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Iskoçyada 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

. 
ÇOCUK ANSiKL OP E D iSi 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetll ,.u
dımcısı, çocufun en zengin kQtüphanesldir. Côcutunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hedi:ye
dir. Müessesemiz tarafından neşrcdilmi:itir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Bir Hava Harbi Oldu 
Alman Tayyareleri lngiliz1 Ş. Saracoğlu 
Gemilerine Taarruz Ettiler 4 Gafenko ile de 

Gemilerin Ef radzndan 35 Kisi O ldü 
J 

J\lmanyanın Merke~i ve Şimali mıntakalanncla kepi uçu,lan yapan lngüiz tayyareleri bir UÇUf unaıında.. 

Düşünme 

Sırası 
Hitlere 
Geldi 

Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

Garpta Almanlar Dün 
ilk Taarruzu Yaptılar 

B fr haftadır Bitler düJijnllyor: 
Sulhü nasıl temin etmeli, 

IUlh olmazsa ne yapmalı? 
İngiliz Başvekili, cevabi nutkunu 

IÖylediği gündenberl, Berlinde ya
l>ılan fevkalade içtimalar hep bu su
-1in cevabını bulmak maksadile ak

Fransız Topçu Ateşi 
Hücumları Durdurdu 

HitlerStaline 
Bir Mektup 
Göndermiş! 

tedilmektedir. 
liitler son nutkuna kadar hep sul

he inanmıştı. İngilizlerin ve Fransız
ların Polonya için harbi idame et
~k istiyeceklerini ummamıştı. Son 
l\ılh taarruzu ile de dünya efkarı u
ı.ıuıniyesini kazanacağını zannedi. 

Almanların Garpte Hücuma Hazır 800-900 
Bin Askeri Seferber Ettikleri Haber Veriliyor, 
Bir Çok Kıtaat ilk Ateş Hattına Sevkedilcli 

=--o
G e lecek Cevaba G öre 

Kati Bir Kara r 

Verilec eği Söyleniyor 
)'ordu. Bütün bu hesaplar, boşa çı- Londra, 16 ( H ususi) - Hava 
kınca, şimdi düşünme sırası Hitlere Nezareti tarafmdan netrolunan 
leldi. tebliğlerde, Alman askeri tayya-

liitıer uzun bir harbe mukavemet relerinin b u gün lıkoçyaya k&111 
~ebUınek için Sovyet Rusyaya ne b ir akın yaptıklan ve zayiata uğ
dereceye kadar ve ne vakte kadar nyarak döndükleri b ildiriliyor. 
iiivenebilir? s Verilen malumata göre, Alman _ 
t 

ovyet Rusya, Almanya ile akdet.. F 
ir.· lann tayyare hücumu, orth köprü-

f 
~ı ademi tecavüz paktının müki-

at sü ile Rosyth mıntakasında yapılmış 
l> 1 

olarak Adriyatik denizini aldı, tır. Forth köprüsüne hiç bir bomba 
,_ 0lonyanın yarısını işgal etti, Bal- t 1 ~anlarda Alman istilasının önüne isabet etmemiştir. Alman ayyare c-
geçt' rinin İskoçya sahillerindeki hedefle-
b ı. Askeri bir ittüak için Sovyet b · · "lu,,.. re yaptıkları hücum teşeb iısıinde, 
le -:.r.aya bundan başka ne vaadedi. 
.\ hılır. Kaldı ki, Sovyet Rusyanın sivil halktan kimse ölmediği gibi hiç 

1rnan ademi tecavüz misakını im.. bir hasar da kaydedilmemiş, buna 
~ ettiği gündenberi takip ettiği si. mukabil, Almanların en az 3 bom -
d.aset hep Avrupadaki yangının ken- bardıman tayyaresi kaybettikleri an
~ topraklarına sirayetine mani ol- }aşılmıştır. 

Ya :matuf görünüyor. O, etrafını Tayyare dafi toplan kullanıldık. 
f:iş bir sulh çeIJ\t>eri ile.s~vil'E:_~ek tan başka İngiliz tayyareleri de ha-

be girmekten uzak\l_~~a ça . la karşılaşmışlar ve halk hava 
( - ,~. 5 SU. 1 • lirbini seyretmiştir. 

. .. ~ ~ı ..... ~ .r. 
•• ... C'~ t 

.-_--: :' . 
't: • 

Bahriye nezaretinin diğer bir teb
liğine göre, Alman tayyareleri Forth 
da İngiliz gemilerine taarruz etmiş
lerdir. Bu taarruz esnasında İngiliz 
harp gemileri yakınına bombalar 
düşmüş ve Southampton kru\Tazö
ründe üç, Edinburg kruvazöriinde 
yedi ve Oohavk destroyerlerinden 25 
kişi ölmüştür. 

Londra, 16 (Hususi) - Sulh 

taarruzunun bota gitmeıi üzeri
n e Almanyanın takip edeceği 
hattı hareket, günün en mühim 

meselesin i tetkil etmekte devam 
ediyor. Berlind e göze çarpan en 

müh im nokta, H itlerin h ükUmet 

ve ordu erkanı i le konutmalarma Tebliğde taarruza iştirak eden 12, 
veya 14 Alman tayyaresinden dördii- d evam etmeıidir. 
nün düşürüldüğü tasrih olunmakta- Bir rivayete göre, Anmanya, yeni 
dır. Bu düşen dört tayyareden üçünü kararını Rusya ve İtalya ile istişa
İngiliz tayyareleri düşürmüştür. reclen veyahut bu devletlerle bir 

Forth üzerine Almanlar tarafından konferans yaptıktan sonra verecek
yapılan taarruzu bildiren bahriye 1ir. 
nezaretinin tebliğinde Royal Oaka Stallne Mektup 
taarruz eden Alman gemisinin Re- Henüz teeyyüt etmiyen bir habere 
pulse zırhlısına da taarruz ederek a- göre, Hitler, geçen hafta sonunda hu
ğır surette hasara uğrattığı hakkın- susi bir kurye vasıtasile, Stalinin şah 
daki Alınan iddiasının manasız bir 

1 
sına verilmek üzere Moskovaya bir 

uydurma olduğunu beyan etmekte ve mektup göndermiştir. Almanya, bu 
(Sonu Sa: 8, Sil: Z) fSonu Sa. 6. Sü. 5) 

Tiirk ·Rus Paktı Hakkında 
Henüz Tafsilat Alınamıyor 
Bir Bükreş Haberine Göre, Türkiye, 

Müttefiklerinin Menfaatlerine 
Aykırı Hiçbir Şey Kabul Etmemiştir 

Moskova, 16 (A.A.)-Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa.racoğ

lu bugün Sovyet Komiıerler Heyeti Reiıi ve Hariciye K omiaeri 

Molotofu saat 16 da tekrar ziyaret etmittir. Mülakat iki aaat ıür
müftür. Umumi intıba, müzakerelerin henüz bitmediği mf'rlc,... 
zindedir. 

Saracoğlu - Gafenko Görüşecekler 
Londrn, 16 (A. A.) - Bükreşten Röyter ajansına bildiri· 

liyor: Saracoi{lu ile Gafenko arasında ya Köstencede, yahut 
Karadenizde bir mülakat yapılacağı ,.e bu mülakatın Türkiye 
hariciye vekilini ml'mleketine götüren gemide ''ukubulacağı 
tahmin edilmektedir. 'riirk · Soyyet paktı hakkında kati hkbir 
tafsilat ,-erilmemesi, gerek buradaki, gerek diğer Balkan 
memleketlerindeki resmi mahafili mütereddit bırakmakta· 
dır. Bununla berabl'r umumiyetle iyi haber alan mahafiller 
Türkiyenin, müttefikleri menafiine aykırı hiçbir şey kabul 
etmediği kanaatini izhar etmektedf!"ler. 

Miizalcerelerin u. ........... ı s-.p1er 
J.ondra, 16 (A. A.) - Timc•s gazetesinin diplomatik muhabiTi yazı · 

yor: Sovyet - Tiirk konuşınnlan neticeye yaklaşmaktadır. Molotof - Sa. 
racoğlu göriişmcJerinin uzun fa ılalara uğramasını, mii~külittan müte· 
\·ellit zannctmcğc mahal yoktur. Sovyet tekliflerinin, Ankara tarnfm
dan Londraya \ ' e Parise bildirilmesi keyfiyeti, Ribbentropun ziyaretin· 
den ileti gcll'n teahhiirlcrle, Sovyct1erin Baltıktaki meşguliyetlerine 

inzimam etmiştir. Türki~·e hiikumetinin, Balkan hükömetlerini alaka
dar eden maddeleri, kendilerine tebliğ ettiği muhakkaktır. 

Alman Diplomasisinin Gayretlerine Ra 9 men 
Paris, 16 ( .\. A.) - Başlayan hafta, şimal ve Balkan mıntakalan 

cihetinden çok mühim bir diplomasi haftası olarak teıakki edilmekte
dir. Moskova görüşmeleri Frans!z matbuatının fevkalade dikkatini 
çekmektedir. 

Ordr~ gazetesinde Pcrtinax, Türk - Sovyet müzakereleri hitam bu
lunca, neticenin bir taraftan Fransa ve İngiltere ve diğer taraftan da 
Soyyetler birliği arasında bir nevi köprü tesis edeceğini ve Türkiyenin 
bu köprünün mesnedini teşkil edeceğini bildiriyor. 

"Alman d iplomasisi bu köprünün inşasına ll\ani olmağa çalışıyor, 
fakat Türkiye tarafından demokrasilere karşı yapılan taahhütleri teh
likeye dÜŞLİrme~e muvaffak olamıyacaktır. Zira, doğu meselesi bütün 
vüsat ve ehemiyetiyle ortaya geldiği zaman İngiliz filosunun müzahe
rctindeki avantaj Ankara hükumeti için pek büyüktür.,, 

EN SON DAKiKA 

MoskovR, 16 (Hususi) - Tas ajansı, Kafkasya hududu boyunca Sov
'/ct kıtalarının kuvvetli tahşidat yaptıklarına dair, Brittsh Unıted 
'ress'in verdiği haberi kati olarak tckt p etmektedir. Bu hususbkİ bir 
ebliğde denıyor ki. "Tas ajansı, bu haberın tahrik maksadilc tertip 
J:ldiğıni ve garaze müstenit olduğunu beyana mezundur." 

* Londr:ı, 16 tA.A.) - (Hnvas) - Sovyet EI~isi Maisky bugun oğ. 
eden sonra Harıciye l'\ezant.ne giderek Lord Halifax ile gortişmuŞ
ür. Zannedadiğine eöre, bu konu~me, iki memleketin ticaret munn. 
;ebetleri ve Türk _ Sovyet, Sovyet - Finlandiya müzakereleri g bi gü. 
nun meseleleri hakkında cereyan etmiştir. 

* Londra, 16 (Hususi)- Yeni I n yan Sef.ri B st·an ni, ya"Ul Lord Ha.. 
ııfax'la görüşecektir. Italya sefiri, bu münasebetle hukum tınin bazı 
'l'leseleler hakkındaki hattı hareket n1 tasrih edecektir. Bu temasa, e. 
hemmlyet veriliyor. 

* Londra, 16 (Husust) - Stokholm konferansının, Roosevel~ ile Mtıs-
'olıniden umumi bir sulh için tavassut etmelerini istiyeceği hakkındaki 
,ayialara hiçbir kıymet atfedilmemektedir. Konferansın böyle bir tek. 

f hazırlıyacnğına katıyen ihtimal verılmiyor. 

Tan, makinesindeki husust tertibat 1&yesinde bu sütunda ller ırün en son da
kika Relen hııb('l'lerl V<'Tecektit' HııbeT olmııdılh rlln bu ltmm bruı kalacalttn 
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PENCEREMDEN! 

Eski ve Yeni 
Centilmenlikler 

Yazan: M. Turhan TAN 

R ecüliis hikayesi - yurdseverlik 
sevkile yapılmış yüksek jest

lerin en kuvvetlilerinden biri olmak 
ve vatani centilmenlik nümunesi 
sayılmak dolayısile - pek meş· 

hurdur. Bu zat eski Roına 

konsüllerinden idi. Mükemmel 
bir ordu ile şimali Afrikada şehirler 
zaptedip duruyordu. Fakat bir mu
harebede KartacaWarm eline <:sir 
düşmüştü. 

Aradan beş yıl geçti. Karta<'ada 
Romalı ve Romada Kartacalı esirler 
büyücek bir ordu teşkil edecek ka
dar çoğaldı. Kartaca bu vaziyeti gö
zönüne aldı, esirlerin mübadelesini 
Rom.aya teklif etti ve bu işi başarmak 
vazüesini de Recülüse yükledi. La· 
kin onu yola çıkarmadan önce Roma 
senatosunun vereceği cevabın müs
bet veya menfi olmasına bakmıyarak 
Kartacaya döneceğine dair kendisin
den yemin istedi, Recülüs de namusu 
ve şerefi üzerine and içmekte tered
düt göstermedi. 

Recülüs Roınaya gelince her Kar
tacalımn fazla bir düşman demek o
lacağını ve Kartacadaki esir Romalı
ların öldürülmesinden ise Romaya 
Jıiçbir zarar gelmiyeceğini ileri süre
rek esirlerin mübadele edilmesi tek
lifini reddetmelerini senatörlerden 
rica etti. Onlar bu ricayı doğru bul
makla beraber Reciiliise Romada kal
masını söylediler. O, içmiş olduğu 
andı hatırlıyarak bu telkini kabul 
etmedi, senatonun menfi cevabını ta
şıyarak Kartacaya döndü ve vatani 
centilmenliğinin tarihi mükafatım 

görerek Kartacalılar tarafından • çi· 
viJi bir fıçı içinde yüksek bir tepe
den uçuruma atılmak suretile - öldü-
rüldü. '..v 

" . 
Geçenlerde İzlandaya inmek zo-

runda kalan bir İngiliz tayyaresinin 
pilotile rasıdı • adad:ın kaçmıyacak
Ianna dair namuslan üzerine yemin 
ettikten sonra - serbest bırakılmışlar. 
Fakat birkaç gün sonra kendilerjnin 
- tayyarelerine binerek - savuştukları 
görüldüğünden İzlanda hükılmeti ta
rafından İngiltere kabinesine şika
yette bulunulmuş ve Japılan İn<'ele
melcr sonunda pilotla rasıdın hlfmda 
dilini bilmedikleri için kendil~rin

den nasıl bir taahhüt alındığını anlı
yamadıklan ve bundan dolayı • e1le
rine fırsat geçer geçmez - kaçtıkları 
,neydana çıktığından İngiltere dev
leti namına itizar edilerek her ikisi 
- tayyarelerile birlikte - İzlandaya 
iade olunmm_;! 

Alman propaganda teşkilatı bn ha
diseyi dört yana yayarken "Acaba 
hu tayyareciler yanlarına şimdi bir 
İzlanda grameri almışlar mıdır?" di
ye istihza etmekten geri kalmıyor. 
Halbuki İngilterenin bir ılevlet ve 
pilotla rasıdın da birer ferd olarak 
yaptıkları jest gerçekten şereflidir 
ve tam centilmencedir. Bunu takdir 
etmemek, Reciiliisiin hatınsına tii
kiirmek kadar çirkindir. 

LiMANDA: 
-

Karadenizde· Şüplieli Bir 
Cisim Görüldü 

İnebolu yakınlarında İnceburun ön
lerinde mayına benıiyen sahih bir ci
sim görüldüğü alakadarlara bildiril
miştir. 

Etrüsli Tamir Edildi 
Etrüsk vapurunun tamiri bitmiş

tir. Geminin bir milddet için sefer
lere çıkarılınıyacağ1 söyleniyor. 

Gümrük Memurları için 
Bir Komisyon Kuruldu 

Gümrük memurlarmın hakkile 
terfiini tetkik için Ankarada bir ko· 
misyon teşkil edilmiştir. Kom\syon, 
gümrük memurlarının kıdemlerini 
nazarı dikkate alarak terfilerini tes
bit edecektir. Gümrüklerde stajiyer 
olarak yalnız bir şubede çalıştırılan
ların bundan böyle bütün şubelerde 
çalıştırılmaları tekarrür etmiştir. 

. Otomobil Çarptı 
Şoför Hırantın idare ettiği 1612 

numaralı otomobil Kuşdili caddesin
den gecerken Kızıltoprakt~ oturan 
Cemil lııminde bir mektep talebesine 
çarparak muhtelif yerletinden yara
lamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

TAN 

Polis kursu dünden itibaren tedrisata bQflamı,tır. Resimde kursa 
iştirak eden polisler görülmektedir. 

Cümhuriyet Bayramı programını tesbit eden komisyon -
laaliyet esnasında .• 

Üniversite 
İmtihanları 

Bitiyor 
--o-

Bu Sene Mezunfarına 

Di~lomaları Merasimle 

Verilecek 
• 

Üniversite edebiyat fakültesi eyllıl 
devresi imtihanları dün hitam bul
muştur. Bu devrede fakültenin muh
telif şubelerinden 46 genç mezun ol· 
muştur. 

Edebiyat şubesinden: Cahit, Mus
tafa Gürses, Ali, Kalbiye, Fikret, 
Melahat, Şükrü, İbrahim, Ahmet. 

Tarih Şubesinden: Şevki, Zahide, 
Ömer, Şükriye Atabay, Halit, Mu
zaffer, Serefnur. Sıdıka, Belkis, Mu
hittin, Ali, Ekrem, Nivazi. Yusuf Zi· 
ya. 

Coğrafya şubesinden: Sabahnt, Sa
mime. Bedia, Esma. Zeki, Fethiye, 
Muzaffer, Sinasi., Fahriye, Nerime, 
Macit, Seniha, İsmail. Valiha. Maci
de, Şazi. Rüveyde, Saibe. 

Felsefe şubesinden: Ayten, Hermi
ne, Turan 

Romanoloji enstitüsünden S~dıka, 
Eti, Sümer filolojisinden Münire dip
loma alını~lardır. 

Diğer fakültelerdeki imtihanlar 
ancak bu ayın 26 sında hitam bula
caktır. Eğer 26 te!:rinievvele kadar 
diğer fakültelerde imtihan neticeleri 
alınırsa Cümhuriyet bayramından 

bir gün evvel, bu tarihe kadar imti
hanların sonu alınamazsa tcş!'inisa

ninin bir, yahut ikisinde Üniversite 
merasimle açılarak tedrisata başla
nacaktır. 

İmtihanların seyrine bakılacak o
lursa Üniv~rsitenin en fazla randı
man verdiği sene bu senedir. Bu iti
barla bu seneki mezunlara diplom~
larının merasimle tevzi edilmesi dü
şünülmektedir. Mezunların adedi 250 
yi tecavi.iz ederse bu merasim Ba~ve
kil Refik Saydamın huzurlarile icra 
edilecektir. 

'AvrupaJan dönen talebeler 
Harp dolayısile Avrupadaki tahsil

lerini ikmal etmeden memlekete dö
nen talebelerin vaziyetini tetkik et
mek üzere Üniversite Rektörü Cemil 
Bilselin riyasetindeki komisyon me
saisini ikmal etmiş ve talebelerin va
ziyeti hakkında hazırladığı raporu 
dün Vekalete göndermistir. Bu rapo
ra nazaran Avrupada devlet hesabı
na tahsilde iken yurda dönmek mec
buriyetinde kalm1s olan talebenin 
mikdarı 1044 kisidir. Bunlardan 365 
kişi Fransa, İngiltere. Belçika ve İs
viçreden dönmüş, 672 kişi de Alman
yadan dönmüştür. Bu talebenin hep
si komisyona müracaat ederek vazi
yetlerini tesbit ettirmistir. Bunların 
kısmı azamı muhtelif fakülte ve yiik
sek mekteplere yerleştirilmişlerdir. 

Yalnız fen ve teknik mekteplerinde 
okuyanlar. memleketimizde bu ma
hiyette mektepler olmadığı için bun
lar yerleştirilememi~r. Bu talebe
lerin de bitaraf bir memlekette tah
sillerine devam etmeleri lüzumu Ve
kalete bildirilmiştir. Devlet Demir
yollarile Maden Arama ve Tetkik 
enstitüsü namına tahsilde iken geri 
dönen dört talebe daha komisyona 
müracaat etmemiştir. 

Galip 
Nezaret 

Efgani 
Altında 

Bu Adamm 1930 Yılmda da lstanbula Geldiği 

ve iki Kişiyi Dolandırdığı Anlaşılıyor 
Perapalu Oteli sahibi Misbahm avukatı Suat Ziya tarafından 

Galip Efgani hakkında Cumartesi günü Emniyet Müdürlüğüne 
verilen ihbar mektubu dün tetkik eclilmittir. Suat Ziyanın ser
dettiği iddiaların kısmen doğru ve kısmen ·de yanht olduğu an-

la.tılmıttır. 
İhbarnamede Galip Efganinin pa· 

saportu olmadığı, yalnız Fransız po. 
lisi tarafından verilip Marsilyadaki 
Türk konsolosunun 60 günlük vize
sini havi olan bir vesikayı hamil bu 
lunduğu ve bu vesika ile dördüncü 
şubeden bir senelik ikamet tezkere. 
si aldığı hakkındaki iddialar doğru 
değildir. Çünkü Galip Efganinin 
yedinde 937 tarihli muntazam bir 
Yemen pasaportu vardır. Marsilya 
konsolosluğunun 60 günlük vizesine 
gelince, bu hamilinin Türkiyede 60 
gün kalabileceğini değil, vize tarihin 
den itibaren 60 gün içinde Türkiye 
hududundan içeri girebileceğini ifa
de etmektedir. Nitekim Galip Efga
ni, bu müddet içinde Türkiyeye gel. 
miş, ve emniyet müdürlüğüne müra. 
caat ederek, evvela iki aylık bir ika. 
met tezkeresi almıştır. Bundan son. 
ra, ikinci bir müracaatta bulunarak, 
1 senelik ikamet tezkeresi istemiştir. 
Mumaileyhin hamil bulundui::ru pa. 
saport kendisine kanunen bu hakkı 
bahşetmiş olduğundan, istediği tez_ 
kere derhal verilmiştir. 

T ran•it vizesi 
İhbarnamede, Marsilyadaki Türk 

konsolosluğunun transit vizesi ver. 
diği zikredilmekteydi. Bunun doğru 
olduğu anlaşılmıştır. Fakat kanun
da transit vizesi almış olanlarm, 
memleketi derhal terketme1eri lazım 
geldiği hakkında bir madde yoktur. 
Ancak bu gibi yolcular . girdikleri 
memlekette 15 günden fazla otura. 
mazlar, ta ki, bu müddet bitmeden 
evvel transit vizesini ikamet vizesi
ne tahvil ettirmiş bulunsun. işte Ga
lip Efgani de bu suretle hareket et
tiğinden, o zamandanberi Türkiyede 
serbes~e oturabilmiştir. 

lstanbula evvelce de gelmiş 
Galip Efganinin 930 senesind~ İs

tanbula gelip, Yeni Aydın oteline in
diği, bu otelin müsteciri ile beraber 
o zaman Sirkecide Nur handa yazı
hanesi bulunan halı tüccarı Bayan 
Piyosyanı dolandırdığı hakkındaki 
iddiaların doğru olduğuna ihtimal 
verilmektedir. Çünkü dün emniyet 

müdürlüğüne getirilen Galip Efgani 
Bayan Piyosyan ve eski Aydın oteli 
ve halen Özipekpalas s'lhibi Osman 
ile muvacehe edilmişlerdir. Bunlar 
Galip Efganiyi kolaylıkla teşhis et
mişler ve 930 da kendilerini nasıl do_ 
landırdığını yüzüne karşı söylemiş. 
!erdir. Galip Efgani ise, bunların id
dialarını katiyen red ve cerhetmiş 

kendisine iftira edildiğini ileri sür
müştür. 

Fakat Galip Efganinin İstanbnla 
ilk defa gelmiş olduğunu :ıay•emo 

sinden, onun doğru söylemediği an
laşılmıştır. Çünkü Galip Efganinin 
930 senesinde İstanbula gelmiş oldu
ğu hakkında kayıtlara tesadüf edildi. 
ği gibi, elde bulunan resminin dP. 
kendi resmi olduğu anlaşılmıştır. 

Fakat bu dolandırma hadiseleri için 
hiç bir resmi kayda tesadüf edilme. 
miştir. 

Özipekpalas sahibi Osmanın ifa
desine göre, o zaman bir istida ile 
müddeiumumiliğe müracaat edilmiş.. 
se de, bu dosya eski adliye sarayında 
yanmıştır. 

Birinci şubede tetkikat 
930 senesinde emniyet birinci şu

benin Galip Efganinin casus olduğu 
hakkında tahkikat yaptığı iddiasının 
ne dereceye kadar doğru olduğu he. 
nüz anlaşılamamıştır. Maahaza. bi
rinci şube bu vadide lazım gelen tah 
kikatı yapmakta, mütemadıycn eski 
dosyaları karıştırmaktadır. 

Galip Efganinin Perapalas sahibi 
Misbahm döviz kaçakçılığı yaptı. 
ğı hakkındaki iddiası da tetkik edil
mişse de bunun doğru olduğun.'\ dair 
hiçbir ipucu elde edilememiştir. 

Galip Efgaru hakkındaki iddıala
rın dolandırıcılık faslına ait kısımla. 
rının doğru olduğu anlaşılmış ve ken 
disi nezaret altına alınmıştır. Tahki
kata ~ugün de devam edilecektir. 

Evvelki Geceki Yan9ın 
Evvelki akşam Şehzadebaşında 

film gösterilirken çıkan yangın Fe
rah sinemasından değil, Turan sine· 
masından çıkmıştır. Yangın çabuk 
söndürülmüştür. 

SUAL CEVAP 
S - Saç çıkaran lliç var mıdır? 

C - Kel geçirmiş başlarda elektrik 
tedavisi ile saç çıkarmıya muvaffak o
luyorlar. Fakat nMıl hayatiyetini kay
bederek kırlaşan saçlara tabii bir suret
te tekrar kendi rengini iade etmek 
mümkün olmuyorsa yine hayatiyetini 
kaybederek tabii bir şekilde dökülen 

saçların yerine saç çıkarmak mi.lmkün 

lar bu hnstıılık tedavi edildıkten sonra 
tekrar çıkıyor. Fakat yaş ilerlemesi ve
yahut saçları besliyen guddelerin faali
yetten kalması suretile dökülen saçlar 
tekrar çıkarılamıyor. 

* S - EntellektUel ne demektir? 

C - Münevver adam demektir, 

* olamıyor. Bu işi yaptığı iddia edilen i- S - Nacı Sadullahın soy adı nedir? 

Hiçlardan hiçbirinin tesiri görülmliş da- C - Naci Sadullahın soy adı Balk.a- ı 
ğildir. Arızi bir hastalıkla dökillen sa<;- ra•dır. 

.... ___ ....... -----·-·---··---- ··- o ·--· 

Konyada 
Bir Genç 
Çıldırdı 

Bu 
--o-

Gene; Mektepli, 

Sevdiği 

Boğm&k 

Kızı 

lsfeai 
Konya, (TAN) - Lise talebesin

den 21 yaşında Zeki, şehrimizin ma· 
ruf ailelerinden birinin Üniversite
de okuyan kızına aşık olmuştur. Kız, 
Zekinin yazın kendisine verdiği ila
nıaşk şiirini büyük bir öfkeyle red
detmiştir. Zeki, bu red cevabına rağ
men kızı ailesinden resmen istemiş, 
yine red cevabı almıştır. Bu esnada 
Zeki, kızı görmüş ve üzerine hücum 
ederek onu boğmak istemiştir. Meş
hut suçlar kanununa göre mahkeme
ye verilen Zekinin delirdiğine heye
ti hakimece kanaat getirilıniş ve ken-

.._\ 

muştur. 

MAHKEMELERDE : 

Beylerbeyindeki lnfilCik 
Duruşmasına Başlandı 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönü
münü tesit için havai fişek hazırlar. 
ken, Beylerbeyindeki Hakkı Fişeğin 
imalathanesinde bir infilak olmuş, 
on bir kişi ölmüş, on iki kişi de ya-

ralanmıştı. Ameleden bir kısmı da 
fabrikadan alev sütunları yükselir-

ken kendilerini denize atarak mu.. 
hakkak bir ölümden kurtulmuşlardı. 

Dün Ağırceza mahkemesinde bu da
vaya başlandı. 

Mahkemede ölüme sebebiyetten 
suçlu olarak Beylerbeyi Tapa :fabri.. 
kası sahibi Hakkı Fişek bulunuyor
du. Hadise şöyle olmuştu. 

İnhisar Vekaleti barut şubesi, 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönür.:ıü 
bayramı için 40 bin havai fişek yap
tırmak istemiş. Tapa fabrikası sahi
bi Hakkı Fişeğe müracaat etmiş. O, 

bu işte ihtisası olmadığı için kabul 
etmemiş. Nihayet Bulgaristanda bu 

gibi işlerde çalışan Gökçeoğln Hak
kı Bomba isminde birisi talip çık· 
mış, fakat istenilen 3300 lira depo
zito akçesini veremediği için, Hakkı 
Fişekle ortak olmuş. Hakkı Fişek jşe 
başlarken, her türlü mesuliyetin ken 
disine ait olacağı hakkında Hakkı 
Bombadan senet almış. Nihayet işe 
başlamışlar. 
Hakkı Bomba, barutu bulgur de. 

ğirmeninde öğütmeğe ve pirinç ha
vanında demir el ile dövdürmeğe baş 
lamış. Bir gün Hakkı Bomba işçiler
den Recebe çalışırken, ertesi gün 
yol vereceğini söylemiş. Recep tees. 
sürle havanclini kuvvetlice vurmuş. 
Madenlerin şiddetli temasından do
ğan kıvılcım, derhal barutlara sira

yet etmiş, birbirini takip eden üç 
müthiş infilak neticesinde Tapa fab. 
rikası göklere fırlamış, 11 kişi löL. 
müş, 12 kişi yaralanmış, ameleden 
bir kısmı da kendilerini denize at
mak suretiyle kurtulabilmijlerdir. 

Orhan isminde bir şahit gelme
mişti. Muhakeme onun çağrılması L 
çin talik edildi 
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Cümhuriyet 
Bayramı 

Hazırlıkları 

Şenlikler için iki 

Komisyon Çalışıyor 
Cümhuriyet bayramı programını 

hazırlıyan komisyon dün Cümhuri
yet Halk Partisinde Emniyet Müdü
rü Muzaffer Akalının riyasetinde 
toplanm~tır. Komisyon dünkü top· 
lantısında Ankaradan gönderilrp.iş 

olan talimatnameyi gözönünde tuta
rak programın esaslarını tesbıt et
miştir. Program bugün, tabedilmek 
üzere matbaaya verilecektir. 

Cümhuriyet Bayramı şenliklerile 

meşgul olmak üzere kaymakamlar• 
dan mürekkep bir komisyon da Bele
diye reis muavini Lutfi Aksoyun rl· 
yasetinde toplanmıştır. Bu komisyon 
bayram münasebetile kazalarda ya
pılacak tezahürata ait bir prograoı 
hazır lam.ıştır. . 

Bu programlara nazaran bu cıcneki 
Cümhuriyet bayramı şenliklerinde 

birçok yenilikler olacaktır. Bu arada 
her sene Vali ve Belediye Reisi tara
fından verilmesi mutad olan balo, bu 
sene, inşaatı yeni bitecek olan Tak .. 
sim bahçesi gazinosunda verilecektir. 
Her sene Beyazıtta yapılmakta olan 
resmigeçit de Taksimde yapılacaktır. 
Bunun için Taksimde bugünlerde tri
bün inşaatına başlanacaktır. 

POLiSTE: 

Metresini Vurdu 
Evvelki akşam Tophanede Mehmet 

isminde birisi kendisinden kaçan 
metresi Fatmayı tabanca ile yarala
mıştır. Vaka şöyle olmuştur: 

'"-r1....---..'1 - TJl""-11! 

numaralı evde oturan Mehmet, ev

velki akşam eve geldiği zaman met

resi Fatmayı evde bulamamıştv. Ca .. 

nı sıkılan Mehmet evden tabancasınl 
alarak sokağa çıkmış, Fatmayı ara .. 

mağa başlamıştır. Nihayet onu Gala

tada Araplar sokağında bir ah babı
nın evinde bulmuş ve tabanca ile a .. 

teş etmeğe başlamıştır. Kurşunlardan 

yalnız bir tanesi Fatmanın koluna 

isabet etmiştir. Kadın Beyoğlu has

tanesine kaldırılmış, suçlu yakalan· 

mıştır. 

Motosiklet Devrildi 
Kadıköyde Süleyman paşa sokı:t: 

ğında oturan Şükrünün idaresindek1 

345 numaralı motosiklet MaltepedeJl 
geçerken devrilmiştir. Motosikletifl 
arka tarafında oturan Feyzi isminde• 
ki genç muhtelif yerlerinden ağır Sll' 

rette yarat-andığından Nümune has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

Kaburga Kemiklerinl 
Kırmıı , 

Tahtakalede Yemiş hanında oto• 
ran Emine, zabıtaya müracaat!e J{il' 
çükpazarda Kutucu hanı sakinleri11' 
den Mehmet tarafından kaburga J.<e" 
miklerinin kırıldığını iddia etmişti!· 
Emine Haseki hastanesine kaldırıl• 
mış, suçlu yakalanmıştır. 

T A K V 1 M ve H AVA 

17 llket§rin 
S A L 

1939 
1 

10 uncu ay 
Arabi 1358 

Gün: 31 Hızır: 165 
Rum!: 1355 

Birinciteşrln: 4 
12.59 
11.27 
4.34 __., 

Fj.amazan: 4 
Güneş: 6.13 - Oğle: 
İkindi: 15.04 - Akşam: 
Yatsı: 19.02 - İmsfık: 

Hava Vaziyeti 
u· 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 8 \.e 
nan malClmata göre, hava yurdun doğ~ 111 
cenup doğusu bölgeleri ile Karaderııır• 
şark kısımlarında bulutlu, diğer böl~ele1, 
de açık geçmiş. rüzgarlar mütehavvil 

0 

mak üzere hafif esmiştir. f 

Diln l stanbulda hava açık geçmiş. ~re 
gAr cenubu garbiden ııanlyede 1 - 3 nıeilt 
hızla esmiştir. Saat 14 de hava tB~J.f 
1020,4 milibar idi. Sühunet en yilkseJC JC' 
ve en düşük 11,1 santigrat olarak kDY 
dilmiştir. 
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(BUGÜN f § 
Almanya Neye · -
karar Verecek? '1~~~~~~~ 

M~reşal Blumberg 
Yazan: ômer RıM DOCRU L 

Her Bitlerin son nutku ile açtığı 
"sulh taarruzu" nun akamete 

llkfaması üzerine, Almanyanın neye 
karar vereceği meselesi, günü.p en 
lnühirn mesele.si olmakta devam edi
)'or. 

Bir bakıma göre Almanya siyasi ' 
faaliyetlerine devam edecek ve an · 
Cak Rusya ve İtalyıı. ile görüştükten, 
hatta bunlarla bir konferans yapa -
rak vaziyeti tetkik ettikten sonra 
karannı verecektir. 

Fakat böyle bir konferansın top-
1anınası, henüz varit görülmüyol'. 
ÇUnkil, Sovyet birliği, Almanyanın 
lllüttefiki değildir ve onun Alman • 
Ya tarafından yapılan harp ile doğ · 
:tudan doğruya alakası yoktur. 

l 

Ve Dört Arkadaşı 

Tevkif Edildi 
Paris, 16 (A.A.) - Oeuvre 

gazetesinde Mme. Ta bouis, Ber
Hnden aldığı bir habere atfen ı 
Alman ordusunun eski başku
mandanı Feldmareşal Von 
Blunıberg ile yüksek riltbeli 4 
Alman zabitinin Bavyerada ka
in Landsberg kalesinde mahpus 
bulunduklarını bildirmektedir. 

llitler de Landsbergde mev
kuf bulunduğu z~man "Mein -
Kampf,, ismindeki kitabını yaz
mıştı. 

Yukarıdaki haberde Bitlerin 
6 eylUldc mareşal ile dört zabi
tin tevkifini emrettiği tasrih e- Milli Şef İnönü Pazar günü Ankara da şehir ipodromunu şereflendirerek sonbahar at yarışlarını takip buyur

muşlardır. Resmimiz, İnöniinü şeref tribüniinde koşuları takip ederlerken gösteriyor . 

Ufak Bir 
Seyahatten 
Sonra 

3 

Yazan: B. FELEK 

Yarı şahsi, ~:arı resmi ~~~ iş iç~ 
on beş gun kadar suren bır 

seyahat sebebiyle vefalı okuyucula • 
rımdan ayu düşmü§tüm. (Vefalı ta • 
birini sadık manasına kullandığımı 

izaha hacet var mı?) 

1 

Muhtelif vesilelerle muhtelif yıl· 
· larda ve hemen hemen birer yıl fa· 

sıla ile beş altı defa gittiğim Atinn-

1 
da on, on iki gün geçirdim. İsterse· 
niz benim fodulluğuma, isterseniz 

ı 
safdilliğime veriniz. Hele bugünler. 
de, Türkiyeyi dışarıdan görüp sey • 
retmek, Türkleri başkalarının nasıl 

övdüğünü dinlemek kadar zevkli şey 
az bulunur. 

İtalya da harbin başlamasından • 
beri bitaraflık siyasetini takip ede • 
~ğini söylemiş, bitaraflıktan ayrıl • 
ltıak istemediğini de göstef!llİŞtir. İ
talyanın Yunanistan ile anlaşarak i
lci taraf hududundaki askeri kuvvet· 
lerin geri alınması, sonra İtalyanın 
Libya hududunda da ayni şekilde 
ha?eket için Mısır ile müzakerelerde 
'bulunması, hatta bu müzakereleri 
itıtaç etmiş olması İtalyanın harbe 
rirnıek ve mukadderatını Almanya. 
!luı :mukadderatına bağlamak iste -
llıediniğl tebarüz ettiriyor. 

dllmektedir. __ ı 

---------------------------------------------------------------------~ 

Ahvalin cihan ve bilhassa Balkan 
memleketleri gibi sağı solu fırtına 

bulutları ile kapalı memleketler hal• 
kının ruhu üzerine örttüğü endişe a· 
rasında herkesin ittifak ettiği bir 
nokta var ki; bunu dost da olsa bir 
yabancı memlekette, muhtelü, sala
hiyetli ve nüfuzlu ağızlardan mutta· 
sıl işitiyorsunuz: Tiirkiye metin, e. 

Buna rağmen Her Bitlerin Rus -
Yadan imd~t i;\ediği hakkında bir 
sürü haberler intişar ediyorsa da bu 
haberlerin kıymeti de henüz anla • 
§tlanıamıştır. 

Fakat bütün bu haberlerden· çı -
1'ıuı netice Almanyanın henüz 
bir karar vermediğidir. 

Yani Alman siyasetinin kararsa· 
1ı.k içinde yüzdüğü göze çarpıyor. 

l>iğer taraftan Almanyanın as • 
lteri hazırlıklar yaptığı ve garp cep· 
heslnde taarruza geçmek üze.re ol -
duğu bildiriliyor. 

Müttefikler bu hareketi "mezbu
lıane bir teşebbüs" sayıyorlar. Çiin-
... "1 -.. ....... _ .. - ... ----- .. -·~--~- --J .__ 
tt telafi edcmiyccek, burada istihlak 
:deceği mermilerin yerine bir baş • 
asını koyamıyacak bir haldedir. 
Zaten taarruz, müttefiklerin bek· 

İtdiğj ve istediği harekettir. Alman
lar harbi kısa kesmek i~in bunu 
hptıkları takdirde müttefiklerin 
arzusunu yerine getirmiş olurlar. 
~ihıkü Almanlar bu şekilde Majrno 
attının cehennemi müdafaasına 

rarpacaklar ve burada en müthi1 za-
~·illta uğrayacaklardır. ~ 

Görülüyor ki Almanya hem siya· 
3t, hem askeri bakımlardan bir çık· 
~aza sapmıştır. Bu vaziyet içinde 
it arar vermenin güçlükleri pek aşi-
lrdır. Fakat bütün bu güçlükleri 
.\Jnıanya icat etmiş ve kendini bn 
~~çlüklere atmıştır. Bu güçlüklerin 
Çınden çıkmak da onun elindedir. 
~--= 

Bulgarlar ve 
Balkan Paktı 

t l.ondra, 16 (A.A.) - Daily Teleg
~p~ gazetesine göre, Belgrad hüku
t! etı, Romanya ile Macaristan arasın
~ il ll'luvaffakiyetle neticelenen tavas
~1.Hundan sonra, şimdi Bulgaristanı 
t'tı a.J.ka.n antantına girdirmek için Ro
~nya ile Bulgaristan arasmda ta-

sutta bulunmağa çalışmaktadır. 

8altıktaki Almanların 
Tehciri Meselesi 

l\ı:0Pcnhag, 16 (A.A.) - 35 bin Almanın 
tı..,e·ıı:yı terketmesi !Azım gelmektedir. Tııh
l'll'ılı için limana on gemi gelmiş ve diğer 
llıtı- 1 

8eminin gelmesine de intizar edil-
"'tedir 

/\) . 
<\ıll'ı illan ve F.stonya hilkQmetler! ara~ında 
bır t·~l_crın tahliyesi meselelerile alakadar 

lıt:ıl::ıf aktedilmiştir. 
t~ d ısactı meselelerde müşkülilt çıkmış i-

e bu l . tık. n ar sonradan halledılmlştir. 
l'arıa Alman vapurunun hastalan ve ihtl
~Ck.rı alarak pazartesi gilnü Tallinden 

et edeceği zannedilmektedir. 

lzmirde Tren Bir 
t kadını Yaraladı 

b~nı:~ir, 16 (TAN) - Karşıyaka 
~ly Ya treni Hilal istasyonunda Ze
~ı~ adında bir kadına çarpmıştır. 
1 "'l~e b 

Litvanyalllar 

Vilno Mıntakasını 

işgale Başladllar 
Stokholm Konferansı 

Kaunas, 16 (Hususi) - Litvanya 
kıtaatı bugün Vilno arazisini işgale 
başlamışlardır. Sovyet kıtaatı bu şe
hirden çekilmektedir. 

Yarın Toplanıyo~ 
Sovyet - Litvanya paktı dün teati 

edilerek meriyet mevkiine konul
muştur. 

Polonya sefiri, Vilnonun Litvan
yaya rapt ve ilhak edilmesini Litvan
ya hükumeti nezdinde protesto etmiş
tir. Sefir, Sovyet Rusyanın bu arazi.. 
nin mukadderatını tayin etmek hak
kına malik olmadığını beyan ve me
selenin ancak Polonya ve Litvanya 
hükumetleri tarafından halledilebile
ceğini ilave etmiştir. 

Dün Helsinkiye Dönen 

Talimatla 
Finlandiya Heyeti Perşembe 

Günü Yeni Tekrar Moskovaya Gidecek 
Londra, 16 (Hususi) - Moskovada müzakerelerle 

meşgul olan Fin murahhas heyeti, bugün Helsin
kiye dönmüş ve Finlandiya Hariciye Nazırı ile gö. 
rüşmüştür. 

Devl~t reisleri tarafından yapılan görüşmeler es
nasmd'l vukua gelecek bir fasılada da Hariciye Na. 
zırları bir toplantı yapacaklardır. ~ 

Konleranı ve Franıızlar 

Charvat, yarın Kaunas'dan ayrıla
caktır. 

Heyetin perşembe günü Moskovaya döneceği an
laşılmaktadır. Heyete verilecek talimat, gelecek 
çarşamba günü toplanacak olan Stokholm konle
ransınm kararları dairesinde olacaktır. 

Bugünkii Fransız gazeteleri, bilhassa Şimal dev. 
Jetleri konferilnsına mühim yer ayırmışia.rdır. 

Bu aıada Petit Parisien gazetesinde Lucierı Boir
gues, Aaland adalarının Sovyetler Birliğine terke
dilmesinin kabulüne Finlandiya hükumeti tarafın. 
dan imkansız nazarile bakıldığını söylüyor ve di. 
yor kit 

Polonyanın Litvanyadaki menafi· 
ini fnı:rili:r. lcnnsoln~lnan ft9>'ııht .. o+~ 
miştir. 

Reuter Ajansı, Helsinki'de nikbinlik cari oldu. 
lfınu1 bildir:r.n.ı:>lrtAdh-• 

Rumen 

Doğum 

Krallnın 

Ylldönümü 
Bükreş, 16 (A.A.) -.- Ga7.eteler, Kral 

Carol'ün 46 ncı yıldl5nümü münasebetile 
uzun makaleler neşretmekle ve krRlın .fo
tografları ile birlikte tercümeihaline genj~ 
yer ayırmaktadırlar. 

Matbuat, başında kiyaset ve enerji ile 
mutla~ıf bir krala malik olmak Romanya 
için tlilih ve bahtiyarlık olduğunu kayde
diyor ve hükümdarın memlekete müşkül 
bir zamanda nizam ve silkılneti temin ey
lediğini ve bu suretle memleketi dünyanın 
bugün geçirmekte olduğu büyük lıntilıana 
hazırlamış bulunduğunu bildiriyor. 

GAzeteler, kralın bütün sahalarda ve 
bilhaıısa millt müdafaa, umumt kültür, 
köylü ve gençlik sahalannda sarfettiği yo
rulmaz faaliyeti kaydetmekte ve hüküm
darın muhtelif vesilelerle söyled!ğ& söz
lere işaret ederek yegdne arzusunun mil
letin sel!ımeti ve yurdun siyaneti olduğu
nu bildirmektedirler. 

Şayialar utıaaız imi' 
Hükumet ve resmi mahfiller, Sovyetlcr Birliği ta. 

rafından ileri sürülen taleplerin neden ibaret oldu
ğunu üşa etmemekte, fakat bu talepler hakkında 

ecnebi memleketlerde dolaşan şayiaların esassız ol. 
duğunu beyan eylemektedirler. 

* Finlandiyanın Amerika Sefiri, memleketinin Rus. 
ya ve Almanya ile dostane münasebetler idame et. 
mek istediğini, fakat hayati haklarını terketmiyece
ğini istiklal ve bitaraflığı ile telifi kabil olmıyan 

muahedeye imza koymıyacağını beyan etmi~tlr. 

Stokholm konf eranıı 
Stokholm konferansına iştirak etmek üzere Dani

marka \•e Norveç kralları Stokholm'e gitmişlerdir. 

Finlandiya Cümhurreisiyle Hariciye Nazırı ise, hu
susi bir tayyare ile geleceklerdir. 

Müzakerelere çarşamba sabahı başlanacak, iakat 
öğleden sonra da 2 inci bir celse akdedilecek ve gö. 
rüşmeler ayni günde sona erecek ve ayni g<;?ce Da
nimarka ve Norveç kralları ekspersle, Finlandiya 
Cümhurreisi de tayyare ile derhal memleketlerine 
döneceklerdir. 

"Moskovanın böyle bir talebi, !sveç için de ka
bul edilemez ve Stokholm ve Helsinki hükümetleri 
bu nokta üzerinde tamamen mutabıktırlar. Bugiin. 
kü vaziyette Aaland adalarının bitaraf vaziyete kon 
nıası yegane· mümkün tarzı hal olarak göri.ılüyor. 

Populaire gazetesine göre, Helsinki çok sıkı bir 
dostluk paktı imzasını kabul etmiştir, fakat askeri 
bir yardımı reddedecektir. 

Eıtonya ve Leto;.,yada 
Sovyet kıtaları, Estonya, Letonya ve Litvnnyada 

kendisine ayrılan üsleri işgale başlamı~tır. Bunln_ 
rın 25 bini Estıonyada, 20 şer bini Letonya ve Lit. 
vanyada bulunacaktır. 

Askeri yardım paktının tatbikatına memur olup, 
geçen cumartesidenberi içtima1anna d·~vam eden 
Rus - Letonya muhtelit komisyonu Libau deniz iis
sünün hududunu tesbit ve Hurland Şimal sahiline 
bataryalar koymak hakkı meseleleriyle meşgul ol
muştur. 

Sovyetlerb Baltık filosunun Amiral gemisi "Ok
tiesrs~aya • Rcvoluzir,, Tallin'e gelmiştir. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
• 

• 

Uçüncii Rayhin denizlere büyük ihtiyacı vardır. 
Bunun için Goeriıng, Almanyanın kömür ihraca· 
hnı arttırmağa karar vermiştir. Goering dört ıe
nelik planın tatbikine,riyaset ettiği için, Alman 
madenlerind'e Sovyet Ruıyadaki Stakanov zincir
leme usulünü tatbik etmeğe karar vermiştir. 
Bundan maada birkaç kattan ibaret olan büyük 
apartımanlarda her ay yalnız bir kat, evleTde ise, 
her ay ancak bir oda ısıtılacaktır. Bütün apcrtı
maJ!- halkı, ısıtılan yegane katta, ev halkı da bir 
odada toplanmak mec-buriyetinde kalacaklardır. 

* Nouvelle Tchecoslovaque gazetesinin verdiği maluma· 
ta göre, Alman polis teşkilatı, l\foravya'da Zilin mev
kiinde meşhur ayakkabı fabrikatörü Bata'yı tevkif et. 
miştir. Bu tevkife sebep olarak, Bata'nın ahiren İngi· 
liz tabiiyetine girmiş olması ileri sürülmektedir. 

* ~lmanya mütteliklerinin iştirak etmediği bir ta-
arruza tek başına girmekten çekiniyor. Bu itibar
la Hitler, bir taraftan yeni müttefikler temin et
miye çalıp.rken diğer taraftan da eıki müttefikle-

rini kencN. davaıı lehinde harekete geçirmiye ça. 
lı,ıyor. Hatta bu maksatla Romaya Nazi şeflerin. 

\ 

• 

den hatırı sayılır bir mümessilin gönderilmesi is· 
tenİ),::>r, Bu mümessil, Hitlerin Rayiştagdaki nut
kunun Rayihın bütün sulh tekliflerini ihtiva et
mediğini, gizli tutulan daha bQfka bir çok teklif
ler bulunduğunu ltalya hükumetine anlatacak ve 
Mussolininin asıl bu tekliflere tavassut etmesi is
tenildiğini söyliyecektir. 

* Alman harlıiyo nezaretinin amirleri ve erkanı"barhiyc 
dairesi ii:r.aları .ile nazi şeflerinden ibaret olarak, harp 
husu!'unda hazı kararlar almak üzere llitlerin hu:r.urilc 
aktedilen ınec-lb.te şiddetli miinakaşalar olmuştur. Or· 
duda hakim olan fikre göre, garptaki ,·aziyet, Almnn
yanın o cihette muvaffakiyet ümidile taarru:r.a tesl'h
hüs etmesine müsait değildir. Çiinkü demokrasHer hiç 
iaciz edilmeden seferberliklerini ve lazun gelen biitiin 
t-mniyet ve mHdnfaa tertibatını almak ve tamamlamak 
fırsatını hulmuslnrdır. • 

* Stalin'in Almanya ile aıkeri bir ittifaka yanaş-
mamaı Hitleri pek acı bir inksan hayale uğrat· 
mıfftr. Nazi mahfillerine göre, Rus - Alman -
ltalyan ittihat ve itti/akı demokratik hükumetleri 

tethişe, ve sulhe talip çıkmalarına ktıli gelecek 
en müeasir bir çare idi. 

min ve düriist bir politika takip e· 
diyor. Yine herkesin üzerinde tc
reddütsiiz ittifak ettiği bir nokta da
ha \'ar: Balkan yarımadasının mu • 
kadderatı Türkiyeye bağlı. 

Ben, bu seyahatimde işte böyle 
bir memleketin çocuğu olarak şura· 
ya, buraya girip çıktığım için aziz 
vatanım hesabına doğrusu büyük gu
rur duydum. Kimsenin bu gururumu 
yermeğe hakkı yoktur. 

* Atina, bir civelek şehirdir. Hare
keti çok, harareti çok, lafı sohbeti 
çok. Lakin bu sefer onun biraz en. 
dişeH olduğunu görmemek nıümkiin 
değildi. 

Yunanistan zirai olmaktan ziya· 
de, sınai bir l'tlemleket oldui{tı için 
gıda maddelerinin çoğu dışarıdan 

geliyor. 

Görüştüklerime emiişelerinin ıe
beplerini sordum: 

-Harp olursa bizim gıda mad -
delerimiz bize kili gelmez. Lakin si· 
zin için korkulacak ne \'ar? Şekere 
kadar kendiniz yapıyor unuz. 

Dediler. Atinada şeker adam ba· 
şına şu kadar diye tahdit edilmiştir. 
Et de haftada üç gün satılır. 

Yunaniıııtanın yegane tesellisi, ii
midi Türklerle, Türkiye ile dostlu
ğudur ve bütün ajanslardan, radyo • 
lardan, gazetelerden aldıkları ha -
herler arasından ayırdıkları öz, bu 
dostluğun ne halde olduğu meselesi
dir. 

Gerçi çok yaşlı de~ilift\..,ama hen. 
Türkiyenin dünya işleri ve cihaıı 

mukadderatı üzerinde şu !!on yarım 

asır zarfında bugiinkü kadar miieııısir 
bir rol oynadığı ve onun dostluğu· 

nun bugiinkü kadar kı~·mcti bilindiği 
bir devir hatırlamıyorum. 

Bu, benim gibi bu deııo,•ri '.\"asavan. 
tar için övünülecek bir müşahededir. 

* 
Sevgili okuyucularıma: 
Atlnada bulundu~um sırada telefon "'e 

mektupla gazetede beni aramnk lütfunda 
bulunan ve!akfır okuyucularına binlerce 
teşekklil ve minnetler. 

e . F'. 

Ergani Tahvilleri 
ikramiyesi Çekildi 
Ankara 16 (A. A.) - İkramiyeli 

yüzde beş faizli 1933 Ergani istikra
zı tahvillerinin 13 üncü ikramiye ke 
şidesi bugün 16-10-1939 Merkez ban
kası idarei merkeziyesinde Maliye 
Vekaleti, Merkez bankası mümessil. 
leri ve noter huzurunda icra edilmiş· 
tir. Bu keşidede ikramiye isabet ew 
den tahvillerden bazılarının numn -
ralariyle isabet miktarları aşağıda -
dır. 

Bunlardan başka 289 adet tahvi
le de 120 şer lira ikramiye isabet et
miştir. 

191132 numaraya 30 bin lira, 
13335 numaraya 15 bin lira, 43~45 

numaraya 3 bin lira, 57110 numarn
ya 3 bin lira 185759 numaraya 3 bin li 

'ltı~ aşından ağır surette yara -
1§lır. 

1 

ra. 1772, 34028, 43543, 64307. 7184ô. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 145798 numaralara da 909 zar lirR ikramiye çıkmıştır. 



• 
Hükumet, Zelzele 

ve Seylaptan 

Zarar Görenlere 

Yardım Edecek 

1 Ankarada Yapılan Güreşler 

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Millet' 
Meclisi bugün (dün) toplanmıştır. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı, zelze
leden müteessir olan yerlere yapıla
cak yardım için Maliye Vekaleti büt
çesine 300 bin liralık fevkalade tah
sisat konulmasına mütedair bulunan 
kanun layihasının müstacelen müza
keresini istemiş ve bu talep tasvip o-
lunmuştur. ı 

Bu münasebetle söz alan hatipler-l 
den Nevzat Ayas {Bursa), encümen} 
esbabı mucibesinde "geçen defa Kır
§ehir falıiketzedelerine yapılan yar
dım dolayısile köylünün yakın ihti
yaçlarının l§yıkı vechile tatmin edi
lemediği anlaşıldığı ve bu tecrübeden 
istifade edilerek son defa Dikilide vu
ku bulan yer sarsıntısı dolayıslle ya
pılması düşünülen yardımların müm
kün olduğu kadar köylünün ihtiyaç
larına ve asri telıikkilerin icaplanna 
uydurulması,, hususunda ileri sürü-ı 
len temenniye işaret ederek hüku
metin bu temenni hakkında izahat} 
vermesini istemiştir. 

Tekirdağlı Hüseyin Alman Willi Marn'ın ıırtını yere l{etirirken •• 

Ahmet Aldemir (İzmir), yapılacak 1 
yardıma teşekkür etmiş, ancak bu-ı 
nun Dikiliden maada Bergama ve ci
var köylere ve seylaba maruz kalan 
BU-giye şamil olup olmadığını sor
mu~, bu civar halkının maruz kaldık
ları felaketi hafifletmek için Ziraat 
Bankasının borçlular üzerinde taz
yik yapmaması ve bunlann mahsul
lerinin bir an ~vvel alınması lüzumu
nu ileri sürerek ve hu cihetler etra
fında hükumetin düşüncelerini öğren 
mek istemiştir. 

~olla Mehmetle Bulgar pehlivanı güreşin hararetli bir sırasında .• 

Sıhhat Vekilinin Beyanah 
Sıhhat Vekili Doktor Hulusi Ala

taş, Dikilide vuku bulan ve hala de
vam etmekte olan zelzele karşısında 
ilk günden itibaren hükumetin, ala
kadar diğer makamların devamlı o
larak oradaki vaziyet ile alakadar 
bulunduğunu ~aret ve bu zelzele ve ı 
seylap neticesi kayb<\ttiğimiz vatan
daşlar yüzünden duyulan acıya ter
cüman olmuş ve demiştir ki: 

Bugün muhtaç olup hiçbir iaşe im
kanı kalmıyan1iir Kızılay tarafından 
iaşe edilmekte oiduğu gibi açıkta kal
mış olan vatandaşlara yine Kızılay 
tarafından 1150 çadır tevzi edilmis-

Habe, pehlivanı Talari ile Kara Ali güreşirlerken •. 

tir. -

Enkaz altında kalan tütün ve di
ğer yiyecek maddeleri süratle çıkarıl
makta ve emin yerlere yerleştiril

mektedir. Zelzelenin mahiyetini tet
kik ve burada yapılacak olan bina
ların ne şekilde ve nerede yapılma
sını tesbit için gönderilmiş olan mü
tehassıs heyetler mahallinde tetki
katta bulunuyorlar. Yine bu mınta
kada şimdiye kadar yapılan işlerle 
bundan ba,k.a daha neler ~apılmasını 
tayin etmek üzere Kızılay Başkanı 
ve başmüfettişi hadise mahallinde 
tetkikatta bulunarak Ankarava dön
düler. Zelzeleden müteessir ~!anlar
dan °hiç kimse bugün açıkta değildir. 

şeyi hükumetten beklemişlerdir. 
BQfvekilin Beyanatı 

Ba~ekil Doktor Refik Saydam da 
Ziraat Bankasındaki para borçları
nın tecili meselesine temas ederek 
geçen ayın yirmi beşinde göriişmüş 
olduğu İzmir mebuslarının verdik
leri notta. Dikiliye hükumet tarafın
dam bir istihkam bölüğü gönderile
rek enkaz altında kalan tütünlerin 
çıkanlmasını, Dikiliden askere alın
mış olanlara 15 gün izin verilmesi, is
kan idaresinin ve Kızılay elinde ke
reste mevcut ise o mıntakaya gönde
rilmesi, halk elindeki pamuklann a
lınması istenildiğini ve bir de mek
tep işi bulunduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

verilmiştir. Mahallindeki vaziyete 
nazaran inşaat başladığı zaman elde 
mevcut kereste gönderilecektir. 

Mektep meselesi yerine başhyacak 
umumi teşkilata ait bir meseledir. 
Pamuklar da çıktığı zaman alınacak
tır. Ziraat Bankası işinden şimdi bah
sedilip bunu tasrih etm.:?k isterim. 

Bu izahattan sonra kanun heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere ka
fi görülerek maddelere geçilmiş ve 
kanun kabul olunmuştur. 

Buna nazaran zelzeleden ve sey
laptan zarar görenlere yapılacak yar
dım için Kızılay kurumuna ünvanile 
Maliye Vekaleti bütçesinde açılacak 
fasla 300 bin lira fevkalade tahsisat 
konulmaktadır. 

Meclis, ruznamesine dahil bulu

TAN ~-======================= 17 - 10 - 939 

İŞİN ŞAKASI 

Bir Hatamıza 
Dair 
Yazan: NACI SADULLAH 

"Orhan Necat" adında bir okuyucum. 
dan bir mektup aldım. Bana yazdığı mek
tubun içinden, birisi "Tan,, dan, diğeri de 
başka bir gazeteden kesilmiş iki resim çık_ 
tı. Bizim ceride; bu resmin altına 11u cüm. 
leyi yazmıştı: 

"- Garp cephesinde vazife alan kıtaata 
mensup efrat kamyonlarla ıevkediliyor
lar !., 

Hakikatte ise, bıı resimde görülenler, 
• diğer gazetenin yazdığı gibi • Romanya
ya kaçan Leh ordusuna mensup kamyon
lar ve askerlerdi. Bana, iki resmi de, alt. 
larındaki yazıları ile birlikte kesip gönde. 
ren okuyucum soruyordu: 

"- Hanginize inanalım?., 

Bir Fransız mecmuasından kesilen bu 
resmin aslını buldurup albnı okuyunca an
ladım ki, • maalesef • hata bizim ceride

dedir. Bunu, o dikkatli okuyucuma alenen 
itiraf etmekle beraber, ilave eyleyeyim ki, 
bu kabil hatalar, sade bizde deiil, dünya

nın her gazetesinde vuku bulabilir. Bir 
cazetenin becerebileceği marifet ise, hiç 
hata yapmamak değil, mümkün mertebe 

az hata yapmaktır. Ve eier okuyucum, ga. 
zeteleri mukayeseU bir tetkikten geçırir. 

ken harcadığı ince dıkkati biraz daha de

vam ettirirse görecektir ki' "TAN., sayfa_ 
larmda rastlayacağı gaflet eserleri diğer 

refiklerimizin bu çeşit hatalarından çok 
daha kıttır. Mahcup çıkmıyacağımdan e. 
min bulunduğum içindir ki, isbatmı daima 
mümkün &'Ördüğüm bu iddiayı ortayıt at
mak cesaretini bulabiliyorum. Fakat bana 

sorulursa. bir gazete İçin en büyük hata, 
araıııra hata işlemek deiil, işled;ii hatala_ 
rın farkına varamamaktır. Ve bence, bazı 
refiklerimizin cok müşkiıl vaziyete düşme. 
!erinin sebebi de budur. 

Mesela Ulus refikimizde ''Toplu İğne .. 
imzasıyle yazılar yazan bir meslektacımız 
vardır. Bu arkada~ - arasıra beni~ de 

yaptığım ıibi • gazetelere ilişir. Yalnız o. 
nunla aramızda büyük bir fark var: Ben, 
fırsat bulursam, bizim "Tan,. a da satilşı
rım. Fakat o, kendi ga:ı:etesini hic; hatasız ı 
far:ı:ettiğ1 iı;in Ulusa hiı; toz kondurmaz. 

Ve bu müfrit iltizamkarlıir yüzünden 
sık sık mü,kul vaziyete düşer. 

Acı Bir Ölüm 
·ı•ürk Hava Kurumu Müfettişlerin- ! 

den Baha Sait dün akşam kalb sek- ----

TiYATROLAR 

tesinden ansızın vefat etmiştir. Ce- Şehir Tiyatrosu 
nazesi bugün Samatyadaki evinden Dram kısmı: Tepebaşı 
kaldırılacaktır. Bu akşam saat 20.30 da 

Muhtelif sahalarda memlekete bü-
yük hizmetle.r ifa etmiş olan Baha 
Saidin bu ani ölümü ailesinı 'Jlduğu 
kadar dos.tlarını ve tanıdıklarını da 
müteessir etmiştir. 

• 
TEŞEKKÜR 

Yanya eşrafından ve Alemdar Ma
liye tebliğ memurlarından Bay Ali 
Rıza Derbentin acı kayıbı dolayısile 
aldığımız taziyetnamelede ve cena
ze merasimine iştirakle te~liyet lut. 
funda bulunan muhterem zevata ar
zı şükran ve minnettarı eylemeyi te. 
essürümüze bağışlamalarını rica ey. 
leriz. Ailesi: Asime· 

Oğulları: M. Necip 
Derbent ve Muammer Derbent 

İst. Öğretmenleri Yardım 
Cemiyetinden: 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da (ZIR DELİLER) 

Askere Davet 
Beşiktaş askerlik şubesinden: Herha 

gi bir sebeple §İmdiye kadar askere se 
edilmemiş ve askerliğini yapmamı:ı 316 
334 dahil doiumlu hava, istihkam, mub 
bere &ınıfına mensup eratın 25 teşriniev 
939 gunü sevklerine başlanacaktır. Ta 
edilen günde şube merkezinde bulunma) 
ve gelmiyenler hakkında kanuni c 
h ü k Ü m 1 e r i n i n tatbik edilec 
ve b u n 1 a r d a n b e d e 1 vem.ı 
isteyenlerin 24 te:ırinievvel g!inıi akşamı 
kadar bedellerini vermeleri ve bucünd 
sonra bedel kabul edilmeyeceii ilin ol 
nur. 

Yarın matinelerden itibaren 

ŞEHZADE FERAHSinemada 
Başı Tel: 21359 

Beşiktaş 22 ci ilkokul öğretmenle- DENiZ AL Ti D • 1 
rinden Neyir Özogan'ı maalesef ara. 
mızdan ebediyen kayb.?ttik. Sayın 1 T O R K Ç E 
ar~~daşlara ve ailesine taziyetlerL ayrıca şaheser bir film daha: 
mızı sunarız. ~---KARA ALAY••• 

RAŞIT RIZA • E. SADi TEK 
TiYATROSU 

Bu gece : Kadıköy H A L E Sine
masında SAÇLARİNDAN UTAN 
Vodvil 4 perde. Çarşamba akşamı 
Bakırköy MİLTİYADİ Sinemasında 

YEKTA Vodvil 4 Perde 
Kadıköy HALE'de biletler günnii7-

den satılmaktadır. 

Me11eli, evvelki gun. Cümhuriyet gaze. 
lesini diline dolamış, bir resmin altına • 
bu sefer bizim yaptığımız gibi • yanh1 
bir cümle yazmış olan bu refikimizi hayli 
hırpalamıştı. Fakat bu müstehzi yazıyı 

neşreden Ulus refikimizin birinci sayfasın. 
da, )'aşlı bir zatın resmi vardı. Ve bu res. 
min altmd:ı u k .. Jhn.•l•r ,_ .... ,1.,.d •• oı:-: .... _ 

, _______ Gece ve gündüz Pariı ... --------

landiya cümhurreisi P. E. Evinhufvud!,. 

Halbuki, Finlindiyanın ,imdi'kt c:üm • 
hurreisinin adı: "M. Kyosti Kallio' dur. 

Üstelik, eski cümhurreisinin ismi de, Ulu. 
sun yazdığı gibi: "Evinbufvııd,. dciil, 

"Svinhufvud" dur. 

İşte görülüyor ki, bu kabil hatalara 
dünyanın her tarafındaki bıitün gazeteler
de sık sık rastlanabilir. Ancak bu vesile 
ile şunu da Toplu İğneden rica ederim, 
hep iğnesini yalnız meslekta:ılarmm yaptı. 

ğı hatalara değil biraz da kendi gazetesine 
de batırsınlar. 

Bütiin OteJJ~,.;ı .. v .... n-..1. r:;.,.1~ ..... n---·--=·- D--=-
İşte: Bu Perşembeakşamın.;anitibarenSARA y 

Sinema•ında 
Gösterilecek ve bütün seyircileri teshir edecek olan 

Si MAL OT E. L İ 
Büyük, Zengin ve Pek mükemmel filminde göreceksiniz. 

Bat Rollerde: 

ANNA BELLA- JEAN PIERRE AUMONT 
._ _____ ve LOUIS JOUVET _____ ,. 

, EN NEFiS V ALSLARI - EN GOZEL AŞK MEVZUU 

ŞAHANE DANSLARI ve HARiKULADE MELODiLERi ile" 

3 ~ALS 
Sfze "AŞK VALSINI,, da "HUYÜK VALSI,, ı da UNUTTURACAKTIR. 
Baş Rollerde: Y V ON NE P R I N TEM P S. PIERRE FRESNAY 

Baletler - Konserler ve dans Orkestraları - Zengin ve Muhteşem Şaheserler. Kırşehirde kısa bir zamanda az bir 
para ile azami yardım yapılması ü
zerinde tevakkuf edilmiş ve bu iş 
bizzat vatandaşların yardımı ile ta
hakkuk ettirilecekti. Fakat vatandaş
lar yardımda geri kalmışlar ve her 

Milli Müdafaa Vekaleti ayın 27 sin
de bir istihkam bölüğü göndermiş ve 
enkaz al~ında kalmış olan tekmil tü
tünler çıkarılmıştır. 

Asker olanlara da 15 er gün izin 

YARIN 
AKŞAM 1".ELEK SDınemaısorıcfla 

DİKKAT : Loca ve Hususi Koltukların Bugünden aldırılması rica olunur. 

nan ve Hatay vilayeti teşkiline ait 1 . 
kanuna ek layihayı tasvip ederek pa- 1 
zartesi günü toplanmak üzere içti-f 

maa nihayet vermiştir. '••••••••••••••••••l•••••••••••••••••••••••••••~ 
Mamuretülaziz V aliai Ali Galip Beyefendiye 
Şifre {Gayet mahremdir, bizzat hallolunacaktır) 
Uçüncü Kolordu kumandanlığı inzimamile Sıvas 

valiliğine tayininiz heyeti vükelaca tensip olundu. 
ğundan ccvaoı muvafakatinize makine başında mun. 
tazırım. 

Dahiliye Nazın: Adil 
Bu teklifi kabul etmenizi bilhassa temenni ederim. 

Şeyhislôm: Muatala Sabri 
Bu telgrafa 1: EylCıl tarihinde Ali Gallp Der. 

ıimden şu cevabı veriyor: 
Dahiliye nazın beyefendi hazretlerine 

C: Bu da bir vazifei vataniyedir. Tabii :-naruzatı 
acizi mütalca ve buradaki vazife ile mukayese bu. 
yuruldukta"l sonra, ihale kılınacağına nazaran de
ruhte etmek muktezayi hamiyettir. Yalnız muvaffa_ 
kıyet tcmiııi için bazı hususatı bilmek ve bazı şera. 
it dermeyan etmek isterim. !ki gün sonra Eliizız· 
den muhabereye .müsaade buyurulması mütcmen
r.adır. 

GALiP 
Fakat nazır, sabırsızlık gösterdiğinden, Ali Galip 

yine Dersimden şu telgrafı çekiyor: 
C: ı- Eyliıl: 335 - on sekizinci fırka kumandan. 

lığı inzimnmılc erkiınıharbiye riyasetinde bulundu
ğum sırada zabitanı siyasiyat ile iştigalden mene. 
dişim yüzünden husumete hedef olmuş ve 327 se. 
nesi iptidasında istifaya mecbur olmuştum. Sekiz 
buçuk senedir umuru ziraat ve ticaretle meşguldüm. 

TEFRiKA 
ı3u müddetlerin kıdemce zammile Elazizden hare
ketim sırasında erkanıharbiye mirlivahğına terfi. 
inı icra buyurulmazsa, akran ve emsalima nisbetle 
dun bir rutbede hizmeti askeriye kabulti müteaı
zirdir. Bu rütbenin muvaffakıyet noktai nazarından 
ehemmiyeti vardır. Ondan başka efradı ailemden 
on bir niıfusu beraber getirmiş, Elfızizde eşyay. bey. 
tiye de tedarik etmiştim. Nakliy!' galidir. Harcirah
lar gayri kafidir. Geleli iki ay olmadığından, henüz 
tam maaş ta almadım. Ziraat ve ticaret işlerimi da
ğıtıp vnzifei hamiyet olarak şuraya gelişim penşa. 
niyetimi (!) mucip olmamak için, harcirahtan başka 
tazminat ta isterim. 

Elaziz V aliai: Galip 
Dahiliyeden bu aç gözlü telgrafa gelen cevap ,şu. 

dur: 
C. - Rütbei askeriyenizin terfian iadesi mukar

rerdir. lntizar olunan muvaffakıyetinizın husulün
de avatıfı seniyeye mazhariyetinize delalet te tabii. 
dir. Tahakkuk edecek masarüi seferiye de verilecek-

No. 45 
tir. Vakit geçidlmemek üzere hemen cevabı kabu
lüniize muntazarım. Semti matluba müteveccihen 
ve maiyctinizle birlikte bu akşam hareketiniz la. 
zımdır. Aile sonra da naklolunabilir. 

Nazır: A.DIL 
Ali Galip, işi sağlam kazığa bağlamak düşünce. 

sınden yine f:tyrılamıyor, daha vazıh surette ve ~u 
şekilde dileniyor: 

C. 1 - Maiyetimde Dersim jandarma taburundan 
sekiz SÜ\'ari var. Bunların bu muhitten ayrılması 

caiz olamaz. Elazizden avdet edeceklerdir. Ba~a 

süvari +..,rtibi ise kolay değildir. Bu vilayetin jan
darması zaten ihtiyaca gayri kafi olmakla beraber, 
başka bir muhite na~edilse, derhal firar ederler. 
Hatta bir sancaktan diğer ss..ncağa nakil halinde ay
ni hadisenin diğer vilay~tlerde d~ vuku ve tekerrü. 
rünü umum jandarma kumandanlığ? muhaberata 
müsteniden tasdik eder. Jandarmalığa halkta o ka. 
dar rağbet yok. Firarilerden yazmaya talip oidtı· 
ğumuz halde, alayımız kadrosundaki noksanı dol-

durmak mümkün olamıyor. Esasen jandarma maa. 
şatının tedahülde kalması büsbütün rağbeti kesret. 
miştir. 

2: Tahakkuk edecek masafifi seferiye, nakli hane 
ve eşya alıp satma zararını koruyamaz. Binaena· 
leyh harcırahtan başka laakal yedi yüz lira zıman 
verilmezse, mağdur olurum. 

3: Sekiz buçuk sene müstafa geçen mürldetfn as· 
kcri kıdemime zammolunması elzemdir, tt?rfi de 
hakkımdır. 

4- Tervici maruzat vaat buyurulması şartiyle ce· 
vabı muvafakat ita eylediğim maruzdur. 

Elaziz Valiai: Galip 
Nazır, peki, diyor ve bunun üzerine Ali Galip 

- yine makine başında - tegafül ve tccahul va
disine saparak, Sıvasta ne yapacağını ve nasıl bir 
vazife görec~ğini soruyor. Nazır da isim tasrıh et
meğe yanaşmıyarak, kapalı bir dil kullnnıyor: 

C. - Vilayatı Şarkiyede bir gaile çıkal"mıya cn
lışan malumülesami kesanın men'i tahrikatı ve te
merrüt edenlerin ahzu girifti ile izamları deruhte 
buyurulduğu halde arzuyu valalannın cümlesi ka
bili is'aftır. Mamuretülazize şimdilik ıtimat ettiği· 
niz birini vekil bırakabilirsinız. itimat edebileceği
niz aşayirden lüzumu kadarını maiyetinizde götüre
bilirsiniz. Masarif hükumetçe tesviye olunur ve 
sebk edecek hizmetlerine göre maddi ve manev: sı· 

vatıfı seniyeye mazhariyetlerine delalet edilir. Di.-
(Oevamı var) 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Mahkemelerde 
Şahitlik 
Nasll Y apıhyor? 
D On, bir mahkemede phitliği-

miz vardı. Bu şahadet vazife
lbıi görmek ilzere, sabah saat 10 da, 
lrıahkemede hazır bulunmaya davet 
•l111ımuştuk. Fakat, maalesef, saat 
10 dan, akpm saat 17 ye kadar mah
keıne koridorunda beklediğimiz hal
de, phadet vazifem izi bitiremeden 
dönmek mecburiyetinde kaldık: Zi
ta, mahkemenin dün bakmak mec· 
•Uriyetinde bulunduğu davalar o ka
dar çoktu ki, bize sıra gelmedi. Ora
da bulunanlarla görüşürken anladık 
ki, bu hal sık sık vaki olmaktadır. Ve 
lbaJıkeme koridorlannda sabahtan 
.ıtşanıa kadar bekledikleri halde, da
'talaruıa bakılamıyan vatandaşlar, 
lbaalesef pek çoktur. 

llalbuki, bütün vatandaşlar ve he
le Yevmiyeyle çalışan işçiler irin, bil
tUn bir günU mahkeme kapısında ı:e
flrıniye mecbur kalmanın zararları 
lşlk&rdır. Hele Uzerlerine şahadet 
llbi bir vazife almış bulunanlann, 
~lnl adaletin tecellisine fisebilillah 
ldznıet etmek mükellefiyetinden 
\atkı bir suçlan olmıyanların, tam 
llti &ilıı işlerinden, güçlerinden kal
"-•lan, bilmeyb ne dereceye kadar 
lıo, görülebilir? Halbuki, basit bir 
lıesap ve tedbir, bizi, bu beyhude fe
~lrlıta ve zahmete katlanmanın 
-.addi ve manevi zasularuadan kur-
1-rabilir. 

Bir gilne 'O büyilk diva11 sığdır
lbaya çabpn hakimle, bir saat için
de fO hastaya birden randevu veren 
~ktor arasmda - bir bakımdan • çok 
1.QyU)t bir müşabehet vardır. 

'\Tatındaşların, yetiştirmek ıayre
tlle gösterileceği tabii olan aceleden 
de aynca zarar görmeleri de muhte
lbel deiil midir? Bu itibarla, sayın 
~liyecilerimlzden, bu vaziyeti nnzıı-
1'1 itibara alarak davranmalannı iste
lb.e1i bir vazife biliriz! 

* 'Sinemaıartla PropaganJa: 

lvvellıd giln, Beyoğlu sinemaıa
l'lııdan birisinde bir film gördük. Bu 
lllnıin Alman nazizmine sempati top-
1-nıık niyetile çevrilmiş bulundup 
-.ık&rdı. Fakat bunaı rağmen, sine
lbı, o filmi göstermek müsaadesini 
'1.bilmişti. Bundan da, sayılması 
"-Uınkün olan başka misallerden de 
l.eıu ki, sinemalarda gösterilecek o-
1-n filmlerin kontrolünde, şimdikln-
41-. tok daha dikkatli davranmak 
::Ureti vardır. Zira bugün kullanı-

en kuvvetli ve en müessir pro
laacanda vasıtalarından birisi de, hiç 
ePhe yok ki sinemadır: Bu itibar
tt' beyaz perdenin sade ilzerinde de-

l, arkasında oynananları da görmi
!:.., talışalım! 

Garson ve Berber 
Mektebi Açllıyor 

~ 'P.snaf cemiyetleri garsonlar ve 
, rber çırakları için birer mektep 
,;:rıata karar vermiştir. Maarif mü
tldti§lerinden bir zat dün cemiyete 
~ erek açılmak istenilen bu mektep
)' rtrı nerede açılacaklarını, tedris he
~:llerinin kimlerden ibaret olduğunu 
~ t~ris programlan hakkında iza-

t ıstenıiştir. 

•• •re. Bardakları için Bir 
Tip Tesbit Edildi 

d~elediye, Dirahane ve gazinolar
tirı i bira satışını intizama sokmak i
hı l>aŞabahçe cam fabrikasında iki 
t~' bardağı nümunesi imal ettirmiş
~~~ardakların birisi duble, diğeri 
~· ·Yeni bira bardaklan dün Be· 
'lt 1Ye:ve celbedilerek tetkik edilmit-

Bu yazı, paıarhlisıı satıı lianununun tatbfliahnCla ıörülen alisakhldann neClen ileri geldiğini araı· 

tlnyor. ve lianunun, gayesine crylOn .olorali NdDlne Jlitfyas olmadığını tebarüz ettiriyor. m·:mtm o o O Kurtulmak 11.,~.3 

Pazarlıksız Satış K istemiyorlar an un unu Yazan: Sabiha Zekeriyn Sertel 

H er Bitler büyük imparatorluk 
davasına başladıiı zaman, 

Balkanlarda, Baltık memleketlerin· 
de, Polonya ''e Çekoslovakyada ya
şıyan ekalliyetlerj kurtaracafını id
dia etmişti. Davalarından biri de bu 
ekalliyetleri kurtarmak meselesiydi. 
Bitlerin, istila programını tatbik için 
bu ekalliyetlerden istifade etmek is
ti~·eceği tabii idi. Zaten Almanyaya 
yakın memleketlerde bu ekalliyetle
ri rniikemmel surette teşkilatlandır
mıştı. Fakat Baltık memleketlHinde 
asırlardanberl yerleşmi§ Alman küt. 
leleri vardı ki bunların Almanya ile 
alakalan yalnız lisanlarından iba· 
retti. 

Değiştirmeli miyiz? 
• ıviçrede bir ıaat almak 
1 iıtiyen Türk vatandatı· 

nm hikiyeıini bilirsiniz. Saat
çinin, iıtediii fiyattan daha a
zını teklif eden mütteriye kar
tı verdiği cevap fU olmuttur: 

''- Ben namuslu bir ada
mım. Malımı normal karla ıa
tamn. Siz beni tahkir ediyor
ıunuz !,, 

Ben bu hadiseyi, pazarlıkla sa
tıfı meneden ve maktu fiyat usu
lünü koyan kanun çıkarken oldu
ğu kadar, bu kanunun tadil edHe
ceğini duyduğum zaman hatırla -
dım. Pazarlıksız satış mecburiye
tini koymak, o zaman bu kanunu 
hazırlayanların hatırına nereden 
gelmişti, biliyor musunuz? Türki
yenin sanayileşmesi ve ticaret ha
yatını tetkik &!en Amerikan heye
ti, raporunda, mübadele meselele
rimize temas ederken mühim 
bir nokta olarak pazarlık mev7uu 
üzerinde durmuşlardı. Raporun bı• 
mevzua ait satıdan şudur: 

"-Türkiyede iç mübadele ha
yatını olduğu kadar dış ticareti 
de güçlüğe uğratan sebepler • 
den birisi pazarlık usulünün ca· 
rt olmasıdır. Yalnız memleket 
dahilinde değil, dışardaki fır • 
malara satışta bile, mal sahibi, 
kendisinden nasıl olsa daha u · 
cuz bir fiyat talep edllecejini 
bildiğinden hakiki ' fiyattan da
ha yüksek bir değer talep edi • 
yor. Cari muamelelerden anlı • 
yoruz ki, memleketinizden mal 
alan firmalar, sizdeki fiyatlnn 
ayni malı satan difer memleket
lerle ıMlk.,ese et~den sipa • 
riş vermemektedir. Bu halin ön· 
lenmesi ve pazarlık usulünün 
kaldmlması llzımdır.,, 

P azarlıksız satış kanunu han
gi gayeyi hedef tutmuştu? 

En mühim nokta budur. Kanunun 
mucip sebeplerinde bu fikir hüku
met tarafından şu cümlelhle an -
!atılmaktaydı: 

"- Yüksek Meclisin tetkik ve 
tasdikine arzedilen bu kanun la • 
ylhası ile, perakende alış veriııte 

maktu fiyat üzerine satışı mecbu
ri kılmak fiyatlarda aleniyeti te • 
min eylemek ve bu suretle, iktı • 
saden ve ahlikan mazarratında 

fÜphe bulunmayan pazarlık u~u -
lilnil ortadan kaldırmak ıayesi J[Ü· 

dlllmektedir.,, 
Pazarlıksız satış kanunu ç:ıka -

nlırken, çok güç tatbik edileceği 
biliniyordu. Çünkü alış verişimiz.. 
de nadir istisnalarla pazarlığın ha
kim olduğu herkesce malum bir 
keyfi yetti. 

Niçin pazarlık yaptığımızı bu 
kanun şu cümlelerle anlatmakta -
dır: 

Alıcı, satıcının beyan ettiği fi
yattan herhalde bir mıktar tenzı -
lat yaptırmadan bir malın satın a-
lınamıyacağına kani veya bu usul 
devam ettikçe böyle düşünrr.eğe 
mecburdur. 

Satıcı ise, mütekabil tedbir o
larak malın fiyatını hakiki fivat -
tan çok daha yükseğine beyan et
mek ve böylelikle bir pazarlık 
marjı ayırmak vaziyetindedir. 

Ve nihayet tabii bu satış şart
lannın ilk kurbanı pazarlık yııp • 
mak itiyadında olmayan miişteri -
dir. Pazarlık yapan müşteri ise. en 
aşağı, kendisini az çok aldanmış 
addetmektedir. Ki; bu mevzuda 
hemen her vatandaş tecrübe sahi. 
bidir. 

B izde aşağı yukan bir çok ~a.: 
nunlar, eski, şarklı, kotu 

itiyattan tasfiye için çıkarılmış -
tır. Pazarlıkla satış tam bir şark 
usulüdür. Daha açık bir tabirle, 
pazarlıkla satış; dürüst, karakter
li, insaflı ve doğru ticaret pren -
ıh> ve kaideleriııiıı hiklın olmadı-

Pazarlıksız ıahf mecburiyeti :>lmıyan pazar yerlerinden görünüf .• 
ğı yerlerde emniyetsizlik ve kar • kadar lüzumlu ve inkılabın esas 
şılıklı inanmamanın bir ifadesidir. prensiplerine temas ediyor mu? 
Yalnız unutmamalı ki, onun ıısır - Derhal cevap verelim ki, '"E • 
lık bir hayatı vardır. Kanun mu- vet! .. ,, 
cip sebepler layihasında bu haki - Cemiyetlere ahlaklar kül halin-
kate de temas ediyor ve şunları de girer: Şu tarafını alalım, bu ta-
söylüyordu: rafını bırakalım diye kayıtlar koy-

"- Yerle§miş bir adete temas mak mümkün olur mu? 
eden ve böylece itiyatlanmızd• Pazarlıksız satış kanunu, mad-
derin bir değişikliği mucip olac:ak deler ve hükümler halinde kelime

olan bu kanunun derhal ve mem

leketin her tarafında tatbikinden 

içtinap etmek zarureti şüphesizdir. 

Bundan dolayıdır ki dördiincü 
madde ile kanunun tedricen tatbi· 

kı imkanlan derpiş ve alınacak ne. 
ticelere göre bu kanun tatbikatını, 
az veya ~ok siiratle memleketin 
m\lhtelif taraflarına teşmil etınek 
işi İcra Vekilleri Heyetine bırakıl· 
mıştır.,, 

Biz, eski ve kötü adetlerimizden 
tasfiyeler yaparken, muhakkak ki 
bir mücadele devri ve safhası ge
çirdik. Misallerimiz çoktur: Şap • 
ka inkılabımız, harf fnkılibımız, 

kıyafet inkılibımz, hatta lakab in
kılabımız böyle olmamış mıdır? 

Onlarda, hükümler daha çok cez
ri, radikal ve cezalar daha ağırdı. 
Onların tatbikında daha kati cav
ranıldı. Şöyle bir sual hatıra gele
bilir: 

"- Pazarlıksız satış kanunu 
sukarda isimleri geçen kanunlar 

nin tam manasıyle mükemmel ve 
eksiksiz bir eserdi. Fakat, layı~n 

ile tatbik edilemediğini ve hata -
nın tatbikattan doğduğunu kabu -
le mecburuz. 

;ünkü pazarlıksız satış kanu
nu, bütün ihtimalleri gözöniinde 

bulundurmuştur. Teferruata ka -
dar .. Size yine, mucip sebeplerin

den bir kaç satır verelim: 

"-.. Keza, etiket asul~-deiha1 
ve seyyanefi '1er nevi eşya ve 
gıda maddelerine tatbikinden içti
nap olunmuştur. Zira, etiket vası
tasile ve sair suretle fiyatlan halkır. 
ıttılaına koyma usullerinden biri 
herhangi bir ticaret şubesine veya 
mala uygun gelmiyebilir; burada 
takdire mahal vardır. Ayni suret
le kanunun tatbikatı, teferruata 
müteallik bir çok meseleleri ba -
his mevzuu ettirecektir, ki, bun -
lar hakkında yerine göre icabe -
den kararlann alınması İcra Vekil
leri heyetine bırakılmıştır. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

K 1 B AH S 1 
E ski zamanda anlattıktan me,hur 

hiklyedeki kıt yemiıinin nar ıibi 
kızarmıı ateı mi, 7okıa atq &'ibi kırını. 
zı nar mı olduiu ayırt edilememiıse de, 
perdahlanmış aahtiyan deriıinden mah.. 
faza içinde ve beyaz po dö süetten böl
meleri arasında birer yakut ıibi 11ra ıı. 
ra dizilmiı nar tanelerinin lı:ıt &'eceleri. 
ne neıe ıetiren lezzetli bir yemiı oldu
funda ıüphe yoktur. 

Bir rivayete ıöre, evvel zaman için. 
de kızlann ıötüıleri de delikanhlarmlı:i 
ıibi dümdüz oldufu halde, bizim Sa-
1ı:arya nehrinin lı:ızı bayan Nava, timdi. 
ki ıibi bir ıonbahar meveimlnde su ke. 
narmda ıezerken, aiaçtan Miıerek yer
de çatlamış bir narm tanelerini )'emit •e 
pelı: hoıuna ıiden bu yemiıten, tanıdıit 
başka &'enç kızlara hediye &'Ötürmek ü. 
zere, iki tanesini ıötıünün üzerinde sak 
lamıı ve ondan sonra bütün &'enç kula_ 
nn ıöiüıleri ilı:i taraftan birer nar &'ibi 
kabarmıştır. 

Bundan dola)'I olacak ki f pokrat he
kim, en ziyade &'enç kızlarm tilı:lyet et. 
tikleri, kalp airılanna kartı nar ıun 
içirir, nar kabutunu da dövdürerek ıer. 
çekten yaralarm iiı:erine ektirirdi. O za
man bir türlü banak yarası 1&)'1la11 
dizanteri haatahiına lı:arıı da nar kaba. 
iunu kaynattıraralı: suyunu içirdili olur. 
du. O büyülı: hekim, hem de zarif bir 

zat oldufundan, narın efsanesine telmih 

etmek üzere, kadınlık aletlerinden biri
nin çarpulı:lufunu düzeltmek için bütün 
nan • yalnız içini biraz o)'durarak • 
içerden deıtelı: diye lnallanırdL 

Nara karşı o kadar büyük yerden se
len teveccüh daha ıonraki hekimlerin 
de iştirak ettikleri tüphesizdir. Ancak 
uırlardanberi nann iliç diye kullanıl. 
dıiı hallerin hepsini saymak için burada 
yer bulunamaz. Zaten bu samanda nar 
kabufundan • meseli teritleri düıflr • 
mek icin • Dlç bllanılaa bile ,..ııu. be-

kim reçeteıiyle ve hekimin tarifi üzeri_ 
ne içilebilir. Kendi kendine nar kahu
funu lı:aynataralı: çocuklara içirmek teh.. 
likeli olabileceii anlaşıldıiı için böyle 
yapmalı: ihtiyatıızhk olur. 

Simdi nar pek lezzetli bir yemlı ela_ 
rak bilinir. Kabuiunda vitaminleri bu· 
lunup bulunmadıfına dair bir haber çık. 
mamııaa da tanelerinde Amerikalı he -
kimler C vitamininin aah olan atit as
lı:orbilı: bulmu,ıardır. Ondan dolayı lı:a • 
butunu soyduktan ve içindeki beyaz bol_ 
meleri a)'llı:ladılı:tan ıonra taneleri lı:aıiılı: 
katık yenilirae bu vitamin dişlerin saf
lamhiına ve güzelliiine hizmet eder. 

Terkibindeki madenler tamam değil_ 
ae de bulunanlar batın aayılacalı: nis_ 
bettedir. Meıeli yüzde 105 miligram 
foıforlu frenlı: üzümünden ve kayı11dan 
sonra üçüncü ıelir. Şu lı:adar lı:i kireç 
madeni ocak ı 1 oldufu için iıtifade nis 
beti yalnız )'iızde on olur. Fakat yüzde 
15 mili&'ram ıodyom ve 63 potaıyom ile 
hem kana. hem de etlere kuvvet vereceği 
ıüpheıizdir. Çelili 1 miligram ise de 
nnında hiç man&'anez bulunmadıiından 
bu çelik pek 711muplı: kalır. 

Şekeri 16,5, yalı ile albümini yüzde 
birerden siyadece olduiundan bizim ye. 
mitler araımda üzümden sonra en ziya_ 
de bealeyecek - taze incirden bile üstün 
olarak • nardır. 

Fakat, nar ne kadar rUzel renkli ve 
ne kadar hoı lezzetli yemiı olsa da onu 
soyarak • hem de kaideden oldutu üze
re hiç bir tanesini yere düşürmeden • 
yemek için haylice sabırlı olmak lizım 
&'elditi &'ibi taneleri ç;inendikten ıonra 
afızda kalan çekirdekleri de insanın key
fini kaçırır. 

Onıın için narın ıurubunu ıerbet 

halinde içmeyi tanelerini yemeie tercih 
edenler daha çoktur. Narm ıerbetini 

içerken inan ne maden, ne de vitamin 
dflıbtlr, sadece .se•k duyar 1 

"Bu kanun mevzuu belediyele
re yabancı değildir. Hatta kLc;ınen 
Belediyelerin salahiyetleri dahili
ne giren işler bahse mevzudur. Ge
rek bu itibarla ve gerek bir teşki
latla lüzum göstermesi itibariyle, 
bu kanun tatbikatına nezaret -
le - esas itibariyle - belediye ida • 
releri memur edilmiştir. İcahfot -
tikçe İktısat Vekileti, kendi tr.şki. 
latına dahil organlarla belediyele
ri takviye edecektir.,, 

Görüyor musunuz? Bu işler 
zaten belediyelerin esas va

zifeleri arasındadır. Fakat acaba 
bugüne kadar, ne İstanbul, ne An
kara, ne İzmir belediyeleri. kötü, 
geri, şarklı bir itiyadın tasfiyesi i
çin çıkarılmış olan bu kanunun 
tatbikı, adamakıllı, tamamiyle tat
bikı için ne gibi tedbirler almış -
lardır, Hiç! .. 

Halbuki, kanunu evvela bele -
diyeler.in benimsemesi zarureti in
kar edilmez bir hakikattır. qinkü 
kanun, ceza hükümleri de koy -
muştur ve bunlann tatbiki ile be
lediyeler mükelleftir. Lutfen şu 
satırlan da okuyunuz: 

•- Ceza hükiimlerine gelince 
burada projenin vazettiği mecbu· 
riyetlerin ve bunlara ademi riaye. 
tin ehemmiyet ve mahiyeti nazarı 
dikkate alınmı§ ve maktu fiyat ve 
etiket vaz'ı mecburiyetlerine ria· 
yet etmeyenlere verilecek cezaJar
la ilan ettikleri fiyattan aşağı ve
ya yukarı satış yapanlara verile -
cek cezalar ve malın evsafına uy· 
ıun olmıyan etiket vazedenlere 
verilecek cezalar ayrı ayrı olarak 
~ eallni'lffF.'1fu üç nevi ve a
iırlıfl gı ikçe artan suçların mu· 
kabili olarak da yine &'İttikçe §İd
detlenen cezalar tertip olunmuştur. 

Belediyelerin kanunun tatbl -
katında muvtffakıyetlerini teshil 
rnaksadıyle verecekleri cezalann 
bir kısmının hafif para cezası ile 
bir haf taya kadar ticarethanenin 
kapatılması cezasının kati olmaın 
lüzumlu görülmüştür.,, 

Fakat biliyor musunuz ki, bazı 
belediyelerde hali muamele gö -
ren, bu kanunun hükümlerine ay
kırı hareket etmiş olanlara ait altı 
aylık dosyalar vardır. 

Dahası var: Bu kanun hazırla
nırken mücadele edilecek anane 
ve itiyatlarm asırlık olduklan göz 
önünde bulundurulmuş, kanuna 
muhalif hareket edenlerin aleyhin 
de yapılacak takibatta cezanın dar
hal tatbikı imkanını vermek için 
ve kanunun muvaffakıyetini te -
min maksadıyle meşhut suclar 
muhakeme usulü bu suçlara da teş 
mil edilmiştir. 

Bu mülahazalardan sonra, mü
kemmel şekilde ve bütün ihtimal
ler düşünülerek hazırlanmış olan 
bu kanunun aksaklığını tatbikatta 
aramak zarureti ile karşılaşırız. 
Aksi halde bu kanunun gaye aley
hine tadili ihtimali, şarklı ve kötü 
bir usulün tasfiyesi için atılmış 
adımın geri alınması demek olmaz 
mı? 

Hendekte Kalp Paralar 
Görülc'ü 

Hendek (TAN) - Burada ve köy
lerde gümüş lira, elli kuruşluk ve yir 
mi beş kuruşluklann kalptan görül
müştür. Bunların ele geçen adetleri 
pek mahduttur. İki adet lira, üç elli 
kuruşluk ve üç te yirmi beş kuruş
luktur. Kalp liraların kenarlarında 

yıldız ve T. C. harfleri yoktur. 

Tireboluda Ortamektep 
Yapılıyor 

Tirebolu (TAN) - Orta okul bL 
nası ittihaz edilmek üzere Milli Mü
dafaa Vekaletince verilen iki nata
mam binanın eksiklerini ikmal etmek 
üzere hazırlıklara başlanılmıştır. Bi. 
na, 1940 - 1941 ders yılına kadar ha
zırlanmıı olacaktır. 

Bitler, Sovyet Rusya ile yaptıiı 
son anlaşmadan sonra Letonya. Es· 
tonya ıibi Baltık memleketlerindeki 
ekalliyetlerlni de çekmeie karar ver
di. Fakat buralarda yaşıyan Alman
lar, bu ini hicret kararından o kadar 
müteessir oldular ki, yaşadıktan 

memleketlerin hiiktlmetlerine milra
caat ederek kendilerini kurtarmala
rını, bu hicretin önüne geçmelerini 
rica ettiler. Giden kafilelerin, ailıyı
rak yurtlarından aynlışlarını. cere
yan eden feci manzaralan fnıiliz 
gazetelerinde gördüğü zaman insan, 
bu zavallı Almanlan esarete gidiyor 
zannediyor. Zavallı ekalliyetler, fa
şist idaresi altında başlanna «el~e
ii, çekecekleri açlık ve ıztırabı, pe
Tl§anlığı düşünerek, yaşadıkları top
raklardan ayrılmak istemiyorlar .• 

Bitlerin bu ekalliyetleri çekmek
te, bunlan istila ettiği toprRklara 
yerleştirmekteki maksadı açıktır. 

Buraları Almanlarla doldurduktan 
sonra, harp sonunda yapılacak bir 
tasfiyede bu ülkelerin Alman oldu
ğunu iddia edecektir. Bu ekalliyetleri 
kurtarmak için harbe giren Bitlerin, 
bu ilk hamlede ka11ıla1tılı manzara 
pek acıklıdır. Sizi kurtarmağa cellyo
rum derken, ırkdaşlannın kollannı 

açıp kurt81'ıcılan karşıhyacabnı Un· 
nediyordu. Fa~Rt ıilJıdi ekallİyetle
rin gösterdiği bu istiğna dotrusu pek 
fecidir ... Bütün bu kurtancı v.adle
re rağmen Alman ekalliyetleri kur· 
tulmak istemiyorlar .•• 

Manisada Elektrik 

Ve Yeni Mezbaha 
Manisa (TAN) - Belediyeler 

Bankasından borç alınan para ile, 
Üçolukluçeşme civarında asri bir 
mezbaha inşasına başlanılmı§tır. Bu 
müessese, belediyeye 44 bin lir~a 
mal olacak, ayt'ıca soğuk hava depo
ları ve buz fabrikası da yapılacak. 
tır. 

Elektrik şebekesinin fenni tarzda 
tebdili için iki senedenberi yapılan 
gayretler, müsbet netice vermiştir. 

Yeni santralın inşaatı bitmi9, tenvi· 
rat şebekesi de işler bir hale geti-

rilmiştir. Evlerdeki tesisatın da tidi. 
li veya tebdili lazım geldiğinden, a· 
bonelere, Cümhuriyet bııyrammdan 
itibaren umumi elektrik cereyar.ı, 

yeni tesisatla temin olunacaktır. 

Devlet Demlryollarına 
Hareket Şakirdi Alınıyor 

Devlet Demiryollan idaresinde 

hareket şakirdi olarak istihdam edil

mek üzere alınacak memurların mü
:1a b:lka imtihanları dün Üniversite 

konferans salonunda yapılmıştır. Tah 

tiri olarak yapılan imtihanlara orta

mektep ve lise mezunlarından 300 

genç iştirak etmiştir. İmtihan evrakı 

Ankaraya gönderilerek orada tetkik 
edildikten sonra muvaffak olanlar 
tavzü edileceklerdir. 

Semplon Treni 
Rotarla Gelmlı 

Semplon ekspresi dün tam on bu
çuk saat rötarla, akşam üzeri 16.30 da 
gelmiştir. Rötarın sebebi, tren, Bul· 
garistanm Filibe istasyonuna yaklaş
tığı sırada önünden giden bir mar
şandizin yoldan çıkmasıdır. Ekspres 
30 kadar yolcu ile gelmiştir. Bunla
rın içinde memleketlerine dönen 16 
kişilik !ran ve Afıan talebeleri var
dır. 
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Hitler Staline Bir 
Mektup Göndermiş 

(Başı 1 incide) 
mektuba atacağı cevaba göre, plan
lannı tatbik edecektir. 

Stalinin vereceği cevap beklenil
diğinden efkarı umumiye, şimdilik 
mevhum bir takım muvaffakiyetlerle 
oyalanmaktadır. Bunların biri, Ri
pulse adındaki İngiliz zırhlısının da 
batırılmış olduğuna dair bugün neş
rolunan şayiadır. Alman radyosu da
ha önce, dünyanın en büyük zırhlısı 
olan Hood'un sakatlandığını ve işe 

yaramaz bir hale getirildiğini söyle
miş ve daha sonra da bu haberin 
tashihe muhtaç olduğunu anlatarak 
Ripulse'ün batırılmış olduğunu iddia 
etmiştir. Bütün bu haberlerin aslı ve 
esası olmadığı resmen bildiriliyor. 

hazin görünmesi icap eden bir şekle 
sokmuştur. Bu mülfıhaza, Daily Te
legraph gazetesinin diplomatik mu· 
habiri tarafından neşredilip, Sovyet· 
lerle yapılan ittifakı takip eden nev· 
midi siyaseti yüzünden Almanyanın 
düştüğü zaaf derecesini gösteren bit 
tetkik yazısından istihraç edilmekte
dir. Bu muharrir, nazi partisinin Al· 
man diplomasisini idare tarzında!> 

Alman nezaretleri servisleri tarafın· 
dan, şiddetle istihfaf edildiğini be
lirtmektedir. Nazari bakımdan, Al• 
manya, temmuz nihayetinde, İtalya' 
nın ve İspanyanın müzaheretine gi.i· 
venebiliyordu ve uzak şarkta mües• 
sir bir hareket yapabilmek için Ja· 
ponyayı elinde bulunduruyordu. Bu· 
gün ise yalnız kalmıştır. 

(Başı 1 incide) 
yor. Harpten uzak kalmak ve yan. 
gının sirayetinden korunmak için 
tedbir alan Sovyet Rusyanın Alman
ya ile askeri bir ittifak yapacağı 
tahmin edilemez. O halde Almanya 
Garp devletlerine karşı yapacağı 

harpte Sovyetlerin askeri yardımına 
güvenemez. 

İtalya Almanyanın askeri mü tte
fikidir. Fakat Polonya harbinde bi
taraf kalmayı tecrübe eden İtalya, 

bu vaziyetten fevkalade memnun 
görünüyor. İktısadi vaziyetini dü
zeltmek için eline geçen bu fırsatı 
kaçırmak istemiyor. Binaenaleyh, 
Almanya mezbuhane bir harbe gL 
rerse, İtalyanın kendisini takip ede
ceği şüphelidir. 

Japonya, Almanya ile ittifak mu
ahedesini yırtmıştır. Binaenaleyh, 
Almanya bu müttefikinin de yar
dımına güvenemez. 

Ş u halde askeri bakımdan, Al
manya Garp devletlerile tek 

başına dövüşmeyi göze almak mec
buriyetindedir •• 

Bu mecburiyet karşısında Alman
yanın ehemmiyetle gözönünde bu
lundurmıya mecbur olduğu ikinci 
mesele de hariçten görebileceği iktı. 
sadi yardımın derecesidir. Almanya 
bütün hazırlığını bir yıldırım harbi
ne göre yapmıştır. Devamlı ve sü. 
rekli bir harp Almanyayı iktısacli 

güçlüklere düşürecektir. Bu müşkül 
vaziyetten kurtulmak için .Almanya 
haricin yardımına muhtaçtır. Eıı çok 
güvendiği memleket te Sovyet Rus
yadır. Birkaç gün evv~l imza edilen 
iktısadi anlaşma ile Sovyet Rusya, 
Almanyeya ham madde ve gıda 

maddesi vermeyi taahhüt etmişti.r. 

Bu yardım Almanyanın ihtiyacını 

karşılamıya kafi gelecek midir? Çün
kü günden güne sıkışan İngiliz ablo
kası, Almanyayı di l er meİnleketler. 
den ham madde ve gıda maddesi te
cir11ruicfon malirum etmektedir. Al. 
manya bütün 'Tfiltiyaçlarım Rusya
dan, kısmen Balkanlardan ve İtal
yadan, ve kısmen de Şimal memle
ketlerinden temin edebilir. Bunla. 

(Başı, 1 incide) 
tebliğde zikredilen vakalar haricin
de ne Repulse, ne de diğer her hangi 
bir harp gemisinin hasara uğramadı
ğı tasrih edilmektedir. 

Seriinin Tebliği 
Bu taarruz hakkında Bedinin teb

liği şudur: 

"16 t~~rinievvelde saa 14.30 ile 
15.30 arasında Alman bombardıman 
tayyareleri Forth'da İngiliz harp ge
milerine taarruz etmiştir. İki İngiliz 
kruvazkrüne büyük çapta bombalar 
isabet etmiştir. Taarruz, şiddetli İn
giliz müdafaa ateşine rağmen yarıl
mıştır. Alman tayyarelerine hücum 
eden İngiliz avcı tayyarelerinden de 
ikisi düşürülmüştür. İki tayyaremiz 
geri gelmemiştir. 

Almanya Üzerinde 
Yine hava nezareti tarai-mdan ve 

rilen bir tebliğde İngiliz keşif tay -
yarelerinin dün gece Almanyanın 

merkezi ve şimali mıntakaları üze -
rinde muvaffakıyetli bir keşif uçuşu 
yaptıkları bildirilmektedir. Tayya -
reler, hiç bir yerde mukavemet gör
memişlerdir. 

* Cumartesi • pazar gecesi Berli -
nin tayyareler tarafından taarruza 
uğramış olmasındaki esrar, Alman 
istihbarat bürosunun vermiş olduğu 
bir haberle tenevvür etmiş gibidir. 

Alman istihbarat bürosu, bir Al
man tayyaresinin bir uçuş esnasmda 
yolunu kaybederek Berlin üzerin -
deki memnu bir mmtakaya girmiştir. 
Hava bulutlu olduğundan memnu 
mıntakaya girmiş olan tayyarenin 
Alman tayyaresi olduğunu tahkike 
imkan yoktu. Tayyare dafii batarya
lar, bu tayyareyi · düşürmüşlerdir. 

Pilot, paraşütle kendisini kurtarma
ğa muvaffak olmuştu. 

Karadaki Harekat 

r· TEBLIGLER 
hltler, Hitlerin taarruza karar ver

-.: mesi takdirinde bu taarruzun Saare 

l
i cephesine karşı icra edileceği müta

leasında bulunmaktadırlar. Alman 
Paris, 16 (A.A.) _ 16 Teşrinievvel kıtaatının en fazla mıktarda tahşit 

! sabah tebliği: Moselle ve Sar tarafın· edilmiş olduğu cephe, Sarre cephe-
dakl dü9man hatlarında bUyUk ·bir fa. sidir. Rhin nehri cereyanının çok şid-
allyet kaydedilmlıtır. Vlııaemburgun detli olduğu Rhin cephesi. taarruz i-
batısında iki cihetten de devriye faa- · 1 f 

çın asa muva ık değildir. Esasen 

E 
: . Fransız Tebliği 

llyetl olmuıtur. . * Fransızlar, köprüleri berhava etmiş-
lerdir. 

Parla, 16 (A.A.) - 16 · 10·93'.:J akşam 
tebliği: Almanlar bu sabah topçunun 
da mUzalıeretlle Moaelle'nln hemen 
şarkında altı kilometrelik bir cephe 
üzerinde taarruz et~lşler ve torpi l te· 
aisatına daya nan hafif nezaret unsur· 
larımrzı n bulunduğu Schnesbera tepe
sini lıgal etmı,ıerdlr. Ateıimlz altı n· 

da taarruz durdurulmuş~r. OU!jman 
bir an içi n g lrdlıil Apachın glmallne 
çekllmlıtlr. 

Deniz kuvvetlerimiz, te,rlnlevvelln 
ikinci haftasında Almanyaya alt 25 
bin tonluk eıya mUsadere etmlılerdlr. 

Alman Tebliği 

i Lüksemburgun tam şarkındaki cep 

I• he de taarruz için muvafık değildir. 
Bu mıntaka, ormanlık ve dağlık ol
duğundan Hitlerin pek ziyade ümit 

1 
bağlamış olduğu söylenilen tanklarm 
hareketini işkal edecektir. Hitlerin, 

: taarruza kıyam etmesi takdirinde, : 
kütle halinde tanklar ayni şekilde 
bombardıman ve harp tayyareleri 
kullanacağı tahmin edilmektedir. 
Fransız kumanda heyeti, her ihti

male karşı hazır bulunmaktadır. 

Almanyada Hazırlık 
Berlin, 16 (A.A.) - Ordu Başku· ' Zürih, 16 (A.A.) _ Almanyanın 

• mandanltğı tebliği: harbi ne şekilde idare etmek tasav-
Garpta, mahall1 bazı taarruzlar. ha· 

flf topçu tahrip ateşi olmu,tur. Ahin vurunda bulunduğuna dair henüz hic 
üzerinde, Raııtatt'ın cenubu garbisin· bir ha~er sızmamaktadır. Büyük ta: 
de, Fransızlar, suların yükselmesi do· 
layıslle bir kaleyi tahliyeye mecbur 
olmuşlardır. Hudut yakınında, her iki 
taraf tayyarelerl, cüzi faaliyet göster· 
mişlerdir. 

arruzun pek yakın olduğu zannını 

vermeğe matuf bazı tedbirler alın
makla beraber, yarı resmi gazetelerin 
mütalealan ve bütün matbuat, Al-

• manyanın, bir müddet daha ahvale 
Berlln, 16 (A.A.) - Ordu başku· intizar vaziyetini muhafaza edeceği 

mandanlığı, "Royal 'Oak" ı batıran ay· ! hissini vermektedir. Haber verildiği
ni torpidonun, "Re~uıse,, harp gemi· i 1 ne göre, Almanya askeri talimleri, 
alnl de torpillediğini ve eafıharp harı - 1 tayyare ve bomba imalatını arttır
cl edilecek derecede hasara uğrattığı· 
n ı tebliı'l etmektedir. ! maktadır. Almanyanın şimali garbi-

- -· İ sinde tahaşşüt etmiş olan kıtaatın, su 
Schnesberg tepesinin Almanlar ta. altında kalan araziden dahi geçerek 

rafından işgali her halde hemen he- ileri harekete devam edebilecek her 
men m uharebesiz olmuştur. Çünkü cins tanklarla mücehhez oldukları 
bu mevzi adeta evvelden tahliye e- söylenmektedir. 
dilmişti. Muhacimler ıorada kendi Almanyaya Rus petrolü getiren va
kullandıkları harp vasıtasile torpil. purlarda, gestaponun, almanca yazt
lerle karşılaşmışlardır. lı komünist beyannameleri ele geçir-

Bu Alman taarruz hareketinin ma- diği, Stettin'den bildirilmektedir. 
hiyeti ve bilhassa kullanılan kuvvet. Avustralya da Hazır 
lerin mevcudu ve sınıfı hakkında he Melburn, 16 (A.A.) - Avustralya 

Berline Göre Harp 
Alman matbuatı, hala Chamberla

inin Almanyadan "fii1i teminat,, is
teyen son nutku ile meşguldür. Mon
tag gazetesi, reddedilen sulh tek-lifi 
karşısında, Almanyanın harbe devam 
edeceğini anlatarak diyor ki: 

"Alman milleti ve Führer herhan
gi bir barış teklifi yapmak ihtiyacını 
asla hissetmemişlerdir. Führerin nut
kile, askeri, siyasi ve iktısadi vaziye
timizin verdiği avantajlardan muvak 
katen vazgeçmiştik. Fakat bunu her 
ne pahasına olursa olsun bir barısa 
ihtiyacımız olduğu için değil. İngillz 
ve Fransız milletlerine yardiln et
mek ve herkese hakiki bir barış ver
mek için istedik. İngiltere ve Fransa, 
Hitler tarafından yapılan bu son ba· 
rış teklifini reddettiler. Halen. siyasi 
herhangi bir hareket artık İngiltare 
ve Fransadan sadir olabilir. Fakat bu 
memleketler, Versayda kurdukları 

demokrasilerin Avrupa diktatörlü
ğünü tazelemek istiyorlar. Almanya
yı parçalamak istiyorlar. ·Almanya 
buna halen yaptığı gibi mukabele e
decektir. Artık talimatlar, ihtarlar, 
kompromiler, kombinezonlar müm
kün değildir." 

Boşuna Gayretler 
Londra, 16 (A.A.) - Von Ribben

trop, iki aylık zaman zarfında, Al
manyanın az çok ümitli vaziyetini, 

Alman • Yugoslav 

Ticaret Anlaşması 

Garp Cephesindeki harekata ge
lince, Almanlar dün sabah topçunun 
müzaheretiyle Uossellin Şarkında 6 
kilometrelik bir cephe üzerinde ta
arruza geçmişler, bir tepeyi işgal et
mişlerdir. Fransız topçusunun sid
detli ateşi karşısında taarruz durdu

rm en mühimmi Rusyadır. Hitler de rulmuştur. 
bu ümitle Sovyetlere ka<şı azami 

Bu hususta Havas Ajansı şu iza
derecede müsamahalarda bulun._rnuş, 

batı veriyor: 
hatta Şarka doğru siyasetini terke "İl 

kteşrinin birinci haftası sonun. 
razı olmuşt_ıır. dan itibaren ağır Alman topçusu Mo. 

O halde Sovyet Rusya, Almanyn. selle üzerinde Fransız gerilerini ve 
~?ne dereceye kadar yardım edebi. bilhassa Sierk ile Apach arasındaki 

Ruutroff köyünü bombardıman et. 
Almanya motörize bir harbi 

meğe başlamıştır. Keza düşman er. 
idam. e edebilmek için senede 

ht t 
kanıharbiyesine malumat vermeyi is-

nüz tafsilat yoktur. Keza, mühim harp tedarikatı nazırı Cacey, radyo
kuvvetlerle ve fakat mevzii bir ha.. da verdiği bir hitabede demiştir ki: 
reket mi, yoksa bütün cephe boyun. "Avustralya, şimdi, yalnız kendi 
ca seri halinde yapılacak zorlayış ihtiyaçlarını geniş geniş temin et
hareketlerinin bir başlangıcı mı mev mekle kalmıyan, ayni zamanda Bü
zuu bahistir? Bunu tesbit etmek he- yük Britanyaya ve dominyonlarına 
nüz imkansızdır.,, müessir surette yardım edebilen bir 

Londra 16 (A. A.) - Röyter a- İngiliz imparatorluğu cephane depo
jansının Paris muhabiri, garp cep • su olmuştur. İstihsalatın tezyidi pro
hesinde bir Alman taarruzunun ar - jesi, harp malzemesi fabrikalarının 
tık tamamen yakın göründüğünü bomba, makineli tüfek, hava dafi 
haber vermekte ve şu malümatı ila- topları vesaire gibi mühimmat bakı
ve etmektedir: mından verimini bir misli arttıracak-

"Almanlar, bütün cephe üzerinde tır. Yakında, Avustralyanın tayyare i 
hücuma geçmek üzere büyük hazır- malatı, her üç haftada bir filo -ıisbe
lıklar yapmaktadırlar. Bu münase - tine yükselecektir. 

Belgrat, 16 (A. A.) - D. N. B. 
Alman - Yugoslav daimi ekono -

mik komisyonu, bu sabah yaptığı son 
toplantıda, iki memleket arasında, 
mayıs 1932 de imzalanan ticaret mu
ahedesini'1 tatbikine ait teferrüatı 

muhtevi protokolu imzalamıştır. Al
man ve Yugoslav mahafili komisyon 
celselerinin çok dostane bir hava i
çinde cereyan ettiğini beyan eyle-

8,000,000 ton petrolıe mu ac ır. t•hdaf d · 
~ ı e en en kuvvetlı baskın hıtre-

Bu petrolün 2,000,000 tonunu· ketlerini de Almanlar bu mıntakada 
kendisi istihsal eder. 800,000 ton yapmışlardır. 
kad~r daY• Ga~içya petrollerinden Fransız kumandanlığı ani bir taar. 
alabılecegı tahmın olunur. Roman. iht" 1. k d b"t·· iht" t . •Y• . ruz ıma ı arşısın a u un ıya 
yadan alabıldıgı petrol miktarı t db' 1 · · 1 1 . .1 · 

~ e ır erını a mış ve ı en mevzı erı 
2,000,000 ıonu geçmez. Geri kalan t hli tt' · t' . a ye e ırmış ı. 
kısmını Sovyet Rusyanın temın et- B d k d t k 1 A d 

• A ura a şunu ay e .me azım ır 

betle, ilk ateş hattına bazı Alınan kı- Denizlerde : 
taları sevkedilmiştir. Fransız topçu _ 

Berlinden Y ayllan 

Yalan Haberler 

mektedirler. ı 11a 

Tedavülden Kaldırılan 
Paralar 

Almanyada İ nfial 
Stokholm, 16 <A.A.) - Svensks 

Dugbladet'in Berlin muhabiri yazJ• 
yor: 

Almanyada Rusya ve İtalyayıı 

brşı büyük bir hiddet ve infiai hi.i• 
küm sürmektedir. Rusları~ ileri ha• 
rekatını durdurmak hususundaki iJ11 
kansızlığı anlamış olan Nazi zimam· 
darları, Sovyetlerin Almanların ha
yati menfaatlerini - ~ayet şimdiye 
kadar ihlal etmemişlerse - pek aı 
bir müddet sonra ihlal etmelerinden 
korkmaktadırlar. 

Hitlerci liderler, Polonynda elde 
edilecek seri bir muvaffakıyetin İ· 
talyanın müdahnlesini intaç edeceği 
ümidini beslemişlerdir. Fakat Mus· 
solini, İtalyan • Alman ittifakı ah· 
kamının tatbik edilmesi için üç ay· 
lık bir mühlet derpiş eden çelik mi· 
sakın gizli bir maddesine tevfikaJ1 
bitaraf kalmak hakkını istimal et• 
miştir. 

Berlin mahafiline göre İtalyatı 
matbuatında hiç şüphesiz ecnebi 
memleketlerden gelen telgraflar şek• 
linde Alman aleyhtan temayülJet 
görünmeğe başlamıştır. Ancak bıl 

telgraflar, gazetelerin göze çarpaca:k 
sayfalarında hususi bir itina ile neşri 
dilmektedirler. 

Hariciye 

Katibinin 

Umumi 

Jübilesi 
Ankara, 16 (A.A.) - Hariciye mesleğin• 

intisabının 25 inci yıldönilmü münasebe• 
tile bütün hariciye arkadaşları tara!ındatl 
hariciye kfttibi umumisi Numan Mene· 
mencioğlu şerefine Karpiçte bir ziyafet 
verilmiştir. 

Ziyafet esnasında Başvekil Doktor Re• 
fik Saydam tarafından Menemencioğlurıll 
gönderilen çok mültefitane yazılmış bit 
mektup şiddetli alkışlar arasında okunmuş 
ve hariciye hukuk milşaviri Kemal KÖP' 
rülü tarafından söylenen nutka N'umıı?I 

Menemencioğlu tarafından samimi ve uıurı 
bir hitabe ile mukabele edilmiştir. 

Başvekilin mektubu aynen şudur: 
Hariciye Vektletl Kltiblumumfsl Nil' 

man Menemenclo!iluna: 
Azizim Numan, 
Hariciye mesleğine girdiğinizin ytr!lll 

beşinci senesini tamamladığınız bugün, si' 
zl senelerdenbeıi hariciyemizin kıymetıl mesı lazımdır. Sovyet Rusyada pet- k b link' •• h . . . • , ug u cep enın manzarası 

rol ıstıhsalatı senede 30,000,000 ton- 1917 d k' · h b' · 
dur. Bunun ancak 7,000,000 tonunu h' eb 1 sıper ar mm manzarası-

. na ıç enzemez. 
harıce sevkeder. Fakat gecen sene . . . . . . . 
'-· ikt 1 OOO 000 t ~ . t' Şımdikı mevzıler derınlemesınM.ır 

su şiddetle mukabele etmektedir. 
Geceleyin, bir çok motör sesleri işi
tilmiş ve Alman topçusu, herhalde 
mevzileri belli etmemek maksadiyle, 
sessiz kalmıştır. 

L o n d r a n ı n askeri müşa
hitleri, Almanların galip bir ihtima
le göre Alsas ovası üzerine yayılan 
Lauterburg mevzilerine bir hücum 
hazırlamak maksadryle, Luenwald 
gerisinde külliyetli kuvvetler topla· 
makta olduklarına dair Fransız kay
naklarından daha evvel alınan bn _ 

Londra, 16 (A.A.) - Repulse Saf
fıharp kruvazörünün torpi.llendiğine 
dair Alman radyosu tarafından ve
rilen haber üzerine İngiliz deniz ma. 
kamlal'ı bunun Hood saİfıharp kru. 
vazörünün evvelki akşam bombardı. 
man edildiğine dair verilen haber 
gibi, Alman propagandası olduğunu 
beyan eylemektedirlcr. 

Ankar a, 16 (TAN) - Tedavül -
den kaldırılan eski bronz beş kuruş
Iuklarla yüz paralıklar ve nikel bir 
kuruşluklar yıl başından sonra mal 
sandıklan ile Merkez ve Ziraat ban
kaları tarafından dahi kabul edilmi
yecektir. 

netice vermiyeceğini söylemektedir
ler. 

bir uzvu olarak tnnımaktan duydu~m if' 
tihara ilave olarak, tesadüfen vekfılet vrr 
kili sı!atlle de tebrik etmek fırsatını bul .. 
duğum için çok bahtiyarım. 

"-'~ m ar , , ona ınmıs ır. il .1 d k . .. 
Ç 

.. nk .. S t R k d' ·} t' ve erı er e e serıya munferıt pos. 
u u ovye ~syanın .en 1 11 ı- talar bulunmaktadır. 

yacı artmıştır. Elınde, harıce sevke-
debilecek pek az petrol kalmakta
dır. 

dır. Almanya. senede 15,000,000 ton 
demir cevheri temin etme:k ihtiyacın 
dadır. Şimdiye kadar bunun mühim 
bir kısmını İsveçten temin ederdi. 
Fakat İngiliz ablokası yüzünden bu· 
gün bunu ancak Sovyetlerden teda. 
rik etmeğe mecburdur. 

Sovyetlerin senelik manganez is
tihsalatı 2,800,000 ton, bakır 
2,000,000 ton, kömür 126,000,000 

tondur. Bu miktar Almanyanın harp 
sanayii için muhtaç olduğu ham 
madde miktarını kat kat geçer. Fa

kat Sovyet Rusyamn bu maddeleri 
Almanyaya nakletmesi için kaf: de
recede nakil vasıtası mevcut değildir. 
Şimendifer nakliyatı bu işe kfıfi de. 
ğildir. Baltık sahilleri bu memb3-
lardan uzaktır. Nakliyatın mühim 
kısmını Karadenizden yapmak mec
buriyeti vardır. 

F akat Sovyet Rusyanın kabili
yeti kafi deği!dir. Bunlara 

karşı Almanyanın yapmıya mecbur 
olduğu tediyat çok mühim bit' mese
le teskil eder. Çünkü Sovyet Rusya 

ya peşin para, ya peşin sanayi ma
mıilatı istiyor. Almanyanın peşin pa. 
rası yoktur. Sanayii harp malzeme
si imal etmekle meşguldü .. •. O halde 
Sovyet Rusyaya ne verecektir ve ne 
dereceye kadar verecektir? 

İşte bu ve buna benzer birçok se
bepler dolayısile Hitler bir türlü u
zun bir harbi göze almıya cesaret e

demiyor ve düşünüyor. 
Harp edemiyecekse, nasıl dönme. 

li? Bu da bir mesele. Ricat için mev
cut köprülerin birçoğunu yıkmış bu. 
lunuyor. Polonyada işgal ettiği sa
hadaki Polonyalıları, Almanyaya 
tehcir etti, şimdi burasını Baltık 

memleketlerinden, Tuna ve BaL 
kan ülkelerinden getirteceği Alınan
larla iskana çalışıyor. 
Çekoslovakyayı Almanlaştırmıya 

gayret ediyor. 
Alman milletine bir zafer hediye. 

si olarak verdiği bu yerleri nasıl ia
de edebilir? 

Ve sonra bugün İngilterenin dikte 
edeceği bir sulhe nasıl ran olmalı? 

Hitler düşünüyor, çünkü çıkmazın 
içindedir. 

berlere, sureti mahsusada ehemmi -
yet atfetmektedirler. 

Fransız tayyareleri, Cologne. Cob-
lentz, Bonne, Mainz ve Mannheim 
mıntakalarında düşman tahşidat1 

keşfetmişlerdir. Bu kuvvetlerin, Po
lonyadan getirilmiş 13 fırkayı ihtiva 
ettiği zannolunmaktadır. 

Alınan diğer bazı haberlere göre, 
Merzig - Sarrebruck ve Berzbern -

* Amsterdamdan bildirildinine aöre 
b o ' 

Gressholm isimli Norveç vapuru cu-
ma akşamı, 33, 55 derece arzı ş:
malide ve 2,55 derece tülü Şarkide 
bir mayine çarpmıştır. Vapur bat
mış, tayfadan üç kişi boğulmuştur. 

Mürettebatın mütebakisi Ommi isim
li Finlandiya vapuru tarafından kur
tarılmıştır. 

Zwiberncken hattı gerisind"°, mi.ite- Royal Oak'ın Suvarileri 
addit tanklar ve tayyarelerle birlik- Paristen verilen bir haberde Ro-
te, düşman topçusunun ehemmiyetli yal Oak zırhlısının süvarileri Ben ve 
tahşidat yaptığını bildirmektedir. Nickolls kurtarılmışlardır. Diğer ta-

Toptan bir tahmine göre, Alman- raftan Alman denizaltıl;;ı.rı tarafın. 
lar, hücuma hazır 800,000 ila 900.000 dan batırıldığı 15 ilkteşrinde nan o
askeri seferber etmekle meşguldür - 1unan üç Fransız vapuru yolcuların
ler. ~mum.~ surette tahmin edildiğ~- dan sekiz kişi ölmüştür. 
ne gore, duşman, Polonyada yaptıgı Taarruz eden denizaltılardan biri. 
ilk taarruzda tatbik edilen tabiyele
rin aynini tatbik edecek,. yani tank. 
larla harekete geçtikten sonra topçu
nun ve tayyarelerin himayesi altın
da müsademe kıtalan kullanacaktır. 

Müşahitlere Göre 
Faris, 16 (A.A.) - A5keri müşa-

nin batırılmış olduğu zannediliyor. 
İngiliz gazeteleri, Royal Oak'ın zi

yaının İngiltere için ağır bir darbe 
olduğunu kabul etmekte, ancak bu 
kabil darbelerin İngilterenin deniz
lerde sarfetmekte olduğu cenkcuya. 
ne gayreti arttırmaktan başka bir 

Kurtarılan Yolcular 
İştirak ettiğiniz bütün mühim siyasi mil• 

zakerelerde, Türkiye Cümhur!yetinin hale .. 
larını ve hiilis maksatlarını vüksek kira• 
set ve zekanızla müdafaa ve daima müsbel 
ve parlak neticeler almaktaki büyilk gaY' 
retlerinizi ve çalışmalarınızı iftiharla '13' 
dederim. 

Her zaman şahidi olduğumuz dürüst fll' 
aliyetinizin, bundan sonra da memleketi' 
miz için daima hayırlı neticeler vereceğiıt' 
kan1 olarak, daha çok uzun seneler içlil 

Cumartesi günü Atlantik denizinde ba. 
tırılan Bretagne ve Louisiane isimlerinde
ki Fransız vapurlarının sağ kalan yolcu_ 
!arından 400 kişi, pazar günü bir İng:liz 
limanında karaya çıkarılmışlardır. Kurtu_ 
tanlar arasında kadınlar ve çocuklar da 
bulunmaktadır .. Bunlardan bazıları iki sa
at kadar suyun içinde kaldıktan sonra va. 
ka mahalline gelen İngiliz harp gemileri 
tarafından kurtarılmışlardır. Ölenlerin 15 
kişiden ibaret olduiu zannedilmekt~dir. sıhhat ve muvaffakiyet dilerim. 

Bretagne vapurunun sandallarx denize 
indirildiği zaman kadınlar ve çocuklar tah_ 
telbahirin attığı obüslerin dağılan parça
ları ile yaralanmışlardır. 

Başvekil 

Hariciye VekAletl Veki li 
Dr. Refik Saydam 

Vapur mürettebatının ifadesine göre 
vapurun içinde yedi kişi yaralanmıştrr. Eminönü Tapu Sicil muhafızlı[ııtl' 
Bretagne, sandalların denize indirilm<!sini dan: Firari eczacı Savadan metrfı• 
müteakip batmıştır. Yolcular, sandallard:ın ken hazineye intikal eden Katip l{tı
bir kaç tanesinin atılan mermilerden kul _ sım mahallesinin İmrahor haınaı11 
lanılmıyacak bir hale geldiğini söylemek. dS 
tedirler. solı;ağmda 24, 26, 28 kapı ve 796 3 

Bir çok yolcular imdat işareti verildiği l s parsel No. lu arsa kaydı üzerinde 
zaman tecrübe yapıldığmı zannettikle!'İ j 14 1

•
1 314 2 

. 314 
için etraflarında obüslerin patladığını gö- • ey u ve teşruı - t-
rünce hayret etmişlerdir. Kadınlardan ba. tarihleri ile iki kıta haciz mevCl1 

zıları pijamalarının üstüne alelacele man. tur. Yapılan tetkikte işbu hacizler;Jl 
tolannı giyerek sandallara binmişlerdi\". dB" 
Bir müstemleke askeri 7 yaşındaki karde- mahiyeti. anlaşılamamtş olduğ~~ 1' 
şine yardım etmek şartiyle bir buçuk saat olbaptakı mevzuata tevfika.n ılafle 
kadar yüzdükten ııonra kurtarxlmrştır. kıoldırılması zaruri bulunmaktı:.d~ 

Louisiane vapuru, kendisini durduran Bu gayri menkul üzermde nıeŞ 
tahtelbahire yiyecek vermek istemediği ic;in hacizlerle ilgili olanların bir ay .ıa.t1: topla batrrılmıştrr. Vapurun birinci :ı:abiti ..ı 

fında Eminönü tapu sicil muhat"" ölmüş ve tayfalarından birinin gözü çık. 
rmştır. ğına müracaatları ilan olunur. 
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Molla Abid kapıdan, ayakla-
rının ucuna basara1t girdi. 

içini kaplıyan korkunun ılıklığı, 
sinirlerine de bezgin bir gevşeklik 
Vermişti. Küf rengi gözleri, kalk
lnak istemiyen kapakların altında 
kabuklanmış gibiydi. 
Karısı ('Ümmühan) Umman Ge. 

lin bahçede ateş yakm1ş, saçta mı. 
sır, dan bazlaması yapmaktaydı. 
Kadının suratı kara buluttu, sır. 

tarıyordu: 
- Molla, dedi, hırsız kedi gibi 

C\rin saçaklıkiarını kıyıla.yıp dur
ma da gel seninle bir kesinkes gö-
rüşelim. • 

Molla Abid, ateşin y~nmdaki 
hasıran üzerinde yönünii kansına 
dönerek, namaza durur gibi, diz 
Söküp oturdu. Ümman gürledi: 

- Bağa girmiye üzüm ola, 
lizürn yemeğe yüzün ola, de
tnişler Molla Abid. Sen hımbıllı
ğından kelli arsızlığı da yüz edin. 
djn; dokuz çiftliğin variyeti (vari
datı) akıp duruyormuş gibi torba. 
larını serip oturdun. İmıtmlık ver
?nedilcr diye iş aramaktan kaldın. 
~aban kulpu.na yapışmazsın. EvL 
ilin geçincemesini yükümsemezsin. 
Çocukla ben il tarlalarında ırgat
lık etmezsek kör boğazını olsun d<>
~rınak kin • ölüm Allah emri -
bir gün :kımıldanacağın yok.. Bı
Çak kemiğe dayandı gayri hocam. 
Geçtik kendi derdimizden; kızı. 
nın halinden utan bari... Çoçu~ru 
llişanlıyalı hani oldu. Hacı Fettah. 
gil çoktan hazırlandılar, düğün 
edeceğiz, diye .• Bizde bir kıpırtı 
görmeyince işkillenmiye durdular. 
t hakları var ya müslümanla. 
tın (Müslümanların) .. Kız gelin e. 
decek insanın biraz devşirinmesi, 
lz buçuk çeyiz, çemen, düzen ve 
takan tedariki olur. Bizse, senin 
b\ühimsizliğin, senin kademsizli
ğin yüzünden kızın sandığına iki 
donıa bir entari bile koyamadık. 
~ıçak kemiğe dayandı gayri ho. 
carn. Senin dünya şugulundan eli
!li, ayağını çekerek ve bakla ökü. 
2!ü gibi kendini besiye vererek nL 
tı arşın yatıp on iki arşın kalkma
na dayanamayoz gayri. Allahı, 
l>eygamberi rahat bırak, bir iş sa
hibi ol; ister hırsızlık yap, ister 
dilen, fakat para kazan ve şu kızı. 
!lı baş göz et. Yoksa ilaleme tama. 
~ olınağı da umursamıyarak kızı, 
•ernersiz eşek gibi çırçıplak, Hacı 
:tettahlara teslim edcvereceğim; 
leni de kıçına bir odun vurup ev
den sürüp çıkaracağım. Yeter ol
clUiı gayri' 

* 
E rtesi sabah Doğu ıeherle 

morarırken Molla Abid, 
.\ınerikan bezi çantasını, beyaz 
lamba fitilinden bağlarlle bir ço. 
CUk kundağı gibi sırtına sarm1ş, 
hafif eşkinle yol alıyordu. Bir ka. 
rarı yoktu, nereye gideceğini bil. 
trllyordu. Sonu ne olursa olsun sa
dece kansının akrep dilinden kur. 
tulrnuş olmak ta bir nimetti ama 
hoca meşakkate gelemıyordu. O
turduğu yerde yaşamak için yara
tııanlardandL 

. ............ ..... 
duymaktaydı: Demek insan Um. 
man Geline esir olmadan da karnı. 
nı doyurabiliyordu. Lakin bu hoş 
idriık, geviş getirme - hazım zama. 
nının bir nevi mide şeiıvetiydi. 

Bir saniye bile sürmeden, kafa. 
sındaki koca çanın velveleleri baş. 
lıyordu: Kıza çeyiz lazım! Kıza çe. 
yiz lazım! Ve Abid Hoca, fesat mi
desini avuçlarile örtmiye çalışarak 
yeniden yollara düşüyordu. Maz_ 
lum halini insanların görınemesine 
hayret ediyor, medrese artığı gii. 
dük felsefenin şerhleri içinde ma
cerasını. eza çekmiş peygamb0 rle
rin, velilerin bir lokma için sefer. 
ber olmuş "AbabedCış,. dervişlerin 
hayatına benzetmekten buruk bir 
zevk alarak ve kendi kendine acı
yarak ikide bir tekrar ediyordu: 

"- Yemen çöllerinde Veysel. 
karaniyim ben!,, 

* 
A radan günl~r, haftalar gC'Ç

ti. Molla Abid, dağlar, te. 
peler, bozkırlar aştı. Bir sabah, ge
cenin siyah çadırları yer yüzünden 
kalkarken yepyeni bir aleme ulaş. 
tı. Bir çamlı belin mailes'inde me
deniyetin kazması, keseri i.;ılemek. 
te idi.. Topraklar oyuluyor. Bina. 
)ar kuruluyor. Bacalar yükseliyor
du. Yüzler güleç, faaliyet şevkliy
di. Yollardan bölük bölük gelen
ler vardı. Uzak, yakın köylerin gür
büz delikanlıları, iizerinde bir 
bayrak çırpınan tahta barakaya 
girerek kaydoluyor, sonra elleri?de 
kazmalarla yer yüzünü deşmıye 
koşuyorlardı. 

Hoca bir kenara çömel~rc>k uzun 
uzun bu faaliyeti seyretti, kafasın. 
da bir türlü hal şekli bulamadı. 

Birisine sordu: 
- Maden ocağı, cevabını aldı, 

köylüler amele yazılıyor. İstersen 
sen de baş vur.. Ekmeği yanından 

elli kuruş gündelik ..• 
Hiçbir şey düşünmeden, iradesiz 

kalabalığa karıştı. Lakin•salma gö
bekli softayı müdürün gözii tut.. 
madı, onun gözü de işi tutmadı. 

Günde sekiz, sm saat, - dipdiri • 
kara yerin altında kazma ~allamak, 
Mollanın harcı değildi. Hem kim 
bilir belki bu iş Hak Tahlanın da 
aza~eti rabbanisine ağır gelebilir
di. Bir nevi binayullahı baltalamak 
demekti bu!.. 

Ne yapacağını düşünerek dalgın, 
dalgın etrafındaki çalışmaları e.ey. 
rederek akşamı bulmuştu. Torba. 
sından bir parça kuru ekmekle bL 
raz çökelek peyniri çıkardı. Tam 
0 sırada onu çağırdılar, idare oda
sına götürdüler. 

Müdiir izahat verdi: 
- Hasta bir amele vefat etti. ya. 

rın gömeceğiz. Teçhiz ve tekfinini 
yapar, namazını kıldırırsın, beş on 
kuruş veririz. İstersen daimi bu • 
rada kal. Çok işçimiz var, ocaklar
da kaza olabilir. "İşin,, intizama 
girinciye kadar bir amele yevmi
yesi alırsın. Sonra cenaze başına 
tarife koyarız. • 
Hocanın gözleri ışıldadı, ellerinı 

uğuşturdu: 

- Ömrünüze bereket beyefendi 
hazretleri, efkarı fukaradan bir da. 
inizim; Hudayılemyez~l hazretleri 
esbabını asan eyler inşallah!. 

- Musibet tellalı dualarını bı

rak hoca! Senin istediğin esbabın 
asan olması istenilir şey değil, a
ma hayat bu işte oluyor .. 

İzmirde Hava 
Hücumu 

Denemesi 
İzmir, 16 (TAN Muhabirinden)

Bugün, biri sabah, diğeri de gece ol. 
mak üzere, şehrimizde iki pasif mi.ı
dafaa tecrübesi yapıldı. Sabahleyin 
saat 9.45 de ilk alarm işareti veril. 
di. Halk derhal mefruz sığınaklara 

ilticaya başladı. Mağazalar kapatıl. 
dı. Kahvehaneler, vapur iskeleleri 
halk ile doldu. On dakika sonra dü. 
dükler tekrar çalmağa başlad1. Ve 
halka, ilk görülen tayyare filolannm 
dafi toplar ve avcı tayyareleriyle 
püskürtüldüğü bildirildi. Birkaç da
kika sonra şehirde normal hayat av. 
det etti. İkinci alarm, saat tam 10.30 
da başladı ve yarım saat devam etti. 
Şehre muhtelif noktalardan hücum 
eden tayyare filoları, 'kırmızı, sarı. 

ve yeşil renkli fişeklerle bombardı
mana başladılar. İlk hücumu yapan 
dokuzlu bir filo, elektrik fabrikmn
nı, su tesisatını ve havagazi fabrika
sile gaz depolarını tahrip etti. Hava 
gazi fabrikası ile gaz depolarında ve 
hükumet binasında yangın bombala. 
rının düştüğü de tesbit olundu. Mas
keli itfaiye teşkilatı faaliyete geçe. 
rck, ı-ıu 'tesisatı harap olduğund<}n, 

deniz suyu ve havuzlardan istifade 
ile yangını söndürmeğe muvaffak 
oldu. HükumQt civarına, Karşıyaka, 
Bornova ve Bocaya da tahrip, gaz 
bombaları düştüğü tosbit edildi. Tec 
rübe esnasında körfez vapurları, 

tramvaylar, otomobiller oldukları 

yerlerde, kenarlara çekilerek kaldı

lar. Arabacılar, hayvanlarına yem 
torbalarını takarak direklere, ağaç. 

lara bağladılar. 
Saat 11 de verilen ikinci alarm ile 

halk, sığınaklardan çıktı. Bugünkü 

tecrübede muvaffakıyet tam denile

mezse de, ilk defa olduğundan iyi 

bir netice sayılabilir .. Tecrübede za
bıta memurları, pasif korunmada va 
züe alan memurlar maskelerle çalış
mışlardır. Halktan maskesi bulunan. 

lardan o gün işlerine ellerinde mas. 

ke çantaları olduğu halde gelmişlı-r 

ve tecrübede kullanmışlardır. 
Tecrübeler esnasında limandaki 

Norveç vapurunda bulunan puvan -
tör İbrahim gizlenmeğe çalışırken 

1 an bara düşmüş, ağır yaralanmıştır. 

retle dolup taşıyordu. Niçin? Ne 
hakları vardı? Mademki bu hayat. 
ta nasibi onları teçhiz ve tekfin et
mek şeklinde takdir buyurulmuş. 
tu; yaşamıya, kalbleri sızlamadan, 
başları ağrımadan yaşamıya nasıl 
hakları olabilirdi? l3u adaletsizlık 
onu kudurtuyordu. 

Maden idaresile cenazeler için 
birinci sınıf on beş lira, ikinci sı
nıf on lira olarak pazarlık etmiş
ti. Lakin işte uzun zamandır Az
rail oyun bozanlık edıyordu. Hal. 
buki o ne hesaplar kurmuştu? Bü
tün emellerinin başarılmasına on 
tanecik birinci sınıf yetip artacak
tı bile ... 

Kafasında, cazibesi bütün vücu. 
dünü sıtma içinde tutan bir tek mu 
adele vardı: 10 birinci sınıf ve es. 
babı mucibe: Kıza çeyiz lazım! 
Odasında kefenlik topunu, od ağa
cını ve lifleri okşıyarak azim bir 
vecd ile Allaha yalvarıyordu. 

Haliç Yap-urları 

T. :A. Şirketinden: 

8 EylQl 939 tarihinde icrnsı mukarrer 

Fcvkatılde toplantıda müzakere nisabı ha

sıl olmadığından şirketimiz. hissedarlan ö
nilmüzdeki T. Snnlnin 30 ncu Perııcmbc 

saat 10 da Galatnda Sen Piyer hıınınrl:ı 

10 NoJu yazıhanede ynpılacnk toplantıda 

hazır bulunmaları için tekrar davet olu-

nur. 

RUZNAME: 

Şirketin halihazırdaki vaziyeti bittetkik 
lcdelhacce feshi ile tasfiye memurlar•nın 

intihabı. 

Müzakere nisabı için Tlcııret K.nun 386 

ncı maddesinde yazılı miktar hlssedarlann 
huzuru &arttır. Bir hisseye malik hissedar 

dahi reye iştirak edebilir. Hissedarlar hisse 

senetlerini bir giln cvyellne kadar Şirke

timize veya bir Baı\kaya tevdi ederek dü

hullye almnları Mzımdır. 
MECLiSi IDARF. 

Büyülcadada Amerikan misafirhaneı!ndl' 

mukim iken halen ikametgahı meçhul bu. 

lunan Antranik oflu Mihrana: 

Istanbul üçüncü icra memurluğundan: 

T. C. Ziraat bankasına Kartal noterli

iinden muaaddak 12.11.337 tarihli senet 

mucibince 38 lira 76 kuruıun 25.10.9211 den 

itibaren yüzde 8 faiz yüzde on avukatlık 

ücreti vesair takip masrafları ile bôrlikte 

tahsilini natık dairemizin 939-850 numa. 

rah dosyasıyle takip talebinde bulunul • 

!DUi ve yukardaki ikametgihmıza gönderi. 

len ödeme emrinin teblil edilememesi ha

sebiyle icra hakimliğince hakkınızda yir • 

mi gün müddetle ilinen tebligat ifasına 

karar verilmiııtir. 

r,ba llln tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında borcun tamamına veya bir lmımL 
na yahut alacaklının takibat icrası hakkı· 
na dair bir itirazrnu: varsa yine bu yirmı 

gün içinde bildirmeniz ve bildirmedifiniz 

takdirde bu müddet içinde 74 üncli madde 

mucibince mal beyanında bulunmanız bu. 

lunmazsanız hapisle taeytk olunacağmız ve 

hakikate ınuhalif beyanda bulunursanız ha. 

pisle cezalandınlacağınız ihtar ohmur. 

Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa ceb

ri icraya devam edileceği ödeme emri ma. 

karnına kaim olmak üzere illn olunur. 
(21141) 

Be7oila GümUtıuyıı cadde.inde Fatma 

Hatun mahallesinde 13 numarada mukim 

iken halen ikametg&hr meı:;hul bulunan Ci. 

vani Fransiskoya: 

İstanbul üçüncü icra memurluiundan: 

T. C. Ziraat bankasına Bakırköy noter

liğinden musaddak 25.8.336 tarihli senet 

mucibince (398) lira ( 48) kuru un 

18.9.928 tarihinden itibaren yüzde 8 faiz 

yüzde 10 avukatlık ücreti vesair takip 

masraflariyle birlikte tahsilini natık mez. 

ldlr banka tarafından 39.8490 numaralı 

dosyamızla taldp talebinde bulunulmasr ü

zerine yulcardaki adrese gönderilen ödeme 

emrinin teblig edilememesi ha!ebiyle hak.. 

kınızda icra hikimlifince bir ay miiddetlc 
illnen tebligat ifasına karar veritmlştir. 

1,bu illn tarihinden itibaren bir ay zar. 
fında borcun tamamına veya bir kL~mına 

yahut alacaklının takibat icrası hııkkıru. 

dair bir itirazınız varsa yine bu bir ay 

ic;lnde bildirmeniz ve bildirmediiiniz taft

dirde bu miıddet içinde 74 üncü madde 

mucibince mal öeyarunda bulunmanız bu. 

lunmazsanız hapisle tazyik olunacıoğını:ı: 

ve hakikate muhalif beyanda bulunursa • 

nız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olu • 
nur. Borç ödenmez veya itiraz olunmazS3 

cebri icraya devam edileceti ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere ilin olu • 
nur. (21140) 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Mustafa Uzun'un 
süvar ve Eşrefin sahibi bulunduğu 
Şile limanına mensup Allah keııim 

7 

, Mahalli gazetelerde v!rn~ .!ıu:at h!lafna olarak ı 
SERVIÇl~o~nny~!~~~!.~ı ROMAN 1 
Umumi acenteliği, aşağıdaki hususu muhterem halkın itlii nazarına 
vaz eder. Şöyle ki: 

HER CUMA GÜNÜ SAAT 15 DE 
Yunanistan, Mısır, Fil istin ve Suriye için ve 

HER SALI GÜNÜ SAAT 17 DE 
Köstence için lima nımrzdan hareket eden 

DAÇIA • ROMANIA • REGELE CAROL 
Posta Vapurlariyle icra edilen: KöST~NCE - lSTANBUL -

PiRE - lSKENDERlYE - y AF A/TEL A vıv - HAYFA - BE
RUT ve avdette PİRE - lST AN BUL • KöSTENCE hatb sefer
lerinin eskisi gibi ve 20. Birinciteşrin 939 Cuma gününden 
itibaren icra edilecektir. 

TRANS1LVAN1A ve BASARAB1A Vapurları muvakkaten seferden 
kaldınlmıştır. 

Bu münasebetle Fiatlarda mühim bir tenzilfıt icra edildiğini de muh
terem halka bildirilir. 
Fazla tafsilat jçin Gnlntnda Yolcu Salonu karşısında Tahir hanındaki 

~----- yazıhanelerine müracaat. Telefon: 49449 1 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Fiyat yfikseltilmeden şehir halkına daha iyi bir ekmek yedirmek maksadile y:ı

pılan tecrübeler neticesinde yeni ve tek bir un tipi kabul edilmiştir. DcğlnnC!nci
ler bu nümuneye göre ekmek imaline mahsus olmak üzere (şehir birinci nevi ek
meklik unu) nomile yeni bir tip un çıkaracaklan \•e şehir dahilindeki bilumum 
fınnların 23 Teşrinievvel 939 tarihinden itibaren ekmeif bıwındnn yapacakları 
ilan olunur. (8520) 

ı ·· Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ı lan ıa rı 
Polatlı. deposuna 1939 - 1946 yılı zarfında gelecek olan makinelerimize kömQr 

verme ve depo civarını temizleme işlerine mukabil curuf arasından toplanacak yan
mış koklan almak için idareye ayda üstelik 3 lira verme işleri 30 - 10 - 939 tari
hine mfisadli' pauırtesi gQnil saat 15 de Haydarpaşada gar blnnsı içinde I el işletme 
komisyonu tarafından açık eksiltmeye konulmuştur. 

Senelik tahmin bedeli 120 lira olup muvakkat teminatı 9 liradır. Şartnameler 

l ci işletme komisyonundan ve Polatlı istasyonundan parasız olarak verilecek-
tir. (8089) 

* * Muhammen bedeli 13895 lira olan 337 adet muhtelif ebatta meydan tiarrıit 
llimbasr 20-10.939 cuma günü saat (15) on beıte Haydarpapda gar binası dahilin. 
deki komiıyon tarafmdan kapalı zarf uauli7le aatm ahnacaktır. Bu işe girmek iste. 
yenlerin 1042 lira 13 kurut1ulr muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla 
tekliflerini muhtevi zarflannı ayni elin aaat (14) on dörde kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lbımdır. 

Bu işe ait 1!$8rtnameler ltomisvonda ,,.rasrz olarak dağıtılmaktadır. (7520) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü l16nları-

1 - İdaremWn klSmür tahmil, tahliye ~ aktarmn işleri için kapalı zarf usulO 
le yapılan eksiltmede alınan teklifler haddi lliyıkında görülmediğinden yeni-

1en pauırlık suretiyle fha!f edilecektir. 
2 - Muhammen bedel 46600 liradır. 

3 - Pazarlıkla eksiltme 18 Teşrinievvel 939 tarihine müsadif çnrşamba günü 
-aat on beşte Denlzyollıın İsletme Umum MQdürlüğü Alım Satım komisyonun
la yapılacaktır. KaU teminat 6990 liradır. 

4 - Pnzarlıkla eksiltme linrtnamesi adı geçen komisyonda parasız olarak alınır. 
5 - istekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa iştirak edebilirler. 
8 - İsteklilerin Tteareı odnsında mukayyed olduklaAna dair bu seneye alt ve-

c;ika ibraz etmeleri şarttır. (7955) 

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

bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İstekli olacaklann yedlerlndekl vesaikle birlikte Gölcükte bulunan Deniz fabrl-

kalan Umum MQdilrlüğüne müracaatları. (8396) 
15 ve 16 tnrihll ilfınlardn ücret mikt.arı sehven (180) lira olarak yazılmıştır. Tas

hih olunur. 

lkhsat Fakültesi Dekanllğından: 
Fakilltedc açık 30 lira nsll maaşlı külilphane memurluğunıı kanunt evsafı halz o

lnnlar arasından müsabaka ile bir memur alınacaktır. fstcldilerln askerlik vıızi!csl
ni yapmış olması ve yabancı garp dlllerinden birine hakkiyle vakıf bulunması şart
tır. Yüksek tahsilin! İktısat veya Hukuk Fakültelerinden birinde yapmış olanlar 
tercih edı1ecektlr. isteklllerin 25-X-1939 tarihine kadnr Dekanlığa munıcaatlnrı. 

(845!t) 
, .......... 1 ............................. , 

T. iŞ. BANKASI 
1939 Kü~ük Cari 

32.000 
Hesablar ikramiye Planı 

Lira MükCifat 
Kura keıide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 EyUU, 1 lklnciteırin 

Güneş yükseliyor, hararet artı
~0rdu. Yoruldukça evdeki kaba 
d~§eği, terledikçe bahçedeki koyu 
~olgeli menevişln altını düşünüyor, 

1 Uz gibi pınar suyile Umman Ge
lnın üstü dumanlı böğrülce çorba
:Uıı hatırladıkça midesi nutuk söy
el'lliyc başlıyordu. Lfıkin ne olur-

aa. olsun gitmek, bir şeyler yap • 
~ak, farz olmuştu. Kafası, medre. 
ittin doldurduğu antika fikirle.r. 

Abid Molla ilk cenazesini, biri
kip birikip birden boşanmış bol 
bir iştiyakla, saadete benzer bir gö
nül şenliği ile yıkadı, kefenledi. O. 
kuduğu kuran, daha ziyade şakrak 
bir gazeli andırıyordu. 

O günü müthiş bir bunaltı ile 
geçirdi. Gözlerinin feri kısılmış. si
nirleri gerilmişti. Kafasında çan. 
Jar ötüyor, atlılar geziniyordu Ara 
sıra isminin çağırıldığını duyar gi. 
bi oluyor. Hayaller, kalabalık ce
maatler, sıra sıra cenazeler görü
yordu. Gittikçe dalgınlığı arttı, 
lileynindeki kabus alemi bi.iyüdü, 
genişledi, ağırlaştı. Bir an bütün 
vücudü seğriyip şimşeklenerek ve 
patiska topunu kucaklıyarak dışan 
fırladı: 

motörünün İstanbulda Salı PazHrı •·----
açıklarında 12.10.939 Perşembe gü. iKRAMiYELER 

eıı, suyu sawlmuş değirmen gibi 
lltsıı da boşalıvermişti? Şimdi 
borada sallanan koca bir çan ikide, 
lr be . 
~ Ynine wı'uyordu. Kıza çeyız 
~aprnak lkım! Kıza çeyiz yap
!)\ llk lazım! Anladık be musibet a. 
da a llerede, nasıl? Bu muhanet kız 
l' llerecıen dürümüş çıkmı~tı? L3... 
a.hate fiddünya velhas1l!! 

d ~0Ua Abid bir sıra köy, kasaba 
<i~laştı. Sürekli iş veren olmuyor
•. ama pek ala mihman olacak bir 
t Cl§e. konacak bir sofra buluyordu. 
•u' ~lislümanların aşir, mevl(ıt o
l~ ~llp beş on dünya nkçesi vcrdik-

tı d . 
'rip e oluyordu. Yeni bir hakıkate 

bundan bir çeşit deruni haz 

Fakat hocanın "işi,, bir türlü in. 
tizama giremiyordu. Aylar. oluyor. 
du ki ne ölen vardı, ne bır kaza .. 
Herk~s sıhhatte, ocaklar sağlam, 
hayat neşeliydi. Hocayı bir kara 
düşünce kaplamıştı. Bu güle~, 0 Y
nıyan ve güle oynıya çalışan ınsan. 
lara önceleri hoşnutsuzlukla, son. 
raları ters ters fesat, kinci gözler
le bakmıya b~şladı. Kafasındaki 
çan azim velvelelerle mütemadiyen 
çalıyor, insanlara, onun yoksullu
ğunu, kızının çeyiz ihtiyacını hiç 
düşünmeden sapa sağlam gezen şu 
hissiz adamlara kalbi buğı; ve nef. 

- Efendim, geliyorum! diye ba. 
ğırarak koşuyordu, beş tane birin
ci, yedi tane ikinci sıntf mı'! Hah 
hah, hah! Tabii ya! Bari teala hır
sız kedisinin rızkından dahi geç. 
mez, değil mi Umman Gelin! Kıza 
çeyiz lazım! Hah hah! Bu kanunen 
musarrahtır mirim! Beş tane ha? 
Dur kaçma behey nadan! Sen Ercii 
emrini duymadın mı? 

Abid Mollayı, mühendisi yatırıp 
zorla kef enlemi ye çalışırken yaka
ladılar, bir çama bağladılar •• 

nü saat 5.30 da Şark Mo:iirıi ile va. 
ki müsademeye dair tanzim ettiği 
raporun alınması mezkur Allah ke
rim motörü süvarisi tarafından ba
arzuhal talep edilmiş -:>lmakln ı::eıni 

ve yükle alakalı ve bu işten zararlı 
herkesin raporun alınacağı 20.10.939 
Cuma günü saat 14 de mahkemede 
hazır bulunabileceği ilan olqnur. 

(21136) 

VENi NEŞRIY AT ı 

UMUM MÜTEKAIDINI ASKERiYE 
CEMiYETi TAKViMi - 1940 senesine 
mahsus duvar takvimleri zarif bir şekilde 
basılarak satışa çıkarılmıştır. Hasılfltı ce
miyete ait olan bu takvimlerin satış mer
kezi Beyazıtta Ve-ı.uecllcrde cemiyet bina
sadır. 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
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Şiddetli BAŞ ve DİŞ ağrılarını keser. 
ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. 

ROMATİZMA, SİNİR, 

KIRIKLIGI, NEZLEYİ, 

ADALE, BEL 
SOGUK 

ALGINLIKLARINDAN mütevellid bütün ağrı, sızı ve sancılarını 
• • 

geçırır. 

•• • 
KOYLlRDE BiLE 

'*GENERAL-ELECTRIC• 

....... ... .... ~ 
• 

8/llJ.l$/H Rl'ftlllldlll/fl "1Rl'JUU/1"1/Jlll 

SATIŞ YERi 

GENERAL ELECTRIC MAGAZASI 
Beyoğlu latiklal Caddesi No. 28 Tel : 43849 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (34.452) lira olan (120.000) kilo pirinç 19 - I. Tesrin -
939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2583.90 llra olup ~artnamesi her gün komisyondan (173) ku
ruı bedel mukabilinde alınabillr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tari:tatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım-
pa~ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7721) 

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

dislerinlzi fırcalavınız. 

Sabibı ve Neşriyat Müdürü Bam LQtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecıli.k. ve 
Ne~yat T . L. S. BaSTldı~ yel" TAN Matbna51 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

, 
AGARAN 
SAÇLARA 

a saç boyalan saçlann tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, dalına sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES1 L BEYOGLU - İSTANBUL 

,_ ihtira ilanı 
"Dokuma Fitiller için çekme ciha

zı., hakkında alınmış olan 20-8-1936 

günlü ve 2149 sayılı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile korunak üzere ahe

re devrü1erağ veya icar edileceğin

den talip olanların, Galatada, İktısat 

Hanında, Robert Ferri'ye müracaat
ları ilan olunur. 

1939 senesi zarfında yalnız 

tENİTH Radyo 
bUtiln dünyada diğer 3 muhteUf Fab
rikanın satmış olduğu Radyolardan 

fazla Radyo satmıştır. 
6 ve 8 LAM BALI 

:tn son Model z E N ı T H Rad
yolarını tecrübe ediniz. 

BAKER MAGAZALARINDA her 
yerden müsait fiat ve şartlarla 

-satılmaktadır. 

1
_ ihtira llCinı , 

"Yumurta, Yemiş V. S. gibi kolay 
bozulur mahsuller için ambalAj ve 
bunun imali için usul ve tertibat,, 
hakkında ııtınmış olan 22-1-1938 
günlü ve 2376 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile korunak üzere ahe
re tevrillerağ veya icar edileceğlnrlen 
talip olanların Galatada, İktısat Ha
nında, Robert Ferri'ye müracaatları 
ilAn olunur. 

~ı,mattlık1a mGaaclale tdr. 
11l:ı: ~• bunun an iyi qareal 
olan SHOftT UNIA ,, 91yl-
11ı:ı:. Dalm1 ına .. ıın 111 taal· 
.ııa yallı tabakayı gideri,. 
Huna! alh tlkl bl• triko
dan yapıtmıt ol•" IHORT 
UNIA adi ati• l<Olot 11191 
yıkan ... 
Fiyatı ı 10 llrado ltıba"•· 

••i•• r•rl r•'"'• ı 
' .J. ROUSSEI. 

- l'arlı ıee lld. Hauıaınnıl" 
• ·:.:.....~-. isTlNBUL, ltroilD 

• TGHI maydanı 12 Mo. lı1. 
M•Jleumızı ılyaret edhı lz ••Y• 

13 Mo.I• t•rlfemlıl ltrtaylnlL 

lstanbul 1$ Bankası Karıısında 

GiSESi ,, 
BU DEFA DA: 

• 2 .ooo LI A 
vererek iki vatanda.şmınm yüzünü güldürmüttür. Sahibi: 

YENi ihdas edilen ve birinci keıidesinfn MALOL CEMAL CANTEZ 

En Büyük ikramiyesi 80.000 Lira Olan 
Mi L L - İY G un Biletlerini 

Kemakan muhterem müşterilerime gişemden verilmektedir. 
Gişemden çrkan ikramiyeler reklam yapmak ve teşhir ebnemekle sayın müttenıerlınizin ar

zularına hizmet etmif ve edeceğini temin eder. 
'9 Biletlerinizi tükenmaden evvel tedarik' ediniz. Telefon: 22954 __ l, 

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk Fındıiiını 

Türli vatanının da her köıesine yayacal<, herl<ese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemiılerin her bakımdan en mükemmeli T ü r k 
fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaılara sunmağa 

hazırlanıyor. 

--••••••••••••••••••••••••- Eskişehir Asliye H ukuk H3kim1 
Beyoğlunda BAKER Mağazaları ğinden: Eskişehirde park karşısırıd

En birinci İngiliz ve Fransız kumaşlarından mamul 

TRENC ·KOTLAR, GABARDiNLER, PALTOLAR, 
TÜVETLER, SPOR ve FANT AZI 

KOSTÜMLER, PARDESOLER 
Her yerden müsait şartlar ve ucuz fiatlarla satılmaktadır. Çeşitler 
bozulmadan evvel ihtiyacınızı !JAKER mağazalarından temın edin iz. 

Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesine Talebe Kayıdı 
Fakültede bu sene felsefe enstitüsü iie tesis olunduğundan bir edebiyat fakUlte

sinde mevcut olması lazım gelen bütün ders zümreleri vardır. Bunlardan başka 
Alman, İngiliz, Fransız dil ve edbiyatlan ayrı birer ders zümre halindedir. 

Fakülteye kaydolunabilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını ver
miş bulunmak Hlzımdır. 

Talebe kaydına 28-10-939 tarihine kadar devam edilecektir. Fazla izahat almak 
için direktörlüğe müracaat edilmesi nan olunur. (5278) (8488) 

, ......................................... ı~ 

Fabrikatörlere ve EmlCik Sahiplerine 

kabile Fetiye tarafından !sta:rıb 
Sirkeci Alemdar caddesinde Tet 
Servet vasıtasiyle lastik kaynal<ÇV 
Bekir Dere hakkında yapılan 500 l 
ralık icrai takip üzerine: İndelitif 
bu baptaki evrakı icraiye ticsr' 
mahkemesine verilmiş ve duruş1'1 
için müddeialeyh Bekire davetiyele; 
~t!tarılmış ise <ie: İkametgah1l1 

meçhul olması hasebile tebligat 1 
pılamadığından, bu baptaki da.ve! 
yenin ilanen tebliğine ve duruşJt'I 
nın 22 - 11 - 939 çarşamba saat 9 

ğa bırakılmasına karar verilıni~ ~ 
duğundan yevm ı ve vakti mezJ<Uf 

müdeialeyh Bekirin duruşma jÇ 

Eskişehir Asliye hukuk mahkel'Jle" 
ne gelmesi için davetiye tebliği ı1I 
kamına kaim olmak üzere tlan ol 
nur. 

Atölye ittihazına elverişli 350 - 400 metre murabbaı vüs'atında kuru ve açık bir Or SUPHI ŞENSES 
binanın zemin katını (kabilse birinci katile beraber) ve beş sene için kiralamak 1 İd • il h t 1 kl nt h ~ C'l sı rar yo an aı:ı a ı an m e a,.. ~ 

iı:ıtiyorum. Mevcut fabrikalar da kısmen kiralanabilir. Al~kadarların (Fabrika ) Beyoğlu Yıldız sineması karsıın r.,e!C' -

rümuziyle 342 posta kutusu adresine yazmaları. 

1 

ler aparhman. Fakirlere nıırasıı. 

' • , ' , Tel : 43921 # 


