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SiYASİ HALK GAZETESi 

iDEAL B 0 R O 
Bu k itap bUrolarının lı çıkarma kudretini arttırmak lıtlyenleP 
için kıu, fakat ımeıt bir kitaptır. O ılze az maaraflarla çok lı 
nasıl çıkarılablleceölnl gösterir. Fena ve yanlıı bUro uaullerl 
yUzilnden geri kalan, hattA zarar eden veya batan mtleueaeler 
eayılmıyaeak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 Kr. 

Amerika ve Bitaraflar Tiirk · Sovyet 
• Temasları 

Sulh. Y ollarınzn Kapanması Alman 
Liderlerini. Ciddi Endişeye Düşürdü 
Molotof" v~ Ciano 
istişare için Berline 

. . 

Gideceklermiş ! 
Alman - Matbuat Şefinin Son 

Bir · infialle 
Beyanat'ı, 

Karşılandı Amerikada Müthiş 
londra, 14 (Hususi) - Her Hitler . tarafından ileri sürülen 

IU]h tetebhüsünün İngiltere ve Franaaca red ile kartılanması, 
Berlinde tiddetli bir sarsıntı yapmıt ve Nazist liderlerin hepsi de 
fena halde ta.tmnıtlardır. Fakat Alman liderlerinin hala bitaraf. 
lann tavu$Utu sayesinde ıulhe ke.vuflllayı umdukları anlatılıyor. 

Müthiş Bir 
Harbe Doğru 
·~Gıdiyoruz . 

Stokholmden verilen bir habere 
göre, bitaraf memleketlerin ve bil
hassa Skanclinav mcımleketlcrhün 

• 

Resmi Mahafilinde, Anadof u Aiansı, Ankara 

Müzakerelerin Neticelendiğini 

Malumat Mevcut Olmadığını 

T eyi+ Edecek 

Bildiriyor 

manerJra sıraııında 

Moskova, 14 (A.A.) - Şükrü 
Saracoğlu ile Molotof arasmda 
vukua gelen görütme hakkında 
mütemmim malumat mevcut de
ğildir. Yalnız, görütmenin dos
tane cereyan ettiği ve yakında 
yeni bir görütmenin daha yapı
lacağı söylenmektedir. 

Moskova, 14 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Vekili Saracoğlu, bugün 
Molotofla mülakatta bulunmamıştır. 

Müzakereler Bitmedi 
Ankara, 14 (A.A.) - Bugünkü Yft 

nisabah gazetesi, Türk - Sovyet 
müzakerelerinin neticelendiğini ve 
Şükrü Saracoğlunun yarın Moskova 
dan hareket edeceğini yazmaktadır. 
Resmi mahafilde yaptığımız tahki 
katta bu haberi teyit edecek malu· 
mat mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

Bulgar • Sovyet Teması 
Moskova, 14 (A.A.) - Moskova 

ile Sofya arasında bir hava hattı te
sisini görüşmek üzere Moskovays 
gelmiş olan Bulgar sivil havacılık 
şefi Albay Boidev dün akşam Sofya 
ya dönmek üzere Moskovadan hare· 
ket etmiştir. Moskova - Sofya ha. 
va seferfori. mukavelenamesi ...Ynza· 

l' cızan·: M. Zekeriya SERTEL 

I" ngillz Başvekili Chamberla. 
in'in sulh taarruzuna verdiği 

te"aptan sonra Almanya Amerikıtyı 
\re bitaraf devletleri harekete getir
?niye çalıştı. Bunu resmi şekilde yap
~ıya cesaret edemedi. Fakat sala. 

1Yettar bir Alman devlet adamı ağ. 
~t'ldan Amerikanın ve bitaraf dev. 
t.etıerin sulhü kurtarabilecekleri ıl. 
~arn edildi. 

Alman matbuat şefi Dietrich'in be
yanatı da Amerikada infial ile karşı
lanmıştır. Çünkü bu beyanat, harbe 
karşı gelmediği için harbin bütün 
mesuliyetini Amerikaya yüklemekte 
ve Amerikayı da tecavüzün yaptrğı 
emri vfilcileri tanımıya sevketmek
tedir. 

"Royal ·:-.O~k,, lngiliz 
Zırhlısııiı · · Batırdılar 

lanmamıştır. Fakat temin olunduğu· 
na göre müzakereler, halen Moskova 
da yapılmakta olan çok daha mühim 
diplomatik görüşmeler sebebiyle 
yalnız talik olunmuştur. 

Bazı diplomatik mahfillerin işaret 
ettiklerine göre, Moskova • Sofya 
hattının ehemmiyeti pek te o kadar 
fazla olmasa gerektir. Buna binaen, 
Albay Boidcv'in başka bir vazife ala. 
rak gizliden gizliye bazı siyasi son· 
dajlar yapmış bulunması mümkün • 
dür. 

liitıerin girdiği çıkmazdan kurtul~ 
lnası için sulhten başka yol kalına. 
tbı§tı. Çünkü Hitler alacağını almış, 
~k cephesinde mağlup olmuş, ce
!ıubu şarki Avrupayı istila emelin. 

den vazgeçmiş bulunuyor. İngiltere 
"e Fransa ile de hiçbir davası olma.. 
'dı~ 
) IDnı ilan ediyor. O halde harbe ne. 
k.~ devam etmeli? Hitler umuyo:rdu 

1
• İngiliz Başvekili emri vakii kabul 

~ecek, beyhude yere harbe devama 
Uıurn görmiyecekti. 

~ Ch~ınberlain fiili gar:ınti isteyin. 
d ' liıtıer son sulh yollarını da bir 
ı.._efa te<:rübe etmek istedı. Sulbü ya 
h. ?nerika teklif edebilir ve yahut bu 
ila11>ten mutazarrır olan bitaraflar 

eri .. 
b surebilirlerdi. Amerik:ı Cüm. 
urre· · 

'lll ısı, evvelce yaptığı sulh ve 
ı~i aşına. teklifine red cevabı aldığı 
~I~ Yenı bir teşebbüse girmiye ran 
flit adı. Zaten Amerika, Almanyanın 
ti~atını demokrasilere kabul et •• 
~ t ek deınek olan böyle bir teşebbü. 

araftar da olamazdı. 
~d~tnerika reddedince, c;ulhü tahrik 
)ord ek Yegane unsur bitaraflar kalı
tatb·~· İngilterenin Almanyaya karşı 
dev/ etnıekte olduğu abloka bitaraf 
Ye setlerin ticaretini az çok tehlike. 
l'rıiıe0~tnuştur. Alman denizaltı ge
q~tı rı de bitaraiları izaç için cllerin
~<ılttgeleni yapmaktan hali kalma. 
taraf adttlar. Hemen her gün bir bi
~atı:ı tnernıeket gemisinin ya torpile 
tı ta arak, veya Alman tahtelbahirle. 
~ihe t?f1ndan torpillenerek battığını 
~lac::Yoruz. Harp uzun ve insafsız 
~!lrr1 gına göre bu vaziyetten !lluta
q~tı r olan bitaraf devletler bugi.in-, 
4tı:~:~~~ konferansının toplan 

tlırler. Almanya bu ~ıtj· . 
(Sonu Sa: G, 9fi: 

Bu yüzden Amerikanın tavassutu 
bahis mevzuu değildir. 

Vaziyetin bu mahiyeti alması, Al
manyada nazi liderlerini hummalı 

bir faaliyete sevketmiştir. Bita
raf memleketlerin matbuatına akse
den haberlere göre, Her Hitler, Cham 
berlain'in nutkunu tetkik ettikten 
sonra hariciyeden çıkarken müthiş 

hiddet ve asabiyet içinde idi. 

O/enlerin Sa!JıtSı 800 ıı --. Slovakya 
,,-.. h . Ed;.1.• Hududunda .ta mın l ıgor Sovyetlerin· 

Sim diye Kadar 

Gemilerinin 

Batırılan Af man 

Adedi de 18 i 

Denizalt 

Buldu 

Tahşidatı 
Cernauti, 14 (A.A.) - Hudu

du ge~en Polonyalı mülteciler, 
Sovyetlerin Slovak hududuna 

1 
1 

Ziraat Vekili Gidiyor 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Mos-

1

, kovada açılan ziraat sergisini ziyaret 
etmek üzere, bugün Moskovaya ha-

l 
, reket edecektir. Vekile, mebuslar • 

dan Reşat Nuri Güntekin, Ahmet 
Şükrü Esmer ve Sadri Ertem re.fakat 
edeceklerdir. Ziraat Vekilini götüre. 
cek olan Sovyet bandıralı Şivonetya 
vapuru bugün saat 12 de limanımız
dan hareket edecektir. 

Müzakereler Bekleniyor 
Belçika ajansının Bedinden öğ

rendiğine göre, büyük karargah ku
mandanı general Keitel ile genel kur 
may reisi general Halder dün Hit. 
!erle uzun bir mülakatta bulunmuş
lardır. 

Londra, 14 (Hususi) - İngiltere Amiralliği, Royal Oa.k adlı 
zırhlının bir Alman denizaltısı tarafından batrnldığını, teeNürle 
ilan etmİftir. Royal Oak zırhlısı, Royal Soveregn ımıf ındandı. 
Safi tonilatosu 29. 150, gayrisafi tonilatosu 33.500 idi. Gemi tak-

asker ve harp malzemesi yığ- , ••••••••••••••• 
dık1arını beyan etmektedirler. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 3) riben iki buçuk milyon lngiliz lirasına mal olmuttu, Royal Oak~m 
. 138,l lik sekiz topu, 15,2 lik 

F • 1 A d •. R 112 topu, 53,3 lük 4. torpido kovanı 
1 n an ı ya - u s ya ve mazotla işliyen türbinleri vardı. 

Royal Oak zırhlısı 1934 - 1936 

M •• k 1 • y d senelerinde Portsmouth'da esaslı bir uza ere erı arı a tamir görmüştü. Geminin tamiri 4 
Temmuzda tamamlanmıştı. 

Stanislavof mıntakasında son 
günler zarfında birçok Sovyet 
tankları ve alaylan görülnıiiş- l 
tür. Striji ve Lavoczne mınta-
kalannda da tahşidat yııpıl-
maktadır. Sovyet kıtaları Gnrp 
istikametinde yüriimektedirler. 
Bundan başka Sovyetlerin Şi-
malde Almanya ile miiştcrck 
hudutlarını takviye ettikleri de 1 

söylenmektedir. ~-----J 

K ıd H D •• d •• Royal Oak, geçen harpte Dutland a ) eye t 0 n U muharebesine iştirak etmiş ve ts-1 
_ , panya sivil harbinde ateşe maruz 1 Anketimiz: 

Finlandiya Hariciyesine Mensup Bir Zat Diyor ki: 

"Müzakerelerin Uzaması Tabiidir. Biz Müzakere 

Yapıyoruz, Dikte Edilen E~ri Telakki Etmiyoruz .. 
Londra1 14 (Hususi) - Mos

kovada müzakerelerle me'gul o
lan Fin heyeti, bugün Finlandi
yaya dönmek üzere Moskova
dan ayrılmıştır. Daha önce mü
zakerelerin bu alqam da devamı 

~Stijjn~en ... murahhas heye~ 
ı • ge karar vermesı 

.- • . .ıl&.nmlf br. 
'·t; 

.~ 

Fakat Finlandiya Hariciyesi na
mına söz söylemeğe salahiyettar o
lan bir zat şu izahatı vermiştir: 

"Murahhas heyetimizin geri dön
mesi, aradaki fikir ihtilafı bulundu
ğunu gösterir. Fakat müzakerenin 
inkıtaa uğradığını zannetmiyorum. 
Aradaki müzakerelerin haftaya tek
rar baslaması muhtemeldir. Fakat 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) 
• 1 

kalmı~tı. , Bir kaç sene evvel Malta
da bir müsamerede dans esnasında 
vukua gelen hadiselerin muhakeme
si için Royal Oak'ta bir divanı harp 
teşekkül etmişti. 

Ölenlerin 800 kadar oldukları tah
min ediliyor, Kurtulabilenlerin lis
teleri hazırlanmakta ve neşrolun
maktadır. Kurtulanların çoğu hafii 
yaralıdırlar. 

Diğer taraftan, Bahriye Nezareti 
şu tebliği neşretmiştir: 

"Royal Oa~ dritnotu müretteba
tından kurtarılanların adedi şimdi
ye. kadar 370 dir, Bu geminin müret
tebatı takriben 1200 kişi idi.,, 

(Sonu Sa. 6, Sil. 3.) 

Nasıl Anit - Kabir 
Olmalı, Nerede 

Yapılmalıdır? 
Mimar Profesör Sedat Hakkı, An· 

ketimize verdiği cevapta, müsabaka
ya TÜrk sanatkarlarınrn geniş mik
yasta iştirakte'rini temin etmeli ve 
yabancılardan yalnız beynelmilel 

olmuş şöhretlerin jüriye eser geti
rebilmelerini esas olarak kabul et-
melidir. Diyor. Bu yazıyı 6 
sayfamızda okuyunuz. 

ıncı 

EN SON DAKiKA 

Londra, 14 (Hususi) - Bu ak
§&m Berlinde iki defa tnyyare da
fii toplan harekete geçmiştir. Ev
vela 9 u be§ geçe şehrin garp ta. 
rafındaki toplar atış yapmış, pro.. 
jektörler kırk dakika kadar etrafı 
aramış ve bir saat sonra şehrin şi· 

mal tarafında ayni faaliyet teker. 
tür etmiştir. Berlinin bütiın rad
yo istasyonları iki saat çalışm.a
mı§tır. 

lngiliz hava kuvvetlerinin Ber. 
tin uzerinde uçuş yapmadıkla'I'ı 

resmen bildiriliyor. 

TAN. maklneslndeld hususJ tertlbat sa
yesinde bu sütunda her gOn en oıon da
kika 2elen haberleri verecektir. Haber 
olmadıtı g{}n bu kısım bos ıtıılaC'aktır . 





Yazan: Omer Rızıa DOCRU L 

ı ngilterenin ikinci bir zırhlı 
b . kaybetmesi, deniz harbine 

iiyük bir ehemmiyet vermiye kafi 
gelmiştir. Gerçi deniz harbinin mu
kadderatı bu gibi kayıplarla taay
Y~n etınez, fakat Almanyanın, bil
hassa İngniz donanmasının üstiln
lüğUnden kurtulmak için uğraştığı 
\ı'e bunun için İngiliz zırhlılarını İ!I. 
tihdaf ettiği, bu yoldan İngiliz ef
k!rı umumlyeslne harbe devamın 
ı11rarlarını hissettirmek istediği gö
le Çarpıyor. 

ltüyük bir harp sırasında bu gibi 
zayiatlD. önüne geçilemiyeceği şiip· 
he götürmez. Harp demek, mütema
di ıayiat demektir. Harbin her lah-
2'sı, ınuharip her millete büyük fe. 
daklrlıklar yÜ.kıediği gibi muharip 
olnuyanlara da alınan ihtiyat ted
birleri tcşebbilsUnde zararlar verir. 
Büyük bir zırhlının zıyaı, habin se
bep olduju felaketleri birdenbire ve 
hUYilk bir ölçüde göz önüne getirdi
ii için, ayn bir hisle karşılanı.r. Fa
kat bu fedakarlık silsilesi karşısında, 
•ııcak haklı bir davaya bağlı oJan-
1•r Yeni yeni kuvvet kaynaklariylc 
tihazıana.rak ileri atıhrlar ve dava. 
h tahakkuk ettiıtpıek için uğraşır· 
lar. 

Fakat harbin başlangıncından iti
baren zarar gören taraf, yalnız İn
&'iltere değildir. Mukabil taraf ta bir 
Çok zararla.ra uğramıştır. İngiltere, 
t.htelbahir harbini asgari hadde in· 
dJrnıek içi~ çok tesirli {;dbir alarak 
dünya ile muvasalasını idame im
lti.niannı temin etmiş, buna muka. 
lıil J\Jrnanyanın bütün deniz ticareti
l'li dındurmu~, ve tahtelbahir harbi
bl de, bilhassa son haftalar içinde a. 
deta sılıra indirmiştir. Bu yüzden 
~hnanyanın yarı tahtelbahirlerini 
aybettiği anlaşılıyor: 

İngiliz donanması da bunlardan 
teride kalnnlan takip ile meşgul o
luyor ve daha dün, bunların üçünü 
batırmış olduğunu bildiriyor. Al· 
t"nvanın İncri1İ7 fl,.o .. ,.f .. -na,.1n 1 

it estniye ve muhafara altında hare. 
l et .eden ticaret gemilerini imhayn 
,trıkan bulamayınca bitaraf gemileri 
lle uğraşmıya ve bitaraf gemilerlni 
haturnıya ba~ladığı görlilmilştü. Bi
~l'llf gemileri batırmak, beyneJnıi-

1 hukuk kaidelerine uyıun olmadı· 
iı, böyle bir ıeminin batırılması için 
rtluhariplere ait bir gemiyi tehdit et
lnesi şart olduğu halde Alman tah
telbahirleri, muharip· devletlerle ti
caret eden gemileri batırmakta mnh 
~\lr gönnemi,ler ve bu faaliyete de
"•rn edeıelmişledir. 

İskandinavya devletlerlne ait ti
c~ret gemileri hep bu muameleyi 
iol'd.üğil için, İ!lveç hUktlmeti, tira
~et gemilerini müsellah gemilerinin 
l'efakatinde yola çıkarmab karar 
""l'nıiştir. Daha başka devletlerin de 
""ieç ayni tedbiri almak mecburi· 
:tetinde kalacakları görUlüyor. 
. İngiliz donanmasının uğradığı son 

)!ıYaa gelince, şüphe yok ki, harp 1 
~11tnaıunda bu gibi ziyaları fstihfafQ 
1 trıkan yoktur. Fakat İngilterenin in
:a kabiliyeti, bu ziyalan kolaylıkla 
\elafi edecek kudrettedir. Onun için 
lı llJ'bolan bir zırhlının yerini daha 

ı ll§ka zırhlılar alacağı muhakkaktır. l\gil' ı ız tezgahlarının harıl hani çn· 
·~akt • . bı a ve yeru gemiler yet~tır-
ğ ekte obnası da bunun böyle oldu
__::u göatermektedlr. 

8•rllnde Çalrıan Bağdath 
idama MahkGm Oldu 

" Londra, 14 (A.A.) - İngiliz rad • 
.rosu d.. 1 
l'a un gece Ber in radyosunda A. 
:e~ç: neşriyatta bulunan Yunus 
füd 1 hakkında arapça olarak aşa· 
;ıd haberi ~ermiştir: 

h· llllUs Bahrı, İrak hükumeti aley. 
ıne 

clatt P:opaganda yapmak üzere Bağ. 
lil'l akı Alman elçiliği tarafından Ber 
ti,~ davet edil~.ş idi. 1rak hükume· 
trı·· .unus Bahrıyı vatana hıyanet cür 

u ıle be 'd ?tıi§t· gıya n ı ama m.ahküum et. 
ır. 

'l' AN 

Almanlar, Garp Sınırındaki 
, 

Kasabaları Boşaltıyorlar 
-,,. 

Müttefikler, Bitlerin Birkaç Güne Kadar 
' 

Taarruza Geçniesini Mümkün Gör'mektedir 
Paris, 14 (Hususi) - Lüksemburg

dan bildirildiğine göre, Saare ve Mo. 
salle'de hudut boyundaki Alman ka
sabaları süratle tahliye edilmektedir. 
Gümrük memurlarının yerine asker· 
ler ikame edilmiştir. Yarı kalan re. 
kolte kaldırılmıştır. 

Hitlerin Karargahı 
Londra, 14 (A.A.) - Bitaraf mem· 

balardan verilen malUmata göre, 
Hitlerin karargahının Garp cephe
sine nakli için Berlinde herşey ha
zır lanmıştır. 

Bazı mahfillerde Alrnanyanın bu 
hafta taarruza geçmesi beklenmek
tedir. 

............................. TEBLiGLER ................... _....... 
! 

Paris, 14 (A.A.) - 14 Eylut sa hah tebliii: 1 
Gece sükunetle geçmiştir. Mos elle mıntakasında her iki taraf top· ' 

çu ateşinde bulunmuştur. 
Moselle'in Şarkında.gece sakin geçmiş ve yalnız iki tarafın topçu • 

kuvvetleri faaliyette bulunmuştur. 1 
14 ilktcşrin akşam tebliği: ! 
Düşman keşif kollan Sarrein Garp mıntakasında ve "İkiköprü 1 

nUn cenubunda faaliyet göstermiştir. 
Sarrebruck'un cenubu garbisinde oldukça faal topçu atcı:i vuku· 

bulmuştur. 

Berlin, 14 (A.A.) - Garpta, hafif topçu faaliyeti olmuştur. 
Hava muharebelerinde, üç düşman tayyaresi Shleiden, Oberstein 

ve Hayen civarında avcı tayyarelerimiz ve difi toplanmızla düşürül
müştür. Tarafımızdan hiç zayiat yoktur. ............................ --... -···········-·-·,--··-· ______ ..,, ....... -.............. _____ . 

ması, nehrin ötesinde mütemadiyen 
artan Alman tahşidatına atfedilebi. 
lir. 

ilkbahara intizar 
Londra, 14 (A.A.) - Reuter Ajan

sının askeri muhabiri Hore Belicha· 
nın Fransaya nakledilmiş olan İngi
liz seferi kuvvetleri hakkındaki be
yanatının epskerlerin nazarı dikkati
ni celbettiğini ve bunun tehlikeli bir 
teşebbüs olduğunu yazmalttadır. 
Fransızlar da Almanya gibi İngiltere 
nin Fransaya göndereceği kuvvet
lerin miktannı bilmemekteydiler. 

Bu miktar Hore Belieha tarafın· 
dan Avam Kamarasııui,a yapılan be
yanattan sonra anlaşılmıştır. İngiliz 
askerlerinin nakli için muvasala hat 
larının üsleri tesis edilirken Alman
lar hiçbir faaliyette bulunmamışlar
dır. 

3 

Harbe dair rlüfiinceler: 

Kızllay'h 
Türk Kızları 

Yazan: ~lıa Gündüz 

G azetelerdc harp boğuşmaları -
na, yenmiye yenilmiye dair 

çıkan haberlerden çok daha üstün, 
çok daha mühim bir haber okuduk. 
Öyle bir haber ki mevzuunun mu. 
kaddesliğine ve insaniliiine hiç şüp
he yok: İstanbul kızları sıhhi saha· 
da da vazife almak için hastanelere 
başvurmuşlar. Hastabakıcdık kursu 
açtumışlar. Fazilete karşı olan bu 
raibet o kadar artıp yayılmış ki 
kurslan genişletip çoğaltmaya mec
bur olmuşlar. 

Ankara kızlanna da şu miljde:yi 
verelim: Tasalanmayın, Ankara ~rn. 
mune hastanesi de sizler için bir 
kurs açıyor. Hemen başhekimliğe 

gidiniz. Hergiln saat 13 ten 15 e ka. 
dar. Nü1us kağıtlarınızı da götürü· 
nüz. 20 yaşından 45 yaşına kadar 
hepinizi alacaklar. Kurs İkincite~ri· 
nin ikinci günü açılıyor. 

Belki şu dakikada İzmirde de, A· 
danada da, hastanesi olan başka vi· 
layet merkezlerinde de örneklel'i a. 
çılmak üzeredir. 

Hastabakıcı hemşireler.. Kızılaylı 

Tiirk kızları .. Onları dizi dizi gören
lere, onların fahri ve gönilllii şef
katleriyle acılarını dindireceklere 
ne mutlu. 

Köy kızı; kağnı yeder, da,rat' gü. 
der, yük ardar, ve çoğu sırtı ile odun 
taşır. 

Köy kadını.. Onu tanımıyan var 
mı? Ulus Meydanındaki abidenin or· 
tasında Atatürk ve bir köşesinde 

gülle omuzlamış köy kadını duru-

Fransız müşahitleri, yeni bir Al
man kolordusunun Siegfried hattına 
geldiğini söylemektedirler. Lüksem• 
burg - Moselle - Ren müsellesindeki 
Alman tahşidatının taarruza kafi 
geleceği, fakat bu arızalı, dar, ne
hirler ırmaklar ve tepelerle dolu 
mıntakada bulunan Fransız mevzi
lerinin Alman taarruzunun geri püs 
kürtülm•sini mümkün kılacak şekil
de hesaplı olarak işgal edildiği zan
nedilmektedir. 

Bu akşamki resmi tebliğde ilk de
fa olarak kaydedildiği üzere Alman 
faaliyeti şarka doğru ve ormanlık 
mıntakaya intikal etmiştir. 

nehri üzerinde üç köprüyü tahrip et 
tiklerine dair Almanlar tarafından 
verilen haber askeri mahfillerde te. 
yit edilmektedir. Bu kuvvetler, şimdi Hitlerin arzu yor. 

ettiği şekillerde yapacağı taarruz; Şehir kızı; sargı saracak, sancı sa
lan karşılamağa hazırdırlar. Mevsim vacak, ilaç sunacak, teseIH dağıta• 
ilerlediği için şimdi geniş mikyasta cak. Vazifelerdeki hasbilik, diğer·• 
harekat yapmak lınkAnı yoktur. Ya· ymlık, kudsilik birdir; küçüğü bü· 
kında hava, tayyarelerin alçaktan lilğü, aynsı gayrisi yoktur. 

Rhln'deki Köprüler 
Fransızların geçen salı günü Rhln 

Frainsız kumandanlığının 'Rhin ü
zerindeki köprüleri tahrip etmiş ol. 

Benzin, Gaz Ve 
Motorin Fiyatları 

Boşanma Şartları 

Kolaylaştırıllyor 
uçmasına mani olacaktır. Bu mukaddes vazife yalnız bn ha. 

Bundan maada kış yaklaştıkça, in kan ve barut devrinde değil, fa· 
tayyareler ve hava tesisatı bozul- kat sulh devrinde de kızlarımızın 
maktadır. Hitler, ilkbahara kadar ideal edinecekleri vazifedir. 

Harp Vaziyeti 
Ankara, 14 (A.A.) - İkhsat Vekaletin

den tebliğ edilmiştir: 
Ankara, 14 - (Tan muhabiri bil· 

diriyor: ) 
Fena havalar dün gündüz, gecele

yin tekrar bütün askeri harekatı 
Rhin ile Moselle arasında durdur
muştur. 

15 birinciteşrin 1939 tarihinden mute
ber olmak üzere gaz, benzin ve motorin 
:ı7.ami <::lh~ fiv:ıtlan ahvali ha1ıra dola
yıslle a,ağıdak1 şekilde tesbit olunmuştur: 

Adliye Vekaleti uzun zamandan
beri yaptığı tetkikler neticesinde 
medeni kanunumuzun boşanmaya 
taalluk eden maddelerinde, bosan
mak istiyenler lehine bazı deği.şik· 
lfkler yapmak lüzumuna kail olmu!I;~ 

büyük müşkülatla karşılaşacaktır. Bunda göfüsleri ba~~alanndaıi 
Gizli Sil6hlar fazla kabartan nokta, kızlanmız10 

Sinerin topçu ateşi ve baz1 Fransız hava kuvvetleri nezdinde- hiç bir teklif ve propagandaya uy· 
keşif kollarının faaliyeti zikredil. 
mektedir. Almanların bütün bu faa. 
liyeti hep Moselle'nin hemenşarkın
daki mıntaka ile Sarre Louis ve San .. 
lauternin garbinde vukubulmaktadır. 
Avcı tayyarelerimiz sayısız dev

riye uçuşları yapmış ve gerek taras
sut tayyarelerimizin, gerek kara or
dularının harekAtını himaye için bir 
çok muharebelere tutuşmuştur. 

Neticeler şudur: Bir ay içinde düş
manın düşürülen 24 tayyaresine mu
kabil, 8 Fransız tajryaresi düşmüştür. 

Paris, 14 (A.A) - Geçen haftaki 
sıkı faaliyetten sonra cephede hare
kat mutat olan manzarasını almış
tır: İki mevzi arasında küçük keşif 
kolları müsademeleri ve düşman ke
şif kollarının ısran veY,a düşman ge. 
rilerini iz'aç için topçu ateşi. 

1 - Ankara, İstanbul, İzmir ve Sam
sun flyatlarr. 

Çift bilylik teneke benzin: 
Ankara: 639, İstanbul; 5:19, İzmir: 561, 

Samsun: 564 kuru~. 
Çift büyük teneke gaz: 

Ankara: 600, İstanbul: 495, lzı:nh': 500 
Samııun 515 kuru~ 

Küçük teneke gar 

Ankara: 93, İstanbul: 87, !zmir: 82, 
Samsun 82 kuruş. 

2 - Diğer yerlerdeki azam! satış fiyat• 
ları, depo flyatlanna nakllye ve mahalli 
rsimlerin, ve listesi Ve1'9lete tevdi edl· 
len muayyen yerlerde ise, satıcı komla· 
yonlarının ilavesi suretile tayin ve tesbıt 
olunur. 

3 - İstanbul, İzmir ve İskenderun de· 
po fiyatları şunlardır: 
Benzinin çift büyük tenekesi: 500,95 kuruş 
Gazın çi!t büyük tenekesi: 460,10 kuruş 
Gazın tek kOçük tenekesi: 73,35 kuruştur. 

4 - Motorin her yerdeki cari fiyatla-

~ 

tur. Yeni hazırlanmış o1an ve Adli-
ye Vekaleti tarafından Başvekalete 
takdim edilmiş bulunan kanun pro
jesi iki taraf ta boşanma hususunda 
rızalarını beyan ettikleri takdirde, 
bazı kayıt ve şartlar dairesinde, bo· 
şanmayı kabul etmektedir. 

rına, dökmede kilo başına: 0,32 kuruş, 
çift tenekede: 12,80 kuruş ilave edilecek· 
tir. 

5 - Dökme benzin ve «azın ar.ami sa
tış fiyatlarında &!faitda gösterildiği gibi, 
bir değişiklik yapılmamı~tır. 

Benzin litresi: 
Ankara: 17,70. İstanbul: 15.20. İzmir: 

15,20 kuruş. 
Gaz kilosu: 
İstanbul: 14,75, İzmir: 15,20 kuruş. 

ki Reuter Ajansının husust muhabi· 
ri, bazı Fransız kasabalarında mü· 
him miktarda erzak ve harp malze
mesi depo edildiğini bildirmektedir. 

Hava karargahlan haline getirilen 
bu kasabalar hayrete şayan bir ma· 
baretle maskelenmiştir. 

İ~gilterenin gizli silah ve malze
me listesinde kayıtlı bulunan yeni 
tipte bir mitralyözün montajı yapıl· 
maktadır. 

Yapılan hesaplara göre bu tipteki 
mitralyözler tayyarelerin müdafaa 
ve,taarruz imkanlarını çoğaltacak 

ve bunlar karada kullanıldıkları za· 
man alçaktan uçmak cüretinde bu· 
lunacak, düşman tayyarelerine kar
şı depolar, hava meydanları ve di
ğer tesisat daha iyi bir şekilde mü· 

'dafaa edilebilecektir. 

HADiSELERİN iÇYÜZÜ 
• Sovyet1crin Baıtıktaki f~aUyetinin Almanyaııın İskan- ltibbentorp, ilk seyahatinde Baltık meselelerine pek 

dinavya devletleri nezdindeki nüfuzunu kırdığını ve aı temas edildiğini. ve sadece Molotofun kendisine, 
ayni zamnndn Şarki Prusyayı tehdit altına aldığ'ını ile· Sovyetlerin eınniyctinin temini için Baltık devletle-
ri sürerek Alman donanması Başkumandanı Amiral riyle mütekabil muavenet paktları aktedileceğlni, 
Raeder istifa etmiştir. Bu vaziyet karşısında meauliy4tt söylediğini beyan etmiştir. 
deruhte edemiyeceği cihetle Cebir ve tehdit karşısında Müteakıb<'n ikinci seyahatindeki müzakerelere temH 
kalmadıkı takdirde istifada 11rar edeceğini söyllyen A· eden Rlbbentrop, Stalin ile Molotofun kendisine mü· 
miral Raeder, Moskova görüşmeleri esnasında veya tekabil muavenet paktlannın kafi ttelemiyeceğlni söy· 
daha sonra hu vaziyetten donanma baıkumandanı '9ı· liyerek Baltık hilkılınetleriyle, anlaşmalar yapmak su• 
fatiyle kendisinin haberdar edilmemesinden dolayı retiyle, buhri. berri, havai üsler elde edilmesi icap ede· 
Ribbentr'>pu şiddetle tahtie etmiştir. ceğini ilave ettiklerini anlatmıştır. 

madan kendiliklerinden koşup gel~ 
meleridir. 

Dünya öyle bir dünya oldu,.ki 
harp, kıtlık, muhacirlik, kaza, fela
ket, salgın her memlekette her :ı:o. 

man için ihtimallerin en önünde ge
liyor. Bunlarla mücadele, o memle· 
ketin cinsi~·et gözetilmeksizin blltiin 
ev1At1anna bir borçtur; ''icdan, şef
kat ve fazilet borcu. 
Kırlayın \'e hastanelerin gedikli, 

ıneslekten olan esas hem~ireleri var· 
dır. Kızlarımız hayırseverlikleriyle, 
vatanseverlikleriyle bu değerli hem. 
şirelere birer yardımcı olacaklat'. 

Şöyle bir tasavvur edelim: Ctim
huriyet, Gençlik Bayramlarında or· 
du geçiyor, İzciler ıeçiyor, sporcu
lar geçiyor, halk geçiyor .. Bunların 
başında da bir sulh, hayır, şefkat a
layı geçiyor: Lacivert roplu, başları 
Kızılaylı, Kızılaylılar! 

Sulh güvercini ister %eytln yapra. 
ğı uçursun ister defne. Yırtıcı atma
caların elinden kurtulamıyor. Sem· 
boldilr, hayaldir, telakkidir. Fakat 
KmlayWarın dalla yaprakla hulya 
ile ilgileri iJişlkleri yoktur. O bir re
alitedir ki bakım getirir, teselli ge
tirir, saflık getirir, emniyet getirir. 

Sıhhat, İçtimai Mua\•enet, Kızıl. 
ay ve hayır teşekkUllerimizle bera
ber kendi kendimizi şunun için teb· 
rik edelim: Böyle evlatlarla dolu bir 
vatanda yaşıyoruz. 

Son yapılan hali bir topf:,ntıda, Alman Nasyonal 9 Alman devleti, Macar h!kumetine müracaat et· Bulgarlar 11 
Soayaliat parti•i, mühim bir karar rJermiftİr. Bu , miş, ve badema, Macar siya.etinin Almanya ile Sınıf Asker • 
kcırııra göre, parti, ordu ve millet ara.aınıla irti- yapılacak iatişarelere göre taayyün etmesi lüz.u-
batı temin edecek bir te1kilat kuracaktır. Bu munu bildirmi,tir. . T opl 
te,kilatı idare edecek olan Nazi şeflerinin rilıilei Bu demar,, ita/yan lafiıt mahalilinJe, menfi bir uyor 
meratibi, şu sıra ile teıbit olunmuştur: tesir uyandırmı,tır. Zira, şimdiye kadar, har ıiya• Sofya, 14 (A.A.) - Harbiye neza. 
1 - Hitler, 2- Göring, 3 - Hess, 4 - Himm.. si hareketinden evvel· ita/yanın reyini ve likrini retinden bildirildiğine göre 1907 ile 

S 1918 sınıflarından şimdiye kadar as. 
ler, 5 - S. • te,kilatının reiai, 6 - Bravçiç, aormayı unutmıyan Macar hükumetinden, Al- kerlik etmemiş olanlar 75 günlük bir 
7 - Dahiliye Nazın, 8 - Doktor Ley, 9 - Ve manyanın böyle bir talepte bulunm~ı,. hüınüni· talim devresi için 20 ilkteşl'inde si .. 
Adliye Nazırı. Bunlardan ıonra, sıraya diğer na• yet alameti ıayılamamıfhr. Bilakis ltalyanlar, bu 18.h altına çağırılacaklardır. 
zırlar girmektedir. Bu arada, Göbels'in adının yi. demarşı, Almanyanın, Balkanlarda, ltalyan men- ı . * 

Polonya Harekatı ne geçmeme•İ na.zarı dikkati celbetmektedir. laatlerine aykırı niyetler bulemekte bulunUfU· Bükreş, 14 (A.A.) - D. N. B.: 
~ S E d• * nun bir delili addetmi,tir Cianonun Berline eon Romanya seyrisefain kumpanyası 

"" ona r 1 • Baltıkta Sovv. etlerjn Almanyayı ciddi endişe1ere sev. A Doğu Akdenizi ve İskenderiye ser .. ~erlin 1 ) seyahatinden sonra, ltalyanlar, lmanyanın, 
sil~ • 9 (A.A. ~ Alman ordu. kedccek hareketi karşısında Nazi Şeflerinden bazıları vislerini şimdiden tatil etmiştir. İn. 

aşktını. d ı ğ t bl'~ di kendilerini, saıle Alman menfaatlerine hizmet- ·ı· ı· 1 kl' ş an an ı ı e ıs c yor: Fon Ribbcntropu, birinci ve ikinci Moskova seyahat- gı ız ıman arına eşya na ıyatı da, 
tiltaatkta, Alman - Rus hududu is. lerindckl müzak<'rc ve varılan neticeler hakkında kar bir ferik ol.arak lnıllanm.aya azmetmİf bulun- tatil edilmiştir. 
taıta7etindeki hareket bugiin sol ının kati ve esaslı malumat vermek iizere tazyik etmişlerdir. duğuna katiyen inanmıflartlır. Milli kalkınma cephesi yüksek kon 

tlt, atının işgali ile nihnyetlcıınıiş-·=------------------------------------------------------------..! seyi, kralın doğum günü olan 16 teş-
1 tinievvelde toplantıya çn~ırılmıştır. 

• 
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Rumen Turist Ofisi 
Dün Merasimle Açıldı 

İŞİN ŞAKASI 

Açhk Reiimi 
Yazan: NACI SADULLAH 

A lman gazetelerinde okuduğumuza 

göre, Almanların bir ha!tada ala
bilecekleri gıda, şunlardan ibaretmiş: 

50 gram tereyağ, 500 gram et, 280 gram 
şeker, 110 gram reçel, 20 gram kahve, ye 
43 gram da sun'i - yani Erzatz - kahve! 

Acaba Alman milleti, Hitiere sezdirme
den, dünyaya "Açlık grevi,, mi yapıyor 
dersiniz? 

Bari bu gidişle, Nasrettin Hocanın meş
hur fıkrasındaki gibi, tam açlığa alışacak
ken, kazaya uğramasalar ... 

Geçen gün, rast geldiğini, tıpkı Alman
ya gibi yutup mide fesadına uğrayan bir 
arkadaş doktora gitmiş. Doktor, bu arka
daşa: 

"- Siz, demiş, on beş gün "Nazi reji
mi., ne muhtaçsınız!,, 

Dünkü merasimde Rumen Sefiri nutuk söylerkerı 

Görüyorsunuz ya? "Nazi rejimi,. , ya
vaş yavaş, bir "Sıkı perhiz,, formülü sa
yılıyor ve tıbbi ıstılahlar arasına karışı
yor. 

Romanya Sefiri M. Stoyka, dün sa 
balı saat 10,30 da, Rumen Turizm 
Ofisini Beyoğlundaki yeni yerinde 
açmıştır. Sefir, bu münasebetle, Ru
men - Türk dostluğundan, derin bir 
samimiyetle bahsetmiştir. Türklerin 
Rumanyayı ve Rumenleri, Rumenle
rin Türkiyeyi ve Türkleri çok yakın
dan tanımalarını kolaylaştırmak ve 
mütekabil seyahatleri arttırmak 

maksadiyle kurulmuş bulunan bu O
fisin başaracağı büyük vazüenin iki 

ihracat işlerinde · 

inkişaf Var 
Dün de hararetli ihracat muame- ı 

leleri olmuştur. Almanyaya mühim 
miktarda tütün gönderilmiştir. İtal
ya, İsveç, Norveç ve Mısıra muhtelif 
cins fındık yollanmıştır. Danimarka 
için ay çiçeği küsbesi, İtalya, Yuna
nistan, Bulgaristana tuzlu ve taze ba
lık, Filistine lakerda, !sviçreye halı 
ve fındık ihraç olunmuştur. 

Küçük baş hayvan derileri için 

İtalya ve Fransadan talepler gelmek. 

tedir. Muhtelif mallarımızdan d:a bi

taraf memleketler için .istekler art
mıştır. 

.Ü 

T enelfı buhranı 
Şehrimizde balık konservesi 7ap. 

mak için tenekeye ihtiyaç vardır. A
merika, İngiltere ve Almanyadan te

neke gelmediği için fazla balıkların 

konserve edilmesi güçleşmiştir. İh

racat mukabilinde teneke ithali için 

alakadarlar arasında temaslar yapıL 

maktadır. Romanyanın piyasamızdrın 

tütün alacağı haber alınmıştır. Ro -

manyaya ve Fransaya tütün numu
neleri gönderilmiştir. 

Dün gelen mallar' 
Amerika bandıralı Eksigeys va

puru dün Amerikadan limanımıza ge 

lerek piyasamız için muhtelif ma

deni yağlar, röntgen ve fotoğraf mal. 

l k Bir Fransız gazetesinde okumuştum: 
mem e ete temin edeceği faydaları Amerikada, bir karı koca, bahse girişmiş-
belagatle tebarüz ettirmiştir. Rumen ler. Erkek: 
Sefirinin bu nutku, açılış merasimin- "- Almanlar, o kadarcık gıda ile yaşı-

yamazlar!,, Demiş. Karısı ise, aksini id
deki zevat tarafından şiddetle alkış- dia etmiş. 

lanmıştır. Bu nutka, Beyoğlu kay- Adamcağız, bu bahsi kazanmak ve id
makamı, ayni samimiyetle mukabe- dias.ını ispat etmek ic:in, iki hafta bir 

"Nazi,, gibi yaşamıya karar vermiş ve o 
ınine kadar aldığı gıdanın miktarını bu lede bulunmuştur. 

Bu samimi toplantıdan sonra, "Sa- yazımın başındaki listede oM.ıduğunuz 

ray,, sinemasına gidilmiş, ve orada, 
ziyaretçilere turistik karakterde 
filmler seyrettirilmiştir. 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: l - Mutat 

olan 939 Teşrin celbine başlanılmıştrr. 

Hiç askerlik etmemiş aşağıda doğum ve 
sınıfları gösterilen mükelleflerin nüfus 
cüzdanlarile §Ubeye gelmeleri ilan olu-
nur. 

316 ilan 328 doğumlulardan muhabere, 
316 ila 328 Doğumlulardan Topçu, 330 
Doğumlulardan Topçu, 333 Doğumlular_ 
dan Topçu, 330 Doğumlulardan Istibkam, 
332 Doğumlulardan Gümrük, 333 Doğum. 

lulardan Gümrük, 332 Dorumlulardan 
Tank, 333 Doğumlulardan Tank, 332 Do
ğumlulardan Hava, 334 Doğumlulardan 

Hava, 333 Doğumlulardan Harp sanayii. 
Bu doğumluların toplama günü 25-10-

939 bedeli nakdi 24-10-939 akşamına 
kadar kabul edilir. 

2 - Piyade, muzika, Sı.ivari, Demiryo_ 
lu, ve nakliye sınıfları için ayrıca ilan ve
rilecektir. 

Eminönil askerlik şubesinden: 1 - 939 
Teşrin celbinde askerlik yapmıyan 316 
ila 334 dahil dofumlu hava, .kimya, güm. 
rük, tank harp sanayi, muhabere, ve istih
kam sınıfları askere alınacaklardır. 

2 - Bu erattan bedel vermek istiyen_ 
lerin 24 I. Te~. 939 akşamına kadar be_ 
delleri alınacaktır. 

3 - Bu eratın toplanma ıünü 25 I. T~ş. 
939 Çarşamba günüdür. 

4 - Bu doğumlulardan yoklama kaça
ğı ve bakaya bulunanların vaziyetleri in_ 
celenmek üzere şimdiden şubeye gelme. 
!eri ilan olunur. 

hadde indirmiş: Fakat beşinci gün başı 

dönmeğe, altıncı gün gözleri kararmıya, 

yedinci gün midesi yanmıya, sekizinci 
gün dizleri titremeğe başlamış. Hele si
nirlerinden, hiç hayır kalmamış. 

Kocasının bu hale girdiğini gören o bi
çare kadıncağız, bahsi kaybctmeğe razı 
olmuş ve kocasına: 

"- Yeter artık .. Demiş, kabul ettim: 
Sen haklıymışsın!,. Fakat, inatçı adam, 
on beş günü doldurmaktan vaz geçmediği 
için, ikinci haftanın sonlanna doğru ya
tağa düşmüş. Ve çağrılan doktor, onu, 
muhakkak bir ölümden kurtarmak için. 
zorla karnını doyurmuş! 

Vakıa, bir milletin açlı~ile istihzaya 
kalkışmak, vicdanlı b!r hareket değildlr. 
Fakat Almanya, aç kalmamak için silah
lanmadı, biUıkis, sadece si13hlanmak için 
aç kaldı. Hele o ml11eti bu derece sililh
lanmıya sevkeden ihtirasın mahiyeti de 
düşünülürse, bugünkü acıklı Akıbetin 

merhamete lfıyık sayılmaması gayet 'tabii 
görülür. 

Şimdi, Almanyada, ~ıda buhranite bir
likte, bittabi endişe de artıyormuş. Al
manyada bu buhran- ve endi e, biraz ev
vel yazdığım sebep yüzünden bütün dün
yada, merhamet yerine sevhıç- uyandll·ı
yor. 

Ve Fransız mizahçıları, 'l:iu buhranı, he
men her gün bir nükte ve alay mevzuu 
olarak kullanıyorlar. Nitekim, dün gelen 
mecmualar da, Almanyadaki buhranı ala
ya alan yeni karikatürlerle doluydu. Bun
lardan bir tanesi, bana, - nükte inceliği 
bakımından - diğerlerine müreccah gö
ründü. Karikatürde, iskelet haline girmiş 
iki Alman konu~uyor. Birisi: 
"- Duydun mu, diyor, Rusya bize, 

muhtaç olduğumuz her ~eyi verecekmiş. 
Arkadaşı: 

"- İnanmam.. Diyor. 
Diğeri, arkadaşını ikna için: 

1'

1 

________ .... ______ .. "- Ben, diyor, buna inanıyorum: Zl-

T 1 Y A T R O L A R 1 
ra, "Bertin,. radyosundan değil, gizlice 

1 "Londra,, radyo~undan dinlediın-
1 Arkadası, ümitle soruyor: 

"-Ne diyordu? 
Diğeri cevap veriyor: Şehir Tiyatrosu 

" O R A M ., KISMINDA "- Rusya, bize, vagon vagon "Serma
ye,, göndermeğe başlamış! 

TAN , .................................... ~, 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğü ilanları 
Evvelce Münakalat Vekaletince yapılan ilanla, 15 Teşrinievvel 939 tari

hine kadar kabul edilceği bildirilen, İngiltereye ısmarlanacak gemiler hak
kındaki teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihinde kadar kabul edilecektir. (8472) 

'---------------------·---------' Bugün SARAY Sineması ...,, 
Bütün zevkleri tatmin ve Küçüklerle büyüklerin takdir nazarlarını 

celbeden zengin ve emsalsiz bir program takdim ediyor: 

Ağlarcasına güleceğiniz şen 

ve neş'cli bir komedi 

LOREL ve HARDY 
HARBE GİDİYOR 

Bu emsalsiz kahkaha Krallarının 

Türkçe Sözlü son temsilleri 

İlaveten: FOKS JURNAL 

Esrar ... Heyecan ... l\facera ... Aşk .. 
Hareket... Sergilzeşt... dolu bir 

şaheser 

Mr. MOTO'nun 
SON KOZU 

Hindistanın D'ANGKOR ibadet
gahında cereyan eden büyük 

zabıta romanı. 

en son Harp havadisleri. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. , ...................................... , _ ....................................... '\ 

- Sevdiğim kadını ben öldürdüm .•• 
- Niçin mi? 
- Sebebini anlamak için bugün 

LALE SİNEMASINDA 
EMiL ZOLA 'nın dehasının yegane temsili 

( JEAN GABİN - SlMONE SlMON ) un 
kudretinin en büyük şaheseri: Tekmil dünyanın en büyük Fransız filmi 

HAYVANLAŞAN İNSAN 
Filminde: Alkolik babaların günahını çeken evlatların feci hayatını.. 
Kıskançlıkların doğurduğu acı sahneleri ve hakiki hayatı tekmil can
lılığile seyredeceksiniz. İlaveten: En son Metro Jurnal harp haberle
ri, renkli Miki Valt Disney. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk ma-

' tineleri, suareler için biletlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 43595 

• , 

15. 10 - 939 -=--

ANKARA RADYOSU 
fürkiye Radyodifüzyon Postaları 

riirltlve Radyosu Ankara RadyosO 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kcıı. 120 it«· 

r. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 S::W• 
r. A. P. 31,70 m. 94li6 Kes 20 K<P· 

Paza r, 15. 1 O. 1939 

12.30 Program, ve memleket ısaat ayat'l• 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50 
Türk Müziği: Küme halinde yeni şarkıiat· 

Ankara Radyosu Küme Ses ve Saz Heye. 
ti. İdare eden Mesut Cemil. 13.30 - 14.30 
Müzik (Küçük Orkestra - Sef: Necip AS· 
km) 1 - Jos. Strauss: Kadın Kalbi ope· 
retinden bir parça. 2 - Niemann: Çatls. 
ton (Dans) 3 - Puccini: Madam But. 
terfly (Fantezi) 4 - Korsakov: Hint şar• 
kısı. 5 - J. Strauss: Cenup Çiçekleri 
(Vals) 6 - Franz Lehar: Uç kadınlı bil'.' 
adam operetinden Potpuri. 

18 Program. 18.05 Memleket saat ayartı 
ajans, ve meteoroloji haberleri. 18.25 Mii• 
zik (Radyo Caz Orkestrası) 19 Çocuk ı;a.. 

ati. 19.30 Türk Müziği: Çalanlar: Vecihe. 
Reşat Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozaıı• 
I - Okuyan: Necmi Rıza Ahrskan. 1 _. 
Nihavendi kebir Peşrevi. 2 - Arif Be1 
- Nihavent şarkı: (Şarap iç gülfeminde) 
3 - Rahmi Bey - Nihavent şarkı: (Saç· 
larına bağlanalı) 4 - Reşat Erer - Ni. 
havent şarkı: (Aşkınla ben ey nevcivan) 
5 - Reşat Erer - Keman Taksimi 6 -
Nihavent şarkı: (Çözülme zülfüne ey d.iJ,. 
rüba) 7 - Arif Bey - Nihavent şarkı: 
(Söyle nedir baisi zarım benim) 8 - Ni
havendi kebir saz semaisi. II - Okuyan: 
Semahat Özdenr:s. 1 - Lemi - Hüseyni 
ljarkı: (Zaman olur ki) 2 - Lemi - Hü .. 
seyni şarkı: (0 ı;ilzel gözlerle bakmasını 
bil) 3 - Eviç Türkü: (Yürüdükçe servi 
boyun) III - Okuyan: Mefharet Sağnak. 
1 - Mahmut Ceıalettin Paşa Hüzzanl 
Şarkı: (Baisi figanı naleme) 3 - Lerni 
- Muhayyer şarkı: (Gezdim yiirüdürn)• 
20.30 Konuşma. 20.45 Türk Müziği: (Fa.. 
sı1 Heyeti) 21.30 Müzik (Dans Müzi~ -
Pl.) 22 Memleket saat ayarı, ve ajana ha· 
berleri. 22.15 Ajans Spor Servisi. 22.25 
Müzik (Cazband - PI.) 23.25 - 23.30 
Y armki Program ve kapanış . 

, .... --~~---------------------------· 2 tlaftadanberi Bütün lstanbul l-lalkının Alkışladığı 

MARIE ANTOINETTE 
NORM.( 

p E 

Şaheserler faheserinin 

SHEARER • TYRONE POY ER 

K M ELEK 
Sinemalarında layık olduğu muvaffakıyeti kazanmaktadır. 

Dikkat: Seanslar 11 - 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 dadır. Bugün her iki sinemada saat 11 - seansı tenzilatlıdıt. 

lzmirlilere: Bu filmi Türkçe Sözlü ELHAMRA Sinemasın da muvaffakıyetle gösterilmekteaır. , ....................... -....................................... ~ 
20 ve 40 yaşlarında seven kadınlar: .• 

yuva kuracak gençler .. Kızlarının ve evlatlarının mürüvvet ve saadetlerini görmek istiyen Ana ve Babalar .. 

Sümer Sinemasmda Gösterilmekte olan GEORGES OHNET'in büyük eseri ve FRANCOISE 
ROZAY ile P RENS TROUBETZK OY'un emsalsiz temsilleri. 

ANA K A L B i ( Serge Panine ) 

Hissi, içtimai ve ahlaki şaheserini muhakkak görmelidirler. Mevzuu: Cinayete kadar takip ettikleri bir 
maceraperestin aşkı için mücadele eden 3 kadın, büyük Lüks... Aşk, hareket ve zarafet Filmi. 

EKLER J URNALDA: Alman ordularının Polonyaya girişleri, İngiliz -Fransız ordulan •• Harp sahneleri •.• 

~--•••••• .. - Bugün saat 11 ve 1 detenzilatlı matineler. -•••••••••" 
zemesi, pirinçten ve demirden ma- TEPEBA§I 

mul muhtelif eşya, kalay, muhtelif 
Gi.ındüz 15,30, gece 20.30 

ROMEO • JÜLYET 

tıbbi ecza ve kimya maddeleri getir
miştir. Bu hafta içinde yine Amerika, 
İtalya ve İngiltereden bir çok itha
ıat maddeleri getirileceği, vapurla _ 
nn yolda bulunduğu habı?r verilmek-

Komedi K19m1: İstlklAl caddesi 
Bagün saat 15.,30 da KELOÖLAN Çocuk 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 

VENi. NEŞRIY AT ı 

_, ______________________________________ __ 
SENENiN iLK BÜYÜK TÜRK FiLMi 

iKi KERE 1 Ki 
Ülkü - Halkevleri Dergisinin 80 inci 

sayısı, kıymetli yazılarla çıkmıştır. 

Halk Opereti 
DENIZ MECMUASI - Üç ayda bir 

çıkarılan bu mecmuanın 354 üncü sayısı 

intişar etmiştir. tedir. -.. Su akşam 9 da (ZIR DELİLER) 

Bu zat l\!ustaia Kemal Paşanın lise önünde selamımı 
iade ettikten sonra kendisine döndüğünü ve yavaşça 
''diplomat vali, şehir dışına gelmiyor, büsbütün gö .. 
rünmemeği de hoş bulmuyor, bizi burada karşılıyor,, 
dediğini söylemişti. 

Beni pek müteessir eden bu sözlere karşı nefsimi 
müdafaa etmedim. Çünkü hadiselerin beni müdafaa 
edeceğine, yani millet ve vatan için çalışanlara bütüıı 
benliğimle bağlı olduğumun kolaylıkla sabit olacağı. 
na. imanım vardı. Nitekim üç beş gün sonra Mm:tafa 
Kemal Paşa da, arkadaşları da beni milli cerny~nın 
en samimi bir hizmetkarı olarak kabul ettiler veba. 
na ara!arında yer verdiler. 

Ben bu !stikbal günü Mustafa Kemal Paşanın Ra .. 
sim Beye kuvvetli bir söz söylediğini duy•lum. Ra
sim Bey, şehirden hayli uzak mesafede misafirleri 
kar~ılamıştı. Paşa, derin bir itimada :ayııc gördüğü 
bu değerli Sıvaslıyı görür görmez, mahut Mösvö 
Brüno maslahatı dolayısile ve benimle beraber çek. 
miş olduğu telgrafa telmih ederek şu sözleri söyle
miş: 

- Rasim Bey, gençler için vatani i!]lerde l>Jmek 
mevzuubahıs olabılir. Lakin korkmak asla! 

O maslahatta korkaklık gösterenin kendisi değil, 
belki. ben olduğumu Rasim ·Bey cevaben söyledi mi, 
bilmiyorum. Fakat ben orada hazır olsaydım, Sıvasın 
işgal ediieccğini söyliyen Fransız binba§ısının bu 
tebliğinden korktuğumu, çünkü öyle bir işgalin mil
leti Mustafa Kemal Paşadan ayırması mümkün ol .. 
duğur.a göre korkmakta haklı bulunduğuma söyler. 

TEFRiKA 
~~ ~~ 

Her_ ne ise, sadede döneyim: Mustafa Kemal Paşa 
ile arkadaşlarını lise kapısında selamladıktan sonra 
evime döndüm. Zaten vakit geçti. Misafirleri rahat. 
sız etmf'k doğru değildi. Lakin evde de raha: dl:'ğil
dim. Zira nert>de görülürlerse hemen yakalanıp hap
sedilmeleri ve mahfuzen ( !) Istanbula gönderilmele. 
ri - belki on kere - emredilmiş olan bu zevutm al
kışlar içinde Sıvasa girdiklerini tarafımdan dahi 
seliımlandıklannı Dahiliye Nezaretine bildirmek ıa. 
zımdı. 

Bunu nasıl bir lisanla yapacaktım? Uzun dü~ünce. 
lerclen sonra - fakat ertesi gün - şu telgrafı yaz,.. 
dım: 

Dahiliye Nezareti Cellleaine 

Vilayatı şarkiye müdafaai hukuku milliye Erzu. 
rum kongresinin heyeti temsiliyesile Mustafa Kc.:mal 
Paşa ve Rauf Beyin dün akşam geç vakit istikballe. 
rina şitap ed~n sunufu m uhtelifei ehaliden mürekkep 

ALLAH iN 

No. 43 
bir cemmi gafirin alkışları arasında Sıvasa muvasa
latl:ı yarın inikadı takarrur eden kongrenin içtimaın.. 
da hazır bulunacakları berayı malumat arzoluımr. 

3 - Eylul - 335 
Sıvar Valisi 

Reşit 

Görülüyor ya. memur zihniyeti kalemimden ayn. 
laıruyor M. Kemal Pş. ile arkadaşlarının S;,vasa gel
diklerini ve kongrenin açılmak üzere buhmdukl:ırmı 
habe.c verirken bu zevatın Erzurumda açıl:ın bir kon
grenin heyeti temsiliyesi olduklarını hatırlatmakt:ın, 
yani y~pılacak işin yapılmış bir işi tamamlamaktan 
ibaret olduğunu söylemekten kendimi alamadığım 
gibi, onların halk tarafından alkışlarla karşılandığını 
tasrih etmekle de milletin bu kongrelere ve kongre. 
cilere muzahir bulunduğunu ihtar etmekten de ne.f. 
simi menedememişim. Bu sözler tamamile hakikate 
uygun ise de benim Dahiliye Nazınna doğruyu ihtar. 
dan ziyade muhtemel mesuliyetleri önlem~.ıt iı;in 

CENNETi 
böyle bir Usan kullandığıma şüphe yoktur. Çünkü 

o nazırın elinden gelse beni de mahpese sokacağına 

kanaatim vardı. Zamanı gelince onun tevcih edeceği 

darbeler~ şimdiden siper hazırlamak lazım idi. 

Kongre, 4 eyliıle rastlıyan perşembe günü açıldı. 
O günün sabahı. Emir Paşadan nakil suretne kulağı. 
ma fısıldanan bir habere göre Bekir Sami Beyin e
vinde Rauf, Kara Vasıf, İsmail Hami BeJlerle daha 
bir kaç kişi toplanarak Mustafa Kemal Paşanın kon· 
grc reisliğine seçilmemesini kararlaştırnıış1ar imiş. 

Ne yalan söyliyeyim, bu haberden mütef?ssir oldum. 
Zira ınuka.dderatı kara kara bulutlarla örtülü olan 
vatana bir şafak, bir halas fecri getirmek için toP
lanan bu heyetin daha işe başlamadan "sen V.? beıı,, 
davasına kapılmaları hazin bir şeydi. Bereket versin, 
bu haber müsbet bir netice ile tahakkuk etmedi. 
Mustafa Kemal Paşa 25 azadan terekküp eden kon~re 
heyeti tarafından üç muhalif reye karşı yirını iki rey 
ile reis seçildi ve bu suretle vatani bir teşekkülün 

ilk doğum gününde yüz göstermesi muhtemel niüık 
mikropları ortadan kaldırılmış oldu. 

Kongre müzakerelerini burada yazmak benim i~in 
mümkün değildir. Çünkü o müzakerelere iştirak et .. 
medhn. Fakat her gün muntazaman bana verilen 
malUmata gine müzakere mevzuları ansmda en çolc 
münak:.ışa edilen ve aza arasındaki fikir ihtilaiını en 
ziyade tebarüz ettiren cihet, manda meselesi olmuş-
tur. ' , 

(Deıvamı var) 
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TAN ' MUs ahalb>esü l Haftan on 
ABONE BEDELi 

TOrklye l!cnebl ·----------:------------·------------------------------------J 
1400 Kr. 
750 " 400 
150 • 

1 Sene 
8 Ay 
1 Ay 

Kr. 
• 
" • ı-

1 Ay 

2800 
11500 
800 
100 

MiUetıerarası posta ittihadına dahil 
0hıuyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 80, 18, Si, 
3,15 liradır. Abone bedeli pe:ıindir. 
Adres değiştirmek 215 lruruııtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
~ il4vesl lAz.ımdır. 
.~ 

Avrupa 
Birden Dert 

Kıta ya 
Yanıyor 

GON~N MESELELERİ 

Rumen Turizm 
Ofisinin Gayesi 
D iin sabah, Beyoğlunda, Rumen 

Turizm Ofisinin açılış mera
•1.rn.inde bulunduk. Bu samiml me· 
tasinıde, bu ofisin açılışının sebep· 
terini, bizzat Rumen sefirinden din
ledik. Ve Rumen sefiri Stoyka'nın 
derin bir samimiyetle söylediği söz· 
lerden öğrendik ki, Turizm Ofisinin 
Kayesi, iki memleket arasındaki dos
lılne temaslan sıklaştırmaktır. Bu· 
Rüıı Rumen, ve Türk orduları, müş· 
ltrek gayelerle elele vermiş bulun· 
ll>ıll.ktadır. Milli menfaatlerini bu de
tece teşrik etmiş olan iki milletin 
lıiribirlni çok daha yakından tanı· 
lbası, iki milletin menfaatleri iktı. 
ltasındandır. Hatta değil sade Ro· 
~anya ile Türkiye arasında, bilfils· 
lisna bütün Balkan milletleri ara· 
8tnda, ayni derecede geniş bir an· 
1•~nıa teessüsü elzemdir. Balkan 
lbıilletleri arasında, hudutlar, bir 
tok ayrılıklara yol açan birer du· 
~llr halinde kalmamalıdır. Roman. 
~il ile Türkiye arasında, gittikçe 
'1ıını arttıran kültürel temaslar, di
ier Balkan milletleri arasında da 
teessüs etmelidir. 

:Mesela Romanya ile Tfirkiye ara

'1nda, vapurla 8 saatte, tayyareyle 

ı saatte katolunabilen kısa bir me· 

'afe vardır. Fakat mesafenin kısalı· 
it na rağmen, henüz Türkiyeyi ziya· 

tet edememiş olan Rumenler, ve 

ltanıanyayı ziyaret .edememiş olan 

'l'lirkler, maalesef büyük bir ekseri. 

~t teşkil etmektedir. Şimdi açılmış 
\11ıunan bu ofi ise, Rumenleri ve 

lürkleri bu imkana kavuşturmak 
tllyesini beslemektedir. İki memle

'ltetin, bu samimi ziyaretlerden ve 

~nıaslardan edinecekleri istifadeler 

ı$ok büyüktür. Bu bakımdandır ki, 

faaUyete geçmiş bulunan Rumen 

~tırizm. Ofisine muvaffakıyet dile· 

~ek, sade Rumenlere karşı besledi-
~-··•iz sıcak dostluğun değU, milli 

~enf aatimizin de ilham ettiği çok 

'atninıi bir temennidir! 

* Çok yakıncla, memlelcenmıze Ru· 
~en. Üniversite talebeleri gelecek
ler. Bunlardan bir kısmı, tahsillerini 
~~ . 

iın Üniversitemizde yapmak üze-
~ burada kalacaklar. Buna mukabil, rt;,_ 

-qk gençleri de, Romanyaya gön· 
~erilecekler, ve Rumen Vniversite· 
~erı nde okutulacaklar: Bu da gös· 
ııtetnıektedir ki, Rumen Turizm O· 
lis 1tıin gayesi, iki memleket arasın-
ıdaıc· 
.1 

1 kültürel temasları da kuvvet· 
"Cll.d' ll'tnek \:e arttırmaktır. Fakat bu 
"lrada başka bir noktaya da temas et· 
~eden geçemiyeceğiz: Dünkü sami· 
llli 

IOerasimden sonra, Rumen Tu· 
.. ia:ın 
fil Ofisi tarafından hazırlanan 
l'e~leri seyrettik. Bu filmlerin ga-

e.ri, yabancılara Romanyanın gu" -
teıı k ~il 1 lcrinl tanıtmak, ve Romanya-

seyyah celbetmekti. Bu filmle.rin 
te'°l'·ı 
lle 1 ınesinde &'ÖSterilen sanatkara· 

S evgili büyük kardeşlerim., 
Başıma gelen yeni büyük fela. 

ketten elbette haberiniz vardır; fa
kat insafınız olmadığı için, yardı. 
mıma koşmak şöyle dursun, bir 
kerecik hatırımı sormıya, "haHn 
nicede?,, demiye bile yanaşmıyor, 
hepiniz yan çizmiş, uzaktan seyri. 
me bakıyorsunuz. Halbuki ben de 
sizin ana baba bir, öz kardeşinizim; 
bir batında doğduk, bir memeden 
süt emdik, bir arada büyüdük; ta
biatin bir beşiğe yatırdığı 5 toprak 
yavrusuyuz. 
F~kat benim ne talisiz başım var. 

mış ki sizler, olduklarınız yerler. 
de, geniş ovalarınız, yüksek dağla
rınız, kocaman nehirleriniz, hesap. 
sız servetiniz ve pek uslu, pek sa.. 
yılı ve hesaplı nüfusunuzla huzur 
ve refah içinde, hemen hemen va
kasız, hadisesiz yaşarken ben si. 
zinkilere nisbetle daracık bir sa. 
ha üstünde, ova, dağ, nehir hepsi 
kardeşleriminkinden küçük, pek 
azgın, pek taşkın, hadden efzun 
nüfusumla yürekler acısı bir ce
hennem hayatı sürmekteyım. Cis. 
mimle cüsseme uymıyan bu kala. 
balığı taşımaktan belim iki büklüm 
oldu; derimin ve etimin delik de
şik edilmemiş, oyulup kazılmamış 
tarafı kalmadı. Binlerce maden o. 
cağı, silih fabrikası, tersane, tü
nel, yeraltı tramvayı, derken şim.. 
di bunlara bir de iliklerimin içine 
kadar asker, top, tüfek, mermi yer
leştiren Majino hatları ilave edil
di. Evvelce hastalık sadece cildi.. 
rnin üst tabakasında idi; ekzema 
gibi bir kaşıntıdan ibaretti; artık 
adalelerimin içine kadar girdi, ke
mirip duruyor, kanser insan elile 
bana da ulaştı. 

A h, bari sırtımda durmadan 
üreyen bu halk kendi ha. 

linde yaşar, güzel huylu, "ne ver. 
seler ana şakir, ne kılsalar ana 
şad,, bir hılkatte, efendi efendicik, 
uslu akıllı olsa idi, hep bir arada 
kardeş kardeş geçinselerdi, hakla
rına hürmet etselerdi, "elele, kol. 
kola", "kürkünü giy, kürküm yok,. 
gibi zararsız oyunlar, uzun eşek, 
bohça, kaydırak, tura gibi idman 
eğlencelerile, kısacası olimpiyatlar
la vakit geçirselerdi yüklerine, 
gürültülerine, koşuşup itişmeleri

ne, bu kabil tatlı çilelerine yine ta
hammül eder, nüfus fazlalığındnn 
ve yer darlığından şikayeti aklıma 
getirmezdim. Hatta, insandır, bi
ribirinin kanına girmeden dura • 
maz, onu bildiğim için ara sıra, 
1870 deki Alman - Fransız harbi 
nevinden kısa süren komşu kavga.. 
larına da göz yumardım. 

Hayır! Şimdi, harpten evvel, kol

lektif şirketler kuruluyor, adeta 

hisse senetleri çıkıyor, hudutlar ön

ceden çiziliyor, bir kısım devletle;: 

şuna, bir kısmı buna müşteri çı

kıyor, başlıyorlar boğuşmıya .. Sağ

lam şirketi tuttunsa yenilsen bile 
hakkın mahfuz kalıyor. Eskiden 
bir devletin arazisi düşman tara. 
fından istila edildi mi msele biter, 
silahlar teslim olunur, sulh devri 
başlardı. Bugün, bir de bakıyorsu. 

~a :muvaffakıyet, dün hepimizde, Ro
~arı.nyaya seyahat etmek arzusu u
~e dırdı. Bundan da anladık ki, Ru
la.rırı. dostlarıın1z, seyyah celbetme 
llehlltında, kendilerini nümune edl. 
l\ırı. ileceğimiz derecede ilerlemiş bu- 1 
~arı.maktadırlar. Vakıa, bugün, diin· Türk temaslarının artmasını temi· I 
haı·ırı. bu karmakarışık gibi görünen ne çalışan Rumen Turizm Ofisine, 
teh~~de,.~e~lekete seyyahlar geti· azami yardımı göstermek vazifemiz
h ~cegımlzı ummak, uzak bir hul- dir. Bu vazifeyi yaparken, dünyanın 
haa: ınhi görünür. Fakat hadiselerin bir an evvel kavuşmasını temenni 
'hiç ·~~arnakta bulunduğu siuprizler, etti&imiz sulh devrini de nazarı iti. 
t111 •rnsenin malumu deği1dtr: Ya- bara almalı, ve turizm teşkilatımızı, 
t\a :Ünyanın yeniden sulh ve süku. yliklendiği büyiik vazifeyi başara
~etıe av~şrnıyacağını sarahat ve kati- bilecek derecede kuvvetlendirmeli, 

.,. kiın temin eder? genişletmeliyiz. Ancak, bu lüzumu 
Qll 't• 

~ •• 1 ıbarla, Romanyayı, bu bahis· idrak ettiğimiz takdirdedir ki, dün· 
'İittılllllttnei imtisal edinmeli, ve ona kü merasimden, büyük ve faydalı 

~ davranmalıyız.. Zaten Rumen- bir ders alm.ı~ sayılırız! 

1 
Yazan: Re/ ik Halid 1 

nuz ki, bu devlet, beş bin kilomet
re ötede, başka bir devletin arazi. 
sine sığınmış, beş odalı bir eve gir. 
miş, beş eski nazır ve beş yüz mu
hacir askerle beş sene daha harp 
halindedir, hariciye nazırı notalar 
veriyor ve başkumandanı raporlar 
neşrediyor! 

Bu şerait altında nasıl istersiniz 
ki. harp kısa sürsün ... Mağlup dev. 
letler Aylangoz ağacı gibi burada 
gövdesini kesiyorsun, ta orada ye. 
niden filiz sürüyor ve dal budak sa
lıyor. 

Bir zamanlar "insan neslinin 
en zekisi benim hisseme i. 

sabet etti; mucitler, kaşifler, en 
yüksek ilim, fen adamları, askeri 
dehalar, benim toprağımda yetişi. 
yor,, diye sevinir, gurura kapılır, 
kara, sarı, kırmızı, çikolata renklı 
acaip halkınıza bakar, güler, sizi 
alaya alırdım. Cahillik etmişim. 
Meğerse her keşif ve icat, her fen 
ve ilim adamı, her kumandan bir 
fesat tohumu eker, bir harp sebebi 
hazırlar, bir muharebe vasıtası 

rnaydana koyarmış. Şimdi bütün 
bu terakki alametlerine lanet oku. 
yorum; hususile motörü keşfedene 
ağzımı açıp gözümü yumuyorum: 
Motör araba çeker, vinç işletir, yük 
taşır, su çıkarır sanmıştım, dikta. 
tör dahi çıkarırmış. Bence yeni tip 
diktatör motörden çıktı, şimdi şe
ametli bir "motör - diktatör., devri 
geçirmekteyim! · '"""' .. 

Küçük kardeşiniz Avrupanın, bu 
gün içi, dışı, gökü, denizi motör ke
sildi, o kadar ki beni artık on mil. 
yon kilometre murabbaında bir a. 
zametli harp motörü sayabilirsmiz. 

Nereme dokunsanız dönen teker. 
!ekler, şakırdıyan zincirler, ateş a. 
lan toplar vardır. Her yanımdan 
deniz altına giren veya gökyüzüne 
çıkan mermiler fırlar; zehirli gaz
lar fışkırır ve yangın kundakları 

serpilir. Kıtamın üzerinde rahat 
nefes alınacak, korkusuz yaşana. 

cak, silaha sarılmadan durulacak 
bir karış yer kalmadı. Bir gün, ol
duğum gibi "güm!,, diye patlayı

verirsem hiç şaşmayınız. 

D ünyanın en azılı, en haşarı, 
en ihtiraslı, doymaz ve kan

maz insan nesli hep benim başıma 
üşüşmüş; kendimi bildim bileli iş. 
leri güçleri sırtımda cirit oynamak 
ve arkamı yangın yerine çevir
mek; dökütükleri kan ciğerlerime 
işledi, top sesinden sağır oldum ve 
barut dumanından kör ... Hala hırs
larını teskin edemedilar. Eskiden 
bir Balkanlar vardı, al kanlar i
çinde diye üzülürdüm, şimdi her 
taraf volkanlara döndü! 

akınları ne idi? Müstenııieke nın. 
rası nedir? Amerikalara, AvustraL 
yalara nasıl koşuştular ve o sükun 
içinde yaşıyan canım ülkeleri ne 
zulüm ve ne vahşetle benimse
diler, kurşun ve kırbaçla ne şekilde 
medenileştirdiler? 

1 91~ senesinden sonra kendi 
kendime şöyle düşünmüş. 

tüm: 
- Eh, son büyük vartayı atlat. 

tım;ölen öldü, kalan knldı ve canı 
çıkmıyan da aklını başına topladı. 
Toprağım kana doydu, ahalim kav. 
gaya kandı. Artık uzun seneler us
lu uslu otururlar, güzel güzel ge. 
çinirler, hak ve hudut tanırlar. 

Sen misin bunu diyen... Barış 

silfilı yarışına döndü, yirmı yıla 

varmadan yine biribirlerile kapış.. 
tılar. ~avasından mı, suyundan mı, 
talisizliğimden mi, nedir beş kıtada 
zuhur eden cihangirlerden, fatih
lerden, yağmagerlerden ve türedi. 
!erden daha fazlası, daha uslanmaz 
ve nesli tükenmezi benim ufacık 

kıtamda üreyor. Vaktile ağabeyim 
Asya bir kargaşalık devri geçir_ 
miş, Cengizler, Helagüler, Timur. 
lar görünmüş, fakat hepsi de çar
çabuk gelip geçmiş, nam ve ni. 
şanları silinmiş, nesilleri tüken
miş ... Bende ise toprak Sezar fide
liği, diktatör fidanlığı! McmleketL 
min her hangi. hir köşes•nde. '?İ

malde ve cenupta ister ahalidc:-ı, 

ister hükümdar dölünden bir erkek 
çocuk doğdu mu kendi kendime: 
"Eyvah, diyorum, yeni bir Ogüst, 
bir Fatih, bir Napolyon, bir Fred. 
rik, bir Vilhelm, bir Führer, bir 
Duçe mi?,, Kundaklara :Korka kor. 
ka bakıyorum, her beşikte bir a. 
caip formalı, beli kayışlı ve kolu i
şaretli, kimi avcı ceketli, kimi tüy. 
lü şapkalı, kiminin eli kaputunun 
düğmesinde, kiminin perçimi kas.. 
ketinin kenarında bir takım dikta
tör ve cihangir minyatürleri, ma. 
ketleri görür gibi oluyorum, istik
balimden ürküyorum. 

Halbuki sizin kıtalarınızdaki 
beşiklerde olsa olsa bir 

Franklen, bir Ruzvelt, bir Gandi, 
bir Ağahan, bir Lindberg, faydalı 
veya hiç olmazsa zararsız bir uslu 
akıllı bebek yatabilir; sözden ve 
haldı>n anlarlar. Elimden gcJsc. 
gizlice ülkelerinize sokulup kun
daktaki cici yavrularınızı alaca
ğım, aşıracağım; yerlerine benim 
şeytan çekiçlerini koyup, bir mü
badeleye başlıyacağım. Şerri size 
bırakıp hayrı kendime ı;;ekeccğim . 
Benimki kıta değil, arzın fesat 
kumkuması! 

havle çekiyorlar; birine ses çıkar. 
mıyorlar; ikincisine aldırmamazlık
tan geliyorlar; üçüncüsüne "yap. 
ma, ayıptır, mayıptır,, diyorlar; 
dördüncüsüne kaş çatıyorlar, be. 
şincisine diş gıcırdatıyorlar, niha
yet çileden çıkıyorlar, değneği ka
pıyorlar, vur ha vur, bir kızılca kı. 
yamettir kopuyor, kan gövdeyi gö
türüyor, biçare kıtacığımcia taş fü:. 
tünde taş, omuz üstünde baş kal. 
mıyor. 

Haniya içinde gezindikçe gönlü
mü ferahlatan parklar? Hepsine 
siperler kazıldı. Haniya asfalt cact. 
deler? Kum torbaları yığıldı. Ha
niya Ak.denizin cennet adaları? 

Mayn tarlalarile çevrildi. Haniy~ 
palmiyeli Riviera sahilleri? Her a. 
ğacın altında bir nöbetçi, her ka
yanın dibinde bir mitralyöz. Hani. 
ya kayak eğlenceleri yaptıkları kar 
lı dağlar? Cebel topları dikildi ve 
cephane kızakları dizildi. Haniya 
zümrüt ve altın ovalar? Traktör. 
ler yerine tanklar yuvarlanıyor, 

başaklar yerine tüfeklerin süngü. 
leri yükseliyor. Haniya o nur için
de yatan ve yanan şehirler? K~n
dili sönmüş türbelere döndü. 

Z avallı kabahatsiz halkımın 

ejder düdükleri ötüp hava
da gümbürtüler başladığı zaman, 
suratlarında nur, pir bırakmıyan 
ve hepsini yaban keçfai sürüsü gi.. 
bi biribirine benzeten maskeler, i. 
tişe kakışa, acele acele sığınaklara 
bir koşuşunu görseniz taş yaratı}. 
dığınıza şükrederdiniz. Ya şehirler. 
den boşaltılıp dağ başlarında ak
şam hüznü içinde boynu bükük ka. 
lan içli, dertli, yavrucaklara, sabi 
subyana ne buyurulur? Karadai'l' 

•> 
değil, Himalaya olsa buna yüreği 
dayanmaz! 

Hele diplomatların şu yeni yeni 
buldukları tabirlere, usuller~ ba
kınız, yalnız bunlar, akıllarından 
şüphe etmiye kifayet eder: Sulh 
taarruzu, çenber politikası, mihver 
siyaseti, radyo harbi, beyanname 
bombardımanı, mesaj ahş verişi... 
Artık benim tahammülüm ka.lmacl.ı. 

Vızır vızır, birteviye değişen 

hudutlara bakarken akıntılı ırmnk. 
tan karşıya geçen bir adam gibi 
gözlerim kararıyor ve midem bu. 
lanıyor. Bir sabah kalkıyorum, a. 
razime bir göz atıyorum, "ay, dL 
yorum, dün burasının rengi pembe 
idi, ne çabuk sarıya boyanmış, ne 
çabuk bayrak değişmiş!,, Başka bir 
gün "vay, diyorum, akşam şu par. 
çayı yeşil bırakmıştım, nasıl da al 
oluvermiş!,, Mübarekle't"ıtı elinc.!e!l 
daha şimdilik, henüz arzın yerini 
değiştirmek, ülkeleri şuraya bura
ya sürüklemek, coğrafya şekille. 

rini altüst etmek gelm:yor. Buna 
da muvaffak olurlarsa, yarın, me. 
sola Balkanları motöre takıp Baltık 
denizine götürmek, Skandinııvyayı 
vince takıp Akdenize indirmek, İ
talyan çizmesini kalıba sokup ta. 
kunyalı son moda kadın iskarpini. 
ne çevirmek işten bile sayılmıya. 
cak! 

İşte benim talisiz kıtam, işte, kü. 
çük kardeşinizin, zavallı Avrupa;_ 
nın acıklı hali! 

Doğrusunu isterseniz, dünya yü. 
züne ne yeni bela karıştı ise hep 
benim netameli toprağımdan çık
mıştır. Büyük ihtilaller, hürriyet 
düsturları hep benim · mataımdır; 

bolşevizm de benden mhur etti, fa. 
şizm ve nazizm keza ... Bakalım bu 
harp sonunda, sonu "izm,, li neler, 
ne "hiçizm,, ler, ne "külahizm,. ne 
"dızdızizm,, ne "katakullizm,, ler gö 
receğiz; ne çeşit selamlar uydura. 
cağız, ne biçim kelamlar dinliyece
ğiz! 

Hoş bende de korku vermez, sa. 

kin ve kamil tipler yok değil .. 
Bunlar şemsiyeli veya balık oltah, 

kendi hallerinde centilmen adam. 

Iardır; sulhü severler ve insan kıy- IBursada iki Otomobil 
metini bilirler. Fakat ötekiler bun-

Zaten bendeki insanlar sade bu
lundukları kıtanın değil, en uzak. 
takilerin bile huzurunu, rahatım 

kaçırmıya memurdurlar. Ehli salip 

larda sabır ve tahammül mü bıra. 
kıyorlar Karşılarına geçiyorlar, 
sokak çocukları gibi ne görseler 
istiyorlar, hoşlarına ne gitse saldı
nyorlar, aldıklarını, buldukla.. 
rını da hemen kınp parça parça e. 
diyorlar, ayrıca arkadaşlarına da 
"şurası senin, burası benim, başını 
ben yutacağım, kuyruğunu sen yi
yeceksin., diye dağıtıyorlar. Yağma 
Hasanın böreği... Kar~ıdakiler l!. 

Kazası 
Bursa (TAN) - Mudanyadan bu

raya gelmekte olan 18 Bursa plaka. 
lı taksi, Badem köyünden 5 yaşların 
da Ahmedin sol bacağını kırmıştır. 
Şoför tutulmuştur. 

İsmet İnönü caddesinde gazete 
satmakta olan 11 yaşında Fahrettin, 
Uzunçarşıda havlucu Akkurtlara ait 
hususi otomobilin altında kalarak 
yaralanmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

s 

Yazan: Sabiha Zekeriyn Sertel 

V ersay muahedesinin hatalan 
ikinci bir harbe sebep oldu. 

Bu netice zaten malUındu. Versay 
muahedesi daha o zaman ikinci bir 
harbin tohumlarım ekmişti. Bitlerin 
Versny muahedesine karşı yaptığı 

itirazlar makul olmakla beraber, ce• 
bir ve şiddetle, küçük milletlerin is· 
tiklallerini çiğnemesi, meseleleri 
sulh masasında halle yana~mamas1 
biitün bir cihanı aleyhine çevirdi. O 
zaman sulh masasına otursalardı, 

bu davalu halledilebilecek mi idi? .. 
l\Ialfım değil... Bu konferans Alman. 
yaya 1914 hudutlarını ve müstemle
kelerini verecek mi idi? Harbin pat· 
ladığı güne kadar geçen hadiseleri 
göz onune getirirsek ortada böyle 
bir temayül yoktu. Büyük bir Alman 
İmparatorluğunun, Nazinn idaresin· 
de binihaye büyümek istiyeceği, 

Hitlerin Davam isimli · kitabında 
mukayyetti. Hitlerin bu doymaz 
imparatorluk iştihası ve sözlerinde 
durmamasıdır ki, demokrasiler cep· 
hesini harbe kadar getirdi. Bu vazi
yetin karşısında Bitleri itham etti. 
ğimiz kadar Versay m~...hedesini ya
panları da itham edebiliriz. 

Vcrsay muahedesi mağUip millet· 
lere insafsızca kestiği cezalarla, 
mağlfıp milletlerin kinini kuvvet· 
lendirdiği gibi, dünyanın bozulmuş 

iktısadiyatını da düzelemiyecek bir 
hale getirdi. Cihan Harbinin bütün 
milletlerin lktısadi ve içtimai bün
yelerinde yaptığı bozukluiu millet
ler ancak 1926 da 1914 seviyesine 
yakın bir hale getirebildiler. 

Cihan Harbinde ölen insanlann 
miktarı, şimdiye kadar yapılan hiç 
bir muharebede ohnamıştır. Ameri.. 
kah Profesör Langdon'a göre 1790 
dan 1913 e kadar bütün harplerde, 
(Napolyon muharebeleri de dahil ol
mak üzere) Kırım muharebesinde, 
1846 da Danimarka muharebesinde, 
1866 da Prusya ile Avusturya ara· 
sındaki harpte, Amerika dahili har· 
binde, 1870 - '71 Alman FrBllsız 

muharebesinde, 1900 - 01 Boer mu· 
harebesinde, 1905 Rus - Japon 
harbinde 1912 - 13 Balkan harbin· 
de ölen insan mecmuunun tam iki 
misli Cihan Harbinde ölmüştür. Ci
han Harbinde ölen askerleri yanya
na gömmek mümkün olsaydı, 100 
kilometre murabbaı hacminde bir 
mezarlığa ihtiyaç vardı. 

Cihan Harbinin ilk iki senesinde 
harp masrafı günde 123,000,000 al· 
tın dolardı. 1918 de bu miktar gftn· 
de 244,000,000 milyona çıktı. Bir 
saatte 10,000,000 dolar havaya açu· 
yordu. Harbin doğrudan doğruya 

masrafı 186,000,000,000 dolar, bilva
sıta masrafı da 337,000,000,000 al· 
trn dolar hesap edilmiştir. 

Cihan Harbinde bu kadar büyük 
fedakarlıklara katlanan milletleri 
daha devamlı bir sulhe kavuşturmak 
için, Versay muahedesinin çok dahn 
insani esasl~ra dayanması, her mil
lete inkişaf imkanlarını temin etft}e
si lazımdı. Emperyalist bir harbin 
sonunda, yalnız galiplerin menfaıtti
ni düşünerek yapılan bu muahede 
beşeriyeti ikinci bir harbin uçurumu 
öniine getirdi. Şimdi ne Bitlerin 
sulh istemesi, ne de Chamberlain'in 
e\·et veya hayır demesi insanlığı sil· 
riiklendiği bu akıbtten kurtaranıı

yacaktır. 

Versay muahedesinin en büyük 
kahramanı olan Klemanso ölürken, 
kendini mezarına ayak üstünde 
gömmelerini vasiyet etmiş. Eğer ba 
rivayet doğru ise, Klemansoyu me. 
zarına ayakta gömmüşlerıse, 1939 
harbinin ilanı ile muhakkak ki, Kle· 
mansonun sırtı mezarında yere değ· 
nıiştir. Bu ikinci muazzam felaketin 
mesullerinden biri de kendisidir. 

Hendekte Yeni 
Madenler Bulundu 

Hendek, (TAN) - Ahmet Türk
men isminde birinin Haraklı köyü ci
varında bulduğu demir madeninden 
başka yeni madenler keşfedilmiştir. 
Maden Tetkik ve Arama mühendis.. 
leri, Kestane pınarda kurşun, çam 
dağı deresinde demir madeni bul· 
muşlardır. 

Haraklı köyünde bulunan demirin 
tetkiki ve miktarının tesbiti için de 
mühendislere emir verilmiştir. 
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Anketimiz: 

Anıl - Kabir Nasıl 
Olmalı ve Nerede 
Yapılmalıdır? 

r 
Prf. Sedat Hakliı, "Müsabakaya Türk sanatkcirları· 
nın geniı mikya sta iıtiraklerini temin etmeli ve 
yabancllardan yalnız beynelmilel olmuı ıöhretlerin 
iürlye eser getlrebilmelerlnl esas olarak kabul 

etmelidir . .. diyor. 

K abri taşsız ikalmak şarkta en 
büyük bedbahtlık, asıl"hayatı 

cavidanı,, olan ahrette isimsiz, eti
ketsiz mahşer kalabalıgına kamnp 
kaybolmıya mahkum eden bir bikes
lik sayılır. Ukba hazırlıklannı dün. 
yada iken tamamlıyanlar, t!klım tık
lım bir vapurda şekerleme kestirecek 
asude köşe anyan tenperverJer gibi, 
kabrini, turbesinl yaptırıp anahtarını 
cebine koyarak rahat rahat Azraili 
bekliyenler çok görülmüştür. ömür
lerinin en debdebeli zamanlarında 

ezeli yuvalarının muhte§em sakafını 
kurdurmuş padişahlar, vezirle/, ser. 
vet sahipleri sayısızdır. 

Ölü evlerine büyük kıymet ver
mek, onlan içine gireceklerin ~ahsi
yeti ve cemiyete miras bıraktıkları 

şeref nisbetinde manalandırma~ As. 
yanın yüksek bir ananesidir. Bunun 
içindir ki, Tuna vadilerinde can ye
ren Atıiliının kabrini bulmak, sadece 
yeri bakımından değil, abiüevi ma
hiyeti itibarile de hala Avrupa Tür. 
koloğlarını işgal edip durmaktadır. 

Atamız, ebediyete intikalinden bir 
sene evvel, emlakini mmete devret. 
tiği zaman, İsmet İnoniıne verdiği 
cevapta ş§yle diyordu: 

"Bu bir şey mi? İcap ettiği zaman 
ben milletime canımı vereceğim.,, 

Aziz Ata, dastani hayatının bütün za
ferleri, kahramanbklan, pa ,,_ ~ 
retleri gibi f~i vücudile, ebedi ru
hunu da hakikaten sevgili milletine 
verdiği içindir ki, asıl cavıdani om. 
rüne tasarrufu duşunmedi ve bunu 
da miltete bıraktı. İşte tarihin bize 
tevdi ettiği büyük vazüe budur. 

Türk kavimlerinin ilk devirden 
bugun~ gelinciye kadarki ha

yat seyri içinde birinci defadır ki, 
en büyiık milli kahramanm mezarını 
bizzat millet yapıyar. Ama nasıl ve 
kimin elile? 

Nevyork sergisindeki Türk pavy0-
nunun miman profesör Sedat Hakkı: 

- Şuphesiz Turk sanatkarının eli
le, diyor. Atatürk mefhumunu ve ona 
milletçe verdigimlz şamil manayı an
cak saf Turk muhayyilesi canlandı.. 
rabilir. Bence bafka türlü düşünmek 
hata olur. 

- Fakat bir fikre göre Türk . .: 
- Kuttt!. 
Başımızda bir taraka kopuyor. 

Beni marangoz çalışma~ta olan bir 
odada kabul eden .sanatkarla yumu
şak talaşların üstünde, ayakta konuş. 
maktayız. 'Üstadın samia ve natıka 
teşekkulitı keser seslerini hazma a. 
lı§mış olacak ıki, zamatı zaman ba
taryaların baraj ateşine donen güm
burtiılere aldınş etmiyor ve bir adım 
geri gitmemek azmile, mübahaseye 
devam ediyor. 
- Evet diyorum, bir fikre ve dev. 
letin kararma gore Türk sanatkArı
nm ehliyeti malum olmakla beraber, 
Anıt • Kabrin, Atatürke yaraşır bir 
kıymette olabilmesi için beynelmilel 
miısabakalara lüzum görülüyor. 

- Şekle itirazım yok. Öyle yapıL 
malı. Ancak müsabakaya hususi şart 
lar koymağı ihmal etmemelidir. Türk 
sanatkarlarının hakkı takaddiımünü 

unutmamak çok lwmdı:-. 
• - Ne gibi efendim? 

- Evvela miısabakaya Türk sanat
karlannın geni§ mikyasta iştirakleri. 
ni temin ederken yabancılardan yal~ 
nız beynelmilel olmuş şöhretlerin 

jüriye eser getirebilmclerıni esns o
larak kabul etmelidir. 

- Filhakika sanat 8leınimiz kendi 
kendisine tam bir itimat beslerken 
ecnebi sanatkarların da anıt ..• 

- Küttt!. --
- ... Anıt • Kabir müsabakasına 

&irmeleri .. 
- Kutt! ... Küttt. .• · 

B izim projeyi de, mükalemeyi 
de keserin elinden kurtarmak 

ümitleri kalmadı. Galiba bu düJgcr, 
"herkes kendi işini yapmıya devam 
ederse her şey yolunda gider~., veci
zesini iyi biliyor! Sesimi gurültüye 
kaptırmamak için tonunu yükseltiyo
rum: 

- Ecnebilerin müsabakaya girme. 
leri bariz bir endişe ile karşılanıyor. 
Acaba neden? 

- Gayet basit efendim, çünkü bi
zim hiıkümet yabancı sanatkarları 

açıkça himaye eder, onlarııı büttin 
projeleri müşkülatsız ve memnunı
yetle kabul olunur. Bizimkilerin ma .. 
ruz kaldıkları zorluklara mukabil ec
nebiler·n yalnız kolaylık değil, s:ı

habet te görmeleri şüphe yok J..i sa. 
natkarlarımızı endişeye de, yeise de 
düşürebilir. Ondan dolayıdır ki, bey
nelmilel müsabaka tarzını doğru bul
makla beraber yabancıl:ıra tahdidat 
konulmasını muvafık göıiiyoruz. 

- Fikir ve teşebbüsün muazzam 
manası malum, binaenaleyh bu .ti. 
barla sualimi garip bulmamanızı ri
ca ederim: Geçirdiğimiz tekamül saf· 
haları ve halen bulunduğumuz mer. 
haleye nazaran san:ıtkarlanm12ın 

(daha ziyade mimarimizi kastederek) 
Atayı hakkile ifadeye kadir bir ahi
de yaratacaklarına emin misiniz? 

- Q.>1t tabii olarak evet. yarata
caklardır. Şimdiye 1tadar verilen e-
serler bu yolda btr fikir verebilir. 
Hem zaten Anıt - Kabir, Türk ~anat
karlarının bilgi ve ehliyet muhassa. 
lası ne ise o olacaktır. 

Birdenbire son cümleyi kavraya
madım: 

- Efendim? Dedim. Anlıy:unadım 
zannediyorum: Yani Türk mimarı 

ne yaparsa zaten Anıt - Kabkin kıy. 
meti de bundan ibarettir mi demek 
istiyorsunuz? 

Sanatkar isticalle-
- Hayır, hayır, diye tasrih etti. 

"Gazi,, fikrini en iyi ancak Türk sa
natkan duyabilir ve canlandırıp ya. 
şatabilir. Binaenaleyh ideolojikman 
en muvaffak ve temsil 1<udretini ta
mamen haiz Anıt - Kabiri de ancak o 
yapar, demek istiyorum. 

- Atatürküp bütün medeni insan 
cemiyetlerinde yaptığı tesiri, geniş 
ihsas ve idrakleri düşünerek ... 

- Anlıyorum, beynelmilel şöhret 
yapmış ecnebilerden de Atatürkü i. 
fade etmek hakkını esirgememelidir. 
Filhakika, bt.iyük eserler vermiş bazı 
yabancı sanatkarlar ihtimal ki bizim
kilerden daha muvaffak görünen nü
muneler verebilirler. Lak:n bu .. miJli 
bir eser,, addolunabilir mi? Avrupa. 
da yaptırdığımız bir elbise ile gelip 
burada iftihar edebilir miyiz? Ben 
ideolojik nazariyede musırran doğ-

rusu ..• 

O daya giren hademe miman te
lefona çağırdıklarını haber 

veriyor. Kapıdan beraber çıkıyoruz. 
Akademinin koridor labirentlerinden 
giderken, milli mimari profesörü Se. 
dat Hakkıya son sualimi soruyorum: 
- Abideyi nasıl düşiinüyorsunuz? 
Bir mezara ait olunca İslamt motifle. 
re de temayülü mümkün olan eski 
mimari stilimiz mi mevzuubahistir. 
yoksa modern sanati mi kullanaca
ğız? 

-Atatürk mefhumunu bütün dün 
yaya ve uzun istikbal asırlarına bü. 
tün mana, azamet ve ihtişamile tanı. 
tacak payidar ve engin ifadeli bir a
bideyi sadece milli stille terkip ede. 
meyiz. Kompozisyon tekmil cihanın 
anlıyabileceği muasır, yapyan, ay. 
dınlık bir ifade almak için modern 
sanatın unsurlarmdan ve kabiliyetle
rinden istifade etmeli, ancak bu ter. 
kibe karakteristik abenızi nıilli mi. 
mari vermelidir . ., 

T AN 

Amerika ve Bitaraflar Finlindiya - Rusya 
Müzakereleri Yarıda 
Kaldı Heyet Döndü 

Tavassut Etmiyorlar 
(Bap 1 incide) l llnden bambaşka bir şekilde tebellur et-

Bazı Rolanda gazeteleri, )'akinda Al- mektedir. Rusya bu cepheye iştirak et
ınanlar, SovyeUer ve İtalyanlar arasında memektedlr. Polonya ordusu artık mevcut 
Qç taraflı görüşmeler ;yapılacalını yaz- delildir. Diler memleketler, bilhassa !
maktadırlar. HattA Telegraf gazetesinin talya ve İspanya, bitaraf kalmışlardır. 
Berlin muhabiri bu gôrıişmelerln 48 saat Milletler barış arzusunun ~lmanya cihe
zarfmda, Alman - İtalyan ve Alman • tinde olduğunu ve harbi Ingilterenin is
Sovyet paktıannın çerçevesi içinde yapı- temiş ve tevlit eylemiş bulunduğunu tes
lacağını tasrih etmektedir. Görüşmeler, lim ediyorlar. 

mandanlığını deruhte edecektir. 

askerı \e sıyası bir ıstişare mahfyetınde Roma Gazetelerinde 

(Bap 1 incide) 
bunun da, Şimal devletleri konfe
ransının toplanmasından sonra vu
kuu beklenir. Müzakerenin uzama
sını gayet tabii görmek llzımdır. 

Çünkü müzakere karşılıklı" konuş

madır. Ve onun emir telakki etmek
ten farkı( da budur. Biz de müza
kere yapıyoruz. Bize dikte edilen 
bir emri telakki etmiyoruz.,, 

Riga, 14 (A.A.) - Sovyet fil 
nun ikinci komiseri İsakov'un ri 
setinde bir heyet Tallin'den Ri 
gelmiş ve Letonya yuksek kurn 
heyeti namına General Harmani9 
rafından karşılanmıştır.· Heyet, 
biye Nazın ile ordu şeflerini ziy 
ettikten sonra Lispaja, Veutpils 
Pltrags'a doğru yoluna devam 
cektir. 

olacaktır. Molotof, söylendiğine töre Ber- Roma, 14 (A.A.) - Chamberlain'-
linde Sovyetler Birli ini ve Kont Ciano, · tk h kk da tef · 1 d b 1 f taly yı tem 11 edecektir. ın nu u a ın sır er e u un 

Alman matbuatı, her zamamlan ziyade maktan içtinap eden Roma gazetele· 
İngıltereyi harbin devamından mesul ad- ri, ilk sahifelerinde bu nutkun Al
detmektedir. manyada husule getirdiği şiddetli a-

Telegraf gazetesinin muhabiri, vazlye- kisleri ve Dr. Ditrich tarafından dün 
tin vahameti, dan Berllnde endlseyl mu
cip olduğunu yazmakta, f kat bundan 
sulht n ümidı kesmek lAzım gcldlgi ka
naati hakim olduğu manasının çılcanl

maması icap etliğini ilave eylemektedir 

lffifak Yapamayız 
Finlandiya hariciye nazın Errko 

da bugunkü beyanatta Finlandiya, 
sulbü korumak için her şeyi yapa • 
caktır. Rusyanın da ayni şekilde ha
reket edeceğine inanıyoruz. Bizim 
tedafüi veya başka bir mahiyette bir 
ittifak yapmamıza imkan yoktur. 
Çünkü bitaraf kalmak istiyoruz. Bi
tarafiığın ise ittifak siyaseti ile hiç 
bir alakası yoktur,, demiştir. 

lsveçte Hazırhklar 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede 
korkunç bir harp 'felaketinin önüne son 
dakikada geçileceği kanaati umumi ldi. 
Diğer cihetten Alman şefleri hal

ka İngilterenin Almanyayı harbe 
devama icbar ettiğine inandırmayı 
ihmal etmemekte ve bu suretle bi
taf devletlerin filhakika İngiltere
nin Almanyayı bu yola sevkettiğini 
itiraf edeceklerini ispata çalışmak
tadır }ar. 

Daladier'nln Temasları 
Fransada M. Daladier bugün baş

kumandan Gamlen ve Hava naztrı 

La Chambre ile görüşmüştlır. 
"Temps,, gazetesi, her türlü sulh 

teşebbüsünde ileri sürülecek ilk ga. 
rantinin Hitlerizmin ve onun tem~il 
ettigi metotların ortadan kalkmış ol
ması lazım geldiğinin artık anlaşıl

ması icap ettiğini yazma~tadır. 
Diğer gazeteler de ChamberJain'in 

nutkunu teyide devam ediyorlar. 

Bertin Gazetelerinde 
Berlin, 14 (A.A.) D. N .B.: 
Gazeteler Chamberlaın'in nutkunu 

tefsire devam ediyorlar. Deutsche 
Allgemeine Zeitung yazıyor: 

İngilizler tarafından uz.un zamandanbe
rl hazırlanan "Çemberleme,, ye "Barış cep 
hesi,, adını verdiler. Chamberlain'in nut
ku İngilterenln Hltler tarafından tekrar 
edilen barış teklifi karşısında harbi ter
cih ettiğine süphe bırakmamaktadır. Fa
kat ~ Olllb-' tuavvur edildi-

yapılan beyanatı tebarüz ettirmekte 
dirler. 

Bu gazetelerin Londra muhabirle
ri, harp fırtınasının yaklaşmakta oJ
duğunu itiraf etmektedirler. 

Paris muhabirleri, İngiliz - Fran 
sız tesanüdünün, Daladier tarafın
dan teyit edildigini kaydettik~n son
ra Fransada Almanlann şiddetli bir 
taarruza geçmesi beklenildiğini ha
ber vermektedirler. 

• Madrit, 14 (A.A.) - Matbuat, bu
günkü ihtilafın sulh yolu ile halli ih 
tirnalinin kalmadı~ını kavdedivor. 

Mısır HükGmet i ile 
ltalya Arasında 

Londra, 14 (Hususi) - Kahirede 
çıkan Elehram gazetesi tarafından 
verilen maltlmata göre Mısır hiiku
meti ile İtalya arasında cereyan e
den müztkereler neticesinde iki ta
raf ta Mısır - Libya hududu üze
rindeki askeri kuvvetlerini geri al
mıya karar vermişlerdir. Elehram 
gazetesi tarafından verilen bu ha
ber henüz Londra makamatı tarafın
dan teyit edilmemiştir. Fakat Eleh
ramın bu haberi mevsuk bir memba-
dan aldığına inanılmaktadır. 

* Roma, 14 (A.A.) - Neşrolunan 

bir emirname ile Sicilia ve Pantel
leria adalan karasularında gerek İ

talyan gerek ecnebi vapurların hu
sust müsaade olmaksızın seyriseferi 
yuak edilmiıtir. 

Hariciye nazırı, halkın müdafaayı 
temin için gösterdiği fevkalade va
kur heyecanı ve vazifeye koşmak hu. 
susundaki asil vatanperverliğini şük
ranla karşılamış ve henüz 15 ya. 
şındaki kızının dahi derhal gönüllü 
yazılarak bir askeri kantinde hizmet 
etmekte oduğunu söylemiştir. 

Helsingf orsta sükunet devam et.. 
mektedir. Fakat şehrin tahliyesine 
devam olunuyor. Bugün de 55 bin
kişi şehri terketmiş ve hava taarru. 
zuna karşı müdafaa teşkilitı takviye 
edilmiştir. • 

Reisicümhur, hali harpte mecburi 
hizmet kanununun derhal tatbik mev 
kiine konmasını emretmiştir. Çok 
evvel kabul edilmiş olan bu kanun, 
18 ile 60 yaş arasındaki kadını ve 
erkekleri mecbud vatan hizmetile 
nıükellef tutmaktadır. 

İsveçten alınan haberlere ~ 
Finlandiya hududundan StokholJO 
un yan yoluna kadar devam 
şimal mıntakasında dün yen· 
10.000 ki'i sil.8h altına davet 
miştir. Geçen harpte Finlandiy 
yapılması mümkün olan taarru 
karşı İsveç'i miıdafaa etmek · 
hususi surette tahkim edilen Boci 
kalesi, bu mıntaka dahilinde b , 
maktadır. 

Bodem garnizonu pek kuvvetli 
İsveç madenlerinin biıyük bir 
da bu mıntaka dahilindedir. 

Müthiş Bir 
Harbe Doğr 

Gidiyoruz 
(Bqı 1 incide) 

gayri resmt bir surette bitar 
sulh lehinde harekete geçırmek i• 
di 

Fakat nazizmin A vrupaya. get 
ği huzursuzluk ve emniyetsizlik 

Finlandiya Hariciye Nazın Errko, en ziyade muztarip olanlar bi 
yarın Amerikaya hitaben bir nutuk küçük devletlerdi. Büttin hayatı 
söyliyecek, Cenevre istasyonu bu nut huzur ve sükı1n içinde yaşaınıya 
ku nakledecektir. Almanlann da bu lışmış İsviçre, Holanda, DanimarJcf 
hususta kolaylık göstermeyi vaadet. gibi bitaraf memleketler bile :ı 
tikleri bildiriliyor. bütçelerini arttırmıya, kısmi 

Konferans Acıhyor be.ıliiJeQapDUll!z. masraflı müd 

' "Royal Oak,, lngiliz 
sa&ıriı~ Afaıertıe harf.o tertibatı aı.DIJffıeıtbur o1muş 

ciye nazırlarından müteşekkil olup, Avrupaya huzur, sükun ve ist 
ayın 18 inde toplanacak olan konfe- temini için açılan bu harbin Al 
rans, şimal devletlerinin her tazyik yayı muzaffer çıkaracak olan 
karşısında birliklerini göstermekten sulh ile bitmesini iftmıyenlerin 
çekinmediklerini isbat edecektir. Bu şında bitaraf devletler vardır. 011 
devletlerin konferans fırsatından is. için bitaraf memleketler de bugü 
tifade ederek harp yüzünden çıkan şartlar içinde sulhe taraftar ola 
diğer meseleleri konuşacakları da ve böyle bir hale filet olmak il 

Denizaltısını Batırdılar 
(Bap, 1 incide) 

Royal Oak'm torpillenmesi ve 
batması münasebetiyle Berlin şu ha
beri veriyor: 

"Royal Oak dritnotunun torpillen
mesi hakkında Reuter ajansı, Coura
geous tayyare gemisinin kayıbmdan 
sonra Royal Oak'ın İngiliz filosunun 
ikinci büyük kayıbını teşkil eyledi
ğini kaydediyor. 

D. N. B. ajansı, bu mesele hakkın
da neşrettiği bir notada, Amirallık 
dairesinin ikinci tayyare gemisinin 
kayıbını hakikaten unutmuş olduğu
nu kaydeyledikten sonra Amirallık 
dairesini, çok defa vazedilmiş olan 
şu suale cevap vermeye davet eyli
yor: Arc Royal nerede?,, 

Alman gazetelerinin neşrfy3tına 
göre, Arc Royalın Alman raporların~ 
da yazılmış olduğu şekilde bomba • 
!andığını teyit eder deliller toplan
mıştır. 26 Eylülden sonra bu gemi o 
zamana kadar beraber bulunduğu 
filoda artık gorülmemiştir. 28 Ey-
10.ldenberi mezkftr filoda Furlous 
tayyare gemisi yer almıştır. 26 Ey
lılle kadar anavatan filosunun İskoç
ya kısmında ikinci tayyare gemisi 
Ş. Arc Royal ve Flurious vardı. 
Şimdi yalnız Flurious müşahede o
lunmaktadır. Keza civar denizlerde 
de başka bir tayyare gemisi görül _ 
memiştir. Binaenaleyh Arc Royal 
Şimal denizinin altında yatmıyorsa 
nerededir? 

* Fakat Londra Arc Royal tayyare 
zırhlısının batınlmadığını katiyetle 
bildirmekte ve Amerika atatesinin 
birkaç gün evvel bu gemiye davet o
lunduğunu ilave etmektedir. 

Bahrllan Denlzaltllar 
Londradan verilen haberlere göre, 

İngilizler tarafından dün batınlan 
üç Alman tahtelbahirinin ikisi, Ok
yanuslarda sefer etmek üzere yapı
lan büyük tahtelbahirlerdendi ve 
Almanya bu suretle Okyanuslara çı
kabilecek tahtelbahirlerinin yansın-

dan fazlasını kaybetmiştir. Bu yüz
den tahtelbahir harbinin sona er
mek üzere olduğu bildiriliyor. 

anlaplıyor. Amsterdam gazetelerine mezlerdl. 

* Parls, 14 (A.A.) - Yan resmi bir 
membadan bildirildiğine göre, şim
diye kadar 17 veya 18 Alman tah

göre, konferans her ,eyden evvel, Binaenaleyh Almanya için Ch 
Rusyanın Finlandiyaya karşı vaziye. berlain'in dediği gibi ıki şıktan 

tini tetkik edecek ve bu hareket bu rini tercihten başka yol kalmam 
devletlerin bir cephe teşkil etmele- Ya emri vakileri inkar ederek 
rine sebep olacaktır. gilterenin sulh için ileri sürdüğü 

Danimarka kralı ve hariciye na • emniyet garantisini vermek ve yab 
zın salı günü Stokholme gitmek ü. harbe devam etmek. 

telbahirl tahrip edilmiştir. 

Madalya Verildi 
Londra, 14 (A.A.) - Resmi gaze. 

te, kahramanlığından dolayı Mananr 
vapurunun radyo zabiti yüzbaşı J a
mes Gordon Melville'e madalya ve

zere hareket edeceklerdir. İşte Berlinde geceli gündüzlü y 

Litvanyada: lan nazi liderleri içtimalarında koll 
şulan ve tetkik edilen mesele budtJtı 

rildiğini yazmaktadır. 

Bir Alman tahtelbahiri, hiçbir ih. 
tarda bUlunmadan Manaar vapuruna 

imzalanan Muahede 
Dün Tasdik Edildi 

taarruz etmiş ve vapura takriben 10 Litvanya parlamentosu toplanmış, 
defa top atllll§tı. Mürettebatı gemiyi ve Sovyet birliği ile yapılan karşılık
terketmlye hazırlanmakta idi. Bir 1ı muahedeyi ittifak ile tasdik etmiş. 
mermi yarası alan vapur, dalgalara tir. Litvanya hariciye nazırı, Sovyet 
gömülmekte idi. Gemide bir kaç ya- birliğinin Litvanyanın hakimiyet 
ralı vardı. Mürettebat gemiyi telaşla haklarına riayet göstermesini ve Lit.. 
terkederken Malville ile yaralı iki vanyanm dahili itlerine müdahale 
Hintli gemici unutulmuştu. Fakat bi- etmemelini de umduğunu söylemiş
lihare Malville aranmış ve sandala tir. 
alınmak üzere çağırılmıştı. Yt.igba§J; Sovyetlerin buraya asker gönder . 
iki yaralı Hintliyi kurtarmadan va- melerl evvelce itiraz ile karşılanmıı 
purdan ayrılmak istemiyordtı. Bunlar ise de daha sonra bunun bugünkü 
dan birini sandala indirmlye muvaf- beynelmilel vaziyet yüzünden ileri 
fak olmuş, diğerini bir tahlisiye si- geldiği anlaşılllll§ ve bu mesele de 
midine bağlamış idi. Siın:de bağlı o. kapanmıştır. 
lan tayfayı da bilAhare bin müşkü- Bugün Litvanya hariciye nazırı i.. 
latla denize indirmiş ve sandallardan le Molotof gayet samimi dostluk tel
biri Hintliyi kurtarmıştır. Malville, graflan teati etmitlerdir. 
ancak bu işi başardıktan sonra va - Litvanyada bulunan bir çok Al
puru terketm~e muvat.1kat etmiş - manlann Almanyaya gitmek isteme-
tir. dikleri iddia edilmektedir. 

Hava Harbinde Ölenler Diğer cihetten söylendiğine göre, 

Bitlerin neye karar verdiğini beti 
bilmiyoruz. Fakat erkanı harbiy 
Garp cephesine nakline, Sovyet R 
yadan sulh için büyük bir yar 
göriil~yeceği kanaatine varılıııd 
olmasına nazaran Almanya 
devamı tercih etmek tasavvurun 
dır. 

Bu takdirde Garp cephesinde 
denizlerde amansız ve müthiş 
harbe doğru gidiyoruz, deınıştir. 

Hakem KomitesDe 
Futbol Alanlığı 

Arasındaki ihtilaf 
Gol ihtilAfının halli için Fener~ 

çe - Galatuaray arasındaki rnw 
tekrarlanmasma dair hakem koaıtt' 
sl tarafından verilen karar, ko~ 
tenin böyle bir karar vermiy.! .., . 
hlyeti olmadığı iddiasile, ~utbOl 
janlıjınca kabul edilmembtır. ~ 

Bu vaziyet hakem komlt-:_sil~.-df' 
janlık ar81lllda bir ihtilaf dollJPP"" 
tur. Londra, 14 (A.A.) _İngiltere Ha- Hitler, Baltıktaki Almanlann Al

va Nezareti, muharebelerde ölen 4, manyaya donmesini emrederken gar 
hizmet uçuılarında ölen 20, kaybo- bt Avrupada Bolşevik tehlikesini Hatayda lelecllye 
lan ve ölmüş zannedilen 3, akıbet- tekrar yaşatmak istemi§tlr. ~albuki intihabı laıladı 
leri meçhul kalan 12 ve fiili hizmet- Chamberlaln tarafından soyle~.etl Antakye, 14 (Tan muhabiri b~ 
te ölen 8 tayyarecinin isimlerini neş- nutkun bu korkuyu izale ettiği soy- rlyor) - Belediye seçimi bu ":~ 
retmektedir. lenmektedir. başladı. Halk sevinçle sandı1'~ 

• Eıtonyadakl Oıler kopnaktadır. Memlekette bil~ 
Londra, 14 (Hususi) - İngiltere Talllnn, 14 (A.A.) - İşgal kuvvet. havası vardır. Bilhassakadınlat 

ile Fransanm tayyare istihsali, ya-, terinin girişile alikadar meseleleri defa olarak intihaba mernn1111 
kında Almanyanm istihsaline nisbet halletmek üzere Estonyada bulunan ve tehalükle iştirak etmektedit1 

le üc misline varacaktır. Sovyet Generali Juoin. üslerin ku· Secim üc ~n sürecektir. 
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YENi 
il 

,, 
RADYO TiPlERiNi 

KIVANÇLA TAKDiM EDER 

Her keseye uygun muhtelif çeşit radyo lüzum eder. 

R. C. A. radyolarsnın, pahahlar1 gibi, ucuz flathlar1 dahi, yük· 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 

Veril R. c. A. 1940 NEVVORK mocıeııerı, 
_. - -

Nevyork dünya sergisinde teknik, gü-

zellik, fiat itibarile R. c. A. tar i h i n d e 
- - -- -

kazanılan tekmil rekorlar• kıran, mu-
- . 

azzam bir muvaft'akiyet elde ettııer. 

NEVVORK serisi radyoları, R-C.A.'nın 
. 

1Pi_mdlye kadar imal ettlOı radyo çesı~ 

dinin en mütekamilidir. 

Bunlar arasinda, icabında elektrfk cereyanile lşletllebllirba· 

taryah yeni bir ahize vardır ki. behemehal bUyUk bir heye· 

can tevlit edecektir. 

BuharikulAde radyola1in tecrübesini lsteyıniz. Size en uygun 

olanını behemehal seçeceksiniz. 

4040 

RC.it keti~ 5 1'lodeti 
5 LAMBALI 

Teknik noktal nazardan bir 
faheserdlr. Ebonitten gDzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13, 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel dal· 
galar1nı mükemmel ahr. 
Orta ve uzun dalgalarını, ka· 
bili fctlnap olmayan asgarl 
pOrOz ile ahr. 
Petln Satıı Fiyata T. L. 90 

BOUILA liRADiftLift 

* NEVYORK tipindeki R. C. A. redyoları fevkalAde 
güzel olup, ••siz bir randeman verirler. 

Bunlar arasında, her cereyana uyar radyolar bulunduQu 

gibi 1200 saat dayan1r batarya takımıle i$1er NEVYORK 
R tipinde bir modeli vard1r. Buna ilave edilebilen 

25,- lira kıymetinde bir mübeddile ile her iıtendiOi 

anda alternatif cereyan ile işletilebil i r. 

Bu radyonun 1200 saat dayanır batarva takımıle bera· 
ber peşin sabş · fiab 120, - lirad1r. 

RADYOLARI 

RCA. Jıev~ 6 1'ıoddi. .. 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, geni• 
eb'attadır. YDksek frekans 
bir llmbası sayesinde, tek· 
mil dalgaları daha mükem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 2~. 31 ve 49 metre. 
ilk kısa dalgaları mDmkOn 
olduOu kadar az parazitle 
ıhzeder. 

Patin Sabı Flyatl T. L. 135 

• ISTANBUL - ANKARA İZ MİR 

-


