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Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Ganon diyor ld: 
•Her tacir ba kitapta rlSıterdifim uıunert tatbik etmek 
ıuretiyle bir iki ıene ribi kıH bir zaman içinde mlltterile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bı:ı kitabımda ıiae 

bı:ı aanatl öfretlyorum .• , Fiyatı 50 kurut. 

ürk- ovyel üzakereleri 
oskovada Neticelenemedi 

M Nlııoutidan aynlan 
Şükrü SARACO(;LU 

Balkanlar 
kendilerini 
Kendileri 

kurtarabilir 
l' crzan: M. Zeimva SERTEL 

Jünlerde İtalyanın Balkan 
nıeselesile ciddi surette meş

olznağa başladığına delalet ede~ 
k emareler vardır. İtalyan mat-

tı da İtalyanın Adriyatik sahille
e yabancı nüfuz ve tesirlerin 
leşmesine İtalytnın katiyen .mü
e etmiyeceğini yazıyorlar. 

»1-ansızca Temps gazetesinin Roma 
.. 1lhabiri bu münasebetle gazetesine 
"it. derdiği bir raporda diyor ki: 

llsyanın f Avrupa işlerine müdahalesi, 
Bda bfiyük bir alAka ile takip edll-
İedir. Rusyanın bundan böyle mer
A\1rupanın ve Balkanların hudut

> da olduitu yani İtalyan menafii için 
atı addedilen bir daireye yaklaşmış 

dutu düşünülecek olursa İtalyan
neden dolayı Rus mildaholeslne 
!yet vermekte olduklan kolaylıkla 

lllır 

~ ~anyette Romanm hassasiyeti zon 
ededlr ve Almanlarla Rusların söz 

ti etmeleri birçok ihtimallere yol a
effnden bu hassasiyetin ıiddeti 

~ •ktadır. 
\lsya, İspanyada l:iol5evlzm lehinde 

~kete geçtiği z.aman İtalya, bıınu hem 
it için, hem de mllU menfaatleri 

bir tehlike addetmişti. Bu zebepten 
~ ierek can ve gerek para itibarile 

ÜYuk fedakArlıklara katlanarak İs
~>'&dakı cldale iştirak etmekte tered
b~8J>ılmamıştır. Bundan şu netice çı

ki, ne mahiyette olursa olsun Rus-

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

Boşanma 
Davalarında 
Kolaylık 

~anma da\'alannı kolaylaş
'-'-lt •k i!in kanunu medeni ile 
"'"1 1llt usulü muhakemeleri ka-
ti tlııun bazı maddelerini de
~tltlteıı kanun layihası Baıve
ilıınete. verilmiştir. Uyilııanın 
la\Q lrllizdeki günlerde Mecliste 
t,4~~keresine başlanacaktır. Bu 
ta1tc1~t ile, tarafeyn razı oldniu 
ti ıı •tde hakim, diğer sebeple-

"'' ~ıarı itibara almldan boıan
'•te •l'al'ı verebilecektir. Tadili 
tlııı llileıı maddelerin y~i mf
ı~,~ııi ikinci sayfa~!~tt-

ıııız. ':'~"f i. 

Bunun Sebebi, Sovyetlerin, Evvelce 
Görüşülen Esaslardan Hariç Olarak 
Yeni Tekliflerde Bulunmalarıdır 
Bu Tekliflerin, Bize Verilen 
Garantilerin· Bizden istenen 

!Taahhütlere Tekabül Etmediği 
Gibi Boğazlar Siyasetimize de 
Uygun Olmadığa Görülmüştür 

( 
~. 

l' rı;A, l//t;;ı 11 c gct ;,. Meclis Re is in irz Parti Grupumla .-i,eıi anlatan B..,.ıcltilimia RJilı SAYDAJI 

V ~ ~ areş.al ç_akma~' ınl ştirakiterffitler,Stalinin Vereceği 
MıllıŞefınRıgasetındeToplandı Cevabı Bekliyor 
Parti Grupu Acele işler 
için Yarın Toplanacak 

Ankara, 17 ( A. A.) - C. H. Partisi B. M. !\fec· 
lisi grupu bugün 17·10.1939 öğleden sonra Reis 
Vekili Se~·han mebusu Hilmi Uranın riyasetinde 
toplandı. 

Kilrsiiye ıelen Başvekil Dr. Refik Saydam 
Moskovada Sovyetlerle Hariciye Vekilimiz nrasında 
cereyan etmekte olan müzakereler hakkında ber
ve~hi ati izahat ve beyanatta bulundu: 

"Hariciye Vekilimiz Moıkouaya giclerken 
Souyetlerle aramızda ne yolda bir muahede ya
pılabileceği iki hükıimet beyninde görü,ülmüf
tii. MNlıoua'da bu eıaılar dahilinde cereyan 
eden müzakerelerin bir itilafa varmaıı müm
kiin olamamı,tır. 

Bunun ıebebi, Sovyet hükumetinin Hariciye 
Vekilimize büıbütün yeni teklifler ıerdetmif 
olnuuıdır. Bu yeni teklifleri Türkiye ile lngil
tere ue Franaa araıında Souyetlerin vukufu da
hilinde telrarrür eclen eıaılarla telif etmek 
mümkün olmadığı gibi emniyetimiz bakımın· 
dan bize uerilen garantilerin bizden iıtenen ta
ahhütlere tekabül etmemekte buluncluğu ue 

Boğazlar üzerinde ele Türkiyenin beynelmilel 
umumi taahhütlerinden ba,ka hükümlerden 
teualılri etmeyi eaa. ittihaz eden ıiyaıetine 
Souyet metalibi uygun görülmecliği cihetle 
T ürlıiye - Sovyet Ruıya müuıkerahnın bu 
dJa Moıle!luacla intacı mümkün olamamı,tır. 

Bununla beraber Souyetlerle olan münaıe
bahmız eılriıi gibi doıtane eaa.larcla bercle
uam bulunmaktadır.,, 

HUkılmetç~ ittihaz edlJen hareket tarzını taın•i
ben beyanatta bulunan bazı hatipleri de dinledikten 
sonra grup umumi heyetince Başvekilin beyanatı 

müttefikan tasvip olundu. Ve riyasetçe celseye ni
hayet verildi. 

Perfentbe günkü toplantı 
Ankara, 17 (Tan Muhabiri bildiriyor) =- Acele 

görüşülmesi icabeden meseleler hakkında müzake. 
relllfde bulunmak üzere parti grupunun, mutat hi· 

Saracoğlu, Moskovadan 
Dün Gece Hareket Etti 
lafına, önümüzdeki perşembe günü tekrar toplan
ması kuv'\·etle muhtemeldir. 

Vekili er Heyeti içtimaı 
Ankara, 17 (A. A.) - İcra Vekilleri Heyeti, 

bugün, saat 14 te Başvekalette Reisicümhur İsmet 
İnönünün riyasetinde Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ve Genel Kurmay Başkanı ma· 
reşal Fevzi Çakmak'ın da iştirakiyle bir toplantı 
yapmıştır. 

Ankara, 11 (Tan Muhabiri bildiriyor) - Vekil· 
ler Hl"yeti toplantısını müteakip başta Meclis Reio:i 
olmak üzere bütün Vekiller Meclis binasına gide. 
rek Parti grupu içtimaına iştirak etmişlerdir. 

Hariciye Vekilimiz geliyor 
J,ondra, 17 ( A. A.) - Moskov!Jnın salahiyettar 

mahafilinde beyan olunduğuna göre, Saracoğlu Rus 
tekliflerini yeniden tetkik edilmek üzere Ankaraya 
götürmektedir. 

Moskon, 17 (A. A.) - "Havas,. Türkiye Hari· 
r.iye Vekili Şiikrü Saracoğlu, anlaşmayı imzalamnk-
11zın bu nk,am Moskovadan Ankaraya dönmekte· 
dir. Türk mahafilince, Saracoğlunun Türkiye hiikiı
metlni müzakerelerin cereyanından haberdar etmek 
üzere Ankaraya gittiği ve her iki tarafca teklif ve 
mukabil teklifler yapıldığından iki hüktlmetin de 
bunlan tetkik edeceklerini söylemekle iktifa olun. 
maktadıl'. 

Moskova 17 (A. A.) - D. N. B. Türkiye Bü~·iik 
elçisi ecnebi gazetecilere yaptığı beyanatta Tiirkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun bu akşam 
Moskovadan hareket edeceğini ve Saracoğlu ile l\fo· 
lotof arasında 23 gündenberi cereyan eden müza
kerelerin neticelendirilmemiş olduğunu söylemiştir 

Moskova, 17 (A.A.J - Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu Moskovada 23 gün siiren hir ika
metten sonra Sivastopol yolu ile Ankaraya gitmek 
üzere bu ak~am Moskovadan hareket etmiştir. 

Sovyetlerin Ankara Büyük Elçisi Terentief ken. 
disine refakat etmektedir. 
Moıkova, 17 ( A.A.) - "Havu": Türkiye Hariciye 

Vekili Saracoflunun Ankaraya dönüşü hükfımetinc 
şifahi izahatta bulunmak kararından ve ayni 7.aman · 
da, bugünkü hAdiseler içinde memleket haricinde da
ha uzun müddet blı:nayı muvafık görmemesindcndir. 1 

Almanya, Şimal Devletlerini Rusyanın, 

Danimarkayı Kendisinin Nüfuz Mıntakasına 

Almak Suretile Sovyetlerin Y ardunını istedi 
Londra, 17 (Hususi) - Röy- sını istiyecektir. Buna mukabil, Da

ter ajansının bildirdiğine göre. nimarka Alman nüfuz mıntakası da
Hitler, Staline gönderdii{i şahsi bilinde kalabilecektir. 

mektubun cevabını sabırsızlık Almanyadaki ı~+ima 
la beklemektedir. -s 

"Führerin mektubile birlikte Ber- Röyterin bildirdiğine göre Hitler 
linden Moskovaya hususi bir kuriye nezdinde yapılan son içtima hakkın. 
gönderilmi.5tir. Berlinde tahmin e da Berlinden gelen bir haberde, Sov
dildiğine göre. bu mektubun cevabı, yetler birliği ile teşriki mesai mese
müstakbel hadiselerde büyük 'bir rol lesinde nazi liderleriyle ordu şefleri 
oynamak bakımından son derece arasında görüş ihtilaflan mevcut ol-
mühim olacaktır." duğu bildirilmektedir. 

Hitler, garp cephesine yapacağı Hitler bitaraf bir memleketin ba-
seyahati bu cevabın gelmesine bırak· rış lehinde tasavvuttan ümidini kes
mıştır. miş ve deniz ve hava kuvvetleri §ef-
Diğcr taraftan, Berlinle Roma ara· lerile uzun bir görüşme yapmıştır. 

sında, telefonla ve mektupla istişare- Muharebe Tafsllcih 
ler devam etmektedir. Garp cephesinde cereyan eden 

Havasın verdiği haberlere göre muharebe tafsilatı ile deniz ve hava 
Sovyetler Birliği, yardnnına mukabil harplerinin son safhaları hakkındaki 
Almanyadan Finlandiya, İsveç ve en son malumatı 6 ıncı sayfamızda 
Norveç hakkında s~rbest bırakılma-! bulacaksınız. 

Fikreti Bir lrticaa Bayrak 
mı 

• • Yapmak lstıyorlar 
Son günlerde Tevfik Fikret hak

kında tazelendiği görülen milnakaşa

nın tehlikeli bir mevzua doğru yü

rüdüğü anlaşılmaktadır. Beşinci say

!amızda bu mevzu etrafında bir ya
zı bulacaksınız. Bu yazıda, "bir za
manlar Sebilürreşadın medrese zih
niyetile yaptığı hücumlan yazanların 

Fikrete değil. Türk Cümhuriyetinin 
altı okundan birini teşkil eden laik
liğe çatmak" istedikleri yazılmakta
dır. 
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j BUGÜN 
Cephelerde 
Canlllık 

Ya.zan: Omer Rım DOl!RUL 

Cephelerden gelen haberlere gö-
re, kara, deniz ve havA faali

Ycti artmıştır. İngiltereye karşı ta-
Pılan hava akınlan, İngiltere donım· 
htasına karşı faaliyetin şiddetlendi • 

rihnesi, garp cephesinde harekatın 
canlanma alametleri göstermesi, 

harbin yeni ve mühim bir safhaya 
girmek üzere olduğunu gösteriyor. 

Verilen haberlere inanmak ııcrekse, 
garp cephesinde bilyUk bir Alman 

taarruzunun başlamak mere oldu • 
ğuna hükmetmek lazım gelb. Fakat 

taarruz tahakkuk etmeden de ~nun 
Vukuuna hükmetmek doğru değildir. 

ÇUnkü taarruzun bir gösteriş olması 
ihfünali de daima gözönünde bulun· 
dlll'ulabilir. 

Karşılaştığımız manzaranın haki· 
ki bir taarruz mu. yoksa bir taauuz 
gösterişi mi olduğunu önilnıüzdcki 
günler tebarüz ettirecektir. 

Fakat bu taarruzun yıldmcı bir 
gösteriş olmadığını farzederek haki· 
ki bir taarruz olduğuna hükmetsek 
dahi, neticenin ne olac~ğını §imdi • 
den kestirmek mümkündür. 

Almanya hBll kısa bir harple i

çine düştüğü çıkmazdan çıkmayı 

'-lltınakta ve bunun için uğraşmak • 
tadır. 

Müttefiklerse uzun bir harbi gö

te almış oldukları için taarruza ön 

'Yak olmak istemiyor ve Almanların 

taarruz etmelerini bekliyorlar. 
Eğer Alınanlar taarruzu hakika· 

len göze almış bulunuyorlarsa, bu -

nun ifade ettiği hakikat, Alnıanla • 

l'ln, müttefikler tarafmdan takip o

lunan plan dairesinde hareket et • 

inekte olduklarıdır. l\tüttefikler!,P 

bütün hedefi; Almanların taarruza 

geçerek l\tajino hattına çarpnıahrı · 
ılır. Bu gösterişler de Alınanların 
... - .. • .. • • - .,. _ _,! ___ ,: .._1 

ınıı yani Majino hattını yarmayı ve 

rılunayı düşünmüş ve kararlaştırmıı 
Dlduklarına delalet etmektedir. 

Almaruann kendileri de bu hat

lın ancak pek büyük, pek ağır feda

kılrlıklar pahasına yarılacağma inan 

dıklan halde bu battı hareketi takip 

~hnelcrinin sebebi ne olabilir? 

Acaba, Almanlar Her Bitlerin 
~ahis ınevzuu ettiği mahut gizli sl
i\hı kuJlanarak mı taarruza gececek· 

lcr? • 

Böyle ise, önilmiizdeki gUnİerde 
~ok llıühirn ve eşsiz bir muharebeye 
~ahit olacağız demektir. 

Fakat bu gizli ısllih bahsi de bir 
~topagandadan ibaretse ve buna da. 
ır s·· 1 .. 
1 oy enen sozler sulh taarruzunu i-
Ctf •Urmeyl istihdaf eden bir nlimo· 
)'iş ise önümüzdeki günlerde bu pro
P~ganda ve nümayişin lilaıs ettiğini 
rnreeeğiz. 

d 
En kuvvetli ihtimal bu merkez . 

tdir. 

b llaklkatte 1939 senesi harbine 
llıtnttz fahit olmadık. Şahit olduğu • 
it \lı hakikat, her tarafın bu harpten 
açınrnakta olduğudur. 

b Fakat vakalar, bu kaçınmaya da-
l fazla fnıkin vermiyecek gibidir. 

... O takdirde hakiki harbin haşla • 

Polonyada 
Mukavemet 

Devamda 
-0--

Litvanya Hudutlarmda 

Çarpışmalar Oluyor 
Paris, 17 (A.A.) - Polonya sefa

rethanesinin öğrendiğine göre mun
tazam Polonya kıtaları Litvanya hu
dutları civarında kain Suvaldki mın
takasında ve Karpatlarda Almanlara 
ve Polesya eyaleti ile Bialoveganın 

sık ağaçlı dağlarında Sovyetlere ha
la mukavemet etmektedirler. 

Vütül köprüıü yapıldı 
Danzig, 17 (A.A.) - Muhasamatın 

başlangıcındanberi Polonyalılar ta
rafından berhava edilmiş olan Vis
tül üzerindeki demiryolu köprüsü ve
niden tamamile inşa edilmiştir. 

V arşovanın tamiri 
Berlin, 17 (A.A.) - Varşovanın i· 

daresine memur Alman komiseri Dr. 
Otta, şehrin yeniden imarı hakkında 
Alınan gazeteleri muhabirlerine iza
hat vererek en müstacel meseleye, 
yani içilmeğe salih su meselesine hal
ledilnıi~ nazarile bakılabileceğini, 
tenvirat meselesinin de keza halledil
miş olduğunu beyan etmiştir. 
" İaşe meselesinin halline gelince, 
biraz müşkül görünmektedir. Fakat 
bu sahadaki müşkülat da herhalde 
izale edilecektir. · t11 

Leh müdafaası ve Alman ordusu 
Londra, 17 (A.A.) - Polonya or· 

dusunu takdirle yad için dün neşre

dilen tebliğ Daily Telegraph gazetes! 

tarafından hararetli tefsirat mevzuu 

teşkil etmektedir. Gazete, Leh mü
dafaasının Alman ordusunda zayıf 
noktalar nlnnttnnn """ A lnuın nivade 
kuvvetleı:inin tankların müzahereti 

olmaksızın ilerlemeğe kabiliyeti ol

madığını meydana çıkarnuş olduğu
nu kaydediyor. 

Mareşal Blumberg'in 
Tevkifi Tekzip Edildi 

Berlin, 17 (A. A.) - D. N. B. A. 
jansı, Londradan verilip bıtaraf 
memleketler gazeteleri tarıtfında11 'k· 
tıbas edilen ve Mareşal Von Bloın
berg'le diğer dört generalin 31 ağus. 
tos tarihinde, Führerin emrile tevkif 
edilerek Landsberg kalesine sevke
dildiklerine dair olan haberleri tek. 
zip etmektedirler 

Londradan verilen malO.mata göre, 
tevkif edilen Von Blombergten başka 
general Von Pogrell, Lang, Von Me
burg ve Viebarl'dır. 

D. N. B. ajansı, Mareşal Von Blom
bergin Bavyerada, Viesse"deki evin
de yaşadığını, general Von Pogrell'in 
Krakovi'de bir suvari fırkasin'1 ku
manda ettiğini, general Lang ile ge· 
neral Vieban'ın harpte bir fırkaya 
kumanda etmekte olduklarını bildir. 
mektedir. 

• 
Kuopio 

o 

• 
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Finlandiya Haritası .. 

Sovyet - Finlindiya 
Müzakereleri Dostane 

I 

Bir Hava içinde Geçti 
Litvanya Kıtaları Bugün Vilno'yu İşgal Ediyor. 

Hükumet Merkezi Buraya Naklolunacak 
Londra, 17 (Hususi) - Moskovada 

yapılan müzakerelerde Finlandiyayı 
temsil eden Passiviki, Social Demok
raten gazetesine beyanatta buluna
rak, müzakerelerin gayet dostane 
bir hava içerisinde cereyan ettiğini 
söylemiştir. Passiviki, görüşmelere 

devam için en kısa zamanda tekrar 
Moskovaya gidecektir. Hükumet, 
müzakerelerin uzamasını arzu etme-
ıı u:.bı."''-''"1J. "- • ~-- fı '----•, u~u..., .. ı .. ~c 
mevzularının çok nazik olmasına 
rağmen, iyi bir anlaşmaya vurmak i
çin pratik bir tarzr hal bulunabilece
ği yolundadır. 

Diğer taraftan, Passiviki'nin Stok· 
halın konferansı bittikten sonra Mos
kovaya gideceği de söylenmektedir. 

Amsterdamdan bildirildiğine göre 
Telegraph gazet~sinin Helsinki mu
habiri, Finlandiya hariciye nezareti 
namına söz söylemeğe salahiyettar 
bir zatın ~azetecilere şu beyanatta 
bulunduğunu haber vermistir: 

"Ruslar, bize yapmış olduklan tek
liflere vereceğimiz cevap için bir 
müddet tesbit etmemiş oldukları gi
bi bizim üzerimizde birgô.na tazyik 
de icra etmemektedirler. 

Blze gelince, pek yakında Moskova 
tarafından kabul edilebilecek teklif· 
lerde bulunabilece~imizi ümit ediyo
ruz. Hükumet, Finlandiyanın bita· 
raflığıru temin için icap eden bütün 
tedbirleri alacaktır." 

LitıJanya kıtalan bugün 
Vilno'ya giriyorlar 

Londra 17 (Hususi) - Kauna.s'dun 
gelen haberlere göre. Sovyet - Lit
vanya paktı tasdik edildiği için Vil· 

no şehri yarın Litvanya kıtaları ta
rafından işgal edilecek ve Litvanya
nın merkezi olacaktır. 

Yahudi ve Leh ekalliyet lere iyi 
muamele edilecel?i de bildirilmek
tedir. 

Tas ajansı, Litvanya ile Sovyetler 
Birliği arasında 15 teşrinievvelde bir 
ticaret muahedesinin imza edilmiş 
olduğunu ve bu anlaşma ile iki 
memleket arasındaki mub a elenin 
iki misline çıkacağını bildlrınekte
dir. 

Ştokholm konleran.-ı 
Stokholm, 17 (A.A.l - Şimal dev

letleri reislerinin Stokholmda yapa
cakları toplantı hazırlıklaıtr bitmiş

tir. İsveç hükumet merkezi baştan
başa bayraklarla süslenecek. kral sa
rayı ve resmi binalar, gece donana
caktır. 

laveç hava ordusu 
tahai•atı arttırıldı 

Stokholın, 17 (A.A.l - İsveç hava 
ordusu tarafından 1940 • 41 bütçesi 
için istenilen tahsisat 60 milyon dört 
yüz bin kurona baliğ olmaktadır. Bu 
sene verilen tahsisata nisbetle bu ra
kam 12 milyon beş yüz bin kuron bir 
fazlalık göstermektedir. 

Felemenk Müdafaa 
Tahsisatını Arttırdı 

Amsterdam, 17 (A.A.)- Felemenk 
hükumeti, ille 100 milyon florinlik 
milli müdafaa tahsisatı tükendiği için 
100 milyonluk ikinci bir tahsisat is
temiştir. 

Kral Karolün 
Yıldönümü 

Tezahüratı 

Bu Vesile ile Krala 

Bağlılık T ezahü,.atı Oldu 
Bülft-eş, 17 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Dün bütün memleket Kral Karo

lün 46 ncr yıldönümünü tesit etmiş
tir. Bu münasebetle bütün kiliseler
de ayinler yapılmış ve donatılmış o
lan şehir ve köylerde mühim teza
hlirler vuku bulmuştur. Hükumet a· 
zası, kraliyet müşavirleri saraya git
mişler ve Başvekil krala memleketin 
ve hükumetin güzel temennilerini 
bildirmiştil'. 

Kral müteakiben kordiplomntik a

zasını kabul etmiştir. 

Öğleden sonra rr-illi rönesans par· 

tisinde büyük b ir toplantı yapılmış 

ve burada Başvekil söz alarak, Ka

linesko kabinesi zamanında bütün 
sahalarda ve bilhassa milli müdafaa 

sahasında elde edilen muvaffakiyet

leri kaydeyledikten sonra Romanya

nrn halen lüzumu olan bütün techi· 
zatla mücehhez bir orduya malik bu
lunduğunu ve milletin rahat ve hu
zur içinde uyuyabileceğini bildirmiş
tir. 

Başvekil, memleketin müdafaası 
için bütün Romanyalıların müttehit 
bulunmasını istemiş ve müteakiben 
diğer hatipler söz alarak bütün mil
letin krala karşı sevgi ve minnettar
lığını bildirmişlerdir. 

Alman Mültecileri 

Danzigde Kalacak 
Dantzig, 17 (A. A.) - Baltı~<: mem

leke lerini terkcden Alman mülteci
leri, muvakkaten Dantzig'te ve Goten 
hafen'de kalacaklardır. Takriben 
40.000 Almanın ııelmesi beklenilmek 
tedir. 

Mültecileri getirmekte olan ilk altı 
gemi, dün akşam Litva:rıya'dan bu. 
raya gelmiştir. İlk olar<ık gelen 349 
mülteci burada karaya çıkmışlar ve 
hükUmet memurları ile liman teşki
latına mensup memurlar tarafından 
karşılanmışlardır. 

Bir Alman heyeti MoskJ9rJada 
Moskova, 17 (A. A.) - Alman hü. 

kumetinin, murahhas heyeti, Alman 
ırk gruplarının muhacereti mçsrlele
rini tanzim etmek üzere Moskovaya 
gelmiştir. 

Fransada Mebus 
Tevkifleri 

Paris, 17 (A. A.) - Excelsior ga. 
zetesi Nancy'den öğreniyor: 

Muhtariyetçi mebuslardan Stur. 
mer ve Osse'nin faaliyeti Alsasda 
"müstakil bir hükumet" teşkili ktı
rarlyle neticelenmiştir. 

Bu hükumetin Gaulaiter'i ile mu'l. 
vini Nancy'de hapse tıkılınışlardır. 

Bu Ne Vefasızhk ! 
Yazan: B. FELEK 

H ah! Çok şükür! Yahu! Nerede· 
sin kardeş! Gözlerimiz yolda 

kaldı. Böyle olur mu? Ne mektup, 
ne telgraf! Hani bir yolcu ile de iki 
kelimelik bir haber göndermek .. 

- Canım şuracıkta iş için bir ye
re gittik. İşi gücü bırakıp eşe dosta 
mektup mu yazaydık? 

- Yook! Öyle deme! Vallııhi me· 
raktan çatlıyorduk. 

No oldu bu çocuğa diye! Hep bir. 
birimize soruşturduk, durduk! 

- Canını ne olabilirdi ki? 
- Ne bileyim ben! İnsanın aklı-

na bin türlü şey geliyor. İspanyol 
nezlesinden tut da Malta hummasına 
kadar her tiirlü hastalıklar! Harı>, 

yer depreşmesi, bakır çalmasandan, 
güneş çarpmasına, otomobil kazasın
dan tren çarpmasına kadar göı-iinür 
görünmez, bütün kazalar. Hep bizim 
için değil nıi? 

- Yok efendim! Mübalağı:ı edi • 
yorsun! 

- Hayır, bir kelimecik haber a· 
taydık, merak etmeyecektik. Lakin 
hiç ses çıkmayınca tabii insanın ak· 
lına bir takım kötli ihtimaller geli
yor. Ne i.se şükür Allaha ki atiyetle 
döndün. Sana söylersem belki inan· 
mazsın. İki giin evvel komşuda: 
"Gel eıa gözlil efendim yanıma! •• 
"Hasretin kar etti artık canmıa.,, 

Diye bir plak çalıyorlardı. Ali -
mallah gözlerim yaşardı. 

- Se\'ersin de ondan! 

- Severim zahir! Onun için, ri-
ca ederim bir daha böyle se~·ahate 

falan ~ıkarsan bizi habersiz bırakma! 
Bir satır da olsa sıhhat haberini ola· 
lım! Dünyanın hali mahim! Böyle 
zamanlarda vahime de artıyor. Eşi 

dostu endişeye diişürınenin de ne 
faydası '\'ar? 

- Haklısın! Lakin benim ne de· 
rece meşgul olduğumu bilsen, bu 
derece serzeniş etmcğe cesaret et. 
mezsin! 

- Bırak, bırak? Bu işin özllr ta
rafı yok! Me gul olduğunu hiliyo • 
rum. Lakin KafdağU)ı aşacak de,il· 
din ya! 

- Evet! Kafdağım aşmadık ama 
havyar da kesmedik ya? 

- Yook! Onu da demek istemi
yorum! Yani ne de olsa bir sntırla 

~iç değilse hayatta olduğunu bjze 
bildirip endişemizi izale edebilirdin! 
Buna bizim memlekette vefasızlık 
derler. 

- Sen de haklısın! Ben de! Ln · 
kin gel şuna vefasızlık deme de im
kans12lık diyelim! Hem senin dedi· 
ğin olsun, hem benim! Eğer elim 
deyse idi, ben sana yazmaz mıydım 
a kardeş! 

- E! Anlat bakahnı! Yediğin İç· 
tiğin senin olsun gördüği.inü, geçir· 
diğini dinleyelim! 

- Hay hay! Lakin şimdi olmnz. 
Meşgultlnı! Bir başka giin gel de sa· 
na istediğini anlatırım .. Haydi giilt? 
güle! 

Macaristanda Müfrit 
Sağcdar Geriliyor 

·c.ıa)t .. 
d Uzere olduğunu ve şimdiye ka- r--------·---lt e · . 
re şını görmediğimiz bir harbi gö· ı HADİSELERİN JÇYÜZÜ 

Buda peşte, 17 (A. A .) - Macar da.. 
hiliye nazırı, Macar nasyonal sosya
listlerinin bir çok propaganda broşür 
!erini müsadere etmiştir. 

Diğer taraftan, Macar müfrit sağla. 
rının organı olan Ujsag gazetesi. l\Ia. 
carlstandaki müfrit sağ hareketinin, 
kuvvetli bir gerileme kaydettiğini 

yazmaktadır. Bu gazete, sağ müfrit
leri münhasıran ?\1'.~car gayeleri ta· 
kip etmeye davet eylemektydir. 

Ceğirntzı tahmin edebtllriz. 
ısu heıtı· tUn dünya bu harbi mırak ile 

eli 1Yor ve onu safha safha takip e
~ol'. 

illa ~akat Almanlar, taarruzu yap • 
hllt° ears~, bu harpte mağlftbiJ eti ka· 

hnış olacaklardır. 

lıa Çiinkü harp uzayacak ve uzun 
l.J'i.'tp iııe müttefiklerin lehindedir. 
llıau.n bir harp müttefikleri yıprnta
Otı:· Fakat Almanyayı yıpratır ve 
ıı ... n:şsl~ fedakarlıklara sevkedebi· 
n .. lkı bu fedakarlıklar Almanya. 

•çınd 
~ en mağlôp eder. 

tilnıe llhakkak olan şey, çok miihim 
içitıd r Yaşadığımızdır ve bu ıünler 
lt~ll'ı e hlU'bin istikbali hakkında hti
bll h·· Vcrebileceğimizdir. Şimdiden 

tıknı·· 
•hest· un mahiyetinden bahsetmek 

ır. 

li'ak t 
"el'a 8 Alman taarruzunun vuku 
le ~ adeuıi vukuu bu hükmü vernıe

ardını edebiUr. 

• 

• 

• 

A.lmanyada Erkanı Harbiye ile Hariciye Nezareti 
arasında haltalardanberi Jevam eden siddetli ih
tilal gün geçtiltçe artmaktadır. Erka~ı Harbiye
ye menaup generaller, kar,ılıklı aakeri bir temi· 
nat almakktzın Baltık devletlerini Sovyetlere ter
kettiği için Hariciye Nazırı Ribbentrop'a kızıyor
lar. Çünkü bu karar, Erkanı Harbiyenin bütün 
harp pliinlannı altüat etmiştir. Bitaralların mü
fahedesine göre Ribbentropun yıldızı ıönmüftür. 
Ve Generaller onu Hariciyeden ~ıkartacaklardır. 

* Eski ÇckosloYakyada üç gizli radyo Jstasyonu faaliyet-
tedir. BunJar, Almanyadaki gizli radyo eibi Almanyaya 
ait gizli 'haberler vermektedir. Çekler arasında bu rad
yo istft!llyonlarının dinlenmesini teınin için "dinleme 
partileri'' tertip edilmektedir. 

* Bitlerin son nutkunJa kullanacağını bilclirJıiği 
e.rarengiz siltih hakkında bir çok rivayetler do 

• 

laşıyor. Ziglrid hattının arkasında zehirli gaz de
poları bulunduğu, muazzam tanklar yapıldığı, ti· 
caret gemilerini uzaktan bombardıman edecek 
uzun menzilli toplar hazırlandığı rioayetleri do
lQfmaktadır. Bir rivayete göre de Ziglrid hattının 
iki kilometre arka•ında büyük bir boğucu ga:t de
po•u yapılmıftır. Zigfrid hattı yarıldığı takdirde 
bu depo açılacak, ve mütecavizler boğulacaktır. 

* Hitler. J<'ransa ve İngiltereye, harbe devam ettikleri 
takdirde diinyanın bolşevikleşmesi ihtimali buJundu· 
ğunu lıııtırlatarnk onları sulhe teşvik etmek lstemi~ti . 

}'rnn-ıada hu tehdide karşı ne ·redilen resmi bir dekli\
rasyondıı, A vrtıpa böyle bir tehlikeyo maruz ise ve 
Hitlcr bu tehlikeyi görüyor ve eezlyorıa evveli kendi
sinin tecaviizlerden vazgeçerek sulhe yanaşması lbım 
~oldiğl, 11ksi 1akdirde Avrupayı saracak böyle bir tehli
keden evvela Almanyanın mutazarrır olacağını gözö· 
nünde bulundurmtısı icap ettiği hatırlatılmıştır. 

Yugoslav - ltalyan 
Ticareti 

Belgrad, 17 (A. A.) - MübadcJe 
ve döviz nezareti, ticari muahedeler 
dairesi nıüdürü Masl'nin riya.setinde
ki İtalyan lktısat heyeti dun Belgra
da gelmiştir. Heyet, İtalya ile Yugos. 
lavya arasındaki ticari müzakerelere 
iştirak edecektir. İlk toplantı, dün 
öğleden sonra yapılmıştır. 

Amerikanın Bitarafhijı 
Vaşington. 17 (A. A.) - Senatrıda 

bitaraflık kanunu hakkındaki nıüuı
kereler hükumete müsaıt bir surette 
devam etmektedir. 



Alman Denizaltıları Deniz 
Ustü Gemilerile Müşterek 
Hareket mi Yapıyorlar? 
S on günlerde kaydedilen deniz 

harplerinin ekseriyetle Şimal 
denizinin yukarlarında ve Skajarak
ta cereyan ettiği ve gün geçtikçe de
niz vakalarının azaldığı görülmekte
dir. Bilhassa denizaltı gemilerinin 
son günlerdeki faaliyeti İsveçin garp 
sahillerinde ve Skajarakta görül
mesi efkarıumumiye üzerinde; şimal 
denizine çıkan Alman hafif deniz 
kuvvetlerinin denizaltılarla müşte

rek hareket ettikleri düşüncesini ha
sıl etmektedir. Hassaten yabancı de
niz makamlarının vermiş oldukları 
son haberlere göre; Alman donanma
aınm hareket tarzlarında ve tabiye 
sistemlerinde bir tebeddül görüldüğü 
ve Alman denizaltı kuvvetlerinin da
ha faal çalışmak üzere Şimal denizi
nin yukarılarına çekildikleri ve bura. 
larda faaliyetlerini arttırarak hafif 
kuvvetlere dayandıkları görülmekte
dir. Yine ayni deniz mütehassısları
nın fikir ve düşüncelerine göre, At. 
lant~~nizine, }fP,nıan harbi yapmak 
için açılan (AmJral Şer) kruvazörü 
de denizaltılarile birlikte çalışmakta
dır. 

Yazan: 

H. KORUR 

B u planlarda esas denizaltı kuv
vetlerile Alman açık deniz 

filosunu müşterek hareket ettirmek
ti. Bu planlar da şu şek;lde idi: 

1 - İskajarak muharebesL 
2 - 19 ağustos 916 çıkışı. 

3 - 24 Birinci teşrin 918 çıkışı. 

Harekatlarını ihtiva etmekte idi. 
Bu harekatın ikisi yapıldı. Fakat çı
kan ihtilal üçüncü harekatın yapıL 
masına mani oldu. Harp sonunda ya. 
pılan bilançolarda bu harekattan şu 
netıcelerin elde edildiği görüldü. 

ISKAJARAK MUHAREBESİNE 

17 deni'Zaltı gemisi iştirak etti ve bu 

denizaltıların esas vazifesi Alman de-

niz kuvvetleri üzerine akan düşman 
den\z kuvvetlerine taarruz etıneiıt ... 
tali vazife olarak ta bunların hareka-
tını bildirmektL Bu muharebedeki 
muvaffakiyet seyir kabiliyetini kay. 

betmiş iki gemi ile yapılan muvaffa

kıyetsiz iki hücumdan ibaret kal-
makta idi. 

Bu suretle esas vazife yapılmamış 
ve tali vazife de elde edilmemiş olu. 
yordu. 

19 AGUSTOS 918 çıkışında ise de
nizaltılara verilen esas vazüe yine 
taarruz etmekti, keşif vazefesi hava 
gemilerine verilmiş idi. Bu harekata 
25 denizaltı gemisi iştirak etti. De. 
nizaltılann muharebeden sonra elde 
ettikleri netice şöyle idi: 8 adet deniz 
altı gemisi düşmanla temasa geçmiş 
ve beşi hücum edebilmiş ve 18 torpi. 
do atılmış, iki İngiliz kruvazörü batı
rılmış idi. 

Denizaltıların faaliyetinin gün geç. 
tikçe ayni mevkilerde cereyan etmesi 
Alınanların büyük harpte olduğu gi. 
bi deniz üstü kuvvetlerile, denizaltı 

kuvvetlerini müşterek kullanmak fik
rinde olduğunu göstermektedir. Bu 

ıuretle ticaret ve korsan harbine da. 
ha faal bir surette başlıyacak ve de. 
niz kuvvetlerini ileri sürerek İngilte
re sahillerine akınlar yapmak isteye. 
cektir. Fakat gerek ticaret ve gerek 
korsan harpleri ve gerekse İngiltere 
deniz kuvvetlerine yapılacak akınlar. 
da, büyük harpte olduğu gibi bir mu
vaffakiyetsizliğe mi uğrayacağını, 

yoksa yeni muvaffakiyetler mi elde e 
deceğini kestirmek için uzun bir dü. 

B u hareketten elde edilen neti.. 
fiince, tetkike ihtiyaç yoktur.Çünkü ce ancak Alman donanması 
tarihteki deniz harpleri, bugünkü Al nı üçüncü bir harekete teşvik edici 
man donanmasmn azlığı ve mahrumi- mahiyette idi. 
yet içinde çalışması bu sefer de bü. Bu hareketten sonra tekrar deniz. 
yük harpte olduğu gibi deniz tarihine altıları ticaret harbine başl:ımışlardı. 
bir muvaffakiyetsizlik d!lha katmış Çünkü denizaltıların deniz üstü kuv-

vetlerile birlikteki faaliyeti ticaret olacaktır. Bugün atlas okyanusuna 
gemilerine biraz olsun nefes aldırmış.. 

çıkan Alman hafif deniz kuvvetleri- tı. Lakin 918 senesinin son aylarında 

Bu sebeple büyük harpte oldu-
ğu gibi bi:ı; plan dahilinde ça

lışmak mümkün olmadığından eldeki 
mevcut denizaltı kuvvetlerine yatak. 
lık yapmak ve onları besliycrek t ca
ret harbine daha fazla bir faaliyetle 
devam edecekler ve ablokayı kaldır_ 
mak için abloka gemilerine karşı 
müşterek akınlar yapmak isteyecek. 
!erdir. Bu şekil akınlarda muvaffaki
yetsizliğe uğrayacakları yukarıdaki 
misallerden kendiliğinden meydana 
çıkar. Fakat korsan gemilerinin hi. 
mayesinde ticaret harbine devam e
decek olan Almanlar denizaltıların
dan açık denizlerde göreceği işlerin 
ehen:;ımiyetini ve muvaffakiyctini de 
inkar etmemek lazım gelir. 

Bugün Antil denizınde görülen 
meçhul denizaltıların bu maksatlar 
için oralara kadar uzandıkları da aşi
kardır. Harbi umumileştirmek için 
başka nam ve bayrak altında Alman 
denizaltı faaliyetlerini beklemek te 
imk~W=,...ı.1~ 

Rıı sC'beple bu şekil denizaltı hü-
cumlarına mani olmak için ticaret 
gemilerini teslih etmek veya onlan 
harp gemileri refakatinde se:yrettir
mek mecburiyeti meydıma çıkar ki 
bu da denizaltı faaliy~tini tahdit et
meye kafi gelir. 

Yoıgatta Mahsul Bol 
Yozgat, (TAN) - Bu sene vilaye

timiz içinde yetişen mahsul, her yıl
dakinden ber~ketlidir. Çiftçi kendi 
yiyeceğini ayırdığı gib bütün anbar 
ve hususi depolar zahire ile tıklım 
tıklım doldurulmuştur. Burada be
lediyenin sinema binasına bile mah
sul depo edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi mübaya
ata başlamış ve bu, koylüyü sevin. 
dirmiştir. 

O 1 K KAT ... 

SAKARYA . 
Sine
ması 

Pek yakında : Eskisi gibi 
FiYATLARDA HiÇ BİR 
ZAM YAPMAKSIZIN 
görülmemiş BUYÜK ve 
YENİ filmlerini göstermeğe 

tekrar başlayacaktır 

TAN =-======================= 18 -10 - 939 

İŞİN ŞAKASI 

Sansüre Dair 
Ya.zan: NACI SAl)ULLAH 

M uharebenln başladığı gundenberl, in

gılız gazeteleri gibi, Fransız gazete

leri de sıkı bir sansüre tabi bulunmakta
dır. Fakat, hnrbc rağmen, İngiltere hcnUz, 
nanevi matbuat hUrrlycUnl, fazla tnhdıt 

etmedi. San Ur, İngiliz matbuatına insaf
sızca tırpan atınıyor. Hnttd bllAkls, san
süre rağmen, mc elli Lloyd Georgcs gibi 
eski bir Başvekil, yazdığı ağır makaleler
le, devleti çok şlddelll tenkitlere muhatap 
tutabiliyor. Fakat Fransada, - nc.'Clense -
oyle değil. Fransa. bu sefer, matbuat hilr
riyetlnc olan ezeli ve payansız hürmetin
den, hayli fedakarlık ~tmis görünCiyor: 
Zira Fransız muharrirleri, hemen hcrgün, 
sansürün tazyikından şikayet eden maka
leler, fıkralar, karikatürler basıyorlar. Me
sela dünkü Fransız gaztelerlnde, · sansürü 
iğnellyen yeni bir karikatür vardı: Bu ka
rikatürde, masasının basına oturmuş bir 
muharrir görillüyordu. Muharrir, kaşısına 
dikilen odacıya: 

"- Haydi, diyordu, bana sansürden geç
miş birkaç gazete getir: Bos kağıdım kal-
madı!" 

~ATRO~ 
Şehir Tiyatrosu 

Dr•m kıamı: Tepebası 
Bu akşam saat 20.30 da 

AZRAiL TATiL YAPIYOR 

TEPEBAŞI "D R A M ., KISMINDA 

Bugün saat 14 de (KEL OLGAN) çocuk 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da (ZIR DELİLER) , _____ _ 

ŞEHZADEBAŞI 

F E R A H Sinemada 
Tel;· 21359 

Bugün matinelerden itibaren 

1-DENIZ ALTI D· 1 
(TüRKÇE) 

Aşk, kahramanlık, vazife filmi 

2-KARA ALAY 

Baha Saidi 
Kavbettik 

Bugün ebecli mecllenine 
terkeclilecek olan BAHA SAIT 

Memleket kıymetli bir çocuğunu 

daha kay.betti. Bütün heyecanını, bü· 
Korku, dahşet, heyecan filmi tün zekasını, ve bütün enerjisini bu 
Belediyenin tasdik ettiği yeni fi- melekete hasretmiş olan Türk Hava • iKRAMiYE! 
yatlar 12-20-28 kuruş. Bayanlara kurumu eski müfettişlerinden Baha 
mutat ve tenzilat devam ediyor. 1 Sait evvelki akşam ansızın kalp sekte Sahne, Fransız ordusunun, 104 üncü fır

kasının bulunduğu kışlanın kapısı. Kapı 
önündeki kulubede, bir nefer nöbet bekle
mektedir. O gün Fransada, büyük piyan
go çekilmiştir. Bir nefer, elinde bir gaze
teyle koşa koşa geliyor. Ve nöbet bekliyr.n 
arkadaşına: 

' _ı ... r sinden gözlerini hayata kapadı. 

"- Müjde... diyor... Piyangodan size 
1000 frank çıkrr:ıs! 

Beriki merakla soruyor: 
"- Kimden duydun? 
"- Sizin !ırka, 104 üncü !ırka değil mi? 
"-Evet ... 
Müjdeci (!), ~lindeki gazeteyi göstere-

Müddelumumlliğe Davet 
İstanbula geldiği anlaşılan Edirne 

sorgu hakimi Murtaza Apalının he
men memuriyetimize müracaatL 

rek: 

"- Baksana- diyor, sonları "04,, ra
kamlarile bitenlere biner frank verilecek
mi:ıl" 

, __________________ I ............. .... 

' 1. HAKKI AKYOL 
lıtanbul Oniveraitesi Edebiyat 

F akülteai Ordinaryüs Profesörü 

A. MACIT ARDA 
Galatasaray Liaeıi 

Coğrafya Öğretmeni 

UMUM i 
COGRAFYA 

Baha Sait ~24 te yüz başı olarak 
mektepten çıkmış, Abdülhamide kar .. 
şı gazete Ç'tkarmak suçu ile yakalana
cağını anlıyarak Mısıra kaçmıştL Hür 
riyetin ilanındıuı sonra memlekete 
dönmüştür. 

Onun umumı harpteki faaliyetleri, 
Anadoludaki mezhepler hakındald 

tetkikleri, cihan harbinde geçirdiği 

büyük maceralar, Baha Saidın ateşin 
heyecanını tatmine kafi gelmemişti. 
Onun asıl faaliyeti mütareke ile haf" 
lar. O vakit İstanbulda kuvvai milli.. 
yenin nüvesini teşkil eden karakol ce
miyetini kuranlardan biri de odur. O 

nun o müddet zarfında İstanbulda, 
Anadoluda ve Kafkasyadaki faaliyet. 
leri inkılap tarihimizin kıymetli hitı.. 
raları arasına girecektir. 

ı Baha Sait bütün şark dillerile, R~ 
ça, Almanca ve Fransızcaya vakıftL 

! Bilhassa Turan ve Çagatay dflle-Fiziki • Beşeri 
Maarif Vekaletince Liselerin birinci sınıfları için 

kabul edilen bu eserin ÜÇÜNCÜ TAftlLATLI IASIMI 
s•h•n•7h-- -.. --·· -v'JraTJa USU er~, fi' SVR 

ve en doğru istatistiklere göre yazılan U M U M 1 
C O G R A F YA kitabı, mevcut coğrafyalorın en 
iyisidir. 1939 Basımı. 

1 

rinde üstat sayılırdı. 15 seneden beri 
de Türk Hava kurumunun müfettifl 
PlH1"1llr Al'a,....,_ • ._.f,. C!.-- ---~ .. " •• 

bır rahatasızlık geçirmiş ve işinden 

çekilmişti. Ziyaı, ailesi için olduğu 
kadar memleket için de hazindir. 

'- • Çıkaran : REMZi KIT ABEVI 
Cenazesi bugün on ikide Beyazıt 

camiinden kaldınlarak ebedi metfe
nine götürülecektitr. 

, LALE NIN ZAFERi DEVAM 
EMiL ZOLA'nın büyük 

EDiYOR 
Eseri 

VEFAT 
Esbak Zaptiye nazırı Kamil Beylrı 

oğlu Mehmet Ali Gerede sektei kalp.
ten vefat etmiştir. Bugün öğlede Ter 
vikiye camiinde cenaze namazı kılı
narak Şişli Asri mezarlığındaki ebe
di istirahatgihına defnedilecektir. 

JEAN GABiN le SIMONE SIMON'un etsiz filmi 

HAYVANLAŞAN iNSAN 
Allah rahmet eylesin On binlerce kiti tarafından alkıtlanıyor. --~ 

, __ 
,---------------------------------------. Senenin ille büyüle Türle filmi 

ALLAHIN CENNETi 
TÜRK ARTiSTLERiNiN ŞAHESERiDiR 

'1-------------------------------------.r , Gilrıes 
Sevimli ve A TEŞLI ARTiST 

VIVIANE ROMANCE' in 
Nefis eseri, harikulade macerasıdır. 

______ ... Yarın Akıam i p E K 1 t e 
,'----------·---------------------------------------~~ BU AKŞAM M E L E K Sinemasanda 

Nefiı Valsleri - En güzel Atk Mevzuu - Şahane Danaları 

ve Harikulade Melodileri ile 

3 VALS 
BAŞ ROLLERDE: 

YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNA Y 

nin İngiliz deniz kuvvetlerile bir te. tekrar bir teşebbüs edilmek maksa. 
masa gelmekten çekindiklerini veri- dile 24 birinci teşrin 918 harekatı 
len ajans haberlerinden anlamakta planı hazırlandı. Bu plan 19 ağustos 
ve İngiliz hava kuvvetlerinin durma. harekatındaki denizaltılarına verilen 
dan aramalarına rağmen bulunama- talimattan tamamen farklı idi. Bunda 
ması da gösteriyor ki Alman kuvvet.. emniyet vazifesi taarruz vazifesine 
leri sinsi bir hareketle faaliyetlerine takaddüm ediyor ve hava gemileri
devam etmektedirler. Mesela Alman nin mevcudu azaldığından bunların 
Iar büyük harpte ·bu şekilde hareket vazifesi ae denizaltılara veriliyordu. 
ederek Britanya adalarına muhripler Fakat bu planı mevkii tatbike koy
le yaptıkları bir akında denizaltılarla mak kısmet olmadı. İmparatorluk 
filonun önı.inde bir mania teşkil et- bahriyesinin yıkılması bütün planla. 
melerine rağmen Üzerlerine çektikle. n suya dı.i~ürdü. ?üyük h~rpteki h~
ri İngiliz deniz kuvvetleri bu maniayı reketlerle. ızah edılen vazıyett~n .. g°: 
kolaylıkla aşarak Alman muhripleri- rülüyor.ki de~zaltılarının de~ız ustu 
ne hücum etmişler ve denizaltılar da 

1 

gemilerıle ı:nuşterek harekat~da~ 
hiç bir muvaffakiyet göstermeden çe- beklenen netıce alınmamıştı. Ogunku 

kilmeye mecbur olmuşlardır. Bu mu- Alman donanm~~ının malik ol~u~u Raletl~r - Konser ve Dana orkestraları - Zengin 
vaffakıyetsizliğe rağmen bu şekilde. hareket serbestısıne . rağmen buyuk 
ki hareketi muazzam bir eşkilde tek- muvaffakiyetler temın edemeyen Al. ve muhtetem aahneler 

rarlamak için ticaret harbinin en c~v- nıan donanması bugün sıkışık ve her DiKKAT: Bu pce için Localar Satılmı9tır. 
civli anında denizaltılarını geri çağı- türlü yardımdan mahrum olan Al-
rarak bu maksat için iıç büyük plan man hafif kuvvetlerinin de~i~altıla~- Numaralı koltuklanmzı evvelden aldırınız. 
hazırladılar ve birlik komutanlarına la müşterek bir hareket tesısınde hıç MELE 1( Giteai Sabahtan itibaren açıktır. Tel: 40868 

&azımgelen emirleri vererek faaliyete bir şey elde edemiyecekleri kendili .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••-------------••••••••-"' lleÇtiler. tinden meydana çıkar. ~ 
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TAN-
ABONE 

Tbrklye 
BEDELi 

Ecnebi --1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Senı 
6 Ay 

8 Ay 

2800 
11SOO 

800 
100 

Kr. 
• 
• 
• -- 1 Ay 

::--~--~~.....:...~~~~~~ 

M:illetıerarası posta ittihadına dahil 
Olro.ıya b n nıemleketler için abone 

3 
edeli tnUddet sırasiyle 30, 18, 9, 

;...5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
C dres değjştirmı:k 25 kuruştur. 

evap için mektuplara 10 kuruşluk 
~lAvesi l~zımdır. 
~ . 
..... _lıılıl~ ~ ~ 

Ölüm, Ölenlerden 
2iyade Kalanlara 
Fe16ket Oluyor 
Bir vatandaşımızın ~akınların • 

d dan birisi ölmüş, ölen zatın 
h efnolunabilmesi için, usulen izin a· 
d lltnası lazım gelmiş. Fakat, vatan -
lıı~~ınıızın oturduğu mahallenin, bu 
oı lisaadeyi vermek salahiyetini haiz 
"'an doktoru, mezun bulunuyormuş. 
oıı Yii h 

1 
zden, vatandaşımız muhtaç 

h IJ. Unduğu müsaadeyi istemek i.izere, 
bıaşka nıakamlara müracaat etmek 

111t~huriyetinde kalmış. Bu müracn -
~e lnuhatap olan doktor ise, vatan· 

§ınuza: .. 
lah - Bana, demiş, mahallenizin 
lılh •tası tarafından hazırlanmış bir 

d ıt getirmeniz lazım! Aksi takdir· e. 
~ ıstediğiniz defin ruhsatiyesini ve
erne:tn!" 

is Vatandaşımız, bu talebi, tabii bir 
;hanı~ karşılamış. Fakat neticede) 
'- satıyeyi alabilmek için doktorun 
.ııtetıd· · \ ısınden istediğini vermek nıec· 
ııı~1Yetinde kalmış. Doktorun isteği. 
~~Yerine getirmek ise, vatandaşımı. 

11 
oldukça zahmete, ve masrafa pat-

Iııı§. 

a· ~~· ır tarafta, faraza anasının cena-
1- 1 

bekleyen yüreği yaralı bir va · 

11~daşın karşılaştığı bu güçlükler, 
~il rtletıer ve masraflar, bir ölümden 
ı"hılan acının şiddetini arttıran ga
al( ''.Q~ila1p,.tfir Rıı .... ;ı.,..,,..ıo~,; .. 1. 

~I •~ı, kafi derecede külfetsizleşti. 
~İtttıd ediği, ve basitleştirilmediği tak-

e: .. 
11 

- Ölilm, ölenlerden ziyade ka-
lılar için felakettir!" . . 

lrı lliyen şaire inanmak mecburiye· 
de kalnıaz mıyız? 

* 
ihtikar Meselesi 

b, .\ldığ•nıız mektuplardan anladı • 
~~~za göre, ihtikar, Anadolunun 

~
l> telif köşelerinde baş kaldırmak 
tetin· ·· . 

llıi ı gostermektedır. Mesela, 
llt antepten aldığımız son bir mek· 

a, şu cümleler vazıb· ., .., . 
llt:- Buradaki ihtikarla mücadele 
tlaısyonu, tüccarların, elleritıde bu. 
fi n stok malları yüzde on beş faz-

işıf'atıa satmalarına müsaade et • 
tı t~· Bu müsamahadan cesaret a· 
tdaltccarlar, ve bilhassa toptancı 
l'atı"atçılar, bir çok yerli maUar1n 
ltıı lll'ını hile hayli yükseltmiş bu· 

Yortar!'• 
11ı.t idd· 
htı 1an1n ne dereceye kadar 
ııaıe olduğunu bilmiyoruz: Fakat 

Sef nı ht l.f •ıA 1 • · tı, h ' u e ı vı ayet erımız -
tı dtt il kabil şikayet mektupları a. 
llcta rnıaktayız. Ve bu mektupların 
ll~tal'ıd hergün biraz daha kabar • 

~ B 1 . 
t ki . · un ardan anlaşılmakta -

'• , ıht•kA 
~l!lerı 1 ar, memleketin bir çok 
l'ııalct ilde şahlanmak için fırsRt a· 
~, .. ~· Ve nisbeten zayıf buldu • 

lşı,tiı:ı:rde, halkın kesesine zehirli 
t~ted~ geçirmek im.kanını bulabil-•r. 

~ 
.\ldı· 
tUııhe~ız ınektuplar, bizde bu a. 

~ tı, hı.t Yı uyandırdığı içindir ki, bu
h e~, \'e ~evı.ua bir defa daha dön • 
l'etitıd u satırlan yazmak necbu · 

l lııt· e kaldık. 
fla •kar • . 
~ tıdır ' sınsı, ve fırsatçı bir düş· 

letıil\. Ona karşı açtığımız müca • 
' " , lnevz .. d - ·ı e l}\ ıı egı • umumi olma. 
11~ı Şar'll\·akkat değil, devamlı ol -
t-a.za t ~trr: Yoksa ihtiknr bizden, 
:' 1 1tı Q s ~nhulda yediii şamarın a· 
·~i azıant t ~ Sille . epte, veya zmirde ye· 

tır. nllın Öci.inU Konyada•çıkara· 
11 ._ 'llnun i · d. k0 b' ih 'kA i ' "'end· . çın ır ı ız, tı a-
t d·· •sıne ·ı . k .ı uş... aman verı emıyece 
"d "•an .b. 

'tle takt ı, her tarafta ayni 
~. "I! b P olunmasını temenni e. 

ekliyoruz! 

Kollarımızı Kavuşturarak 
Bekliyecek miyiz? 

Qstad Hüseyin Cahic6n, Ye. 
ni Sabah gazetesinin 16 

ilk teşrin 1939 tarihli nüshasında 
bu başlık altında bir yazısı çıktı. 
Hüseyin Cahit bu yazısında bütün 
bitaraf milletlere soruyo~·: 

"Zahiren Almanya ile İngiltere 
ve Fransa harbi karşısında bulu. 
nuyoruz. Fakat bu harbe uzun 
müddet seyirci kalabilir miyiz?. 
Bizler rahat rahat oturmayı ve 
çalışmayı isteriz. Fakat harp eden 
devletler bizi rahat bırak!yorlar 

mı? Harp çıkar çıkmaz bütün dün
yanın zaten pamuk ipliğine bağlı 
bulunan ahenk ve düzeni alt üst 
oldu. Bu harbin bitaraflara neye 
mal olduğu hesap edildi mi? Bun. 
dan başka her millet asker topla
dı. Harp malzemesini tamamlamak 
için gayrete geldi. Sebep? Çünkü 
Almanya ile İngiltere ve Fransa 
harp ediyorlar. Bu devletler, har
bedecekler, diye bizi böy1•? .ztırap 
ve felakete atmak hakkını nere-
den buluyorlar?" 

H Üseyin Cahid"in bu suali 
sormaya yerden göke ka

dar hakkı vardır. İngiltere, Al· 
manya ve Fransa iktısadi ve siya. 
si menfaatlerini uzlaştıramadıkla
n için, harp ediyorlarsa, küçük 
milletleri rahatsız etmeae ne hak-e 
ları vardır? ... Fakat İngiltere ile 
Almanya niçin harbediyorlar?. Bu 
zavallı küçük, bitaraf milletleri 
kurtarmak için mi? ... Bunun lafın 
persengi olduğunu Hüseyin Cahit 
te bilir. İngiltere, ~lrnanya ve 
Fransa harbe girdilerse, on do
kuzuncu asrın sonlarında ve 1914 
harbinde paylaşılan dünyayı bir 
daha taksim etmek için girdiler. 
Filvaki İngiltere ve Fransa müte
caviz değildir. Tecavüz Almanya
dan gelmiştir. Almany.:ı 1914 har
bine, teknik terakilerinin mey
dana ııetirdi~i istihsal fazlasmı. 

teraküm eden mali sermayesini i~ 
letecek daha geniş pazarlar bul
mak, için girmişti. .Kayserin büyük 
Almanya hülyası, insanları o müt
hiş felakete sürüklemişti. Şimdi 

Hitler de harbe girerken, 1914 te 
kaybe~tiği müstemlekeleri, hudut. 
ları elde etmek , bundan fazla Bal
kanlara, Baltık memleketlerine, 
hatta Rusyaya uzanarak büyük bir 
imparatorluk kurmak emelile gir. 
di. Almanyanın bu hülyasını yeri
ne getirmesi için, bu küçü!{ devlet. 
lerin Almanyanın iktısadi ve siya. 
si hegemonyası içine girmesi la. 
zımdır. 

İngiltere ve Fransa ise, büyiik 

bir Alman imparatorluğunun, ken· 

dilerine ne kadar büyiik bir ra

kip olacağını, hatta kendi impara

torluklarını tehdit edeceğini bildik

leri içindir ki silaha sarıldılar. Yok 

sa küçük milletlerin kara gözlerine 

aşık olduklan için değil. . 
Kavga filvaki onlar arasındadır. 

Fakat bizim {yani küçük millet. 

lerin) yorganı içindir. İngiltere ve 

Fransanın istila emelleri olmadı
ğını kabul etsek bile, patlıyan 

silahlar, netice itibarile, iktısadi 

ve siyasi hegemonyaya girecek 

küçük milletlerin paylaşılması 
içindir .• 

B öyle bir davada bizim ne 
bitaraf ne de <;eyirci kal

mamıza imkan yoktur. Bizler hu
zur ve sükun içinde yaşamak. mem 
leketlerimizi huzur ve refaha ka. 
vuşturmak isteriz amma, onlar ya 
büyümek, ya ellerindekini muha. 
faza etmek isterler. Ne İngiltere 
Hindistanı, ne de Fransa Afrika 
müstemlekelerini feda edebilir. 
Muayyen zamanlarda çıkan iktı. 
sadi buhranlar, muayyen devreler 
deki harplar, bu seyrin icapları. 
dır. Brz bitaraflar asker topluyor, 
bir çok külfetlere katlanıyorsak, 
kurdun karşısında çırpınan kuzu gi 
bi, kendimizi tehlikeden kurtar. 
mak içindir. Bir Alman istilasından 
korkmasak, ne asker toplar, ne de 
tedbir almayı düşünürdük. Dava, 
sadece emperyalizm davasıdrr. 

Hüseyin Cahit bu davada sonu. 

Yazan: 
Sabiha Zekeriya SERTEL 

na kadar bitaraf kalmamıza im
kan olmadığını kabul ettikten son. 
ra diyor ki: "Başka milletlerin bir
birile harp etmeğe belki haklan 
olabilir, fakat bu harp yüzünden 
bizi zarurette bırakmaya hakları 

yoktur. Biz sesimizi yükselterek 
onlara bu hakikati hatırlatmalıyız. 
Kollarımızı kavuşturup beklemek 
hepimizin vatanlarıımza ve millet
lerimi'ze, insaniyet ve medeniyete 
karşı vazifelerimizde kusur etmek. 
ten başka bir manayı ifade etmez." 

Kollarımızı kavuşturup ken. 
diınizi katiyen mukaddera

ta havale etmeyelim. Zate,-ı bunu 
yapan da yoktur. Harp niçin olu. 
yor?. Bu harbin karı, zararı kime 
aittir?. Şimdiye kadar olan harp_ 
lerden kimler karlı, kimler zararlı 
~·..kmıştır? Bu meseleler fantezi ha
linde değil, ilmi esaslarına daya • 
narak münakaşa edilirse, bitaraf. 
ların veya küçük milletlerin zarar
lı çıktıkları anlaşılır. Harp muva. 
cehesinde her bitaraf ve küçük mil
letin tedafüi tedbirler alması zaru. 
ridir. Fakat harbe giren devletleri 
bu hareketlerinden kim ve nasıl 
menedebilir?. 

1939 harbi 1933 tenberi pişirilip 

hazırlandığı halde, Milletler Ce. 

miyeti bu sesi niçin yükseltmedi? 

Müşterek emniyeti korumakta ne· 

den aktif bir rol oynamadı?. 62 

millet niye birleşip bu davayı, 

her milletin yaşama hakına dava
narak halledemedile1·?. ~ktısadl 

konferanslar, terki tes!ihat konfe. 
ransları nıye iflas etti?. Çin, İs

panya, Çekoslovakya, parçalanır

ken bu bitarafların hak ve adalet 

istiyen sesleri niye kısıldı? Ade. 
mi müdahale prensipile, haksız da
valara neden göz yumdular? Çün. 
kü bitaraf denen, ekseriyetini kü
çük milletler teşkil eden bu züm
re büyük emperyalist kuvvetlerin 
elinde oyuncaktılar. Bunları ister
lerse birbirlerine saldırtır, isterler. 
se kendi hesaplarına kullanırlar. 

Sesimizi nereye yükseltelim?. 

H üseyin Cahit "Fak2t ne yap
malıyız?." sualıle buna da 

çare buluyor: "Ötedenb.:ıri besledi
ğimiz temayüllere, hislere, yahut 
menfaat mülahazalarına tabi ola. 
rak iki taraftan birine taraftarhk 
ve avukatlık mı edeceğiz" Kat'i
yen... Biz bitaraflar ve şimdilik 
harbe girmeyenler, yalnız yüksek 
bir prensip, beynelmilel hak ve a. 
dalet prensipleri etrafında topla. 
nabiliriz. Yoksa, ya Almanyanııı, 
ya İngiltere ve Fransanın uşaklığı
nı yapmış oluruz. Onun için bütün 
dünya efkarı umumiyesıni toplıya. 
cak bir prensip tayin ve tesbit e
derek bunun teşkil ettiği fikri ve 
felsefi kale arkasından sesimizi 
yükseltmeliyiz ki tesiri olsun." di· 
yor.Top gürültüleri arasmda sesimi 
zin güme gideceğine k"ini olmakla 
beraber, bu hak ve adalet prensL 
pini bulalım ve haykıralım. Hiç 
bir emperyalist devlete uşak ve e
sir olmamak için bu prensipi ara. 
mak bitarafların hakkıdır. Hakkı 

değil hayatıdır. Çünkü kantarda 
tart1lan kendi hayatları ve milli 
istiklalleridir. Bu prensipi buldu
ğumuz ve tatbik ettiğimiz gün harp 
ler de bitecek, beynelmilel "hak ve 
adalet?" te teessüs edecektir. Bu 
prensipi bulmak ve müdafaa etmek 
bizim işimize gelir amma, bunca 
müstemlekelere, iktısadi ve siyasi 
nüfuz mıntaka1arına sahip olan 
devletlerin işine gelmez. Bu pren. 
sip tatbik edildiği gün gümbür 
gümbür yıkılırlar. 

H üseyin Cahit 20 inci asrın 
bu prensipi bulduğunu da 

söylüyor: " Milletler kendi mukufl. 
deratlarını kendileri tayfo etmek 
hak.kına maliktirler. ".. Filvaki 
Milletler Cemiyeti nizamnamesin
de, Kellogg misakında, hele Vilso
nun 14 maddelik utopie sinde hu 
cümle yazılıdır. Fakat bu tıpkı Nas. 
rettin hocanın türbesine asılan kL 
lide benzer. Eğer her millet kendi 
mukadderatını tayin etmek hak
kına sahip olursa. ortada ne Hin. 
distan, ne Çin_, ne Hindiçini, 
ne Habeşistan, ne Afrikadaki 
esir milletler, ne de Avrupa-

-

LOKM_AN HEKiMiN öGOTLERİ 

G öGüSLERIN SAGLIGI 
Ç ocuğunu emziren bir baya· 

nın göğüsleri fazlaca büyük 
olursa • tabii, çocuğun beslenmesi 
bakımından - onları mütehassıs he· 
kimler beğenmedikleri gibi bayan. 
Iarın kendileri de, emzikli olma • 
dıkları vakitlerde bile - modaya 
uygun olmadığı için - kocaman gö· 
ğüslerden hoşlanmazlar. 

Fakat aksinden de hoşlannu • 
yanlar bulunduğunu aradasırada al 
dığım okuyucu mektupları göste
riyor. Hele İzmirden yazan bir ha· 
yan, hemen hemen filozof .J. J. 
Russo'nun fikrine yakın olarak: 

- Bu, bana kadınlık için bü • 
yük bir eksiklik gibi geliyor .. 

Diyor. O meşhur filozof da 
"Göğüsleri belli olmayınca, en ya
kışıklı kadın eksik kalmış bir de
likanlı bir delikanlı gibi olur,, di. 
ye yazmıştı ... Filozof bunu - kendi 
zamanındaki bilgilere göre • belki 
bir tuhaflık olsun diye yazmışsa 
da hormon işleri tetkik edildiğin · 
denberi o söz şimdi ilmi bakım • 
dan da doğru sayılabilir. 

Erkeklerde göğüslerin büyük ol 
ması, hele tek tük misalleri işitil
diği gibi, çocuklarını emzirebilen 
babalar, hormonların karışık ol • 
duğuna delalet eder. Buna karşı· 
lık kadmlarda göğüslerin pek kü· 
<;iik yahut hiç olması mutlaka hor· 
mon karışıklığı göstermez. Çünkü 
hormonları karısık denilemiyecek 
kadınlarda - he~ de kadınlık ka
rakterlerini verenlerden biri olan. 
tiroit guddesinin liizumundan faz
la i~lenıesi neticesi olarak göğiis · 
Ierin büyiiyemediği, hatta kiiçi.ildü· 
ğü vnrdır. 

Bunlar ışın nazari tarafı. Pra
tik daha basit ve kolaydır. Emzik· 
li bayanların sütünü arttırmak i. 
çin eskidenberi bilinen çarelerin 

hemen hepsi emzikli olmıyanlat"m 
da göğüslerini büyütmeğe yarar. 

Bu çarelerin en başında çok ye
mek: Fakat çok yemek yalnız gö· 
ğüsleri büyütmekle kalmaz, bii · 
tün vücudu da semirtir. Semirmek 
çocuğunu emziren bayanlar için 
istenilrniyecek bir hal değilse de. 
;valnız göğsünün biraz büyümesini 
ısteyen genç kızlar.hele spor yapan 
lar - için modaya uygun olmazsa .. 

O halde yenilecek yemekler a
rasında, yalnız göğiisleri biiyiitc· 
cek olanları seçmek lazımdır: 

Bunların da basında irmik, 
bilhassa sagudane çorbası. Önii 
müz kış: Sabahları salep, yulaf, 
mısır buğdayı, bulgur ve - göğüs 
giizelliği için çorbasını içmekten 
ç~kinmiyenlere • arpa da göğiis 
büyütmekte şöhret almıslardır ... 
Etlerden, koyun, tavuk etleri. sı • 
ğır dili, beyin, tuzlu su balıklarr, 
onların arasında tuzlanmı!') olan -
)arı .. İstridye, midye. 

Sebzelerden: Patates. merci -
mek, şalgam, hayuç. Salatalardan: 
Bay1r turpu, maydanoz her ye • 
mek üzerine gelebilir, 

Kahvaltılarda. yumurta, tere • 
yağ, kakao, vanilyalı krema, süt 
yoğurt. 

Hepsinin ilstiinde de: Hamnr 
tatlıları, pastalar. 

Biranın hu iste şöhretini ~iip -
hesiz bilirsiniz: Sadece siidii art -
tıl"mak için değil, göğiisleri de 'bii· 
yütmek için .• 

Görüli.iyor ki göğiisleri hiiyiit· 
mek, onları kiiciiltmekten cok rla
ha kolay, her keseye elverisli (me
sela bulgur pilavının üzerine yo
ğurt) hem de pek lezzetlidir. . 

Elektrikle büyiitmek varsa da 
pek eziyetli ve, şüphesiz, daha p:ı. 
halı olur. 

daki i k t ı s a d i nüfu'z mınta· 
kalan, ne de büyük devletlerin 
bunlar üzerindeki tahakküm ve 
kontrolleri, ne de Fili.stindeki is
yanlar kalır. Bu devletler şimdi 
silaha sarıldılarsa, bu hegemon
yayı muhafaza etmek, bunun de
ğişmesine meydan vermemek için
dir. Milletlerin kendi mukadderat. 
!arına sahip olmaları için, her şey
den evvel iktısadi ve siyasi reka
betlerin, büyük imparatorluk da. 
valarının, büyük devletlerin kü. 
çük milletleri istismarının ortadan 
kalkması lazımdır. Aksi takdirde 
küçük milletlerin, bitaraflarm hiç 
bir gün hayatları ve istiklalleri em
niyette değildir. Her taraftaki mil. 
li kurtuluş haraketleri de bu mali 
ve iktısadi tahakkümden kurtuL 
mak içindir. 

Hüseyin Cahide göre bu davayı 
şöylece halletmek lazımdır: "Bita. 
raflar ve şimdilik harbe girme. 
yenler, hep bir araya gelip Birleşik 
devletleri hepimize vekil ve organ 
yapıp muharip taraflara bu pren
sip dairesinde derhal sulh teklif 
etmeliyiz. Ve bütün muahedeleri 
bu prensip dairesinde gözden ge· 
çirmeliyiz. Buna icap eden nokta
larda mübadele prensipi de ilave 
edilebilir. Ham maddeler, müstem.. 
lekeler, ve ticari münasebetler me. 
selesi de açık bir konferansta mü
savat ve adalet esasları dairesinde 
hallolunma lıdır." 

b itaraflar "gelemeyiz a" hay • 
di bir araya gelelim. Fa

kat Birleşik Amerika devletlerini 
kendimize nasıl vekil v~ organ ya
palım? Çünkü onun da bu davada 
payı var. Tetikte, sıram ne zaman 
gelecek diye bekliyor. Sam amca 
gözlerini Filipine dikmiş, Japon 
donanmasına karşı harıl harıl ha. 
zırlıklar yapıyor. Şimdiye kadar 
olan kapalı konferansların halle. 
demedigi bu davayı, açık konfe
ransların ok yaydan çıkbktan sonra 
halledebilmesi de sihirbazın değ. 
neğinden medet ummaya benzer. 

Biz küçük milletler, hakimlerle 
mahkumlardan, müstemlekelerde 
kurtuluş kavgası yapan kölelerle, 
efendilerden, teşekkül eden bu 
konferansta, iktısadi nüfuz mınta. 
kalarını. dünyayı paylaşamadıkları 

için silaha sarılan bu dev gibi im
paratorlukları, hangi adale~ ve 
hangi müsavat dairesinde uzla~tı
ra bileceğiz? Hem bu kocaman işi 
biz küçük milletler yapacağız. 
Hüseyin Cahit bunu mümkün gör
dükten başka, müeyyidesini de 
bulmuştur: "Eğer bu devlet. 
lerden biri bizim teklifimizi kabul 
etmezse, biz ona karşı silaha sarıl. 
maya mecbur olmalıyız." Faraza 
İngiltere ve Fransa bu teklifi ka. 
bul etmezse, biz Balkanlılar, ve 
ezilmiş perişan olmuş küçük dev
letler hep birden İngilterenin üs. 
tüne saldıracağız. 

Eğer Hüseyin Cahit, yirmi ya_ 
şında bir genç olsaydı, gençliğin 
coşkun enerjisi ve hayali içinde zen 
gin bir ütopiye kapılmış diyecek
tim. Fakat üstat Hüseyin Cahit, 
muazzam bir dava hallediyor. Her 
milletin mukadderatına hakim ol. 
ması, hepimizin davasıdır. Bunun 
içindir ki emperyalizme düşmanız. 
Fakat bu davayı halletmek ]çin 
kuzuların kurtlara saldırması değil, 
kurtların birbirlerini parçalaması 

lazım. 

Atatürkün Katafalkı 
Teıhir Edilecek 

Belediye Şişlideki inkılap müzesi· 
ni hazırlamaktadır. Cümhuriyet bay
ramına açılması için faaliyetle çalı
şılmaktadır. Atatürkün Dolmabahçe 
sarayındaki katafalkı da burada teş
hir edilecektir. Müzeye, inkılaba ait 
bütün eserlerin fotograflan ve inkI· 
laba ait hatıralar da konacaktır. 

Hataya Gidecel< 
Mektuplar 

Hatava gönderilecek mektup ve 
telgrafların üzerine Antakya yerine 
Hatay kelimesinin kullanılmas1 ge
rek olduğu Dahiliye Vekaleti tara
fından alakadarlara tamim edilmis
tir. 

Fikreti Bir lrticaa 

"' 
Bayrak mı 
Yapmak 1 "" c\O • ~"' 
istiyorlar ? 
Şair Tevfik Fikret hakkında ya

pılan bir anket ve açılan bir 
münakaşa acıklı ,.e tehlikeli bir saf· 
haya girmiştir. Şair Tevfik Fikretin, 
edebi kıymeti münakaşa edilebilir. 
Fakat Tevfik Fikretin şiirlerini mev· 
zuubahs ederek, içtihadına, felsefi 
düşünüşlerine hücum ederek, ortaya 
atılan dava, yalnız Fikretin şahsını 

küçültmek için değil, bu vesile ne 
münakaşası tehlikeli bir mevzuu ta· 
zelemek içindir. 

Her memlekette, her miUette, her 

edebiyatta, şair, edip, filozof muht~

lif akideleri, muhtelif felsefeleri mü. 

dafaa eder. Dindar şairlerin eserleri 

ile Ateist şairlerin eserleri edebiyat 

tarihlerinde yan yana yer almıştır. 

Fikretin heykelini yapmak iste -

yen kim? Ortada böyle bir mesele 

yok ... Güya böyle bir mesele varmış 

gibi kaleme sarılanlar, bu vesile ile 

Fikreti, bilhassa Fikretin hür düşün

celi bir şair gibi kendi içinden ilham 

alarak yazdığı eserleri, bir irtica 

movzuuna bayrak yapmak istiyorlıır. 

Bir harp mm•acehesinde bulunduğu· 

muz bir devirde böyle tehlikeli mev· 

zular üzerinde kalem oynatm~k te • 
sadüfi bir hadise değildir.. Bunun 

sebebi, saikı, menbaı neresidir bil • 

miyorum. Fakat şurası muhakkaktır 

ki, halkın hissiyatım rencide edecek 

şekilde bir Fikret nümunesi ortaya 

koyarak, başka davalar tazelenmek 

isteniyor. 
Tevfik Fikretin güya şahsından 

bahsetmenin ayıp olduğunu ~öyliye

rek ankete cevap verenler içinde, 

Fikret hakkında eskiden yapılan mü
nakaşaları ileriye sürenler, bir sa • 
manlar Sebilürreşadın medrese zlh • 

niyetiyle yaptığı hücumları yazanlar 

Fikrete değil, Tilrk Cümhuriyetlnin 

altı okundan birini teşkil eden "Jiik,, 
liğe çatmak istiyor1ar.

1
'tünkü liik 

bir devlet içinde her fikir sel''bcst 
söylenir ve yazılır. her içtihat mii • 
dafaa ve tenkit edilir ... Fakat hiç bir 
eser şüpheli emellere ve irticaa alet 
edilemez... Kanunlara aykm yazılar 
varsa sahibi hayatta ise kanun dai. 
resinde cezalandırılır, ölmüş~e, ni -
hayet eserleri mekteplerde okutul • 
maktan menedilir. Fikret bunlardan 
hiç birisi değildir. Fikret, on seki • 
zinci, on dokuzuncu asırda yaşayan 
ne Jan Jak Russo, ne Molyer, ne E· 
mcrson gibi felsefi bir dava da güt
müş değildir Fakat bu yazdıklarımız 
Fransız ve Amerikan edebiyatının şa 
heserlerini yazmış adamlardır ve isim 
leri şeref ve hürmetle anılır. Fikre· 
tin bir şiirini vesile ederek koyu bir 
taassup ve irtica zihniyetiyle hare
kete geçenler, ateşle oynadıklarının 

farkında mıdırlar. Bir Fikret davası 

yoktur. Bilhassa bu devirde böyle 
dava ortaya atmak 'ok tehlikelidir. 

Bırakın Fikreti mezarında rahat 
uyusun.. Eserlerini beğenmeyenler 
varsa, okumasınlar .. Fakat Fikreti 
bir irticaa bayrak yapmasınlar. Fik· 
ret dindar mı, değil mi, ortaya böyle 
bir münakaşa atmanın sebep ve hik
meti henüz meçhuldür. Fakat bu mü. 
nakaşanın daha tehlikeli bir safhaya 
girmemesi için, Dahiliye Vekaletinin 
dikkat nazarını çekmeyi lüzumlu te· 
lakki ederiz... 'Üzerinde konuşacağı
mız ve hassasiyet göstereceğimiz çok 
daha mühim meseleler var. 

Postanedeki ihtilas 
Pangaltı postahanesi gişe me:rrtu~ 

ru Şadi, isim uydurmak suretile ida
renin 6987 lirasını ihtilas ettiği ve 
zimmetine para geçirdiği iddiasile 
tevkif edilıniştir. Posta ve telgraf
hanenin merkez memuru Cemal da 
vazifesini ihmal ettiği iddiasile ken
disinin suç ortağı idi. Dün ağır ceza 
mahkemesinde duruşmalarına de
vam edildi. Suçlular ve avukatları 
müdafaalarını yaptılar. 

Muhakeme karar için talik edildi. 

Sarfiyatın Talididl 
Benzin sarfiyatmm tahdidi hak

kında Dahiliye Vekaleti tarafından 
verilen karar daha Belediyeye tebliğ 
edflmemistir. 



• 
Balkanlar 

Kendilerini 
Kendileri -

Kurtarabilir 
(Bap ı melde) 

,.. Balkanlarda bir faaliyet ıGsterecek o
luna ltaıya. malik oldutu bütiln vesaitle 
ınukabll harekete pçecektlr. İtalyan ba
rld 817ueti için Adrl7atilden her tarın 
tebllkenln uzak olmuı bir akidedir. Roma 
hQkQmetl, bu noktada ula uzlaama yolunu 
fhtb'ar edemez." 

e TAN 

Bitler, insan Zayiatını Göze Alarak 
• 

Majinoyu Yarmak için Büyük Bir 
Taarruza Geçmiye Hazırlanıyor 

TEBLİGLER 

Yaralam• 
Penerde ttaldlpll cadd 

vecillk eden Ali ne mi 
Bedri arasında alacak .O!dlı!lll 
ga çdmııfhr. Neticede Bedri 
çakla bacalmdan •tır "! 
Yaralı Balat Musevi hutan 
dml.mıf, tahkikata baı 

caddesinden geçerken 
ran Kalyopiye çarparak 
)'8Nlamıftlr. Yarah hu1_.,. 
nlmqbr. 
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Razizmaya Karşı J 
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Cümhuriyet Bayramı İçin 

f Sansarizma ! ? 
! ................ Yazan: 'AKA GÜNDÜ~ . ............. . 
Az çok her millette böyledir: 

Dünyanın en karışık, en 
dehşetli siyasi meseleleri köyde 
halledilir. 

~öylünün her memleket dip
lomatı hakkında kendince koydu
ğu ve koyduğundan başkasına e
henuniyet vermediği bir teşhisi 
Vardır. Bunların sonuncusu ve e. 
ı>eyce orijinali nalbant Kadir us
tanın teşhisidir. Söylediklerini hü
lasa edince şu çıktı: Nazizma bir 
sansardır ki başkasının tavuğun -
da gözü var. Demokrasi de bir san
Sarizına icat etmiştir ki kümeslere 

~V"' "'· 

, ( '?~ 

ti' iflr· 
/ 

dadanan sansarlan besliye besliye, 
tavlaya tavlata, büyüte parlata 
avlayacaktır. Yam Nazizmaya 
karşı bir sansarizma başlaıruşhr. 

Nalbant Kadir usta çok ihti -
Yardır. İlk getirilen katır topu a -
!aylarında yıllarca nalbantlık et
miş. Aleksinaç, Kınazivaç muha -
:tebelerinden tutunuz Sakaryaya 
kadar hepsinde bulunmuş. Sapları. 
kalmadığı için sicimle ensesine 
bağladığı gözlüklerini çizgili alnı· 
na kaldırdı ve: 

- İşte böyle Efendi Ağam, de 
di. Bu sansar nasıl olsa ya su ka -
bağına çarpacak, ya elma sandı
ğında post verecek. 

- Kadir Aiiam dprfürı. bilme~ 
ce gibi laf ediyorsun. 

G ülümsiyerek anlattı: 
- Sana bilmece gibi gelir 

eınme benim gibi görmüşe bilmi
Şe gelmez. Biz sansanl\ postunu 
elma sandığında alırız. Tüyleri 
Parlak olur, çapı büyük olur, e -
Peyce para eder. Yedirdiğimiz el. 
tnaların masrafını yüzde bin çıka
l'lrJ.z. Senin anlayacağın şudur E
fendi Ağam, sansar kümese, çev
reye dadandı mı dadandı, hiç ses 
Çıkarmayız. Hemen bir kulaç bo
Yunda, iki kulaç derinliğinde bir 
3B.ndık yaparız. Yarısından biraz 
fazlasına kadar, uygun bir yere 
g~ttıeriz. Sansarların rahatça gi • 
;ıp çıkacakları büyüklükte karş~ 
1.klı iki delik deleriz. Sandığın i
Çı.ne beş on okka olgun, kokulu el
llla koyarız, ağzına layık ... Üstü -
llü iyice kapatırız. Çekilir gideriz. 
~rasıra yoklarız. Sansarlan de -
ğıı, elmaları. Bitmiş mi bitmemiş 
?lli? diye. Bitmişse yeniden koya
l"Q, Bu zamanlar sansar yarı uyuz.. 
dur. Pek o kadar büyük postlu, 
P.?-rlak tüylü değildir. Tavlanıp 
tuyu d- - b 1 · uzunceye kadar es erız. 
~ttık ınevsimi gelir. Deri piyasa
l 1111dan isteyiciler çoğalır. Fiyat
bar da çalımını bulunca avlım1ağa 
başlarız. Nasıl mı? Kolay. Dinle 
yeni: Karşılıklı açtığımız iki delik 
'ti. 

0
k ınuydu? O deliklerin iç yüzü

.\l 1\ Çepeçevre uzun çiviler çM:arız, 
.5

1 
arını birbirine yaklaştırmz. Çi

vı er· d 1 e biraz laçka bırakırız. San
sarı 
dı ar elına ziyafetine alşmışlar .. 

ğazalar işletir, o bizim baş müş -
terimizdir. Sansarın böylesine pek 
bayılır. Masrafımız ne ki? Yüz ok
ka elma yedirsek okkası yirmj pa
radan elli kuruş eder, bilemedin 
yüz olsun. Ama tekinin postu ne 
getirir? Azın azı on lira. Hele böy
le besilisi, t&Vlısı olursa elini öpe. 
ne yirmi liraya ver. Ha! Şunu da 
Efendi Ağama söyliyeyim ki av
lanan sansarın derisi makbuldür, 
eti yenmez. Tilki eti gibidir. t>n -
dan ötürü derisi hiç incinmeme -
lidir. Böylesi tüfekle avlanandan 
makbuldür, derisinde delik deşik 

olmadığı için. Şimdi sen sorarsın: 
''Kadir usta, derisini çizmeden 
delmeden nasıl öldürüsün Boğar 

mısın? Hayır! Kesennisin? Gırt -
lak tüyleri bozulur, olmaz! Ya ne 
yaparsın? Söyliyeyim sana: Orta 
boyda sansar şişleri kullanırız. Bu 
şişi tezek ateşine süreriz. Kızıl ta
va geldi mi, bir ucundan tutarız, 
öbür ucunu da kuyruğunu altın -
dan şavullayıp sokarız, ense kö -
küne kadar. Sansar bir ciiiik! de
Yir> cavlağı çeker. Hemen tulum 
çıkanr, şaplar, asarız. 

Elma sandığından post almak 
işte buna derler. 

-Ya su kabağına çarpmak ne 
oluyor? 

L ülesine Yenice tütün doldu
rup çattığı çubuğundan, ya

naklarını çökerterek bir nefes çe
kip üfledikten sonra kıs kıs güldü 
de: 

- O mu? dedi. O daha ho~tur, 
daha ustacadır. Sansar yalnız ta _ 
vuk, piliç sevmez. Elmaya dadan
dığı gibi pekmeze de pek bayılır. 
Hele gümeç balı olursa, yerken 
kuyruğunu çatana pervanesi gibi 
fır fır döndürür. Orta boyda bir su 
kabağı alırız. Kenarından bir de
lik açarız. İçine pekmez dolduru -
PUz. Kabağı sap boğumundan bir 
iple bağlarız, ipin öteki ucunu du
vardaki hatıla çiviye niye düğüm
leriz. Sansar gelir, pekmezin ko -
kusunu alır, zar zor başını delik -
ten sokar, içeceği kadar içer. Do
yunca başını çeker, çıkarmak is -
ter. Çıkaramaz, korkar, sansar 
korkunca kulaklarını yana açar, 
işte bu biçim kulaklar da kafasını 
büsbütün çıkartmaz. Onu da rahat, 
rahat kızıl tavda şişe geçirir, pos
tu sereriz. 

Kadir ustanın neşesi, gi.iliimse
mesi birdenbire kesildi. Ciddi ve 
mahzun bir tavır aldı. Biraı: dü _ 
şündükten sonra ağır ağır dedi ki: 

- Neye yarar ki bu sansar 
pekmez yerine insan kam, elma 
yerine mamur memleketlerle bes
leniyor. Bilmem ki postu, masra -
fını koruyacak mı? 

8a r artık. Gelen girer, gelen girer, 
~e lldığın alabildiği kadar. Atı'la gi
ie~ çı~aınaz, çiviler batar! Saati 
lil' 1. mı geldi, Efendi Ağama söy
ha:Yırn, elimizde sansar maşası 

lrdır S - d"" -~., · en gor un mq o maşa-
Çr~ Ebelerin ana karnından çocuk 
sa})ardıkian maşaya benzer ama 
fetl~d~aha uzun, sustası daha mari-

1 Karadeniıde Serseri Mayn 

ı ır. 

l B.ndığın üstündeki kapağı 
3"t s k Ustrupluca aralarız, maşa -
derı.,0 b uP_ sansann birini ensesin -
).faşaıı eluıden yakalayıp çıkarırız. 
~.1 ah, maşallah! Kuzu musun, 
~"P Ç tn" . 
ti.iy k ısın be mübarek! Boy bos, 
btr k~UYruk yerinde! İstsnbulda 

Urk ··b •rend· çu aşı Kayserili Ohanyan 
1 ""ardır. Mavi tilki diye ma-

Son günlerde Karadenizde sık sık 
mayınlara rastgelinmektedir. Dün de 
Podiman rnevkiinde sahilden 12 mil 
mesafede sahih bir mayın görüldü
ğünden alakadarlara tebligat yapıl-

mıştır. 

Talebe Pasoları 
Denizyollarından paso alacak tale

belerin hergün saat 16 - 17 arasında 
müracaat etmeleri ve müracaat müd
detinin ikinciteşrin sonuna kadar 
devam edeceği alakadarlara bildiril
miştir. 

Evvelki gün lzmirde ilk defa yapılan hava denemesi intıbaların· 
dan: Ustte bir yaralı sedye ile nakledilixor. Altta gaz ma8keli bir 

polis vazife basında •• , 

SPOR : -----
Mekteplerin Spor 

Faaliyetleri 
Lise, ortaokul ve muallim mektep

leri beden terbiyesi öğretmenleri, 

dün, Maarif Müdürlüğünde bir top
lantı yaparak yeni sene spor faali
yeti hakkında bir görüşme yapmışlar 
ve lig heyetlerini intihap etmişlerdir. 

Futbol heyetine Hamdi, Cevat, Zi
ya, atletizme Ferhat, Hakkı Ziya, 
voleybola Selim, Hayri seçilmişler
dir. Çalışmalara Cümhuriyct bayra
mından sonra başlanacaktır. Başla

ma için bir merasim programı hazır
lanac.aktır. 

Futbol Aianı 
'Ankaraya Gitti 

İstanbul futbol ajanı ve bölge as 
başkan vekili Kemal Halim genel di
rektörlükle temas etmek üzere An.
karaya gitmiştir. Kemal Hallın bil
hassa bugüne kadar gönderilmeyen 
lisans işlerini hallederek dönecektir. 

Hilc11 -Topkapı Maçı 
Tekrarlanıyor 

Geçen pazar Fenerbahçe stadında 
Hilal - Topkapı arasındaki maçta Hi
Ulliler, muayyen saatte sahaya gel
mediklerinden hükmen mağlup sa
yılmışlardı. Hilal klübii tanzim edi
len fikstürde maçın saat 13 te göste
rildiğini ileri sürerek maçın tekrarı
nı istemiştir. Futbul ajanlığı da Hilal 
lileri haklı görerek maçın tekrarını 
kabul etmiştir. 

Demirspor Geliyor 
Ankara Demirsporu iki maç 

yapmak üzere Cümhuriyet bayra
mında İstanbula davet edilmişti. 

Yalnız Fenerbahçe ile Demirspor 
arasında Cümhuriyet bayramı için 
değil şeker bayramı için mutabakat 
olmuştur. Fenerbahçeliler bu maçla
rı 29 teşrinievvelde yapmak ic;in tek
rar muhabereye girmişlerdir . .Netice 
bugün belli olacaktır. 

Galatasarayın Bir. 
Tamimi 

Hakkında İstanbul müddeiumumiliği 
tarafından sahtekarhk. ve dolandırıcılık 
suçlarından dolayı takibat yapılan Mah • 
mut Saimin Fenerbahçe - Galatasaray 
neşriyat müdürü sıfatıyle harekete ne 

Fenerbahçe ve ne de Galatasaray klüpleri 
tarafından satahiyet verilmediğini ve bu 
nam ile yapılan muameHittan her iki klü. 
bün katiyen alü:aları olmadığı tamimen 
bildirilir. 

Ramazan Seferleri 
Şirketi Hayriye Ramazan seferle

ri için hergün Beykozdan Köprüye 
saat 19 da bir vapur kaldırtmağa baş
lamıştır. Vapur Anadolu iskelelerine 
uğrayarak Köprüye gelecektir. Ge
celeri de Rumeli ve Anadolu iskele
lerine 24,15 de birer vapur kaldırı
lacaktır. 

.RADY-C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2() Kw 
T. A. P. Sl.70 m. 945R Kc9 ?O Kw 

Çarşamba, 18. 1 O. 1939 

12.30 Program ve memleket saat aya
n, 12.35 Ajans ve melcorolojl haberleri, 
12.50 Türk müziği (Pl.). 13.30 - 14.00 Mü
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 
1 - Suppe: Hafif süvari alayı komik ope
rasının uvertürü, 2 - Franz Lchar: Cocuk 
prens operetinden potpuri, 3 - Chopin: 
Nokti.irno, No. 2, 4 - Vittorlo Giuliani: 
Yalnız sana (Serenad). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Türk müziği. Çalanlar: Fahire Fersan, 
Refik Fersan, Cevdet Çağla, Vecihe. 

1 - Okuyan: Sadi Hoşses: 

1 - Rast peşrevi, 2 - Arif Bey: Rast 
~arkı (Fitneler gizlemiş), 3 - Şükrü: Rast 
şarkı (Uyusam göğsüne koysam), 4 - A
rif Bey: Rast şarkı (Nihansın dideden), 
5 - Refik Fer!lan: Mahur şarkı (Dün yi
ne günümüz), 6 - Kemal Emin: Mahur 
şarkı (İki gözüm sensiz), 7 - Mahur saz 
semaisi. 

11 - Okuyan: Safiye Tekay: 
1 - Cevdet Çağla: Keman taksimi, 

2 - Bimen Şen: Bestenigflr şarkı (Her za
man serde havayi zülfü canan eser), 3 -
tshak Varan: Bestenigıir şarkı (Gönül sa
na çoktan bende), 4 - Udi Mehmet: Hüz
zam şarkı (Açmam açamam söyllyemem 
çünkü derinde). 

1 il - Okuyan Mustafa Ça~Jar: 
1 - Udi Ahmet: Karcığar şarkı (Beni 

blgAne mi sandın), 2 - Leon Hancıyan: 
Karcığar türkU (Bilmem ki safa nese bu 
ömrün neresinde), 3 - Halk türküsi.l (Sa
bahtan kalktım), 4 - Halk tilrkiisii (De
mirciler demir döver), 19.25 Konuşma (Dış 
poliO'ta hadiseleri), 19.40 TOrk mfiziği 
(Fasıl heyeti), 20.20 Teınsil, 20.50 Konuş
ma (Haftalık posta kutusu), 21.10 Mi.lzik 
(Riyaseticümhur bandosu - Şef: İhsan 
Künçer) 1 - M. Ali: Muhacir marşı, 2 -
Saffet: Bale zeybek, 3 - Vlctor RadegUa: 
Rapsodi oryantal, 4 - L. Mayeur: Sakso
fon alto için konser solosu, 5 - Massenet: 
Scenes Al<;aciennes: a) Dimanche Matin, 
b) Au Cabaret, c) Sous· les Tilleuls, d) Di
manche Soir, 22.00 Memleket saat ııyarı, 

ajans haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 

Maslak Yolunda 

Otomobil Kazası 
Evvelki gün Maslak yolunda yeni 

bir otomobil kazası olmuştur. 1760 
numaralı taksiyi kullanan şoför Ga
lip oğlu Burhan üç arkadaşile bera
ber yolun kenarından ve sağından 
yürümekte olan Ahmet oğlu Hasana 
çarparak yere yuvarlamış ve muhte
lif yerlerinden yaralamıştır. Hasan 
Şişli hastanesine kaldırılmıştır. m~
yatı tehlikededir. Müddeiumumi mu
avinlerinden Reşat Saka tahkikata 
el koymuş ve dün Beyoğlu sulh Mki
mi Kamil. Belediye mühendisi Be
şirle beraber hadise yerinde keşif 
yapmıştır. Burhan dün birinci sorgu 
hakimi tarafından tevkil edilmiştir. 

Yapılan Hazırlıklar 
Cümhuriyet bayramı şenliklerine ı da, na~iyelerde .ve köylerde tE'~ekk~l 

ait talimatname hazırlanmıştır. Bu eden bırer komısyon bu tezahurat ı
talimatnameye göre Cümhuriyet şile meşgul olmaktadırlar. Bu komis-

yonların ittihaz edecekleri kararlarla 
bayramı, 28 teşrinievvel cumartesi alakadar şehir, kaza, nahiye ve köy-
günü saat 14 de başlıyacak, ayın 30 terdeki meydanlar temizletilecek, so
uncu pazartesi günü saat 24 e kadar kaklara Cümhuriyet devrine ve Cüm 
devam edecektir. Bu müddet zarfın- huriyetin feyizlerine ait vecizeler a
da yurt içinde bütün şehir, kasaba ve sılacaktır. Yine ayni komitelerin ka· 
köylerde. kara, deniz ve havada, ge- rarlarile büyük caddelerde taklar in
ce ve gündüz bütün halkı alakadar şa edilecek, gece ve gündüz bu tak
edecek şekilde tezahürat yapılacak, lar elektrik ve bayraklarla süslene-
16 senelik Cümhuriyet devrine ait cektir. Hayır cemiyetlerinin fakirle
başarılar halka ve yabancılara göste- re vereceği elbise \•e ayakkabılar da 
rilecektir. Bunun için bu tezahürat, ancak bayram günlerinde tevzi edi
sesli. ışıklı. renkli, hareketli, fikirli lecektir. Memlekette yapılan imar 
ve manalı olacaktır. hareketlerinden bitenler bayram 

Bu maksatla vilayetlerde, kazalar- günlerinde merasimle açılacaklaııdır. 

~~:~~;~; ~;;~,~ 
-.... ~~~~ 

Şubeye Davet 
Fatih askerlik şubesinden: 15 teıırini

evvel 939 tarihli celp ilanına ilavedir. 
l - 316 _ 334 dahil doğumlulardan hi~ 

askerlik etmemiş cezalı ve cezasız ve teb. 
dilihavası hitam bulanlardan gümrük, tank 
hava, harp sanayii, kimya, topçu, müzika, 
istihkam, muhabere, nakliye sınıfları ile 
yine 316-334 dahil doğumlulardan biç as. 
kerlik etmemiş ce:ı:ah ve cezasız ve tebdi. 
lihavası hitam bulanlardan gayri iııllm e. 
rat celp ve sevkedilecektir. 

2 - Şubede toplanma günü 25.10.939 
sabah saat dokuzdur. 

3 - Vaziyetleri cezasız bulunanlann 
bedelJeri 24.10.939 akıamına kadar kabul 
edilecektir. 

4 -.J>avete gelmeyenler hakkında ka
nuni ;muamele yapdacaktrr. 

* Beyoğlu yabancı askerlik şubesinden: 

Askerlik yapmamış yoklama kaçağı ola. 
rak şehrimizde muamele görmüş topçu, 
süvari, müzika, istihkam, muhabere, nak
liye sınıflarına mensup 316 ili 334 doium. 
lularla mezkiir doğumlu gayri İslamlar 

askere sevkedileceklerinden 18 birincite~. 
rin 939 çarşamba günü saat 9 da eubede 
bulunmaları ilan olunur. 

* Evvelce ilan edildiği gibi henüı askere 
sevkedilmemiş ve herhangi bir sebeple as. 
kere çağrıldığı halde kanuni bir mazeret 
dolayısıyle sevkedilmemiş veyahut bakaya 
kalmış topçu, istihkam, muhabere, hava, 
müzika, tank, smıflarxndaıı. 316 ila 334 da. 
hail doğumJu saflam iııltm erat ile 3tl'i illi 
331 dahil doğumlulartıan yalnız duvarcı. 

( 
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BORSA 

1 

Londra 
Nev:ror:ıc 

Paris 
Millno 
Cenevre 
Amsterdarn 
Berlln 
Brilkael 
Atına 

Soty• 
Praı 

Madrtc! 
VBrtOQ 

CE'Kl,ll!R 

17 - 10 - 939 

5.24 • 
130.025 1 
2.96875 

6.675 • 
2!>.0570 
69.5425 

21.87 
0.97 
1.5975 

13.1825 

Budap~ !3.425 
Bükreı 0.9525 
Belırad 2.495 
Yokohama S0.6125 
Stokholm 31.19 
Moaltova J -

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 
Türk borcu I peşin 19.70 
1938 % 5 ikramiyeli 19.53 \.. __ , _______ .,) 

dülger, sıvacı, boyacı, demirci, marangoz 
sanatlarına aşina 332, 333 ve 334 doğumlu 
gayri islim eratın 25 teşrinievvel 939 gü
nü sevklerine başlanacaktır. Tayin edilen 
bu günde behemehal şube merkezinde bu. 
lunmalan ve bunlardan bedel verecek o. 
lanlann bedellerini 24 teşrinievvel 939 
günü akşamına kadar bedellerJ'1i vermiş 
olmaları ve bu günden sonra bedel kabul 
edilmiyeceği illin olunur. __ .. _ .. __ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrdarınızi derhal lieser. 

- icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir . -

~ Deylet Demiryolları ve Limanlar! işletme U. idaresi ilanları 
Talibi çıkmadığından 29-9-1939 tarihindeki eksiltmesi feshedilen ve muhammen 

bedeli 10.000 lira olan bir adet ziya ile çalışan tabı makinesi 27-11-1939 Pazartesi 
günü saat 15,15 de kapalı zar! usulü ile A nkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyeclerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14, 15 e kadar komisyon reisliğine vermele-
rf l~zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~:;ıda Te-
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8271) 

* * 20-10-939 tarihinden itibaren A~kale - Erzurum kısmındaki Kandi111, Çltekll, 
Kaplıca, Erzurum istasyonlarınm işletmeye açılacağı ve bu tarihten itibaren İs
tanbul - Eszurum arasındn her gün aktarmasız yolcu ve her türlü eşya nakliyatı 
yapılacağı ve haftanın pazartesi, çar~amb a, cumartesi günlerinde fstanbuldan "e 
salı, cuma, pazar giinlerinde Erzurumdan hareket etmek \.!zere hııftada ::ı defn Er
zurum - İstanbul arasında yataklı ve yem ekli vagon i§letileceği ııan olunur. 

, ______ , 
ADRES TEBDİLi 

Elektrik ve radyo malzemesi S:ltan 

Bay DAVİD PARDO, mağazasırıı, 

Galatada Perçimli sokağında (Eski 

Zulfariı sokağı) Musevi ibadetha • 

nesi yanında bulunan Ltcivert han •• 

na (Eski Nlrsorr mağazasına) naklet
tiğini muhterem müıterilerine bildi. 
rir. Tel: 43748. " , 

(8390) (5241) 

"Norburc,. vapuru hakkında 

MUHIM iLAN 
Halen Bulgaristanm Burgar Uma -
nınr'la demirli bulunan Alman ban • 

dır alı 

" NORBURG,. 
vapuru, İstanbula mahsus olan ha • 
muleısini, kati son sefer limanı ohm 
Burıaz limanı ıümrük anbarlarma 
boşaltmakta olduğunu al~kadaranın 
nazarı rttxlaına arzederiz. 
Alınan malumata göre, ha ba.'Tlu

lenin tahliyesinden, on gün sonra ya. 
ni 20 ilkteşrin 1939 tarihinden itiba. 
ren, Burcaz limanı gümrük idaresi 
tarafından bu emtia üzerine ağır bir 
antreposaj ücreti konulacaktır. 

Ona göre tedbirlerini ittihaz et -
mek üzere keyfiyet mal sahiplerine 
ihbar edilir. 

"NORBURG .. vapuru İstanbul 
Acentası 

DABKOVİÇ ve ŞERiKi 
Galata Frank han 3 kat. 

Telefon: 44708 



8 

,--------------------------·~ 

RAD,YOLi· 
ADYOLİN 

kullananların diıleridir. 

Diş tabipleri diyor ki : 
"Ditlerin ve ağzın sıhhati sabah, öğle ve akfam her yemekten 

sonra günde 3 defa di,Ieri temizlemekle ka b ildir.,, 

Cümhuriyet Bayramı için 
Yapllacak Donanma Tesisatı 

lstanbul ~lektrik, Tramvay ve Tünel tıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiyle yapılacak tenviratta aşağıda yazılı hususa
tın nazarı itibare alınmasını ilan eder. 

1 - Resmt Direler ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvirata ait tesisa
tın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması llizımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayıcı kudretini tecavüz 
et!iği t3kdirde Umum MıldUriyet nihayet 20 Birinciteşrin akşamına kadar yazı ile 
h&berdar edilmelidir. 

3 - Bu kayıtların hiHifına hareket edildiği takdirde yalnız bir tesisat müteessir 
olmakla kalmayıp, tenviratın heyeti umumiyesi üz.erinde teşevvüşata sebebiyet ve
rilmis olacağı göz önünde tutulmalıdır. 

4 - Bayram şenliği münasebetiyle mağazalarında :\yn sayıcı ile fevkalade vitrin 
te:wiratı yapmak istiyen tüccarların bu tesisatına kv/s ba§ına 6 kuruşluk muvak-
kat bir tarife tatbik edHecektir, "8407,. 

TAN 18 -10 - 939 #1--------------------,, ,_ Yalnız BALSAMIN Kremlerini Kullanınız! _,_. 

• 
KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 

FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze

liyerek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder .• Vücuda devamlı gençlik, 

dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu 
ve fena düşünceleri giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelli

ğinde, Tifo, Grip, Zatiirreeye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta ~ayanı hayret faideler temin eder. 

KANZUK 

KREM BALSAMIN 
Cildinize daimi tazelik ve mat 

bir sevimlilik verir. 

KANZUK 

BALSAM İN EKSIRI 
ca hassa; de vamh hir surette Kan, kuvvet .. İstah Yüzdeki çil ve lekeleri giderir. 

F O S FAR S O L Ü ; Diğer bii. tiin kuvvet şuruplarında.n ayıran başlı. 

1 temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesi~ini Traştan sonra latif bir serinlik 
derhal göstermesidir... l ve yumuşaklık bahşeder. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur.. •• INGILIZ KANZUK ECZANESİ. ' , Beyoğlu - İstanbul •-' 

1 

Münakalat Vekaletinden : 
J - 31-10-939 Salı günü saat "15,, de Ankarada Çankaya caddesinde Münaka

lAt Vekaleti levazım müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında cem'an "18500,. lira 
"90,, kuruş muhammen bedelli "339,, parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı "1387,. Ura "57,, kuruştur. Eksiltme şartnamesi 
ve teferrilatı MünakaHit Vekaleti levazım mildürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

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

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

KARADENiZ DÖRDÜNCÜ 

İşletmesi 
ilanları 

POSTASI 
Yalnız bu haftaya mahsus o1mak üzere 20-10-939 Cuma günkü Karadeniz hattı 
dördüncü postası yapılınıyacaktır. (8569) .......................................... 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
İşçi revirlerinde çalıştırılmak üzere 210 lira ücretli iki tabip ile 108 lira ücretli 

bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İstekli olacakların yedlerindeki vesailcle birlikte Gölcükte bulunan Deniz fabri-

kaları Umum Müdürlüğüne müracaatları. (8396) , _____ . ._ ............................ ._ 
Fabrikatörlere ve EmlCik Sahiplerine 

Atölye ittihazına elverişli 350 - 400 metre murabbaı vüs'atında kuru ve açık bir 

binanın zemin katını (kabilse birinci katile beraber) ve beş sene için kiralamak 

istiyorum. Mevcut fabrikalar da kısmen kiralanabilir. Alakadarların (Fabrika) 

rümuziyle 342 posta kutusu adresine yazmaları. , _____ ! ___ ._. _________ ~ 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 
1 - Okulumuzda parasız yatılı sınavına girip te kazanamıyan ve evrakını okul

dan almıyan talebelerin nihayet bir hafta zarfında okula müracaatları. 
2 - Bu müddet zarfında müracaat etmiyenlerin neharilik isteklerinin kabul 

edilmiyeceği mın olunur. (8405) 

Beykoz Sulh Mahkemesinden : 
Paşabahçesinde Sahip Molla caddesinde 19 sayıda mukim mütekaidini askeriye

den Tevfik oğlu Münip 29-9-939 tarihinde ölmüş ve terekesine mahkemece el ko
nulmuştur. Kefaleti hasebile alacaklı olan lar da dahil olduğu halde bilcümle ala
caklı ve borçluların resmi vesikalarile be raber bir ay zarfında Beykoz Sulh Mah
kemesine müracaatları lazımdır. Bu müd det zarfında müracaat etmiyenlerln mi
rascıya ne şahsen ve ne de terekeye izafe ten müracaat h:ıkl'"ı olrnıyacaktır. Mi
rascıların dahi üç ay içinde gelmedikleri takdirde haklarını iskat etmiş olacakları 
ilan olunur. (8505) 

~lüh~n ekm~qi. Gczvrttqİ (biıkoffeıl Makarnası. S<ı hrİytlsİ. Pİ rİncİ . F İyonaosu. Kuskusu 
INGILIZ KANZUK ECZAHANESI. Beyoğlu • lstanbul 

, ·-------------
T. 1$. BANKASI 

'Kız - Erkek u·. LKu·· Ll.SEsı· CUŞAKJ Gecef - Günsef 'ı ı,. Dr. Şükrü Me hmet ' 
Gureba hastanesi cilt. ve zührevi has- ı 

(Yüca Ülkü) müessisi Hamdi ÜJkümen tarafından (Uşak) da tesis edilen Yenı L'\se 10.10.s;ss na tcorısaı:a '[:~~ıifil 'c:ci'."'An~;~~·~~ar:X;;~~··;;"~:. 
başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci sayısı mahdut olduğundan yeniden veya naklen kaydolunmak daire 2_ Hergün sabahtan akşama kadar 

isteyenlerin ilk önce yazı ile müracaat ederek yer olup olmadığını sormaları gerektir. ı•••••••••••••••li 

. -

lstanbul Belediyesi ilanları 
ilk Muhammen 

teminat bedeli 

207,38 2765,- Hastahanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak limon ve yu
murta. 
İlk okullar için 30 O ders sırası ile 50 yazı tahtası. 243,75 

63.-
3250,-
840,- Yollar tamiratında kullanılmak üzere alınacak 240 metre 

mikap Sultan çift !iği kumu. 
56,25 750,- Yollar tamiratında kullanılmak üzere alınacak 250 metre 

mikap Kapancıı. kumu. 
910,19 Merkez efendi mezarlığı ihata duvarı inşası. 68,27 

70,50 940,- Temizlik işleri baş amele ve onbaşılarına yaptırıhıcak 94 

muşamba. 

206,37 2751,50 Hastahaneler hayvanatı için alınacak arpa, saman, ot, ve 
saire. • 

49,86 664,70 Üsküdar kaymakamlık binasının tamiri. 
129,38 1725,- Darülacezeye :ılınacak 1500 metre bez. 
45,- 600,- Zeynep kamil doğu mevine alınacak 600 kilo idrofil pamuk 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale, 19-10-939 perşembe günü saat 14 de daimi encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat l\ludürlüğü kaleminÇe görüle
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte 
Daimi encümende bulunmaları. (8009) 

* * 23 Teşrinievvel 939 tarihinden itibaren şehir dahilinde çıkarılacak ekmeğe mah-
sus un tipinin vasıfları aşağıda gösterilmiştir. 

Yüzde on beş sert ve yüzde seksen bes yumuşak buğday halitasından yapılacak 
600 randıman unun: 

1 - Azami rütubet % 13 gram. 
2 - Elastik kuru glüten asgar! % 10 gram. 
3 - Hamlziyet (Hamizi kibrit hesabile) binde beş gram. 
4 - Sellüloz azami binde 45 
5 - Kül azami % 1,15 gram. 
6 - Çavdar nisbeti % 10 gram 
7 - Rayihasında gayri tabiilik, ı>kşilik, acılık bulunmıyacak. 
8 - İhtiva ettiği nisbetleri yukarıda tes bit edilen çavdar unundan başka çliğer 

hububat unlarile fik, karamuk, melampir, delice unu ve emsali yabancı unlar ve 
tohumlan mevaddı türablye ve püskül denilen ecsamı mütegayyire ve ecnebiye ve 
böcek gibi haşarat kat'iyyen bulunmıyac ak. 

9 _ (6) No.lı elekte baklyye bırakmıya cak (8) No.lı elekte bakiyye terkola
bilir. Bu unların çuvallarına (İstıınbul bi rincl nevi ekmeklik unu) ibareı:ini havi 
sağlam mukavvadan yapılmış bir etiket ko pmıyacak surette bağlarunı~ bulunacak-
tır. (8567) 

* * Bakırköy itfaiye binasının tnmiri açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2-11-39 
perşembe günü sa:ıt 14 de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 635 
lira 53 kuruştur. Ve ilk teminat 19 lira 16 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat 
Müdilrlü.ğü kaleminde görtllebllir. Taliplerin ihaleden sekiz gün evvel Fen işleri 
mudürlüğüne mliracııatla alacakları fennt ehliyet veı:ikaları ve ilk temln:ıt makbuz 
veya mektupları fie ihale günil muayyen saatte Daimi Encümende bulunı'\ııları. 

(8561) 

* * 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuru1uf 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 Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
aı. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile cışağıdakı 

100 
120 
160 

A det 

• 
• .. 
" 

.. 

p lana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

ı.ooo Liralık 4,0oo 
500 • 2,000 
250 it 1 ,000 
100 ,, 4,000 
-1 h 5,000 
40 " 4,800 
20 ., 3,200 

Lira 

" .. 
.. 
" ' • 

DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liraaan aşağl 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyhil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hıızt.ran 
tarihlerinde çekilecek tir. 

Hesablar İkramiye Planı 1939 Küçük Cari 

22.000 Lira M üka f a t 
Kura keıide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 EyUil, 1 lkinciteırin 

iKRAMiYEL ER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 ,, 
8 ,, ' 500 Jl 4,000 

" 16 ,, 250 ,. 4,000 ,, 
60 ,, 100 ,, 6,000 ,. 
95 ,, 50 ,, 4,750 ,, 

250 ,~ 
25 il 6,250 

" 
435 

T. iş Bankasına para 

32,000 

yatırmakla. yalnlZ 

para biriktirmiş 

talihinizi de 

olmaz, ayni zamanda 

denemiş olursunuz. ,...._ .. _._ ....... ._ ____________ ,, 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - Keşif, şartname ve plftm mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat fabri
kasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tahvili ve Urdili isi 21 - IX - 939 
tarihinde kapalı zarfla ihale edilemediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. 

il - Keşif bedeli 23755.84 lira, muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
111 - Pazarlık 19 - X - 939 perşembe gi.ini.i saat 14 de Kabataşta levazım ve 

ıntibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 
IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara baı

' müdürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala-
rile birlikte mezkli.r komisyona gelmeleri ilAn olunur. (8159" 

* * 
1 

1 - Keşif ve şartname ve plAnı mucibince idaremizin Maltepe enstitiisCi gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması işi yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (1336.99} lira muvakkat teminatı 100.27 liradır. 

III - Pazarlık 27-X-939 cuma günü saat 11 de Kabataşta levazın1 ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün levazım subesl veznesinden 8 kuruş mukabilinde all-

'ı nabilir. V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paraıa-
rile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ililn olunur. (8331) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - 939 - 940 ders yılı müsabaka imtihanlarına girerek kabul edilen talebede!l 

1 ikinci sınıf imtihanına talip olanlar, 

Beylerbeyi İskele meydaTıının parke inşaatı için lüzumu olan 30,000 parke taşı 
:ıçık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Muhammen bedeli 3600 lira ve ilk temin:ıt 
270 liradır. İhale 2-11-939 perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacak
tır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encilmen-

ı 2 - Avrupadan dönerek mektebe müracaat etmiş bulunan talebeden imtihan ve
r ya yoklamaya tabi olanlar ile, 

~--••••••••••••••••••••••••11111!••••~ 1 3 - Avrupadan dönerek mektebe girmek için bir giriş imtihanına tôbi tutul8'' 

• e bulunmaları. (85('12) 

Sahibi ve Neşriyat Müd ürü Halil Lfitfil DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 

N esrivat T. L. S. BHddıi!ı v_e., TAN Matbaam 

cakların, g) 
İmtihanları 23 ve 24 Birinciteşrin 1939 pazartesi ve ~ıı~ı günleri sabahları saat <.

1 
.. 

da başlamak üzere icra edilecektir. Fazla izahat almak ıçın mektebe müracaat edi 
mesi. (8536) 


