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S KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdiği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep ta:n takıma ait 

K U PON UDU R 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahilinden ı:rönderilenlere 200 kuruş;ı verilir. 

Rusların Balkanlara 
Italya Mukavemetle 
ltalya Niçin 
Bitaraflığını 

ilan Etmiyor? 

l eiTARAF 
Devletlerin 
Vaziyetleri 

--o---: Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

1. talya r esmen Almanyanm müt
tefikidir. Bu askeri it tifak 

939 senesi 22 Mayısında Hitlerin d e 
huzuriyle Kont Ciano ve Fon Rib
bentrop tarafından imzalanmıştır. 

Bu ittifakın imzası günü iki :p:ıemle
ket Hariciye Nazırlan matbuata ver
dikleri beyanatta, r adyolarda söyle
d ikleri nutuklarda "şimden sonra 
150,000,000 işçi, vatandaş, ve asker
d en mürekkep iki milletin daima yan 
yana ve elele yürüyeceklerini ilan 
fltiler. 

Almanya, Balkanlara 1

-

Almanya, Belçika Ve 

lsveçi Tehdit Ediyor 

Hitler de bizzat Mussoliniye gön.. 
derdiği telgrafta "Artık bütün dün
ya Berlin - Roma m ihverini zayıf
latmanın imkansız olduğunu anlıya
caktır. 150 milyonluk bir blok ha. 
linde birleşen Alman ve İtalyan 
milletleri medeniyetin mukaddes mi
rasını korumak, ve adalete dayanan 
bir sulh kurmak için beraber çalışa
caktır.,, demişti. 

Bu ittifakın imzası Alman yada ol
duğu kadar İtalyada da hararetle 

Taarruz Etmigecek 
Roma, 18 ( A.A.) - Roma radyosu, dün g eceki neşriyatında 

9öyle demi9tir: 

İtalya komünizmin Balkanlara sokulması hakkındaki her türlü 

tetehbüıe, İspanyada yaptığı gibi mukavemete hazırdır. Eğer 
böyle bir ihtimal vücut bulur iae, bu, derhal, İtalyanın İspanya 
harıbindeki kadar azimkar mukabelesi ile karşılaşacaktır. 

• • • ···-----·-·······-··········· Almanya ve Ball{anlar 
1 lngiltere ve Fransa Berlin, 18 (A.A.) - Yan resmi 
i Diplomatiche Korr~spondenz gaze-
i ile yeni Müzakereler tesi, Almanyanın Balkanlara karşı . i. askeri bir taarruzda bulunacağı iddL. 
! Londra, 18 (A.A.) - tnglliz hükıl- alarmı katiyen reddetmektedir. 
: meti dün öğleden sonra Türk askeri 
: heyeti reisi ile Bayan Orbay ve diğer Rusya ve Balkanlar 
;. heyet azası sereflne Carlton Hotel'de 
İ bir kabul resmi tertip etmiştir. Hari
: ciye Nezareti ve Bayan Butler hüku-
1 met namına misafirleri karşılamıştır. 

Moskova, 8 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Ahvale vakıf mahfiller 
Sovyetlerle Türkler arasında müte. 
kabil bir yardım anlaşması müzake-

'

• Davetliler araııında Türkiye Büyük 
"-----'---·- ,...: ___ -- ..l!!!.-- ----lA\...: _ , • ' T ..:1 ·-- T ... .;ı_ b-•••t'\"ril T (',..~ ,., tlı 1 . .... ı ,_,._ . .. .,.ı .... -~n_ +n lr:1"'n 'I" h"'l cııl1•.,_.,!'lıı" .O.Öl 

yettar devlet ricali Berlin - Roma Lady Chatfield, hava mareşali Ironsi- l ha1;kındaki haberlere fazla ehemmL 
mihven'nı"n Baltıktan T arabl k de ve Bayanı, kara, deniz ve hava or- = usa a- ı yet atfetmemektedirler. Aynı· mah-
d dularına mensup yüksek zevat göze ı 
ar uzanan mütecanis bir kül teskil çarpıyordu. •

1
• filler, Moskova ile Ankara arasında. 

ettiğini söylemişlerdi · * I ki temasların muhafaza edildiğini fa. 

Bu imzadan dört ay sonra Al- Ankara, 18 (A.A.) - İngiltere ve ı kat Saracoğlunun, Moskovada bu. 
manya harbe gı'rdi, fakat Al- Fransa hilktlmetlerile bazı iktısad1 1 lunduğu zaman bir uzlaşma yapma

meseleleri mü7.akere etmek üzere Ha- 1 
manyanın sadık ve ayrılmaz mütte. riciye VekAleti umumt Utibi bilyük ! ğa m uvaffak olamadığı tarihtenber i 
fiki kenarda kalmayı tercih etti. U- elçi Numan Mencmencioğlunun riya- vaziyetin değişmediğini söylemekte. 
fak bir tereddüt devresinden sonra setinde bir heyet pazartesi akşamı An- dirler, Türkiyeyi, Büyük Britanya i . 
d a harbe karışmamanın İtalya için karadan Londraya hareket edecektir. le Fransaya karşı mevcut taahhütle. 
daha faydah olduğuna kanaat geti- Heyet cumaya Parlse varacak, orada rine rağmen, Çanakkale boğazım ka. 

iki gün kaldıktan sonra Londraya k . . 
rerek tedricen sulh siyasetine do<rr.1 pama tan mtınaa mecbur eden ve 

e.~ ~ gidecektir. 
temayüle başladı. Nihayet Türk _ Heyet, Maliye VekAleti nakit işleri 1 Sovyet hükumetini, Balkanlarda VU-

İngiliz - Fransız ittifakından sonra müdürü Celal Sait, Ticaret Vekaleti ku bulabilecek bir Alman taarruzu. 
Akdenizde ve Balkanlarda bir iş ya- dış ticaret umum müdürü Burhan Zih- na karşı Türkiyeye müzaheretten a-
paıruyacağım görerek bu mıntakada ni, Merke7. Bankası müfettişlerinden lıkoyan sebepler değişmemiştir. 

Cabir, Hariciye VekAleti katiplerinden 1 T .. k hf' aktif bir sulh amili olmak yoluna ur ma ılleri, ancak Rusyanın, 
Şadi ve İlhan Suattan mürekkeptir. k 

girdi * endi vaziyetini d~ğiştirebileceğini, 

Bu vaziyet karşrsında İtalyadan Paris, 18 (A.A.) - Ayan Hariciye fakat bunun da Finlandiya mesele-
beklenen hareket bitaraflığım ilan encümeninin toplantısında reis Be- sinin hallinden sonra mümkün ofaca
etmekti. Çünkü artık medeniyetin renger, vesikalara i~tinaden Fransız - ğını söylüyorlar. Rusyanın, Balkan 

İngiliz ittifakının takviyesi üzerinde 1 ı · b h · d mukaddes mirasını k urtarmak için mese e en a sın e nasıl hareket et. 
durduktan sonra, Türkiye Büyük Mil- mek ni ı· d ld ~ 

Almanya ile birlikte harp etmek is. let Meclisi tarafından ittifakla tasdik 1 ye ın e 0 ugunu anlamak an-
temediği görünüyor, ve Berlin - edilen Türk - Fransı:ı - İngilb; mua- ı cak 0 zaman kabil olacaktır. 
Roma mihverinin k uvvetini ispat hedesinin daha şimdiden Yakın Şarkta Yabancı müşahitler, Bulgaristanın 
için harbe atılınıya lüzum görmü- Akdeni7.de verdiği müsbet neticeleri J Rusyaya, Türkiye aleyhinde yardım 

göstermi~tir. vaadinde bulunduğuna, yahut Rusya-
~~~-~·-~~~-(_s_o_n_u~S-a_: _&_,_s_n_:~~~~"-·~~---·~· ~-·-~~~~-~·~~~·----~· danböy~birva~dili~nada~~-

ÇOCUKLARIMIZA NELER 
1 yit edilmiyen haberlere inanmamak. 

OKUTUYORUZ 1 l tadırlar. Fakat bütün mahfiller Sov

Tek Kitap Sisteminin 
Zararlı Neticeleri 

M ekte p kitaplarından yalnız 
b ir tanesinin değil, ekserisinin 
hatalı, kusurlu ve pedagoji kai

d e lerin e uygun olmadığını ıöy

Jem e kle, biz meıeleye umumi bir 

mahiyet vermek , ve bütün mek

te p kitaplarının yeni battan tet

kik ve ıslahına ihtiyaç bulundu

ğuna i, a ret e tmek istiyoruz. 

ğişmiş, şekli güzelleşmiş, '17e o eski 
perişan manzaradan eser kalmamış

tır. 

İlk mektep kitaplarını ele alalım. 
Bu kitaplar on sene evvel şu veya 
bu kitapçının elinde bir "ticaret vası
tası idi. En kötü kağıda, en kötü mü
rekkeple basılır, ne yazısına, ne res. 
mine, ne de şekline ehemmiyet veren 
olurd u. Bugün öyle değildir. Bugün 

(Devamı 7 ncide) 

............................... 
Bir Kitap Fiyatına 

~.~ Kitap Veriyoruz 
, 

· nci sayfadaki iza-

yet - Bulgar münasebatının inkişafını 
dikkatle takip ediyorlar. Bulgarista. 
nın Türk - Sovyet müzakerelerinin 
fildm kalmasından dolayı müteessif 
clduğu tebarüz ettiriliyor. Türkiye
nin, Alınan - Sovet menafii ile İtal
yan menafiinin tesadüm ettiği Bal
kanlarda, istikrar amili olan nüfuzu
n u idameye azimli bulunduğu kana
ati herkeste mevcuttur. 

Sulh d e nizi 
"Büyük Britanya. ve Şark., adlı 

İngiliz mecmuasında Rennct Villia
ms tarafından yazılan makalede: , 

"Son Büyük harbin başlamasından 
önce ileri sürülen iddiaların, çoğu , 

gelecek harbin Akdenizde kopacağı 

idi. Halbuki hfıdiseler bütün bu iddi
aların kıymetsizliğini gösterdi ve 
bugün bütün kıyılarında sulh ve mü
salemetin hüküm sürdüğü bir deniz 
varsa o da Akdenizdir ve Akdenitde 
sulhiin devam etmesi, sulhün sağlam
lanması için de her şey yapılmakta
dır. 

İtalyanın bu işi başarmaktaki ro
lün\.i tanımak jcap eder. Çünkü İtaL 
ya yalnız sulh istediğini söylemekle 

~Sonu Sa : 6, Sü: 3) 

Madrit, 18 (Hususi) - Ho

landa ve Belç ikanm tamamiyeti

n in idamesinde alakalarını bil

dirmek üzere, ispanya ve ltalya
nın b irlikte olarak Almanya n ez. 

d inde d iplomatik bir teşebbüste 
" bulunduğu hakkında dün B rük

sel' de intişar eden haber , en iyi 
menbalar tarafından teyit olun. 

maktadır. 

" 

Madrid salahiyettar mahfilleri, bu 
haberi ne teyit, ne de tekzip eyle • 
mektedir. 

Madrid siyasi mahafilinin kanaati 
P aris ve Londra kendi şartlarını mu
hafaza ettikleri müddetçe sulhün iın 

Mükemmel surette gizlenmiş lngiliz topları, Fransız 
müdalaa hatlarını takviye etmektedir 

kansız olduğu merkezindedir. 
Diğer taraftan kraliçe Vilhel.mine 

(Sonu Sa: 6, S ü: 3) 

CEKOSLOVAKYADA TEROR ! 
Mektepler Kapatılıyor, 
Gençler idam Ediliyor, 

Bütün Bunlara Sebep, 
Alman Taleplerinin 

Reddedilmiş Olmasıdır 
Londra, 18 (Hususi) - Almanya dahilinde

ki Ç eklerin mühim buhranlar la kar,ılaştıkları 
bu 11rada Paristeki Çek Sefirinin bu ayın 13 ün

cü günü Fransa hükfunetine bazı zevatın v e bu 
arada B e n et ile G enera l lngr , Osuski, Outrata, 

Hitlerle Askeri Erkan 
veNaziŞef /eri Arasında 

Ih.ti/af /ar Biigüyor 
Londra. 18 (A .A. ) - H a vas b ild iriyo r : 

Preas Association'un a sk eri muhabirine n a

zaran Berlinde tayanı kayıt bir galeyan h isse 

dilmektedir. Ve Şansöliye H itlerle aske r i şef. 
le r arasında ciddi ihtila flar m evcut olduğunda 

Ripaka Slavik, Monsenyör Schra. , :.:,:,:,:,:,:,-:----------, şüphe yoktur. Alman harp makinesi. 
meck ve General Wiest'in milli bir ı- .... --·---.. -- nin en mümeyyiz sıfatı kuvvetli ve 
Çekoslovak komitesi teşkil ettik - Ha r·ı CAI çabuk vurmak iken bu sefer Alman. 
lerini bildirdiği haber verilmekte. f ya bilakis Fransanın bütün kuvvet. 

dir. ı lerini seferber etmesine ve İngiliz kı. 
Fransa hükumeti, bilhassa Fransız Ticaretimizde taatının Fransaya geçerek cephede 

topraklannda Çekoslovak ordusunun 1 mevzi almasına meydan vermiştir. 
teşekkülü işiyle meşgul olacak olan i ,. n k ı·ş af Askeri kumanda heyetile nazi şefle_ 
bu komitenin teşekkülünden haber- rinin mütaleaları arasındaki fark as. 
dar olduğunu bildirmiştir. 

--~o--- keri faaliyet üzerinde bir fren tesiri 
M ektepler kapandı yaP.maktadır. Bu fikir ihtilafları pro_ 

Alman Ajansı da şu maliımatx ve!. Fransa 40 Milyon paganda vasıtası ile durmadan din-

riyor: Franklık I lenmeden her tarafa yayılan yalancı 
Bir müddettenberi eski Reisicüm_ thal haberlerde de kendini göstermekte. 

hur Benes ile münasebette bulunan M d dir. Hitler Polonya sergüzeştine atıl. 
üsaa es"ı Verdı" d 1 k. münevver bir Çek grupu az çok mü- i ma an cvve er anıharbiyesine Al. 

him mukavemet hareket1erile Bo. manyanın garp hududunda harhe 
Ankara, 18 ( A .A. ) - H a b er mecbur kalmıvacagwım ve Fransa ile 

hemya - Moravya himaye idaresin_ " 
d . b" aldığımıza göre, hüku m etçe ih· İngilterenin daha vazivet almalarına e asayışi bozmağa teşcb us etmek- ~ 
tedir. Bu hareketleri idare edenler raç mallarımıza m evzu tahdida- meydan bile kalmadan her şeyin bit-. 
bilhassa yüksek Çek mekteplerinde tın kaldırılması hususunda alı- miş olacağını söylemek suretile ha. 
bulunuyorlar. nan t e dbirle rin ihraç m a dde leri- kikati kendilerinden ketmetmi<:tir. 

Bu unsurlar 28 Te~rinievvelde ve mizin geni~ b ir surette harice sa- Filhakika müttefikler bu meydan o. 
15 Teşrinisanide Almanlara tecavüz tılma.sı imkanlarını t emin eyl e- kuma karşısında silaha davrandıkla. 
ettiklerinden v. i.iksek Çek mekteplerı· n vakit Alman erkanıharbiyesi inti. 

meıi ne ticesi olarak iç pazarda ea·ı · b' · t k üç sene müddetle kapatılmıs,hr. 9 zar ı mıyen ır vazıye arşısında 
canlıltk ve hareketin başladıgwı * fi- kalı · t' 

Çek ktır.cıuna dizilmis ve bir takım vermış ır. 
yatların yükselmiye gittiği bugün- Brükselden alınan haberfore ı?Öre, 

nümayişçiler de tevkif olunmuştur. lerde hariç piyasalarm ınühim rner- askeri mahkeme, dün y~nir1en üç 

Son vaziyet kezlerinden de talepler. artmıya ha§- bozguncuyu dört sene hapse mah. 
Havas Ajansının Avusturya hu. lamıştır. ktim etmiştir. 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) (Sonu Sa: 6, Sil: C) (Sonu Sa: 6. Sü: 6) 
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ıl_B_U _G ___ ü N_I 
Almanya 
Dahilinde 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL Alman 
A lmanyanın dahili aynlıklar i. 

çinde yüzdüğüne dnit' İngiliz 1 u e · 
ve Fransız: kaynakları tarafından bir 

çok malfunat verilmektedir. Buma- zerı ne 
lıimata bakılırsa harbin nazi rejimin.. 
deki zaafı ortaya çıkardığına hük. 

Fransa Tayyareleri 
Beyanname Atıyor 

metmek lazımdır. Bu maluma. 
tın yüzde doksan df>kuzu propaganda 
ve mübalağa mahiyetinde de. olsa 
yii7:de biri, bir sürü şeyler ifadeye 
kafidir. Almnnyanın nazhıt rüesası 

nrac;ında bir takım ihtilafların hii. 
küm sürdili:{i.ine dair verilen malUmat 
ne mahiyette olursa olsun asıl alaka 
uyandıran bahis, Çek milletinin bu 
sırada uğradığı felakettir. 

Hür yaşamak isteyen ve hür yaşa. 
:ınağa layık olan Çek milleti, yaban. 
cı i!!tilanın ezici tahakkümü altında 
şiddetli bir milcade)eye girişmiş hu. 
lunmakta ve bu mücadele ile kaybet. 
tiği hürriyet ve istiklaline kavusmak 
istemektedir. Bu yüzden Çeklerin 

bütün sempafüi müttefik devletler
le berabel'dir. Çekler hunu iki şekil. 
de gösteri~·orl:ır: Birincisi bilfiil 
müttefik devletler safında harbet-

mektir. Memleket hMidnde olan 
Çekler lejyonlar te~kil ederek miit. 
tefik ordulara iltihak etmişler ve 
memleketlerinin istiklali uğrunda 

Almanlarla dö,·üşmeyi bir vazife bil. 

ıni!!lcrdir. İkincisi Çckya dahilinde 
Çeklerin umun1t heyeti tarafından 

Almanlara gfü;tcrilen mukavemettir. 
Bu yüzden Alman zabıtası ,.e Alman 
askeri kuvvetleri, Çeklere karşı ten

kil hareketleri yapmı~lar ve bu M. 
diseler birkaç defa tekerrür ettiği 

halde Çekler her fırsattan istifade e. 

dcrek hakiki hislerini ifadeden hali 
kaJmamış)al'dır. 

Son defa Prng'daki 
farafmdan yapılan ve 

sitesinin bilamüddet 

Çek ırençliği 
Prag Üniver. 

kapanmasile 
--•: .......... 1 ..... - ...... -:;_ ....... : <"1..,.... ,....._ ... --·~--. .... 
lar da Çeklerin Alman fahakkümii. 
ne karşı ıelmek için hiçbir fırsatı 

kaprmadıklarını apaçık göstermek. 
tedir. Çeklerin ' 'e;va Slovakların Al. 
manlarla beraber olduklarım, Alman 
davac;ını ıtüttiiklerini, :ı,•ahut bu da
''anın haklı olduğuna inandıklannı 

ifade eden hiçbir harekette bulun. 

mamalan da Almanya ile himaye!lİ 
altında buhmım milletlcı- ara~tndaki 

uçunımun ne kadar geniş olduğunu 
izıtha kafidir. 

Çeklerin ve SlovaklRnn her fRrTİ
ka karsı Jr«!lcrek hakiki hüvi:vetleTitc 
göTündiikleri bu sırada Lehlilerin 
vaziy«!tini de unutmamak lazım ge. 
lir. Hala yaralan kanayan Lehlilerin 

Almanlara zerre kadar sadakat gö"
tenn~leri hahis mevzuu olmıyacağı 

bedihi~ir. Bilakis Lehliler, memJcket 
haricinde hiikumetlerini kurmuşlar, 

Bir Alman Ussünün 
Fotograf farı Alındı 

Belçika ve Holanda Üzerinde Müf'emcdiyen 
Alman Tayyareleri Takip Ediliyor 

Harp Konseyinin 
Verdiği Kararlar 

Altı Komiteden Mürekkep Bir Heyet, Harp 
Meclisi Kararlarını Tatbika Memur Ediliyor 

Londra, 18 (Hususi) - Garp cep
hesinde kayde değer bir faaliyet ol. -
mamıştır. Müttefiklerin hava kuvvet 
!erinin dün iki muvaffakıyet kazan
dıkları bildirilmektedir. Fransa üze
rinde keşif uçuşu yapan Alman tay
yarelerinden biri düşii:rülmüş ve mü~ 
rettebatı esir edilmiştir. 

Londra. 18 (Hususi) - İngiltere 
ile Fransanın yüksek harp meclisi 

"i tarafından verilen kararlar, altı ko-
• 

mu11ü bir mahiyet vermeğe de hazır
dırlar. 

lngiliz matbuatının tefsiri 
İngiliz matbuatı, dün müttefikle_ 

rin dünkü yüksek harp divanı içti. 
maı sonunda neşredilen tebliğde te. 
bari.iz ettirilen "ticari işbirliği., ni 
büyük bir hararetle karşılamıştır. Sonra Almanya üzerinde keşif u

çuşu yapan İngiliz tayyareleri bir Al
man deniz üssünün miikemmel resim 
lerini almağa muvaffak olmuştur. 
İngiliz tayyareleri bir tek arızaya 
uğramadan geri dönmüş buluyor. Fa. 
kat iki İngiliz tayyaresi Belçika top
raklarına inmiştir. İngilterede Lank
şayrde bugün tehlike işareti verilmiş 
ve daha sonra tehlike kalmadığı bil
dirilmiştir. 

Belçika toprakları üzerinde uçan 
bir Alman tayyaresini? karşı ateş a. 
çılmış ise de tayyare kaçmıy3. muvaf
fak olmuştur. 

Holanda askerl tayyareleri de iki 
Alman tayyaresini takip etmiş, üçün
cü bir Alman tayyaresi ateşe maruz 
olduğu için ateşe mukabele etmiş ve 
kaçmıştır. 

İki bjtarqf ru~ml cket te bita raflığı 
ihlal eden bu · hadiseleri protesto et-
mişlerdir. 

Belga ajansı şu mallımatı veriyor: 
Son günler zarfında ecnebi tayya

relerinin Belçika arazisi üzerinden 
s1k sık uçtuğu doğrudur. Her defa
sında Belçika hava müdafaa batar
yaları ile avcı tayyareleri ekseriya 
muvaffakıyetli müdahalelerde bulun 
muşlar ve bir çok tayyareler mania 
ateşinin arasından geçmek veya Bel. 
çika hava devriyelerile karşılaşmak
tansa geri dönmeği tercih etmişler
dir. Fakat bu uçuşların ekseriya kısa 
olması müdahale imkanını bırakma. 
maktadır. 

25 bin pilot yetiştiriliyor 
Ottava'dan bildirildiğine göre, aza

mi iki haftaya kadar, İngiltere, Ka
nada, Avustralya ve Yeni Zelanda a-

Pal'is, 18 (A.A.) - 18 Teşrinisani 
tarihli s:ıbah tebliği: 

Gece, cephede, iş'ara değer mühim 

hiçbir hareket olmamıştır. Dün, düş-

man tayyareleri, Frı:ı nsız arazisinin bir 

kısmı üzerinde uc:-uşlar yapmı~lardır. 

• 
Berlin, 18 (A.A.) - Ordu basku-

mandanlığının tebliği: 

Garpta, keşif kolları ehemmiyetsiz 
mevzii faaliyetlerde bulunmuşlardır. j 
Üç İngiliz tayyares inin Wilhelmsha- İ 
fen ilzerinde yapmak fatedlkleri taar- J 

1 ruz, hava diıfi bataryasının tam zama- j 
nında harekete ~cçmcsi sayesinde akim •ı 

İ kalmıştır. Bomba atılmamıştır. Birkaç 
İ tayyare, Frnn!lız sahasının heyeti u- ı 
İ mumiyesi üzerinde bir keşif yapmış-
İ lardır. ı ·----------...... _. .. _., ___ _ 
rasında, Kanadada bir imparatorlıık 
tayyare kurslan merkezi açılması 

için bir anlaşma yapılacaktır. 
Kanadada tesis edilecek olan bu 

merkezde müttefik kuvvetler için 25 
bin tayyareci yetişecektir. 

Vasin ırtondan öerenildi~inP ı:ıöre. 
Ingilterc hükumeti Amerikaya 400 
talim tayyaresi ısmarlamıştır. 

Bir Alman vapuru yakalandı 
Deniz harbine gelince bugiin İn

giliz kuvvetleri Glorica adını taşıyan 
buğday yüklü bir Alman vapurunu 
yakalamış ve İskoçya sahillerine gö-

türmüştür. 'WFİıt 

Bir vapur batınldı -..pprr 

Büyük hacimde Arne Jode yük ge
misi, Orkney adaları civarında batı. 
rılmıştır. 40 kişilık mürettebattan, 
4 kişi boğulmuştur. 

Bir kaç yaralı vard1r. Mürettebılt
tan 12 kişi Nick'de karaya çıkarıl -
mıştır. Bunlar, buradan bugün Nev. 
castcle gelecektir. 

ltalyanlann düşüncesi 
D. N. B. bildhiyor: 

miteden müteşekkil bir icra heyeti-
nin nezareti altında tatbik edilecek
tir. İcra heyeti, hava, teslihat, harp 
maddeleri, petrol, gıda maddeleri. de. 
niz işletme işleri, iktısadi harp ile 

meşguldür. Heyetin vazifesi yalnız 
iki tarafın mesai ve gayretlerini tan • 
zim değildir. Onun bir de icrai sala. 
hiyeti olacak ve bu icrai salahiyete 
dayanarak bütün bu müşterek işleri 
hiçbir rekabet veya teahhura imkan 
vermiyen tarzda idare edecektir. 

İki taraf matbuatı da varılan bu 
neticeden son derece memnundur. 

Anlaşılan icabı takdirinde iki ta. 
raf aralarındaki iş birliğine daha şü. 

Giomale d'İtalia ga1..etesi, vaziyeti 
hazıra hakkında "İngiltere ve Fran
sanın kabahatleri eseri olarak sulh 

teşebbüsü nası] akametle neticelen
miştir?,, başlığı altında bir makale 
neşretmiştir. 

Bu gazete, garp memleketlerinin, 
şimdi sarih bir surette meydana çık-
•·.ıı"''i v l".u ... 1~-.l.t' 60&.:J<..l\,,.ı.luin J al1.a.. h.ı..ı. v • 

vetli bir Versay ihdası olduğunu ve 
bunun bütün Almanya dahilinde bü
yük bir nefret uyandırdığını yazmak
tadır. 

Ayni gazetenin Paris muhabiri, 
Fransanın dahili vaziyetini müşkülat 
içinde göstermekte olduğunu kaydet
mektedir. 

Zannolunduğuna göre, Fransız as
kerleri için kan derecede örtü mev-

cut değildir ve Fransız levazım dai
resi askerin palto ve pantalonlarını 
tecdit edememektedir. Askerler, ken. 
dilerine birer litre 'iarcıp yerine daha 

az verilmesine, 800 gram ekmeğe mu 
kabil 670 gram tevzi olunmasına ve 
iki fotinleri olduğu ilan edilmeı;ine 
mukabil yalnız bir tek potinleri bu
lunmasına müteessirdirlcr. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Müttefiklerin .nihai zaferleri için 

esaslı olan bu tedbirleri bu derece 
çabuk itmam etmelerini görmek, 
çok memnuniyet vericidir. Müttefik. 
ler ile bitaraflar arasında ticaret mü
zakerelerini idame etmenin ehemmi. 
yeti de barizdir. Bu hususta da nak. 
liyatı kolaylaştıracak mühim tedbir. 
lcr alınacaktır. 

F ranaızlara göre 

Fransada hüküm süren kanaate 
göre Almanya, herhalde harici siya. 
set mağlUbiyetlerinin neticesi olarak 
dahili karışıklıklar içinde bocaJarken 
ve açıkça tereddütler gösterirken 
Fransız • İngiliz müşterek harp ha
reketi yalnız askeri ve siyasi değil, 
ayni zamanda iktısadl ve mali saha. 
lardan da tahak~uk ettirilmiştir. 

Onun için dün Londrada toplanan 
yiiksek harp meclisi iki demokrasi a. 
rasında mevcut tam anlaşmanın can. 
lı bir timsalidir. Galip gelmeğe ve 
nazi taarruzlarına toptan bir nihayet 
vermeğe katiyen azmetmiş olan bu 
iki memleket Üze rlerine aldıkları va. 
zifede hiçbir noktayı ihmal etmiye. 
ceklerdir. 

Petit Jonrnal, böyle bir iktısadi 

anlaşmanın iki memleket tarihinde 
emsali olmadığını yazıyor ve diyor 
ki: 

Bu anlaşma ne netice verecektir? 
Daha ilk nazarda mükemmel neti. 
celer vereceği gözüküyor. Bir defa 
harp iki memlekete daha ucuza mal 
olacaktır. Sonra sulh ekonomisinden 
harp ekonomisine intikal devresinde 
sağlam bir esas kurulmuş olacaktır. 

ordulann1 elden geldiği kadar hazu. ---------·--
Jamışlar ve milli davalarını öliinıdcn 
sonra dirime ka,ruştıırmak için ça. 
lışmağa koyulmuşlardır. 

Bütün bu izahların verdiği netice 
AJmanyanın Çekoslovakyayı ve Le. 
histanı ilhak ile istiklalleri ve hürri. 
yetleri için mücadele edecek unsur. 
lan alarak dahili emniyetini de sii
rekli bir tehlikeye maruz bırakmış 
olmasıdır. 

Diğer taraftan harbin devamı ise 
Almanyanın harici emniyetini de 
tehlike içinde bulunduruyor. 

Hariciye Vekilimiz 
Fransanın Moskova 

Elçisi ile Görüştü 
Ankara, 18 (Tan Muhabirinden) -1 

İki gündenben şehrimizde bulunan · 
Fransanın Moskova büyük elçisi Na. 

gar, refakatinde Ankara büyük elçisi 
Masigli olduğu halde bugün öğleden 
evvel Hariciye Vekili tarafından Ha. 
riciye Vekaletinde kabul edilerek u. 
zun müddet görüşmüşlerdir. Büyük 

elçinin şehrimizde bir iki gün daha 
kalacağı bild irilınektedir. 

İş Bankasında 
Ankara, 18 ( Tan ) - İş Bankası 

memurlarına ölüm halinde yardım 

etmek üzere bir birlik kurulmuştur. 

• 

• 

Hitlerin, Ren havzasında Kologne şehrinde Al
man ordusu llarargahının bulunduğu yerde gizli 
bir köşkü vardır. Taarruz başlatsa kendisi hare
katı buradan idare edecektir. 
Hitlerle ordu erkanı arasındaki ihtilal günderı 
güne artmaktadır. Hitler kendi planını kcndücri
ne tamamen itimat ettiği üç kişiye ifşa etmiştir: 
Göri.ng, Hes.ı ve Erkanıharbiye Reisi General 
Haleler. 

* Ordu zabitleri arasında yapılmakta olan esaslı tasfi-
yeye medar olmak ll:z:ere orduda zabitlere asağıclaki 
sualleri ihtiva eden yeni bir beyanname doldurtul· 
maktadır: 

ı - llitlcr iktidar mevkiine gcldiii zaman içtimai 
mevkiiniz ne ic)l? 

2 - 1933 tc hangi siyasi partiye mensuphmuz? 
3 - Orduya niçin intisap ettiniz ve sizi kim orduya 
aldı? 

4 _ Nazi Partisine mensup mmmm.ız·. 
5 - 1918 denberi ne işler yaptınız?. 

* llitler, Nazi partisinin muhtelif mıntakalardaki 
fellerini general payesine fıkarmıştır. Bu hare
ket, Erkanıharbiye Reisi Halder'i kızdırmış, ve. 
orduda .ivillere akeri rütbe verilmuine itiraz 
etme.İne sebep olmUflur. Hitltn bu generallerin 
dahili cephede ~alıFo.klanm ıröylemiftir. 

* Bitlerin Holandayı istila planı, Holandada yaka1anan 
bir Nazi casusunun üzerinde bulunmu~tur. Holanda 
Erkanı Harbiyesi derhal bu plana vaz'ıyet etmiş , .e 

Alman kıtalarının Holanda hududundaki son tahşida
tına karşı ona göre derhal tedbirlerini almıştır. 
Bu plana göre Holanda Alman orduları taralından şu 
şekilde istila edilecektir: 
1 - Alman ordusu kanallarla muhafaza edilen La Hey, 
Roterdam ve Amstcrdam ~chirlerinc dokunmıyacak, 
hücum su altında kalabilecek sahanın cenubunda Em
dowen, Hertogenboş. Dorlrdt istikametinde yayılarak 
Roterdamın cenubunda sahile inilecektir. 
2 - Fluşing, Middlburg, ve Şeld limanlannda denh;. 
altı fisleri vücude getirilecektir. 
3 - Nazi ordusu Zebrugc'u işgal edecektir. 
4 - Bundan sonra tayyare ve tanklarla yandan Belçi. 
kaya taarruz edilecektir. 

5 - Nazi ajanla-rının faafireti lstila:ı,•a yardım edecektir 
6 - Propaganda ile Almanyanın sulh emellerinden 
bahsedilerek tliicı.ı..,nn uyutulacaktır. 

* Londrada münteşir "Sıınday Express,, gazetesi-
nin yazdığına göre, Almanya, bütün dünyaya Ho
landaya taarruz edeceği zannını vermek istemek
tedir. Halbuki, Almanyanın, Macaristana, hatta 
başka Akdeniz memleketlerine daha evvel taar
ruz etmesi fOk daha muhtemeldir. 

* Almanya, Holandaya önümüzdeki hafta içinde de ta. 
arruz etmediği takdirde, bu harekatın bahara kalaca· 
ğına muhakkak nazariyle bakılmaktadır. İngiltere ve 
Fransanın, sırf Almanyayı kendileriyle oyalamanıak, 
ve bu suretle, Holandaya taar.ruz imkanını ortadan 
kaldırmak maksadiyle, önilmUzdeki bu bir hafta için
de, Garp Cephesinde mühim taarruzlar yapacakları da 
sa:deniJmektedir. 
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Bu Ne Biçim 
Harp? 
Diyenlere: 

Yazan: B. FELEK 

Çoğumuz 914 - 918 harbinin 
kan göydelcri götüren celıen. 

nem sahnelerini bildiğimiz, gençle. 
rimiz de şu son Polonya faciasında 

Alman ordulannın oradaki harp 
şeklini gördükleri için iki buçuk ay. 
danberi Garp Cephesindeki sükunet
ten sıkılmakta ve artık: 

- Bu ne biçim harp? Diye sabır· 
sızlanıp sinirlenmektedir. 

Ben böyle düşünenlerden değilim. 
Ve bu düşüncenin de yerinde ve hak. 
h olduğu kanaatinde bulunmuyo. 
rum. Onun için bilhassa İngiltere ve 
Fransa ıibi nıiittefiklerimizin harp 
sistemine karşı olan bu itimatsızlığın 
varit olamıyacağını yazmak isterim. 

Diyorlar ki: 
- Madem ki; İngiltere ile Fran. 

sa, Polonyayı işgal ettiği için Al. 
manyaya karşı harp ilan etmişlerdir. 
Majino hattının arkasına çekilip te 
Almanların hiicum etme1erini bekle
mek doğru değildir. Ne yapacaklar· 
sa yapmalıdırlar. 

Bu söz, Frenklerin Cafe de Com· 
merce dedikleri bizim de mukabilini 
memleketimizde mahalle yhvel~
rlnde bulacağımız muhite yatışır hır 
iddiadır. 

İngiltere ve Fransa, Almanyayı 
mağlUp etmiye karar vermiştir. Ne 
ile mağlöp edeceğini tayin etmek 
kendilerine aittir. Eğer bu adamlar 
harp etmek ve Almanyayı yıkmak 

istemeselerdi, kimse onlan bu harbe 
icbar etmiş değildi, yerlerinde rahat 
rahat oturur, bugünkü külietlere 
girmezlerdi. 

Müttefiklerimizin Almanyayı si. 
18hla mağlfıp etmek niyeti kati o. 
tunca artık oıılnrın harp sistemine 
bakıp ta maksatlarından şiiphe et. 
miye mahal yoktur. 

- Peki amma! Bu adamla'!' ma· 
dem ki; bu kadar kuvvetlidirler. Al
manyaya tecavüz etseler ya! Dene. 
bilir. 

Kuvvetli olmak tedbirsiz olmak 
değildir. Ortada şu şartlar vardır. 

Almanlar üç günün İ!;inde ordu. 
sunu seferber edecek kadar toplu 
bir yerde 80 milyon nüfusa dayan. 
maktadır. İngillzlcr1e Fransızların 
mecmuu da o kadar tutar. Lakin İn. 
giltcre ordusunu claha yeni yeni teş· 
kil etmektedir. Diğer taraftan Ame
rika, silah ambnrgosunu daha yeni 
kaldırmıştır. Donıin;vonlarda ise 
harp hazırlığı yeni başlamıştır. 
Müthiş bir düşmanı şüphesiz bir 

ınağh'ibiyete düşürmek için neler la. 
zım olduğunu, ne gibi ha7.ırlıklar ge. 
rektiğini. muharipler, bizden çok da. 
ha iyi bilirler. 

Maruf İngiliz devlet adamı Mister 
Çurçil geçende sö3·lccliği bir nutukta 
İngilterC'nin hala hazırlanmakta ol- · 
duğunu itiraf etmedi mi? 

Bunlar miitte!ikleriınize ait harp 
şartlarıdır. 

Bir de Almanlara bakalım. 
Kim ne derse desin, İngiliz, Fran· 

sız ahlokası Almanyayı sarsmıştır. 

· Gün geçtikçe tcc;iri artacak olan bu 
silahın zararlarından kendini koru
mak için Almanlar her tarafa baş. 
vurmaktadırlar. 

Benzin kıtlığından dolayı daha iki 
gün evvel Romanyayı tehdit etmedi 
mi? Demek, Rusya ile olan anlaşma. 
sı Alınanyaya kafi derecede petrol 
temin etmiyor. 

Ya Almanya dahilindeki karışık. 
hklara ne di)•eceğ iz? 

Hangi muharip memleJcette iki 
a:yda iiç bomba atılmıŞtır? Daha fe. 
nası, ~eytanrn saklandığı yeri bulan 
Alman pofoıi hu sefer iiciz kalmış ve 
sucluları hulam:mıştr. 

Iliikiimclarlık taraftarlarının da işi 
azıttıkları, hatta bu yüzden bir takım 
generallerin kurşuna bile dizildiği 
haber verilmektedir. 

Ondan sonra şurayı da bilmek la· 
umdır ki; Atatiirkiin dediği gibi ar
tık "Hattı miidafaa değil sathı mli. 
dafaa vudır,,. Blr hattın yarılmac;ı 
harbin kazanılmasına sebep olamı. 
yol'. Nitekim Alm:mlaJ' 914 tc Fran. 
Rrz cephesini 
oldu? 

yardılardı. Netice ne 

(Dev.nmı 7 incide) 



Tayyare Kaçakçılığı 
Davası Tekrar Başladı 

T A N ===================================================== .......................................................... ,............... 19.11 . 939 . ,, 
On Gündenberi Bütün İstanbul 

LALE 
Salonlannı alkıştan sarsıyor ... Takdirden çınlatıyor ... 

Sinema aleminin eşsiz mucizesi 

ERROL FL YNN • OLİVİA DE HAVILLAND 
Büyük kudretlerinin ölmez temsili 

ANKARA RA DYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon l"ostalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğ'u 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 19 11. 1939 

Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)
Tayyare kaçakçılığı maznunJarından 
Hariciye Vekaleti memuru Ruhi Boz
calı hakkında Ankara ağır ceza mah. 
kemesinin verdiği kararın temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesi tara
fından nakzı üzerine muhakemeye 
bugün saat onda tekrar başlandı. 

Temyizin nakız sebepleri arasında 
Ruhi Bozcalının sadece bir arkadaş
lık eseri olarak telgrafı Ekrem Köni
ğe vermesinin doğru olmıyacağı ile. 
ri sürülüyor, tahkikatın tevsi edilme
si lazım geleceği beyan ediliyordu. 

ve ne vakit öldüğünü bildiren evra

kın dosyada mevcut olduğunu söyle

di. Temyizin bu noktayı nasıl olup 
ta görmediğini, müekkilinin huzur

dan vareste tutularak muhakemenin 

bu şekilde devamını istedi. 
Mahkeme, maznunun ağır cezayı 

mucip olan duruşmadan vareste tu- ' 
tulması için kendisinin bir talebi bu- j 
lunması lazım geleceğine göre bir 
müzekkere yazılmasına ve avukat 
Abdullah Necibin halen berhayat o
lup olmamasına vaki olacak tahkikat 

hakkında bilahare karar verilmesine 
ve muhakemenin 9.12.939 cumartesi 

günü saat ona talikine karar verdi. 

YATAN KURTARAN ARSLAN 12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Tilrk müziği: Yeni bestekarların münte
hap şarkıları: Ankara Radyosu küme ses 
ve saz heyeti. İdare eden: :vı:esut Cemil 
13,30 - 14,30 Milzik (Küçük orkestra - Sef; 
Necip Aşkın): 

Bu film bu sene Beyoğlunda başka hiçbir sinemada gösterilmiyecektir. İlaveten: En son gelen Metro Jurnal 
Bugün saat 11 de ve 1 de tenzilatlı halk matineleri Suvareler numaralıdır. Telefon : 43595 · , .................. .-......... ____________ ...... __ ........... , 

BÜTÜN İSTANBUL HALKININ HEP BİR AGIZDAN KULLANDIGI BİR CÜMLE : 
MEMLEKETİMİZDE BUGÜNE KADAR YAPILAN EN MÜKEMMEL FİLMİMİZ. 

TEŞEKKÜR 
1 TOSUNPASA 

1 - Gans;relberger: Aşk canları 
2 - Adolf Grunov: Berlin viya~a valsi, 
3 - Becce: Serenad, 
4 - Fritz Recktenvald: Grinzig'de (pot

puri), 
5 - Rachmaninoff: Prelüd, 
6 - Ganglberger: Küçük flüt ıçın kon-

ser parçası, 

7 - Sor~e Bortkie"icz: Gavot, 
8 - Brahms: Macar dansı, No. 17. 

Ruhi Bozcalı İstanbulda olduğun. 
dan muhakemeye gelmemişti. Avu
katı Hamit Şevket, Ruhinin mevcut 
olmadan muhakemeye devam edil -
mesini istedi. İddia makamı buna i
tiraz ederek Ruhiye isnat edilen su. 
c;un ağır cezayı müstelzim olduğunu, 
bu itibarla huzurdan vareste tutul
ması için kanuni bir sebep mevcut 
olmadığını ve vekili huzurile duruş
maya cevaz görülemiyeceğini anlattı. 
Tekrar celp çıkarılarak Ruhinin ge
tirtilmesini istedi. Davada adı geçen 
avukat AbduJlah Necibin ölüp ölme
diğinin nüfus dairesinden tesbitini 
talep etti. 

Üç ay kadar evvel Trakya manevrala-
rından dönerken bir otomobil kazası ne-
ticesi feci şekilde kırılan kolumun teda-

YALNIZ i PEK Sinemasrnda Gösteri(iyor 
18,00 Program, 18,05 Memleket saat a

j varı, ajans ve meteoroloji haberler!, 18,25 

1 
\fü7.ik (Radyo caz orkE>.strası), 19,00 Çocuk 

j saati, 19,30 Türk müziği (Fasıl heyeti), Bugün seanslar: Saat 9,30 - 11,45 - 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da visinde yük.<:ek bill!'i, dirayet, hazakat ve 
alakasile gösterdiği mu\'affakıyetten do
layı Cerrahpaşa hastanesinin genç ve de
ğerli operatörü Bay Dervişe sonsuz min
net ve teşekkürlerimi arzederim. 

DİKKAT: Uzak yerlerde oturan müşterilerimizin arzusu üzerine BUGÜN SABAH saat 9,30 ve 11,45 
te TENZİLATLI HALK MATİNELERİ VARDIR. 

20.30 Konuşma. 20,45 Türk müziği: Ca
lanlar: Cevdet Kozan, Reşat Erer, Fahire 
Fersan, Relik Fersan. 

Ayni hastanede gördüğüm umumt ala
ka ve ihtimamdan dolnyı da başhekim ~-------------------------------------------' BUGÜN MELEK SiNEMASINDA 

1 - Okuyan: Semahat Özdenses: 

Avukat Hamit Şevket, ceza usul 
muhakemelerinde böyle bir imkan
sızlığın mevcut olmadığını beyan e. 
derek duruşmaya bu şekilde devam 
etmede bir mahzur olmadığını ve a
vukat Abdullah N~cibin ne şekilde 

Bay Esada, ktymetli yardımlarını esirl!'e- .ıııııllll••••• 
miyen muhterem doçent Bay Şükrü Ha- .,.-
zım, baş asistan Bay Ziver, operatörlerden 
Bny Ata ve Bay Sait ile hemşire Bayan 
Nuriye ve Muazzeze ve diğer hastabakıcı
lara açık teşekkürü borç bilirim. 

l\'IUSİKİ - RENK - ve GÜZELLİK FİLMİ, SANAT ŞAHESERİ 

___ , 
• 

1 - Udi Fahri: Hicaz şarkı (Bahar olsa 
çemenzar olsa), 2 - Şevki Bey: Hicaz şar
kı (Demem cMa beni yadet), 3 - Refik 
Fersan: Hicaz şarkı (Göğsümden kaçıp 
r.ıitti). 

il - Okuyan: Necmi Rıza Ahrııkan: 

Muharrir 
Necml Erkrnen 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 1 - Şakir '\ : Ferahnak yürilk semaı 
(Bir dilbere dil düştü ki), 2 - Cemil Bey: 
ı<:v!ç şarkı) (Bir nigahın k::ılbimi etti e-

J EANETTE MAC DONALD NELSON EDDY 
. ~ir), 3 - Arta ki: Eviç o:;arkı (Aşkınla ha-. 

rap olduğumu), 4 - Halk türküsü (Bül
bül). , ..................................... ]~ Filme ilave olarak: Yeni FOX dünya havadisleri.. 

B U G Ü N 

Sinemasında 

ı il 1 - Okuyan: Melek Tokgöz: 
1 - Reşat Erer: Gösteri, 2 - Kiizım Us: 

Seans~ar: 11,15 - 2,15 - 4,30 - 6,30 ve 9 da. 

Bugün saat 11,15 te tenzilatlı matine. 

SAR A Y 
CAROLE LOMBARD ve JAI\fES STEWARD 

Gibi iki meşhur yıldız tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 
yeni ve müessir bir mevzu ... İzdivacdan aşk ... ve İzdivac haricinde 

ıı---------~ ıı-------~-------·------, 
Bu Tarihi Unutmayınız: ı Ml.LL"I ve ALEMDAR Sinemalarında 

22-11 Çarşambadan itibaren 
MiLLİ ve ALEMDAR Bütün İstanbulun dolup taşırdığı harikulade 2 filmden mürekkep 

Kürdilihicazkar şarkı (Kani değil), 3 -
Artaki: Kürdilihicazkar şarkı (Yetmez mi, 
tükenmez mi), 4 - Bimen Şen: Kürdilihi
cazkfır şarkı (Gün kavuştu). 

21,30 Milzik (Cazband - Pl.), 22,00 Mem
leket saat aynrı, ajans haberleri, 22,15 A· 
jnns spor servisi. 22,25 Müzik (Cazband -
Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program, ve 
kapanış. 

~ aşkı tasvir eden 

BiR BiRİ iCiN YARA TllMIS 
Fransızca sözlü filmini mutlaka görünüz. 

İlaveten : FOX JURNAL son dünya ve harb havadisleri. 
> Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

ile Parisin en güzel kadınlarının iştirakile çevrilen 

G A i B CENNET 
Hissi, müessir, dramatik, müşfik ve hareketli bir mevzuda büyük 

bir aşk ve ihtiras manzumesini takdim ediyor. 
İlaveten : EKLER JURNAL en son dünya ve harb havadislPri 

ve Ankarada imzalanan Türk - İngiliz • Fransız paktı. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

l 

1 

1 
l 

•" ı 

, 

Sinemalarında 
En büyük Türk filmi 

ALLAH i N 
t!l!NNl!Ti 

Başlıyor. 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI ., D R A M.. K ISMI NDA 
Bugün gündüz 15.30 da ve gece 20.30 da 

ŞERMI N 
Komedi Krsmı İstiklal caddesinde 

Bugün saat 15,.30 da KELOÔLAN 
Cocuk Oyunu) Operet 
Bu akşam saat 20.30 da 

B İR MUHASiP ARANIYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 

ESKİ HAMAM ESKİ T A S 
Pazar: Matine 16 da 

Bayram Programını görmediniz mi? 

SİZ DE GÖRÜNÜZ ! 

1 - Son denizaltı harplarının bütün dehşetini gösteren 

DENİZAL Ti AVCI GEMİSİ 
" 2. - Bütün İstaphıılıı hınckır.ta.n 

EB EDiYEN S ENİNİM ........................................... 
i//IJm ........................ ~, -- ' 

KADIN-AŞK- HEYECAN ve GÜZELLİK FiLMİ 

SONSUZ AŞK 
L O UİSE 

Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 
9465 kc/s postamızla neşredilmekte olan 
yabancı dillerde haberler saatleri aşağıda 
gö~terilmiştir: 

İranca saat 

~!'~S-~-- tı 
il 

13.00 ve 18,45 de 
13,15 ve 19.45 de 
--ı•V ·- _..,., ...... --

Sosyoloji Enstitüsü Kuruldu 
Üniversite Edebiyat fakültesine 

bağlı olmak üzere bir sosyoloji ensti. 
tüsü tesisine karar verilmiştir. Yeni 
enstitünün organizatörlüğüne felsefe 

i profesörlerinden Mehmet Ali Şevki 
i tayin edilmiştir. 

1 YENi NEŞRlY AT : 
----------· 

TÜRKLÜGÜN GELECEGI - Bizi, ırkı· 
mızın liiyık olduğu büyüklüğe götürecek 
yollar hakkında ve Avrupa medeniyetinin 
belli başlı kusurlarından sakınılmasına da
ir Doktor Tevfik Zarakol tarafından ya
zılmış blr kitaptır. Yeni çıkmıştır. 

Ana - Bu aylık aile dergisinin 22 inci 
sayısı çok güzel bir şekilde çıkmıştır. 

·--·, kurken de çok beğenir görünüyordu. Acaba nedir ki, 
diye size getirdim. 

Ferhat; görülmek ve çirkin bir v:ıziyete düşmek 
kaygusunu ancak şimdi duydu. Birdenbire kalktı. 
Birdenbire döndü, birdenbire yürüdü. O kRdDr he
yecandaydı ki, etrafındakileri farkedemiyordu. Tom
bul Terbeyaz'ın bir yediveren kadife ~ülünün arka
sından sıvıştığını bile göremedi. Kah•ıaltı masasının 
yanına gelince kıza baktı: 

IE5) 
~ E n ·~ I'. ) EK 

~öyle bir karıştırdı. Hayret ve heyecanını artık 
saklayamadı. Çünkü yalnız kendi şiirinin üzerinde 
fazla durulduğu çizgilerden, çizilip de~i:ştirilmiş ke
limelerden anlaşılıyordu. Demek Şirin bir çok defa 
okumuş, kelimeler üzerinde durmuş ve bazılarını 
da kcndj isteğince değiştirmiş. - Hahatsız mısın? dedi. Yüzün kızarmış, soluk 

soluğasın. 

- Hayır, dedi. Küçük hanımım· Şirin sultanı. 
rnın ceyliınları menekşe tarhına girmişler, onları ko 
valadım da yoruldum. 

- Kim bu küçük hanımın? 
- Şellalei - Rengin'in kenarında tar çalıyordu 

Görmediniz mi? 
Kızın ne kadar manalı söylediğini his5ederek ir

kildi. Ettiği k&balıktan utandı. Ya bu münasebetsiz. 
liğini kıza haber verirse? Oturdu, iştihası kaçtı, yer 
taklidi yaptı. Karşısında elpençe divan duran Ter. 
beyaz ceylanların fırsat buldukça böyle çapkınlık et
tiklerinden &.çtığı sözün ucunu küçük hanımına g<> 
tirdi-

- Babası öldükten sonra annesi yeise :iliştü. 
Şirin sultanım da kuşlara, ceylanlara, merak sardı. 
Her sabah Şellalei - Rengin kenarında oturur, tar 
çalar, şeştar çalar, çok defa rübab. Misafir oldu,i!unuz 
bu k.ısrın biricik kızıdır. 

-- Güzel çalar mı? 
- Dinlemediniz mi? 
Evet mi desin hayır mı? Fakat tombul kız bir ce

vap beklemeden sözüne devam etti: 
- Cenabı Hayatüddevle büyük babasıdır. O

nu, annesinden çok sever. Musiki belletti, efrenç dili 
öğretti. Bir kaç aydır Türk dilini talim ediyor. Ce
nap Ku1cnırnın tiirkc:esi maderzat imi!?. Çok yah~i 
bilir. Rivayet ederler ki babası devleti Osmaniye ta
raflarında iken annesi ile Istanbulda evlenmiş. 

Bugünlük bu kadarı yeter gören doktor sözü 
kesmek için kalktı. ...,.....,ı.,... 

- Yazı odasında mı çalışacaksınız? 

\._..._..__,. ______ .,..""91!11_...,__ ·------~·~-.... -·---,-------·---------·--~.,) 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
- Hayır. Elçiliğe gideceğim. Başkatibin dizleri 

bağdaş oturmaktan tutulmuş, onu muayene edece
ğim. 

- Akşam sofrasını Talabei - Zerrin kenarında 
kurnyım mı? Henüz gÖrmediniz, havuzun dört köşe
sındeki kafeslerde Iranın en güzel kanaryaları var
dır. Küçük hanımım orasını pek sever. Babası cıkşam 
şarabını orada içerdi. Bilseniz ne iyi bir E:fe;ıdi 1di. 
Hep aı:latırdı, sizin bir Boğaziçiniz varmış, Talabei • 
Zerrin'in on kere, on yüz bin büyüğü imiş. 

Anladı ki her vesilede küçük hanımı Şirinden 

bahsetmek istiyor. Bastonunu alınca y_ürüdü, dış ka
pıda bekliyen elçilik arabasına bindi. 

Tahmini doğru çıktı, başkatip yağlı çilavla kay
maklı baklava yiye yiye ve uyanık bulunduğu müd
detçe bağdaş otura otura dizleri tutulmuştu. Bundan 
başka mhle genişlemesile damar katılaşmasına da uğ. 
ranuş. Dizlerine masaj tavsiye ettikten sonra yapa
cağı rejimi söyledi-

- Her sabah ve her akşam yarımşar saatten baş

layarak. gittikçe arttırmak üzere yürüyeceksiniz. Şa. 
rap, rakı yasak. çay yerine bir iki fincan ıhlamur. 

Bir ay kadar patates püresi, yağsız kabak kalyesi, 
rendelenmiş havuç haşlaması yiyecel.<siniz. 

Elçilikte- hir gizlice ve kızılca kıyamettir k0ptu ! 
Ferhat "Bey diinyanın en cahil hekimidir! Başkatip 
Beyefendiye her nedense kızmış olacak ki, hekimli
ğine dayanarak açlıktan ve yorgunluktan öTdürmiye 
kalkısmısl 

No. 4 
FerhR t bu pis dedikodulara fena halde içerliyor

du. Berc:ket versin üçüncü katiple, genç a(aşemilite· 
re. Uçün<'iı katibi mektepten tanıyordu. Kendisi Ga. 
latas:ıray son sınıfında iken üçüncü katip birinci ih
zarinin rn afacan talebesiydi. ikisi birden doktoru 
avutuyorlardı. 

Hayatüddevlenin deialetile bir çok yerli dostlaı 
peyda etti. Ne sempatik gençlerdi. Çoğu Avrupada 
tahsil etmiş, dünya görmüş kimseler. Asıl sebebini 
anlayamachkJarı için Tahrandan sıkılıyor zannile ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. Fakat asıl sebep iki idi, 
biri elçiliğin perişan hali, öteki de Kasrı - Şirin'dEi
ki kara gozlü. karanfil sapı Şirin ... 

Birinci sebebi ataşemiliterle üçüncü katip bili. 
yordu. Ikincisini de tombul Terbeyaz. 

Bir gün münevver mahfillerde edebi bir hadise 
oldu. Ayinej Cemşit mecmuasında doktor Ferhadın 
farsça yazılmış bir şarkısı çıktı. Bu yeni bir şeydi. 
Iran şiirinin klasik tarzına benzemiyordıı. Fakat 
genç Iran şairleri garbı bildikleri için çok gi.izel kar
şıladılar. 

Bir kaç gün sonra bu hadiseden, kimsenin bile
mediği, sezemediği başka bir hadise doğdu. 

Terbey~z sabah kahvaltısında bir şey uzattı . O
kunmuş ve ötesi berisi kalemle çizilip ni~anlanmış bir 
Ayiııei Cemşi L mecmuası. 

- Bu, sende ne anyor ? Okuyup yazman var 
mı? 

:::. Yok. Ben bilmem. F akat Şirin okuvordu. O. 

Bir makasla kupürünü çıkardı ve portföyüne 
koydu. Tahmin kolaydı ki bütün bu hareketlerini 
Terbeyaz küçük. hanımına noktası noktasına haber 
verecek. 

Terbe,vaz afacan bir bakışla sor:lu: 
- O nedir? Niçin bu kadar ihtimamla koynunu

za sakladınız'! 
Artık saklamıya lilzum görmedi: 
-- Niçin mi? dedi. Bu benim bir şiirimdir. Ve 

küçük hanımının gözleri bu şiire bakmış, elleri bu 
c:iirle meşgul olmuş. Onun için ... 

Tombu1 kız açık bir sevinçle söyledi: 
- Bu dedjklerinizi küçük hammima söyliyece-

ğim. 

- Sakın! Sonra darılırım sana. 
- Darılınız. Ben ona bağlıyım. Küçük hanımı· 

mın memnun olacağı her şeyi ona haber veririm. 
- Bundan memnun mu olur sanıyorsun? 
- Dünyalar kadar, çünkü .. 
- Çünkü? Neye sustun? 
Terbeyaz koşarak kaçtı. Ferhat pencereye fırla

dı. Terbeyazırı küçük köşke doğru seğirttiğini gördü. 
Hem etıdişe duydu, hem derin bir sevinç heyecanı. 

Saklc.yacak., üzülecek. çekinecek ne vardı? Biri
birirıi seviyorlardı işte. Bu tatlı hakikat bir yaşına 
basmış bir hakikatti. 

Boğazda, Beyoğlunda, Avrupada yaşayan: kurt
la~an; madd~ yorgunluklara düştüğü s<ınılan doktor 
Ferhat meğer capcanlı, taptazeymiş. Bir yıldızı şark 
masallarının aşk mı yaşıyormuş. Gülümsiy ~rek dü. 
şündü: 

(Devamı varl 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye IEcnebl 

1400 Krı 
750 ,. 
400 • 
1'i0 • 

1 Sene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 

300 • 

Milletleraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ıru.rasiyle ao, 18, t, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres deii~irma 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilhesf lAzı.mdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Hazin Bir 
içtimai ve 
Beşeri Dalalet 
G eçenlerde gazetelerde okuduğu. 

muza göre, 1940 senesi, İs. 
tanbulmı imar yılı olacakmış. Ve 
biz, önümüzdeki sene içinde, İstan. 
bul şehrinin birçok büyük mahru:mi. 
yetlerinden kurtuluşuna şahit ola. 
eakmışız. Bu havadisi emniyet ve 
memnuniyetle okumuş bulunduğu. 

muzdan şüphe edilemez. 
Emniyet duyduk; Çünkfl, İstanbul 

valisi Lutfi Kırdar, planla çalışan, 
yorulmadan çalışan, az masrafla çok 
iş görmesini bilerek çalışan, başladı. 
ğı işi yanm bırakmadan, ve güçlük. 
ler önünde yılmadan çalışan yapıcı 
bir Tatandaş olduğunu, hüküm ver. 
mekte en titiz ve mütereddit dana. 
nan kimselere bile çoktan isbat et. 
miştir. Bunun içindir ki, biz. yapı. 

lan bu vaade inanmakta tereddüt et. 
miyoruz. 

Memnuniyet duyduk: Çünkü fs. 
tanbulun imar olunmıya §iddetle ih. 
tiyacı vardır. Bir meslekdaşızımın 
nktile l!Öylediği gibi: "İstanbul şeh. 
rinde iyi olarak ne varsa halikın, ve 
fena olarak ne varsa, mahlukun ese. 
ridir!o" Ve hakikaten, zavallı İstanbul 
~hri, tabiatten gördüğü büyük ve 
etMalsiz cömertliğin, 11'.\Uifkarlığın 

bir milyonda birinl bi1e içinde yaşı. 
yanlardan görmemiştir. Bunun için. 
dir ki, nihayet, bu ezeli ve acı tali. 
inin artık değişeceğini duymak, biz
de derin bir memnuniyet uyandırdı. 

Zaten, vaadolunan o imar faaliye. 
tini görmek isteyenlerin 1940 yılına 
kadar sabretmelerine de lüzum yok: 
Bu imar faaliyeti, aylardanberi baş. 
lamış, hatta çoktan hızını almış bu. 
lunuyor. Geçenlerde, Lutfi Kırdar, 
Şehir Meclisinde, vazifeye başladı. 
ğındanberi başardığı işlerin hesabını 
açıkça vermişti, O hesaba göz gez. 
dirmiş olanlar, başarılmış bulunan 
işlerin bolluğunu samimi bir takdir. 
le görmüşlerdi. Bu faaliyet, bugün 
de devam edip durmaktadır. Ve me. 
ıela, dünkü ga7.etelerde okuduğumu. 
za göre, İstanbul şehri, yılbaşına ka. 
dar, mükemmel bir de gazinoya ka. 
nışacaktır. 

Bu gazino için, bugüne kadar 160 
bin lira harcanmış. Yılbaşına kadal', 
bu iş için sarfolunacak paranın ye. 
kunu, 220 bin lirayı geçecekmiş. 

Bu rakam biiyüktür. Ve bu raka. 
ma bakınca yakında İstanbulun, Bal. 
kanlann en mükemmel gazinosuna 
sahip olabileceğine inanabiliriz. 

Hakikaten, gazino, İstanbulun 
muhtaç olduğu bir müessesedir. Ve 
bugün, eğlenmek ihtiyacını duyan
lar, maalesef. rahat rahat oturup eğ. 
lenebilecekleri, temiz bir yer bulmak 
imkanından mahrumdurlar. 

Fakat biz, bu vesile ile, İstanbulun 
çok acı bir mahrumiyetini hatırla. 

maktan, ve bir defa daha hatırlat. 

maktan kendimizi alamıyacağız: 

Gazeteleri muntazaman takip e. 
denler, yavrularım evlatlık vermek 
isteyen analan, babalan unutmamış.. 
lardır. Çocuklarını Darülac~ezeye ka. 
bul ettirmek emelile sokağa bırakan 
talihsiz kadınların say1sı da, maale. 
sel, az değildir. Biz, h.emen hergiin, 
bu kahil yoksulların müracaatlerine 
muhatap olmakta~,z. Mesela, dün, 
hatta daha bugün bize müracaat et. 
miş olanlar var: Bunlardan birisi, a. 
nasız kalmış yavrularına bakamıya. 

cak olan fakir bir babadır. Diğeri 
de, tam dört tane ufak yavrusu olan 
kör bir anadır. Kocası kendisini bı. 
rakıp kaçmış. Şimdi kadıncağızın 

ya\'rularım :raşalabilmesi muhtemel 
değildir. Zira ne yatacak yerleri, ne 
de yi~·ecckleri. giyecekleri vardır. Ve 
l>u soğuk kış günlerine fazla dayana. 

Haftan on 
' 

Unkapanı Köprüsünden 
Gazi Köprüsüne Geçerken 
T ak! Tak! Tak! 

Eski Unkapanı köprüsünün 
• aralan bir parmak açık, araba 
sarsıntılarından çivileri frrlamış, 

basılan yerleri ayak tazyikinden 
takunye ökçeleri gibi yamrulaşıp 
liflenmiş - tahtaları üzerinden, 
işte, on beş, on altı yaşımda, ben 
geçiyorum. Otuz beş sene evvel... 
Çoğu insan taze çağuıda zihnine 

nakşolan manzaralarla ruhunda iz 
bırakan hadiseleri hatırlarken bir 
köşeye çömelip geviş getirerek er 
yalanan dalgın develere benzer· 

' çehresinde o geviş halindeki hör~ 
güçlü mahlukun kendinden geç
miş, adeta ağzı köpüklü, çenesi oy
nak, sırıtkan ve değişmez kaba 
zevk maskesi vardır; tamamen haz 
medemediklerini yeniden çiğniyor 
sanırsınız. Fakat ince duygulu bir 
zevk ehli, hatıralannı bu şekilde 
yadetmez; geçmişi düşünüş, böyle
leri için bir çiğneyiş değildir; da. 
ha ziyade bir koklayıştır. Zira ma
ziden kendisinde posa kalmamış
tır; kalan bir esanstır. 

Gazi köprüsü açıldı dedikleri 
zaman selefinin en eskisini, yani, 
şimdi Kağıthane deresi ağzında 
yatan enkazdan evvelkini düşüne. 
rek elemsiz bir sürü hatıraların 
huzur verici derinliğine kaydım; 
beynim teskin edici terkiplerle ha. 
zırlanmış bir ılık su banyosuna dal
dırılmış kadar rahatlık ve yumu
şama, ağrıdan ve yorgunluktan 
kurtuluş duyuyordu. Yüreğim, 

loş bir odada, perde aralığından 

nasılsa yol bulup uzanmış bir gü. 
neş parçasına rastgelen avize çın
gılı gibi. sanki eleğimsağmalı renk
lerle pırıl pırıl yanıyor, bağrımda 
bir donanma gecesi yaşıyordu. 

B azı çocukluk v~ gençlik ha. 
tıralarımı zihnimden geçi

rirken kesme billıirdan bir ışıklı 
mahfazayı, üzerine eğilmiş, açıyo
rum sanırun ve açarken yüzümde, 
modern çelik fabrikası tabloların· 
da gördüğüm amele çehrelerinde 
olduğu gibi, beyaz hale gelmiş bir 
demir çubuğun keskın aydınlığını 
bulur, gözlerimin kamaştığını du
yarım. Fikrin bu geri gidişleri, ya
zın, seher vakti, tulUa doğru yürü
yüşe benzer. 

Eski Unkapanı, bugünkü Gazi 
köprüsünün bulunduğu yer İstan. 
bulu en iyi gösteren, görü] mi ye 
layık bir temaşa kürsüsüdür. Bir 
taraftan Galatası, Beyoğlusu, Ka
sımpaşası ve Şişli sırtlarile, öbür 
taraftan Eyüpten Sarayburnuna 
kadar bütün uzunluğu ile koca İs
tanbulu seyretmek için bu köprü. 
nün, şimdi sağlam old:.ığuna şüphe 
etmediğim parmaklıklarına doyan-

mıyacaklan muhakkaktır. Fakat ma. I 
alesef, biz, bunlara hiçbir müessese 
tavsiye edebilecek, hiçbir yol, hiçbir 
sare gösterebilecek vaziyette değiliz. 
Kaldı ki, bu vaziyette bulunan vatan. 
daşlar, maalesef çok müstesna ve çok 
ender tipter değildir. Ve bunlara sı. 
cak kucağını açacak bir miiesseseye 
sahip olması, İstanbul gibi medeni 
bir şehrin ilk ihtiyacıdır. 

Giizel me;\•dan sahihi olmak için 
bir buçuk milyin lira harcıyan, veya 
asri ~azino yapmak için 250 hin lira 
sarfeden İstanbulun, bu kahil çal'e. 
siz biçareleri barındırıp kurtarabile. 
cek geniş bir şefkat nıliessesesine 
sahip olamaması, hazin bir içtiınai ve 
beseri dalalettir. 

Gönül ister ki günün birinde, bir 
buçuk milyona açılan nefis meydan. 
lardaki zuif kanapelerde, ve 250 bin 
liraya yapılan asri gazinoların kübik 
merdivenlerinin mermer eşiklerinde, 
Dariilacezeye kabul edilmemiş çıp. 
lak yavrular bulmıyalım! 

1 Yazan: Refik Halid 

mak lazımdır. Öyle günler, saatler 
olur ki, şehir, orada. en ince tefer
rüatile suya aksederek ikileşir, hat. 
ta hazan üçleşir: Etrafınıza bakar
sınız, onu görürsünüz; suya eğilir. 
siniz, yine karşınızdadır; başınızı 

havaya kaldırınız, suyun göke, gö
kün suya aksetmesinden hasıl olan 
acaip bir ziya çarpışması arasında, 
yan sis, yarı buhar, bulutlara ka
rışmış havai, hayali, baş aşağı bir 
İstanbulu sezmek mümkündür. 

~ 
'= ?fs.i ~=zr ~ -----
B u köprünün k~naıne mahsus 

bir "tanin" i de vardır; 

... Acoustique,, denilen ve sesin in. 
tişarını temin eden mimari hassa .. 
Ta uzakta kalafatlanan bir gemi
nin çekiç sesleri, hoş bir ahenkle 
yumuşayarak kulağınıza gelir; gö. 
remediğiniz bir noktadan, Kumka
pı ile Samatya arasından geçen bir 
trenin düdüğünü ve Kızkulesi a
çıklarında bir vapurun demir atar. 
l:en çıkardığı zincir gürültüsünü 
pek yakından işittiğiniz de olur. 
Eyüp sokaklarında havlıyan kö
pekleri ve CibaU caddesine boş:ıL 
tılan kiremit ve tuğla seslerini ya
nımda imiş gibi duyduğumu da ha
tırlamaktayım. 

Unkapanı köprüsünün marifeti, 
sade bu sesi naklediş değildir; 

renkler itibarile de bir hususiyet 

gösterir. Bilmem dikkat ettiniz mi 

İstanbulun her ayrı büyük semti 
başka bir nevi boya, fırça ve ka. 
lem kullanılarak. başka sanat ve 
maharetle yapılmışa benzer. Me
sela Boğaziçi yağlı boya bir lev
hadır; oradaki renklerin kabarıklı
ğı, el ile dokunulmadan, göz ile 
farkedilecek kadar barizdir; ba
karken yer yer cila parlaklıkları 

görür, adeta vernik kokusu abrım. 
Modadan tutunuz Pendiğe kadar 
Anadolu sahilleri renkli tebeşirle. 
pastel ile yapılmıştır: tozlu, uçuk, 
parmak sürseniz bozulacak, yakın. 
dan bakınca pürüzlü, baygın ve 
hafütir. Yedikule ile Ycnikapı a
rası kurşun kalemi bir "desin., 
gibi tek renkli, karışık çizgilerle 
gölgelenmiş, bir etüdden ibarettir. 
Bozburun ile İzmit kıyıları, karlı 
Katırlı dağları, durgun koyları, 
yeşil yamaçlarile, sanki renkli ka
ğıt üzerine "Gouache.. dedikleri 
zamklı beyaz boya ile kabartılaru 
yapılmıştır. 

F akat Unkapnnının olduğu 

yerden bakınca göreceğiniz 
manzara tek bir tablo değildir, bir 
sergidir. Bu manzara; havasma 
göre, bir gün yalnız sulu boya ile 
renkleştirilmiştir; bir gün pastel 
ile ... Bir başka gün yağlı boyalıdır, 
bir başka saatte kara kalem ... Ba
zı defa ise, mesela, Eyüp tepeleri 
kara kalem, Sütlüce kıyısı yağlı 

boya, Beyoğlu semti Pastel, İstan. 
bul tarafı sulu boyadır. Kimi par
ça, loş. kimisi pırıl p1rıl cilalı, <;u
rası soluk ve uçucu, burası zamklı 
ve fazla çiydir. Değişen yalnız bo
yanın ve kalemin cinsi de değildir; 
artist kaprisini, mektep farkını da 
sezebilirsiniz. Galata, kapanık bir 
havada, taştan kaba gövdeyi ve 
ahşap köşklü kulesile, koyu renk
te bir orta çağ resmini andırır; Sa
rayburnu, yüzlerce bodur bacaları, 
servileri. vesilliklerile oldukc.a ı. 

şıklı bir Renesans'tır; Kağıthane 

sırtları gurup zamanı empresyo
nist, hatta çoğu kere sürrealist tab. 
lolardır. Haliçteki köhne vapurlar 
ise, hazan, sis ve dumanla kırılıp 

bölünerek adeta kübik şekillere bi
le girerler. 

Hatta, gün olur, bütün manza
ra tamamile köksüz, temelsiz, boş
lukta, yer ve gök biribirine karış. 
mış, eski Japon paravanalarındaki 
basma resimli kağıtlana döner. Şu
rada bir koca leylek, ötede çerden 
çöpten bir bina, burada yeni çiçek 
açmış, kalın dallı yapraksız bir 
ağaç, ilerde bir beyaz bulut ve son. 
ra masmavi bir genislik ... Üstünde 
cebir işaretine benziyen Çizgiler, 
martılar ve hendese şekiJlerini ha
tıra getiren kavisler, dalgalar! 

Çok şaşaalı, serapa som altm ke

silmiş günlerini de bilirim. O za

man köprüyü çeviren manzara ka. 
lem ve boya ile değil, Bizansın en 
şevketli, sanatli de\'rinde misilsiz 
usta1ar tarafından mozaik iJe ya
pılmıştır. Bu sıcak snrr rengin ne. 
reden aksettiğine. ~trafmızın nasıl, 
böyle duru altın suyuna battığına 

Bir taraf ulu camiler, göste-
rişli minareler ülkesidir; 

o tarafta sapasağlam, beyaz. dik, 
dinç duran yalnız Allahın binalaı .
dır; insanlar için yapılmış olanlar 
hep çürük, çökük. yamru yumnı, 

ahşaptır. Onun için de İstanbul yan 
gınlarının azameti, fe~aati en fazla 
Unkapanı köprüsü üzerinden sey
redilirdi: Köhne enkazı silip süpü. 
ren alevler arasında bu camilerin 
kızıla boyandıklan, beyaz mermer
lerinin oynak dalg:ılı bir pembe 
somakiyi andırdıkları vakit... Su
ya akseden bu yangın, manzarala
rın en süslüsü, fakat en korkun
cudur. Biribirinin zıddı olan alev 
ile su kucak kucağa geldikleri za
man aşkın en vahşisi, en coşkun 
ve hırslısile soluyup homurdanaw 
rak, bel büküşlerile kalça sallayış
ların en oynağını ve maharetlisL 
ni yaparak ölesiye, ve öldüresiye 
çiftleşirler. Sönmiye yüz tutan bir 
yangın kızıllığıntn c'ln çekişmesini 
de, pafta pafta gölgeler ve yaldız
larla su üzerinde seyretmelidir; da
ha doğrusu Unkapanı köprüsünde .. 
Unkapanı köprüsü, on beş, on 

altı yaşlarımda benim, haftada bir 
mektep yolumdu; daha sonraları 

da Beyoğlu gezintil2rimin yolu ... 
Bozdoğan kcmerinde:ı sapar. Ve
fa yokuşunu iner, gece ~ündüz bir. 
teviye işleyip etrafa uskur gürül
tüsile sıcak kepek kokusu y:ıyan 

askeri değirmeni geı:ip kendimi 
köprünün üstünde bulur. adım
larımı ağırlaştırır. durur, parmak
lığa dayanır. istanbulu seyre kcr 
yulurdum. Bu köprüden pek az a
dam, pek az araba geçerdi; yolcu. 
lardan çoğu da benim gibi yapar, 
kenara yaklaşır, manzaranın cazi
besine kapılır, tern~aya dalardı. 

Hacxlar, hocalar uğrağı, babayani 
bir geçitti; kağıttan çiçek, "Kulhü. 
vallahi,, yazılı tabak, hacı yatmaz 
satan abani sarıklı esnafa, kolla
rının altına şemsiyelerini sıkıştır

mış, ellerinde bir yazma mendil 
dolusu erzak, nöbetini bitirip evle
rine dönen traşları uzun yaşlı balı. 
riye zabitlerine rastgelirdim. Köp
rü daima bir tamir halinde idi; çü
rüyen tahtalarını teker teker de
ğiştirirler, oynayan çivilerini yer 
yer sıkıştırırlar, bir türlü eksiğini 
bitiremezlerdi. 

A zapkapısı tarafında henüz 
ikmal edilip de açık denize 

çıkmamış "Abdülkadir,, vapuru 
hümayunu dururdu; içinde çekiç 
sesi eksilmezdi. Beş sene kadar bu 
sesi ben dinlemiştim; fakat büyük 
kardeşlerim de senelerce dinledik
lerini, hatta babamın da ayni sesi 
dinÜye dinliye yaşlandığını söy
lerlerdi. Bu itibarla Unkapanı köp. 
rüsü devlet ve rejim manzarasını 
seyir noktasından da istifadeli idi.. 
Toplarinın kamaları alınmış, boya
ları solmuş, tenteneleri çürük bir 
kaç harp gemisi, şamandıraya vu
rulmuş, melül melül, miskin ve 
şerefsiz bekler dururlardı. Bu köp
rüde bütün memleketin her türlü 
hareket ve faaliyet kabiliyetinden 
mahrumiyetini gösteren uyuşuk, 
yorgun, bezgin bir durgunluk göze 
çarpardı. Şehir uyurdu, deniz u
yurdu, fabrikaların bacaları tüt -
mez, vapurların usd:urları işlemez, 
insanlar acele yürümez, tek tek ko. 
pan sesler boşlukta büyür, köprü
nün tahtaları her ayalt sesini kub
be altında gibi gümletir. aksi sada
larını etraftan duyururdu. İçinde 
bir buçuk milyon nüfosun vaşadı
ğına imkan veremiyec2ğinh boş bir 
şehri seyrederdiniz; intikamcı bir 
perinin hışmına uğramış ve tıls1mı 
bozulamamış bir masal şehri... Ve 
ben bu uyuşuk masal şehrinin kat 
kat fanileler üzerine kocaman pal
to giymiş, eli şemsiyeli, başı fesli. 
yüzü soluk, ayaklarmdn lastikler, 
kendisini yokuşa verince kan ter 
içinde kalan ve biraz hızlı yürüse 

nefes nefese soluyan bir mektep. 

lisi idim; kalem efendiliğine nam

zet mekteplisi... Ateşi gözlerinin 

bebeklerinde ve heyecanı yüreğin
de toplanıp kalmış istibdat devri 

çocuğu! 

T ak! Tak! Tak! 
Otuz beş sene evvel, üze

rinde gidip geldiğim ve pc.rmak
lıklarına dayanıp baygın güzellik. 
lerini seyrettiğim, seyrine doyama
dığım köprünün yerinde bugün, 
neden sonra, işte bir yenisi kurul
muştur. Oğullarımın l, baş açık, 

sırtlarında nihayet bir r>ulover, 
canlı canlı. fakat etrafa bakıp dal
madan. dalgınlaşmadan geçecekle
ri köprü ... 

İlk işim, yarm. tekrar buradan 
geçmektir, geçerken yine kenarına 
dayanıp hasretini çekmekten usan
madığım sevgili 1stanbulumu içime 
sindirmektir. 

Bana öyle geliyor ki, Unkapanı 
köprüsünü ziyaret etmedikçe İs
tanbul "hac .. ının bütün sartlarını 
yerine getirmiş olamıyacağım; ken
dimi İstanbula kavu~muş sayamı
yacağım 

IAvrupaya Gldecek 

Talebe Hakkında 
Ankara, 18 (A.A.) - Maarü Ve

kaletinden: 

Maarif Vekaleti bütçesinden tahsi

sat alan talebeden olup kendi arzu 

ve ih.tiyarlarile tahsillerini ikmal et· 
mek üzere Almanya, Fransa, Belçi. 

ka. İtalya ve İsviçreye avdet ede -

ceklerin İstanbul maarif teftiş heye

tinde talebe müfettişi Nihat Adil Erk 

mana müracaat ederek gidecekleri 

memleketlere seyahat için direktif al

maları icap etmektedir. 

İstanbuldan uzak yerlerde bulu • 

nanların da en kısa bir zamanda mü

racaatta bulunmaları lbımdrr. 
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Suda Fırtına 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Edebiyat Muallimi Mustafa Ni. 
hadın edebiyat tarihi kitabın. 

da yanlışlar varmış. Diğer bir edip 
ve muallim bu kitabı senelerce okut. 
tuktan sonra, bugün bu hataları or. 
taya koymuş. Bu zamanı seçmesine 
sebep de, şahsi bir dava imiş ... 'Üni. 
versitede boşalan bir kürsü, bir post 
dih'ası imiş... Bu iddia ne dereceye 
kadar doğru, bilmiyoruz. 

Fakat matbuat sütunlannda gün. 
den güne hararetlenen bu davaya 
bakıp, memleketin maarifile alaka. 
dar mühim bir meselenin münakaşa 
edileceğini zannedenler aldanırlar. 

Çiinkü dan, zaten bir tek kitap me. 
selesi olarak başlamış ve tamamen 
şahsi mahi;'l'ette bir kiirsü davası ~e. 
ya ahsi:vat davası haline inkılap et. 
miştir. Bir tek kitap için, bütün mil. 
nakaşaya iştirak eden mi.inevver]erin 
hir bardak suda kopardıkları bu fır
tınaya acımamak elden J?elmiyor. 

Haseki hastanesinde dünyaya ge. 
len cocuklan gazete kağıtlarile kun. 
daklryorlarmış... Bir yatakta iiç ]o. 
husa yatıyormuş... Fakir kadınlar 

~·erlere açılan battaniyeler iistiinde 
doji'unı;vormuş ... Bu tek kitap davası 
orta)'& atıldığı günlerde yenni bir 
gazete, hem de a)·ni gazete, hem de 
başmakalesinde bu mev7.uu ortaya 
attı . Bu ~ok miihim mesele ortalık. 
ta küçük bir akis bile bırakmadan 

geçti, hiçbir münevverin gözü bu fa. 
daya ilişmedi. fırtına değil. bir inhat 
bile esmedi. Halbuki etrafında fırtıw 
na değil, l-:ıyamet kopanlacak dava. 
lardan biri de hudur. Bu misali mü. 
ne,·verlerin, umumi memJeket dava. 
larmdan ziyade şahsi davalar üzerin. 
de durmak tema:'·iilünü tebarüz et. 
tirmek için zikredi:vorum. 

l\lektep kitaptım meselesi cok mü. 
him hir davadır ... Fakat yalnız Mus. 
tafa Nihadın kitahı değil ... Bu dava. 
yı sahsiyattan a~·ırıp, bir maarif me. 
selesi, bir pedagoji meselesi olarak 
ortaya atıp konuşmak Uızımıln. Mek. 
tep kitaplarında neden yalnız gra. 
mer hatası, edebiyat hatası. ıstılah 

hatası aramakla iktifa ediyoruz~ 
:Mektep kitaplarının en hii~·ük nok. 
sam pedagojiye uygım. ve metodla 
yazılmamış olmalarındadır. Zaman 
zaman dost hatırı icin mekteplere 
kabul edilen hu kitapların. nazari ha. 
talan, metod noksanı yiiziinden tale. 
benin öğrenmekte. muallimin öğTet. 
mekte <;ektiği miiskülat muallimler 
arasında yapılacak kiicük bir tetkik. 
le derhal meydana cıkar. 

l\fektep kitabı yazmak, edebi bir 
eser yazmaktan cok daha gürtür. 
Çünkü bugün artık talebenin eline 
vereceğirn\z kitapta imla ve gramer 
hatasından zi~·ade arıvacağımız ku. 
sur, bu kitabın pedagojiye uygun o. 
lup olmaması ve metodla yazılmış 

veya yazılmamış olması keyfiye. 
tidir. İtiraf etmeHviz ki, hizile muay. 
:ven terbiyevi nc;ullerle mektep kita. 
hı ~·azan miiellifler yoktur. Ve;\'a oek 
azdır. 1\fetodla yanlanlar varsa hile 
7aman zaman bunlar kenara atılmış, 
dost hatırı i<'İn ta,·si:ve edilenler ka. 
hul edilmiştir. Maarifte e\'vela de. 
ğismesi icap eden zihnivet hudur. 
Mektep kitapJ:ı,·ını mut1aka ilmi sa. 
tahiyeti O~\\n hil' heye\in kontTol d. 
mesi, nıüelliflerin hangi metodla 
yazdığını arastırması, miiellifleri 
metodlarını tez halinde miidafaaya 
ilavet etmesi Hizımdır. Hatta muhte. 
lif metodlar, zamanla tecriihe edil. 
dikten sonra, o kitahın okutulup o. 
kutu Iam1Yacağı kararlastırı imalıdır. 

Maarifte bu ilim ölçüsü hakim ol. 
madık<'a. ne cocuklal'ımıza az zaman. 
da çok faydalı hilg-iler yermek, ne de 
çocnklannuzın kafasını liiT.umsuz 
malitmatla doldurulmuş bir ambar 
vapmaktan kurtarmak miimkündür. 
Bu mühim dava karşısında Mustafa 
N'ihadın kitahında üç beş yanlış var. 
mış, ne ~ıkar? 

Otobüs Kazasında 

15 Kişi Yaralandı 
Nevşehir (TAN) - Ürgüp ile Kay. 

seri arasındaki Topuz mevkiinde bir 
otobüsün uçruma yuvarlandığı, şo

för ile 4 - 5 yolcunun ağır surette 
yaralandığı ve içlerinde ölenler bu
lunduğu, on yolcunun da daha hafif 
şekilde yaralandığı bildirilmektedir. 



ltirallannı yazan: Reginald George Patrick Garbutt 

Bir ithama Uğramaktan 
Asla. Çeki_nıiıiyordum 

Tefrika No. 4 

O da, tıpkı benim gıöi, lisan pro- lar. O, bu haberi bana verince, ken
fesörüydü. Nitekim, Merkezi disinden şu suali sordum: 

~vrupada, bu sıfatı bir maske gibi "- Demek, biribirimizi uzun 
taşıyan bir çok kimseler vardır: Ve müddet göremiycceğiz ha?,, 
ben, onlardan çoğunun Almanya he- Bu suali sorarken, hakikaten mü-
sabına çalıştıklarından eminim. teessirdim. Zira J an Barto, hakika-

Ben, Heinlein'in dediği gibi, İn- ten, çok sevdiğim bir delikanlıydı. 
gilterenin Prag Vis _Konsülü J. W. Fakat ben, o anda onunla kqnu5iur
i'aylor'ü görmüştüm. Ve Taylor'ün ken, duyduğumdan çok daha derin 
tavsiyesiyle, İngiliz konferansçısı sı- bir teessür göstermiye çalıştım. 
fatiyle, Çek mekteplerinde vazife O zaman, Barto: 
almıştım. "-Niçin? .. Dedi. biribirimizi gör. 

Yüksek Çek mekteplerindeki genç miyecek mişiz? Siz) kışlaya gelip, 
talebelere, mütemadiyen konferans- beni ziyaret etmez misiniz?. 
m veriyordum. Zaten, Naziler, Onu, 86 ıncı piyade fırkasına ver
tpropagandalarma, her yerde sadece mişlerdi. Bu suretle, memleketin en 
gençleri muhatap tutuyorlar, ve yaş. kuvvetli garnizoniarmdan birisine 
lan, 40 1, 50 yi geçmiş olanlara e- girmiş olacaktı. Onun davetine, tah
hemmiyet bile vermiyorlardı. min edebileceğiniz derecede mem 

Hemen bütün Çekoslovakyada, nuniyetle icabet ettim. Ve bu kışlaya 
içi gençlerle dolup boşalan İngiliz girebilmekte hiç bir zorluk çckme-
klüpleri vardı. dim. 

Bu klüplerin katipleri, "İngilizce Onu ilk ziyar" imde: 
profesörleri,, ne dersler, ve konfo- "- Sen, dedim, hala, Nazileri 
ı-anslar verirlerdi. Çeklere tercih ediyor musun? 

Bazı aileler; bu klüplcrin O samimi bir endişeyle cevap ver-
di: katipleri vasıtasiyle, bana ço. 

cuklannı gönderirler, onlara hususi "- Evet ... Fakat ÇO~{ rica ed,.,rim: 
dersler vermemi isterlerdi. Ben, ders Bu. aramızda bir srr olarak kC\lsın! 
şeraitimi ileri sürerken, bittabi her 
türlü kolaylığı gösterirdim. Bana 
gönderilen çocuklar, 16 ile 19 ya~ a. 
rasındaydılar, yani tesir altında. tel. 
ikin altında kalmıya çok müstait bir 
sağdaydılar. Ayrıca, bir elektrlkçi
lilc mektebinde de, bir kursum vtır. 
dı. Bu kursa devam edenler de, ayni 
ya~lı:ı.rda çocuklardı. 

Heinlein'i altıncı ziyaretimde. 
!kendisine vaziyetimi, ve aldığım ne
ticeleri bildirdim. Bunlar onu son 
derecede memnun ettı. Ben, talebe
lerimin m.cı.nc:vi;:rı::&tmY -ve ~:ı! e= 

1milerini yoklamakta aceleci dav
rranrnfyordum. İsteôiklerimi anlıya
bilmek için, en müsait fırsatı ko11a
ımasmı gayet iyi biliyor, ve beceri
ıyordum. 

Talebelerimden her birine takri
!len haftada bir defa, bir sual soru. 
~ordum. İngilizce sorduğum bu su
alin siyasetle alakası hem var, hem 
yoktu. Şu anda, onlara umumiyetle 
ııeler sorduğumu söyliyemiycceğim. 
Bu sualimi sorarken, ona muhatap 
olan talebenin karakterini de nazarı 
Wbare alıyordum. Meselıl, bir Slo
vakla konuşurken, sualime, b:zyik 
altında yaşıyıın milletlere karşı sem
pati beslediğimi izhar eden bir suali 
rtercih ediyordum. Bazan, bu yüz<lcrı, 
ınemnuniyetsizlikle karşılaşıyor, pro 
testo ediliyordum. O zaman, su1'1L 
ımin siyastle hiç bir münasebeti ol
:rnadığını söylüyor, · ve o suali, sadc
ee, bir kelimenin mesela o cümlede 
geçen "tazyik,, kelimesinin şekli is
timali hakkında bir fikir vermek ü
zere seçtiğimi ilave ediyordum. 

Ban talebelerimin Nazilere karşı 
büyük bir sempati beslediklerini se
ziyordum. Bu gibi talebeleri açmak, 
konuşturmak için, saatlerce çabala. 
dığım vaki oluyordu. Bu, bittabi teh 
likeliydi, ve bunu yaparken, Uizu. 
mundan fazla hızlı davrandığrmın 

farkına varıyordum. Fakat, sıkıştı_ 
nldığrm takdirde: 

. ••- Ben İngilizim... Beni, kendi 
memleketimin politikasından ba.,lrn 
siyaset alakadar etmez ... Bu memlc
::keti n çocukları, bana kendi siyasi a
lddelerinden bahsettikleri zaman. 
.dinlediğim sözler, bir kulağımdan 

girer, öbür kulağımdan çıkar!,, 
Diyerek, kendimi kurtarabilirdim. 

l3u itibarla, bir ithama uğramaktan 
pek cekinmiyordum. 

Talebelerim le yaptığrm konuşma 
lar esnasında, bazıları bana, en samL 
mi düşüncelerini, ve en gizli duygu
larını itiraf etmekten çekinmiyor
lardı. Ve ben, edindiğ"m malıimah, 
günü gününe Conrad Heinlcin'e ye
tiştiriyordum. 

Talebelerimle temaslarım da gün 
gcçtikce çok sıklaşıyordu. Onlardan 
bir çokları, beni evlerine dş.vet et.. 
mişler, dostlariyle tanıştmnışlardı. 

Günün birinde, biraz evvel bahset. 
tiğim J an Barto'yu askere ~a,ğrrd1.-

Aramızda bir sır ... Zavallı Barto 
o anda, Münihteki "Siyah Ev,, de 
koskoca bir dosyasının bulunduğun. 
dan bihaberdi. 

Kı~laya yaptınım ikinci ziyarette, 
Barto'yu, kendisiyle hemf'kir olan 
silah arkadaşlariyle konuşurken bul
dum. Onların hepsi, bana sırlarını 
ve gizli düsüncelerini itiraf ctmC'k
tcn çekinmediler. Ve Hcinlein, bü
tün bu sır (!) lan öğrenmekte gecik
medi. 

İki ay ic:indc, kıo;;layı bir cok defa
lar ziyaret. e.t,tim. İngiltc,rede- bir cı.a.. 
keri muhite girmenin mii<>ki.ihitmı 

düşünenler, yaptığım bu Mn ehem. 
miyetini kavramakta güçlük çek. 
mezler. 

Bu devrenin nihayet1C'rine doğru, 
Heinlein vasıtasiyle, Münihe, bir 
yüksek zabitin, beş muhtelif rütbede 
zabitin, ve on yedi ihtiyat zabitinin 
siyasi dü~üncc1erini, telakkilerini, 
temennilerini bildirdim. Ve bütün 
bunlar, Almanya 1chindeydiler. Bu 
müddet esnasında da. kışlanın tanın
mıs bir siması haline girdim. 

Ondan sonra yeniden Heinlcin'i 
gördüğüm zaman. bana, on bin frank 
tan fazla para verdi. O ane kadar, 
onun elinden, bir taksitte bu kadar 
toplu para almamıştım. Bana ne kn
dar minnettar olduğu, gözlerini dol
duran sevinctcn de belliydi: 

"- Ah ... dedi, diğer klşlalo.ra da 
gire bilseniz! .. 

Bu işle, sade benim mesgul olma. 
dığtm düşünülürse, bu mücadelenin 
Çek ordusunu, Almanyanın istediği 

hale sokabildiğinc inanmak güçleş-

mez sanırım. 

Nitekim, Heinlcin de: 

"- Bugün, diyordu, Çek ordu
sunda belki bize karşı dövüşecek o
lanlar mevcuttur. Fakat dövüşmiye
cek olanlar o kadar çok ki, bir harp 

koparsa, dövüşecek olanlar, bu acı 
hakikati derhal kavrıyacaklar, içle

rinden yıkıldıklarını anlıyacaklar, 

ve fazla mukavemet göstermeyi lü. 
zumı;uz, neticesiz bir gaflet sayarak 
teslim olacaklardır!., 

Bunlan sövledikten sonra ellerimi 
tµttu, ve: 

(Devıtmı var) 

İstanbul Üçiincii İcra Memurlu. 
ğundan: Mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilen oda takımı ma
sa bü.fc vesaire açık arttırma sı,ireti
le 20-11-39 tarihine müsadü Pa
zartesi günü saat 14 te Beyoğlunda 
Taksim Şehit Muhtar caddesinde Se
ma apartımaru önünde ve kıymeti 
muhammenesinin % de 75 şini bul
madığı takdirde ikinci açık arttırma 
27-11-39 tarihli Pazartesi günü 
a}'!li saat ve mahalde satılacağından 
talip olanlann m'ahallinde haz1r bu
lunacak memuruna mi.iracaatlan 
ilan olunur. 

Rusların 

Müdahalesi 
Ve İtalya 

(Başı 1 incide) 
iktifa etmemiş, bundan başka bunu 
isbat edecek her şeyi yapmıştır. İtal. 
ya on HH adadaki ve Arnavutluktaki 
kuvvetlerini çekmekle, hem Türki. 
yenin, hem Yunanistanın şüphelerini 
geniş bir ölçüde bertaraf etmeğe yar. 
dım etmiş ve sulan bulan. 
dırmak istemediğini göstermiştir. Bu 
tedbirler sarih olduğu için Ankara İ
le Roma. Atina ile Roma arasındaki 
gerginlik derqnl hafiflemMir. 

Balkan milletleri sulhcü !talyaya 
güveniyor ve Atina ile Roma arasın. 
daki ademi tecavüz paktı bu yolda L 
leri bir adım teşkil ediyor. Fakat İ
talyanın Akdenizde sulhün muhafızı 
olarak kalmak istediğini gösteren a. 
lamet, bundan ibaret değildir. 

Akdenizdcld suJL-1 tem~li g<'!çen 
iL1<teşrinin ] 9 unda yapılan İngiliz _ 
Fransız - Türk muahec!esindedir. 

Türkiyeyi Rusya ile muharebeye 
mecbur olmakt:;ın azat eden protoko
la rağmen (ki hiç bir devlet te gayri 
kabili tahammül bir tahrik ile kar
şılaşmadıkça bunu yapmak istemez) 
bu muohede bir devir y::ıpan muahe. 
dedir. Bu muahede Balkanların sL 
nirlerini teskin ettikten baş1uı Sima
li Afriknyı ve Garbi Asyayı da teskin 
ctmicı, Garp demokrasileri tarafından 
en mükemmel tarzda karşılanmış ve 
ancak Berlin tarafından derin bir 
hiddetle muknbcl(? görmiistii.r. 

Bu muahede sulhçü bütün teşeb
büsleri takviye ve tenmiye edecek 
mahiyettedir ve her şüpheyi bertaraf 
eden bir meşııle gibi pan parıl parla. 
mnktadır. 

Akdeniz mil etleri bu ane kadar 
kasırgayı savu.5turmuş olmakla bera. 
ber şüphe yok ki daima uyanık dav
ranacaklardır. Vaziyet bu uyanıklığa 
da lüzum brrakmıyacak şekilde te
bellür etmemiştir. Vaziyet hala bir 
çok ihtimalleri doğuracak mahivette. 
dir. 

Akdeni:zfo harp tehlikelerinden U

:zşk bhno.s. w.;n dai.rnft uy:ınd~ da 

ranmak kati bir zaruret teşkil edi
yor. 

ıe:;.;;i:·;~;·;s;n~ 

ı Asker Topluyor 

I 
Sofya, 18 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor. t 
Nanrfar MecJ:si, on sınıfın J 

askeri talimi için 700 milyon ı 
ı tahsi .. at vermi~fir. 

:----..-·--··· ···-
Bitaraf 
Devletlerin 
Vaziyetleri 

(Başı 1 incide) 
ile Belçika kralının İsveç, Norveç, ve 
Danimarka hükümdarlarının sulh 
lehindeki teşebbüsler.::? iştirak etme
lerini talep ettikledne dair verilen 
haberler resmen tekzip edilmekte
dir. 

İsveç ve Almanya 
Stokholm, 18 (A.A.) - İsveçin sa. 

lahiyettar mahfilleri Almanya tara
fından İsveçle yeniden ticari müza
kerelere gişimek için yapılan teşeb
büsat hakkında malumat vermekten 
ihtiraz etmektedirler. Bu ihtiyatkar 
hareket yeni müzakeratı müşkülata 
düşürmemek cephesinden tamami1e 
muhik olmakla beraber b1nnetice Al
manyanm İsveç bitaraflığına muhalif 
bir tarzda müzakereleri intaç etmek 
arzusunda olduğuna dair bir takım 
şayiaların deveranına vesile vermek
tedir. Fakat bu şayiaların mesuliveti 
Al.manyaya racidir. ""~ 

Belçikayı tehdit 
Havas bildiriyor: Voelkischer Bco

bachter gazetesinin neşrettiği bir ma
kale, Almanyanın bitaraflara ve has
satan Belçikaya karşı tehdit ve ür~ 
kütme mücade1esine yeniden b~şla. 
mak fikrinde olduğunu göstermekte
dir. 

Filhakika, bu gazete, evvela Al
man filosunun bitaraf gemileri tahar 
ri ve onları Alman limanlarına sev
ketme~inin yegane müsebbibi İngil
tere olduğunu zikretmekle sözüne 
başlamakta ve İngiliz Büyük Elcisi-

TAN 

ltalya Niçin 
Bitaraflığını 

İlôn Etmiyor? 
(Başı 1 incide) 

yordu. Bilakis bütün dünya ile nor
mal münasbetlerini idame etmiye, 
Akdeniz ve Balkanlarda da bir sulh 
amili olmıya çalıştığı görünüyor. Bu 
takdirde İtalyanın tuttuğu hareket 
tarzına takılabilecek etiket ancak bi
taraflık olabilirdi. Aksi akdirde Mus. 
solininin bugünkü siyasetinde samL 
mi olduğuna inanmak caiz olamazdı. 

Zaten İtalyanın Vi.lziyetinı t~şrih 
etmesine ihtiyaç vardı. Balkanlarda 
hala siyasi rol oynamıyll kalkan, giı
ya bitaraf bir blok tesisine taşebbiıs 
eden bir devletin kiminle beraber ol. 
duğunu, kimin h~sabına çalıştığını 

bilmek zaruri idi. 

M ussolini de bu ihtiyacı duymuş 
olmalı ki, ge\en gün faşist 

gençlerine hitaben söyledifıi kısa nu
tukta İtalyanın vaziyetini ;zaha lü
zum gördü ve kendi siyasetine "si
lahlı sulh,. sıfatını verdi ve faşist ço
cuklarına mektep kitapları yanında 

birer de silah bulundurmalarını tav
siye etti. 

Mussolininin "silahlı sulh11 tabirin. 
den kasdettiği mana nedir? Avrupa
nın bugünkü keşmekeşi içinde bütün 
bitaraf memleketler müscllah bir 
haldedir. İsviçre ve Holanda bile bu
gün İtalyadan daha ziyade haklarını 
ve hudutlarını müdafanya hazırlan
mış bulunmaktadır. Bitaraflık bu 
devletlerin silahlanmalarına, sulhü 
korumak istemelerine mani değildir. 
Sovyet Rusya bile, Avrupa harbine 
karışmak istemediği için, bitaraflığı
nı ilan etmekten çek.inmemiştir. 

Şu halde İtalyanın vaziyeti ne
dir? 

Tribuna gazetesi Mussolininin "si. 
13.hlı sulh,, ten kasdettiği manayı ve 
İtalyanın müphem görünen vaziyeti
ni şöyle anlatıyor: 

"İtalya harbe i§tirak etmemektedir. Fa
kat bu lstinJdi!ı diğer bitaraf memleket
lerinkinden farklıdır. Bu bitaraf memle
ketierden birkaçı taarruzlardan korunma
yı, dii;er bazıları i~e türlü tı:ı:ırruza karşı 
t>ImkYe tnııR"a-Vettıct Içm toplanmayı dll-
ş\jnmiişlerdir. İtalya ise Avruoa muknd
derat.ına alakasız kalmak istemiyor. Onun 
Avrupa ve dünyııda yapacak vazifeleri 
vardır. Bunun ic;in silı1hlı kalnıaktadır. Bu 
suretle İtalya ne barış tekrar teessüs et
tiği zaman, ne de harp müddetince mı
mevcut olmıyaçaktır. İtalya, kendisinin 
Avrupa hayatı haricinde teU!kki edilmesi
ni kabul etmemektedir. Meşru emelleri
miz tatmin edilmedi~i müddetçe silahlı ba
rış halinde kalacağız." 

Bunun manası şudur: 
İtalya daima kendisini hesa

ba katılmak lazım gelen bir kuvvet 
halinde muha.faza etmek niyetinde
dir. Yarın sulh masasına oturulduğu 
zaman bitaraf membketlerin buma
sada yerleri yoktur. Hatta bu mas<l
da verilen kararlar çok defa onların 
aleyhindedir. İtalya bu masad:t kcn. 
disine yer ayrılmasını ister. Çünkü 
onun da dilekleri ve Avrupa mukad
deratının alması lazım gel en şekil ü
zerinde fikirleri vardır. Reyini uı

manında kullanabilme5i için silahla
rını bırakıynyarak beldiyccek, fakat 
harbe girmiyecektir. Yalnız bir gün 
kendi emperyalist emellerini tahak
kuk ettirmek ve sulh m:ısasında hu
kim rolü oynamak için elindeki sila
hı her vakit kullan!nıyfl. amade bu
·lunacaktır. 

İşte İtalya bunun için bitaraflığını 
ilan etmekten çekinmektedir ve yine 
bunun icindir ki, müttefiki de dahil 
olduğu halde, kimseye itimat telkin 
etmemektedir. İtalyanın bugünki.i si
yaseti bir sulh siyaseti olmaktan zi
yade pusuda fırsat bekliycıı bir avcı 
siyasetidir. 

nin İngiliz limanlarında bitaraf ge. 
milerin kontrolü hakkındaki beya
natını tahattur ettirdikten sonra AL 
manya hülcumetinin, dnha harbi:ı 
bidayetinde bitaraflara yaptığı bir 
tebligat ile Almanyanın, muharip 
devletlerle bitaraflar arasmdaki nak 
liyatın devamına muvafakat etmek 
kararında olduğunu ve fakat bu ka
ideye cfüşmanlarm da riayet etmek 
şartiyle muhafazaya devam edebile
ceğini bildirmiş olduğunu yazmakta 
dır. 

Gazete makalesini şu tehdit cümle 
siyle bitirmektedir: 

"Belçika, Almanyanın, büyük bir 
ihtimam ile İngiliz mutalebatına 
karŞl Belçika. tarzı hareketini yakın 
dan takip ettiğini anlatması icap e
der .• 

Çekoslovaky~da Terör! 
Sebep, Alman 

Talealerinin !Reddcdlr 
(Başı 1 incide) 

dudundaki muhabiri vaziyet hakkın
da şu malumatı veriyor: 

Bohemya ve Moravya protektora
sındaki Alman rnakamlan gidi tali
mat almışlardır. Bu talimata göre 
mezkur makamlnr Bohemya ile Mo
ravya'nşn tamamiyle Almanlığa te
messiil edebilmesi için lazım gelen 
tedbirleri alacaklardır. Alman maka. 
matr Yahudiler aleyhindeki kanun
lardan istifade ederek Cek firmala
rına Alman komiserleri ikame etmek 
tediler. Skoda ve Sbroiovka gibi bü
yük silah fabrikalarında Alman a. 
melesi imkan nisbetinde Çek amele
sinin yerini almaktadır. 

Ecnebi memlP.ketlerde yaşıyan AL 
manların memlekete avdeti üzerine 
Alman unsurları eskiden tamamiyle 
Çeklerle meskun bulunım mmtakala 
ra yerleştirilm<'ktedir. t gal ordusu 
zabitleri ailelerini Almanyadan ge
tirmiye davet edilmektedir. Muhtar 
idarenin Alman laştırılması muhasa
matın bidayetindenberi devam et
mektedir. Bir çok Çek mektepleri 
ordunun binaya ihtiyacı olduğu ba
hanesiyle kapatılmıstır. Geri kalan 
mekteplerde Almanca lisan dersi 
mecburidir. 

Bununla beraber Alman makam
lan dikkate şayan bir mukavemetle 
karşılac;maktadırlar. Halk Almanla. 
ra karşı boykotaj yapmaktadır. Sık 
sık ani tezahiirler vuku bulmaktadır. 
Konulan memnuiyete rağmen bir 
çok Çekler Münih suikastini takip 
eden günler zarfında üç renkli Çek 
rozetini takm1şlardır. 

Hi.icum kıtalarının hususi müfre
zeleri bu rozetleri sökmekle meşgul 
olmusfardır. O sırada Prağda 6 bin 
kişi tevkif ve hapsedilmiştir. Bun
lardan altı yüzii temerküz kamplıırı. 
na gönderilmiştir. 

Çekler Miinih suikastinin Gestapo 
polis teşkilatının eseri olduğuna ka
nidirler. Bu hususta Prağda binler-

' ce risale dağıtılmıştır. 
Chamberiain, Daladier ve Benes 

tarafından söylenen nutuklann met
ni reklam neşriyatında kullanılan 
isimler taşıyan risaleler şeklinde 

halka dağıtılmıştır. 
Prag pofü:inin gizli raporlarma gö

re geçen Eylfıl aymdanberi Vlatava 
nehrinden hücum müfrezeleri efra
dına ait otuz ceset cıkarılmıştır. 

İdam edilenler 
Bugün alınan haberlere göre 9 Çek 

talebe idam olunmuş ve aksama ka
dar bu rakam da kabarmıştır. Bun
dan başka 3 kişi de kurşuna dizil
miştir. Prag Üniversitesi 3 sene müd 
detle kapatılmıştır. Doktor Benes. 
son idamların birer katilden ibaret 
olduğunu ve Çekoslovakyada milthiş 
bir terörün hüküm sürdüğünü söy_ 
lemiştir. 

Hacha'nm tevkifi 
Doktor Bencse halef olan Hacha ise 

mahbus bir halde yaşamakta ve AL 
manlar onun hasta olduğunu söyle
mektedir. 

Bclgrat. 18 (A.A.) - Pragdan bil. 
dirili yer: 

Von Neurath'ın ta1ebi iizerine Ha
cha "Lany .. de tevkif cdilmistir. 

Hacha Alnıanlarl:ı. birlikte hizmet 
etmek üzere bir nıil 1on Çek'in silah 
altına aJırım~sına dair bir kRrarnam" 
imza etmek üzere Berline davet edil
miş idi. 

Bene~in beyanatı 

T.onrlrn, 1R (A.A.) - F.şl(i Çckrı~lnv::ıkya 
Ciimhurrci«i Beni'.'$. buı:rün T.nnrlrad:ı ver
diği beyamıtt~. h::ılen reko~lovııkv::ıd"I rf'
reyan C'rlerı t::ıhnmrniilfcrım te>dhişi mev
mubnhs. etmiş ,.e demi~tir ki: 
Alm:ınvanın beynelmilel V"7.ivet\ pitp,i

Cle g"k1e~Pkfe \"e bn sehPpll', bn hnrp
tekf mevkii P'itı;ı!tlr> n'>hn f~ .. l::ı trhliltpye 
m::ını7. k:ılm:ıkt.1 nlm:lsımı binııen, Hiller 
bütiin öCke.oini Cel<oslovakynyn YiikTe
mekle vP oraqn miithis ve amaıı3t7. bir ted
hiş t::ılhilı: pfmcktNlir. Çc!coolovak mille'i, 
hic;hir rciimin tchilirlin" hnvı.ın eğmcınis
tir ve simrli bile n•'lmiverF'ktir. 

f clamedilen dokuz talebenin Cekoı:lov:ık 

milfoti t;ırafınrl:rn intikam1 alınacağı za
man ;ıetııcçktir. Ru sadece zaman mesele
sidir. Çekoslnvııkyıı. SİYl\Şİ ve millt bakım
d:m az bir zııman jçinde hürriyete kavu
şacaktır. 

Almanlarm istekleri 
Ha~·as afansı bilrlirivor: 
Rnlnndııda çıkan I~tvolk ~az@tesi. Prag 

hadiselerine dair bir makale ne:iretmek
tedir. 

Bu ı:!azete. fatikl~l bııyr;ımı günü olnn 
28 te~inievvel tczahüratındı:ın berl vazlye-

Hitlerle Şefler 

Arasında ihtilaf 
(Başı 1 incide) 

Daily Mail gazetesinde V ard Pri
ce, Almanyanın vaziyeti hakkında 

yazdığı bir makalede ezcümle eliyor 
ki: 

Hitler, belki de tehlikeli hamlesini 
yapmak cesaretini bulacaktır. Fakat 
bu hnmle, muvaffakıyetsizliğe mah
kum bir ümitsizlik hareketi olacak
tır. Almanyayı şarkta serbest bırak. 

ak hakkındaki Alman planı Alınan
Rus paktı ile akim kalmJ,§tır. Arap 
hikayelerinde ismi geçen ve şişedeki 
şeytanı serbest bırakıp sonradan şi
şeye sokmıya muvaffak olamıyan ba
lıkçı gibi, Yon Ribbentrop, nazizme 
yaraması '.için Sovyetler birliğini ça
ğırmış, fakat halen bunu kontrolden 
aciz bulunmuştur. Zira, Ribbentrop, 
Almanyanın şarka doğru genişleyişi

ne Rusyanın pasif surette mukave
met edeceğini hiçbir zaman aklına 

getirmemiştir. Diğer taraftan, Türki. 
yenin müttefiklere müzahereti ve 
Balkanlara doğru yayılma karşısın
da İtalyanın menfi vaziyeti de, Al
man siyasetinin hesaba katmadığı in
kişafları teşkil eylemiştir. 

Harici 
Ticaretimiz 

(Başı 1 !netde) 
Bu cümleden olarak, Ticaret Ve

kaletince vaki olan son müracaatlara 
göre, Fransa hükumeti, memleketi

mizden mübayaa edUecek kuru sebze 
ler için 40 milyon franklık ithal mü
saadesi vermiştir. Bu itibarla, ihra
cat firmalanmızın, alakadar Fransız 
ithalat evlerile derhal temasa geçme
leri lüzumu hakkında Ticaret Veka

leti tarafından alakadarlara tebligat
ta bulunulmuştur. 

Yine Fransa tarafından, yumurta, 
keçi derisi ve yağlı tohumların toplu 

bir şekilde mübayaıısı için Ticaret 
VekaletiM müracaatlar yapılmıştır. 

Bu maddeler 'üzerinde de l<,ransaya 
derhal satış imkanları tahakkuk ede
ceğinden, al§.kadar ihracatçılarımızın 
acilen Fransız ithalat evlerile temasa 

geçmeleri lüzumu Ticaret Vekaletin. 
ce tavsiye olunmuştur. 

• 
İzmir, 18 (A.A.) - Gazeteler İn-

giltere iaşe Nezareti için piyasadan 

üzüm ve incir mübayaasına başla.n
madığmı haber vermektedirler. 

Kuru meyva ihracatçıları birliğine 
dahil bazı firmaların İngiltere ile 
geniş muamelelere giriştikleri bildi
riliyor. 

ti tetkik etmekte ve demektedir kl: 
r@mmler, himnye hilkılmeti merkezlnde 

bizzat isbntı vücut ederek, Prag'da cereyan 
eden hadiselerden dolayı, Gestapoyu şid
detle mu:ıhaze etmiş ve bu hfıdiselerin 
yabancı memleketlerde yaptı~ı fena tesiri 
tebarüz ettirmiştir. 

!-Iimmlerin ziyaretinden sonra, Von Nen 

rath, reis Hachn'yı ziyaret ederek, fena te
siri iznle etmek üzere, ezcümle şu nokta
ları ihtiva eden bir tavsiye farzı teklifin
de bulunmuştur: Hudutların, Polonya, A
vusturya ve Bın'?'eya taraflarından, Çek
leri tatmin edecek şekilde tashihi, himaye 
idaresinin Bcrline bağlı bir cümhuriyet i
daresine kalbi, bu cüm}'luriye.tin Almanya 
ya sadakat beyan etmesi, Fransaya ve 1n
giltereye karşı sembolik bir harp ilan edil
mesi ve Alman ordusu emrine b.ir Cek kı
Uısı verilmesi. 

Hacha bu tavsiye tarzını reddetmlitlr. 
Hacha ile hükiımetin yerine, herhalde, 
Berlinin ademlnrı getirilecektir. Şu hale 
ıı;öre, yeni bir vnziyet ihdas edilmiş de
mektir. 

A nısturya hududu. 18 (A.A.) -
Almanya tarafından Bohemyada ve 
Moravyad::ı ihdas edilen fasist grup
ları, Çek hüki'ımetinin muh31c.fetine 
ra~men, yeni hükftmet lehinde teza
hüratta bulunmuşlardır. I3unlar. ye
ni hüki'ımeti Hitler tlırektiflerine kar 
şı muhalif kanaat besleme~t ve pasif 
bir mukavemet göstermekle itham 
etmektedirler. 

Zabıta brçok Çeklerin de yardımı 
ile müdahalede bulunmuş ve ellerin
de üzerinde gam:ılı haçlı bayraklar 
olduğU halde, Heil Hitlerin çekçeye 
tercümesi olan at zije Hitler diye 
bağıran fa~istleri dağıtmtya teşebbüs 

etmiştir. Fakat bu ~trada Alman jr-ın
darması da müdahale etmis ve GC'<:
tapo şefi doktor Mealef'ker. bir çok 
Çek polisini teykif cttirmi-:tir. 

Bohemya ve Moravyada ör!i idare 
ilan edilmiştir. 
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Çocuklarımıza 
Neler 
Okutuyoruz? 

(Başı 1 incide) 
bu kit<ıplann çoğu Maarif Vckileti 
tarafından bastırılır. Baskıları temiz, 
resimleri mükemmel, şekilleri zarif
tir. 

Fakat muhteva itibarile aranılan 
vasıflan nefsinde toplayan mektep 
kitabı pek azdır. Mektep kitapları
mızın en büyük kusuru olan metot
suzluk, pedagoji kaidelerine uygun
suzluk hala bakidir. 

İlk mekteplerin ana kitabı, okuma 
kitabt.dır. Ok u m a kitaplarının 
nasıl olması, nasıl yazılmas.ı lazım 
geldiği hakkında başka memleketle
rin muallim mekteplerinde kürsü10r 
vard.Ir. Eserler neşredilmiştir. Çün
kü çocuk bambaşka bir alemdir. o. 
ııun psikolojisini bilmek, alakalanna 
vakıf olmak, lisanını tanımak lazım
dır. Bunları bilmedikçe bir okuma 
kitabı yazmıya cesaret edilemez. 

Bizde bugün okutulan okuma ki
tapları bu bakımdan hatalarla dolu
dur. Çünkü ilmi metot takip edilerek • 
yazılmamıştır. Sadece nıüfred:ıt prog 
rammın istediği şartl!ıra uydurularak 
doldurulmuştur. Yedi yaşınd:ı bir ço
cuğun alakası nedir, kaç kelifmelik 
bir lehçesi vardır, yeni kelimeler ço
cuğa nasıl öğretilir? Bunlar nazarı 

dikkate alınmamıştır. 
İlk mektep kitaplarının diğerleri 

hakkında da bu hüküm doğrudur. Ta 
rih ve Yurd bilgisi kitaplarına bir göz 
atınız. Yeymi gazetelerin başmakale
lerini okuyorsunuz zannedersiniz. 

Bir şeyi bilmek başka, onu ilk mek 
tep çocuklarına anlatma meto~larını 
bilmek yine başkadır. Bu usulleri 
bilmiyenlerin yazdıkları mektep ki
taplarının ilmi eser olduğu iddia e
dilemez. 

Mektep kitap1an fü;erlnde ayn ay
n ve uzun uzadıya durarak hata ve 
kusur aramayı faydasız buluyoruz. 
Çünkü bu da bir ihtisas işidir. Mü
tehassısları tarafından yapılınıyan 
tenkitlerin kıymeti olamaz . . 

Biz sadece Maarif Vekiı.letinin im
la ve gramer hataları meydana çıka
rıldığı söylenen bir iki eserle meşgul 
olmasını da faydasız buluyoruz. Biz
ce mesele bütün mektep kitaplarına 
teşmil edilmeli ve bu mesele esaslı 
ve ilmi bir usule raptedilmelidir. 
Genç Maarif Vekilimizden beklediği
miz budur. 

Tek Ritap Sistemi 
Hayatının mühim bir kısmını mu

allimlikle geçirmiş olan bir okuyu
cumuz da bu hususta düşündüklerini 
§U cümlelerle hulasa etmektedir: 

"- Her meslekdaşı, hatta her mü. 
nevveri bedbiniye ve nevmidiye sev. 
keden bu kitap meselesinin seneler. 
denbri göze çarpmayıp ta yalnız 

şimdi ele alınmasına. hayret etmeme.. 
lidir. Çünkü bu mesele artık her a. 
la.kadarın sabrmr tüketti 

Altı sene evveline gelinciye kadar 
rnekteplenni7.ıde okutulan kitaplar, 
memleketin pedagoji bilgisi ve sa. 
liıhiyett olan adamlara yazdınlırdı. 
Bmıun için de bir müsabaka açılır, 
hazırlanan kitapları talim ve terbiye 
dairesi tetkik eder, okutulacağı sı. 
mfın seviyesine, miill terbiyeye ve 
pedagojik esaslara göre hazırlandığı 
tesbit edilen kitap beş sene müddetle 
kabul edilir ve müellifine de bir hak 
kı telif verilirdi. Bu suretle bir ta. 
raftan çocuklamnız için en muvafık 
kitaplar hazırlatılır, diğer taraftan da 
bir hakkı telif verilmek suretiyle ka· 
lem sahipleri teşvik edilirdi. 

Altr sene evvel, her medeni mem
lekette tatbik edilmkte olan bu sis
teme nihayet verildi. Vekalet tek ki
tap sistemine karar verdi. O vakit 
kitap hazırlamak meselesi, bir isti. 
dat, bir pedagoji, bir umumi bilgi 
m eselesi olmaktan çıktı. 

Muallimlik ve terbiyecilikle ala
kası olmıyan, bütün hayatını masa 
'başında idarecilikle geçirmiş daire 

müdürlerine kitaplar yazdınldr. 
İşte bugün kusurlarla dolu gördü

ğümüz kitaplar bu suretle meydana 
geldi. Acınacak başka bir noktaya da 
işaret ed~yim. Kabul edilen bu kitap 
lamı beş sene müddetle mekteplerde 
okutulması icap ederken bu kaideye 
de riayet edilmedi. Kitaplar sık sık 
değiştirildi. Değiştirilmiyenlerde de 
o kadar değişiklikler yapıldı ki bir 
sene evvelki tabı ile bir sene sonrakj 
tabılar arasmda bir çok eksiklikler 
ve fazlalıklar meydana getirildi. Bu
gün bir orta mektep sınıfında üç 

~rlü kıraat kitabı vardır. Birer sene 

Bu Ne Biçim 
Harp? 
Diyenlere: 

(Başı 3 üncüde) 
Unutmamalı ki; bagünkii mÜaz.. 

zam ve mükemmel techizatlı ordu· 
ları imhaya imkan yoktur. Bir kaç 
meydan harbi kaybeden ordu tekrar 
toplanıp harbi kaıanabiliyor. 
Alman1arın içerisi karışmakta ol

duiu bu sırada Almanyaya ciddi bir 
taarruz orada sarsdmış olan milli 
vahdeti de tekrar temine sebep ola. 
bilir. lluharebede üç kuvvet lazım. 
dır. Askeri kuvvet, iktısadi kuvvet, 
manevi km•vet. Kendi itiraflariyle 
sabittir ki: 

Miittefikler askeri kuvvetlerini 
ikmal etmektedirler. Ne zaman ik. 
mal edeceklerini bilmiyoruz. İktisadi 
kuvvetleri Almanlardan çok yiiksck
tir. 

Manevi kuvvete gelince; işte harbi 
kazanacak en büyük amil budur. Bu· 
nun znafa uğramasına mahal verme
den hasmı tazyik etmek gerekti!'. 
l\lanelrİ kuvveti de en ziyade sivil 
halkın hayat şartlannın kötüleşmesi 
bozar. Harp, spor gibi muayyen za. 
manda muayyen vasıtalarla hasmı 

mağlup etmek zarureti bulunan bir 
çarpışma değildir. 

Muharipler kendile1'İnce faydalı 
gördükleri tarzı ihtiyarda serheı;t. 
tirler. Bu tarz Alemin hoşuna ister 
gitsin, ister gitmesin? 
Kalıyor şu sual: 
- Böyle istihkam arkasına sak

lanmakla harp kazanılır mı? 
Milyarlarca milli serveti btt nfura 

döken ve diinya önünde bütiin iti· 
barlarını tehlikeye atan iki muannm 
devlet bunu herkesten evvel düşün
müş olmalıdır. 

Bu böyledir ya! Llikin neden kim
se sonnuyor? 

- Hani Almanlar yıldmm harbi 

yapacaklar da bir ayın içinde Fran .. 
sanın altmı üstüne getirip sulhe 

mecbur edecek, İngiltereyi de Ftan. 
sadan geçerek mağllt.p eyllyecekti? 

Nerede bu yıldınmlu? 
Ya her gün gazetelerde oJcuduihı· 

muz "amav.sız harp., nerede? 
Mesele şudu:r: 

Spor mfüııabakalaruıda taktik de
diğimiz bir şey vardır. Bunu tabiye 
ile tercüme edebiliriz. 

İki tarafın kuvvet ve teknikleri az 
çok denk gelince; taktiği kuvvetli o. 
lan kazanır. 

Mesela: İki koşucudan birisi 'koşu 
sonlannda zayıflıyor, diğeri ise finiş 

dediğimiz ko~uyu bitirirken kuvvet. 
li koşabiliyor. 

Bu iki adamm müsabaka taktik. 
feri tamamen ayndrr. Sonunda yo
rulan sporcu, ko~unun ilk kısmında 
hasmını geçerek sonunda kendisine 
yetişemlyecek kadar bir mesafe ka
zanmıya çalışır. Öteki de mümkün 
olduğu kadar hasmın kendisile ara. 
sı nçılmıyarak sonda finiş hareketiy. 
le yanşı kazannııya bakar. 

Bu şekil güreşte de vardır. Nefesi 
az olan müsabık güreşi ilk devreler. 
de kazanmak ister. Nefesi fazla «>lan 
ise güreşi hasmın takatslı: düştfiğü 
son demlere saklar. 

Mesele seyircileri memnun etmek 
değil, mücadeleyi kazanmaktır. 

Bir adam çıkmış, ötekini yeneee· 
ğim diyor. Biz ona diyoruz ki: 

- hle! 'Üstüne atrl! herifi rrrtlak
la! Ne duruyorsun! öteki bize: 

- Nenize gerek? Ben yenecek de. 
ğil miyim? İstersem gırtlaklu yene
rim, ister gıdıklıyarak yenerim. O 
benim bileceğiı:ıı şey! Size n.e? Derse 
cevap veremeyiz. 

!.asıla ile basılan bu kitapların hiç 
birisi diğerine uymuyor. Hangisini 
tercih et$em, diğer kitapları alan ta. 
lebe haklı olarak itiraz ediyor. Bu 

eksiklik1?r ve fazlalıklar yalnız ke
lime ve cümlelerde değil. Bazan bir 
bahsin, l:-ir kıraat par~as nın kaldı. 
rrlarak yerine başka bir pe1r<;a konuı_ 

duğ..ı görülüyor. Sonra gerek ilk, ge

rek orta dereceli mekteplerin miifre_ 
dat programlarından ezbc>r ders kal-

dmlınıştır. Talebeye hiçbir parça ez. 
berlettirilmiyecektir. Böyle olduğu 
halde bu kitaplar bir takım manzu. 
me parçnlariyle de doldurulmuştur. 

Riyaziye, ta~h ve fen derslerind(.'> 
müşahede edilen :hni rıoksanlıklan 
da ,göz fö1üne getl.recek olursak ço
cuk1arımızm okudukları kitaplann 
mahiyetini daha iyi anlamış olu-

TAN 

1 Kitap Yerine 

56 KiTAP 
Veriyoruz 

• 
T AN'ın Karilerine 

,.. ~· 

Bir Hediyesi: 

Bütün Bu Kitapları 
150 KURUŞA 

Veriyoruz 
,.t il 

İ ngiliz gazetelerinin matbuat Eayatına 
soktukları faydalı bir teamül vardır. 

Herhangi bir neşriyat müessesesile anlaşarak 
o müessese tarafından neşredilen kıYm.etli 
eserleri mal olduğu fiyata satın almak veyi
ne o fiyata karilere hediye etmek. 

TAN da İngiliz gazetelerinin bu teamülü-
nü tatbik etmek emeliyle bir neşriyat mües
sesesiyle anlaşmıştır. Elliyi mütecaviz kitap 
temin etmiştir. Bunların içinde dünyanın en 
meşhur muharrirlerinin romanlan, hikayele
ri, kıymetli eserleri: içtimai, edebi, iktısadi 
kitaplar vardır. Ve TAN bu elliyi mütecaviz 
kitabı okuyucularına 150 kurusa verecektir. 

F akat bütün okuyucular bu fırsattan is
tifade etmek istiyebilirler. Halbuki eli

mizde mahdut miktarda tam takım vardır. 
Onun için bu fırsatı yalnız TAN okuyucula
rına hasretmek mecburiyetindeyiz. TAN oku
yucuları bugünden itibaren TAN'm birinci 
sayfasında başlığın sağ kısmındaki kuponlar
dan 15 tanesini kesip toplamalıdırlar. Bu ku
ponlar numara sırasına tabi değildir. Herhan
gi güne ait olursa olsun on beş kupon getiren 
her karie bu kitaplar 150 kuruşa verilecek
tir. Memleket içinden on beş kupon gönderen 
okuyucular bu kuponlarla birlikte 200 kuru~ 
göndermelidirler. Vilayet okuyucuları için 
gösterilen bu 50 kuruş fark posta ve ambalaj 
masrafı karşılığıdır. 

Bu kuponları bugünden itibaren toplayı
nız. Elimizde ancak bir iki bin tam takım bu
lunduğu için geç kalanlar bu fırsatı kaçırabi
lirler. Onun için bugünden tezi yok, hemen 
yukarıda başlık :fanındaki kuponu kesip bi
riktiriniz. 

• 
Bu Fırsattan 

istifade Ediniz. 
Kuponları Toplayınız. 

7 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlarile 

büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CICEKLERI 
HASAN 
KOLONYASININ 

Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hasta

lara hayat ve ~ifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırabları azal

tan bu me, hur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun 

memleketlerine hediye olarak gönder~yorlar. Denebilir ki, İngil

tere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyala..rma faiktir. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

ROMATİZMA, LUMBAGO, SiYATİK, ARKA 

BEL, DiZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale eder ........................................ ~ 
Emniyet Saİldığı llGnlaı-r 1 

Yüzde 8,5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

S em t 1 Cinsi 
M•Jlıammen 

kıymeti 

Hasköyde Hac1şaban mahallesinde Ka- Bir buçuk katta beş odalı 450 
laycıbaşı sokağında eski 77 yeni 45 Nll.lt ahşap bir evin tamamı. 
Beyoğlunda Feriköy Blrlnclkısım ma- İki katta üç odalı tevsili 900 
hallesinde Dolapdere sokağında eskı !1.'1 ve müfrez kiirgir bir evin 
yeni 27 No.lı tamamı. 

Beyoğlunda Büyükpangaltı tnönii ma- İki buçuk katta beş odalı 1200 
halleslnde eski İcadiye yeni Babil soka- terkos ve elektrik tesisa-
iında eski 46, 50 yeni 50 No.lı tını Mvi bir evin (amamı. 

1 - Arttırma 6 Biı'inclkAnun 93!l tarihine düşen çarşamba günü saat 14 ten ıs ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbetlndc pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz müsavi 
t.ksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kado.:: gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekl~ 
kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fo tograflarını görmek isteyenlerin Sandık 
binalar servisine müracaat eylemeleri hizımdır. (9268) 

Me~hur Şekerci 

_____ , 
Ali MUHİDDİN HACIBEKIR 
Kış mevsimi münasebetile gayet nefis 

BAKLAVA ve 

Tahan Helvası imal 

emsalsiz 

ediyor. 
1 Merkezi : Bahcekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. ........................................... 

TAN :=========================:;=:====================-19.11.939 
R A D Y O L i N i 1 e ımının ................. fl[Tj_TJJD 

l 

Nicin Disleri f ırcalamak Lazımdır! 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin yemeklerden sonra ve her halde bol 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş- bol "RADYOLİN,, ile fırçalamak ve 
tur; çünkü yemekler, siga~a ve kahve temizlemek şarttır. Bu sayede dişle

gene ayni tesiri yapmıştır. Binaena- rinde, ağzın da sağlığı ve sağlamlığı, 
leyh dişleri her gün 3 kece bilhassa güzelliği gar anti edilmiş olur. 

Sabah, Öğle ve ak§am 
sonra g ünde 3 

her yemekten 
defa 

RADYOLi 
ile dişlerinizi fırçahyınız. 

ASİ.PiN KENAN 1 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRlPTEN, BAŞ, DIŞ 1 
ve bütün ağrılardan ve kırıkhklardan koruyacak ilaçtır. 

~..................................... r' 
~ .................. ımıı .................... .. 

İyi giyinmek, güzelleşmek istiyor musunuz? 

l._ ___________ , 

• I - $artnarnesi mucibince idaremizin Paşabahc;e Müskirat fabrikası için 1 
adet çuval yıkama makinesi kapalr zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 39() liradır. 

III - Eksiltme 12/XII/939 salı günü saat 15 de Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alrm komisyonunda yaprlacaktır. 

I V - Şartmımeler her gün sözü geçen şubeden parasız al ınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiyatsız fenni t ekliflerini ihale 
gününden bir hafta evvel tetkik edilmek üzere İnhisarlar Umum müdürlü&ü Miiski
rat fabrikalar !'.'Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al
maları Hizımdır. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarrnı kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edec-:k kapalı 
zarflarrnı ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur kom isyon başkanlıgına 

makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur . (8921) 

-1 sfaftb:11t , B,~ıed~y~Si. '. ~· lıanları 
. , ... " • ~ : ~... ',• ?"' • ' • • .. . ~ "\ ' 

ltk Muhammen 
tem lrıat bedeli 

93,23 1243,00 İstanbul Birinci yatı okulu Pansiyon talebeleri yıllık ihti
yacına kuru Erzak. 

88,58 1180,50 İstanbul Birinci yatı okulu Pansiyon talebeleri yıllik ihti
yacına muhtelif cins Sebze. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler yeniden açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhnle 27-11- 939 Pa~artesi günü saat 14 de daimi encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamellit Müdürlilğü kalt>minde görü
lebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (9418) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 

Clrııl Miktarı Beher kllosunun 
tahmin be edeli 

Kavrulmuş fındık 1900 45 
Çekirdeksiz üzüm 2200 20 
Kuru incir 1900 20 
Cevlziçi 2300 35 
Kuru kaysı Malatya 1000 70 
Elma Amıı~ya 4200 20 
Elma Gümüşhane 4200 15 
Ayva 780 10 
Portakal Dörtyol 10700 4,375 
Portakal Alanya 5700 3,75 
Mandaline Ri7.e 4000 2,5 

i lk 
t eminat 

413,24 

Ekılltme tekli 
günt ve aaatl 

4/XII/1939 
Salı günü saat 

14 te açık 

eksiltme 

1 - İst:ınbul Kız Öğretmen Okulu muallim ve pan~iyon kısımlarının yukarda 

mikdar ve beher kilo ve adet ve tahmin b edellcrile ilk teminatı ve eksiltme saati 

hiuılarında yazılı yaş ve kuru meyveler açık ek!:iltmeye konmuştur. 

2 - Ek~iltme İstl'lnbul I3eyoğlunda İstikHll caddeo.inde Liseler muhn~ebeciliğin

de toplanan Komi!lyondrı yapıbc:ıktır. İ~t ek1ilerin ilk temlnatlarmt belli glln ve 

snatten evvel Liseler Muhasebeciliği \•ezne sine yatırılarak teminat makbuzlarını ve 

yeni yıl Ticaret Odası vesikalarını eksiltme zamanında Komisyona vermeleri. 

3 - İsteklilerin ~artnameyi okul idare sinden görülüp okuyabilecekleri ilan o-• . 
lunur. (9527) 

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

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
rınu. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. [[lXU 

lstanbul Defterdarlığından : 
Ayazağada Hacı Osman bayırında Küçük koru denilen milli emUkten 4220 met

re murabbaı arazi üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul
muştur. Senelik muhammen kira bedeli 15 lira olup üç ay fasıla ile dört taksitte 
ve peşin alınacaktır. İhale 27-11-939 Pazarte~i günü saşt 14 le milll emlAk mü
dürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 115 kuruşluk muvak-
kat teminatla komisyona müracaatları. (9341) 

Deniz Harp Oku1u ve Lisesi Komutanhğından: 
Deniz lisesinin kadrosunu tamamlamak üzere yeniden lise I inci sırufa 34 ve 

n. inci sınıfa 15 okur alınacaktır. 
Bu maksatla: 
a - Yeniden müracaat edeceklerden kabul şartl:ınnı haiz olup 9 uncu sınıfı bi

tirmiş olan 9. sırufa ve onuncu sınıfı bitirmiş olanlar da onuncu sınıla imtihansız 
olarak alınacaklardır 

b - Bu yıl okula girmek için müracaat edip te şeraiti haiz olduğu halde o za
man kabul edilmiyenler de kabul olunacaklardır. 

c - İsteklilerin en geç 28-11 -939 tarihi ne kadar okula müracaatları. (9519) 

lstanbul Asliye 8 inci Hukuk Hakimliğinden: 
Davacı İnhisarlar İdaresi İstanbul Başmüdürlüğü tarafından müddeialeyh Hay

dar Aşan ve Hilmi Küskün aleyhlerine İki bin dört yüz kırk dört liranın tahsili 
talebile açılan davadan dolayı tebliği muktezi dava arzuhali suretinin müddelaleyb
lerçlen Haydar , Aşan'ın ikametgahı hazırı nın meçhuliyeti hasebile bila.teblii't iade 
kılınması üzerine mezkur arzuhalin usulün 142 inci maddesine tevfikan mumai
leyhe ilanen tebliğine ve iltın için de bir ay müddet tayinine ve tayin olunan işbu 
müddet zarfında mum:ıileyhin arzuhali te bellilğ ile cevap vermesi lüzumuna mah
kemece karar verilmiş olduğu bir nüshası mahkeme di\•anhanesine asılan arzuha-
lin tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (9537) 

Devlet Limanlaı·ı İ~letme Uınuin Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli 3879 lira 51 kuruştan ibaret bulunan yeni yolcu salonile işletme bf .. 

nası ve gümrük hanı aralarına demir parmaklık yııpılması işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 4-12-939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki umum müdürlük binaSlnda toplanacak olan satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 200 lira 96 kuruştur, 

Bu baptaki Resim ve şartname söıü geçen komisyonda her gün görülebilir. (9521) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkr:ıayan 20 ton Amelgama çinko pazarlıkla ahnacaktt1.'. 

2 - Muhammen bedel (10.000) muvakkat teminat (750) lira olup pazarlık 
24/İkinciteşrin/939 cuma günü saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum müdürlük 
bina!'rndaki ı:atmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartl;,n öirenmek üzere her gün ve pazarlıia lııtirak etmek 
icin mezk\ır gün ve saatte o komisyona müracaatları (5583) (9004) 

'>r. SUPHI SENSES 

1 tarar yolları hastalıkları mütehııssıı;ı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-
ler aoıırhman. Fakirleri" nı:ıra!'ı7.. 

Tel : 439:' , 

i L A N --~ Anadoluda smat müesseselerde 
mesleki kurslar programı mucibince 
tedrisat yapmak üzere: 

İki Öğretmene 
İstanbul İcra Memqrluğundan: ihtiyaç vardır. Verilecek aylık 75 li

radır. Taliplerin terctimei hal vara-
Mukaddema İs tanbul Balıkpazarı kalarile fotogratıı mektuplarını 

dd · d 50 d iken halen (Kurs) rümuzile posta kutusu 176 ca csın c numar a a .. d 1 1 numaraya gon erme er . 
nere de bulunduğu bilinmiycn Naum .'••••••••••••••" 
Yorgi ve şürekası şirketi. OSMANLI BANKASI 

Selanik Bankasının 31 - 3 - 937 1 L A. N 
tarihli bir kıt'a hesabı cari mektubu 

mucibince zimmetinizde müddeabih 
alacağı olan 1950 lira 13 kuruşun 

10 - 8 - 939 tarihinden itibaren 
bermucibi mukavele <'f, sekiz buçuk 
faiz ve masarü ve ücreti vekalet te

mini tahsili için adi iflas yoluyla ala
caklı mezkur bankaya izafeten dai. 
remize müracaat eden vekili avukat 

Nesim Sagez tarafından talep edil
miş ve bu suretle tanzim tarafını
za gönderilen ödeme emri halen bu

lunduğu mahallin meçhuliyeti hase
biyle tebliğ kılınamamış olmasın8 

ve bu husustaki tebligatın 20 gün 

müddetle ilanen tebliğine icra ha
kimliğince karar verilmiş olmakla 
tarihi ilandan itibaren mezkur müd
det zarfında ve 39-3555 dosya nu
marasiyle müddeabih borcunuzu 
vermediğiniz veya tamamına veya 
bir kısmına veyahut alacaklının ta

kibat icrasrna karşı icranın tehiri 
müstelzim şifahi veya tahriri olarak 
kanuni bir itiraz dermeyan etmedi
ğiniz ve yine ·bu müddet zarfında 
mal beyanı vermediğiniz veya haki
kate muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde mezkur miiddetin hitamını 
müteak1p cebri icra suretiyle lazım 
Etclen kanuni muameleye tevessül 
kthnacağı maltımunuz olmak ve bu 

husustaki ödeme emrinin tarafınıza 
tebliği rnakatnına kaim bulunmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Osmanlı Bankası Galata İdare 
Merkeziyle Yenicaml ve Beyoğlu 

Şubeleri Veznelerile kiralık Kasa 
daireleri, 20 İkinciteşrin 939 Pazar
tesi gününden itibaren diğer bir iş'a. 
ra kadar aşağıda yazılı saatlerde a
çık bulunacaklardır: 

Vezne Saatleri: 

Adi günler: Saat 9,30 dan Saat 
16 ya kadar. 

Cumartesi günleri: Saat 9,30 dan 
saat 11,30 a kadar. 

Kiralık Kasa Dairesi Saatleri 
Adi günler: Saat 9 dan Saat 17 ye 

kadar. 
Cumartesi günleri: Saat 9 dan Sa

a~ 12,45 e kadar. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun· 
dan: 

Bir Müflise ait 1stanbul Limon İs
kelesinde Limoncu Hanında 9 No. da 
mevcut yazıhane e~yas1 açık arttır

ma suretiyle satılacaktır. tstiyenle
rin 22-11-939 Çarşamba günü sa
at 11 de mezkur handa hazır bulun
maları ilan olunur . (22046) 

KAYIP: 11 - 284 numaralı liman 
dizdanımı kayl?ettim. Yenisini ala.. 
cağımdan eskisinin hiikmil yoktur. 

Hamdi KANSIZ 

Sahibi ve Nesr lyat M DdürO Halli L OtfD 
DÖRD ÜNCÜ, Gazetec ilik ve Neırlyat 

T. L. Ş. 8aaıldıftı yer TAN Matbanı 


