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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

... 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasıon diyor ki: 
"Her tacir bu kitapta 1röıterdijim usulleri tatbik etmek 
ıuretiyle bir ild ıene ıibi kısa. bir zaman içinde müşterile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabmıda r;ize 
bıı sanıti öiretiyorum.,. Fiyatı 50 kuruş. 

oskova üzakerelerine 
. 

Tekrar Başlanıyor •• ugun 
·Londrada Ask~ri Hitler Bugün Sulh 
T em~slar Y apılıyo~ Teklifinde Bulunacak 

Haricige Vekilimiz 1 Alman Himayesinde 
Bir Lehistan Teşkili 

One Sürülecek 
Mareşal Voroşilof 

ile de Görüştü 
Heyetimi.ze Lordlar ve Avam Kamarası Azalarını 
Tanıtmak Üzere Londrada Ziyafetler Verl-ecek 

LONDRA, 5 (A. A.) - TORK HEYETi AZASI, HARBiYE 
NEZARETiNiN VE DlGER DAiRELERiN MOMESSlLLERlLE 
MUZA.KERELERiNE BUGON DE DEVAM ETMiŞLERDiR. 

HOKOMET, HEYET ŞEREFiNE WEST - END 'İN BUYUK 
BlR OTELiNDE öCLE ZlY AFETİ VERMİŞTiR. . 

lngili.z Naurlanndan 
Çetlild 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter :_ 
Milli müdafaa koordinasyonu nazırı 
Lord Chatfield İngiltere hükumeti 
namına, bugün Carlton otelinde, 
Tiirk 1.1skcri heyeti şerefine büyük 
bir öğle ziyafetı vermiştir. Bu zi~·a-
fctte bir çok İngiliz, Fransız yük
sek askeri ricali, bu arada hava ma. 
rcşali Sir Cyril Nevall, İngiliz filosu 
başkumandanı büyük amiral Sir 
Dudley Pound Fransız Generali J_,e
long bulunmuştur. Türkiye ve Fran 
sa büyük elçileri de davetliler ara. 
sında idi. 

Temas ve Ziyafetler -
L o n d r a , 5 (A. A.) - Röy. 

-ıer : Türk askeri heyeti azası. 

na Avam Kamarası ve Lordlar ka. 
marası azası ile temas etmek fırsatını 
vermek maksadile, Avam kamarası 
azasından B. Plugge, yarrn akşam 

Türk heyeti şerefine büyük bir ziya. 
fet verecektir. Bu ziyafette Lordlar-

Belçika Majinosundcı bir tank dafi topu 

Sovyetler, Müttefikleri Sulhe icbar için 

Hindistan Hududuna T ahşidat Yapıy~rlar 
BerJin, 5 (Huıuıi) - Hitler bugün Vartovada yapılan geçit 

resminde hazır bulunduktan aonra yarın Rayttağda söyliyeceği 
nutku rötüt etmek üzere Berline dönmüttür. 

\ 

Siyasi mahafilin verdiği malumata göre, Hitler uker~ ve aiyaai · 
vaziyeti izah ettikten sonra Almanyanm aulh istediğinden bahac- · 

H 1 d B 1 ek decek fakat etraflı ve teferrüath bir 

O an a Ve e Ç 1 a s~.lh ~eklifi. yapmıyarak yalnız sul. 
hun urnumı esaslanndan bahsede· 

Alman Tecavüzü 
Tehlikesi Altın.da 
Almanya, lngiltere de Riayet Eylediği Takdirde 

Kendisinin Gaz Harbi Y apmıyacağmı Bildirdi 
Londra, 5 (Hususi) - Belçikanın resmi gazetesi Be)ga tara

fından Berlinden alman ve bugün Belçika gazeteleri tarafından 
netrolunan bir habere göre, Almanya birtakım tartlar dahilinde 
bitaraf devletlerin bitaraflıklannı tanımamak mecburiyetinde 

kalacağını ihsas etmektedir. Bu tartlardan biri bitaraflarm, mu
hariplerin tayyareleri tarafından sık ıık bitaraflığa münafi teca
vüzlere uğramak ve bunlara mani olamamaktır. 

cektir. 
Bu §e}cilde hareketin bedcfi, tekli

finin akislerini dinlemek ve ona göre 
vaziyet almaktır. 

Umumi esaslar iyi karşıiand1ğı 
takdirde sulh teklifine daha müsbet 
bir mahiyet verilecektir. 

Roma, 5 (Hususi) - Buraya gelen 
malumata göre Bitler yann (bugün) · 

söyliyeceği nutukta Polonya me41ele-. 
sinden bahsederken Alman hinıayeııi 

altında yeni ve küçük bir Polonyanın 
garpta muhasamatın durması şartlle 
tesis olunacağım söyliyecek ve ~u)h 

şartlarından umumi tarzda bahsede. 
cektir. Bu şartlar iyi akisler bırak. 
madığı takdirde Sovyet Rusya ile Al. 
manya yeni istişareler yapacaklar· 
dır. 

(Sonu Sa: 6, Sü: :n 
Hitleri istihlal ~'imui 

muhtemel Göring 

HiTLER 
1 dan ve mebuslardan başka, bir çok 

1 yüksek devlet ricali ve bu arada ma
rşal Birdwood ve hariciye nezareti 

&~ikah~~~ ~md~k~H~ ----------------------------------------

bu tecavüzleri bertaraf etmiye muk- ı s c ti L t il 
Niçin 

SUih İstiyor? 
Yazan-: M. Zekeriya SERTEL 

Harp ~başlıyalı henüz bir ay ol-

1 dugu, ortada değişmiş bir şey 
o madıgı~ ! ilt 
be ... ' ng ere ve Fransayı har. 

SU_:ükliyen sebepler ortadan kalk. 
ınadıgı halde Hitler niçin sulh taar· 
~~u.yapmıya hazırlanıyor? Musso-
ınıyı bile lüzumuna ikna edemed· ~ · 

sulh teklifini ileri • .. . ıgı 
}"' :>Urınıye neden 
h~~m görüyor? Hitlerin iddiası veç-

e Polonyanın ortadan kalkmı 
olması harbin bittiğini değil' bTk'ş 
h .. b 1 , ı a ıs 
enu~ a~ adığını gösteriyor? O hal. 

de Hıtlerı sulh istemiye sevk eden 
sebepler nelerdir? 

parlamento müsteşarı B. Butler de 
hazır bulunacaktır. Türkiye büyük 
elçisi de ziyafete davetlidir. 

Türk askeri heyeti, yarın, Mansoin 
- House'de Londra belediye reisi ta. 
rafından kabul edilecektir. 

Mosliova Müzakereleri 
Moskova, 5 ( A. A.) - Türki

ye Hariciye Vekili Şükrü Sara· 
coğlunun yarın Sovyet ricali ta
rafından kabul edileceği öğre
nilmiştir. 

Moskova, 5 (A.A.) = (Tass): 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa

racoğlu 3 teşrinievvelde yanında 

(Sonu, Sa: 6 Sü: 4) 

•••••••••••••••••••••••••• 
Türk • Bulgar 

Hududunda Dostluk 

Tezahürleri 
Bu sebepleri şöyle sırahyabiliriz: 
ı. - Hitler, ötedenberi bu sütun

da ızah ettiğimiz üzere, Alman _ Sov-
Sofya, 5 (A.A.) - Epey za. 

Yet anlaşmasındanberi çıkmazın içi. mandanberi ilk defa olarak, 
ne d.üşmüştür. Alman orduları için Türk hudut muhafız kıtasından 
harbın neticesini tayin edecek bir za-
fer sahası kalmamıştır. Almanya bir heyet, 3 teşrinievvelde, An-
k. e.ndi kendine çevirdiği bir çembe~in . drejevo Bulgar hudut muhafaza 

kıtasına mülaki olarak Kral Bo. ıçınde mahsur kalmıştır. Garp cep. 
besinde yapacağı taarruz onu zafere risin tahta cülusu yıldöniiınü 
değil mağlubiyete sürükliyecektir. münasebetile Türk ordusunun 

2 t Bulgar ordusuna tebriklerini 
- ngiltere Baltık denizinin ağ-

zı - bildirmiştir. Türk subaylım nı o suretle kapat~ . . im-
den sonra, Alman deniZ i: ıi~l'i- ayine, geçit resmine ve ziyafete 

iştirak eylemişlerdir. 
(Sonu Sa. 8 ~ü.1, l ~)~·,.v...~--~---------• 

• 

tedir olduğunu ispat ettiğin~en.dol~-ı ovye er e onya e 
yı Almanyada bu çeşit telakkılerın 
hüküm sürmesi bitaraflık hukukunu 

;~~~n;~~ı~!:ı:ir.b•h•n• olarak tc. de Bir Pakt imzaladılar 
Holandanın Vaziyeti 

İngilterenin en nüfuzlu gazetele
rinden olan Yorkshire Poste'un as
keri muhabiri Holandanın müdafaa 
hazırlıklarını bahis mevzuu ederek 
ve Almanların burada yaptıkları tah 
şidatı işaret ederek diyor ki: 

Almanya tarafından kullanılması 
imkan dahilinde olan tedbirin tersi
ne olarak, bitaraf bir toprağın İn
giliz kıtalan tarafından ihlali tasav
vur dahi edilemez. 

Biz vuracağımız zaman Fransa hu 
dudunda vuracağız ve Almanlar bu
nu çabuk anlıyacaklardır. Batı cep
hesindeki vaziy:et 1914 tekinin tersi
nedir. Müttefikler, ordularının fai
kiyeti sayesinde Alman toprakları 
üzerinde bulunuyorlar ve Alman şe
hirlerinin tahliyesi devam ediyor. 
Almanyanın bir sürprizine maruz 
kalmak ihtimali ise ehemmiyetli su
rette ~lmaktadır. Almanyanın tat 
bikini tasavvur ettiği muharebe tar
zını pek yakında öğrenmiş buluna-
cağız. 

Gaz Harbi 
Londra, 5 (A.A.) - Müsteşar But. 

ler, Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta, Alman hükumetinin Lon

fSonu Sa: 6, Sil: Ş) 

Bugünlerde Litvanya ile de Karşılıklı Bir 
Yardım Paktı imza Edilmesi Beklenmektedir 

Londra, 5 (Hususi) - Sovyetler Birliği • Letonya ka.J'fılrklı 
yardım paktı bugün imzalanmıttır. 

Litvanya Hariciye Nazırı iıe Moıkovadan Kaunas'a dönerek 
hükumeti ile tekrar temas etmittir. Nazırın bugün Moakovaya 

Litvanya Cümhurreiıi 
Smetana 

dönmesi beklenmektedir. 
Litvanya ile Sovyetler Birliği a· 

rasında bir karşılıklı yardım paktımn 
imzası beklenmektedir. 

Litvanyadan Sovyet askeri hava 
kuvvetleri emrine iki hava üssü 
verilmesi de istenmektedir. 

Finlandiyanın Vaziyeti 
Nevyork, 5 (Hususi) - Letonya. 

nın Rusya ile imzaladığı 'pakttan 
sonra sıranın Finlandiya ile buna 
mümasil bir pakt imzalamıya 
geldiği bildirilmektedir. Bu suretle 
bütün Baltık devletleri Rusyanın 

zımnen askeri himayesine girmiş ola
caktır. 

Anlaşmanın Mahiyeti 
Sovyetler birliği ile Lı:!tonya ara. 

sında bugün imzalanan muahede beş 
maddeden mürekkeptir: 

(Sonu Sa. 6, Sil. S) 

EN SON DAKiKA 
N vy k, 5 Hmmsll - Bn. 

raya g n malümatıl göre 'Kont 
Cianonun son Ber1in ~cferj, 

mlhverin parcalanmas1le netiee. 
lenmi tir. H'1t10r, Cianodan, ar· 
tık ltalyanın m'hver namına fa
aliyete geçmı-si lfı:ı:ım geldiğini 
s6ylemis, buna karşı Ciano. 
11h np,i mihver? M'hver. Rua _ 
Alm n ktın1n imzaG'I pünfi J.-1. 
rılmt~!r . d mi~ ve Italyanın 

m'hv r n ına hiçbir teşebbüs
te bulunmıy c ğını ilave etmiş. 
H1tle-r bunun üzerine !<m dere
ce hiddetlenmiş ise de Ciano a. 
radaki S1kı beraberlik antiko
mbı~rn paktın suya düşmesUe 
gt-v.şemiş oldugunu izah etmiş 
ve bu iti;:,arla Italyn sulh te· 
~ebbüsünden vazgeçmiştir. 

* Londra 5 Hu~uın) - Al. 
manya b amirali Render Ame
rıka at s fıe Erıkoy namında
ki Amcrıkan vapurunun, Ame. 
rika su arında A henia \r.apuru. 
nun batmasına müşabih ~al'tlnı 
içinde bııtırıltıcağını bildirmış 
ve AmerıAa ataşesi vazıyetı 
hukümc ıne a er vermıştır. 

TAN, maki.nesınaeKı nususı ıertıba t sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika &elen haberleri verecektir . Haber 
olmadı!ı ıün bu kısım boş kıdacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Harp ve Ahlak 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

Güzide meslekdaşımız Bay Aka 
Gündüz harp ile ahlak arasın. 

daki µzaklığıltkendine has olan zara
fetle TAN sütunlarında tahlil et. 
ti. Ben aziz edibimizin bu yazısını o. 
kurken iki sahne hatırladım. Bun
lardan biri tabii, biri tarihidir. Ta
bii dediğim sahne Afrika toprakla
rında bugün de sık .sık cereyan et

mekte olup aslanların midevi faali. 
yetlerine taalluk etmektedir. Şöyle 
ki: Afrikanrn balta girmemiş or. 
manlannda yaşıyan aslanların bol 

bol avladıkları mahlôk yaban man
dasıdır. Fakat aslan tek başına ge. 
zer, tozar bir hayvandır. Yaban. 
mandaları ise cemiyet halinde yaşar. 

lar, sürii sürü gezerler. Çünkü ferdi 
kuvvetleri aslanların, gergedanların, 
kaplanların savletine karşı gelmiye 

kafi değildir. O sebeple ve muhite ., 
intıbak kanununa uyarak toplu do-
la~ırlar. 

Kuvvetine mağrur olan aslan bn 
vaziyetten zarar göreceği, yani tek 
başına bir kaç yüz • mandaya saldı. 
ramıyacağı için hileye baş vurur, su 
kıyılarında pusu kurar ve manda 
sürülerinin· su içmiye gelmelerini 
bekler. Mandalar, gizli ve insafsız 

bir tehlikenin endişesiyle telaş için. 
dedirler. Yarım yamalak su içer iç
mez tabanları kaldırırlar, tehlikeli 
gördükleri mıntakalardan olarıce. 

hu:lariyle uzaklaşmıya çalışırlar. 

Lakin yaşlılar, hastalar sürüden ge. 
ri kalırlar ve pusudaki insafsl! ._v. 
cının pençesine d~şerler. 

GÜNÜN RESiMLERi: 

ihtikar Komisyonunda camcılar ve eczacılardan izahat alınıyor • 

ingiltere 
Sipariş Verdi 

Son Ticaret Anlaşmasının Müzakerelerini idare 
Eden Ticaret Müsteşarı Halit Nazmi Dün Geldi 

,. . 
İngiltere ile aramızda yeni yapılan ticaret anlaşması mii· 

zakerelerini idare eden Ticaret Vekfileti Müsteşarı Halit Naz
mi ve Maliye Nakit İşleri Umum Müdürü Celal Sait dün 
şehrimize dönmüşlerdir. Pazar günü Ankaraya gidecek olan 
Halit Nazmi gazetecilere demiştir ki: 

J 

Ticaret Müsteşan Halit Nazmi 

Bugün 
Kurtuluş 

Bayramı 

, 

İstanbulun kurtuluş yıldönil. 
mü bugün merasimle kutlana· 
caktır . .Merasime, saat 10 da 
Sultanahmet meydanından atı. 

lacak 21 pare topla başlanacak. 
tır. Bu sırada Sultanahmette 
mevki almış olan mektep tale
beleri ve askeri kıtalar bir da
kika ihtiram vaziyetinde dura. 
caklardır. Şehir dahilindeki ve 

1 
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Dün Gelenler ve ihtikar Komis~~na 

Çek mültecileri arasındaki erkanıharp zabitleri istasyonda 

Kırtasiye 
Fiatları Arttı 

Yaptığı Tetkikler Sonunaa 

ve Alakadarlara Bildirdi 
İhtikar Komisyonu 

Bu Neticeye Vardı 

Kırtasiye maddelerinde ihtikar yapıldığına dair şikayetle
re mebni Ticaret Odasına davet edilen kırtasiyecilerin ver
dikleri izahat üzerine bu maddelerin yüzde 10 dan yüzde elli· 
ye kadar yükseldiği anlaşılmıştır. Oda esbabı mucibesiyle 
birlikte raporunu mıntaka ticaret müdürlüğüne göndermiştir. 

İşte kavinin zayıfı mutlaka yeme· 

sini emreden tabiat kanunu üzerinde 
hayvanlar bile bu şekilde tadiller 
yappıışlar ve hayat mücadelesine 
ahlaksızlık karıştırmışlardır! .• 

-Müzakereler çok·müsait bir h:ıva ı
içinde bitmiştir. Her iki hükumet a. POLİSTE : 1 

denizdeki nakil vasıtaları da 
tevakkuf edeceklerdir. Top se-

. siyle birlikte limanda bulunan 
MAHKEMELERDE i 1 

. Ticardet odasındaki ihtikar komis 
yonu dün de drogistlerle camcıl 

hakkında vaki şikayetleri tetkik et 
miştir. 

Tarihi dcdiği":1 sahne de şudur: 

Milattan üç yüz. kırk yıl evvel 
GolvaWar Roma üzerine yürümü~
Ier ve bir nehir kenannda cüsseleri
nin iriliği sayesinde parlak bir zafer 
kazandıktan sonra Capitole'ü muha
sara etmişlerdi. Romalılar -güzel 
tablolara, nefis şiirlere asırlarca 

mevzu teşkil eden efsanevi- bir 
müdafaa· neticesinde Golvablara bo
yun eğmek iztırannda kaldılar ve 
sulh niyazında bulundular. Galip. 
ler, bir çok ağır şartlar arasında, bin 
kilo da altın istediler ve Romalıları 
ancak bu kurtuluş fidyesi mukabi
linde sağ bırakmıya razı olacakta. 
rını söylediler. Roma halkı, muhak. 
kak bir ölümden kurtulmak için, 
bu şartı da kabul ettiler, bin kilo nl
tın getirip galip kumandanın öniine 
döktüler. Fakat Golvalı başbuğun 

ihtirası feveran halindeydi. Altını 

tarttınrken yüz gramı elli göstere. 
cek surette hareket ediyor ve gilz 
göre göre hilekarlık yapıyordu. Ro. 
ma murahhası bu hale dayanamadı, 
şikayet edecek oldu ve Golvalı ku
mandandan -bir sırtlan narası lıa. 
tinde- şu cevabı aldı: 

rasında ticari mübadelenin inkişafı
na yardım edecek olan yeni nnlaşma

nın esasları ikmal edilmiştir. İngiliz
lerle yapılan ticaret anlaşmasının e. 

. _____ ... 

Bir Kadın Çocuk 

Düşürürken Öldü 

bütün merakip düdük çalmak 
suretiyle tezahürata iştirak e. 

1 

deceklerdir. 
Kıtalar tam saat 10 da Su!. 

Zozo Dalmas 

Muhakeme Ediliyor 
Drogistler ecza fiyatlarından mil 

him bir kısmının üzerindeki fiyatla 

rın matbu olduğunu, bu fiyatlarda 
fazlasına satılmadığını, Fenaseti 
iyod, asprin gibi maddelerin h~te 

- Veyi mağlUplara! .. 

İşte harp ile ahlakın miinasebeti 
bu iki kelimede mündemiçtir ve 
harbi ahlak ile muvazeneli tutmak 
istiyenlerin gayretleri daima hedc5. 
dir. Zira harp bütiin canb mahli'tk
lar aleminde tabiidir, ahlak ise sun. 
tdir. Hayatta bedbaht olmak istemi. 
yen milletlerin de herşeyden önce 
tabii olan zaruretlere ayak uydurma
ları lazım gelir. 

• 122! 

Yeni Ekmek Çeşnisi 

Kabul Edildi 
Belediye sıhhat işleri müdürü, ik

tısat miidürü, Sıhhat Vekaleti hıf. 
zıssıhha şubesi müdürü ve belediye 
kimyahanesi müdüründen mürekkep 
olan komisyon tarafınd3.n tesbit edi
len tek tip undan maıınııl ekmek nü
munesi dün belediye daimi encüme
ninde tetkik edilerek kabul edilmiş. 
tir. Yeni ekmek çeşnisinin tesbitinde 
bu sefer randımandan değil, gluten 
miktarından hareket edilmiş, bu nok. 
ta gözönünde tutularak çeşni hazır
lanmıştır. Temin edildiğine göre ye. 
ni çeşni ile halk daha fazla mugaddi 
ve nefis bir ekmek tedarik edebile
cektir. Yeni çeşni bugün bütün fırın. 
lara tebliğ edilecek ve pazartesinden 
itibaren de bütün fırınlar bu çeşni
re göre ekmek imal edeceklerdir. 

sasları parafe edilmiştir. Anlaşma

at Ankarada İngiliz heyetile yapıla-

nın muhtelif maddeleri.ne ait teferrü
cak görüşmelerde tesbit edilecek ve 

Beşiktaşta Demirciler sokağında o· 
turan Hatice isminde genç bir kadın 
çocuğunu düşürmek isterken ölmüş. 
tür. 

bir aya kadar yeni arılaşma imza e- Ailesinin iddiasına göre, Hatice ço· 
dilecektir. Yeni anlaşmanın esası cuk düşürme ilacını Küçükpaıarda 

yüzde altmış nisbetinde C hesabına, oturan Fahriye isminde bir ebeden 
yani takas suretile ticari mübadele almıştır. İlacı içer içmez kıvrarunı. 
yapılmasına istinat etmektedir. Yüz. ya başlamış, derhal Haseki hastahn-

d · k k d b t d" · ı 1 k nesine kaldırılmış ise de bira:ı sonra e ır ı a ser es ovız e o aca ve 
ölmüştür. Ebe Fahriye dün yakalan. 

bunun yüzde otuzu B hesabından ve\ mıŞ, tahkikata başlanmıştır. 
yüzde onu A hesabından muamele R k ı • z h" 1 d" .. . . . . a ı ıçıp e ır en ı 
gorecektır. Yem anlatıma Ingıltere ı 
• · d k .. 1·t k ş l nmıs Evvelki gece saat 20,30 da Eyüpte 
pıyasasın a ço musa ar ı a :ı;-

. . bl k 
1 

Kalenderhane caddesinde tek atlı hiı 
tır. Çünkü Ingilterenın ° e 0 an arabanın içinde bir ceset bulunmuş. 
matlübatı da tamamen mahfuz tutu. tur. Yapılan tahkikat neticesinde ce-

lacaktır. İngiltere ile ticaret muame- sedin, ayni arabanın sahibi olup Fa. 
lelerinin artacağını nazarı dikkate tihte İbadethane sokağında oturıın 
alan İngiliz müesseseleri piyasamıza Hasan Kadriye ait olduğu anlaşılmış· 
muhtelif ve lisansa tabi mallar üze. tır. Hasan Kadrinin fazla rakı içmek 
rinde siparişler vermek üzere ınu- suretile zehirlenerek öldüğü tesbit c. 
haberata başlamışlardır.,, dilmiş olmakla beraber, cesedin mor· 

lngiltereye dün üç bin kilo oğlak, ga kaldırılmasına lüzum görülmüş-

tiftiği satıldığı gibi İzmir piyasasın- tür. 

dan otuz bin ton kadar tahmin edi
len büyük üzüm stoklarının satın a. 
lınması için hazırlıklara başlanmış ve 
görüşmeler yapılmıştır. Yine İngil-

tere için lisansa tabi tutulan koyun 

ve keçi derilerinden büyük partiler

de mal istenilmiştir. 

ihracat işleri 

İhracat hareketleri son günlerde 
biraz gevşemiştir. Yalnız İtalya için 

yumurta fiyatlarına sandık başına 10 

liret zam edilmiştir. 
Şehrimizden bazı aileler Alman

yaya 5 • 10 kiloluk paketler içinde 

fındık, ceviz, üzüm, incir, sabun gön
dermekte iseler de Almanyadan ge

len malumata nazaran A!man posta· 
haneleri bu maddelerin bazılarını sa .. 
hiplerine vermemektedir. 

Ecnebi tüccarların 

kara liateleri 

Bir Araba Setten 
Yuvarlandı 

Zeynullahın idaresindeki yük ara
bası Beyoğlunda Meyva sokağından 
geçerken hayvanların ürkmesi .neti. 
cesi sokağın nihayetindeki 4 metre 
irtifaındaki setten aşağı yuvarlan • 
mıştır. Ara.bacı da beygirler de tığır 
surette yaralanmışlardll'. 

Pencereden Düştü 
Ortaköyde Çiftlik sokığmda otu • 

ran İsmail kızı 4 yaşında Mediha e. 
vin altı metre irtifaındaki pençere
sirfden sokağa düşerek ağır surette 
yaralanmıştı 

: 
1 

1 
i 
: 

S - Halep Sultantılnden mezunum, 
Hkerll(ıiml henüz yapmadım. Yedek ıu
bay olmak hakkını haiz miyim? 

C - Eski sultaniler liseye muadildir. 
: Lise mezunları yedek subay olmak bak-

ı h ı i kını haizdirler. Vaziyetinizi mensup ol-
duğunuz askerlik şubesinden teabit ede-

birliği idare heyeti toplanmış, tek fi- bilirsiniz. 
yat esası üzerinde görüşmuştür. Ha- * 

i
l tanahmetten hareket ederek 
tramvay caddesini takiben Tak
sime ~idcce }erdir. Taksimde 

1 
bayrak çekme merasimi yapıla-
cakttt. 

İstanbul icra ceza hakimHğinde 
dün artist Zozo Dalmasın suçlu sıfa. 
tll.o A,, ... 't'9CU-'l.G1 <OtT->l'"U.l:m-Tc-+•- A -'-!_.&.!-

suçu borçlu olduğ_u halde kanunen 
mecbur olduğu mal beyanında bu
lunmamasıdır. Alacaklısı Ankar::ı.da 

-.. """' .. -"',J&·--- • ;c-- - · - -

nın yükselmiş bulunduğunu, böyl 
cüzi nisbette pahalılaşan ilaçların d 

Bunu müteakıp nutuklar söy. 
lenecek ve şehrin işgal gi.inle-

yüzde yirmiyi tecavüz etmediğin 
1 olduğu için duruşması istinabe sure-
tile yapılıyordu. Zozo Dalmas ter- söylemişlerdir. rinde geçirmiş olduğu acıklı 

safhalar tebariiz ettirilecektir. 
Merasime bir geçit resmi ile ni. 
hayet verilecektir. 

Gece Taksim meydanında şc. 
hir bandosu tarabndan milli 
parçalar çahnacaktır. Ayrıca 

Halkevlerinde müsamereler ve 
temsiller verilecektir. 

* 
Kurtuluş Bayramı münasebe-

tiyle mektepler bugiin tatil ya. l 
pacaklar, yarın tekrar derslere l 

lıyacaklardır. 
- r -

Boğaziçi Vapur 

Tarifesinde Tadilat 
Şirketi Hayriye, bu sene mektep. 

lcrin sabah saat 8 de açılması kararı 
üzerine soRbahar tarifesbde, çocuk
ların mekteplerine zamamnda yeti
şebil111elerini temin edecek tadilat 
yapmıştı. 

Tarifenin tatbikinden sonra yeni
den bazı ufak tadilat lüzumunu da 
hisseden Şirketi Hayriye 9 teşrini

evvel pazartesinden itib:ırcn tatbiki
ne geçilmek üzere tarifede değişiklik 
yapmıştır. Bu yeni tadilat sayesinde 
mekteplilerle resmi daire memurları 
tam saatinde vazifeleri başında bulu • 
na bileceklerdir. 

cüman vasıtasile hüviyetini ırnlattı. Camcılar, stok bulunmadığını, fa 
31 yaşında olduğunu söyledi. Müda. ~at sip~rişlez:in gelmek. üzere ol~~ 
faasına yarıyacak vesaik ibrazı için 1 gunu soylemışler ve fıyatları yu 
muhakemesinin talikini istedi. Ha • \ seltmiyeceklerine dair imzalı taah 
kim müdafaaya taallCik eden bu ta. hüdatta bulunmuşlardır. Daha son 
lebi haklı bulduğu için muhakemeyi çivicilerle görüşen heyet, çivi im 
talik etti. latınm ve imalat masarifinin artm 

Mahmut Saim Tevkif Edildi sından dolayı pahalılığı izah etmi 
Galatada İzmirli hanında komis- !erdir. Çivi teli ithali arttırıldığı ta 

yonculuk yaptığını söyliyen Mahmut dirde fiyatın düşeceğini temin eyl 
Saim Altındağ Galatasaray, Fener. mişlerdir. Komisyon müzakereleri 
bahçe kitapçılık ve kırt:ısiye deposu esaslarını tesbit etmiştir. Bu esaslar 
firmasile bastırdığı mektuplan Ana- göre raporlarını hazırlıyacaktır. 
doluya dağıtarak 25 kişiyi dolandır-
maktan suçlu olarak polis tarafından 
yakalanmıştır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi dün Mahmut Saimin sorgu
sunu yapmıştır. Mahmut Sairn Niğde 
orta mektebinin, Niğdecle kıtapçı 
Halilin, Burdurda Fethi Kulun, Nev. 
şehirde Eyüp Yaşarın ellişer lirasını 
dolş.ndırmıştır. Konyalı bir çok ki
tapçıları da dolandırmak üzere hten 
işin farkına varılmıştır. 

Dört Avukat Hakkında 
Takibat Yapıhyor 

Müddeiumumilik, müvekkillerinin 

Mimart Şubesine 
60 Talebe Ahndı 

Güzel Sanatler Akademisi Mima 
şubesine bu sene için 60 talebe alıil 
ması kararlaştırılmış ve dün sona 
ren imtihanlar neticesintle 60 tale 
kabul edilmiştir. 

Akademinin resim, heykel, tezyi 
sanatlar ve Türk tezyini sanatlar şıJ ... 
belerine ait kabul imtihanları bu 
ym 15 şine kadar neticelentlirilıni 
bulunacaktır. 

şikayetleri üzerine dört avukat hak- • ·---------------ı 
kında takibat yapmıya lüzum gör - T A K V I M ve H A VA 
müş ve tahkikata başlamı§tır. Baro 
inzibat meclisi de bu şikayetlerle a. 
lakadar olmuş, o da ayrıca tahkikat 
yapmıya lüzum görmüştür. 

Dün Gelen Çek Zalaitleri 

6 l lkteırin 1939 
CUMA 

10 uncu ay 
Arabi· 1358 
Şaban: 22 

Gün: 31 

Dün sabah gelen konvansiyonel 

rak sünbülc yarıyan bir toprak ha:r.ır- • treni ile 10 kişilik bir Çek mülteci 
)anabilir. Bir metre murabbaı tarlayn kafilesi daha gelmiştir. İçlerinde yük 
bir gaz tenekesi kum veya mil ve bir sek rütbeli Çek kurmay zabitleri de 
gaz tenekesi eskimiş koyun gübresi ko- bulunan kafile buradan transit ola-
nulursa en iyi bir toprak hazırlanmış d l 1 

Güneş: 6.01 - Öğle: 
İkindi: 15.17 - Akşam: 

Yatsı: 19.18 - İms!'ık: 

IIızır: ı54 

'Rumı~ 1355 
Eylül: 23 

12.02 
17.48 

4.22 

- Hava Vaziyeti 

olur. Eskimiş beygir gübresi de faydalı- rak geçip Suriyeye gi ece ı:: er, ora. 
dan vapurla Fransaya gidip yeni tek.dll'. 

* 
şekkül eden Çek lejyonuna iltihak e-
deceklerdir. 

zmirde Kuru Meyva i racatçı.ar 1 
S - Yükıek Deniz Ticaret.' mektebi· 

rici ticaretimizde tacirlerimizle olan s - SUnbOI tarlası naeıı hazırlanır? nln tahıll derecesi nedir, bu mektep· Kaza ile Karısını Yaraladı 
anlaşmalara mugayir hareketle taah- İ C - Sünbül dikilecek toprak çolı: baı- ten "'•kanlar baremin hangi dereceıl O· ' 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan ' 
iman mallımata göre, hava yurdun E"'c 
Cenubu Şarki Anadolu bölgelerinde ki 
men bulutlu, Karadeniz kıyılarında bulıı 
lu ve yafışlı. diier bölgelerde mevzıi '11 

ğııh geçmiş, rüzgarlar Doğu bö1g-ele' 
Garbi, diğer bölııelerde Şimali istikaıTlt 
ten orta kuvvette, Marmara denizinde 
Karadenizin Garp taraflarında ku~e 
esmiştir. 

5 la cinsten olmamalıdır. Sovanlarm ü- .,. ! Çatalcanın Anarşe köyünde oturan 
hütlerini yerine getirmiyen veya hi. İ yümeıi ve beslenmesi için topraiınm zerinden 1' 0 alınırlar? Ali Karaduman evinde av tüfeğini 

1 
l" d ç k k. C - Bu mektebin tahsil derecesi is-le yapan ecnebi tacirler için bir kara biraz kumlu olması .. zım ll'. 0 ı- kurcalarken tüfek ateş almış. çıkan 

reçli topraklarla çok killi topraklar minden de anlaşılacağı veçhile yüksek-
1. t h 1 kt r Bır' ıı·k az"sın "k k talı ·1 ıa saçmalar, karısı 25 yaşında Huriye. ıs e azır anaca ı . . "' • = makbul değildir. Buğday toprağı deni- tir. Mezunl~rı yu se .. . sı .mez~n -
dan hicbiri bu listeye geçen ecnebi 1 len kırmızı veya sarımsı killi toprakla- rının almdıgı derece uzerınden vazıfeye nin sol ayağına isabet ederek par -

· ' ı ra ince dere kumu veya mil karıştıra- alınırlar. maklarını koparmıştır. Huri~re Cer. 
tacirlerle muamelede bulunamıya • .!-·------.. ----·--.. ------· ......... -..................... t' ·1 · t' 

1 
rahpaşa hastahanesine ge m mış ır. 

caktır. 

Dün İatanbulda hava çok bulutlu . 
cüzi yağışlı geçmiş, rüzgar Şimali s~r~ 
den saniyede 3 - 5 metre hızla esm•o.4 Saat 14 te hava tazyiki 1018,7 milibar 's 
Sühunet en yüksek 20,5 ve en düşük l 
santiımıt olarak bvdedilmistir. 
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1 BUGüN'I 
Sovyet Birliği 
Ye Baltık 

Devletleri 
Yazan: Ômer Rızr.ı DOCRU L 

Baltık devletleri bir kaç ay ev. 
velisi, bugünkü gibi, gazete. 

lerin birinci sayfalarında yer lıul. 

Denizlerde 
Emniyetin 

.Muhafazası 

TAN 3 

Lehi standa 
Harbe Gitmek 

Mazhariyeti 
'Harp. içine girmiyenlerc cazip 

görünür., derler. Doğrudur. 

nıuşlard1. Sebebi, o zaman so,'yet Bitaraf Memleketlerin 
Birliği ile 1 n g i 1 t er e arasın. 
da yapılan müzakereıerin diJğüm Mümessilleri Londrada 
noktası olan •'bilvasıta tecavüz,, mc,. 

Hitler Harpten Dönen 
Kıtaatı. Teftiş Etti 

• 
Alman • Sovyet Dostluk ve Hudut Anlaşmasına 

Ait Protokol Dün Moskovada İmzalandı 

Vakti~·le. Lehistanda, harbe gitmek, 
asker, ve~·a zabit olmak, -bugünkii
nün tamamen tersine- sade aı:is. 

tokratlara ait bir ınazhariyctmi~. 

Biçare bir değirmenci de. bu maz
hariyete imrenir dururmuş. 

selesinin tarifi ile Baltık devletleri. Londra, 5 (Hususi) - Röyter a-

Günün birinde, harp kopmu~. De. 
gırmenci, değirmeninin önünden, 
parlak miğferleri, sırmalı kılıçları, 

süslü beygirleri ile geçip cephe~ e 
giden asilzadeleri, ağzının suyu aka 
aka seyredermiş. 

nin vaziyeti arasındaki münase- jansı bildiriyor: 
betti. Skandinavya memleketleri de da. 

Berlin, 5 (A.A.) - Führerin umu-ı 
mi karargahından bildirildiğine görf, 
bugün Hitler, Varşovaya girmiş olan 
Alman kıtalarını ziyaret etmiştir. 

Teftişi müteakıp, Varşova muharebe
lerine iştirak etmiş olan kıtalar Hit. 
lerin önünde bir geçil resmi yapmı~
tır. 

tenkil hareketi bilhassa şiddetli ol-ı Bugün imzalanan bu protokol, es. 
muştur. Hemen her şehirde divanı ki Polonya arazisinde Almanyanın 
harpler 1920 senesinde Almanlara ve Sovyetler Birliğinin menfaat sa
karşı yapılan isyan hareketine işti. haları arasındaki hudut hattını sarih 

O zamanki şartlara göre Sovyet 

Birliği ile İngiltere ve Fransa Al
nıanya tarafından vuku bulan vası
talı vasıtasız her tecavüze birlikte 
karşı geleceklerdi. 

Vasıtasız tecavüz meselesi kolay
lıkla hallolunnıuştu. Çünkü İngilte
re,~ Fransa veya Rusya, doğrudan 
d~~uya bir tecavüze uğrarlarsa, lic;U 
bırlıkte bu tecavüze karşı gelecek. 
lerdi. Fakat bilvasıta tecavüz bahsi
ne gelince bun\ln üzerinde a':tlaşmı. 
ya inıkiıı hasıl olmamıştı. Sebebi de 
hiJhassa Baltık devletlerinin va:r:Jyeti 
idi. Baltık devletleri Almanya tara
fından tecavüze u~adıkları takdir. 
de b h ~~ · ' ' u areket, bilvasıta tecavüz sa. 
Yllacaktı, Ve bu tecavüze karşı gel
ın~k için düşünü1en çare, bir tara~ 
;an. Sovyet Birliğinin, diğer taraftan 
ngıltere ile Fransanın Baltık dev. 

Jetlerine teminat vermeleri idi. Fakat 
bütün Baltık devletleri bu teminatı 
istemediler. Ve bu teminatın Alman. 
~·a ile olan münasebetlerini boznıa. 
sından ürktüler. Bu teminatın ''eri
lenıeınesi de Sovyet - İngiliz • Fran. 
~ız konuşmalarım bozmağa yardım 
etti. 

*. 
Bugün baltık devletlerinin teker 

teker Moskovaya giderek yeni 
anlaşmalar yapmakla meşgul old~-
1al'lnı t,. • 
nıeUJkl;ri ''aı *"1? lrn~ol _,._.J,.. .;afa 
S temınatı kabul ederek 

ovyetier Birliği ile kA'l'C lıklı 
dını -,..ı yar. 

rnuahedcleri Ya.;;tıklan.nı ıı:örü. 
Yoruz. 

Sebebi Leh· t 
n.I ' ts anın ortadan kaldı-

~ası ile hasıl olan vaziyettir Bu 
vazıyet So t B" . 
ı ti . vye ırliği ile Baltık dev. 
e erı arasınd ki k 

letmi 8 ornşuluğu geniş. 
'b ş ve hu devletleri daha fazln 
~usyaya Y ki h a aştırmıştır. Bu yli?den 

u devleti 'b 
v er, .n.usyaya imtiyazlar 
rt~rne~te, ve Rusyanın istediği üsle. 

enıın etmektedir. 
Buy'" d 

d uz en bazı müşahitler, Baltık 
evletlerini d h . 

B• . ~ n a a şımdiden Sovyet 
ırlıginin k A • 

ın· as erı himayesi altına gir-
ış sayıia.c ~ .. l , agını soy üyor ve Sovyet. 

Ier~n Baltık denizine daha hakim ol. 
du ..... n ·ıA d . .,... u ı ave e ıyorJar, 

te B~ iddiaların mahiyeti hir mesele 
.şkiJ etmez. Fakat gayet sarih olan 

hlr nokta, Sovyet Birliği ile Baltık 
devletleri arasında yapılan ve ~apıl. 
ıtı.akta olan karşılıklı yardım paktla
~ının, Baltık devletlerini, yabanrı 

el' tecavüzden koi-umayı istihdaf 
ettiğidir B t ü ih . ı· . · u ecav z tıma ının ne. 
reden gelebileceği ise tahmine ihti. 
Yaç ·· · rosterınıyecek mahiyettedir. 

Bu karşılıklı yardım paktlan. bir 

Cınniyet tedbiri olduğuna ve B9lttk 

de\7letleri bu ihtiyati tedbiri kabul 

ettiklerine göre bu paktların Baltık 
kıyılarında muhtemel h t .. .. er ecavuzu 
bertaraf etmeyi istihdaf ettiği, izah
tan V&l"estedir. 

Muhtemel her tecavüzü bertaraf 

etmek için alınan bu ihtiyati' tedbir· 

ler ise, Baltık kıyılarında kendine 
bir mahreç aranıa b ki sı e enen tecavfü: 
zihniyetinin önüne geçi1-' ld v 

uuı§ o ugu· 
nu göstermektedir. 

hil olmak üzere muhtelif bitaraf 
memleketlerin ticari eksperleri ha
len Londrada bulunmakta ve mem. 
leketlerinin İngiltere ile yapmakta 
olduğu ihracat ticaretinin ishkbaL 
deki vaziyetini .alakadar eden mese. 
leleri müzakere etmek~dir. 

Bitaraf memleketler meseleıi . Hitler, tayyare meydanında Genc-

rak etmiş kadın, erkek bir çok Po- bir surette tesbit eylemektedir. Bu 
lonyalıyı mahkum etmiştir. Kurşu- protokolda tasrih edildiği veçhile. 
na dizilen Polonyalıların ekseriyeti- b~ hudut hattı, 9 Teşrinisanide işe 
ni entellektüeller teşkil etmektedir. başlıyacak bir Alman-Sovyet muh 
Bazı papazlar da kurşuna dizilmiş- telit komisyonu tarafından mahaUin 

Skandinavya memleketlerinden ral Von Brauchitsch, General..,.Mihch, 
birinin yüksek bir memuru Daily He .daha bir çok generaller ve S. S. grup 
rald gazetesine beyanatta bulunarak Führer Emniyet polis şefi Heydrich 
memleketinin İngilte~e ile olan tica· tarafından karşılanmış ve kara \•e 

retinin durdurulmasına veya zarara hava ordusundan bir kıta tarafından 
uğratılmasına asla müsaade etmek selamlanmıştır. Hitlerin bu ziyan:ı
niyetinde olmadığını bildiıımiştir. tinde kendisine ezcümle, general Ke. 

tir. de tahdit olunacaktır. 

İsyeç ha_rp g~~ileri, Alınan tahtel itel, S. S. umumi şefi Himmler, Dr. 
bahirleri~n İsveç sularına taarruz- Lammers, Dr. Dietrich refakat eyle. 
da bulunmalarına mani olmak için miştir. 

bu sula.rda karakol gezmektedirler. Varşovada Tevkifat 
Bir Yunan gemiıi battı Londra, 5 (Hususi) - Nevyork 

Diamantis olduğu söylenilen ve Times gazetesinin Varşova muhabiri 
Landsend açıklarında torpillenerek Varşova zabıtasının Hitlerin hayatını 
batırılmış olan Yunan vapuıu 1'.aza. emniyete almak hususundabüyük bir 
zedelerinden hayatta kalmış olan 28 endişe hissetmekte olduğunu bildir
kişi, evvelki gece bir Alman tahtcl- mektedir. Führerin 1 Varşovaya h3.re· 
bahiri tarafından Kerry kontluğu da- ketinden önce şehirde bulunan bütiin 
hilinde kain Ventry körfednde kara. şüpheli ·eşhas şehirden uzaklaştırıl. 
ya çıkarılmıştır. mıştır. 

Berlinin noktai nazarı - Havasın bildirdiğine göre, Alman 
!arın Yukarı Silezyada yaptıkları 

Berllnin sal~hlyettar mahaflll , iktısndl 

* Amsterdamda çıkan Nieu\·e Rotter-
damsh Courant'ın Berlin muhabıri, yaZJ
yor: 
Almanyanın Alman kıtaatının Polonya 

payit:ıhtına glrınelcrirıi tcsit etmekte ol
duğu b~ sırada halk, Polonyanın fethi me
ı-clcsi ile pek o kadar fazla alflkadar ol
mamııkt:ıdır~ Herkes sulh taarruzunun mu 
vaffak olup olJl'lıyacağını öğrenmek iste
mektedir. 

Bu gazete, ilflve ediyor: Manidar b1r ha
dise: Ruslarla Almanlar, Polo..'ly:>/..lki 
"tahdidi hudut hattı,, ndan bahsetmekte 
mutabık kalmışlnrdır. Ruslar \'e Almanlar 
"hudut,, kelimesini kullarunaktan içtinap 
ediyorlar. 

Sovyetler • Almanya 
Moskovadan bildirildiğine göre, 

Alman - Sovyet dostluk ve hudut 
anlaşmasında ismi geçen protokol, 
bugün Moskeyada Molotov ile Al
man büyük elçisi tarafından imzalan 
mıştır. 

harbin bi~araflarJ? seyrüseferi üzerindeki 

tesir ve akisleri nazarı itibara alınmak· 

sızın amansızca idame edilece~ni çe fn
gııtere Kaça!\. •t:w.n.ıu .,~ya ıısıe::.ını ıauu 

,etmedikçe bunun böyle olacağını bey:m 
etmektedirler. 

Röyter ajansı Berlinden istihbar ediyor: 

Yugoslav ·Alman Ticaret 
Müzakereleri Tatil Edildi 

Deutsche Allgemeine Zeitung, lngiltl!re 
i~e ticaret yapmakta olıın bitaraf memle
k~tlere bir ihtarda bulunarak ezcümle di
yor ki: 

"Hafit Alman harp gemileri, bitaraf ge. 
mi sahiplerinin yanlış düşüncelerin! t11s· 
hih etmek ve İngiltereyi iktısadi r.ararhra 
sokmak için geçen hafta denize çıkmıştır. 
Almanyanın tanzim etmiş olduğu kaçak 
eşya· listesi, İngiliz listesine tekabül ede· 
bilmesi için, uzeblrnıştır. Bazı bitaraf mü
esseseler, tnğuterenin bahri satvP.ti?ıln 
kendilerini himaye edeblleceğine inanmıış
lar ve harp tehlikelerini iöze almışlardır. 
Bunlardan birçoğu ~imdi gerek gemileri
ni, gerek hamulelerini kaybetmek sureti
le bu hatalarım ödeyeceklerdir." 

Belgrat, 5 (A.A.) - Yugoslavya 
ile Almanya ara.iında yapılmakta o
lan ticari müzakerelerin temel ta~ını 
!.'pe~in ödeme ve malın müşteri tara. 
fmdan kaldırılması,, maddesinin teş
kil edeceği tahmin edilmektedir. Fil
vaki, itilaf metnini tanzim etmiye 

bedelini trampa yolu ile ödemek is
temesinden inbias etmiştir. 

İngiliz ticaret ataşesinin Ticaret 
Nazırı B. İvan Andres'e İngilterenin 
Yugoslavyadan iaşe maddeleri ile 
iptidai maddeler satın almağa a'made 

bulunduğunu bildirmiş olduğu riva
memur komitelerde bir takım müş. yet edilmektedir. İngilterenin fikri, 
küliıt zuhur etmiştir, o derecede ki, sadece Yugoslavyayı Almanyaya 
heyeti umumiye içtimaını bila müd- karşı müsait bir hattı hareket ittiha
det tatil zarureti hasıl olmuştur. zından menetmek değil, ayni zaman 

Birinci müşkül, Almanyanı:ı Yu-ı da Almanyayı Yugoslavya ile yap. 
goslavyanın kendisine darhal teslim makta olduğu müzakerelerde mnte
etmesini istemekte olduğ:.ı eşyanın dil davranmağa mecbur etmektir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
bir Alman heyeti, Cumartesi günü 
Moskovaya gidecek ve Almanya ile 
SovyeHer Birliği arasında eşya mü. 
badelesinin fazlalaştınlmasr mese. 
leleri ile uğraşmıya başlıyacaktır. 

Eski Leh Erkanı 
Biikrcşten gelen haberlere göre Roman

yada nezaret altında bulunmakta olan sa
bık Polonya hı.ikumeti ôznsı, bu sabah, 
Bi.ikreşin 500 kilometre garbında Yugoslav 
hududu civarında Horculane'ye ha:eket 
etmi;ıtır. 

Amerikanın Bir Kararı 
Vaşington 5 (A.A.)., - Roose\•elt, 

11 teşrinievvel gününün Pulavski gii. 
nü olarak kutlanmasını emreden b.ir 
kararname imzalamıştır. 

Pula\rski, Amerika istıklal :nuha. 
rebelerine iştirak etmiş ve Savannah 
önünde ölmüş olan bir Polonya ge
neralidir. 

' 
•••••••••••••••••••••••••• 

Fransadaki Bütün 

Bulgarlar Dönüyor 
Sofya, 5 ( A.A.) - Prastenic

ni gazetesi, Fransada mukim o

lan biitiin Bulgarların Bulgn. 

ristana döneceklerini yazmak. 

tadır. 

................................... 
Fransız Komünistleri 
Paris, 5 (A.A.) - Eski komünist 

mebuslar hakkında bir tahkikat ev
rakı üçüncü harp divanı müddeiu. 
mumisine gelmi§tir. Bunlann "dağı. 
tılan cemiyetleri tekrar tesis,, ten 
suçlu oldukları bildirilmektedir. 

H A. D i S E L E R i N, ·.·. 'i Ç. Y 0 Z ü 
• 

Bir gün, cepheye giden asilıade
lerden birisi, değirmenciden bir 
bardak s.u istemiş. Suyunu içip ay. 
rılırken, değirmenciye: 

"- Bilsen, demiş, ne kadar bahti~ 
yar insansın! 

Değirmenci, bu sözü söyliyen a. 
silzadeyi tepesinden tırnağına kadar 
gıptayla süzüp: 

""- "- Sen, demiş, benimle al-;; mt 
ediyorsun? Yer yüzünde senden 
bahtiyar insan olur mu? Baksana? 
Senin altındaki hayvanı bile h~rbe 
götürüyorlar da, bizi almı~·orlar. 

Asilzade asker, cephenin ne oldu
ğunu bilmediği için muharebeye im
renen değirmencinin sözlerini ha~·

retle dinlemiş. ''e sonunda: 

"- Eğer, demiş, bu imrcnişindo 
samimi isen, kolayı var: Sen benim 
esvaplarımt giyer, harbe gidersin, 
ben de, sen döniinciye kadar değir. 
meni beklerim!., 

Değirmenci, bu teklifi hül·ük bir 
sevinçle karşılamış: Derhal, kıyafet
leri trampa etmişler: Değirmenci, n. 
sHzadenin atına atlayıp cepheye git. 
miş, asilzade de, değirmencinin eşe
ğine binip, içinden kıs kıs gülerek, 
hasreti burnunda tiiten malikanesi-
nin yolunu tutmuş . 

Cephede kavga ba lar ba lnmaz, 
yaralananlar arasında, acemi de. 
ğirmenci de ''armı~. Bereket ki, 
düşmanın attığı sivri uçlu kargı. de
ğirmencinin başındaki madeni ser. 
puşu delememiş. 

Kavgadan sonra, değirmencinin 
başındaki yarayı nrnaycne eden zat, 
yanındakilere: 

''- Bu yaralının hayatı kurtnln
bilir... Demiş... Fakat eğer yarası 
beynine kadar işlemezse! ··n 

Değirmenci, bu ce\•abı duyar duy· 
maz, yerinden se,·inçle sıçramış, ve: 

"- Kurtuldum! Kurtuldum!,, Di
ye ha:rkırmıya başlanuş. 

Bu vaziyet, etrafındakileri derin 
bir hayrete düşiirmii~. Merakla sor. 
muşlar: 

"- Ne oluyorsun? Delirdin mi?,, 
Değirmenci, başındaki yarayı mu. 

aycne eden zatı göstererek: 

"-Eğer. demi~ bu adamın söyle
diği doğruysa, ben kurtuldum de • 
mektir: Zira, beyin denilen şey, o 
değirmende kalan adamda vardı. 

Benim de beynim olsa, bu İ§e imre. 
nir miydim?.,, 

Ç ekoslovakyanın taksimi üzerine Macaristanın 
hineıine düşen Rütenyadıa türlü türlü cereyanlar 
hakimdir. Ukraynalı çiltçiler Rusları beklemekte 
ve Rusların bunlara kafi derecede toprak vere
ceklerine inanmaktadır. Diğer Ukraynalılar Ruır
yanın aleyhindedirler ve onun 1919 da teıekkül 

yon vücude getirmiştir. 20 milyon lira kıymetin. 
de olduğu tahmin edilen bu kolleluiyon harp 
ratlar patlamaz lsviçreye nakledilmiftir. lsviçre 
hükümeti bundan haberdardır, ve bu hô.diıeyi 
'.Almanyanın IBviçreyi işgal niyetinde olmadığına 
bir delil ,aymaktadır. * Beyanname DağıtmıJlar 

eden Ukrayna Cümhuriyetini ortadan kaldırma- * 
il k d l l Al l O Alman:rn Yugoslavya ve Romnnya~·a birer iktısat he· Jngiliz hava kuvvetlerine men-

sını a etmeme te ir er. Macar ar, man ara sup bir filo, Berline bcyanna. 
" k k k d B l •kl •h · yeti göndermi~tiı. Bu heyetlerin '\'azifesi Rusya ka. ffuvenere ya tn zamana a ar o şevı ere ı tı- me atmı'-·a gitmiş. Filo geri .. ·e dön. 

patmadan en'cl, bu memleketleri ticaret bakımındnn " "' 
ycıtaızca atıp tuttukları için korku i,.indedirler. Al b ~ 1 k Al diig~ ii zaman, iki tay;) areniıı .ı::ksik :r man~·aya ag ama , ve manyaya ihraç edilecek 
Macariatan Nazilerinin nüfuzu günden güne dü,. mallar hakkında mukaveleler yapmaktır. Alman~·a, olduğu görülmiiş. Dönen tayyareci· 
mekted'ir. Ve Macarlar, Almanların kendilerini Roınanyadan bilhassa petrol istemektedir. Fakat Ro. 1er, büyük bir meraka ve telfışa düş-
Ruıyaya karft tek ba,Iarına bıraktıklarını söyle- manya petrollerine mukabil J,cy istemektedir. miişlcr. Ve bu merak, gittikçe arta. 
mektedirler. rak, ve ciddi bir endişe mahiyetini * alarak saatlerce sürmüs. Fakat1 hir 
· ı * • Yakında, Moskovada, Ribbentrop _ Ciano, ve aralık, gözlerini ufuklara diken tn-
Jta ya Hariciye Nazırı Kont Ciano bu defa Berlinde 

M l ' / d "h" b giliz tayyarecilerinden birisi, sc-Rfbbentropla görüşürken Almanya ve Sovyet Rusya. 0 0~·=> arcuın a mu ım ve yeni ir konusma vu-
k b l · vinçle haykırmı~: 

uın Balkanlarda ne suretle anlaştıkları hakkında ma- u u acağı söylenilmektedir. Bu toplantıyı, biz. 
"- Geliyorlar!,, 

JOmat istemiştir. Kendisine Almanyanın Balkanlara zat Mussolini teklif etmiı:tir. Mu•solın· ı", bu top-
r " Hakikaten, pek az sonra, ufukta 

inmekten vazge~tiği, fakat Sovyetlerin Balkanlardaki lantıyı, biitiin du""nyı...ya, ltalyanın sulh yolundakı· ·· ük. . " goz en iki tayyare gelmiş, ,.e kara. 
faaliyetnte mümanaat edilemiyeceği bildirilmiştir. "h A h k • 
ı k 1 •· nı aı are etı ve gayreti fek/inde göstermek iı· ya inmiş. Filo kumandanı, kcndilc-
talya Bal an ardaki nüfuzunu Ieda edemiyeceğini, bu 

Amer.ıka Donanması 1 b l tiyecektir. Fakat hakikatte, MuHolı·nı·, bu toplan.. rini teahhiirleriyle meraka ve t>ndi. sebep e u an aşmıya rıza gösteremiyeceğini söylc-
ıi · · tıda ı0ler· ·· - • ""h • t kl.11 l .., şeye diisiiren bu ta.v .. ·arelerden inen miştir. Musso nanın sulh teklili için teşebbüste bulun. ı surecegı mu ım e ı ere a acagı ce- • .. 

Havai'de Toplanıyor mayı kabul etmemesinin hakiki sebebi budur. vaplara göre, mihvere saclık clavranıp davran- zabitlere sormu~: 

* 
"- Şimdiye kadar nerede kaldı-

S mamak hususundaki kati kararını verecektir. 
andiego, 5 (A.A.) - Amerika • Nazi liderlerinin hariç memleketler bankalanna DF_? 

bahriyesine mensup 20 bin er ve su. · * İngiliz zabitleri büyük bir soğul~ 
b kaçırdıkları ıervetler hakkında yapılan ilfaatta 

ay bu sabah 29 harp gemisi ~le açık. • kanlılıkla gülümsiyerek cevap vcr-
lara hareket etmiştir. Filo, 7 ağır ve Hitlerin ismine teıaJüf edilmemektedir. Çünkü Hitler, Ribbentropla gönderdiği hususi 'bir mektupla mişler: 
hafif k Hl.tler servetı0nı0 nelıA• •anat e•erl ' ı. t Stalini Berlinc davet etmic, ve menfi cevap nlmı".,tır. ruvazörden mürekkeptir ve " 0 erıne Rapa mış- :ı "' "- Hiç bir mukahclc görmiyecC?. 
H · ı Al ad R b R b , Bilakis, hadiseler müsait şekilde inkişaf ettig~i takdir-
avaı adalarına gitmektedir. Filo, hr. many a eu en Ve em rand ın nekacfar ğimizi anlayınca. biraz gecikmeyi 

A · de. llitlerin :\fosko\'a~·ı ziyarette bulunması kuvvetle 
mıra! Andrcv'in kumandası altın-, tablosu varsa .toplatarak mükemmel bir koli eksi- göze aldık, , .e Berlin şehrine 1nip 

d d ı---------------------;... ________________________ ...;..,;.;;.;.._...;_ ______________________ n~1~u~h~t~e~n1~e~l~s~a~y~ı~h!n:!a!k~ta~d~ı~r~.~----------....:..------------..! 
a ır. . beyannnıneleri kendi climi:.t.le da. 

1 !ıttık!,, 



' 
FRANSANIN iÇYOZU 

Kadınlar Tarafından 
idare Olunan Şelıir 
H enüz kızışmamış bulunmasına için değil, cins köpekler, cins kediler 

rağmen, harp, Fransanın, bil- için bile gaz maskeleri vardır. Kedi. 
hassa Paris şehrinin ma:ızarasını son lerini köpeklerini ço~ sevenler, bu 
derece değiştirmiştir. Bugün, Fran5a- maskelerden edinmektt!dirler. Fa
da bulunan otobüslerden ve otomo- kat bilmeyiz, bombalar patlayınca, 

billerden çoğu hükumet tarafından Parisliler, köpeklerine veya kedile
musadere olunmuştur. iş:eınekte bu- rine maske takmayı hatırlıyabilecek 
lunan otomobillerin benzin sarfiyatı ve bu işi becerebilecek der.ecede so
tahdit edilmiştir. Memfoketin muay- ğukkanlı davranabilecekler mi? 

yen yerlerinde ve muayyen saatler. *** 
de seyrüsefer edebilecek olan oto- y ine Paristeki evlerden, bina. 
mobillerin şoförlerine de hususi mü- lardan bir çoklarının camları· 
saade verilmiştir. Erkeklerden çoğu- na da kağıtlar yapıştırılmı~tır. Bu 
nun askere gitmeleri yüztinden Faris da, bir bombardıman esnasında cam. 
şehrinde işliyen otomobillerin hatta ların derhal kırılmalarına roeyd:m 
tramvayların çoğu, kadınlar tarafın. vermemek için alınmış bir tedbirdir. 
dan idare olunmaktadır. Bu yüzden, Bu kağıtlarla, evlerinin, müesseselc· 
bazı Fransız muharrirleri "Paris,,ten: rinin manzarasını çirkinleştirmekten 

- Kadınlar tarafından idare olu- çekinen zarafet düşkünleri beyaz ye· 
nan şehir! diye bahsetmektedirler. rine, renkli, zarif, parlak kağıtlar 

lf..lf• tercih etmektedirler. Bu kağ1tları, 

F ransanın cepheye yakın olan v v 

hl 
1 

. d · 1 • t camlara dogrudan dogruya yapıştır. 
şe r erın e gecc.erl, saa mayıp ta, münasip şekillerde kesen-

20 den sonra ışık yakmak memnudur. 1 d B tl 1 h . 1 er e var. u sure e, cam ar, em 
Evlerde yakılan lamballirın ışıklarını t hlik d k h d t k . . e e en orunmuş, em e avu , 
da dıprıya sızdırmamak mecburıdır. ı· san k d v • • 1 .. . n , a ın, agaç ve saıre resım e-
Bu yuzden, ışıklarının bolluğu ıle rı'le s·· 1 · . 1 y . k. v t . . . us enmış o uyor: anı agı , 
meşhur olan zavallı Parıs şehrı, şım- h uh b ·ı·h h d · t . . em m are e sı a ı, em e zıyne 
di geceleri muazzam bır zından !llan- 'f . . . ... 
zarasım arzetmektedir. Geceleri, ka. vazı esını goruyor. 
ranlık sokaklarda, ışıklarını yakma. Büyük ve tarihi abideleri:-ı nadir 
dan dolaşan otomobilleri11 şoförleri camları ise, kum torbaları ile koru
tarafından görülmemekten ve çiğ- nuyor. Bu kabil camların önlerine, 
nenm:ıtten korkanlar, bembeyaz el- • yerine göre - ü~... dört sıra kum 
biselerle dolaşmaktadırlar. Duvar, el, torbasından duvarlar örülüyor. Bu 
gazete ilanlarile halka bu kıyafeti maksatla Parisin muhtelif binaları 
tavsiye eden kurnaz esvap tüccarları etrafında yerleştirilen kum torbala
az zamanda büyük bir servet kazan- nnın miktarı bir milyonu geçmiştir. 

mışlardır. Bunu mevzuubahis eden *** 
nükteci bir Fransız muharrıri soru- Fransız hastahaneled, harbe 
yor: gitıniyen Fransızları cephe-

- Tüccarlar bizi giydiriyorlar mı, lerde yaralanacak olanlara kan ver. 
soyuyorlar mı? miye davet etmişlerdi. İcabında ya. 

lf..lf• ralılara kanlarını vermeyi taahhüt e

işin Şakası: 

Harun Reşidin Fili 
Yazan: Naci SADULLAH 

A dına insan denilen mahlukun hakikt 
mahiyetini teşhise çabalıyan zekfıla

rın müttefikan vardıkları müşterek bir 
kanaate göre, muhtelit müessirler, insan 
dediğimiz mahluku, içerisi fesat, fitne, hırs, 
haset, kin, riya dolu parlak ve güzel bir 
mahfazaya çevirmiştir. Bu hesapça, en 
güzel kadından soğuyabilmemiz için, neler 
duyduğunu, neler düşündügünü ve ne ni
yetler beslediğini öğrenmemiz kafidir. Bi
ze cazip görünen herhangi bir tebessümden 
nefret edebilmemiz için, o tebessümün ne
ler gizlediğini anlamamız yeter. İlk bakış
ta, saadetine imrendiğimiz bir ailenin iç
yüzü, bizi tiksindirebilecek derecede iğ

rençtir. HulAsa, insanların görünen, bili
nen taraflarını, görünmeyen, bilinmeyen 
taraflarına müreccah olduğunu isbat eden 
deliller, sayılamıyacak derecede boldur. 
Nitekim, asırlardanberi, filozoflar, ruhi
yatçılar, piyes muharrirleri, romancılar, 

şairler, insanların görünüşlerile hakiki hü
viyetleri arasındaki müthiş farkı tarif ede 
ede . bitirememişlerdir. 

Hele bugün, insanların takip ettikleri 
"siyaset., de, kendilerine benzedi: İnsanın 
yüzüne, cazip bir kadın neşesile gfilümse
yen bazı "siyasi,, havadisler, u~ulmadık 
facialar gi1Jiyor. Birçok siyasi muahe
deler, insanlara döndüler: İçyüzleri, görü
nüşlerine zerre $adar benzemiyor. 

Bu vaziyet karşısında, hepimizin. heı· 
şeyin içyüzünden nefret etmemiz lazım 

gelmez mi? 
Halbuki, bilakis, hepimiz - dış yl1zünden 

çok daha berbat olduğunu bildiğimiz hal
de - bilfıistisna her şeyin içyüzUnü öğren
miye meraklıyız: Hakikati mezara soksa
lnr, anlamak için ölmiye razı olacağız. Bu
nun içindir ki, vaktimiz dalma, bu ezeli 
tecessü~ümüzü tatmine Çalışan mevzufara 
esir oluyor. Mesela kendim, "Tan,. ceride
sini elime alır almaz, herşeyden evvel: 
"Hadiselerin İçyüzü,. başlıklı sütunu an
yorum. Son günlerde ise, bfaim gazetı>deo, 

dikkatimi avlıyan bir sütun daha küsat 
olundu. Ben, üzerine: 
"- Fransanın içyüzü!" 
"- A-tmanyanın içyüzü!" 
'Veya: 
"- İtalyanın içyüzü!" 
SerlAvhalarından birisi konulan bu ye

ni sütunun da tiryakisi oldum. Fakat, as
lına bakarsanız, bizim, hAdlııelerin kena
rından köşesinden sızan sırları& bakarak 
hakikati keşfetm!ye çabalayışımız, çok 
meşhur bir fıkrayı hatırlatıyor: 

G eceleri ışık yakmanın ıneno
luşundan sonra, Paris şehrin

de yer altı gazinolan, yer altı kaba
releri taammüm etmiştir. İçine ay
dıruıgı dışardan görülmiyen kapka· 
ranlık koridorlardan geçılerek giri
len bu sefahat yerleri, dolup dolup 
boşalmaktadır. Ayni zamanda birer 
sığınak vazüesini gören bu yer altı 
gazinolarının miktarı gün geçtikçe 
artmaktadır. Fransa, yavaş yavaş 

yerin dibine taşınıyor demektir. lç. 
lerine diri diri girilen bir kabre ben
ziyen bu barlardaki aşırı neşeyi tas· 
vir eden başka bir Fransız muhar

riri: 

den Fransızların sayısı daha şimdi
den tam iki milyonu bulmuştur. 

)f..lf)f.:. 

Galiba Harun Reşidin, kocaman bir fi
li varmış. Bir gün, Harun Reşit, filinin. 
dört tane meraklı kör tarafından ziyaret F ransanın meşhur zafer abide- olunmasına müsaade etm\.. Körler. fiil 

sini bilirsiniz. !Su abitlertln ellerUe uzun uzun muayeneden g~lrip dı
ÖnÜnde, senelerdenberi, gece gündüz, şarı çıkınca, Harun Reşit hepsine birden 

" -Fransızlar neşelidirier .. ,, diyor 
ve ilave ediyor: 

" -Böyle diri diri mezara gömiil. 
seler bile!,, 

Az zamanda, sayılan hayli artmış 
bulunan bu yer altı harlan arasında, 
en fazla rağbet kazanan kabarenin 
adı da şudur: 'Napolyon sığınağı!,. 

)/.. .... 
Fransızlar, yapılacak bir hava 

hücumundan mümkün merte
be az zararla çıkmak için, her çare· 
ye baş vurmakta, daha doğrusu ha
bire çare icat etmektedirler. Mesela, 
bugün Paris şehrinde, sade insanlar 

yaz kış, hiç sönmeden muazzam bir şu suali sormuş: 
meşale yanar. Şimdi, hava hücum. "- Fil neye benzer? 
larına karşı alınan tedbirler ara5ın· Körlerden birisi, bilatereddüt cevap 
da bu meşale de düşünülmüştür. Ve· vermiş: 

rilen bir karar neticesinde, bu meşa.. 
le, düşman tayyarelerine yol göster. 
mek vazifesi görmiyece.ktir. 

Zira, bütün Paris şehrinin karan· 
lığa gömüldüğü sıralarda, bu koca 

meşalenin parıl parıl yanması tehli
keli ve manasız görülmüştür. Şimdi, 
Umumi Harpten sonra, ve yapılrlı

ğındanberi, bu meşhur ve muazzam 
abidenin meşalesi ilk defa olarak ge. 
çen hava hücumlarından korunma 
tecrübeleri esnasında söndürülmüş· 

tür. Bundan sonra da, me~hur C'ana
var düdüğü tüyler ürperti~i ötüşü i
le hava hücumunu, yani tehlikeyi ha. 
ber verir vermez, abidenin nöbet~isi 
derhal bu meşaleyi de söndür'!cektir. 
Tehlike savuşturulunca tekrar verile 
cek olan işaret üzerine bu meşal~ ye. 
niden yakılacaktır. 

"- 1-'il, kalın yumuşak bir direğe ben-
zer!" 

Bu cevabt veren, filin bir bacağını tut
muş olan körmüş. 

Eline filin, dişini geçlrmis olan kör, der
hal itiraz etmiş: 
"- Hayır ... Fil, kalın, ve yumuşak de

ğil, bilakis ince, ve sivri bir kazıktır!" 
Filin kuyruğuna yapışmış olan kör, iki 

arkadaşını da tekzip etmiş ve: 
"- Fil, demiş, kalın bir iptir!" 
Fllln kulağını ellemiş olan kör ise: 
"- Budalalar... diye çıkışmış, fil, ne 

direk, ne kazık, ne iptir: O, yumuşacık, ne
fis bir saldır!" 

Neticede ise, bu büyük kanaat ve teşhis 
ihtilAfı, müthiş bir münakaşaya, kanlı bir 
"kör dövüşü,. ne sebebiyet vermiş! 

HAdiselerin bu zifiri karanlığında haki
kat avlamıya çabalıyan blzlere gelince, 
Harun Reşidin körlerinden hiç farkımız 
yok: Bana sorarsanız, işin asıl "içyüzü,. 
budur! 

TAN 

Tire Civarında 1( ' 
ı.m~ir Ti~!n!!~!öyün• T fı!E~A~N!A M 

bir saat mesafedeki üzüm ve incir 
bahçesinde yatmakta olan Mestan 
oğlu Hüseyin, geceleyin bir taarruza 
uğramış ve kurşunla öldürülmüştür. 
Bundan sonra karısı Fatma tazyik e- ı 
dilmiş ve bahçeye gömülü olan 250 
kağıt lira ile yüz altın liraya yakın 
olan servetin yerini göstermiye :nec
bur olmuştur. Katiller bu parayı a. 
lıp kaçmışlardır. Hüviyetleri şimdi· 
lik meçhuldür. 

--o-
Bir At Oc; Kadını Çiijnedi 

Ketencilerde oturan Hasan bindiği 
atla Marpuççular caddesi.'lden sürat. 
le geçerken Hayriye, Fcnha ve Lfıt
fiye isimlerindeki kadınlara çarpmış, 
her üç kadın da muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. Kadınlar tedavi al
tına alınmışlar, Hasan yakı.ılanmı~tır 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parfı 

MllAno 

5 • 10 • 939 

ÇKKl ·"R 

Cenevre 
Amsterdam 
Ber!Jn 
Brüksel 
Atına 

5.24 
130.025 

2.96875 

29.2325 
69.3125 

21.855 

Hiç bir filme müyesser olma
yan bir muvaffakıyet... Hiç bir 
Türkçe filme nasip olmayan 
bir muzafferiyet ... 

Seyredenleri Gaşy ve teshir e
den şarkın yegane ses kraliçesi: 

BÜLBÜLLER BÜLBÜLÜ 

ÜMMÜ GÜLSÜM 
ün İstanbulun her köşesinden 
koşuşan 10.000 lerce hal.km 
takdirlerle seyrettikleri 

UM i T 
ŞARKiSi 

( Neıidei Emel ) 
Türkçe sözlü - Arapça şarkı
lı Şaheserini görenlerin tekrar 

görebilmesi ve görmiyenlerin 
de mahrum kalmamaları için 

İSTANBULUN KURTULUŞ 
BAYRAMINA MÜSADİF bu-

günden itibaren. 

3 ncü HAFTA 
Adalar - Kartal - Pendik, 
Yeşilköy - Boğaziçi ve Civarı 
sayın halkının bu filmi seyret
meleri için 

6. ıo. 939 

RADY""O 
ANK ARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalıtl 

Radyosu Ankara Radyos• 
DalJ{a Uzunluğu 

1639 ın. 183 Kes. 120 ıt• 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 K"• 
l'. A. P 31.70 m !14!\6 Kı-c W Ktf 

Cuma, 6. 1 O. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - 14.00 Müzik! 
(Modern müzik - Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a• 
yarı. ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 19.10 Konuş• 
ma (Spor servisi), 19.25 Tiırk mOziğl 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazi Seyhun, Şerif İçli. 

Okuyan: 
1 - Mefharet Saijnak: 
a - Latif Ağa: Hicaz şarkı (Niçin şeb

tnseher), b - Bedriye Hoşgör: HicaJ 
şarkı (Mümteziç aşkınla), c - Sal~hattirı 
Pınar; Hicaz şarkı (Yüzüme gillse de kız· 
!ar), d - Halk türküsü (Karantil oylun1 
oylum). 

2 - Necmi Rıza Ahıakan: 
a - Şerif: Karciğar şarkı (Mestoldu g3-

nül), b - Ali Efendi: Karclğar şarkı (Al• 
dın dili naşadımı), c - Rakım: Uşşak şar• 

kı (Bana hiç yakışmayor), d - Suphi Zi• 
ya: Uşşak şarkı (Neden hiç durmadan). 

3 - Müzeyyen Sen ar: 
a - Şevki Bey: Hicaz şarkı (Bağlanıp 

hezaran), b - Sadettin Kaynak: HicaJ 
ıJarkı (Hazan ile geç~) , c - Şükrü: Hlcas ! şarkı (Gezer dolaşır) , d - Halk türkü.sil! 
(A Fadimem), 20.10 Temsil, 21.10 Müzik! 
(Radyo orkestr;:ısı) Şef: E. PraetoriUS: 
1 - Plerne: İzael, 2 - Vorak: 5 inci Sen• 

Sofy3 
Prag 
Madrfd 
V.ıırsova 

Budapestf 

SON 
İlaveten: 

!oni (Mi Minör). 22.00 Ajans, ziraat, es• 
ham - tahvilat, kambiyo - nukut borsa• 

F 1 R SAT 1 sı (Fiyat), 22.20 Müzik (Cazband - Pl.), 
EKLER JURNAL : 23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanı~ 

Simplon ile gelen son nüshası B K .., , asın urumu BOkree 
BeJead 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

31.19 TEPEBAŞI " D R A M ,, KISMINDA 

ESHAM VE TAHVtl.AT 
Ergani 19.54 
İttihad Değirmencilik Şir. 11.25 

Bu ak:ıam saat 20.30 da 
"ROMEO • JtiLYET,, 

" K OMEDi,, KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
\.._ .) İKİ KERE İKİ 

,--------------------------~ SAMiMi ANLAŞMA 
Tarihi Fransız süper filmi emsnlsiz bir muvaffakıyet ve muzafferiyetlt! 

SÜMER SINEMASINDA 
gidiniz, görünüz ve alkışlayınıı ..• 

RAŞIT RIZA • E. SADi TEK 
TiYATROSU 

Bu gece GEDİKPAŞADA AZAK 
Sinemasında 

SAÇLARINDAN UTAN 

Vodvil 4 perde. Fiyatlar: 25. 30 - 50 
kuruştur. Yerler gündüzden satıl. 

maktadır. 

, .... lllİ .................................... ,~ 

Devlet Denizyolları l§letmesi 
Umum Müdürlüğü llCinları 
lskenderun Hattına tıave Yük PostaS1 

İskenderun hattında gidiş ve dönüş yüküne yardımcı bir posta olmak üzere 
(KROM) vapuru 8 Birinciteşrin 939 Pazar akşamı İstanbuldan İskenderuna kal
kacaktır. Gemi gidişte yalnız İzmir ve Mersine uğrayarak İskenderuna gidecek ve 

[
dönüşte Payas, Mersin, Antalya, Finike, Küllük ve İzmir iskelelerine uğraya
caktır. 

Not : Payas için gidişte yük alınır. Lüzum hasıl olursa dönüşte Alanyaya da 
uğranılacaktır. "8129,, 

............................ ~. j ~ 

Kongresi 
İstanbul Basın Kurumu Reislifinden: 

lıtanbul Basın Kurumu umumi heyeti 5 
Birinciteşrin 1939 Perşembe günü toplan
mq iıe de nısabı ekseriyet temin ediJem~ 
diiinden toplantı 26 Birinciteırin 1939 
Per:ıembe ıünü saat 14 de bırakılmqtır. 

--0-

Ziraf Hapishaneler 
Çoğaltılacak 

Ankaradan gelen haberlere göre; 
Adliye Vekaleti mahkumları müs· 
tahsil bir hale getirmek için zirai 
\...--t-L-~---.;---..:C."tf-.._)"""rııet,ftll Jr•P!!lı .... 
vermiştir. Müteh'assıslar ımraıı a,..; 

dasının şimdil«inden fazla kaç mah· 
kum daha barındırabileceğini tetkik 
etmişler ve raporlarını vekfilete bil.. 
dirmişlerdir. İlkbahardan itibaren 
yeni zirai hapishaneler açılacak ve 
İmralı adasındaki mahkumların a
detleri de arttırılacaktır. 

YENi NEŞRlY AT : 

Folklor ve Edebiyat - Pertev Naı1t 
Boratay tarafından yazılan bu eser, Emın· 
önü Halkevi neşriyatı meyanmda. kitap 
halinde çıkardmııtır. 

• Tedavi Kliniii ve Liboratuan ?>er~l ... 
si - Son çıkan 34 üncü ıayııı, Hava -
Kimya muharebelerine karıı müdafaa ca ... 
relerinden ilk yardım ve tedavi uııalleri
ni de ıöıtermektedir. 

• Varlık - Bu fikir mecmuasınm 151) inci 
sayısı dolgun münderecatla çılm:ııttır. 

İçel - Bu isimli Mersin Hallı:evi Der ... 
gisinin 20 inci sayısı intiıar etmiıtir. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevi tarafın
dan neıredilen "Yeni Türk., mecmuaamıa 
82 inci sayısı çıktı. 

Kırkından Sonra - M. Nuri Gene Oı• 
manın muhtelif ıiirleri, bu nam altında 

ve bir kitap halinde ne~rolunmuıtur. 

Halbuki her iki zehap yanlıştır. Çünkü -benim 
mahcubiyetimle neticelenen- mahut makine başı 
muhabere ve muhaveresinden sonra Mustafa Ke
mal Paşadan bizzat hiç bir tebliğ almamıştım. Mü
şarünileyhin hazırlamak istediği ihtilale -vali sı

fatını muhafaza ederken- kati surette iştiraki ise 
henüz vicdanıma kabul ettirememiştim. Fakat bu 
telgraftakı mülahazalar, o gün için, Mustafa Kemal 
Paşanın da düşünceleri sayılabilirdi. Çünkü Sıvas
ta Müşarünileyhi temsil eden miralay lbrahim Tali 
Bey bana -hemen hemen her temasımızda- bu 
şekilde telkinler yapıyordu, Sıvasta açılacak kon· 

grenin Meclisi Mebusanın açılmasını temin etmek. 
ten ve bir de halkın kendi mukadderatına karşı 
azami derecede hassas olduğunu tebarüz ettirmek
ten başka bir şey yapmıyacağını söylüyordu. Rasim 
Beyin de o ~nradaki kanaati bu merkezdeydi. 

TEFRiKA No. 37 

le muhabere Edilmesini menetmek istiyen Harbiye 
Nazırı Şefik Paşayı kepazeye çevirmişler ve bütün 
telgrafhaneleri asker kuvvetiyle işgal ederek hü. 
kumeti merkeziyenin bu gibi emirlerini hükümsüz 
koyabileceklerini ispat etmişlerdi. Onla:-ın, kabul 
ve takip ettikleri hattı hareketi icabında yine silah
la müdafaa edecekleri de belli idi. Nitekim sabık 

ve 18.hik üçüncü kolordu kumandanları P.efet ve 
Salahattin Beyler de -arasıra vaki olan temasları
mızda- bu hakikati hissettirecek kelimeler sarfet
mekten geri kalmıyorlardı. O halde bizim Dahiliye 
Nazırı şu tehditkar telgrafı yazarken neye ve kime 
güveniyordu? .. 

Ibrahim Tali Beyin yaptığı telkinlerde ne derece. 

ye kadar samimi olduğunu bilmiyorum. Fakat Sıvas 

kongresinin bütün vatandaşları silah başına çağrr· 

mak, yeryer müsellah hareketler vücude getirmek 

istemiyeceğine şüphe yoktu. Onun için bu kongre. 

nin topianmas1 yüzünden asayişin bozulmıyacağma 

tam bır kanaat besliyordum. Sözün kısası D:ı.hiliye 

Nazırına yazdıklarımda ben samimi idim. Babıaliyi 

iğfal etmek dı;ğil, irşat etmek istiyordum. 

Acaba nazıı, benim sözlerimi nasıl telakki etti?. 
Bu ciheti şu kısa telgraf aydınlattı: 

Sıva• Vilayetine 
C: Vil3yetçe ittihaz olunacak tedabire mukavemet 

edebileceklerine kail değilim. Onların bir taraftan 
beyanı mutavaat ve diğer taraftan nezaretin ahkamı 
kanımiycye ve siyaseti maslahata müstenit tebli
gata muhalif ıiarekatta devama cür'et etmeleri si
yaseten pek muzır tesirat ika etmektedir. Bu hale 
artık nihayet vermek ve hükfımetin evamirine tev
fiki harek~t etmek zamanı gelmştir, belki de geç. 
mektedir. Hi.ikumetin siyasetine tevfiki hueket et
mek mucibi selamet olacağını lazım. Jteleniere .sureti 
mahsusacla anlatınız. 

Nazır : 'Aclil 
Bu kısa telgraf bana çok manalı göründü. Şifreyi 

kendim halletmiştim. Miftahı bir yana bırakarak 

düşiinmiye dalmıştım. Nazır, birdenbire kuvvetlen
miş ve ansızın kazandığı bu kuvvete itimat hasıl et· 
miş görünüyordu, bu itimat ile de adeta tehditler 
savuruyordu. Telgraftaki "mucibi selamet,. tabiri, 

yapıhcak tedip ve tenkil hareketine mi işarett~? .. 
Yani iki aydanberi ancak biz valileri sıkıştırmaktan 
başka canlı bir hareket gösteremiyen Babıali, son 
günlerde canlarıarak ihtilal teşebüsleri:ıi silahla ya. 
tıştırmak kararını mı almıştı? .• 

Onümdeki telgrafın her satırından böyJe bir mana 

çıkarıyordum fakat gözümü Samsundan Erzuruma, 
Eskişehirden Trabzona kadar uzayan ufui:tlara çevi· 
rince Dahiliye Nazırının ya rüya gördüğüne, yahut 
hulya ördüğüne inanmak iztırarında kalıyordum. 

Zira yirmi i.içüncü, on beşinci ve on üçüncü ko
lordular, Mustafa Kemal Paşanın siyasetine açıktrı.n 
açığa ve azami mikyasta müzaheret gösterlyorlardı. 
Hele yirminci kolordu kumandam Ali Fuat ve on 
beşinci kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa. 
lar o siyasetin milletçe iyi anlaşılması v~ ı>ütün va. 
tan dahilinde dal budak salıp kökleşmesi için olan
ca kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Bunlar, bu muhterem 
kumandanlar daha on on beş gün evvel Jskeri ma-
dun makamlarla mafevk makamlar arasında sifrev• 

B'.l suali kendi kendime tevcih ederken yüreği. 
min sızladığını itiraf ederim. Zira Anad;:ıludaki bü
tün askeri kuvvetlerin milli müdafaa cereyantna 
taraftar oldukıarını kabul ettikten sonra Babıalinin 
o cereyana karşı koymak için ancak ecnebi kuvvet
lerine istinat edebileceği neticesine varmak zaruri 
idi ve böyle bir ihtimal ile hissen yüzle~mek vicda· 
nımcı dokunuyordu. Yine bu kısa telgraf ta benim 

şahsıma karşı da bir iğbirar kokusu vardı. Daha 

dün bana itimadını, teveccühünü müjdeliyen nazır 

bey şimd~ ıoıoğuk bir üslup ile konuşuyordu. 

Bütün bunlar beni yeni baştan heyecanlandırdığı 
için Adil Beye, onu hiç olmazsa hakkımda beslcd.iği 
kanaat: ve düşünceyi açığa vurmıya icb!ll' edecek 
şekilde, bir telgraf yazdım ki sureti şudur: 

(Devnmı var) 

---
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
7150 • 
400 • 
1150 • 

1 Sena 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,ıı; liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değlstirm<=k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru1jlult 

_pul illlvesl lllzımdır. 

~~~~~ ~~--~ ........... -
Yine Ayni Dert ! 

•• Q b~ndiğimize göre, beş on gün 
dınlenmek üzere Beruta git

ltlek isteyen çok tanınmış sanatkar. 
1~rıtnızdan birisi, Fransız hudut po. 
lisleri tarafından trenden indirilerek 
geri gönderilmiştir. 

kendisile görüştüğümilz sanatka. 
l'lnıızın söylediğine göre; 

1 - Fransız konsoloshanesi, ken
disinden, Suriyede konser vermiye
~~fine dair bir imza almış, bunu da 
kafi görmediği için, ayrıca, garanti 
olarak da ''400,, lirasım alıkoymuş. 
.tur. 

2 - Hudutta henden indirilen sa. 
hatkarın pasporu, Fransız hükWııeti
nin İstanbul konsoloshanesi tarafın. 
dan vize edilmiş bulunuyord~. 

3 - İstanbula avdet edip de, kon
soloshaneden, bu muameleyi görü
§Ünün sebebini sorunc1:1, kendisine 
fu cevap verilmiştir: ,, s· . 

- ızın pasporunuzu vize ettik~ 
ten sonra, çok kati bir emir aldık: Bu 
~~ir nıuc:ibince, hiçbir ecnebi artis. 

• Fransız yüksek komiserliğinin 
hususi nı·· d . . usaa esı olmadıkça Surıye. 
Y~ gireınez. İsterseniz, masrafını ve. 
ruı, Suriye yüksek koınise•liğine tel
~af çekelim: Soralım: Müsaade ve. 
rırse gidersiniz!" 

Konsolosluğun verdiği vize~ gü. 
~enerek katlandığı yol nıasralını zi. 
Yan olınaktan kurtarmak isteyen sa
~~tkar bu cevaplı telgrafın çekilmesi 
~~n ödenmesi lazım gelen parayı da 
eo:ıden çıkarın~. Fakat bir hafta 
aonra, Suriy "'k k k • liw. d e yu se onuser gm. 
e~ gelen kati emir ~uymuş: 

- Bayır: Mfüande vermeyiniz'" 
Niçin? ... . 

· uı.evzuubahs olan maruf 
•anatkan b" b.. .. n ır casus olmadığına, 
t ~un nıenıleket şahadet edebilir. Üs. 
e k de, Suriye, Fransa gibi dost bir 
ln~nıleketin idaresi altındadJT. Buna 
l'Bgınen, Suriyenin onun yüzüne ka. 
Pılatın1 b d . u eı·ece şıddetle kapayışı· 
!lın ~bebi nedir? 

L Şayanı tenkit ve ~ayanı teessür ci. 
.. etleri d b 1 • . b e u unan bu hareketi nıs. 

eten nıazur gösterebilecek bir telı 
1!ebep vardır: ., 

- Müfrit bir ihtiyat!" 

* Biz, bu taze vakıayı, alikadarla. 
l'tn nazarı dikkatini çok m ühim bir 
noktaya çekmek vesilesini kazanmalı 
lllaksadile ya~ıyoruz: Vaktile Suri· 
~~li alelade köçeklerin ınen:Jekete 
in rer "sabntk8r,, sıfatı takınıp da a. 

11 akın gelmelerine itiraz ettiğirnb 
%anı.an, sadece, yerli sanatkarları. 
llıızın bu yüzden haksız yere muta. 
Zarrır olduklarını ileri sürmüş ve yi
:e rbu Yiizden, musiki sahnemizin 
ha •~esinden mahrunı kaldığını iza-

a, ısbat 1 
h k . a ça ışnuştık: Maalesef, bu 

o taı n 
fı d azarımız, alakadarlar tara. 

n an nazan itibara alınmamı~tı. 
~albuki, bugün, mevzuubahs. olan 

etı ışenin hududu, mahdut Türk sa
llatk" 1 ar arının kazançlarından ve 
Jtl ik' ' Us ı sahnelerinin hududundan 
ç~.k daha geniş, çok daha şiimullü
dur. 

Zira, bugiln, memlekete akın akın 
Ve "artist f .1 . ., sı atı e gelen mahluklar , 
bılhassa kadını . . . ar arasında, Surıyc 
gıbı, Mısır gibi dost memlek etlere 
nıensup olmıyanlar da V"· V b 
1 cu. . e un. 
ardan, sade mahdut sanatkarlarımız, 

sade sahnemiz değil, bütün memle. 
ket zarar gfüebilir. 

Suriyedeki Fransız yiiksek komi. 
serinin gösterdiği müfrit, h atta hak
s~z sayahile<'eğimiz ih tiyat, nazan 
dıkkatini celbetmek istediğimiz ala. 
~adarlara taze bir ibret teşkil etme
lıdir. Bugün, Beyoğlu eğlence yer)('. 
~t, Almanyadan, İtalyadan gelen ka-
ınlarla doludur. Bunların, bulun. 

duklal'ı miiesseselerde, nümayişler 
Yaptıklarına bile şahit olanlarımız 
\Yal'. Her birini, sadece, hayatlann1 
kazanmak iddiasında mütevazı birer 

' 

/ngiliz ve Fransız m otörize kıtalarınclan birer parça: Sağda lngiliz hava cliili topları, aolda Fransız tankları 

" Daily Express 11 in askeri muharriri bu yazısında garp cephesindeki harbin ne suretle yapı· 

Jabileceğini askeri bakımdan tahlil etmekte, Almanyanın müsbet neticeye varması için Nazi 

ıeflerinin. Holanda ve Belçikayı çiğnemeyi aralarında münakaşa ettiklerini izah etmektedir. 

o o 

Almanya, n ·otanda ile 
Belçikayı Çiğnemeyi 

A caba Almanya 1914 de yap
tığını tekrar ederek yine 

Belçikaya çullanacak mı? 
Mesele bugünkü Alman nazist· 

leri ve yüksek kumanda heyeti er
kanı arasında uzun uzadıya görü
şülmektedir. Fon Ribbentrop'un 
bu hattı hareketi tavsiye ettiği, 
Göringin ihtiyatlı hareket lehinde 
olduğu bildirilmektedir. 

Verilecek karan.n mahiyeti he. 
nüz malum değil. Malum olan bir 
nokta, Alman kuvvetlerinden bü
yük bir kısmının Aachen civarın. 
da tahşit olunduğudur. Burası ise 
hem Belçikanın, hem· Holandanın 
hududuna yakındır. Diğer taraftan 
Holanda hududunda Almanların 

siper kazmakla meşgul oldukları
nı biliyoruz. 

B u kazıların hedefi ne olabL 
lir? Almanlar, müttefikle

rin Holandayı aşarak Almanyaya 
yüklenmesini elbet beklemezler. 
Hele Holandalıların bir taarruz 
hareketine geçmeleri katiyen va
rit değildir. Sonra, gerek askerle. 

ri, gerek materyelleri ancak lü
zumlu yerlerde kullanmak sırası
dır. Alman erkanıharbiyesi bu sı. 
rada ise bir taraftan Zigfrid hattı 

ile, diğer taraftan şarktaki yeni 
dostlarına karşı, hududu gözetle. 
mek ile meşguldür. 

O halde Holanda hududunda si
per kazmağa verilecek mana, Ho
landaya taarruz etmeden evvel, 
buraya kafi derecede asker yığ. 
maktır. 

* Almanya 1914 de Belçikanm 
bitarafhğına tecavüz etmiş, 

fakat Holandaya karşı hiçbir ha. 
rekette bulunmamıştı. 

O zamanki Alman erkanıharbi
ye reisi saraycı bir asker olan Fon 
Moltk:e idi ve bu zat, harbin çık

ması ve Marn muharebesinin kay. 
bedilmesi üzerine işini ve mevkiini 
kaybetmişti. 

Fon Moltke, selefi Fon Schlief
fen'in Fransaya hücum için Belçi-

dansöz, artist , şarkıcı, veya oyuncu 
zannettiğimiz bu kadınların hakiki 
şahsiyetlerini , hakiki hüviyetlerini, 

hakiki vazifeforini, hakiki niyetleri
ni biliyor muyuz? Ve unutuyor mu. 
yuz ki, gizli vazifeler gören kadın

ların, intihabını tercih ettikleri en 
müsait meslek, ötedenberi daima iğ
reti bir "artistlik,, olmuştur? 

Eğer bu nokta üzerine alakadarla. 
rın dikkatini çekmek imkanını hu. 
labilirsek, kapılarımızı en şüpheli 

ziyaretçilere kapamış bulunmanın 
emniyet ve huzurunu duyabileceğiz. 
Aksi takdirde, bu mevzun geçen te

masımızda da söylediğimiz gibi, "şe. 
refli Türk ordusunun vatanının bU. 
tün hudutlarında kahramanca göğüs. 

leyebileceği düşman, yurdumuza 
garlardan veya istasyonlardan, kol
lannı sallaya sallaya girmek fırsa. 
tından mahrum kalmtyacaktır! 

1 

Düşünüyor 
YAZAN : 

Daily Express Gazetesinin 
Askeri Muharriri 

ka ve Holandadan geçilmesine da
ir hazırladığı plana uygun bir şe. 
kilde hareket etmiyerek planın 

yalnız Belçikaya ait .kısmı ile ikti
fa etmek istemişti. 

Fakat Alman erkanıharbiyesi, 

hem Holanda, hem Belçika yolile 
hareket lüzumuna dair olan planı, 
katiyen unutmamıştır. 

Çünkü Felemenk ~opr:kları: 
nın bir parçası, şımalı şarki 

Belçika ile Alman hududu arasın
da bir dil gibi uzanmaktadır. Ho. 
landanın bu parçasına Hasstricht 
apandisiti adı verilir. 

Bu apandisitin cenubunda Al
manya ve Belçika hududu, son de
rece arızalı olan Ardennes' i t-a.kip 
etmektedir. 

Alı,nanlar, Belçika gibi H olan.. 
dayı da istilaya kalkıştıkları tak
dirde sahalarını genişletmiş ol. 
makla kalmazlar, bundan başka 

kolay arazi ve daha muntazam 
muvasala temin ederler ve Fransa
ya karşı taarruzlarını daha esaslı 
bir tarzda idare edebilirler. 

Fakat Almanya, y a bir yıldı: 
rım harbi yaparak harbı 

kazanacak, yahut harbi kaybede-

·--------·---·-~---"'' 
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SIGIR VE 
Bizde sıiır etini sevenler pek azd~:· 

Onun için sığır etinin iyisi de pek guç 
bulunur. Evlerde hemen hemen yalnız 
sığırın köftesini yerler. O da, kıymadan 
yapıldığı için, güç hazmedilir. Aş~ba.şı
lardan bazıları beftek pişirmeyi bıldık
ler ini iddia ederlerse de onu da et elle
rine geçer geçmez hemen dövdükten 
sonra kızarttıkları için artık buna g_~r
çekten biftek demek doğru olamaz. Çun
kü gerçekten bifteğin şartı kalmca bir 51 

ğır parçası olmak, hem de hiç dövülmeden 
iskara üzerine konularak ortası çiy kat: 
maktır. O zaman kanlı kanlı sığır etı 
gayet çabuk hazmedilir. 

Sözün kısası, keçi eti yenilmiyen yer
lerde ancak koyun eti yeriz. Bazı zat
lar için sığır eti yemek kibarlığa muha
lif, adeta bir züğürtlük alameti sayılr_r. 
Evlerine hiç bir vakit sığır eti girme~ış 

ki ·ı bıle olmasından dolayı şükreden şı er 
vardır. 
Vakıa koyun eti her yerde sığırdan 

daha pahalıdır, daha kibar, daha ince et 
sayılır. Sığırdan daha kolay hazmoh.mur, 
derler. Fakat bu nokta etin pişirilme 
tarzına göre değişir. Koyunun yağsız ta
rafından kebap doğratılır da az kızartı
lırsa çabuk ve kolay hazmedilir. Vai:h 
etten ve dövülerek ateşte simsiyah ol
muş külbastının çabuk hazmedileceğini 
sanmak bir kuruntu eseridir. Çünkü et 
çiy ve tabii halinden ne kadar uzaklaşır
sa o kadar güç hazmedilir ve o kadar az 
besler. En kolay hazmedilecek ve en iyi 
besliyecek olan çiy ettir. Piştiği vakit
te de o haline ne kadar yakın olursa O 

kadar iyi ... 
Sıirr etini sevmiyenlere, koyun etin

den başka et yemiyenlere de, tabii, bir 
şey denilemez. Fakat sığırla koyun et
leri mukayese edilince: 

Albümin ve yağ bakımlarından sığırla 
koyunun adale yani lop et taraflarında 
fark pek azdır. Vakıa koyunda yağ sığı
ra nisbetle çok bulunursa da adalede, 
koyun yü:zde 17, sığır 18 verir. Bnna 
karşılık sığır adalesinin yağı yüzde 10, 

KOYUN 
koyununki 11. Fakat albüminin cinsi ba
kımından büyük fark. Kuru fasulyenin 
albümini ile etlerinki bir örnek olmadığı 
gibi sığırla koyunun albüminleri de bi
ribirinc benzemez. Bu bakrmdan her 
cins hayvana en uygun olan all;ılimin 
kendi cinsinin albüminidir. lno;anlarm 
insan eti yemeleri mümkün olsaydı ... 
İnsanlara en uygun, et kendi cinsinin e
tinden sonra, sığır eti olduğu ah~ ılmış

hr. Bu da sığır etindeki aminli a'jılanr. 

insandakilcre yakm olmasından. Bundan 
dolayı sığır eti yiyen insanlar dma gü
zel endamlı ve daha dinç vücutlu olur
lar. 

Madenler cihetinden sığır ctbdc ivot 
bulunduğu halde koyund,ı bundan hic 
bulunmaz. Beslenmemize. dL.~iinmemize 
hikim olan tiroit gucldesi ba madenle 
işlediğine göre sığırla koyı•n arasmda 
bu cihetten farkın ehemmiyetini takdir 
edersiniz... Çelik sığır a dalesinde ytlzde 
3 miligram olduğu halde koyun adale
sinde ancak 0,46 mili l ram .. İnsan ada
lelerinin canlı ve diri oln,ası için Hi
.zumlu potasyom sığırda :no, koyunda 
283. Kanımızın temeli demek olan sod
yom sığırda SO, koyunda hiç. Koyu.ı 
külbastısı yiyerek kan toplamayı :n
mak ancak bir kuruntudur. Fo.;ior sığır
da 220, koyunda 92. Kirec; sığırdl 11, 
koyunda 7. Vakıa ikisinin arasmdaki 
nisbet bakımından koyun 0,07 ile sığır
dan 0,5 üstün çıkar. Fakat 1 adedinden 
o kadar uzaklaşınca ikisi de bu bakrm
dan hiç demektir. 

Vitamin bakımından sığırm biftegın
de A dan 21, B 1 den 60, B 2 den 150 
ölçü bulunduğu halde koyunun krbabın
da ancak B ı den 60 ölçü bulunur. Dö
ğülmüş pirzola iskarada yanmca ondan 
da eser kalmaz ... 

Siz isterseniz gene koyun etini ter
cih edersiniz. Faknt sı{:ır etine ragbe• 
gösterir seniz bizdl! de iyi sıi • r yeti~t lril

mesine yardım etrniş olu;·sunu.o:. Ço~uk
lannv: ve torunl:ırmız daha güzel •e 
daha dinç olurlar. 

cektir. Almanya, bu yüzden Ho. 
landanın bitaraflığını koruyarak 
ihracat ve ithalat bakımından kıy. 
metli bir hazine olarak muhafaza 
etmeyi pek de istememektedir. Ve 
bu yüzden Holandayı istila lehin. 
de olanlar, bu istilanın yıldırım 

harbini kolaylaştıracağını ve Paris 
yolunu süratle açacağmı söyle
mekte ve yeni tahtelbahir üsleri. 
nin Manş denizini ve şimal denizL 
ni geçilmez hale getireceğini ilave 
etmektedirler. 

Fransay a Be1fika yolile taarruz 
ise, müttefiklerin müdafaa ede. 
cekleri hududu iki misli genişletir 
ve Alman ordusu ile Paris arasın
daki mesafeyi yan yarıya indirir. 

Fransa ile Belçika arasındaki 

hududu müdafaa etmek, Fransa • 
Almanya hududunu müdafaa et. 
mekten daha güçtür. 

M ajino hattı, Fransanın şarkı. 
na kadar imtidat ediyorsa da 

bu hattın en kuvvetli kısmı Al
manya. Fransa hududu üzerinde.. 
dir. 

Hattın cenup kısmında Fransız 
askeri mühendislerinin inşa ettik. 
leri tahkimattan başka tabiatin 
vücude getirdiği müthiş tahkimat 
vardır. Bu da Vosges dağ silsile
leridir. 

Belçika hududunda ise arazi 
düzdür. Ve burada Majino hattı 
yarılacak olursa, Almanların kar. 
şılaştıklan mania, İngiliz ve Fran. 
sız ordularından başka çamur ba. 
taklıklarıdır. 

Belçika hududunu aşarak cep
heyi genişletmenin Almanlara te
min edeceği bir istifade, manevra 
imkanlarıdır. Ve bu sayede has. 
mın iki cenahını ihataya teşebbüs. 
tür. 

Almanlar, Belçika ve Holanda 
mukavemetini ezmeğe imkan bul· 
salar da, kısmen Fransaya geçmiş 
olan İngiliz ordusile ve tamamile 
motörleştirilmiş Fransız kıtalarile 

karşılaşacaklardır. Majino hattı 

buralarda, daha cenupta olduğu 

derecede kuvvetli olmamakla be_ 
raber, hattın bu kısmına karşı da 
taarruz etmek, öyle kplay değil. 
dir. 

1914 de iki tarafın hazırlanması 
için üç hafta geçmitıti. Ve o zaman 
Majino hattı da yoktu . 

B enim anlayışıma göre, Al. 
manların düşündüğü nokta, 

her tarafın hazırlıklı olduğu bu sı
rada mı harekete geçmek, yoksa 
müttefikleri ve bitarafları bir 
müddet oyalıyarak gelecek bahar. 
da, daha iyi hava şartları dahilinde 
mi taarruza geçmektir. 

Her ne hal ise, müttefiklerin 
korkacakları bir şey yoktur ve ya. 
pacakları şey, ihtiyatlı davran.. 
mak ve sebat etmektir. 

Sovyet kıtalan sark yolunu ka
padıkları için Almanlann yapabL 
lecekleri şey, mezbuhane bir ma. 
ceraya girişmek, yahut mağlubi. 
yeti tanımaktır. 

m\))z:m;ıa 
lstanbulun 
Kurtuluş Günü 

Y azan : Sabiha Zekeriya SeTtel 

O n altı sene evvel bugün, istila 
orduları istanbulu terkettti. 

ler. Eiz bu kurtuluşa, emperyalizme 
karşı açtığımız istiklal milcadelesi
nin büyük mahrumiyetleri, feda. 
karlıkları, hürriyet ve istiklal şun. 
riyle vardık. Atatürkün büyük azmi, 
kurtuluş kavgasına hazır bir mHlc
tin aşkiyle birleşti, emperyalist or. 
duları Anadolunun göbeğinden ve 
İstanbuldan çıkarmak zaferiyle ne • 
ticelendi. 

1939 6 TeşrinievveHnde bütün 
milletlerle beraber biz de bir harp 
muvacehesindeyiz. Bugün bitara-

fu ... Belki yarın da bitaraf kalmak 
nasip olur. Fakat karşımızda bir dev 
azametiyle dikilmiş duran bir harp, 

dünyayı yeni baştan paylaşmak isti. 
yen emperyalizmin şahlandırdığı 

milletler var .• 

idare şekli cumhuriyet dahi olsa, 
dünyayı paylaşmak istiyen her isti. 

lacı devlete düşmanız. Çünkü milli 
kurtuluşu ve istiklali için dövüşmüş 
bir milletiz. Çinin, İspanyanın, Ha-

beşlerin, Polonyalıların kurtuluş 
kavgalanna, bunun ıçın sempati 
duyduk, A vusturyanın, Çekoslovak. 

yanın, Arnavutluğun istilasına bu. 
nun için nefret duyduk. 

İmparatorluklann, büyük devlet 
ismi alan istilacı, istismarcı kuvvet· 

lerin kudret ve tagallü~üne karşı 
bütün kütlelerin duyduğu nefretle 
müşterekiz. Artık istila ve istismar 

istemiyoruz. 
Her milletin mukadderatına, istik

laline hakim, olarak, kendi azap 
çeken kütlelerini refah ve huzura 

kavuşturacak idare]ere, sulh de~·re
lerine kavuşmalarını istiyoruz. İkide 
bir milletleri h arple tehdit eden bu 
istila seli durmalıdır. İmparatorluk· 
lann İmparatorluklarla kavgalarm
da, çiğnenec;k küçük devletler, in
sanlığı hiç bir zaman sulhe, rilıa~ 
ve huzura ka ·uşturmıyacaktır. , İm,.;, 
paratorluklar ne kadar büyürlerse 
büyüsünler, daima istiklali için a. 
zap çeken hu kütlelerin kini, isyanı, 
cidali ile karşılaşacaklardır. Hiç bir 
harp, dünyanın yanlış taksimini dü. 
zeltmedi. 1914 harbinde 20 milyon 
insan öldü ... Bu yirnıi milyonu, bu
günkü harbe varmak için mi feda et. 
tik? Her millet, istiklali için harp 
eder ve ölür ... Başka devletlerin bü. 
yümesi, büyük imparatorluklann 
müstemlekeler, mamureler kurması, 
küçük mHletleri esir etmesi için 

harp edemeyiz. 1939 harbi de, em
peryalizmin kuvvetini dübala etmek 
içinse, milli şuuru, istiklal şuuru 

kuvvetlenmiş milletlerin, kütlele
rin emperyalizmi yıkmak için, bi. 
zim Anadolunun göbeğinde açtığı 

mız istiklal mücadelesi gibi, milli 
kurtuluş mücadeleleriyle bu harbi 
çok seneler uzatacaklarına inana

lım... Ne Polonya zaferi, ne Ama .. 
vut1uk istilası, hatta ne de 1939 har
binin sonunda galip çıkacak istilacı 

devletlerin zaferi, ve di.inyayı yeni. 
den taksimi harbin sonu, kati za. 
fer değildir. Kati zafer, milletleri 

istila ' 'e istismardan kurtaracak ofan 
zaferdir... Türkiye misalini, bütiin 
istilaya uğramış miUetlerin zaman 

zaman takip edeceklerine inanabili
riz. İnsanlık artık emperyalizme 
dönmüştür, bakim milJetlerin esir 

milletlere tagaUübü, istisman son:ı 

ermelidir ... Her milletin, hiç bir e. 
kaUiyeti veya ekseriyeti istismar et
meden, hür ve müsavi insanlardan 
miirekkep bir millet olması, bu mil· 
Jetlerin istila akınından masun bir 
devreye varması için harp ede1im. 
Bugünkü harp, Büyük Alman im. 
paratorluğu hesabına açıldı, dünyayı 

istila ve esaretten kurtaran, emper
yalizmi yıkan bir hat'p olarak biter
se, dökiilecek kan çok yerinde akmış 
bir kandır. Biz istiklal Harbinde 
döktiiğUmüz kana acımıyoruz. o cİ· 
dal bize esaretten kurtulmuş Türki. 
yeyi kazandtrdı, bu harp te, esaret
ten kurtulmuş milletler bırakacaksa. 
dökiilecek kan bu hiirrlyetin hede. 
lidir. Eğer İmparatorluklan büyüt· 
mek, esareti kuvvetlendirmekle ne. 
ticelenecekse, tarihin dönüm nokta
sını aşamadığımrza ağlıyalım. 
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HiTLER 
Niçin 

Sulh İstiyor? 

Hitler Bugün Sulh sEcE MAçı 
Teklifinde Bulunacak ı Şişli Takımı 

6. 10 - 939 

Holanda ve Belçika 
Tecavüz Tehlikesinde 

(Başı 1 incide) 
nin açık denizlere çıkmasına imkan 
kalmamıştır. Dışarda mevcut cJ.eniz
altı gemileri birer birer imha edil
dikten sonra İngiltere denizlere ta
mamen hakim olacaktır. İngilteıe
nin denizlere tamamen hakim olm:t
sı demek, Almanya etrafın.da çevire
ceği ablokanın şiddetlenmesi demek
tir. Ablokanın şiddetlenmesi ise Al
manyamn iktısaden mağlti.biyeti de
m~ktir. Hitler, Sovyet ve İtalyan 
dostluğunun bu ablokayı kırmıya ka
:fi gelmediğini bilir. Binaenaleyh her 
geçen gün Almanya için bir zaaf, 
müttefikler için bir kuvvet amilidir. 

3 - Dahilde Alman halkı haııpsiz 
zafere alıştırılmıştır. Şimdi aman~ız 
bir harple karşı karşıya kalmak Al
man milletinin maneviyatını boz· 
muştur. Hele açlık ve kıtlık cephe ar
kasında mukavemeti kıran en büyük 
amillerden biri olacaktır. Zaten A
vusturya, Çekoslovakya ve P0lonya. 
daki halk Alman hükumetine düş

man ve harbe muhaliftir. Alman hal
kı arasın.da da isyan ve ihtilale mü
sait milyonlarca unsur vardır. Böyle 
gayri memnun bir halkla uzun bir 
harbe girilemez. 

4 - Sovyet anlaşmasından sonra 
nazi liderleri arasında bir ikilik baş. 
göstermiştir. Bu ikilik tc Nazi reji
mini zayıflatan amillerden biridir. 

5 - Önümüz kış. Ne karada ve ne 

denizde seri bir zafer elde etmek 
mümkün olmıyacaktır. Uzun bir. 

harp ise Almanyanın aleyhindedir. 

Chambe.,.lain refikasil"e birlikte gezmeğe giderken gaz 
maskelerini Je boyunlarına asmayı ihmal etmiyorlar 

6 - Almanya bugün kendisini ge

rek askerlikçe ve gerek siyaseten 

muzaffer mevkide görmektedir. Bu 
vaziy~tte bugün temin edeceği sulh 

şartlarını, yarın elde etmesi imkanı 
azdır. 

Bütün bu sebeplerle Hitler harbi 
"' burada bitirmek ve bir an evvel sul-

he kavuşmak arzusundadır. 
Fakat o da bilir ki, bugünkii ~art. 

lar içinde demokrasilerin sulh ma
sasına oturmalarına imkfın yoktur. 

Artık Münih devri geçmiştir. Sulh 

masasına oturmak için lazım olan 

şartlar henüz tahakkuk etmemiştir. 

İngilterede bir kısım muhafa=?akArlar 

sulhe taraftar olsa bile, efkarı umu

miye İngiliz imparatorluğunu parça

lıyacak ve Avrupada emniyetsizliği 

arttıracak bir sulhe şiddetle muhalif. 
tir. 

v aziyet böyle olduğu halde Hit
lerin bir sulh taarruzu yap

mak istemesinin hikmeti şudur: 
A-Hitler bu sulh taarruzu ile ev

vela harbin dev'amı mesuliyetini de:. 
mokrasilere yüklemek arzu:mndadır. 
Maksadı gerek kendi milletine ve 
gerek bitaraf memleketlere kendisi
nin sulh taraftarı olduğu halde har. 
be mecbur edildiği kanaatini ver
mektir. Bu suretle milletine yükliye. 
ceği ağır fedakarlıkları mazur gös
termek emelindedir. "Ben hakkımı 
istedim, ver~ediler. Aldım, sulh yap

mak istedim; razı olmadılar. Ne yn. 
palım, bizi öldürmek istiyenlerle 
harp etmiye mecburuz., diyebilmek 
ve bu suretle mevkiini kurtarmak 
hulyasındadır. 

(Baş tarafı 1 incide) ı şey olamıyacağa benziyor. Çünkü, Hitleriıı 
Londra, 5 (Hususi) - Hitlerin ya. ~eklifleri bitarafların diplomatik yollan 

rın (bugün) yapacağı sulh teklifi hak ıle herhalde gelmiyec<!ktir. Çünkü bitaraf-
k d ·ı · .. ..1 "tal 1 .. lar kabul edilmiyecek sulh tekliflerini ge-

m a ı erı suru en mu ea ar:ı gore tir · k k d ihti tl d 
emıyece a ar ya ı ır. 

bu sulh teklifi Polonyanın taksimi F d T .. t 
·· · 1 k .. ransa a esanu 

esası uzerıne yapı aca tır ve bu yuz- Dün sabahki nazırlar mecJisi içtimaının 
den daha ilk hamlede akamete uğ- sonunda hükümet maha!ilinde Fransızlar-
rıyacaktır. Çünkü İngiltere ile Fran- la İngilizler arasında gerek askerl, p;erek 
sa, Alman tecavüzünü haklı göstere. mall ve gerek iktısadl sahadaki tesaniıdün 
cek her teşebbüsü ret ile karşılam.ık her zamankinden çok daha kuvvetli o!du
azminde olduklarını büti.in resmi a- ğu beyan edilmekte idi. Fransamn ne ta-

rnftan yapılırsa yapılsın ve ne şekilde o
daınlarının son nutuklarile anlatmış- ıursa olsun sulh tekli!lerine vereceğ; ce-
lardır. Bilhassa Lord Halifaksrn dün vap intihap etmiş olduğu yolu takip et
söylediği nutuk bu yolda söylenen En mek hususundaki kararı sarsılmaz olan İn
kati söz addedilmektedir. gilterenin vereceği cevabın aynı olacaktır. 

Lord Hali!aks, dünkü nutkunun 
bir yerinde' demişti ki: 

"Milletler Almanyanın tehdidi al
tında kaldıkça ve silahlanma için • muazzam paralar sarfına devam mec 
buriyetinde bulundukça, bu sahada 
terakkiler kaydetmek imkansızdır. 

İlk vazifemiz, cebir ve şiddetin bun. 
dan böyle hüküm sürmesini menede
cek ve hükumetlerin sözlerinin ye
niden tutulacağını temin eyliyecek 
şeraiti elde etmektir. Bu sebepten 
dolayı, İngiliz hükumeti, Avam ka
marasının, Lordlar kamarasınm ve 
memleketin büyük ekseriyetinin mü
zaheretine malik bulunduğundan e
mindir.,, 

Bütün İngiliz matbuatı da bu esas 
üzere müttefiktir. 

Sovyetlerin Tahşidatı 
Havas ajansının Moskovadan 

bildirdiğine göre Sovyct Rusyanın 
Hindistanm şimalinde kain Sing • 
King kalesi yaJ-.Jnında 300 .000 as
ker tahşit etmiş olduğuna dair bir 
şayia deveran etmi5se de bunu te. 
yit eden herhangi bir haber alı. 

narnamıştır. 

İyi mali'irnat almakta olan ma. 
hafildc bu mıntakada, karların ha-
rekat yapmak istiyecek kıtaatın 

dağlardan mÜrUNna mani oldu~U 
ve şayet tahşit harekatı vap1Jmış 
ise bunun gayesinin İngiltere \•e 
Fransayı sulhe icbaT etmek için 
yapılmış bir teh!Iit olacağı söy_len. 
mektcdil'. 

Chamberlaln, İngilterenJn takip e1eceği 
yolun ne olduğunu dün açıkça göstermi~tlr. 

Nazırlar Meclisinde Dalad\er'nin yapmış 
olduğu beyanat hakkında resmi mali\mat 
mevcut olmamakla beraber ileri sürllle
cek sulh teklifleri karşısında Chamberla
inin tarzı hareketini takip edeceği sure
tinde beya:patt:ı bulunmuş olduğu malüm
dur. 

Nazırlar meclisi içtimamdan sonra neş
redilmiş olan tebliğ, sulh teklifl~ri serde
dildiğl zaman Fransa hükfunetinin ne ya
pacağı hakkında bir şey söylenmemiş
tir. Fakat İngiltere ile Fransanın tama
mile mümasil bir hattı hareket kabul e
deceklerini söylemeğe hacet yoktur. 
Fransız sosyalist grupunun uzun 

müzakerelerden sonra bu sabah he
men hemen ittifakla kabul ettiği mü 
him bir takrirde Fransanın harbe 
ancak menfur taawuza kurban giden 
hür bir memlekete karşı en insani 
tesanüt vazifesini üa için girdiği 

kaydedilmekte ve cephedeki asker
ler heyecanla selamlandıktan sonra 
Rus hükumetinin Almanya ile bir. 
leşmekte ve hiç bir tehlikeyi göze 
almadan tarihin kaydetmediği en iğ
renç ihanetin mükafatını almak lç:in 
Leh topraklarını istilada tereddüt 
etmediği müşahede ve tespit edil
mektedir. 

Takrir, menfur cürüm iştirakin
den kurtulmak istiyen Fransız ko
münist idarecilerinin hattı hareketi
ni tıı.kbih eylemekte ve bunları teş
kilatlarından atan umumi iş konfe
derasyonu ile sendikal federasyon
ları tamamen tasvip etmektedir. 

Bitaraf Memleketlerde 
Fransızlara Göre Hollanda efkarı umumiyesi, dün 

Fransada da hüküm süren kanaat Daladier'in mebusan meclisi harici. 
bu merkezdedir. Nitekim Daladier ye encümenindeki beyanatından fev 
de dünkü beyanatında bu kanaati kalade müteheyyiç olmuştur. 
ifade etmiş ve Faris matbuatının Telegraf gazetesi, manşet halinde 

Fenerlileri 
2-1 Yendi ··~ • 

(Başı 1 incide) 
dradaki İsviçre sefiri vasıtasile İn. -
giltere hükumetine tebligatta bulu. • 
narak İııgiliz hükumeti tarafından Parla, 5 (A.A.) - 5 Teşrinievvel sa· 

batı tarihli tebliğ: Fenerbahçe dün akşam Şişli takı
mile Şişli Çocuk Esirgeme kurumu 
menfaatine Taksimde b;r gece ma. 
çı yaptı. Şişlinin tam kadrosuna mu
kabil Fenerbahçeliler Fikret, Ali 
Rı;za, Lebip, Cihattan mahrum bu
hmuyordu. Hakem Ahmet Ademin 
idaresinde oyun başladı. Çok süratli 
cereyan eden oyun zevkle takip e
diliyordıı ve müsabaka karşılıklı hü
cumlarla geçiyordu. Devre ortalarına 
doğru Fenerbahçeliler Yaşarın aya
ğile bir gol kazandılar ve birinci dev
re 1 - O Fenerbahçenin lehine bitti. 

da riayet edilmek ş~rtile gaz kulla
nılmasını meneden 1925 tarihli Ce
nevre protokoluna bundan böyle da. 

Cephenin muhtelif noktalarında fa· 
aılalı topçu hareketleri olmuştur. 

Parls, 5 (A.A.) - 5 Teşrinievvel ak· 
hi riayet edeceğini bildirmiş olduğu. şam tarihli tebll~: f 
nu söylemiştir. 

Harp Vaziyeti 

İkinci devre ayni süratle başladı, 
oyun mütevazin bir şekilde cereyan 
ederken Fenerbahçe müdafii Bilal 
topu kaleciye vermek istedi, bu hata 
bir gole mal oldu ve beraberliği te
min ettiler. Devre sonlarına doğru i. 
kinci gollerini kazan~n Şişli takımı 
maçı 2 - 1 galibiyetle bitirdi. 

Paristen gelen haberlere göre, Do
ğu hududu bölgesinde iki günden be 
ri hüküm süren fevkalade liava yal. 
ruz devriyelerin pek mahdut bazı ka 
ra hareketlerini ve nadir ve kısa top
çu ateşlerini değil, ayni zamanda ha 
va harekatını da işkal etmiştir. Fil
hakika, hava şart1arı hava faalivcti
nin en ehemmiyetlisini teşkil ~den 
istikşaf uçuşlarına mani olmaktadır. 

Bugün, heyeti umumlyeıl ltib:ırlle l 
sakin geçmiştir. Cephenin mutı•ellf f 
kısımlarında iki taraf ke§İf unsurla· 

1
: 

rının faaliyeti kaydedllmlştlr. 

• Berfin, 5 (A.A.) - 8 ,-ada neşredl- 1 
len bir tebll!j, garp cephesinde eylül J 
ayı zarfında, lngillzlerin 27, Franııı-r• 
farın 45 tayyare kaybettiklerlnl bildir· 
mekte ve bu rakamlar içinde iki tay· 
yare gemisinin kaybından husule ge· 
len zararların dahil buiunmadıCiını taa· 
rlh eylemektedir. 

··---.. ·----···-··-==· ··-------
yarın cepheye hareket edecektir. 

Bundan evvel oynanan Matbuat 
takımı • Şişli tekaütleri maçı O - O 
beraberlikle neticelendi. 

Balkan Atletizm 
Müsabakaları 

Atina, 5 (A.A.) - Balkan atletizm 
müsabakalarına devam edilmektedir. 

Dün yapılan miisabakaların teknik 
neticeleri şunlardır: 

3000 metre: Velkovulos (Yunan) 
9.43.6, Mavroposto1os (Yunan) 9.48. 
Kristea (Rumen) 9.57.2 

Dekatlon: Klimar (Yugoslav) 5620 
puvan, Mikiç (Yugoslav) 5537 puvan. 
Lekatsas ve Maeskios (Yunan) 5203 
puvan. 

Şimdiye kadar yapılan müsabaka. 
lar sonunda umumi tasnif: 

1 - Yunanistan 34,5 puvan 
2 - Yugoslavya 29.- " 
3 - Türkiye 14.- " 

Havas ajansı da yarı resmi mahi. 
yetteki şu malumatı veriyor: 

Ren ile Mozel arasında askeri faa
liyet, son günlerde ileri mevzilere 
keşif kolları gönderilmesi suretile, 
daha ziyade genişlemiştir. Bu faali
yet, düşmanın vaziyetini anlamak i
çin yapılan klasik bir faaliyettir. 

Bazan oldukça kuvvetli bir keşif 
kolu, ya esirlerle geri dönmek ve 
yahut ta baskınla taktik ehP.mmiyet
li bir mevzii zaptetmek üzere gön
derilmektedir. Ezcümle düşman Pir
masens'in cenubunda böyle bir bas
kın yapmak istemiştir. Fakat keşif 
kolu, daha Fransız mevzilerinin yakı 
nına gelmeden, otomatik silahların 

ateşi al1ıına alınmış ve geri püskür
tülmüştür. 

Fransız hükumeti gazetelerin as
keri muhabirlerine cepheye gitmiye 
müsaade ettiğinden Fransız gazete 
muhabirlerinden mürekkep ilk grup 

Sovyetler ile 
Letonya Arasında 

(Başı 1 incide) 
Muahedenin birinci maddesi muci-4 - Romanya 12,5 " 

Balkan atletizm kongresi de gö. bdinc
1
e, .her iki memleket bir A~rupa 

riişmelerı'ne devam t . - 1 ev etı tarafından doğrudan dogruya e mış ve ezcum ~ . .. 
1941 oyunlarının Romanya tarRfın_ bır ~~cum ve yahut hücum tehdidi 
dan organize edilmesini kararlastır- takdırınde askeri yardım da dahil ol-
mıstır. ~ mak üzere biribirlerine her türlü 

·.. karşılıklı yardımı yşpacaklatdır. 
Turk heyeti, oyunlara Şarki Ak. Muahedenin ikinci maddesi muci-

deniz memleketlerinin, ezcümle Mı. bince,' Sovyetler birliği Letonyaya i
sır ve Suriyenin iştirakini talep et.. yi şerait ile silah ve harp malzemesi 
miştir. Bu teklif, salahiyettar komi- verecektir. 
te tarafından görüşülecektir. Üçüncü madde mucibince Letonya 

Kongre, konfederasyona iştirak e- Sovyetler birliğine Vindau ve Libau 

den beş Balkan devleti reislerine ta- limanlarında deniz üsleri ve Sovyet 

zim ve bu memleketler milli spor or. hava kuvvetleri için bazı tayyare 

ganizasyonlarına da selam telgrafla- meydanları tesisi hakkım tanımakta
rı çekilmesini alkışlarla karar altına dır. Vindau ile Pitbago arasında Ri
almıştır. ga körfezinin müdafaası için Letonya 

Kongreye iştirak edenler ve atlet. sahilinde Sovyetler birliği batarya. 
ler bugün Delf'e bir gezinti yanacak. lar yerleştirmek hakkını haiz o!a _ 
lar ve gece döneceklerdir, caktır. Sovyetler birliği buralard:ı 

miktarı hususi bir anla~ma ile tesbit 

tstanbul Köy Yatı Mektebi 
edilecek garnizonlar bulunduracak
tır. 

İstihbarat nezaretinin bildirdiğine 
göre, cenubi Afrika birliği, bahri miı· 
dafaa kıtaları ve Natal ile ~ark eya .. 
Jetleri için üç bölük teşkil etmiştir. 
Bu husustaki karar, muhasamatııı 

başlamasından biraz evvel alınmış .. 
tır. 

* Abloka nezaretinin vezaüini tarif 
eden kararname, bu vezaifin dahilde 
ve hariçte düşmanın iaşe işlerini ha· 
leldar etmek olacağını natık bulun· 
maktadır. 

Yeni nezaretin faaliyeti, İngiltere .. 
nin iktısadi harp nezaretinin f aab .. 
yeti ile hemahenk olacak ve ona mu· 
vazi olarak inkişaf edecektir. 

* Çek ordusu resmen teşekkül et· 
miş ve bu teşekki.il M. Daladier jle 
ÇeJr.oslovakyanın eski Fransa sefiri 
Ossoi arasındaki anlaşma ile tahak· 
kuk etmiştir. 

• 

Beynelmilel Şarap 

Ofisine Giriyoruz 
Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -

Şarap istihsalatının kalite bakımın• 
dan yükseltilmesi. süriimi.in arttml
ması ve müsl\:!hlik memleketler a~ 
sında rabıta tesis~e mütekabil men• 
faat1erinin korunmasını mümkün kı· 
lacak tedbirler alınması vesair mak• 
satlarla merkezi Pariste olmak üzere 
beynelmilel şarap ofisi teşkiline dair 
olan mukaveleye iltihakımız hak· 
kındaki kanun layihası Meclis ruz.. 
namesine alınmıştır. 

Anasonun gümrüğü indirildi 
Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) ·'"" 

Bu yıl 400 ton tahmin edilen anasoJ1 
rekoltesi 900 tona varan ihtiyacı kat 
şılıyamıyacağından iç piyasnda me'\" .. 
cut anasonun değer fiyatla ve tama• 
men satın alındıktan sonra yalnız bıJ 
yıl için dışardan getirilecek olan ana
sonların kilosundan alınmakta oları 

54 kuruş gümrük resminin l O kurıı• 
şa indirilmesi Heyeti Vekilece karar .. 
laştırılmıştır. 

lzmirde Kalp Para 
Yapanlar Yakalandı 

Bu sene Ayazağa köyünde açılma
sına karar verilen köy yatı mektebi 
için hazırlanan bina, Maarif Vekale
tinin talebi üzerine Şişli nahiyesinde 
açılacak usta ve çırak mektebine 
tahsis edilmiştir. Bu sebepten dolayı 
bu köy yatı· mektebinin Ali Bey kö
yünde açılmasına karar verilmiştir. 
Köy halkı da mektebin tesisi masra. 
fına iştirak etmeği kabul ettiklerin
den yakında bu mektep açılarak ted
risata başlıyacaktır. 

Hariciye Vekilimiz 

Mareşal Voroşilof 

ile Görüştü 

Dördüncü madde mucibince, her 
iki taraf diğer taraf aleyhine ittifak
lar imzalarnıyacaktır. Sovyetler bir
liğinin bahri üsler ve garnizonlar te
sis edeceği arazide Leton hükümran
lığına halel gelmiyecektir. 

Paktın beşinci maddesi bu vesika
nın musaddak nüshalarının altı gün 
zarfında Rigada teatisinden sonra 
mcriyete gireceğini ve müddetinin 
on sene olduğunu bildirmektedir. 

Muahede ile birlikte bir müşterek 
beyanname de imzalanmıştır. Bu be. 
yanname her iki devletin hüküm
ranlık haklarının mahfuz bulund.u -
ğunu ve dahili rejimlerin yekdiğeri
nin müdahalesinden masun kalacağı. 
nı bildirmektedir. 

İzmir - Hacı Hüseyinler köyünde 
oturan motör tamircisi Giritli Maı· 

lum oğullarından Tevfik Ali Bircalll 

kalp 25 ve 50 kuruşluk para yapnıa1' 
suçuyla yakalanmıştır. Evinde, bit 

miktar kalp para ve bunları yapmıy• 

mahsus aH'ıt bulunmuştur. Bircarlf 
kalp para alçı kalıplarının, İzmirdB 

Banka hanında kahveci Parlak Ali" 

nin yanında İştipli Ali tarafındsfl 

imal edildiğini iddia eyleıniştır. Ali 
ve kalp paraları sürenler hakkınd• r 

da takibat icra edilmektedir. 

asker nakletmiştir. 

B-Bu sulh taarruzu akim kaldık

tan sonra Hitler mezbuhane bir har
be girecektir. Ondan sonra ne hak, ne 

hukuk, ne hudut, ne de uhüt tanıya
caktır. Bitaraf memleketleri çiğne. 

yip geçmekte, asık şehir ve Iimanla
n yakmakta, kadın ve çocuk masum 

halkı öldürmekte beis görmiyecektir. 
Bu nevmidane ve mezbuhane hare. 
kete geçtiği zaman da "ne yapayım, 
ben sulh istedim, razı olmadınız, 

harp istediniz, işte ben de harp ya
pıyorum,, diyecektir. 

müttefikan tebrikini kazanmıştır. şöyle yazıyor: 

Petit Parisien diyor ki: İki tecavüz arasında mütareke 
Harbin hedeflerini hi.lkümet reisi şöyle yoktur. Fransa, devamlı bir sulh is

tayin etmektedir: Devamlı bir sulhü müm- tiyor. 

(Başı 1 incıac) 
Türkiye büyük elçisi Ali Haydar Ak
tay olduğu halde Voroşilof u ziyaret 
etmiştir. 

Estonyada 
Kaunastan verilen bir habere gö

re, Sovyetler Birliği Estonyadaki üs. 
sülharekelere, 50 tayyare yüzlerce 
tank yerleştirmek tasavvurundadır. 

Estonya - Rusya karşılıklı yardım 

paktlarında musaddak nüshalar: dün 
Tallinde teati edilmiş ve bu suretle 
muahedeler meriyet mevkiine gir· 
miştir. 

Amsterdamda çıkan Telegraf gı• 
il 

zetesi, Moskovadaki son Alman / 
Sovyet görüşmelerinin Estonya _.,, T. 
Letonya ve Litvanyaya münha.sıJ' 
kaldığını bildiriyor. 

C - Harpten bitaraf memleketle. 
rin bir çoğu, ya doğrudan doğruya, 
ya bilvasıta mutazarrır olacaktır. 
Kimisinin toprakları çiğnenecek, ki
misinin iktısadi kaynakları kuruya. 
cak, kimisinin hariç dünya ile olan 
bağları kopacaktır. Bunlar feryada 
başladıkları zaman Hitler, "ne ya
payım, şikayetlerinizi harbi istiyen. 
lere söyleyiniz,. diyecektir. 

İşte sulh taarruzunun hakiki he
defi budur. 

kün kılacak daim! emniyet içinde bir Av- B 5 (AA) ! · t l 
k k 

ern, . . - svıçre gaze e e rupa urma . 
Bu noktada• olduğu gibi diğer bütiin I :i, Berlindeki muhabirlerinden aldı. 

noktalarda da Fransız hükumet reisi tn- I gı haberlere atfen, enternasyonal 
giliz hükümet reisi ile beraber oldu~ınu diplomatik vaziyetin Berlinin istedi
söylemiş ve bi~hassa Chamberlalnin Av~m ği gibi inkişaf etmctke olduğunu te-
Kamarasındakı son nutlpınu tasvip etmıı;- b ·· tt• kted' tir. aruz e ınne ır. 

Parldmentonun içtimaa daveti me~>'le
sine gelince, Baş\•ekil bunun kabında ka
rar vermek üzere çıığrılncağmı ve dlğcr 
taraftan hlikQmetin de müsbet mahlycttc 
\'e devamlı garantiler temin edecek sulh 
teklifleri yapıldığı takdirde biitün mesu
Ilyctlerlni müdıik olarak hareket ede"c
ğlni söylemi§tir. Fakat şimdilik böyle bir 

Basler Nachrichten gazetesine gö
re, salahiyettar Alman mahafilleri 
büyük bir ketumiyet muhafaza et. 
mekle beraber, zaaf işareti gibi te
lakki olunabilecek yeni sulh teklif
leri beklenmemesini tekrarlamakta. 
drr. 

Vekil ayni gün büyük elçi Aktay 
ile birlikte dış ticaret komiseri Mi. 
koyanı ziyaret eylemiştir. 

Bu iki kabul merasiminde de Sov
yetler Birliğinin Ankara .büyük elçi
si Terentief hazır bulunmuştur. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

4 teşrinievvelde Leninin mezarına 

bir çelenk koymuştur. 

* Parfs, 5 (A.A.) - Dal::ıdicr, bu ~k-
şam Türkiye büyük elçisini kabul et. 
miştir. 

imzadan Evvel 
Moskova görüşmeleri esnasında 

Letonya Hariciye Nazırının göster. 
miş olduğu mukavemet d o 1 a s i 1 e 
Sovyet Rusya, Estonya hududundan 
Letonya hududuna 20 fırka kadar 

Gazete diyor ki: 
Rusyanın isteklerindeki nisbl jtl.' 

dal, Almanyanın hesaba katılmasırv 
dan değil, daha ziyade mutlak sureti 
te antibolşevik olan Baltık devletle' 
rine yeni vaziyete uymak imkarııı71 !: 
vermek endişesinden mütevellittif• li 

Sovyet Tayyareleri 1~. 
Moskovadan bildirildiğine gör" nu 

binlerce 
tayyare, 
tır. 

• f Va 
Sovyet pilotu ile altı yı.ı iti 

Kronstandt'da toplanrnı~ 1r1· 
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ŞİRKETi HAYRİYEDEN: 
Boğa~ın muhtelif yerlerimle oturup da sabahleyin saat S de 

~aş~ıyan Istanbul resmi mekteplerinde bulunmıya mecbur olan talebe 
ıle Istiny~, Emirgıin, Rumelihisarı ve Arnavutköyünde ikamet eden s~
yın yolcularımıztn vaktinde Köprüye gelmelerini temin icin 9.10.939 
pazartesi sabahından itibaren sonbahar tarüesinde yapıla~ tadilftt: 

1 - 19, 23, 31 ve 37 numaralı seferler 5 beşer ve 29 numaralı se
fer 10 dakika evveline alınmıştır . 

2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçhiati surette tashih o. 
lunınuştur. Bu seferi yapan vapur 7.25 te Beykozdan kalkacak, 7,35 de 
Paşabahçe, 7,45 de Yeniköy (Yeniköyde 47 numaralı sefere aktarma 
vı;recek, fakat mezkur seferden aktarma almıyacaktır.) 7.52 de İstinye, 
8 ~e Emirgan ve 8.07 de Rumelihisarına uğradıktan sonra 8,40 da 
Koprüye gelecektir. 

.. 3 - Köprüden 28 numaralı seferi yapan v~pur fazla olarak Üs. 
kutlara uğrıyacaktır. 

4 - 32 numaralı sefer Köpruden 5 dakika evvel hareketle doğru 
Arnavutköyüne gittikten sonra Çengel.köyüne geçecektir . 

5 - S3 No. lu seferi yapan vapur, 8,05 de Arnavutköyünden 
hareket edecektir. 

~ Devlet Derniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar'ı 
. . Muhammen bedeli 1560 lira olan 2000 adet batarya sandıkları ic;in kur•un kaplı 

Pırınç.. . " lale: on kontak plakası. 1000 adet batarya sandtkları için kurşun kaplı arka kontak 
~ 

1 
~1• 2000 adet batarya sandıkları iştirak kabloları için kurşun kaplı çatal irtibat 

d a~.1r1 9.10.1939 Pazartesi ~ü ıaat (11) on birde Ha)idarpaşada ıar binası dahilin
e 1 lı:oıniayon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

• .Bu i~e girmek istiyenlerin 117 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
esaıkle birlikte eksiltme rünü saatine kadar komisyona müracaattan Jb;ımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktad;r. 7645 

~ * * d tI Şağ~da yazılı gayri ınenkuller açık arttırrna usulile ayn ayrı ve birer sene müd-
t~~ kıraya verilecektir. Bulundukları yerler, muhammen bedelleri ve muvakkat 

lnatlan hizalarında yazılıdır. 
Müzayede 21 - 10 • 939 cumartesi günü saat 10.30 da Sirkecide 9 uncu işletme 

ll'ıildürlüifi b · ün ınasında A. E. komisyonu taratından yapılacaktır. İsteklilerin ayni 
g ve saatte komisyona aelmeleri lazımdır. Şartnameler ])arasız olarak komis-
Yond~ verilmektedir, (8126) 

* * v Polatlı depomına 1939 • 1946 yılı zarfında gelecek olan makinelerimize kömür 
erme ve de . . 1 . 1 . tn po cıvarını temız eme ış erıne mukabil curuf arasından toplanacak yan· 
ıe koklan almak i . "d d .. . . h. _ . çın ı .'?reye ay a ustelık 3 lira verme işleri 30 • 10 • 939 tari-
ıne nıusadıt P t l .. ü t 

k . azar es gun saa 15 de Haydarpaşada gar binası i"inde 1 ci i~1etme 
onus:Jonu tar f . " ;p 

S 
-_-,a ından açık eksiltmeye konulmuştur 

enelik tanmı b d ll . . • 
ı ci ililetme ~ e e 120 lira olup muvakkat teminatı 9 liradır. Şartnameler 
tir, komısyomı.ndan ve Polatlı is?asyonundan parasız olarak verilecek-

(8089) 

Devlet Deruiryol!an 9 unc ı*ı t * M .. d .. 1 ...... d 
ı ta b 

u ş c me u ur ugun en: 
s n ul Banu .. il 

37, 30, 49, Sl, 5~
0~ trenlerinden: 18, .22, 26,. 3~, 34, 44, 46, 52, 54 ve 23, 27, 31, 

leri 9 _ 10 _ 
939 

p' 57 n~m~r~~ı tre~lerın Yeşilköy - K. Çekmece arasındaki seyir-
= azartesı gununden ıtibaren lağvedilmiştir. (812T) 

1 
Gayrimenkul Saflş ilanı 

stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
.ZeYllep D • · birin i d evrımın 24863 hesap Na.sile Sandıjtımızdan aldığı (1400) liraya kıır~ 

takipc .. er~c~e ipotek edip vadesinde borcunu \·ermediğinden hakkında yapılan 
satı"lm uze:ıne 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matutu 40 cı maddesine göre 
ııi~efe ası ıcabeden Beyoğlunda Feııiköy ikinci ı~ısım Cilmhuriyet mahallesinde Ke
detıe :~~atında eski 6 Mü. yeni 6 No.lu kAgirbir evin tamamı bir buçuk ay müd· 

S 
ç arttırmaya konmuştW' 

atış tap 1 • 
lira P u s cil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (500) 
buı oley akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
hedeli u\~ur. Bl~ikmi~ bütün vergilerle Belediye resimler! ve vakıt icaresi ve taviz 

e teUAiıy ·· · rihinden . . e rusumu borçluya aittir. Arttırma c;artnamesı 14 - 10 - 39 ta-
bulundu ı~baren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işler! servisinde açık 
kip dos ru Caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilzumlu izahat ta şatnamede ve ta
ı:ıkarııa Yasında vcırdır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tet~k ederek satılığa 
arttınn 11 gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itıb'lr olunur. Birinci 
Sandı~ a 22 - 11 - 30 tarihine· müsadi! Çarşamba günü Cajaloğlunda kain 
si i i gımızda sa.at 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme
Yeti~enstek~it edılec:k bedelin tercihan alınmaı;ı icabeden gayrimenkul milkellefi
taahh 'd~n bık .alacagını tam.!l?'en geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
l'tıaha~e \' akı kalmak şartile 7 • 12 - S9 tarihine müsadif Perşembe günü aynı 
e e aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
n ı:ok arttıran ü t" · d b k 1 

la kadarlar ve ~~fa~ uhnkek ıralı. 1 1ac~k.tır. Hakl~rı tapu sicillerile sabit olmıyan a-
d . . a 1 sa ıp et'ının bu haklarını ve hususile .faiz ve masarlfe 
aır iddıal ·1"- t ih. .. ·t· r b . arını ı .. n ar ını.ı.en 1 ıbaren yirmi gUn içincl evrakı müsbitelerile be-
a er daıreml b·ıd· l ı ı· d h k ze ı .ırme er azım ır_ By suretle haklanm bildirmemiş olanlada 
a lan tapu · ·ıı ·ı b·t lm 1 -,__ sıcı erı e sa ı o ıyan ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır· 

""""· Daha :l'a ·1 
] • t ı k · t 1 · · dığınuz 7..ıa ma .... ~ma ~ .ma ı.~ eyen erın 38/1673 dosya numarasile San-

liUkuk hlerı servısme muracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * !:mnıyet s d v d kt ı * · k ·· ?l'IUh • ~n ıgı; San ı an aman gayrımen u1u ipotek göstermel€ isteyenlere 
,,_ 

1 
anımınlerimlzin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 

qıa e bedel" · k t" _ ırun yarısına kadar borç verme sure ıle kolaylık gösJermektedir. (8103) 

Deniz Levazım Satınalm~ Komisyonu llanlar1 

, 1 - Tahmin edilen bedeli "16,275,, lira olan "150.000,, kilo Nohut 17 ı Te« 
tın - 939 t ·h· • • · v-an ıne raıstlıyan sah günü saat 11 de kapalı zarfla ahnacaktır. 
d 2 - İlle teminatı "1220., lira "63,, kuruş olup şartnamesi her ııün komisyon. 

an parna1.7. olarak alınabilir. 

h t k~.;- İAteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatt dahilinde tanz~m edeeekleri kapa. 
de ~ 

1 
mektuplar~nı en geç belli gün ve saatten bir saat evvelıne kadar Kasımpa-

§a a .u unan komısyon baıkanlıfına vermeleri. '7719) 

. * * a / Te _ ı - Tahmin_ ~dilen bedeli (37.575) lira olan (75.000) kilo zeytinniı ı 7 _ ı. 
hası! l~n - t939 tarıhıne raslayan sah günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmalı: üzere 

clcsıltmeye konulmuştur. 

( 
2 - İlk teminatı (2818) lira (13) kuru, olup 1artnamesi her cün komisyondan 

l88) kuru, bedel mukabilinde alınabilir. 
i itİ' 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunurı tarifatr dahilinde tanzim edec~Jrler: ka. 
asııt' Palı tekli( mektuplannı en rec; belli gün ve saatten bir aaat evveline kadar Kasım-
furet• .,.!•şada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri (7720) 

ietle' li:Yiip Sulh Hukulı: Hikimliiinden: EyUp 
anırV te d Alibeyköyünde Okul yolunda 45 sayılı 
ttir· ;; e mukim Hüseyin ve Ayşe kerimesi 

1 
acerin lriiçUk kardeşi M es 'udeye : Yarıı -
~~ tahkikat neticesi vasiliğe ehil ve hüs-

göre nu . istimal edece ti anlaşılmış olduğundan 
~·tı1 ~~sı tayinine 22-9-939 tarihinde kabili 
..r 1tıraz · · tlllı:. . ve ıtızar olmak üzere karar veril-

n ' :ş olduğundan keyfiyet 8 &ün müddetle 
rı olunur. 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yollArı hastalıkları mütehasSlsı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması kar~ısı Lek
ler npartımnn. FakirlE're parıı~ıı. 

' Tel : 43924 , 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yahrılmış 
. 

sermayesı: T. L. 2.200.00 
.. 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERİ 

Telgraf ·Adresi: 

Umum Müdürlük: 

T 0 R.K BANK 

Subeler: TİCARET 
• 

~-------1s lla 21 BiRiNCi TEŞRiN 1939-------~ 

VİYANA SONBAHAR SERGİSİ 
Avrupa.n"m en mühim iktrsadi ve sanayi sergilerindendir. 

Her türlü izahat için hazır bulunan: Türkiye umum mümessili: 

K. A. MOLLER ve ŞERiKi 
İstanbul Galata Minerva Han Posta kutusu: 1090, Telefon: 40090 

Siz ·de Seyahat T enzilahndan İstifade Ederek Geri Kalmayınız. 
• 

.ı:sütün esbabı istirahat, en mutena ve nefis yemekler, en temiz oteller sayın sergi sizayetçilerinin emirleri-
ne tahsis edilmiştir. 9' 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilcinları 

Cinai Miktarı 

Muhtelif eb'attıı) 
8,040 M3 tahta) 10 adet 

Muh. bedeli 
Llrı Krt-

365 37 

3 7,5 teminat• 
Lira KrJ. 

Ekılltmenln 

ıekll aaatl 

27 40 Açık eksiltmB 16 

ve kontrpHlk ) 
· I - Ebz'at listesi mucibince miktarı yukıırda yazılı muhtelit cins tahta ve kon
trplik açık eksiltme usulile satın alınııcak tır. 

1 L A N 
Romanya vapur acentasmın TRANS!L

VANYA vapuruna tahmil eyledifim muhte 
lifülcins beş balya İran halısının tranııit 

suretiyle 1sk~nderiyeye 'nakline dair olan 
591 seri ve 20 konşimento ve 11, A sefe-

rine ait 10 Şubat 939 tarihli olup bize ci
ro edilmiş bulunan birinci konşimentoyu 

rayi ettiğimiz cihetle zuhurunda biikmU 
olmadığını ilan eyleriz. 

ADRES: İst. 4 cü Vakıf Han birinci kat 
No. 39 tüccardan Hacı Mustara DEBBA~ 

~ ·• 

,. Dr. Şükrü Mehmet 
1 Gureba hastanesi cilt ve zührevi has-

talıklap sabık hekimi Parmakkapıda 
[stiklal Cad. Ankara apartımaru 99 No . 
daire 21 Hergün sabahtan akşama kadar 

( 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimliğin
den; Karagümnik Dervi~ Ali mahalle~inde 
Kurdağa C. 87 numarada maliye müfet
tişlerinden Adil Toycarın yanında ikamet 
etmekte iken halen ikametglihının meçhul 
bulunduğu mübaşir meşruhatından anla· 
şıldığı cihetle kansı Hayrıye Sühendan 
tarafından mahkememizde açılan sulh te• 
şebbüsünde tebligat yapılamıyan Bürhan 
Kormanm mahkemenin talik edildiği 6-
11-939 tarihinde saat 10 da mahkemeye 
g~mediği takdirde gıyaben hüküm veri
l~eği tebligat makamında olmak üzere 
ilio olunur. II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasında yazılıdır. 

III - Şartname 9 _ X _ 939 pazarteı:l günü saat 16 da Kabata~ta levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gijn ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile blrlikte mezkôr komisyona gelmeleri llAn olunur. "8013,, 

,-Demir Ye Tahta Fabrikalar,_, 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

lstanbul · Belediyesi llCinlarl 
Beşikta~ta Abbasağa çocuk bahçesinin ihata duvarı inşaatı ile tevsiatına ait işler 

kapalı zarf e~iltmesine konulmuştur. İhale 16 • 10 - 939 Pazartesi günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 16672 lira 37 kuruş ve ilk temi-

natı 1250 lira 43 kunıı;tur. Şcırtname 83 kuruş mukabilinde Fen işleri müdürliiğü ka
leminden alınabilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen i;ı1~ri nıiidürlüğilne müra
caatla alacakları fenni ehliyet ve 39 yılı na ait ticaret odası vesikaları ve ilk te

minat mnkbuz veya mektupları ile 2490 n unıaralı kanun;ı göre hazıı·Iıyacakları ka
palı l!arfinrını ihtle glnü saat 14 de kadar İstıınbul Belediye.si Daimi Encüme· 
nJnc vermeleri. (7751) 

Şirketimiz Adapazarı Fabrikaları için birinci sınıf 

Altı Tesviyeci İle Bir Elektrik 
.. Ve Ok~ii~n Kaynakçısına 
ıhtıyaç vardır. Talıplerm derhal Adapazarı Deta Fabrikası 

'7 Müdürlüğüne müracaatları. ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz.in birinci sınıf tedri"1'•tına 23/10/939 ve diğer sınıfların tcdri :ı-

tını:ı 16/10/939 tarihlerinde baslanaca!ı ilı\n olunur, (8045) 
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S•va• g•yet müheyyiç b ir manzara 
arzetmektedir. 
Her tarafta hücumlar durmadan te· 
vali etmektedir. 
Zırhh kıt'alar her manıayı ezerek Her· 

Qail~llyorlar. 

Z•m•n çok naziktir. Milletlerin mukaderab kanlı 
savatın neticesinde taayyün edecektir. 
Bu sarada herkesin radyo başında verilen haber· 
lerl heyec•nle taaklp etmesi kadar tabii b ir ••Y 
olamaz. Her vukuatt birkaç dakika içinde her ta· 
rafa yayması itibarile, radyonun, en müessir ve 
en aerl muhabere vasıtası olduğu ,upheslzdlr. .,. 
Radyo bügün en medeni bir ih· 
tlyaç haline gelmiştir. 
sızın dahi her halde bir radyoya 
'htlyocınız vardır. 

1' A N 

Faka t hangisini intihap etmeli ? 

Bütün dünyada oldu§u gi~'--"-~~, 
bl, memleketimizde dahi 
R.C.A. radyosu, en yüksek 
markanın ti msalldır. 

Bütün dünyada olduOu gi-
bi, bizde de, R.C.A. radyo-
su herkes tarafından en 
çok sevilen ve en çok raQ-
bet görendir. Buna kanaat 
getirmek için, R.C.A. rad
yolarını görmek ve dinle~ 
mek kafidlr.r 

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

diıleriniıi fırçalayınıı. 

Çanakkale müstahkem mevkii içln kap;ılı zarfla 15.000 kilo sadeyağı alınacak~ 
İhalesi 7-10-939 cumartesi gOnil saat 11 de Çanakkalede müstahkem mevki satınal• 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Sade y~ğının beher kilosu 100 kuruştan 15.000 il• 
radır. Muvakkat teminatı 1125 liradır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaik ve muvakknt temlnatlarlle birlikte ihale saatinden bir sa• 
evvel komisyona müracaailarL (464) (7573) 

* * Aşağıda yazılı unun kapalı zarfla eksiltmesi 17-10-939 salı g{lnü saat 15 de fr 
mitte Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ankarlo 
İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte Tümen satınalma komlsyonlan:ıdl 
görülür. isteklilerin be111 gün ve saatten bir saat evvel ilk teminatlarını ihtiva r' 
d:!n kapalı zarflarını İz.mitte tilmen ntınalma komisyonuna vermeleri. (7730 

Mevkii Miktarı Tutırı ilk teminatı 

Adapazarı 

Tuzla 
Gebze 

kilo Lira Lira Kr. 

390,000 
132,000 
168,000 

* 

48,750 
16,500 
21,000 

* 

3656 25 
1237 50 
1575 

İskenderundakl birlikler için aşağıda yn zılı iaşe maddeleri kapalı zarf usuıne sa-
tın alınacaktır. Tahmin fiyatlle ilk teminatları hizalanndadır. İstekliler şartname
leri görmek için Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri ve İskenderunda alay satıtl 
alma komisyonlarında görebilirler. Teklif mektupları aşağıda yuılı gün ve ıaatte 
İskenderunda satın alma komisyonuna makbuz mukabilinde vermiş olmalıdır. (7735 
Cinai miktarı Tahmin bedell Muvakkat ihale gUnU ıaatl 

kllo Li ra 

Ekmek 1,162,000 104.580 
Sığır eti 195,300 39,060 
Sade yağı 22,400 23,520 
Kuru ot 887,000 31,045 
Yulaf 1,133,000 62,315 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları l>eıler, köklerini kuv

vetlendirir, dökülmeıini ön· 
ler, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

teminatı 

Lira 

7844 23-10-939 • 2930 .. .. .. 11 
1764 .. .. .. H 
2328 .. " " 18 
4674 24 " .. 8 

J 

Beyoğlu • lıtanbul 

'~------------------------' 
BOURLA BiRADERLER STANBUL-ANKARA-iZM R 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 

Fındık, Çö
rekle Fındık, Her Tathda Fındık~ Cepte 
Fındık, Ayakta Fındık •••• : bir hayattır. 

Çikolatada Fındık, Pastada 

Fındıkh Çörek, Yazın Fındıklı Kııın 

Dondurma Kuvvetin ö Z OD O R. 

ANDIK TARIM SAT~ KOOPERATiFLERi BIRLIGI 

Mühendis Melitebi MüClürlüjünden : 
A vrupadan dönerek mektebimlze devam etmek istiyen talebelerin en geç 

le - 10 - 939 cuma ıünil akşamına kadar müracaaUarı lüzumu llAn olunur. (8048) 

• , 1 ~ • 

Sahibi ve Neırlyat MDdUrD Malll LOtfD 

DÖRD0NC0, Gazetecll lk ve Neırlyıt 

T. L. t. llHı ld ıG ı yer TAN Matba111 

1940 Takvimi 
Reslmliay matbaasının pek bUyük bl~ 

rağbet kazanmış: Arabi - R,ımt se
neleri, hava tebeddüllerin!, b:ıyrarn._· 

ları, yıldönümlerinl gösteren, evkatı 

şerl!ell duvar takvimleri satışa çık

mıştır. Her sene bu tııkvlmlerln 

arkasına konan hikAyeler ye:-!nde, bu 
sene büyük bir sürpriz bulac:ıksırut. 

RESf MLIAY M ATBAASI NA 

BASVURUN UZ 

~------' •KAYIP - 31:.:.J.l 1'358 numaralı ı-tJı:amet ı 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alacaıtıın
dan eskisinin hükmü yoktur. Çakmakçılar 
Valide Hanı 98 numarada İran tebaasın
dan Hacı Aia. 

Sıvas iskan Müdürlüğünden : 
1 - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonuna getirilecek sa tesisatına kapalı 

zarf usulü ile talip c;ılcmadriından 20-9_939 tarihinden 20.10.939 cuma ıunU ua« 
on beşe kadar bir ay müddet le pazarhia konulmuıtur. 

2 - Keıir bedeli 391 28 lira 17 kuruştur. 
3 - Bu işe ait yapılan proje, keşif fenni ve hususi ıartnameler Ankarada IaklO 

Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve Sivas İskan müdürluklerinde ıöriilebilir. 
4 - Trminatı muvakkate bedeli 2934 lira 67 kuru:stur. 
5 - Teminatlarını malsandığma yatırmaları pazarlıktan bir saat evvel komi.., 

yona "'ermeleri mecburidir. (7791) 

T. Yüksek Mühendisleri 
Birliği Neşriyatından : 

1 - Nomografi, yazan: P rof. İng. Max. Mayer. Türkçeye çeviren: 
D. D. Yolları Yol Dairesi Fen hey'eti Md. Hıfzı Candoğan Fiatı 100 kr· 

2 - Manyezi Çimentosu ve tatbikatı, yazan: D. D. Yolları Yol Dai· 
resi Reisi E. Kemal Eyüboğlu. Fin tı: 35 Kr. 

3. - Su İnşaatı meseleleri, yazan: Dr. İng. Otto Streck. Türkçeye 
çevıren: E. 1. Etüt İdaresi mühendislerinden M. Kulin. Fiatı: 160 Kr. 

Bu kitaplardan tedarik etmek isteyenler, Mühendisler Birliği Mer
a, kezi ile başlı:.:itapevlerlne müracaat edebilirler. 

aann ................. ,, 

Baı. Di§, Nezle, Grip, RomatizmO 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrdarıniıl derhal keser• 

icabında günde 3 kate ahnabilir. 

USN Her yerde pullu kutulan ıırarla iıteyiniz. 

l 

• 


