmek üzere pazartesi sabahı Ro
manyaya hareket eden Vali Lutfi 
Kırdar ile beraberindeki zevat, ev
velki sabah Köstenceye gelmişlerdir. 
Heyet, limanda Rumen propaganda 
Nezareti turizm müdürü ile, :matbu
at umum müfettişi ve Köstencede 
bulunan Rumen mebusları tarı.tın

dan karşı1anmıştır . 
Lıltfi Kırdar. öğleye doğru Bük

reşe varmış. Bükreş belediye reisi i
le sefirimiz Hamdullah Suphi Tanrı
över ve Rumen Propa~anda Nazın 

ile kalabalık bir halk kütlesi tara
fmdan istikbal edilmiştir. 

Misafirler, Atina Palasta. hazırla
nan dairelere yerleşmişlerdir. Şehrin 
umumi sergi binaları ile gezilmeğe 

değer diğer mahalleri dolaşıldıktan 

sonra, akşam da heyet tarafından 
meçhul asker abidesine çelenk ko
nulmuştur. 

----o-
Umumi Kütüphane Flliristi 

Tanzim Ediliyor . 
Umumi kütühanelerdeki kitap tas

nifi işinin süratle ikmali için tasnif 
heyeti takviye edilecektir. Maarif Ve 
kaleti İbnülemin Mahmut Kemal ile 
Beyazıt kUtüphıınesi sabık müdürü 
İsmail Saibi kütüphaneler müşavir
liğine seçmiştir. 
Yarım asır evvel hazırlanmış olan 

kitap fihristleri bugünkü icaplarına 
uygun olmadığı için, yeni bir umu. 
mi kütüphaneler fihristi tertip edil
mesi kararlaştırılmıştır. Bu maksat
la memlekette mevcut bütün kütüp. 
haneler birer fihrist hazırlamak em
rini almışlardır. 

Silifke Belediye Reisliği 
Silifke (TAN) - Ölen Emin Yah

şioğlundan açık kalan belediye reis
liğine Sami Arkkan intihap edilmiş
tir. 

1940 Senesi Demir Boru 
Fabrikası 

• 
Istanbulun im r 

Karabük demir ve çelik fabrlkala.:. 
nna munzam olarak yapılan boru 
fabrikası faaliyete geçmiştir. Fabri
ka memleketin heı: tiirlü dökme boru 
ihtiyacını temin edecektir. 

Yılı Olaca Karabük fabrikalarının işletme9i, 
işinde vazife alan İngiliz mühendis. 
lcrinin son grupu ay sonuna kadar 
şehrimize gelerek, Karabüke gide
cektir. Bu suretle işletmenin mühen
dis kadrosu tamalanmış olacaktır. Geniş Yol Faaliyeti Y aprlacak, Yeni Mektepler 

Ve Karakol Binaları inşa Edilecek 
Amele için hazırlanan mesken pla 

nına göre, ikişer ve dörder daireli 
150 mesken yapılacaktır. Bu husus.. 
taki inşaata yakında başlanacaktır. Belediye Riyasetinin yaptığı tamim üzerine bütün belediye 

şubeleri ve mülhak müesseseler yeni sene bütçesine ait hazır
lıklara başlamışlardır. Yeni bütçe ile Belediyenin ve Hususi İda
renin 940 senesindeki en mühim faaliyetini yol ve mektep in
şaatı teşkil edecektir. 

Karabük fabrikası hal.en günde 
500 ton kömür kı:trbonize olarak pi
yasaya çıkarmaktadır. Fabrika icap 
ederse, bu miktarı 900 tona iblağ e
debilecektir. 

Ahvali hazıra dolayısile 939 sene
sinde inşa edilemiyen 507 bin liralık 
asfalt inşaatının kala!\ kısmile bir 
milyon 50 bin liralık inşaatın ~00 bin 
liralık kısnu da yeni sene bütçesine 
devredilmek suretile yapılacaktır. 
Bu itibarladır ki İstanbul, 940 sene
sinde şimdiye kadar görülmemiş bir 
yol faaliyetine sahne olacaktır. Bir 
milyon 50 bin liralık yol tahsisatın
dan 97 bin lirası Eminönü meydanı
nın tanzimine sarfedilecektir •. 

Buradaki asfalt inşaatına ait şart.. 
name hazırlanmıştır. Yakında müna
kasaya konulacaktır. Eminönü mey
danını müteakıp Taksim meydanil1? 
Ayaspaşa arasında tesis edilecek 0-

lan 85 metre genişliğindeki cadde 
yapılacaktır. 

Pangalh - Şişli caJtJ en 
Yol faaliyetinin mühim bir kısmı, 

Beyoğlu kazasında olacaktır. Pan
galtı ile Şişli arasındaki refüj işi de 
bu faaliyet cümlesindendir. Bir ara
lık sonraya bırakılmaması lüzumlu 
addedilen bu refüjlerin tanzimine tek 
rar başlanmıştır. Bunun l~ln cadde
nin sağ ve sol tarafındaki mülk sa
hipleriyle uyuşularak, evlerin önle
rindeki bahçe ve parmaklıkların kıs 
mı 8.zamı kaldırılmıştır. Ev ve a
partıman sahipleri, evlerinin önle
rindeki bahçe ve parmaklıklan, şeh
rin imarına hizmet etmek emeliyle, 
biç bir para almadan belediyeye ter 
ketmektedirlet. 

Belediye bu parmaklık ve bahçe
leri tamamiyle kaldırıp, toprak tes
viyesine ait işleri de bitirdikten son
ra, tramvay hatlarını yolun sağ ve 
sol tarafına alm.ıya başlıyacaktır. 

Bundan sonra da, Şişli cihetinden 
refüjlerin tanzimine başlanacaktır. 

Bir taraftan buradaki faaliyet devam 
ederken, diğer taraltan Pangaltı pos
tahanesinden Osmanbeve kadar de
vam eden cadde de genişletilecektir. 
Bunun için yolun sağ tarafında bu. 
lunan ve ermeni kilisesine ait tek 
katlı dükkanlar 10 mannetre geri 
çekilmek suretile inşa edilecektir. 
Ermeni kilisesi, şehrin güzelleştiril
mesine hizmet etmek için bütün bu 
ameliyeyi, hiçbir bed•.?l almadan ken
diliği]ıden yapacaktır. 

Yeni mektep inşan 
Bu seneki bütçeye tahsisatı konu

lup ta ahvali hazıra dolayısile inşa 
edilemiyen 11 ilkmektep binası da 
yeni sene bütçesile tamamlanacaktır. 
Bunlara ait tahsisat ta yeni sene büt
çesine devredilecektir. Bu mektep-

lerden üçünün inşasına hemen baş
lanması kararlaştınlmıştır. Vali ve 
Belediye reisi Lfıtfi Kırdar, bu üç 
mektebe ait plan ve şartnamelerin 

derhal hazırlanarak münakasaya çı
karılmasını alakadarlara bildirmiş.. 
tir. Bu mekteplerden birlsi Şişlideki 
süvari karakolunun yerinde yapıla
caktır. Halen bu karakolu işgal et
mekte olan süvari polis bölüğü için 
de Hürriyetiebediye arkasında bir 
bina inşa edilecektir. Bu binaya ait 
plAn ve şartname de hazırlanmıştır. 
Burada yapılacak bina dört kısım

dan ibaret olacaktır. Kısımlardan bi
risi yatakhane, biri yurt olacaktır. 

Diğer iki kısım da manej yeri ile 
bahçeyi ihtiva edecektir. · 

İnşa edi1ecek mekteplerden birisi, 
Aksarayda, birisi de Beşiktaşta ola
caktır. 

Bunlar haricinde olmak tızere be
lediye reisi, İstanbul erkek lisesinin 
arkasında bulunan, Emlak ve Ey. 
tam bankasına ait Çifteı;aray lar is. 
mile maruf arsalarla Tünelde eski 
mevl.evihane binası yerinde de birer 
mektep yapılmasını muvafık gör
müştür. 

Resmi Dairelere Demir 
Kapı Alınacak 

Pasif korunma tedbirleri arasında 
resmi dairelerin kapılarına konul
mak üzere J ohon Tann tipi demir 
kapıların getirtilmesi kararlaştttJl

mıştır. Bu kapıların yalnız mermile
re karşı değil, zehirli gazlara da faz
la mukavemetli oldukları anlaşılmış
tır. Şehrimizdeki resmi ve hususi 
bankalar da bu kapılardan celbede. 
ceklerdir. 

Şeker Bayramı 

Neşen Geçti 
Bu sene şeker bayramı neşell geç

miştir. Bilhassa havanın güzel geç. 
mesi, çocukları çok sevindirmiş, ay
ni zamanda ziyaretlerin de kolayca 
yapılması imkaru hasıl olmuştur. 

Muhtelif se:ııtlerde kurtılan bay
ram yerleri de çok kalabalık olmuş, 
çocuklar üç gUn. neşeli bir bayram 
geçirmişlerdir. Arabacılar ve şoför
ler de bayramdan istifade etmiş, ne
şeli çocuk gruplarını taşıyarak ka
zanmışlardır. 

Sinemalar ve tiyatrolar da üç gün 
üç gece dolup, boşalmıf, bilhassa ~k .. 
şarn üzerlcri Beyoğlu semtinde İstik-
13.1 caddesi, İstanbulda Şehzadebaşı 
caddesi görülmemiş derecede kala
balık olmuştur. 

--'--()--

Basın Birliği Kongresi 
İstanbul Basın birliği kongresi, bu

gün saat 14.30 da birliğin İstiklal 
caddesindeki merkez binasında fev
kalAde olarak toplanacaktır. 

-··-· .. ·••tt .. M"ıtıHMtlJUIJUll .. UIUUltUIUM~,....._ 

POLiSTE: 

Bir .Bahkçı, Bir 

Sabıkalıyı Öldürdü 
Tahtakalcde balıkçı Şükrü, Mu

harrem isminde bir sabıkalıyı bıçak
la karnından yaralıyarak öldürmüş.. 

tür. Şükrü yakaJ.anmışttr. 

Sarhoşluktan Öldü 
Fatihte Horhor caddesmde 43 nu

maralı evde oturan kahveci Sait sar-
-o-- hoşluk neticesi sancılanarak ölmi.\~ 

Dağcılık Klübü Binası tür. Saidin ölümü şüpheli görüldü. 
Yıkılacak ğünden, tahkikat yapılmaktadır. 

uzun müddettenberi parasız oıa. Otomobil Kazalan ve 
rak belediyeye ait bir binayı işgal Diğer Kazalar 
eden Taksimdeki dağcıbk kJübünün Bayramın birinci günü, Fatihte 
lağvından sonra yerinin Taksim bah- oturan 60 yaşında Mehmedin ölümü 
çesine ilave edilmesine karar veril- ile neticelenen bir otomobil kazası 
miştir. Esasen klübün işgal ettiği yer olmuştur. Bundan başka Kurtuluşta, 
de bahçeye ait bir köşedir. Bu köşe- Galata köprüsü üzerinde, Kazhçeş
deki ahşap bina kaldmlrrıak surctile medc, Ortaköyde, Tarlabaşında ve 
bahçenin giizelliğini ihlal eden bu Karaköyde olmak üzere, 6 otomobil 
manzara da izale ediJmiş olacaktır. kazası kaydedilmiştir. 

-o-- Ayrıca tütün gümrüğünde, Üskü-
Kıymetli Ilir Hediye darda, Pendikte ve Fenerde yaralan 

Profesör Dr. Besim Ömer Akalın ma ile neticelenen 4 muhtelif kaza 
1300 ciltten fazla tıbbi eseri ihtiva olmuş, kalb sektes~nden de 2 ölüm 
eden kütüphanesini tıp fakültesine ,, vakası kaydedilmiştir. 

hediye etmiştir. Kartal İskelesi 

• 1 ~ ' 

S U A L , C E ;'V:'' Ai,;·~p~:'. 
. . ... ·'" . -~ . . . . . .... , . : .. ·. ,,.,,.~ .. ' 

Ta "İdarei mahsusa,, zamanında 
yapılmış olan Kartal iakelesinin, ne 
Seyrisefain, ne Akay, ne Deniz bank, 
ne de şimdiki idare tarafından tamir 
edilmemiş olmasından şikay~t olun-

8 - Sultınıhmettekl dlknttıtı kim 
yaptırdı, M ıaırdın lıtınbula n .. ıı getl· 
rlldl, tlmdlkl yerine na1ıl dlkltdt, OH· 
rlndekl hlyerogllf y1ıının lfadı ıttlAI 

cUmte nedlrf 

C - Dfknttaş fstanbulda rneveut Abi
delerin en iyi muhafaza edilmlı olanı ve 
en eskisidir. Firavun Totomozts tarafın
dan mlllttan 1547 11ene evvel Mısırda 
Helyopolls şehrinde yaptırılmış ve rek
zedllmlştir. Bugün üzerinden tam 3488 
sene gecınll bulunuyor. 

Dikilltqı. Mtı!dın 110 J11z dobanmet 
yılında imparator Teodo. İstanbula ıe
tirtm.lştl.r. Tq, büyük sallar i1%erlnde 
Nilden Akdenize ı:ıkarılm11 ve deniz 
yolile iatanbul aahWne getirilmiştir. Ta
sın sahilden Hipodroma nakli için hu
susl bir yol yaptırılmış, 18,!54 metre 
yüksekllğinde olan bu muazzam Abide 
o T.amana gl>re fevkallde bir ehemmiyet 

taşıyan ve huıust surette yapılmış ol:ın 
vasıtnlardım istifade edilerek Atmeyda
oına JötürülmüşUlr. 

Dikili taŞlll şimdiki yerine nasıl rek
ıedildiği sütunun kaidesindeki kabart
ma resimde görülmektedir. Taş yatık 

halindeki vaziyetinden bugünkü dikili 
vaziyetine 32 günde getirilebilmiştir. 

Ta'1n üzerindeki hiyeroglif yazı flı 

cümleyi itade etmektedir. 

"Bu kudretli hükümdar bütnn dün
,.a;yı ma#lOp etti. Memleketinin sınırla
nnı Naharine kadar genişletti. Fıratı 

aştı 'Ve askerlerinin başında oldu!u hal
de muzafferiyeti )tazandı. Tomun sütü
nü emdi ve UAhların validesinin kuca
ğında büyüdü. HükOmet ve saltanatı 

Ra'nm gökteki hükllmeti kadar paycfar
dır. Bu A.bldeyi yukarı ve aşa~ı Mısırın 
hükümdarı olan babası Amonun şerefi
ne yaptırdı." 

1 

maktadır. Bize gönderilen bir mek
tuba göre, iskelenin ahşap kısmın
daki döşeme tahtalarından dellk de

l şik olanlar vardır ve geceleyin her 
hangi bir yolcunun ayağı buraya gi
rerek kazaya sebep olmak ihtimali 
mevcuttur. İskelenin ahşap kısmında 

1 geceleyin lamba da v$1kılmadığı bil

i dirilmektedir. 

1 Yeni Kız T~du Açıldı 
Cümhuriyet Halk Partisi tarafrn

dan Cağaloğlunda açılmasına karar 
verilen kız talebe yurdunun hazır
lıkları ikmal edilmiş, yurt dün öğle
den sonra açılmıştır. Bu sene yur
dun alacağı talebe mL~tarı yüz ki~i
dir. Şimdiye kadar yurda kaydedi
len kızlar, bugünden itibaren yurt
lanna yerleşeceklerdir. 
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İhracat İşleri 
inhisar Altına 

Ah nacak Değildir 
Ticaret Vekilinin gazetelerde çı

kan beyanatı, piyasalarımızda ihra
catın inkişafını ve piyasalarımızda.. 

ki faaliyeti arttırmak bakımından 

çok müsait karşılanmıştır. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu
nun bayramdan evvelki beyanatı ba
zı gazetelere yanlış aksetmiştir. Ve. 
kil beyanatım tavzih ederken, ez
cümle Almanlarla olan ticaoi müna
sebatm yeni bir ticaret anlaşmasile 
temdit edilememesinin müddeti hi
tam bulan anlaşmayı müteakıp Av. 
rupada harbin başlamış olmasından 
ileri geldiğim izah etmektedir. Ve. 
kil, Amerika ticaret anlaşmasuım ye 
niden tetkik edileceğinin doğru ol
madığı ve Amerika ile ticari müna
sebetlerimizin gittikçe azalma al.L 
metleri göstermesinin de anlaşma. 

dan daha !azla piyasa ve fiyat ıı:iti
baksızhğından mütevellit bir hldise 
olduğunu tasrih etmi§tir. 

Teşkili tasavvur edilen ihracat btr-: 
liklerinin ilıracatı bu birliklere :inh1. 
sar ettirmek maksadile kurulmadı. 

ğını da bilhassa kaydetmiştir. 

Tüccarlar karardan memnun 
Tüccarlar bilhassa ihraca.tın teşld-o 

latlandırılması noktasına temas ede
rek, hükumetin ihracat işlerinde çok 
hassas davranmasını takdirle karşı... 

lamışlardır. 

Piyasada Türk - Rumen ticaret 
anlaşmasının metni beklenilmekte
dir. Tütün satışları için cereyan et
mekte olan müzakerelerin bu hafta 
sona ermesi ve hafta sonunda tütün 
piyasasının açılması ümit ediliyor. 
Muhtelü merkezlerden İzmir tütün 
kcarlarına verilen maltimata göre, 

bu sene Ege tütünlerinin miktar ve 
kalite itibarile geçen seneki •tütün
lerin ayni olduğu anlaşılmaktadır. 

Milastan bildirildiğine göre. bu mın
takada iki milyon kilo tütün istihsal 
olunmuştur. 

İngiltere için yeniden tiftik müba.
yaa edilmiş ve üç bin balyalık bir 
parti alınmıştır. İngilız lirasının 520 
kuruşa düşmesi üzerine kepek ihra
cının mümkün olamıyacağı anlaşıl. 
maktadır. Bu yüzden kepek fiyatla. 
n 105 kuruşta durmuştur. Sovyet
lere dört yüz bin kiloluk bir parti 
yapak satılmıştır. Yeni ihracat ka
rarnamesinin hafta sonunda tebliğ 

edilmesi beklenmektedir. Kararna
menin tebliğinden sonra. ihracat pi
yasasında faaliyet artacaktır. İtal
yanlar. keçi derisi almak için müra.. 
caatta bulunmuşlardır. 

Zeytin mahıulii. vaziyeti 
Ege mmtakasında, bu senenin ye

ni mahsul zeytinlerinin toplanması. 

hararetle devam etmektedir. Bazı 

merkezlerde ağaçlardan tamamen 
devşirme yapılmışsa da, diğer ban 
merkezlerde devşirme henüz bitiri-

lememiştir. Yaş zeytin alıcıları müs

tahsilden mühim miktarda zeytin 

almışlardır. Verilen ilk partilerin ki

losu yüz paradan olduğu halde, mü

teakıben müstahsiHn bu fiyata zey. 
tin vermek istememesi üzerine, fi
yatlar yükseltilmiştir. En son satış
lar kilosu be§ kuruşta.n yapılmakta.. 
dır. 

TAKViM ve HAVA 

16 Sonteşrin 1939 
PERŞEMBE 

11 inci ay Cün: 30 Kasım: 9 
Arabi: 13!18 Rum!: 1355 
Şevval: 4 İkineiteşrin: 3 
Güneş: 6,48 - Oğle: 11,58 
İkindi: 14,35 - Akşam: 16,!50 
Yatsı : 18,27 - !msO.k: 5,05 

Hava Vaziyeti 

Yeşilkôy meteoroloji lstıısyonundan alı
nan maltlmata göre, yurtta hava Trakya ve 
Ege bölı;celerinde kapalı ve yağışlı, Ko
caeli bölgesi ile Orta Anadolunun garp kı
sımlarında buluUu, diğer bölgelerde az bu
lutlu g~miş, rüzgfırlnr garbt bölgelerde 
eark1 istikametten orta kuvvette, diğer 

yerlerde hafit esmi~tir. 
Dün İstanbulda havıı çok bulutlu geç

miş, rüzgltr şimali ~mrkiden sani;vede 1 - 2 
metre hızla esmiştir. Saat 14 ele hava taz
yikı 1018,3 mllibıır idi. Sühunet en yük
sek 20,4 ve en dü;iük 8,0 santigl'at olarak 
kaydedilml~tir . 
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f BUGQ]J 
Tavassutun 
A!,ame e 
Uğramasından 

Sonra 
Yazan: Omer Rı71fl DOf;RU L 

B el~fka De Dolanda hfikfimdar. 
lan tarafından. yapılan tavas. 

tut tekliflerinin Almanya tarafından 
bugfin veya yann reddedileceği anla. 
tıldığından Holanda ve Belçika bi. 
taraflı''l.Dl.D. çipenmesi ihtimalleri 
1enfden başgöstermelitedir. 

Gerçi böyle biT talanı hareketlerin 
T11ku bulınıyacağı temin olunuyor. 

Askeri mütehassı5lann ve siyasi mü. 
§&bitlerin telakkisine ı-öre, Alman. 
711nın yalnız Holanda bitaraflığını 

riğnemelde iktifa ederek Bel~ikay:ı 

teminat vermesi muhtemeldir. Bu 
ihtimal, lstı1anın maksadma bağlıdır. 

Maksat, Holanda sahillerinde ilerl 
hava iisleri vücude getirerek İngilte. 
reye karşı hava taarruzlarını ko· 

laylaffumak ise, ;ralnız Holanda
m:n J.şgame iktifa edileblllı. Yalnız 

bt1 nınkudm istihdaf edilmesinin se. 

l>ebl, BelçikaY'I harpten hariç tut. 
mak n böylece müttefiklerin Belçl. 

kayı işgal ederek yardıma koşmala. 
rma mini olmaktır. Fakat Uolanda
nm lşgall karşısında Belçikanın se.. 
7irci kalınası ilıtlmali çok zayıltır. 

Bolandalılann kendilerine gelince, 
Almanya tarafından bir istila hare. 

keti bekledikleri filphe götürmez. 
NJtckhn biltün hazırlıkları da bunu 

göstermektedir. Fakat Holanda ma. 
hafili Almanlann bu teşebbiisü k~

Jay kolay göze almıyacaklanna ina. 

nıyorlar. Sebebi Holanda ve Belçika 
hadndnntın gerisinde olan Alman 
topraklarındaki askerl hedeflerin, 

Holanda ve Belçika bitaraflı~ saye. 
ıinde her taarruzdan masun kalabil, 

ınesidir. 
Fakat Almanyanm bu istifadeye 

ııe derece saygı göstereceği, şüpheli 
elduğu için IIolanda hükilmetl icap 
eden müdafaa tedbirlerini almıştır. 

Holandanm müdafaası, herşeyden 
ziyade topraklan su altrna alımya is. 
tinnt ediyor. Ve Holanıtada hüküm 
süren kanaate göre Rolnndanın su 
hattnıı geçmek imkansı7.dır. Sular, 
Dolanda topraklarının ancak küçük 
bir kısmını kapladığı için, Holandn 
sanayii de nisbeten emniyet içinde 
kalm11ktadı:r. 

Fakat bu nıildafaanm Almanlan, 
Dolanda sahillerine varmaktan alı
koyup koymıyacağı ayrı bir mesele 
teşkil ediyor. (Taymis) in askeri mü. 
ıtehasst31 bu meseleyi şn şekilde an. 
latıyor. 

-Bu müdafaa Abnanlan~ Holnn· 
Gamn en ~k Garp taraflannda iler
lemekten alıkoyar. Fakat Renin şı. 
ınalindeki büyük Hha ile İssel'in 
Şarkındaki ve Zuyder Zee'dcki ııaha. 
]ar fizerinde bu müdafaanın pek te 
tesiri olmaz. Buralarda çok ehemmi· 
~etsiz sahalar su altında kalabilir ve 
'im bakımdan Holanda bu sahaları 
mftdafaa edebilecek vaziyette deail
clir. Alınanlar buraya akın ettikleri 
'takdirde, kendilerine mesafe, zam:ın 
'Ve mahrukat tasarrufu bakımından 

:ı:nfi.fit olacak yeni tayyare sahaları 
ıtemJn ederler. Fakat bu sabalan bul. 
.mak ile ba sahalarda tayyare karar. 
gaııian vficnde getl.nnok birlbirlo· 
den apayrı meselelerdir. Çi.inkfi bu
raları, İngiliz tayyarelerine ınUkem. 
ınel hedef teşkil eder. Bundan başka 
Almanya, dünyadaki hasmılarmı çl>
ğaltır ve bu yüzden ağır zayiata nğ· 
radıktan başka belki de feliikete uğ
rar.,, 

Yani Almanya uğradığı güçliikle. 
ri Holandayı i~gal ile bertaraf ede. 
ınez ve bu hattı hareketle içine diiş· 
tiiğü çıkmazdan bir çıkar yol bula· 
maz. 

Alman Radyosu ve 
Arap Alemi 

Kahire, 15 (A.A.) - Alman rad. 
yosunun yalan idialanna cevaben, 
Journal d'egypte isimli gazete, bu 
iddiaların, lrak Başvekili Nuri Sait 
Paşanın Kahirede bulunmasile ve 
İbnissuut hükumeti elçisi Fuat Bey 
Hamzanın beyanatile bir kere daha 
tekzip edilmiş olduğunu yazıyor. 
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Almanyada 
Monarşistler de 

Faaliyete 
Geçti 

1 lngiliz, 1 Yunan ve 1 
lsveç Gemisi Batırıldı 

Yanlış Kit p 
Meselesi 

Ya.zan: B. FELEK 

B fr edebiyat muallimi, bir diğer 
muallimin edebiyat kitabında 

yanlış bulmuş. 

Herkes kuduza ilaç, tifoya senım 
bulacak değil ya! Kimisi de böyle 
başkasının yanlışını bulur. Kitnp 
bu! Yanlışı da olur doğrusu da! 

Parls, 15 {A.A.) - Parfs • Solr ga... 
zetesinin istfhbarma göre, Hitlere 
karşı suikast teşebbüsünden evvel de 
Münihte birçok tevkifat yapılmış ve 
sufr.asdın daha evvelden malum ol
duğunu gösteren daha başka deliller 
bulunmuştur. Bu da suikasti ya Ges. 
taponun, yahut nazi partisi dahilinde 
Hitlerin siyasetinden memnun olmı. 
yan unsurlann hazırladığını göster. 
mektedir. Bu ihtimallerden herhan. 
gisi tahakkuk etse de varılacak netice 
naziliğin istikrarsız bir halde olduğu. 
dur. 

Müttefik Tayyareleri Dün Almanya Üzerinde 
Kimisi yanlışını bulur, kimisi 

doğrusunu. 

Ben edebiyat kitabında yanlış olu-

Çok Muvaffakıyetli Keşif U l! ucları Yaptdar şuna ~aşmam. İnsan. değil mi:iz? 
~ 3' ı Eskiden kalma bır tul1af Itır var. 

Paris, 15 (Hususi) - Bugün ha
vanın iyi olmasına. mebni, hava fa. • ... 
aliyeti nisbeten canlanmıştır. ! 

bilinde batmıştır. Vage isimli İsveç dır: 
vapuru Sund Boğazında bir torpile "Beşer şaşar?,, derler. 

·-ı çarparak batmıştır. Bir 'tngiliz sahil Edebiyat kitabını yazan da ynntl· 
Dün havanın fena olması yüzün- : 

den, tayyare faaliyeti olmamış, sade- ·ı 
ce pek az keşif harekatı yapılmıştır. 1 
Karada cüzi kuvvetlerle birkaç ke- 5 
şif hareketi olmuştur. 1 

Faris, 15 (A·A.) - 15 Teşrini. gemisi de bir infilak neticesinde bat. mış olabilir. Lakin dediklerine göre 
sani sabah tebliği: s mıştır. bu kitap on senedir mekteplerimizde 

Gece mahdut bir faaliyet kaydedil- i Müsadere edilen mallar gürül gürül okunuyormuş. Ben on 
miştir. · i Fransa Mebusan Meclisi encüme- senedir bu yanlış nasıl görülmedi oi. 

O 1 ninde bir nutuk söyliyen Abloka Na- ye şaşıyorum. 
Amsterdamdan ahnan mallımata 

göre Bavyerada birçok tevkifat ya. 
pılmış, ve Bavyera krallık haneda. 
nına müzahir olan elemanların bir. 
çoğu zabıta tarafından hapse atılmış. 
tır. 

Buna rağmen Ba~rad.3. kraliyet. 
çilik taraftarlığının günden güne art 
tığı göze çarpmakta ve kraliyetçilik 
lehinde neşrolunan beyannamelerin 
ardı arası kesilmekte olmadığı anla. 
şılmaktadır. 

Hitlerin etrafındaki siyasi şahsi
yetler, rivayete nazaran Münib sui
kasdının intikamını almak ve Alman 
milletinin manevi kuvvetini yükselt
mek üzere İngiltereye büyük bir 
darbe indirmek arzusundadırlar. 

Fakat Alman Büyük erkaruharbi
yesi, bu hususta mutabık olmadığı 

gibi, Rusyanın Avrupa Şimali Gar
bisi ve Cenubu Şarkisi hakkındeki 
maksatları anlaşılmadıkça Garpta da 
tam manasile harbe girişmek taraf
tan değlldir. 

Avıuturya.da ela tevkilat 
Alman - Yugoslav hududu öte

sinden gelen haberlere göre, Münih 
suikastinden sonra, Krallık taraftan 
Avusturyalı muhitlerde, Gestapo ta. 
rafından bazı tevkl!at yapılmıştır. 

Eski Kayser'in En 
Küçük Torunu 

Londra, 15 (A.A.) - Presse As
sociation Almanyada öldürüldüğü 

söylenen Prusya Prensi Fredric Gu
illaumeun palen İngilterede bulun. 
duğunu teyit etmektedir. 28 yaşında 
olan Fredric sabık Kayserin en kü. 
çille torunudur. 

Askeri faaliyet, Sarrc cephesinden 
Şarka doğru uzaklaşma istidadı gös
termektedir. Çünkü, Biteche ile Wis. 
semburg arasında küçük Vosgeslerde 
de bir keşif faaliyeti haber veril
mektedir. 

Müttefik tayyarelerin 
ehemmiyetli keşif uçuşlan 
İngiliz tayyareleri Almanya üze

rinde keşif uçuşlanna devam etmiş, 
ve son derece kıymetli fotoğraflar 
almıştır. 

Son haftalar aleddevam yapılan 
bu uçuşlara Alman avcı tayyareleri
nin muhalefetine rağmen, bu tayya
reler, maksatlarına erişmişlerdir. 

Şehirler, limanlar ve askeri redefler 
bayati ehemmiyeti haiz teferrüatlı 

yüzlerce fotoğraf halinde tesbit ediL 
miştir. Düşman tayyare istasyonla.. 
rından 16 sı ile Emden ve Hamburg 
şehirlerinin fotoğraflan da alınmış-

tır. Tayyar~iler, gayri müsait ha.va 
şeraitine göğüs gererek, bazan oksi
jen kullanmıya mecbur kalacak de
recede yüksek"ten uçarak, her türlü 
sitayişin fevkinde cesaret \re azim 
göstermişlerdir. 

• 
Diğer taraftan altı bombardıman 

tayyaresinden mürekkep bir Alman 
hava filosu dün akşam İskoçya sahil. 
lerinde görünmüştür. Fakat İngiliz 
tayyareleri havalanmadan evvel Al
man tayyareleri Şimale doğru git
mişlerdir. 

Deniz harbi de ca.nla.ridı 
Deniz harbinde de can lıhk görül

mektedir. Crestidell namındaki İn
giliz vapurunun bir Alman tahtelba
hiri tarafından batırıldığı anlaşıl-

Berlindeki bitaraf dipl.·omatlann kanaatine göre, 
Hitler bu in~ ne karadan ve ne de havadan büyük 
bir taarruza geçmek niyetinde değildir. Hitlerin 
askeri mÜ!favirlerclen ziyade siyasi ve ikhsadi 
müşavir ve mütehasst6larla miizakereler yapma
sı buna delalet etmektedir. Hitleri.n ~imdi temi
nine çalışhğı şey, Stalin ve Mussolini'nin yardımı 
Ue Balkanlardaki pUimnın talıakkukııdur, 

• 

• 

* AJrnanyada biitfin fabrika işçilerine bir tararmd:ı Na. 
zi işareti olan Sivastika, diğer tarafında Bolşevik i~a
reti olan orak çokiç markolannı havi düğme, madal
ya, ve haYraklar dağıtılmaktadır. Bilhassa şimdi AJ. 
rnanyada bulunan Rwı ticaret heyetinin ziyaret ettiği 
fabrika ve tersanelerde bu iş~ilerin bu düfme, bayrak 
ve madalyonları takmalarına itina edilınektcdir. 

* Eski Alman komünistlerinden olup Stalinin tale-
bi üzeıine temerküz kampından çıkanlan Mun
zenberg'in riyaseti altrnda Münih 11e Ersen şehir
lerinde "Almanyanın Dostlan,, adında bir cemi
yet kurulmuştur. Bu cemiyetin gayesi, Alman ko
müni.tleri arcuında Nazi • Sovyet dostluğunun 
propagandasını yapmakhr, 

* Almnnlnrm Ruslara satmıya karar verdikleri ticaret 
gemilerinden on yedi tanesi bu harta Rusynya teslim 
edileceklerdir. Rusya bu gemileri Sovyetlerle Alman. 
ya arasındaki münakale işlerinde kullanacaktır. 

* 'Almanlar Fran61.Z topraklan azerınae ~tA.tk-
lan tayyarelerden paraşütle cephe arkalarına ca
wslar indirmektedirler. Polonya harbinde çok 
faydasını gördükleri bu u6Ulden Frarvada da isti· 
fade etmek istedikleri anl~ılmaktaJır. Faka. 

l A t · 1· Şimdi bu keşif üzerine diğer id-Berlin, 15 (A.A.) _Umumi ka. ,~ zın şu ma uma ı vermış ır: 
b . ilk ·k· • d B ·t taplar da şüphe Rltına girdiler. Ya raı:-gah bildiriyor: Har ın l 1 ayı zanın a rı an. 
hr. · 400 b · t d f ı ötekilerde de yanlış varsa! Grırp cephcsindeıtmevzil topçu fa- • ya ba ıyesı ın on an az a 

aliyetinden baska milhlm hiçbir Mdi- f mal müsadere etmiştir. Bunlardan Ben edebiyat kitabının yanlışın. 

l
i se olma!111-ştır. İngiliz amirallik daire- i. takriben 100 bin tonu demir cevheri, dan bir zarar geleceğine knil de~l

si, bir Ingiliz muhribinin ziyaa uğra- ı· ı ıoo bin tonu mayi mahrukat ve 10 Um. Gelseydi, on scneder.berl elbet. 

1 
mı~ olduğunu kabul etmektedir Bu b" t b k d te bunun akıbetini görürdük. Hal· . · ın onu a ır ır. 
muhrip, bır Alınan mayınına çarpmış- . • , • buki bu müddet zarfında pek parlak 

1 
tır. Sekiz bin altı yüz ton hacmindeki · . Fransız bah~ı~esı, harbın bıdaye-
ve Matra adındaki İngiliz vapuru, bir 1 tmden 10 Teşrınısaniyc kadar 223297 edipler yetiştiğine şüphe yok. Onun 

1 

infiHlk neticesinde mahvolmuştur. i ton mal müsadere etmiştir için bir yanlış edebiyat kitabından 
Tahtclbahirlerimlzden biri son gün- İngiltere Harbiye NaZln, ticaret dolayı fazla tasaya düşmemeliyiz. 
lerde 23 bin ton hacminde gemi batır-

1 
Lı;.ki h d kit ] gı'bi he 

mış ve bir gemiyi de z.aptetmiştir. . vapurlarının kafile halinde seyahat a n en ese ap an , • 
sistemi hakkmdaki tenkitlere cevap !ap kitapları, cebir kitaplnn gibi öl· 

---.. ·-· ' " • vererek, şimdiye kadar bu suretle se. çtiye biçiye; cem'e, tarhn, taksime 
mıştır. Dün bir İngiliz muhribinin ya.hat eden 3070 vapurdan yalnız ye- dair eserlerde yanlış varsa halimiz 
uğradığı kaza n~ticesinde kaybolan disinin battığını bildirmiştir. harap olur. Ötedenberi iki kere lki 
efrattan dört kişi kurtarılmıştır. Bir İngiliz kaçak kontrol servisi, 11 dört ettiğini bilip dururken bunun 
habere göre Corias isimli bir Yunan Teşrinisanide biten hafta zarfında. beş olduğunu iddia edeı1 çocuğuna, 

İ • Almanyaya gı·tmekte olan 10.500 ton babası ne derse desin muhakkak: vapuru ngilterenin Şimali Şarkı sa. 
mal müsadere etmiştir. - Sana mı inanayım, kitaba mı? 

Rusya - Japonya 
• Cevabını alır. 

Cümhurreisi, refakatinde Parls 

Anlaşması 
askeri kumandanı Generel Hering 
bulunduğu halde, Fransa hava müda 
faa kumandanlığını ve Şark cephe
sindeki tayyarelere karşı yap11an 

Amsterdam, 15 (A.A.) __: Havas 
Ajansı bildiriyor: Japon • Rus mü
nasebatmm normalleştirilmesi, Al- müdafaa tertibatmı gezmiştir. 

Almanyada vesika ıristemi 
Berlin, 15 {A.A.) - D. N. B. bildi. 

riyor: Bugün meriyet mevkiine gi. 
ren Alman elbise vesikaları, Drije 
ekonomik mensucat sanayiindeki yep 
yeni bir şekli vardır. Bu vesikalar, 
yalnız palto, meslek kıyafetleri, a. 
yakkaplan ve gelin çeyizlerine mah. 
sustur. Alelade bonoların yetine ka. 
im olan bu vesikalar, erkekler, kadın. 
lar, erkek ve kız çocuklarla 2 ve 3 
yaşındaki küçük çocuklar için ayrı 
ayn şekillerdedir. Yeni doğmuş olan 
küçükler için elbise vesikası yoktur. 

man diplomasisinin dikkatini çek
mektedir. Uzak Şarktaki Sovyet _ 
Japon ihtHılfından daima istifade e. 

denin İngiltere olduğu, Berlinde, ö
ne sürülmektedir. Çin Şimalindeki 

bazı garnizonların geri çekilmesi BE>r 
linde bir manevra telakki edilmt>kte 
\Te bu manevranın, bir Japon - Rus 

konferansı toplanmak üzere bulun
duğu sırada, Rusyaya karşı Japon. 

ya.ya daha fazla hareket scrbestisi 
bırakmaya matuf olduğu !!löylen. 
mektedir. 

~a11rrim•••n • 

• 

• 

Fransızlar şimdiye kadar inen bütün Alman ca
suslarını tevkil etmişlerdir. 

* Almanya, ordu içinde geniş bir hafiye t!'ş\illtf vficu· 
de getirmiştir. Bu maksatla Zigfrid hattı arkasında 

seyyar kütüphaneler tesis edilmiştir. Bu kiitiiphanele. 
rin her biri Gestapo memurları tarafından idare edile. 
cektir. Bunların vazifesi ordu efradı .ile tema~ ede~ek 
onların ditşiincclerini ve tasavvurlarını ö!h'enmektir. 
Tehlikeli kitap istiyen, veyahut tehlikeli temayüller 
gösteren askerler derhal ihbar edilecektir. 

* Balkanlarcfaki eya•i Faaliyetler etrafında son 
günlerde verilen malUmat ftldur: 
1 - ltalya, Bulgariıtant bitaral Balkan blokuna 
almak için Bulgar Başveküine müracaat etmiftir. 
Köşeivanol, Romanya, Dobrica meselesinin halli
ne razı olduğu. takdirde, cli.ğer esaslı meselelerin 
hallini ıonraya tehire muvafakat edeceğini bil· 
Jirmiştir. 

2 - Romanya Kralının, Bulgatistanın Bükre' Se
firini kabul ederek bu meseleyi görüşmeleri te
karrür etmiştir. 

1' 
İngiltz - Sovyet mn7.akereleri ba~ladığr ınmnn Hari-
ciye l{omfserliğinden çıkarılan Litvinof, Kalininin de. 
lı.Uetiyle, tekrar iş başına getirilmiştir. Şimdilik l\f.olo. 
tofun mua,•in ve miişaviri olarak çalışacaktır. J_,ih·inof 
Almanya ile dostluğun pek ileri götürülmesine taraf· 
tar de~lldir. 

ltalya Kralı giintlen glln'!' riyan iflere Ji.arqmakta
Jır. Mu89r>lini bütün işlerde kendiBile İ.stİ.tjareler 
yapmakta.Jrr. Kral ile MU#Olini arasında, eskiıri 
gibi, hifbir ihtilal yoktur. Kral şiddetle bitaraf· 
lık, ve müttefiklerle dost ge~inmek taraftandır. 

Eskiden de mekt~plcrde kitap o
kunurdu. Eskiden de kitaplarda 
yanlı~lar bulunurdu. Lakin bu ki· 
taplar o kadar çok okunmuş ve elek. 
ten geçirilmiş şeyler idi ki; nerele· 
rinde ne yanlış oldui:'unu bütün ho. 
calar gözü ' kapalı bilirler, şayırtları· 
na da o yanlışlan söylerlerdi. Şimdi 
khülhamd kitap istihsalatı fazlalaş-

tığından, eserlerin nerelerinde ne 
gibi yanlışlar olduğu araştınlal'Ok 

haklarını vermi:re imkan bulunamı· 
yor. Yani mesele dikkatsizlik değil, 
vakitsizlik! l{itap yanlL5ma dair size 
iki fıkra yazacağım. Yalnız rica ede. 
rim, kimse üstüne nlınmasın. 

Silah taşımanın yasak olduğu bir 
devirde birinin üzerinde bir yatn· 
ğan bıçağı bulmuşlar. 

- Bu ne? diye sorguya çelanişlcr: 
- Kalenıtıraş! Cevabını vcrmi~. 
- Bu ne biçim kalemtıra~ Bu. 

nunla ne yaparsın? 

- Yanlıştan kazmm. 
- Hiç böyle koca yata~anln yan· 

lış kazınır mı? 

Dedikleri zaman: 
- Vallahi efendim! Öyle yanlış

lar var ki; bu ~·atağan bile onlnrı 
kazunıya az gelir. Cevabını vermiş. 
Umalım ki bulunan veya henüz 

bulunamıyan yanlışlar bu kabll ol· 
masın. 

İkinci fıkra: 

Eski zamanda genç bir müellif, 
yazdığı eserini tetkik etmesi için bir 
alimden rica etmiş. 

Allm bu ricayı kabul etmiş. Ara
larında da şöyle mutabık kalmı§lar: 

Alim, eserde gördiiğü yanlışlara 
balmurnu yapıştıracak. 

Bir müddet sonra alim, yeni müel
lüin eserini balmumuyu eritip içine 
batırdıktan sonra iade etmiş. 

Yine umabın ki; ~·eni eserlerimizi 
ıilimlerimhin tetkikine nn:etmcyi~i
mizin sebebi onları balmnmnyo bat. 
mı~ görmek korkusu df'ğildir. 

Adaaanı! · Çektiğimiz tasaya bn· 
kın! Falan kitapta yanltş, filan eser
de hata varmı~. 

Eğriyi ötrennıedcn doğru bellen. 
mez! 

Bütün ~·anlış escrlcrjn doğrn ta. 
raflarını öğrensek hize yeter de ar· 
tar bile! Şimdi ne diye ince eleyip 
sık dokuyoruz? 

Suriye Cümhurreisliği 
Kahire, 15 (A.A.) - D. N. B. A. 

jansı bildiriyor: Suriye mahfi!lerir.
de dolaşan şayialara göre, Saidi U
tebe Eleyyüb, yakında Suriye Cüın
hurreisliğine intihap olumıcaktır. 
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Galatasaray - ·Pera 
Maçı Geri Bırakıldı 

lstanbulspor 

Maç da 

İle Şişli Arasında Yapılan 

Beraberlikle Neticelendi 
Taksim stadı turnuvası maçları:-ıa 

dün devam edilmiş, Galatasaray -
Pera ile, İstanbulspor da Şişli ile kar 
şrlaşmışlard1r. 

Günün ilk karşıla~mast, bir gün 
evvelki maçların mağliıpları İstanbul 
spor - Şişli arasında yapılmıştır. Her 
iki takım sahaya en kuvvetli şekil
lerile çıkmışlardır. Feridun Kılıcın 

idaresindeki bu maç, mütevazin ce
reyan etmiş, birinci devrenin 21 in
ci dakikasında Şişli bir gol kaydet
miş, ikinci devrenin 24 üncü dakika
sında İstanbulspor K1dirin Ay:.ığile 
beraberliği temin etmiş ve müsaha
ka da 1 - 1 berabere neticelenmiŞ

tir. 

spor karşılaşmış. birinci devre 2 - 1 
Galatasaray lehine bitmiştir. İkinci 
devrede 3 gol daha yapan Galatasa
raylılar, müsabakayı 5 - 1 kazan.. 
mışlardır. 

Pera • Şişli 
lki ezeli rakip Şişli - Pera arasın. 

daki Taksim turnuvası maçı, çok he
yecanlı geçmiş, birinci devre 1 - O 
Şişlinin lehine bitmesine rağmen, i
kinci devre.de 2 gol kaydeden Pera
lılar, müsabakayı 2 - 1 kazanmıŞ
lardır. 

Tekirdağmda Güreşler 

BULMACA 
BUGtiNKÜ BULMACA 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Avrupada bir de•ılet merkezi * 
Sayt, 

2 - Bir millet * Amel * Bir alet, 

3 - Esirler * Cefa, 

.J - Bir harf * Bir nota * Bir vil:iye 
timiz, 

5 - Hacim * Bir millet * B!r harf, 
6 - Benzer * Saha * .s;r nota, 
7 - Bir harf * Bir İngiliz siyasisi * 

Bir dağ, 
8 - Namaza davet ed"r * Bir hayvan, 
9 - Belli * Liğte olur * Bir harf. 
10 - İle * Adapazarı t:ı··:lflarmdadır, 

I· Sinemanın en güzel ve en dehakar çift artisti 

JEANETTE MAC· DONALD 
ve NELSON EDDY 

Mevsimin en güzel, musikili ve :renkli 

Seviştiijimiz Günler 
Harika Filminin M E L E K Sinemasında 

Gördiiğü fevkalade rağbet ve kazandığı muvaffakıyt'!t hasebile 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 
İlaveten FOX JURNAI, en son diinya ve harp haYadisleri.. • ,1 ............................................. , 
............................................... 
ÇENBERLİTAŞ SiNEMASI 
Pek Y akmda: Açılış Şerefine iki Büyük Film Birden 

HUDUDLAR TEHLİKEDE ıı· G A s p A R o N E 
1\IIİREİLLE BALİN, 1 M A R i K A R o K K 

JI Gözler k!ltnastırıcı dekor - zen. 
Vazife uğrunda zevcesini ihmal l . ~in bale _ ı~uhteşem sahnelerilc 
eden bir zevcin romanı. 1 büyük mizansenli operet. 

ERiCH VON STOHElM 

"-------·--------' 

nz!!n!' 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Po!lltalan 
l'iirkiye Radyosu Ankara Radyoo;o 

Onll!a Uzunlui!t-1 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

1'. A.. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
l' A F' :'11.70 l'I" lld'IR K.-e "l'I Kw 

Perşembe, 16. 11. 1939 

12.30 Progrem ,.e memleket saat ayarı, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği; Yerıi eserler. Çalanlar: Ce\·
det Çuğlfl, Şerif İçli, H'lSan Gür, Hamdi 
Tokay. Okuyanlar: ::vruı<tafa Cağlar, Safi
ye Tokay. 13,30 - 14,00 Müzik (Karışı~ 

hafif müzik - Pl.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat A
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 18,25 
iVIiizik (Radyo caz orkestrnsı), 1!'1,00 Ko
mışma (Ziraat saati), 19,1~ Türk müzi~: 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay. 

1 - Okuyan: Semahat Özdenser. 

1 - Nuri Halil Poyraz: Hüseyni ~arkı 
(Artık yetişir), 2 - Hliseyni şarkı (Sev
diğim cemalin çünkü göremem), 3 - Refik 
Fersan: Hilseyni şarkı (Birkaçı birleşerek). 

11 - O'kuyan: Sadi Hopee: 

Galatasaray - Pera 
Taksim turnuvası birincisini tayin 

edecek bu maça Pera, tam kadrosile 
buna mukabil Galatasaray Faruk, 
Enver, CemiL Salahattin, Celalden 
mahrum bir kadro ile çıkmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

Tekirdağ, 15 (A.A.) - Dün Tekir
dağında Greko Rumen serbest gü
reşleri yapılmış ve bu müsabakalar
da vali ve tümgeneral başta olmak 
üzere, altı bine yakın seyirci bulun
muşi;ur. Evvela yerli pehlivanlar a
rasında güreşler yapılmı~ ve bunu 
büyük müsabakalar takip eylemiş
tir. 

,~-------------------------------------------, Filmimizi görenlerin hep bir ağızdan söyledikleri tek br cümle 

1 - Kazım Uz: Hicaz şarkı (Gamla kıy
mettan ömrün), 2 - Hicaz şarkı (Hasreti 
ruyinle), 3 - Refik Fersan: Hicıtz şarkı 
(Cihanda bh-icik sevdiğim sensin). 

111 - Okuyan: Mefharet Sajina'k: 

BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN TÜRKÇE FİLMLERİN EN MÜKEMMELİ 1 - Musa Süreyya: Hü7.zam şarkı (St!!n 
s<1nki baharın gülüsün), 2 - Yesari Asım 
Hüzzam şarkı (Yine kalbim taşar ağlar), 
3 - Zekai De<l<": Hüzzam ş"arkı (Ey hüsnil 
cemal), 20,00 Türk müziği; Halk türküle
ri, 20,15 Konu .:ı (Doktorun ı:aati), 20,30 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 21,15 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -
Heinrich Strecker· Kalbimin sahibisin, 2 -
Heinz Reinfeld: Eve gel, yavrum; 3 -
Eduard Künneke: Lady Hamilton opereti
nin potpısrisi, 4 - Emmerich Kalmann: 

Ahmet Ademin idaresindeki bu 
maç, baştan nihayete ~ .. adar heyecan
lı geçmiş, Galatasaray birinci devre
nin 6 ıncı dakikasında Eşfak vas1ta
sile bir gol kazanmış ve ikinci devre 
sonlarına doğru Eşfak Galatasaray 
lehine verilen bir penaltıyı dışarı at 
mak suretile kaçırmıştır. Devrenin 
44 üncü dakikasında ileri bir pas a
lan Japoni, beraberliği temin eden 
golü yapmıştır. Evvelce beraberlik 
olduğu takdirde müsabakanrn tem
dit edileceği ve yine beraberlik olur
sa, birincinin kur'a ile tayin edile
ceği ilan edildiği için, vaktin gecik
mesi ileri sürülerek maç başka bir 
güne tehir edilmiştir. 

Kara Ali ile güreşen Habeş Kasen 
Tafari, yedi dakikada mağlup olmuş
tur. Ankara ve İstanbul müsabakala
rının intikam güreşini bugiin Tekir
dağlı Hüseyinle yapan AllJlan şam
piyonu Villimarn 14 dakikada yenil
miştir. 

TOSUN PASA 
Yalnız İp EK Sinemasında Bir Kaç Gün Daha Gösterilecektir. 

İlaveten: Ebedi Şefimizin vefatlarının birinci yıldönümü münasebetile 
.. ____________ ANKARADA yapılan meras-im. 

Bayram Maçları 
Bayramın ikinci günü Şeref sta

dında Fenerbahçe - Beşiktaş hususi 
bir karşılaşma yapmışlar, Fenerliler 
Cilıat, .Fikret, Rebii, Es:ıttan, Beşik

taşlılar da Hüsnü ve İbrahimden 
mahrum olarak çıkmışlardır. 

Birinci devrede Beşiktaşlılar ha
kim bir oyun oynamışlar, ikisi Hak. 
kının ayağile olmak üzere üç gol ka
zanmışlar ve devre 3 - O Beşiktaş 

lehine kapanmıştır. İkinci devrede 
Fenerliler takımlarında tadilat yap
f1$1ar ve baştan nihayete kadar ha
kim ve güzel bir oyun çıkarmışlar, 

birisi Naci, diğeri küçük Fik-retin aya 
ğile 2 gol yapmışlardır. Fakat bütün 
gayretlerine rağmen mağlubiyetten 

kurtulamamışlar ve müsabaka 3 - 2 
Beşiktaş lehine neticelenmiştir. · 

Galatasaray - lstanbulspor 
Bayramın ikinci günü Taksim tur

nuvasın<la Galatasaray - İstanbul-

Cemal pehlivanın idaresinde yapı

lan bu güreşler, fevkalade heyecanlı 

olmuş ve binlerce yurddaşımıza bay

ramı hoş geçirmek fırsatını verrniŞ
tir. · 

Polonya Başvekilinin 

Londra Temastan 
Londra, 15 (A.A.) - Kral ve Kra. 

liçe, Polonya Başvekili şerefine bu
gün bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 

Sikorski ile Zaleski, dün öğleden 
sonra Lord Halifaks il~ görüşmüşler 
ve bundan sonra Başvekalet daire
sinde Chamberlain'i ziyaret etmiş

lerdir. Akşam yemeğini İngiliz hü
kumetinin misafiri sıfatile West..end 
mahallesinin bir otelinde yemişler
dir. Bugün İngiliz donanması ile iş
birliği yapan Polonya donanmasını 
ziyaret edeceklerdir. 

İngiliz Parlamentosunun 
Tatili ve Açılışı 

Londra, 15 (A.A.) - Şimdiki Par
lamento içtima devresinin 23 teşri
nisanide nihayet bulacağı bilrlir:l
mektedir. Yeni içtima devresi teşri
nisaninin 28 inci sah günü açılacak. 
tır. 

, 7 GÜNDE 50.000 KİŞİNİN ' 
HAYRAN OLDUGU FİLM: 
SENELERİN ... ASIRLARIN .. 
EŞİNİ.. .. YARATAMIYACAGI 
HAŞMET ve AZAMET KA-

LESİ... Yeni sistem 

KABARTMA RENKLİ 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLAN 

ERROL FLYN -
OLİVİA DEHA VİLLAND 

L A L E 
SİNEMASINDA 

Herkesin görebilmesi ıçın bir 
hafta daha devam edecektir. 
Bu filme mahsus seans saatleri 
Saat 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

Suareler numaralıdır. 

Telefon: 43595 ..... ._ ....... ·-·····-· .. ················--····· 
Bu film pek yakında İzmirde 

LALE ve Ankarada ULUS 
•Sinemalarında gösterilecektir. 4 

İtalyanın Yeni Zırhlısı 
Roma, 15 (A.A.) - 35 bin tonluk 

yeni İmpero zırhlısı b- ;:ıo<lbah denize 

indirilmiştir. 

- Babadan Oğula ... _____________ , 

Dededen Toruna ... 

KALAN BİR ŞÖHRET 

ALI MUHiDDİN HACI BEKiR 
Merkezi : Bahçekapı 

Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 
wıa 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İdarenin Mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı için muktezi asgart yedi ;u.aml on ton 

benzin açık ck~illme suretile satın ahn3ca ktır. Muhammen bedeli 2080 lira ve mu
vakkat teminatı 156 lira olan mezkur benzinlerin ihalesi 27/11/939 t:ırihine rast-
lıyan pauırtcsl günü saat on beşte Galata nhtımınd<1ki umum müdürlük bin11sında 
toplanacak olan satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her giin görülebilir. (9269) 

Holandalı kadın operetinden potpuri, 5 -
Ziehrer: Karnaval çocukları (vals), S -
Rubimıtein: Kostümlü balo suitinden: To
reador ve Endülüs, 22,00 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri; ziraat, esham - tah
vilAt, kambiyo - ntıkut borsıtsı (Fiyat), 
22,20 Müzik (Küçük orkestra - Yukardaki 
programın devamı), 22,35 Müzik (Şopenin 
piyano eserleri - Pl.), 23,00 Müzik (Caz
band - Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

;;ıı11nı - TAN Gazetesi ""! 
-:: 
:: 
:::ı 

ilan Fiyatları ~ ... - --o----
§ 1 inci sayfa santimi 
:2 ' . ' 
E3 - . • 1 ... 
= 4 ' ' ' 

.. --= .... 
400 = = 2so a 
200 = -100 i Toplantılar, davetler : 

Konferans 
Şlııll Halkevlnden: 

TR O L~R ~İç sayfalarda , 
: Son sayfa , -

Ş h. T" tro E Dikkat: 
:~ı 

17-11-939 cuma akşamı saat 21 de Hal
kevimlzde ziraat mütehassısı, mucıllim 

Lô.t!i Arif tarafınd<1n (Salon çiçekleri) 
me\'zuunda bir konferans ve gösterit şu
bemiz tarafından da bir temsil verilecektir. 

Eminönü Halkevinde Temsil 
EmlniSnU Halkevlnden: 
Evimiz temsil şubesi, 17 ildnciteşrin cu

ma ve 18 ikinciteşrin cumartesi akşamla
rı saat 20.30 da Cağaloğlundaki merkez sa
lonumuzda (Ateş) piyesini temsil edecek
tir. Gelmek arzu edenlerin da\•etiyelerini 
Ev Bürosundan almaları rica olunur. 

e ır ıya su :---- • 
TEPEBAŞI '" D R A M ,. KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
SERMiN 

Komedi Kısmı lstiklfil caddesind,. 
Bu akşam 20,30 da 

BiR MUHASİP ARANIYOR 

-<>-
Halk Opereti 

Bu aksam "eski Çağlayanda" saat 21 de 
"GİT KAL OTELi" 

Pazar: Matine 16 da 

§ l - 1 santim; gazetenin tııce İ 
E yazısile 2 satırdır. C2 
§ '2 - İlanlann fiyatı gazetenin 2 
: tek sütunu üzerine hesap- İ 
E lanmıştır. ı• - ~ : ·~ - Kalın yazılar da gazetede 1 
; kapladığı yere göre santim· c le ölçülür 
:ı ı n nr11ııır11:rrr:anmtıı111ı n:rnmn 

olsun, bana senin için çok güzel şeyler yazdılar. ltr 
ferin! Ne düşünüyorsun çocuk? 

(SUNU: Hayattan aldığım bu mevzuun 
bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bü
yük IUzmetler eden aziz arkadaşım mütehas· 
sıs Doktor Ali Vahit Yaşat'la; öbür kısmrnı 
çoculduk arkadaşım merhum Zeynep İdil'le 
beraber yaşadık. 1'J üşterek mevzuumu:dan 
bu eser doğdu. Onu yaşıyan Y aşat'ın temiz 
kalbine ve yaşamıyan İdil'in ölmez ruhuna 
armağan olarak sunuyorum. -Aka Gü1ıdüz) 

rc=9 
l.g) E ı· ,~ 1 ) 

- Henüz bit fikrim yok Paşa hazretleri 
- Seni Kadirgaya müderris yapalım. 

- Ilk adımda biraz fazla olmaz mı e!endim? 

- Müderris muavini ol. Bak bizim gözcü pehli-EK 1 

Birinci Kısım 

KASRI ŞiRiN 
Doktor Ferhat, hem tam aylıkla tekaüt edildi 

hem epeyce ikramiye aldı. 
Lop yanaklı, sivri göbekli, yumuk mavi gözlü, gü

ler yüzhi, babacan bir adamdır. Anberbu pirınci ve 
has tereyağı ile yapılmış, üstü külbastılı Fars pila
vını (çilav); kaymaklı olmak şartile her çeşit kom
postoyu; ve lran ülkesi ile Farsçayı pek :;ever. 

Farsça sevgisi. Galatasaray lisesinde iken şair Tev. 
fik Fikretten önce edebiyat öğretmeni olan Feyzi 
efendiden gelmiştir. Şark edebiyatını derinden ve 
inceden bilen bu değerli öğretmen talebe arasında 
en çok Ferhadın üzerinde tesir bırakmıştır. Ferha
drn kafası ve benliği de bu tesir için hazırlanmış bir 
arsa halindeydi. Çünkü babası uzun yıllar Tahran 
elçiliği miisteşarllğında bulundu. Istanbula döndük
ten sonra herr.en her gece, Iran yarenlikleri edilirdi. 

Şirazlı büyük Hafız'ı, babasının (Şarkın Volteri) 
dediği Sadıyı. açık denizlerin dibinde ve stratosfe
rin üstünde dolaşan Omcr Hayyamı, Kaani'yi, hat
ta üstu kapalı taraflarından Ubeydi Zakani'yi daha 
o zamanlardan biraz, biraz tanım.ağa, :ınlamağa baş
lamıştı. 

Galatasarayı bitirince, Kadirgadaki mülkiye tıp 

fakültesine girdi 

\..----------~------------------------------------J 
Y AZ A N: A K A G Ü N D Ü Z N o. 1 
Saçı uzun filizof Rıza Tevfiği ora.da ve sakalının 

bamteli uzwı Ubeydullah efendiyi, Bcyı:ı.zıttaki Sara
fimin kıraathanesinde tanıd.L 

Onlar da, bu tesiri körüklediler. Fakülteyi iyi de.. 
recede bitirince, babasının dostu ve muhterem ho
cası doktor Nafiz Paşa çağırdı: 

- Oğlum! dedi. Sen iyice bir doktor oldun. Fa
kat kafan çok şarklı. O kafaya bir iki delik açıp, 
başka bir hava ile havalandırmak lazım.. 

Genç doktor işi çaktı. Tek başına kalmıştı. Tav
şantaşındaki konak eskisini, çarşı içindeki gediği sa
tar satmaz, Parisin bulvarlarına daldı. Bir taraftan 
Pastör enstitüsünde ihtisas yaptı, bir taraftan hii
kıiınet hastanelerinde asistanlığa yol ve iltimas bul,.. 
du. 

Şirazlının çırağı, Hayyamın çömezi, Bakinin hay· 
rant, hatırı sayılır derecede şaşalarruştı. Patenlerle 
kayma müsabakaları kazandı. Bülye balolarında 
Kadrılden valse, valsten Mazurkaya geçti. Odasına 
yorgun argır. döndüğü geceler, deliksiz bir uyku çe
keceğini umaI'ken, her seferinde sabahlara kad:ır rü. 
yalar görürdil; Tahranrn, Isfıhanın.. Şirazı.n, Tebri.. 
zin sisli, puslu rüyalannı ... 

e Parlak bir tez, parlak bir takdir. Ferhat artık, 
tam bir doktordur. Bu zafer gününün keyfini çıkar
mak lazımdır Son Faris gecesine ha.zırlandı. Fakat 
dört ytl içinde ilk defa bir sönük gece geçirdi. An
ladı ki, durulmuştur. Artlk neşe, maddesinde tüken.. 
miş. ruhuna geçmiştir. 

Bulvar Sen Jermen üzerindeki lüks kitap evlerin
den bırinde Hayyamın ıniyatürlerle süslenmiş bir 
ingilizce nüshasını buldu. Marsilyadan Galata rıh
tımına kadar elinden bırakmadı. Gümrük kapısın
dan çıkıp, arnbacılarla karşılaşınca, iki şeye güldü: 
Ingilizce Hayyamın birçok yerlerini !arkında olma
dan ezberlemiş olduğuna, ve Istanbulda gidecek bir 
yeri olmadığına .. 

- Sirkecide Hafızın oteli var beyim? 
- Şirazlı değil, geç! 
- Sadi beyin (Nezafeti Muntazama) oteli? 
- Gtilistam yok, geç! 
- Oyleyse Tcpebaşındaki Londra oteline götüre.. 

yim. Karşı tarafı istediğiniz gibi güllük, ağaçlLl{. 
bahçeliktir. Akşamları çalgı da var? 

- Londra mı? Ha, evet, Londrada Hayyamı, Sa
diyi daha özünden biliyorlar, çek oraya! 

• Memleket hakkında hiçbir fikri yoktu. Milleti, 
Osmanlı camiası bakımından nüfus kağıdına yazıl
mak ve pasaport almak işi sanıyordu. 

Birkaç gün etrafı kolaçan etti. Hiçbir şeyi beğen. 
medi. Dört yıllık hürriyet havası, dört asırlık istıb. 
dat havasile çarpıştı. ikisinin arasında manen ezil
diğini hissetti. Bir gün Erenköy taraflarına geçti. 
insiyaki bir hareketle bilgi velinimeti doktor Nafiz 
Paşayı ziyaret edip, elini öptü. 

- Şimdi ne yapmak fikrindesin evlat? Fransız 
tıp n~şriyatmda daima senin muvaffakıyetlerini 
okudum, takip ettim. Profesör Şarite olsun, Kalmet 

van Esatla, Akil Muhtar da yakında dönecekler. Kö.. 
se Süleyman Numan da geliyor. Onlar için de böy
le düşünüyoruz. 

::- BPJ/ serbest çalışmayı tercih ediyorum. 

- Muvaffak olamıyacağına mühür basarım: Mil· 
cik, Horasanciyan, Marko, adama inkışaf imkanı mı 
bırakırlar? Kurt gibi her köşeyi tutmuşlar, yeni ye
tişenleri zokalarına yem edip, müşteri avlıyorlar. 
Bizde eski şöhret, yeni yetişene yol vermek fazile. 
tini gösterinceye kadar. genç doktor zindan ıstırabı 
içinde yaşıyacaktır. 

- Burada kalmak istemiyorum. 

-'Avrupaya mı döneceksin? 

- Irana gideceğim. 

- Kahkahalarla gü1meli! Demek dört uzun yıl 
içinde, kellenc bir delik açamadın ha? 

- Açtım, bırçok delikler açtım paşam. Fakat içim 
ıtapalı. lçimde Marmara sisinden daha kalın bir sis 
vat'. 

- O rahmetli babana ne diyeyim bilmem ki? 
Neyse, yeri cennet olsun. Onun tatlı hıkityelerı, ede
biyat hocasının parlak beyitleri olmasaydı, böyle ol. 
mazdtm y9.. Her ne hal ise. Benim vazifem: Elimde 
olduğu müddetçe arkadaşımın oğluna ve talebeme 
yardım ('tİnektir. Seni hariciye nazırı Tevfik paşaya 
tanıtayım, Tahran elçiliğine doktor tayin etsin. Ir&n 
Şahı hazretlerinin saray başhekimlerinden bir Ha
yatütdevle Mırza Kuli Han vardır, ona bir mektup 
yazayım, Fransada fakülte arkadaşımdı, pek sevişi
riz. Iht!yacın olursa, büyük nüfuzundan istifade 
edersin. 

<Deva.mı var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
ol.mıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle so, 111, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres deği~tinnek 25 ku~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kunışluk 
pul ilAvesi lAzınıdır. 

GÜNÜN ·.,, MESELELERİ 

Köylü için 
Araba 
Y aplırllıyor z inat Velı:lleti, çok yeriııde bir 

karar vermiş: Köyliller için, 
hafif, Te ucwı: araba yaptıracakJıuş. 
Bıı arabanın. tipi ~e tesbit olunmuş; 
muhtelif fabrikalara siparişler veriL 
miş. 
· Sözde kalmıyaeağmı, tatbikma 
'başlanılm11 bnlnnulmasından anladL 
innıs bu kararın, sade hayati değil, 
iariht bir ehemmiyeti de vardır. 

Türk lı:öyliisiinün hili kullandığı 
m. iptidai vasıtalardan birisi de kai
aıdır. AılalolunQJl bitmez tfikenmes 
)'Ollannı, acıklı gıcı:rtılarile doldu.. 
:ran bğm]t'<r, hiç şüphe yok ki çok
tan; müzelere kaldm.lmaları lhım 

gelen birer vasrtadırlar. Kağnı gıeır. 
tm, 'l'flrk köylüsünün mahrumiyeti.. 
nl terennfim edeıı acı blı beste gibi 
idi. Ziraat Veklletinin yeni katan, 
bu ezell ta:tüıt ve iptida! besteyi, çe.. 
Tik bir m&J1 hallııe sokacak demek.. 
&. 

l'abt Anadol11 l:&yltlsftnftn "kaf. 
m. dan Jmrtahı.şwıu sevinçle karşı. 
lunmnak, n= \ 
•- Dansı npanm basma!" deme. 

mek mümkün mü? 

• 
Kırtasiyeci1ige Karşı 

DOıtldi pntelerdıe, bke ınin~ ve. 
ftlll bir havadis daha nrcb.: Okudu. 
lmnm gön, DahiDye Vekaleti, her 
hangi. bir ya-nya nktinde cevap alı. 
namadıiı takörrde, müsebbipleri 
hakkında doğrudan doğruya VekA. 
~ taldbat yapılacağım alakadaT
Jara blldlnni~ 

mç şfipbe yok lrl. kırtasiyeciliğe 
~k yerinde bir darbe daha VUTan hu 
timim, bfiyük bir kalabalık tarafm. 
dan. sorumz bir sevinçle karşılanmış
tır. Zira bugüne kadar, birçok daire. 
terin, kendilerinden sorulan hemen 
her suale fiilen verdikleri cevap şun. 
dan ibsretti: 

"- İyi iş altı ııyda çıkar!" 
Hakikaten, daha birkaç gün evvel, 

bu ıriitunıla da yazdığlmız gibi, ba7.t 
dairelerden, bir tek basit suale, iki 
aydan az bil' zamanda cevap alabil. 
ınek mümkiin değildi. 

Bizim de tebarüz ettirdiğimiz hu 
mühim noktayı, Dahiliye Vekaleti. 
Din derhal nazan itibara alışı, elbet. 
te takdire layık bir alakadır. Fakat 
temenni ederi,; ki, en müzmin ve en 
tnühim dertlerimizden birisi olan 
kırtasiyeciliğe vunıJan darhe. ı-acle('e 
Dahili:ve Vekaletinin gönılerdiği bu 
tamimden ibaret kalmasın! .. 

• 
Hariçteki Talebelerimiz 

Yine dünkü .1{117.CteleTdP, bizt narli 
dfü;itndüren bir lıavaifis de vard1: 

Harp dolayısilc geri dönen talebe. 
1erimi7.:, şimdi yine j?eldiklE'ri yerlere 
gönderilercklermi5. Geri gidecek o. 
lan talcbclerimiTin ~oğunu da, Al. 
manyada olm~·arı lar teşkil edi;vot'. 
mnş. Biz, talebr1erimizin , • sulh za. 
nıanında bile - Almanyaya r.ilndcril. 
mderine muhalif hulunduihıınuzu 

:rınm1~ . ' ' e sebeplerini de tebarüz et
tirmi~tik. 

Siındi ise. - ga"ll ceuhesinin siikii. 
nı>füıe rağnıen _ Alın::ınya, harbı- ~ir. 

nıh hnlımmaktadır. Ve hu mı>mlrke. 
tirı Jı•r h:uhc sahne olm'lSt • ümit V'!. 

rid hüfün habl"r]ere rtı~men - elbet. 
te, her an muhtemeldir. 

Bunun içinclir ki, bilhassa. şimdi. 
talehelnimizin yeniden oraya gön. 
dı-rilmelerini doğru hnlrmnvoruz. 
Hrn iİ7; wıkit varken, Maarif Veka1e. 
iimi1in, hu "eni kaTarı vermenin 
hiiyiik mcsuJi:vetini daha dikkatle. ve 
hh daha hesaplamasını temenni ede. 
riz. 

l' AN_ 

• 

• il .. 

"AlmanyaJa şokaklarda /ngiliz tayyarelerinin attığı propaganda kaİıftlarını nanl topluyorlar? 

Almanya ·A vrupada Bir 
Harbi Nasıl Kazanabilir? 

B ismark, Büyük Alınan· 
yanın tahakkuku iç.in 

ilk esas olarak kudretli bir or
duya sahip bulunmayı ileriye 
sürüyordu. Bu ordu öyle bir 
ordu olacaktı ki, icap eder ve 
muztar kalına bütün A vnıpa 
ordulan ile tek batına çarpı. 
fa.bilecekti. 

Fakat Bismark, Alınan mücade. 
lesinin yüzde yüz muvaffakiyete 
tılaşabilmesini ancak Alman diplo. 
masisinin hakiki Alınan emellerini 
devamlı surette setredebilmesi, 
gizli tutabilınesi ile kabil görüyor, 
Alman hedefleri hakkında dünya. 
nın, zamanında, sarih bir fikir el
de edememesini Alman ordusunun 
yirmi beş yeni kolordu kazanma. 
sından daha faydalı gösteriyor: 

- İyi bir diplomat bir milyon 
Pomeranyalı neferden daha büyük 
bir askeri kuvvettir .• diyordu _ 

Avrupa davalarının hallinde yal. 
mz Avrupa devletlerinin hesaba 
katılması mutad olduğu günlerde 
Bismarkın Alman diplomasisine 
verdiği parola Rusya ile Fransanın 
birleşmemesine çalışmak ve İngil. 
terenin "dostane bitaraf,, lığını her 
ne pahasına olursa olsun temin et 
mekti. 

Bugün elde mevcut vesikalar 
gösteriyor ki, 

"Çarlık Rusyasının son devirle. 
rinde yapılmış olan Pogromların 
yüzde sekseni • ve en kanlıları _ 
hep Alman tahriki ile yapılmıştır." 

.. Vo~ka He kafası kızdırılmış Mu
Jlk, dıni taassubu kabartılınca bal. 
tayı eline alıp Yahudiye saldırmış, 
ve her .~cdbaht Yahudinin parça. 
]anan vucudü Alman diplomasisini 
Amerikada bir veni hedefe ulas.. 
tırmıştır. 

LJ mıımi Harbin ba ~langıcında 
ve devamında Fransanın 

Petersburg'da büyük elçiliğini 
yapmış olan Maurice Paleologue 
üç cildlik siyasi hatıratının birinci 
cildinde diyor ki: 

"Alman mukabil bıarruzu üzerL 
ne gerileme~e mecbur kalınca Rus 
umumi karargahı ııeriye çekilen a. 

hali arasındaki Yahudilere karşı 
fevkalade şiddetle hareket etmeğe 
başladı. Bir başka vatandaşın ku. 

lağım çekmek için bile kafi adde. 
dilcmiyecek sebep ve bahanelerle 
Yahudileri önar, yfrmiser ipe .çek. 

tirmeğe başladı. Bundan maksat 
paniği durdurmaktı şüphesiz ... La. 
kin bu içinde bulunduğumuz ~art. 
l::ıra asla uymuyordu. Büyük erka-

nıharbi.ye adeta Rusyaya ihanet e. 
diyordu. Bunu, bir ziyaretimden 
istifade ederek Hariciye Nazırı Sa
zanof' a söyledim ve dedim ki: 

- Amerikayı unutuyorsunuz. 

Yazan: 
Nizamettin Nazif 

Orada mühim bir Yahudi kolonisi 
vardır. Çok mühim bir kuvvettir 
bu. Matbuata hakimdir, yüksek sa. 
nayie, yüksek maliyeye hakimdir . 
Hatta hükumet üzerine müessirdir. 
Bu hareketiniz Amerika efkarı u. 
mum.iyesini aleyhinize tahrik et. 
mektedir. Ameri'k'Qlın sempatisini 
kaybetmekten çekinen bir mütte. 
fik devlet mümessili sıfatile siz.. 
den rka ederim. Eğer Amerikayı 
Alman müttefiki halinde görmek 
istemezseniz derhal erkanıharbi. 

yeye bu hareketten vazgeçmesini 
tavsiye ediniz." 

Bu tarih, Vaşingtondaki Al. 
man ataşemiliteri Fon Papenin bü. 
tün Amerikada, bilhassa Amerika. 
ya hakim olan Yahudi sermayedar
ları arasında İngiltere, Fransa ve 
Rusya aleyhinde tahrikat yaptığı 
ane tesadüf etmektedir ki bu sıra. 
larda Amerikanın tam bitaraflık. 

ta ısrar edeceğine hemen herkes 
kanaat getirir gibi idi. 

Demek ki İmpar::ıtor Vi1helm 
II'nin "Amerika sempatisi

ni arı:ım:ık" tan maksadı Amerik;ı. 
daki Yahudi muhite kur yapmak. 
tan başka bir şey değildi. 

Halhuki bugün ne görii~roruz? 
Büyük Almanya pesinde kasanlar 
evvela Amerikayı kaybetmiı:;lerdir. 
Amerikayı kaybetmer>in A lmanva 
için ne hesııpo;l;ı: bir felaket oldu. 
ğunu Umumi H~rp .cröstercUğine 

göre üzerinde fazla durmağa lü. 
zum yok. 

Gelelim Rus sempatisini aramak 
ml:'selesine. 

Geçenlerde bu sütünda Vayınar 
Almanyasının Rapallo muahedesi
ni yapmakla mndı•i_?u menfaatleri 
izah ettiğimizi hatırlıyanlar bulu
nur. 

Bunun yalnız şu mülga de.mok. 
rat Almanya tarafından de~il. se
lefi oJan imparatorluk Almanyası 
tarafından da nasıl bir dikkatle a
ranmış bulunduğunu yine Maurice 
Paleologue'un hatıratında buluyo. 
ruz. 

1914 eylıllünün 12 nci cumartesı 
günü Fransız sefareti binasında 

l:ıiiyük elci Paleologue mühim bir 
Ru.~ devlet adamını kabul etmek
tedir. Bu zatın adı Kont de Witte. 
dir ki eski bir Başvekildir, Rus.Ja. 
pon harbi neticesinde yapılan 
Portsmut muahedesini imzalamı-ş. 
tır. 

Witte, Franı:;ada Biyarriç'de 
menkup bir halde yaşarken harbin 
patlamS;Sl üzerine memleketine 
dönmüş ve sefiri zivarete ~elmiş.. 

tir. O, Rusyanın Büyük Harbe gi. 
rişini bir cinnet olarak tavsif et. 
mektedir. 

Büyük elçi buna şöyle cevap ve. 
rir: 

- Sizin Alman , dostluğunuz 
meçh!!lümüz değildir. 

Witte böyle mukab~le eder: 
- Evet ben Rusyanın A1manya 

ile ittifakına tarafd~rd,ım. Fakat 
Fransanın da bu ittüaka girmesi 
şartile. 

- Fransanın Alsas Lorenden 
vazge~emiyeceğini biliyordunuz. 

- Bir formül bulunabileceğinP 
kaniclim. 

- Ya bulunamadığı takdirde ne 
düşünüyordunuz? 

- Almanya ile anlasmak proje. 
sinden vazgeçmeyi. Biyorkö (1) 

hadisçsinde yaptı ihm müdahalenin 
verdiği neticeleri biliyorsunuz. 

- Evet . siz olmasaydımz Al. 
manya imparatoru Rusya çarını 
aldatmış olacaktı. 

V c Maurice Pa1enlo~ne bu ha
dise hakkında şu izahatı ve. 

riyor: 

"Biyorkö arıldarında, 1905 yılı 
tPmmuzunun 23 üncü günü Çar 
Nikola ile İmparator Vilhc1m ara. 
sında Hohenzo11ern yatında bir 
mühim konusma olmuş ve bunun 
nrtiresindc Car A1manva ile hir it
tifaknı:ımc imzahımıstı. Bunun 
maddeleri çok gizli tutulmuııtu. 

Ve uzun zaman , diplomatlar, ca
suslar, erkanıharbiyeler bunu öğ. 
renmek ic;in beyhude uğraştılar. 

Nihayet 1917 C':VltJlünde Bolşevik. 
lerin nesrettikleri eski Rus siya. 
s1 vesikaları bu httdiseyi de aydın. 
]atmış oldu. Mesele şudur: 

Hohenzollern yatında kendMni 
ziyarete gelince Vilhelm; birden. 
bire masa üzerine bir muahede su. 
reti koyarak: 

- Bunu imzalayınız! - der • Si. 
zin de, benim de en büyük düsma. 
nım f nızilteredir. Fransayı da bu 
mukaveleye sokarsak dünya rahat 
eder. 

Çar. zavıf ruhlu hir adanı oldu. 
j!u irin Vilhelmin palavralarına al. 
danır ve derhal vesikav1 imzalar. 
Vilhelnı bununla da kalmaz: 

- Maiyetinizden biri de Rus 
ikinci murahhası sıfatile vesikayı 
imzalasın. Ama maddeleri okuma. 
sın • der - zira görüyorsunuz ki 
benim imzam yanında diplomatla. 
rlmdan Kont Çirskinin de imzası 
var. 

Çar bunu da kabul eder. Mesele
yi, Petrograd'da kalmış olan Harl-

ciye Nazın Kont Lamsdorrun fik. 
rini sormağa talik etmeği düşün. 

meden, maiyetinde bulunanlardan 
Amiral Birilev'i çağırır: 

- Alınız şu kalemi Amiral... 
Der ve iki eli ile muahedPn~

menin maddelerini örterek: 
- Altını imzalayınız. 

Emrini verir. Amiral de gözü 
kapalı bir imza basar. 

Avdetinde Çar, meseleyi Harici. 
ye Nazın Kont Lamsdorf'a söyle. 
yince zavallı kulaklarına inana.. 
'ma.z. Hemen keyfiyeti o zaman 
BaşvC'kiJ olan Kont de Witte'e söy. 
ler. İkisi birden ~an iknaa çalışır. 
lar: 

- Bu bir felaket olur. Bu mua. 
hedeyi yırtımz. 

Tavsiyesinde bulunurlar. Bu sı. 
rada Rusyanın Paristeki sefiri 
Kont Nclidov hadise:vi Fnınsqnın 
bir protestosundan öi!renir. O da 
saray1 tazyik edeT. Çar. rarnacar 
Berlindı-ki sefiri Kont Ost~n _Sa. 
ken'le Vilhelrne şu mektubu gön. 
derir: 

"Muahede Fransamn i!':tiraki 
kaydı ile imzalanmı!'tı. Fransa ka. 
bu 1 etmedi.2i için keenlemyekun 
hükmündedir.!' 

Buna Vilhelm şu dramatik üs
IUp ile mukabele eder: 

"Biz seninle c11Primizi Allahın 

huzurunda birle~tirdjk. Allah ye. 
minlerimizi işitti. Binaenaleyh 
muahedenin mükemmelen devam 
edebileceği kanaatindeyim. Eğer 

"bazı maddelerde ufak tef<'k değL 
$iklikler yapılmasmı" i~tivorsan 

tekliflerini bıınR H~rHr . F';ı k::ı1 im. 
za edilen ipıza edilmiştir. Allah şa. 
hidimizdir!" 

Görülüyor ki Vilhelm. her ne 
pahasına olursa. olsun Rus. 

ya ile ittifak etmek temavülündc. 
dir. Bunun irin yemtnler edivor. 
ı?arip garip diller dökiiyor. Belki 
de yalnız imzanın muhafazası sar_ 
tile bütün m;ıddelt:?ri dPfüc:tirme~e 
kadar yaltaklanmayı bile göze alı. 
yor. 

Bu.e'iin kl~sik Alman diplomasi. 
si bu ikinci hedı>fini de ~Jde ede
memi$ bulunmaktadır. Kalıyor ü. 
çünt'üsü ve en zorlusu: 

İnıtilterenin tam bitaraflığı key. 
fiyeti. 

Münib akabinde savurduğu bal
talar ile Hitlerin Almanyayı bu son 
tahlisiye simidinden de nasıl mah. 
rum etmiş bulunduğunu biliyoruz. 

Bu tahlili, bir endişeye cevap 
vermiş olmak için değil, Alman. 
yanın bir harbi kazanamıyacağına 
dünyanın niçin inanmakta olduğu. 
nu bir de bu cepheden göze vur
mak için yapmış bulunuyoruz. 

(1) Bjork5. 

1 HARP iÇiNDE .ı 
Berlin Ye 
Londrada 

Hayat Şartları 
<Londra razetelerinden De,e 

Ekspres bugün Berlin ile Londra. 
da hüküm süren hayat ıartlarnu. 
karşılaştıran bir yazı neşretmek. 
tedir. Berlindeki hayat f&rllar1t 
bitaraf bir ~azete muharriri tara· 
fmdan tesbit edilmiş ve Loııdraya 
ıtönderilıniştir. Vaziyet şu merkez
dedirJ 

Sokak ve caddeler : B ERLİNDE: Berlinde sokak 
hayatı gündüzün eski görü· 

nüşünü muhafaza etmektedir. Ha
zan yapraklan dökülüyor, ve bun· 
lan ihtiyar kadınlarla ihtiyar er
kekler süpürüyor. Eskiden bu ip 
gençler görürlerdi. 

Otomobiller azalmıştır. Husus! 
müsaade alan arabalara verilen 
benzin miktarı: da günden güne 
kısalıyor. 

LONDRADA: YoUarda h!lt 
genç simalar görülüyor. Taksiler 
de vardır. Ve taksilere kifi mik
tarda benzin verilmektedir. 

Mağazalar: 

BERLİNDE: Mağazalar öğleden 
sonra üç saat kapalı kalıyor. Ma
ğazalarda stoklar günden güne a
zalmaktadır. Hele bazı maddP.ler. 
den eser kalmamıştır. Bir çok gıda 
maddeleri, ancak husus; ruhsatlar· 
la satın alınabilmektedir. 

Hükfunet mahafili ablokanm. 
1917 deki vaziyeti yeniliyemiyece
ğini söylüyor ve Rusyadan galecek 
malların her boşluğu doldura. 
cağını iddia ediyorsa da bu sözler 
bir türlü yerini bulamıyor. 
LONDRADA~ Gıda maddeleri 

boldur. Yalnız domuz eti şurada 
burada tahdit edilmiştir. Harbin 
kopmaı;ındanberi haricteki Alm~ 
gemilerinden ancak yüzde biri ge
ri dönebilmiştir. Rusyanın da AL. 
manyaya yardımı çok şüphelidir. 

Tiyatrolar : 
BERLİNDE: Opera iJe tiyatro

lar doludur. Hatta kal:ıbalığın art. 
tığı da göze çarpıyor. Dans ınüe

sescleri de eskisi gibi himaye o
lunmaktadır. Lokantalarda öğle
den S<>nra sıcak yemek bulunmu.. 
yor. 

Lokantalarda zengin iş adamla
rı da para mukabilinde vesikala.. 
rını vermektedir. Fakat bunu ve
rebilmeleri ıçın de karılannın 

son derece tutumlu hareket etme. 
lcri lazımdır. 

LONDRADA: Eğlence yerleri t· 
çıktır ve gittikçe çoğalmaktadır. 

Vesika usulü yoktur. Ve bu usu.. 
lün tatbikine lüzum görülmemek
tedir. Sabun, elbise, C\yakkabı dar. 
lığı zerre kadar hissolunmamıştır. 

1Ias1aneler : 
BERLİNDE: Bazı m~kteplerin, 

hatta şehrin ortasmda bulunanla· 
rm üz~rinde Kızılh~ç dalgalanı. 

yor. Bir çok oteller rle hastaneye 
çevrilmiştir. Hastanelerin önünde 
dizi dizi kamyonlar görii_nüyor. 
Hastaneleri dolduran yaralılar-, 

Lehistan ha rbinden ~eJmişlerdir. 
Fakat yaralıların ailel~rinden biri 
de bu harpten bahse mezun değil
dir 

LONDRADA: Mektf!pleri hasta. 
neye çevirmiye lüzıun yoktur. 
Yaralılar, henüz çok azc!ır. 

Geceleri vaziyet : 
BERLİNDE: Geceler1n zınrı ıta• 

ranlık olması için tert1ba~ alındığı 
zaman kazalar çoğalmış, ve hır. 
sızlık vakaları bir kaç misli art
mış, bunun için evvela otomobil
lerin sürati asgari hadde. indiril
miş ve karanlıktan sonra irtikap 
olunan cürümlere en ağ1r cezalar 
verilmiştir. 

Almanları en çok mustarip e.. 
den haller, vesika usuln ile gece 
karanlığı.dfr. 

LONDRADA: Geceleri zifiri ka· 
ranlığın hüküm sürmeo;i l\fünaka.. 
Ut Nazırını kazalara kt\rşr gelmek 
için bir hayli uğraştırmış, fakat 
karanhk yüzünden bir takım cina• 
yetlerin irtikap olunduğu ı;ıörül. 

merniştir. Üstelik hal"bin başlama· 
sındanberi irtikap olunan cinayet. 
lerin sayısı da azalmışttr. Gece, 
ortalığın kapkaranlık olmasının 

üzücü olduğu şüphe götürmez. 
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Alıiıanya hesabına 6 sene casusluk etmiş bir İngilizin Mtıralan Niçin Harp 

Olmuyor1 ltirallarurı yazan : Reginald George Patrick Garbutt. 

~ı-

Benim için artık, "Reginald Ge
orge Patrick Garbutt,, namı.. 

m µpyan adam ölmüştür. Onun sır
lannı ortaya döktüğüm gün, ben ha
yatıma, yeni bir isimle ve yenl bir 
şehirde başlamış bulunacağım. Mazi 
ile hiç bir alakam kalmayacak Hat
ta yer yüz\ipde tek bk dostum bile 
bulunmıyacak. 

278.381 ve 89.114 numaralariyle 
İngiltereden almrş olduğnm paspor
lanm, şu anda bir avuc kül haline 
sokulup rüzgara savr'.llmuştur. O 
pasporlarla birlikte, Aberden Üni
versitesinden aldığlm diplomayı da. 
benim "Reginald George Patrick 
Garbutt,, olduğumu ispat eden bü
tün vesikalarla birlikte yaktrm. Zira 
artık onlara ne ihtiyacım var, ne de 
olacak: Dediğim gibi: 

"Reginald George Patrick Gar
butt,, öldü! 

Tam altı sene, Merkezi A vrupada 
bir İngiliz profesörü sıfatiyle, İngil. 
terenin ve Frans::ınm menfaatleri a
leyhine, ve Almanya hesabına çalış
tun. Çek~slovakyanın yıkıl.:nasmda, 
bir gizli ajan olarak, büyük bir rol 
oynadım. Ve bugün, Almanyacla, 
halfı, benim bırakmış bulunduğum 

vazifeyi görmekte olan İngilizler 
var. 

Onlan orada tutan nedir? 
Benim altı yıllık hayatrmın anla

tacağım safhalarına göz gezdirince, 
lbu sualin cevabını da bulacaksınız. 

Fakat derhal söyliycyim ki, onla
rı tutan kuvvetlerin en büyüğü "pa
ra,. dır. 

Ben, Heinlc!.n'den, veya IDmmler' 
den talimat alrrken, ba~r.da bulun
duğumuz masanın üzerinde, daima, 
içerisi banka biletleriyle dolu bir 
cüzdan vardı. Altı muhtelif memle
lı:~tin bankalarında lardırabilcceği:n 
bu biletleri cebime doldurabilmek
liğim işten bile değildi. 

Beni Almanyaya bağlryan ikinci 
kuvvet te kelimelerdi: Ben, Himm
ler'in ve Heinlein'in, konuşurken, 

hıçkıra hıçl.-ıra ağladıklarını gör
düın: Beni, Alınan davas1nın haklr
:Jığına, ve Almanyanın mağduriyetL 
:ne inandırabilmek için, birer eşsiz 
aktör meharetiyle gözyaşı bile dök
tüler. 

Bugünkü Almanya, tıpkı benim 
gıöi, kendi memleketine ihanet ede
cek İngiliz gençleri bulabilmek için, 
her fedakarlığa katlanıyor, ve her 
çareye başvuruyor. 

Ben, Almanların bu maks:ıtlanna 
eri mek için neler yaptıklanm da 
anlatmrya çalı~acağım. Bu suretle, 
kendi milliyetimden olrın, veya olını
yan gençleri, Alman tuzağma dfış. 
mekten kurtarabilirsem, derin bir 
huzur duyacağım. Zira buna muvaf
fak olursam, kendimi, vatnnıma yap
tığım ihanetlerin vicdanıma doldur
duğu azaptan mümkün mertebe kur
tulmuş bulacağım. · 

Ben, 1897 senesinde, Hindist.:ında 
doğdum. Servet sı:ıhibi bir ailenin ço
cuğuydum. Babam, ben çok küçük
ken öldü. Ve ben, tahsilimi yapmak 
üzre İngiltereye gönd~rildiğim za
man henüz dokuz yaşnndı:ıydrm. 

O sırada, İngiliz mekteplerinde, 
İngillz olmryan her şeye karşı derin 
bir istı1ıfaf mevcuttu. 

Mektepte, kendime bir arkadaş 
muhiti yapmrya çabafodım. Fakat, 
bütün gayretlerime rağmen, bu ar
zuma muvaffak olamadım Etrafım

dakiler beni daima, Hintli saydtlar. 
Ve bana bir Hotantolu muamelesi 
yaptılar. Eğer, dövüsken bir ç:ocuk 
olsaydım, belki arkada.5 edincbilc
cektim. Fakat babı:ım bana dö,·üc::_ 
mesini ö!!retmemisti. Bu yüzden, 
mektepte tam bir yıl arkadaşsız kal
dım. 

Elline gecen biitün paraVl, arka
daş edinmek ümidiyle, e!rafımdaki
lere ikram ettiğjm halde, yine v<ı lmz 
kalmaktan, hatta hak3ret ve istihfaf 
görmekten kurtulamadım. 

Bir yıl sonra, mektep d"jfütirdim. 
Nihayet, Ecossc Ziraat Kollcjinc gir
dim, ve oradan diploma aldım. Fa
kat, İngilterede tahsile ba~ladığrm 
gün yüreğimi sızlatan arkada~ mah
rumiyeti, tahsilimin sonuna kadar 
devam etti. 

Vakıa, bana karşı hacrnıane bir va. 
ziyet takmmıyorlardı. Fı:ıkat gördü
füm muamelede, beni kendilerin-

den saymadıklarım, kendDerfnden ..., 
şağı gördüklerini dalına hatırlatan 

bir garip mahiyet vardı. Zaten, ben 
de, biraz fazla evhamlı olmuştum. 

Ve o hale gelmiştim. ki, bana söyle.. 
nilen her cümlenin içinde, zehirli bir 
ima seziyordum. Belki bir tek, yalnız 
bir tek samimi arkadaş bulabilmiş 

olsaydım, bu QCl haleti ruhiyeden 
kurtulabilecektim. Fakat ne yazık 

ki, hayat benden, bu tek dostu bile 
esirgedi. 

Aberden t)'niversitesinde, ayni e
melle gösterdiğim gayret te bir se
mere vermedi. Ve ben, kalabalığm 
içinde yapyalnız ya~amaktan, biraz 
daha bedbin, biraz daha mahzun ol
maktan kurtulamadım. 

(Bap 1 hıcfc!e) 

Almanyanın her an büyük btr ta
arruza gltjşniesini beklemekliğimi
zin sebebi şudur, 

Bütün dünya Almanyanın lktısa.. 
den zayıf olduğuna, V'e bir an evvel 
kati bir darbe ile seri bir netice elde 
etmeğe mecbur bulunduğuna kani. 
dir. Alman erkanıharbiyesinin 
Po1onyada olduğu gibi, garp cephe. 
sinde de bir yıldırım harbi yapmak 
fikrinde bulunduğu zannedilmekte
dir. Bunun içindir ki herkes Alman .. 
yanın kati darbeyi ne vakit ve 
nerede indireceğini merakla bekle. 
mektedir. 

Halbuki vaziyette husule gelen de

itisikliği nazarı dikkate almak lazım. 
Ondan sonra, beni çok fazla ala- dır. Almanya. Sovyet Rusya ile an. 

kalandıran mevzulardan biris! fc1se-
laştıktan sonra iktısadi zaafını kı_~. 

fo oldu. Ve ben, hayatımın ilk sami- men olsun gidcrmeğe muvaffak oL 
mi dostunu, felsefe tahsil etmek ü-

rnuştur. Polonyayı elde etmistit-. 
z~re girdiğim bir Alman Üniversite- Orta Avrnpa ve Balkanlarla olan ik. 
sınde kazandım. Ve bu dostu kazan- tısadi müna~ebetlerini tanzim ile 
drktan .~onra, .Aln:ıany~nın, İngyilte- -nıesgu1dür. Romanya ve İtalyayı bi. 
reye mutefevvık hır m; l1et olduguna rer kapı ve birer komisvoncu olarak 
inandım. O ane lrndar içinde bulun- kullanmaktadır. Bu a·rtlar icinde 
duğum haleti ruhiyenin müthis te- Al İ 'lt · şk d' · · d~ , manya nın erenm en ısını u. 
siri nazan itibara alınırsa. bu bük- ·· k · t d'Y• h · tt surme ıs e ıın ma sur vazıye en 
mü verişim gayri tabii görülmez sa- Jfortulmuştur. Tkaret filosunu kay. 

nırım. betmiş, beynelmilel tica;eti sekteyQ 
Ondan sonra, müsait fırsatlar sa- uğramıştır. fakat buna mukabil sar. 

ycsinde, beş sene içinde, Afrikanm kını ve ccnubunu ihatarlnn kurtar. 
büyük bir kısmında, beş uzun seya- mıs, ahlokamn tr>:c;iı-foi hafifletmeğe 
hat yaptım. muvaffak olmuştur. 

1928 senC'sinde, merkezleri Lon-
dra ve Nevyorkta bulunan bir ban
kacılar firm2.sınm memaliki ecnebi
ye mümessilliği vazifesini aldım. Bu 
vazife, bana Avrupadn mütemadi 
seyahatler yapmak fırsatım kazan. 
dırdı. Ayni vazife sayesinde, Mısıra, 
Hindistana, Cavaya miit"a~dit seya. 
hatler yaptım. En mühim nokta, 
kcndL"lli mesut hlssetmiye başlayı-
şrmdı. 

Çok para kazanıyordum. Senede, 
elime, 3000 İng1.1iz lirasından fazla 
para geçiyordu. Bir çok insanlar ta
nırnıştnn. Bir glin, "Kolombo,, da 
bulunduğum sırada, İngiUt-reden bir 
mektup aldım. 

Bu mektup bana mümessili bnlun
duğum firmanın i!'lerinin bozuldu
ğunu bildiriyordu. Birdenbire açıkta 
kalmıştım. Halbuki kendilerine borç 
lu bulunduğum tüccarlar vardı. On
lara borçlarımı ödiyebilmeme ihti
mal yoktu. Bu itibarla, "Ko1ombo., 
dan bpkı bir dolandırıct, bir hırsız 
gibi kaçmak mecburıyetinde kal
drm. 

Londraya dörıünce, eeb;mdc me
telik yoktu. Ellerim bomboş cepk
rimde, sokaklarda dolaşıyor, hesap. 
sız ve mfısrif davranışımın faydasız 

nedametini acı acı duyuyordum. Es
kiden mensubu bulunduğum firma. 
dan zarar ve ziyan istemek hakkım
dı. Ben, muztar kaldığım için, bu 
hakk1m1, on İngiliz lirası mukabilin
de birisine sattım. Ve aldığım paray
la, Parisc geçtim. 

Fransadn, açlıktan ölmek tehlike
sini bir çok defalar atlattım. Çckti
gım sefalet, korl;;unçtu. Nihayet, 
kendisine, boğaz tokluğuna İngilizce 
öğretebileceğim bir hayır sahibi bu
labildim. Bir kaç ay da bu sayede 
yaşadıktan sonra, Viyanaya gittim. 
Orada çektiğim sefalet, elimdeki dip
loma lara rağmen, bana JŞ vermiycn 
İngilizlere karŞt içimde uyanmış bu-
1 unan kini arttrrmıştı. Bk gün, tesa
düf, beni, Herbcrt Ki.ihne1 adında 
bir zatla karşılaştırdı. O, Südetler
de, Naziler hesabına çalışan teşkila
tm şefiydi. Bana: 

"- Hiç, dedi, şüphe etmiyorum 
ki, siz, Alm:ınyayı sevıyorsunuz ... Bu 
iyi ve temiz yüzlü Alman gençleri. 
ni seviyorsunuz... Onların duygula
rına ortaksınız, aşinasınız ... 
"- Doğru söylfıyorımnuz... de

dim ... Onlara karşı içimde çok derin 
bir sempati var. 

- O halde, onlara yardım ediniz? 
- Nasıl? 
Herbert Kühnel, g:Hümsed1, ve: 
"- Onun yolunu size gösterebili

rim!,. dedi. 
Bundan sonra, onunla aramızda 

geccnlcrin teferrüatını nnlatmıyat'a
ğım. Zira o hadiselerin anlatmrya 
değer bir hususiyeti ve fevkaladeliği 
yok. Yalnız, o günden sonra etrafı
mın, Çeklerden aynlmak istedikle
rini söyliyen Slovaklarln, ve Alman 
gençleriyle dolduğunu söylemeliyim. 

Bana: "İngilizce profer.örümüz!,, 
{Devamı varl 

B u varivette bulunan Almanya. 
nın kısa rağmen Majino hattı_ 

na hücum ederek intihar etmesini 
bc>k1emek mantıki bir hareket değil. 
dir. 

ITitl~r icin bugün en makul hare. 
ket. Zig.,rid hattnım arkasında bek. 
lemck ve bir taraftan da Sovyetler, 
Orta Avrnf'a ve Balkanlarla o1an 'ik
tısadi münasebetlerini harp ihtiyaç
larına göre organize etmektir. Bu sa
yede urun bir harbe mukı:ıvemet ka. 
biliyetini arttırarak miit"fikleri müş
kül vaziyete dfüıürmektir. 

İngiltere ve Fransanın üstünlüğü, 
Majino hattının ark::ısında uzun 
rniiddet beklemeğe muktedir oluşla. 
ndır. 

Bu iktıc;~di organizasyon sayesinde 

Almanya da ayni derecede değilse bi. 

le, binnisbe uzun bir harbe mukave. 

met edebilir. 

Onun için biz Almanyantn garp 
cephesinde bu kış kati bir netice elde 

etmeğe çalışacağını zannetmiyoruz. 

Fakat buna mukabil siyasi ve iktısıı
di faaliyetini arttıracağını, ilkbahara 
kadar vaziyetini tahkim ile meşgul 
olacağını tahınin ediyoruz. 

. Sovyet - Finla diya 
(Başı 1 incide) 

Alman - İsveç iktıs~t müzakerele
rine Almırnya tarafından bazı müd
deiyat ileri sürüldüğüne dair olarak 
ecnebi memleketlerde dolaşan şayia. 
lar, Hariciye Nezaretinin salahiyet
tar bir mümessili tarafından tekzip 
edilmektedir. Bu mümessil, Alman
yanın İsveçle olan ticaretine eski şe
killer dahilinde devam edeceğini, AL 
rnanyanrn İsveçten, bitaraf memle. 
ket sıfatile sahip olduğu imkanlan 
tecavüz eden bir istekte bulunmadı
ğını, Alman ml!rahhaslarının sadece 
hük(ımctinden yeni talimat talep et
tiklerini söylemiştir. 

Danimarkanm vaziyeti 
Kopenhag, 15 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildirıyor: Dzveran eden şa
yialann hilafına olarak alınan ha
berlere göre. hükumet, bitaraflığın 

müdafaasını kuvvetlendirmek üzere 
hususi tertibat alacak değildir. FN
vclce haber verildiği üzne, her se
nenin sonbaharında ve ilkb~harında, 
müsavi nisbetlerde kura efradı top
lanacaktır. Kışlalardan yeni ayrılan 
efradm tekrar celbi derpiş edilmi
yor. Kı-talar bir pazar günlük alarm 
talimi için çağrılacaktır. 

Ruslar Litvanyada 
Kaunas, 15 ((A.A.) - Dün Sovyet 

k1taları, Litvanyadaki garnizonların 
işgaline başlamışlar ve Alytes'e gir
mişlerdir. Bugün, diğer mevkiler me.. 
yanında Pricnai ile Gaiziunaiyi iş.. 

gal edeceklerdir. Askerin geçeceği 
yollarla demiryollannda, kıtalann 
memlekete girmesini kolaylaşttrmak 
üzere tertibat alınmıştır. İşgal üç 
dört gün içinde tamamlanacaktır. 

Balkanlar, Rus - Fin 
Müzakeresini 

Takip Ediyorlar 
(Başı 1 incide) 

istifade etmek istediğini göstermiştir. 
Ayni siyasi muharrire göre, bütün 
Balkanlar, Rusya ile Finlandiya ara. 
sındaki müzakereleri takip etmekte
dir ve bilhassa Romanyanın vaziyeti 
bu müzakerelerin neticesine göre te
ressüm edecektir. 

R uslar ve Bulgaristan 

Daily Telcgraph muharriri diyor 
ki: "Rus siyasetinin bilhassa Bulga
ristanda faal olduğu ş'jphe götürmez. 
Bulgaristanda büyük Slav devletine 
karşı sevgi ile onun tahakkümünden 
korku hüküm sürmektedir. Fakat bu 
sırada bilhassa korku hissi göze çarp
maktadır." 

İtalyan siya~~i 
Dai1y Telegraph'ın siyasi muhar. 

riri daha sonra İtalyan siyasetini iza. 
ha devam ederek diyor ki: 

"Romadan haber :verildiğine göre, 
İtalyan kabinesinde yapılan son de
ğişiklikler_in ehemmiyeti, İtalyanın 

antikomünist bir siyaset tuttuğunu 
ifade etmesi kadar, İtalyanın Hit1er 
tarafından açılan Avrupa harbinden 
uzak kalmak azminde olduğunu gös
termektedir. 

"Sinyor MussolinL bilhassa İtal
yanın Tuna üzerindeki nüfuzunu 
takviye yolunda faaliyet göstermek 
fikrindedir. Almanya da, burada sL 
yasi, iktısadi faaliyet göstermekte ve 
İngiltere ile Fransanın kuvvetleri 
Garpta meşgul iken buralara hülul 
ederek hedeflerini tahakkuk ettir. 
mek istemektedir. 

"Şayet Göringin Roma seyahati, 
vukubulursa, bu seyahatten beklene
cek şey, Sovyet nüfuzunun Tunada 
yayılmasına karşı gelmek için mih-. 
ver siyasetini diriltmeğe çalışmaktır. 

"İngiltere, Yakın ve Orta Şarkta 
statükoyu muhafaza ile alakadar ol
makla beraber, büyük devletler ara
sında Cenubu Şa;ki Avrupada top
lanan yeni bir mücadeleye şahit 0J
maktad1r. Bu devJetlcrin herbiri de 
birleşik bir Cenubu Şarki Avrupa 
blokunun teşekkülüne taraftardır. 

Fakat bu blok kimin nüfuzu altında 
olacak? İşte en mühim mesele bu
dur. 

Von Ribbentrop, Moskovaya üçün
cü bir sefer yaptığr takdirde Alman
yanın İtalyayı antikomintem paktm 
eskisi gibi devam ettiği üzerinde ik-

na etmesi son derece müşkül ola-
caktır.,, 

MussoJini'nin beyanab 
Roma, 15 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Mussolini, üniversitenin açılma.!!! 

münasebetile, Venedik sarayında top 
!anan üniversite talebesinın alkışla
rına şu sözlerle mukabele etmiştir: 

"Faşist usulü üzere, rahat rahat 
ve disiplin içinde çalışmaya hazırla
nın ve ihtiyaten tüfeklerinizi, kitap
larınızın yanına koyun. Faşist İta!. 
yanın sulbü korkak bir sulh değil, 
silahlı bir sulhtür.,, 

Yugoslav - Macar münasebatı 

Budapcşte, 15 (A.A.) - Hükume
tin naşiri efk.8.rı olan Al Esti Uj
sag gazetesi, Belgrattaki muhabi
rine Yugoslavya Ticaret Nazırı Bes
lich tarafından yapılmış olan bcya
natr neşretmektedir. 

Nazır, bu beyanattl"'da gaze
tenin muhabirine Yugoslavya ile 
:\1acnristan arasındakşi ticari müna
sebetlerin inkişafa mazhar: olacağına 
itimadı bulunduğunu v~ bu münase
betlerin bir kaç zamnndanberi iki 
memleket arasında artmakta olan 
dostane mesai birliğinin rasanet kes. 
betmcsine medar olacağını söylemiş 
tir. 

Alm,,,nya ve Yugoslavya 
Belgrat, 15 (A.A.) - "Havas., Ya

lttnda Belgrad'ta Almanya ile Yugos 
lavya arasında mali müzakerelere 
başlanacaktır. Almanya Yugoslav 
devletinin tevarüs etti.~\ Bosna Her
seğe harpten evvel Alm~nya tara
fından yapılan ihracat nıeselesini 

ortaya atmıya çalışacaktır. 

Yeni deniz seferleri 
Atina, 15 (A.A.) - Yunanistan, 

yeni deniz seferleri ihdas etmeğe ka. 
rar vermiştir. Bu seferler, bilhassa 
ayda iki defa olmak üzere Pire, İz. 
mir, İstanbul ve Karadeniz limanla.. 
n arasında icra edilecektir. Bu se. 
ferlerin Brendizi ve Triyesteye ka. 
dar temdit edilınesi muhtemeldir. 

Mısır - Romanya arasında 
Kahire, 15 (A.A.) - Romanya 

murahhas heyeti, Türkiyeden Mm
ra gelmiştir. Mısırla Romany:ı ara
sında bir ticaret anlaşması yapmak 
üzere müzakerelerde bulunulacak
tır. 

Çekler, Alman 
Taleplerini Reddetti 

Londra, 15 (Husust) - Pragdan 
gelen haberlere göre bugün Çek genç 
leri nümayişler yaparak Meçhul As. 
kerin kabrini ziyaret etmiş ve polis 
tarafından dağıtılmıştır. Daha sonra 
gençler ikinci bir nümayiş daha ) ap
mışlar ve yine zabıtamn mukabelesi 
ile karşılanmıslardır. 

Havas ta Bratislavadan şu malı1-
matı veriyor: 

Almanya Pragda bı1hınan Çek li
derlerinin Fransa ve 1ngiltercdcki 
Çeklerin faaliyetini tasvip etm('me
lerini ve müttefiklerle çarprsmak Ü

zere sembolik küçük bir ordu vücu
de getirmiye hazır bulunduklarını 

beyan E>tmelcrini ar?:u eylem"kte
dir. Buna mukabil Aimanyı:ı Sürlet 
mıntakasında hudutta tashihat yap
mayı, Tcschen arazisini Çckoslovak
yaya iade etmeyi ve Protektora sta
tüsün;i tam bir muhtariyet esast da
hilinde tadil etmeyi tekli{ etmekte
dir. 

Prag'Ja yeni ha1iseler 
P rag, 15 (A.A.) - 28 teşrinievvel 

vukuatı esnasında aldığı yaralar ne
ticesinde ölen talE'benin cenaze ala. 
yında yeni bir takım hfıdiseler ol
mustur. 

Tezahürat yapan talebe şiddetle 

dağıtılmış ve yaralananlar olmuş, ba
zı tevkifat yaptlmıştır. Bütün Cle. 
mentrinum mahallesi ve hukuk fa. 
kültesi m ahallesi silahlı S. S. ler ta. 
rafından muhafaza altına alınmıştır. 
Hacha, teklilleri reddettiğinden 

hapsedildi 
Havas ajansı bildiriyor: Prag'dan 

haber verildiğine göre, Hacha, Lany 

şatosunda mahpus bulunmaktadır. 
Mahpusiyetinin sebebi, müttefik 
memleketlerdeki Çekoslovak hare. 
ketlerini red ve inkar etmesi muka. 
bilinde, himaye idaresinin muhtari. 
yete kalbedileceği yolundaki son Al
man tekliflerini reddetmesidir. Hlına 
ye idaresi reisi Von Neurath'ın 23 
teşrinievveldeki kanlı hadiseler te. 
siri altında yaptığı teklifa rin, Çek 
hükılmetince de reddedildiği söylen. 
mektedir. 

Bu sebeple, Almanlar, şimdi hüki't
mette, hatta himaye idaresinin hü
kumet riyaseti makamında bir deği. 
şiklik yapmak istemektedirler. 

lngHiz • Fransız Mali 

Ve lktısadi işbirliği .. 
Genişletiliyor 

Londra, 15 (A.A.) - Maliye Neza
reti tarafınd~n bugün neşredilen teb
liğde deniliyor ki: 

"İngiliz - Fransız mn11 ve iktısadi 
elbirliği, Paul Reynaud'nun ziyareti 
üzerine yeni bir inkişaf bulmuştur. 
Maliye Nazırının daveti üzerine, 
Fransız Maliye Nazın Paul Rey_ 
naud, Fransa maliyesi mümessille
riyle birlikte, 13 ve 14 Teşrinisani 
tarihlerinde ikamet etmek üzere 
L~ndrayı: ziyarete gelmiştir . 

İngiliz ve Fransız nazırlan, her 
iki memleket arasındaki mali ve ik
tlsadi elbir1iğini inki~af ettirmek 
zaruretini tasdik etmişlerdir. Esasen 
mevcut olan bu elbirliğinin icap et.. 
tirdiği tesviye tarzlarını tetkikten 

16 - 11-939 

Almanya Sulh 
Teşebbüsünü 

Reddetti 
(Başı 1 incide) 

vabım verdiği unutulmıyacaktır . 
Londra ve Paris gazeteleri hadise 

ile meşgul olınaktadır. 
İngiliz gazetelerine göre, Hit. 

ler, fütuhat siyasetinden vaz 
geçmektense, harbe devamı ter
cih etmiştir. Fakat bu red cevabı, 
demokrasilerin zaferine mani olmı
yacaktır. Bilakis geçen her saat müt 
tefiklerin lehindedir ve müttefikler 
daha şimdiden nazi zihniyetinin ka
lın zırhını delmişlerdir. 

Ölçülü yazılariyle tanmmış bir sL 
yasi muharrir olan Leon Bourges 
Pöti Parizien'de "Hitlerin yalnız ken 
di çılgın ihtiraslarını tanıyan ve me
deni milletlerde hakim prensip ve 
hissiyattan tamamen tegafül eden 
bir kuvvet olarak ortaya çıktığını,, 
yazmakta tereddüt etmemektedir. 

Muharrir, diyor ki: Hitler öyle gö
zü kararmış bir gaddar kolay muvaf • 
fakıyetleinden sarhoş olmuş öyle bir 
propagandisttir ki kendisile ban~ 

yapmak imkansızdır ve müthiş ha-. 
talarmı ancak Fransız - İngiliz blo- · 
ku tarafından yere serildiği zaman 
anlıyacaktır. 

Oeuvre gazetesinde Genevieve Tf 
bouis, Führerin civanmert hüküm. 
darlara verdiği cevapta ileri sürdüğü 
delilleri kabul etmek imkanı olma.. 
dığını bi~dirdikten sonra, yakın istik 
hali endişe ile karşılıyor ve "vaziyet. 
teki yumuşaklık, hem Ribbentroıpa.n 
yeni bir diplomatik manevra yapa
bilmesi için hem de maddi sebepler 
dolayısiyle bir kaç gün daha devam 
edebilir,, diyor. 

ihtilaf, A cak 
lrlarben Halledilir 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter Ajan
sı bildiriyor: 

Berlinde hüküm süren kanaate na 
zaran, Çurçilin radyoda verdiği nu
tuk, Nazilerle müttefikler arasmd~i 
ihtilafların ancak harp yolu ile hal
ledileceğine Hitleri ikna etmiştir. 

Bundan sonra Hitlerin, bilhassa 
Büyük Dritanyaya karşı tasavvur e
dilebileceği en vahşiyane bir <tarzda 
harbe devam edeceği şimdi tahmin 
edilmektedir. Berlinde şu cihet te 
barüz ettiriliyor ki, Almanya, sul
hün tesisine doğru müsbet oir adım 
atamaz. Zira, Fransa ile İngiltere
nin Belçika - Holanda teklifine 
verdikleri menfi cevap karş1smda 

Almanya tarafından böyle bir teşeb 
büs, Alınanyamn boyun eğmesi mL 
nasmı tazammun eder. 

Belçikada 
Brüksel, 15 (A.A.) - Fiilen sllAh.. 

sız ve hicabaver bir bitaraflık ~ 
humu ile mücadele etmek üzere, ba
%1 şahsiyetlerin teşebbüsü ile bir mil. 
li istiklal cemiyeti kurulmuştur. E. 
ğer sulhü muhafaza etmek mümkün 
olmaz ve BelçikaWar, istiklallerinin 
müdafaası için harp etmek zarure
tinde kalırlarsa, bu yeni teşekkül, 
sivil halkın maneviyatını askerler~n 
kahramanlığile mütenasip bir sevi. 
yede tutmak vazifesini deruhte ede
ceklerdir. 

Holanda da 
Amsterdam, 15 (A.A.) = Almm

ya hesabına Holanda üniforması mü 
bayaası ve kaçakçılığı işinden dolayı 
yeniden iki kişi tevkif edilmiştir. 

Alman - Holanda hududunun ikiye 
_ orsrf?t.{l? tst?qtıSllJ{ a~.np)I n.l'l}PlQCI 
den olan ikisi de Maestriht'de hapis 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Algemeen Handel&
blad gazetesi, Amesfardt mıntakasın
da yapılmakta olan istihkamlara 
yaklaşan otomobilli iki sahsın Luns. 
chetende yakalanıp, isti~vnptan son. 
ra Amersforta götürüldüğünü haber 
veriyor. 

geçinni~ler ve bu elhMiğine, daha 
geniş mikyasta devam knrannr ver
mişlerdir. 

Her iki memleketin mall ve iktısa
d1 siyasetine taa11lık edE'n bir çok 
meseleler ve teknik diğer bazı mese
leler, müzakereler esnasında mevzuu 
bahsdilmiş ve İngiliz, Fransız nazır. 
ları arasında bütün bu meselelere 
dair büyük bir görüş h;rliği mevcut 
olduğu anlaşılmıştır. t \timadan son
ra, Paul Reynaud, iki memleket Ma
liye Nezaretleri arasında devamlı 

bir teması temin için bıı nevi yeni 
konferanslar akdi mütaHiaı-ır.dn bu
lunmuş ve İngiliz Maliye Nazırı hu 
mütaleavı tamamen tasvip etmi~tir." 
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MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MtDE ve BARSAKLARI ahştırmaz ve yormaz. 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve 

yanmalarında emniyetle kullanılabilir. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

ınrnm .................. at#!ft 1 ' . .. . ~ 

• • • • •• '. • ~ • .. • • • • • • • " • • t • • • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii1 kırıklık, ve bütün ağrılarınizl derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
WN Her yerde pullu kutulan ısrarla iıteyinu 8IBN 

·. Devlet Demiryol\arı ve Limanları iş,etme. U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1960 lira olan altı kalem muhtelif cins ve eb'atta kur~ bonı 

24-11-1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa~ada gar binası dahilin
deki komisyon taratından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 147 liralık muvakkat teminat ve kanunun ta3"1n ettiği 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaattan llzımdır. 

Bu J~e alt ~artnamelez: kornlsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9318) 

* * Muhııınunen bedeli 23500 Ura elan 250 ton karpit 25-12-1939 Pazartesi gnna saat 
15 de kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
;rfn ettiği veslkalan ve teklifierini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~ada Tesel-
ıam ve sevk ~e!liğinden dağıtılacaktır. (9207) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
ha.stalddann mikroplarını kökünden temizlemek 

için H E L M O B L ö kulla.nrnız. 

Böbreklerin çalı~rnak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumlann, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: HELM0BLÖ idrarınızı temizliyerek mavilcştirit". 
Srhhat Vckaletınin ruhsatmJ hai?.dir. HER ECZANEDE Imr ... UNTTR. 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden : 
Teklrdağı iskelesi tamiratında kullanılmak Ozere muhtelif eb'addal72 küsur metre 

mik'abı kazıklık ve döşemelik çıralı cam kerestesi kapalı zar! U5Ulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 9012 Ura 29 kuruş ve muvakkat teminatı 675 lira 93 kuruş 
olan mezkur kerestelerin ihalesi 25-11-939 tarihine rastlıyan Cumartesi gün!l sııat 
on birde Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 
· İsteklilerin bild.irJlen vakitten bfr saat evveline kadar teklif mektuplarını ko

misyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. 

Bu baptaki ~artname sözü geçen komlsy onda her gün görlUeblllr. (9318) PRENSES Alll 
TROUBETSKOY dlyo[ ı 

.,, Soa Moda '" easip bir e4 
renkleri ıırardır. 

Tanıdıtım bütil• ~cfrala~ '* daha hafif H daha incedir. 

KIS GECELERİ ___ ,ı .... -----
1 Yatak, yemek ve çalıfma 1 

Hakiki çiçelclerin neft• koku, Uzun kıt gecelerini hem faydalı hem usançaız geçirmek ıçın 

KANAAT KiTABEVi 
. odalariyle aalon takımlan 

J velhasıl hemevi mobilyalar; • mııo pereştit ediyorum.. 
Biitün gün 1abit lı:aldıQ'tıu fÔ!" * düm. Bu •ır, yani •Krema ko• 
püp• biç bir pudnda yoktur: 
R,üzııar n yatmurda bile teni * bl:te, aermin •• ııayet , .. 
ıırimli mubafua eder. 

n~riyatma kuvvet vermittir. Kıymetli ediblerimizin •ğıda yazılı en aon eserleri 
Fiatı Cildlisi 

BAKER (eski HA YDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait prtlarla aa
blmaktadır. 

AKA GONDOZ 
bu t~ebbüsün ba,langıcıdır. 
GİDER AYAK ' 75 100 kr. 

Bmıdan daha iyi pudra olma, * dıtuıa. kat'iyeıı eminim. 

• 
HALiT FAHRİ OZANSOY 
ERCOMEND EKREM TALU 
M. TURHAN TAN 

AşIKLAR YOLUNUN YOLCULARI 75 
BEYAZ ŞEMSİYELİ 125 
HİND DENİZLERİNDE TÜRKLER 100 

100 
150 
125 
150 
150 

" 
" 

" 
,, 

" 
SAFİYE SULTAN 125 " ,, ,, DEVRİLEN KAZAN 125 " 1 Çiçek Meraklılarına 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden: 
Dil ve Tarih, Coğrafya fakOltesınln Fransttca Dil ve edebiyatı. enstitüsünde 3000 

kuruş maaşlı bir asistanlik münhaldir. Üniversite veya yüksek mektep mezunu ol
mak, fransız diline ve edebiyatına !Ayıklle vakıf bulunmak şarttır. 

Talip olanlar arasında 20-XI-1939 pazartesi gUnil saat 10 da milsabaka bntlhanı 

7l1pılacaktır. 

İsteklilerin bayram ertesi milsblt evrak -nı Oc tane vesika resmi De fakOlte de-
kanlığına müraraaUarı. (~743) (9306) 

Jll•••••••••••••' l!"elemeng!n meşhur tfcarethanele
Beyoğlunda BAK.ER mağazaları il rinden getlrtmiıı olduğum sümbül, 

En birinci İngiliz ve .Iıl'ansız l~le, şekMk ve sair çlçek soğanlarım 
kumaşlanndan mamul TRENC- 1 ehven fiaUarla satrnaktayun. 

KOTLAR, Gabardinler. Paltolar, j' Renk Adedi 
Tüvetler, Spor ve fantezi kos- Şilmbfil 1 inci boy 12 20 K'I'. 

t .. 1 p--..:ı ru· h d j LAle Katmerli 18 8 Kr. um er, <U'Ueıt er er yer en 
Sair ciçek soğanlarımız, sebze ve çi-

müsait şartlar ve ucuz fiyatlar. çek tohumlarımız da vardır. Kata-
la satılmaktadır. Çeşitler bozul- ı lof meccanen gönderilir. 
madan evvel ihtiyacının BAK.ER Adres: Şırk Tohum m1Caza11. 

mağazalarından temin ediniz. 

1 
illll•ll!llB•"l•ık•ıı•"•:r•ır•L•on•c•"•ıı•o•k•. •Nıio•. ıl3•11i 

~----------------------------,--~,, , 
1 lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

GRiP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 

ACRILARI TESKiN EDER. , ___________________________________ , 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Mlktan 

N'Dlayetslz fC'D 9750 Adet 
Benzin 40000 Kgr. 
Nişaıı ~ &00000 Adet 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

14512 50 
8000 00 

% 7,15 teminat 
Llrı Kr. 

1088 
eoo 

43 
00 

• llkallttna 
ırana tekti aaatt 

20 • XI - 939 Kap. Z. 
• • Paz. 

22 - • • • 

15 
16.30 
14 

ı _ şartname ve ntımunelerl mucibince yukarda ıniktan yaz.ılı (3) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın 

alınaeakbr. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan, eksiltme gQn ve saatleri hizalarında gösterllmi~tlr. 
ID-Ekslltme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü keçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebillr. 
v - Kapalı zarf münakas:ısına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunt vesaikle % 7,5 güvenme parasfle makbuz 

•eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir saa t evveline kadar mezkur 
koml.syon ba:ıkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gireceklerin % 7,5 güvenme parasile birlikte ;yu• 
karda adı gecen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9117) 

Saç Bakımı 
güzelliğin en birinci •artıdJT. 

Sahibi ve Neıırlyat MUdUrD Halil LO'tfO 

DÖRDÜNCÜ. Gazeteclllk ve Ne,rlyat 
T. L. Ş. Baaıldığı yer TAN Matbaası 

* * Cinsi Muh. B. % 7 ,5 tem. Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28/XI/939 açık E. 14 
Ahşap perke 1100 M 2 2420 - 181 50 ,, " 15 
Vermut Şi$esi 50000 adet sit 364.6 - 273 45 4/XIT/939 " 14 

I _ Değiştirilen ahşap parke ebndı mucibince ve yine yukarda yatılı, 2 kıılem 
malıeme şartname ve mi.ifredat listeleri "eçhile hizalarında gösterilen uı;ullerle sa
tın alınacaktır. 

II _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan eksiltme gQn ve saatleri hi-
zalarında ynzılıdır. 

III _ Eksiltme Kabatasta levazım. ve mubayaat şubesindeki alım koml!!yO-
nunda yapılacaktır. 

ıv _ Şartname ve milfredat llstelert her gün sözil geçen şubeden parasız alı
nabileceği gibi vermut ~işesi krokisi de tetkik edilebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkQr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (9412) 

Cinai * * Mlkt•" Muhammen bedell 
Lir• Kr. 

Çektirmeye ko- ı adet 4200 -
nacak motör 

% 7. Teminatı 
Lira Kr. 

315 -

Ekılltme 

ı•kll .. ati 

Açık E. 14,30 

Ma tkap tez~Ahı 1 • 481> - !ft - Pazarlık ıs 
Zımpara taşı 1 ~ 130 - 9 75 ~ 15,30 
tezgahı ,. 

I - Şartnamesi mucibince 22 - IX - 939 tadhlnde talibi buluntnayan 1 adet ıno-

HQlonQ iklnciteşrln l!!Onunda bitecek olan mfiskirat tezkerelerinin yenJlenme mu
amelesine 22-11-939 gQ.nünde baolanılarak 5-12-939 salı gUnO. akşamına kadar de
vam edecektir. 

Tezkerelerini tecdit ettirmek isteyen sa t:ıcıların tayin olunan gQnlerde ellerindeki 
tezkerelerile Kabataşta kAin başmüdürl(lğ ümüze müracaat etmeleri ve 5-12-939 ta
rihinden sonra tezkerelerini yenilemiyere k içki satanlar hakkında kanun! takibat 
yapılacağı ilAn olunur. · "9305,. 

1. Ut;NÇLIK 
.2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranarı 
bu meziyetlerin hepsni size 

KREM PERTEV 
temin edeblir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let müstahzandır. İnce bir 
itina ve yapılı,ındaki husu· 
siyet itibarile yUzdeki çizgi 
ve buruşukluklann teşekkü· 
lüne mAnJ olur. Deriyi gene 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. GenJ~lemiş 

mesamatı !ıkı§tırarak cild· 
deki pürtük ve kabarcıkları 
giderir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve ~eflaf bir 
hale getirir. 

S - KREM PERTEV: Bir clld de
vasıdır. Deri ıtıddelerlnin 

ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktalann tez.ahilrüne 
mtl.nl olur. Cild adalesini 
be"llyerek kuvvetlendirir. 

ve yağlı cildler için yağ
sız hususi tüp ve vazo

ları vardır. 

tör yeniden eksiltmeye ve yine prtnam.eleri mucibince ;yukarda J'Ulh 2 kalem 
malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatıan, eksiltme saatleri hizalannda ,... 
zılıdır. 

nı - Eksiltme 22 - XI - 939 careamba f{lnQ !Cabataıta levanın ve müba;vaat 
şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün SÖT.Ü geçen ~beden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,11 güventrıf' para-

lar!le birlikte mczkOr komisyona gelmeleri. ilAn olunur. (92H) 

.. 
Kulağınıza k ü pe olsun 

Daima RADYOLIN; çünkü. 

Diş doktorlarının bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parkt. 

rnakla kalmıyarak onlan mikroplar· 

dan, muZU' salyalardan ve hamızlar. 
dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 

veren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve ali§am 
her yemekten sonra gü~~e 

3 defa dişlerinizi 

Macunile muntazaman fırçalayınız. .. 

l)r. SUPHI S.ENSES 

1 tdrar yollan hastalıkhn mnteha551ı:ı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lelt-

1 

lt"r ıırı:ırtım an. FaklrlM"P n"T":'I"'" 

' Tel : 4392 ., 
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IKINCITEŞRIN 

1 9 3 9 

T A N E v 1 
İstanbal, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. Z4319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1542 

5 KURUŞ 

.... 

... GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

AŞKIN TEMiZi 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satıı yeri : T A N • lstanbul 

Fiyatı : 100 Kr. 

Müttefiklerin Cephedeki Hazırlıkları 

Yüksek Harp Konseyi azası Londrada yaptıklan bir toplantıdan sonra •• General Gamelin, Lord Chatlild, HaliJax, Cha mberlain, Daladier ve Fransız Sefiri Corbin görülmektedir. 

L~rd (.;ord ile Sir lroncide bir haritaYl tetkik edi.vorlar Fransız askerleri, son defa Garp cephesine ıevkedilen lngiliz askerlerini karşılıyorlar 

Geçen Büyük Harpte fÖhret kazanan 40 ve 8 numaralı vagonlar bu defa da Fransız aşkerlerini cepheye götürüyor. 


