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Almanlar Dün Şimali 
F ransaya Bir Hava 
Taarruzu Yaptılar 

FİN HEYETİ 

Moskovada 
'Son ve Kati 
Talimat İçin 

Bekliyor 

Pravda "Bize Meydan 

Okuyacakların 

Vay Haline l 11 Diyor 
Helsinki, 5 (A.A.) - Finlan

diya Hariciye Nezareti tarafın

dan ~ağıdaki resmi tebliğ ne9-
redilmittir: 

"Moskova müzakereleri dosta
ne bir hava içinde ilerlemekte
dir. Son talimatı vermek üzere 
murahhaslarımız dan mufassal 
rapor bekliyoruz.,, 

Dün akşam yeni Rus tekliflerinin 
Molotof ve Stalin tarafından tevdiin
den sonra Finlandiya heyetinin Mos
kovada kalmış olması Finlandiya ef
karı umumiyesinde nikbin bir sükiı. 

• net tevlit etmiştir. Sovyet ihtilalinin 
yıldönümü şenliklerinin, müzakere. 
}eri tehir etmesi muhtemeldir. 

Bir Fransız ke.şif kolu, Majin.o ütihkamlarının Üeri hatlarında düşmanı gözetlemekle meşgul 

G. nuGYA 

Almanya 
işbirliği 

Sebepleri 
Yazan: Sadri ERTEM 

S ovyet Rusya ile Almanya ara. 
sında 24 ağustostanberi de

vam etmekte olan siyast ve iktısadi 
münasebetler bir çok tefsirlere yol 
açtı. Bilhassa sürpriz nevinden olan 
bu anlaşma bir çok yerlerde infial 
ile ve bazı sahalarda da memnuniyet. 
le karşılandı. Siyasi ve iktısadi bir 
hadisenin infialle veyahut sevinçle 

1 Mii~teFeL: Hareket için 
Berlin Moskovaya Yeni 
Tekliflerde Bulunmuş 
Balkanlar Rus Nüfuzuna Veriliyor, Almanya 

Kargaşahk Çıkarmağı Taahhüt Ediyormuş! 
Londra, 5 (A.A.) - Bugün öğle üzeri lngilterenin şimali tar

kisi üzerinde uç.an tayyarelerin gürültüleri i~itilmiştir. Fakat hiç
bir tayyare görülmemittir. Tehlike işareti de verilmemittir. Di
ğer taraftan, Brükselden bildirildiğine göre, bugün saat 11 e doğ· 
ru Fransanın timaline de bir hava taarruzu olmuştur. Bu taarruz 
Lille, Rouba:is ve Tourcoing mıntakalarmda vukubulmuştur. Bel
çika hldudu civarında Fransız hava müdafaa bataryalarının aleti 

• ~ açıkça İfİtilmi9tir. 

1k1 Paris, 5 (A. A~ - Havas ajansı 
askeri vaziyet ılakkında şu mahimatl 
vermektedir: 

Pravda'nın bir makalesi 

Moskova, 5 (A.A.) - Pravda gaze_ 
tesi, teşrinisani ihtilaline tahsis etti. 
ği başmakalesinde şöyle diyor: 

"Sovyetler Bh-lif.i harp istemiyor 
ve hiçbir kimseyi harple tehdit etmi
yor. Fakat bizi karıştırmağa cesaret 
edeceklerin vay haline. Bize me~·dan 
okumağa cesaret edeceklerin ve hu
dutlarımızda tahrikat oyunu oynı_ 
yanların vay haJine." 

• Londra, 5 (A.A.) - Sunday Dis-
pach gazetesine göre, Stalin tarafın
dan Moskovaya çağırılmış olan Sov
yetlerin İsveçteki elçisi Bayan Ko
lontal, Stalini Finlandiya işinde mu
tedil davranmağa ve İskandinav dev
letlerine yüklenmemeğe davet eyle
miştir. 

Yine ayni gazeteye gön, vaziyet 
şudur: Stalin, Sovyetler birliğinin 
zayıflığını ortaya koyacağından kork 

tuğu için bir harbe girişmek is~emı
yor. Finlandiya metin davrandığı ve 

İskandinav devletlerinden teminat 
aldığı takdirde Rusya taarruz etmi-

yecek ve bir mutavassıt tarzı JıalJi 
kabul edecektir. Finlandiya zaaf gös
terdiği ve İskandinav devletleri de 
kararsız bir vaziyet takındtkları tak
dirde, Rusya belki de şırldetle hare
ket edecektir. 

Birleşik Amerika 
126 Parça Harp 
Gemisi Yapıyor 

Bu Suretle Amerika Donanmasına Yakında 

l Tayyare Gemisi, 32 Denizaltı, 8 Kruvazör 

Ye 52 Destroyer iltihak Edecek 

Amerikanın harp filosuna mensup gemilerden ikisi 

Va~ington, 5 (A.A.) - Biri etik Amerika bugünkü müsellih 
kuvvetlerine pek yakında 3 tayyare gemisi, 8 kruvazör, 52 destro
yer, 32 denizaltı, 31 yardımcı gemi ilave edeceği gibi 32 tane de 
''havadan daha hafif,, sevkedilir balon yapacaktır. 

--ı Vaşington 5 (A. A.) - Reisieüm. 
................. •••••••••••••••••• .. , .. , ..... , ................... ....,. \ hur Roosevelt, denizlerde muharebe 

Mussolini bölgesini tayin ve na.n eylemiştir. 
Bu bölge İngiliz, Norveç. İsveç 

ve Baltık sahillerini ve Almanya, 
Danimarka, Holanda, Belçika, Fran. 
sa ve İspanya sulannı ftı.~va etmek. 
tedir. Amerika gemileri bu bölgeye 
giremiyeceklerdir. 

Askeri Şeflerle 
Görüşüyor 

Roma, 5 (A.A.) - Mussolini 
askeri mahiyette çok miihim 
tedbirler almış ve ordu başku. 
mandanı Mareşal Badoglio ile 
uzun bir miilakat yapmıştır. Ma.. 
reşal Badoglio tekaüt ya~ına 
gelmekle beraber muvazzaf hiz- t 
mette ahkonulmustur. Herlin i 
ataşemiliteri Gener~l Roatta er. • 
kanıharbiye ikinci reisliğine ta. 
yin edilmiştir. 

Nihayet J\fusso1ini, birinci 
grup kumandanı sıfatile Veli. 

1 
abd Pr~ns Piemonte'yi l'rkanı- ı 

harbiye reisi Mareşal Grazia- i 
niyi ve yeni harbiye miistec;arı 
General Soddu'yu kabul etmi5. 

$ tir. • ...... , .............•.• , .... 

Denizaltı avcı gemileri 

Londra, 5 (A. A.) - People ga • 
zetesinin verdiği malumata göre, 
miittefik1er Amerikadan mühim 
miktarda denizaltı şasör - avcı - ları 
satın almak üzeredirler. Bu şasörle -
rin t esir sailalan, Atlas denizine mu. 
adil bir mesafeyi geçmelerine imkan 
verecek derecede büyüktür. Şasörle
rin ustura şeklinde yaprlmış olan ön 
kısımları bir denizaltı gemis~ni .i.kiye 
bölmektedir. 

Yeni sipari~ler verilecek 
Londra, 5 (A.A.) - İngiliz mat

buatı, Amerikada silah ambargos!l
nun kaldırılmasından müttefiklerin 

( Sonu S. 6 Sil 4. ) 

· karşılanması tabiidir. Fakat ne bu in
f"ıal, ne de bu sevinçler hadiselerin 
.sebeplerini izah imkanına maliktir. 
ler. Ben hadisenin kıymet hüküm. 
lerine nazaran değil, fakat sebepleri 
hakmundan mütalea edilerek mev. 
cut vaziyetin izah edilebileceğine ka
ni bulunuyorum. 

'Almanlar 
'Vapur Daha 
Torpillediler 

"Cephenin heyeti umumiyesinde 
temas unsurlarının keşü ve devriye 
kollarının mutat faaliyeti devam e • 
derken, Alman topçusu atışlarını ge. 

Fener Ve/ ayı 1 -O Yenebildi Sovyet - Alman anlaşmasını i. 
cabettiren iki sebep henüz mevkiini 
muhafaza etmektedir. 

nişletmektedir. ı ~ :ft 

Bu sebeplerden birisi Almanya 
ve Sovyet Rusyayı hacim ve coğraf
ya mevkileri bakımından alakadar 
eder. Diğeri Marksist görüşe göre ha-
diselerin tefsiri cihetinden... 1 

Hacim ve coğrafya bakımından 

iki memleketi müşterek harekete sev j 
keden amiller nelerdir? . 

Vakıa ilk bakışta daracık Alman
ya ile 21 milyon kilometre murabbaı 
genişlikte olan Sovyetler arazisi ara. 
smda müşterek bir davanın bulun
ması fikri insana galip bir ihtimal 
gibi gözükür. Fakat hadiseleri ya. 
kından tetkik etmek gerektir. 

1919 muahedeleri Avrupanın şar
kında yeni hudutlar tesbit ettiği gibi ı 
Almanyayı da bir çember içine al- 1 
mıştı. j 

Almanyanın ve Avrupamn şark ! 
hudutlarının muhafazası maksadiyle 
bir takım karakol devletler ihdas e
dilmiş veyahut mevcut küçük dev. 
letler büyi.itülmüştü. 

Letonya, Litvanya , Estonya, Fin
landiya, Polonya, Çekosiovakya bun
lar arasında idi. Bu devl~~ öyle 

< So.W ~ i; su:ı > .,, , 

:::r tayyare, aenizaltı 
gemisini takip ediyor 

(Yazısı 3üncü sayıfafda) 

Alman bataryaları bilhassa cep -
henin merkezinde faaliyet göstermiş 

1 
ve başlıca hedef olarak da Forbach 1 
mıntakasını ele almıştır. F'orbach : 
esasen bundan bir kaç gün evvel bü
yük çaplı toplarla dövülmüştü . Düş. 

man topçusu bu sarih hedefi bıraka
rak dün bu mevki etrafında hakiki i 
bir harp ateşi açmıştır. Şehrln şimali ı 
şarki , cenubu şarki ve cenup mmta. ~ 
kasına bir çok ağır obüsler düşmüş., 
tür. 

1 Diğer taraftan Alman topçusu La 1 

1 Blics'in bir kolu olan East mmtakası ! 

1

1 
ile Sarre mıntakasında da atışlarına 
devam etmiştir. Forbach yaylasında. 

1 <Sonu Sa: 8. Sif: 2) 

Papen Belgratta 
Belgrat, 5 (A. A.) - Almanyanın J 

'\~~~ra büyük elçisi Von Papen bu-/ 
gunu Belgratta Alınan elçisinin mi
safiri olarak geçirmiştir. Sabahleyin 
Berlinden buraya gelen Von Papen, 
karşılık Semplon Orient ekspresi ka-
l çırmış ve bizzarure burada kalmıs -

1 

tır. Fakat resmi Yugoslav mahafili 
ile hiç bir temasta bulunınamştır. 

Vefalılar, dünkü maçta Fenerbahçeli Melihin bir lavul atışına karşı koyuyorlar 

Diin her üç stadda birden lig maçlarına devam 
edilmiştir. Fenerbahçe • Vefayı 1 - O, Galatasaray • 
Topkapıyı. 9 • O, Beykoz - 1stanbu1sporu 2 • 1, Be. 

şikta, • Sü]eyrnaniyeyi 3 • O mağlup etmişlerdir. 
Kasımpaşa - Hilal maçı berabere neticelenmiştir. 
Maçların tafsilatını spor sütunumuzda bulacaksınız . 
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inhisarlar 
Teşkilat 
Kanunu 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
yeni teşkilat kanunu projesi müta _ 
lealan alınmak üzere Vekaletlere 
gönderilmiştir. Projeye göre hukuk 
müşavirliği, umum muhasebe, inşa • 
at, levazım ve mübayaa, memurine 
nakliye ve evrak gibi yardımcı ser • 
visler umum müdürlüğe bağlanmak
ta, idare kısım müdürlüğü kaldırıl

maktadr. 
Umum müdürlüğün mühim işler

le meşgul olmasını ve murakabe va
züesini hakiyle yapabilmesini te
min için iki tane umum müdür mua
vinliği ihdas olunmaktadır. Yine pro
jeye gôre İstanbul fabrikalarınca ay
rr ayn mevcut tamir atelyeleri Ci -
bali tütün fabrikasında birlcştiril -
mekte ve bir atelye haline getiril
mektedir. Tütün kısmına bağlı ziraat 
ve ziraat fen şubeleri tütün ve zira. 
at fen şubesi .namı altında birleştiril
mektedir. 
Kısım müdürlüklerine bağlı şube 

muamelelerinin takip ve intacı kısım 
müdürlerinin salahiyet ve mesuliye
tine bırakılmakta, merkezde bir me
murin komisyonu teşkil edilmekte, 
merkez ve taşrada inzibat komi3yon
lan teşkil edilmektedir. Teftiş şubesi 
müdürlüğü, reislik haline getirilmek
te, taşralardaki müstakil müdürlük
ler başmüdürlük unvanını almakta
dır. 

Yanşan ve Çankırı tuzlaları Çam
altı tuzlası gibi merkeze bağlanmak
tadır. Proje ile kadrolarda değişikljk 
icra veya ihdas ve ilga yapılması i
çin umum müdürlüğe salahı.yet ve
rilmektedir. Projeye bağlı muvakkat 
maddeye göre memurlanıı yeni bare
me intibak ettirilmesi şöyle olacak
tır: 

"Memura verilecek derece o tarih
te aldığı ücretin tekabül ettiği dere
ce ve aynen tekabül etmediği takdir
de en yakın derecedir. Memurun 8 
temmuz 1939 tarihindeki ücreti en 
yakın derece ücretinden lster fazla, 
ister noksan olsun terfi edinciye ka
dar 8 temmuz 939 tarihindeki ücreti
nin verilmesine devam edilir.Fazlalık 
takdirinde aradaki fark bütçe tasar
rufundan tesviye olunur. 

Memurun 8 temmuz J39 tarihinde
ki ücreti miiteakıp iki derecenin tam 
ortasına tesadüf ederse yukarıki de
rece en yakın derece itibar olunur. 8 
temmuz 939 tarihindeki ücretile ge
cirdiği müddet tahsil vaziyetine gö
;e iki veya üç seneye baliğ olan me
murlar, bu madde hük;.1mleri daire
sinde ithal edildiği der~ccclen bir yu· 
karı dereceye terfie ve bu derecenin 
ücretine hak kazanır.,, 

Ankara Ticaret 

Klübü A~ddı 
Ankara, TAN) - Ankara Ticaret 

ve Sanayi Odası, postane caddesi Ü

zerindeki binasının üst katını "'l'ica
ret klübü., haline getirmiş ve klüp 
bir çok güzide davetlilerin huzurile 
açılmıştır. Bu münasebetle Ticaret 
Odası bir çay ziyafeti vermiş davet. 
Ulerini büfede ağırlamıştır. 

Ticaret ve Sanayi Odası umumi 
katibi Celal Akyürek açılış münase
betiyle yaptığı k';muşmada klübün 
teşekkül gayesini izah etmiş; memle
ketin ticaret alemi mensuplarını bi. 
ribirine yakından tanıttırarak bu su. 
retle memleketin iktısadi ve içtimai 
hayatını inkişaf ettirmek, iktısadi 
konferanslar tertip etmek emeliyle 
vücude getirilmiş olduğunu söyle
dikten sonra klübün ilerde azasına 
temin edebileceği istüadeleri anlat -

mıştır. 

Yeni Norveç 
Sefiri Dün 

Geldi 
Sefir, Yarm Akşam 

Anka raya Gidecek 
Norveçin yeni Ankara elçisi M. 

J. Raeder dün sabahki ekspresle 
memleketinden şehrimize gelmiş, 

Sirkeci garında sefaret erkanı tara
fından karşılanmıştır. Yeni elçi Par
kotele misafir olmuştur. İki gün son
ra Ankaraya giderek Reisicümhuru. 
muza itimatnamesini takdim edecek
tir. 

M. J. Raeder dün kendisiyle gö
rüşen gazetecilere şunları söylemiş • 
tir: 
· - Türkiye - Norveç münaseba

tr dostane bir şekilde de-vam etmek
tedir. İki memleketin birbirine .tlaha 
sıkı dostluk bağlan ile merbut ola
cağını ümit ederim. Türkiye ile ara. 
mızdaki ticaret işlerinin, iki memle
ket menfaatlerine uygun olarak inki
şafına calısmak ba!<hca emeJlerim -
dendir. Aramızdaki her türlü müna
sebetlerin inkişafı bu iki sulhsever 
memleketi birbirine çok daha yak
laştıracakhr. 

Türkiye gibi biz de sülh tarafta -
nyız. Bu itibarla da siyasetlerimiz 
yekdiğerine uygundur. Devam et
mekte olan Avrupa harbine karış • 
mamağa sureti katiyede karar ver • 
mi~ hıılıınuvoruz. Diğer İskandimıv 
ve Baltık devletleri de ayni şekilde 
hareket etmektedirler. Stokholm'da 
dört devlet reisi arasında yapılan 

konferansın gayesi de bundan ve bu
nu ilan etmekten başka bir şey de _ 

ğildi. 

defi başka olan yeni bir harp çıkarsa 
ne olacağım bugünden kestirmek 
imkan haricindedir. Bugünkü harbin 

ne sekil alacağı hakkında da bir şey 
söyliyemem." 

iki Yeni iş 
Talimatnamesi 
Devlet, vilayet veya belediy•ler ta

rafından doğrudan doğruya yürütül
mekte olan bazı iş yerlerinde İş Ka
nunu hükümleri tatbikatının teftiş e
dilmesi usulleri hakkında, :i:ş knnu
nunun 94 üncü maddesine göre çıka
rılması icap eden nizamnameyi ha
zırlamak üzere bütün vekaletlerin 
mümessillerinden mürc!tkep olan ko
misyon iş dairesi reisliğinde toplan
maktadır. Komisyon ilk toplantısını 
geçen hafta içinde yapmıştı. İkin<'i
sini de bu ayın 26 sında yapacaktır. 
Bundan maada, hafta tatili kanuniy· 
le Ulusal bayram ve gerıel tatiller 
kanunu hükümleri arasında ahenk 
temini ve bu hükümlerin günün iş 

hayatına daha uygun l:>ir şekle ifrağı 
için yine iş dairesi reisliğinde Dahili
ye Vekaleti tarafından gönderilecek 
mümessillerle diğer bir komic::yonun 
da toplanacağı haber alınmııtır. 

Parti Nahiye 
Kongreleri 

Parti nahiye kongrelerine dün de 
devam edilmiştir. Beyoğlu kazasının 
Hasköy. Çatalcanın Karacaköy, E
minönünün Kumkapı. Kadıköyii.niin 
Kızıltoprak ve Erenköy, Kartalın 

Pendik. Sarıyerin Büyü:Cdere, Yalo
vanın Çınarcık nahiyelerinde dün 

ihracat Tacirleri . 
için Kolaylıklar 

Takas Primi erile 

Hususunda 

Mal Bedellerini 

Takas Limited 

İhracatçılara Peşinen Tediye Etmek 

Yeni Vazifeler Verildi Şirketine 

Takas yolile yapılan ticari münasebetlerimizin 
normal seyrJni takip edebilmesi maksadile kurulan 
Takns Limited Şirketine ihracat tüccarlannuzı alfı
kadar eden yeni vazüeler verilmiştir. 

şirket faaliyete geçmiştir. 

Anlasınamız olan ve olmıyan memleketlerle ticari 
mühadelelcrimiz bilhassa takas yolile yaptlmak ta. 
dır. Bu suretle yapılan ithalatta son buhranlar doJa
yısile çıkan müşkülatı ve bilhassa harici kredi darh· 
ğım ortadan kaldırmak için Takas Limited Sirketile 
akreditif temininden mühim kolaylıklar eİde edil
mişti. 

İhracat cephesinde de, ihracatçılanmızın maruz 
kaldıkları şanj ve kur risklerini bertaraf etmek ve 
ayni zamanda takas primlerini ve mal bedellerini 
ihracatçılara peşinen tediye hususunda, yine ayni 

Bu suretle haliharpte olan ve olmıyan memleket
lere yapılacak ihracatta bu memleket paralarınm 

kıymetlerinde husule gelecek tahavvüllerden miite. 
vellit zararlar önlenmiş. ayrıca yapılan ihrauta ait 
mal bedeJleriyle primlerin kezalik tedi.yesi imkanı 
temin olunarak ihracatçı:-.-ır1mıza geniş çalışma sa
balan hazırlanmıştır. Bu sahada bir iki gündenberi 
Takas Limited Şirketi favdalı faaH;:etine gec;mi-? bu. 
lunmaktadır. Bu miihim kararlar neticesinde evvel. 
ce ithalatçılarıınıza temin edilen kolaylığa mukabil 
ihracatçılarımıza da temin edilen bu sühuletlet' yur. 
dun ticaret aleminde büyük memnuniyeti mucip ol
muş ve işlerin inkişafında tesirlerini göstermiye 
başlamıştır. • 

Bir Sandal Kazası 

Beylerbeyi Sahilinde 
Bir Balıkçı Boğuldu 

Evvelki gece Beylerbeyi sahilleri 
yakınında bir deniz kazası olmuş, san 
dalları devrilen iki balıkçıdan birisi 
kurtarılmış, diğeri kaybolmuştur. 

Her ikisi de Rumeli Kavağının 

Garipçe köyünde oturan balıkçı Na
zım, Sami balık avlarlarken o sırada 
nl"_:ırl::nı aı>cen Si'rketi Havriyeve ait 
bir vapurun dalgasına tutulmuşlar-
dır. Bu yüzden sandal devrilmi:j, ba
lıkçılardan ikisi de denize düşmüş
lerdir. Bunlardan Nazım kurtarılmış, 
Sami bütün araştırmalara rağmen 
bulunamamıştır. Kaza etrafında za
bıta tahkikat yapmaktadır. 

Aksarayda Yanan Ev 
Evvelki gece Aksarayda Millet cad 

desinde Bedrosa ait 65 numaralı ah· 
şap evde yangın çıkmış. evle altın
daki turşucu dükkanı tamamen yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

Yangın saat 2,30 da başlamış, ve 
itfaiyeye vaktinde haber verilmesi 
sayesinde ateşin civardaki büyük ah
şap konaklara sirayet etmesine mey
dan verilmemiştir. Y~mgının sebebi 
hakkında zabıta tahkikat yapmakta

dır. 

Tramvay, Otomobil 
Çarpışmaları 

Şoför Mehmedin idaresindeki 1955 
numaralı otomobil ile Maçka - Be
yazıt hattına işliyen 3125 numaralı 

Mareşal Çakmak 

lstanbula Geliyor 

otobüs ve 131 O numaralı hususi oto· 
mobil arasında Silahhane caddesinde 
bir çarpışma olmuştur. Arabalardan 
her üçü de mühim surette hasara 
uğramış, nüfus zayiatı olmamıştır. 

* Vatmanının ismi henüz malCım 
olmıyan bir Eminönü - Bebek tram-
___ ,._, C:!.'"1-.--....... -'ll..,,,.tOY'\ -l"llın.n,-.1,.o- hol ..... 

diyeye ait çöp kamyonuna çarpmış
tır. Kamyonun ön kısmı tamamen 
parçalanmış, şoföre bir şey olmamış
tır. * Kızıltoprak Bağdat caddesini 
takiben ilerliyen Hüseyinin binek a
rabası ile vatman Ömerin idaresin
deki tramvay çarpışmışt1r. Araba e
hemmiyetli surette hasara uğramış
tır. 

Yaralamalar 
Kumkapıda oturan Arşadi ile ar

kadaşı Hakkı arasında sarhoşluk yü
zünden kavga çıkmıştır. Hakkı Ar

şadiyi bıçakla başından ağırca yarala 
mrştır. Yaralı Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırılmış. suçlu tutulmuştur. 

*Sirkeci rıhtımında bağlı Mersin 
vapurunda aşçı Mehmet Ali ile ka
marot Mehmet Gürbüz arasında iş 

yüzünden çıkan kavgada Mehmet Ali 
Mehmetli Demirle, başının ve vücu· 
dünün muhtelif yerlerinden ağır ya
ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın
mış, carih yakalanmıştır. 

Bir Rüsvet Cürmü 
~ 

Meşhudu Y aplldı 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi Ma- Samatya belediye tahakkuk şubesi 

reşal Fevzi Çakmak dun akşam An- katiplerinden Abdullah oğlu Mukbil, 
karadan şehrimize müteveccihen ha- dün rüşvet alırken cürmü meşhut ha-
reket etmiştir. linde yakalanmıştır. 

Mareşal Çakmak. bu sabah saat Müddeiumumilik 1609 numarah 
8,50 de Haydarpaşa istasyonunda bu- ı kanuna göre, rüşvet suçlusu bu me-
lunacaktır. muru tevkif etmiştir. 

. '· 
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S - Ünlverılteye bu sene kaç talebe 
kaydedllmlftlr? 

c - 2228. 

S - Oslrlı kimdir? 

Yeniköyde 
Bir Otelde 
Baskın 

Otelden Dokuz Kadın 

Dokuz Erkek Çıkarıldı 
Emniyet İkinci şube memurları, 

evvelki gece sabaha karşı Yenikqy 
ve Tarabyadaki iki otelde ani birer 
araştırma yapmışlar ve bu otellerde 
.fnh•~a .. ~ .... ,....,1,ı.;h....,,,. +4"•~-İJ" qt..-n;oln,.fl;.,. 
Bu oteller Yeniköyae Yenilrny palas, 
Tarabyada da Taraoya palas otellc
ridir. Araştırmada Yeniköy palastan 
dokuz erkek, dokuz kadın, Tarabya 
palastan da iki kadınla iki erkek çı

karılmıştır. 

Emniyet müdürlüğü, ahlak zabıta
sına büyük bir ehemmiyet vermekte

dir. Şehre civar olan yerlerdeki bazı 
otellerin vaziyetleri de şüpheli gö

rüldüğünden her tarafta fuhşa mani 
olmak için sıkı tedbirler alınmakta
dır. 

Bir Manda Yüzünden 

Cinayet Çıktı 
Kmlcahamam. (TAN) - Çeltikçi 

nahiyesinin Bağveren köyünde, bir 

manda yüzünden cinayet çıkmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Ayni köyden Tevfik oğlu Kara 
Mehmcdin mandası Topal Musanın 

bahc;:esine girip zarar veriyor. Buna 
kızan Musa. köyün meydan yerinde 

manda sahibi Kara M·~hmedi yakala
yıp döğmiye başlıyor ve bu arada bo

ğazını da sıkıyor. Bu sırada Kara 
Mehmedin çocukları imdada koşu -

yarlar, Topal Musa babalarından son 
ra bunları da döğüyor. 

Bu aralık evine kaçan Kara Meh
met. hırsını alamıyan Musanın pe

şinden geldiğini görünce evdeki mav 
zerini alınca dışarı fırlıyor ve ken-

disine doğru koşmakta olan Musaya 

ateş ediyor. 

Ticaret klübünün daimi, muvak
kat ve fahri olmak üzere üç türlü a. 
zası bulunmaktadır ve nizamname -
de, Ankara Ticaret ve Sanayı Odası 
sicilinde laakal dördüncü sınıfa ka
dar kayıtlı bulunan her tacil"in. An. 
karada bulunan mali ve iktısııdl mü. 
esseseler ileri gelenlerinin kliibe aza 
kaydolunabilecekleri tasrih olun -

maktadır. 

kongreler akdedilmiştir. Ocak kon - * 
C - Eski Mısır iIAhlarından biridh· 

Eski Mısırlıların itikatlarına göre öliiler 
Osiris tarafından hlmnye olunurlardı. 

Mermi, Musann boynunun sol ta
rafından girip sağ omuzundan çık
mıştır. Mehmet yakalanmış ve tah-

1 kikata başlanmıştır. Yaralı Ankara 

Nümune hastahanesine gönderilmiş
tir. Yarası ağır. hayatı tehlikededir. 

1 Coğrafya Derslerinde 

Hatay Vilôyetimiz 
Daimi azalar da, klübe ödeyecek

leri aidat nisbetinde dört sınıfa ay. 
rılmı lardır. ...................................................... -···: 
~ Vatanın emniyeti bizden bol kanat i . : 
: ve bol uçucu istiyor. (Fitre) terimiz- ; . : 
e le bu isteğe cevap verebiliriz. e 
: : 

' __ .......... , .. _ ... _. .................... ---··· 

grelerinde tesbit edilen halk dilekleri s _ Mlllf kUme maçlarına ne zaman 

nahiye kongrelerinde görfü,.ülmüş ve batlanacaktır? 
bütün dileklerin tetkik edilmek üze- C - Milli kiline takımları ancak lig 
re kaza heyetlerine bildirilmesi ka- maçları bittikten sonra taayyün eder ve 

milli küme maçları da bu takımlar ara-
sında olur. Bu da ancak martta ba~lı-

* 8 - Oatlak'laJ" kimlerdir? 
C - Garbi Sibiryada yaşıyan Finu

valara Ostiak (Osfüıques} derler. 

* S. - Ciltteki yanık lekesi nasıl çı· rarlaştırılmıştır. I 

d 
1 

yabilir. kar? Yeni vaziyete göre tashih edilen 
Parmaklarını Kapt_ır ı * c. - Ciltte yamk lekesi kalmaz 

8 il' 
' 

Sathi yaralarda kalan leke arızidir harta ve atlaslar tedarik edilinciye 
Fatihte Fevzipaşa. caddesınde Sai- - Geçen sene mektep er ıam., yo• 

nu klm olmuştur? Zamanla zail olur. Cilt tabii rengini a- kadar kullanılacak olan eski Türkiye 
bin fırınında çalışan hamurkar Os- c _ son Haydarpaşa _ Işık liseleri br. Yara derin olursa, ciltte ArAz bıra-
man kazaen e1ini makineye kaptır- arasında çıkan hfıdise dolayısile şam- kır. Buruşukluk, veya çıban yerine hartalnn ile eski atlaslardn Hatay 
ması neticesinde parmakları ezilmiş- piyona neticesiz kalmış ve şampiyon ta• benzer bir iz bırakır ki, bu gecmez. vilayetinin muallimlerce mllli hudut 

~~m~~rrahpqah~~han~~l~v•i•n•~•<l•D•P•m•e•m•~~t.~.·---------"•I•rl•u~~-~.ili.ı_a.u.ru•r--------~i~ili~de ~~~ilm~ ~ü~~ra 
ne yatırılmıştır. 1 bildirilmiştir. 
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Gebzede 
Feci Bir Tren 
Kazası Oldu 

Bir Çoban Tekerlekler 

Altmda Parçalandı 
İiriiit (Tan Muhabirinden) - Kit. 

re istasyonunda bir tren kazası ol
muş su almak üzere trenden inen bir 
çoban tekerlekler altında parçalana.. 
rak ölmüştür. Kaza şöyle olmu~tur: 

Makinist Reşit tarafından idare 
olunan 55 numaralı marşandiz treni. 
nin getirdiği koyunların çobanı Di • 
yarbakırlı Zahir su içmek üzere tren 
den inmiştir. Çoban suyunu içinceye 
kadar trenin ha.reket ettiğini görün. 
ce koşarak atlamak isterken teker • 
leklerin altına gitmiş, ve p:ırça1an • 
mıştır. Hadiseye müddeiumumilik e) 
koymuş, tahkikata başlanmıştır. 

Askeri Liseler 
Arasındaki 

Müsabakalar 
Askeri liseler arasında tertip edt. 

len atletizm birinciliklerine dün s~ 
bah Fenerbahçe stadında devam edil• 
miştir. Kuleli, Bursa, Maltepe ve 
Deniz liselerinden 100 den fazla biı 
atlet grupunun iştirak ettiği bu mü. 
sabakalan komutanlar ve birçok 
yükse~ rütbeli subaylar alaka ile ta. 
kip etmişlerdir. Sahanın çamurlu ol.. 
masma rağmen müsabakalarda ild 
askeri liseler rökoru kırılnı.ıs ve su 
teknik neticeler elde edilmiştir. 

200 metre: 
1 Hüseyin (Kuleli) 23.9 (yeni rö. 

korr 
- ~ y.ıe.ı..ıc.. \ 1 .... l'f::::ııı.LJı 

3 Şefik (~eli). ı '"' 

1500 metre: 
1 Rahmi (Maltepe)1 

2 Remzi (Kuleli), 
3 Sıtkı (Kuleli). 
Gülle: 
1 Nadi (Kuleli) 11.01 (yeni rökor) 
2 Hayri (Kuleli), 
3 Bülent (Deniz). 
Üç adım: 
1 Nadi (Kuleli) 12.57 
2 Cemal (Kuleli), 
3 Halil (Bursa). 
Birinciliklere gelecek hafta devam 

edilecektir. İki gün devam eden mü. 
sabaka neticelerine göre Kuleli 88 
puvanla birinci, Deniz lisesi 40 pu.. 
vanla ikinci, Maltepe 31 le üçüncü, 
Bursa 24 le dördiincü vaziyettedirler. 

Bayram Pazartesiye 
İkincitcşrinin sekizine müsadil 

çarşamba günü Ramazanı şerm11 
yirmi altısı olmakla akşamı (perşem
be gecesi) Leyleikadir, on dördüncü 
pazartesi günü de baynm clduğu 1 .. 
lan olunur. 

SADAKAt FITIR 
En Iyi İyi Son 

KP KP KP 
Bufdaydan 12 20 10 o 9 l(J 
Arpadan 16 30 ıs o o 00 
Üzümdcr. 83 20 66 30 50 00 
Hurmadan 00 00 133 20 00 00 

TA K V I M ve H A VA 

6 Sonteşrin 1939 
PAZARTESi 

11 inci ay 
Arııbt: 1358 

Gün: 30 Hızır: 185 
Rumt: tı55 

Ramıızan: 24 Birinciteşrin: 24 
Güneş: 6,36 - Uğle: 11,57 
İkindi: 14,42 - Akşam: 17,n3 
Yatsı: 18,35 - imsak: 4,55 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji İ!;bısyonundan alı· 

nan maliımata göre, dün hava yurdun 
Trakyıı, Kocaeli, Kanırleniz kıyıları böl~e
lcri ile rloihıda cok bulutlu ve yer yer ya
ğışlı, diğer bölgclcrrlc bulutlu geçmiş, rüz
g1\rlar doğu bölgelerde cenubi, diğer böl
E(!'lE>rde şimRll istikametten, Akdeniz kı

yılarında kuvvetlice, diğer yerlerde orta 
kuvvette esmiştir. 

Diln İstanbuldıı hava ekseriyetle bulut
lu ı?ecmiş, rüzafır şimali şRrkiden o:aniycde 
4 - 6 metre hızla e~miştir. Saat 14 ne hava 
tazylkı 1025,6 milibar idi. Sühunet en yük
sek 15,l ve en düşük 9,4 santigrat olnro:ık 
kaydedllm iştir. 
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~GüNj 
İmha Harbi 

Y azçın: ômer Rı21tl DOGRU L 

Bir kaç gün önce İngiliz nazırla· 
rından biri, Almanya tarafın. 

dan imha harbine teşebbüs edilir ve 
sivil halkın hayatını altüst edecek, 
belki bu hayatın kökünü kırmayı is. 
tihdaI edecek bir harekete girişilirse 
imha harbine imha harbi ile muka. 
bele edileceğini anlatmıştı. 

Hitfer de sulh taarruzunu ileri 

Macaristan 
Slovakya 
Ticareti 

Bir Danimarka ve Bir 

3 

.fCiEK 
Nerede Eski 
Sofralar? 

Yazan: B. FELEK 

süren nutkunda Fransayı İngiltere · 
den ayırmak emeliyle bunlara ben • 
zer sözler söylemiş, Fransa tarafın • 
dan bir Alman şehri tahrip edilirse • 
Almanyanın da bir Fransız şehrini 

tahrip ile mukabele edeceğini anlat. 
nuştı. 

Yapılan Görüşme[er Bir 

ltilafla Neticelendi 
Budapeşte, 5 (A. A.) - Macaris

tanla Slovakya arasında yapılan ik
tısadi görüşmeler dört sonteşrinde 

bir itilafla neticelenmiştir. Bu itilaf 
derhal meriyete girecek ve 31.10.~-10 
tatarihine kadar muteber olacaktır. 

Yunan gemisi batırıldı 
Londra, 5 (Hususi) - Danimarkanın 11 bin ton

luk Kanada vapuru bir infilak neticesinde batmıştır. 
Vapurun torpillendiği zannedilmektedir. 60 kişilik 

mürettebatı bir Ingiliz vapuru tarafından kurt::ırıl
mıştır. Nicolaos isimli Yunan vapuru da bir infilak 
neticesinde batmıştır. infilakın bir torpillenme veya 
bir mayne çarpma neticesi olduğu tahmin ediliyor. 
Vapurun mürettebatından 12 kişi bir Holanda va
puru tarafından kurtarılarak Ingiltere sahillerine 
çıkarılmıştır. Mürettebattan 14 kişilik diğer bir grup 
da karaya çıkarılmıştır. Vapur hububat nakletmekte 
idi. 

rada alaka ile karşılanmaktadır 
Şangh:ıyda hir Japon membaından ver ilen bir ha

ber-c göre, Japon limanlarında ve bilhassa Nagasaki
de bulunan Alman ticaret gemileri çok miktarda k ö
mür \."e benzin olmakta, fakat henüz limanlardan ay
rılmamaktadırlar. 

Ram.azan geldi, gidiyor; bir ta. 
raftan da bir iftara dji1et e

dilmiş değilim. Her önüne gcfcn ba
na olan muhabbetinden, kah tevec • 
cüh, kah şefkatinden bahseder de iş 
bir lokm:ı reçel ile bir kaşık çorbaya 
gelince sofraların etrafma majino 
hatları çevrilir. 

Hani terakki, tekamül, moder • 
nizm falan filan bunları anlıyorum. 
Lakin anlamadığım şeylerden biri de 
şu iftar adetinin kalkması. 

Sırasına göre kah çay partisi, kilh 
poker, briç, bczig partileri nasıl bizi 
bir masa etrafına toplu~·orsa pekala 
bir giizel iftar sofrası çevresine de 
getirebilir Masraftan mı çekiniyoruz? 

Harp başladı başlayalı iki taraf 
da böyle bir harekette bulunmaktan 
~ekinmiş ve böyle bir · mukabeleye 
maruz kalmamak için elinden gelen 
her şeyi yapmıştır. 

Böyle oir harbin imkan v~ ademi 
imkanı üzerinde münakaşaya yer 
yoktur. İngilizlerin Almanya üzerin· 
de yaptıkları ve yapmağa devam et
tikleri keşif uçuşları bunun kati de. 
lilldlr. Almanya üzerinde yapılan bu 
uçuşlar esnasında İngiliz tayyareleri 
yığın yığın, milyon milyon bcyanna. 
meler atınış, ve icabında yığın yığın 
bombalar atmak imkanını da haiz , 
olduğunu göstermiştir. Almanların 

bu uçuşlara mümasil biiyük uçuşlar 
;raptıklan görülmemiş ve bu yoldaki 
teşebbüsleri de muvaffakıyetsizliğe 

uğramıştır. Fakat bu muvaffakıyet · 
sizlik de onun büyük bir taarruz ya
pamıyacağına delil olarak telakki e. 
dilmiştir. 

Elhasıl, iki tarafın da imhn harbi 
yapmak imkanını haiz oldukları ka. 
bul olunmakla beraber müttefiklerin 
bu hususta da üstünlüğü muhakkak 
sayılıyor. 

Bilhassa Amerika tezgnlılarının 

da müttefikleri beslemesi onlnrm üs· 
tünlüğünü büsbütün takviye ede • 
cektir. Müttefiklerin bugün en çok 
ehemmiyet verdikleri iş de, bu üs. 
ülnliiaii hi~ lcpr mJ.,lfnr r(karnıak ve 
aımanyanın ner hareKetıne. her te. 
ıebbüsüne, hiç olmazsa on misliyle 
hlukabele etmektir. 

Bunun sebebi müttefiklerin imha 
harbine teşebbüs etmeyi düşünmele· 
ri değildir. Bilakis Almanya tarafın. 
ifan böyle bir teşebbüsün vukuunu 
beklemeleridir. Çünkü mi.ittefikler, 
böyle bir müthiş teşebbüsü diişüne M 

cck vaziyette değildirler. Alman:l'a 
ise, hakikaten müşkül bir vaziyette. 
ılir. Ve vaziyetin güçliiğü artması 
llzerine mezbuhane bir haTekette bu· 
lunması muhtemeldir. Bu ihtimaJi 
bertaraf edecek biricik çare de, Al
manyanın bu teşebbiisten en küçük 
~lr neticeyi dahi alanııyacağına inan 
ınasını temin etmektir. Bu da k:ıhir 
llstünlükle miimkündür. 

Müttefiklerin Amerikadan bü • 
tük askeri siparişler yapmalarının 
bütün hikıateti budur. 

O halde bugün imha harllin<- kal'. 
fi gelmekte olan biricik kuv,·et, 
müttefiklerin tefevvukudur. 

Bu tefevvukun bir kaç misline 
•arması ise bu ihtimalin büsbütün 
kalkmasını temin edecektir. 

Harp Karşısında 

Holandanın Vaziyeti 
Amsterdam 5 (A. A.) - I-Iolanda 

Hariciye nazın dün parlamentoda 
mühim beyanatta bulunmuştur. Bu 
!beyanattan anlaşılıyor ki, Holanda, 
:Fransada teessüs eden Polonya hü • 
lr:timetini tanımakta devam ediyor. 

NaZll' demiştir ki: • 
- Fransada teessüs eden Polon • 

ya hükumeti hakkında Ho!andanın 
hattı hareketi şudur: İlerid~ kabul 
olunacak sulh şartları !ol.er ne olursa 
olsun bu, Polonya hükumetinin ha. 
kimiyetini ihlal edemez. 

Holanda hükumetinin knnaatince 
bugüne kadar takip edilegeldiği bi _ 
taraflık siyaseti Holanda için en doğ_ 
nı siyasettir. 

Muhariplerin, bitaraflar zar~mna 
olan hareketlerine gelince, eğer bir 
bitaraf devlet elindeki bütün vasıta. 
lara müracaat ettikten sonra da bir 
muharip devleti haklı olduğu tedbir. 
terin haddini aşmaktan menedemez.. 
se ne yapsın? Bu suretle mustar va. 
ziyette kalacak bitaraf m~mleketi, 

bitaraflığını ihmal etmekle muaheze 
eylemek doğru olamaz.,. 

"City ol Lint,, in iadesi 

Diğer cihetten ticari anlaşma ile 
gümrük, baytari kontrol, ve saire 
hakkında pek yakında hususi muka. 1 

veleler imza edilecektir. İktısndi iti. 
laf mucibince yüz milyon Slovak 
kronu kıymetinde eşya mübadele e
dilecektir. Macaristan domuz, zirai 
mahsulat ve manifatura eşyası, Slo
vakya odun, sellüloz ve manifatura 
eşyası ihraç edeceklerdir. 

Bes Alman bahriyelisinin ceaecli 

Bergen, 5 (A.A.) - City of Flint vapurunun Al
man müsad.ere mürettebatı, vapuru Murmansk'dı:ın 
hareket e1 tirdikten sonra Norveç kara sularını takip 
için büyük bir ihtimam göstermiştir. Uzalüan Ingiliz 
harp gemilerinin gözlediği vapuru iki Norveç harp 
gemisi takip ediyordu. Bu suretle oldukça uzak me
safeden takip edilen ve yakından murakabe nltında 

bulunan vapur Norveç kara sularından ayrılır ay
rılmaz süratle bir Alman limanına inmek ümidile 
yavaş y2vaş iJerliyordu. Bu ümit kaybolunca müsa
ade almadan Haugesund limanına girdi ve demirledi. 

Londra, '5 (A.A.) - Sular, beş Alman bahriyelisi
nin cesedini Kent sahillerine atmıştır. Bu cesetlerin 
suda uzun müddet kalmadığı görülmüştıir. Cesetle
rin Goodvin·dc boş olarak kuma oturmuş bulunan 
denizaltıya ait bulunması ihtimali çok kuvvetlidir. 

Öğrenildiğine göre Macar, Yu • 
goslav iktısadi görüşmeleri iki mem
leket arasındaki mübadeleleri art • 
tırmak maksadiyle sonteşrinde BeL 
gratta başlayacaktır. Söylenildiğine 
göre Macaristan makine, kimyevi 
maddeler ve manüatura eşyası ihra
catını arttırmak tasavvurundadrr. 

Alman korsan zırhlısı Büyiik Okyanusta 
Paris, 5 (A.A.) - Ingiliz deniz makamlarının 10 

bin tonluk Alman "Admir::ıl Scheer,, zırhlısının Bü
yük Okyanusta bulunup bulunmadığını tetkik et
mekte olduklarına dair Şanghaydan verılen ve ''Sun
day Times,, gazetesi tarafından neşredilen ha·oer bu-

Vapur, bundan sonra müsadere mürettebatının i
daresi altında olarak Bergen'e gönderildi \•e Alman
lar, malum olduğu üzere, mevkuf tutularak vapur. 
Amerikalı mürettebatın idaresinde serbest bırakılch. 
Amerikalı tn.vfanın sevincine payan olmadıi!ı bildi
riliyor. 

, Bayramımızı Tebrik 

Eden Devlet Reisleri 
Cümhuriyetimizin 16 ıncı yıldö -

nümü münasebetiyle Reisicürnhuru
muz İsmet İnönüne Suudi Arabistan 

Amerika, japongaga 'Yunanistan, 

Karşı 3 Mülıim Nokta İtalya 
UzerindelsrarEdiyor Anlaşması 

Sofya, 5 (A.A.) - S6n İtalyan -
Yunan anlaşması hakkında Sofyada 
münteşir Slovo gazetesi yazıyor : 

kralı Abdülaziz, Arjantin milleti reisi 
I\oberto N. Oritz, Bulgar kralı Boris, 
Çin cümhuriyeti milli hükumeti rei
si Lin Sen, Macaristan kral naibi 
Horty, İran kralı Rıza Pehlevi, Ro -
•••-••J ı,..ı. <L•• -.. ............ ~ ... """t ':f'U.&. J'\..l .L.lL \.&U11 .L-1 • 

miri Abdullah, Sovyetler birliği rei. 
si Kalenin ve Yugoslavya kral nai. 
bi Prens Poul tarafından tebrik tel. 
grafları gönderilmjştir, ve Reisicüm. 
hurumuz tarafından da bilmukabele 
teşekkür telgrafları verilmi§tir. 

Hatay Mebusları 

Dün Seçildiler 

Tokyo, 5 (A. A.) - Amerika bü
yük elçisi Grew, Japon hariciye na
zırı Namura ile dün yaptığı mül~kat 
esnasında şu üç nokta üzerinde israr 
etmistir: 

Amerika, mevcut muahedelere 
Japonyanın riayet edeceğini ve Çin 
meselelerinin memnuniyet verici bir 
tarzda halledileceğini ümit eder. 

Amerika, Japonyanın Çinde kur. 
mak istediği nizama itiraz eyler. 
Çünkü Amerikanın Çindeki menafi. 
ini mahvedecek ve uzak şark kapı • 
larını Amerikaya kapayacaktır. 

Amerika efkarı umumiye:si Ame. 
rikanın Asya ve uzak şarktaki me • 

Ankara, 5 (A.A.) - 5.11-1939 pa. nafiini ve haklarım ihlal eden bazı 
zar günü yapılan Hatay mebus inti. hareketleri kabul edemez. Amerika 
babı neticesinde Cümhuriyet Halk efkarı umumiyesini tatmin etmek 
Partisince namzet gösterilen 12 zat. lazımdır. Aksi takdirde iki memle -
tan "Mehmet Tecirli, Bekir Sıtkl ket arasındaki münasebetleri dü -
Kunt, Abdülgani Türkmen, Abdul- zeltmck imkanı yoktur. 

lah Mursal ve Hamdi Selçuk,, ekse. Japonya anlaşmak fikrinde 
riyet kazanarak mebusluğa seçilmiş. Tokyo 5 (A. A.) - Shimbun ga. 
!erdir. zetesinin yazdığına göre, hariciye 

nazın Namura Çin harekatı dolayı • 
sıyle Japonya ile diğer devletler a • 
rasında çıkan bazı anlaşamamazlık. 

ları halletmek fikrindedr. 
"Yunanistanın politikası Akdeniz

de deniz tefevvukunu ha•z olan dev
Bu münasebetle ecnebilerin u(l • !etlerle daima iyi mümı.sabetler ida -

radığı zaraI"lar ve para mesc.-leleri mesine matuf bulunmuştur. Bu te-
halledilecektir. fevvuk evvelemirde İngılter.:? ve 

--0---.,.... 

ispanyadaki italyan 
Elçisinin Nutku 

Madrit, 5 (A.A. ) - İtalyrt büyük 
elçisi General Sorio, İspanya harbin
de ölen İtalyanlar için yap.{lan mera
simde pek çok tefsirlere yol açan bir 
nutuk söylemiştir. Büyük elçi demiş
tir ki: 

"Harp esnasında her ne olursa ol
sun, İspanya dahili mücadelesinde 
olduğu gibi İtalya ve İspanya Mark
sistliğinc karşı gelmek üzere daima 
beraber kalacaktır. Bizim Akdcnizi
miz hiçbir vakit enter:ı.a3yonal deniz 
olmıyacaktır. Bu deniz Latin denizi 
olacaktır. · 

Fransaya aittir. Müteak_ıben İtalyaya 
gelir. Hudutları içinde İngiltere ve 
Fransadm. ::raranti aldıktan sonra, 
Yunanistanın İtalya ile münasebetle
rini tanzim etmesi tabii bulunuyor
du. Her halde, yeni Yunan - İtalyan 
anlaşması Balkanlar için bir barış un
suru ve gittikçe daha sarih olarak be
lirmekte olan yeni bir diplomatik fa
aliyetin başlangıcıdır.,, 

ltalya ile Bulgaristan· arasıncla 
Sofya. 5 (A.A.) - Yeni İtalyan -

Bulgar ticari anlaşmasının hedefi, 
iki memleketi Avrupa harbinin za
rarlarından korumak ve ticari mü
badeleleri inkişaf ettirmekten ibaret 
olduğu iktısadi Bulgar mahfillerinde 
tasrih edilmektedir. 

H A D i S E L E R i N . , i Ç Y U 'z U · 
• Alman deniz kuvvetleri kumandalığının "City 

ol Flint,, Amerikan vapurunu tekrar ele geçirmek 
üzere, birkaç destroyer gönderdiği haber veril
mektedir. Anlaıılan, Almanlar, vapuru Norvec 
limanından hareket ettikten sonra tekrar yakald
m.ak ve bir Alman limanına götürmek niyetinde
clırler. Diğer taraftan, ucity or Flint,, in lngiliz 
harp gemilerinin refakatinde Glaakov'a gideceği 
~u~arrerdir. Bu vcuiyette, Alman destroyerle. 
rcnın g · · emıyı tekrar zaptetmek tefebbüsünde ne 
dereceye kaclar muvaffak olabilecekleri merakla 
bekleniyor. 

riyle Vati,kan arasındaki sıkı rabıtayı bozmamış 
bulunmakla da, ayni şiddetle itham etmiştir. 
Yine Rozenberg, ayni toplanhda, bugün ltalyaya, 
ve ispanyaya htikim bulunan Vatikanın, Hitler ıi
yasetinin önüne dikilen en tehlikeli engellerden 
birisi olduğunu söylemiştir. 

* Alnıan~·anm hali\ bir taarruza geçememesinin asıl se. 
hebi olarak, Polonya h:ırbinde harcanan benzinlerin 
yerine yenilerinin heniiz konulamaması gösterilmek
tedir. 

Düşündüğünüz şeye bakın? 

Bir kere hanımlarımızın lıamdol
sun şişmanla~ak korkusundan. ko -
calarının başının et.inden başka şey 

yedikleri yok. 
.,Bir tutam ot deveye hendek at. 

latır" derler. Şimdi de bir lokma ek· 
mek bir kadına bir gün atlatıyor. 

Artık eskisi gibi kadın..,,erkek ay. 
rı olmadığı için bir ailenin eşine dos. 
tuna birden fazla iftar vermesine de 
lüzum yok. 
Kaldı ki; hanımların yemedikleri· 

ni görünce erkekler de pek ileri gi· 
demezler. Giderlerse kiminin kara • 
ciğeri, kiminin böbreği, kiminin mi. 
desi, kiminin romatizması, kiminin 
tansiyonu, kiminin barsakları, kimi. 
nin dişleri, kiminin başları, kiminin 
ekzeması, kiminin sinema, kiminin 
tiyatrosu adamcağızlan yemeden iç
meden cuda ettiği için bugünlrii pi
yasa ile bir kase güzel düğün çorbası 
bir güzel fırın eti bir salata, bir bö
rek veya plav ve nihayet bir kom -
posto veya hamur tatlısı bir dudak 
kırmızısı ile iki çift kadın ı:orabı fi
yatına çıkmaktadır. 

E, bu kadar ucuz çıkan bu güzel 
adeti neden terkettik canım? 

İkramın da taassupla, softalıkla 
alakası mı vardı? Hem herkes bilir 
ki; softalar ikram ctme~le.r ikram 
beklerler, iftar çekmez iftar ederler. 
di. 

Düşünün bir kere bugünkii de • 
korlar içinde saat beş buçuğa doğru 
bir çay partisi yerine gilzel bir iftar. 
Oruçlusu - Yarsa -oruçsuzu saat • 
ler elde top bekliyor. 

Sofular veya sofuluk amatörleri 
elde tesbih dudak kımı1datıyorlar. 
Acab:ı dua mı ediyorlar, saliitü selam 
mı getiriyorlar, yoksa sadece ağız 
mı oynatıyorlar? 

Bu gibi sükunet sahnelerine alı -
şık olmadıkları için fena halde sinir
lenen hanımların içinde genç yaşta. 
kiler giilmemek için kendilc11ini tu. 
tuyor, yaşlılar onları gözlerini aça· 
rak tehdit ediyorlar. Tam o sırada iç. 
)erinden birisi aksırıyor. Ve onu mü
teakip. 

- Ay patladı! diyor. 
Oruçlular bunu top sanarak :r:ey. 

tin tanesine el sun:ırken, hanım ilive 
ediyor: 

- Gözü kör olsun bu korselerin .. 
Bir aksırıkta patlıyor. Diye patlaya· 
nın top değil korse olduğunu izah e
diyor. Oruçlu bu sahneden miitees • 
sir. Lakin teessiiriinü göstermemi • 
ye çalışıyor. Beriki cingözler bunu 
yutarlar mı? Hep birden gevrek gev
rek gülmeğe başlıyorlar. O kadar 
çok gürültü oluyor ki, ne top işitili • 
yor, ne tüfek! 

Vakit geçiyor. Oruçlu sabırsızla. 

nıyor: 

* • İngilterenin Moskovava ha l~h· tt · . zı sa tt ıye ar mümessiller 
giindereceği ve bu rniimessı"Iler· . ht J"f 1 1 . • ın mu c ı mese c er 
iizcrjnde sıyası temn!iilarda bulunacak, .. rı . . t d'l' 

Almanya, bu ihtiyacını Rmıyadan temin edebilmekten 
iimidini kestikten sonra, Romanyaya basvurmustur. 
Fakat bu nıiiracaat, - Almanyanm bütün, gayr~tinı:ı 
Tağmeı• h<'niiz hi~bir netice vermemiştir. ..,, 
Berlinin salahiyettar mahalili. Von Ribbentrop'un 
Moskovaya ve Mareşal Göring'in de Romaya gi
deceği haberlerini tekzip eylemektedir. 

- Benim saatim pek şaşmaz a. 
ma! Diye de saatine bakıyor. l{ime 
soralım, kime soralım? .. diye düşü • 
niirlerkcn içlerinden birisi telefona 

• 

. T • ..... rıva, e c ı ı. 

yor. lo.gı ız resmı maka.mları, bu şayialar hakk.ında hiç. 
bir mütalea serdetmedıkleri halde t g·ı· s t t" , n ı ız • ovye J· 

caret ıniizakerelerinin her iki tarafı memn 'd k . , ·~· un e ece 
şekilde mkı~af ethgı ve ekonomik temasların ileride 
daha semereli neticeler ve;bileceğini kaydediyorlar. 

Papanın son ithamı, Nazi liderleri arcuında yeni 
bir ihtüal mevzuu teJkil etmiftir. Nazi Büyüh 
Konsyinin .on toplantuında, Allred Rozenberg, 
Ribbentropu, Vatikana luırp müttelik bir Al· 
man - ltalyan •İyaaeti takip olunnuur. lüzumuna 
luıvnyamanllf bulunmakla itham etmiftir. Ro
:enberg, Ribbentropu, lıpanyol müliyetperverle-

• * Derlinde her tarafta şu sözler işitilmektedir: "Bitler, 
garp dcdetlcrine teslim olmaktansa Stalinin biitiin 
~nrtlarım kahul edecektir." Fakat Beriincle dolao;an sa. 
yiaJarın hakikat mi, ~'Ok!iia bo1!iievikliğe karsı bir şan. · 
taj nu olduP,-unu kestirmek müşküldür. Ancak, muhak. 
kak olan bir ~ey varsa 0 da, Von Ribbentrop'un Al
man - Rus paktının bilançosunu Almanya lehine olarak 
değjşfirmeğe- çalı~tığıdır. Çiinkü dahilde yüksek nazi 
mahfillerindeki hoşnutsuzluk son dereceyi hulmus ve 
ilimler, Gestapoyu mürakahe i~in ikinci bir polis teş. 
kilatı kurmağa mecbur kalmıştır. 

koşuyor \'e şöyle bir muha\'crc 
reyan edi;\·or: 

- Rasathane nıi or:ısı? 
- Evet! 
- Patladı mı, patlamadı mı? 
- Ne patladı mı? 

ce. 

- Canım efendim! Ne pntlay:ı • 
biJir ki; top işte! 

- Ya!!. Mersi? 
Meğer top atılalı yedi dakika ol. 

muş: 

Ve ondan sonra giile oynıya sof. 
raya dizHiyorJar. 

E, söyleyin AlJaha.,kına! Ştt alem 
fena bir sahne midir? Lakin. kime 
anlatırsın! 
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~ .. -Dünkü Fener - Vela maçında F enerbahçe mu hacimleri 

Taksim Stadında: 

Fenerbahçe, Vefayı 

Ancak 1 ·O Yenebildi 

D ün taksim stadında günün en mü 
him karşılaşması Fenerbahçe -

Vefa arasında yapıldı. Vefalıların 
tam kadrosuna mukabil Fenerliler, 
yine Fikretten, Orhandan, Hayatiden 
mahrum olarak sahaya çıktılar. Ta
kımlar karşılıklı olarak sahada şu şe
killerde dizildiler: 

FENERBAHÇE: Cihat - Lebip, Ali Rı
za - Semih, Aytan, Esat - Fikret, ~1ellh, 
Yaşar, Rebii, Basri. 

V EFA: Safa - Vahit, Süleyman - Sefer, 
L<ıtfi, Şükri.ı - Necip, Muhteşem, Gazi, 
Hakkı, Mehmet. 

Oyun Hakem İzzet Muhittinin i
daresinde başladı. San lacivertliler, 
daha ilk dakikadan Vefa kalesini 
sardılar. Fakat bu tazyik bir semere 
vermedi. Çok geçmeden Vefalılar 
da hücuma geçtiler, Oyun mütevazin 
bir şekil aldı. 

Fenerbahçe hücum hattının canlı 
oyununa mukabil muavin hattı çok 
bozuk bir oyun oynuyordu. Sarı lfı

civertliler arasında yalnız Melihin, 
Basrinin, Rebiinin didinmesi nazarı 
dikkati celbediyordu. Bütün gayret
lere rağmen devre O - O beraberlik
le neticelendi. 

İkinci devre, Fenerlilein canlı oyu
nile başladı. Fakat Vefalılar da bu 

oyuna ayni şekilde mukabele ediyor
du. Bilhassa Vefa müdafaası Fener- ' 
bahçe hücumlarına karşı koymak i

çin canla b-aşla çalıştı. Bu golsüz 
geçen dakikalar arasın<la Fencrbah

~liler büyük bir korku da geçirdi
ler. Bir Vefa hücumunda muhakkak 
gol olabilecek bir şütü Cihat fevka-

lade bir plonjonla kurtararak günün 
e n güzel hareketini yapmış oldu. Ni
h ayet 38 inci dakikada bir Fener hü
cumunda top Yaşara geçti, sıkı bir 
şütü Safa bloke edemedi. Yıldırım 
gibi yetişen Melih, bir kafa vuruşile 
F enerbahçeyi galibiyete ulaştıran ye
gane golü kaydetti. Maç ta bu suret
le 1 - O Fenerbahçenin galibiyeti 
ile neticelendi. 

Cihadın çok güzel bir kurtarışını. 
Melihin her şeyi göze a1arak yaptığı 
rtakla kaydettiği bir gol Fenerbah
'l<eye üç puvan kazandmnı~ oldu. 
A yni stadda diğer müsabakalar 

Taksim stadında Fenerbahçe 
Vefn maçından evvel yapılan Bey
lerbeyi - Kale arasındaki ikinci kü
m e maçında Beylerbeyli1er 7 - 1 
gibi büyük bir farkla galip gelmiş
lerdir. Güneş-Taksim Yeniyıldız ara-

Fener Stadında: 

Beykoz, lstanbulsporu 

2 • 1 Mağlup Etti 

D ün Fenerbahçe staClmda brü
nün ilk karşılaşması Beykoz -

İstanbu1spor arasında yapılmıştır. 
Müsavi kuvvetlerin çarpı§ma&ı orta
ya güzel bir oyun çıkarmış ve mü
sabaka baştan nihayete kadar zevkle 
seyredilmiştir. Her iki h1t1m sahada 
şu kadrolarla yer almışlardır: 

BEYKOZ: Safa - Bahadır, Halit - Mus
tafa, Kemal, Mehmet - Turhan, Galip, 
Şahap, Ali, KAzım. · 

ISTANBULSPOR: Saim - Hayri, Fa
ruk - Tarık, Seyfi, Enver - Fahri, Hasan, 
Orhan, Cihat, 'Bahri. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Oyun çok seri başlamı'.i, beşinci 

dakikada bir Beykoz hücumunda Ali 
takımına ilk golü kazandırmıştır. 

Bundan sonra zaman zaman hakimi
yet bir takımdan diğerine geçmiş, 

fakat netice değişmeden devre 1 - O 
Beykoz lehine bitmistir. 

İkinci devreye İstanbulsporlular 
canlı başlamış, bu canlılık 10 uncu 
dakikada semeresini vermiş ve Ci
hadın yaptığı golle beraberlik temin 
edilmiştir. 20 inci dakikada Enve
rin kaleciye verdiği bir geri pasını 

yakalayan Şahap Beykozun ikinci 
golünü de kaydetmiş ve maç ta bu 
suretle 2 - 1 Beykozun galibiyeti He 
neticelenmiştir. 

Ga latasara y : 9 • Topkapı : O 
Fener stadında son maç Galatasa

ray - Topkapı arasında olmuştur. 

Saminin idaresindeki bu maçta Ga
latasaray şu kadro ile oynamıştır: 

Osman - Salim, Adnan - Bedii, En
ver, Celal - Mino, Bülend, Cemil, Bo
duri, Sarafim. 

İlk dakikadan hakimiyzti el<' alan 

Sarı kırmızılılar Topkapı kalesini 
tehdide başlamışlar ve Galatasara:r

lılar üç gol kaydederek devre 3 - O 
Galatasaray lehine neticelenmiştir. 

İkinci devrede 6 gol dahs kayde
den Sarı Kırmızılılar sahadan 9 - O 

gibi büyük bir farkla galip çıkmış

lardır. 

sındaki hususi müsabakada da yeni 
teşkil edilmiş genç bir kadro ile sa-

haya çıkan Güneşliler müsabakayı 

4 - 2 kazanmışlardır. Güneş takı
mında kalede Fenerli Hüsamettin i

le Naci ve merkez muhndmin o
yunları nazarı dikkati celbetmiştir. 

Galatasaray - Kurtuluş maçı da 
3 - 3 beraberlikle neticelenmiştir. 

1' A N 6 -11- 939 

Şeref Stadında: 

Kasımpaşa - HilCil Maçı 

Berabere Bitti 

Ş ere! stadında güniın il:K maçını 
ikinci kümeden Şişli ile Alem. 

dar yaptılar. Basrinin idare ettiği bu 
müsabaka çok zevkli bir şekilde geç
ti ve rakibine nazaran daha düzgün 
oynıyan Şisli maçtan 3 • O galip çık. 
tı. Günün ikinci maçı birinci ktime
den Kasımpaşa ile Hilal arasında ya
pıldı. Eşref Mutlunun idare ettiği bu 
maça Hilalin merkezden yaptığı se
ri bir akınla başlandı. Kasımpaşa ts
kımı rüzgarın da yardımı ile hakimi
yeti alarak hücumlara başladı. 

25 inci dakikadan itibaren Hilal 
oyuncuları da acxlmağa ve rakip ka. 
leyi tehdide başladılar. 

30 uncu dakikada bir Kasımpaşa 

müdafiinin geriye verdiği pası kale
ciden evvel yetişen Orhan sıkı bir 1 
şütle gole tahvil etti ve birinci devre 
1 - O Hilalin galebesile nihayetlendi. 

Taarruzu 
Ra dyodifüzyon Postalan 

Radyosu Ankara Radyosu 
Da1e-a Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 K w . 

Garp cephesinde mütemadi
yen beklenen şey, büyük 

bir Alman taarruzudur. Geçen 
hafta gerçi buna benzer bir şey 
vuku buldu. Fakat bu da bir keşif 
hareketi olmakla kaldı. 

Anlaşılan Alman rüesssı arasın
da fikir ayrılığı bir h::ı.yli geniş. 

Çünkü rivayete göre Mareşal Gö
ring, her ne pahaya mal olursa ol
sun Majino hattına taarruz lehın
dedir. 

Ribbentrop, Hess, ve sair zevat 
ise bu tçhlikeli hattı hareketi ter
kederek Macaristan yoluyla Ro
manyaya ilerliyerek gıda maddele
ri bulmak lehinde imişler. 

Alman kuvvetleri bu şayiaların 
yapıldığı sırada taarruzi keşifler 

yaptılar. Fakat General Gamelin'in 
ordusunu en büyük dirayetle ida
re eden tedbirlerile karşılaştılar. 

Gamelin ilk.önce, Lehlilere müm
kün mertebe yardım için hudut ü
zerinde küçük taarruzlar yaptı. Bu 
yardıma hacet kalmayınca, kuvvet
lerini Majino hattına çekti. Fakat 
lüzumlu gördüğü yerlerde askerler 
bıraktı ve netice şu oldu: 

General Gamelin kendi asker le
r inin manevi k uvvetini arttırmış. 

ve _yaptığı iki taarruzda mağlübi
yete uğrıyan hasmın maneviyatı
nı kırmıştır. 

.ı:m nareKatm vuku buıcıugu sa-
ha, sulaktır ve sık sık tuğyanlara 
maruz kalır. Alman ha~tmm. mü
him bir kısmı çok alçaktır ve bu 
yüzden hali hazırda hi'ife sığ

maz vaziyettedir. Son günlerin şid
detli yağmurları ise, büyük bir Al
man taarruzunu belki de bila müd
de·t geciktirmiştir. Çünkü arazi, 
büyük ölçüde motörlü kıtaların 

kullanılmasına hiç te müsait de
ğildir. 

Sonra Alman kumanÇl.ası, her 
halde şu mesele ile meşgul olmı
ya devam ediyor: 

"Harbi kazanmanın biricik ça
resi, Majino hattı üzerinde bütün 
kuvvetlerimizi kullanarak büyük 
bir zafer elde etmektir. Halbuki 
bu hadiseyi çok tehlikel.i bir ma
cera yapan güçlüklece ilaveten, 
Zigfrid hattını bir batr:ıklığa çevi
ren hava şartlarile karşılaşıyoruz. 
Bu kadar büyük bir kuvveti, bu 
derece mahdut bir sahada tutmak 
çok güçtür. 

Halbuki bu kuvvetleri taarruza 
geçirmek te imkan dahilinde de
ğildir. Buna mukabil Belçika ve
ya Holandayı çiğniyccek olursak 
üstelik bu milletlere aıt müdafaa 
ile karşılaşırız. Bu hatlera karşı 
hareket etmek te Majinonun şar!~ 
kısmına karşı hareket etmek kadar 

mühim sayılabilir. Belki de bu mü
dafaa hatlarına karşı motörlü fır
kalarımızı harekete geçirebiliriz 
Fakat diğer iki ordunun müdaha
lesini de kolaylıkla bertaraf ede
meyiz. 

"İkinci şık yerli yerınde rahat 
durmak ve ufak tefek taarruzlarla 
iktifa etmektir. Fakat bu da, ablo

kanm tatbiki yüzünden mağlılbi
yetirnize yardım eder. Hava şart
ları ise büyük bir taarruzu hiç ol
mazsa beş ay geciktirecektir. 

"O halde Führer, garp~e sulh 
yapmak istemekle isabet ediyor. 
Gerçi. sulh siyasi bir iştir. Fakat 
onu elde etmekten başka çare yok
tur.,, 

* G eçen haftanın dikkate değer 
l bir hadisesi Almanların İs

koçyad a yaptıkları hava keşifleri
dir. Almanlar haftanın başlarında 
Frithx of Jovk ile İskayaklüllı iki 

gün içinde sekiz kere ziyaret et
misler v_e sekiz tavvarl? kavbPhnis
ıerdır. vaha sonra our1lla'rı ıKı aera 
daha ziyaret ettikten başka İn-

ğiltrenin şimali şarki sahilleri ü
zerinde uçmuşlar ve Şimal deni
zinde bir refakat gemisine karşı 

taarruz ederek dört tayyare kay
betmişlerdir. 

r. A. Q. 19.74 m. t5l!l5 Kes. 20 Kw. 
T A P 31.70 m Q<l!'iR Kc-• ?n f{w 

Pa zartesi, 6. 11. 1939 

12,30 Program ve memlı:ket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müzi~i (Pi.), 13,30 - 14,00 Müzik 
(Karışık hafif müzik - Pl.). 

18,00 Proe:ram, 18.05 Memleket saat a-
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,2~ 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nu.-ma (Su nimetleri), 19,15 Türk müziği: 
Çalıınlar: Vecihe, Reşat Erer, RuşPn Kam. 
Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan: Muzaffer il kar: 
1 - Zavil peşrevi, 2 - Mehmet ağa: 

Mahur beste (Ey gözü ahu), 3 - Meh
met ağa: Za\'il ağır semai (Bulunmaz bir 
nevcıvansın), 4 - İbrahim ağa: Mahur 
türkü (Sabah olsun ben bu yerden gide
yim), 5 - Üçüncü Selim: Zfıvil yürük se
mai (Almış nişanı), B - Zftvll saz semaisL 

11 - Okuyan: Radife EM:en: 

1 - Hafız Yusuf: Suzinak ııarkı (Nedir 
bu tee:afül), 2 - Hristo: Suzinak şarkı 

(Ey nice dağlilr başında), 3 - Arif Bey: 
Silzinak şarkı (Hüsnün ıllemi tuttu senin), 
4 - Ahmet Rasim: Suzinak şarkı (Pek re
vadır sevdiğim ettiklerin). 

111 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan: 

1 - Şerif İçli: Mahur şarkı (Alamam 

1 

doğrusu desti emele), 2 - Rahmi Bey: Ma
hur şarkı (Servü nıizı seyret çıkmış oyu
na), 3 - Arif Bey: Muhayyer sarkı (İltl
ma etmeye ynn: , 4 - Dede: Gülizar ~ar
kı (Nazlı nazlı · ·-,p gider). 20,15 Konu~-
mıı. 20.30 Türk müzlği: (Fasıl heyeti), 
21,15 Müzik (Küçük orkestra - Şc!: Necip 
Aşkın), 1 - P<1ul Lincke: Darılma (Fan
tezi) 1 2 - Nevnldaa: Loreley şarkısı {lze
rine fantezi, 3 - Keler Bela: Ren nehri Jo
yılarında, 4 - Paul Lincke: Veniis (Vals), 
5 ....: Hanns Löhr: Hulya gecesi (Vals), 
6 - Robert Vollstedt: Şen kardeşler, 

7 - Bcrnhard Kutsch: Çigan fantezisi. 

ÖLÜM 
Avukat Sırrı Celal ve Ali Semihin 

büyük yengeleri ve Metin Benkin bü
yük annesi, merhum Kamıl Paşa ha
remi. Bayan Mürüvvet Benk, dünkü 
pazar günü saat 5,10 da ruhu ebedi
yete intikal etmiştir. 

Cenazesi, bugün, Kadı~<o:öy, Moda, 
Hacı Şükrü sokak 46 No. lu evinden 

~~!~:ı:.ı}.1Jı~ 9~dı-t~~~ia~~~mtip<!~- §BJ.e 
ahmetteki aile mezarlığına defnedi
lecektir. Bu ilanın davetname m aka
mında telakkisi rica olunur. ,---·-------. 

Bu hadiseler, İngiliz avcı tayya
relerinin faikiyetini göstermiştır 1 

ve Alman tayyareleri mütemadi -

yen muvaffakıyetsizliğe uğramış

tır. Bununla beraber Almanların 
umulmıyan bir anda geniş bir tay

yare taarruzu yapmaları beklenjr. 
Muhakkak olan nokta Jngilterenin 
bunları karşılamağa hazır olduğu

dur. 

Sinema aleminin en parlak 
yıldızı, sinema dünyasının ebedi 

güneşi olan 

V AT AN 
Kurtaran 

ARSLAN 
Esasen Almanların askeri ha

rekatı bırakarak bu keşiflerle meş
gul olmalan İngiltereye karşı bir 

şeyler yapmayı düşündüklerini 
gösteriyor. Fakat İngilterenın de
niz ve hava kuvvetleri Almanya
nın her hareketine mukubcl<?yi! ha
zırdır. 

İkinci devreye Kasımpaşa büyük 
bir enerji ile başladı. 28 inci dakika
da bir karışıklıktan istifade ederek 
Hayri vasıtasile beraberliği temin 
ettiler ve müsabaka bütün çalışma
lara rağmen bu vaziyet değişmeden 
1 - 1 beraberlikle nihayetlendi. 
B~i~: 3 - Süleymaniye: O 

*9 ......................................... .... 

Son maç Besiktaş ile Süleymaniye 
arasrnda yapıldı. Sazi Tezcanın ida
re ettiği bu maca Besi.ktaş eksik bir 
kadro ile şu şP-kilde cıktı: • 

Beşiktas: Sevket • Taci, Hüsnü, Ci-1 
hat, Bedii, Feyzi - Semsi, Rıdvan, 

Sabri, Hüseyin, Eşref. ı 
Süleymaniye her zamanki kadro-

sunu muhafaza ediyordu. 1 

Rüzgarla oyuna başlıyan Beşiktas-! 
lılar derhal hakim vaziyete geçtiler. 1 

Ve üstüste yaptıklan akınlarla Sii. 
leymaniye nısıf sahasına yer1eştiler. 
Bu tazyik 20 nci dakikaya kadar de. 
vam etti. 

25 inci dakikada soldan yapıları 

bir hücumda Eşref ani olarak çektiği 
bir şütle takımınrn birinci golünü 
yaptı. Bunu biraz sonra Hüsnünün. 
kalecinin hatasından yaptı~ı ikinci 
golü takip etti ve birinci devre 2 - O 

1 Besiktaş lehine bitti. 

İkinci devreye rüzgarla ba~lıyan 
Süleymaniyeliler bir iki akın yaptı. 
larsa da muhacimlerinin kale önün
de şüt atmamaları yüzünden netice a
lamadılar. Beşiktaş tekrar üstünlüğü 

1 aldı ve 32 nci dakikada Hüsnü kafa 
ile takımınm üçüncü golünü yaph ve 
müsabaka da 3 - O Beşiktaşın galebe
sile nihayet buldu. 

Şeker Bayramı haftasında daima en NEFİS filmini gösteren 

MELEK SiNEMASI, 
Bu sene de, yalnız en büyük şaheserler yaratan 

JEANETTE MACDONALD ve NELSON EDDY 
tarafından şahane bir surette yaratılan ilk renkli filmleri 

Süper filmini takdim edecektir. MacDONALD • EDDY 
Bu hakiki bir güzellik meşheri ve musiki ziyafetidir. 

Dikkat: Çarşamba ve müteakıp geceler için numaralı 
satılmaktadır. 

bil'l!tler bugün 

Filmi 

ERROL FLYNN • 
OLiVIA de HAVILLAND 
9 ikincit~şrin perşembe akşamı 

L A LE'de 
gösterilecektir. Bu büyük bay • 
r;ıma S'imdiden haZ1rl::ırı1nız. 

Filmi 

Dayanılmaz . d e r eced e eğlenceli bir kahkaha tufanıdır. 

1 

, ..................................... -------.... -------------·~ 
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'!"'AN 
ABONE BEP~LI 

Tllrklye Ecnebi 

1400 Kl'I 
760 
400 
150 

,, 
.. .. 

1 Sene 
6 Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 
1600 

800 
soo 

Kr. ,. 

" 
" 

MllleUerarası posta ittihadına dahil 
ohnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ısurasiyle 30, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği§tirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 1 O kuru::ıluk 
pul ilAvesi lAzırndır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Yeni Y apllan 
Halkevleri 
Binaları 

B irçok vilayet ve kaza merkez. 
terinin yeni Halkevi binalan. 

na kavuştuklarını ınemnuniyetle öğ. 
reniyoruz. Bu, Cüınhuriyet Halk 
Partisinin devamlı yardımı ve ma· 
halli idarelerin büyük gayret ve e. 
meği ile mümkün olmuştur. Bilhassa 
yeni açılan bir kısım Halkevleri, ma. 
hallerinde halkın zevk ve istifade ile 
toplanarak çalışabilecekleri kıymet 

ve zarafeti haiz binalara kavuşmuş. 
lardır. Halk Partisi, 40 Halkevi bina· 
sı için nakden yardımda bulunmuş 
ve bunlardan 36 kadarının inşaatı ta. 
mamlanmıştır. 

En ziyade şayanı memnuniyet ola. 
m, açılmış ve açılacak Halkevleri i. 
çin, müteakip senelerde de ihtiyaca 
uygun binalar yapılması karar altına 
almmış, ve bunun için 8 • 10 senede 
başanlacak bir program hazırlan. 
mış olmasıdır. 

Bizce, bu lmrann yeni Halkevlerl 
tesis etmek kadar büyük değeri var. 
dır. Çünkü, bütün vatandaşlan çatı. 
sı altında toplıyan Halkevlerine, ba
şaracaklan vazifelerin ehemmiyeti 

ile mütenasip kıymet ve zarafette 
binalar tahsiı; edilmesi, çalışma zev. 
.kini arttıracağı gibi, bilhassa birçok 
zjıayetlerde bina sıkıntısı çeken 

muhtelif mahalli faydalı teşekkülle. 
rin bir araya gelmelerine, mesaileri. 
ni daha müfit olacak tarzda birleştir· 
mPlerinP. imkA11 verecektir. 

• 
A~lier 'Ailelerine Yaraım 

Şehir umumt meclisinin evvelki 
gün verdiği kararlardan bilhassa hir 
tanesi hepimizde büyük bir takdir 
uyandırmıştır. Bu karar, askere gi. 
denlerin ailelerine yapılacak yardıma 
dairdi. Vakıa, bugün, askere ça,iiırı. 
Ianlar normal hadden üstün değildir. 
Fakat bize kalırsa, şehir umumi mec. 
lisinin yapmayı kararlaştırdığı bu 
yardıma • vaziyetleri icabı • her za. 
man muhtaç kalan aileler vardır. 
Bilhassa, cüzi bir gündelikle çalışa. 
rak, aile ıeçindirenlerin va. 
tant vazifeleri b a ş ı n a çağınI
dıJdan zaman, arkalarında kalanlar, 
çok müşkül vaziyete düşmektedirler. 
Bunun içindir ki, sade İstanbulda de· 
ğil, memleketin bilaistisna her şeh. 
rinde, Belediyeler bu yardımı da da. 
imi bir vazife edinirlerse, çok isabet. 
li bir hizmet görmüş olurlar. 

Dün Akşamki Cinayet 
Dün akşam Galatada bir cinayet 

olmuştur. Galatada Bandırma otelin
de misafir 334 doğumlu ve katilden 
sabıkalı Salih oğlu Sadri ile yine 
Galatada Gemialtı caddesinde 64 nu

maralı evde oturan Fazlı arasında bir 
kadın meselesinden çıkan kavg:ı ne
ticesinde Sadri Fazlıyı sol kasığından 
ağır yaralamıştır. Suçlu bıçağile be
raber yakalanmıştır. 

Edirnede Hava Müdafaası 
Tecrübesi Yapıhyor 

Edirne, 5 (A.A.) - Halkı, hava teh 
likesine karşı korumağa alıştırmak 

maksadile bugün şehrimizde bir ko
runma tatbikatı yapılmış ve bir saat 
süren bu tecrübe muvaffakıyetle so
na ermiştir. 

Dahiliye Vekili Sıvasta 
Sıvas. 5 (A.A.) - Dahiliye Ve

kilimiz bu sabah saat 9 da Sıvasa gel
miş ve başta vali ve komutan olmak 
üzere mülki ve askeri erkan tara -
fından selamlanın~. 

• 

r. -

(İngi.lterede şehirlerde, bilhassa Londrada ışık yanmaz. Her taraf koyu karanlık içindedir. Bu yüzden bir ay içinde vuku bulan kazalardan ölenlerin miktarı 1100, 
halbuki harp yüzünden ayni ay içinde kaybedilen insanların miktarı 600 di.lr. Bu karikatür, o vaziyetten mülhemdir.) 

Cephedeki askerler gazete okuyorlar Şehirde YQ.fantak tehlikeli galiba! ••• 

Almanya - S. Rusya 
Münasebatı Müstakar 

Berlin 
(l'fevyork Tayrnis'in muhabiri yazıyor) 
Aralarındaki ideolojik husume 

ti çırılçıplak kuvvet siya
setine terkeden Almanya ile Sov
yet Rusya, Şarki Avrupayı men
faat mıntakalarına ayırmış ve her 
biri bu mıntakada yaşıyan mH
letlerin mukadderatına hakim bir 
vaziyet almışlardır. 

Garp devletlerine göre bu ha
reket, muahedelere, taahhtitlcrc, 
vaatlere, beynelmilel kanun icap
larına, umumi ahlak kaidelerine 
uygun değildir. Onun için bu dev
letler kuvvete kuvvetle mukabele
ye ve vaziyeti harp ile kurtarmıya 
karar vermişlerdir. 

Halbuki vaziyet ih~ilalci Alman
ya ile ihtilalci Rusya için hiç de 
bu merkezde değildir. Çünkiı ikisi 
de Versay ile nihayet bulan kuv
vet siyasetini takibe devam ediyor
lar. İkisi de harp ganimetlerini 
taksim için yanyana geldikleri i
çin, ayrılmamak azminde olduk
ları ve her meydan okuyann karşY 
bu vaziyetlerini müdafaaya karar 
verdikleri anlaşılıyor. 

Rus - Alman anta.ıtını·ı bütün 
kuvveti de rnüşterE'k gani

metleri müşterek mii<lafaadadır. 
Ve bu iki devletin müsterck ener
jisi, müşterek kaynak!~rı, şimdiki 
harbe geçen harpten de daha mü-
hi b' . m ır mahıyet vermektedir. 

Bu iki devletin şimdiy~ kadar 
vuku bulan hareketlerinden anlaşı
lan şey, ikisinin de h~r ideolojiyi 
bertaraf ederek kendi siyasi var
lıklarının tabii sevkine göre harc.>
ket ettikleridir. Almanvantn tabi 
olduğu sevki tabii. şarka· doğru yü
rümek ve gıda istihsaline müsait 
arazi elde etmek, Sovyet Rusyanın 
tabi olduğu sevki tabii ise deniz
lere kavuşmak ve bunun için gar
bi Avrupaya ve Asyaya doğru ha
reket etmektir. 

Bugünkü harp bakımından Al
manya ile Rusya, kazançları tehdi
de uğradığı müddetçe biribirine 
bağlı kalacaklardır. Hatta bu bağ
lılık harpten sonra da devam ede
cektir. Çünkü Almanyanın nıu

vaffakıyeti takdirinde bu kazanç
ları hazmetmek te bir mesele teş
kil edecektir. Harpten sonrJ da ta
rih ile, tarihin kuvvet siyaseti de
vam edecek ve Alm~n askeri ma
hafiline göre bir gün gelecek Rus -
Alman menfaatleri tes:ıdüm edecek 
ve bu yüzden iki taraf arasında 
harp çıkacaktır. 

Değildir 
Yazan: 

O. TOLISHUS YE E. R. GEDYE 
( Nevyork Timu'in Berlin ve Moskova Muhabirleri) 

O aha şimdiden Sovyet Rus
ya Baltık mınta:rnsında Al

man menfaatlerini çiğnemiştir. 

Gerçi, Almanya, bu sahalardaki Al
man ekalliyetlerini de çekerek çe
kiliyor. fakat Rusya ela Almanla
rın "Bizim deniz., dedikleri Bal
tıkta hissedar oluyor. Halbuki Al
manların İsveçten getirttıkleri de
mirler buradan geçiyor. Sonra 

Ruslar, Almanların garpte meşgul 
olmalarından istifade ederek Al -
manyaya karşı tahkimat yapıyor. 
Yeni hudut ise Rusya içjn son de-

rece müsaittir ve Ruslar Litvanya 
yoluyla da bu tahkimatı takviye 
ediyorlar. 
Rusyanın, harp devamınca Al

manyaya güçlük çıkarmaınağa söz 
verdiği anlaşılıyor. Onun için Rus
yanrn Balkan mesel~lerini, Ro
manyanın Almanyayr> yardıma. de
vamı müddetince Besarabya me
selesini kurcalamaması bekleniyor. 
Fakat Balkanların vaziyeti Rusya 
ile Almanya menfaatlerinin bura
da tesadüm edeceğini göstermiyor. 

Otto T olishus 

İYİ BiR KAHVAL Ti 
Sabahleyin, sıcak sıcak bir so

mtm ekmeğin içini o:vup çıkararak 
yerine zeytinyağı koydurduktan 
sonra, yumuşak ekmek içini bana 
bana yemek iyi bir kahvaltı sayı· 
lahilir. Fakat bu iyi kahvıılhya pek 
az kimselerin midesi ve ze,•ki da
yanahilccc~i gibi, yağda kuarnıış 
ekmeği tarhana corbasının itzeı·ine 
ko:varak sabah kahvaltısı yapnh11-
mek te çok kimsenin harci değil
dir. 

Bu türlü kahyaltıların hk lliri · 
ne tahammill edemiyenler için en 
i:risi. kı7.armıs ekmek iizcrine bal. 
la tne:vağ siirilp yedikten sonra 
hüyük bir cay fincanı idnde sütlü 
kahve içmektir. Sütlü kahvenin 
icine bir de vumurta sarısı kırar. 
sanız her bakımdan mükemmel 
bir s:ı:ıda olur. 

Bir kere kalori bakımından: Sa. 
hah1cyin iştahınızın bunlardan ne 
kadar yiyecek derecede olduğunu 
hiJemPzsem de kalori hesabında 
kola:\'lık olsun diye yuvarlak birer 
sayı söyli:veccğim. Yiiz gram ek
mewk iİ7.erine on ~ram bal1a tere
yag siirece~inizi ve bir litrenin 
d!Jrtte biri kadar siitlii knhve~·e 
hır ~·umurta sansı kıracağımzı 
lar..zcdelim. Ekmekten 200 kalori, 
yagla baldan 100. yumurta sar1sın. 
dan 100, sütten 150 - kalori Hep. 
si birden, tabii pek :nıvarlak ola 
rak, 550 demek. Ağır bir is gör
miiyorsanız bir günlük ka1~ri th. 
tiyacmızın dörtte biri. Vakıa al. 

biimin bakımından yalnız yumur· 
ta sarısındaki muvazeneyi temin 
edemezse de öğleyin :viyereğiniz 
kot1etle o kadarcık eksiği tamam. 
laTsınız ... 

Fakat yalnız kalori h•.tlmak in. 
sana yetişmez. Vitaminlerle ına. 
denler de füzum1u. Vitaminleri tc
rcyağla siitte yumurta s:ırısmda 
bulacaksınız. On gram tercya.~ hu 
mevsimde A vitamininden 200. D 
vitamininden 7 ölçü ''erecek. Yaz 
mevsiminde bunların iki misli. SHt 
bu mevsimde A dan 250 . n l den 
50. B 2 den 175. D den 8 öl(.'ii C vi. 
tamininden de 5 miligram \'erecek. 
Yumurta sarısı da bu mevsimde D 
den 36 ölçü kadar Yerirse de yaz 
s:ı:elince bu vitamin iic misline t'f. 

kacak, bundan haska B 1 ve B 2 ,~i. 
taıninlerinden de hol bol verecek· 
tir. Balda hiç vitamin hulamıva. 
cağınız gibi ekmekte de hiç ~ra. 
masanız daha doğru olur. 

Fakat fikrin işlemesi d<-. adale. 
lerin işlemı>si ırihi. hatiı;; gliikoz ışe. 
kerine ha~h olduğundan onu da 
bal temin eder. 

Bu hesaplarda siitlii kahvenin 
kahvesini unuttum zannetme~vi
niz. Onun yeşil tanelerindt" ha~:li. 
ce vitamin varsa da kav't'ulup. ve 
dövüliip cezyede kavnad1kfnn !'!on. 
ra ne kadar vitamin knb.cağını 
kimse bileme7.. Onun favdası ~iite 
daha ziyade lezzet vc~c>k, gece 
uykuda gevşemiş olan sinirleri de 
uyandırmaktır. 

Moskova 
(Nevyork Tayrnis'in muhabiri yazıyor) 

A lmanya, Rusyan:n Baltık sa
hasında nüfuzunu sağlam

laştırmasını, deniz ve hava üsleri 
yapmasını dikkatle takip etmckk
dir. 

Sovyet matbuatı, İngiltere aley
hinde imalarla doludur. Hatta Sov
yetler, İngilizlerin Hitlcrciliği de
virinciye kadar harbe devam ede
ceklerine de inanm~yorb~·. Onun 

için Sovyetler serhatlarını takviy<:! 
ile meşgul olmakta ve Litvanyadan 
da hududu tahkim imtiyazını al
mış bulunmaktadır. 

İngiltere ile Rusya arasında kar
şılıklı itimatsızlık: hükLi.m sürdüğü 
halde İngiltere ile Rusya arasında 
ticaret müzakereleri devam ediyor. 

Hatta müzakerelerin neticelendiği 
ve Mormanskteki İngiliz vapurları
nın büyük hamulelerle hareket e-

deceği bildiriliyor. İngiliz vapur
ları bilhassa kereste t:ısıyacaklar

dır ve bunlar da askeri işlerde kul-
!anılacaktır. 

Belki de aslı olmıy:m, fakat mu
sırrane devam eden şayıalara göre 
İngiltere, Sovyet siyasetinin iç yü· 
zünü anlamak üzere b:ızı siyasile
ri. yahut devlet adamlarını Mos-

kovaya göndermek üzercclir. Bu ha
berler doğru çıkmasa da ısrar ile 

deveran etmesi, demokrasilerin 
Sovyet birliği ile doğrndan doğ

ruya ve yahut bilvasıta çarpışmak 
istemediklerini gösterir. 

Diğer taraftan Rus - Alman ti
caret müzakereleri devam ediyor. 

Bunları sırf blöf saymak manasız
dır. Çünkü neticede Almanya. 
müttefikler ablokasını telafi ede-

cek esaslı tavizler temin edecektir. 

Bu tavizler Almanyanın askeri 
ve i~tısadi vaziyetini esaslı bir su

rette besliyecektir. Rusya, üç sene 
zarfında Almanyaya her halde bü
yük yardımlarda bulunacaktır. 

Hali hazırda İngilizler, Rus - Al
man münasebetleri hakkıncl.:ı ka
ti bir hüküm vermiyorlar. Cünkü 

Rus siyasetinin oportünist olduğu
na inanmıya devam ediyorlar. 

Rus siyaseti değişebilir ve nazif>t 
Almanyaya karşı açık harp mahi-

yetini alabilir. fakat bu siyasetin 
ne şekilde inkişaf edeceğini peşin
den mülahazaya imkan yok gibi
dir. 

G. E. R. GeJye 

trt0!4Uim1 
Milletler 
Cemiyetinin 
İçtimaı 6· 'L 'J.tJ 

Yazan: Sabiha Zeker1ya 'Sntel 

B e~ onu ölmüş sanıyordum, me.. 
ger yaşıyormuş. 

Cenevrenin ortasına kurulduğu 
gün, Cihan Harbinde kaybettikleri 
milyonlarca insanın mezarlan ara. 
sından geçip, Cenevre sarayına top· 
]anan milletlere bir mesih gibi hay. 
kıran o değil miydi? 
"- Ey felaket görmüş, milyonla 

evladını topraklara gömmüş, gamlı, 
matemli milletler... Ben dünyaya 
sulh, milletlere kardeşlik çerçevesi i· 
çinde huzur ve sükun vermeğe geL 
diın. Şu kanlı harp meydanlarına ba
kınız. İnsanlara mevut olan hürri
yet, müsavat. istiklal düsturlarını 
korumak için gelin birleşelim... Şu 
harp denilen afeti yenmek için ne 
tedbir almak lazımsa alalım ... Şian. 
mız kardeşlik, hedefimiz insaniyet 
olsun ... Aramızdaki davaları sulh ve 
sükün içinde, müşterek menfaatlerL 
mizi korumak endişesi ile hallede
lim ... Ben Cenevrenin ortasında sut. 
hü bekliyen bir bekçiyim." 

Bu parlak, mesihane hitabeyi din
ledikten sonra, l\tilletler Cemiyeti. 
ni, sürüleri koruyan bir ka,•al, Ce. 
nevre sarayını, milletlere in~ani)·et 
ışığı sacan bir çoban yıldızı sanmaz 
mısınız? 

Cenevrede silahlan tahdit konfe. 
ransı toplandı. DeYletlerin silahlan. 
ma hudutları ~izildi, 1921 • 22 de Va. 
şington konferansında devletlf!rin 
büyük harp gemileri ya,mak hakları 
azaltıldı. 1930 daki Londra konferan. 
sında kruvazörlerin, denizaltı gemi. 
lerinin miktarı ta~·in edildi. 

Konferansa iştirak eden milletler 
murahhasları daha trende sulh şen. 
fine şampanya içerlerken, tersaneler 
faali:rete geçti, harp gemisi arkasın· 
dan harp gemisi çıkardılar ... 

Milletler Cemiyetinin kurulduğu 
günden bugiine kadar küçiiklü bü. 
yiiklii tam 30 harp oldu ... Her harp, 
istila, yağma, soygun karşısında MiL 
letler Cemiyetinin kavgacılara nasi. 
hat veren bir misyoner gibi, daima 
hak ve adaletten bahsettiğini dur· 
duk. 

Hak ve adaletin. Milletler Cen1iye
tindeki manası, bizim bildiğimiz hak 
ve adalet değildi. Eğer öyle olsaydı, 
her tecavüz, her istila başladığı za. 
man bu kurtarıcı mesihin, milletlere 
hu7.tır \.'e siiki'tn ve sulh getirdiğini 
söyliyen kavalın. biitiin kafilesi ile 
beraher mukavemete geçmesi gerek. 
ti. Öyle olmadı ... Habeşistan harbin· 
de, 7ecri tedbirleri kontrol i~in de. 
nizleri bekliycn J?emiler, l\tiJletler 
Cemiyetinin emri ile geri döndiiler. 
İspanya harhinde. ademi müdahale 
komi:wonu, l\lilJetler Cemiyetinin ka. 
rarı ite kuruldu. Negfü•'iin hak ve a. 
dfılet bağıran 5esi, ;\fil1etler Cemi:re· 
tinin .. alonlarında boğuldu. İspanya 
murahhası. Del Vayo'nun yardım 
san<•akları, Pirene dağlarını aşan 
muhacirlerin iniltisi. Cenevr~ sara. 
yında hos<'a bir akis yapıp esti. 

Avusturva ilhak edilirken, Çekos. 
lovakya dğnenirken. Çin hoğulur. 
kcn, Cene\Te .<;ar:ıyında derin bir u
ğultud:ın, icin kin kııynıyan hir ho. 
murdanmaı!an ha<:l;a hir şe)' duyul. 
madı. Zaman oldu, Negiis'ün tacını 
Kral Emanucl'in başına ge~irdiler. 
kendi kanatları altına sığınan Çekos. 
lovakyanın hakimiyetini, Miinih an
la<:ma~ilc Almanya~·a peşkeş çektiler. 
Biitiin '-: "OYgunların karşısında !\lil. 
Jetler Crnıiyeti. tao;;fan bir §&ray gi. 
hi, tas ke~ildi boğazlanan milletle. 
rin fer)·atlarına taştan süktihl ile ce· 
\"ap Vl'rdi. 

Milletlerin basına ~eC'en kapana, 
milletler haslannı çe,·irdikleri. mehil 
mahzun, yardım, imdat iste~·en na. 
zal'larla haktıklan 7aman, o, söziin 
milletlerden devletfore gediğini. 

mi11etlel'in mukadderatını artık dev. 
Jetlerin halledeC'cğfoi miijdeledi. 

Bunun zaten bir MilJetler Cemi:ve. 
ti değil. hit de\'letler cemiyeti oldu
ğunu, emperva1ist devletlerin men
foatlt.>rini besleyen kapan olduğunu 
bilirnrduk. 

Fakat şimdi, ölmüş sanıyorduk. 
meğer )'a ·ıyormuş .. 

Kapan sanıyorduk, meğer, kapan 
lLfitfen savfavı ceviriniz) 
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S.RUSYA 
1Almanya 
işbirliği 

Sebepleri 
(Başı 1 incide) 

şartlar dahilinde ihdas edilmi~ti ki, 
ne Sovyetlerin, ne de Almanyanın 

harekete geçmesine imkan bırakmı
yorlardı. Harp sonrası muvazenesi 
bozuluncaya kadar bu devletler va
ziyetlerini muhafaza ettiler. Muva
zene bozulmaya başladığı günden 1. 

tibaren ise yıkılma hareketi de yüz 
gösterdi. Nihayet Polonya harbi 
başladıktan sonra bu muvazene ta
mamen altüts oldu. Almanya Versay 
sulhünün hudutlara ait hükümlerini 
tasfiye ederken Sovyet Rusyanın da 
bir devlet sıfatiyle bu tasfiyeye işti
rak ettiğini gördük. Bu hareketin 
mucip sebebi Büyük Harp muahe
delerinin Sovyetlere karşı koyduğu 
barajları kaldırmak oldu. Baltık de
nizindeki Sovyet hareketi, yapılan 

ınuahedeler bunun adeta tatbikatın
dan ibarettir. 

Muahedelerin tasfiyesi hareketi 
bir iş birliği vücude getirdi. 

Diğer taraftan idolojiler bakı
mından izahı mümkün olm1-

yan bir yaklaşma emrivaki halini al. 
mışhr. Bu yaklaşmayı büyük hacim. 
ler halini alan sosyetelerin birdenbi. 
re fikir deği~tirmeleri şeklinde izah 
belki mümkündür. 

Fakat hakikate daha yakın ola
rak bir izaha varmak istediğimiz za. 
man hadiseleri kendi sistemi dahi. 
linde tahlil ve tenkit etmek icabe. 
der. 

Sovyetleri Faşist Almanya ile 
anlaşmaya sevkeden amil b!r mazi
nin inkarı bahasına mı elde edilmiş. 
tir?. 

Bunu iddiaya imkan yoktur. Çün
kü, Sovyetlere göre faşizmin tarifi 
•'Kapitalizmin zafmı cebir kuvvetile 
gidermek" tir. 

Almanya ve İtalya bu suretle za. 
fa uğrayan kapitalizmin kuvvetini 
cebir vasıtasile gidermek arzusunda
dırlar. Bu hal karşısında Marksizme 
göre iki tarzı hareket tasavvur edi. 
le bilir: 

1 - Sınıf mücadelelerine yer ver. 
meyen faşizme knrşı sınıf mücade. 
lelerine imkan veren demokrasiler!~ 
birleşmelidir. 

Iİ - Marks der ki: "Knpit3lizm 
en zayıf yerinden kopar . .'' o hald~ 
faşist memleketler ihtilale namzet
tir. Asıl tehlike organize demokrasi. 
lerdir. Binaenaleyh fa§izmi bir yan~ 
bırakarak organize kuvvetle müca. 
dele etmelidir. 

Sovyetlerin Halk Cephesi tecrübe. 
si birinci halin siyaset sahasında 

tatbikatnıdan ibarettir. Bu halin mu
vaffak bir netice vermemiş olması i. 
kinci şeklin ihtiyarına imkan bırak
mış olabilir. 

Coğrafyadan ve bünyeden doğan 
sebeplerin ortaya attığı işbirliği ide. 
olojide de böylece bir izah noktası 
bulabilir. 

Alman Ekalliyetleri 
Almanyaya Taıınıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Steuben va
puru Alman ekalliyetinden 3000 kişi
yi hamil olduğu halde dün aksam geç 
vakit Rigadan Almanyaya hareket 
etmiştir. 

Mısır Kabinesinde Tadilat 
Kahire, 5 (A.A.) - Al Mokattam 

gazetesinin öğrendiğine göre, Mısır 
:Başvekili Ali Mahir Paşa kabinede 
tadilat hazırlamaktadır. 

Aralarında Hariciye Nazırı da ol
mak üzere nazırlardan üçü değişe
cektir. 

Romanyada Yeni Vergiler 
İhdas Edilmiyecek 

Bükreş, 5 (A.A.) - Rador: 
Maliye Nezareti yeni vergiler th

das edileceği, maaşların azaltılacağı 
ve milli para kıymetinin indirileceği 
hakkındaki şayiaları kati surette ya
lanlamaktadır. 

abası içinde kurtmuş. 
Şimdi neye toplanıyorlar, onu bil. 

miyoruz. Eğer bir daha: "Ey felaket 
görmiiş, gamlı matemli milletler, 
ben size sulh, huzur ve siikun verme. 
ğe geldim" diyecekse, ona, dünyayı 
kaplıyan harbi gösterecek, bizi hu
%Ur ve siiki'ma kavu~tunnağa vasıta 
elduğu için teı:ckkür edeceğiz. 

l.fl."1'ı 

AJmanlar Dün Şimali 
Fransaya· Bir Hava 
Taarruzu Yaptılar 

(Baıtı 1 incide) ı 
Sarregemines ile Bitche arasında ol- ••• 
dukça düz ve açık bir saha üzerinde 
imtidat eden Fransız gerilerine de 
Alm1:nlar on buçukluklarla elli ka. 
dar mermi atmışlardır. Bu iki nokta. 

TEBL.iGLER , 
Fransız Tebliği ı 

Paris, 5 (A.A.) - 5 Teşrinisani sa
bah tebliği: Gece heyeti umumlyesi iti- • 
bar.ile sakin geçmiştir. Blies - Blizin i 
ııark bölgesinde iki taraftan topcu fa- ı 
aliyeti kaydedilmiştir. 

da Fransız topçusu derhal mukabele-
de bulunmuştur. 

Her iki tarafın gösterdiği müda • 
faa harbi bu suretle bir topc:u düel.. 
losu şeklinde ağır, ağır devam et
mektedir. Fakat son günlerde vahim 
leşmek istidadını göstermeğe başla

mıştır. 

Alman hatlarına topçu fakviye 
kıtaatının geldiği haber alınmıştır ... 
Askeri harekat niç;n durgun? 

Londra, 5 (A. A.) - Meşhur askeri 
muharrir Garvin, Obser•.rer gazete
sinde yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Askerl harekatta bugün görUlen dur
gunluk münhasıran şundan ileri geliyor: 
Almanlar, Polonya harbinden sonra bil
hassa hava sahasında hazırlıklarını bitir
meğe çalışıyorlar. Düşmnn duruyor. Fa
kat bunu, daha iyi hazırlanmak için ya
pıyor. başka bir şey lçin değil. Düşmanın 
munzam kudreti artıyo1·. Hava harbine 
gelince, bunda da tasarruf yapıyor, arttı
rıyor. Muamma olan her şey bir sır değil
dir. Binaenaleyh, bugünkü durgunluk 
mantıki olarak başka türlil izah edilemez. 
Bu harpte de bütün harplerde en salfihi
yettar bir tavsiye olarak k;ıbul eclilen şu
nu unutmıy;ılım: Her şeyi göze almı~ olan 
müthiş dilşman hiçbir şeyden çekinmez. 
Bu düşman ümitsiz oyununa elinde ne 
varsa koymuştur. Binaenaleyh naT.iler, İn
giltereye tevcih edecekleri muazznm dar
beye daha büyük bir kuvvet ilave etmek 
için hazırlıklarını devam ettiriyor ve h:ı
reketi geciktiriyor. Her an geniş bir Al
man taarruzunu bekliyebiliriz. 

Bi71m iı;in ş!mdlllk yapacak şey fngll
terenin hava h~kimiyetini temin eylemek
tir." 
Fransız donanmasının kudreti 

Londra, 5 (A. A.) - İngiliz istih
barat nezareti. İngiliz ve Fransız fi_ 
!olarının teşriki mesaisi hakkında 

verdiği izahatta Fransız bRhriyesine 
dair sitayişi ihtiva etmektedir: 

İngiliz bahriye nazın Wfoston 
Churchill'in Paris ziyareti ve Fran
sız bahriye nazın Campanchi ve 
Fransız donanma kuman4iant amiral 
Darlan ile yaptığı konuşm~lar iki 
memleket donanmasının Almanyaya 
karsı yaptıkları mücadeledeki sıkı 

tesriki mesaisini tebarüz ettirmiştir. 
Şimdiki Fransız donanması çok kuvvetli 

ve fevkalade müessirdir. Bütün silahlarda 
Almanyaya faiktir ve te~ekkülü itib::ırile 

de Alman cleniz harbi u~ııllerine karsı ko
yacak evsafüıdır. Filhakika Framaz realiz
mi glinün birinde Almanyanın tc-ltrar g;ırp 
demokrasilerine hücum edeceğini katiyen 
gözden kaçırmamıştır. 
Mıihasamatın daha bidayetinde Fransa

nm hizmette yedi zırhlısı vardı. Bunun i
kisi 26 bin tonilatoluk seri saffıharp kru
vazörüdür ve 13 pusluk toplarla müceh
hezdir. Alman cep zırhlıları ile boy ölçe
cek kabiliyettedir. Esasen bu saffıharp 

kruvazörleri Almanlarm bu zırhlılarına 

karşılık olarak yapılmıştı. 
Fransanm kruvazör olarak sekiz 

Berlin~:~:~) Te~~:~ Başku- il 
mandanlığının tebliği: Garp cephesin- • 
de mühim hiçbir faaliyet olmamıştır. 

··--··--···-------.. ··--- ... 
Bu iki hedef elde edilmiş olmak

tan henüz çok uzaktır. Fakat Alman 
diplomasisinin bu hederlerden kolay, 
kolay vazgeçeceğini zannetmek hata 
olur. 

Balkanlara Sovyet nüfuzunun gir
mesinden kuşkulanan İtalyan vazi
yeti Almanyayı çok endişeye düşür
mektedir. Almanya şarki Akdenizde 
eski İtalyan - Türk rekabetini is
tismara çalışıyor ve İtalyaya idare 
edeceği bir Balkan blokunun teşkili 
teklif edilmektedir. Bu hususta Al
manya bütün nüfuzunu kullanacak, 
ve diğer taraftan da RusyaYJ itidale 
davet eyliyecektir. Fakat Rus - Fin
landiya meselesinde Alman nüfu
zunun Moskovada müessir olmadığı
nı gören İtalya, Almanyanın Bal -
kanlar meselesinde de pek muva!fak 
olabileceğine ihtimal vermiyor. 

Havasın Paristen verd~ğl diğer 

bir habere göre, Almanya hükiımeti 
Asya ve Avrupada müşterek bir Al
man - Rus hareketini ihtiva etmek 
üzere .Rusyaya geniş mikyasla bir 
mücadele planı teklif etmiştir. Hali 
hazırda bu plan Moskovada münaka
şalara mevzu teşkil etmektedir. Al
manyanın Moskova sefiri Kont Şu
lenh~rg, bu müzakereler hakkında 
Hitlere mallımat vermek üzere Ber. 
line gelmiştir. 

Almanya, Avrupa kıtasında yal -
nız Finlandiya ve İskandinavya dev
letlerini değil, fakat Romanya, Bul. 
garistan ve Yunanistanı dahi Rusya
nın nufuzuna terketmektedir. Bal -
kanlarda Almanya karışıkllklar çı -
karmak suretiyle Rusyaya yardım 

edecektir. Bu maksatla Makedonya 
ihtilal komitesi şefleri hizmete alın
mıstır. Bu hareket ancak Sofyanın 

mÜsamahası sayesinde yürüyebile -
ceği için Almanya hükumeti. Dob -
rucanın ve Selaniğe kadar Trakya
nın Bulgaristana ilhakı vadine mu -
kabil Makedonyalıların Bulgaristana 
avdeti müsaadesini elde etmeğe ça -
lışmaktad1r. Asyada. Rus - Alman 
hareketi, Efganistan ve İran üzerin -
den Hindistana karşı tevcih edilmis 
olacaktır.,, MakPdonya1rlara tatbik 
edllen usul, Hindistan, Efganistan ve 
İranın şima1indcki k.abilelere de tat
bik edilecektir. 

pusluk toplarla mücehhez 7 büyük :!11111 TAN Gazetesi mr~ 
ve 6 pusluk toplarla mücehhez seri _ : 

11 gemisi vardır. Bundan başka = ıı~n F·ıvatları = 
Fransa fevkalade seri 32 hafiC kru - E u E 
vazöre maliktir. Torpito mevcudu L = -<>- 5 - -se, modern 46 destroyerdir. Diğer E J Jncİ sayfa santimi 400 E 
taraftan 79 denizaltısı vardır ki, har. S 2 250 : 
bin başında Almanyanın malik ol -ı E ' 1 1 200 E 
duğu denizaltı adedinden hafifçe E J 1 ' 1 J OO : 
yu"ksektir. Bu mrktardan da fazla:: 4 ı ı ı -

yardımcı gemilere malik ol3n Fran-1§ iç sayfalarda , 60 E 
sız donanması müttefiklerln deniz : Son sayfa 40 § 
hakimiyetini idame hususunda birin. , E : 
ci derecede rol oynıyan muazzam bir 1 § Dikkat : E 
kuvvet teşkil eder. E . : 

B 1. d k ı k t - 1 - 1 santım: gazetenin tnce : er ın e ararsız ı ar ıyor : .
1 2 

t dı : 
. . d k" yazısı e sa ır r. _ 

Parıs, 5 <A.A.) - B~rlin e ı ec- E 2 - İIA l r· b gazetenin : 
b• .. h" ı · 'ttif kl k d it'k an ann ıya -ne ı musa ıt erın ı a a - ay e l - ı: k .. t ·· i h p- : . ~ - te su unu uzer ne esa .... 

lerıne göre, Berlinde son zamanlar- : 
1 

-
d "tt'k . 11 ıı·· - anmıştır. • :: a gı ı çe artan bır kararsız ı < u- = 

3 
K 

1 
d t d -

.. .. . . - - alın yazı ar a gaze e e ;:; 
kum surmektedir. Filhakıka nazı ma- : k 

1 
d - .. ıı· :ı: 

İ . . . - ap a ıgı yere gore san m· _ 
kamatı, ngılız - Fransız sıyaset o-. : 

1 
.• 
1 

.. 
1

.. :: 
. - e o cu ur _ 

yununda Ankara muahedes:.le Ame- :iıll.llllllllllllllUllrlllllllllllllllllr. 
rikan hattı hareketinin iki mühim 
unsur teşkil ettiğini inki\r eyleme -
mektedir. Diğer taraftan Balkanlarda 
teressüm eden vaziyetten de endişe 
edilmektedir. 

Alman diplomasisi çok çetin iki 
işe koyulmuş gözüküyor. Biri, Bal
kanlarda ve şarki Akdenizdc İtalyan 
ve Rus menafiini telif etmek sure
tile Türk - Fransız - İngiliz pak
tını hükümsüz bırakmak ve diğeri 
de Uzak Şarkta Japonya ile Rusya
nın arasını bularak ambargonun kal
dırılması tesirlerini az'.lltmaktır. 

TAN 

Birleşik 
Amerika Harp 
Gemileri 

(Başı 1 incide) 
yapacağı maddi istifadelerle meşgul 
olmaktadır. 

Gazetelerin mütaleasına göre, de
nizaltı avcıları hariç olmak üzere en 
müstacel siparişler tayyareler için
dir. 

Müttefiklerin sip~rişleri hakkında 
Amerikan gazetelerinin zikrettiği 
350 müyon sterling bir tahmindeıı 

ibarettir. 
Bir İngiliz heyeti yakında Ameri

kaya giderek yeni siparişl~rde bulu
nacaktır. Silah siparislerinin pe;in 
para ile olacağı hakkındaki hiıki.im, 
İngiltereyi düşündürecek mahiyette 
değildir. İngilterenin Amerikada bir 
milyar iki yüz milyon sterlinğ tuta
rında kıymetleri vardır. İngi1terede 
de 500 milyon sterling altın mevcut
tur. 

Hofandada Alman 
lspiyotaiı 

Amsterdam, 5 (A.A.) - Alman
yaya Holanda üniformalari1e geçmi
ye teşebbüs ederken yakalanan Ab
rink adındaki genç Ho1andalı. polisi 
vasi bir casus şebekesinin izi üzerir.e 
koymuştur. 

Bu haberi veren '!'elegraph gazete. 
si diyor ki: 
Araştırmalar bütün Holandaya teş 

mil olunmuştur ve tahkikat esnasın
da toplanan malUmat Abrink isinin 
faal bir casus şebekesinin meydana 
çıkarılmış olduğunu teyit eder ma
hiyettedir. Maamafih, neti.ce ba.kkın
da henüz malumat yoktur. 

-o--

Müstemlekeler Konferansı 
Londra, 5 (A.A.) • - İngiltere im

paratorluğu kaynaklarınm ve zen -
ginliklerinin tanzimi maksadile top
lanacak olan konferansa iştirnk eden 
dominyon mümessilleri dün İngiltc
renin en mühim hava mi.idafaa mer
kezlerinden birini ziyar~t etmişler -
dir. 

--<>-
Tütün Piyasası Açılıyor 
İzmir, 5 (A.A.) - Tütün mahsu

lü~ün bütün mıntakalardl toplana

rak denk haline getirildiği anlaşıl -

maktadır. Tütün piyasası bayram er

tesi bütün tütün mıntakalarrnda bir

den açılacaktır. Mübayaacıhmn eks

perleri ve mübayaa memurları tütiin 

mıntakalarında tetkikat yapmakta

dırlar. 

-=--o-
Fransız Vapurları Geliyor 

İzmir, 5 (A.A.) - Eylul ipti.dasın
danberi şark seferlerini tatil etmiş 
olan Fransız vapurları önümüzdeki 

perşembe gününden itibaren limanı
mıza mutat seferlerini yapmıya baş

lıyacaklardır. 
. ' 

-<>-

Galatasaray, Geçen 

Yılln Milli Küme . 
Şampiyonu ilan Edildi 

Geçen senenin milli küme şampi

yonasının neticesi Galatasaray ile De 

mirspor klüpleri arasında müsavi pu

van ve yarıda kalan bir maçla tayin 
edilememişti. 

Beden T~rbiyesi Genel Direktör
lüğü Galatasarıyı şampiyon ilan et

mek suretile bu husustaki kararını 

vermiştir. 

Genel Direktörlük iki klüp arasın
da müsavi puvan vaziyeti hasıl olun
ca iki maç daha yaptırmıya k~rar ver 
miş ve bu maçların birincisıııde da
yak hadisesi olmuştu. Şampiyonun 
tayininde esas olacak kaide hak -
kında beynelmilel federasyonun da 
fikri sorulmuş ve gol avaraj usulü
nün tatbiki Galatasaray lehine neti
celenmiştir. Yapılan hadiseli maç ta 
hususi mahiyette kabul olunmuştur. 
Genel Direktörlüğün bu husustaki 
tamiminde gol farkının şu suretle ta
yin edileceği bildirilmektedir: 

"Birincilik, puvanlar müsavi ol -
duğu takdirde, kazanılan gollerin ye
nilen gollere taksimind:m hasıl olan 
harici kısmetlere göre taayyün ede
cektir. Galatasaraym h:ırid kısmeti 
2,26, Demirsporun 2.18 olduğuna gö
re Galatasaray şampiyon ilan edil -
mistir .•• 
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J Yemiş Vermiyen 
i Hurma Ağacı 
J Yazan: Vittorio Rossi - İtalyancadan Çeviren: Cevat Şakir i.............. • • • • •••••••.• 

H aşimin iki karısı vardı. hki-
1 nin adı Lutfiye idi. Lutfiye 

Haşime bir deve ve altı keçiye mal 
olmuştu. Senelerdenberi karısı i
di. Her ne zaman Hasim bir dos. 
tuna icini acıp dert yanarsa karısı 
hakkında, "fikirleri bir karga a
layı kadar kara. dili yılanınkinden 
daha ısırıcı ve zehirlidir" d~rdi. 

Haşimin ikinci karısının adı 

Leyla idi. Onu almak için üç de. 
ve. on sekiz keci, ve üç altm lira 
vermişti. Kadın şımarmasın diye 
yüziine karsı demezdi amrı, ona 
gözü dciWkcc kendi kendine "kü. 
çiik bir inci" diye tekrarlardı. 

H asimin dört evladı y;-rdı. 

Hepsi de Lutfiyedendi. İki. 
si erkek, ikisi dişi. Bedeviye ~öre 
drsilc r çocuktan sayılmazdı. On
lıu~ b~ror J;:ıllı: to.~,.pdAf:>niljrlo .. rH 

Haşim birçok evlat istiyordu. Cöl, 
insanları, ve insanların çocukları. 
nı yiyordu. Çadırı altında evlat 
bulundurmak icin tümen tümen 
cvlfıt doğurtmak gerekti. 

H ao::im, asıl Leyladan çocukları 
olm:ısım istiyordu. Çünkü 

Leyla ciceği burnunda, toprağı 

karnında körpe hıyar gibi ısırıla. 
cak bir ta7.eydi. Lfıtfiycnin ise acı. 
mı'5 porsuk patlıcandan farkı yok
tu. Hac;imin kendisi dine ve atikti. 
Küçük. inciden olacak ç~cuklıır da 
kendisi gibi gürbüz, çevik ve 
parlak olac;tklardı. 

Ne var ki y11Iar ,geçiyordu. Ley
la, bir tt.'irlü miinbit olamıyordu. 

Onun da, Hasimin de içleri has_ 
retlerle acıyıp sızlıyordu. Llıtfiye 
ise onlara bakarak için için: "Oh 
olsunlar!" diye sırıtıyor, keyfin
den içi yağ bağlıyordu. 

L eyla kabilenin bir seyidine 
basvurdu. Seyide gitmek a

yıp değildi. Herif hem bir tariki 
dünya, hem de yürüyemiyecek ka. 
dar ihtiyardı. Leyla onun çadırına 
sular karardıktan sonra gitti. Çün. 
kü eJalemin: "Bak cocuk yapamı. 
yor da onun icin seyirle gidiyor" 
diye dedikodu yapmalannd:m ce
kiniyordu. İhtiyar adam bir kağıda 
bir şeyler yazdı. Onu ocaktaki a. 
teşe attı. Dumaniyle Leylay1 tüt
süledi. Ley!anın yüzü islendi, ka
dının gözleri kararıp yaşardı, ök
sürdü. 

Çadırdan çıktı. Tostoparlak, ko. 
ca bir av. uyuyan kabile çadırları.. 
nın sükiltii üzerinde siiziiiüyordu. 
Leylanın gönlünde de o ay ıc;ığmm 
berraklığı. iç ferahlığı vardı. Fa. 
kat aylar gecti. LevJanm göbeği 
tüm!'ckleşmedi vesselam. Lfıtfiye. 
nin ise o zehirli gülüc:ü gevrek 
gevrek trıkırd1yordu. Hep "Hunna 
yemiş vermiyor" diye zevkleniyor. 
du. Leyla yine seyide başvurdu. 
İhtiyar adam bir kağıda kara ka. 
ra yazılar yazdt ve suya ath. Ya
zılar çözülüp eridiler. Leyla tam 
bir ay. her aksam bir yudum ı;u ve 
birkaç cümle yazı içti. Ne var ki 
yine hurma yemiş vermedi. 

B ir gün Haşime Leylamn bir 
erkek kardeşi geldi. tkisi de 

fiskos ettiler. Haşim öteki.ne pa
ralar verdi. Lutfiye gözetleyip du. 
ruyordu. Leyla çadırdan çıktı. 

Kardeşile beraber bir deveye bin
diler ve gittiler. Çadır kapısın. 

dan bakan Lutfiyenin gözlerinde, 
kaya aralıklarından gözetleyen bir 
yılan hali vardı. İki yolcu yıldız
lar altında da, güneşte de, gece 
gündüz yol aldılar. Nihayet Ayn 
Arus'a vardılar. Burası ıssız sahra. 
nın yanmış kumlan ortasında hur
malar, çınarlar, söğütlerden iba. 
ret bir yeşillik adası idi. Burada 
güzel, berrak, serin sular, pürkö
pük olarak mırıldana mırıldana 

kumlardan kaynıyorlardı. Bin bir 
çeşit kuslar cıvıldaşıyordu. Rüz
garda salman dallardan sulara, 
kumlara gölge ve ışık parçaları ve 
yaprak fısıltıları yağıyordu. İşte 
o pınar Sarcnjn suyu idi. Bu su
dan içen kadın erkeğine münbit 
oluyordu'.°ınsanı ve insanlarının 
evlatlarını yiyen ıssız sahraya in. 
san oğulları y(!tiştiriyordu. 

L eyla yine çadırına döndü. 
Gönlü ümitlerle yeşerip çi

çeklenmiş, gözlerinde, dudaklar111-
da gülÜıılcr çakıyordu. Akşam o
lunca akar suyun kenarına koş

tu. 
Umduğuna erip eremiyeceğini 

denemek istiyordu. Adetti. Her ka
dın, küçük bir tahta parçasının ü
zerine bir mum dikiyor, mumu ya
kıyor ve tahtayı giden akınhnın 

üzerine bırakıveriyorclu. Mumun 
ışığı sönerse felaketti. 

Leyla Fırat nehrinin kıyısına 

vardı. Kulakları, koşup kaçan su
ların homurtusile doldu. Zaten 
çatlarcasına çarpan yüreğinin bey
nine gönderdiği kan seli, kulakla
rında kah harıl harıl harlıyor, kah 
çınçın çınlıyordu. Mumu yaktı. Eli 
titrivordu. Tahtayı suya koyuver· 
di. Küçüci.ik ışık. hurmalar altın
da pırıldayarak uzaklaşıyordu. İşı
ğın her kıprayış ve sönt:r gibi olu
şunda Leylanın yüreği ağzına ge
liyordu. Ta ötede, sularda bir ya
nak soruyormuş gibi emici, bir su 
burgacı vardı. İşık ona yaklaşıyor
du. Hınzır, düden, soruldaya sorul
daya her şeyi kendine çekiyordu. 
Sanki ölümün solucanlar gibi uzun 
parmakları, su diplerine saklan -
mış, ışığı sinsi sinsi ıç<?:i çekiyor
du. Bir aralık ışık ölen bir serçe
nin son kanat çırpışları gibi kıp
randı. Döne döne ufaldı. Girdap o
nu gırtlağına cekti. Leylanın can
teli koparmış gibi oldu. 

K ızın arkasından kamçı gibi 
keskin, kamçı gibi ıslık ça

larak çatlayan, yakan bir kahkaha 
çınladı. Gülüş salıverilen bir ma
karanın gırıldayışlarile dindi. Ley
la arkasına döndü. İç acısmın yü
reğinden sızan kanın blr şerbetmiş 
gibi. tadını çıkara çıkara icen Lıit
fiyenin sırıtkan suratını gördü. O 
görünce ona bir hal oldu. lş1ğın1 bo 
ğan Fırat sularında o sırıtııjı da bo-
ğası geldi.. 

Ertesi günü Liıtfiyeyi boğulmuş, 
bacakları Arap saçına dön!niiş çalı 
kökleri arasına tutulmuş, yüzii iki 
üç karış su altında kalm!Ş olarak 
buldular. 

Suların altından. ~anki hir c:-ıım 

ardından zevkleniv~rmuş gibi acı a· 
cı sırıtıyordu. 
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BAYRAMDA 
Çocuğunuza verebileceğiniz en makbul hediye 

Çocuk Ansiklopedisidir 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM· 
Her yemekten sonra CJÜnd.ı 3 defa muntazaman 

dislerinizi fıre,.,ı,.vın•"· 

r•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM •ı 

• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. • 
1 

~ ............................................ ._. 
T. iŞ BANKASI 

K Ü Ç Ü K C A R 1 1-:f E S A P L A R. 

.. 1 9 4 o 
iKRAMiYE PLANI 

Keıideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 f kinciteırin tarihlerinde yapılacaktır 

1940 ikramiyeleri: 
1 adet 2000 liral;k 2000.

- 3000.-
3000.

- 3000.-

3 ,, 1000 ,, 
6 u 500 " 

12 ,, 250 ,, 
40 " 100 ~ 
75 

210 
.. .. 50 ,, 

25 .. 

- 4000.-
- 3750.-

5250.-

lira 

" 
" .. 
" 
" 
'• 

. Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli 
lirası bulunanlar kuraya dahil edileceklerdir. , ................................. ., 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlariyle cinsleri ve eksiltme gün ve 
ııaetlerl aşağıia alt olduğu listl!f>i hizasında yazılı ahşap traversler her liste muhte
viyatı ayr1 am ihale edJlmek üzere ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır 

Bu işe girme'-: lııtiyenlerln listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği v..,ika ve tekliflerini ayni. gün eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri 14zımdır. 

TAN 
• ' .. • . • • ' .. • ı • ' ~ 

Böbreklerden ıdrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikropla
rını kökünden temizlemek için 

IIEL.ı.'108LÖ kullanınız .• 

HELMOBLÖ 

temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,0001000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zir.ııııl ve ticari her nevi banka muameleleri 

·7' a 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

İKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsuı tasarruf hesaplannda ~n 
az 50 lUası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacakbr. 
' Adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 
' • 500 • 2,000 • 
' • 250 • 1,000 ;., 

40 .. 100 b 4,000 • 
100 .. ·1 .. 5,000 İt 

120 • 40 " 4,800 ;. 
160 • 20 • 3,200 -;. 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektlı 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birincikmun, 1 Mart ve ı Bazının 
tarihlerinde ~ekilecektir. 

7 ,, ........................................ _., 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğü ilanları 
6 lkinciteşrinden 13 lkinciteşrine kadar muhtelif 

hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattınıı 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattı"a 

Karablga hattına 

• 

Salı 12 de (Güneysu), Perıembe 12 de (Tan), Cu
ma 10 da (Aksu), ve Pazar 16 da (İzmir) . Galata 
rıhtımından. 

Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya ), 
S irkeci rıhtımından. 

Salı, Pe~embe ve Pazar 9.30 da (Uğur), Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarşamba, Per
şembe ve Cuma 15 de (Trak), Cumartesi ayrıca 

13.30 da (Sus), Galata rıhtımından. 
NOT: Ankaradan sabahlan gelen ekspres ıve kon
vansiyonel trenlerinin her gün ve öğleyin gelen 
muhtelit trenlerin Çarşamba, Perşembe, Cama ve 
Cumartesi günlel'i Mudanya postalarile iltisakı 

vardır 

Pazartesi, Ça~amba ve Cuma 8.15 de (Sus), Galata 
rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de ve Cumartesi 
20 de (Mersin), Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar), Tophane rıhtımın
dan. 

lmroz hattına • - . Pazar 9 da (Bursa), Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına 

lzmlr allnt hattın• 

M erııln hattına 

NOT: 

Çarşamba 15 de (KemM), Cumartesi 15 de (Saa
det), Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (Kadeş), Galata rıhtımından. 

Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Dumlupınar), 
Sirkeci rıhtımından. (9184) 

Vapur seterler! hakktnda her türlü malOmat aşağıda telefon numaralan ya
nlı AcentPlcrden öğrenilir. 
Galata Bat Acentellğl Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında 42362 
Galata Şube AcentellCI Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 
Sirkeci Şube Acentellill Sirkeci, Yolcu salonu 22740 ,............................... , 

Merl<ezi : Baliçellapı, 
'-~-- Şubeleri : Beyoğlu: Karaköy, Kachfiöy. ___ ,,, 

Şartnameler parasu olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde, Ankara
da Malzeme daJreslnde ve Eskl~ehir, İzmirde de İdare mağazalarında dağıtıl-
nıa.ktadlr. 9042 .. DET A 

Ll.ste 
No 

1 
2 
3 
4 

·5 
l!I 
7 
8 
8 

10 
11 

Miktan ve Clnsı 
Adet 

36.260 Cart bat kayın traverı 
33.250 
84.350 
111.900 
55.265 

111.700 
32.700 
lS.800 
3.000 

10.000 
1.000 

.. .. .. .. .. 
• 

.. 
" 
" .. 
" Çam 

" ,, 
Makas me~e traversi 

Köprü • .. " 

1 85 4604 
1 75 4159 
2 10 10106 
1 90 Vl30 
1 90 6500 
1 80 11303 
8 20 6482 
3 20 3312 
5 50 1237 

05) 
38) 
75) 

«> 
§ 
::ı 

~ 
l'.ı1 

Günü Saatl 

50) 22.11.39 Çarşamba 
18) 15,30 
00) 
00) 
00) 
50) 23.11.39 Per~embe 

5 00 3750 00) 
6 60 495 00) 

15,30 

DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, SelSnik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta -Adapazarı. !, • ' 
Soba, Poyra, Etüv; Her Nev'i araba j SİRKETİ HA YRİYEDEN: 1 

ve yedek aksamı ile kereste kurutma huıuıunda mütehassııdır. 1 I D 
1
. K K A T 

' Bilumum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır. ___ ,. 

Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 11. 11. 939 tarihinde yenisi mer'iyet mevkiine girecelC olan 
Fabrikamız geml tamir işlerinde kullanılmak üzere (Beş) ve Torna işlerinde kul- ve % 25 den batlıyarak 50 ye kadar fevkalade tenzilatlı 1 ve 3 

!anılmak üzere de (Beş) ki cem'an on işçiye ihtiyaç vardır. "Sanayi mektebi me- aylık aboneman kartlarının tirndiden Köprü gİfelerile Şirket 
:ı:unları tercihan kabul olunacaktır." TaUP olanların gerek şeraiti öğrenmek ve K 1 M 'd .. · · d b 
gerekse imtihan olmak üzere Gölcük Den iz Fabrikaları Umum Müdürlilğüne mü- ontro i.ı urıyetın e satıtına atlanmıştır. 
racaatıarı. (901S) ill••••••••••••••••••••••-••••lllli 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Ba§kanhğından : 
YiYCceiin cinsi Çok Az İlk teminat Tahmini Tarih Günii Saat 

Kilo fiat 
Kilo Lira K. K. S. 

Ekmek 20000 18000 142 SO 9 50 16/11/939 Perşembe 10 
Bir ( Onda Bir ) 

Sadeyağ Urfa 3000 2500 225 00 100 00 16 ,, 10 
Pirinç 3000 2500 63 00 28 00 16 ,. " 10 
Kuru fasulye 1000 800 15 oo 2v oo 16 .. " 10 
Elma 1000 . 800 15 00 20 00 16 " " 10 
Ayva 1000 800 7 50 l O 00 16 " " 10 
Kavun 1500 A. 1200 A. 16 88 15 oo 16 ,,. ,, ıu 
Taze üzüm 800 600 7 20 12 00 16 " ,, 10 
Portakal (80 lilr) 125 sandık 110 S. 23 44 250 00 16 " ,, 10 

Milli PiYANGO 
Bilelinin girdiği cebe : 

8 , O O O Lira da girer ı 

10,000 Lira da 
• g:rer ! 

15,000 Lira da girer ı 

Çilek 300 200 7 42 33 00 16 ,. ,, 10 
Kiraz 400 300 7 50 25 00 16 ..., ., ,, , 10 

Yüksek öğretmen okulunun 940 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nevi ve miktarı yazılı yiyecek eksiltme 
şartnamelerine e:öre ayrı ayrı gösterilmiştir. Bunların ac;ık eksiltme usulile eksiltmeleri yapılacaktır. Ve eksiltmenin h:ıngi gün 
ve saatte yapılacağ'ı ve bunlara ait ilk teminat miktarları yanlannda yazılmıştır. Eksiltme eski Düyunu umumiye bina'<ı ya
nındaki yüksek mektepler muhasebeciliği binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı 
Ticaret Odası vesikasını ve vekaleten hareket edenlerin de noterlikten alacakları ''esikalan göstermeleri mecburidir. 

İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminatlarını yüksek mektepler muhasebeciliği veznesine yatırmaları ve şartnamele· 
ri görmek üzere Vefada yiiksek öğıetmen okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. (8901) 

MEMUR ARANIYOR 
1 Devlet Limanları işletme Umum Müdürlü9~nden: 
1 Devlet !.imanları İş1etme Umum müdürlütü Tra~zon .şubesınde inhilal eden 

ı 
manifesto tahakkuk memııru .. m.~avinliğine müsabaka ıle bır memur alınacaktır. 
lmtih:ın 8/11/939 çarşamba gunu saat 14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin iz<"hat almak üzere idaremiz memurin müdüriyetine müracsat et-
meleri ilan olunur. (9028) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Liltfi DÖRD'ÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. ş. 

Basıldığı yer TAN matbaası 
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İstanbul, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1534 

5 KURUŞ GÜN LOK SIYASi HALK GAZf:TESI 

iDEAL BÜRO 
Bu kitap bUrolarının it çıkarma kudretini arttırmak lltlyenler 
için kın, fakat amelf bir kitaptır. O elze az masraftarla çok it 
naaıl çıkarılablleceOlnl gösterir. Fena ve yantıı bUro uıullerl 

yDzOnden geri kalan, hatta zarar eden veya batan mUeneeeler 
Hyılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmık 

için yazılmıetır. Fiyatı 60 Kr. 

Cephelerden Gelen Yen_i Resimler 

• Yeni harp şarkıları söyliyerek 

cepheye giclen 1 ngüiz asker• 

terinden neşeli bir grup 

lngiliz tayyareleri, Almanya üzerinde uçmak üzere Manş denizini geçiyorlar 

"' 

Bir lngiliz muhribi tarafından dalmıs bir Alman 
denizaltısına karşı atılan bir su bombasının infilakı 

Zigfrid hattında Hap kutusu denüen bir Alman 
zırhlı kulesinden ateş ediliyor 

Bir bahriyeli, kansına 
veda ediyor 

Evvelki halta içinde Fransaya nakledilen lngiliz askerleri limana doğru ilerliyorlar 


