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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

iDEAL BÜRO 
Bu kltas- bUrolarırıırı it çıkarma kudretini arttırmak lıtlyenler 
için kıM, fakat amelf bir kitaptır. O alze az muraflarla çok ı1 
naaıl ı;ıkarılablleceölnl glSıterlr. Fena ve yanhı bUro uııullerl 

yOzUnden geri kılan, hattl zarar eden veya batan mUe911eseler 
uyılmıyacık kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiler! kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 60 Kr. 

-Fransız Anlaşmasının 
lngiliz ve Fransız.................... imzası 

ark 4:lrdusu Kumandanları Bekleniyor 
Dün Ankaraya Geldiler 

ürk - lngiliz 

Erkan11harbiye 1 emaslarz Başlıyor 
Ankara, 18 (A.A.) - Btıgün 

~at 16.40 da İngiliz Şark orıusu 
""IJJbutanı Orgeneral Wavel ve 
~iYeti ve saat 16.50 de Fr.ansız 
~~k ordusu komutanı Orgeneral 

'Ygand ve maiyeti tayyarelerle 
~hriınize gelmişler ve Türk, fingi-
l, Fransız bavraklariyle doııatıl

ltıış olan De,~Jet Hava Ycı Uan 
ltıeydanında ayrı ayrı Genel 3Kur
ltıay ikinci başkaBI Orgeneral A
'llıı Gündüz, Ankara rarnizo11ı ko-
1'ılltanı Tümgeneral Kemal Gnkçe, 

Orgeneral W avel Orgeneral W eygand 

bölük asker ihtiram resmini ifa 

eylemiştir. Misafirler saat 17 

den itibaren Genel Kurmay Baş-

kanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı Gc

nd Kurmay ikinci başlııanı Orge-

r ıeral Asım Giindiizü, Milli Müda-

faa Vekili General Naci Tınaz'ı zl-
~·aret etmişler ve Ankara Vali ,.e 
belediye reisine kart bırakmışlar-

dır. Bu ziyaretler bizzat ve kart hı 
rakmak sureti~·le iade edilmiştir. 

Misafirler 21 birinclteşrine ka

dar Ankarada kalacaklardır. Ya-
t ~ara Merkez komutanı Albay 
t enıir, Genel Kurmaydan Binbaşı 

i .\ı· f k · ·ı· T" k F rın saat 10 da Genel Kurmay te-ıı l11usan ve mihmandarlaru ile kanı ve Ataşemiliterleri tara ın- Mızı a lngı ız, ur ve ransız 
lııriliz, Fransız Büyük Elçile'°i er- dan karşılanmışlardır. milli marşlarını çalmış ve bir maslarına ba ·\anacaktır. . 
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Kıtaları Gönderdiler l'cazcın: M. Zekaiya SERTEL 

~ Oskovada cereyan eden 'Dür k -
~ '\.; Sovyet müzakereleri etr. afın. 
ı ·"rnı· ·· Qlt- .. ı uç gün devam eden derin 
tı oı:!:Cıttan sonra, neticenin ımen
'llıcC; ~un anlaşılması halk ara
~t ha~Iı bir teessür uyarıdır. 
tııtı.ır Çunkü, müzakereler mab17m 

~:akla ~erabe.r, .işin uzamasıımu. 
~% katı ve ikı taraf için de 
tı.laca ~n~yete şayan bir neticey~! va
~ a:I Unıidini uyandırmıştı. ;Her. 
~alt\ b 8§nıanın imzasını bekliy"rdu. 
~ld u sırada müzakerelerin ~ak.im 
tııı~~nı? ilan edilmesi efkarı umu. 
"etdl e hır hayal sukutuna sebebiyet 

'l'·· 
b.. llrk s 1 .. 
-~~ .. ovyet müzakere ennın 
)a lli ~ ne idi? Saracoğlu Mos~:ova. 
>tlsı11 Çı~. gitnıişti ve bu müzakereler 
Şıltl~·Usbet bir netice vermedii? 

)~ hau·1 herkesin anlamak istıediği 
lıat ıne çalıştığı sual budur. ı 

'VUır~ardadır ki, İngilizler, Al mıın 
~ lt ~unu durdurmak için mül~eca
(~bb~§ı b~ sulh cephesi kurJmıya 
~~ <l s ettikleri zaman hem lbize, 

~l'ııı§le:d~ovyet Rusyaya mümcaat 
) t~tarı 1

• .• B~ müracaat üzerineı, bir 
~ l\Us 'l'urkıye, diğer taraftanCSov
~fltıi ra, Londra ile müzakerı~lere 
ett' ş erdi B .. k 1 . h 
~ ~alk · u muza ere erın e. 
~ i~de anlarda, Akdeniz ve Kara
~ \>ede SUlh ve emniyetin mulıafa
ı!~\>i~irı ~anıını temin atmek ve nıüte 
""it • G.kde · lf11'11 • nıze ve Karadeniz&' ka.. 

" esıne • . 
tı v \>altit nıanı olmaktı. ~ 
~ ~htırıct Sovyet Rusyanın malüma
>... ~tla c a İngilizlerle Türkiye•a:ra. 
··ıllsı. erey .. 
tıq <>et b· an eden muzake.N!iler 
-.~ı~erı~ neticeye vardı. İki taraf 
tıq~oflları olarında yaptıkları de kla
--~ fll~etı ~ Akdeniz ve Balkanların 
~~leli hi: lt~uhafaza için karşıhklı 
~ı/llkları t.~ak yapmakta mutaıbık 
~ 1~ deıtı~1 ilan ettiler. Türk .. İn-

"'- arasy ~·.ret n, onu yapıldığı zaman 
·~;erıdi~sya bundan malO.mattardı, 

e bir de İngilizlerle bu mıahi
illlaşnıa yapmak i il\ ımü

( Soııu Sa ı il. :ı ) 
} 

ZiglriJi ve hattın gerilerini döven Fransız 6opçuaunJan bir batarya manevralar ıırcuınJa 

Alman Kıtaları Fransız 
Mukavemet Hattı ile ilk 
Teması Tesis Ettiler 

Faris, 18 {A.A.) - (Havas): 
Evvelki gün cephenin iki geniş 

bölgesinde yapılan iki kuvvetli ta. 
arruzun daha geniş harekata muk:ıd. 
dime olduğu anlaşılmaktadır. Al
manlar cepheye takviye kıtaatı ve 
malzeme sevkediyorlar. 
Havanın fenalığına rağmen başku

mandanlığa malUmat vermek üzere 
üç gündenberi mütemarli bir surette 
uçmakta olan bava rasıtları Ren mm. 
takasından şose ve demiryolları üze
rinden bir çok kafilelerin geçmekte 
olduğunu bildirmişlerdir. Bu kafile-

lerin Alman taarruzunu beslemek i
çin mi olduğunu, yoksa diğer bölge
lere doğru sevkiyat mı m~vzuu bahis 
olduğunu söylemiyc henüz imkan 
yoktur. 

Faris, 18 (A.A.) - (Havas) 
Fransız gözcü unsurları tarafın

dan ihtiyarlarile tahliye edilmiş olan 
bölgede ileri sürülen Alman kıtaatı 
şimdi ilk mukavemet hattımızla te
mas haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu hat, ihtimamla çizilmiş ve ile
ri müfrezeler siper edilerek inşa e

<Sonu Sa: 8, Sil: Z> 

İskoçyada 
Bir Hava 

Harbi Oldu 
Londra, 18 (A.A.) - İskoçyanın 

Şimalinde kain Arcad adalarında 

dün altı kere tehlike işareti verildi
ği bildirilmektedir. Yapılan akınlar 
esnasında iki bomba, hususi binala
ra isabet etmiştir. Bunlardan biri 
Flotta adasına, diğeri Hoy adasma 
düşmüştür. İnsanca zayiat yoktur. 
Her tarafta hava bataryalan ile harp 
gemileri Alman tayyarelerini pek 
yüksekten uçmağa icbar etmiştir. 

Başaşağı cüretkarane bir iniş yapan 
tayyarelerden biri düşürülmüştür 

Diğer bir tayyare de Hoy adasına 
(Sonu Sa: 8. SU: 5) 

Türkiyenin Sözüne 
Sadakati, Sempati 

ile Karşdandı 
Türk - Sovyet Münasebetlerinin Samimi Kalması 

Londra ve Pariste Brfhassa Memnuniyet Uyandırdı 
Pariı, 18 (A.A.) - Türk - Sovyet münasebetlerinin müzakere

lerin neticelenmemelerine rağmen samimi kalması, Pariste iyi 
k&rfılanmıftır. Türklerin Fransa ve lngiltereye karşı olan taah
hütlerinde ilk planda tuttuklan dürüstlük burada fevkalade tak
dir edilmekte ve bu taahhütJerin hemen üç taraflı bir anlatma 
imzası ıuretiyle teyit edileceği zannedilmektedir. 

Londra, 18 {A.A.) - Reuter ajan. / 
sının diplomatik muhabiri bildiri. 
yor: Türkiye Başvekilinin Ankarada
ki vazih ve sarih beyanatı Londr.ıda 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu be
yanat, Türkiye hükumetinin taahhüt 
)erine sadık olduğuna ve sözüne gü
venilebileceğine dair esasen daima 
tam. olan..mevcut itimadı teyit etmiş
tir. 

Stokholm 
Konferansı 

Toplandı 
Mosliovadaki Kanaat 

Moskova, 18 (A.A.) - D. N. B.: 
Bütün Moskova gazeteleri Türki}e 

Hariciye Vekili Saracoğlunun ikame. 
tine ait resmt tebliği neşrediyorlar. 

Siyasi mahfiller, Moskova müza
kereleri iki hükumeti tatmin edici 
neticeler vermiş olmamakla beraber 
Saracoğlunun Moskovadan hareketi
nin müzakerelerin inkıtaı ve hatta 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın. 
daki dostluk münasebetlerinin bozul. 
ması şeklinde tel8.kki edilemi.veceğini 
bilhassa kayıt ve işaret eylemekte
dirler. 

Saraco91unun Hareketi 
Moskova, 18 (A.A.) - Tas bildi

riyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa. 

racoğlu, refakatinde Hariciye Veka
leti genel sekreter muavini Cevat 
Açıkalın, birinci daire reisi Feridun 
Cemal Erkin ve hususi kalem direk. 
törü Zeki Polar olduğu halde dün sa. 
at 18,10 da Moskovadan hareket et
miştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, istasyon. 
da Sovyet Hariciye Halk komiseri 
muavinleri Potemkin ve Dekar.ozov. 
Moskova Sovyet İkinci reisi İsnov, 
Hariciye Halk komiserliği genel sek. 
reter muavini Sobolev,Hariciye Halk 
komiserliği protokol şefi Bogkov, 
Moskova kumandanı General Revia
kin. başta Ali Haydar Aktay olduğu 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) 

--o-

Hariciye Nazırları aa 
Bir Toplantı Y aptıf ar 

Londra, 18 {Hususi) - Nor
veç ve Danimarka Kralları ile 
Finlandiya Cümhurreisi, beynel
milel vaziyeti müzakere edecek 
olan İskandinav devletleri koı>-o 
f eransma iştirak etmek üzere bu 
sabah Stokholm' e gelmitlerdir. 

Misafir devlet reisleri, büyük te. 
zahürlerle karşılanmışlardır. Konfe. 
rans, saat 11 de sarayda toplanmış
tır. Bu toplantıyı 4 devlet hariciye 
nazırlarının toplantısı takio etn~iş. 
tir. 

Görüıülecek Meseleler 
İyi haber alan mahfillerde söylen. 

diğine göre, Skandinavya memleket
leri konferansının ruznamesi aşağı. 
daki maddeleri ihtiva etmektedir: 

l - İskandinavya memleketlerinin bi
taraflığı ile alak.ıdar meseleler ve bilhas
sa Finlandiya meselesi, 

2 - Bu bitaraflıgm iktısadl cep~eleri 

ve muhariplerle iktısadl münasebetler, 
3 - Beynelmilel işlerle allikadar me

seleler. 
Ayni mahfillerde hasıl olan kana. 

ate göre Skandinav memleketlerinin 
murahhasları muhtelif hükumetlerce 
alınan vaziyetleri nazarı itibara ala
rak beynelmilel sulhün yeniden tesi-

fSonu Sa: 6, Sii: 5) 

............. ---·-... ·-·------·----------------------
Ebedi Şefimizin Olüm 
Y ıldöniimii için Ihtif al 
Programı Hazırlandı 
Cümhuriyet Halk Partisi, 1 O hatırası hürmet ve minnetle 

anılacaktır. 

Halkevlerinde, mekteplerde, 

radyoda ve matbuatta yapıla-

1 

f kincitetrin cuma l'ÜnÜ için, 
Ebedi Şef imiz Atatürkün ölü
münün birinci yıldönümü mü
nasebetiyle bir ihtifal progra
mı hazırlamıftır. O gün, mem
leketin her tarafında ihtifali er 
yapılacak, Ebedi Şefin ·aziz 

1 

1 

1 cak ihtif allere ait programı, j 
aynen dördüncü ıayf amızda .

1

. 
bulacakımız. ·-----------------"-·-·---... ---.... ··-········ ..... · 



p ENCEREMDEN 

Ölülerin 
Muhakemesi 

~ 
Yazan: M. Turhan.TAN 

R ahmetli Ahmet Refik, Edvar 
Mayer'dcn mi, Adolf Ernıan

dan mı, bilmem, Mısır tarihini ter· 
cüme ederken ölülerin muhakemesi 
bahsinde -~airlik zoru~·Ia- heye· 
canlanıyor, eski bir Mısırlınııı itika. 
dını şu parlak iislUp ile anlatıyor: 

"Ruh cesetten ayrıldıktan sonra 
muzlim yerlere girer, yer altında bu
lunan bir nehir üzerinde kayıkla se· , 

Mektep.ler.de 
1 

Ders 
Saatleri 

=--o---
Maarif Müdürünün 

Verdiği izahat 

Galip EJ ganinin Muhakemesi 

ihbar Mektuplarının 
Tetkiki Kararlaştırıldı 

Y'eni Telef 
Santralı 

Açılıyor 

.- Bina Dün Telefon 

iı~aresine Devredil 
yahat ederdi. Yolda bir çok yırtıcı Maarif Vekaletinin bu ders senesi 
devler vardır ve bunlar ahret yolcu. başındanberi tatbik etmekte olduğu 
luğuna çıkan ruhu parçalamak is· yeni tedrisat talimatnamesi mucibin. 
terler. Fakat çakal başlı Anobis ile ce talebenin öğleden sonra, çalıştırıl
Jeylek başlı kuş kendisini muha!nza mak maksadile mekteplerde alıkonul 
eder ve nihayet Üzirisin huzuruna ması bazı şikayetleri mucip olmuştu. 
ulaşır. Bu büyük ilah kırk iki günah Yine bazı alakadarlar da öğleden son 
nramıya memur kırk iki azadan mü- raki meiiai ile talebenin calıştırıla -
rekkep bir mahkemenin reisidir. mıyacağını, esasen mektep idareleri. 
Ruhun yaptığı işler orada adalet te· nin bu müddet zarfında talebeyi mu
razisiyle tartılır ''e tesbit edilecek a· rakabe ve kontrol altında bulundur· 
,~rlığa göre ya ceza tertip olunur, mak hususunda müşkülata uğradık. 
.rahut ruha a{ müjdesi verilirdi. l\lu- larını, halbuki saat 13 ten sonra ta
hakeme sırasında ruh, k.en~ini mü. lebe serbest bırakıldığı takdirde bir 

?~faa e~e.~ ~akkını haı.zd~~ .~~mı~ çok fakir ailenin geçinme hususunda 
ıçın her olunun yanına hır Olu kı- bir yardım temini maksadile cocuk
tabı,, konurdu ve öliinün nıHdafan larını öğleden sonra bir sanat~ vere. 
maksadiylc söyliyeceği sözler o kita- bileceklerini ileri sürerek yeni tali
ba yazılırdı. Öl.~le.r, . Uzirisin lıu~t:- matnamenin bu imkana set çektiğini 
runda şunları soylemı:re mecbur ıdı: iddia etmislerdir. 

Dolandırıcılık ve 

Açılan Tahkikat 
Casusluk Su<iları İle Galip Efgani Hakkm.da Ş işli telefon santralı dün Jll 

hit. tarafından Posta. Telgraf 1'
le1c•n idaresine devredilmiştir. 
cak santral resmen tesellüm 
miştir. Bunun için Ankaradan b~ 
heueti gelerek santralın tekni}( 
tTolfünü yapacak ve teşrinisani 
şmda işletmiye açılacaktır. 

. 
Neticelenmiş ve Suçlu Serbest Bırakılmıştır 

"Selam ve ihtiram sana, ey adlin. B h ~ 1 hakk d J\ır ·r 
h kik 

· b d 1. . u usus ar ın a, . 'ıaarı 
a atın ma u u! Kema ını tema-

müdürü Tevfik Kut, dün bir muhar-

ririmize şu izahatta bulunmuştur: 

"- Yeni tedrisat taliınatnamesile 
talebenin öğleden sonra çalıştırılmak 
maksadile mekteplerde alıkonulma. 

sından şikayet edenler, ya çocukla
rının öğleden sonra serbest kalmak 
hususundaki kaprislerine karşı gele
miyecek kadar zayıf iradeli insanlar. 
dır, yahut ta meseleyi, münevver bir 
adama yakışacak şekilde tahlil edip 
faydalı bir hüküm çıkaramıyacak ka
dar işe basit bir gözle bakanlardır. 
Vekalet, yurt çocuklarının mektep 
muhitinden azami derecede istifade-

şa için huzuruna geldim. Adını ve 
seninle beraber bulunan kırk iki 
mabudun isimlerini bilirim, İnsan. 
Jara karşı hiç bir hilede bulunma
dım, dul kadına cefa etmedim, mah
kemelerde yalan söylemedim, ten· 
bellik etmedim, mabutların men
furu olan şeyleri yapmadım, hile ile 
kimseyi öldürmedim. Mabudun ek. 
meğini, mabutlara takdim olunan 
hediyeleri çalmadım, öliilerin zahi
relerini ve sargılarını almadım, za~ 

hire dirhemlerini bozmadım. arazi 
kapatmadım, sahte terazi kul!anma· 
dıın, meralarda mukaddes hay,·an· 
lar vurmadım, 0 cinsten balıklar av. Ierini temin etmek. ona aile velisinin 
lamadım, kanalları kapatmadım. temin edemiyeceği disiplinli bir ça. 

lışma istidadı a~ amal< ı . n bıt~ nı, ·· '.P~mizim, te~izim, temizim!,, 
Ruh cezaya çarpılırsa müthi~ hir 

yere düşer, orada fıtınalar, akrepler 
ve yılanlarla dövülür ve sonunda 
mahvoup giderdi. Bcract kazanırsa 
o zaman altın atmaca. Anka ve Lotüs 
~ekline girerdi, mabutlar arasına ka· 
rışarak Fıravun incirlerinin gölgele
l'i altmda, serin riizgarl.u kaT~ısında, 
Üzirisin sofrasına mesut bir hayat 
geçirirdi! 

* Bizim Babıali kaldırımında da a-
ra sıra ölülerin muhakemesi yapılır. 
Fakat burada mahJcçmc yoktur, ha. 
kim yoktur, adalet terazisi ;\'Oktur. 
Yalnız sövmek, saymak ve ölüyii ha
yatında kazandığı her türlü şereften 
mahruın etmi:ve calısmak hırsı var· 

\. ., ~ 

dır. Gerçi eserleriyle milletin vicda
nında ve ilim tarihinde biiyiik bir 
mevki kazanan hiç bir vatanda~ın 

Babıali' kaldırınundaki muhakeme· 
lede o mevkiden cüda düştiiğii gö
rülmemiştir. Buna rağmen arasıra 

~u ''eya bu ölü edibin, şairin, mu. 
harririn haklarına, haysiyetlerine 
hücum edildiği görülür. Şimdi bu 
cendereye Tevfik Fikretin ruhu diiş· 
rniiş olup sayın üstat bir takın1 kuru 
;yaygaralarla manevi hayattan dahi 
nıahrum edilmek isteniyor. 

Fakat İstanbulu temsil eden Se· 
hir Meclisinin Aşiyanı -müze y~p
nıak için- satın almıya karar '·er· 
diği bir günde bu hiicwnlar. bilmem 
ki, ne ifade eder? 

Fon Papen 

Berline Gitti 
Aimanyanın Türkiye Büyük Elci

si Von Papen, dün sabah Ankaradan 
fstanbula gelmiş ve akşam 22 treni· 
le ve refikasiy le beraber Berline ha
reket etmiştir. İstasyonda Alman 
konsolosu ile Alınan kofonisinden 
bazıları tarafından uğurlanmışbr. 

Fon Papen, gazetecilere seyahati 
etrafında hiçbir şey söylememistir. 

ZonguldakMaarif 
Müdürlüğü 

muhtelif memleketlerde tatbik edil • 
ınekte olan bir çok tedris usullerini 
tetk~k etmiş ve bunların içinden, 

muhtelli bakımlardan bizim için en 
verimli olmak üzere bu usulü tercih 
etmiştir. Filhakika bu usulün gittik
çe benimsenildiği ve ötedenberi sera
zat yaşamıya alışmış olan talebeyi 
programlı çalışmıya ısındırdığı gö -
rülmüştür. Yeni usulün mekteplerde· 
ki tatbikatını kontrol eden vekalet 
müfettişleri de ayni netice ile karşı. 

laşmış bulunmaktadırlar. Talebesi u
zak semtlerden gelen Kandilli, Çam
lıca, ve Erenköy kız liselerinde bile 
bu usul hiç aksamadan tatbik edil. 
mektedir. Öğleden sonra talebenin 

mektepte murakabe edilerniyeceği, 

bu hususta zorluklarla karşılaşıldığı 
iddiası da doğru değildir. Her sınıfa 
bir muallim veriliyor. Talebenin de 
yeni çalışma metoduna intıbak ettiği 
görülüyor. 

Fakir ailelerin çocuklarını öğleuen 

sonra bir sanatte çalıştırabilmeleri 

imkanı bugün de mevcuttur. Talimat 

namede bunun için icap eden sarahat 

te vardır. Çocuğunu evinde kendi 

murakabesi tahtında çalıştırmak ve 
yahut öğleden sonra bir işe vermek 

istiyen bir çocuk anası da mektebe 

müracaat ~dip bu arzusunu beyan e. 

der ve çocuklarını çalıştırmak isti -

yenler de çalıştıracakları yerden ve

sika getirirlerse mektep idareleri der

hal müsaade ederler.,, 

Maarif müdürü, her mektep tale

besinin bir gaz maskesi temin etmesi 

mecburiyeti hakkında demiştir ki

"- Bu kanuni bir mecburiyettir. 

Vatan müdafaası mevzuubahis oldu. 

ğu vakit bir iki kişinin sıkıntısı ve 

yahut arzusu düşünülemez. Esasen 

bu mecburiyeti kanun tahmil ediyor, 

biz· değil.,, 

t'erapalas oteli sahibi Misbahın 

4500 lirasını doland1rdığı iddia olu
nan Yemenli Galip Efguninirı duruş
masına dün asliye sekizinci ceza 
mahkemesinde devam edildi. Suçlu, 
polis taraf!ndan serbest bırakıldığı 

için mahkemeye serbest olarak gel. 
mişti. 

Saat on beşte celse açıldı. Geçen 
celsede tercüman gelmemişti. Suçlu 
biraz türkçe konuşabildiğini söyliyc
rek tercümansız duruşrnıya devam 
edilmesini istedi. Evvela şahit olarak 
dinlenen Beyoğlu kaymakamı Ahmet 
Kınık, Galip Efganinin, Misbahın sı
rasile kendisine müracaat ettiklerini 
ve aralarında otel ücretinden ihtilaf 
olduğunu ve hadise hakkmda fazla 
malümatı olmadığını anlattı. 

Dolandırıcılık ve caausluk 
iddiaları 

Suçlu mahkemeye geçen celsede 
kendisini temsil eden avukat Hamdi. 
den başka, avukat Şerifi de getirmiş· 
ti. Misbah gelmemişti. Avukatı Ziya 
mahketneyc bir rapor vererek hasta 
olduğunu söyledi ve bundan som·a 
da şunları ilave etti: 

-:--- Geçen muhakeme celsesinden 
sonra bana iki ihbar mektubu geldi. 
Bunların suretlerini takdim ediyo
rum. Asıllarını polise verdim. Suçlu 
930 senesinde bir İngiliz pasaportile 
ve Gulam Şah Abbas adı ile İstanbu. 
la gelmiş, Yeni Aydın oteline inmiş 
ve ıxamet tezıteresı ae almı~, bir ay 
sonra Matmazel Piyosyan ile tanış
mış, onunla ticaret yapacağını söyli
yerek kendisine borçlarını ödetmiş, 
ve 12 bin lirasını dolandırmıştır. Bu 
ihbarı Matmazel Biyosyan yapmıştır. 
İkinci ihbarnameyi de Yeni Aydın 
otelinin eski sahibi Osman Belir yap. 
mıştır. Matmazel Piyosyanda suç
lunun beraber çekilmiş fotografları, 
ve el yazısı mektupları dı. vardır. 

Buraaya kaçmış 
O vakit Osman Belir, kendisini do· 

Jandırarak Eursaya kaçan Galip Ef
ganiyi telgrafla orada yakalatmış, İs
tanbula getirtmiş ve mahkemeye da· 
va açmıştır. Fakat Galip Efgani bu 
sırada İstanbuldan sıvışmıya rnuvaf. 
fak olınuştur. O zaman Efganistana 
bir heyet gidiyormuş, 0sman Belir, 
heyet azasından Şevkete, Galip Efga
ninin orada tahkik edilip edilmediği. 
ni sormuş, aldığı cevapta bunun şüp
heli ve Entellicens servise mensup 
bir adam olduğu bildirilmiştir. 

Galip Efgani yanındaki kadınların 
karısı, baldızı, ve kayın valdesi ol· 
duğunu söylüyor. Halbuki Beyoğlu 

polisi bunun doğru olmadığını isbat 
etmiştir. 11486 numaralı dosya getir. 
tilirse bu hakikat anlaşılacaktır. Ka
dınların Galip Efgani ile bir alakası 
yoktur. Belki de bir çete karşısında
yız. Bu kadınlar da o çetenin efrn. 
dıdır. 

1000 liralık kredi mektubu 
Bin liralık kredi mektubunun da 

aslı yoktur. Hudutta yanımda bin İn
giliz liralık kredi mektubu, 100 
Fransız frangı ve 2 İngiliz lirası var
dır, demiş. Pasaportunun arkasına 

böyle bir kayıt yazdırmıştır. 
Kambiyo müdürlüğünden 50 İn

giliz liralık mektup aldığını söylii
yor. Bu parayı· harice çıkarmış mı
dır. Çıkarmışsa kaçakçılık yapmıştır. 

Müddeiumumiliğin nazarı dikkatini 
celbederim. Mısırda çıkan arapça El. 
beşir gazetesini takdim ediyorum. 
Bu gazeteye göre Yemen Veliahti 
Seyfüsselam elyevm İngilterededir. 
Halbuki Galip Efgani kendisine mek 
tup yazdığını ve telgraf çektiğini 
söylüyor. Tütün şirketi müdürü Saf· 
fet ve Kemalle Sezai Ömerin ve yol. 
da kendisile tanışan şekerci Hayrinin 
ve otel kapıcısı Dirno ile Niko, Tanaş 
ve oda hizmetçisi Antuvanetin ve 
Matmazel Piyosyan ile Osman Beli
rin şahit olarak çağırılmalarmı iste· 
rim. Emniyet ikinci şube müdürlüğü 
de bu adam hakkında tahkikat yap. 
mıştır. O dosyanın celbini ve müddei 
umumıııge ıCM'iO ve ıU.14".I: numara-
larla aleyhine açılan iki dava dosya
sının da getirilmesini isterim. 

Bundan sonra suçlunun avukatı 

Hamdi söz alarak cevap verdi: 
- Müvekkilim bir ecnebidir. Dava 

cı işi uzatmak istiyor. i\fohbir dediği 
Matmazel Piyosyan şimdi mahkeme 
salonundadır. Davacı o mektuplan 
kendisi yazdırmıştır. Öyle bir hadise 
olsa ortada müruru zaman ve af ka
nunları vardır. Bunlar ayni zaman· 
da davacı oldukları için çağmlmala. 
rına ve tahkikatın genişletilmesine, 
dosyaların celbine hiç lüzum yoktur. 
Çünkü o dosyaların bu dava ile hiç
bir alakası yoktur. 

Galip El ganinin aözle1 i 
Suçlu da: 
- O gazetenin yazdığı Hüseyin 

Seyfüsselamdır. Benim mektup gön· 
derdiğim Ahmet Seyfüssel~mdır. Ben 
930 senesinde bir defa daha 1stanbu
la geldim. Fakat kimseyi dolandır

mış değilim. Ben bin liralık kredi 
mektubunu Adendeki Hindiyen Nas· 
yonal Banktan aldım. İsviçreden el. 
biselerimi getirtecektim. Kambiyo 

SUAL CEVAP 
8. - Prag ve Praga bir midir? 
c. - Değildir. Prag, Qekoslovgky::ı

nın merkezi olup, Bohemyadadır. Pr;ı
ga, Varşovaya yakın bit· Leh şehridir. 
Porteklzde de Praga adını ta~ıyan bır 

şehir vardır. 

* S. - Sanatklr Saflyenln ııoyadını 

öğrenmek l•tlyorum? 
C. - Ayla'dır. 

* S. - Balkan Harbl tıangl tarihte 
ve ne gibi sebeplerle çıktı? 

C. - Balkan Harbi 17 teşrinievvel 
1912 de çıktı. Sebeplerini izah gayet 
uzundur ve bu pek hazin bir hikayedir. 
Zahiri sebep olarak dört Balkan dev
letinin (Yunanistan, Bulgaristan, Sır

bistan, Karadağ) büyük devletlerle 

kendi kontrolları altında Makedonya
ya muhtariyet verilmesini talep etme
leri ve BabıAlinir> hunu kabul etmeme
şi gösterilebilir, 

•• 
a. - Devlet Demlryolları memurları 

bareme tibl midir? 

rının hususi baremi vardır ve bunlnr 
da diğer memurlar gibi devlet memu· 
ru addedllmektedirler. İleride Devle• 
Demiryollan memurlarının rla umumi 
bareme girip girmiyecekleri meselesi 
etrafında henilz verilml~ bir karar yok· 
tur, 

...: A * ' S. - Evde çok fare var, atıştılar, 
kapana gelmiyorlar, zehir veriyoruz. 
yemiyorlar, ne yapalım? 

C. - Zehiri, kareye göstermcmelt, 
sandoviç halinde vermek ltızımdır. Fa· 
kat bu sandaviçler farelerin yiyebile • 
cekleri küçüklükte olmalıdır. En iyisi 
yufka içinde, muska şeklinde ciğ börek· 
çikler yapmaktır. Bildiğimiz unla alçı· 
yı yarı yarıya karıştırarak. 'çinc bir 
miktar tuz !Hl.ve ederek, u · ~akl;ır 

içinde evin ötesine berisine .oymalı. 

Zonguldak (TAN) - Konya Kız 
Muallim mektebi tedris usulü mual
limi Fuat Gündüzalp, Zonguldak ma
arü müdürlüğüne tayin edilıniştir. 

Tevfik Kut, dünkü gazetelerden 

birinde çıkan derslere erken başlan

masından dolayı batı zorluklara rast· 

landığı hakkındaki haberlerin de doğ 

ru olınadığına işaret ctmi' ve teftiş. 

ler için talimatnamelerde icap eden 

kayıtların mevcut olduğunu ilave et. 
miştir. 

C. - Devlet Demiryolları me:nurla-

farelerin kolayca bulablleceğı bir şe
kilde su da bulundurmalı. Fareler bu 
un ve alçı mahlUtunu yerler, tuzun te
siriyle suyu da içince alçı içlerinde do· 
nar ve fareler ölür. Fakat gerek zehir
lemek, gerek alçılamak suretile fare 
öldürmek mahzurludur, çünkü ffıreler 

gizli yerlerde ölür ve kokarlar. 

müdürlüğüne müracaat ettim. 50 İn
giliz lirası göndermek için müsaade 
istedim. Fakat !}Ümrüğü ağır olduğu 
için getirtmedim. Misbahın buraya 
gelmesini istiyorum, d~di. 

Bu sırada geçen celsede gelmiyen 
komiser muavini Osman geldi. O da 
dinlendi. Dedi ki: 

- Bir gün Galip Efgani bize geldi. 
Misbahtan şikayet etti. Misbah da o. 
rada idi. Kendisinin dolandırıldığını 
söylüyordu. Tam 14 saat bunların i. 
şile meşgul olduk. Bir aralık yumruk 
yumruğa bile geliyorlardı. Guya İn
giliz lirası burada 650 kuruşmuş, Mı
sırda 1050 kuruşa geçermiş, GaJip 
Efgani Misbaha 1000 liralık kredi 
mektubu göndermiş, sonra da bunu 
Yemene iade etmiş. Komiser Eşref, 
ve Sadık ta bu hadiseyi bilirler. 

Mahkeme, ihbar mektupları ve dos 
yaları hakkında sonra karar vermek 
üzere, Misbahın, komiser Eşrefle Sa· 
dığın çağırılmaları ve mahkemeye 
verilen İngilizce mektupla, telgrafın 
tercüme ettirilmesi için duruşmayı 

ayın 25 inci çarşamba günü saat on 
beşe talik etti. .J 

Suçlu serbest bırakıldı 
Galip Efgani hakkında Emniyet bi. 

rinci şubece yapılan tahkikat bitmiş· 
tir. Galip Efganinin 930 senesinde 
casusluk yaptığı ve o zaman birinci 
şubece bu adam hakkında tahkikat 
:vaoıldıih iddiasının doğru olmadıi!ı 
anla~ııaıgıncıan mumau1::y u ıst:ı·r.rı.:sı 

bırakılmıştır. 

SPOR: 

Bu Haftaki 
Lig Maçları 

Önümüzdeki haftada dört statta 
birden lig maçlarına devam edileoek
tir. Pazar günü yapılacak maçlar 
şunlardır: 

Taksim stadında: Fenerbahçe -
Süleymaniye, hakem: İzzet Muhittin, 
Topkapı - 1stanbulspor, hakem: Fe
ridun Kılıç, Pera - Anadoluhisar, 
hakem: Necd~t. 

Fener stadında: Vefa - Hilal, ha. 

Pangaltı, .Şişli, Harbiye ve lC 
hışı semtlerindeki aboneler Şişti 
tı;ı:ılına bağlanacak ve bu abo 
yeniden numara verilecektir. 13 
rna ralar 80 binden başlıyacaktır 
nı:ıı ı için de yeniden bir rehber~ 
km maktadır. 

Eyüp • Rami 

Yolu Yapllıyor 
.Belediye, iki sene evvel k~ 

pıb p inşası geciken Eyüp • R 
lllll u da yaptırmıya karar v 
Btı nun için tetkikat yapılırkeP 
k~ ,ifde 40 bin liralık bir masraf 
tiy.aç gösterilmiştir. Belediye 1" 
rsıyı fazla bulduğu için yolun yeP 
kr.?§ fini yaptıracak ve şartna 

de hazırlıyarak münakasaya .1' 
cıılı~ır. 

Bundan başka Taksimle =
lu erkek hastahanesi, AzapkaP' 

ŞiŞ hane karakolu, Beyazıtta 
hat un konağı, Hasanpaşa kara!' 
rm:mdaki yolların da inşasına 
vıeı ilmiştir. Bu yollara döşen 
wn e belediye 100 bin parke 
e't.rnistir. . " . 

Gazi Köprüsü Açaloe 
Ve Kapah Kalac:olC 

Cümhuriyet bayramı şenlil< 
cla1 r hazırlanan talimatnam~Y~.ı 
meı nleket da,hilinde yapılan W 
saa: t ve sair terakki hamleleruıl 
~seı clerin Cilmhuriyet bayrarJll 
sın< la küşat edilmesi icap etı:ıt 
dir. Talimatnamenin bu hii 
tev: fikan, h~üz bazı noksanl8~ 
mru ıına rağmen, Gazi köpl1P:. 
Cii.1 nhuriyet bayramında :rnerl 
aç;ilacaktır. Ancak köprü açı~. 
scıı ıra da daha bir müddet kaP" 
l:acaktır. 

Köprünün Azapkapı cihe 

kısmı doldurulup üzeri de asf 
dılı.tan sonra tamamile nakil 

kem: Eşref, Karagümrük - Fener· l:aı:ına açılabilecektir. 
yılmaz, hakem- Refik. 

Şeref stadında:Galatasaray - B('y 
koz, hakem: Adnan. Beşiktaş - Ka
sımpaşa, hakem: Selami, Davutpa. 
şa - Galatagençler, hakem: Samim. 

Süleymaniye stadında: Altınor· 

du - Anadolu, Yıldız - Ortaköy ve 
Alemdar - Beylerbeyi karşılaşacak

. lardır. 

Bed~n Terbiyesi 
Yeni Teıkil6tı 

Sabah gazetelerinden birisin?e, Be 
den Terbiyesi Genel direktörlüğün. 
de yeni teşkilat yapılmakta cııduğu 
hakkında bir haber intişar eWtrıiştir. 
Yaptığımız tahkikata göre, Beden 
Terbiyesi direktörlüğünde yakında 
yeni bir teşkilat yapılması mevzuu. 

1 
bahis değildir. Bu haber, ağustos i· 
çinde Ankarada içtima etmiş olan 

j merkez istişare heyetinin kabul et· 
1 tiği yeni teşkilat kanunu projesinden 
I galattır. Bu proje ise heni.iz ne Ve. 
i killer Heyetinde, ne de Büyük Mil· 

l 
let Mecliı;inde müzakere ve kabul e

dilmiştir. 

ı Fenerbahçe Antrenörlüğü 
• Uzun zamandanberi Fenerbahçe 
1 klübünü çalıştırmakta olan Macar 
antrenör Şvenk, Fenerbahçe klü
bünden önümüzdeki ay başında ay. 
nlacaktır. Sarı lacivertliler tnkımı 

bizzat oynıyarak çalıştıracak birinci 
sınıf bir futbolcuyu Avrupadan an
trenÖP olarak angaje etmek tasavvu
rundadırlar. 

Uttnzin Sarfiyatının To 
:Benzin sarfiyatının tahdidW 

Dahiliye Vekaletince verilen 
hen üz belediyeye bildirilll' 
Bm ıa rağmen belediye dabll 
den etütlere başlamıştır. BU ıe 
sıra oSında şehrin normal zalll6 

ki :benzin sarfiyatile sarf 
ve · bir de benzin fiyatların!I'l 
ay zarfında gösterdiği tertle 
ka:J ·dedilmektedir. Benzin s 
nm tahdidi hakkındaki karst J 
ten sonra bu etütlerden tsW 
len!.k icap eden tedbirlere 
lac·aktır. 

"Ramazan: 6 
Güneş: 6,15 - Öğle: 
İkindi: 15,1 - Akşam: 

1l.'a~ı: 18,51 - İmsAk: fi 
-- Hava Vasly• 
M.etilkö7 Meteoroloji istdr"" Al 

hııııan mal6mata ıöre, hava~ 
bi !illcelerinde açık ıeçmiı, ru.~ 
mi,yetle Şimali istikametten • ._,., 
lu• ie orta kunette. diter 
~uıtir. 

ı: ıüıı İ•tanbutda bava a~k. ~~ 
mit , saat 14 te Jıava tazytlri .,. 1 
idi. Sühunet en yüksek 24,S .,.J 
1 :u ı lafttiırrat olarak lı:a•d~ 
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Yazan: Ômer Rın DOCRU L 

A nıerikada her mesele üzerinde 
efkarı umumiyeyi yokbyan 

~e bu Yoklamanın neticesini IIAn e
en müessese, son ~nlerde Alman· 
~~ın "Sulh taarruzu,, üzerinde de 
ır Yoklarna yapmış ve bu ynklama-

tıın neti . . ·1~ • . y ki cesını ı 110 etmıştır. o a-
lllanın mevzuu şuydu: 

İTALYA 
Al manyaya 

Mugber 
-<>--

Buna Sebep, Pofonyamn 
1 

TAN 

i .......................... - ............. - .. ...-.......... _ ................. __ , ........... - .. ...-... 

1 BiR AMERiKA GAZETESiNE GÖRE İtalyanın 

Balkanlar 
Siyaseti 

---O-

İtalyanın Yeni Londra 

3 

.fClEK 
Benzin Tahdidatı 

Yazan: B. FELEK 

G azetelerde hükumetin benzirı 

istihlakatını tahdit için ted· 
birler almakta olduğunu okuyomz. 

Harp hadiselerinin ilk akıbetlerin. 

den biri harbe yarıyan malzemeniı 
hususi sarfiyatını tahdit olduğum 
göre hu tedbirleri tabii ve haklı bul 
mamak mümkün değildir. 

cf l\lnıanyanın sulh teklifi kabule 

1 
eğer nıi, değmez mi? Alman cevap- ' 

l~l'ln Yüzde seksene yakını sulh tek
ıf· . 

İşgali ve Alman - Rus 

Anlaşmasıdır 

!Rusya, Şimali lrandal 
Nüfuzunu Tekrar ı 

Tesise Karar Vermişi Sefiri Bu Mesele İle 

Meşgul Olmamış 

Yalnız bu yolda söylenecek biı 
takım sözler ve ileri sürülecek fikir· 
Ier vardır. 

Yine gazetelere akseden rivavetle. 

il ~ın kabule değmez mahiyette ol-
Urtınu bildiriyor, eerisinin de an

tak b· 
1 

ır kısmı bunların kabule değer 
0 duğunu söylüyordu. 

l\rnerikalılar hür bitaraf olduk
tao başka harp sahnesi olan Avru
~a~an da uzak oldukları için verdik
erı hiiküm, hür insanlann hükınii 

38Ytlabilir. 

, Bu hükmün bir kıymeti de, Ame
~ka efkarı umumiyeslnin Avrupada 
a~tıyan ve devam eden harp hak
~daki düşüncelerini bildirmesidir. 
l\nıerlkalılann düşüncesini tesbit 

tden bu netice, müttefiklerin, diin
hda en bitaraf D)Üzaharetin bütün 
bı.•nevi kuvvetini de haiz olduklan-
111. rösteriy~r. Bu da, şüphe yok ki, 
11\Uttefikler hesabına bir kazançtır. 

• fifrtdistanın Emelleri: 

. İngilterenin Hindistan umumi va
ltsi bir miiddettir, Hindistanın bütün 
flıltaları ile temas ediyor ve İngilte
l'etıin. harp hedeflerini hah için ha
~laruyordu. Nihayet Hindistan U• 

~1l!ni valisi bir deklarasyon ile İn-
1.•lterenin Hfndistanda takip ettiii 
;l"llseti ve gözettiği hedefi izah etti. 
h ll deklarasyona göre, harbin son 
d~~asından sonra Hindistam bir 

0b:Unyon seviyesine yükseltmek i
~ht llzun gelen müzakerelerin yapı
•tıııitııı ve Hindistan esas kanunu
~lıll buna göre tadil edileceğini de 
....... , ........ 
~indistanın millt lideri Gandi, bu 
d llıata, "Bu söı:Ier --söylenmeseydi, 
e &h~ iyi olurdu,, diyerek mukabele 
tahııış ve Hindistanın mukadderatını 
\> Y1l için bu harpten sonTa bir yu
d ~rlaJr. masa konferansı daha toplan-
0;:1 takdirde, bu konferansın olsa 

t• a akamete uğrıyacağını söylemiş· •r. 
bı. Gandinin işaret ettiği yuvarlak 

0 
asa konferansı bir kaç sene evvel, 

~rı.lltt da iştirakile, Londrada toplan
) •ş ve Hindistanı mil~takil domin
t~tılar seviyesine yükseltmekten i
h t talnu,, fakat bu yolda bir tec:ril· 
e devri açmı,tı. 
llindist b' d.. • • •i anın ır omınyon sevıye-
rıe \>a ~ tilt nnası, Kanada, Cenubı Ame-

tl a, Avuııturalya gibi mukaddera-
lla h4ki t forı ... a m, fakat Britanya mpara-

d11 llgu nıanzumeslne bağlı yeni bir 
el. \'letin teşekkül etmesi minasında-

r. 

~t!İı!otdistan milliyetçilerinin asgari 
lı.ıa efi hudur. Bu hedefin tahakkıı
'ttı~a karşı bir takım engellerin çık
t"t ~~nden Hint rüesasının iğbi-
1llıct ııettikleri, Gandinln beyana· 
r •n da anla~ılıyor. 

h"~kat diğer taraftan Hindistanın 
İle t ~eaelesinde İngiltereyi ittifak 
)ot, iYıt. ettiği aynca tasrih olunu· 
lı.i h tıgıitere ile Hindistan arasında
~tcleou anla~ma,. İngilterenin harbi 
tıf11 erini ifade etmesine yardım 

~~·=============== 
R11slar Almanyaya 

4 41tın Yermem İ§ 
~,ll't ~dra. 18 (A.A.) - Butler, A. 
c:~'f>t arnarasında, bir suale verdiği 

Lo 8 derniştir ki: 

l'~l?l::! llalif aks. Sovyet Rusya ta
c:l11diği l'l Alrnanyaya altın tevdi e. 
Oldu~ne dair olan haberin asılsız 

~una· 
Suaı ınanmakta hıi.klıdır. 

1'1,5 totı,Sah!bi, a18kadar memlekete, 
t1nllı ?nıktarında ilk altın tevdia. 

~8P1lınış olduğunu söylemiştir. 
- ... , - o--
l'ı Tayyare Kuvvetleri 

Sof• Sofyaya Döndü 
l'(! }(IJ.~ 18 (A.A.) - Bulgar tayya
%\)>et etleri. şefi Albay Bojidef, 
\tos}(ov §eflerıle temasta bulunduğu 

adan Sofyaya avdet etmiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Nevs Chro. 
nicle gazetesinin diplomatik muha- i 
biri yazıyor: ! : 

Vaşington Siyasi Mahafili, lranın, Savyet 
iddialarını Reddedeceği Kanaatindedir 

Roma, 18 (A.A.) - Stefani Ajansı 
bildiriyor: 

re nazaran. vapur ve şimendifer İş· 

llyen banliyö hatlarındaki otobüsleı 
kaldırılacak. hususi otomobillere de 
benzin verilmiyerek, sarfi;\•at tahdiı 
edilmiş olacaktır. Bu tedbirJer gerçi 
sarfiyatın tahdidini temin edebilir 
Lakin hakiki ihtiyaçları acaba sek· 
telemez mi? 

İtalyan hükumeti ricalinden biiyük ı Londra, 18 (A.A.) - Nevyork Times gazetesi yazıyor: Reuter Ajansı, Roma radyosuna 
atfen neşrettiği bir haberde, İtalya
nın yeni Londra Sefiri Bastiani'nin, 
Balkanlardaki halihazır vaziyeti da
ha doğru bir şekilde tesviyeye matuf 
müzakerelere başladığını bildirmek
tedir. Hiçbir İtalyan radyosunun, as
la bu nevi bir haber neşretmediği 
öğrenilmiştir. 

bir kısmının, Almanyanın Polonya. ,. 
yı istila etmesi dolay1sile son derece 
münfail olduklarına şüphe yoktur: 

1 

Diplomasi mahafiline göre, Sovyet Rusya, emellerini Ya-
kın Şarka tetmil etmektedir. e 

Hafta sonuna dağru, muhtelif sa. 
lilıiyettar kaynaklardan Londraya 
gelen haberlere göre, Hitlerin, Po. 
lonya istilası arüesinde, Mussolininin İ 
barışçı diplomasisine karşı gösterdi-

Bu mahafil, Sov;yet Ruıyanm ticari müzakereler yolu ile, 
timali İran üzerindeki nüfuzunu tekrar tesise ve orada mev
cut pirinç mahsulü kontrolü ile zeytin ağaçları imtiyazını elde 
ebneğe çalıftığını söylemektedirler. 

Mesele şudur: 
Taksiler birer mai~et \•asıtasıdır. 

Onlardan benzini keseme~· iz. Bunda 
yalnız yüzde seksen beraberiz. Çün· 
kü taksilerin bir kısmı zengin ser
mayedarlarındır. Garajı vardır. ben
zin deposu vardır. Susu husu vardır. 
Geçimi taskiye bağlı değildir. Husu
si otomobiller ise, bizde ihtiyaçtan 
ziyade bir liiks telakki edildi~i için, 
kökünden budanmıya kalkJlmışbr. 

ği tam istiğna, İtalyan ricalinden ba. 
zılarını derin surette müteessir etmiş 
tir, Bunlar, bu hareketi, sadece Ro
ma - Berlin mihverinin ruhuna bir 
ihanet değil, ayni zamanda, İtalya.. 
nın, Alman askeri faaliyetinden ha
len ve atiyen ayrılmasına kafi bir se
bep telakki etmektedirler. 

Nevyork Timeı hu hadiseyi, lran'm Yakın Şarktaki sev
külceyfi mevkii itibariyle, son derece mühim teli.kiki etmek. 
tedir. 

AJANSIN NOTU: 
Stefani Ajansı tarafından tekzip 

edilen haber aşağıdadır: 

V afington siyasi mahafilinin mütaleasrna göre, bu baptaki 
Sovyet idd?aları lran tarafından reddedilecektir. 

Londra - İtalyanın yeni Londra 
Sefiri Bastiarıi'nin Londraya muva
salatr etrafında malumat veren Ro
ma radyosu, Sefirin, Balkanlardaki 
İtalyan isteklerine dair Mussolininin 
bir mesajını hamil bulunduğunu ih.
sas etmiştir. 

---· --·-··-·---.. -... --------·-11-----------·······················-······· 
İtalyan hükumetinin bazı ricali, 

yakın zamana kadar diplomasi ortak. 
ları olan Almanyaya karşı, elan has • 
bi bir temayül besliyebilirler. Lakin, 
Almanyanm umumi vaziyetinde de
rin karışıklıklar husul bulmasını çok 
muhtemel gören kuvvetli rakipleri 
vardır. 

DEN/ZHARB/ 

Atlas Denizinde iki 
Spiker demiştir ki: 
Bastianinin, Pariste ve Rornadaki 

ikameti esnasında, İngiliz hükOmeti
ni, İtalyanın beynelmilel vaziyet hak 
kındaki noktai nazarından haberdar 
etmesi pek muhtemeldir. 

Haubuki serbestçe benzin alan bir 
taksiye iki hovarda, iki de çakaral
maz kadın atlayıp, dört saat gezse
ler de, 10 sişe benzin yaksalar mı 
lüzumludur? Yoksa bir doktol' al
tındaki hususi otomobilile şu hasta
neye, bu hastaneye ve şu konsilltas· 
yona koşsa mı? Vapur Batırıldı Bu misalleri getirmekle anlatmak 
istediğim nokta şudur: 

Hitler, dünyayı Sovyetlere 
tealim ediyor 

Paris, 18 (A.A.) - Havas bildiri. 
yor: 

Almanya bitaraflara şu başka me
sajla hitap etmektedir: "Size haı-p 
getirmemden korkuy.:>rsunuz. Fakat 
Fransa ile İngilterenin banş teklifi. 
mi tredded~rek şizi 1bols.evik ihJila~~ne e :Iim etmekte o dukıannı gormu. 
yorsun uz.,, 

Hitler şimdi bitaraflara haykırı
yor: İhtilalden sakınınız. Fakat Po
lonya ile Baltık meml~ketlerini ihti
l.Ale teslim eden kendisidir ve hala 
Stalinden askeri bir ittifak istemek 
cüretini kendisinde bulmaktadır. Hit 
ler Almanyayı tehdit eden ihtilalden 
korkuyor ve Sovyetler Birliğini ya. 
tıştırmak için ona dünyayı teslim e. 
diyor. Dünyanın selameti yalnız 
Fransız - İngiliz zaferindedir. 

* Moskova, 18 (A.A.) - Polonyanın 

Sovyetlerin işgali altında bulunan 
kısmında ikamet etmekte olan Al -
manların Almanyaya nakli meselesi. 
ni müzakere etmek için Berlinden bir 
heyet gelmiştir. •-·" 

Vaşington, 18 (A.A.) - Amerika 
bandıralı İndependant Hall vapuru. 
nun mücehhizi, telsiz telgrafla Bir
leşik Amerika Bahriye komisyonu" 
na verdiği bir haberde· City Ol Man 
dalay vapurundan 300 kişi kurtar
dığını, bildirmiştir. 

Bordeaux'dan Nevyorka mütevec
cihen hareket etmiş olan lndepen· 
dant Hall vapuru, Frantiız sahilleri-
llJ.Jl \JVV UlU oc..4 \llu'1'" ı.,..,ı .. ...,,ı.,.b~" 

bildirmişti. 

7029 tonluk olan City Of Manda
lay vapurunun sahipleri, geminin, 
Atlas denizinde bir denizaltı gemisi 
tarafından batırıldığını haber almış
lardır. Tayfanın tamamen kurtarıl
dığı zannediliyor. 

Amerika sularında batan gemi 
Oslo, 18 (A.A.) - Bergen'e men

sup Lorentz Hansen Kargosuna ge
len bir telgrafta Kargonun Kanada 
ile İngiltere arasında yarı yolda bat
tığı bildirilmektedir. Kargonun 21 
kişiden mürekkep olan mürettebatı 
Kongsdal ismindeki Norveç vapuru 
tarafından kurtarılmıştır. Vapurun 
bir torpillenme üzerine mi, yoksa 
bir torpile çarparak mı battığı ma
lam değildir. 

Londra, 18 (A.A.) - Amirallık Ro 
yal Oak zırhlısı mürettebatı ile, kur 
tarılanlara ait olarak en son aldığı 
listeye nazaran şu rakamları vermek 
tedir. 

Gemide 81 subay ve 1153 nefer 
bulunuyordu. Kurtarılanlar 57 su
bay ve 367 nefere baliğ olmaktadır. 
24 subay ve 786 nefer boğulmuştur. 

Londra, 18 (A.A.) - A~an rad· 
.rv>:>l.<4n.m Lildirdi61ne göre "Roy:ıl 0-
ak,, zırhlısını batıran Alman tahtel
bahirinin kumandam, tayyare ile 
Hitlerin nezdine gitmiş ve kendisini 
hususi merasimle kabul eden Hitler, 
kumandana yüksek rütbede bir ni
şan vermiştir. 

Tahtelbahir dün saat 9 da üssüne 
avdet etmiştir. Kumandan beyanat
ta bulunarak demiştir ki: 

"- İngilizlerin tesis ettiği maniaların 
arasından kolayca geçerek, Scapo. Flow 
körfetine girdik. Körfezde iki harp gemi
si gördüm. Ve !ki torpil attıktan sonra, 
limandan çıktım. İki lnfilAk işittim. $imal 
istikametinde en uzakta bulunan İngiliz 
gemisinden bir su sütunu yüksldi. Bir sı.
nlye sonra, diğer bir gemi de infilAk ede
rek, gözden kayboldu. Biz uzaklaşırken, 

İngiliz projektörleri tahtelbahir! aydınlat
makta ve denizaltı bombaları patlamak-
taydı . ., 

Diğer bazı mahafil, Sefirin Bal
kanlarda ve Tuna havzastnda daha i
yi bir muvazene tesisi hususunda 
Duçe tarafından takip edilen maksa
dı, Londraya ve Parise bildireceğini 
tahmin etmektedirler. 

Spiker, Avrupanın bu mıntakasın
da böyle bir muvazene tesisi bahsin
de, en münasip devletin elbette İtal
ya olduğunu ilave etmiştir. 

Londradaki görü~me 
Roma, 18 (A.A.) - Stefani Ajansı 

bildiriyor: 
Dün Londrada Bastianini ve Lord 

Halifax arasında vukubulan görüş

me hakkında şurası tasrih edilmek
tedir ki, İtalyanın yeni Büyük Elçi
sile İngiliz Hariciye Nazırı arasında 
ilk normal temas tesisi mevzuu ba
his bulunmaktadır. 

Büyük Elçi Bastianini, Londraya 
bugünkü hadiselere dair olarak Du
çenin hiç bir plan veya muhtırasını 
götürmemiştir. 

ltafyanın ln9iltere Sefiri 
ltimatnamesini Verdi 

Londra, 18 (A.A.) - Yeni İtalya 
Sefiri Bastianini, bu sabah Krala iti
matnamesini takdim etmiştir. 

Benzin tahdidi yapılırken, hususi 
ve taksi diye otomohitıeri ayırmak 

ve bunlardan birincisi tamamen a
talete mahkum etmek yüzde yilz i
sabetli bir tasnif olamaz. Bana kahr
sa, daha iiç gün evvel avdet etti~im 
Yunanistandaki usulü biz de tatbik 
etmeliyiz. 
Orada hususi otomobiller ~ehir hu
dutlarından 20 kilometreden fazla 
uzakJaıı;amaz. Bununla, otomo'bille 
tenezziih yapılmasının öniine geçil· 
mis oluyor. 

Bu had. bizim için de hu kadar 
bırakılabilir. Yahut daha nzaltilabi
lir. Bir adam da hususi otomobilim 
var, diye lfü:umımz yere şehrin so
kaklannda dolaşıp durmaz. Böylece 
hususi arahaların ('Ok benzin sarfet
meleri fırsatı ortadan kalkar. 

Taksilere gelince; Yunanistsnda 
taksilerin sarfiyatına hudut kÔnma· 
mış. Yalnız buna mukabil tek nu
maralar bir giin, çift numaralar bir 
gün çalışıyorlar. Bu usul ~ehrin sey
rüseferini de pek taz~·ik etıni'c ben· 
zemiyor. Çiinkü ben, ne zaman taksi 
istesem bulabildim. 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Otobüslere gelince: onu bir ciddi 

etüt mevzuu yapmak gerektir. Zira 
şimendifer, tramvay ve vapur mev
cutken, otobüsle gitmek istiyenlerin 
ya para ya zamandan mutlaka blr ter 
cih sebepleri \•ardır. Eğer bu varsa. 
o tercih sebehini miimkii:ı olduğu 

kadar temin etmeden otobiisJni kal
dırmak biraz sıkıntıyı mucip olur 
sanırım. 

• 

• 

Almanyada radyo, erkeklere sakal bırakmalarını tav
siye etmekte ve sebep olarak, asil ecdada benzemek 
lazım geldiği ileri sürülmektedir. Fakat asıl sebep traş 
sabunu tasarrufudur. Çünkü Almanyada sabun azal· 
ınıştır. 

* Roma devleti erkanı, bitarafların tecavüze uğra-
mamaları için, Berlin nezdinde teşebbüslerde bu
lunmuılardır. Romada vaziyet ıu feküde tetkik 
olunmaktadır. 

Hitler, dünya elkarı umunuyesını, milletlerın nu
kukuna bir tecavüz daha yaparak tamamen kay. 
betmiye kalkı,amıyacaktır. Binaenaleyh, Hitler, 
ulaktelek harekatı askeriye ile, lngüiz ve Fran
•ızlan Garp cephetti.nde oyalamak, ve bu sırada, 
yeni bir sulh taarruzu vapmak fırsatını beklemek 
niy~tindeclir, 

* ltibbentrop, İtal~·aya Rus • Alman paktının içyüziinH 
hildirirkcn, ancak Polonyanın taksimi kararlaştırıldı
ğını, fakat Balkanlar hakkında bir anlaşmanın mev
zuubahs olmadığım bildirmişti. 
Romanın kanaatince, Sovyetler, Almanlarla akdettik· 
Jeri anla~ma1ara hiç kulak asmıyarak, kendi menfaat· 
Ieri icabından olan hareketlere girişmekte hiç tereddfü 
göstermiyeceklerdir. Bundan dolayı Alman • Rus pak
tına İtnlyada itimat edilmemektedir. 
italyan ınaibuatma verilen direktifler neticesi, r,ca7e
teler komiinizm aleyhindeki neşriyata germi vermistir. 

• 

Bazı nazi ~eflerinin1 vaziyet iimitsiz olduğu takdirde 
Ilitlerin boJşevizmi dahi kabule mecbur olacağını söy
lemeleri ltalyada fena karşılanmıştır. Her şeye rağmen 
İtalyanın garp killtürünü ve katolik medeniyetini mü
dafaa edenlerin safındr bulunduğu söylenmektedir. 

*. 
Alman büyük Erkanı Harbiyesinin kanaatine 
göre, evvelce aakeri hizmetini ila etmemiş olan 
1918 - 1933 senelerine ait on beş sr.nıl esaslı ta
lim görmedikçe, ve silah kullanmasını öğrenme
dikçe mü~teliklere karşı taarruza geçilemez. Bun
ların talimi için asgari üç ay lazımdır. Büyük Er
kanı Harbiye, Alman orJuauna müttefik olarak 
yabancı a.keri kuvvetler iltihakı takdirinde, va
ziyetin yeni baştan tetkik edilerek ve evvelce ve
rilen hükmün değiştirilebileceği kanaatindedir. 

* Alman ordusunıla pek muhtelif fikir cereyanları me,·· 
cuttur. Bu :ırada Mareşal Göring garp cephesinde ,Ya
pıla('ak hir ta:ırruzun muvaffak olacağını tahmin eden
lerin ba~ımladır. Bu fikirde bulunanların kanaatince, 
garp cephesinde taarruza geçmenin sırası gelmiştir. 

Fakat bu taarruz ile beraber İngiltere üzerine Alman 
tayyareleri, biitün kuvvetlerile havadan hücum etm<'· 
lidir. Ayni zamanda da Reich'e muhtacı hulunıfoğu 

maddeleri temin için bitarafları tazyik lazımdır. an. 
hassa Holanda kerpeten tazyikı ameliyesine tahi tutu
larak, Hnlandada Al'!'.llanyaya elverişli hava \isleri te
min edilmelidir. 

Ama memleket miiifııfaası kap e
derse, bunların hi<' birisi çahştınl
maz. Ona süphe yok! Lakin bugün 
için umduğum ve zannetti;;im odur 
ki; bu icap henüz mevcut deiiJdir. 

Rusya • Litvanya 
Münasebatı 

Kaunas, 18 (A.A.) - (D. N.B.): 
Sovyet Rusya ile Litvanya arasın

daki 10 teşrinievvel tarihli karşılıklı 
yardım paktı hak' nda müzakereler 
de bulunmak Ü7 :re bir Rus askeri 
heyeti bu akşam Kaunasa gelecektir. 
Müzakereler karşılıklr taahhiitleri 
daha sarih ve kati şekilde tesbite ve 
Rus garnizonları ile askeri hava üs
lerinin yerlerini tayine matuf ola· 
caktır. 

Kaunas, 18 (A.A.) - Litv.;ııınya -
Sovyet hududunu kati surette tesbit 
eden protokol yarın Moskovada im· 
zalanacaktır. 

Vilno mıntakasrnın Litvanyaya 
terki merasiminin 21 veya 22 teşri
nievvelde vapılaca~ı zannedilmekte
dir. 
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Ebedi Şefin Olüm Y ı1 
DQnümünde Yapılacak 

Ihtif al Programı 

İŞİN ŞAKASI 

Yakası Açllmadık 

Tabirler 
Yazan: NACI SADULLAH v akUyle ortaya bir "Sinir harbi,, çık-

Ankara, 18 (TAN Muhabiri bil
diriyor) - Cümhuriyet Halk Partisi 
10 ikinciteşrin cuma günü Ebedi. Şef 
Atatürkün ölümünün birinci yıldö
nümü münasebetiyle bir ihtifal pro
gramı hazırlamıştır. O gün, memle
ketin her tarafında 1htif al yapılacak, 
halkevleri, mektepler, matbuat ve 
Ankara radyosu ilıtüale iştirak ede
cektir. 

pacak, müteakıben bir muallim ta
rafından Atatürkün hayatı, mektep 
ve millet için yaptığı büyük hizmet
leri hakkında kısa bir hitabede bu
lunacak ve Milli Şef İnönünün be
yannamesi okunacak ve merasime 
nihayet verilecektir. 

mıştı. Çok şükür, onu, sağ selAmet 
atlattık. Ondan sonra başımıza bir "Sulh 
taarruzu,, musallat oldu: Fakat, bereket, 
bu taarruzu da kazasız, belAsız savuştur
duk. Bu gidişle, - biltiln ümitcılzllklcre 
rağmen - kopmamasını bekledlğimız a
sıl muharebeden evvel, "Sinir harbi,, , 
veyn "Sulh taarruzu., kabilinden bazı ya
kası açılmadık tfıbirler duyacağımız mu
hakkak gibi görünüyor. İhtimal yakında: 

Programı aynen bildiriyorum: 

l - Halkevlerinde : .--------
Ebedi Şef Atatürkün ölüm gün ve 

saatine tesadüf eden 10/11/939 cu
ma günü saat 9,05 de bütün halkev
lerinde ve halkevi olmıyan yerlerde 
Parti meı-kezlerinde bir ihtifal top
lantısı yapılacaktır. 

Toplanılan yerin münasip ma
halline Atatürkün bir büstü, yoks3 
bir fotoğrafı konacak ve bu köşe 
Türk ve Parti bayrakl-....riyle ve çi
çeklerle süslenecektir. Tam o saat
te vazifedar kılınacak bir zat Atatür
kün o gün, o saatte öldüğünü kısa 
ve veciz bir ifade ile anlatarak ha
ztr bulunanlan ayakta beş dakika 
saygı susmasına davet edecektir. 

Bundan sonra, bir hatip Atatür
kün hayatı ve memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetler hak
kında bir hitabede bulunacak ve bu
nu müteakıp Milli Şef İnönünün, A
tatürk hakkında 21/11/938 de Türk 
milletine neşrettiği beyannamesi o
kunarak toplantıya son verilecektir. 

Toplantı bu suretle sona erdikten 
sonra var~. Atatürkün heykeli ve
ya büstü olan meydana topluca gi
dilerek bir çelenk konacak ve me
rasime nihayet verilecektir. 

2 - Mekteplerde: 

Bütün mekteplerde saat 9,05 de 
talebe mektebin münasip bir salo
nunda toplanacak ve ayni şekilde 

beş dakika ayakta saygı susması ya-

3 - Ma~buat: 

10/11/939 günü bütiin Ti'ırk mat
buatı baş sayfalarını siyah çerçeve 
içine alacaklar ve Atatürkün hayat 
ve eserlerini canlandıran, ölümünün 
mucip olduğu büyük teessürü ifaıie 
eden ve Kemalizmin ilelebet yaşıya. 
cağı hakkında yazılar yazacaklar· 
dır. 

4 - Radyoda : 

10/11/939 günü ı urınye raayosu 
sabah neşriyatında Ajans haberle
rinden sonra: 

"Aziz yurtdaşlar, 
Bugün Ebedi Sef Atatürkiin ölü

miinün ilk }'1ldönümüdür. 'fürkiye 
radyosu o gün bu büyük acı dolayı
sile Milli Şef İnönünün büyiik Türk 
milletine yaptığı beyannameyi oku
yacak ve milletin bu büyük elemine 
kapılarak tazimen susacaktır ... 

Bundan sonra radyo, fnönünün 
beyannamesini okuyacaktır. 

Öğle ve akşam neşriyatında ise, 

yine yalnız Ajans haberlerini söyli

yecek ve bunu mütcakıp: 

.. Sayın yurtdaşlar; 

Bugün Ebedi Şef Atatürkün ölü
münün ilk yıldönümüdür. Türkiye 
radyosu, Türk milletinin bu büyük 
elemine kapılarak tazimen susuyor.,. 
sözile neşriyatını tatil edecektir. Ve 
bugünkü konuşmalar, muhtelif ya
bancı dillerle tekrarlanacaktır. 

Radyo bugünkü sabah neııriyatı
nın ihtifal kısmını 9 zu 5 geçecek şe
kilde tanzim edecektir. 

"Harp sulhü,, olacak. Onun orkaSJndan da 
sırayla: "Bitoraflar muharebesi,, ; ''Sulh 
istl!Ası,, , "Mütecavizler anlaşması., , "Sulh 
boğazlaşması,, , "Muharebe düğünU., ka
bilinden garip hfıdisefor göreceğiz. 

Yani sizin anlıyacnğınız, bugünün ı;ul
hü, ve bugünün harbi, tıpkı patlıcana 
döndil: Baksamzn? Garp cephesinde 
"Hnrp oturtması,, , Orta Avrupadn "Sulh 
çorbası,, , "Sulh bayıldısı,. , "Harp bayıl
dısı., , birçok radyolarda "Harp dolması 
"Sulh söğüşü., , birçok gazetelerde I~~: 
"Sulh salatası., var. Yani, bugünkü dün
yada, harbin, ve sulhün, - kendilerinden 
bnşka - her şeyi yapılıyor. 

Harbin ve sulhiin türlü tilrlilsilnCi görü
yoruz. Hattfı, birbirleriyle muharebe ha
linde bulunan bau devletlerin, bir cep
hede dövilştilklerine, diğer cephede öpiiş
tilklerlne bakılırsa, biltiln dünyanın yut
tuğu bu garip "Siyaset dolması,. na, şu 
ismi de takabiliriz: 

"- Sulh salçalı harp tilrlüsü!, 

• 
Yeni muharebe ıebepleri 

Eğer ürktüğümüz harp, olanca dehşetl
le koparsa, acaba, sözlerin halledıımediti 
davaları, toplar halledebllccek mi? 

Bana sorarsanız, bu suale maalesef, 
nikbin bir cevap vııremiyeceğlm. Hatta 
ben kanlim ki, bugünün harbi, ortaya, is
Ukliıllcrlnden, topraklnrından, refahların
dan mahrum kalmış bir çok mağlup mll
letlcr, birçok yeni ihtilfıf mevzuları, yani 
bir çok yeni muharebe sebepleri çıkaro
cak. Ve muharebe biter bitmez, millet
ler, bu yeni davaları halletmek için der
hal siltihlanmıya başlıyacaklar. Hakiki 
sebepleri ortadan kalkmadıkça, kısa ve
ya uzun fasılalarla muharebelerin mutlaka 
tekcrri.ır edeceğine inanan zeki bir Fran
sız muharriri, !clseft diyebileceğim, fev
kaltıde ince bir nükte savurmuş. Muhar
rir, iki kişiyi konuşturuyor. Birisi: 
"- Nihayet, diyor, harp başladı! 
Öteki: 

TAN 

Düzcede Biçki 

Düzce, (TAN) - Bayan Cemile
nin açtığı Biçki ve Dikiş Yurdu ilk 
mezunlarını vermiştir. Mezunların 

vücude getirdiği eserler, Halkevin-

Sümerbank ve Etibankın 
Vaziyetleri 

Ankara, 18 (TAN Muhabirin-
den) - S~merbank ile Etibank işlet
melerinin alacağı yeni şekle dair ha 
zırlanan layihayı hükumet yakında 
Mecllsc verecektir. Layihanın aldığı 
son şekle göre her 2 bankanın emrin
de halen bulunan işletmeler muhtelif 
gruplar halinde bir tasnife tabi tutu
lacak ve her bir grup İktısat Veka
letine bağlı mü~takil l:ili'er işletme o
lacaktır. 

Mesela kimya ma8deleri itibariyle 
kağıt ve sellüloz fabrıkaları bir 

grup, yünlü ve pamuklu mensucat 

fabrikalan diğer bir grup teşkil ede
cektir. 

Sümcrbank ismi, bu işletmeleri 

finanse edecek olan 'Mali müessese
nin ismi olarak muhafaza edilecek
tir. 

------o:.__ 

Erzuruma Giden 
Vekillerimiz ve Davetliler 
Ankara, 18 (TAN) - Bugün Erzu

ruma üç tren hareket etti. Bunlarla 
Erzurum hattının açılrş merasiminde 
bulunacak davetliler Erzuruma git
tiler. 10,50 de kalkan trenle de acJli-

ve Dikiı Sergisi 

de açılan sergide teşhir olunmuş ve 
takdir edilmiştir. Resimde yurt mü
dürü ile sergide eserleri teşhir edi
len kızlar görülmektedir. 

Cici Berbere 
Piyango Çıkh 

Denizli (TAN) - Tayyare pi -
yangosunun son keşidesindeki bü -
yük ikramiyenin onda biri, Delikli 
Çınarda Cici berber salonu sahibi 
Hacı !smaile çıkmıştır. 

TEŞEKKÜR 
Ağabeyimiz Baha Saidin anı su

rette hazin zıyaı münasebetile mek
tupla, telefonla, telgrafla teessürle
rini izhar ederek veya cenazesinde 
bulunarak teessürümüze ortak ol
mak hitfunda bulunan bütün dost 

' tanıdık ve akrabalara ailemizin te-
şekkürlerini sunmak isterim 

Feyzi 

iRTiHAL 
Esbak Dahiliye Nazırı Sait Efendi 

zade Halit Bey refikası ve İstanbul 
Telefon idaresi memurlarından Bay 
Reşit Halil Gönçün validesi Bayan 
Reşide Halit Gönç 18 tesrinievvel 
çarşamba günü irtihal etm"iştir. Ce
nazesi yarınki cuma günü saat on 
birde Ltılelide Tayyare apartmanları 
birinci dairesinin 6 numarasından 

kaldırılarak namazı Beyazıt camiin
de eda edildikten sonra aile kabris-

RAD~C> 

r. A. Q. 
r. A. P. 

Perıembe, 19. 1 O. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 12.50 
Türk Milzfğl. I - Mahmut Kanndas ve 
Sadi Yaver Ataman: Halk tGrkillerf. II -
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan Refik 
Fersnn. Okuyan: Mefharet Sağnı.ık. ı -
Mahur Peşrevi - Rauf Yekta Bey, 2 -
Rahmi Bey - Mahur şarkı: (Esir ettin 
beni ey dllpesendlm), 3 - Faik Bey -
Rast şarkı: (Jaleler saçsın), 4 - Rakım -
Hüzzam şarkı: (Aşkın bana bir gizli elem 
oldu), 5 - Rakım - Gülizar şarkı: (Göz
lerimden gitmiyor), 6 - Mustaf:ı Ca\'UŞ -
Bayatı şarkı: (Canım tezdir sabredemem), 
7 - Saz semaisi. 

13.30/14.00 Müzik (Kanşık program -
Pi), 18.00 Program, 18.05 Memleket saat 
ayarı, Ajans, ve Meteoroloji haberleri. 
18.25 Muzik (Radyo Caz orkestrası), 19.00 

Konuşma (Ziraat saati), 19.15 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma (Dok- k 
torun saaU), 20.30 Türk Müziği. Çalanlar: lı 

Vecihe, Fahire Fersan, Refik Feı:san. ı -- lı 

Okuyan: Semahat Özdcnses. ı - Bayati- ti 
raban peşrevi, 2 - Lemi - Baynilraban k 
şarkı: (Bnkasız hüsnün güvenme anına), lı 

3 - Re!ık Fersan - Hicaz şarkı: (Geçti h 
rüya gibi), 4 - Şemsettin Ziyu - Hicaz 
şarkı: (Olalı ben sana bende), l5 - Re-
fik Fersan - Tnnbur taksimi, 6 - Musta- l'ı 
fa Nafiz - Hüzzam şarkı: (Gön1üm nlı e ~ı 
bir senden uzak günleri saysın) JI - 1-
0kuyan: Melek Tokgöz, ı - Rah~I Bey -
Hisarpuselik şarkı: (Bir nevclvansın), 
2 - Rahmi Bey - Hisarpusellk 3::ırkı: 
(Dildıı artık kalmadı), 3 - Sel Pınar -
Karcığar şarkı: (Kalbimi ayağına atsam), 
4 - Osman Nihat - Kürdili şarkı: (Kaç 
yıl yilreğim). 21.15 l\liizik (KilçUk orkes
tra - ŞeJ: Necip Aşkın, J - Monti: Çar
daş, 2 - Rachmaninow: Serenad, 3 - Er
nst Arno Naundorf'. Arzu (Vals), 4 -
Robcrt Lenschncr: Mazurka (Fantezi), 
5 - Franz Abt: (Ormanlarda, ve Ninni, 
6 - Keler Bela: Kelebek Avı (Balet l\Iil· 
ziği). 

lfl/Jt--- BU AKŞAI\f; BÜTÜ:N İSTANBUL HALKI 
Sinemanın en mükemmel ve en büyUk Çift artisti olan 

__ , 
"- Evet. .. Maıılescf ba~ladı .. Dl"or ve ye, maarif, nafıa ve münakalat Ve- tanının bulunduğu Karacaahmcdc 

ıllivc ediyor: · ' killeri Erzuruma hareket ettiler. defnedilecektir. Cenabıhak rahmet 

22.00 Memleket saat ayan, Ajanı:: hıı
berlcri, Ziraat, Esham - Tnhvilı\t, Kambi
yo - Nukut Borsası (Fiyat), 22.20 Mfizlk: 
(Kuçük orkestra - Yukarıdaki programm 
devamı), 22.35 Müzik: (Canbancl - Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanış. 

. ANNABELLA 
~~~~-..--'-...-ıt· .._ J."111.:11111 eo.ı::ııııı ..,,,., ı:>unuı.ıa 1ı0u• 'eyliye • 

rakinden kısa sürsün!. ---------------

ve JEAN • PIERRE AUMONT Tarafından • 
Bir rodyo başındayız: Kısa dalgayı çe

viriyoruz: Bcrlln konuS"Uyor: 

VEFAT: Yanıkoilu Mustafa Kaptanın 
Refikası, Sl.ileymaniye ve Sisli Terakki Li
sesi öğretmenlerinden Hasenentn annesi 
ve Bahriye mütekaitlerinden Şükrü Pala 
ve Vasıf Özerdem ve evkaf mülhaka ınü. 
dürü Salih Erguner ve tı; Bankası İstanbul 
Şub~si Hukuk müşavirliii memurlarından 

Ekrem Güçlüerin kain valideleri Salihatı 

nisvandan Bayan Emine Münevver vefat 
etmiııtiı·, Cenazesi, Nişantaşı Vali Konaiı 
caddesinde Küçük Palas apartımanından, 

bugün saat 9.30 da kaldırılarak namazı E. 
renköy camiinde kılındıktan sonra, Sahra. 
yı Cedittckl makberlne defnedılccekU!. 

[~TIYATROL-~: 
hı 

tı 
bilhassa kadın ve erkeklerin gece hayatını yaşadıkları Paris 

Jerinin macera ve esrarını ifşa etmek emeliyle çevrilen 

ŞiMAL OTELi 
Şaheserini takdir nazarı ile sc.-yretmek için 

muhit· 

SARAY Sinemasına 
koşacak ve sefahat ve cinayete sevkedcn aşkı... gece balolannı .•. 
ve gece yarısı aşklarını ... gözleriniz önünde canlanacaktır. ilaveten: 
FOKS JURNAL Harp cephelerine ait en son hadiseler... en son 

dünya havadisleri. Yerlerinizi evvelden aldırınız , 

Sporcular ... Şampiyonlar ... Gen~ler ... Çocuklar ... ve bütün İstanbul ... 
dikkat edin kahkaha tufanı yaklaşıyor. Amerikanın en me§hur lastik 

ağızlı komiği 

J O E BRAVN 

"- Biz, İngilizlerin Ark Ruayal tayya
re gemisini batırdık!,, 

Uzun dalgayı çeviriyoruz. Londra ko
nuşuyor; 

"- Ark Ruayal tayyare zırhlımızda, 

mükellef bir balo verildi!!,, 
Orta dalgayı çeviriyoruz: Parls konu

şuyor: 

"- Garp cephesinde büyük ve muvaf
fakıyetli bir taarruz yaptık!,, 

Yine kısa dalgayı bulup, Berlini dinli
yoruz: 
"- Garp cephesinde, Fransız askerle

riyle askerlerimiz arasındaki dostane te
maslar gittikçe samimileşlyor: Dun ak
şam, Majino istihkfımlarında Fransız dost
larımız tarafından verilen bir ziyafette, 
askerlerimizle Fransız askerleri sabaha 
kadar beraber dansettilerl,, 

Biz tekrar orta dalgayı ararken, bütiln 

• Allah rariki rahmet eylesin. 

Şehir Tiyatroıu 

TEPEBAŞI "DRA.M., KISMINDA evı 

Bu akşam saat 20.30 da 
AZRAiL TATiL YAPIVOR 

Otı 

ho 
"KOMEDi,, KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 dll de 

i ı ldı' il .ND STAN CEVİZİ 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da (ZIR DELİLER) 

,-------------------------------------~ 1 FİLMi GöREN VE GÖRMEYEN ON BiNLERCE MOŞTER1LERlMlZ1N TALEP VE 
ISRARI OZERINE DONY A SlNEMACILIGIN iN ŞAHESERi 

MARIE ANTOINETTE 
POLO 

, Türkçe 

ŞAMPiYONU 
bunları dinliyen bir arkadaş dayanamı- TÜRKÇE SÖZLÜ Nüshası YALNIZ 
yo,~~ Yahu, diyor, kapatın şunu: Zihni- İ P E K 

Filminde hepınizi kahkaha şampiyonu yapacaktır. 

...................................... ~---· 
m!ze dokunacak: Zira bunlar, uzun dal- Sinemasında daha bir kaç gün temdit edilmittir. 
ga, kısa dalga, orta dalga filftn değil: Ka- ' Seanslar: 1.30 • 4 • 6.30 ve 9 da 
rışık, ve ince dalga! .,..,. .. •••••••••••• ••• .. ••••••••••il' 

Dirayetı aliyeleri daha fazla tafsilattan müstağnidir. 
Artık kabulü havi kati cevabınıza muntazırım. 

Naz.ır: ADIL 
Adil ve Galip beyler, bu suretle makine başında 

biraz daha konuştuktan sonra, anlaşıyorlar. Nazır. 
resmi muameleyi yaptırmak ve Ali Galib!n Sıvas 

valiliğine ve kumandanlığına tayini iradesıni al. 
mak üzere ayrılıyor, Galip te yemeğe ve tedbir al· 
mıya gidiyor. 

Ertesi gün Ali Galip bir telgraf çekerek son emre 
ve talimata intizar ettiğini bildiriyor. Daha evvel de: 
"Mesele o kadar müşkül değil, inşallah muvaffakıyet 
sühuletle ıstihsal olunur. Bu havalide tanıdığım ni
zamiye ve jandarma ile aşayirden yüz atlı maksada 
kafidir.,, diyor. Onun verdiği sözün hulasası şudur: 
Yeni vozi!esine gitmek üzere hemen Elazize hareket 
edecek, Kahta taraflarından yüz atlı tedarik etmek 
için de şimdi makine başında lazım gelenlerle görü. 
şecek! Nazırın da 1 eylulde ona yazdığı son telgraf 
şudur: 

1 - Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve padaşları 
muti olduklarını iddia ettikleri halde tahrikata de
vam ediyorlar. Kendilerile hemfikir olım memur
ların müsamahasından bilistüade emin oldukları 
sahada serbestçe dolaşıyorlar. Hiçbirinin elyevm bir 
sıfat ve salahiyeti yoktur. 

2 - Emin olduğunuz kimselerden bir kaç yüz sü. 
vari ile Biğteten gidebilirseniz oralarda tesadüf e
deceklerinizi derdest ve izam edebilirsiniz. Diğerleri 

TEFRiKA 
tabii kaçacaklardır. Bir daha da oralara yanaşamıya
caklardır. Bu süvarilere jandarma muhassesa.tı veri. 
lebilir. 

3 - Valı ve kumandanlık salahiyetlerinin yeddi
nizde içtimaı muvaffakıyeti temin edeceği derkar
dır. 

4 - Kolordu kumandanı Salahattin Bey namında 
bir miralay<lı:. Istanbuldan yakında gönderilmiştir. 

Naz.ır: Adü 
2 eylfılde iş artık katiyet kesbediyor, Galıbin Sı

vas valiliği ve kumandanlığı için meclisi vükel.adan 
karar, padişahtan irade isteniyor. 3 eylıilde de - sa
bırsızlıktan kabına sığamıyan, yerinde oturamıyan -
Ali Galibe - resmi surette tebligat yapılıyor ve ta
limat veriliyor. 

Babıalinin büyük bir suikaste nasıl giriştiğini 

gösteren vesikayı aynen dercediyorum: 

Elô.z.iz. V ali•i Galip Beyelendiy._ 
No. 906 - Bizzat halledilecektir. 

No. 46 
C- 2 Eylul 335. No. !ki· 
An:olunmuştur. Iradei seniyesi bugün sadir ola. 

caktır. Binaenaleyh kesbi katiyet etmiştir. Talimat 
şudur: Malfımunuz olduğu veçhile Erzurumda kon
gre namı altında bir )caç kişi toplanarak bir takım 

kararlar ittihaz ettiler. Ne toplananların, ne de itti
haz ettıklerı kararların ehemmiyeti vardır. Fakat bu 
haller memleketçe bir takım kılü kali mucip oluyor. 
Avrupaya ise pek mübalağa ile aksettirıliyor-. Bina
enalazalik pek fena tesirat hasıl etmekte bulunuyor. 
Ortada şayanı ehemmiyet hiçbir kuvvet, hiç bir va. 
ka olmadığı halde mücerret bu mübalagat ve sulte
sirattıın endişeye düşen Ingilizlerin ahiren Samsuna 
epeyce bir kuvvet çıkaracakları istidlal olunuyor. 
Hükumetin. umum sırasında tarafınıza da icra ettiği 
tebligatı mahimeye mugayir hareketlere devam e
dilirse çıkarılacak ecnebi kuvvetlerin Sıvasa ve ora
dan daha ileriye giderek bir çok yerleri işgal etme. 
leri ihtimali bait değildir. 

Bu ise memleketin menafiine bit-

tabi miinafidir. Erzurumda toplanan eşhası mah'.i
menin kariben Sıvasta içtima ederek yine bir kongre 
akdetmek istemekte oldukları muhaberatı vakıadan 
anlaşılıyor. Böyle beş on kişinin orada toplanma~ın
dnn hiçbir şey çıkmıyacağı hükumetçe malumdur. 
Fakat bunları Avrupaya anlatmak mümkün değildir. 
Işte bunun için bunların orada toplanmasına mey
dan vermemek icap ediyor. Bunun için de evvel be
evvel Sıvasta hükumetin itimadı tamına mhzhar 
ve selar.ıeti memlekete ınuvafık olan •.ebligatı har. 
!iyen icraya azim bir vali bulundurmak lazım gel
mP.ktedir. Zatı valalarını anın için oraya gönderiyo
ruz. Gerç Sıvasta kongre akdetmek istiyen bir kaç 
kişiye mümanaat etmek o kadar güç bir şey değilse 
de erkan ve ümera ve zabitan ve askerin bazıları da 
bunlarla hemfikir oldukları anlaşılmasına naı.aran 

hükumetin ittihaz edeceği tedabiri ellerinden geldiği 
kadar ta'ib ve eşhası malıimeyi mümkii.n olduğu ka-' 
dar ilza::xı edecekleri nazarı dikkate alınarak şayanı 
itimat bir iki yüz kişinin refakatinizde bulunması 

temini muvaffakıyet için münasip görülmektedir. 
Binaberi:ı evvelce yazdığım veçhile oralardaki Kürt
lerden itimat edilen yüz, yüz elli kadar süvariyi bir
likte alarak ve niçin oradan gidildiği hiç kimseye 
sezdirilrr.eder Sıvasa hiç kimsenin intizar etmediği 
bir zamanc'a bilvusul vali ve kumandanlığı hemen e
le alacak ve oradaki jandarma ve askeri - miktar
lan ciizi olrr.akla beraber - hüsnü idare edecek o
lursanız kar~ınızda başka bir kuvvet bulunmıyacağı 

(Devamı var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
Olznıyan memlekeUer için aba ne 

rı, beden müddet sıraslyle 30, 111, 9, 

50 3,5 liradır. Abone bedeli peşindllr. 

e Adres değiştirmek 26 kuruştcı:r. 

Cevap için mektuplara 10 kuruslu.k 

']; -E!11 ilAvesi lb.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

~Boşanma 

>~ Davalarında 
kolayhk 

i, Dün haber verdiğimiz gibi. ' bo· 
o şanına davalarını kolaylaşıtır· 

l:ııak için Kanunu Medeni ile Ulu· 
kuk Usulü Muhakemeleri Kan,!ınU· 
tı.llll bazı maddelerini değiştiren ka · 
ti.tul layihası, Başvekiılete verilımiş· 
tir. Biz, bugünlerde Mecliste miiza· 

n keresine başlanacak olan bu layf ha· 
• llın, çok isabetli bir görüş malu;ulü 

ti hııiı.ınduğuna kaniiz. 

i~_ İftiraklann güçleşmesi, izdivnçla
i ~ arttırmamış, bilakis azaltmıştır. 
le ~ira, aile bağının devamını, kaııan· 

la. temin etmek, dünyanın hiç; bir 
- ~etinde müsbct netice vermiş ~ğil
ı: dil', Kanunun ayrılmalan güçleıştir
- inesi, her ihtimali hesap eden bir! çok 

~İlllseleri, e\·lenmek niyetinden• vaz 
ı; ieçinnektedir. Bu yüzden, biriblirle

l'iyle, medeni nikahı kıymadan )1 aşa· 
ay, tercih edenler çoğalmaktndır. 

lleıe, iki tarafın da, boşanmak Uste
llıesine rağmen ayrılmanın mümkün 
lalllayışı, bugüne kadar, birı çok 

• ~enfi neticeler doğurmuştur. l 
1lUtün bunları düşiinünce, boşan

~aların kolaylaştırılmasını çok ye

l'iııde bulmamak mümkün değildir. 
Itanun yeni şeklini alarak tatbik e· 
dildiği zaman görülecektir ki,. bo--

llnıalarm kolaylaştmlması, bit ha· 
~1llldan, izdi\'açların da kolayhştr
tılınası demektir. Bunun içindiır ki, 

~i:ı, bu yüzden, izdivaçların arraca· 

tına kaniiz. Bugüne kadar, bir· çok 

tvu kadınlar ve erkekler tanıdı»;: ki, 

()tılara boşanmayı cazip göstcreıiı, ve 

boşanmak arzusu duyuran sebepler· 

den birisi de, boşanmanın zorlluğu 
ldi. Bu zorlukla birlikte, boşanmıının 
Cazibesi de ortadan kalkmış olacnk· 

lır, Hulasa, hiç şüphe yok ki, başan
tlıanın zorluğu, iıdh·aç arzusu o esli-

1 
l'etılerin psikolojileri üzerinde· de 

~etıfi bir tesir yapmaktaydı. Buna 

'tı.andığcmız içindir ki, hazırlanması-
:• Çok isabetli bulduğumuz bu ı ayi· ı· 
\>anın tatbikat sahasında bir anı ev-
et Yer almasını temenni ediyornz! 1 

* 8•nzin Sarfiyafı 
'------~~~~~~~~ 
h· İki gün evvel, gazetelere aksmıen 
~ır havadise göre, bugünlerde, hen· 
,., il 5ıtl'fiyatının tahdit olunması ihti· 
"•il]' 
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1 .tnevcuttur. Ve bu karar tatbik 
le ~tıduğu takdirde, hususi otonıo bil
~·er e, bazı arabalara benzin veril mi
~ll Cektir. Vakıa, dün, belediye~ bu 
hi~~sta henüz hiç bir malumatl sa
~a/ bulunmadığını bildirmiştir. ·FJl. 
lii ' devletin böyle bir tedbir almuk 
tt:lltnunu duyması ihtimal huduHa· 
t-, •: t~a~en dışında değildir. , Zi· 
l'iy, .er ıhtımali hesaplamak mec bu
tedht.•nde bulunan devletin, ihti3·ati 

ll'} • 
\>er erı arasında bu karara dn ; yer-

li' llıesi bittabi miimkündür. 1 

'°et-•aıkat, bizce, bu kabil kararfonn 
ı ille . 1 da 'il sıy e tatbik olunması aranm-

bıı k zun zaman geçmemelidir. ?lira, 
daıı al'arın, tatbikine başlanılmns ın
~ab .~"'7el şüyuu, bazı kimseleri nııu. 
() t~k t~dhirler al mı ya sevkedebi lir: 
hellı. dırde ise, hem muhtekiı:'ler, 
tıı. h de., bu kararın tatbikinden sıon · 

Cllz' 
ler 'h ın bulanuyacak olan kiruse-

' 1 t" l\1 b 
1 

•Yat benzin toplamak fırsatı-
lttrıau Urlar. Ve onlar bu fırsatı ..ı bıu
lıl\'ı,.1rsa, '\"erilen kararın tatbikind en 
1 .. an . ' 
~itıd· netıce hnsıl olmaz. Buı ıun 

ır k' 
r\llt il ı, hu kabil tedbirleı·in 'şi.i· 
'afesj e. vukuu ara!'lındaki zaman ime. 
'l&ka;ın çok kısa olması lüzum unu 
'1fe ab~l~ra hatırlatmayı milli· bir 

ılıyoııız! 

Bu yazı, size. 

verecektir. Bu 

yeni harbi, 1939 harbini tda re eden kumandanların kısaca hayatlarını 

kumandanlar, General Gamelin, Lord Gort ve General Brauc:hitsc:h 'tir. 

Ha1rlbü 
üda1re 

Küm~&lr 
Edüyo1r? 

GAMELIN 

General Gamelin, tam Napolyonun boyun. 
dadır ve bugün yalnız Fransanın değil, 

belki de dünyanın mukadderatı onun elindedir. 
Kum rengindeki saçları, yaşı hakkında hiçbir 
şey ifade etmiyor. Halbuki 67 yaşındadır. Fakat 
çok dinç görünür. Kim olduğunu tanımıyıırak 

sivil elbiseli görürseniz onu, endamına itina e
den çevik bir iş adamı sanırsınız. Bu ufak tefek 
adam, hayatında muvaffakıyetten başka bir şey 
tanımamı,Ştır. Mektebinde daima sınıfın başında 
idi. Her yaptığı işi iyi yapmakla tanınmıştır. 

Askeri coğrafya, yahut sulu boya resim yapmak 
onun için farklı değildir. Daima iyi ve daima 
nıü..ltemmel yapmak ister 893 te Saint Cyr'den 
birinci olarak neşet etmiştir. 

Zekasının inceliğinden başka hafız;tsının 

kuvveti, tenkit kudreti ile tanınmıştır. Onu si. 

nirlendirecek, rahatsız edecek birşay yoktur. 

Her işi sükunetle karşılar ve başarır. Geçen 

harpte, vaktinin bir kısmını da Bergsonu tetki. 

ke hasretmişti. Fakat bu hareketi onun Mareşal 

Joffre'in en kıymetli mesai arkadaşı olmasına 
mani olı9lamıştı. 

Bir defa General Gamelin kendini bir tek 
fırka ile altı Alman fırkası karşısında bulmuştu. 
Çekilmek en uygun hareketti. Fakat General 
Gamelin başka türlü hareket •etti. Almanlara 
sağdan ve soldan hücum etmiş ve Almanlar çe· 
kilmiye mecbur olmuşlardı. 

Gameli.n harpten sonra askeri bir heyetin ba
şında Brezilyaya gitti, sonra 1925 te Dür
zilerin isyanile meşgul olmak üzere Suriycye 
tayin oluı~du. Daha sonra süratle ilerledi ve 931 
de arkanı harbiye reisliğine 935 te Başkuman
druılığı deruhte etti. 

BRAUCHiTSCH 

A lman orduları Başkumandanı Gencraı 

Brauchitsch , Almanyanın büyük askeri 
liderleri arasında mevki almıya nam. 

zettir.2 yıl önce yalnız muktedir bir zab~t olarak 
maruftu. Bugün en.muvaffak generallerden bi. 
ri olarak şöhret kazanmıştır. 

Kendisi eski bir aristokrat ailenin çocuğudur 

ve 1881 de Berlinde tloğmuş, 19 yaşında !kinci 

mülazim olarak orduya girerek 1938 senesinde 

normal terfilerle ilerlemiştir. Geçen Büyük 

Harpte, yaptığı hizmet, pek mühim değildi. 

1933 de nazistlerin iş başına gelmeleri üzerine 

süratle ilerliyerek evvela birinci ordu kuman· 

danı oldu. Sonra 1938 de yapılan kansız tasfiye 

neticesinde Fon Friçin halefi olarak ordu başku
mandanlığına geçti. Onun "evvela asker,, oldu. 
ğu söyleniyor. Kendisi tam manasile bir Alman 
askeridir Askerlik üzerinde derin tetebbuları 

vardır. Fakat siyasetle meşgul olmamış ve yal
nız ordunun işlerile alakadar olmuştur. Az söz 
söyler ve maksadını kısa cümlelerle üade etmek 
ister. Adolf Hitlere karşı sadakati hudutsuzdur. 
Şöhreti, Alman milletinin ve ordusunun yeni 
kahramam olmaktır. Onun Ludendorf gibi bir 
rol oynaması bekleniyor. 

As~terliğin akademik mektebine mensuptur. 
YEni Alman ordusunun kuruluşunda General 
Frit.z ve Mareşal Blumberg ile birlikte mühim 
rol oynamıştır. Sigfrid istihkamlannm bir an 
evvel inşasında büyük gayreti görülmüştür. 

Evlidir. Yaverlerinden biri de oğludur. 
Polonyadaki Alınan harekatını bizzat idare 

etmiş ve Nazi Partisinin en büyük as..ltcri ma. 
dalyasına istihkak kesbetmiştir. 

G O R T 

1 ngiliz ordulan Başkumandanı Lord Gort, 
tam meslekten yetişme bir askerdir ve 

geçen Büyük Harpte gösterdiği yararlık yü
.zünden Viktorya salibini kazanmıştı. Ingiltere. 
nin Hanow ve Sandhurst askeri müesseselerin. 
de, ordunun aristokratik ananeleri içinde yetiş. 
miştır. 

Lord Gort, 53 yaşındadır. Orta boylu, ince, 
seyrek saçlı bir adamdır. Tatlı tatlı konuşur, 
son derece mütevazi, gösterişsiz ve sıkılgandır. 
Yerli ve yabancı arkadaşları tarafından sevilen 
bir askerdir ve bunların hepsi de onun askerli
ğini de, insanlığını da takdir ediyorlar. 

Gort 1905 de orduya ikinci mülazim olarak 
girmiştir. 1914 harbi koptuğu zaman, 
Londra lıavalisi kumandanının yaveri idi. Fran.. 
saya göLderilen Ingiliz askerlerile birlikte 
Fransaya gitmiş, ve 1914 de Mons'ta harp eden 
Ingili.z askerlerile birlikte harbe iştirak 
etmiş, muhtelif mevkilerde vazife alınış, üç ke. 
re yaralanmış ve bu yüzden rütbe ve nişanlar 
kazanmıştır. 

Gort, harpten sonra erkanı harp mektebine 
devam etmiş ve daha sonra bu mektepte nıual
limliğe tayin olunmuş, 927 de Şanghay müda
faa kuvvetlerine iltihak etmiş, 1932 de General 
rütbesile Hindistana gitmiş, 1935 te terfi etmiş, 
1936 da erkanı harp kollejinin şefi olmuş ve 
l!-137 de Ingiltere erkanı harbiye reisliğine ge
tirilmiştir. 

Ingiltere ve Fransanın Almanyaya kal'şı 
harp ilan etmeleri üzerine erkanı harbiye reis. 
liğinc tayin olunmuştur. General Ironsid ile 
birlikte Ingiltere imparatorluğunun bütün kuv
vetlerini idare etmektedir. Ingiliz ordusunda 
~öhreti "Kaplan11 dır. 

Y az içinde de öksürenler bu
lunur ama kış yaklafıbkça 

öksürenlerin sayısı artıyor: Kimi· 
si nezleden, kimisi yazdan hatta 
daha önceki kıştan kalmış müzmin 
bir hastalıktan ... Onların vakit va
kit çıkardıkları seslere hep öksü. 
rük deriz. fakat öksürüğiin çeşit· 
leri pek çoktur. O kadar ki her <-e
şide bir numara koyara~ .alfa· 
be harfleriyle sıralamak ıstıyen
lere tekmil harfler yetişmez. 

LOKMAN HEKiMiN ö&OTLERİ 
deden, karından gelir. Kulak has· 
tahğından bile öksürenler olur. 

Öksiiriiğün çeşitlerini ayırt <:~e
bilnıek pek faydalı bir şc.y~ir. ~k
sürüğiin karakterlerine ıyıce dık· 
kat edilirse yalnız öksiirüğii dinli
yerek hastalığı teşhis etmek çok 
defa miimkiin olur. Ancak öksii· 
rük çeşitlerinin hepsini burada 
saymıya kalkışırsam okuyanlara 
öksürük gelmese bile baş ağrısı ge. 
leceğinden korkarım. Onun için 
öksiirükleri kısım kısım aylrdıktan 
sonra, pek meşhur bir kaç türlü· 
sünün karakterlerini anlatmıya 
çalışacağım. 

Bir kere, öksürüğün kuntsu O· 

ÖKSÜRÜK 
lur. Bu türlüsü en ziyade bu mev· 
simde göğüs nezlelcrinin başlan· 
gıcmda, bir de boğazın biraz aşa· 
ğısındaki nezlelerde meydana çı. 
kar. Kuru öksiirük uzunca devam 
ederse can sıkar. Göğiisii iyice mu· 
ayene ettirmek li.i.zumlu olur. 

Islak öksiirüğün ne demek oldu 
ğunu tabii tahmin edersiniz. Fakat 
ıslaklık fazla koyu olursa ona yağ· 
lı öksürük derler. Bu tiirli.isü de en 
ziyade göğüs nezlelerinin sonun· 
da, bir de miizmin göğüs hastalık
larında meydan çıkar. 

Nöbet nöbet gelen ve üst iiste 
tekrarlıyan öksüriik insanı hayli. 
ce yorar. Bu da en ziyade ihtiyar· 
larda, nefes borularının geni!ile
mesinden, bir de çocuklar boğ-maca 
öksüriiğüne tutuldukları vakit işi
tilir. İnsanın ncf es borusuna su 

MEVSiMi 
veya yemek parçası kaçtığı vakit 
gelen iistüste öksürük, tabii, bir 
hastalık sayılamaz... Öksürük nö· 
beti gece gelirse astma hastalığına 
delalet eder. 

Bir de boğuk boğuk öksürük 
vardır. Hançere ve göğüste biiyük 
nefes borusunun iltihabında işiti. 
lir. 

Öksürük en ziyade gö~üs hasta· 
lıklnrının alameti olmakla beraber 
burun hastalığından, boğaz hastalı
ğından da gelir. Tiitiin içerken du· 
manı çok yutanların öksiiriiğü bo· 
ğaz iltihabındandır. Tütiin içen
lerin öksürüğii yazın kurak hava
larda işitilmediği halde sonbaharda 
ve kışın meydana çıkar. Pipo i~en
lerin öksiirnıemeleri, şiiphesiz, pi
ponun dumanını yutmadıklann· 
dandır ... Öksürük banlannda • 

Öksürük nereden gelirse gelsin, 
onu dindirmek için kullanılan 
türlü türlü ilaçlar vardır. Ancak 
her öksürüğü dindirmek iyi olup 
olmadığı çok düşünülecek bir şey. 
dir. Öksürük göğüsten bir şey çı· 
kanyorsa öksürük kesilince o şey 
göğüste kalrr ve nefese darlık ge· 
tirir. Onun için, mesela göğüs nez· 
lesinde, öksürüğü kesmemek kes• 
mekten daha hayırlı olur. 

Kuru öksürüğe gelince. onıt da 
insan çok defa kendi kendine din
dirir. Çünkü böyle öksürük, biraz 
da, kaşınmak gibidir. İnsan kaşın. 
maktan vaz geçebildiği gibi öks~· 
rüğünli de biraz gayretle tutabı
lir. Nitekim sanatoryomların 'bazı· 
larında o hastalara bile öksürmeyi 
yasak ederler. 

Öksilriiğü ne vakit kesmek la
ztm olacağını bilmek te bir hekim 
işidir. İnsan kendi kendine yalnız 
istiyerek kesemediği öksüriığü 
ilaçla kesmiye kalkışırsa neticenin 
mı9111Niutthiıe..e.. 
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ttı\l!*mm 
Medeni Kanunda 
Yap.tan 1'ı.ıo.S') 

Değişiklikler 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Kafalarımız harp hadiseleriyle 
o kadar meşbu ki, memleket 

dahilinde yapılan, ileri hareketleri 
müjdeliyen hadiseleri bile şöylece 

suzup geçiyoruz. On altı senelik 
Cümhuriyet devri içinde meydana 
getirdiğimiz bu güzle eserlerin, bir 
harp felaketiyle durması, hıznıı kay
betmesi pek hazin olacaktır .. DeYlet 
mekanizması yukarda yüksek siya· 
setle meşgul iken, dahili kalkınmada 
alınacak tedbirler durmuyor, yürü
yor, fakat biz herşeyden evvel göz· 
!erimizi harp sahalarına çe\·irmiş, 

ancak onu takip ediyoruz. 
Millet Meclisinde müzakere edil

mek üzere hazırlanan boşanma la. 
yihası da bunlardan biridir. İsviçre 
Medeni Kanununun kabulü ile talak 
meselesinin lüzumundan fazla müş· 

külleştiği, fayda yerine zararlar ver
diği yapılan tecrübelerle sabit ol· 
muştur ... Ailenin yıkılmaması hak~ 

kında kanunun ihtirazi kayıtlar koy. 
ması gayet tabiidir. Fakat bu kayıt· 
ların, iki tarafı da daha iğrenç vasıta 
lara sevkedecck bir mahiyette oJma· 
sı fayda yerine zarar verir ••. İki ta· 
raf ta biribiriyle yaşıyamıyacağana, 
müşterek hayatın daimi bir felaket, 
geçimsizlikle, veya anlaşamarnadık. 
larla bir facia haline geldiğine ka· 
ni olduktan sonra, kanunun bu ha
yatı idame ettirmesinin hiç bir ma· 
nası ve faydası yoktur. 

Bu defa .l\leclise gelecek olan bo. 
şanına layihası, iki tarafın muvafa· 
katiyle açılacak taJak davalarında, 
sulhen bunları anlaşhrmakla mü· 
keUef olan mahkemenin; bu teşeb
büsünde muvaffak olamryacağını 
anladıktan sonra, muhakemeyi sene
lerce u.zatmıya lüzum görmeden ta· 
lak kararı vermesini kabul ediyor. 
Talak meselesinde kanunun ge!;İrdi
ği bu tekiınıül kaydedilecek kadar 
mühimdir. 

İsviçre Medeni Kanunu Hirlstl· 
yanlık esaslarına dayandığı, Hiristi
yanlık ta aileyi bozulması imkansız 
bir bağ telakki ettiği için talak me· 
selesinde azami miişkülat zihniye· 
tiyle hareket etmiştir. Zamanın de:' 
ğişmesi ile ahkamın da değişmesi 
lazımdır. Hiristiyanhk devrinde, bil· 
bassa Luterden evvel, Protestanlık
tan evvel mevcut Katolik ve Orto
doks kanunlarının kabul ettiği aile 
şekl\, esaretin en biiyük rnümessili
dir. Avrupa memleketlerinde dinin 
ve içtimai müesseselerin geçirdiği 
inkıl~p ile aile de mütemadiyen şek· 
lini değiştirmiştir. 

Buna rağmen Avrupa kanunlann• 
da hala Hiristiyanlığın tesirleri ba
kidir. Bize gelince, bizim ailen.in e· 
sasları şer'i kanunlara dayanır. talak 
meselesi daha geniş ölçülerle ölçül· 
müştür. Medeni kanunu alırken, a
ilenin talak meselelerindeki kayıt· 

farını da beraber almıştık. Bugün 
geçen tecrübe devresinden sonra. iki 
tarafın muvafakatiyle yapıJacak ta· 
laklarda bu ölçiileri biraz daha ge· 
nişletmenin faydalı olacağını anla· 
mış oluyoruz. Şimdi Mecliste müza· 
kere edilecek olan bu layihanın daha 
ileri bir zihniyete tercüman olduğu 
için gecmesini temenni edelim. 

Kızılc:ahamamda Hava 
Tehlikesinden Korunma 

Tecrübeleri 
Kızılcahamam, (TAN) - Beledi

ye, kasabamızın etı'afındaki yüksek 
dağlardan birinin her tarafa hakim 
zirvesine tarassut kulesi yaptırtmış, 
buraya büyük bir çan da yerleştir
miştir. Müteaddit geceler bu kule
den verilen işaretle başlıyan bava 
tehlikesinden korunma tecrübeleri 
yapılmış, bütün ışıklıtr derhal sön
dürülmüştür. Tecrübeler iyi netice 
vermiştir. 

---oı---

Karadeniz Ereğlisinde 
Manganez Bulundu 

Zonguldak (TAN) - Maden T~t
kik ve Arama Enstitüsü ekipleri, Ka. 
radeniz Ereğlisinin Çayırlıoğlu mın
takasında zengin bir manganez ma • 
deni bulmuşlardır. Maden derhal iş

letmeğe başlanılmış, çıkarılan 2500 
ton manganez Karabük fabrikaları
na röncierilmW& 
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Moskova 
Müzakereleri 
Nİ ÇİN 
Akim Kaldı? 

(Başı, 1 incide) 
2akere halinde bulunuyordu. Bu mü
zakereler müsbet netice verirse, 
Türk - İngiliz anlaşmasını tamam
Iıyacak ve bir kül vücude getirecekti. 
Bu suretle de şarki ve cenubu şarki 
A vrupada sulh ve emniyet garanti 
altına alınmış olacaktı. 

Bu müzakereler devam ederl~ en 

Türkiye ile Sovyetlerle nrasır..da da 
karşılıklı bir ittifak müzakereleri ce
reyan etmiş, hatta esas noktalarda 
mutabakat hasıl olmuştu. Bu anlaş
ma Türk - İngiliz ittifakına muarız 
olmadıktan başka, onu tamamlıya

cak mahiyette idi. Çiinkü İngilizleı-le 
Akdenizin emniyetine, Sovyetlerle 
de Karadenizde sulhün devamına ait 
bir anlaşma yapıyorduk . Bu iki an
laşma biı'ibirinin mütemmimi ola. 
caktı. 

' 
F akat İngiliz : Sovyet müzake-

releri uzadıkça uzadı. Biz, ara. 
zakereleri uzadıkça uzadı. Biz, ara
mızdaki fikir ve menfaat mutabnka
tine bakarak Sovyetlerle esasları ha-
21rlanan anlaşmay1 imzalamakta isti
cale lüzum görmedik. İngiliz • Sov
yet anlaşması tamamlanınca biz cle 
Sovyetlerle olan anlaşmamızı imza. 
Iıyabilirdik. Halbuki İngilizlerle Sov
yetlerin sonunda anlaşamaınış olma. 
ları vaziyeti tamamen değiştirdi. O 
tarihten itibaren Sovyetlerin harici 
:siyaseti yeni bir istikamet aldı. Sov
yet - Alman ademi tecavüz misakının 
imzası Moskovanın clhan siyasetinde 
mühim bir dönüm noktası tes.lcil 
etti ve Saracoğlunun Moskova ziya. 
reti1 fena bir tesadüf eser.i olarak tam 
bu zamana tesadüf etti. 

Bu tarihten itibaren Sovyet harici 
siyasetinin şu istikamette inkişaf et
tiği görüldü. Avrupada çıkan yangı
nın Sovyet hudutları içine sirayetine 
ınani olmak için, İngilizlerin ver. 
me~ten ictinap ettikleri garantiyi 
kısmen Almanlardan almak ve kıs
men bilfiil temin etmek. Bu maksat. 
la, Sovyet Rusya kendi etrafında bir 
tecavüze mesnet teşkil edebilecek bü
tün stratejik mevkileri elde etmiye 
teşebbüs etti. Polonyanın yaı::ısını i~ 
gal etti. Alman ordularının karade. 
nize inmesine mani oldu. Baltık deni
zindeki deniz üslerini elde etmek için 
kendisine sahili kapayan Baltık dev
letlerile siyasi ve askeri anlaşmalar 
yaptı. Bu işler, Rusya nazarında ha. 

- yati ehemmiyeti haiz mühim ve 
müstacel meseleler olduğu için bu 
devletlerle ve A1manya ile yaptığı 

müzakereler bizimle yapmakta oldu
ğu göı üşmelerin uzamasına sebep 
oldu. 

Türkiye, Sovyet Rusyanın Knı·a

deniz yolu üzerinde bulunan bir dev. 
letti. Moskovanın Sovyet hudutlnrı 

etrafına çevirmek istediği sigorta 
hattına Ti.irkiye de dahildi. Bizimle 
yapacağı karşılıklı bir ittifak ve Bal. 
-unlarda vücude getireceği bir Kara
:ieniz bloku Sovyet Rusyanın cenup 
hudutlarını da garanti altına almış 
olacaktı. 

fakat Başvekilimiz Refik Sayda. 
mın, Türk • Sovyet müzakereleri 

hakkında vaki olan beyanatında!l n.n
laşıldığına göre, Sovyetler yeni va
ziyetin icaplarını ileri ı-ürerek eski. 
den mutabık kalınan esasla.r-ı bir ke
nara bıraktılar ve bize yeni teklif. 
lcrde bulund~lar. Biz bu teklifleri 
İngiliz ve Fransı~larla yaptığımız it. 
tilak muahedesile telif P.tmek mec
buriyetinde idik. Bu sebeple bir ta
raftan bu yeni teklifler üzerinde 
müttefiklerimizle temas ve müza1{e. 

relerde bulunmak, bir taraftan da bu 
teklifleri kendi emniyetimiz ve bey
nelmilel taahhütlerimizle barı~tır

mak mecburiyeti hasıl oldu. Bu da 
müzakerelerin gecikmesini mucip ol
du. 

· Moskova müzakerelerinin uzama
sının sebepleri bunlardı. 

Türk iye dürüst sulhcü siyasetini 
değiştirmiyor, taahhütlerin. 

den ayrılmıyor, Sovyetlerle aylarca 
evvel mutabık kaldığımız esasları in. 
kar etmiyordu. Fakat Sovyetlerin 
yeni vaziyetin icap ettirdiği yeni 
şartlarda ısrar ettikleri , anlaşılıyor. 

Başvekilin beyanatına göre niha-

TAN ===========================================-
CEPHEDE iLK ÇARPIŞMALAR Türkiyenin Sözüne 

Sadakati ~;empati Almanlar Takviye 
Kıtaları Gönderdiler 

(Başı 1 incide) 
dilmiştir. Fransızlar bunu in§a için 
üç hafta çalışmışlardır. Buna binaen 
hemen her tarafı Alman toprağında 
ve düşmana tamamen meçhul bir iz 
üzerinde çok derin bir tetkike müs
tenit olarak tesis edilmiş sağlam bir 
teşkilat mevzuu bahistir. Düşman 

yeni bir ileri hareketi teşebbü;;une 
kalkışmayı tasavvurdan önce, tam 
vaziyetini bilmek ve mukavemetini 
tecrübe etmek gibi kati bir mecbu
riyet karşısındadır. İşte bugünkü 
yaptığı hareketin bu gayeye matuf 
olduğu anlaşılmakta ve istikşaf un
surlarının faaliyeti de bu suretle i
zah edilebilmektedir. 

Harekatın TafsilCih 
Paris, 18 (A.A.) - Moselle'in ve 

Sarre'ın şarkında yapılan iki büyük 
Alman taarruzunun mahiyeti hak .. 
kında dün alınan haberler, bu taar
ruzların büyük bir askeri harekat ol-,,, 
mayıp sadece temasın derinleştirilme 
sinden ibaret olduğunu teyit etmek
tedir, 

Alman piyadesinin ileri hareke. 
tine, topçunun kuvvetli bir hazırlığı 
takaddüm et~iş olmakla beraber, 
düşman, harekata. ne tan!t ne de tay· 
yare iştirak ettirmiş değildir. Taar. 
ruz'1. altı, yedi fırkanın iştirak etmiş 
bulunması pek muhtemeldir. Lakin, 
bu fırkalar bütün kuvvetlerini kul
lanmamışlar, her birisi bir kaç hü
cum bölüğü çıkarmakla iktifa etmiş. 
lerdir. 

Bu kuvvetler, Fransız mukavemet 
hattı önüne gelin~e derhal durdurul
muşlardır. Taarruza giren bu kuv -
vetlerin bu nisbi zaafı dolayısile, 
düşmanın pek ağır zayiat vermediği 
askeri mahafilde tahmin edilmekte. 
dir. Fransız kıtalarının zayiatı pek 
cüzidir. 

Gündüz havanın son· aerece fena 
olmasına ve bardaktan boşanırcası
na yağmur yağmasına rağmen, Al -
man ileri karakollarile Fransız mev. 
zileri müdafileri arasındaki faaliyet 
pek şiddetli olmuştur. 

Muhtelif noktalarda düşman, en
gel teşkil eden çıkıntıları ortadan kal 
dırarak, kendi hatlarında ilerleroiye 
çalışmıştır. Bilhassa Sarrebruck ce
nubunda Almanlar kuvvetli bir çıkış 
yapmıya teşebbüs etmişlerdir. El 
bombaları kullanılmak suretile, ol .. 
dukça yakından bir müsademeye ka
dar varan ve oldukça şiddetli bir 
muharebe yapılmıştır. Muhtelif nok
talarda, Fransız mukavemet hattı ö. 
nüne gelen Aİman kıtaları, araziyi 
tesviyeye uğraşmaktadırlar. 

1 nfJİliZ Kuvvetleri 
Londra, lB (A.A.) - Dün Fransa

dan dönen bir askeri mütehası:ııs şun

ları yazmaktadır: 
"Fransadaki İngiltz kuvvetleri, mü 

temadiyen Fransız hududuna c.loğru 
toplanmakta ve müretteplerl olan 
mıntakada mevzi almaktadırlar. Düş 
man, ne zaman isterse gelebilir ve 

yet bu teklifleri 
1 - Emniyetimiz bakımından bize 

verilen garantilerin bizden ister.en 
taahhütlere tekabül etmemesi, 

2 - Boğazlar üzerinde Türkiyenin 
beynelmilel umumi taahhütlerden 
başka taahhütlerden tevakki etmelt 
mecburiyeti. 
Hasebile kabul edemedik. Bu sebep
le müzakereleri, gösterilı:ıı bütün 
hüsnüniyetlere, müzakereler esna
sında izhar edilen bütün dostluklara 
rağmen, muvaffakıyetle neticelen
dirmek mümkün olamamıştır. 

Maamafih bir ittüak akdinde an
laşamamış olmak, iki memleket r.rn
sındaki dostluğun devamına mani de
ğildir. İki hükumet te dost münase. 
betlerin devamı lü:.ı:umunu kabulde 
müttefiktirler. Zaten Türkiye ile Sov 
yetler arasında menfaat ve görüş 

birliği vardır. İki devlet te bir itti. 
faka man i olan görüş ayrılıklarını te
lif için şüphesiz ellerinden geleni 
yapmakta tereddüt etmiyeceklerd;r. 
Bizce bu defa müzakere müsbet ne
tice vermemiş. fakat ergcç bir anla!':. 
ma ümit ve kap1lannı da tamamen 
kapamamıştır. 

ile Karşılandı 
(Başı, 1 incide) 

halde Ti.irkiye büyük elçiliği memur. 
ları, İngiltere büyük elçisi, Fransa 
maslahatgüzarı, İran büyük elçisi 
Afganistan büyük elçisi, Romanya 

ney; su vapuru, dün sabah saat döt 
OdE ~saya hareket etmiştir. 

1

Resmt Tebliğin Metni 

:···························· TEBLİGLER ........................... elçisi ve Bulgaristan elçisi tarafından 

.Nioskova, 18 (A.A.) - Resmi t 
liğ: İadei ziyaret için Sovyetler 
liğiı 1e gelmiş olan Tikkiye Hari 
Veldli Saracoğlunun Moskovads 
kameti, Sovyetler Birliği ile Türk 
Ci.'trahuriyeti münasebetleri hak 
da ~Türk hükümeti ve Sovyetler 13 
liği hükumeti mümessilleri arasın 
der.in fikir teatisine vesıle te~kil ~ 
lem iştir. Samimi bir hava içinde ~ 
van1 eden bu fikir teatisi, Sovyeti 
Bit.liği ile Türkiye arasl!1daki doı 

luk münasebetlerinin değişmez v 
fmı ve iki hükumetin sulhü ida~ 
bal ısinde müşterek arzularını bir )! 
re daha teyit eylemiştir. İki hült~ 
md şurasını tesbit etmişlerdir ). 
Sov yetler Birliğini ve Türkiye CÜ 
huı: !yetini alakadar eden mesel~ 
rin birlikte tetkild' için istikbalde 
ten ıası muhafaza eyleme şayam 
zud ur. 

FRANSIZLARIN TEBLIGI 
Paıris, 18 (A.A,) - Umumi karıırglh tebllğ ediyor: 
Cephe hattırıdıkl elemınl11r, gece f1111lyet göıtermlılerdır. Bir ook puf.u ha

reketleri cereyan etmlotlr. DUımanın ge rlılnde yollarda ve 11lmendlferle çok mik-
tarda nakliyat yap'ılmııktadır. • 

Parla, 18 (A.A.) - 18.10.939 ıkıım tebllğl: 

selamlanmıştır. 

Şükrü Saracoğluya, Sovyet Hari. 
ciyeHalk komiserliği yakınşark daire 
si şefi Navikov ve Türkiyenin Mos. 
kova büyük elçiliği müsteşarı Ka. 
rabudak da refakat eyl;mektedir. 

Sovyetler Birliğinin Ankara büyük 
elçisi Terentiev de Türkiye Harici.ye 

Cephede dıOltlkllk yoktur. Bllha111 Mo11elle ve sır araaında ıstıkşat mut· 
re7eferi arastncf• btlytlk bir faaliyet kaydedllml9tir, 

ALMANLARIN TEBLIGI 
• Vekili ile beraber Türkiyeye hareket 

etmiştir. 
Berlln, 18 (A.A.) - Almıın umumf karara•hı bildiriyor: 
Frıınsız kıtıları dUn de Alman arazlalnde Mo1elle ile Palatinat ormanı ara· 

11ndı i9gal edilen noktılarırı tahllyealne devam etmiılerdlr. Alman kıtaları ter
kedilen noktaları derhal tlkrar lfgal etm itler ve bir çok eelr ılnııııardır. 

! (Tebli!jde bundarı ıonrı ingilhırenln Şark aahlllerlne yapılan hava hücumu 
: anlatılmakta. harp gemllerlne bombalar 1Hbet ettiği, bir inolll:ı:, blr Alman tay
: yareıl dUttüğü, 16 - 17 llkte!rlrıde d üımanın 10 tıyyaro kıybttlğl kaydedl:
f mektedir.) 
• _. ........... ·-··············-·····-· .................... _ ................................................. _. __ . 
bu kuvvetler gelecek olatl d.ışmanıa etmekten çckıni~·oruz. Ve ancnk ha
karşılaşmıya hazır bulunmaktadırlar. kikati söylüyoruz. Düşmanın son tay 
Her gün, yeni cüzütamlıır gelmekte- yaro akınında 8 harp tayyaresi dil
dir ve muvasala yolları, limanlardan ıUrdiik. Sahillerimize hncum eden 
itibaren, motörlü harp vesaiti nakle- tayyarelerden daha başkaları da 
den, sonu gelmez kafilelerle doludur. yurtlarına dönememiş olabilirler. fa. 
İngilizler, Fransızlar tarafından ya- kat, biz bunun Uzel'ind~ hir tahmin 
pılan siperlerde, istihkamlarda, sı. bile yürtitmiye lUzum gömıUyoruz. 

ğınakların son kısımlarını tamam • Hava akınlarına iştirak eden Alman 
lamakla meşguldürler. t ayyarelerinin sayısı, :ıo dan fazla 

Siperlerde toprak tesviyesi işleri- değildi. Bu kuvvetin yüzde 25 ini, 
ne devam edilmektedir. Yaprak dö. belki daha fazlasını mahvetmiş bu
kümü mevsimi dolayısile, peçeleme 

1 

lunuyoruz. Fakat, bu hadisenin bize 
işlerinde tadilata ihtiyaç görülmek- öğrettiği en mühim nokta, müdafna
tedir. Bu hususta da icap eden her mızın mükemme1iyetidir. Onun bu 
şey yapılmıştır. muvaffakıyeti ile iftilım· edebiliriz. 

Bir yandan kara müdafaa tertibatı Hava müdafaamız, t am lıeklediğimiz 
faaliyetle hazırlanırkP-n, bir yandan neticeyi vermiştir.,, 
da İngiliz hava kuvvetleri bütün te- Mister Chamberlain, daha sonra 
yakkuzu muhafaza etmektedir. Ke. deniz faaliyetlerinden bahsetmiş ve 
şif tayyarnlerimiz Zigfrid gerisinde İngiliz donanmasının vazifesini bü
tahaşşüt etmiş. zırhlı kıtalar::ı men - yük bir muvaffakıyetle yaptığını, ge
sup yüz binlerle asker ke§fetmişler- çen hafta denizler üzerinde faaliyeı
dir. te bulunan bütün İngiliz gemileri-

Maiino Yarılama• 
Londra, 18 (A.A.) - Garp cepne

sindeki son inkişaflar hakkında tef
sirlerde bulunan Reuter ajansının 

askeri muhabiri şöyle yazmaktadır: 
"Geçen harple liiındlki harp arasındn e

saslı bir fnrk ,·ardır. Şimdiki harpte tabi
ye ehemmiyetleri ikinci derecede olan 
mevziler! mütterıkler her ne pghaRına ı:ı
lursa olsun, müdafaa edilmesi lt\zım gelen 
bir arazi mahiyetinde telakki etmemkte
dlrler. Bu prensip anlaşılnmadığı için yüz 
binlerce insıın ölmüştilr. 
Şimdiki harpte müttefik kumandanlar 

her ~eyden evvel insan hayatını koruma~ 
ğn ehemmiyet ,·ermektedirler. Binenaleyh 
Sarre mıntııkasının büylik bir kısmınnı 
Almanlar tarafından istirdadı bir Fransız 
hezlmeU mııhiye\inde telakki edılmeınc
lldlr. Müttefikler, Hitlerin askerl Şeflerln 
mUtaleası hllfıfına olarıık Maginot hattına 
bUylik bir taarruzda bulunmasını beklc
mektediı-ler. 

nin ancak yiizde y~rım nh:bPtinde 

zayiata uğradığını söylemiştir. 

Mister Chamberlain, daha sonra 
k,ara kuvvetlerinin faaliyetinden 
bahsetmiş, İngiliz ordusunun Fran
sız kumandası altında harp ettiğiniı 
kumanda birliğinin en mükemmel 
tesanüdü tebarüz ettirdiğini anlatmış 
tır. 

Geçen hafta söylediği nutkun Al
manya tarafından, ancak bir takım 
propagandalarla mukabele gördüğü
nü analtan Başvekil, bn propagan
danın harice hiç bir tesir yapmadı
ğını, bitaraf efkarı umumiyenin 
müttefikleri teyit ve takdir ettiğini 
söylemiş ve nutkunu şu sözlerle bi
tirmiştir: 

"- Bu sıra, manasız öviinmelerlc 
geçirilecek sıra değildi r. Fakat, şunu 
diyebilirim ki, Almanların yaphkla
rı hava akınlarına kar~ı, gösterdiği
miz mukabele gayet iyi bir başlnn
gıç teşkil ediyor. Bundan böyle de 
ayni m ukabelenin ı;Jovamını umu-

Hitler, belki Mnginot hattına yapılacak 
büyük bir taarruzun husule getireceği ma 
nevi tesirin böyle bir hareket için yapıla
cak fedakArlıklan te15fl edeceği kanaa
tini beslemektedir. Mnglnot hııttında açı~ 

lllcak bit• gediğin maneviyat üzerinde pek 
bUyUk bir tesiri olaı<ağı muhaklı;aktır. Yal yoruz.,, 1 

Müstemeleke Ask'erleri nız müttefikler böyle bir şeyin imlcfınsız 
olduğunu bilmektedirler. Böyle bir şey o
lamaz. Çiınkü Maglnot hattı da Siegfrled Faris, 18 (A.A.) - Senegalli me. 
hattı gibi elfıstikidlr. Maşıinot hattına çolt' bus Diuf, bir nutuk söyliyerek Fran
miktarda insan ve malzeme feda etmek sız müstemlekelerinde çok miktarda 
§artile girilebilirse de bu noktaya kad.a~ • 
gelebilen düşman mecalsiz kalmış olacak askerı malzeme bulunduğunu ve gar. 
ve hattın gerisinde bulunan büyük müt- bi Fransız Afrikasının bir milyon as
tefik ordularının mukabil taarruzuna uğ- ker çıkarabileceğini söylemi§tir. 
rayacaktır,., Müstemlekat nazırı Mandel, Fran-

Askeri Fransız mahfillerinde dün- sız müstemlekelerinin iki buçuk mil. 
kü Alman hava akınmın Sarregue. yon asker ve 500 bin i~çi çıkarabile
mines ve Bitch istikametinde Zvei- ceğini beyan etmiştir. 
brücken - Pirmasens hattına 7 kilo-
metrelik bir mesafede yapıldığı be- * 
yan adilmektedir. Roma, 18 (A.A.) - ltalyan gaze-

teleri tarafından Fransız ___; Alman 
Chamberlain'ln Sözleri cephesine gönderilen hususi muha -
Londra, 18 (Hususi) - Mister birler, Sarre havzasında yapılan Al

Chamberlain, bugün Avam Kamara- man taarruzu üzerine Fransız umu-
sında haftalık nutkunu söylemiş ve mi karargahı tarafından kullamlan 
bu müddet zarfında geçen hava ka- tabiyeyi sitayişle zikretmekte ve 
ra ve deniz faaliyetleri hakkında Fransız ricatmın esasen evvelce ta. 
izahat vermiştir. Mister Chamber- karrur etmiş olduğu, bu hareketin, 
lain evvela1 Almanların İngiliz do- tatbikindeki intizam ve emniyetle 
nanmasına karşı hiç bir mühim mu- sabit bulunduğunu tebarüz ettirmek
vaffakıyet kazanamadıkları için ha- tedirler. 
kikate aykırı haberler işaa ettikleri
ni söylemiş ve Hood, Repulse gibi 
İngiliz harp gemilerinden birinin de 
en asgar i hasara bile uğramadığını 
temin etmiştir. 

Bu muhabirler, Almanların, hisse
dilecek derecede zayiat verdiklerini 
kaydetmektedirler. 

Mihracenin Hediyesi 

Moskova istasyonu, Sovyet ve 
Türk bayraklarile süslenmiş bulu -
nuyordu. Peronda bir ask~ri kıta 

Türkiye Hariciye Ve}<ilini selamla -
mıştır, 

* Moskovaaan dönmekte olan Hari-
ciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlunu 

almak üzere Denizyolllarmm Gü-

Stokholıiı Konferansı 
Toplandı 

{Başı ı incide) son talebe muvafakate amadedir. fi 
si için sadece bir temenni izhar et- kat bir kompromi bulunması uJı 
mekle iktifa edeceklerdir. edilımektedir. 

Gazeteler, konferansa uzun maka- Kalinin'in Cevabı 
leler tahsis etmekte. bu toplantının, ~ aşington, 10 (A.A.) - RooseveJ. 
şimal memleketlerine ait hayati men. Kaii ininden cevap gelmesi üzer' 
faatlerin ve bu memleketler tarafın- kelli il mesajını neşırettirmiştir. nJ. 
dan bütün eHemmiyetle takip edilen sevE ·lt mesajında Amerikanın mi.iı 
sulh davasının bir tez:ıhürü olaca- taki ı bir devlet sıfatile Finlandiys 
ğım yazmaktadırlar. karşı olan sempatisini bildirmiı 

JstiklCil ve Bitarafhli Geh m cevabın memnuniyet bah 
İsveç Hariciye nazırı Sandler be. duğı ı anlaşılmaktadır. Fakat Finl9 

yanatında beş şimal memleketinin diyraı ile Sovyetler Birliği arasınd 
istiklal ve bitaraflıklarını muhnf aza mü• ıasebta bozulursa yeni bir m 
etmek arzularmı tebarüz..ettir.mis ve rebe. vazlı·eti tesbit edecektir. 
Stokholm konferansının neticesi hak mesaj teatisine şimali Avrupa 
kında nikbinlik göstermiştir. ziye tinde Roosevelt tarafından bıı 

Diğer taraftan Norveç milli mü- rılm tş bir merhale nazarile bakılıtl 

dafaa nazırı Monsen verdiği bir mü- tadıı:. ... 
lfı.katta Norveçin şimal bölgesindeki 1 * 
ihtiyat tedbirlerini geçenlerde takvi- \taşington, 18 (A.A.) = Finlaıı 
ye etmiş ve bu bölgedeki askeri ve yanrnVaşington buyük elçisi ProcC 
bahri mevcut memleketin bitaraflığı- Ro~ ;evelt'e Finlandiya reisicümh\Ji 
nı korumak için artırılmış bulundu- Kall ionun bir mesajını vermiştir. 
ğunu bildirmiştir. KJallio bu mesajında gösterjl * semı ~ati ve yapılan yardım ve mafl 
Bern, 18 (A.A.)-Havas:Verilen malU vi ıı<ıüzaheretten dolayı teşekkür 
mata göre, Sovyetler Birliği, Finlan- dere k diyor ki: 
diyadan bir yardım paktile Hangi as- "Ji'inlandcyanın mukadderatına ' 
ke.i üssünü, hudutta bazı tashihler karş ısında bulunduğumuz müşkül 
yapılmasını ve Finlandiya körfezin. sele! ere şahsan gösterdiğiniz al 
deki dört adayı istemektedir. ve 1 aymetli yardım hicbir zaman 

Bu malumata bakılırsa, Finlandiya nutt ılmıyacaktır. ,, 

Iskoçyada Hava Harb 
(Başı 1 incide) 

düşürülmi.iştür. Paraşütle kurtulma
ğa muvafak olan bu tayyarenin pi
lotu, esir edilmistir. 

İngiliz gazeteleri Orkney:; adaları 
üstüne dün Alman tayyarelerinin 
yaptığı başka bir taarruz hakkında 

tafsilat vermektedirler. Bu adalara 
yeqi Alman tayyaresi hücum etmiş.. 
tir. Bunların bombalan Pentland 
Kanalına düşmüştür. 'l'ayyare dafii 
toplarilc İngiliz avcı tayyareleri 4 
Alınan tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Diğer bir Alman tayyaresi de hasa
ra uğramıştır. İngiliz tayyarelerine 
hiç bir şey olmamıştır. 

* Londra, 18 (A.A.) - Hava Neza-
reti düşman istikşaf tayyarelerinin 
bugün öğleden sonra Scapa Flova 
yaklaştıklarını bildirmektedir. Kırk
val ve Ducansbü Haad istikametin
den gelen bu tayyareler bomba at
mamışlardır. 

" Beyanname Harbi .. 
Londra, 18 (A.A.) - Muhafaza

kar "Daily Express,ı gazetesi, bu sa
bahki nüshasında hava faaliyetin
den bahsederek diyor ki: 

Hedefi yalnız beyanname atmak 
olan hava seferlerine artık bir niha. 

yet verilmelidir. Almanya mı.ı'°' 
falt1 yetsizliklere uğradıktan so 
dır" ki bu türlü seferlerin zamanı 
lec~ ktir. Fakat evvela Alman t11 
hilıt iyetleri laıımdır, ta ki AlıV 
millletinin kendi hükiımeti bahslJI 
bayıalleri inkisara uğrasın. 

Amerika • Japonya 
Arasınde1 

"Taşington, 18 (A.A.) - B. !f 
KuPangsudaki beynelmilel m:t1l 
hal( kında Japonya lle bir anlB 
yapıldığını bildirmiştir. Bu anl'' 
ya ,göre bu bölgede siv il idare flı 
yeti ne devam edecek, JaponY' 
Aı:n erika askeri müfrezelerini 
çekı ~ceklerdir. 

-0--

~.td Leh Hükumeti Erk6 
Elükreş, 18 (A.A.) - (D. N. B l 
:n:sld P olopya Reisicümhuru .. ,, 

cicfd Crajova'ya yerleşmiştir. ıv 

şal. Rydz Smigly Yukan Kar~tl 
bir köy olan Dragoslavek'de Jı 
şec. •ktir. Albay Beck, Konsb\dı'v
ğır surette hastalanm1ştır. }':ski 
hi~~umetinin diğer azası Het1' 
bad 'da bulunmaktadırlar. 

--o-
Mister Chamberlain daha sonra Londra, 18 (A.A.) - Saravak mih- ettiğini bildirmiştir. Dil dlide Yine Zelzele O ı• 

İı .mir. ıa (A.A.) - Dün saat 
te I >ikilide yedi saniye snre11 

z~Jz ele olmuştur. HaıJar yoktı.ıt· 

demiştir ki: 
- Bbı:, katiyetle emin olmadığı · 

mız muvaffakıyetlerimizi dııhi ilan 

racesi Macdonald'a bir mesaj gönde- Macdonald. bu alicenabane yardı
rerek harp masrafı olarak İngilteı·e mı memnuniyetle kabul ettiği ceva. 
hükumetine bir milyon dolar tediye hını vermi~tir. 
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19. 10. 939 -......... H.l'k·a·y·;· .......... ı 

ROMATiZMA 
L.~:::~:.~:. London • 

C ephe arkası ~ıerinin bi· 
rinde teğmen Jean, ken

disile ayni mektepte bulunmuş o
lan Achille'e rastgelmişti. Şimen
difer istasyonunun büfesinde, te
sadüf, ikisini ayni masada~ yüzyü
ze getirmişti. 

Biribirine hakiki bir dostlukla 
bağlı olmıyan bu iki adamın rnu· 
havereleri hep gelişi gür.el mev
zular etrafında dolaşırdı. Fakat 
Achille, mutlaka her mülakatta, 
kendinden hiçbir şey istemiyen 
J ean'a onu kısa bir ıaman içinde 
pek r.engin edecek mübalağalı pro. 
jelerden bahsederdi. 

O Paris kaldırımlarından esrar
engiz ve mucizevi bir surette pa. 
ra toplıyarak zengin oluverenler 
ve herkese merakla "bu paralara 
nereden kondu?,, diye sual sordu. 
ranların sayısındandL 

Kendisine ait olmıyan şeyler 

hakkında boş meraklara sapmıyan 
teğmen Jean'ın aklmaysa "acaba 
bu adam paraları nereden bulu
yor?,, yollu bir sual gelmemişti. 
İstasyon bülesindeki karşılaşmada, 
teğmen Jean, kendisi gibi otuz se. 
kiı yaşında olan Achille'in nasıl 

olup ta, askere gitmediğini anlaya· 
bildi. 

Halbuki Achille, öyle çelimsiz, 
hastalıklı, çöp gibi sıska erkekler.; 
~n değil, fakat bir metre seksen 
boylu sportmen göğüslü, pehlivan 
gövdeli yanağından kan damlar, i. 
ri yarı izbandutlardan biri idi. Hem 
de herüte göbek değil, mide vardı. 
Teğmen Jean, kollejde Achille'in 

kavgacılığından dolayı - malum a 
o sene kollejde, İlliya da okunuyor
du • Ona ate§li Acille lakabını tak· 
mışlardL İşte harp vardı. Achille 
de gürbüz ve dinçti, ne duruyordu? 

Achille - Ah kardeşim bayağı 
leni kıskanıyorum. Sa.na tuhaf ge
lir ama öyledir. (Derin ve hasretli 
bir ah çekerken, tabağına rosbüin 
üçüncü parçasını göçürür). Ah sıh· 
hatim yerinde obaydı. 
Teğmen Jean - Hayrola! Has

ta mısın yoksa ? Halbuki geçen se.. 
ıı.e seni Meğene'delft spor meyda· 
nında görmüştüm. Öteki sporcula. 
l'l hep solda sıfır bırak1yordun. 

Achille ( Sıkılarak) - A ca
nım onlar geçmiş günler. 
Teğmen Jean - Sana hayran 

kalmıştım. Sklcilerin en ustası ol
duğwı besbelli idi. 

Achille (Pehpehten hoşlana. 

tak) - Evet, O zaman sıhhatlm ye.. 
rindeydi. Fena becermiyordum. İş
te ne var ki işi azıttım. Gece de. 
?nedim, gündüz demedim, karda, 
kışta kaydım. Eninde sonunda ola
cak oldu. Rumatizmaya yakalan -
dım. Hem de bendekisi en fena so. 
~ndanmış. Hiç bilinmezmiş, hiç 
bir feY yok diye rahat rahat otu • 
?'tıp dururken insana nalları dikti
liverlrmiş. Pek belli değil. Ötede 
beride şişkinlikler var. 

Fakat i§te hastalığın asıl göze 
batanı değil, fakat böyle sinsi sinsi 
gizleneni çok tehlikeli oluyor. He
le dur bacağımı bir göstereyim. 

Jean - Zahmet etme! 
Achille - Zaten senin benim 

gibi olanlar bacakta öyle korkula
Cak bir şey farkedemezler. Tehli
keyi seçebilmek için mütehassıs 
löıü lazım. Sana dedim a. Kış spor 
ları, av, tenis, şu spor, bu spor der. 
ken imanımı kendim gevretip du. 
l'uyormuşum da hiç farkında bile 
0~rnuyormuşum. Hey garson, Bana 
itiyle kalınca kıyım tozbif daha 
ittir. Hem patatesli matatesli ol
s~n. Sonra peynirleri getir. şöyle 
8°ıümün önünde bir resmi geçit 
~leainler. Malum a muharebede. 
Yiz. 

lteskin bir ses, ve askeri bir du
tuıı. garsona bu emri verince A
Chllle bir bardak ıarabı yuvarladı. 

- Düşmanla boğaz boğaza çar. 
:•§rna.k fırsatından mahrum kal • 

1lllaa, yine kannca kaderince, hiz
~~t etnıek yolunu buldum. Düşma. 
:ı:ıa göı.;~- ek ahru li:ı:ıı aYA geremem m miye. 

n acısını kısmen gidermek. için 
~lecak kader, gördüğüm hizmetten 

na bir azıcık ta para kazandırı
)or. 

Jean - Demek ki, dünyalık top. 

Çeviren: Cevat Şakir 

•••••••••••••••• 

lamakta kısmetin açıldı. 
Achille - Senden nasıl gizlerim 

ki, sen benim pek eski bir dostum. 
sun. Turnanın tam gözünü buldum. 
Şaka değil, pa.ra çıkacak. Fakat ar
kadaşlar beyinlerini patlatırken be. 
nim para kazanmam pek te hoş bir 
şey olmıyacağını iddia edeceksin. 

Jean - Hayır ben hiç te öyle 
bir şey söylemedim. 

Achille - (Elile havada büyük 
birferagati temsil eden bir daire 
çizerek) Söylemek yerden göğe ka
dar hakkındır. Fakat mademki ne 
de olsa kazananlar vardır. Kaza
nan neden ben olmıyayım? Hak
kım değil mi yoksa? Fransızım, va
tanperverim. Bir taraft.an da kader 
beni harp etmekten mahrum etti. 

B unu derken sulan parmak
lan arasından şapır şapır 

dökülen iri bir şeftaliyi soyuyor. 
du. Garsona bağırdı. İkinci bir şef
tali getir. Hem de daha sulu ol
sun. 

Jean'a dönerek- Hem yaptığım iş 
milli müdafaaya hizmet demektir. 
dedi. Cebinden bir tomar broşür 

çıkarttı. Sana yaptığım işi anlata- · 
yun, dedi İşte bunlar ilanlarımız. 
dır. Bilirsin ki, gaz maskeleri an
cak insanın akciğerleri gibi iç a
zalarını korur. Fakat insanın ipe
rite, arsein gibi derisini yakanlar 
var. Gövdeyi bunlara karşı koru
mak için biz bir pomat icat ettik. 
İcat eden İsviçreli bir Almandır. 
Çoktanberi Fransız tabiiyetine geç. 
miştir. İnsan tepeden tırnağa ka. 
dar bu yağa sıvanınca iperlte, ar. 
sein marsen değil, tepesinden aş:ı. 
ğı toptan olarak cehennem yağsa, 

vız gelir. Hey bana baksana gar~ 
son. Şu benim el çantasını getir. 
Bak J ean sana bir şişe vereyim. 

Jean - Zahmet etme istemem. 
Müşt.eri değilim. 

Archille - Hediye vereceğim 

yahu. 
J ean - İstemem, lüzumsuz. 
Achille - İsrar ediyorum. Gö

rüyorsun a. Şişeler gfü:el değil mi? 
Küçükleri üç franga, büyükleri 
beş franga, satıcılara da yüzde yir
mi klr bırakıyoruz. Harp zengini 
denemiyecek tarzda ekmek para. 
mızı çıkarıyoruz. Hem de memle
kete hizmet etmiş oluyoruz. Hem 
bu pomat çarçabuk sürülebilir. 

Jean - Anladım! 
Achille - Bu işimiz uzun bir 

harbi göze alarak kurulmuştur. 
Jean - Ya harp kısa olursa? 
Achille - İşte o zaman felaket 

.,ıur. İki biri yok, top atarız. Çün. 
kü bu pomatı kadınlara deri mer
hemi diye satamayız ki, Ah Jean
cığım, işte dünyada kala kala biz. 
ler gibi zavallılara, yapacak bir ti
caret kaldı. Ah şu rumatizmam ol
masaydı. (Elini Jean'ın omuzuna 
kor) Sen talilisin. Maşallah sıhha. 
tin yerinde. 

1 VENi NEŞRIY AT ı 

TÜRKLÜK - Bu milliyetçi kültür 
mecmuasınm Birinciteşrin 939 sayısı çık

mı,tır. 

ÇUKUROVA TİCARET MECMUA_ 
SI - ıs iııci aayıaı intiııar etti. 

ANA - Çocuk Eairıeme Kurumu Ge_ 
ııel Merkezince neşredilen bu ıüzel mec
muanın z inci cilt 21 inci sayısı çıkh. 

DENIZ - Türk Ticaret Kaptan ve Ma. 
kiaiıtler Cemiyeti tarafından c;ıkanlan bu 
mesleki mecmuanın SZ inci sayısı intişar 
etınistir. 

Sevkiyata Davet 
Beyoilu Yerli Askerlik Şubesinden: 

I - 316 : 334 (Dahil) doğumlu İsllm 
erattan muvazzaflık hizmetini henü:ı: yap
mamı$ gümrük, tank, hava, muhahere ve 
istihkam eratın askere aevkedileceti ev. 
velce ilan edilmiş idi . 

2 - Bunlardan baı,ka, 3115 : 333 (Da. 
hil) doğumlulardan keza muvazzaflık hiz. 
metini henüz yapmamış olan nakliye ve 
süvari erat ile ıayri İslam erat askere sev
kedilecektir. 

3 - Yukarıda yazılı doğum ve sınıflar. 
dan olup hava tebdili almak suretiyle şube 
emrine girenlerden altı ay ve daha fazla 
hizmeti kalanlar da sevkedilecekti,., 

4 - Çafrılanlardan askerlik kanununun 
86 ve 89 uncu maddelerine tabi olmıyan.. 

!arın nakdi bedelleri 24-I.Te~-939 akşa. 
mma kadar kabul edilecektir. 

5 - Şubede toplanma günü 25-I.Teş.-
939 sabahıdır. 

6 - Nakdl bedel vermek istiyenlerin va 
ziyetleri incelenmek üzere şimdiden ııu. 
beye müracaatları illin olunur. 

• 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

10/10/939 tıırihli ilana ektir. 
1 - Şimdiye kadar askerliğini yaı>nta. 

mı§ 316 ili 334 dahil doğumlu hava. kim. 
ya, gümrük, tank, topçu, harp sanayii, mu
habere, istihkam, ve 316 ili 333 dahil do. 
iumlulardan nakliye, suvari, sınıflarile 

gayri İslam erat bu celpte askere ııevko_ 
lunacaktu'. 

2 - Şubede toplanma günü 25-I.Teş.-
939 Çarşamba günü saat 9 dur. 

3 - Bedeli nakdi vereceklerin bedelleri 
24-I.Teı.-939 akşamına kadar kabul c. 
dilir. 

4 - 86. Maddeye tabi cezalı eratla şube 
emrindeki tebdil havalı eratın şimdiden 
DUbeye müracaatları ilan olunur 

HALKEVLERINDE 

Konferans 
21 Birincite,rin 1939 Cumartesi günü 

akşamı ıaat 21 de Şişli Halkevinde Müder
ris İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 
(Terbiyenin Umumi Prensipleri) mevzu. 
unda bir konferans ve Bayan DanailoCf ta. 
rafmdan da bir Piyano konseri verile. 
cektir. 

( BORSA 
r CEKt~n 

1 
18-10-1939 

LondTll 5.24 

1 
Nevyor.lt 129.60 
Parfl 2.96875 
Milllıno 6.675 

1 Cenevre 29.3475 
Amsterdam 69.5425 
Berlln 
Brüksel 21.925 
Ati na 0.97 
Sot:rs 1.5975 
Praı 

Madrld 13.1825 
Vat'$0V& 
Buda peşte 23.425 
BOkr~ 0.91J21i 
Belgrad 2.495 
Yokohama 30.6125 
Stok..lıol.m 31.19 
Moskova 

ESHAM VF. T~HVtl.AT 
Sıvas - Erzurum Üç 20.15 
Sıvas _ Erzurum Beş 20.15 
1938 % 5 Hazine tahvili G8.-\..,, _______ ../ 
Çatalağzında ilk 

Mektep Yapalac:ak 
Çatalağzı (TAN) - Devlet De -

miryolları idaresi, burada memurla
rı için yaptıracağı binalar meyanın
da bir ilkmektep binası da inşa etti
recektir. 

----0-

Fransııca Kursları 
Eminönü Halkevinin Fransızca ile 

Türkçe A ve B kursları İkincite1rin ba. 
şmda açılacaktır. Kaydolmak istiyenler 
ikioer vesika fotoirafı ile Cataloilundaki 
Ev bürosuna milracaat edeceklerdir. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
•0=4~f:Jlo • r. -

Bayanlara mahsus ·. ~ 
son moda 14 ayar l\ 
altın saatler ve sor •-
sistem Gramofonlar.• 
Taşradan sipariş et-

mek istiyenlere katalog gönderilir. 
İstanbulda Sirkecide Liman hanı 
sırasmda Yelkenci hanında No. 8 

İnhi/sarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Clnıl 

Anldrit sOlfUrll 
Tanen alkol 
Permenganat dö potas 
Sakız 

Terden Ftizuar 
Metabi Sulfat dö potaı; 
Jelatin 
Filüat 
Çember kavalyesi 
Siklop çemberi .. .. raptiyesl 
Rakı, Kanyak, Şa- ) 
rap, Likör, Galon san- ) 
dıkları için kereste ) 

Mlkdarı 

--
1201) Kgr, 
400 .. 

15 " 
1500 .. 

100 " 
50 " 

450 .. 
150 .. 

100() .. 
39000 

1000 .. 
2772 M3 

GUnU Ekılltmenln Saati 
tekil 

25/X/939 Pazarlık 14.30 
" ,, 

15 
n .. 15.30 .. .. 16 
" .. 16.30 

26 .. .. 14 ,, .. 
ıuo ,, 

" 15 
" •• 15.15 .. .. 15.30 ,. 

" 16 

.. .. 10.30 

I - Şartname, nümune ve eb'at listeleri mucibince yukarda cins ve mikdarı 
yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık, yukarda yazılı gün ve saaUerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
IV - Anidrit sülfürü tüpleri İdare tarafından verilecektir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 güvenmP. pa-

r,!llarilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "8247,, 

Cinsi 

Sud Kostik 
Hamizi Kibrit 

Miktarı 

5000 kgr. 
300 .. 

Form aldelit 100 ,, 
Amonyak 1000 ,, 
Kireç kaymağı 200 ,, 

* * Muh. Be.% 7,5 teminat 
Lira krş. Lira Krş. 

-------
1150 

150 
135 
400 
30 

86, 25 
11, 25 
10, 13 
30, 00 
2, 25 

Eksiltmenin 
sekli saati 

Açık eksiltme 
Pazarlık 

" .. .. 

14 
14,30 
15 
15,30 
16 

I - Yukarıda yazılı 5 ıtalem ecza, hizalarında gosterilen usullerle satın alı
nacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizala
rında gösterilmiı:;tir. 

III - Eksiltme 25/X/939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve mubayaat 
şube~indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri llln olunur. (8570) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Orman Umum Mildilrlüğü için 2500 adet devıet orman çekicinin imali 

l5 gün müddetle eksiltmeye konulmustur. 
2 - Mezkıir çekiçlerin muhammen bedeli ceman (24000) liradır. 
3 - Eksiltme 939 iklnciteşrin (1) inci çarşamba günü saat '15 de İstanbul 

orman müdüriyeti odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1800 liradır. 
5 - Şartname ve nümuneler İstanbul ormau müdUrlüğUnde görülebilir. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yapmış bulun
maları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyona müraca-
atları. (8604) 

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

bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İstekli olacakların yedlerindeki vesalkle birlikte Gölcilkte bulunan Deniz fabri-

kaları Umum MUdürlüğüne müracaatları. (8396) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - 939 - 940 ders yılı müsabaka imtihanlarına girerek kabul edilen taıet>eoen 

ikinci sınıf imtihanına talip olanlar, 
2 - Avrupadan dönerek mektebe müracaat etmiş bulunan talebeden imtihan ve

ya yoklamaya tlbi olanlar ile, 
3 - Avrupadan dönerek mektebe girmek için bir giriş imtihanına tabi tutula

cakların, 

İmtihanları 23 ve 24 Birincitesrin 1939 pazartesi ve salı gllnleri sabahları saat (9) 
da başlamak üzere icra edilecektir. Fazla izahat almak için mektebe milracaat edil-
mesi. (8536) 

1 

Yozgat Nafıa Müdürlüijünden: 
Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme lıanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş Yozgat hükCımet konağının (80852) lira (19) kuruşluk 
bakiye inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evraklar .. ınlardır: 
A - Ekııiltme şartnamesi, 
B - Mukavele ı:ırojesl, 

C - Nafia işleri genel şartnamPst, 
D - Yapı işleri fenni şartnamesi, 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, tahlili fiyat, metraj, 
E - Proje. 
İstekliler Yozgat naf!asmda bu evrak ve ııartnamelerl görebilirler. 
3 - Eksiltme 26 - 10 - 939 perşembe günü saat l4 de nafia müdürlüğünde top

lanacak komisyon huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklflerin (6064) lira muvakkat teminat ver• 

meler! ve bundan başka ıışağıdaki vesaiki haiz bulunması Jllızımdır: 

A - En az (30000) liralık yapı lnşarıtını yapmıt bulunması. 

B - İnşaatın mesuliyeti fenniyesiru tekabbül etmi~ bir mühendis taahhütnamesi 
ibraz etmesi. 

C - İhale tarihinden 8 gün evvel müracaatla vilAyetten eksiltmeye girebilecek· 
!erine dair vesika almaları şarttır. 

5 - İhale bedelinin (5000) lirası 939 aenesJ bütçesinden ve mUtebaklııi 940 bilt• 
çesinden tediye olunacaktır. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncil maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
nafia dairesine getirilecek, komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazıtı saate kadar 
gelmiş olması ve dış tarafın mühllr mum ile iyice kapatılmış olması lazımdır .. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "8252,, 

1 ~ tanbul Belediyesi . llcinları 
18/10/939 tarihinde Yeni un tipi hakkında intişar eden ilanın tashihi: 
18/10/939 tarihli un evsafı hakkındaki füirıın 3 üncü maddesinde hamiziyet 

miktarı (Hamizi kibrik hesabile) Binde yarım olarak, 
4 üncü maddesindeki Selliloz azamı miktarı binde dört buçuk olarak tashihi 

ve sert buğday nisbetinin yüzde on beş olarak ilavesi. (8620) 

* * Hadımköy - Terkos - ' Karaburun yolu şose tamiratı 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesine göre temdlden açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/10/939 
Salı günü saat 14 de DaiınJ Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 5000 
Ura 55 kuruş ve ilk teminat 375 Ura 4 kuruştur. Taliplerin buna benzer en az 
3000 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesika
ı,., rı ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte daiml 
encümende bulunmaları. (8617) 

Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 7000 Ura olan 4 kalem ıı:.;Umülfıtör pl<'ik ve çubukları 

22.11.1939 Çarşamba günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (8582) 

lstanbul Valiliğinden : 
İstanbul Maarif Müdürlüğilnde açık bulunan 10 ve 15 lira maaşlı ;ki memu

riyete orta okul ve lise mezunlarından müsabaka ile memur alınacaktır. Müsa
bıkların daktilo bilmesi şarttır. İsteklilerin müsbit e~raklariylc birlikte 31/X/ 
1939 tarihine kadar İstanbul Maarif Müdürlüğüne miıracaatları ilan olunur. (8609) 

.. Eskişehir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Memleket hastanesine alınacak 163 kalem muhtelifülcins mualice 30-10-939 ta

rihine mtisadif pazartesi gllnü saat 14.30 kadar açık eksiltmeye konmuştur. 
Teminatı muvakkate 204 lira 53 kuruştur. İhale yevmi mezkürda Makamı Vi

layette toplanacak Daimi Enciimen tarafınd:.n yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Memleket hastanesi Scrtababetine müracaatları lüzumu ıl~n olunur. 

(R157) 



. -

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk Fındığını 

FINDIK TARIM SA Ti$ 
Kooperatifleri Birliği 

Türk vatanının da her klişesine yayacak, herkese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli T ü r k 
fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağa 

hazırlanıyor. 

19 - 10 - 939 

Karııık ve nasıl yaplldığı belll olmayan bayat çocuk cııdalarile 

yavr unuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yaratflğı gibi saf ve tabii hububattan yapılmıs 

H A 
ÖZLO 

S A N 
UNLARI 

Çocuklarınıza Y edirin!z 

Vitamin 

Kalori 
,ı __ _ öGRETMEYi BİLENLERİN ESERLERİ : 

'ı Kuvvet 

Pirinç 
Yulaf 

Buğday 

İrmik 

Patates 
Mısır 

Türlü 

Fran::.z:!.:.~:~~!ı, ?,~:~~::im ıi Al"::~::~:.~;~:~ ,?.~~~~!,~im 
Oyalanmak değil de, bu iki dilden birini öğrenmek ve konuşmak kararında is eniz... Bu iki metoddan birini mutlaka 

alacaksınız. Satış Merkezi : Ynipostane karşısında Meydancık hanında Muallim F UAO GÜCÜYENER'in 

C ANADOLU TÜRK KITAB DEPOSU J dur. T8.fra s ipari,Ier i gönderilir . ......................................... 

TORK TiCARET BANKASIA.S. 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.00 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

Zeka 

Mercimek 

Bezelya 

Badem 

Çavdar 

öZU 
Dünyada mevcut 

çocuk gıdalarının 

en mükemmelidir. 

HASAN DEPOSU: Yeni Adresi, Bahc:ekap ı Beyoğlu Tramvay durağı kar~ısında 
"3 Yah Kö§kü Cad. No. 6/8 

Merkezi: AN KARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERİ 

Telgraf Adresi: 

Umum Müdürlük: 

TORKBANK 

, _______________________________________ , 
TÜRKiYE CÜM U IYET MERKEZ BANKASI 

14 BİRİNCİTEŞRİN 1939 VAZiYETİ 
AKTI E 

ALT. SAFi. KLG. 15.500.355 21.802.488.77 

OahiJdeki Muhabirler:· 
Altın San Kilogram 678.llf . ...:... 

Türk llraSJ 

Har içteki Muhabirler: 
4.ltın: sıı.n kilogram 10.010.238 

<\ltına tahvill kabil serbest 
· 'iövizier 
Oiğer di5vizler ve borçlu klirlng 
..,akiyelerl 

ffazine Tahvilleri: 

11.524.536.50 
1.5;1 J.701.98 

953.816.81 

288.682.86 

14.080.200.14 

6.396.01 

.ı:.731.286.14 

Deruhde edilen evrak! nakdiye 158.748.563.
~arsılılı 

Kanunun 8 - ' 8 !ncl maddeleri• 
ne tevfikan hazine tarafından 
~AkJ tediyat 17.307.66R.-

ı:;enedat Cüzdanı: 

PASiF. 
Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 
34

·881.727 ·25 Adt ve fevkalade 
Hususi 

l.2.J2.49!J.67 
Tedavllldeki Banknotlar: 

nenılıde edilen evralcJ nakdiye 
Kanunun 8 - 8 tncf maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vAkl 
tediyat 

neruhde edilen evrakı nakdl:ve 
16.817.882.29 1-ıakiyesi 

R'.arsılıih tıımamen altın olarak 
111\veten tedavme vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten teda. 
vazed. 

Tiirk Liusı Mevduatı: 
l4 ı.44o.s97.- O öviz Taahhüdatı: 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158.74R.563.-

17 .307 .666.-

141.440.897 .-

17 .000.000.-

.. 
Lira 

15.000.000.""' 

ıo.217.134,25 

132.000.000.- 290.440.89'7..-' 

27 .249.625.16 

2.731.86 

Subeler: TiCARET 'T'İCARf SENEDAT 

Esham ve Tahvilat CUzdıuıı 

(Deruhte edilen evralo nak 
{( - (diyenin karşılııtı Esham v~ 

Tahvilftt <ftibart kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilAt 

193.160.531.85 

Altına tahvm kabO dövfzler 

193.160.531.85 Dfğr dllvfzler ve alacaklı .klirlni!' 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

39.0!13.009.34 39.088.'T01.2D 

100.039.485.6' 1 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 

yollardaki hastalıkların mikropla

rını kökünden temizlemek için 

B ELMOBLÖ kullanınız .. 

HELMOBLÖ 
.. ~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttı

\ rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT : B ELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 
HER ECZAN EDE BULUNUR" 

Sahibi ve Nefriyat MOdiiril Halil L(UfU OÖRDC'NCC . Gazetecilik ve 
Neşriyat 'l. L. Ş. Basıldığa yeı TAN Matbaa.sı 

İf'tanbul Asliye üçüncü hukuk ı\ vanslar: 
mahkemesinden: Zekiye vekili avu-
kat Ekrem tarafından Usltüdarda İh- Razlneye kısa vAdelt :ıvans 

o\ltın ve Döviz Qzerinr 
saniye Alt sokak 75 No. da mukim T'ahvilAt Qzerlne 
iken hali hazır ikametgahının meç-
hul olduğu taayyün eden Haşim Ve- BissedaTlar: 
li aleyhine mahkemenin 939/1196 \fuhtellf: 

,... .. -- - .. 

48.727 704.97 
7.564.277.08 

8.302.000.-
12.326.69 

'1.837.421.66 

56.291.982.05 

16.151.748.35 

4.500.000.-

1

1 17.548.574.79 

Yekfuı ı.4.s.2 .• 03. s •. a.42 •. ı.s Vekiln No. lu dosyasile açılan boşanma da
vasından dolayı verilen karar daire. 
sinde müddaaleyhe arzuhal sureti 
ilanen tebliğ edilmiş ve cevap müd
deti dahi geçmiş bulunduğu cihetle 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto ' 

muhakeme günü 21.11.939 saat 14 o- ı 
larak tayin edilmiş olduğundan mu. 
maileyh Haşim Veli mezkur gün v~ 
saatte mahkemede bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumu ilan o
lunur. 

TASHnt - i4.10.939 tarihli nüs
hamızın 8 inci sayfasuıda çıkan Be. 
yoğlu üçüncü hukuk hakimliğine ait 
ilanın 1 7 inci satırındaki muhakPme 
günü 6.11.939 olacak iken sehven 
6.1.939 olarak çıkmıştır. Tashih olu.. 

hllddi % 4, 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

KARADENiZ DÖRDÜNCÜ 

işletmesi 
ilanları 

POSTASI 
Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 20- 10- 939 Cuma günkü Karadenb: hatb 
dördüncü postası yapılmıyacaktır. ~8569) 

* w 
Evvelce münak alAt Vekftl etince ya pılan ilAnla, 15 Te:ırlnievvel 939 tari-

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

,nur. ~ ........................ ~-~ ................... ., 

DO~UM VE KADIN 
Hutabkları Mütehassısı 

Dr. NAŞiD ERE% ,,, 
Mu•yeneh•nealnl Takılm Balt9 ~ 
Dağcılık KI UbO karııaı nda vfffl 

PalH Apartm• n ı na nakletmt,tl r• 
Te l : 41672 


