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5 ICURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Almanya Kati Kararını 
ıkmazdan Kurtulmak lçipl

Cahmberlain'in Son .Şartlafı 
Tekrar Gözden Geçirilecek 

HARP 
Şimdi 

Başlıyor 
}' crzan : Sabiha Zekeriya Sertel ~ 

Garpta Alman 1 aarruzunu
1 

Onliyecek tedbirler .ı.4.lznd1 1 
• ·----r -· 1 

1 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Mualllmlcrln ve mektep talebesinin en kuvvetli yar
dımcın, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. Müessesemiz tarafından nşedllml~tir. Evinlzde bir 
tane bulundurunuz. 

Veriyor· 
. , 
J . 

: 

p olonyanın ii hafta içerisinde i 
haritadan s ;nmesi, Alman- ı 

Şimal memleketleri Hariciye Nazırlarının geçen defaki toplantılarından bir gCSrOnüş : 

~a"a ı'kl · b' 1h "b · : .J ncı ır su cru esı yap. · 
bıak fırsatını verdi. Aln anya bu ha- t 
teketile şunu demek istiyordu: ' 

bı "İşte ben şarktaki bütün istila e. j 
'J e~erimden vazgeçtim, Sovyet Rus. 1 
'f>. a ılc anlaşmam da bunun delilidir. ı 
-0lonyanın da yarısını ilhak ettikten ! 
~0nra şarktaki emellerim nihavet 1 
'J Uldu. Şimdi büyük bir Almanya~m i 
b aşayabilmesi için icap eden şartları 1 
l!ir sulh konferansında halledebiliriz. İ 
tn. ~ Şartlar içerisinde Almanyanın 1 
ta~ytEnmlekelerl1 J.~14 hudutları 'ı iktı. 

üTuz mın~aıarı d a a ahi ~ 
6. liitıerin sulh teşebbüslorI 2erek 
t tlıerika, gerek bitaraf devlctle.t i a
l llfından müdahaleye elverişli görü. 
tellıedi. Çünkü bir sulh masasına o. 
t\ıt~~ için verilecek en büyük ga
ıtıllrıtı ıki tarafın da silahlorını bırak
tı &sıdır. Bu şartı bugün ne Almanya, 
bıe de demokrasi cephesi kabul ede. 
d ez. Eğer Almanya ile demokrat 
l' evıetıer arasında böyle bir anlaşma 
b?mıya imkan olsaydı, İspanya har
ıe:denberi İngiltere hüktimetile Hit
bö arasında geçen müzakerelerde 
lfı. Yl~ bir neticeye varılabilirdi. Hat. 
t; ~ıtler Çekoslovakyaya yürüdüğü, 
~ltere ve Fransa Çe):lerle ya.ptık
latı karşılıklı yardım paktını bozduk. 
it zaman aralarında bö1le bir an. 
aır8 Yapıldığına hükmedenler de 
d u. liitlerin en esaslı davası şarka 

~arP. cephe.ü.Je top~ Jüelloauna •ahne olan yerler: Straaburg fehri •ahilinde ve Kehl köprüıü 
barnda Fran•ız. ileri karakolları. (Nehrin karıı .ahilini Almanlar tutmaktadır) 

Bütün Paris Gazeteleri ı.-- Alman 

Al Tayyareleri Yeni 
manyayı Kaplıyan Bir Usuş Yaptılar 

Endişeyi Anlatıyorlar 
Almanlar, Cepheye 20 Fırka Sevkettiler, 
Yağmur Yüzünden Harekat Yapdamıyor 

Amsterdam, 15 (A.A.) - İngiliz sa
hillerinde bir istikşaf uçu3undan dön.. 
meleri muhtemel Uç Alman tayyaresi, 
Holanda arazisi üzerinde görülmüş. 
terdir. Holanda tayyareleri tarafından 
takip edilen bu tayyareler, Şimal de
nizine açılmışlardır. 

* Londra, 15 (Hususi) - 'Berlinden 
resnıi bir membadan verilen bir ha. 
herde, dün gece Berlin üzerinde uçan 
tayyarelerin İngiliz istikşaf tayyıır~. 

lerl olduğu bildirilmiştir. Halbuki, bu 
haber katiyetle tekzip edilmektedir. 
Ne İn&iliz, ne de Fransız tayyareleri, 
Alman hiıkılmet merkezi üzerinde u-

Munch (Danimarka), Sandler (İsveç), Erkko (Finlandıya), Koht (Norvc,). 

Finlindiya Hükiimeti 
1Sovyetlerin Taleplerini 
Tetkik Etmeğe Başladı 
Moskova, Birkaç Küçük Adanın Kendisine Terkini, 

Aland Adalarmm Müştereken Tahkimini istiyor 

Ve Buna Mukabil Bazı Tavizler Teklif Ediyor 
Stokholm, 15 (A.A.) - Finlandiyadan alınan ve bazılarının 

kontrolü aala kabil olmıyan haberlere nazaran Sovyetlerin ıer
debnİf oldukları mütalebatın azamisi fU olduğunu söylemek 
mümkündür: 

1 - Cornstad önündeki üç küçük ada ile eaaaen evvelce tahli
ye edilmit olan Hogland aduına Sovyetler in vazıyet etmesi. 

!! - l'inlancfiynnın Cı!.1 ,ın ş•l'"ltf ,-

/ 

mlinteha noktasındaki Hongec'nin 1 ,y • 
1
. t 1 

kiralanması. ' enı a ya 
3 - Aaland adalan hakkında iki ' 

rivayet vardır: s f • • 
Rusya ile mesai birliği yapılmak e 1 rı 

surctile ve yahut yalnız Finlandiya 
tarafından bu takım adaların tahki- L d d 
mi. Fakat ikinci halde geniş bir si- 0 n ra a 
yasi teşriki mesai misakı akdi §art-
tır. 

4 - Nihayet karşılıklı yardım mi
sakı kalıyor. 

Diğer taraftan Rusyanın Finlan. 

lngiltere ltalya 
'fl. 
0hıı yayılmak, hatta Siberyadaki 

fa~s ham madde membalarından isti
hUke· etmekti. O zaman İngiliz milli 
txla lınıetinin Hitlerle anlaşarak, Al. 
aı nyayı Rusya üzerine tevcih etme. 
~ek mümkündü. İngiltere ve Fran
sa ırı Çekoslovakyada gösterdiği mü
fe~ahayı da böyle bir anlaşmıya at
Q llıek te mantıki idi. F:ıkat Hitlerin 

Londra, 15 (Hususi) - Önümüzdeki hafta içinde hadiselerin 
büyük bir ehemmiyet kazanacağı, çünkü Almanyanın içinde bu
lunduğu çıkmazdan kurtulmak için kati kararını vermit buluna
cağı anlatılıyor. Berlinden bildirildiğine göre, garpte maruz bu
lunduğu tazyikin nihayet bulması takdirinde Almanyanın genİf 
bir nefea alacağı ümit edilmekte, fakat Alman hükumetinin 
Chamberlain'in istediği şekilde müs .. , 

1 
diyaya yapmakta olduğu ihracat ti
caretini tensik etmek arzusunda ol-

cus yapmamıslar•d•ır •. ------• duğu söylenmektedir. · . 
Rusya ültimatom mahiyeti~de şe

Münasebetlerinde Yeni 

i nkişaflar Bekleniyor 
Londra, 15 (A.A.) - İtalya Sefirı 

Bastianini, buraya gelmiş ve doğru
ca İtalyan sefarethanesine gitmiştir. 
İtalyan Sefiri, şimendiferle yapıla
cak seyahatin bais olacsğı teahhur. 
lara mani olmak için Hariciye Na
zın Lord Halif ax tarafından kendi 
emrine verilmiş olan otomobil ile 
Londraya gelmiştir. 

ba~ cephesinde istedikleri mevzuu
~ra Olduğu zaman, İngiltere ve 
l~r· nsa liitlere ne eski müstemleke-

ını v . 
t'\.ıl>a erınıye, ne de merkezi Av-
'1" dt a küçük milletleri iktısadi ve 

o1Qs "f l'az rıu uz mıntakası yapmasına 
~1• olamadılar. Çünkü böyle bir f e
~~~lık, yalnız küçük m illetlerin 
tere ırıa değil, ayni zamanda İngil. 
idi. A.ve Fransa hesabına da zarar1ı 

lınanya 1914 harbine girdiği 
( Sonu Sa. 6 SU. 1 ) 

Fenerbahçe 
8eşiktaşa 4 • 3 
~ağlup Oldu 

bet fedakarlıklara rıza göstcrmiye z e v k e 1 • e R • 
mütemayil olmadı~ı sö~l~nme~~edir. ıraa t e 1 ının ıyaset 

Buna rağmen, bıraz ıtıdal goste _ 

rilmesi ihtimali vardır ve Chamber- E • • H D • • 
lain'~n nu~ku, şim~i biraz daha fazla ttıg"' ı eyet un 
takdır edılmektedır. Umumi tema - ' 

:ic~~1~~~:u~:;a~:~~~~:!~~z;:~~:: Mo skovayaHareketEttı· 
den geçırmek merkezmdedır. 

* Berlinden İsviçre gazetelerine ge
len haberler, şehri kaplıyan ağır sü
kutü belirtmekte ittifak rıtmektedir
ler. Diploro.1asi mahafili de dahil ol
mak üzere herkes. bu sükütü, büyük 
askeri hadiselerin başlangıcı gibi te
lakki etmektedir. Almanlar. bir ta
vassut teşebbüsünü memnuniyetle 
karşılıyacak olmakla beraber. Bitler 
hiçbir b itaraf memleketin savassutu
nu istememiştir. 

Paristeki Kanaat .... l>Un ınuhtelif stadlarda liğ 
··· il~] 
Şikt arına devanı edilmiş. 6~- Par isteki kanaat, bitarnflurın s..ılh 
c,

1 
aş, Fened 4 - 3 yenmiştir. lehinde yeni bir teşebbiiste bulun -

blllıılllasaray takımı da, İstan- malan hakkındaki Alman manevra-
tllt Pol'a 3 - 2 mağlup olmu, 71 sın1!1 tamamen akim kaldığı merke. 
lllı:ı:.d 'l'afsila t dördüncü sayfa· t zindedir. Bütün gazeteler bu yüzden 

adır. Almanyayı kaplıyan endişeyi bilhas-
CSonu Sa: 6, S ü: 2) 

.. 
Türk heyeti azaları vapurda ·Sovyet Konsolo•u ile beraber 

[Yazısı ikinci aayf amızdadır] 

rait dermiyan etmekten .kaçınmamak 
ta ve yukardaki esaslar dahilinde 
müzakerat kapısını açık bırakmakta
dır. Bunlara mukabil Sovyctlerin 
tarizleri Carelie sahilinde · ufak bir 
arazi terki . ve Finl!indiya ticaretine 
Bogoda ile Beya~ deniz arasındaki 
kanaldan istünde hakkını bahşetmek 
olacaktır. 

Müıaliere Baıhyacali 
Helsinki~ 15 {A.A.) - Sovyetlerin 

ileri sürmüş oldukları mütalebatta 
pek o kadar acul davranmamış olduk 
ları ve bu mütalebatın katiyen bir 
ültimatom mahiyetinde olmadığı mü-

1 taleası serdedilmektedir. 
Paasoviki'nin bir kaç gün sonra 

Moskovaya döneceği ve yeni müzake
relerin bir itilafa müncer olacağı Ü

mit edilmektedir. 
Gazetaler, Finlandiyanın rnemJe. 

ketin şeref ve tamamiyetini ihlal e
decek her türlü şarb reddetmiye ka. 
rar vermiş olduğunu tebarüz ettir -
mektedirler. 

( Sonu Sa. 6 Sil 1 ) 

EN SON DAKiKA 
Londra, 15 (Hususi) - Zf gfrld 

üzerinde bir hava muharebesi ol
mu§tur. 4 Alman tayynrcsi düşü. 
rülmü§tür. Fransızların da znyiatı 
vardır. 

* Londra, 15 (Hususi) - Nuguet, 
Breann, Bretagne ve Luisinn3 1-
slmlerlndeki 4 Fransız vapuru Al • 
ma.n denizaltıları tarafından batı. 
nllnl§tır. 

Moskovadan alınan bir telgrafna. 
Tan, makinesindeki hususi tertibat saye. 

me, Moskovadaki müşahitlerin hiç- sinde bu sütunda her gün en son dakika 
bir şeyin dostluk havası içinde mü- gelen haberleri verecektir. Haber olmadı-
zakerata devama mani olmadığı mü. , fı gün bu lcısrm boı kalacaktır. 

(Sonu, Sa: 8 Sil: 4) 



ohumlu 
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(BUGÜN 1 
Garp 
Cephesinde 
l' azan: ômer Rızr.ı DOC.RU L 

S ulh taarruzu,, adı verilen ,.e te-
cavüz siyasetini bütün dünya

'J'.~ tanıtmayı istihdaf eden tcşebbü
s~n hoşa gitmesinden sonra harbin 
Şlddetleneceğinden, Alman orduları
nın Yakında çok büyu1c taarrudar 
}'apacağından, ortalığa dehşet sala
cağından bahsediliyor. Ve bunun i~in 
g.arp cephesinde en geniş ölçüde tah
şıdat yapıldığı haber veriliyor. 

Bütün bu haberlerin propaganda 
.tnah· · ıyetındeki taraflarını hazCedcrck 
ııc Yapılabileceğini düşünen askeri 
ıtıUtehassıslann kanaatine göre Al
lllatıyanın yapacağı iş, 1918 de tatbik 
ett· ~ . 

ıgı usule müracaattir. Bu usul, si-
~er topları kullanmaktır. Nitekim 
Utıların Varşo\·ayı bombardıman 

h -
ususunda kullanıldıkları da anlası-

lıyol'. Bu siper toplan, 1914 harbinin 
en durgun sınlannda kullanılmı-=, d ~ . 

aha sonra 1918 de siperlere karşı 
hG)·ük ölçüde taarruzlar yapmak için 
fŞe Yaradıklan anlaşılmış, Almanlar 
da hunlard,n bu vadide istifade ct
lıtişlerdi. 

Siper topları, ucuz, basit silahlar 
0lduklan için kolaylıkla istihsal edi· 
lebiJrnektedir. Fakat bunların mer
l'llileri, bir hayli müessirdir. Bu yüz
den bunlar piyadelerin ilerlemesin
den önce hasmın ileri hatlarını bom
'bardıınan için en tesirli silah sayıl
l'llaktadır. Siper topu mermilerinin 
~on derece tahl'ipkar olduktan baş. 
kıt ınüdafiler üzerinde de sarsıcı bir 
tesir yaptığı, ihtisas sahipleri tara
fından anlatılıyor. 

Müttefikler geçen Jıarpte hu siper 
toplanna karşı gelmek için yeni bir 
taktik takibine lüzum görmüşler ve 
l'llüdafaa hatlannı bu topların men
t'J• 1 ınden uzak tutmak ıztırarında kal-
l'llışlardı. 

Alınanların bu defa Varsova har· 
hinde ayni silahtan istifade .etmeleri, 
0nların bu silaha karşı besledikleri 
.t\} ... _ ...._.!- ..ı .... -.m off;b-in: o.&..'--:.~-

lllan}ann kuvvetli müdafaa ınov 
~i1erinl bertaraf etmek lsin de hu 
:e~a yine bu silaha müraca~t etn:ıe-
0rı bekleniyor. Garp cephesinde 

s' .•tndiye kadar vuku bulan muhare-
beler, hu silahın geniş ölçüde kulla
bılınasına imkan ,·ermemişti. Fakat 
garp cephesinde büyük bir mukabil 
~aar~u:ı yapıldığı takdirde bilhassa 
µ sılih10 mühim bir rol oynıyacai!ı 

idd' b 

l 
ıa edilmektedir. 

lbya Hududunda: 
------~~~~~~-ıvı ısırd~.n gele~, fak~t resmen te-

eyyut etnuyen hır habere gö
'?e, l\tısır ile ftalya hiikiımetleri Lib· 
~il hududu üzeri~deki askerlerini 
~ekmek üzeredirler. İki hlikUmet, a
~llarındaki dostluk \'e iyi komşuluğu 

\1 suretle tebarüz ettirdikleri tak
dirde, şüphe yok ki, bu hareke>t şarki 
.\kdenizde sulbü tak\·iye eder ve 
illrld Akdeniz de,·letlerinin sulhü 
lı oruınak yolundaki elbirliklerini da-
a ınüessir bjr hale getirir. 
l'ent harp çıktı çıkalı artık ''mih

~1er,, den bahsedilmez olduğu, mih\•er 
: Yasetinin uyukladığı göze çarpmak-
'-dır. Fakat Mısır hükfuneti, Alman
f' ile İtalya arasınd~ki münasebet
::.ai nazarı dikkate alarak ner ihti· 
'trı.Ule karşı hazırlıklı olmayı düşün· 
b• § ve müttefiki olan İngiltere ile 
h:rlikte Mısınn müdafaasına ait ted
~~lel'i alnu§, diğer taraftan 1\-Iısırın 
~ Udafaasını temelleştirmek için de 
~~Pılabilccek her işi yapmaia ~iris-
~~~ ~ 

te~~sır ile f tal ya hududunda harp 
lele bll'·l~ri alınmış olması, iki mem
~o et ıçın de bir gerginlik sebebi olu-

~du. 

l\ıtıııır ga t 1 • · d ·" · b let :ıe e erının \•er ıgı ha er-
lıe tahakkuk ederse, bu gerginlik, 
lıi~araf olacak ve iki memleket bir
ed deıı emin olarak teşriki mesai 
~klerdit 

Filistin ve Mısır 
Sahillerinde Ahnan 

~ . Tedbirle".' \ 
'tt\aıt hıre, 15 (A.A.) - lngiliz askeri 
~ır anıları tarafından Filistin ve Mı.. 
l~ris~illerinde alınan ihtiyat tedbir
~ıı.11 ı memlekette çok iyi karşılan. 

~ 1r M'" "ad · utehassıslar deuizden ve h:ı-
~~~ll. her türlii taarruzun bundan 

e 1lllkansız olduğunu bildiriyor ı 

Varşovada 

Kolera Ve 
Tifüs Başladı 

Romanya Kralınm Doğum Yıldönümü: Bitaraflık 

Şehrin Suyu Cesetler 

Üzerinden Geçiyor 
Amsterdam, 15 (A.A.) - Polonya 

hükumeti nezdindeki ecnebi devlet • 
ler elçileri, Alman hükumetinden, iş. 
lerini tasfiye etmek üzere üç gün i. 
çin Varşovaya gitmek müsaadesi al
mışlardır. 

Telegraf gazetesinin Berlin muha· 
biri tarafından bu hususta verilen 
bir habere göre, diplomatlar vagon 
restoranda yemek yemeği ve Varşo
vanın suyu şüpheli ol<luğlı için, tre. 
nin verdiğinden gayri su içmemeği 
taahhüt mecburiyetinde kalmışlard1r. 
Bombardıman, su yollarını tahrip et
tiğinden şehrin suyu cesetlerden k;r_ 
lenmiştir. Tifüs, ve ko~era, şimdiden 
kurbanlar vermiş bulunmaktadır. 

Vaziyetin bir hulasası yapılacak o. 
lursa, Varşovanın hemen tamamen 
tahrip edildiği söylenebilir. 80 hin
den fazla yaralı, barakalarda ve ge1i. 
şi güzel yapılan meskenlerde barın 
maktadır. Ümitsizlik ve ıstırap ta -
savvurun fevkindedir. Varşovada ö
lenlerin hakiki miktarı henüz tayin 
edilememektedir. 

.. 

Kanununun 
Müzakeresi 

Ambargonun Kalkması 

Lehine İnkişaf Ediyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - Bitaraflık 

kanunu hakkındaki müzakerelere 
dün de devam edilmiştit'. Connaly, 
tecerrüt taraftarlarının delillerini şicl 
detle reddederek demiştir ki: 
"- Evvela şimdiki bitaraflık ka

nunu harbe hazırla•mamış olan dev. 
}etleri cezalandırmakta ve mütearrız
ları kurbanlarının müdafaalarına 
muktazi teslihatı tedarik edemiye
ceklerini temin etmek suretile tesvik 
ve teşci eylemektedir. • 

İkincisi ambargo Hitlerle $taline 
yardım etmek~edir. Zira, Rusya ve 
İtalya Amerikadan silah tedarik ede. 
rek Almanyaya satabilirler. 

Üçüncüsü ambargo Fransa ve İn
giltereyi tecziye etmekle beraber bu 
memleketlerin deniz hakimiyetle.rin
den mütevellit avantajlarını Ja iptal 
eylemektedir. 

Dördüncüsü ambargo bu suretle 
Amerikayı bitaraf olmıyan bir vaziye 
te koymaktadır. 

Fransada Komünist 

Mebuslar Mahkemede 
~ris, 15 (A.A.) - Faris mahke

mesi istintak hakimi, dün bir tak.ım 

komünist mebusları isticvap etmiş

tir. Maamaiih bu zevatın ekserisi, i

kinci derecede gelen kimseler olup 

mebusan meclisi reisi Herriot'ya gön
ıforilmis nlnn rnPktubu yazmış olan 
komünistlerle mütesanit olduklarını 
l:>ey&n, fakat hiçbir ecnebi devletle 

münasebatta bulunmamış oldukları

D ost ve miittefik Rumen milleti, bugün, Kral İkinci Karol'ün do
ğum yıJdönümünü kutlamaktadır. Kral Karol, bilhassa son se

ne içinde ınemleketin bütün kaynaklarını yeniden organize etmek hu· 
susunda büyük bir kiyaset göstermiş ve onun sevk ve idaresi altında 
Rumen milleti mühim ilerlemeler kaydetmiştir. Kral Karol, Roman. 
yanın harici siyasetini de esaslı şekilde tanzim etmiş, komşuları ile 
iyi miinasebetlcr idamesine ve bilhassa Türk dostluğuna en biiyük 
ehemmiyeti vermiştir. 

Beşincisi Amerikayı U mull"l Harbe 
sokan şey Fransaya ve İngiltereye 
silah satılması değil, Amerika va
purlarının Almanlar tarafından tor
pillenmesi olmuştur. 

Altıncısı, bugünkü harpte bitaraf. 
lık kanununun tadil etmek tamamen 
meşru, kanunidir. Zira bitaraflık kn.. 
nunu dahili bir kanundur ve buna 
binaen her hangi bir beynelmilel mu
kavelenin tatbiki mevzuubahis de • 
ğildir.,, 

Royal Oak Zırhlısından 
800 suliay ve nefer öldü 

Baltıktaki Alman 
Ekalliyetlerin Tehciri 
Moskova 15 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
nı ilave etmişlerdir.-:::=:::=-.;: Londra, 15 (A.A.) - Torpillenen zareti, gelen ve giden vapur kafilele.. 

Almanya ile Litvanya, Letonya ve 
Estonya arasında Alınanların tahli
yesi hakkında cereyan etmiş olan mü 
zakereler hakkındaki Berlin haberle
rini, ?'Jeutsche Diplomatisch Politisch 
Korrespondanz'ın bu husustaki 
makalesini neşreden Sovyct gazete. 
leri, bu tedbirin Almanya tarafından 
ahiren işgal edilen topraklı:ırın ic;
kanma ve Almanyanın A vrupada he
gemonya tesis eylemek arzusunda ol. 
madığını isbata matuf bulunduğu 

hakkındaki delilleri tebarüz ettirerek 
bunu Sovyetler birliği ile Baltık mem 
leketleri arasındaki son karşılıklı 

yardım anlaşmaları ile alakadar gös.. 
termek istiyen yabancı ajans ve mat
buat neşriyatını kati surette yalan
lamaktadırlar. 

Eski komünist teşkilatçılanndan 

Lelomette'in, Thorez'in firar etmiş 

olduğu istihkam müfrezes;nde onun 

yerine kendisinin ikame edilmesini 

Başvekil Daladier'den istemiş ve 

mumaileyhin de bu talebi isaf etmiş 

olduğu haber verilmektedir. 

Royal Oak zırhlısında 800 subay ve r inin sahilden yüzlerce mil mesafeye 
bahriye neferi ölmüştür. Kurtulan- kadar tayyareler ta-rafından himaye 
ların ismini ihtiva eden ve bugün edı'l kt ld g~ b 'ld' kt a· . me e o u unu ı 1rme e ır. 
nesredılen sekizinci listede 18 isim. 
Var• dır B tl k tul 1 Geçen haftalar zarfında yalnız fırtı. . u sur~ e ur an arın ye-

iwan Laios 'un Kitat;ı 
Budapeşte, 15 (A.A.) - Stefani 

ajansı. bildiriyor: 
Alınan askeri kuvveti hakkında 

yanlış malümat veren İvan Lajos'un 
Macarca risalesini tercüme ve neşir 
suretile Fransada ve İngilteredc ya
yılmasına teşebbüs edilen spekülas. 
yona, gazeteler şiddetli hücum et
mekte ve Macaristanda esasen top
lattırılmış olan bu risalenin, yabancı 
memleketlerde intişar etmesine.mani 
olmak üzere resmi makamatın tedbir 
almalarını kati bir lisanla istemekte. 
dirler. 

kunu 414 e baliğ olmaktadır. 
Churchill, çarşamb:ı günü Royal 

Oak zırhlısının zıyaı hakkında beya.. 
natta bulunacaktır. 

Romanın mütaleası 

Roma, 15 (A.A.) - Almanlar ta
rafından torpillenen Royal Oak'ın zi. 
yaını mevzuubahis eden Tribuna ga
zetesi, bunun İngilizler için ciddi bir 
kayıp olduğunu, fakat İngiliz do • 
nanmasının üstünlüğüne ağır bir şe. 
kilde tesir etmediğini yazmakta ve 
ayni zamanda üç Alman denizaltı ge
misinin tahrip edildiği hakkındaki 
haberleri de ayni ısrarla mevzuuba
his etmektedir. 

V apurlur tayyare if e 

himaye edili)'Or 
Londra, 15 (A.A.) - İstihbarat ne-

na, kasırga ve rüyet imkılnsızlığı is

tikşaf tayyarelerinin himaye servi.. 

sini kısa bir inkıtaa uğratmıştır. 

Alman tahtelbahir/erine 
erzak naBıl veriliyor? 

Nevyork, 15 (A.A.) - Alman tah. 

telbahirlerinin Antil denizindeki fa. 
aliyetlerinden bahseden N evyork Ti-

mes, diyor ki: 

Meksika limanında bulunan AL 
ınan gemilerinin Alman tahtelbahir. 
!erine malzeme vermekte oldukları
na dair ortada bir şayia deveran et
miş olduğundan Meksika hükumeti, 
Colombus adındaki Alman transat
lantiği ile diğer Alman gemilerim ve 
Alman dostu olan bitaraf gemileri sı
kı bir tarassuda tabi tutmaktadır. 

Roosevelt 'in istiğnası 
Nevyork, 15 (A.A.) - Nevyork 

Sunday gazetesi, Raoseveltin üçün
cü defa olarak Cümhurreisli~ine 

namzetliğini koymaktan vazgeçmi~ 

olduğunu yazmaktadır. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
• Ray hin iktısadi murahhası Ritter'in M o•kovaya 

yaptığı seyahat münasebetiyle Alman Harbiye 
Nezaretinin teçhizat dairesi ve Reischwehr iktı
•adi fUbesi Na:zi şellerine verilmek üzere bir ra
por hazırlamı,tır. Bu raporda, Rusyanın yapa
cağı iktuadi yardımlar ve vereceği iptidai mad
deler hakkında tam bir bedbinlik gösteril
mektedir. Rapora göre, yeni Sovyet • Alman an
laşması Almanyaya muhtaç olduğu mevadı te
minden çok uzak kalacaktır. 

* \ 
Yine ayni raporda, bütün Alman endüstrisinin olan· 
ca kuvvetiyle harp cihazı ve mühimmat imal etmek 
mecburiyetinde bulunduğu, halbuki Romanya, Yugos
lavya ve .Holandadan gelecek maddeler ve mahsullere 
karşı olmak üzere, oralara külliyetli miktarda mamftl 
eşya göndermek lazım geldiği, diğer taraftan Rus iktı. 
sadJ anlaşmasının Alman endüstrisini takviye edemi
yeceği gibi, Almanyanın muhtaç bulunduğu medde· 
]eri de temin edemiyeceği bildirilmektedir. Bundan 
başka, Sovyetler, Almanyanın vereceğinden !azla mu
avenette bulundukları takdirde, Almanyanıa bundan 

. 
nisbeten müstefit olabileceği tebarüz ettiriliyor. .. 
:Alman ordusu kumanda heyetinin 1ila6 ya,ında 
ve boyu 70 santimetre olan buldok köpeklerini 
i>~plamakta olduğu rivayet edilmektedir. Bu kö
pekler, irtibat ajanı, muhafız ve sahra sıhhiye 
serviai hamalları olarak istihdam edileceklerdir. 
Bu köpekler, 8 hafta talim göreceklerdir. Bütün 
vatandaşlar 14 Te~rinievvel ile 28 Te,rinievvel 
arasında bu nevi köpekleri muayeneye •evket· 
mek mecburiyetindedirler. 

* Bir kısım Sovyet kıtalarının, Polonya arazisi dahilin. 
de. Slovakya hududuna civar mıntakalarda tahşit 
edilmekte oluşu, Berlinde ciddi endişelere sebep ol
muştur. İlk tedbir olarak, "Asayişi temin,, maksadiyle 
Slovakyaya dahilden mühim miktarda Alman askeri 
sevkolunduğu haber verilmektedir. Bu hadise, Alman
yanın SovyeJ Rusya ile zahiren idame etmekte olduğu 
i;vi münaseb~tlere rağmen, bu yeni komşusundan bir 
tiirlii emin olamadığını ifade ettiği için ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 
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HARP FIKRALARI 

Sen mi Delisin, 
Ben mi? 

N apolyon Bonapart, kıtalan tef
tiş ettiği zaman, şu üç suali 

ve yazdığımız sırayla sormayı mutad 
edinmiş: 

1 - Kaç yiişındasın?. 
2 - Kaç senelik askersin? 
3 - İmparatorun kim? 
Bu itiyadı öğrenmiş bulunan Fran. 

sız zabitleri, Fransız ordusunda mev
cut olan ecnebi askerlere, verecekle
ri cevapları bcll....tirlermiş. Bu ara
da, Napolyonun bölüğünü teftişe ge
leceğini öğrenen bir Fransrı zabiti, 
hiç fransızca hilmiyen Prus:.·alı bir 
nefere de, sorulacak suallere veril
mesi lazım gelen cevapları ezberlet4 

mek istemiş, ve: 

''- Napolyon, demiş, birinci sua-
lini sorunca: 

''- 23!" ce,·abını \'ereceksin: 

İkinci suale muhatap olunca: 

' '- 2!" diyeceksin. Ve Napolyon; 
üçüncü sualini sorunca, göğsünü ka
bartarak, gözlerinin içine bakacak ve 
sesinin olanca gürlüğile haykıracak
sın: 

"- Sen!" 

Prusyalı nefer, o iki rakamı, ve bir 
kelimeyi~ dikkatle ezberlemiş. Bir 
müddet sonra da Napolyon, teftişe 

gelıniş. Fakat, bu neferle konuşur4 
iten, tesadüfen, evveli kaç yaşında 
olduğunu soracağına, kaç senelik as· 
ker olduğunu sormuş. Biçare nefer 
de, ezberlediği cevabı vcrmJş: 

,,_ 23!" 

Napolyon, bu cevapla, karşısmda,; 
ki askerin genç, körpe ve dinç yüzü 
arasındaki tezada bakınca, hayretle 
sormu~: 

"- Nasıl olur? Sen kaç yaşında; 
sıiı ki.? 

Nefer bu suale de, ezberlediği ce" 
vabı verip: 
"- 2!" deyince, Napolyon, kendi

sile eğlenildiğini sanarak, hiddetle 
gürlemiş: 

' '-Be adam? Bu ne blçim cevap? 
Sen mi delisin? Yoksa ben ıni? 

Bu üçüncü suale muhatap olunca; 
nefer, zabitinin Yerdiği son talimati 
da hatırlamış, ve göğsünii kabartıp1 
imparatorun gözlerinin içine baka· 
rak bağırmış: 

"-Sen!" 

Alman Ekonomisi 

8 Aydan Fazla 

Dayanamıyacakmıı 
Nevyork, 15 (A.A.) - "Demirça. 

ğı,, adındaki endüstriyel mecmuada 
neşrettiği bir makalede, bir Alınan 
ekonomisti bugünkü Alman endüstri. 
yel sisteminin hububat, pamuk, ba~ 
kır, petrol, demir gibi iptidai mad
deler fıkdanından dolayı 4 veya 8 
ay sonra yıkılacağını tahmin etmek
tedir. 

Almanyadaki amele yorgun düş

müştür. Hemen bütün endüstrilerde 
adam başına elde edilen istihsal mik. 
tarı eksilmiştir. 

ithalat azalıyor 
Vaşington, 15 (A.A.} -Ticaret ne .. 

zaretinin, neşrettiği bir istatistiğe gö 
re, Almanyanın bu senenin altı ayı 
zarfında kendisine lüzumlu olan mal
ların yüzde 50,1 ini satın aldığı mem. 
leketlerle olan teması bugün kesilmiş 
bulunmaktadır . 

Dr. F unk'un sözleri 
Berlin. 15 (A.A.) - Milli iktısat 

nazırı Dr. Funk, Almanyanın İngiliz 
ablokasının kendini mahrum etmek
te olduğu iptidai maddeleri diğer 

yollardan tedarik edebileceğini be· 
~an etmiştir. Nazır bu sözleri Viya
na fuarında söylemiş ve şunları Ha
ve etmiştir; 

"Alman ticareti. cenubu şarkiye 

doğru istikamet almıştır. Ve bu hal, 
mühim bir hadisedir. Almanyanın 

cenubu şarki ile yapmakta olduğu 

~"lcaret ile alakadar bütün mesele!f!! 
Ue iştigal edecek hususi bir büro ih
das olunacaktır." 

Libya 'ya Yirmi Bin 
Kiıi Gönderiliyor 

Roma, 15 (A.A.} - Libyaya yeni.. 
den 20 bin kişi gönderilecektir. Bun~ 
lar, 1600 den fazla aile teşkil etmek
tedir. 
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~---JEAN • PIERRE AUMONT---, 
Harbe gitmeden evvel demiftİ ki: En güzel filmim. 

Henüz bitirdiğim ve ANNABELLA ile beraber oynadığım 
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Filmidir. BU HAFTA ISTISNAEN YARIN AKŞAMDAN itibaren 

G. Saray da Dünkü Maçta'-~SARA Y Sinemasınd_a_~-:: 

lstanbulspora 3 -2 Yenildi 
D ün Kadıköy stadında beş altı 

bin kişilik bir seyirci kütlesi 
önünde Fenerbahçe - Beşiktaş lig 
maçını yaptılar. Beşiktaşın antren
mansız takımına karşı Fenerbahçe
nin galibiyeti bekleniyordu. Fakat 
bu maçı 4 - 3 Beşiktaş kazandı. Fe
nerbahçeliler 2 - O galip vaziyete 
girmelerine rağmen maçı kaybettiler. 
Beşiktaşlıları kazandıkları bu galibi
yetten dolayı tebrik ederken Fener
bahçelilerin de bu mağlubiyeti hak 
ettiklerini kaydetmek isteriz. Dünkü 
mağlubiyete yine müdafaanın ve mu
avin hattının bozuk oyunu sebep ol
du. Mevsim başındanberi çok fena 
bir durumda olan Reşadın oynatıl
ması büyük bir hata idi. Sıfır dene
cek bir müdafaanın önünde tutuna
mıyacak bir de muavin hattı olun
ca Beşiktaşın antrenmansJz da olsa 
tecrübeli muhı:ıcimleri ele geçen bü
tün fırsatlardan istifade ederek dört 
gol çıkardılar. Fenerbahçe muhacim 
hattı, vazifesini hakkile yaptı. Bu 
hatta Rebii yirmi iki oyuncun~n en 
iyisi idi. 

Maçın Tafsilcitı 

Hakem Adnan Akının düdüğile sa
hada görünen takımlar şu kadrolar
la karşılıklı olarak yer aldılar. 

Fenerbahçe: Cihat _ Lebip, Orhan • Re-
3at, Ali Rıza, Fikret - Fikret, Esat, Ya. • 
şar, Rebii, Basri. 

Beşiktaş: M. Ali • Hüsnü, Tank • Hü
seyin, Cihat, Feyzi • İbrahim, Hakkl 
Sabri, Şeref, Eşref. 

Dünkü müsabakalardan iki ayrı görünüş 

Oyun Fenerin hücumile basladı.! pa beraber çıkış yaptılar. Hakkı ye
Hfilcim vaziyete geçen Fenerliler Be-\ ti§erek bu hatayı bir kafa vuruşile 
şik.taş.Jıil.lesini bir tazyik ı;:emberine golle neticelendirdi. 
aldılar. Rebii bu hattı çok güzel ida- Bu golden sonra Fikret hücum 
re ediyordu. hattına. Esat geriye geçti. 28 inci da-

kuvvetli rakiplerini 3 - 2 mağlüp et
mişlerdir. 

Hakem Ahmet Ademin i<l~resinde 
yapılan bu msçta takırnlar sahaya 
şu kadrolarla çıkmışlardır: 

BOYOK VALSi 
AŞK VALSlNl 
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Aşk - Musiki - Heyecan - Ve 1lahi Güzellikler Filmi 
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YVONNE RINTEMOS - PiERRE FRESMA Y 

• 

Musiki OSKAR STRAUSS 

ÇARŞAMBA AKŞAMI MELEK Sinemasın111 
' Büyük Vala zaferini gölgede bırakacaktır. "fi 
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Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüijünden : 
İşçj revirlerinde çalıştırılmak üzere 210 lira ücretli ild tabip ile 180 lira üc• 

retli bir eczacıya ihtiyac vardır. 
İstekli olacakların yedlerindeki vesaikle blrlikte GBlcükte bulunan deniz 

fabrikaları umum müdürlüğüne müracaatları. (8396) 

canlı başlamış, yaptığı hücumlar İs
tanbulspor müdafaasının güzel oyu
nu karşısında neticesiz kalmıştır. Ni
hayet bu tazyik 23 üncü dAkikada 
semeresini vermiş ve Eşfak Galata
sarayın ikinci golünü yapmıştır. Bu 
arada hakem İstanbulspordan Seyfi
yi dışarıya çıkarmış, Fahri de sakat
lanarak oyunu terlr,.tmek mecburi
yetinde kalmıştır. Oyuna 9 kişi ile 
devam eden İstanbulsporlular Gala
tasaray müdafaasının hatasından is
tifade ederek bir de gol yapmışlar
dır. Oyun bundan sonra sert bir şe
kil almış ve berabere vaziyctje cere
yan ederken 44 üncü dakikada Be
dii topu elle tutarak bir penaltıya se
bebiyet vermistir. Bunu gole çeviren 
İstanbulsporlular sahadan 3 - 2 ga
lip çıkmışlardır. 

nci dakikasında bir gol daha kayde
derek sahadan 2 - O galip çıkmışlar
dır. 

Süleymaniye Stadında : 

Pera • Karagümrük 

Maçında Kavga Çıktı 
İkinci küme klüpler arasındaki 

maçlara dün Süleymaniye stadında 
devam edilmiş ve maalesei Pera-Ka
ragümrük arasında yapılan müsaba
kada kavga çıkmış ve halkın sahaya 
hücumu üzerine hakem oyunu tatil 
etmiştir. 

Günün ilk maçını Galataspor ile 
Davutpaşa takımları yapmışlardır. 

Davutpaşa, hakita bir oyuman son
ra 3 - 1 oyunu kazanmıştır. 

İkinci devre Feridun Kıhcın idı:ı

resinde Pera ile Karagümrük arasın
da yapılnıı~tır. Musaoakanın bıtme-

. . 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TUrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 rn. 183 Kes. 120 Kw. 

r. A. Q. 19,74 rn. 15195 Kes. 20 KW· 
f A. P. 31.70 m 94ı'\R Kes 20 J<:w 

Pazartesi. 16. 1 O. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 1:?.50 
Türk Müziği (Pi.), 13.30/14.00 Müzik 
(Karışık Program - Pl.), 18.00 Program, 
18.05 Memleket saat ayan, Ajnas ve Me .. 
teoroloji haberleri, 18.25 Müzik (Radyo 
Caz orkestrası), 19.00 Konuşma (Tavuk. 
çuluk), 19.15 Türk Müziği (Fasıl Heyeti), 
20.15 Konuşma, 20.30 Türk Müziği: Çalan. 
lar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, Cev .. 
det Kozan. 1 - Okuyan: Muzaffer llkar. 
1 - Şehnaz puselik peşrevi, 2 - Dede • 
Şehnaz puselik beste: (Bir devlet için), 
3 - Sedat Öztoprak • Şehnaz puselik şar
kı: (Cuş edip çağlamak ister), 4 - Ru. 
şen Kam: Kemençe Taksimi, 5 - Dede -
Şehnaz puselik şarkı: (Küçük suda gör. 
düm seni), 6 - Denizoğlu • Şehnaz puse
lik şarkı: (Yolun bulamam), 7 - Dede .. 
Şehnaz puselik Yürük Semai: (Bir dilber
dir), 8 - Sedat Öztoprak • Şehnaz puse. 
lik saz semaisi. 

II - Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 -
Hal türküsü: (İki karpuz bir koltuğa sı. 
ğar mı), 2 - Salahattin Pınar • Karcığar 
şarkı: (Sana gönül verdim), 3 - Karcı
ğar türkü: (İkide turnam), 4 - Karcığar 
türkü: (Kesik saçın kumraldır). 

21.15 Müzik (Küçük orkestra • Şef: Ne. 
cip Aşkın), 1 - Franz Lehar: Göttergatte 
operetinden Potpuri, 2 - Willy Engel -
Berger: Aşk Hüznü, 3 - Luigini: Mısır 
bal.esi Suiti, 4 - Ernst Fischer: Tatil gün. 
lerı. a) Tatil günleri, b) Beklenilmiyeo bir 
tesadüf, c) Sulıırın sükUneti. ı'I) Avı'll't. 

~ATROLAR 
Şehir: Tiyatro.su 

Komc:di Kıe..,ı; İstikHll cadriesl 
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23 üncü dakikada bu hakimiyet se- kikada Fener lehine bir korner oldu. 
meresini verdi. Korner atışında top Fjkret güzel bir atış yaptı. Kaleci 
ortaya geldi. Küçük Fikret topu E- çıktı. Müdafileri ve kaleciyi aşan top 
sada geçirdi. Esat da güzel bir vu- kaleye girdi ve bu suretle vaziyet 3-3 

Galatasaray: Osman • Salim, Faruk • Ş f S d d 
Celal, Enver, Eşfak _ Bedii, Salihattin, ere ta in a ! sine 4 dakika kala Pera 4 - 3 galip 

vaziyettQ iken oyuncular arasında 

başlıyan münakaşa seyircilere sira
yet etmiş ve seyircilerin sahaya hü

cumu üzerine hakem oyunu tatil et

mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu aksam saat 20.30 da 
iKi KERE fKI 

ruşla ilk Fener golünü kaydetti. oldu. 
30 uncu dakikada soldan açılan bir 37 nci dakikada Lebip bir iska geç-

Fener hücumunda Yaşar karışıklık- ti. Topu kapan Sabri Beşiktaşın 
tan istifade ederek sıkı bir şiltle Fe- dördüncü galibiyet golünü de yaptı 
nerin ikinci golünü de yapt1. ve maç da 4 - 3 Beşiktaş lehine ncti-

42 nci dakikada Beşiktaşın bir hü- celendi. 

• 

Cemil, Bodur!, Sarafim. 
Istanbulspor: Saim - Hayri, Faruk • 

Enver, Seyfi, Tarik • Fahri, Süleyman, 
Hüsnü, Cihat, Orhan. 

Vefa 2-1 Galip 

Son oyun Anadolu ile Galatagenç· 

ler arasında yapılmış ve Anadolu 

maçtan 1 • O galip çıkmıştır. 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da (ZIR DELİLER) 

DAVET 
Galatasaray Spor klübünden: 

Galatasaray Spor klübünün umum he-

yeti 21.10-939 tarihli cumartesi günü saııt 
15 te içtima edecektir. Azamızın merkez 
lokalinde bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 1938 ve 1939 mali raporramfln 

cumunda Lebip, lüzumsuz bir hare
ket yaptı. Ve hakem penaltı cemsı 
verdi. Hakkı bunu gole çevirdi ve 
devre 2 - 1 Fenerin galibiyeti ile ne

Taksim Stadında : 

İlk hücumu Galatasaray yapmış B u müsabakanın büyük bir fark
ve İstanbulspor müdafileri bunu kır- la Vefa lehine kapanacağı ü
mışlar ve siyah sarılılar sağdan yap- mit ediliyordu. Birinci devre çok 
tıkları hücumlarla Galatasaray mü- canlı bir oyun oynıyan Altıntuğlular 
dafaasını tehdide başlamışlardır. rakiplerine gol kaydettirmiyerek 
Bundan sonra hakim vaziyete Gala- devreyi O - O berabere bitirmişlerdir . 
tasaray geçmiş, fakat hücum hattı- İkinci devre Vefanın hakimiyeti 
nın durgunluğu gol kaydına mani ol- altında geçmiştir. 15 inci dakikada 
muştur. Muhteşem ilk golü yapmış, üç daki-

ÖLÜM tetkik ve kabulü, 
2 - idare heyetlerinin ibrası, 
3 - Yeni idare heyeti intihabı, 

ticelendi. 

ikinci Devre 
Beşiktaş çok canlı başladı. 4 üncü 

dakikada Fener müdafaasının hata
sından istüade eden İbrahim çok sı
kı bir şiltle Beşiktaşın beraberlik go
lünü de kaydetti. 

Galatasaray da Dün 

3 • 2 Mağlup Oldu 

Bundan cesaret alan İst<ınbulspor-ı ka sonra da Altıntuğlula: ~ ~ir gol~e 
lular, harekete geçmişler ve 25 inci mu~abele. ederek beraberhg1 t~mı~ 
dakikada Cihadın ay1ğile ilk golle- etm~şlerdır. Vefalı~:~ ancak 44 .~ncu 
rini kaydetmişlerdir. Bir dakika son- dak1kada beraberlıgı bozan golu ya
ra Boduri beraberliği temin eden go- parak maçı 2 - 1 kazanmışlardır. 

Kocamustafapaşa otobüsleri sahibi 
ve tüccardan Kemaliyeli Hasan efen
dinin mahdumu Mehmet Nuri Acar 
ölmüştür. Cenazesi bugünkü pazarte
si günü Samatya, Sulumanastır, E
mirler çeşmesi sokağındaki · 13 nu
maralı evinden kaldırılarak na:nazı 

4 - Kulübün sportif faaliyeti hakkın-
da umumi heyet azasının düşüncelerinin 
bildirilmesi. 

PROF. DR. 

lü yapmış ve Galatasaraylılar hakim Beykoz • Süley~aniye KEMAL SERAY 

22 nci dakikada soldan açılan bir 
Beşiktaş hücumunda top ortaya gel
di. Fener kalecisi ve müdafileri to-

Fenerbahçe - Beşiktaş Kadıköyün

de oynarken Taksim stadında da Ga
latasaray - İstanbulspor karşılaşıyor
du. Bu maç hiç ümit edilmeyen, hat
ta akla gelmeyen bir netice ile ka
panmış ve genç İstanbulsporlular, 

bir oyun oynamışlarsa da beraberliği Şeref stadında son oyun Beykoz -
bozacak golü yapamadan devre 1 - 1 Süleymaniye arasında olmuş, birin
berabere kapanmıştır ci devreyi 1 - O galip vaziyette biti-

Gülhane tiro1oji Kliniğ'i Şefi 
Kocamustafapaşa Sünbül efendi ca- Hastalarını Galatasaray Gi.iney-
miinde kılındıktan sonra Silivrikapı- palas No. ı de kabul eder. 

Manda Umumi Harpten sonra siyasi bir maske ola
rak dillere düşmüş keHmelerdendi. Bu kelimenin va
zıh olmak şartile nasıl bir mana ifade ettiği bugün 
bile ( şu satırların yazıldığı tarihte ki on iki yıl ol
muştur) anla~ılamamıştır. Evvelce fran::ıızca bılcn~e
rimiz Mandat'yı valilik manasına kullanırlardı, halkı 
mız da Ivldncla de Poste tabirini, tüccar takımı ise 
Manda Telegraphique sözünü bilirlerdi. Lakin hu
kuku düvel alimlerimiz dahi, devlet şekilleri arasm. 
da bir Mandat tarzı bulunduğunu duymuş ve öğren· 
m.iş değillerdi. Onlarca ve herkesce devlet ya müs
t:ıkil, ya mahmi olurdu. Eski devirlerde mahmiliğin 
bir çeşidi daha vardı ki, ona Protectorat deniliyordu. 

1\Iarıda bunların hiçbirine benzemiyen bir devlet 
şekli olup B;;yük Harp sonunda Pariste toplanan dip
lomath.:: tarafından icat edilmişti. Onların tefsirine 
göre, mandc;, henüz istiklale layık olmıyan milletlere 
o liyakati iktisap edinciye kadar kuvvetli bir devletin 
muzaher<>t, yahut vesayet etmesine deniyor
du. Ingilizle! Irak ve Filistin topraklarını, Fransıı:lı:..r 
Suriyeyi, Japonlar bir takım Alman müstemlekeleri
ni işte bu tabirin himayesine sığınarak işgal ve ida
re ediyorlardı. 

Çok garip veya hazin bir hal olmak üzere Sıvas 
kongresinde de manda meselesi ehemmiyetle ve hay
r ete layık bir hararetle münakaşa. mevzuu teşkil c. 
diyordu. 

Bu, nasıl bir kanaat veya dalaletten ileri geliyor
du. Işaret ettiğim veçhile ben, münaka~aların içinde 
bulunmadığımdan kati bir hüküm veremem. O se. 

İkinci devreye Galatasaray çok ren Beykozlular, ikinci devrenin 37 
daki aile mezarlığına defnedilecektir.! Muayene saatleri : 15 _ 19 

Mevla garikı rahmet eyliye. -·•••••••••••••• 

TEFRiKA 
heple yalnız işittiklerimi bahis ile iktüa edeceğim: 

Kongrede manda meselesini münakaşa mevzuu ya
panl:ır üç kişidir: 

Ismail Fazıl Paşa, Bekir Sami Bey, Hami Bey, 
Fakat Bekir Sami Beye de, Ismail Fazıl Paşaya da 
bu fikri telkin veya bu fikir üzerinde ısrar lüzumunu 
iavsiye eden Hami Bey olup kongrede mevzııun a~t. 
ile, şevk ile müdafaasını deruhte eden de yine o ol
muştur. Rauf Bey ile - o sırada yine ansızm Sıvasa 
gelmiş ve kongre müzakerelerine iştirak etmiş olan
Rl?fet ve Kare• Vasıf Beyler de mandayı hararetle 
müdafaa ediyorlarmış. 

Başta Rasim Bey olmak üzere temas ettiğim 

kongrc.:ci zevattan hiçbirini mandaya taraftar bulma
dım. Boyle bir manasızlığı tervice kalkışanlar da 
yanlış yola sapmış ve kongre azasının ekseriyetini 

bu kötü düşünceye teşrik edemiyeceklerini anlamış 
olacaklar ki ortaya attıkları teklifleri - iki üç gün 
süren dedikodulu bir münakaşadan sonra - geri aı. 
mek mecburiyetini duymuşlardır. 

No. 44 
Fakat kulaktan kulağa intikal eden dedikodular, 

kolay kolay kesilmedi ve Türk yurdunu manda altı
na sokmak istiyen zevatın adları Sıvasta mandacı 

kaldı. Bunlardan biri şehir içinde dolaşırken kaziye
den h~berd&r olanlar kendisini biribirlerine gilsteri. 
yorlar ve "mandacı geçiyor,, diye gülüşüyorlardı. 

Işte kongre böyle acaip bir zihniyetin manasızlığı. 
nı da tesbit ettikten sonra çalışmasına nihayet verdi, 
yerini heyeti temsiliyeye terkederek dağılma karar1-
nı aldı. MesHt bir sulh takarrur edinciye kadar, yani 
yurdun selameti ve milletin istiklali tahakkuk edin-

ci.ye değin öu heyeti temsiliye faaliyette kalacak ve 
vatandaşları uyanık tutmak, her tehlikeye karşı a. 
yakalandırmak için lazım gelen tedbirleri alacaktı. 
Ayni zamanda meclisi mebusanın açılmasını da te. 
min edecekti. 

Fakat kongrenin dağılması kararlaştırılırken orta
ya bir mesele çıktı. Daha doğrusu Mustafa Kemal 
Paşa, bir kaç gündenberi gizlice takip etmekte oldu. 
ğu bir suikast hadisesini ortaya çıkardı. Bu hadise. 

Istanbul hükumetinin Sıvas kongresini dağıtmak ve 
kongrecileri yakalatmak için giriştiği bir teşebbüsten 
ibarettir Benim şahsım da - Istanbul tarafından -
bu hadıseye karıştırıldığı için bildiklerimi ve gördük
lerimi - biraz uzunca da olsa - yazmak istiyorum: 

Mustafa Kemal Paşa, lstanbuldan Harput valisi 
Ali Galibe - makine başında yazılan - telgrafna
meleri elde etmiş, ayni zamanda Bedirh:m Bey o~'Ul
lanndan Celadet ve Kamuran ile Diyarbekirli Cemil 
Paşa za.:ie Ekremin - Yanlarında bir ecnebı zabiti 
olduğu halde - Malatyaya gelerek vahdeti bozacak 
işler yapmıya çalıştıklarını duymuş ve askeri ma
kamlara şedit emirler vererek bu adamların hemen 
hapsedilmesini istemişti. 

Mustafa Kemal Paşa, Sıvastan da bir kaç zabit 
gönderme!t suretile şiddetlendirmek istediği bu ta
kip işini gayet gizli tutuyordu. Fakat Bahıiilinin Ali 
Galibi kongre aleyhine· sevketmek teşebbüsünü akim 
bıraktıktan sonra bu babtaki vesikaları ortaya koy
du ve milli cereyana karşı yapılmak istenen suika<;te 

karşı valilerin. kumandaruann ve kongrenin dikka
tini celbederek bir karar alınması talebinde bulun· 

du: 
Bu karar - ki Anadolu ile !stanbul arasmdaki her 

türlü münasebetin ilk defa olarak kesilmesi şeklinde 
tecelli etmi~tir • çok mühimdi. Binaenaleyh onu icap 
ettiren vesikaları birer birer yazacağım: 

(Devamı var, 
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GÜNÜN MESELELERi 

Otellere 
Yapllacak 
Yardım 
D Un öğrendiğimize göre. Beledi

ye, harp dolayısile müşterisiz 
kalan, ve kapanmak tehlikesile kar
ıılaşan otellere yardım edecektir. 

Belediyenin bu kararını ne şekil
de tatbik edeceğini henüz bilnıiyo
l'llz. Fakat, bundan evvel de yapıl
~asını temenni ettiğimiz bu yardı
~ın, Belediye tarafından da lfüı;umlu 
fÖrüJmesi, takdire değer bir isabet
tir. Zira, - muharebe gibi, fevkalade 
hir hadisenin tesirile de olsa - İstan
buı gibi medeni bir şehrin otelsiz 
ltalrnası, mahzurlannı evvelce de 
8'Ylnı~ bulunduğumuz bir mahruml
)ettır. Bu itibarla, buıün, Belediye
!lin verdiği yardım kararını, İstanbul 
lehrini katlanılamıyacak bir mahru
:tltiyetten kurtaracak olan bir müjde 
&'İbl, sevinç ve takdirle karşılamayı 
hir vazüe sayıyoruz. 

'le 

lir :An(et EtrafınCla 

İkazımıza rağmen. maalesef: 
"- Şair Tevfik Fikretin heykelt

lll mi dikelim, yok~a eserlerini mi 
hkalım?'' suali altındaki mt'vsimsiz 
'rıket adeta zorla devam ettiriliyor: 
lleın de, - bizzat bu ankete cevap 
"el"cnler de dahil olduiu ha de - bu 
'ııketi mevzuubahs eden her müncv· 
\>erin, böyle bir münakaşayı lü7Um-
81ıt saydığım söylemesine ve yazma
•111a rağmen ... 

Bunun içindir ki, biz, bu taannüde 
hil" türlü mİına veremiyoruz: Ortada 
hır Fikret meselesi yok. Fikretin 
heykelini dikmek i teyen yok, Fik
tetin e erlcril'i yakmak isteyen yok. 
l'ikretin heykelini dikmek i teyen
lere itiraz edecek kimse yok. H~tta, 
•çılan anketin garip sualine muha
tap edilenlerin öylcdikleri sözlerden 
de belli ki, böyle bir münaka~ayı 
~evsimli ve lüzumlu gören bile yok! 

Şu halde, etraf1ndakilerin hissi, 

fikri ve umumi muhalefetlerine :rağ
~en, bir mezarı mutlaka deşmeye 
Sahalamanın manası ne? Bu suale 

heklediğimiz ce\•ap, bir sanatkarın 
~ezarı başında koparılan manasız ve 

t)ı.Utecavlz patırdının dinmesidir: Ya

lıt, hürmet lüzumunun, nihayet id

}alc olunduğunu ifade eden bir sü

~fıtUn bir an evvel teessüsünü bekli· 
l'oruz? 

* tcıa ihtikarı ......__ ______ _..,: 

nunkü gazetelerden birisi, ecıa 
~atı lanndaki ihtikardan bahsedi
lı~tdu. Öğrendiğimize göre o gazete
f ıı bu alakası, bazı kimseler t3ra
~'Jıdan faıla görUlmüş. Halbuki, ga
~lelerimizin ihtikar hadiselerine 
t 'lı devamlı ''e titiz: bir alaka gös
d.~rtııeleri, tenkide değil. bilakis tak-
ıre h tt• t 'k 1. k ·· "I · ı· • a a e ~ı e ayı guru mesı 

"lt~ırn gelen bir harekettir. Bunu izah 
t.: isbat için, hugünlUk şu kadarını 

0
l'lcrnckle iktifa ediyoruz: 

llugün, Fransa gibi, ihtikarln mü
tııd 1 
it] c e rnaksndilc birçok tedbirler 

., tnış bulunan hir memlekette bile. 
"evrn· 
l 1 gazeteler hergün bu mevzu-

11 aı·k it. ıt adar olmaktadırlar. Hnttn o 
lldar k' ı: ı, Fransnda münte*ir yevmi 

11
11 ~elclcrden bir tanesi, harbin ko

lışundanberi hergiin, ve bili fasıla 
)11~d ~ 
d 1b'l Yazılara, kli eleştirilmiş ve 
e~ıı 

liııı trılı bir ~evlavha olarak, şu ke-
cle .. ı· • • .. • seçnu tır: 

- ihtikar ,,ar!" 
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HARP VE SULH. 
Keyif işi Olursa! 

H arp, galip için de, mağlüp i 
çin de bir fellıkettir. Çünkü 

o afet mağlup orduyu ortadan kal
dıran galip ordunun da kolunu ka
nadını kırar, belini çökertir. 
Frenklerin - Victoire a la Pyrrhus 

YAZAN: 

M. TURHAN TAN 
demeleri de - hem tarihi, hem ta-
bii - bir hakikati ifade maksadile- B eşer aleminde ise işler hazan 
dir. O sözün taşıdığı tarihi haki- bunun aksinedir. Ba~ta şöh-
kat, Epir kralı Pyrrhus'ün Roma- .et ve servet hırsı olmak üzere çc-
ya karşı kazandığı meşhur bir za- şit çeşit dalaletli amillerin ihramı 
fere taalluk eder. Devrinin en bil- altında yaşıyan bir takım deY1ct 
yük kumandanı sayılan Pyrrhus, adamları kendi hırslarını mahzuz 
Herakliya ıpevkiinde Roma ordu etmek için ekseriya ellerinden ge-
sunu tarumar ettikten sonra l!lU- lemiyecek işlere girişmişler, _güç· 
harebe meydanını dolaşırken mağ- !erinin fevkinde hamleler yapmak 
lupların cesetlerine bakmış. hepsi- istemişlerdir. Harp tarihinin en 
nin göğsünden yaralandıklarını hazin sayfaları işte bu kor ve ga-
görünce: "Böyle bir zafer daha fil ihtirasların doğurduğu fncialar-
kazanırsam galiba Epire tek başı- dan örülmüştür. 
ma döneceğim" demişti. Onun bu Sözümüzün tarih ile münasebe-
sözüne telmih edilerek çok telefat tini tevsik için bir iki misal vere-
mukabilinde kazanılan zaferlere: lim: Milattan 219 yıl önce meşhur 
"Pyrrhusvari muzafferiyet,, di- Anibal, İspanyada ileri hareketine 
yorlar. Fakat hakikatte her zafer, girişmiş bulunuyordu. Roma sc-
biraz Pyrrhusvaridir. Çünkü hay- natosu - haklı sayılacak hiçbir se-
siyetli bir ordu, kendini yok etmek bebe ve hele Roma için hayati 
isteyen düşman ordusuna kucağını denebilecek hiçbir zarurete istinat 
açmaz, silahla karşı kor ve bu su- etmeden • ortaya atıldı, Kartaca 

il<: 
retle her harbin sonunda galipler 

ordusum•\l geri dl5nmesini istedi. 
Halbuki bu ordunun başında Ani
bal gibi son derece haris ve Roma 
devletine de alabildiğine düşman 
bir kumandan vardı. Onun için se
natonun !;\u müracaati müsbet ne
tice vermedi, Kartaca ordusu yü
rüyüşlerine devam etti, Sagont 
şehri önüne kadar geldi. Bu şehir, 
deniz kenarındaydı. ticaret mer
kezi idi ve çok zengindi. Anihal, 
uzun bir muhasaradan sonra Sa
gontu e]e geçirdi, soyup so;ana 
çevirdi, halkını da - esir olarak 
satılmak üzere - askerine dağıttı. 

Roma senatosu bu haberi a. 
hnca büsbütün hiddetlendi. 

Kartacaya iki murahhas yollndı, 
Anibalin -cezalandırılmak için
kendisine teslimini talep etti. Kar. 
taca senatosu soğukkanlı davran-

de mağluplar gibi ezilmiş olur. 
LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi ı-

1 
Fakat sulh, ıztırapsız nefe~ al-

mak, kabussuz uyumak, ma-

temden uzak kalmak ve vakitsiz 

ölmeden yaşamak demektir. Sul

hün vadettiği nimetlerin bolluğu

na, daha doğrusu harbin muhak

kak ölüm olmasına karşı sulhün 

hakiki hayat bulunmasına rağmen 

insanlar tarihin dörtte bir buçu

ğunu harp hadiselerile doldurmuş

lardır, yani sulh nimetlerini - su

dan bahanelerle - çiğnemek zevki 

uğrunda milyonlarca kurban ver
mişlerdir. 

Asıl dikkate ve rikkate değer o
lan nokta, insanlann mukaddera
tını ellerinde tutan devlet adam
larının, hükümdarların, diktatör
lerin ekseriya harbi harp olduğu 
için kabul etmeleridir. İşte tabiat
teki mücadele kanunile beşeriyet
teki harp kanunu arasındaki en 
bariz fark budur. Tabiat, muhtelif 
sebeplerle tekvin etmek zorunda 
kaldığı şu küre üzerinde hayatın 
teselsül etmesi için mücadele ka

nununu yaratmayı gerekli görmüş
tür. O kanuna göre kaviler, zayıf
ları yemeğe mecburdur. Zayıflar 
da yenmemek ve ortadan kalkma
mak için intibak kanunlarına göre 
hareket etmeğe mahkumdur. Hay
vanlar aleminde o mecburiyetle 
bu mahkumiyet daima cereyan e
der. Fakat zayıfın kaviye hücumu 
görünmez. Zayıflar ancak korun
mak ülküsile yaşarlar, kavileri 
kendi aleyhlerine tahrik etmezler. 

'· 

ELMA 
E ski Tıbbiye Mektebi MUdUrü rah

metli doktor Galip Beyin, fazla.. 

ca yaramazlık eden pek &enç talebeyi 
bu huydan vazgeçirmek üzere tatbik 
ettiği, yalnız ekmekle su perhizine ta
bi tutmak usuliınü -bunun zevkini 
kendileri tatmamııı olsalar bile, iıite. 
rck- hatırlıyan doktorlar vardır 

Bunu hatıra getiren bir perhiz usu. 
lıinıi de -Polonyanın başına bildiğiniz 

haller gelmeden biraz zaman ôncc
Varşova'da doktor Kodesjko diışünmuş. 
Vakıa Lehli hekimin usulünde ekmek 
yerine elma yeniliyorsa da yalnız olun
ca elmanın ekmekten daha lezzetli olup 
olmıyacağı bilinemez. Bu iki türlü pcr. 
bizin arasında muhim bir fark, birinc!si 
yaramazlıktan tedavi için tatbik edildiği 
halde, ikincisinin böbrekleri bozulmuş 

hastalar üzerinde ve onların ııiıılerini gc. 
çirmek için tatbik cdilmiıı olmasıdır. 

Hem de Lehli hekim, galiba, insafsız bir 
zat olduğundan hastalarına elma ile su
yun ikisini birden çok gormiııı ve on. 
ları ayrı ayrı vererek ikisinin tesirleri 
arasında mukayese yapmışbr 

Mukayeseden çıkardıfı neticeye göre, 
yalnız elma yiyenlerin şiılçrİ pek çabuk 
geçtiği halde yalnız su içenlerde 11işler 
yavaş yavaş iniyormuıı. Vucutta birik. 
miş olan tuzların çıkması da şişlerin 
kaybolmasiylc mutenasip... Fakat id
rarla çıkan albümin bakımından yalnız 
su içerek perhiz daha iyi &eliyor. Yal. 
nız su ile yaşıyabılenler ondan daha 
çabuk kurtuluyorlar, 

Böbrekleri bozuk hastalarda bir de 
üre meselesi var. Bu bakımdan elmanın 
faydası hiç yahut pek hafif olduiu hal. 
de, yalnız su içmenin tesiri --aksine
zararlı oluyor. Yalnız su içenlerin kan
larında ve vıicutlarmda üre artıyor. 

Yalnız cima yemenin bUyiık bir fay. 
dası vücuttaki a&itcleri çıkararak alka. 
lenlik vermesidir. Yalnız su, aksine, 

VE su 
bütün vücutta ekşilik hasıl ediyor. Bu
nun sebebini Lehli hek m söylemcği u. 
nutmuşsa da pek tabii bulmalıdır: Sa. 
dece elma insanı tam besliyebilccek bır 
cıda olmakla beraber yüzde 14 nisbetin
de olsun şekerli olduğundan yalnız cima 
yiyen ondan biraz: beslenir. Sonra da 
elma yı.izdc 2,74 derecesinde olsun al. 
kalendir. Halbuki yalnız su içen insan 
kendini bcsliycce.k hiç bir gıda bulamı. 
yacağından kçndi kendini eriterek bes
leniyor demektir. İnsan etinin asit veya 
alkalen olduğu, onu yiyenler hcnUz ha. 
ber vermemişlerse de insana yakın eti 
olan sığırın eti yuzde 15 dereceden ;i. 
yadc asittir ... 

Polonyadaki harbin can sıkacak bir 
tesiri de böyle sade su ile yahut sade el
ma ile perhize sokulmuıı olan ha!taların 
akıbetlerini ôğrenememck işinde ol. 
muştur. Harp çıkmamış olsaydı, o has. 
talarm perhizlere dayanarak aağ kalmış 
oldukları belki öğrenılirdi de, başka 

memleketlerdeki bobrek hastaları ic;in 
de teı;elli olurdu. Halbuki şimdi saf cle
fıllerıe, acaba bombardımandan ını, 
yoksa sade cima yemekten yahut sadece 
su İçmekten mi? .. 

Elman Adem ile eşinin en rahat yer_ 
den çıkarılmalarına sebep olduğu için 
pek te uğurlu bir yemiş sayılmamakla 
beraber, eski zamanlarda da ilaç diye 
kullanıldıimı rivayet ederler. Fakat cu
da pişmiş elma havanda dövüldükten 
sonra kadın siıtüyle karıştırılarak göz 
hastalıklarına karısı merhem şeklinde, 
daha yeni zamanlarda onu il6.ç diye saf. 
lık verenler de çokça yenilirse idrar art
tırır diye tavsiye ederlerdi. Kimisi de 
çokça cima yemenin romatizma yellcdne 
iyi geldiğini rivayet ederdi. Ancak böy. 
le sadece elma ile hastaları beslemeyi 
akıl eden kimse çıkmamıştı. 

Hep bir örnek yiyecek 
barck bile olsa_. 

olunca, ballı 

dı, böyle bir talebin ileri sürülme. 
sini haklı gosterecek hiçbir sebep 
görmediğini bildirdi. O zaman Ro. 
ma murahhaslarından biri arka. 
sındaki toğanın bir ucunu kıvırdı: 

- Kartacalılar, dedi, harp ve 
sulh şu kıvrımın içindedir. İkisin_ 
den birisini intihap ediniz! 

Kartacalılar, haysiyetli bir mi]. 
let gibi davrandılar, şu cevabı ver
diler: 

- Sen kendin intihap et! 
Roma murahhası, bu cevap üze. 

rine Toğanın eteğini bıraktL 
- Pek tilti dedi, ben harbi inti. 

hap ediyorum. 

1 şte sırf keyfi olan bu hare
ket ı.izerine İkinci Pon harp

leri başladı; Tessin, Trebie, Tra. 
simene, Canne meydan muharebe
leri yapıldı, on binlerce Kartacalı 
ve on binlerce Romalı helak oldu. 

Yine eski Roma tarihinden şu 
fıkrayı alıyoruz: Suriye Kralı Dör. 
düncü Antioküs Mısır üzerinde bazı 
haklar iddia ediyordu. Roma, hiç 
bir münasebet olmadığı halde ara. 
ya girdi, bu haklardan vazgeçil
mesini ihtar etmek vazifesile Le
nas adlı bir murahhası Suriyeye 
yolladı. Antioküs Romalı elçiyi 
nezaketle kabul etti. Kendisini se
Iamladı ve elini uzattı. Fakat Lenas 
bu selamı iade etmedi, kralın elini 
de tutmadı. Sadece Roma senatosu. 
nun emirnamelerıni uzattı.Bunlarda 
kralın l\Iısır üzerinde iddia ettiği 
haklardan vazgeçme::.i istenili. 
yordu. 

A ntioküs, kağıtları okuduktan 
sonra devlet ricalilc müşa

vere, kendisile müzakere edeceği. 
ni elçiye söyledi . Lakin Lenas e
lindeki değnekle kralın etrafına 
bir daire çizdi: 

- Son sözu, dedi, söylemedikçe 
bu daireden çıkamazsın.Bu söz sc.na 
ya sulh, ya harp getirecektir. 

Suriye kralı korktu, senatonun 
arzularına saygı • göstereceğini soy
ledi, Lenas da bu cevap uzerine 
kralın.elini tutarak selamladı. De
mek ki, Antioküs "hayır,, deseydi 
ve elçinin degnekle çizdiği goze 
görünmez daireden çıksaydı Suri
ye ile Roma harbe tutuşacaktı ve 
on binlerce insan Lenasın keyfi ve 
vehmi dairesi uğruna kurban gide
cekti. 

Evet, harp ve sulh keyif işi ol
dukça beşeriyet büyük ziyanlar 
görmüştür. Şimdi de medeniyet a
lemi şarkta - keyfine uyup - harp 
yapan, garpte de yine keyfine u. 
yarak sulh yapmak istiyen dikta. 
törler yüzunden ağır ıstıraplar 

çekmiye başlamıştır. 
Acaba harp ve sulh hangi mesut 

devirde keyif işi olmaktnn kurtu
lacaktır? Buna, tarih okuyanların 
ve bugünün tarihinin nasıl yazıl
dığını görenlerin kolay kolay cevap 
vermesine imkan yoktur. 

S\))!i1Utm1 
Kundakçı 1 ı. '"· 3r1 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S abah gazetelerinden hirind~. 

meçhul bir muharrir, Tevfik 
Fikretin eserlerini yakmağı teklü 
etti. Tevfik Fikretln eserlerine kun
dak koyan bu yangın mernkhsının 

iddiasına göre Fikret şair değildir, 

1 cc;erleri gençler için zararlıdır, his ve 
fikirlerinde bir kıymek yoktur. Bu 
ebeple Fikretin e erlerini yakmak, 

yeni nesillerin bu zehirli ynzılan 

görmelerine mini olmak lnzınıdır. 

Fikretin edebi kıymetini zamanı
na göre ölçmek Jiz.ırndır. Bugün için 
Fikretin lisanı eskimi tir. Znmnnının 
biiti.in edipleri ve şairleri gihi. Tevfik 
Fikretin yazılarında. hi:ıı ve fikir kıy
meti var mıdır? Fikret hayatının 

muhtelif devirlerinde his \'e fikir 
deği!!ıiklikleri steçirmi tir. Bazan din· 
dar, b87an Allahı inkar eden bir ate
isttir. Ba:r.:an milliyetçi, bu:an milli
yet hudutlarını inkar eden bü~;ik bir 
insaniyetçidir. Fakat daima istibdada 
dü man ve hürriyete a ıktır. l\fuzta
rip in anlığın a:zaplarını yasıyan şi· 
irlerinde çok yük ek bir in andır. 

Fikretin geçirdiği hu fikir ,.e his 
istihalelerinin sebeplerini, içinde ya
~adığı cemi:yetin ve devrin buhran
larına da atfedebiliriz... Ev,·ela he
sap etmeliyiz ki Fikret AhdülhRmit 
devrinin adamıdır. Bu devirde istib· 
dada karşı. haksızlığa karşı duyduğu 
isyanlar da onun karakter yiik!!ıekli
ğini ifadeye kafidir. Fikret belki çok 
yüksek bir air değildir, fakat Türk 
edebiyatı içinde inkar edilembecek 
bir şahsiyettir. 

Yeni nesiller ona ne derece hir kıy. 
met verir, bunu bilmiyoruz. Bir de· 
fa yeni nesillerin Fikretin şiirlerini 
anlamasına imkan yoktur. Fikreti, 
yeni nesillerin şairi olarak değil, 

devrinin şairi olarak kabul etmeli
yiz... Fakat eserlerini yakmağa ne 
hakkımız \'ar? .•. Eğer her yeni devir, 

kendinden e\'vel gelen airleri, edip
leri, ilim adamlarını beğenmediği i
rin eserlerini ·akmağa kalkarsa, ne 
kl ik edebiyat, ne de edebiy n...i,a..,.1 

rihi kalır ... Her devi adamlarını ye
tiştirir, bunlar kemale erer, :r:aman 
ile eskir, kı~·metlerini kayhederler ... 
Fakat her devir sonu eskilerin eser
lerini cami a'·lularına ~,ğıp yakmak, 
bir edebi eserler yangınım seyret
mek, her halde bozcuncu ruhların 

ihtiyacı olsa gerek. 

Bir Sabıkah Bir 

Jandarmayı ördürdü 
Bursa (TAN) - Bozöyükte:ı bura

ya gelmekte olan bir ylocu otomobi. 
li tecavüze uğramıştır. 

Otomobil yoluna devam ederken, 
ileride, geçmesine mani olacak şekil· 
de yola yığılmış olan !aşlar görmüş

tür. Otomobil yolcularından jandar
ma onbaşısı Vezir, vaziyetten şüp· 

helendiği ıçın, otom::>bili, taşJara 

yaklaşmadan durdutmuş ve civarı 

taramağa çıkmıştır. Bu esnada bir 
çalının arkasından silah atılmış ve 
Ye.zir onbaşı karnından yaralanmış. 
tır. Buna rağmen, silah sesinin gel

diği tarafa atılarak, elinde biiyük 
çapta bir Gra tüfeği bu!unan mute. 
cavizin yakasına yapışmıştır. 

Vahit ve Şefik adlarında iki jan • 
darına da yetişerek mütccnvizin kol· 
larını bağlamışlar ve k-?!ldisini oto. 

mobile atıp, Pazarcığa götürmüşler
dir. Vezir nobaşı, aldığı yaradan 
muteessiren Pazarcıkta ölmüştür. 

Yalnız başına yol kesmeğe çıktıl{ı
nı söyliyen mütecavizin, aslen Af
yonkarahisarlı olup, Bozöyükte otur. 
makta olan sabıkalı Akif oğlu Meh
met oldugu anlaşılmıştır. 

Erzincanda Trahom 
Nisbeti Araıhrıhyor 

Erzincan, (TAN) - Buradaki tra
hom hastalığı nisbetini tesbite me -
mur edilen Sıvas Nümune hastanesi 
göz mütehassıslarından Doktor I...Ot
fi gelmiş, merkezdeki bütün mektep 
talebesinin gbzlcrini muayeneye baş. 
lamıştır. Halktan da en aşağı bin ki. 

şinin gözleri muayene olunacaktır. 

Bulunacak nisbete ve doktorun rapo. 
ru neticesine göre, icap ediyorsa, Sıh
hat Vekaletince buraya bir trahom 
mücadele heyeti gönderilecektir. 
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HARP 
Şimdi. 

Başlıyor 
(Başı 1 incide} 

zaman 1914 hudutlarına, müstemle
kelerine sahipti. Öyle olduğu halde 
teknik itibarile ilerliyen, istihsalfı.tı 
çoğalan Almanya için elindeki müs
temlekeler kafi bir pazar değildi. 

Bu fazla istihsalini sürecek, 
teraküm eden mali sermayesini iş

letecek daha geniş pazarlara ihtiyacı 
vardı. 

Bu sebeple emperyalist devletler 
arasında taksim edilen dünyanın ye
niden taksim edilm~si lazımdı. Bu 
yeniden taksim meselesinde Kayser 
ve Bethman Holvegg'le anlaşamıyan 
Klemanso ve İngiliz hükumeti, Sır
bistanda Avusturyalı bir Arşidükü 
öldüren Sarajevo hadisesini vesile 
ittihaz ederek harp ilan ettiler. 1914 
harbine sebep olan bu dünyanın ye
niden taksimi meselesi şüphesiz Al
manyanın mağlubiyetile suya düştü. 
Almanya daha geniş pazarlar arar
ken, bu defa müstemlekelerinden ve 
1914 hudutlarından da mahrum kal
dı. 

ı 939 da patlıyan bu harp, Cihan 
Harbinin yarıda bıraktığı bu 

davayı tamamlamak içindir. Hitlerin 
Garp cephesinde ve müstemlekeler
de istediği yayılma ve genişleme ile, 
İngiltere ve Fransarun menfaatleri
ni uzlaştırmak, Cihan Harbinden çok 
aa karla çıkan İtalyayı memnun et
mek, dünyanın yeniden bir taksimL 
ni daha adilane ölçülerle yapmak 
imkanı yoktur. Bu imkan olamadığı 
içindir ki, Chamberlain, Münihte 
Hitlerle anlaşamadı. Cihan Harbinden 
bugüne kadar yapılan Sevr, Versay, 
Brest Litovsk gibi muahedeler ikin
ci bir harbin tohumunu ektiler. 1918 
den, 1939 a kadar yapılan terki tes
lihat konferansları, 1921 - 22 de 
yaprlan Va~ton bahri terki tesli
hat kongresi, Kellogg misakı, Lokar
no konferans1, iktısadi konferanslar 
hiç bir netice vermedi. Senelerden
beri sulh ma;alarında halledilemi
yen bu meseleyi, ikinci bir Cihan 
Harbinin halletmesi bunun için bir 
zarurettir. 

Harbin mesuliyetini üzerine alma
mak için, her iki tarafın sulh teklif:. 

leri yapması, sulhe yanaşması 

efkan umumiyelere verilen bir rıiş

veti kelamdır. Evet, herkes sulh is

ter, Milletler Cemiyeti de bu gaye 
ile kurulmuştu. Vazifesi milletler a
rasında çıkacak anlaşmamazlıkları 

sulh yolu ile halletmek, dünya mil
letlerinin müşterek emniyetini Ce
novadaki sarayda beklemekti. Fakat 
bu silahsız nöbetçi, Avrupanın orta
sında bir korkuluk olmaktan ve ni
hayet ülas etmekten kurtulamadı. 

Bütün bu sellerin getirdiği kum 
harptir, ve harp. ~imdi başlıyor. 

Yeni İtalya Sefiri 
Londrada 

(Başı, 1 incide) 

Diplomasi rnahafilinde İtalyanın 

yeni Sefiri Bastianini'nin Londraya 
muvasalatinin İngiltere ile İtalya a
rasındaki münasebetlerde yeni bir 
devre açmakta olduğu mütaleası ser
dedilmektedir. 

Roma, daha geçenlerde İtalyanm 
Chamberlain'e sulh müzakerelerinin 
açılması için yeni bir takım teklif
lerde bulunmak tasavvurunda oldu
ğuna dair olan bir Berlin haberini 
tekzip etmişti. Londradaki İtalyan 
diplomasi mahafili, Bastianini'nin 
Londraya bu kabil tekilli hamil ola
rak gelmemiş oduğunu açıkça söyle
mektedirler. 

İtalyanın şimdiki ihtilafın bu -
günkünden daha hakiki olabilmek 
tehlikesini arzetmekte olduğunu id
rak etmesine medar olacak derecede 
diplomatik ve siyası . tecrübesi var
dır. Binnetice diplomasi maha!ilin
de Bastianini'nin ifa edeceği başlı

ca vazifelerden birisinin Chamber
lain'in son nutkunun medlülü hak
kında izahat almak olacağı söylen
mektedir. 

Bastianini'ye İngiliz Başvekilinin 
nutkundan daha kati ve daha vazıh 
malumat verileceği şüphesiz görül-
8lektedir. 

TAN 

!Bütün Paris Gazeteleri 
Almanyayı Kaplıyan 
Endişeyi Anlatıyorlar 

(Başı 1 incide) 
sa tebarüz ettiriyorlar. Gazetelerin 
yazdığına göre, Stokholmde çarşam.. 
ba günü toplanacak olan konferansın 
Almanyanın barış teklüi gayesine 
hizmet etmesi ihtimali de yok gibi. 
dir. Petit Parisien gazetesi, bu me
seleye temas ederken şu satıdan ya
zıyor: 

"Bazı İskandinav gazetelerine göre, 
Stokholm konferansı Şimal memleketle. 
rinin menfaat hududunu tecavüz eden me. 
selelerle meşaıul olacak, harbin Avrupada 
ifıdas ettiği umumi vaziyeti tetkik eyliye. 
cektir. Bununla beraber, Berlin ricalinin 
üm"t ettiği gibi, Stokholm'de toplanan 
devlet reislerinin, Almanyanın Roma ve 
Vaşingtonda hiçbir akis bulmamış olan 
manevrayr tekrar ele almak üzere bitaraf_ 
!ar nezdinde te!lise c;alrştığı yeni barış 

cephesine sürüklenecekleri şüph!!lidir. 
Stokholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki 
biliyorlar ki, Fransa ve İngiltere küc::ük 
devletlere tam bir emniyet temin 
edebilecek olan haklı bir dava için döğüş
mektedirler . ., 

Bir diğer Fransız gazetesi de şun-
ları yazıyor: 

"Müttefiklerin azimleri kuvvetlendiği 
ve askeri kudretleri büyüdüğü nisbette 
küçük devletlerin itimadı artmakta ve bu 
devletler Fransız _ İngiliz azminden dola
yı memnuniyetlerini gi.zlememektedırler. 

Almanyanm diplomasi icraatında tecanüs 
yoktur ve bu hal Hitlerizmin şaşkınlığını 

göstermektedir ... 
Reuter Ajansının parlamento mu

habiri, Chamberlain'in çarşamba gü
nü Avam Kamarasında beynelmilel 
vaziyet hakkında beyanatta bu.Juna
cağını bildirmektedir. 

Garp Cephesinde' 

Harp Vaziyeti 
Paris, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Cephenin heyeti umumiycsinde 

zaptedilen arazide sağlam surette tu. 
tulan Fransız kuvvetleri intizar vazi
yetinde ve her ihtimale karşı hazır
lanmış bulunmaktadırlar. Dün cere. 
yan eden yegane hadise Sarre'in şark 
mıntakasında Almanların yaptığı bir 
çıkış hareketidir. Mütearrızlar, Fran
sız mitralyözlerinin ateşi altında sür. 
atle geri çekilmiye mecbur olmuşiar
dır. 

Sarre Louis mmtakastnda, diğer 
mıntakalara nazaran biraz daha şid. 
detli topçu atışları kaydedilmekte
dir. 

Muhtemel büyük Alman taarruzu
na gelince, Fransız askeri mahafili, 
bunun yakında tahakkuk etmesi ih
timalini düşüner~k her türlü tedbir
leri almışlardır. 

Almanların Tahşidatr 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter ajan

sının askeri muharriri, garp cephe
sinde "ihtiyat,, harbinin Alman ge
nerallerinin müttefiklerin müdafaa 
hatları karşısında muazzam kuvvet
ler tahşit etmekte olmalarina bina
en, pek yakında harekat ve manev
ralar harbine tahavvül edebileceğini 
bildirmektedir. Ne zaman? Nerede? 
suallerinin ortaya attığı meselenin 
halli, Almanların hatlarının gerisin
de müttefiklerin mukavemeti ztüa 
uğrar uğramaz müdahalede buluna
cak motörlü kuvvetler tahşit etmele
rine binaen, çok güçleşmiştir. 
Yağmur ve s9i dolayısile cephede 

harekat yapılmamaktadır. Almanlar 
da İngiliz heyeti seferiyesinin kuvve
tini ve erkanıharbiyesinin planını 
iskandil etmek için mikdarım arttır
mış oldukları keşif kollarının faali
yetini tenkis etmişlerdir. Maamafih 
Almanlar, kendilerinden .mallı.mat 

almak ümidinde bulundukları esirle-
ri alamamışlardır. ! 

Reuter muhabiri diyor ki: 
"İyi bir membadan öğrendim. Al

manlar, Polonyada harp etmiş olan 
fırkalardan en azı 20 fırkayı garp 
cephesine getirmişlerdir. Almanla
rın faal ordusu yüzde yüz nazi genç
lerinden mürekkep ve garp cephe
sinde bulunmaktadır. Bu ordu, birin
ci sınıf bir ordudur. fakat Kayserin 
1914 senesindeki ordusunda görül
memiş olan bir takım nakiseleri var
dır. Çünkü, fırkaların adedi dört se
nelik bir müddet esnasında 70 ten 
90 a çıkarılmıştır. Ve tecrübeli zabit
leri azdır. Halbuki müttefikler, bu 
noktai nazardan evvelce oldukların
dan daha zengindirler." 

Esrarengiz Silahlar 
Brüksel, 15 (A.A.) - "Libre Bel-

TEBLiGLER -
Fransız Tebliği: 

Paris, 15 (A.A.) - 15 teşrinievvel 
sabah Fransız tebliği: Gece, Sarre ile 
Moselle arasında düşman keşif kolla. 
rmm yaptığı ufak taarruzlar neticesiz 
kalmıştır. Cephenin heyeti umumiye
sinde istikşaf kuvvetlerimiz faaliyette 
bulunmuşlardır. Sarre Louis aarbln_ 
de karşılıklı topçu faaliyetleri olmuş. 
tur. 

Paris, 15 (A. A.) - 15 • 10 tarih. 
li Fransız akşam tebliği: Hava yağ
murlu ve sisli geçmiş, cephede, bütün 
gün büyük bir faaliyet olmamtştır. 

Wissembourgun şimali garbisinde, bas 
kın hareketlerimiz beklenen neticeyi 
vermiştir. 

Alman Tebliği: 
Ber1in, 15 (A.A.) - Alman ordusu 

başkumandanlığı tebliği.: $arkta i3'ara 
değer yeni bir şey yoktur. 

Garpta, düşman topçusunun zayıf 

faaliyetine tarafmuzdan mukabele e
dilmiştir. 

13 teşrinievvelde, Birkonfeld'de, di_ 
ğer bir düşman tayyaresi düşürülmiiş. 
tür. 14 teşrinievvelde, her iki taraf e
hemmiyetli faaliyette bulunmamıştır. 

Ingiliz Amirallığı tarafmdan da rad. 
yo ile bildirildiği veçhile, Jngilizlerin 
büyük "Royal Oak,, zırhlısı bir Al •• 

; :.n denizaltısı tarafından batırılmış- il 

i 14/15 teşrinievvel akşamı, ŞimaJi 

i. Almanyanın bazı mıntaka1armda ya. 
i banc1 tayyarelerin gürültüsü işitilmiş_ ! 
: ti~. ~fava dafii topçumuz faaliyete geç- 1 
i mıştır. 1 
.................................. ._ ........... 
gique,, gazetesinin Bertin muhabiri, 
Almanyanın Fransa ve İngiltere ile 
ancak 13 birinciteşrin 1939 cuma gü
nündenberi hakiki surette harp ha
linde bulunmakta olduğu rnütaleasın
dadır. Bu muhabir, iyi mallımat al
makta olan mahafilin kendisine aşa
ğıdaki beyanatı yapmış olduğunu 

ilave ediyor: 
"Alman ordusunun Majino hattına 

hücum etmek emrini alacağına inan
mayınız." • 

Muhabir ilave eaiyor: 
"Almanlar, böyle söylüyorlar, fa

kat İngilizlerin Almanyaya karşı tat
bik etmekte oldukları abloka tesiratı 
o kadar şiddetlidir ki, Almanya, ya
kında bir taarruz icrasına karar ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. E
ğer Almanya, buna karar verecek o
lursa bu taarruzun bir hava taarru
zu olacağı, İngiltere ve İngiliz harp 
gemileri üzerine büyük hava filola
rının sevkedileceği tahmin olunabi
lir. 

Bu münasebetle harp vasıtaları 
sahasında yeni esrarengiz kesifler ya
pılmış olduğundan yeniden bahsedil
mekte, ve bu keşiflerin öni.imüzdeki 
hava taarruzu esnasında ortaya cıka
caih söylenmektedir." 

Fransaya Geçen 
Tayyareler 

Londra, 15 (A.A.) - "Reuter., a
jansının Fransadaki İngiliz hava 
kuvvetleri nezdindeki hususi muha
biri, bir takım yeni İngiliz tayyare
cilerinin ve bir miktar harp tayyare
sinin Fransaya gelmesinin beklenil
mekte olduğunu ve bunun arkadaş
larının kendilerine iltihak crleccğin
den dolayı memnun olan Fransadaki 
İngiliz tayyarecileri arasında şetaret 
tevlit etmekte· bulunduğunu bildir
mektedir. 

Fransadaki bombardıman tayyare
lerinin ve İngiliz tayyareci.lerinıin a
dedi gün gectikce artmaktadır. Diğer 
taraftan müttefik devlet adamlarının 
son nutukları üzerine ekiplerin ta
lim lf>ri son derece ileri götürülmüş
tür. İngiliz tayyarelerinin, Franım: 
tayyarecilerile yapmakta oldukları 

mesai birliği fevkalade mükemmel
dir ve ekseriya beraberce yapılan ha
rekatla kendini göstermektedir. Cep
hede fevkalade işler yapılmakta

dır. Simdi cephede bir takım muaz
zam tuzaklar kurulmuştur. Bir tay
yare bu tuzağa inecek veyahut bir 
kamyon, bir tank bu tuzağa düşecek 
olursa işi bitmiş demektir. Ne kadar 
çabalarsa çabalasın bir daha yeryü
züne çıkmasına ihtimal yoktur. 

Fevkalade başka bir şey daha var: 
Bu da İngilizlerin malik olduklan 
makine aletleridir. 

Bu makineler. ~eçen harpte dövüş
müş olan askerleri hayrette bıraka
cak bir süratle siperleri kazmaktadır. 
Halbuki bu askerler. siperlerini kaz
ma ve kürekle vücude geti'rmislerdi. 

Finlandiya, Sovyet 
• 

Ta_leplerini Tetkik 

Ediyor 
(Başı 1 incide) 

taleasında bulunduklarını bildirmek
tedir. Finlandiya halkının üçte biri
nin umumi seferberliğinin icrasında
ki sürat, ecnebi memleketlerdl! hay-
ret uyandırmıştır. 

Aland Adaları 
Berne, 15 (A.A.) - Rusya - Fin

landiya müzakerelerinin Aaland a
dalarını ne dereceye kadar alakadar 
ettiğini, Finlandiyada hiç kimsenin 
bilmediğini Basler Nachrichten ga
zetesi yazmaktadır. Finlandiyalılar, 

adaları paylaşmamak teminatından 

ileri geçmek istemiyorlar. Müdafaa 
hazırlıkları faaliyetle devam etmek-ı 
le beraber, harbi bertaraf etmek ü
midi kuvvetlenmektedir. Rütün göz.. 
ler İsveçe dönmüştür. Ve Helsinki'de 
çıkan sosyal demokrat organı gaze
te İsveç - Finlandiya aske:i ittifakı
nın zamanı geldiğini yazmaktadır. 

Aaland adalarının müştereken tah -
kimi projesinde şimal devletlerinin 
emniyeti ve bitaraflığı takviye edil
mesi tasavvur olunmaktadır. Bu cüm 
leden olmak üzere, Getoborg'dan Ba
le'deki National Zeitung gazetesine 
gelen bir telgrafa göre İsveç Harbi- 1 

ye Nazırının söylediği nutuk ta. dik- l 
katı calip bulunmaktadır. Nazır, 

"düşüncelerimiz, Finlandiyaya müte
veccihtir, onun endişeleri bizim en. 
dişelerimizdir,, demiştir. 

Danimarka Gazeteleri 
Diğer taraftan Danimarka gazete

lerinin Moskova muhabirleri, itima
da şayan kaynaklara atfen. Rusyanın 
Finlandiyaya karşı aşağıdaki taleple
ri dermeyan ettiğini haber vermekte-
dirler: • .... ~,..~ 

1 - Tytaesaasi. Lavamııar ve bel
ki de FinUmdiya körfezindeki Kran
tat koyu methaline hakim olan Sur
saasi adalannm terki. Buna muka
bil, Finlandiyaya Şarki Kareli arazi
sinin bir kısmı verilecektır. 

2 - Finlandiya Aaland :ıdalannı 
tahkim etmiyecektir. Rusya, tahki
mat yapılmadığına emin olmak için, 
zaman zaman bu adalan kontrol et
mek hakkına malik olacaktır. 

3 - Finlandiya Rusya ile askeri 
bir pakt yapacaktır. 

4 - Dermeyan edilen diğer bir ta
lep daha varsa da mahiyeti malfım 
değildir. Bunun esas mevzuu, Fin
landiya murahhas heyetinin avdeti 
olduğu zannediliyor. 

• Finlandiya Cümhurreisi Kallio, 
cihan matbuat ınümessillerine verdi
ği beyanatta demiştir ki: 

"Rusyanın, 1932 de bizimle akdet
tiği ve müteaddit beynelmilel kon
feranslarda, esası üzerinde ısrar gös
terdiği ademi tecavüz paktına riayet 
edeceğini umuyoruz." 

Kaunas, 15 (A.A.) - Parlamento, 
Litvanya ile Soyyet Rusya arasmda
ki muahedeyi ittifakla tasvip etmiş
tir. 

Nakledilen Almanlar 
Riga, 15 (A.A.) - Letonya Al

manlarını nakleden "Charhoem,, i
simli ilk Alman vapuru, dün ak~am 
hareket etmiştir. Gemide 900 kişilik 
bir kafile bulunmasına rağmen, AI
manyaya giden ekserisi ağır hasta 
olmak üzere 498 kişiden ibarettir. 
Daha başka gitmek istiyenler ol
muşsa da, bunlar hakkında yapıla
cak resmi muameleler bulunduğun
dan, Letonyadan ayrılmalarına mü
saade edilmemiştir. Hazin sahnele
rin cereyan ettiği rıhtıma he.lk ka
bul edilmemiştir. 

imalat Art.yor 
Paris, 15 (A.A.) - İ5tihbarat ne

zareti yarı resmi bir tebliğinde şöyle 
demektedir: 

Nikbinlikte ifrata varmada:ı denL 
lebilir ki, sanayi sahasındaki sefer
berliğimiz ikmal edilir edilıncz, sulh 
zamanındaki miktarın beş misli tay. 
yare inşa edeceğiz ve Fransa ile İn
giltere, yalnız başlarına, berabe.ı.·
ce, Almanyanın yapacağı tayyarele
rin üç mislini yapacak!a1'Clır. Hatta, 
Almanya, fabrikalarını azami ran. 
dıman vermiye icbar etse dahi. 

Fransız tayyare sanayii, yakında 

300 binden fazla amele istihdam ede
cektir. 

Harp cephesindeki faaliyetten bah
seden yarı resmi tebliğ şöyle de • 
mektedir: 

Ne Fransız, ne de Alma•1 tayya. 
releri tarafından cephe üzerine hiç 
bir bomba atılmış değildir. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

' Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasında kumbaralı ve ihbarsı2 tasarruf hesaplannda eıı 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
C Adet ı.ooo, Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 ., 2,000 • 
4 .. 250 " 1,000 :; 

40 .. 100 l.t 4,000 ;; 
100 " .. ,, " 5,000 ;, 
120 .. 40 .. 4,800 ;; 
160 it 20 ;; 3,200 ; 

DiKKAT: HesaplarındakJ paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir· 
Kuralu senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 UaziraP 
tarihlerinde çekilecektir. 

·. DevlefDemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Talibi çıkmadığından 29-9-1939 ta!.'ihindekf eksiltm~si feshedilen ve muhamrne1' 

bedeli 10.000 lira olan bir adet ziya ile çalıııan tabı makinesi 27-11-1939 Pazartesi 
günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaldtJ'· 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ne kanunun tayin ett11!1 

vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 11, 15 e kadar komisyon reisliğine vermele' 
ri lilzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mnlzeme dairesinden. Ilaydarpaşada 'l'e' 
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacakbr. (8271) 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüijünden ! 
Adapazarı tefon müşeddide binası inşasının 9-10-939 farihinde ihalesine dair.~ 

lan ilanı sabık hükümsüz olup aşağıda yazılı mevad ililn olunur. 
ı - Adapazarında Telefon müşeddide merkezi inljası açık eksiltmeye konul' 

muştur . 
2 - Yapılacak işin ke~if bedeli 8790 lira 88 kuruştur. 
Bu ise aid evrak: 
A - Projeler ve binanın vaziyet plAnı. 
B - Kesi! hulasa cetveli ve ölçtı cetveli. 
C - Nafia Vckftlctinin genel ve fenni şartnameleriyle binaya aid hususi fenW 

şartname. 

D - Mukavelename mü~veddesi ve açık eksiltme şartnamesi olup isteyenler btl 
evrakı her giln İzmit posta ve telgraf mü diirlüğünde görebilirler. -

4 - Eksiltme 18-10-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da İzmit 1'• 
T. T. Müdürltiğünde teşekkül eden komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe aid 659 lira 32 kuruş muvakkat teminatı İzmit P. T. 1°• 
Müdiirlüğü veweslne yahrlıklarına dair makbuz veya şayanı kabul banka meldU' 
bu ile ihaleden en az sekiz gün evvel ve aşağı 6000 liralık yr~ı işini bir defada ~ıı~ 
3ardıklarına dair referanslariylc Kocaeli Valiliğine müracaatın alacakları ehlıye 
vesikası ve Ticaret Odası vesikafarını 2490 No.lu kanunun tnrirleri dairesinde :tıa" 
zırlayarak eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (8010) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdür~~ğünde~: ~ 
Atölyelerimiz ihtiyacı için ac;rk eksiltme uııulile 62 metre mıkabı muhtelıf el 

ve ebatta kereste satm ~.lınacaktır. ı,d 
Muhammen bedeli üç hin lira ve mnvakkat teminatı iki yüz yirmi beş lira O c9 

mezkur kerestelerin ihalesi 2/11/939 tarihine rasthyan perşembe günü aaat rtJ 
beşte Galata rıhtımında umum müdürlük binasında toplanacak olan satın al 
Komisyonunda yaptlarakur. 

Şartnamesi her gün 5o:ı:ü geçen komisyonda görülebilir. (8392) 

lstanbul Sıhhi Müesseseleı: Arttırma ve Eksiltrn• 
Komisyonundan: 

e' 
Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mııkavelenamesl fedl1 

dilmiş olan Leyli' Tıp Talebe Yurdunun 2800 adet Frenk gömleği 2490 sayılı ~,. 
punun 51 inci maddesi hük\im!erine göre açık eksiltmeye konulmuştur. , 

1 - Ekıiltme 27/10/939 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve t't' 
mai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher gömlek 275 kuruştur, 

3 - Muvakkat teminat 577 lira 50 kuruştur. r 
4 - fsteklılcr şartname ve nümunesini her gün Leyli Tıp Talebe Yurdu )\'fe 

kezinden görebilirler. " 
5 - İstekliler 1939 ytlı ticaret odas1 vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ;t' 

sikalar ve bu iııe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birli 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (83~ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltdl1 

Komisyonundan: 11 
i . . . i kaı·· . f te~isıı Bakırki5y Ak! ye ve Asabiye hastanesının 21 ınc pavyonunun orı er · 

montajı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 27 /10/939 cuma günü saat 14.30 da Cağaloğlunda 

İçtimai Muaven"t müdürlüğii binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keş!f bedeli 3083 lira 44 kuruştur. 
\ 3 - Muvakkat teminat 232 liradır. 

"rı ııo• 
4 - İstekliler şartname keşif, proje ve buna bailı diğer evrakı her gtı 

misyondan görebilirler. .;t• 

5 - İst"klil"r 1939 yrlı tiraret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yaıılı . ., e 
·rl• .. 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile bı •tlİ~ 
ihale tarihinden S gün evv<"l İstanbul vilayetinden almış oldukları müteatıtıı 
vesikalarilc birlikte beıti gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8354) 
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HASAN MEYVA ozu 
İnkıba:zı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
karşı faydası vardır. Her . yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 

Sişe 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. H A S A N ismine ve markasına dikkat. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nev~alii, kı rıkhl<, ve bütün ağrllarınizi derhal keser. 

icabında günde 3 ka§e alınabilir. - Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. azu 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

ı - Tahmin edilen bedeli "16,275,, lira olan "150.000,, kilo Nohut, 17 • ı. Teş. 
rin - 939 tarihine rasthyan salı &'Ünü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı "1220,, lira "63,, kuru~ olup ııartnamesi her gün komisyon
dan parasız olacak alınabilir. 

3 - İııtektilerin 2'490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanzim edecekleri kapa. 
b teklif mektuplarım en ıeç belli cün ve saatten bir saat evveline kadar Kaaımpa. 
cıada bulunan komisyon baskanhima vermeleri. (7719) 

* * t - Tahmin edilen bedeli (37.575) lira olan (75.000) kilo zeytinyağı 17 - 1. 
'l'eıriıı - 1939 tarihine raalayan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak ilzerc 
eksiltmeye lı:onulmuştar. 

2 - İlk teminatı (2818) lira (13) kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan 
088) kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka.. 
Palı teklif mektuplarmı en &"eç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım-
~Pda bulunan komisyon baıkanlıiına vermeleri (7720) 

rÖksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM•• 

1ıı Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 
Cümhuriyet Bayramı İçin 

Yapdacak Donanma Tesisatı 
lstanbul Elelltrlk, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Cümhurlyet Bayramı münasebetiyle yapılacak tenvlratta a:ıağıda yazılı husus:ı

bn nazQn ltibare alınrnssıru illin eder. 
1 - Resmi Direler .ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvirata ait tesisa

tın ruhsaUı müteahhitlere yaptırılması lazımdır. 
2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut şayıct kudretini tecavüz 

et!lğJ t3kdirde Umum Müdüriyet rJtıayet 20 Birinciteşrin akşamına kadar yazı ile 
haberdar edilmelidir. 

3 - Bu kayıtların hllACma hareket edildiği takdirde yalnız bir tesisat müteessir 
01nıakla katmayıp, tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde teşevvil;;ıata sebebiyet ve
tilnı!ş olacaı'tı göz önünde tutulmalıdır. 

4 - Bayram şenliği münasebetiyle mağazalarında ı1yrı ::;ayıcı ile fevkalMe vltrln 
te:ıviratı yapmak istiyen tüccarların bu tesisatına kv/s başına 6 kuruşluk muvak-
kat bir tarife tatbik edilecektir. "8407 •• 

Münakalat Vek6ıletinden: 
l - 31-10-939 Sah giln{l saat "15., de Ankarada Çankaya caddesinde Münak:;-

14t VekdleU levazım müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında cem'an "18500 lira 
"30., kuruş muhammen bedelli "339n parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle ~ksllt
lllesi yarıılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktan "1387., lira "57,, kuruştur. Eksiltme şartnamesi 
\·e te!errüatı MünakalAt Vekaleti levazım müdürltiğünden parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını kanuna göre 31-10-939 Salı gül'lil saat 
"14,, de kadar komisyona vermeleri lazımdır. "8343,, (5215) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü İICinları 

16 Birinciteırinden 23 · Birinciteırine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıı gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
l(arıdentz hıttını 

Bı,.tın hattıfta 

l:r:ınıt hattına 

Mudınya hıttına 

Bandırma hattına 

l(a,.ıbfga hattına 
1 llıl'oz hattına 
"YYalık hattını 

1 :tnıı,. ıUrıt hattını 

Salı 12 de (Ege), Perşerrıbe 12 de (Güneysu). Cuma 
10 da (Cümhuriyet), Pazar 16 da (İzmir), Galata 
rıhtımından. 

Salı 18 de (Burııa). Cumartesi 18 de (Mersin). Sir
keci rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarşamba, Per_ 
şembe ve Cuma 15 de (Marakaz). Cumartesi aynca 
13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Suı). Gıda_ 
ta rıhbmmdan. Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin) ve 
Cumartesi 20 de (Bursa). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cama 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh,tımmdan. 

Çarşamba 15 de (Kemll), Cumartesi 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 

yollardaki hastalıkların mikropla

rını kökünden temizlemek için 

HELl\IOBLÖ kullanınız .. 

HELMOBLÖ 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttı
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını. 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

1 bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

-

DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliy.erek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Keşif, şartname ve pla.nı mucibince idaremizin Paşabahçe müskiıoat fabri
kasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına .tahvili ve tfıdlli isi 21 - lX - 939 
tarlhinde kapalı zarna ihale edilemediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. 

n - Keşif bedeli 23755.84 lira, muvakkat.teminatı 1781.69 liradır. 
m - Pazarlık 19 - X - 939 perşembe günü saat 14 de Kabata,sta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 
iV - ·şartnameler her gün levazım şube!'i veznesinden ve İzmir, Ankara baş

müdürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala-
rile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. (8159) 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dislerinizi fırcalaVfnız. 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Orman Umum müdürlüğü için şartname ve nümunesl veçhile 1000 adet 

devlet orman çekici lle 1500 aaet orman çekici kapalı zarf usulle münakasaya va
zed.ilinistir. 

2 - Mezkiır çekiçlerin muhammen fiyatı cem'an (24000) liradır. 

S - Eksiltme 939 birinciteşrin 17 ncl salı günü saat 15 de İstanbul orman çe
virge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkut teminat (1800) liradır. 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman ÇC\'irge müdürlüğünde görüle
bileceğL 

6 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin arttırma ve ekı;iltrne kanununa 
tevfikan ihtisas vesikası ve bu gibi işlerin tamam yapmış olduğuna ve bu işe gi
rebileceklerine dair \'esika ve ticaret odası vesikasının ibrazı. 

7 - Teklif mektuplarını üçüncü ın:ı.ddedc yaz.ılı saatten bir saat evYeline 
kadar getirecekleri. (8012) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Şartname 

bedeli 

1,10 

1,13 

llk 
teminat 

1661,54 

1688,38 

Keşif 

bedeli 

22153,93 

22511,fi? 

Beyoilunda, Tünelde, Belediye sokaitnda 
yaptınlacak tahsil §ubesi binasL 
Fatihte yapılacak Belediye tahsil ıubesi 
binası. 

Keşif bedelleri ne ilk tP-minat miktarları yakarıda yaztlı iıler kapalı zarf ek. 
siltmesine konulmuıstur. !hale 31/10/939 salı günü ıaat 15 de Istanbul Belediyesi 
Daimi Encümeninde yapılacıtlrtır. Taliplerin ihaleden sekiz ırün evvel Fen I5leri 
müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat mak_ 
buz veya mektupları ile 2490 No. la kanuna ıöre hazırlayacaklan kapalı zarflarını 
ihale günü saat l'4 e kadar İstanbul Belediyesi Dalmi Encümenine vermeleri. (8332) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Tütün Eksperi ve hamıancrsr yetiştirmek lizere aıaiıda yazılı §artlar dahilin. 

de 10 eksper namzedi alınacaktır. 
1 

1 - Türk olmak, ' 
2 - Yaşı otuzdan yukan olmamak. 
3 - Askerliğini yapmış bahmmak, , 

4 - Asgari liıe veya muadili bir mektep me%111111 olmak, ''Ziraat mektebi me. 
zunları ve lisan bilenler tercih olunur . ., 

S - Eksperlik yapmağa milni her hangi bir hastalığı olmadığı idare heyeti 
sıhhiyesince ıııbit olmak, 

6 - Medeni haklarına sahip ve Jyi ahlaklı olmak, mahkGmiyeti bulunmamak, 
Bu şartları haiz olanhr arasında bir yoklama yapılacak ve namzetler bu yok

lama neticesinde seçilecektir. Müracaatlar 15 ikinciteşrin 1939 a kadar kabul edi. 
lecektir. • 

Daha fazla malGmat almak istiyenler Umumi Müdürlük tütün i3lerlne müra. 
caat edebilirler. (83'48) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttmrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : . 

Eksiltmeye konulan i:ı: BaJnrköy Akliye ve Asabiye hastanesi 28 inci Pav

Ke~if bedeH' 
İlk teminat 

yonundaki kalörifer tesisatı isi 
r: 2117 lira 94 kura:ı. 
: 159 lira. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin 28 inci pavyonunun kalöriteı- feı::i_ 
satı işi açık eksiltmeye konulmuıtar. 

Eksiltme 18/10/939 Çarşamba cünü Hat 15 de Caialoilunda Sıhhat •e içti .. 
mai Muavenet Müdürlüi'ü binasında kurula komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ıntname, keşif, mukavele ve bana bağlı diier evrakı her &'iln koınis• 
yonda ~örebiliriu. 

lstck1iler C;\ri seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı •e
sikalar ve ba i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile eksilt. 
me tarih1nden ııekiz gün evvel İstanbul Viliyetinden almıo oldukları ehliyet ~i· 
kalarile birlikte belli cün ve saatte komisyona gelmeleri. (7920) 

Dr. Hayri Ömer 
ZOfırevT Ye cHt "•etalıtcla" m0te1'._,~ 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

l<al'ijlsmda No. 133 Telefon :'358."' 

ASLAN YE ESKIHISAR 
MÜTTEHiT ÇiMENTO VE 
SU KiRECi FABRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1 L A N 
Şirketin tezyidi sermaye mesele

siyle şirket dahili nizamnamesının 
muaddel 14 üncü maddesinin tadili 
hususunu müzakere eylemek üzere 
üç defa sıra ile içtimaa davet olunan 
fevkalade hissedaram Heyeti umu
miyesi, daveti vakiaya icabet eden 
hissedaran adedinin derecei kifaye
de olmamasından ve kanunun tayin 
ettiği miktarda şirket sermayesi tem 
sil edilmemesinden naşi içtima ede
memiştir. 

Hissedaranı kiram 8 Teşrinisani 
1939 tarihine müsadif Çarşamba gü. 
nü saat 15 te Beyo,i?lunda İstiklal 
caddesinde (Cercle d'Orient) bina
sında dördünci! bir fevkalade içti.. 
maa davet olunurlar. Şirket Meclisi 
idaresi, bu içtimada müzakere edi
lecek mevadın ehemmiyetine meb
ni, daveti vaJciaya icabetin kendi 
menfaatleri icabından olduğu hak
kında hissedaranın nazar1 dikkatle. 
rini celbeylemeği bir vazife bilir. 

Hissedaranı kiramın, kanunen ya
pılan diğer ilanlarda tasrih edildiği 
üzere, icap eden müddet zarfında 
hisse senetlerini lazım gelen mahal
lere tevdi ederek içtimada beheme
hal hazır bulunmaları ve şu suretle 

,J&~>;Ow-~ 

Niçin 
yeni . 

T okalon Pudrasını~ 
kullanıyor i: m 

-=-~ M~~~ . n 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY diyor-~ 

Son Moda ve cuip bir co~ '* renkleri vardır. 
Tanıdıgım bütüo pudralardaa * daha hafif ve daha incedir. 
Hakilci çiçeklerin nefiı koku• * sunu peresti1 ediyorum. 
Bütün jÜD sabit kııldıgını ırör* düm . Bu 11r. yani •Krema kö· 
pÜR'İİ» hiç bir pudrııda yoktur. 
Rü1ııir ve yatmurda bile teni * tan. oermia ve ıra yet •e-
vimli mubafua ader. 

•k• işbu dördüncü ictimaın vulfouna 
- Lastikçi Hüseyin Güzel ve Şerı ı .... imkan bahŞeyıemeıeri bilhassa ri-

• 
Bundan daha iyi pudra olma• 
dıtın kat'iyen eminim. 

~ 'ca olunur. 

Çeşit~~§::~rrıa!:.~n~~~:n ~~~~~ne ;:,m!~~~!trdtr. ,. Dr. Şük::c~::::E, J 

Sah 10 da (Trrhan), Cuma 10 da (Çanakkale), Sir_ 
keci nhtıınmdan. (8473) 

t.1erıln hattına 

En güzel cinslerden 1 İstanbul, 5 TP~riniPVVf"l 1939 

ler. Adrese dikkat ediniz. ! 
1 
.._ y i d ·· w N 7 , Gureba hastanesi cilt ve rührevi has-
... en postahane karşısın a Turbe sokagı o. lıkl b lr h .... ı p k'- da •a arı ıa ı e .. ım arma .. apı 

NOT: 
ıtb\rapur seferleri hakkında bAr türlü malumat asaiıda 

Acentelerden öğrenilir. 
Cöıtata Baı AcenteUCI 

telefon numaralan ya-

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 42362 

Şube Acenteliğl Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
reisJiği binası altında 40133 
Sirkeci, Yolcu salonu 22740 \ 

81"1<ecı Şube AcentellCI 

Eski§ehir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Memleket ha<:taneslne alınacak 163 kalem muhteli!ülcins munlice 30-10-939 ta

rihine müsadif pazartesi günü saat 14.30 kadar açık eksiltmeye konmuştur. 
Teminatı muvnkkate 204 lira 53 kuru5tur. İhale yevmi mezkı'.irda Makamı Vi

Hiyettc toplanacRk Daimi Encümen tarafından yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Memleket hastanesi Sertababetine ınürncautlnrı lüzumu illin olunur. 

(8157) 

Cstiklll Cad. Ankara apartıma.m gg No. 
daire 2. Hercün aabahtan akııamı kadar 

Halil Sahibi ve Neşriyat Müdiirü 
LUtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik \."e Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldığı yer TAN matbaası 
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