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Molotofun Türk' • Sovyet müzakereleri hakkındaki 
sözleri, Pariste, Türkiye tarafından reddedilen 
Sovyet taleplerinin Almanyanın arzu ve isteği tle 

öne sürüldüğünü teyit eder şekilde tefsir ediliyor. 

Paris, 4 (A.A.) - Radyo ajansı bildiriyor: "Bugün olduğu gi
$ bi, yarın da memleketimizi harp sahası haricinde tutmağı samimi 

surette arzu ediyoruz, fU fartla ki, bu hal emniyetimizin tehlikeye 
düşmesine ve taahhütlerimizin ihlaline sebep olmamalıdır,,. 

Türkiye Reiaicümhuru İsmet lnönü'nün, B. M. Meclisinin 6 mcı 
devresinin küşadı münasehetile söylediği nutkun bu esas cümlesi, 

Türkiye, İngiltere ve Fransayı bir., 
leştiren görüş beraberliğinin sıkılı. 

ğını parlak bir surette göstermekte
dir. Üç millet harpten nefret ediyor
lar. Fakat felaket korkusilc istiklal. 
!erini feda edemiyecekleri gibi. ta
ahhütlerini de bir paçavra gibi te
lakki edemezler. 

19 teşrinievvelde imza edilen mu
ahedenin cayesi, Avrupada bir em
niyet mıntakası tesis etmek ve Bal. 
kanlarda huzurun idamesidir. 

Ren ,.ehri boyunda aon sütem '.Alman müdafaa tertibatının umumi görünÜfÜ 

Neville Chamberlain, bunu gecen
lerde Avam Kamarasında söylemiş
ti. İsmet İnönü de 1 teşrinisanidc 
tekrar etmiştir. İyi niyet sahibi olan 
bir devlet adamı, bu sözleri şüphe 

Niçin Harp 
1:.1: yvı-l•r? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Milletlerin ve efkArı mnunıiye
lerin hakim olduğu devirde 

ra~yonız. Bir memleket ister demok
rasiyle, ister diktatörlükle idare edil
sin, memleketin idaresi . elle:rinde 
bulunanlar geniş halle kıitlelerini ar
kalannda sürükliyebilmek için si
yasetleri hakkında ona malO.mat ver
miye, onu kandırm.ıya, onu kazanmı
ra mecburdurlar. Totaliter devletler
de bile diktatörlerin dahili propagan
da ile efkan wnuıniyeye kendi is· 
teklerin: göre şeJc? verıniye çalışma
ları, efkarı umumıye denilen bu mev
hum kuvvete kıymet ve ehemmiyet 
~rdiklerini göstermiye katidir. 

Bir milletin hayatında harp kadar 
ınühim bir hadise olamaz. Vatandaş
lan evlerinin huzurundan ve !şleri
ııin başından alıp cepheye sevkede
bilınek için, halkı bunun lüzumuna 
Jnandırmak lazundır. Ve nihayet bü
tün dünyaya sirayeti muhtemel bir 
harbe girerken bütün dünya efkarı 
umumiyesinin vereceği hükme karşı 
lakayt kalmak mümkün değildir. Bu
gün karşılıklı harbe girişmiş bulunan 
büyük Avrupa devletleri, gerek ken
di halklarına niçin harp etmiye mec
bur olduklarını anlatmıya.. gerek 
dünya efkarı umumiyesine bu hare
keti meşru gösterecek sebepler bulup 
dökmiye mecburdurlar. 

İki tarafın da mütemadiyen harp 
sebeplerini izaha çalışmalarının ve 
harbin sebepleri üzerinde durmala
nnın hikmeti budur. Harp gibi bü
yük bir mesuliyeti yüklenen devlet 
adamları kendilerini ha-:tlı ve mazur, 
karşılarındakini haksız ve müteca
viz göstermek ihtiyacındadırlar. Bu 
sebeple iki taraf devlet adamlarının 
nutuklarında mütemadiyen üzerinde 
durdukları nokta budur: Niçin harp 
ediyoruz? 

B izlere kadar sirayet etmesi ih
timali olan bu yangının ha

kiki sebeplerini biz de bilmek ihtiya
cındayız. Niçin harp ediyorlar ? 

Hitlere göre harbin sebebi şudur: 
- Almanya Cihan Harbinden son

ra haksızlığa uğramıştır. Almanlarl;ı 
meskun bir takım toprpklar elinden 
alınmış, Versay muahedesile dünya
nın en medeni milleti olan Almanya 

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

Berlin, Teşebbüsler Yapıyor 

Rir lngili 7 CT~ 7.PtP.~ine 

Göre Roıiıanya 
Tehdit Altındadır 

Bükreşten Dönen Sefirin, Romanyaya 

Yapacağımız Yardım Hakkında Ankarada 

Müzakerelerde Bulunacağı Bildiriliyor 
Londra, 4 (Hususi) - Berlinin resmi mahfilleri, Maretal Gö

ringiın haftaya Romaya gideceğine dair intişar eden haber
ler hakkında malumat vermedikleri halde Reuter'in Roma ma.
hafilinden aldığı haberlere göre, ziyaret gelecek hafta vuku 
bu!acaktır. Anadolu Ajansı, Marefal Göringin Romada ne ya

pacağına dair Daily Herald'in fU yazısını veriyor: 

'aayramımızı ile karşılıyamıyacaktır. 
Londra, Paris ve Ankara hüku

metleri, barışı her milletin hukuku. 

T ,_. h ri k Ett•ıle r ı1 na ~utlak surette :ıayet edilmesi· "'-" ............ =c.....-~= 
ı:Nrciı;ylc teknır tesı etmek veya Fin ordusu Kumandanı 

Cilmhnriyetin 16 ıncı yıldönü. 
mü mlinascbetiylc Efgan, ~fısır, 
frak, Bclı;ika, Yunan Krallan iJe 
Japon İmparatoru ve Amerika, 
Fransa, Meksika ve Lih'anya 
Cümhurrcisleri tarafından Reisi. 
cümhur İnönü'~·e tebrik tclgrnfla

rt gelmiş ve .Mill' Şefimiz tarafın. 
dan kendilerine mukahil birer te. 
şekkür telgrafları çekilmiştir. 

Hatayda Bugün Mebus 
Seçimi Yapılıyor 

Antakya, 4 (A.A.) - Yarın bura· 
da mebus seçimi yapılacaktır. Cüm
huriyet Halk Partisinden bu seçim i
çin, beş yerine 12 namzet gösterilme
si. bütün Hatayda derin bir memnu
niyet husule getirmiştir. 

korumak bahsinde ayni ülkü ile General Hugo lJsterman 
muttasıftırlar. 

İsmet fnönüniln tebarüz ettirdiği 
gibi, bu ülkü her memleket icin ken. 
di hususi bünyesine, coğrafi ·vaziye
tine ve imkanlarına göre muhtelif 
tedbirleri istilzam etmekte olması 
pek tabii bir şeydir ve bu noktai na
zara Londra ve Pariste tamamen iş. 
tirak edilmektedir. 

Türk • Sovyet münasebetleri 
Diğer taraftan, üç devlet arasın. 

daki teşriki mesainin bunlardan her 
birinin diğer devletlerle olan dosta
ne ve normal münasebetlerine zarar 
verecek mahiyette olmadığına şüphe 
yoktur. Bu münasebetlerden biri 
- ki, şüphesiz bu anda en mühim. 
midir - Türk • Sovyet münasebet-

( Sonu S. 6 Sü 4 ) 

Finlandiya 
Sovyetlere 
Deniz Ussü 
Vermiyor! 
~ 

Taleplerin Yalnız üçte 

ikisi Kabul Edildi 

"Daily Herald gazetesini.n siyasi ,~ 

m~~arririne göre, Alman Mareşa~JA ek y e B •t fi k Gonng bu hafta Romaya giderek I-
tal~ayı. bitaraflık siyasetınde)ı vaz- m er 1 a en 1 1 ara 1 
geçınnıye ve Almanyanın yanında 

Londra, 4 (Hususi) - Sovyet 
murahhasları ile Fin murahhu
ları arasındaki müzakerelere bu 
sabah da Kremlin' de devam e
dildi. 

Dün bir saat süren müzakereler! 
müteakıp Sovyet murahhasları gece 
yarısından sonra üç buçuğa kadar 
Finlandiya hükumetinin cevabını 
tetkik ile meşgul olmuşl:ı~dır. Mü· 
zakerelerin devam edeceği anlaşılı
yor. 

Bundan 25 sene evvel Von Bulov'-
harbe girmiye iknaa çalışacaktır.,. K T tb ek G e 
;:ı:~;:'~;!:ı,~::f~~~ı~:ı:::ıa~: anununu a ı e eçtı 
gazete diyor ki: 

"Göring · ·ı ' ıyı eşmiye yüz tutan 
Fransız - İtalyan m·· b 1 . '. unase et erını 
bozmıya uğraşacaktır Tu c· . . nus ve ı-

butı etrafında yeniden m·· k"l't . uş u a çı-
kararak İtalya ıle müttcfı'lc' 

ıcr arasın-

daki m~nasebatı bozmıya teşebbüs 
edecektır. 

Göringin diğer bir vazifesi de Al
man - Sovyet anlaşmasını Italyaya 
tasvip ettirmek ve Alman _ İtalyan 
anlaşmasının esası olan antikomin
tern pakt ile bunların telif edilir ol
duğunu kabul ettirmek ve bu suret
le de Rusların Balkanlardaki ta8 ]i_ 

yetine karşı İtalyanın kayıtsızlığını 
temin eylemektir.,, 

Umumi bir siyasi taarruz karşısın
da bulunuyoruz. Bu taarruz bitaraf
ları Almanya yanında harbe sokmak
tan ziyade onları Almanyay:ı müza
hir bir bitaraf kılmak suretile İn
giltere ve Fransayı tecrit eylemek
tir. 

Şimdilik Almanya, büytik bfüıraf 
devletlerle meşgul olmakta, Rusya 
ise küçük devletlerle uğra~aktadrr. 
Rusya, Finlandiyaya yaptığı talepler 

(Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

Amerika Gazetelerine Göre, Ambargonun Kalkması, 
Harbi. Müttefiklerin Lehine Olarak Kısaltacaktır 

.~~~ 

<f .. 
Müttefiklerden 3000 tayyarelik yeni aipariş alan 'Amerika fabrikalarından birinde inşaat faaliyeti 

(Yazısı altmcı savf amızda) 

Finlandiya murahhasları bu ak
şam saat 18 de Kremline gitmişler
dir. Molotofun Finlandiya mukabil 
tekliflerine Rusyanın cevabını tevdi 
edeceği zannedilmektedir. 

Kabul edilen talepler 
Finlandiya Hariciye nazın Erkko, 

dün akşam Finlandiya gazetelerıne 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Pravda gazetesinde intişar eden 
makaledeki hücumlar, bi::- ikinciteş
rinde söylemiş olduğum nutkun yan
lış tercümesi üzerine muessistir. 

Maliye Nazırı Tanner ve diğer Fin
landiya delegesi Paaskivi bu akşam, 
Molotof ve Potemkin tarııfında!'l ka
bul edilınişler ve Finland:yanın nok
tai nazarını Sovyet delegelerine bil
dirmişlerdir. Firilandiya delegeleri, 
Sovyetlerin taleplerinin üçte ikisini 
kabul etmişlerdir. Kabul edilmiyen 
kısım, Finlandiyanın cenubu garbi
sinde Sovyctlere bir deniz üssü ve
rilmesidir. Bu talebi reddedişimize 

sebep, şimal memleketlerınin ve Fin
landiyanın bitaraflığının idamesidir. 

(Sonu Sa. 6J Sü. 2) 
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Parti 
releri 

aşladı 
Dünden itıöarcn parti nahiye kon. 

grelerine bn~lanmışt,r. Dün Beykoz 
kaznsında Anadoluhisarı, Beyoğlu 

kazasında Şişli, Çatalca kazasında 

İstranca, Eminönü kazasında Alem
dar , Eyüp kazasında Kemerburgaz, 
Fatih k azasmda Merkez, Kartal k'a
zasında Semendirc, Üsküdar kaza. 
,;ında Beylerbeyi nahiyelerinin kon
greleri aktcdilmiştir. Ocak kongre
lerinde tesbit edilen halka ait dilek
ler bu kongrelerde de mevzuu hah. 
solmuş ve kaza heyetlerine bildiril
mesine karar verilmiştir. 

'r A N 5 -11- 939 

Universi e 
Konferansı 

aşlıyoır 

Bugün de Beyoğlu kazasının Has
köy, Çatalcada Karacaköy, Eminö
nünde Kumkapı, Ka?ıköyünde Kı
ıaltoprak ve Ercnköy, Kart.alda Pen. 
dik. Sanyerde Büyükdere, Yalovada 
Çınarcık nahiyelerinin kongreleri 
aktedilecektir. 

Parti nahiye kongreleri başlaclr. Resim, dün yaoılan 
Şi1li Kongresinde alınmışhr. 

'Anadoludan lazla miktarda hindi gelmektedir. Reaim, bunlaT 
sokaklarda sürü iİe gezclirüerek aatılırken alınmıştır. 

Üniversite Rektörlüğü, her sene 
olduğu gibi bu sene de halka mah
sus olmak üzere bir konferans serisi 
hazırlamıştır. İlk konferans Teşrini· 
saninin 7 inci Salı günü saat 17 de 
Üniversite konferans salonunda ve
rilecektir. Profesör Neşet Ömer fr. 
delp tarafından verilecek olan ba 
konferansın mevzuu "Mektep Hıf. 

zıssıhhası,, dır. Badema her hafta 
Salı günü birer konferans verilecek
tir. Bu seneki konferanslann mev. 
zulan şunlardır: 

---~o .,,._ 
MAHKEMELERDE : 

Bir Sahtekarlık 

Tahkikatı Yapıhyor 
1.ruddetummnnik birkaç gündenberi 

bir suiistimal tahkikatiyle m~gul 
olmaktadır. Suçlu Teofros isminde 
bir tüccardxr. Teofros, ild ııene ev
vel Yunanistana gitmi~. Tanaş, Yor
gi. Yani Ekmekçioğlu, Magdani, Ar
temisia, Sofya ve Olga islmll bir 
vhi.s grubunun Büyükadada ve fs
tanbulun muhtelif yerlerinde bulu.. 
nan birçok emlakini satmak için ken 
dilerinden vekaletname alınış ve fs
tan bula dönmüştür. Teofros, Büyü. 
kadada, bu varislere ait olan iki evi 
sekiz bin liraya satmıştır. Fakat a
radan iki sene geçtiği halde parala. 
nnı göndermemiştir. Mal sahipleri 
aldatıldıklannı öğrenince hemen 
müddeiumumiliğe müracaat etmiş. 
lerdir. Suçlu: 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
Türk· Rumen 

Ticaret Müzakeresi 

Bitmek Üzere 
TDrk - Rumen ticaret mD

zakerelerlne devam olunmak
tadır· Dün saat 18 buçuğa ka.. 
dar içtima devam etmiştir. 

Anlaşmanın ana hntlan !ama. 
men tesbit edilmiş ve her Dd 
taraf mutabık kalmışlardır. 

Yalnız ~nnj (mübadele) mesele
si üzerinde halledilmesi icap 
eden bir iki noktanın da hafta 

Ticaret Vekilinin 
Beyanatı iyi 
Tesir Yaptı 

................................ 
f Brezilyadan Getirilen 

300 Bin Kilo Kahve 

Marsilyada Ahkondu 
Brezilyadan memleketimiz 

için yüklenen ve Marsilyaya 
getirilen 300 bin kiloluk bir 
parti kahve aktarma ile Mar· 
silyadan limanımıza getirilece
ği bir sırada Fransa hüktimetl. 
nin emd:rle vapurdan boşaltıl

mıştır. Kahveler Fransada alı· 
konulmuştur. Verilen malltma-

"Hayvanlar Aleminde devlet te. 
şekkülü", "Dante", "Kadın Psiko. 
lojisi", "müktesep vasıflar tevarü
sü", "maliil çocuklarda beden ter. 
biyesi", "Ölüm fizyolojisi", '"TabL 
attekl §ekil.leııiıı teşekkülü ve bunla. 
n husule getiren kuvvetler", "De-r

letçilik meselesi", ''Ruhi n asabt 

hastalıklarda yeni tedaviler", "in. 
sandan insana kan verme", "Evlen. 

me hususunda kanunlar ihtilAfı", 

"İstanbul Akropolünde ttnıverstte 

hafriyatı", "Anadoluda zelzele", 
"Ahlak ve iktısat", "İçtimai hıfzı& 

sıhha", "Klinisyen ve faaliyetleri,,. 
içinde neticeleneceği, anlaşma· 
nın tamamlanacağı temin olun-
maktadır. · 

ı 
i ............................ 

13 Sinemada 
Fiyatlar lndirTimecli 

- Bunlar:ın hepsi vArlslerdir. Ba
na vekaletname verdiler. Ben, bütün 
mülklerini 'Satacaktım. Ve paralan. 
nı toptan gönderecektim. İki ev sat.: 
tıktan sonra, ben i vekaletten azlet
tiler. Ölen babalarının bana borcu 
vardı. Sekiz bin lirayı bu borca kar
fılık tuttum, demiştir. Tahkikat de.. 
vam etmektedir. 

Dahiliye Vekaletinin, sinemalar
dan alınan yüzde 28 verginin yüzde 
18 e indirilmesine dair verdiği ka
rardan soııra bU ıen:..rıaun ıRtnuu 

ikinci Ağırcezada iki 
Cinayet Davasına Bakddı 
İkinci ağırceza mahkemesinde, 

dün iki cinayet davasına başlanmış. 
tır. 

Birinci davanın suçlusu Emin Ot. 
euludur. İki ay evvel Tophanede 
Dayı Osmanın kahvehanesinde Meh
met isminde bir sabıkalıyı bıçakla 

öldürmüştür. 

Emin kendisini müdafaa ederken: 

- Ben Tophaneden geçiyordum. 
Yanımda mühimce bir para vardı. 
Mehmetle arkadaşı Abbas, beni Da
yı Osmanın kahvehanesine çağırdı. 
lar. Kumar teklif ettiler. Ben kabul 
etmedim. Önümde masa vardı. Ab
bas eline iskemle aldı, üstüme yü
rüdü, Mehmet de kamasını çekti. ba
na saldınyordu. Ben, canımı kurtar
mak için, bıçağımı kullanmıya mec
bul' oldum, diyordu. Şahit celbi için 
muhakeme talik edildi. 

İkinci davanın suçlusu da Safran
bolunun Eflani köyünden Hatip oğul 
lanndan R ecep oğlu Mustafadır. İki 
ay evvel Şehremininde Yaşan öl. 
dürmüştür. 

lehine olarak biletlerde aksettirllip 
ettirilmediği hakkında yapılan tet
kiknttan şehirde mevcut 41 sinema
dan ancak 16 sının bu tenzilatı bilet 
fiyatlarında tamamen 12 sinin kıs. 
men aksettirdiği, mütebaki 13 ünün 
de bilet fiyatlannda hiç bir tenzilut 
yaptırmadan faaliyete devam ettiği 

görülmüştür. Belediye bu tenzilatı 
yapmıyan sinemaların ta<ifelerini 
getirterek kanunun halka bahşetmiş 
olduğu tenzilatı yaptırdıktan sonra 
bunları tasdik ederek iade etmiştir. 

BELEDiYEDE 

Yük Ve Eşya Bürosu 
Faaliyete Geçti 

Belediyenin halka ait esya ve yuk
leri nakletmek için kurduğu bürn, 
faaliyete ,(!eçmiştir. Biironun faali
yeti için, bir de talimatname hazır. 
lanarnk alakadarlara tevzi edilmiı;. 

tir. Bu talimatnameye göre, Devlet 
Denizyollan vapurlariyle sevkedi1e
cek olan bu yük ve eşya, her bir va
pura bir liste ile teslim edilecektir. 

Ücretler listeye göre, her ay so
nunda tahsil edilecektir. 

Belediye Sarayı için 
Tetkikler 

Tüccarlar 

ihracına 

Kullanılmayan istihsal 

Müsaade Edileceğini 

Maddelerinin 

Umuyorlar 
Yeni Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlunun beyanatı piyasa 

larımızda çok müsait tesirler uyandırmıştır.Tüccarlarımız yeni 
'\'ekilin ihraç ma1Iarımızın değer kıymeti ile dış piyasalara 
gönderilmesi için tedbir alacağını ümit etmektedirler. 

Bilhassa ihracı yasak olan madde
ler arasında mcmleketimizda kulla
nılmıyan kepek, fik, karamak gibi 
maddelerin serbest bıra~ulacağt ve 
lisansa tabi tutulanların miktarlan
nın arttırılacağı haber verilmektedir. 
Bu suretle birçok mallarımızın ihra-
cu uı lnll\.UU 1'UIUUU\..an.ı.1..ı. • .ı~,, ...... '-..... .,... 

lar yeni bir lisans kararnamesi çık
masına ihtizaren hazırlık vaomakta
dırlar. 

Hayvan ihraç şirketinin 
bir işi 

Koyun ihracına müsaade edilmesi 

üzerine bnzı tüccarlar şark mıntaka

sından iki yüz bin koyun toplamış

lar ve hayvan ihraç şirketine tevdi 
etmişlerdir. Şirket ihraç muamelesi
ni yapmak için ötedenberi kıymet 

üzerinden yüzde iki almakta idi. Bu 
defa koyunları alan ş'rket sevkiyata 
başladıktan sonra tüccarlara müra
caatla ücretin yüzde sek:.Zden aşağı 
olamıyacağını ve aksi halie koyun
ların henüz huduttan ç1kmadan geri 
çevrileceğini bildirmiştir. Tüccarlar, 
bu hadise karşısında ne yapacakları
nı şaşırmışlardır. 

Koyunlar henüz Suriye hududun
da bulunmaktadır. Koyun fiyatları 
dn yiizde 20 nisbetinde düştüğü için 
İhracat şirketinin talebini yerine ge
tirmek mümkün görülememektedir. 
Alakadarlar hükumete müracaata ka 
rar vermişlerdir. 

iç piyasada inkisal 
İç piyasalarımızda satışlar artmak

tadır. Son hafta içinde şehrimize 

3248 ton buğday, 289 ton arpa, 275 
ton mısır getirilmiş ve satılmıştır. 

Sade yağ satışları fazlala~m1ş ve fi
yatlar yükselmiştir . .İki ı!Ün icinde 7 
om terlcKe sııaeyag sarıltmımt. ut ra 
yağlarının kilosu 105 ·- 110°, Diyar
bakır, Mnrdin yağları ise 85 - 92 
kuruştan verilmiştir. İhracat için mu 
ameleler devam etmektedir. 

Romanyaya !'ıusam, İsvece fındık. 
Brezilyaya fındık, İtalyaya taze ba
lık ve yumurta gönderilmiştk. Fran
sa ve Amerikada yapan fiyatları yüz
de 30 - 40 nisbetinde yükseldiği i
çin yapağın lisansa tabi tutulması 

halinde bu ikl memlekete ihracatın 
başlıyacağı söyleniyor. Mevcut ya
pak stoku 7 milyon kilo kadardır. İz
mir için dün piyasamızdan elli bln 
kiloluk bir parti satın alınmıştır. 

Sovyetler hesabına alınan yapaklarm 
dün yüklenmesine başlanmıştır. 

Dün gelen ticaret eşyası 
Romanya vapurile dün limanımtza 

otomobil aksamı, suni yün ve bir 
Norveç şilebi ile de maden kömürü 
gelmiştir, 

Savarona, Dolmabahçe 
Önünde 

Bebekte bulunan Savarona yatı, 
dün sabah Dolmabahçe önüne gele
rek demirlemiştir. 

ta göre, Fransızlann kahveye 
ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. 

t Kahve bedelinin ödeneceği ala
J kadarlara bildirilmiştir. . .......................... . 

Bir Opera Trupu 
Teşkil Ediliyor 

Belediye namına Berlin ve Viya
nada opera tahsil eden Semiha ile di
ğer iki gene sehrimize crelmişlerdır. 
..uuruuı au ~c!ııute:t Udl.J. 0.l-'~"'d }JC:U'-;iCJ.-

ları okumak üzere Ankara Tadyosu 
tarafından davet edilmiştir. Belediye 
bu gençlerden istifade etmek için 
kon!':ervatuvara bağlı olmak üzere 
ufak mikyasta bir opera trupu teşki
line karar vermiştir. Trup ilk znman
larda yalnız ufak ve hafif opera par
çalarını temsil edecektir. 

MAARiFTE: 

Muallimler için Bir 
Tarih Kursu Açdıyor 
Maarif idaresi bu seneki faaliye-

tine dair bir iş programt hazırlamıya 
karar vermiştir. Bu programa göre, 

şehir mekteplerindcki muallimler i

cin t:ırih kursu açılacaktır. Bu kurs
tan maksat, tarihi vakul arın, ezberci

liğe başvurmadan talebeye öğretil -

mesini temin için ne gibi çarelere baş 
vurulmnsı lazım olduğunu tetkik ve 

bunun için bir usul tesbit etmektir. 
Kurslarda, bir c;:ok pedagogların bu 

husuı:: hakkında ortaya atmı' olduk
ları fikirler üzerinde ameli tecrü

beler de yapılacaktır. 

:.\hmet Caleroğlu terli etti 

Maarif Vekaleti, tl'nivers!te Ede

biyat Fakültesi doçentlerinden Ah
met Cafer oğlunun profesörlüğe ter. 

fiini tasdik etmiştir. 

Mohalle Arasında 
Ahır Yapmıılar 

Lalelide Va ~e camiinin itt~~'1.in
acKı v aıae mel{tcoının tnm yanılfaa, 
mahalle içinde ve evlerin arasında 

ahır yapılmıştır. Belediye talimat~ 

namesine uygun olmıyarak yapılan 

bu ahırdan hasıl olan sinekler bütün 
mahalle halkını ve mektebi rahatsız 

ettiği için belediyeye şikayetler ya
pılmıştır. Belediye şehir içinde ahır 
yapılmasını şiddetle menettiği halde 
ev sahibi gizlice buraya hayvanlan 

bağlamakta devam etmiştir. Dün de 

mektep idaresi ve mahalleli tekrar 

belediyeye müracaat ederek bu mik· 
rop yuvasının kaldırılmasını istemiş.. 
lerdir. 

Yeni Vali Muavini Geldt 
Vali muavinliğine tay!n edilen es

ki Ankara belediye reis muavini 
Haluk Nihat diin sehrimi'?e gelmiş
tir. İstanbulda Fatih kaymakamlı
ğında, belediye mektupculıığunda 
ve belediye reis muavinHğinde bu
lunmuş ve kendisini İstanbullulara 
sevdirmiş olan Haluk Nihat yarm 
vazifesine başlıyacaktır. 

~ (F~:;e) ler:;;;: Hava Kuru-
~. muna vermekle Qç milll cemtyettn 

gayelerine bir anda yardım etmek 

lisan Muallimliği Kursu 
Orta tedrisat lisan muRllimliği için 

===. 

imkAnını elde ebnlş olacağız. 
............ ....-... .... 

b mıı ve kendisini tanıtmı5tır. Bu arada s. - suıtanahmettııkl evkaf an •· I üniversite edebiyat fakültesinde tesis 
rında kemlklerl bulunan Slmavlı Bed- Timurlenk'le tanışmış, Yıldırım'ın oğlu 

'"usl Çelebi tarafından en yu- ksek ilmi edilen lisan kurslannda dünden iti
rettin kimdir, kemikleri nereden cıetl• ıw• 

TA K V 1 M ve H AVA 

Mustafa mevkurtu. Halil oğlu Sü. 
leymnn isminde de gayri mevkuf bir 
suç arkada~ı vardı. Mustafa kendisi
ni mi\dafna ederken: 

Belediye, Sultanahmette yaptırı

lacak olan Belediye Sarayının dahili 

te!=:kilatı hakkında etütler yapmak

tadır. Bu meyanda Avrupanın bir 

çok belediyelerinden malumat al. 
mıştır. Yakında dahili teşkilata ait 

bir proje müsabakası ilan edilecektir 

rllmlftlr7 mertebe olan kazaskerliğe getirilmiş baren derslere başlanm1ştır. Geçen 
C. - Şeyh Bedrettln, en geni' bfigl fakat bnAhare Mehmet Çelebi tarafın - seneki kurslardan mezun olup ta bu 

ile en sağlam iradeyi nefsinde birleş- dan İznlk'e nefyedilmlştlr. İ!'te bu es-
tirmiş, gUzlde bir Türk Alimidir. Fakat nada Bedrettin ve müritleri Şeyhin ye- ı::enc Avrupaya gönderilmesi mukar-
l!ikabı Simavt deıu, Semavenl'dir. nl lçtimat me7.heblnl yaymıyn basla- 1 rer bulunan gençler de vaziyeti ha-
Semnven eski Zağra - Kazanlık ıı.ra• dılar. Bu mezhep lştirakc;llik idi. O .. d r'le-

devrln halk Üzerindeki tazyiki tes.lrlyln zıra dolayısi1e Avrupaya gon e ı 

5 Sonteşrin 1939 
PAZAR 

11 inci ay C:iin: 30 Hızır: 184 
Arabt: 1358 Rum!: 1:t55 

- Ben, o gün Ramiye gitmi~tim. 

Mahalle Tulumbaarı 
Ah nacak 

Pasif korunma teşkilatı için müoa
yansına karar verilen 113 mahalle 

tulumbasına ait şartname hazırlan. 

mıştır. Tekerlekli olan bu tulumba

lar, münakasaya konulmuştur. 

sında bir kasabadır. Bu büyük Alim, ... 
burada doğduğu için, kendisine bu lA- de çok çabuk yayılmış ve taraftar miyeceklerindcn dolayı bir sene daha 
kap vcrllıniş, fakat tarihler bu kelime- bulmuştu. Bedrettin bilAhare İznik'ten kurslarda okuduktan sonra muallim 
yi - belki de terUp ve yazılış hatası kaçtı. Celebi Mehmet, oğlu Murat ku-
olarnk - Slvnm diye kaydetmişlerdir. mandasında bir ordu ile bu yeni mez- tayin edileceklerdir. 
Bazı tarihler de büsbütün hataya düş- hep taraftarlarını tarumar etli. Bedret- -o-.. 
müşlcr, Bedrettlnln Slmav'da doğdu- tini de S!roz'da yakaladı ve Şeyhin Bir Ayda Gelenler. 
ğunu iddia eylemlslerd!r. kendi imzasını da taşıyan bir Acem 
Şeyh Bcdrettln, 1371 de doğmuştur. nıollasının fetvaslyle astı. Semavenll Gidenler 

Babası İsrail, Semavenl fetheden Şeyh Bedrettinln birÇok eserleri var- Son bir kaç ay zarfında A vrupaya 
kumandandır ve Semaven kadısıdır. dır. l 

i tah ilin Garbı --... '""'nelerinin 1924 dP. seyahat edenler aza mış, buna mu-
Oğlu Mahmut Bedrett!n n s e e- ........ J' .. .1.u 

R:ıma?.an: 23 Blrin<'iteşrln: 23 
Güneş: 8.35 - Oğle: 11.57 
İkindi: 14.42 - Ak$em: 17.01 
Yatsı: 18.36 - İmsfık: 4.54 

Hova Vaziyeti -

Orada bir kndın musallat o1du. Pa
rA. bozdurduğuma da dikkat eden bu 
kadın, benim yanımda mühimce bir 
para bulunduğunu tanıdıklarından 
tenekeci Yaşar, Mustafa oğlu Yaşar 
ve Ahmet oğlu İbrnhime haber ver. 
miş. Ben dönüyordum. Bu adamlar 
karmanyola maksadiyle önüme gec-
tiler. Param1 almak istediler. Beni 
beş yerimden kama ile ağırca yara
ladılar. Bu sırada da tenekeci Yaşar 
yara1anmıs ve öl111üş. Ortada bir bı. 
çak bulunmuş. Karmanyolacılar, bu 
b1çağın b ana ait olduğunu söylediler . 
Benim başkaca şahidim olmadığı i. 
çin, haksız yere tevkif edildim, de. 
miştir. Bu muhakeme de şahit celbi 
için tallk edildi. 

hemmlyet vennie, hem bizzat kendisi tnObadele 1UreUyle Tilrk!yeye hicreti kabil memleketimize gelenler art -
Zek.i Doğanoğlu Döndü okubnue, hem de zamanın en bOyQlc Ozerlne Şeyh Bedretttnin kemikleri de I mıştır. Tutulan istatistik~.ere .. göre. 

Alimlerine okubnu:stur. Bedrettin tah- mezanndan çıkarılmış ve k!taplan ile teşrinievvel zarfında 194 u Turk te-

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malCımata göre, hava yurdun Egenin 
cenup kısımlan ile Akdeniz sahillerinde ve 
cenubu şark.1 Anadolu bölgesinde bulutlu, 
diğer yerlerde kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmls. rüzgArlar Trakya, F..ge ve cenubu 
şark! Anadolusu bölgeleslnde şlmaU. dl
ter bölgelerde iarbt istikametten orta kuv
vette e!:miştir 

On Birinci Beynelmilel Selanik fu- sll için Mısır, Mekke, Bayburt ulema- birlikte tstanbula getirilmiştir. Bunları k .. h . . d 1 . baası olma uzere şe nrnız en ıat1-

arında Türk pavyonu komiserliğini sından da istifade etmiş ve zamanın en getiren bir vakitler lstanbul mezat 1-

k·ı ti d ş tı·car t 1 mümtaz slmalan arasına girmlş .. r. daresl mOdQrlU"'llnO yapan ve Daltaban cc 631 kişi gitmiş, buna mukabil Av-
yapan Ticaret Ve a e ı .. .~ "' ı; 

v - ı d Yaptığı uzun seyahatlerle biltün Sark Mustafa Paşa ahfadından olan Serezli l rupadan şehrimize ekseriyetini va-
dairesi müşaviri Zeki Doganog u un 1 Osman Timur n-.aır. d la t k'l t k ·· 998 k. · 

d t 
MP.Tnlnd" heı-ke~l flmlne hRyrıın bırak- "''"-"u tan aş r eş ı e me uzere ışı sabahki ekspresle şehrunize av e ı_..;.;.~~.;.;;,~..;.;~....;,..;.,.;.._~ _ _. ___ ._ __________ • 

gelmiştir. 

etmiştir. 

Dün 1stnnbulda kapalı ve h:ıflf y~lt
murlu geçmiş, rilzr,Arlar şimalden Mniye
de 3 - 5 metre hı7ln esmistir. Saat 14 de 
hava ta.zyikı 1025.9 milibar idi. Sühunet 
en yüksek 12,4 ve en diişük 10.6 santijl
rat olarak kaydcdllmlstir. 
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jeuGONj 
Ambargonun 
Kaldırllmasından 
Sonra 

Yazan: Omer Rı21a DOCRUL 

Amerikanın silllı ambargosunu 
kaldıran yeni kararı, Ciim

hUl'reisi l\lister Roosevelt tarafından 
imzalanmakla kanuniyet kesbetmiş 
'Ve meri~et rnevkilne girmiştir. 

Amerika, silah ambargosunn kal. 
dınnakla üç şeyi anlatmı~ oluyor. 

1 - Amerika, Avrupa harbine 
gİrmjyecektir. Ve girmemek için 
her tedbiri almıştn'. 

2 - Amerika kongresi, Amerika 
Cümburrcisine, memleketin mukad. 
~eratını bitaraflık dairesinde idare 
için salahiyet vermiştir 

3 - Amerika muharip devletlere 
ıilab yerecektir. Fakat bunun bede. 
lini peşin vermek ve silahlan Ame· 
rika remilerlndcn başka vasıtalarla 
taşımak lazımdır. 

Bu fiç maddenin birincisi ve ikin. 
dsi Amerikaya aittir ve Amerika bu 
kararlanna hürmeti temin edecek 
kunet Ye kudrettedir. Mademki A
lllerlka bitaraf kalmıya karar ver. 
iniştir, onu daha başka bir hattı ha
reket takibine ıevkedecek hiç bir 
kuvvet yoktur. Fakat üçfincfi madde 
ne muharip iki taraf tacalôkadardır. 
Daha dofnmı, hem peşin parası, 
lıem aldığı maltan taşıyabnecek ge. 
nıllerl n bu gemileri koramıya ki. 
fayet edecek kuvvetleri bulunan mu. 
lıarip tr p f, bu üçüncü maddeden Is· 
tifade edecektir. 

Almanyanm peşin parası da, ge. 
lnhi de bulunmadığına göre onun si. 
lih ambargosunun kaldırılmasından 
btifade etmesi beklenmez. 

Buna mukabil İngiltere Do Fran. 
hbtn paralan bulunduğu gibi gemi· 
leri de, bu gemileri himaye edecek 
donanmaları da vardır. O haltle am. 
lıargonun kaldırılmasından istifade 
edecek olan taraf, demokrasiler tara. 
fıdır. Bunlar Amerikadan silah mü. 
•uuu11d1., t:;ıuıt. Illduucıcrı V•. 1,l.ıuuu1 

llladde alabileceklerdir. 
F~at bunların da Amerikanın 

kendilerine açtığı tezgahlardan is· 
tifade etmeleri bir takım §artlara 
bağlıdır. Bu ~artlann birincisi har. 
bin İngiltere He Fransa harp sana. 
)•iinde açacağı gediklerdir. · 

Halbuki harp henüz böyle bir ge. 
dik açmamıştır. Ve iki memleket tc 
hup sanayiint mükemmel bir suret· 
te işletecek insan ve madde eleman. 
lonnı kAfl derecede bulmaktadır. Fa· 
kat harbin inkişaflan değişir ve bu 
yüzden İngiltere ile Fran .. a h 

.~ arp sa. 
nayil aksamıya başlarsa, () zama~ 
•nıbarıo kalkmasından elde edilecek 
istifade kat kat fazla olur. 

Bunun manası, bugünkft şartlar 
dairesinde ambargodan istifadenin 
daha fazla &tünlük teminine hn 
dhn olduğudur. Harp şartlan deği. 
tir ve İngiltere De Fransanın harp 
aanaylinde bir takım gedikler açılır. 
aa o zaman bu istifade bir kRç misli 
lbilhlm olacaktır. 

kısası, Amerikanın verdiği karar, 
llliittefütlere sonsm istüadeler temin 
ebniştlr. Gerçi Amerika karannı 
lllahza harpten uzak kalmak için 
'tePnıfşttr, fakat onun harpten uzak 
kalmak için verdiği karar müttc. 
fiklere bu istifadeyi temin etmekte 
9e bu da Amerikanın manen demok· 
bsilerle beraber bulunduğunu gös. 
fernıektedir. 

Çünkü Almanyanm tecavıblerl 
•lnöirini takip etmemiş olc;aydı her 
halde, Amerikada bitaraflık konu. 
•unu tadil cereyanı, bu derece sür. 
•tle inkişaf etmez ve ba neticeye 
•arılmazdı. O halde kararın tazam
lhun ettiği manevi milzahrct gayet 
tarihtir. 

Bir taraftan bn manevi milzalıe. 
rt-t, diX.er taraftan .,·ıl!h ·· ,. .~ı d , mu. 
lıfnunat, gıda maddeleri ve iptidai 
llladde tedarikindeki kolaylık, hel. 
ki de .harbin siiratle nihayt!t bulma· 
llna yardım edecektir. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Arpa ve Yulaf 
lıile de Uğraıacak 

TAN 3 

Almanlar, ihtiyat Kuvvetleri 
Hazırlamakla Meşguldürler 

Tahminler ve 
Temenniler 

Yazan: B. FELEK 

K usmumuz pradadır: 
Temenni ettiğimiz şeylerle 

tahminlerimizi birlbirine kanştırı.. 

;oruz. Yanlış şey! İşe böyle başla
yınca sonuna kadar çarpık gidiyor. 

Bu kusur yalnız bizde değil, bütün 
dünyada mevcut. Bani, adeta insa • 
nın "moda,, diyeceği geliyor. Hep 
insan defil mi efendim? Zayıf taraL 
lan var. İnsanın çok defa temenni.
siyle tahminini biribirine knnştır. 

dığı malum olduğu için doktorlar, 
çok sevdikleri yakınlannı tedavi et· 
mez]er, çünkü onlann hastalığım 
daima hafif.görür, val~tinde tedbir. 
ler alamazlar. 

Henüz Askerlik 
Yapmamış Gençler 

Süratle Yetiştiriliyor 
Almanlar Hava Harbinden inkisara Uğradılar 
Amsterdam, 4 (A.A.) - Tanınmı~ \ A•keri vaziyet 

Holandalı gazeteci Van Blaiı.kestein, Para 4 (Hususi)_ Hav~ Ajansı 
Al~aı:ya~ın .bü~ taarruzu ne için askeri ~aziyeti şu şekilde tavzih edi. 
geciktırdıginı tahlil ederek diyor ki: 

Almanlar muazzam ihtiyat kuv. 
vetlerine muhtaç bulunuyor. Bu. 
günkü süköndan istüade ederek he
nüz askerlik hizmetlerini yapmamış 
olanlann yetiştirilmesile me§guldür. 
Almanya, İngiltcreye yapılan hava 
hücumlarının muvaffakıyetsizliğin. 
den inkisari hayale uğramıştır. Son. 
ra müttefiklerin hava tefevvuku gün 
geçtikçe daha ziyade artmaktadır. 
Bu işe Alman1ann İngiltereye küt
le halinde yapaoaklan hücumun 
muvaffakıyetini çok zayıflatmakta. 
dır. Bundan başka Almanlar benzin 
lerinde tasarruf yapmak mecburi. 
yetinde bulunuyorlar. Polonya harbi 
benzin bakımından Almanyaya pa. 
halıya mal olmuştur. Almanlar ke;ı:a 
tayyarecilerini ve tayyarelerini de 
tasarrufla kullanmıya mecburdur. 
lar. Çünkü Fransa ve !ngilterenin 
tayyare imalatı ve pilot yetiştirme. 
leri Almanlardan üstündür. 

.L.1.VJCl.JJUd'JQ. ~Qı. .n.~ıı.uı& 

bir istlila hareketine karşı memleke. 
tin başlıca müdafaa vasıtası olan su 
hattı bugün Holanda gazetelerinde 
resmlerle tebarüz ettirilmektedir. 

Bu neşriyat bir Teşrinisanide ban 
noktalarda ilan olunan örfi idareler
le alakadardır ve herhalde melhu?. 
müstevliye karşı bir ihtar mahiye
tindedir. 

Harp tebliğleri 
Paris, 4 (A.A.) - 4 Teşrinlsanı sa. 

hah tebliği: 
Cephenin muhtelif nokhlannda 

devriye faaliyeti kaydedilrni§tir. 
Akşam tebliği: 

Bugün Moselle ne Sarre Arasında 
her iki tarafın hafif keşif kolları fa
aliyeti olmuştur. 

Berlin, 4 (A.A) - Alınan Başku. 

mandanlığı tebliğ ediyor: 
Garpte, dünkü gibi mevzit topçu 

ve keşif kollan faaliyeti olmuştur. 

yor: 
12 tayyareden mürekkep Alman 

keşif tayyareleri Fransa üzerinde u. 
çuşlar yapmışlar, hava dafi toplan. 
nın harekete geçmesini müteakıp 
Forbah üzerine gelerek tarassutlar. 
da bulunmuşlardır. Forbah evvelki 
gün uzun menzilli Alınan toplan ta. 
rafından bombardıman edi1miş, 21 
obüs düşmüş, müh~ hasar yapmış.. 
tır. 

Fransız kabinesinin dünkil top. 
lantısında, İngiltere ve Fransa tara. 
fından müştereken ittihaz edilecek 
ekonomik tedbirlerin tatbikatına 

müteallik meselelerin müznkere e
dildiği öğrenilmiştir. 

Bitaral devletlerin toplantuı 
Belçika, İsveç, Norveç, Danimar. 

ka ve Holanda hükumetleri murah. 
haslan, bitaraflıklanna müteallik 
teknik meseleleri görüşmek üzere, 
gelecek Pazartesi, Kopenhagta bir 
tnnl::ınh v::ın::ı<'Rklsırrhr 

* Cenubt Amerı"ka Harlclye Enen. 
meni, eski BCl§V'ekfl Hortzogun bita. 
raflık projesini ttddetmiş, hunun il. 
zerine Hortzog encümen riyasetin. 
den cekilmiştir. 

Berlin 4 (A.A.)- Franklurter Zei
tung gazetesi diyor ki- Paris ve J .on
dranın giriştiği dtplom3.tik: harp bil
hassa Almanya ile müşterek menfa
atleri bulunan iki memlekete karşı 
tevcih edilmiştir. 

Sovyet Rusya ile Faşist İtalyayı 
Alrnanyadan ayırmak için sarfettik
leri gayretler boşunadır. Paris ve 
Londra belli de ümitlerini Rusya i. 
le İtalyanın Almanya yanında silah
la harp etmedikleri hususuna istinat 
ettirmektedir. l"akat Garp devletleri 
unutuyorlar ki, Almanya böyle mü
sel1ıih bir yardım istememiştir ve e. 
sasen böyle bir yardıma ihtiyacı da 
yoktur. 

Amerika Vapurunu 
Norveç, Almanların 

Elinden Aldı 
Almanlar Bir Fransız Şile bini Batırdılar 

İngilizler, Ruslann demokrasi 
cephesine iltihakı müzakerelerini 
yaparlarken onlann Almanlarla ~ 
]aşacağını biç tahmin etmemişlerdi. 

Çünkü Her Hitıer 22 Şubat 938 de 
söylediği bir nutukta: 

Londra, 4 (Hususi) - Baoule is
mindeki Fransız Şilebi Atlas Okya. 
nusunda bir Alman tahtelbahiri ta. 
rafından batınlmıştır. Bir Fransız 

muhribi mürettebattan sağ kalan o. 
tuz üç kişiyi kurtararak bir Fransız 
limanına çıkarmış, mürettebattan 
iki kişi ölmüş, 11 kişi kaybolmuş

tur. 
Mopan ismindeki İngiliz vapuru. 

nu tahtelbahir hücumundan kurtar. 
mrya muvaffak olan kaptan Robert 
bir madalye ile taltif edilmiştir. 

Bir Alman tahtelbahiririin Coul. 
more ismindeki İngiliz şilebini Ame
rika sulannda torpillediğine dair-in. 
tşar eden haber üzerine Alman ma. 
kamatı hadisenin vukuu farihfode 
bu mıntakada bir Alman tahtelbahi. 
ri bulunmadığını resmen bildirmiş
tir. 

Mister Çurçil, Fransada müttefik
lerin donanma işlerine ait terr.aslan
na devam etmektedir. 

Amerika vapuru ıerbeıt 
bıralnldı 

Londra, 4 (Hususi) - Amerı"kaya 

an oıup Almanlar tarafından yaka. 
1anan City Of Flint vapunt bugün 
Norveç hükumetinin mü:iahalesilc 
A1manlann elinden kurtu'ımuş ve 
tekrar Amerika tabiiyetine kavuş-

.Alman Propagandası 

Ve Bulgaristan 
Londra. 4 (A.A.) - Timesın Sof

ya muhabiri Zora gazetesinin bir baş
makalesini mevzuubahis ederek di
yor ki: 

"Alman propagandası Bulgaristan

da büyük bir faaliyet göstermekte • 

dir. Fakat Bulgar efkan umumiyesi, 

Rusyaya olan ananevi muhabbetine 
rağmen müttefiklerin idealıne büyük 
bir teveccüh göstermektedir. Bulga
ristanda Reuter ve Havcısın haberle
rine D. N. B. nin haberlerinden :zi
yade rağbet edilmektedir. 

muştur. Norveçin müdahalesini icap 
ettiren hadise, Alman tayf asının va
puru müsaade almadan bir Norveç 
limanına sokmalan ve demir atma. 
landır. Bunun üzerine vapur teL 
tiş olunmuş, vapur dahilindeki Ame-

"Bir tek memleket var ki, onunla 
siyasi nıünasebata girişmekten ifre. 
nirlz. Bu memleket Sovyet Rasya· 
dır,, demişti. 

rikalı mürettebat serbest bırakılmış B s·· e r v Al 1 R 1 u oz agmen man ar us u. 
ve Alınanlar t~vki.~~ilmiştir.. la anlaştılar. İngilizler bu işte yanıl. 
. Norv.eç An:ıırallıgı neşrett•ğl teb.;. dılar. Çünkü onlann tahminleri bu. 
lığde dıyor kı: nun aksine idi, temennileri de böyle 

.. Clty of Fllnt ismindeki Am!rlkan n- bi 
punı içinde gemiyi zapteden Alman.,,mü- olduğu gi · 
rcttebatı bulunduğu halde, Tromsoe'den Onlarla anlaştıktan sonra İngiliz ve 
itlbııren sahill takiben Norv~ kara sula- Frans1Zlarla olan harpte Rusların 

n dahilinde ıefer ~ek müsaadesini al- kendilerine yardım edereklet"İnl tah· 
mış bulunuyordu. Vapur, cuma günQ ~ğ- min eden Almanlar da aldandılar. 
leden sonra iki Norveç hıtrp gemisi refa-
ltırt.inde Haugesund limanına gelmiştir. 

Vapu1'3 limanda demir atmak mOsaade!d. 
ten ~onra, City ot Fllnt'ln bir Norveç J!
verilrnemlştt. Tromsoe'den hareket ettık

manında dunnası için makul hiçbir sebep 
görillemedltı için Norveç makamlan va
punın serbest bınıkılma!llna ve ic:lndekl 
Alman mürettebatının tevkif edilmesine 
karar vermişlerdir." 
Amerikalı vapurun Norveç ile A

merika arasında yapılmakta olar. bir 
muamelenin ikmalmden sonra Glas 
koya hareketi bekleniyor. 

Hadise Berlinde memnuniyetsiz
lik uyandırmış ve şifahi bir protesto 
ile karşılanmıştır. Almanya. Alman 
miirettebatın da tahliyesini istemek
tedir. 

Romanyadaki Rus 

EkaDiyetleri 
Bükreş, 4 (A.A.) - Rador ajanSl 

bildiriy~r: 

Dahiliye nazın Ottesco, Rus ekal

liyetinin cemaat halinde teşkilatlan

dırılmasına ve kültürel, ekonomik ve 

sosyal hayatını kendine göre inkişaf 

ettirerek diğer ekalliyetlerin haiz ol

duğu hukuktan istifade etmesine mü

saade etmiştir. 

Rus ekalliyeti milli Rönesans cep

hesi çerçevesi dahilinde harekete de
vam edecektir. 

Ruslar harpten uzak kalacaklanm a. 
çıkça söylediler. Bu da Almanlann 
temennileriyle tahminlerini kan}o 
hrmalarından oldu. 

Almanlar, Amerikalılann İngılis 
ve Fransızlara silah satma ambargo. 
suna kaldırmıyacaklarını sandılar. 

Çünkü öyle olmasını temenni edi· 
yorlardı. İş ber'akis oldu. Amerika.. 
lılar ambargoyu kaldırdılar. 

Bir sene kadar evvel Berlinde bir 
yüksek sosyete ziyafetinde bolun-
muı olan Fransız muharrirlerinden 
Raymond Recouly, 914 (Marn) m11. 
harebesinde kendi fırkasının karşı· 

sında harp etmiş bir Alman genera. 
liyle yan yana düşmüş. Alman gene. 
rali Fransız muharririyle hadeh to. 
kuştururken demiş ki: 
"- Her ikimizin ordulanmız bu• 

gün o kadar mükemmel birer cihaz 
olmu~tur ki bunların birlhirleriyle 
<:arpışacağını bir an bile dü iineme. 
yiz. Almanya için Fransa ile harp ar .. 
tık bahis mevzuu değildir.,, 

Alman kumandanJannın bu tah. 
mini doğru çıkmadı. Çünkii onlar da 
temennileriyle tahminlerini karış
tırdılar. Alman Hariciye Nazırı Fon 
Rihhentrop, Leh dnnsından dolayı 
İngiltere ile Fransnnın horbo gir. 
miyeceğini tahmin, hatta Hitleri. te. 
min etmişti, o da ynnhş ~ıktı. Çün. 
kü Her Ribbcntrop öyle temenni e· 
diyordu. 

H A D i S E-L E R i N ~ Ç Y U Z U 
914 te Francıız c;efiri "Kamhnn,, o 

zamanki Alman Başvekili Bctman 
Holveg'e İngilizlerin, Fransızlarla 
van yana harbe gireceklerini söyle. 
diği zaman, Alman Başvekili: • 

• 

• 

• 

Rayş gazetelerinin yazdıklanna eöre, harp, Almanya. 
da, okuına hevesini arttırmıştır. Bugün, kitapları en 
ço~ okunan müellifler, sıra:sile şunlardır: Balzak, Dos
toıenki ve Tolstoi. Bu müelliflerin eserlerini alanlar 
ve okavanlar G t . • , es apo tarafından "Şüpheh sayıl-
mak.ta ve takip olunmaktadır. ,,. 

* londracla, hükii.met clo .. rd- al*-- L.! L! 
• • • ~,, .. ""?-", oe semzer ırn· 

ıılik çelık niıncıklan .ah~ rıJıarm,.hr s- l nil-
d

•w• •• -r- :r- .,. • oy e 
ıg~ne gore, bii~n lngilizlerin, çok kolaylık gös-

terılerek, ucu~ lı~atla ve taksitle .ahlan bu 6lğı· 
naklardan edındıkleri gün, lngilterenin bir hava 
hücumundan hiç korku.-u kalmıyacaktır. 

* Papanın söyl~diği sözlerin Almanyada oknnma!ll ve o. 
kntulınası şıddetle menolunmuştur. Almanvadaki 
dini reisin, Alma~ya ile Şimali Amerikanın, it~l~·anı~ 
Bcl~ikanın ve Irlandanın arasını iyice açmasından 
korkulmaktadır. 

* Harbin bafırulanberi, siya.si •laaJaki rolünü art-
hnmf bulunan Vatilean'ın Öniimiizdelıi aylartla 
ilaha genİf bir faaliyet göderecefi ranalmaJrta.. 
ilır. Eğer Hitler, AlmanyaJa katolik kiliaainin 
hukukuna taarruza da kalkı,.r.a, Vatikan'ın fid
'detle harekete geçeceği kati ıayılmaktadır. Vatiı-

• 

• 

kan bugün, adiUine ve devamlı bir mlluin çarele
rini auqtırmakla meıguldür. Söylenildiğine göre, 
bu çareler ara•ında, Leh ve Çek istiklallerinin ia
desi şarh da mevcutur. 

* Almany::ıda, katolik mezhebi aleyhindeki hareket, bil. 
yük hir hiddet uyandırmıştır . 
Hele ban koyu dindarların, 
tevkif olunması, bazı yerlerde 
derecesine vardırmıştır. 

* 

ve bilhassa papazlann 
bu hiddeti bir galeyan 

PruıyaJa büyük arazi ıahibi zevat, J\lmanyanın 
günden güne Bol,eı.>izme yanapnasından endİ,e· 
ye düşerek teessürlerini bildirmk üzere, Hinden
burg'un oğlunu Hitlere göndermi,lerdir. Fakat 
Hitler, Oıkar Hindenburg'u dinlememi, ve ona 
:Almanyanın fimdi bir işçi deoreti olduğunu iz.ah 
ederek Aristokratlara kulak cısmcımasını •öyle
miftir. 

* Maliye Nazın Doktor Funk'un emriyle Şimali Şarkt 
Almanyada Sovyet Busyadaki Kolhos ıistemlnde çift. 
likler tesisine ie§ebbila edilmiştir. 8111"8da Jdlçtik çift
likler birleştirilerek bilyük çütlikler haline getirilmek. 
te ve çiftçiler için mfişterek yemekhaneler tesis yit. 
mektedir. Bu tecrübeye karşı gelenlerden birı:o!'u tev. 
klf edilmi~lerdir. 

"- Sizin olduğu kadar bizim de 
istihbar vasıtalarımız var, Emin bir 
menbadan (iğrenmiş bulunuyoruz ki 
İngiltere harbe girmiyeccktir.,, de. 
miş, bu söziin söylendiğinden 24 sa. 
at sonra İngiltere_ harbe girmişti. 

Yanlış tahminler denm etmekte· 
dir 

Temennilerle tahminleri biribirJ. 
ne karıştırdıkça bunun başka türlü 
olmasına imkan yoktur. 

Zelı!le Haıa Sürüp Gidiyor 
İzmır, 4 (A.A.) - Dün öğleden son 

ra, İzmirde hafif bir yer sarsıntısı 
duyulmuştur. Evvelki gece yarısın
dan sonra Dikilide 7 saniye devam 
eden sarsıntı Bergama ka1.alan ile 
civar nahiye ve köylerde de hissedil
miştir. Bu zelzele şiddetli glirliltüler
le karışıktı. . 

Bir Ayda lzmir Limanına 
Gelen Gemiler 

İzmir, 4 (A.A.) - İlkteşrin ayı i
çinde İzmir limanına 105514 ton hac 
minde 190 vapur gelmiştır. Bunların 
157 si Türk, beşi Amerikan. dörciü 
İngiliz, yedisi İtalyan ve altısı Yu-

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -
Arpa ve Yulafın da Toprak rnasul
leri ofisinin iştigal mevz!ı!an anısına 
alınmasına Vekiller Heyetince karar 
•erilmiştir. =------------------------------------------------------------....! nan bandıralıdır. Diğerleri de muh-

telif memleketlere mensuotur 
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1 SIPO~ 
Askeri Liseler Arasında 
Atletizm Birincilikleri 

Cemiyetler Kanununa, 

Hakkmda Yeni iki 
Spor Klüp 

Fıkra ilave 
ve Yurtları 

Ediliyor 

İŞİN ŞAKASI 

B "N • en azı .. 
Olmuşum! 

Yazan: NACI SADULLAH 

D ostum Sadri Ertem, birkaç gündür, 
bir İstanbul otelinde misafir bulu

nuyordu. Kendisiyle buluşmak arzusiyle 
oteline telefon ettim. Otelden bana cevap 
veren zat: 

"- Dışan çıkh!,, Dedi ve sordu-. 

maçı yapacaktır. Bu karşılaşma. t1ü. "- Gelince kim aradı diyelim?,, 

neşin yeni kadrosunu göstermek "- Naci Sadullah dersiniz!,, 

Bugün LALE Sinemasında 

HENRY BATAILLE ' in en büyük piyesi 

VlCTOR FRANCEN - ANNlE DUCAUX 'un 

ÇILGIN BAKiRE 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tfirkiye Radyodifüzyon 
Tiirkiye Radyos u Ankara 

Postalan 
Radyosu 

r . A. Q. 

1'. A. P . 

Dal(a Uzunluğu 

1639 m. 183 K es. 120 Kw. 

19,74 rn. 15195 Kes. 20 K w. 

Sl.70 m. 9456 Kca. 20 ltw. 

Pazar, 5. 1 O. 1939 
Filminde, neş'eli b~ gençlikle eğleniniz, Bakir bir sevgili ile Aşk ve 

heyecan duyunuz, Saadeti Kaybeden Bedbaht bir kadınla ağlayınız. 

tlaveten: Karada, denizde, havada bir haft~lık son harp 
12.30 Proıttam ve Memleket saat ayan, 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
•••••·' 12.50 Türk mü.ii:izi: Müzikli yurt panora

ması. Okuyanlar: Ankara radyosu küme 

Raporu ve RENKLi M 1 K E 
~--•••• Bugün saat 11 ve 1 de ucuz matineler. Askeri liseler spor birinciliklerine 

dün Fenerbahçe stadında başlandı. 
Kuleli, Bursa deniz liselerınc mensup 
yüzden ziyade atletin girdiği İstan
bul atletizm ajanı ve spor eğitmen 
kursu talebelerinin idare ettiği mü
sabakalar sahanın çok çamurlu, ha
~anın yağmurlu olmasına rağmen bü
yük muvaffakıyetle netic<?lcnıniş şu 
~knik neticeler elde edilmişti:: 

okuyucuları. Üç kemençe, tanbur ve saz 
••llıııı.. refakatiyle?. İdare eden: Mesut Cemil. 

~ 13.30/ 14.30 Müzik (Kücük orkestra - Sef: 
ı Necip Aşkın), 1 - Kari Blume: Güneşte 
1 (Vals), 2 - Franz Lehar: Eva operetin

den Potpuri, 3 - Bruno Hartmann: Par-

noktasından mühimdir. Bu cevabı verip telefonu kapatışımaan l 
İstanbul Atletizm Ajanlığı, 1939 birkaç saat sonra, Sadri Ertemi karşım- ,._ SİNEMAYA ALINA..~ YEG ANE BÜYÜK OPERA ... 

da buldum. İki elini beline dayıyarak D ·· b.. ··k · f d FR yılında en iyi dereceleri alan 10 at- kendisini iki kulplu tombul bir küt;ıh 'ı unyanın en u y u mugannıyesi t ar a ın an ANSADA ve 
letin derecelerini gösterir bir ista- testisine benzetmişti ve yüzüme baka~~ ı FRANSIZCA olım1k ,..,v .. il('n vee-ane büyük film ... 
tistik neşretmiştir. ken - bir komedi seyrediyormuş gibi 

Muntazam mesaisile atletizm spo. katıla katıla gülüyordu. 1 
j lnk Güneş Işığında Dans (Entermezzo), 

4 - J . Strauss: Dinamiden (Esrarengiz 
Vals), 5 - Hans Schneider: Meşhur Röf
ren'lerden Potpuri, 6 - Rudol! Nützlader: 

100 Metre: Birinci Şerif, Deniz li-
sesi. 11.6, ikinci Hüseyın, Kuleli 
11.7, üçüncü Ali, Kuleli 11.9. 
800 Metre: Birinci Osman, Maltepe 
2,17, İkinci. Rahmi Maltepe, üçüncü 
Remzi Kuleli. 

Cirit atma: Birinci Ali, Kuleli 
47,72, İkinci Ekrem, Bursa, üçüncü 
Hayri, Kuleli. 

runun kalkınmasında amil olan A- Ben, onu bu derece güldüren sebebi , 
janlığın yaptığı bu istatistik, h;:ıki öğrenmek isteyince, elindeki ufacık k~
katcn kıymetli bir vesikadır. 

- ğıt parçasını bana uzattı ve: 

Hayskul - istanbul 
Lisesi Maçı 

Istanbul lisesi talebeleri ile .tıays 
kul muhtcliti Hayskul sahasında bir 
futbol maçı yapmışlardır. 

Maç 3 - O İstanb!.11 lisesi lehine 
neticelenmiştir. 

"- Bu, dedi, senin kart vizitin değil 

mi?,, ı 
Bu mavi kAğıt parçacı(tındaki kelime- ı 

lerl okuyunca, onunla birlikte gülmekten 
kendimi alamadım. Zira, kağıt parçasın- 1 
da SU kelimeler yazılıydı: 
"- Nazi Sadullah! ... ,, 

Sırık atlama: Birinci Fikret, Kule

li, 3 metre, ikinci Mümta~. Bursa, 11 
üçüncü: Şeref, Deniz lisesi. 1 T 1 Y A T R O L A R 

4 x 400 Bayrak: Birinci Kuleli. i- 1 1 
___ _ _ı 

Meğer, bana telefonda cevap veren rum 
garson, adımı, kendi telfıffuz ettiği şeki 

de yaz:nış ve Sadri Ertem'e de, bu k~ğ 
dı vererek: 
"- Sizi, demiş, bu zat aradı!., 
Hiç şüphe yok ki, o otPlde, bu .Kagı 

okumuş olanlar, beni "Sadullah,, adın 
bir "Nazi,, sanmışlardır! kinci Bursa, üçüncü Demz lisesi ta

kımı . 

Umumi tasnifte birinci günün bi
rinciliğini 45 sayıle Kuleli, ikinciliği 
20 şer sayı ile Bursa ve Deniz iiı::ele

ri, üçüncülüğü Maltepe lisesi almış
tır. Müsabakalara bugün devam edi

lecektir. 

Spor Klüpleri Hakkında 
Bir Karar 

Ankara, 4 (TAN Muhabirınaenı
Cemiyetler Kanununun 36 ıncı mad
desine iki müstakil fık.ra eklenmesi
n e dair olan kanun layihasiyle Dö
viz Kanunu layihası Meclise veril. 
miştir. 

Cemiyetler Kanununa eklenmesi 
istenilen fıkralar şunlardır: 

"Bilumum spor klilpll?rl veya teşekkiil
leri Beden Terbiyesi Genel Direktörm
tcince tesbit, tanzim ve icra Vekilleri he
,.etince tasdik olunan nizamname ve ta
limatnameler dairesinde te~kil, tesis ve i
dare olunacaklardır." 

İkinci fıkra da şudur: 
"Mevcut bllümum spor klüp, cemiyet 

w ya teşekkülleri Beden Terbiyesi kanu
nunun 2 inci maddesinde yaz11ı nizamna
menin meriyet mevkiine girdiği tarihten 
itibaren bir ay zarfında kanun hükümle
rine intibak edeceklerdir." 

Süleymaniye Stadında 
Yapılacak Maçlar 
Gene Tehir Edildi 

Geçen hafta olduğu gibi, Futbol 
Ajanlığı, bu hafta da Süleymaniye 
stadındaki ikinci küme maçlarını te
hir etmiştir. Görülüyor ki, bundan 

sonra, b u statta maç yapmak imka
nı kalmamıştır. İkinci küme klüple. 

r i de b urada maç yapmaktan şikayet 
etmektedirler. Ajanlık, böyle, evve
la ilan edip, iki gün sonra tehir ka
ran vermektense, bu stattaki maç
lari tamamen kaldırsa, en doğru ha
reketi yapmış olacaktır. 

İkinci küme klüplerinden Demir. 
spor İstanbul bölgesine gönderdiği 
bir mektupla lisans muamelelerini 
ikmal edememesi dolayısile lig maç
larına devam edemiyeceğini bildir

miştir. 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI " O R A M.. K ISM I NDA 

Gündüz 15,30, gece 20.30 
AZRA i L T A TI L •YA P IY OR 

Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
Bugün saat 15,,30 da KELOÔLAN Çocuk 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

Mesut Bir Evlenme 
Orman Koruma Genel komufam 

Tümgeneral İbrahim Beken'in kızı 
Melahat ile, Emniyeti umumiye mü
dürü sabıkı merhum Hüsamettinin 
oğlu Yüksek Mühend is Necati Suarın 
evlenme törenleri geçen akşam Ordu 
evinde her iki tarafın güzide davetli
leri huzurunda yapılmıştır. Genç ev
liler<' saadet.. dilPr. aileler ini tebrik e
deriz. 

YENi NEŞRlY AT : 

ÇIÔIR - Bu kültür ve gençlik mecmu
asının 83 üncü sayısı çıktı. 

* BEDEN TERBİYESİ ve SPOR - Cüm-
huriyet bayramı münasebetiyle güzel bir 
nfüha neşretmiştir. "Bizde ve di:lnyRda iz
cilik,. adlı ayn bir risaleyi de hediye ola
rak ihtiva ebnektedir. 

Hemen tali, cümlemizin adını böy 
benzetilmekten komqın! 

• 
Sansür. 

Sansürün Framnz gazetelerinin siitun
larını, ısırılmış mısır koçanlarına çevirdi
ğini bundıın evvel de ya7.mıştım. 

Dün, bir Fransız gazetesinde, yine san 
süre çatan güzel bir karikatür daha gör
düm. Karikatürde, arkadaşının kula~ınn 

bir şey söyliyen bir yumurcakla, bir kol 
tukta oturan ve dişlerinin dörtte üçü dii 
killmüş olan bir ihtiyar görülüyordu. Yu 
murcak, arkadaşına: 

"- Bana bak, diyordu, galib;ı bi7.im 

büyük pederi de sansürden geçirmişler! , 

• 
En Güzel Şarkı 

İngilterede, bir müsabaka açılmış ve 
iştirak edenlerden şu sual sorulmuş: 
"- Bu muharebeden sonra çıkan as 

kerl şarkıların en güzeli hangisidir?,, 
MUsabaka neticesinde en çok rey alan 

şarkının iki mısraı şunlardır: 

"Zigtlldi yakında muUaka basacağız, 

Zigfild hattına, çamaşır asacağız!,, 
Bu şarkıya bakılırsa, meşhur "Bernav * Şav,, ın hakkı var: Zira o: 

İÇEL - Mersin Halkevınm ou aylık "- Bu harbin sonunda, bütün kirl 
dergisinin 2 inci yıl, 21 inci sayL'U intişar 

etmlstir. 
çamaşırlar meydana çıkacak!,. diyordu. 

Fıtralarınızı Hava 
Kurumuna Veriniz 

Istanbul müftülüğünden: Yardamaııın 

bava müdafaası esbabını temin hususunda 
pek kıymetli mesaisi görülmekte olan ve 
aldığı teberrüatı Kızılay ve ç.,c•ık Esir
geme Kurumu gibi hayırlı te, ekküller ile 
paylaşan Türk Hava Kurumuna her 
vec;hile yardımda bulunmak mühim bir va
zifedir. Binaenaleyh bu bapta Diyanet İş- • 
leri Reisliği tarafmdan verilmiş olan fetva 
mucibince sadakai fitir ve zekat ile mükel
lef olanların me:ı:kilr Türk Hava Karomu_ 
na yardnnda ve bu vesile ile de memleke
timize hizmette bulunmaları lüzuma 1a

dakai fitırın nev'i ve miktarile beraber ilan 
olunur. 

En ! yi bi Son 

, 

BORSA 

Londra 
Nevyorıı: 

4 • 11 • 939 

Parts 
Mll.lno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berliı:ı 

Brüksel 
Atına 

Sotys 

li.24 
130.025 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.7725 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

Haydi bana bir hava daha çal, 7 - J, 
Strauss: Ritter Pasman komik operasının 
Balesi. 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (Radyo Caz orkestrası), 19.00 Co
l'Uk saati, 19 30 Türk müziği (Fasıl be
vetl), 20.30 Konuşma (Türk tarihi), 20.45 
Türk müziği. Çalıınlar: Vecihe, Reşat Erer 
Ruşen Kam Cevdet Kozan. I - Okuyan: 
Sadi Hoşses, 1 - Eviç peşrevi, 2 - Dede-

ö nu··muz·· dekı' Çarşamba k d . 'b Eviç şarkı: (BülbillAsa ruzu ııeb), 3 -a şamın an ıtı aren s • • el. Pınar - Eviç şarkı: (Göz yaşlarmız), 

S U M E R Sinemasında 4 - zeki Rif - FerahnAk şarkı: <Küçük-
. siin goncalar rr"'!lış), 5 - Halk türküsü: 

;;..•••••••lilllıilll•miıı•iııılilı•• ••••••••••••••:;i.A Alişimin kaşle>rı kara. Köşküm var. n -
Okuyan: Sem; .. :;,ı~ Özdenses. 1 - Sadettin 
Kaynak - Hicaz aşiran şarkı: (Açıldı 

~--••••••••••••••••••••••••••••\alıııı. ıtün), 2 - Hamdi Tokay - Garip Hicaz 

1 
şarkı: (Şu dağlar ulu daitlar) ,3 - Ham-Senenin 

TÜRK 
di Tokay - Suzini\k şarkı: (Ben gülşem 

1 
aşkında), 4 - Udi Ahmet - Karcığar oar• 

1 
kı: (Nazirin yok senin). III - Okuyan: 
Mustafa Çağlar. 1 - Dede - Ferahfeza 

1 

şarkı: (El benim için seni sarmış), 2 -
~.ede - Uşşak şarkı: (Salıp sevdalara zill-

i fun), 3 - Dede - Uşşak türkü: (Sabah 
olsun ben bu yerden gideyim), 4 - De• 
de - Uşşak türkü: (Ali Dağı'dır dağlann 
hası), 21.30 Müzik (Dans müziği - Pl.), 

I~ az derecede eğlenceli bir kahkaha tufanıdır. 

22.00 Memleket saat ayan ve Ajans ha
berleri, 22.15 Ajans Spor servisi. 22.29 
Müzik (Cazband - Pl.), 23.25 - 23.30 Ya-
rınki program ve kapanış. 

, 
1 

, 

................................ 
~arKm .:>es "ra11 AISllULYt:t1AIS ·ın 

Mested ic i bir müzik... Gatyedici bülbül nağmeleri ..• 
ahUti sesler ve hazin bir ~k ile dolu LA 

B E YAZ GOL 
TÜRK CE Sözlü • ARAPÇA Şarkılı 

Müstesna filmi 

T AKSİM Sinemasmm 
İstanbul sayı n sinema meraklılarına en büyük bayram hediyesi olacaktır. .. ............................. . 

Yeni Kız Talebe Yurduna 
Ta lebe Kabul Ediliyor 

Rers11~nd'en:1 • • • ••• •• ' - ·-

YUksek talısll t alebesl kızlar l9ln yeni .. 
den tesis edilen C. H. P. Kız Talebe YuN 
du lk lncltefr lnln on beılndıı açılacaktıP, 

Kayıt o lmak lıteyen lerl n C•O• loAlunıfa 

C H. P. Vlli\yet m erkezine müracaat tt• 
mel eri. 

------------------------------· 
Türkiye San'at Mektepleri me. 

zunları Cemiyeti Başkanlığından: 
Cemiyetimiz asağıda gösterilen gQn 11e 

saatlerde açık bulunacağı sayın üyeleri
mizin malümu olmak üzere bildirilir. 

Pazartesi saat 16 dan 18 e kadar; Salt 
saat 16 dan 18 e kadar; Perı;embe ı.at 
18,30 dan 20 ye kadar; Cumartesi ,.at 
16 dan 18 e kadar. • 

Memleket imizde hiç bir Filmin kazanmadığı muvaff akiyeti kazanan, 
Hiç bir filmin göremediği muvaff akiyeti gören büyük Türk Filmi 

A LLAHIN CENNETİ 
YAL NIZ i p E K SiNEMASINDA DEVAM EDiYOR. 

llav e Olarak: ANKARADA CÜMHURİYET BAYRAMI 
Bugün seansl ar saat 11, 15 - 2 - 4 ,15 - 6,30 ve 9 da (Dikk::ıt: 11,15 matinesi tenzilatlıdır.) 

• ,, Bugün·: SÜMER Sinemasında ------•• 
Spor şubelerini lağvettikten sonra 

yeniden faaliyete geçen Güneş klü. 
bü, birinci takım kadrosunu hazır
lamıştır. Bugün sabah saat 9 da 
Taksim, Yeni Yıldızla bir egzersiz 

Buğdaydan 

Arpadan 
Uzümdet. 
Hurmadan 

K P 
12 20 
16 30 
83 20 
00 00 

KP 
10 o 
15 o 
66 30 

K P 
g 10 
o 00 

Praı 
Madrfd 
Varşova 

Buda-peşte 

BOk r es 
Belgrad 
Yokohama 
Stokhol.m 
Moskova 

23.28875 
0.935 
2.405 

30.745 
31.19 

' 1 Bütün hasılat rekorunu kıran ve. görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilen 
Genç, §İrin, sevimli ve güzel yıldız 

D E A N N A D U R B İ N 'in 
133 20 

50 00 
00 00 

E n son, en mükemmel ve en fazla alkışlanan ve takdirle seyredilen 

--------------~ ~------. ESHAM VE TAHVfı,AT , • 1' Merkez Bankası 106.50 UYANIS iLK 1 \.._, ____ ----
~ 

Pek Yakanda 
MacDONALD • EDDY 

M E L E K Sinemasında 
.............. iıiııiıılliİİillliiiİlllİİİillİill ........... _. 

, BAYRAMDA 
Çocuğunuza verebileceğiniz en makbul hediye 

Çocuk Ansiklopedisidir 

1

, B u h afta ' Nq'e, gençlik, m u sik i, şarkı ve d a n s kaynağını siz de m utlaka gidip görünüz. 

S 
"' s• d 1 ceksiniz. İlaveten: EKLER JURNAL son dünya ha vadisleri 

A R 1 ınema a ............... - "qugün saat ıı ve 1 de tenzilatlı matineler •••••••••••••~ 
G üzel P arisli artist ' :'__·------------- --- - ------------ ----------------

K eyif ve zevkle eğlene-

DANİELLE DARRİEUX'nun 1 
En güzel aşk romanı Sinemasında ~--- Bu Hafta S A R A y 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle göstermekt e olduğu ve 

B A R B A R A S T A N W Y C K ve 

----,. 
Sinemanın ideal Çift a rtisti 

JOHN BOLES KATYA 
v e ayrıca meşhur tarafından yaratılan h issi, müessir , ve heyecanlı sahnelerle dolu em salsiz 

Söz Bir Allah Bir EBEDiYEN SENiNiM 
HAZIM - VASFİ - BEHZAT -

ŞAZİYE • CAHİDE filmini m utlaka gidip gör ü n üz. B ütün anneler le kadınların görmeleri lazım gelen bir filmdir . Annelik 1 
T ürkçe sözlü, şarkılı ve rakıslı 

operet filmi. 

1 
( Stella dallas ) 

ı Kahkahalı ve eğlenceli film. aşkı mı? Yoksa ... Aşkı mı daha büyük? S eyircilerin k alplerini titret en bir şaheser. . İlaveten FOKS JUR-

••••-•••••••••••••----------•· ' , 1, NALwA~~~~i Bu~nsa~ llnl~ ~n~Mlım~~e~~ 
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TAN 
ABONE BEDEL\ 

TUrklyo Ecnebi 

1400 Kr 
750 
400 
150 

" .. .. 
1 Sene 
5 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 

800 
300 

Kr. .. 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,!5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değistirmek 25 kut"Uştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul il~vesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Unutulan 
Memnuiyetler 
Y asaklarm bazılarını -maale· 

sef- hürriyetten daha elzem, 
'Ye daha faydalı bulmamak miimkün 
değildir. Mesela, pazarlığın yasak o. 
lunması, yürüyen tramvaylara asıl. 
ınanın, binip inmenin yasak olun. 
ması, bu kabildendir. Ve biz, konul· 
masım çok isabetli bulduğumuz bu 
7asaklan, büyük bir sevinç ve ü
mitle alkışlamış olanlar arasınday. 
dık. Zira bu küçük gibi görünen ya. 
Hklar, İstanbul şehrini, bir çok bü · 
7iik ve müzmin dertlerinden kurta. 
nyordu. 

Meseli, sade bn saydıklarımız sa-
7esinde, girdJğbniz bir çok müesse. 
telerde aldatılmaktan kurtulmuş· 

tule. .. 

Yine bn sayede, tramvay kazaları 
hissolunacak derecede azalmıştı, ve 
biz uzun müddet, müthiş bir satıcı 
feryadiyle sıçnyarak uyanmaktan 
koruna bilmiştik. 

Fak~t bugün, yürüyen tramvayla. 
ra -tıpkı, o yasağın çıkarılışından 

evvel olduğu gibi- serbestçe binJ. 
fip iniliyor. 

Pazarlıksız satış yapan milessese 
hemen hemen yok gibi. Ve bir çok 
semtlerde, seyyar satıcılar, sokakla. 
n, saat sekizden değil, yediden evvel 
prültüyle doldurrnıya başladılar. 

n.;-,, J........_J .... , -Jııı:Jan.'LSGClı. 90J: .VO~;~ 

birer misal olarak ortaya koyuyo· 
v fi 

ruz: Asıl mesele, konulan biitiio isa. 
betli ve faydalı memnuiyetlerin ma
alesef, çok kısa bir zaman içinde 
tavsamasıdır. Bizim yasağımızın üç 
&'Ün sürdüğünü iddia eden meşhur 

darbı meseli tamamen yalanlıyabil. 
mlş sayılamayız. Ve bu yüzden gör. 
düğümüz zarar, hiç te küçük değil. 
dir. 

Bir meınnulyoti tatbik etmek. ve 
ona -faydası görüldiiğü müddet. 
f&- devam ettirebilmek, onu ortaya 
koymaktan çok daha zordur. Ve bi. 
z:im başarılmasını temenni etmek is· 
tediğimiz iş te, bu güç olan iştir. 

Ötedenberi, bu hususta muvaze. 
neyi maalesef bulamamaktayız: Ba. 
.zan, bir yasağı, --o meınnuiyeti lü
zumlu kılan şartların değişmesine, 
ıebeplerin ortadan kalkmasına rağ· 
men- devam ettiriyoruz. Bazan da 
bilakis, -bahsettiğimiz misallerde 
olduğu gjbi- devamına şiddetle 

muhtaç bulunduğumuz yasaklan u. 
nutup tavsatıyoruz. Ve kaniiz ki, hu 
hususta da muvazeneyi bufabHdiği. 

miz gün, belli başlı hatalarımızdan 
birini daha tamir etmiş olacağl7:! 

Gümrüklerde Memurluk 
imtihanı Yapllacak 

Gümrüklerde yeniden memur im
tihanı yapılması kararla1tırılm1ş

tır. 20 teşrinisanide başlanacak olıın 
imtihanlara üniversite V.? yüksek 
mektepler mezunları gireceklerdır. 

İmtihan sualleri Ankaradan gelecek, 
evrak tetkik edilmek üzere vekalete 
gönderilecektir. 

Gümrüklerde munhal memuriyet 
yoktur. Bu imtihandan maksat iler
de açılacak münhallere yedek memur 
bulundurmaktır. Tayin yapılıncrya 

kadar imtihanı kazananlara maaş ve
rilmiyecektir. 

--0-

Prost Bursaya Gitti 
Şehir mütehassısı Prost, şehir plii

nının etütlerini ikmal etmek üzere 
dün Bursaya gitmiştir. 

···········-·--·-·-· ··············-.. ······-··· .. 
Gökten gelecek tehlikeye karşı Jyi 

hazırlanmak milletin büti.in fertlerini 
ayrı ayrı dUşündüren bir davadır. Bu 
mevzua hiçbir Türk vatandaşı kayıt
sız kalamaz. 

ı••••••••••••••••••••-•••••••••••wwıwwcmzıın.-.ı 

l Haftanon Musahlabesı 

Yutkunmadan Yürünemiyen 
1 atanbulun büyük cadde

lerinden yayan geçİf, 
çoğumuz için gittikçe bir azap 
tekline girmektedir. Fakat, 
zannetmeyiniz ki bu başlangıç 
ile size, herkes gibi, kaldınm
lann bozukluğundan ve darlı
ğından bahsedeceğim, imar 
planından ve belediye itlerin. 
den dem vuracağım. Hayır, fİ
kayetim büsbütün batka bir 
meseleye, adi tabiriyle gırtlak 
meselesine dairdir. Kısacası 
lokanta, pastahane, mezeci ve 
mahallebici camekanlarından 
yaka silkeceğim, imrenmek
ten, yutkunmaktan dert vana. 
cağım. 

"" 
Bilhassa havalar serinleyip ın-

sanın iştahı açıldığı, kalori ihtiyacı 
arttığı, midesinin daha çabuk ve 
kolay ezildiği şu mevsimde ... 

Farzediniz ki bir akşam üzeri i-. . ' 
şınızden yorgun ve acıkmış bir hal-
de çıkmış, Galatasaray ile Taksim 
arasındaki caddeden evinize dönü
yorsunuz; ama değilsiniz; sağını

za, solunuza bakarak, ağır ağır git
mektesiniz; zaten acele yürümek 
imk&nı da yok... İşte bir geniş ca
mekan, billur projektörler olanca 
kuvvetile içine keskin, t~rtemiz, 
bembeyaz bir ışık dök~üş; raflar
da geniş tabaklar ve tabaklarda 
renk ren.f, biçim biçim, en cazibeli 
sekillerde dizil1n ntıırtıılmus veyR 
yayılıp serilmiş, en itinalı, en pa
halı, en zahmetli yemekler ... Eli
nizde olmıyarak dikilip duruyor
sunuz; yahut benden daha iradeli 
çıkıp kibarane bir göz atıp geçiyor
sunuz. Geçiyorsunuz ama, muhak
kak, yemeklerden, hepsinin olma
sa bile bir tanesi ~ninizde yere
dip kalmıştır. 

B alık dolmaıarı ne ın, ne torn 
bul tombuldu ve üstlerinin 

panesi ne kadar da kıvamında, sa
rı ve kızıl kehribar arası, yine .Keh
ribar gibi ne sert, ne yumuşak, dişe 
hem dokunur, hem dokunmaz, ne 
derece maharetle kızarmı~tı. Şöyle 
hayalinizde bir tanesini kesiyorsu
nuz, yahut kesmeden ısırıyorsunuz, 
fıstık, üzümlü içi ağzınızda dağılı
yor, eziliyor, lezzeti damağınızda 

yayılıyor, sıcak rayihası burnunuz
da tütüyor, fakat bütün bunlar, 
hep hayalen cereyan ettiği için his
senize, sonunda ancak bir yutkun
ma düşüyor. 

Ama, diyeceksiniz ki, bir balık 
dolması yiyecek kadar da cebinde 
paran yok mu? Büyük bir ihtimal 
ile olabilir ki vardır. Fakat ya has
ta isem, ya perhize girmişsem ... 
Hem farzedelim ki, bu gece balık 
dolması gördüm imrendim ye
dim. Yarın akşa~, gözüm bir

1

baş
ka tabağa ilişecek; tabiı aradan 
yirmi dört saat geçtiği için yıne 
karnım açtır, iştahım yecındedir ve 
bu sefer gördüğüm kuzu gibi bir 
levrektir, mayonezden pufla döse
ğine yatmış;. yeş~ zeytin, korniş~n, 
pancar motıflerıle süslü, yine ma
yonezden atlas gelin yorganına bü
rünmüş, tatlı tatlı, deli denizde 
bulamıyacağı bir rahatlık içinde u
yuyor; o uyuyor ama, "nefsülem
mare,, niz uyanıyor. Hiç şüphe yok 
ki, mayonezli levreğe çatal atmak
ta, mayonezini sıyırıp yararak be
yaz etine ulaşmakta ve bu eti de
şip didiklemekte olduk?a s~;ılı ."e 
hemen hemen frenkl~rın sadık,. 
diye cinsi fiskifücur fa;lında zik
rettikleri mayup düşkünlüğe müşa
bih bir zevk vardır. 

Mayonez hoşunuza gitmiyebi
lir. Ya alt vitrinde kuyruk

larını biribirlerine dayayıp ters ta
rafından acaip bir muhabbet ha
linde müı:ı.asebetsizce teşhiri iba
det haline giren bir çüt kıpkırmızı 

Şehir 
~an: Refik Halid 

istakoz azmanına ne buyurulur? 
Çatal dokununca pembe pembe zar
larla bir nar gibi dipdiri bölümle
re ayrılan bu, Allahın etini bir ne
vi kasada sakladığı kıymetli deniz 
mahlukunu bol limonlu salçaya 
daldırıp yemekteki keyif sancı çe
ker vaziyette bulunsanız yine akıl
dan muhakkak geçer ve geçer geç
mez de yutkunmamak ihtiyarı el
den gider. Hem insanın öyle arsız
laştığı günler oluyor ki, yalnız böy
le seçme yemeklere değil, bazı ke
re bir zeytin yağlı, ilik gibi çalı fa
sulyesine, lahana dolmasma, mid
ye plakisine bile imreneceği tutu
yor. Filvaki bunlar herkesin evin
de kolayca yapılabilen yemekler
dendir. Fakat o akşam sofr&nızın 

başına geçince bunu bulmak ihti
mali yok gibidir ve karsınıza hiç te 
aramadığınız, haz etmediğiniz bir 
yemeğin, mesela sulu ıspanakla no
hutlu etin çıkması ekseriya uğra
dığımız aksi tesadüflerin icabıdır. 

Demin gördüğünüz, beğendiği

niz, imrendiğiniz yemeğin zihni
nizde hayali, hatta ağzınızda ha

yalden çeşnısı ile bu ıspanağa ka
şık atma evinize karşı bir soğukluk 

duymanıza sebep olabili.c'. Dışarda, 
gizlice aşkını çektiği d"insöz veya 
sinema yıldızının tatlı, lezzetli. he
nüz erişilememiş hulyasından ay
rılıp yirmi yıllık abus kansile kar
şılaşmak gibi bir şey, bir hayal 
sukutu ... 

Zaten çoğumuzun evi kilerden 
.tnahrum; bir şey pişirilmek lazım 
geldi mi, lüzumu olan nesnelerden 
biri varsa öteki yoktur. Nasrettin 
Hoca "canım kaç senedir bir ba
demli helva istiyor ama bir türlü 

pişirip yiyemedim,, diye ahbapla
rına dert yanmış; "peki ama, de
mişler, bu o kadar güç bir şey de
ğil, neye pişiremedin?,, - "Un bu
lundu, yağ bulunamadı, yağ bulun
du badem bulunamadı, vakıa hep
sinin bir araya geldiği de oldu a
ma, kader bu ya, o vakit te ben bu
lunamadım!,, Ayni hal. .. 

H aydi, o 1 o k a n t a ca
mekanındaki yemekleri 

~ benerlerini ~& 

bulduk diyelim, ya, biraz evel pas
tacının önünden geçerken gözünü
ze çarpan billur köşk masalındaki 
süslü saray gibi her katı ve her 
kulesi ayrı renkte, balkonları kay
maktan, cumbaları meyva şekerle
mesinden, duvarları reçel, zemini 
börek, mücessem gatoyu nereden 
temin edeceksiniz? Yağma yok ... 
İstanbulda böyle bir tali yüz bin 
kişide birine müyesser olmaz, mu
hakkak 999999 una yutkunmak 
düşer. 

Bu yutkundurma sebeplerini a
zaltmak, son haddine indirmek, bir 

belediye ve bir vicdan vazifesidir 
de ... Taksime vardığım zaman, is
tediklerinin oldukça çoğunu 1.emin 
eden benim bile gırtlağıma bir ku
ruluk ve içime eziklik arız olursa 
elaleminkini, çoluk çocuğunkünii 

insafla düşünmek icap eder. 

Dedelerimiz zamanında fırından 
gelen tepsileri örtmeden ve biri
birlerine gönderilen yemeklerin 
kapaklarını sıkıca kapamadan so
kaktan geçirmezlermiş. Zahir bu 
hem sıhhi, hem insani adetten ev
vel olacak ki, Nasrettin Hocaya 
birisi: "Demin bir tepsi baklava 
gidiyordu,, demiş de, "bana ne?,, 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 

KAÇ DERECE SICAKLIK? 
K ış yaklaştıkça sobaların~. v~· ya kaloriferlerine komur 

tedarik etmek için tasa çekenler 
çoktur. Fakat sobayı, kaloriferi 
yaktırdıktan sonra kaç derece sı
caklık temin etmek lüzummıu -
mümkiin olduğu kadar idaL"eli dav
ranmak isteyen apartıman sahip • 
!erinden başka - düşi.inenlcr pek 
az bulunur. Bu işe meraklı olanlar 
da odalarının duvarlarından biri· 
ne hararet derecesini asarak dai • 
ma ayni sıcaklığı muhafaza etme. 
ğe çalışırlar. Böyle, gözlerini ha • 
raret derecesi üzerinde tutarak a· 
lıştıkları - yahut kendilerine tav
siye edilmiş olan - sıcaklık dere
cesini değiştirmemek üzere soba . · 
!arını açıp kapayanlar sağlık kaı.. 
delerine pek uygun olarak hare • 
ket ettiklerini de sanırlar. 

Halhuki en yeni tetkiklere gö • 
re, oturulan oda ayni sıcaklığı mu· 
hafaza etmek sevdasından vaz J!eç
mek sağlığa daha uygun olacağı 
anla!lılıyor. , . 

En doğrusu yazın olduğu gıbı 
kışın da muhitin hararetine uya • 
rak içerisinde oturulan ve çalışı • 
lan yerde hiç ateş yakmamaktır. 
Fakat insan oğlu medeniyette iler
ledikçe tabiate o kadar uymak a
detini çoktanberi unutmuş oldu • 
ğundan şimdi medeniyet içinde ya
Şa;\·an insanların kışın hiç ateş yak· 
madan barınmalarına imkan vok· 
tur ... Ancak, insan yalnız medeni
yete uyarak tabiatı büsbütün unu
tunca da vücutçe zararlı c;ıkar. Vü 
ciidu tnbiatin değişmelerine mu • 
kavemet için kurulmuş olduğun .. 
dan, o değişmelere mukavemet et. 
mek adetinden biisbütün Va'Z ge· 
çince mukavemete ınah~;u.., cihaz 
da - işlemeyen her aletin paslan
dığı gibi - bozulur. Yazın sıcağa, 
kışın sovuila karsı bizi muhafaza 

eden cihazımız da tabii olarak iş. 
lemeyince bir daha işlemesi güç .. 
leşir. 

Kışın oturduğumuz ve çalıştı · 
ğım1z yerlerde ayni sıcakhğm mu
hafazası gerek bedende, gt>rck fj_ 
kirle çalışmalara zarar verdiği A
ıncrikahlann yaptıkları derin tet · 
kiklerden meydana çıkmaktadır. 

Onun için: en iyisi kışın içeri. 
sinde oturulan ve çalışılan yerler. 
de sıcaklığı daima ayni derecede 
tutmıyarak arada sırada sıcaklığı 
arttırmak ve eksiltmektir. Bu da 
viicudiin tabii mukavemeti ~özö • 
nüne getirilerek ~·apılırsa daha iyi 
olur. Bu ikincitesrin icinde dışarı· 
daki soğuk daha ·hafif olacağından 
bu ay icinde farkın iiç derece ol -
ınası yetisir· Birincikanundan son. 
ra hava daha ziyade soğudukça o. 
danın en yüksek ,.e en aşağı sıcak· 
lığı arasındaki fark dört dereceye 
çıkarılır. 

İki sıcaklık arasındaki fark de. 
ğişemezse de en yüksek ve en aşa. 
ğı dereceler herkesin keyfine gö • 
re değişebilir. Kimisi 20 dereceden 
hoıı;lanır, kimisi 16 hatta 15 dere · 
ceden. 

Sobalı odalarda, sıcaklığı ara • 
da sırada arttırıp eksiltmek kolay 
olur, zateiı çok defa soba bunu ken. 
di kendine temin eder. 

Kaloriferli apartımanlardn. rad. 
yatörün anahtarını arada sırada 
bile çevirmek onun iyi islemesine 
dokuncağından, odnlardakiler is -
tenilenden yüksek dereceye, kori. 
dorlardakiler de, mevsime göre, 
üç VC;\'a dört derece asağısma göre 
bir kere kurulursa İ!! kolaylasır. 
İnsan arada sırada koridorlara Çık. 
tıkça tabii korunma cihazını da iş. 
Jetmiş olur. 

Esas daima ayni sıcaklık dere • 
eestnde yasamamaktır. 

ve .. ama sizin eve gidiyordu,, de
yince de "sana ne?,, cevabını al
mıştı. Meşrutiyet senelerinde bir 
iştirakçi Hilmi vardı, sosyalistliğe 
özenirdi, çıkardığı gazetenin baş
lığı altına sosyalizmi kendi noktai 
nazarından anladığına delil olarak 
"biri yer, biri bakar, kıyamet de 
ondan kopar,, sözünü yazdırmış, 

Kari Marx'm ruhuna parmak ısırt
mıştı. Biri yerken öbürü sade bak
maz, fiziolojik bir ihtiyaçla yut
kunur da .. İki suyun hır ekmek ye
rini tuttuğu belki doğrudur; 13.kin 
iki değil, bir düzüne yutkunmanın 
bile bir lokma turfanda enginar 
yerini tutmıyacağına kalıbımı ba
sarım. Hatta ben o fikirdeyim ki, 
yutkunma, ayrıca tükürüğünüzü 
yutturmıya sebep olduğu için ter
kibi itibarile açhğı ve imrenmeyi 
de arttırır, faydalı değil zararlıdır, 
teskin değil tl'lhrjk eder. 

1 lkmekl:ep çagınaa ıxen kıraat 
kitabında okuduğum bir !ık

rayı kırk beş senedenberi, hala ha
tırımdan çıkaramam. Elinde kapalı 
bir sahan ile yolda giden çocuğa "i
çinde ne var?,, diye so.rarlarda "bi
linmesi lazım gelse idi, üstünü ört
merlerdi,, cevabını verir; yani açıp 
ta yiyemiyeceği. veremiyeceği ta
vuk kızartmasını göstererek karşı
sındakini boş yere imrandirmez, 
yutkundurmaz! Halbuki her cadde
deki, bilhassa Beyoğlurıdaki lokan
tacılar, hazan isimlerinin sonun
daki efendilik, ağalık gibi ümit ve
rici şöhretlerine rağmen bu sabi 
subyanın bile· çekindiği mün~se

betsizliği gebelerin çocuğunu dü
şürtecek, emziklilerin sütünü kes
tirecek. hastalarla düşkünlerin ha
yatlarını büsbütün zehir edec"k 
surette, insafsızca yapmaktadırlar. 

Camekanlarda pişmiş yemek teş~ 
hiri medeni şehre yakı~acak man
zaralardan ve usullerclen değildir. 
Hem bu yemeklerin çoğu da 'aha
na turşusu pahasına değildir ki, 
herkes, şöyle kasesini uzatıp "dol
dur on kuruşluk!,, diyebilsin ve 
içip hırsını yenebilsin. Karagöz i
le Hacivadın bir turşu muhaveresi 
vardı, dinlerken insanın ağzı su
lanırdı, Abdülhamit id:ıresi hami
le ve emziklileri düşünerek bunu 
bile yasak etmişti. Yamek seyret
mek istiyen varsa parasına güve
nir, lokantaya girer, bu işi halvet
te becerir. Varyete kumpanyaları 

f 
içerde süsleyip püsleyip, boyalı, ve 
tebessümlü, sahneye çıkardıkları 

çıplak balet, ve·rövü ~ızlarını müş-
teri celbetsin. yutkundurup iştah 
kabartsın diye camekana koyuyor
lar mı? Yemek teşhiri, hatta yaşlı 
da, gençte, yirmi dört saatte en a
şağı iki kere uyanması itibarile da
ha müziç olan diğer bir tabii ihti
yacı tahrik ettiği için benf!e, daha 
mezmum bir fiil teşkil eder. 
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Eskiden yol ağızlarında ve 
köşe başlarında ufacık sa

raf çekmeceleri vardı, camekanları 
tabak tabak sarı altın, çil liralarla 
dolu idi; gözü ilişen kokozların i· 
çinin yağı erir, aklı zıvanasından 
çıkardı. Şükür Allaha, madeni pa
ra ile beraber bunların da kökü ka
zındı, fikirler bir derece rahata e
rişti. Bir belediye kararile şu lo
kanta camekanlarındaki altın sa
rısı, nar gibi kızarmış yemeklerden 
kurtulduğumuz gün de gırtlak boğ
maklarımız rahata kavuşmu!t ola
caktır. Yutkunma adedini ne ka
dar azaltsak bir kardır. Boğaz do
kuz boğmaktır. derler; bunu im
renip yutkunurken çok iyi anlı
yorum! 

Bir fıkra hatırladım: Vaktile bi
rini idama mahktim etmi~ler: mem
leketin adeti, orada mahkumlar 
kazığa vurulurmuş. Fakat yerdeki 
otuz kazıktan birini seçmek hak
kı mahkumun imiş: zamanımızda-

(Devamı 6 ıncıda) 
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m~z-ınm 
Kurtlar, Kuzular 
Davası ve s. ,,, '3 "ı 

Taymis Gazetesi 
Y aza11: Sabiha Zekeriya Sertel 

K urtlann, kuzu sürülerine dü$
man olduğu, ikide bir bunları 

paralamak ıçın saldırdıkları ma. 
lümdur. Milletlerin hayatında asır .. 
lardanberi devam eden bu kurt, ku
zu davasını hal için şimdiye ~adar 
söylenmiş çok söz vardır. Hatta 
Milletler Cemiyeti de bu davayı hal 
için kurulmuştu. Son günlerde bi. 
zim matbuatmuzda da mevzuu bah. 
solan bu mesele hakkında kimi ku
zuların birleşip Amerikanın hiına

ycsinde kurtlara saldırmasını, kjmi, 
kurtların biribirlerini parçalama
larından başka çare olmadığını, ki. 
misi de tamamen yeni çareler bu. 
lunması lüzumunu ileri siirmüştü. 

Taymis gazetesi de bu dava hakkın. 
daki fikrini şöylece hulasa ediyor: 

"25 senede bir Avrupa harbi ol. 
maması için bir federal sistemin 
tesisi lazımdır. Her milletin ken. 
di mukadderatına hakim olması 
prensipiyle, küçük devletlerin, 
A vrupanın bugünkü şartlan için
de müstakil yaşıyamıyacaklan 

anlaşılmıştır. Binaenaleyh yega. 
ne çare küçük devletlerin Oslo 
grupu veya Balkan Antanh tar. 
zmda gruplar halinde birleştiriL 

meleridir .. , 

"Her milletin kendi mukadderatı. 
na hakim olması prensipinin", bu.. 
giinkii şartlar dahilinde iflas ettiği. 
ni Taymis gazetesi de kabul ed\yor. 
Diin~·anın yalnız bugünkü manzara .. 
sına değil, asırlardanheri dünyayı 

yeni baştan paylaşmak için büyük 
devletlerin ikide bir çıkardıklan 

harplere, harplerin sonunda yuttuk. 
ları kü<:ük milletlere bakarsak, ar .. 
tık hu şartlar dahilinde küçük mil. 
letlerin istiklallerine sahip olmala. 
rına imkan kalmadığını görürüz. 

Hatta ;valnız kiiçük milletlerin de
ğ-il, büyiik milletlerin de, iktr~adi ve 
içtimai bakımdan, teknik bakımın. 
dan geri kalan milletlerin de istik. 
liillerini kurtarmaları mümkün de. 
ğildir. İşte Hindistan, işte Çin .•. 
Bunlar büyük milletlerdir, hic birisi 
mukadderatına hakim değildir. A
vusturya, Çekoslovakya ikhsadi ve 
içtimai bakımdan ilerlemiş, teknik 
itihnri,·le de ileri milletler olduktan 
halde kurtların tcca \'Üziinden ve is. 
tilasmdan kendilerini kurtaramadı. 
lar. Yani ne geri millet ne ileri mil
let, ne ki.i.çük millet, ne hü~·ük mil
let, emperyalizmin kahredici dişle~ 

rindcn kendini kurtaramamıştır. O 
halde dava. sadece cmperralizm da. 
va<ııdır. Devletler bu mahiveti mu. 
hafaza ettikçe, ne harplerin önüne 
geçmek, ne de bu mlllctleri mu· 
kadderatJarına hakim bir hnle ge. 
tirmek miimkündiir. 

Taymis gazetesi buna çare olarak, 

küçiik dC\'letlerin Oslo grupları ve

ya Balkan Antantı gibi birleşmele. 
rinden başka bir çare olmadığını 

sii;'ı'liiyor .... Acaba?!... Balkanlardan 
evvel meydana getirilen Kiiçük An. 
tant, Alman istilası karşısında ne 
kudret, ne kuvvet gösterdi'? Bugün 
Balkan ittifakını parçalamak için 
Balkanlarda faali~·et gösteren dev. 
letlerin adedi dörttiir Kimi dost, 
kimi himayekar, kimi kurtarıcı. kJ. 
mi yıkıcı vasıflarla Balkanlarda dur. 
nıaksı:ı:ın çalışıyor, bu ittifakı boz. 
mak için ellerinden geleni yapıyor. 
lar. Balkanlar kurtların himayesine 
girmekle ne saldıran istiladan, ne 
de kurtların dişlerinden kurtulmıya. 
caklardır. Kendi kendilerine mu. 
kadderatlannı tayin için onlan ra. 
hat bırakıyorlar mı?.. Eski mana. 
siyle bildiğimiz Balkan ittifakı za· 
ten tam değildi, son siyaset rüzgar. 
larından sonra bu birliğin kuvveti. 
ni de yel üfürdii. su götiirdii... Eğer 
milletlerin mukadderatına hakim ol. 
ma prensipi, Balkan ittihad1 kadar 
7ayıf bir misalle tahakkuk edecekse, 
küciik milletler bu pamuk ipliğine 
bağlanan mukadderata ağlasınlar. 

----······--·----····-···--···· ......... ....._. i Vatanın emniyeti bizden bol kanat İ 
~ ve bol uçucu istiyor. (Fitre) terimiz- i 
i le bu isteğe cevap verebiliriz. İ 
• 1 -- ·······-·.. . •.............. ..__ .. 



• 
için Harp 

lar? 
(Başı, 1 incide) 

sımsıkı bağlanarak en tabii hnklarm
dan mahrum edilmiş, 80 milyonluk 
mütektımil bir millet dar bir hudut 
içine ve bereketsiz topraklara hapse
dilmiştir. 

Bu halmzlığın tamiri, Versay mu
ahedesinin ortadan kalkması lazım

dır. Hitler bunu yapmıştır. Bugün ar
tık tabü hudutlarını bulduğu igin 
harp etmesine sebep kalmnmışttr. 

Kendisine bu haklarının tanınması 
kafidir. Fakat demokrasiler h§lfı Al
manyayı ezmek ve imha etmek niye
tindedirler. Htilfı Versayı yapanlar, 
onun haksızlıklarını idame etmek ar
r:usundadırlar. Harbi onlar açmışlar
dır ve Almanya mecburen harp et
mektedir. 

İngiliz Başvekiline göre ise harbin 
sebepleri büsbütün başkndır. 

- Hitler ve Hitlerizm, bütün dün
yanın huzurunu kaçıran bir afet ol
muştur. Versay haksızlıklarını biz de 
kabul ed'yoruz ve Hitfor bu haksız
lıkların tamiri için müc!ldelc ettiği 
müddetçe müsamaha gösterdik. Mü
nih konferansında i~tediklerini ver
dik. Fnkat hnrpsiz kazandığı her mu
vaffakıyet onu sarhoş etti. Günden 
güne hudutlarında bulunan küçük 
milletler için bir tehlike olm1ya b::ış
ladı. Hak, söz, imzn, ahıt tanımaz ol
du. Dünyanın huzurunu kaçırdı ve 
Polonyaya tnarruz etmek suretile 
bütün Avrupnya hakim olmak iddia
sını tnhakkÜk ettirmiye teşebbüs et
ti. Tecavüzün önüne geçmek, küçük 
milletlerin istiklalini korumak, nh
de, söze, Jıakka ve ,imzaya hürmet e
den, milletler için hürriyet ve istik
lal hakkı tanıyan yeni bir dünya kur
mak zarureti başgösterdi. İngiltere, 
bunun için harbe girdi. 

Devlet adamlarının gösterdikle
ri bu sebepler, kolaylıkla tah

min edebilirsiniz ki, zahiri sebepler
dir. Ne Hitler Almanyaya yapılan 
haksızlıklan tamir için A vrupaya a
teş vermiştir, ne de İngiltere dünya
ya nizam vermek ve küçük milletlere 
hürriyet ve istiklal hakkı 'temin et
mek için silaha sanlm1.tır. 

Bu harp demokrasi ile Hit lerizm 
arnsında bir ideoloji harbi de değil
dir. Ne Almnn milleti nazizm için 
harp etmekte. ne de İngiliz ve Fran
sız milletleri demokrasi için cepheye 
gitmektedir. 

Dava çok daha büyük, çok daha 
derin, çok daha geniş ve çok daha 
şümullüdür ve bu hak.ki sebep ayrı
ca tetkik ve izaha muhtaçtır. 

Yutkunmadan 
Yürünemigen 
Şehir 

(Başı 5 incide) 
kilere bir kadeh rum ve bir sigara 
içmek hakkı verildiği gibi .. Adam
cağız, evvelfı birinci kazığa bak
mıs, beğenmemiş, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, sırasile kazıkları dola
şır. muayene eder, vazgeçer, bir 
bnşlrnsına gidermiş. Hakim kız
mış: 

- Be herif, demiş, ne dolaşır 
durursun, beyhude zaman geçirir
sin? 

- Aman efendim, bırakın dola
şayım, buna kazıktan kaztğ9. ömür 
sürme derler. 

Bana da birisi, Beyoğlu cadde

sinde. bir knldınmdan ötekine, bir 
camcktından berikine baş vururken 
görüp te "ne dolaşıp durursun?,. 
dese vereceğim cevap şudur: "Bı

rak dolaşayım, buna yutkunma
dan yutkunmıya ömür sürme der
ler!,, 

Fakat, doğrusunu ist~rseniz be-
nl bu caddede yutkunduran sa
de lokanta vitrinlerindeki pisi ile 
levrek değildir. "Ya nedir? Canlı 

mı, cansız mı, yenir mi, yenmez 
mi?,, diye sormıya kalkışmayınız. 
En durgun zekalıla~' bile bu bah

si sezdiler mi cin gibi gözleri par
lar, leb demeden leblebiyi anlar, 
ateş kesilirler. 

Elbette siz de anladınız, yaşıma 
baSlma uymıynn şeyleri bana söy
letmeyiniz. .. 

Hfımlş: Geçen hattaki tnusahaoemde 
H:ılil Rifat P:ı ay:ı atfcdilınlş otnn fık
ranın asılsızlığını haber verdiler, not 
«eliyorum. 

TAN 5·11- 939 

Bir lngiliz Gazetesine Ankara Amerika Bitaraflık 
Göre Romanya Paktına 

Tehdit Altındadır AitLô.gilıa 
Kanununu 

Tatbike Baş adı 
(Başı ı hıcide) kında uzun uzadıya tefsiratta bulu

münasebetne lsveçe de İngiltereye nuyorlar. 
karşı fazla sempati göstermemesi yo- Athinika Nea gazetesi, Yunan mfi
lunda kapalı ihtarlarda bulunuyor. Jetinin büyük İtalyan milleti ile ca
Romanya yeniden tehdit edilmiye mimi bir surette teşriki mesai eyle
başlanmıştır. O derecede ki. bu mem- meyi daima pek ziyade ve samimi su
leketin Ankara büyük elçisi Bükreşi rette arzu eylemiş olduğunu ve buna 
ziyaret ettikten sonra nleliicele tek- binaen şimdi, iki memleket arasında
rar Ankaraya dönmüştür ve Roman- ki münasebetlerin Duçe ile Metaksa
y.:-ya bir taarruz vukuunda Türkiye- sın müşterek gayretleri sayesinde 
nin alacağı tedbirleri Ankara hüku- tarsinini göstermekle büyük bir mem 
metne müznkere edecektir. Bulgaris- nuniyct hissetmekte bulunduğunu 
tan üzerinde de tazyik y:ıpılm-ktn- yazıyor ve diyor ki: 
dır. Rusya ile Bulgaris+an arasında "Bu vaziyet Doğu Akdeniz!nde ve 
yapılmakta olan hava münakalatı mü 1 B~lkanla:da barışın id~~e ve talı..lci
zakercleri daha şimdiden Karadeniz mınde alakadar olan butun memle -
sahillerinde bir (sivil) hava üssünim ketleri memnun etmelidir.,. 
tesisini derpiş eylemektedir. Belki Asirmntos gazetesi, Yunan mille-
tle yakında öğrenilecektir ki, Rusya tinin bu yeni dostluk tezahürünü se

vinçle karşıladığını kaydediyor ve 
diyor ki: 

mesela Odesayı bir taarruza karşı 

müdafaa için şiddetli tedbirler al'Tl=ık 
ihtiyacını hissedecek ve buna hakkı 
olacaktır. 

Almanya, Balkan devlet1erile mfıt 
tcfiklcr arasında muk::ırenete m5ni 
olmak bakımından Rusyanın bu si
yasetini tasvip etmektedir. 

Diğer büyük bitaraf devletlerden 
Amerikayı, Rusya ve Alman ·a ümit
siz telakki ediyorlar, fakat bütün gay 
ret ve dikkatlerini Japonyaya ~evir
mişlerdir. Almanya, Uzak şarkta tn
giltereye karşı müşterek bir harp 
yapmak üzere Rusyayı Japonya ile 
barışa davet eylemektedir. Bunun i
çin de Rusyanın Çini .Taponyaya kar
şı sebepsiz olarak taarr..ız etmiş ol
makla itham eylemesi kafidir. Rus
yanın bunu yapması da pek muhte
meldir. Ancak şüpheli olan bir cihet 
varsa o da, Japonyanın Almanya t:ı
rafından yapıldığı gibi, Rusyaya ta
vizlerde bulunmağa muvafakat gös
tereceğidir.,, 

Ati na gazetelerinin tef s":rleri 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı bil-

"Bu tezahürün samimi barış arzu
sundan mülhem olduğu muhakkak
tır.,, 

İtalya - İsviçre arasında 
Berne, 4 (A.A.) - İsviçre ile İtal

ya arasında bugün bir anlaşma imza
lanmıştır. 

Bu anlaşmaya göre lsviçreden gi
den ve İsviçrcye gelecek olan her yol 
cu ve her eşya İtalya topraklarında 
azami kolaylıklara mazhar olacak -
tır .. 

Roma, 4 (A.A.) - Vittorio - Vene
to, muzafferiyetinin 21 inci yıldönü
mü bugün merasimle İtalyanın her 
tarafında tesit edilmiştir. 

Mussolini'nin beyanatı 
Roma, 4 (A.A.) - Venedik meyda

nında meçhul asker için yapılan me
rasimde bulunan halkın alkışları a
rasında balkona çıkan Mussolini, 
söylediği nutukta demf~tir ki: 

"Bugün İtalyan milleti 1918 zafe. 
rini elele vermiş ve memleketinin 
istikbal ve mukadderatına imanı o-

diriyor: larak temiz bir kalple kutlamakta-
Gaz :ı n - aır. z.oater"Junıt!ıe uıu r. yuıthD" uuuu 

rasında teati edilen mektuplar hak- fedakarlığı ile kazanılmıştır.,, 

(Başı 1 incide) 
lerıdlr ve :ırransa fle İngiltere Tür
kiyenin Sovyet Rusya ile mevcut ve 
iki memleket için istifadeli olan 
dostluk münasebetlerinin idamesi 
hususundaki endişesini tamamen 
teslim ve takdir etmektedirler. 

Nevyork, 4 (Hususi) - Amedka 
Cümhurreisi Mister Roosevelt, bu
gün saat beşte yeni bitarafhk kanun 
layihasını imzalamış ve bu suretle 
layihanın kanuniyeti tekemmül et
miştir. 

Ayan ve mebusandan müteşekkil 
Bu dostluk sağlam temellere da- muhtelit heyet kanun layihasının ni

yamyor ve Türkiye Reisicümhuru, hai şeklini hazırlamış, ayan bu layi-
Türk hükumetinin Moskovada Türk- havı 24 reye karsı 55 reyle, mebus.m 
Sovyet münasebetlerinde yeni ve 1 da.172 reye karşı 243 rey~e tasvip et
mesut bir merhale teşkil edebilecek miştir. 

bir anlaşmaya varmak için son haf. Layihada yapılan değişiklik 
talar zarfında hiçbir gayretten çe. l\" ht ]'t h t ı· ı'lıad ·· d 11r· 'k 

v • CJ u n ı eye ay a uç e6ışı 
kinmemiş oldugunu bılhassa hatır- lik t 

yapmış ır: 

latmaktadır. . . . ı - Bitaraf gemileri, BQyUk Okyanus 
Muvaffakıyet hır an ıcın pe>k ya. ve Hint Okyanusu sahillcrlle 35 derece 

kın gibi görünmüstü. Bu muvaffnkı- Şimal ar1.ının nltmdn bulunan Amerika 
yet elde edilememişse de, müzakc- kıtnsınn silah ve crphane mUstesnıı olmnk 
reler iki memle>kelin anl:ı.şma arzu ilzcre her t~ırlU eşya ~aşımalnrın::ı ı:1mdlkl 

b t ı . k kanunda müsa de cdılmektedir. Bu eşya 
Ve azın ini ozmamış U' a, esas no - Am rlkad n se\ krdilmeden evvel tnsarrııf 
ta buradadır. senetlerinin nlıcı namına tanzimine lilzum 

Bu talikin mühim sebepleri, l\fo_ görUlml'mcktcdlr. 
)otofun nutkunda aydınlatılmıştır. 2 - Amerikan kablo ve telefon kum-
B . Molotof diyor ki: p::ınyalannın muharip memleketlerle he

s bı cnrf usuliinü ipkn etmelerine yeni 
"Sovyetler Birliğinin bidayetteki kanunda mfisıındc cdılmektedir. 

maksadı, Türkiye ile Karadeniz ve 3 - Bitaraflık kanunu, Relslct\mhur 
Boğazlara miinhasır bir mü.znheret 
paktı idi. Fakat Sovyetler Birliği, 

Almanyaya karşı olan dostluk politi. 
kası mucibince, Türkiyeye Karade-

niz devletleri müstesna olmak üzere 
boğazların, bütün devletlerin harp 

gemilerine kapatılmasını teklif et
miştir. 

Yabancı talepler kar~ısmda 

tnrn!ındnn imzo edildiği tarihten itibaren 
Amerikan gemilerinin tasarruf senetleri 
bir ecnebi namına tanzim edllmlycn eşya
yı n:-ıklctmelcrlne kanun müsaade etmc
mekt.-dlr. 

Amerika kongresi, bunun üzerine 
mesaisini tatil etmiştir. Mister Roo
sevelt, ayan reisine gönderdiği mek
tupta vaziyetin yeni bir fevkalade 
toplantıya lüzum göstermemiş oldu
ğunu bildirmiştir. 

Mister Roosevelt, bundan başka, 
Bu suretle - zira bizzat Molotof Panama konferansının karar verdiği 

bu hususta mutabıktır - münaka-

şa götürmez bir surette anlaŞlltyor 
ki, Türkiye Başvekili son nutkundn 

Moskovadaki müzakerelerin bu defa 
neticelenmemesinin Saracoğlu • Mo. 

lotof arasındaki görüşmeler esnasın
da Türk _ Sovyet münasebetlerinin 

ananevi çerçevesine yabancı müta
lebatın ortaya çıkmasından mlıte-

işlememiştir. 

Molotofµn, Almanyanın arzusunu 

emniyet mıntakasının da tesis ohın-
duğunu ve kararın meriyete girdiği
ni söylemiştir. 

Emin bir membadan alınan bir ha 
bere gö~, Amerikan harp gemileri 
mezkur mmtakada yeni şimali At -
!antik ile büyük Okyanusun şimalin
de devriye gezmektedir. Cenubi A
merikanın bitarnf mmtakasınrla At
lantik sahili BrPzilva Unumv.ııv Ar
jantin, Büyük Okyanus sahili de Şili 

Fl.nla.Andı·ya Nazil/ide tatmin ettikten sonra, vaziyeti An
karaya izah edebildiğini zannetme-

so vy etlel e o.s Muallim ğe imkan vardır. Her halde, iki mem 
leket arasındaki müzakereler hak-

ve Ekua.tör tarafından kontrol edil. 
mektedir. 

Hariciye Nezareti, bu kararın hiç 
bir veçhile Amerika kıtasındakl cüm
hurjyctlcrden birinin cebir istlmalini 
intaç edemiyeccğini söylemi tir. Dev 
riye gemileri sadece hitaraf mınta
da dolasarak burada gördüklerini A
merika hükumetlerine haber vere -
ceklerdir. 

V e rm i g o r Değişıklik/er i ~:~: ~!~:~:~;ki:~~;n:sı!ıı ~iis;:~~ 
(Başı 1 incide) Nazilli, (TAN) - Bölgemiz ilk rette farklı olmamasına ve Moloto-

mektep muallimleri arasmda §U de-
bqvekilin beya.nab ğişiklikler yapılmıştır: 

Finlandiya Başvekili Kajander bu Nazilli istiklfıl mektebi baş mual-
akşam radyoda söylediği bir nutuk- limi İsmail Okçu, Ortaklar köyü baş 
tn demiştir ki: muallimliğine, Yenipazar nahiyesi 
~izim bi:araflık a~imiz. Sovyet- yatı mektebi müdürü Fehmi Yazıcı

lerın rne~lı~at~ı mutemadıyen art- oğlu, İstiklal mektebi baş muallimli
tırmaları ıçın bır basamak olamaz. ğine· İstiklal mektebi muııllimlerin
Kabul. cdemiyeeeğiı:niz bir. şe!. var~a 1 den Hasan Çetintürk, llamzallı köyü 
o da ~ıtaraf olan meml~ketı1?ızın hur muallimliğine; Hamzallı muallimi 
riyetınden vazgeçme~tır. ~ı~ İskan- Rıza özde onun yerine; İstiklal mek
dinavya memleketlerıle tarıhı ve har tebinden Leman Ege, Nazilli Turan 
si bin senelik bağlarla baglı bulunu- mektebine; İstanbul muallim mekte-
yoruz. bi mezunlarından Fahamet Eleman 

Hangö. civarında Ruslara bir üs da onun yerine, Beş Eylul mektebi 
vermemiz Finlandiyanın emniyeti i- muallimlerinden Salih Dinccr, Bila
çin tehlike teşkil eder. Halbuki Le- va köyü muallimliğine; Zonguldak 
ningradın müdafaasına hiç de lfızum muallimlerinden Lutfiye de onun ye
yoktur. Dünya efkarı umumiye~i rine; Bereketli köyü muallimi Şevket 
tehdidin hangi taraftan geldiğini Öncel, Pirlibey köyü muallimliğine; 
muhakeme edecektir. Her halde bu, Sultnnhisnrdan Fatma, Dalam:ı mu
Finlandiya ve İsveç tarafından gel- allimliğine; !zmir mualllm mektebin 
memektedir. den mezun Zübeyde de onun yerine; 

Müzakereler devam edecek ayni mektep mezunu Seniha, fsabey-
Müzakereler, evvelkilerden daha li köyüne tayin olunmuşlardır. 

dostane bir hava içinde geçmiştir. • 
Fakat pek muhtemel olarak $talinin Nazilliye ve mülhakatına mensup, 
bu görüşmede bulunmayışı dolay•si- 80 muallim, Beş Eylul mektebinde, 
le, ikinci görüşmenin tarihi tesbit e- ilk tedrisat müfettişi İsamettin Özen 
dilememiştir. Bundan dolayı müzake- erin riyasetinde toplanmış, içinde bu· 
relerin devamı şekli üzerinde bir şey lunduğumuz ders yılı zarfında köy 
söyliyemem. ve şehir mekteplerinde takip oluna-

Finlandiya, Sovyetlcr birliği ile cak terbiyevi ve kültürel esasları ko
dostane ve dürüst münasebetler ida· nuşmuştur. 

=================== me arzusundadır. Finlandiyanın va- üç gündenberi durmuşt:.ır. 
zlyeti, bugünkü güçlükler karşısında Hüklımet radyoda bir beyanname 
naziktir. Fakat Finlandiya, Sovyetler neşrederek halkı sükiınete ve disip
birliğine karşı hüsnü niyetini göster- line davet etmiştir. 
mek bahsinde mümkün olan bütün Sovyet Donanma 
burhanlan vermiştir. Kumandanının .özleri 

fun "Türkiye ile fikir tcafüinin kar. 
şılıklı noktai nazarların aydınlanma

sına geniş bir surette hizmet etmiş 
olmasından,, dolayı fevkaltıde mem. 

nuniyct göstermiş olmasına bakılır
sa, Soyyet Hariciye Komiserinin 

Türkiyenin azimli hattı hareketin
den dolayı fazla muğber olmadığı a

şağı yuknn muhakkak gibidir. 

Kanun layihası Mecliste 

Ankara, 4 (TAN Muh:ı.biri bildi. 
riyor) - Hiikümet, Ankara paktına 
ait kanun layihasını bugün Meclise 
vermiştir. 

Pazartesi günü sccilecek olan Ha
riciye ve Milli Müdafaa Encümenle
rinin ruznamelerinde birinci mncl

deyi Ankara paktı kanunu layihası 

teşkil etmektedir. 
Parti Gurupunun bu sah günü 

yapacağı mutat toplantıda Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu son vaziye. 

ti ve bunun akislerini izah edecektir 

Dahiliye Vekili Kayscride 
Tetkikler Yapıyor 

Kayseri, 4 (A.A.) - Tetkik seya

hatine çıkmış olan Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak bu sabah buraya gelmiş-
tir. Valimiz ve vilayet erktinı tara -

fından karşılanmıştır. Dahiliye Ve
kilimiz muvasalatından sonra kaza 

kaymakamlarile alakadar olmuş, iza
hat almıştır. 

Faik Öztrak, saat 17 de halk, mü
essesat, birlikler ve teşekküller mü-

messillerini kabul etmiştir. 

Znnnedildiğine göre bu mıntakada 
mu})arip devletlere ait gemilerin fa
aliyette buluncluklan görülecek olur
sa bu gemilerin mensup oldukları 
memleket nezdinde !-'fiplomntik teşeb 
büslerde bulunulacaktır. 

Hariciye Nazın Hull, Bahriye, Ad
liye, Maliye, Ticaret ve Harbiye Ne
zareti erkanını toplıyarak bitaraflık 
kanunu ile alakadar olmak üzere 
h::ı.rp sahası hakkında Reisicümhu
run ısdar edcceN-i emirnameyi hazır
lamıya başlamıştır. 

Harp sahasının Mnnş deniziJe Şi
mal denizini de ihtiva edecek suret.. 
te tesbit edilmesi kuvvetle muhte. 
meldir. 

Yeni siparişler verildi 
Nevyork Herald'ın i.iğrendiğine gö

re, Frnnsız ve İngiliz aianlnrı Ame
rikan tayyare imalatçılarile 175 mil
yon dolarlık bir mukavele yapmış -
lardır. 

Bazı kaynnklara göre slp!tric:: edi
len tayyare adedi 2500 na 3000 dir. 
Paris gnzetelcrinden birinin verdiğ'I 
bir habere göre müttefiklerin Ameıl
kava verdikle>ri &ipari§hr bir milyar 
doları bulmustu,r. 

Dünya m:ıtbuatmda akisler 
Bi.itiin dlinya matbuatı, bu hadise 

ile me>şguldiir. Amerika matbuatm'.n 
mi.italf'asını ,.evyork Timcs şu şekıl
de hultıc;a ediyor: 

"Konııre azasının biiyük bir .kıc::. 
mı sililhlara konan ambargonun kal
dırılması harbi kıs::ıltacağı ve Ame
rikanın harbe siirüklenme5i tehlikesi 
ni azaltacağı kanaatinde bulunmak. 

tadır." 

* Bütün ı.ondra gaıeteleri hadisevf 

bir :zaferidir. Müttefiklerin göreceli 
yardım büyüktür. Fakat, Roosevelt'
in kazandığı zafer daha büyüktür. 
Amerikanın karan ilim olunması 

üzerine Bertin radyosu bunun "harp 
ten istifade eden Yahudilerin çevir. 
diği bir entrika,, dan başka bir şey 
olmadığını söylemiştir 

* Küçük bitaraflar da umumiyetle 
Amerikanın kararından memnun
dur. Romnnya, karan, Almnnya için 
bir ölüm darbesi saymnktad1r. Yu.. 
goslavyada kararın küçük milletleri 
korku ve endişeden kurtardığ: hisso 
lunuyor. Bu1garlstanda Amerikanın 

bütün sempatisini demokrasiler le. 
hinde gösterdiği kananti izhar olun
maktadır. 

Mir gazetesi diyor kl: 
"Ambargonun kaldırılma!n Ame. 

rikanın bugünkü ihtiltıfta açıkçı 

demokrasileri iltizam ettiğini göste.. 
rir.,, 

Rooseve1t'in sözleri 
Vaşington, 4 (A.A.) - Mac Cor

mack, Mebusan Meclisinde Ameri.. 
kanın Moskova Büyük Elçisinin Mo.. 
lotofun nutku üzerine geri çağrılma 
sını istemişti. 

Reisieümhur Roosevelt bn mesele 
hakkında gazetecilere yaptığı beya
natta "Çirkin bir harekete ayni çir
kin bir tarzda mukabele edilmez,, 
demiştir. 

Muharip devletlere aft den!ınttıla
nn Amerikan sularında seyriseferi. 
ne dair Amerika Refsicümhuru ta-
rtifından bugün bir nizamname imza 
lanmıştır. Reisicümhur diyor ki: 

Amerika ittihadının kara sularına 
veya limanlarına Franız, Alman, Po 
lonya, İngiltere, Hindistan, Avus
tralya, Kanad:ı, Yeni Zelanda ve Ce 
nubi Afrika denizaltılarının girme
sinin yasnk olduğunu beyan ve ilan 
ederim. 

Yugoslavyadan Harice 
Gitmek Yasak Edildi 

Belgrat, 4 (A.A.) - D. N. B.: Btr 
emirname ile bugün Yugoslavyadan 
muhaceret yasak edilmiştir. 

Bu emirden sonra, pasaport verfl
mediği gibi, muvakkaten Yugoslav· 
yaya gelmiş olan Yugoslav devlet a· 
damlan bile gidememe!tte<lir, 

Bulgaristan • ltalya 
Arasında 

Sofya, 4 (A.A.) - Bulgaristan Ile 
İtalya arasında ticaret mübadeleleri 
ve tesviye t~rzlan hususunda son 
enternasyonal vaziyet dolayısile h&
dis olan müşkülAtı izale eden bir mü
temmim protokol 'bugı1n Başvekil K6 
ıeivanof ile İtalya elçisi arasında im
zalanmıştır. 

--<>--
Yugoslavya ve 

Macaristandakl Almanlar 
Meselesi 

Budapeşte, 4 {A.A.) - Reuter .: 
jansı muhabirinin öğrendiğine göre, 
naz! ajanları, Macar ve Yugoslav köy 
terinde yaşıyan Almanlara kendile
rinin Almanya.ya sevkedileceklerine 
dair dolaşan haberlerin asılsıı:- .:ldu
ğuna dair teminat vermektedirler. 

Bratislava'da Macarlar 
Aleyhine Tezahürat 

Budapcşte, 4 (A.A.) - Bratislava
da mühim karışıklıklar vuku bulmut
tur. Halk Macar partisinin binasına 
girmiş ve her şeyi tahrip etmiştir. 

Macnr gazete idarehanelerinin cam
ları kırılmıştır. Bu kamaklıklar, Rib
bentrop ile Ciano arasında yapılan 

anlaşma mucibince çok küçük bir 
Çek arazisinin Macaristana verildiği 
güniin yıldöniimü mün::ısebetile vuku 
bulmu5tur. 

----0-

Vilnoda Alınan Tedbirler 

Fin murahhaslan hükOmetten ye. 
ni talimat istemişlerdir. İskandinav
ya memleketleri efkan umumiyesl 
Rus - Finlandiya müzakerelerinin 
neticesi hakkında çok bedbindir. 

* Finlandiya hükumeti Hclslnkfyl 

Moskova, 4 (A.A.) - Donanma 
kumandanı L. Mologin bugün rad
yoda söylediği bir nutukta demiştir 
ki: 

0Bnltık Kml filosu her ihtimale 

karşı hazır bulunuyor. Hükumet e. 
mir verir vermez, Sovyet Rusyanın 

düşmanlarına kar~ her nereden ge. 
lirse gelsin hnrbe atılacağız ... 

Fransa • Yugoslavya 
'.Arasında 

derin bir memnuniyetle kayd·~tmekte 
V'e kararın manevi müzahereti de 
tazammun ettiğini anlatmaktadır . 

Kaunas, 4 (A.A.) - Vilno mınta· 
kası komiseri halle nezdinde bulunan 
bütün si1ahlann derhal teslim edil· 
mesinl, radyo Aletlerinin kontrol e
dileceğini, ecnebi memleketlere alt 
bayrakların celdlmesi yasak olduğu· 
nu ve devletin emniyetine muzır ha
berlerin işı.a cdilmem!'smi bildirmi~· 
tir. Bu falimata mugayir hareket e
denler, şiddetle cezalandırılacaklar

dır. 

tahliyeye devam ediyor. Şehirde nü
fusun ancak yüzde onu kalıyor. Tal

J lln - Helsinki arasındaki münnkaltıt 

Belgrat, 4 (A. A.) - Franııa fle Yu 
goslavya arasında pek yakında tica
ret müzakereleri baslıvacaktır. 

* Parls gazetelerine göre. Amerika 
kongresinin karan demokrasinin 
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SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

No. 28 Tel. 43849 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü llcinları 

Eski POrlelds Hasan ve yeni Cihangir mahallesinin eski Alçakdam yeni PürteıA, 

sokağında vAkl ~ Hasan (efendi) canill imamına meşruta arsanın 662 ada 
ve 31 parsel ile Evkat namına tesbitl yapılmış o1duğundan bu arsada tasarruf iddia 
edenlerin usulcn mahkemeye ve Evkafa müracaatları. (9171) 

Devlet Limanları lıletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Yeni yapılan Galata nhtımındald yolcu salonu mutbahı için: - -A - Mevcut izahnamesine g6re fırın ve ocak tesisatı yaptırılacak ve mnteaddlt 
sıcak dolap ve su wbcı cihazlar konulacaktır. 

B - Bir adet soğuk hava odası tcsisab yaptırılacak ve müteaddit soğuk hava 
dolaplan dondurma lmtıllne mahsus dhaz vesaire satın alınacaktır. 

Bu bapta tanzim kılınan izahnameyJ almak ve ona gllre teklitte bulunmak Qıe
re alik.adarlann umum müdürlük binasındaki levazım müdilrlilğüne müracaatları, 
tekilllerlnl de azami 17-11-939 tarihine kadar tevdi etmeleri 11An olunur. (9173) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fabrika binası tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıııtır. 

2 - Keılf bedeli (4751,13), muvakkat teminatı (357) liradır. 

S - Eksiltme 17/11/939 Cuma günü saat (15) te Fabrikada mfite~el--k!I Ko
mi17on huzurunda yapılaca'kUr. 

4 - Mukavele, eksiltme, Nafra İlitcri Umumi, Husust ve Fcnnt şartnameleri, 
proje keşif hulasasilc buna mütcfcrri diğer evrak Fabrika mildürlüiündcn paraaıı 
olarak alınabilir. 

5 - Taliplerin, bir taahhütte i~bu münakasa mevauu tamlr gibi 5000 lira mer
tebesinden olan her hangi bir i~l muvaffakıyetle ifa eylediklerine dair vesikalara 
istinaden İstanbul Viliyctindcn, en fazla eksiltme tarihinden sekiz rün '!VVCİ alın. 
mıı ehliyet ve 939 yıllllll ait Ticaret Odası vesikalaruu hamilen muracaat eyleme-
leri lüzumu illn olunur. (9055) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türle Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

, 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat ffankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarl'Uf hesaplannda eıı 

u 50 lil'ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ı~ağıdakı 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet l.OOU Liralık 4,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 .. 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 .. 4,000 " 
100 • -1 • 5,000 ~ 

l20 • 40 • 4,800 ;., 
l60 • 2U • 3,200 ;, 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir. sene içinde 50 liradan aşağı 
diışmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektlt 
Kunlnr senede 4 defa, l EylUI, 1 Bırincikanun, 1 Mart ve 1 llazuan 
tarihlerinde çekilecektir. 

ikisi de birbirine hayran 

Güzelliklerinin aynası olan parlak ditlerinde birbirine karşı 

ve saadetlerini ..... 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa muntazaman kullandıkları 

Yarattı. Çünkü RADYOLIN eadece di,leri temizlemekle 
kalmaz, dit etlerini ve ditleri kuvvetlendirir, ağıza gıren 

mikroplan öldürür. Böylece bütün vücudun 
sıhhatini temin eder. 

Memlekette ağzının tadını bilen her kes, 

ALI MUHİDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelerinin müşterisidir. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

' 
Ali Muhiddin Hacı Bekir Ticarethaneleri 

Ramazanı şerif münasebetilc muhterem müşterilerine KA YMAKLl 
LOKUM, KESTANE ŞEKERİ .MEYVALI ve SÜTLÜ KARAMELA
LAR ile SARAY BAKLAVASI, TULUMBA TATLISİ yaptığını ilan 
----------•eyler. __________ ,., 

~ ........................... -. ........... . 
MEMUR ARANIYOR 

İstanbul civarın:Ia bir fabrikada yazı ve hesap işlerinde yardımcı 
olarak çalışmak ve evvelemirdc imtihana tabi tutulmak üzere hesa
ba ve türkçe yazı makinesine a~i na genç bir memura ihtiyaç vardır. 
Galatasaray Ticaret kısmı mezunları tercih edilecektir. Talip olanla
rın sarih adreslerini v~ kendi el yazısilc yazılmış hal tercümelerini 
ve bir adet fotoğraflarını havi mektuplarını (Fabrika) rümuzile (İs
tanbul 176 Posta kutusu) adresine postaya vermeleri ilan olunur. 

1 
Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlü9ünden: 

Fabrikamız gemi tamir islerinde kullanılmak O.zere (Bcs) ve Torna işlerinde kul
lanılmak üzere de (Beş) ki cem'an on işçiye ihtiyaç vardır. "Sanayi mektebi me
zunlan tercihan kabul olunacaktır.'' Talip olanlann gerek şeraltl ö~enmck ve 
gerekse im ilhan olmak üzere Gölcük Den iz Fabrikalnrı Umum MildiirlUğune mü-
racaatları. (9018) 

..- ı DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: De ta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüv i Her Nev'i araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassısdır. 

1 
1 

' BilUınum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır. __ _.., 

5 -11. 939 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

Tüccar ve Gümrük Komisyoncularına 
Bundan böyle her hangi bir eşyanın gü mrilk ithalAt tarlfemlzdeki tatblk yerini 

anlamak maksadile eşhas ve ticaret erbabının Gilmrilkler Umum Mildilrlilğüne :ra
pacaklan müracaatlar için Başmüdürlüklerde ve komisyoncular birliğinde mevcut 
ve bedelsiz olarak tedarik edilecek formüller kullanılacaktır. Bunların kullanma 
tarzı üzerlerfnde gösterilmiştir. Başka suretle yapılacak müracaatların nazan iti• 
bara alınmıyaca~ı ilAn olunur. (9140) 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
İklncltesrin ayı içinde İstanbul ve Ankarada Türk Hava Kurumu tarafından 

amatör tayyare modelcileri arasında teşvik mfisabakalan tertip edilecektir. 
Müsabakalarda üç esas gözönünde tutulaç:ıktır: 
1 - Beynelmilel havacılık tesekkfılüniin s:ırtlarına uygun !Astık rnot&rlQ 

modeller arasında, el lle haval:ındırma ve modelin kendi kendine yerden kesile
rek havalanmasına göre iki seri. 

a - Mesafe, 
b - Zaman müsabakaları, 
2 - Beynelmilel havııcılık teşekkOlilniln ~art1an dısında kalıın küçi1k n 

bOyük olarak tasnif edllecek iki seri lastik motörlil modeller arasında. 
a - Mesafe, 
b - Zaman milsabakalan 
3 - Modellerin iyi yapılmaıan yani işçilik bakımından müsabaka. 
4 - Her müsabakada birinci, ikinci, üçüncü seçilecek ve bunlara kıymeUi 

mO.katatlar verilecektir. 
5 - Fazla malı1mat fstiyenlcr İstanbul Türk Hava ·Kurumu Şubesinde 

Türkkuşu ispekterliğine müracaat etmelidirler. 

~ ...................................... ... 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR, 

1 9 4 o 
iKRAM iYE PLANI 

Keıfdeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteırin tarihlerinde yapllacakhr 

- 1940 ikramiyeleri: 
1 adet 2000 liral:k 2000.- lira 

3 " 
1000 

" 3000.-
" 6 .. 500 

" 3000.- " 
12 " 

250 .. 3000.- " 40 " 100 •• 4000.- .. 
75 ,, 50 

" 
3750.- " 210 .. 25 .. 5250.- .. 

Kumbarah ve kumbarasız hesaplarında en az elli 
lirası bulunanlar kuraya dahil edileceklerdir. " ........................... ..,, 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliijinden: 

Sirkeci rıhtımında Gümrük kapısı açığ''lda bulunan zincir ve demir kfitlclerlnfn 
temizlenme aameliyatına başlanmıştır. 

Bu ameliyat devam etliği müddetçe bu işte kullanılan ve giindüz iki siyah küre 
ve gece çift kırmızı fener taşıyan algarina ve dalgıç snndnllarına çaparlz verilme· 
ınesi ve kabında deniz altında atılacak dl nıımlt sademesinden masun kalınması fcin 
büyük küçük bütün gemi ve mcrakip ve sandalların bu \"CSnittcn açık geçmeleri 
UAn olunur. 

~r. SUPHI SENSES \ KAYİP - Fatih .askerlik şubesin· 
tdrar yollan hAstalıklan mO.teha!!sı<ıı 1 1 den aldığım askerlık terhıs tezkere-

Reyoğlu Yıldız sineması karştSJ Lek- mi kaybettim. Yenisini alacağımdar 
lpr an:ırtıman. Fakirler,. """rıı!!l~ hükmü yoktur. - Edirnckapı clvı· 

ı'el : 439:' , rında Atikalipaşa mahallesinde Tür 

Mantarlı muşambalar, storlar 
perdeler ve sair her türlü 
TEFRİSAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BA· 
KER mağazalarında her yerden 
müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya d:ıi· 
remizde haseler. yatak çarşaf 
lan ve yünlü yatak örtiilerinin 
fiatlan kıyas kabul etmez dere-

cede ucuzdur ve rekabetten 
ArldirlPr 

be sokağı 18 No. da Riz:cil 310 do· 

ğumlu İsmail oğlu Şaban. 

İstanbul İkinci iflas m,"?murluğu!l 
dan: İflası üzerine alacaklılara yap· 

tığı konkurdato teklifi mahkemecı 

tasdik edilen manifaturacı Ali Enish 

aJacaklılar kararile satılan malları 

nın pny cetveli yapılarak iflas ida· 

resince daireye bırakıldık! ilan olu 

nur. (21670) 

Sahibi ve NeP"iyat Müdürü Halil LOtfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecılik ve 
Nep-fyat T . L. $. Rımldıih Vf'l' TAN l\fat1'ıuun 


