
IAZA 
1 

• 
ita watla Endişe Var 

oyanın Daveti 
~erine Ciyano 

areket Etti 
oma, Balkanlarda 

Nüfuzunun Artmasını 
Şüphe ile Karşılıyor 

/ngiltere lle A.slcert laatGi 
nlapnaların Miza e inı 
için Ba Hafta Temasl"1t 

Tema lar Olacak · Mü'lıim 

ükreşe G··re 
Ziy Kara 
ktı ile Alik d 

Saracoğlu, Mosk 
Fransız ve 

Elçileri ile 
FcNI .... ntrop'un ikameti DMIVI 

Verilen Tiirk • Sovyet T-ı
Moakova, 30 (A. A.) - Havas ŞIUI SdlilDI 

\entrop ile .._.. aa..etleri dola)JIDe 
rüşmelerinin bu aktam tekiar llUllmıcal! 

• Diler taraftan, Sofya • Moskon liau 
kerelerde bulanmak tiure buraya ·•••• 
kaJnamhuu ABIQ' Loidef henüz hiçbir r 
,..aittir. 



z 

PENCEREMDEN 

Bismark Gibi • 
Yazan: M. Turhan TAN 

H ikiye meşhurdur~ 
1870 te İspanya tahh boş kaldı. 

TAN 

NümuneSiperlerİI: 
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lh+ikar Komisyonu ı 
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Fatura Tetkik Ediyor , 

Yapdlrtlllyor " ihUkir yapanlan tetkik için l ı-
1 !~~:~~~n~ı~n!;~;tı;ı~~ı~:lü;~;:: 

1. 10. 939 

M~kteplilere 
Müşkülit Yok 

İspanyollar, Hohenzollern ailesine 
mensup Prens Leopoldu kral yapmak 
istiyorlardı. O sırada Fransa impara
toru bulunan Üçüncü Napolyon is. 
panyolların bu dileklerini kendi ar. 
zuların.a aykın buldu ve İspanya tah· 
tına bir Hohenzollem prensinin otur
masına açıktan açığa karşı koymak 
kararını aldı. 

Pasif Korunma Kumandanlığının 1 
ee~·e~dün de toplanmışbr. He- f ı i 

Gönderdiği :vete yapılan şikayetler artmak· 
' 1 tadır. Heyet, şikayet edilen ti. 

Deniz Aşırı Talebe, isterlerse Bulunduklar1 

Muhitteki Mekteplere Nakledilecekler Plaruar Üzerine Y akmda Faaliyete Geçilecek l J carethane sahiplerini komisyo. 
na davet ederek faturaları tet-

1 ' : Prens Leopold, aile reisi 
sılatile Prusya Kralı Vilhel-

mln emrü nehyine boyun eğ

mek mecburiyetindeydi. Vilhelm de 

bu taht meselesi yüzgösterirken Ems 
kaplıcalannda bulunuyordu. N apol. 

yon Berlindeki elçisi Benedettiyi Em

se yolladı, Prens Leopoldun İspanya 

tacını kabul etmemesi için Kral Vil· 

helmden yardım istedi. Kral muva. 
fakat, Prens de krala itaat gösterdi, 

fakat t)çüneü Napolyonla ona ·kavuk 

Pasif korunma komisyonu · dün Vilayette Vali muavini Ra· 
uf un riyasetinde toplanarak lstanbulda yapılacak nümune si
perleri için pasif korunma kumandanlığının hazırlamı~ ol· 
duğu planlar üzerinde tetkikler yapmıştır. Nümune siperleri-

1 kik ile fazla ihtikar yapıldığına 
kanaat hasıl ettiği takdirde ''İ · 
layet komiı.yona bildirmekte. 

11 dir. Diiıı de karoit satan bir ti- ,
1 

1 

carethanenin ihtikar yaptığı i 
tesbit ed.iılmiştir. İhtikar heyeti 

1

1 

kanun çıkıncaya kadar muvak- ı ı 

kat olarak çalışmaktadır. Ka- J 

Tatbik edilmekte olan yeni tedrisat talimatnamesine göre 
mekteplerde saat sekizde derse başlanılmaktadır. Nakil vasıta
larının hareket zamanlarınm bu saate uymaması birçok talebe 
velilerinin şikayetini mucip olmaktadır. 

ne ait planlardan belediyeye de J 

gönderilmiş bulunmaktadır. MAHKEMELERDE : 
Bu nokta hakkında bir okuyucu· ı------------

muz bize gönderdiği mektupta şu te. j SPOR : 
Bu planlar üzerinde ic:ı.p eder: tet. 

kikler ikmal edildikten sonra şehrin 
muhtelif kazalarında kumandanlıkça 
tesbit edilecek noktalarda nümune 
siperleri yaptırılacak ve bunlar halka 
gösterilecek titr. 

imar i1leri 
sallayan bir takım diplomatlar Prus. 

yanın daha ziyade küçüldüğünü gör-
Bir müddettenberi belediye müna

kasa ve müzayedelerine hiç bir talip 
mek istiyorlardı. Bu sebeple Fransa çıkmamakta iken son günlerde he· 
Hariciye Nazın Gr,mont sefir Bene- men her münakasaya bir çok talip. 

ler girmektedirler. Haatta talip zu. 
dettiyi bir daha Emse gönderdi, hur edemediğinden dolayı ihale edi. 
Prens Leopoldun sözünden ileride de lemeyen 1,050,000 bin liralık yol in· 
vazgeçerek İspanya tacını kabule ya. §Satına da şimdi talipler çıktığından 
naşnııyacağına dair Prusya kralın. bu yol inşaatı yeniden münakasaya 
dan söz istetti. Vilhelm bu sefer red konulacaktır. Ancak bazı zaruri se
cevabı verdi. beplerden dolayı bu büyü.ıc inşaata 

Vilhelm, her zaman olduğu gibi, ait şartnamenin değiştirilmesinde za. 
bu kere de elçinin sözlerini ve ken· ruret vardır. Bu inşaattan tefrik etli. 
dinin verdiği cevabı telgrafla Ber· lerek münferit bir şelikde inşa edil. 
]·~- b ı p B' k b'l mesine karar verilen Eminönü mey-•- u unan rens ısmar a ı -
dirml•ti B. ark telgrafı General danı ayın yedisine ihale edilecektir. 

'il • ısm . il A d k' d 
F B F M ltk ·ı emek Taksım e yaspaşa arasın a -ı ca -on on ve on o e ı e y 

k leh · af' ı rin k d Bu denin sol tarafındaki binaların yık. yer ena ,:nus ıre eo u u. 
işten harp çıkmasını bekllyen gene. dırılması da yarın ihale edilecektir. 

raller kralın sakin bir lisan kullnn- İş yapacak adamların bu günlerde 
masından müteessir oldular. Bunun fazla ortaya çıkmasından istifade ct
üzerine Bismarkıı sofradan kalktı, mek isteyen belediye, belediye sara. 
bitişik odaya gitti ve biraz sonra kra- yının inşa edileceği yerdeki evleri de 
lın telgralında bir takım tashihler bir an evvel istimlak ederek yıkmak 
yapmış olarak döndü. Generaller tel. karanndadtr. Bunun için dün jstjm
grafm' aldığı şekli beğendileT, "Mii. lik müdürlüğüne icap eden talimat 
kemmel!" diye bağırdılar. Bismark verilmiştir. Bu tsttmllklere ait para 
işte bu tashihli telgraf suretini ga· da hazır olduğundan sahanın tesviye
zetelere verdi ve ertesi gün Fransa. si yapıldıktan sonra belediye binası
da ela, Prusyada da kıyametler kop. na ait inşaat ta münakasaya çıkarı. 
tu. Çilnkil Bismark telgrafı, Prusya lacaktır. 
kralına Benedettiiıin tahakküme kal- Evvelce inşası ihale edilmiş bulu. 
kqtığı zehabını verecek ve kralın 

emrile yaveri harplerce koltuklanıp 
kapıya kadar ıetirildiğini, yani ko
vulduğunu gösterecek şekilde tahrif 
edilmişti. Fransızlar, elçilerinin ko. 
vulmasından, Prusyalılar da Fransız 
elçisinin kendi krallarına tahakküm 
etmek istemesinden heyecanlanmış_ 
lardı. İşte 1870 harbi bu sahtekarlık
tan doğmuştu. 

Dün gelen ajans telgrafları Alman
ye hariciye nazın Fon Ribbentropun 
da milhim bir siyasi vesika üzerinde 
ban değişiklikler yaptığını haber 
verdiler. Bu telp-aOara bakılırsa t. 
talya tarafından 31 Ağustos 939 da 
Londra ve Paris kabinelerine yapı. 
lan, Z Eyl6lde de tekrar olunan ıulh 
teklifine ait vesikalan Be,az Kitap 
halinde neşrettiren Ribbentrop, 31 
Ajustosla Z EyHil arasında Almanla
rm Polonyaya taarruza geçmit ol
duklannı ve bu vaziyette İtalyanın 
yaptığı sulh teklifine ingilizlerle 
Fransızlann kıymet vermemekte ına. 
zur olduklannı düşünerek harp cere
yan ederken yapılan ikinci teklife ait 
vesikaya bir dün kelimesi sıkıştırmı~, 
yani o teklifi harpten evvel yapılmış 
gibi göstermeğe çalışmış. Bundan 
makHt Almanyanın sulhcü, demok· 
rat devletlerin ise hakikatte harpçi 
olduklan zehabını uyandırmak imi~. 

Bu haberi okurken, ne yalan sö;r
liyeyim, ıüldilm. Çünkü siyasetin 
mihveri yalan da olsa eloğlu bir ya. 
lana ancak bir kere inanır. Ems tel
grafınm hikayesi ise .henüz hatırlar
dadır. Onun için Bismark gibi dn. 
ranmak isteyenlerin boşuna yorul. 
duklarına !Üphe yoktur. 

Bir Kotra Kayboldu 
Bağdat caddesinde 418 numaralı 

evde oturan Rizeli A vninin kotrası 
sahilde bağlı imiş. 

nan Taksim bahçesindeki gazinonun 
inşaatı da bitmek üzere olduğundan 

bu mütaahhidin yeni be1ediye inşaatı 

tçin taahhütlere girişmek istediğ an

laşıltnıştır. Taksim bahçesi gazinosu 

29 teşrini evvel Cümhuriyet bayra

mınd~ merasimle açılacaktır. 

Temizlik i1leri 
te,kilatlanJırluyor 

Belediye, İtfaiyede olduğu gibi te. 
mizlik işlerini de teşkilatlandırarak 

bir meslek haline sokmayı tasavvur 

etmektedir. 

Bu maksatla yapılmakta olan tet
kikat bitmiştir. Bu tetkikat neticesin 
de bu teşkilatın meydana getirilmesi 
için bugünkü temizlik işleri masrafı. 
nın iki misli masrafa ihtiyaç olduğu 
görülmüştür. Bu teşkilat meydana ge 
tirildiği takdirde mesleğe giren te· 
rnizlik amelesi mesleğinde terfi ede
rek onbaşı ve çavuş olabilecektir. Ay. 
rıca bir de taavün sand1 ğı tesis edi. 
lecek ve temizlik amelesi bu sandık
tan istifade edebilecektir. 

Fındık Piyasası 

Hararetlendi 
Iç ve ihracat piyasalarımızda baş

lamış olan canlılık devam etmekte. 
dir. İhracat için yeni siparişler gel· 
miştir. Bu sene İsveç memleketimiz. 
den iç fındık almağa başlamıştır. 

Dün İsveçe, Birleşik Amerikaya ktil
liyetli miktarda iç sıra tombul fındı. 
tın ihraç muamelesi yapılmıştır. Mı
sıra kabuklu fındık satılmıştır. İn. 
giltere yenipen tiftik sipariş etmiş
tir. Bir parti tiftik bu hafta İngil. 
tere için yüklenecektr. İalyadan yu
mura siparl§leri arttığından yumurta 
piyasasında hareketler başlamıştır. 

Dün İtalya için yüz sandık yumurta 
satışı olmuştur. Fiyatlar dolgundur. 
Zahire satışlannda yeni bir tebeddül 

mennide bulunmaktadır: 

Sultanhamamı Yangını , ı l 

Kaza Eseri lmiı ı ·; 
nunun icapları neyi amir ise ~'- "Yeni talimat mucibince mektep. 
na göre teşkilat kurularak ihti. !erde sabahleyin saat sekizd!! dersle-

Müdeiumumilik Ata Atabek mües. 
seselerinden çıkan ve bir çok han 
ve mağazaların yanmasile neticele
nen yangın tahkikiatını bitirmiş ve 
bir trikotajçıyı suçlu görerek sorgu 
hikimliğine vermişti. Sorgu hılkim. 
liği bu trikotajçmln da suçlu olmadı
ğı kanaatini hasıl etmiş, hakkında 

men'i muhakeme kararı vermiştir. 
Şu hale göre Atac":tabek yangını. 

nın bir kaza neticesinde zuhur et. 
tiği tahakkuk etmiştir. 

Sorgu hakimliğinin bu kararı üze 
rine ticarethaneleri ve malları ya
nanlardan sigortalı olan ve tahkika
tın nihayetine kadar sigortaları mev 
kuf tutulmu~ olanlar sigorta şirket
lerinden paralarını almışlardı:..-. 

"irla miicadele edilecektir. 1 re giriliyor. Halbuki vesaiti nakliye 
Mekteplerin açılması üzerine 

1 

·ona uymuyor. Mesela AnadoLa hattı 
satışı artmış olan kağıt ve kır- boyunda oturan talebe ilk trenle in. 

, tasivenin yüzde elli nisbetlndc mek mecburiyetinde oluyor. Tren 
pah~lılaşmış olması da nazarı köprüye saat 6,45 te geliyor. Mekte-
dikkati celhetmiştir. Heyet bu 

1

j be saat yedide varılıyor. Mektep ka. 
mesele üzerinde tetkiklerini bi- 1 pılan o saatte kapalı oluyor. Boşuna 
tirmek iizeredir. E'•vele Tica. çocnklar çok erken kalkınış oluyor. 
ret Odasınca seçilmis ol:n aza- İkinci trenle inildiği ta:<dirdc köprU. 
lar dahi heyete miite,hassıs eks- 11 ye saat sek!z~e. varılıyor'. O ?alde 
per olarak alınmışlardır. ı ı de talebe bırıncı derse yetışemıyor. 

Sabahleyin saat yedi buçukta köp-
=:s:======-======'====-=-- rüye muvasalat etmek üze.re bir tren 

hareket ettirilmesi imka.'ll yok mu. 

Gizlenen 
Bir Kaza 

Küçük Hüseyini Kimin 

Öldürdüğü Araştırıl.yor 
· Dün sabah Yeniköyde bir kaza ol. 

muş, 2 yaşında bir çocuk vücudu av 
tüfeği ile delik deşik olarak ölmüş. 
tür. Vaka şöyle olmuştur: 

dur?" 
Okuyucumuzun bu maktubu i.izeri

ne bir arkadaşımız maarif müdürü 
Tevfik Kutla görilşerek fikrini sor. 
muştur. 

Maarif müdürü demiştir ki: : 
"-Kadıköy, Kızıltoprak, Erenköy 

gibi uzak semtlerden İst:ı:-ıbul tara
fındaki orta mekteplere veyahut li· 
selere talebe geldiğini zannetmiyo. 
rum. Anadolu cihetinde lüzumu ka· 
dar orta mektep te, lise de vardır. 
Bu semtlerden İstanbul tarafındaki 

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

Bugün Fenerbahçe, Taksim, Be
şiktaş ve Süleymaniye statlarında 

lik maçlarına başlanacaktır. Günün 
en mühim karşılaşması Fener sta
dında Fenerbahçe • Galatasaray a
rasında olacaktır. Geçen hafta Gala
tasaraya 4.0 mağlup olan Fenerbah
çelilerin bugün sahaya nasıl bir kad
ro ile çıkacakları ve alacaklan neti. 
ce merakla beklenmektedir. 

Beden terbiyesi Qenel Direktörlü
ğü bugüne kadar klüplerin lisansla. 
rını göndermemiştir. Bu yüzden bel· 
ki birçok münakaşalar olacak ve 
maçlar geç kalacaktır. 

Diğer apor hareketleri 
Fener stadında: Kale • Alemdar 

saat 13, Taksim stadında: Beykoz. 
Vefa Saat 15 Süleymaniye • Kasım
paşa saat 13 Şişli - Kurtuluş saat 11 

Şeref stadında: Beşiktaş • Topkn

pı saat 15 İstanbulspor - Hilil saat 
13, Eyüp - Demirspor saat 11, Süley

maniye stadında: Anadoluhisar - Ga 

Mahmut Saim Aranıyor 
Bir çok kereler dolandırıcılık su. 

çundan mahkum olan Mahmut Sa. 
im hapishaneden çıkar çıkmaz ( Ga • 
lata.saray ve Fenerbahçe neşriyat 

müdürlüğü) başlıklı kağıtlar bastıra. 

rak ve Sirkecide bir hanı adres gös
tererek Anadoluya tamimler gönder
miş ve: 

Yeniköy sırtlarında oturan Kaıni· 
lin oğlu 7 yaşında Metin evde kimse 
bulunmadıgı 1-1.ı. _,,, • .ı.c:ııuc:ıı uCA.Qasıııuı au 

mekteplere gelenlerin vaziyetinden lataspor saat 15 Altınordu • Fener-

"'-Toptan ve ~rakende kıtapları 
ve kırtasiye satarız. Bizimle devamlı 
ve sağlam iş yapabilmek için evvela 
50 liralık depozito gönderme.ıt lazım· 
dır" demiştir. Verdiği fiyat listeleri 
de piyasaya göre çok aşağıdır. Şim
diye kadar Anadoludan kendisine 30 
tüccar ellişer lira depozito gönder. 
mişledir. Mahmut Saim paraları al. 
dıktan sonra tamimindeki vaitlerini 
tutmadığı için İstanbul polisine ve 
müddeiumumiliğe birçok müracatlar 
vaki olmuştur. Mahmut Saim iki gün 
evvel bir çok yerden daha gelen 150 
lirayı da postadan aldıktan sonra or· 
tadan sırrolmuştur. 

Tahkikata müddeiumumi muavin
lerinden Reşat Saka el koymuş ve 
Mamhut Saimin yakalanması için po
lise emir vermiştir. Mahmut Saim a. 
ranmaktadır. 

Sahte Memur 
Beyoğlunda Alyon sokağında Ölve 

apartımanında bir numara l.ı dairede 
oturan Vehbi Kantarcıoğlu .komis. 
yoncu Nesimin dükkanına gitmiş 

ve: 
- Ben maliye müfetti!?iyim. Def

terlerinizi tetkik edeceğim. Demiştir. 

Nesim bunun kendisine memur süsü 
veren bir adam olduğunu anlamı~. 
hiç bir renk vermemiş, izzet ve ik. 
ram ederken Karakola da haber ve
rerek Vehbiyi yakalatmışttr. Dün as. 
liye dördüncü ceza mahkemesinde 
duruşmasına başlandı. Vehbi, Nesi
min yanına komisyoncu gibi gitti. 
ğini söylüyordu. Muhakeme şahitle. 
rin çağırılması için talik edildi. 

varda asılı olan tüfeğini indirip kur· 
calamaya qaşlamıştır. 

Bu esnada ateş alan tüfekten çı. 
kan saçmalar odanın içinde oyna-. 
makta olan Metinin kardeşi 2 yaşın. 
daki Hüseyinin vücuduna saplanmış· 
tır. Çocuk derhal bir otomobille Şiş
li çocuk hastahanesine kaldmlmı~ i
se de biraz sonra ölmüştür. 

Hadise etrafında tahkikat yapmak. 
ta olan Jandarmadan dün geç vak

0

it 
aldığımız malumata göre, tüfc:>ğin 

Metin tarafından değil başka birisi 
tarafından atıldığı, ancak Metinin 
yaşının küçük olması münasebetile 
bu suçun ona atfedildiği ve bunun i. 
çin çocuğa lazımgelen telkinin yapıl. 
dığı hak.kında şüpheler belirmistir. 
Jandarma bulduğu ip uçları üzerinde 
tahkikata devam etmektedir. 

Kafkas Köyünde 
Bir Yaralama 

Evvelki gece Çatalcanm Kafkas kö
yünde Nuri Öksem evinde otururken 
tanımadığı iki adam taraimdan dışa. 
n çağırılmıştır. Hiç bir şeyden şüp
he etmiyen Nuri sokak kapısı önüne 
çıkar çıkmaz elleri yüzleri sarılı iki 

kişi üzerine hücum ederek vücudu· 

nun muhtelil yerlerinden bıçakla ya· 
ralamışlardır. Mütecavizler Nurinin 

öldüğünü zannederek kaçıp ortadan 
kaybolmuşlardır. Yaralı çok ağır ve 
ümitsiz bir halde Cerrahpaşa hasta. 
hanesine nakledilmiştir. Failler şid. 
detle takip edilmektedir. 

SUAL CEVAP 
S - 32 Vaıındayım, pollı olabllir 

miyim? 
C - OiamaZ1m1z, poliı olmak için 30 

yaşını geçmemiş olmak lazundır. 

zamnamesini beklemek llzmıdır 

* S - Gazeteci olmak için tahsil dere · 
CHI nedir? 

C - Gazete sahibi olmak ic;in yüksek 
8 - Halen muallimlm. Yedek eubay· veya muadili tahıil görmü• olmalr k'lnu.n 

hkta rütbem birinci mUltzımdır. Birin- iktizasındandır. Yüksek tahsil ııörmemı ,.. 

el mUIAzımlıOın maaı derecnl 85 llra· olanlarm ııazetecilikte muvaffak olma
dır. Bunu muallimlik maaıı olarak lı· ıarı mü•küldür. Maamafih cazetecı 0 1• 

teyeblllr miyim? mak için mutlaka diploma ibraz edilmesi 
C - Eski baremcle bana ait hlllrllm lbım delildir. llk mektep tahailinden iti 

ler vardı. Divanı muhaııebatnı 26-5-937 haren hiç bir reımi mektepte tahsil gör. 
tarih ve ı 16853 numaralı heyeti umum1. memiş, fakat huıuıt tahsil g8rerek ilmi 
ye karanna iatinaden 113 numaralı tefli- -.viyeainl yükseltmiş olanlar ıuütercim 
re söre ordudaki rütbe maaıı mülki biz- tik, musahhihlik, muharrirlik, t!'uhıablrm 
mette de verilebilirdi. Yeni haremde ba veuire ııibi ııueteciliiin muhtelif ıu 
ahk&m kaldırılmıştır. Yeni baremin ni- belerinde çabpbilirler. 

-l!!'l .. -1-! .ı.-1-1--. ---1•1--: •• ...,_ ... _ L!- - - •• ..,..,.1 •• - ..... - ... "'"f. 1~ A~n_,ı,..ı... ~---·.&. 

racaat etsinler ve derhal, erkekse 
Haydarpaşa lisesine, kız ise Erenköy 
lisesine veyahut diğer orta mektep. 
lere nakledelim. Esasen talebenin 
böyle uzak semtlerden İst:ı''lbula ka. 
dar gelmesini biz de mahzurlu bulu

yoruz. 
Muhtelif semtlerden sabahları fa. 

lebe tramvayları tahriki meselesine 
gelince, zaten bu ötedenberi yapıl

maktadır. Bunun için bir müracaata 

lüzum görmüyoruz." 

Avrupculan dönen talebeler 
Avrupada tahsilde iken harp dola. 

yısile memlekete davet edilen tale. 

belerin burada tahsillerine devamla-

paşa saat 11. 

Dünkü maç beraberlikle 
neticelencl i 

Dün Taksim stadında yapılan ikin. 

ci kümelik maçlarında Karagümrük 
Galatagençler maçı miitevazin bir 

oyundan ve her iki tarafın kaçırdığı 

birçok fırsatlardan sonra 0-0 berabe. 

re neticelenmiştir. 

Hakemlere Tebligat 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

hakem komitesi Başkanlığından: 

Bu sene lik maçlarında vazife alan 

hakem arkadaşların 3.10-1939 dan 
itibaren salı ve perşembe günleri sa-

rını temin etmek için yapılan hazır. at 19 dan yirmi bire kadar maçlara 

lıklar ilerlemektedif. Almanyada tah hazırlanmak ve jimnastik yapmak 

sil yapan 600 küsur talebeden maarif 

vekaleti hesabına okuyan 127 tal~\Je· 

nin 100 ü üniversitede bu işle uğra. 

şan komisyona müracaatta bulun
muş, ve bunlardan 98 ının vaziyetleri 

tesbit edilmiştir. Fransadan gelen

ler de komisyona yeni yeni müraca· 

atlarda bulunmaktadırlar. 
Almanya ve Fransada mühendislik 

tahsil edenler müüracaathrını doğru. 
dan doğruya yüksek mühendis mek
tebine yapmaktadırlar. Bunlardan 
müracaat edenlerin de yüksek ıni.i. 
hendis mektebinde sınıfları tesbit e· 
dilmiş ve kendilerine bildiri!miştır. 
Almanya ve Fransada fen branşları 
üzerinde çalışan talebeden tahsilleri
ni çok ileriletenlerin diğer bir ecnebi 
memlekette ikmali tahsil etmeleri i. 
çin de ayrıca çalışılmaktadır. 

Köy öğretmen mektebi 
Nazilli (TAN)- Yılda 20 lira üc. 

ret veya 20 liralık incir pamuk gibi 
mahsul vermek mukabilinde İzmir 
Kızılçullu köy öğretmen mektebine 
talebe kabulü için burada imtihan 
yapılmış, muhtelif köy çocuklarındnn 
8 i mektebe alınmıştır. Bütün Aydın 
mmtakasından 15 esas 15 te namzet 
talebe kaydedilmiştir. 

üzere Galatasaray klübünün Beyoğ. 

lundaki merkez binasında hazıt' bu-
\ 

lunmaları tebliğ olunur 
;\-

Bu sene llk maçlarında hakem le. 

rin elbiseli olarak çıkmaları lazım

dır. Hakemlik yapacakların elbise 
yaptırmak üzere Bölge Futbol Ajan. 

lığına müracaat etmeleri tebliğ olu

nur. 

, 

TAKViM ve HAVA 

1 llkteırin 1939 
PAZAR 

10 uncu ay 
Arabt: 1358 
Şaban: 17 

GQn31 

Gilneş: 5.56 - Öğle: 

Hızır 149 
Rumı· 1355 

Eyll'.tl: 18 
12.04 
17.!53 

4.16 
İkindi: 15.23 - Akşam: 
Yatsı: 19.26 - imsak: 

'- Hava Vaziyeti -
Ye•ilköy Meteoroloji lıtaıyonundan ılı

nan maldmata göre, hava yurdun Karade
niz kıyıları, Trakya ve Kocaeli bölceleri 
ile Egenin şimal, Orta Anaclolunun Garp 
knıımlarmda kapalı, yer yer yafıılı Akdeniz 
kıyılarında az bulutlu, diler bölııelerde 
umumiyetle balutlu seçmit, rüzclrlar ce· 
nup bölgelerde cenabl. dlier bölııelerde 

9arki istikametten orta kuvvette, Es• de
nizinde kuvvetli eamiıtir. 

Dün 1stanbulda hava kapalı ve :vatıtll 
ıeçmiı rüzıılt prktan saniyede 2 • 4 met
re hızla eıırdıttr. Saat 14 de hava tazyiki 
1014,7 milibar idi. Sühunet en vf\bek 11 ,9 
ve en dütlik 12,3 Santiırat olaıalr kaydc 

Evvelki gece kotranın zinciri kop. 
muş ve dalgalara kapılarak kaybol
muştur. Avni polise müracaat ederek 
"otrasının aranmasını istemiştir. 

olmamıştır. , ________ .._ __________________ _. 

Köylere muallim ve sanatkar ye· 
tiştiren bu müessesenin her yıl mınta 
kamızın her köyünden hiç olmazsa 
bir çocuğu behemehal alma:ııı usulü. 
nün daha faydalı olacağı ileriye sü. 
rülmektedir. dilmiıtir. 
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1 BUGÜN 
Sulh Teklifi 

Yazan: Ömer RıZt:ı DOCRU L 

A lnıanya Hpiciyc Nazırının, 
Sovyet Rusya ile yaptığı son 

anlaşmadan Almanyanın, bir ımlh 
teklifi yapmak üzere olduğu ta,uz
zuh ediyor. 
LeLhistanın ortadan kaldırılmııs1. 

nı müteakip yapılan bu sulh teklifi 
l'eçen Büylik Harp sırasında da ya. 
P•lan bir sulh teklifini hatırlatmak
tadır. 

O zamanki vaziyet şu merkezde i
di: 

Alnıanya, Avusturya • Macaristan, 
Bulgaristan ve Türkiye bir cephe 
teşkil ediyor ve bu cepheye dörtler 
ittifakı adı veriliyordu. Dörtler itti. 
fakı, dünya piyasasından uzakta idi. 
ler. Ve iptidai madde darlığı'nı hisse
diyorlardı. Gıda maddeleri ise darlık 
hududunu aşarak kıtlık mahiyetini 
alnıağa başlamıştı. Almanyada .par. 
tiler arasında kopan içtimai ve siyasi 
kavgalar, Almanyayı dahili güçlük
lerle yilzyüze getiriyordu. Avustur
Ya • Macaristan dahilinde ise muhte. 
lif milletler arasında göze çarpan 
ntilliyet hareketleri devletin birliği
ni tehlikeye düşürüyordu. 

Bunun neticesi olarak dörtler itti· 
fakı 1916 senesine doğru bir sulh 
teklifinde bulunmağa karar verdi. 
ler. 

Fakat bu teklifin tesirli bir sekil. 
de yapılması iıin mukabil t~ratın 
nıaneviyatını sarsacak bir hadisenin 
'1ukuu lazımdı. Onun için Almanya, 
Roınanyay!\ karşı açılan seferin ta
Jllaınlanmasından sonra sulh teklifi. 
ııin yapılmasını istedi ve bu şekilde 
hareket etti. 

Sulh teklifi 1916 senesinin ilkka. 
nununun ortalarında yapılmış, fakat 
hiç de fyi kar,ıianmamış, o zamanki 
Fransa Hariciye Nazırı olan Briand 
bunun bir harp manevrası olduğunu, 

de.Rusya Hariciye Nazın, teklifin "is. 
dtihkar ile red,, olunması lazım gel
auıiğini, İtalya Hariciye Nazırı, bunun 
Y-hainane bir pusu" olduğunu, Lloyd 

di boyn ... n~ iı;'iie ~okmaktan fa;k: 
•ız sayılacağını söylemiş, bu suretle 
hu sulh teklifi suya düşmüş ve harp 
sonuna kadar devam ederek Alman
Ya da, müttefikleri de harpten maıJ.. 
lftp çıkmışlardı. .. 

Abnanyanın bu defa yapacağı sulh 
teklifinin netice itibarile 1916 sonun. 

da Yaptığı teklif ten farksız olmıya
cağı şiındiden göze çarpıyor. 

1916 sonunda sulh teklifi yapıldı. 
fı zanıan Belçika, Sırbistan ve Ro. 

nıanya gibi devletler ortadan kaldı-
1'1) nuş tı. 

Bu defa da Polonya devleti ol'ta. 
dan kaldmlmıştır ve Almanya 1916 
da nasıl yere serdiği kurbanların sa. 
Y~~ı karşısında müttefikleri mağhlp 
lostermeğe özenerek sulh teklifini 
Yaptıysa, bu defa da Polonyayı yere 
5etodltfne güvenerek ayni şekilde 
sulh teklifinde bulunacaktır. 

llalbuki muttefikler Almanyanın 
artık kendine değil, Sovyet Birliğin
den &ördüğü yardıma güvenerek 
harbe de~m edeceğini gözönünde 
bulundurarak ve bunun Almanya le. 
hinde b' t' . . k. ır ne ıce \•ermesıne ım an 
hulunnıadığını hesaphyarak harbe 
~evanı edeceklerdir. Müttefikler, 
usyanın Alman menfaatleri için 

değil, fakat kendi menfaatleri icin 
h,areket ettiğini ve Almanyaya her 
Yardınıı ancak mukabili utrunda ya. 
P~cafını bildikleri için Almanyanın 
gün geçtikçe daha müşkiil bir vazi
Yete düşeceğine inanıyorlar. 
. )f Uttefikler bu inançla hareket et. 

tıkleıi için Almanlann sulh teklifi 
'hoşa gidecek ve harp devam edecek. 
tir. 

FiLOMUZ 
SILIVRIDE 

Tekirdağ, 30 (A.A.) - Üç günden. 
heri Tekirdağında bulunan filomuz 
h~Ik tarafından her gün ziyaret e
dılmekte ve filomuz zabitan ve efra. 
dı da şehri gezmektedir. Dün de sa
hil kışlasındaki sahada donanma ta. 
kımı ile Tekirdağ muhteliti arasında 
bahriyelilerimlzin galibiyetile neti
celenen bir maç yapılmıştır. Filomuz 
1»ugün Silivriye hareket edecektir. 

Birgi de GARP CEPHESiNDE f AALIYET 
Segliip 

çok zarar Sigfrit Tahkimatının 
Uşa~ ~::mur Fotoğrafları Alındı 

Tahribat Yaptı 
İzmir, 30 (TAN Muhabirin

den) - ödemitin Birgi nahiye
ıind.eki aeylabrn zararlan hak
kında fU tat.Hat abnmıttır: 

Nahiye merkezinde 44 dükkan, 4 
kahve, 3 fırın, 1 han, 3 değırmen ve 
üç köprü tamamen yıkılmıştır. 

Bu köprülerden ikisi Selçuki dev· 
rinden kalmadır. Menfezleri gayet 
geniş olduğu halde seylahın Bozdağ. 
dan sürükliyerek getirdiği höyük ka. 
ya parçaları ile tıkanmış, cesim taş 
köprüleri sular parçalamı;ıtır. 

Yıkılan köprülerden birı:>i de evkaf 
idaresinin yaptırdığı bir köprüdür. 

lngiliz Tayyareleri, Çok Alçaktan Uçtular ve Hat 
Boyunca Muvaffakıyetli Fotoğraflar Aldllar 

Londra, 30 (Hususi~ - İngi- Sarbrük tlii.fecektir 
liz hava kuvvetleri, bugün garpi'° '""içerisine doğru bir çıkıntı teşkil et. 
cephesinde uçmuş ve SigfritS imekte ve bu sebepten cenuptan, şark 
hattı üzerinde mühim keşifler! Paris, 30 ( A. A.) - Umu- itan ve garpten Fransız ateşı altında 
YapmıQtır. Tayyareler 600 ka-i mi karargah teb!iğ ediyor: !bulunmaktadır. Fakat Sarrcbruck gi. 

':i • $bi büyük ve ehemmiyetli bir şehrin 
dem gı'bı· alçaktan uçarak bu"tu··n.i Gece, hadisesiz geçmiftir, • ;tam olarak zabtı, azami ihtiyatlı ha· 
tahkimatın fotoğraflarını al~ı= Sar'ın garp mı?takasında ke- ireket istemektedir. Her yerde oldu-
mağa muvaffak olmuştur. i ,il kolu faaliyeti olmuştur. Eğu gibi burada da Fransız baş kuman 

Fotoğrafla, tank tuzaklarını. ka-i Paria, 30 ( A. A.) - 30 Ey- Sdanlığı, fazla zayiat vcrmeıneğı e. 
moklaz hilelerini vesair tahkimat hüi liil ak,am tebliği: isas tutmaktadır." 
nerlerini göstermekte ve son derecel Mı,zel'in hemen farkında 1 * 

• :1 Başvekil Daladier, bugün General kıymetli tetkiklere zemin te~kil et.; dü,man topçusu faaliyette 
mektedir. İngiliz tayyareleri,' bu k::ı-i l"Gamelin ile ve di8er müdafaş şefle-
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İsveç de 
Berlini 

Protesto 
Ediyor 
-o-

Batırılan Geminin 

Tamamile 

Aittir 
Hamulesi 

Belçikaya 
Stokholm, 30 (A.A.) - İsveç'in 

Berlin elçisi, "Nyland,, ismindeki 
İsveç vapurunun Norveç'in garp sa. 
hili açıklarında torpillenmesinden 
dolayı Alman hükumeti nezdinde 
protestoda bulunmuştur. İsveç elçi
si, bu vapurdaki hamulenin tamamı
nın bitaraf memleket olan Belçika. 
ya ait olduğunu ve bu sebepten harp 
kaç:ağı addedilemiyeceğini tebarüz 
ettirmiştir. 

Boltenhagen ismindeki Alman va. 
purunun Holandalı mürettebatı, Rus
ya yolile Holandaya dönmüştür. 

Harp başladığı zaman Boltenhagen 
Atlantikte bulunmakta idi. Vapur, 
aldığı emir mucibince Murmansik 
limanına iltica etmiştir. Bremen ve 
daha bazı Alman vapurları bu li
manda bulunmaktadırlar. 

Atlasta batınlan denizaltı 
Halkevi, mezbaha, arıcılık istasyo. 

nu, bir cami ve 4 ev kısmen harap 
olmuştur. Çay mecrasımn iki tarafın
da bulunan mevya ve sebı:e behçeleri 
ve kavaklıklar mahvolmuştur. 

bulunmmı ıJe tarafımızdan ·ı üh" • •• ak el r mıştır dar alçaktan uçtuğu için Alman kuv.i -Y ırı e m un muz er e yap · 
vetleri tarafından yabancı tayyare! mukabele edilmi,tir. Her iki Müzakerelerin çok büyük ehemmi-
sanılmamış ve bunlara ateş edilme-İ tarafın haıJa kuıJıJetleri faa- ıyeti h~aiz s~r~t~jik mes~lelerin ko~u
miştir. Hatta avcı tayyareler tara-İ liyet göstermişlerdir. işuldugu bıld~~ılmekt~d~r.' Dal~~ı.~r, 
fından da takip olunmamıstır. ··--.. ·-···-.. ··------·------ldaha sonra Cumhurreısı ıle de goruş. 

Londra, 30 (A.A.) - İstihbarat ne. 
zareti, İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup olan ve Atlas Okyanusu ü. 
zerinde karakol gezen bir pilotun 
bir yağ izini nasıl bombardıman et
miş ve bir tahtelbahirin akıbetini 
gösterew bir yağ sütununun yüksel
diğini nasıl müşahede etmiş olduğu. 

nu hikaye etmektedir. 

Ödemiş kaymakamının mühendis
lerle beraber selap mıntıkasında yap 
tığı tetkiklere gör~ zarar 200.000 li. 
ra tahmin edilmektedir. Su tehlike. 
sine maruz bulunan evlerden çıkarı. 
lan halk ve evleri yıkılanlar mevcut 
diğer evlere yerleştirilmişlerdir. Ö· 
demiş ve Birgi belediyeleri, seylapze.. 
delere yardım etmektedir. Fe nheyet\ 
köprü menfezlerini tıkayan ağaçların 
açılması için faaliyete geçmek üze. 
redir. 

İngiliz tayyareleri daha başka bir müştür. 

Sel yüzünden boğularak ölc:!nlerin 
isimleri şunlardır: Kahveci S:ıdettin 

,lı: • ...... ' "$9 ... I - --·-• ~-

şit Kumaş, Mustafa Çavuş, K&raova 
köyünden Halim kansı Fatma..,. 

Bunlardan başka Salih Çavusun 14 
yaşındaki oğlu Mehmet ya!"alıdır. Te 
lef olan hayvanlar fazlacadıı:-. 
Birginin Küçü Avlıcık köyünde de 
12 ev, 10 dam, bir kahve ve iki dük. 
kan tamamen yıkılmış, bir fırın ve 
köy camisi kısmen harap olmuştur. 
Ödemişin Beydağ nahiyesi dahiiinde 
Küçük Menderes üzerindeki beton 
köprünün orta kısmı çökmüş ve köp
rü harap olmuştur. 

Tire kazası dahilinde pamuk mah. 
sulünde yüzde beş zarar vardır. 

Uşakta şiddetli yağmurlar 
tahribat yatpı 

Uşak, 30 (A.A.) - Bu gece saat 21 
de hiç görülmedik bir fırtınayı mü
teakip gök gürlemeleri ve şimşek 
çakmaları ile birlikte sağanak halin
de yağrruya başlıyan yağmur sabaha 
kadar devam etmiştir. Uşak'ın orta. 
sından geçen çay taşmıştır. Seller 
civar köylerden 11 kiiçük hayvan ve 
sığır götürmüştür. Yılancı mensucat 

keşif sırasında 10,000 kadem yük
seklikten fotoğraflar almışlarsa da 
bunlar son alınan f ot of ğraflar derece. 
sinde kıymetli değildir. 

* "Deutscher Dicust". gaz-:?teslnin bil
dirdiğine göre İngiliz tayyareleri, 
Almanyanın şimali garbisine nazi li· 
derlerinin ecnebi memleketlerine ya
tırdıkları paralara dair Amerika ga. 
zetecilerinden Knickerbocı-..... •:,., ;~-;n ... 
atını muhtevi risaleler atmı~lardır. 

Alman radyoları Knickerlncker'in 
iddialarını cerhetmeğe uğra~makta. 
dır. Alman propaganda teşkilatının 

bu hususta sarfettiği gayretlere ba
kılacak olursa İngilizler tarafından 
atılan risalelerin Alman efkfuoı umu
miyesi üzerinde kuvvetli bir tesir hn. 
sule getirdiğine hükmetmek lazım ge. 
lir." 

Charles Morice, Petit Parisien ga. 
zetesinde, askeri harekat hakkındaki 
yazısında diyor ki: 

"Almanya için, Sarrebruck'ü kendi 
cephesf dahilinde daha fazla ~utmak 
çok güç olacaktır. Çünkü bu büyük 
endüstri şehri. bizim cephemizin i · 

fabrikası, alay bahçesi, yün deposu 
ile inhisarlar deposu, elektrik fahri. 
kası, mahrukat deposu ve bahçesi
ne sel basmış, çay boyunca 24 bahçe
nin de nıahsulleri selin getirdiği mil. 
ler altında kalmıştır. Bazı köprüler 
de harap olmuştur. Sağanağın deva. 
mı müddetince cive.;-a yıldırımlar 

düşmüştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

Göbbels Bir 
Sanatoryoma 
Hapsedilmiş! 

* Londra, 30 (A.A.) - "Caledonia,, 
talim gemisinde bir yangın çıkmış
tır. İtfaiye efradı birkaç saat uğraş
tıktan sonra yangını söndürmüştür. 
Gemi ağır hasara uğramıştır. 

Paris, 30 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesinin Stokholm muhabiri, pro. 
paganda nazın Göbelsin vazifesin
den azledilerek bir sanatoryomda 
""r"""'..ın .. u;,ın· ha'bGr vermektedir. 1 

Caledonia • eski Bismarck • 1913 
senesinde Hamburg'da inşa edilmiş 

ve Cihan Harbinden sonra İngiltere
ye teslim olunmuştur. 

Bir casus ~ebelreti 
Muhabire göre, Göbels, döviz ti. 

careti yaptığından dolayı ,. gözden 
düşmüştür. 

F ritz Kun teukil etliltli 
Nevyork, 30 (A.A.) - Hırsızlık ve 

sahte vesika tanzimi suçlarından do
layı hapse mahkum edilen Alman • 
Amerikan ittihadı şefi Fritz Kun, ay
ni zamanda 50.000 dolar nakdi ceza 
ödemeğe mahkfım edilmiştir. Avu. 
katı, bu cezayı 25.000 dolara indir. 
mek için beyhude calısmıstır. 

Fritz, başmüddeiumuminin emri 
ile tevkü edilmiştir, 

* Marsilya, 30 (A.A. l - Kendilerine 
gösterilen temerküz kamplarına git. 
miyerek Marsilyada saklanmış olan 
askerlik çağında 250 Alman bu sabah 
tevkif edilmiştir. 
.. JI. 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman aiAnsı 
bildiriyor: Sabun satışının tahdidin
den istifade ederek fiy~tları arttıran 
bazı tücc:arlar şiddetle tecziye edil. 
miş ve iki mağaza hakkında ehem
miyetli para cezalan kesilmiştir. 

Kopenhag, 30 (A.A.) - İsveç ar
matörlerinin söylediklerine göre Av. 
rupanın şimal limanlarında geniş bir 
Alman casus şebekesi faaliyette bu. 
lunmaktadır. Bu limanlardan hare
kef.fden bütün İsveç ve Norveç tica
ret gemileri Berline bildirilmekte ve 
Berlinden haber alan tahtelbahirler 
de bu suretle birçok gemileri torpil. 
!emeğe muvaffak olmaktadırlar. Ar. 
matörler, Skandinav devletlerinin 
ticaret filosu için neticesi vahim nla
bilecek olan casuslann bu faaliyeti
ne karşı tedbir alınmasını istemekte. 
dirler. 

Kuru Üzüm Satııları 
İzmir 30 (TAN} - İzmir tarım sa. 

tış kooperatifleri birliği İngilterede
ki kooperatülerden bazılarına 10 bin 

•ton kuru üzüın satmıştır. 
İzmir kuru üzüm ve incir ihracat

çıları birliği diın ticaret odasında 

toplanarak idare heyetini seçmiş ve 
birlik nizamnamesi hakkında mınta. 
ka ticaret müdürü tarafından verilen 
izahat dinlenmiştir. 

Pilot, 15 dakika devam eden dik. 
katli bir tarassuttan sonra bombalar 
atmıştır. 

Bombaların sukutu üzerine su yü
zünde hasıl olan beyaz daireler gru
punun merkezinde mühim miktarda 
yağ kütlesi birdenbire suyun sathına 
yükselmiştir. Biraz sonra bir yağ izi 
yavaş yavaş Jlerlemeğe başlamıştır. 

Pilot, ikinci bir taarr11za g~ıııtir. 
YM yeniden fışkırmış, sonra bj~bir 
hareket görülmemiştir. 

Deniz harbi ıiddetlenirse 
Roma, 30 (A.A.) - Giornale d'İta. 

lia gazetesi deniz harbi hakkında 

yazdığı bir makalede İngilterenin şi. 
mal memleketlerinin deniz ticareti• 
ni kontenjana tabi tutmak istediğin· 
den bahsederek şu mütalealan yü.. 
rütüyor: 

"Bugünkü deniz harbinin şeklini 

değiştirebilecek amiller, İngiliz tah. 
didatına karşı şimal memleketlerin
den gelecek olan reaksiyonlarla Al
manyanın İngiliz ablokasına ceva. 

ben deniz harbini şiddetlendirmek 

hususunda takip edeceği hattı hare. 
ket tir." 

* 
Meksika, 30 (A.A.) - Muhariplere 

HADİSELERİN IÇYOZü 

ait tahtelbahirler ve tayyareler hak
kında kabili tatbik olup bunların 

Meksika karasularına girmelerini ve 
bu memleketin havasında uçmaları
nı meneden bitaraflık kanunu ayan 
meclisince müstacelen tasdik edil. 
miştir. 

• Souyetlerin, fimdi hemhudut oldukları Slooak

ları tanımal47ı, ue onlarla teması Btkl'lftırmaları, 

Almanları ,ok sinirlentlirmi,tir. Bilaltis, &,.,yet· 
lerin, Almanlarla müttefik ue müttehit daıJran
madıklannı isbat etlen bu hareket, mukabil tara· 
lın S1~t1yetlerle yeniden anlapma ümitlerini tlirilt
mi,tir. Maiaki. Halifax temaını doğuran ômil 
de, bu ümidin dirilmaidir. 

Sovyetlerin, istiklal i,in uyan eden SloıJalılara 
yardımda bulundukları tla söyleniyor. Bundan 
ceaaret alan Slouaklar, tlaha büyük bir enerjiyle 
ayaklanı,ı büyüttükleri için, Almanlar, ,ok citldi 
tedbirler almak mecburiyetini tluymu,lardır. Yal
nı.z son bir halta içintle yeniden teı>kif olunan 
Slouaklann miktarı iki bini 11e,miftir. Fakat bu
na rafmen, Slowıkların r.ımulmoJılı yerlere bom
balar atarak çılıardıklan a1'Qrfi, Almanyatla bii· 
yiilı bir endife yaratmııhr. Hatta Almanya, Slo
vakyatlaki Almanlan yavap YarJGf esiri toprak· 
lan içine çekmek mecburiyetinde kalmı,hr. 

• 

• 

l.rhistanm Almanya tarafından işgal edilmiş şehirle
rh1d€ı, .\iman ordusunu panije uğratan birçok hareket. 
ler başgüstermi~tiı. Alman zabitlerinin toplandıkları 
~inalara, meçhul eller tarafından bombalar atılması, 
orduda ha) li korku uyandırmıştır. Bu suretle ölen Al
mar. zabitleri kabarık bir yekün tutmaktadır. Bu yUz· 
den, i~gal alf mda bulunan şehirlerde, halk, "katliam,, la 
tehdit olunnıuştur. Fakat buna raimen, umulmadık 
yerlerde patlayıı: zarar veren bombaların arkası kesil. 
meır.f!ktcdir. 

* Bir zaler gibi göstetilen Polonyatlaki harekata 
rağmen, Alman milletinin kuuuei maneviyesi bo
zuktur. Üstelik Je, Hitler zabıtasının olanca •"Y
retine rağmen, Almanyada kurulmUf balanan 
ll~!i ratlyo, tahrik/tar nefriyatına bilalaaıla tle
ıJam etmektedir. Bu ratlyo, akerlere, atep etme
melerini, ifçilere, tembel clauranmalannı, bozuk 
iı yapmalannı, köylülere Je, wüli bir mulıauemet 
11östermelerini tausiJ'• etm.ekteJir. Bu roılyonun 
bir türlü me~ana sıleanlamanuuı, Nıui ,.ileri 
arasında son llÜnlaJe endife ayarulıran hirgalı 
mühim seb$lerclen bir tane.itlir. 

ESTONY A • SOVYET 

Paktı Tasdik Edildi 
Moskova, 30 (Hususi) - Yüksek 

Sovyet meclisi Estonya. Sovyet kar. 
şılıklı yardun paktını tasdik etmiş
tir. Sovyet Başvekil ve Hariciye Na
zırı, bu münasebetle Esfonya Harici. 
ye Nazırı Setler ve heyeti şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Stalin 
Yoldaş ile Voroşilof Yoldaş hazır bu. 

ı lunmuşlardır. 

Setler, bugün Talline mütevecei
hen hareket etmiştir. 

Ağahan Bir Beyanname 
Neıretti 

Londar, 30 (A. A.) ·- Ağahan, 
Hindistan ve diğer dominyonları müs 
lümanlarına hitaben n~ş!'ettijfi bır 
mesajda müslüman me!'li&Atlerine en 
iyi tekilde hizmetin, İngiltere hüku. 
meti ile teşriki mesai etmek olduğu
nu yazmakta ve kendisi ile oğlunun 
İngiltere hükumetine hizmete amade 
olduklar~nı kaydetmektedi:. 
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SAMİMİ 
. ALMANY ANIN İÇ YÜZÜ 

ANLA MA ş 
( lngiliz • Fransız itilafı J 

Fransız · şaheserinin kahramanlarıdır. Baş rollerde 

GABY MORLAY • VlCTOR FRANCEN • PIERRE RICHARD WlLM 
. •• •• • ve yeni 30 büyük yıldız ile sarayi krali dekorları ve zabitanı 

Müstesna gala suvar• halinde l Onumuzdekı Salı akşamı ilk olarak Sümer Sinemasında A LMAN gazetelerinin neşriya- ALMAN Gesta~osu (Gizli zabı-
tından anlaşıldığına göre Al

manyada vesika usulü bir sürü karı. 
şıklıklara ve tuhaf tuhaf hadiselere 
sebep olmaktadır. Çünkü Almanyad::ı 
vesika sistemi yanlız gıda maddeleri 
ne münhasır değildir. Yiyecek, icecek 
gibi giyilecek şeylere de şamildir. O
nun için fazla üst baş tedarik etmek 
istiyenler de cezalara uğramakhdır. 
Geçenlerde bir Alman, bir kat elbise 
almak istediği için 15 gün hapse mah. 
kum olmuştur. Hükmün esbabı muci
besi şudur: 

tası) radyo cıhazı olan kimse· 
leri sıkı fıkı kontrol etmektedir. Ya
bancı neşriyatı dinlediklerıııden şüp
he edilen kimseler, evlerınden gez
meye çıktıktan sonra geri döndükleri 
zaman_ radyo cihazlarının tahrip edil
diğini görüyorlar. 

•'-~•••••••••••••g•ö•s•te•r•i•lec•e•k•t•ir. Bütün dünyanın en büyük filmi olan bu şaheserı'n gösterilercği Salı galası ile miitcakip suvareler 

için biletlerinizi evvelden aldırınız. Tel : 42851 ••••••••••••••••••••••• 

"Gardrobu, tıklım tıklım dolu ol

duğu halde elbise almaya teşchhüs 

etmek yüzünden suçlu görülmüştür. 

*** H AMBURGUN civarındaki bir 
köyde halk bir lokantada Yrt

bancı bir radyo istasyonunun ne~
riyatını dinliyordu. Zabıta buras~ı 
basmış ve dinleyicilerin hepsini yaka 
lam ıştır. 

*** 
MEKTEP çocuklarının iki haf-

tayı mektepte, iıd haftayı da 
tarlalarda geçirmeleri kararlştırılmış
tır. Erkekler yerine tarlalarda çalışan 
kadınlar, daha fazla makine lşlerile 
meşgul olacaklardır. 

Maliye nezareti fazla mesai ücret· 

lerini kesmek için bir ta.nim neşret

miş ve bu tamim de birçok sızıltılara 

sebebivet vermiştir. 

*** A LMANLARIN Polonyada za-
fer kazanmış olmalarına rağ

men Almanyada hiç bir sevinç alame
ti görülmemektedir. Çtinku halk, 
tayyare akınlarından mütemadi kor. 
ku içindedir. Hatta bir çok işçiler bu 
yüzden fabrikalarda gece işi yapmak 
istemiyorlar. 

*** A LMAN şehirlerinden Flen berg 
de polis, bütün çocukların or

talık karardıktan sonra sokağa çıkma 
larını menetmiştir. Sokağa çıkan ço
cukfar tevkif edileceklerdir. 

*** B ERLİNDE geceleri sokağa ~·-
kan Berlin ahalisi, ışık verici 

bir renkle boyanmış madeni rozetler 
takıyorlar. Renk ışık verici kuvveti. 
basına yaklaştırılmakla yeniden eski 
ni kaybettiği zaman, bir elektirk Iam
kuvvetini almaktadır. 

*** A LMANLAR aldıkları Polonya-
lı esirleri çalıştırmakla bera

ber bütün çoluk çocuğu dc:1. ziraat iş
lerinde kullanıyorlar. En küçük ço
cuklar çobanlık işlerile meşgul ol
makta, yahut mevya ve saire topla· 
maktadır. 

*** A LMANLAR gıda maddelerini 
tahdide devam etmektedirler. 

Bu yolda yapılan en son tahdit sütü 
kahveye karıştırmanın yahut dondur
ma yapmanın menolunmasıdır. 

*** 
ALMAN maliye nazırı Rein-

işin Şakası: 

Yolcu Tayyareleri 
Yine Faaliyette hardt, Almanyaam harbi ida

re için borç almıya ihtiyacı olduğunu 
söy lerniş, daha sonra şunları ilave et- Yazan: Naci SADULLAH 
miştir: "Vergi varidatı 1933 te 7 mil- H ı b .. ~.n ~. az~ gazete ve duvar ilanları gö-
yar olduğu halde 1939 da 18 mily"r rursunuz: Sıze, müthiş ve eşi görülmemi· 
olmuştu. Gelecek sene de 24 milyara b.ir !ilmin oynanacağını bildirirler. Faka: 
varacaktır." sız, bu ilanı son satırına kadar merakla 

Bu da Almanların esa~en kafi de- dikk~tle. ok~duğunuz halde, o esi görül~ 
recede sıkılmış olduğunu gösteriyor. me~ış !ılının, hangi sinemada, ve hangi 

t~r~hte oynıyacağını bir türlü öğrenemez-*** sınız. İşte, miltekabllen "iliın d'l i 

S Lo 
lan "b " " e ı m ş o-

V AKY ADAKİ bütün Yahu . . arp • ne zaman, nerede oynatılacağı 
dilerin radyo cihazı ellerin· gı~li. tutulan bu kabil filmlere döndü: İs-

den alınmıştır. Diğer tarafta·1 Yahu- mını '?lan., ettiler, fakat oynanacağı yer 
• • 1 ve tarıh belli değil 

dılerın tahşit kamplarına sevko1una- Şimdi avcı tayy;relerinden ziyade yol-
rak çalıştırılmaları da kararl:.ıştırıl- 1 cu tayyar~leri faaliyette: Bu tayy~reler, 
mıştır. • F~ansız dıplomatlarını İngiltereye İngilh 

~·· dıplomatlarını İtalyaya, İtalyan diplomat-

H ALI h d 
larını Almanyaya, 'Alman diplomatlarını 

azır a_ mekteplerde oku- R usyaya taşıyıp duruyorlar. Bu arada, 
nan Çek kıtaplarının bugün- harp ilfıhı Mars, davet edilip de, telaş a-

kü şartlara uygun olmadığı ileri sü· rasında unutulan silik bir mlsafire döndil. 
rülerek imhaları kararla~tırılmıştır. Bana kalırsa, o biçare, şimdi, etekleri zil· 
Sebep, tarih kitaplarının milli hisle- ler çalarak sağa sola koşuşan o diplomat-

lardan birisini yakalıyacak, ve: 
re uygun bir şekilde yazılmış vlma- " - Bundan istiskal çıkar!" diyerek c;e-
masıdır. killp gidecektir. *** Zamane dlplomatlarının kurnazlığını J 

A 
LMANYADA f al' tt b 1 görüyorsunuz ya? Nihayet koskoca 

a ıye c u u. "Mars., 1 bile mars ettiler! ' 
nan "Alman terakki partisi" 

nin gizli radyosu, (1000) e yakın ne- KURNAZ SİYASET PERİSİ 
zistin sabotaj yüzünden tevkif ve i- Bu ağır hakarete uğradıktan sonra to-

punu tüfeğini toplayıp gfdecek olan biçare 
dam edilmiş olduğunu bildiriyor. "Mars", dünyadan muvakkaten ı;ürülen *** sulh perisile karşılaşınca, mehcublvetten 

tepesinden tırnağına kadar kızaracaktır. A LMANYADA bütün postacılık 
işleri kadınlar tarafından gö· 

rülmektedir. Bundan başka kadınlar 
tramvaylarda, otobüslerde :wndül.ctör 
lük yapmakta, demiryolları merkez. 
lerinde temizlik işlerile mekgul ol-
maktadırlar. 

Tayyare Seferleri 
Programı 

Yarından itibaren Ankara ve İz
mir tayyare postaları şu proğram ile 

yapılacaktır: Hergün İstanbuldan 
9,30 da bir tayyare kaldırılacaktır. 

Bu tayyare 11,30 da Ankaraya vara. 

cak ve oradan 14 de kalkıp tekr.ar İs

tanbula dönecektir. İstanbulda11 İz-
mire 9,20 de ve İzmirden İstanbula 
da 14,5 da bir tayyare ltalkacaktır. 

EVLENME 
Liman müfettt,llğinden mütekait mer· 

hum Oaman beyin kerimesi ve arkadaşı· 
mız B. Hilall'nin baldızı bayan Sazlye ile 
genç subaylarımızdan B. Şükrü Altül'ün 
evlenme akldleri, bir çok akraba ve doıt· 
larının huzurunda yapılmı§tır. 

Semt Ocağı Kongresi 
C. H. P. Fatih Sarrgüzel semt ocıığın

dan: Perşembe günü saat 20,30 da Fatih 
Sofular caddesi üzerindeki ocak binıısmda 
yapılacak kongreye bütün ocak azalarının 
iştiraki lüzumu bildirilir ... 

--~ 

O zaman, cilvel! sulh perisi, yervüzün
deki .ııaz maskelerine, tanklara, tay~arele
re zehirli zehirsiz gaz stoklarına bakıp d ,l 
kendisine muazzam bir iı;tikbal merasiml 
hazırlandığını uman budala "Mars"ı ke-
mali istihzayla süzecek. ve: ' 

"- Koca sersem... diyecektir. Sen cı~ 
kim oluyoraun"°) Du ~\,,n. ... ..._ t"o.ı. - --1--1• • 

la, bu menhus, yabani suratınla, bu 1<ıllı 

hantal ve biçimsiz vücudunla, bu kanlı 

kılıcınla fien kendini insanlara sevdirebi· 
lir misin? Bana baksana? Çırçıplak vücu
düme, çeşit çeşit cilvelerime. bebek '?ibi 
Yilzüme, ve şıkır şıkır kahkahalarıma rağ
men. onlara ben bile yaranamadım! 

Neticeyi görüyorı;un ya? Benim tek b::ı

şıma barınamadığım dilnyaya sen de rıel

miye kalkışınca. ikimizi birden sepetledi
ler: O kurnaz siyaset perisi, ikimizi de a~
lattı!" 

İŞİ BAYANLARA BIRAKSINLAR 
Maalesef, bütün bunlar, işin şaka tara

fı. Fakat ne yapalım ki Polonyada kah
valtı edip, garp Cf'phesinde palasını bileyen 
harp ilahının çddlip gidişini şakacıktan 
düşünmek bile hoşumuza .ı;ıidiyor. Biz, kı
yametin olanca dehşetile kopmayışını. di;::ı
lomasi mücadelesinin devamına borçluyuz. 
$imdi, İngilizler İtalyanları, İtalyanlar 
Fransızları, Almanlar Rusları kandırmıv::ı 
çalışıyorlar. Fransızlar, Alınanlarla Ruslıı
rı darıltmıya, Almanlar da, Framazlarla 
tngiliılerin aralarını açmıya çalışıyorlar. 

Fakat bana kalırsa, ara bozmak isteyenler, 
bu arzularına kavuşamıyacaklar. Zira bu, 
diplomatların harcı ddildir: Eğer meram
larına mutlaka muvaffak olmak istiyor
larsa, kendilerine naçizane bir tavsiyede 
bulunayım: 

İşi muvakkaten Bayanlara bır::ıksınlnr! 

,--~~~----------~~~;;;.;~~~ 
B U G 0 N Büyük ve ilahi Bir Aşkm Nefis Romana 

Kalbleri Heyecanla Saracak Muazzam Bir Film 
MELEK 

Sinemasında 

·GÜNAHKAR MELEK 

4 Birinci Teşrin Çarşamba akşamı 

Fransızca nüshası İngiiizce nüshuı 

MELEK İPEK 
Sinemalarında birden takdim edilecektir. 

DİKKAT: 2 devre ve 16 kısımlık olan bu film bir defada gösterile. 
cektir. Fiyatlarda zam yoktur. Çarşamba gecesi için numaralı koltuk

a~ şimdiden satılmaktadır. 'i\1:elekte Localar kamilen satılmıştır. Müte
.......... ...,_ lkıp geceler için dahi şimdiden yerlerinizi kapatabilirsiniz. 

ACI BiR ÖLÜM ,.. ...................................... ~ 
Merhum Haşim paşa hafidi ve 

merhum menzil müfetti.~i doktor 
Safyettin mahdumu Denizyolları ida
resi Karadeniz vapuru ikinci kaptanı 
Süreyya tedavide bulunduğu Cer. 
rahpaşa hastanesinde genç yaşta ve
fat etmiştir. 

Cenazesi bugün Aksaray Valde ca-
mıınaen ogı~ ı.t-""~· .. -~ .... u.a. J..uu l.c-..a..ı"'.1.~ n .. -01-

dırılarak Mevlevihanekapı haricinde 
Merkez efendi mezarlığındaki mak
beri mahsusa defnedilec~ktir. Mev. 
la rahmet eyliye. 

Bütün Pa~is halkını koşturan tiyatro piyesini yaratan RAIMU 

• MARİE BELLE. MICHEL SİMON bu hafta biitiin İstanbul halkını 

SUMER Sinemasına 
koşturuyor ve mevzuu biraz açık, nükteli, neş'eli ve aynı zamanda 

hissi, müessir ve son derece zarif 

OL~UN KADIN 
Filmini takdir nazarlarla seyrediyor ve candan alkı§lıyor. İlaveten: 
CANLI KES.İMLER. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine] er. ' . , AÇIK TEŞEKKÜR 

Karımı Haydarpaşa Nümune hastaha· 
nesinde büyük bir ihtimam ve hazakatle 
doğurtan kadın hastalıkları ve doiium mU-

, ......... T ....................................... I~ 

Sinemasında SARAY 
teha111aı doktor bay Zeki Tektaf ile mua· 
vlnl doktor bayan Neaibeye ve ıetkatll 
yardımlarını esirgemiyen başhekim ile 
ebe ve hemşlrelre açık tefekkürü bir borç 
bilirim. 

D. Demiryollar Dipl. Mühendis 
Kemal Oğul 

TEŞEKKÜR 
HilSl Spor Klübü Sekreterliğinden: 

Bu hafta 
D' ANGKOR ibadetgahında geçen eseriyle... A~k ve Macera Dramla

riyle dolu, PETER LO RRE'nin en gi.i.zel filmi \'e 

emsalsiz muv affakiyeti olan: 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Fransızca sözlü büyük Hint filmini mutlaka görünüz. 

İlaveten: FOKS JURNAL: Harbin Hanından beri geçen bütün dünya 

havadisleri, İngiliz Kral ve Kraliçesinin KANADAYI ve Nevyork 

Sergisini ziyaretleri. Bugi.in 11 ve 1 de Tenzilatlı Halk matineleri. 

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

Klübümüzün kurucularından ve yorul
maz azmile çalışan idarecilerinden çok 
sevgili arkadaşımK ve kudretli büyüfümüz 
Fethi Başaranın ani ufulile ebediyen ara
mızdan ayrılması dolayısile gerek telgraf 
ve gerek mektupla lutfedilen taziyetname
lere ve cenazesinde hazır bulunmak lüt
funu esirgemeyen saym Valimiz Bay Lut- ı 
fi Krrdar ve eski Vali Bay Muhiddin Us- rin ve acı elem imkan bırakrnamaktac1ır. ı nin 
tündağ ile diger muhterem zevata ayrı ay- Bizi özürlü saymalarmı diler ve bu şük-
rı teşekkürlerimizi arza duyduğumuz de- ranlarımızın ibliğına muhterem g::ıze~eleri-

delaletini saygılarımla rica ederim. 
Genel Sekreter 

R. Kciprülü 

Yalnız o, hekim Miralay İbrahim Tali ve eski 
~-ol.~rdu kumandanı Refet Beylerle pek sıkı fıkı gö
ruşuyordu. Mustafa Kemal Paşanın telkinlerine 
ve tebliğlerine göre, ihtilal fikirlerini 5ıvaslı!ar al"a. 
sında yaymıyı. çalışıyordu. Kongre hazırlıklarını da 
• yine Ibrahiın Tali ve binbaşı Kemal Beylerl ı! bera. 
ber - tama:nlamıya uğraşan bu genç dostumdu. Ken
disile bu meselede _ hissen olsam da - iikren miiş. 

terPk değildim. Işgal ettiğim mevki böyle bir istira· 
ke müsait olamazdı. Lakin kendisini, candan bir i
man ile kapıldığı yoldan geri çevirmek te hatırımdan 
geçmiyordu vt: aramızda böyle bir zannı uyandıra. 
cak söz da':ıi geçmemişti. 

TEFRiKA No. 34 

eylemekte olduğunuza şüphem yoktur. Bu, elycvm 
öyle bir vazifci mukaddcsedir ki, her sahibi izan ve 
vicdan bu yolda bezli meçhuda mecbur etmektedir. 
Çünkü bu harekatı gayri makuleden tevellut etmek 
üzere buiunan tehlikeler gözle görülecek ve elle tu· 
tulacak kadar yakınlaşmıştır. Cihatı m;ıiı.Lelifeden a
lınmak~a olan haberlere göre, bu harekatın dev&
mındau - devletimizin aleyhınde ve kendLtlerinin le
hinde konferaustan bir karar istihsal etmek ümidin
de bulunan - bazı ecanip istifade etmiye çalışmakta 
ve bu sebep!e bir taraftan bu harekatı teşvik ve tı:t
raftarlarını teşci ile beraber diğer taraftan resmı ına. 

kamları marifetile hükumeti - bu harekatı tenkil 

için - tozyik etmekte bulunuyorlar. Mak'>adı asli vi
layatı şarkiyedc asayişin fıkdanını iddia ile ecnebi 
müdal:alesıni ve işgalini davet etmek bir emri va.ki 
husule getirmektir. Maazallah böyle bir felaket vaki 
olur ise vilayatı mezkılreyi bir daha kurtarmak müm 
kün değildir. Mukaddema vukua getirilen emri va. 
kilerin hiçbir~ tadil olunamamıştır. Binaenall?yh is. 
tihdaf etmekte olduğumuz gaye orada böyle bir eın· 
ri vaki husuli.l~nc vesile vermemektir. Bu ise mücerret 
orada gayri tabii ve gayri kanuni hareketlere bir 
gün evvel nihayet vermiye mütavakkıftır. Muame
latı resmiyeye ve kanaati katiyeye müstenit olan bu 
hakayik teemmül edilerek ona göre bezli mesai ve 
ibrazı asarı hamiyet perveri edeceğinizden eminim. 

Bununla beraber onun beni • davetsiz - ziyaretini 
dikkate layık buldum. Hele yüzünün hayH ekşi gö
rünmesi bu dikkati çoğalttığından telaş ile sordum: 

- Hayrola Rasim Bey, mühim bir haber mi var? 
Aziz dostum sitem etmek ister gibi derin derin ve 

kırgın kırgın yüzüme baktı: 
- Haber. dedi, sizde. Erzurum kongresi beyanna

mesinin ve kararlarının Vilayet matbaasınd::ı basıl
masını mene!mişsiniz? 
Doğru söylüyordu. Orta çapta iki sayfa tutan on 

maddelik bir beyanname ile kongre mukarreratını 
muhte,·i on iki sayfalık bir broşi.iTün • Müdafnai 
Hukuk cemiye~i Sıvas merkezi namına · matbaada 
ba<;tırılmak istendiği müdür tarafından resmen ha
ber verilmesi üzerine "olamaz,, demiştim. Çünkü em
rü nehyi henüz cari olan ve bütün AQadolu ile amir 
ve merci sıfatile muhabere edip duran bir hükumeti 

merkeziye vardı. Bu hükumet Erzurumda açılan kon
grenin gayri kanuni olduğunu iddia ve kongreye ri
yaset edeıı Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının 
tevkıfi hususunda ısrar ediyordu. Benim, böyle bir 
vaziyet varken, o kongre beyannamelerini, knrarna. 
melcrini devlete ait bir matbaada bastırmaklığım 
- hele matl:ıaa müdürünün resmi surette istizanmdan 
sonra - elbette doğru olamazdı. - • 

Rasim Beye tatlı dille bu cihetleri anlattım: 
- Eğer, dedim, bana resmen haber verılmeksizin 

matbaa müdürile uyuşup kağıtlarınızı bastır3aydımz, 
bir şey demezdim, Görmemezliğe. ve duymamazlığa 
gelirdim. Nasıl ki, koskoca idadı mektebini (lise) kon
gre için döşüyorsunuz, süslüyorsunuz. Ben, haberim 
yokmuş gibi, davranıyorum. Fakat o mektebi benden 
resmi bir kağıt ile isteseydiniz red cevabı verirdim. 

Ve onun düşüncelerimi haklı bulduğ;ınu sanarak 

ilave ettim: 
- Hem canım efendim. Vilayet matbaalarile alış 

veriş şu sırada (yani Büyük Harbin sonunda ve Mü· 

tarekeniı. ilk yılında) pahalıya mal olur. Siz kendi 
maksatlannıza ait evrakı müstensihle çoğaltırsanız 

karlı çıkarsmız. 

Rasim Bey bu mevzu üzerinde fazla ısrar etmedL 
Yalnız Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının Erzu. 
rumdan ayrılmak üzere bulunduğunu ve esk! vali· 
lerden olup Tokatta ikamet eden Bekir Samı Beyin 
de kongreye iştirak için Sıvasa geleceğini söyledi, 
vedalaşıp ayrıldı ve onun ayrllmasını müteaktp Da
hiliye Nezaretinden şu şifre telgraf geldi; 

Sıva. Vilayetine 
C: 20 Ağustos 335 - Zatı valalarının oır devlet 

adamı olduğunuzu bilenlerdenim. Hakkı alilerindeki 
itimadım d:ı sizce malumdur zannederim. Bazı ze
vatın vatana ne kadar fenalık etmekte oldukları 
maalesef görülmektedir. Onların ikaında devam et
mekte oldukları tahrikatın temadisinden millet ve 
memlekete terettüp edecek zararı fızimi takdir etti. 
ğinizc ve bunun önüne geçmek için uhJei hamiyet 
ve memuriyetinize terettüp eden sayü gayreti ibzal 

Dahiliye Nazırı: Adil 
22 Ağustos 335 (Devamı var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli tnüddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kµruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
ı>ul ilAvesl lAzımdır. 

Harp Ilih 1 ile Sulh 
Sulh Perisinden 
Marsa Mektup 
l stinsah ecl en: Sabiha Zekeriya 

A 
. . /f t C . 3 cı 
zızım 1\-lars, 
İnsanlar istihsal ettikleri mal. 

ları para mukabilinde değiştirmeğe 

başladıkları gündenberi birbirimize 
düşmanız. Sen doğduğun gündenbc
ri pazarlara hakim olan paranın mü. 
dafiisin, ben tarlasını siiren, bir lok. 
ma ekmek için alın teri dökenlerin 
dostuyum. Sen onların menfaatleri 
tehlikeye diilitü mii, hemen zırhını 

giyer, silahlarını kuşanır, ordularJ 
önüne katar, diinyayı talan eclersin ... 
Azraille elele ,·erip insan kanile tar
laları sürer, benim zamanımda ya· 
pılmış ne kadar mamure, sanat ese. 
ri, medeniyet harikası varsa yakar 

...-.!!!ııMI~! ~~ ~'!.liiW_......,. .... 

S ahne: mehtaplı, rüzgar
lı ve yarı bulutlu bir 

gece altında V arşova harabe
si - Havada yangın, barut 
kan ve iaşe kokusu var; he
nüz yer yer alevler parlıyor 

Perisi 
fer, bir kılıç ve bir kısa zırh ... Te
reddiye uğramış faniler arasından 
seni uzaklaştıracak kıyafet bu. 
dur. 

- Sen ne yapmak niyetinde
sin? Propaganda . 

VekCileti 
ve dumanlar savruluyor; ara 
sıra, sakat bacaların göçtüğii, 
kilise kulelerinin devrildiği 
duyuluyor - Şehirde çöktne
mis hiç bir büyük bina kalma
dı~ı için kılıcına dayanarak 
ayakta duran harp ilahınm 
iri göğüslü, zırhlı, kalkanlı ve 
miğferli kocaman şek1i büs
bütün büyük ve heybetli ırö
rünmektedir. Faciaya zevkle 
dalmış keyfini sürerken ı?'Ök 
yüzünde bir kanat sesi isitili
yor. İlah azametle başını kal-

Yazan: - Muahedclerin kıymetten dÜ"Ş
tüğü, imzaların kolayca silinip. ve
rilen sözlerin haysiyetsizce geri a
lındığı bir devirde. bu yalan . riya. 
hile ve ahlak düskünlüğü asrında 
sulh perisi için de yol görünmüş
tür. Yalnız şu son birkaç yıl icinde 
yırtılan kac do~tluk ve iyi komsu. 
luk paktına şahit oldum! Şarka 
kostum, garba U<'tum, cenuba uğ
radım. şimale kondum, didistim, 
çırpındım . muahedeler. musalaha. 
lar yaptırdım: en zıd fikirli devlet 
ricalini bir araya getirdim. yatış
tırdım. uyusturdum. Fakat bütün 
bu emeklerden. zahmetlerden son
ra rahat bir nefes almadan yapıla
nın bozulduğunu , kurulanın yıkıl. 

dığını ~ördüm. Artık hangi adama 
inanabilir ve hangi imzaya güve
nebilirim? Bak, kulağıma tekrar 
sulh sözleri geliyor. etra~ımda n4 
caip bir takım sulh teklifleri do
laşıyor. Beni tekrar aldatacaklar, 
seni de... Moskovaya gideceğim, 
BerlinP döneceğim, Parise uğrıva. 
cağım, Londraya geçeceğim, gece
yi gündüze katacağım : anamdan 
emdiğim süt burnumdan gelecek . 

Q iin hayati lüzumundan bah-
settiğimiz "propaganda Veka. 

leti,,; üzerinde ehemmiyetle dur
Jnaktan kendimizi alaınryacağunız 
bir mevzudur. 

Rcefölk H<§10öd 

Bugünün dünyası, propagandayı, 
iade bir silah,· bir san'at değil, bir 

fllın, bir fen haline getirmiştir. 
Ahnanyada, Fransada, İngilteredc, 

Yilksek zabıta enstütülerinin en faz. 
la dikkat istiyen dersi haline giren 
t>ropaganda, nerdeyse, bütün dünya 
flniversitelerinin başlıca şubeleri a
~asında nıevki alacak. 

Yerli propaganda, ve harici pro-
'J>aranda, her medeni memleketi ik. 
tiııadi, içtimai, siyasi hatta askeri za
ferlere kav~şturmuş olan müessirle· 
tin en ba§ında yer alır. 

Bugün, "Kaç çeşit propaganda 
"ardır?", "Propaganda nasıl yapılır?., 
kabilinden çok basit görünüşlü sual. 
lere cevap vermek ihtiyacını duyan
lar, kendilerini kalın ciltler doldur. 
inak ınccburiyetile karşı karşıya bu. 
lurlar. Biz, bu bahisleri, bir eser yaz
lltak niyctile tetkik etmediğimiz hal
de, Yalnız ilk sualin hatırımıza ge
tiriverdiği cevapları, ince bir esere 
~ıidırabileceğimizi sanmıyoruz. 

dırıyor ve soruyor: 
- Kimdir bu vakitsiz beni ra

hatsız eden, neşemi bozan münn. 
sebetsiz? Yoksa dostum Hitlerin 
tayyaresi mi? O da zafer seyrine 
mi geliyor? 

- Hayır, gelen benim, ebedi 
düşmanın! 

yıkarsın. Bu sebeple ikimizin bir çatı 
altında yaşamasına imkan yoktur, 
sen gelirsin, ben giderim, ben gelir. 
ken sen gidersin. 

1939 harbinde, yani bundan bir 
ay ev,,eı, beni se,·en eş dost bereket 
,·ersin beni teşyie geldiler, uğurladı
lar. elime dağarcığımı ''erdiler, hay
di kendine selamet bir liman bul, de. 
diler ... Serseri Yahudi gibi dolaşa 
dolasa ııiınal kutbunda kendime buz. 
dan bir kulübe yaptım, çilemin dol
masını bekliyorum. 

R:aldı ki, "propaganda sanati" sa. 
de ınütaJea ile kavranılabilecek ba
dt bir rnarifet değildir: Propaganda
nın sayılamıyacak derecede muhte. 
lif usulleri olduğu halde onların hep 
sini öğrenmek bile bu sanatte mu -
\'affakiyet gösterebilmeye kafi de
ğildir. Zira propaganda usulleri, ka. 
bili taklit sayılamaz. Onları öğren -
inek, insana sadece, yenilerini ve i
çinde Yaşanılan sayısız şartlara uy. 
gun olanlarını icat edebilmek kabi. 
liyetini kazandırır. Propaganda, za
lnanla, ve hadiselerle birlikte, yol 
d.eğiştiren bir sanattir. Vakıa, pro. 
Paganda, icabında yalan söylemek, 
icabında doğru söylemek, iubında 
8~5hlak, icabında ihtar, icabmda teh
~ıt icabında medih, icabında iftira 

- Nazlı sulh perısmın bura
larda işi ne? Haydi kızım. haydi, 
git işine ... Senin yerin Versailles
da, yeşil örtülü. at nalı şeklindeki 
masanın başındadır. Orada yaldız
lı koltuklar, yumu.şak sedirler. sı. 
cak ve soğuk su. kalorifer, vantila. 
tör ve zendost diplomatlar vardır. 
Mor damarları şişmiş çilli ellerile 
ak saclarını karıştırarak ve yap
ma dişlerini takırdatarak boş nu
tuklar verirler. Ara sıra böbrek 
sancılan tutar, banyo alma,i~a ko. 
şarlar; karaciğerleri işlemez, 
Karlsbad tuzu yutmağa giderler; 
safra keseleri idrarlarına karışır; 
birbirlerine sarılık ilacı tavsiye e
aerler. Hap kull'anırlar ve cerlc
rinde soooa gezdirirler. SCnin a-

Senin harp ilahlığının torpillerin çatırdısı işitiliyor, harp 
ilahının bile kulakları sağır edili
yor. İnce sanatin ve şiirin kaçtığı 
yerde bir yarı mabudun mevkii o. 
lur mu? Irgatbaşı. motör ustası 
veya elektrik amelesi misin? Sana 
ilah payesi verildiği tarihte harp 
eden kuvvet insan bile.l~i. 
ve insan yüreği idi; tankla. 
rın çelik kolları ve benzin depola. 
rı değildi. Yeni harpleri Olenp da. 
ğında ve Jüpiterin yanında yeri o
lan büyük bir ilah himaye ede
mez. O dağdan anası tarafından 

atılmış. sakat ve topal kalmış olan 
Vülken bu işi üzerine alsın ~ çirkin 
ve tek gözlü Sikloplarla ancak bu 
ateş ve maden ecinnisi çalısabilir. 
Sen merd ve levend bir mabut i. 
din, yerine dön, ey {!az maskesile 
maskaraya dönmüş ilah! 

kanatlarımın sızısı yüreğime isli. 
yecek. hurdahaş olacağım. Fakat 
tam "Oh,, çekeceğim sırada yine 
karsıma seni dikilmiş göreceğim. 
Artık b u ezaya katlanacak ha lim 
kalmadı ; ruhum bezginlik ve bcd
binlikle dolu ... Bugünkü beseriyet 
bizi. harp ilahım ve sulh perisini 
çocuk oyuncağına cevirdi, haysi
yet ve itibarımızı bir paralık etti. 
Sulh, sulhe benzemivor ... 

Bu sıralarda elime geçen gazete
lerde arzda dostlarımın çoğaldığını 
okudum. ~lister Chaml>erlain, nihai 
sulhe ka,·uşuncaya kadar seni müşa. 
\•ere Ye icraat komisyonundan uzak. 
laştırmıyacağını ilan ediyor. Düne 
kadar, Korsikrı, Cibuti. Nis, Süven 
di~·e bağıran, iı:imi hoplatan Duı;e, 
benim en biiyük ıniidafiim kesilmiş, 
Benim ka,·gam diye gür sesile ba
ğıran, Berlinden İrana, Bağdada, Çe
koslovakvadan Karpatlar Ruı;yasma, 
lıattıi Sihiryaya ya;nlınak isteyen1 
Afrikadaki ıniiı;tcmlekelerini ağzın. 

rla sakız gibi dğnc~·en, nutuk verdi. 
ği zaman beni zangır zangır titreten 
Her Hitlcr bile meğer benim aşkım· 
dan hu macera)·a atılmış. l\lütecavizi 
tarif irin bu kadar sene dil döken, 
sulh n-amına her türlü fedakarlığı 
~öze alan Stalin, senin Polonyayı tU• 
Ianından sonra Hitlcrlc beraber 
Chamhcrlain'e sulh teklif ediyor. 
muş... Bunları gazetede okuyunca 
l\Tars, doğrusu sanıt hak verdim. Şim. 
diye kadar aramızda hükiim süren 
diişmanlığa .nihayet \•erip aramızda 
bir ebedi anlasına rnmıhedesi akdet· 
meği teklif ediyorum ... Biz yine iki· 
miz birbirimize can diisınamyız. Biz 
bu de\•Jetlerden dal1a kolaylıkla anla. 
şabiliriz. Benim sulh şartlarım şun. 
lardır: 

cabında i f :? a , v e y a i c a t 
etınekı· F k t b""ı·· b ır. a a u un 
Unların, ve bunlara benzer daha bir 

~?k hareketleri?t yerlerini, şekilleri
bı, derecelerini, zamanlarını kesti -
rebiJınek, çok iyi işlenmiş bulunmı. 
>'aıı \'e hiç durmadan işlenıiyen bir 
ZCkanın başarabileceği bir marifet 
değildir. ı 

A.ncak, geniş tecrübeyi, o]gqn ve 
1lYanık diınağr, ince zekayı, doğru 
&'Örüşii, çok fırsatçı bir uyanıklığr çok 
'1Yanık bir dikkati, bilhassa siyasi, 
içtiınaı ve iktisadi kültürü bir araya 
getil'ebilen insandır ki, kelimelere 
ıtıüessir birer mermi mahiyeti vere
bilir. 

. ~ade: "Bir propaganda ~janı, ne 
R'lln evsafa sahip olmalıdır?., sua1i h'I . 1 

e, içinden çok uzun emeklerle \'C 

tetkiklerle çıkılabilecek olgun bir e
serin nıevzuu olabilir. Zira, biraz ev
vel saydığımız meziyetlerin elzeıni
Yetini olanca ehemmiyet ve şümulile 

'şıklann onlardır. Bekle, belki ya
rın yine toplaşırlar, ipek kanatla
rını okşarlar, zeytin dallı tacından 
öperler, narin vücudünü dizlerine 
oturturlar, siyatikli bacaklarını 

zorla kımıldatarak yine, bir müd
det, seni baslarında gezdirirler. 
Ben ve benimkiler dinç ve hoy
'rat adamlarız, tuttuğumuzu kopa
rır, kopardığımızı yutarız. Sen bir 
"örümcekli örce kadın, bürümcek. 
li bürce kadın, al duvaklı gelin 
kadın" sın, sülün beyin kuyruğuna 
bile dayanamazsı~ .. Değil ki bizim 
yumruğum uza! 

- Seninle, bu sefer doğrudan 
doğruya konuşmak istiyorum. Arz 
üzerinde en şeametli yerin. şu da
kikada, şimdilik Varşova· olduğu
nu ve muhakkak orada bulunaca. 
ğını biliyordum. Ben, görüyorsun, 
Chamberlain'siz geldim; sen de, 
nasılsa Hitler ile J;olkola değilsin. 
Anlaşmağa en müsait zaman bu
dur anlaşalım. 

- Harp ilahı anlaşmaktan anla
maz. Birmiyor musun ki ben anla. 
şamamazlıktan doğarım. Hem top 
sesi arasında peri fısıltısı işitilmez, 
hilkatinıden ise uyuşmak beklenil
mez. Bırak. seyrime ve zevkime 
engel olma! 

- Şu felaketli manzara tema-
şaya değer mi? Bedbaht, bu nedir? 

- Zafer! 
- ... Veya hiç! 

- Efkarımı etme sen de teh-
yiç! 

\'~ birer birer ispat edebilmek bile, 
bırçok şayanı dikkat vakıalarm l 'e 
ınisallerin izahile mümkündür. Bü
tün hunlardan da anlaşılır ki, bir 
"Propaganda Vekaleti,, kurabilmek. 
- en az - diğer Vekaletleri kura
bihnenin muhtaç olduğu dikkate ve 
titizliğe muhtaçtır. Elemanları, ken
dilerinden istenilen vazifelerin tam 
b' ır nıuvaffakiyetle başarılmasına 
tanı ınanasile liyakatli olmıyan bir 
Propaganda vekaleti, bir memleket 
İçin, bir "propaganda vekaleti., nin 
Yokluğundan çok daha tehlikeH bir 
mevcudiyettir. Zira, ehliyetsiz ~ııer 
ve kafalar tarafından idare edilen 
ve Biirokrasiye boğulan bir p.ropagan 
da, "emniyet., i açık bırakılmış, ve 
acerni miitecessi~ eline verilmiş do
lu bir tabanca gibi vahim neticeler 

doğurur. Bu miihim noktayı diişün-1 
düğümüz içindir ki, diin ortaya attı. 
ğımız fikir üzerinde bir defa daha 
konuşmak liizumunu du:vduk. Dün
kü temennimiz layık olduğu biiyük 
alakaya kavuştuğu takdirde, bu ci
hetin de çok titiz bir dikkatle naza
rı itibare alınması lazımdır: eh!i;vetsi:ı: 
bir ele verlecek bir propaganda si
lahından giirebileceğimiz korkunç 
zararlara, adına "propaganda., tleni. 
len zafer silahından tamamen mah
nım kalmak bile miiraccahtır. Zira, 
liyakatsiz ellere verilen propaganda 
silahmın, dii~man yerine çam dc,·i. 
ren kör bir baltadan hiç farkı yok
tur! 

ancak eskiden kıymeti, iti
barı, y ü k s e k 1 i ğ i ve şii

riyeti vardı. O zamanlardaki 
muharipler çıplak bedenli idiler, 
meydana pehlivanlar gibi adalele
rini kabartarak çıkarlar, göğüs gö. 
ğüse dövüşürler, gözgöze bakarak 
silahlarını birbirlerinin bağrına 
sokarlardı. Sen Turuva harbinde 
ilah idin ve o harplerde mukaddes 
sayılırdın; 1200 gemi dolusu genç 
cengaver bir güzel kadının kurta; 
rılması için sefere çıktığı gün ... A
gamemnon olmadıkça, Menelas ve 
Ajaks kardeşlerle bütün o Ülis'Jer, 
bilhassa Aşil bulunmadıkça sen lü
zumsuzsun. Güzellik Hektor'u 
kavgada. Paris'i ok atarken, Aşi'i 
yaralı görmekte ve Prenses An
dromak ile Kassandr'ı esir kafilesi 
içinde seyretmekte idi. İliad, Odi
se ve Eneid gibi eserlere vücut ve. 
ren harplerde bir ilılhın rolü ola
bilir. Sen o devirde, o yiğitlerle, ve 
o zamanın kıyafetinde, yani muha. 
riplerin gibi çıplak , dinç ve atletik 
olduğun. Büyük İskendcre benze
diğin gi.in güzel ve manalı duru. 
yordun. Bugün ise sadece kaba, 
korkunç ve iğrençsin. Varşovada 

bütün aynalar kırlmasaydı sana 
şimdi kendine bakmanı tavsiye e
derdim: İri karınlı, göğsü teneke 
nişanlı, çizmeli ve üniformalı bir 
hantal Saksonya redif neferine 
dönmüşsün. Nihayet pek yükselt. 
mek istesem. hatır için şunu söy
liyebilirim: Mareşal Goering'i an. 
dırıyorsun. Bana inanmazsan dün-
ya gazetelerini dolduran karika. 
türlerini seyret. Ne kadar düşma
nın olsam yine istemem ki bir ilah 
fanilere benzesin ve bir şişko par. 
ti şefi şekline girip sahte vakar 
Nazi veya· Faşist selamı versin! 

- Senin de beyinleri kurumuş 

diplomatlar yanında bir oda hiz

metçisi olduğunu unutma. Yata. 

laklar ve bunaklar koğuşunda 
hastabakıcılığı ediyorsun, öksürüp 
hapı yutturup tükriik hokkası 
döküyorsun. Bu hal bir periye ya
raşıyor mu? 

- Kız, fakat dinle: Harp artık 
insanlar harbi değildir; çelik ej. 
derhalar ve beton devler harbidir. 
Kılıç çarpışmasındaki zarif ve çe
vik musikiye, insani savaş nağme. 
sine bedel topların homurtusu ve 

- Beni bu kıyaftimle tanımaz

lar, kapıdışarı ederler. 

- Koluna gireyim. şu harabe. 

den uzaklaşalım, seni sarayıma gö

türürüm; sulh nedimelerim koşu. 

şurlar, çizmelerini cekcrler. üni

formanı çıkarırlar, kan ve ter ko

kan çamaşırlarından, bütün o mo

dern harp kılığından, bel kemerle

rinden, palaskalardan, dürbün ve 

tabanca kayışlarından, maskeden 

viicudünü aza dederler. İmbikten 
taze çekilmiş ılık giil ve çkek su. 
larile billur banyo dolmuştur; içi
ne girersin; sinirlerin yatışır. gev. 
şersin. Sonra hurma ve badem
yağlı, yumuşatıcı sabunları köpür. 
türler, ipek liflerle cildini oğarlar, 
uğuştururlar; sedire yatırırlar, u
zun ve kirli tırnaklarını, tarak ve 
makas yüzü görmemiş saçlarını 

keserler; duş'un altına sokarlar. 
bir sıcak sudan daha geçirirler. 
Kulağına top. tüfek sesi gelmedi. 
ği, burnuna barut kokusu dolma
dığı bu sakin, rahat, temis havalı 
yerde, bir müddet uzanır. uyuklar, 
dinlenirsin. Kalkıp pencereden 
baktın mı göreceğin manzara O. 
lenp yamacından Polomosmes o
vasının görünüşü kadar yeşil, ma. 
mur, ferahlatıcı ve huzur verici
dir; koyun sürüleri dolaşıyor, ço. 
banlar kaval çalıyor. köylü kızlar 
mahsul topluyor ve havada taze 
başak ve yağmur yemiş toprak 
kokusu seziliyor. Yan odada, Aşilin 
cenk elbisesi de hazırdır: Bir mir{. 

- Harp de harpten başka bir 
şekle girdi. .. 

- Dünyanın bu kadar değistiği 
eski hüviyet ve karakterini kaybe

dip büsbütün başkalaştığı bir de. 

virde eski kafalı ve eski görenekli 

bir harp ilahı ile bir sulh perisi 

yerlerini ba§ka1arına bırakmalı
dırlar. Bu yenileri daha taham
müllü, daha modern mizaçlı ola

cakları için harp ve sulh kaide.siz. 

liklerile uyuşabilirler: biz devrimi

zi ikmal ettik. İnsanlar, artık tara. 

fımızdan himaye edilecek ve baş

larına geçilecek bir unsur olmak
tan çıkmışlardır. 

- İlcihsız harbetsinler ... 
-' .... Ve perisiz sulh yapsınlar! 

(Yanan Varşovamn Karalı 
kızıllı göğünde, birbir1erinin 
elinden tutmuş, yüzleritu1c 
derin bir nefret, dünyadan U·· 
zaklaştıkları görüliir.) 

Kiliste Yeni Santral 

Merasimle Açaldı 
Antep, 30 (A. A.) - Bugün kiliste 

Belediyeye ait elektrik fabrıbsmda 

1 - Ycryiiziinde rniistenıh•ke nıı· 
mına bir . ey hırakımyacaksın. 

2 - İnsanları miitcmadb·en hnrp· 

lere siirükleyen rekabete son vere. 
ccksin. 

3 - Haritalan ~izerken lıer ınille. 

tin istiklalini tanıyacak, ekalliyet 

nanıile içcrde mikrop bırnkınıyacak
sın. 

4 - İmparatorluk. diktatörliik di
ye ku'' ' 'ete da:nınarak seni bir \·asıta 
gibi kullananların oı·ağınn indr di. 
keceksin. 

Eğer bu snrtlarınn knhııl edersen, 

aramızda askeri, siyasi, fikri bir it. 

tifak :rapnıamı:za hiçbir mani yoktur. 

mevcut 75 beygirlik motöre ilaveten diğin zaman b<'in de,·lct dü künü mu
miibayaa ve montajı ikmal olun:ın 

Ben geldiğim zaman sen tarla hayır 

dolaşarak serseri olu:rorsun. Sen gel-

hacir bir prenses gibi kutupları boy. 

lu:rorum. ikimizin bu ft•liiketine ni. 
125 beygirlik yeni motörle takviye 
edilen santralın ve yine belediye ta
rafından yaptırılan soğuk hava de- hayet \"l:'rmek, Yl'ryiiziinde beraher 
posunun açılma töreni yapılnır~tır. :vasamamızı temin etmek için bu it
Törende bulunan Vali Cavit Ür.ver. tifaka lüzum var. Şimdi ben miida
diğer büyük eserler gibi bu ~Ü7cl e-1 faaıııı bu yukarda ismi deçen de,·Jct 

serin de Cümhuriyetin yadigan ol-ı adamlarından zi:vade sana ha\'ale e. 
duğunu evvelce her türlü medeni . · 
tesı'slerde h b. h b h dıyorunı . Bugiinkü şartlar altında n ına rum ve ır ara e a 
linde bulunan vatanımızın her köse· isteseler de gelmem. Xihai zafere va. 
sının Cümhuriyet devrinde yeni ~ve rıncaya kadar, yak. yık ... Davacı rle

medeni eserlere kavuştuğunu teba. ğilim ... Sulh konferanslarına. mua

rüz ettiren bir nutuk söylemiş. ha- hedelere kulak asma .... Ben geldik. 

yırlı olması temennisile kordeleyi ten sonra dün;\'anın yeni haritasını ,.e 
kesmiştir 

---o---
Mersin Seferleri 

Kış seferleri için hazırlanmı~ olan 
tarifeye göre Akdeniz Mersin sefer
lerine birinci teşrinin ilk haft· sın
dan itibaren başlanacaktır. Me:·sin 
seferine Konya ve Erzurum vapurln
rı işliyecektir. 

~artlarını beraber çizer, yeryii:ıünde 

hundan böyle iki dost müttefik gi-

bi yaşarız. Miit~·?mbil 
bck1i;\·orum azizim. 

tekliflerini 

Cizre Gümrüğü Lağvedildi 
Birinci teşrinin ilk gününden ıtiba 

ren Cizre gümrüğü lağvedilecetı.tir. 
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ALMANYA 
Sulh - . 

lstıyor 
(Başı 1 incide) 

dımdan ibarettir. Bu defa Moskovada 
bu mesele üzerinde tekrar durmaya 
lüzum görmüştür. Fakat bu hususta 
Sovyetlerden ne dereceye kadar yar
dım görebileceği de şüphelidir. Çün
kü Sovyetlerden alacağı ham madde 
ve gıda maddesine mtıkabıl sanayi 
levazımı vermeye mecburdur. Bu 
günkü harp şartları içinde ise bunu 
ne dereceye kadar verebileceği bili· 
nem ez. 

Sovyetlerden ham madde ve gıda 
madedsi istemekte ısr.ır etmesi de 
gösteriyor ki, Hitler İngiliz donanma. 
sının Almanya etrafında çevirdiği ab
lokadan daha şimdiden müteessir ol
maya başlamıştır. Bu :ı.bloka seneler
ce sürebileceğine ve Almanyanın bü
tün hariç dünya ile alakasını kesece
ğine göre Almanyayı hayli düşündür. 
se yeridir. Daha şimdiden sıkı bir ve
sika rejimine tabi tutulan Alman mil
letinin yerın bütün bütün açlığa mah 
kum olması tehlikesi Nazi liderleri. 
ni endişeye düşürmüştür. 

Rusyadan alabilecekleri ham mad
de ve gıda maddesi onların bu endişe 
lerini gidermeye kafi gelemez. Mak
satları sadece böyle bir açık kapıya 
malik olduklarını göstererek dahilde 
halkı oyalamak, hariçte de İngiltere. 
ye ablokadan korkmadığı kanaatini 
vermektir. 

Almanya yalnız bu sebeplerle de
ğil, harbi kazanamak için kat'i darbe 
indirebileceği bir sahadan da mah· 
rum olduğu için, biran evvel sulha 
kavuşmak arzusundadır. Şark cephe
sinde harp gayesini terkeden, cenubu 
şarki A vrupasına inmekten vazgeçen 
Almanya için harp sahası garp cep
hestdir. Burada bitaraf devletlere 
mütemadiyen bitaraflık!arına riayet 
edeceği hakında teminat vermekte· 
dir. Majino hattını geçemiycceğine 
de kanidir. O halde Almanya ne ya.. 
pacak, nerede harp edecek, harbi na· 
sıl kazanacaktır?. 

Bundan maada Almanya dahildaki 
"Vaziyetten de memnun değildir. 

Slovakyada ve Çekyada için için 
kaynayan isyanlar vardır. Halk ara
sında hala sönmemiş bulunan kuvvet
li bir komünist "hareketi mevcuttur. 
Ve nihayet nevmidi ve açlık dahilde 
bir isyan tevlit edebilir. 

Bütün bu sebepler Almanyayı sulh 
taraftarı yapmaktadır ve onun içi.n-

dir ki bir ay içinde Hitler üç de!a 
sulh imkanları aramıştır. 

Fakat bu defa da bütün sulh kapı. 
1arı kapanmış ve Hitler yine etrafına 

çevirdiği sıkı çember içhde tek ba
şına kalmıştır. Stalinin, Hitlerin ha. 

tırı için ateşteki kestaneyi çıkar. 

maya teşebbüs edeceğini zannetmek 

ise hatadır. -- w " 

Dikilide 
Zelzele 
Oluyor 

İzmir, 30 (Tan muhabirinden) -
Dikili kaza merkezinde dün gece 3 

defa zelzele olmuştur. Yeni hasar 
yoktur. Kızılay umumi merkezi, Di

kiliye ilk günderdiği 500 çadırdan 
başka bu havaliye daha 400 çadır 

gönderdiğini bildirmiştir. Bunlardan 
200 tanesi Çandarlı nahiyesine, 200 

tanesi Bergamaya sevkedilmiştir. 
Ayrıca 150 çadır da Balıkesir vilaye
ti dahilinde Altınova ve Gömeç na
hiyelerine gönderilmiştir. 

Kızılay umumi merkezinden gelen 
müfettişler, Dikili havalisindeki fe· 
laketzedelerin vaziyetlerini tetkik 
etmektedirler. Neticede kendilerine 
yapılacak büyük yardım şekli tesbit 
edilecektir. 

ikmal imtihanları için 
Yeni Bir Karar 

Ankara, 30 (TAN) - Maarif Ve. 
kfileti, ikmal imtihanlarının derslere 
başlanmasından itibaren bir haf ta i
çinde yapılacağından haberi olmayan 
talebenin magdur olmamaları için 
yalnız, bu ders yılına mahsus olmak 
tizere ikmal imtihanlarının 15 birinci 
teşrine kadar devam etmesbi karar
taştırmıştır. 

T A.N 

Almanyanın Daveti Uzerine 
Ciano Berliiıe Hareket Etti 

(Başı 1 incide) 
Birliği tarafından yutulacağı kanaati 
gösterilmekte ve fakat Macaristanın 
tehlikeye gireceği zannedilmemektc
dir. Fakat her ne olursa olsun, Bal. 
kanlarda Rus nüfuzunun artması şiip 
he ve endişeler uyandırıyor. 

Ayni zamanda, İtalya gibi Katolik 
olan bir memleket Rusya bahsinde 
çok hassastır ve Leh yurdunun Sov
yctleştirilmek üzere olduğu hakkın
daki haberler burada derin bir intiba 
hasıl etmiştir. 

Hulasa harp, İtalyanın Afrikadaki 
emellerinin tahakkuku uğrunda ko
lay bir vasıta olmadığı için arzu edil
memektedir. Bununla beraber bu e
mellerin muslihane usullerle tatmin 
edilememesi için de bir sebep p.;5rü
lemiyor. Her ne kadar birkaç mufrit. 
Almanyanın yanıbaşında harbi çok 
arzu etmekte ise de, en mesul fa~ist 
liderleri ve umumiyet itibarile efka. 
rı umumiye ademi müdahale siyase
tine tarafdar bulunmaktadırlar. 

Almanyada Vaziyet 
Berlin, 30 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Von Ribbentrop ~eri döner 
dönmez Her Hitler ile görüşerek va. 
.ziyet hakkında malumat vermiştir, 
Her Hitler, Alınan kabinesini toplan. 
mağa davet etmiş ve kabine uzun bir 
içtima yapmıştır. 
Diğer tara!tan Her Hitler bugün 

kabine azası ve Erkanı hEbiye rüe. 
sası ile görüşmüştür. Neticede Rayş
tağın içtimaa davet olunması karar. 
laştırllmıştır. 

Bern'den haber verildiğine göre, 
Alman siyasi mahfilleri. cuma ak~a
mı Fon Ribbentrop tarafından Hitle
re verilen rapordan sonra beynelmi. 
lel vaziyetin inkişafı hakkında hara. 
retli münakaşa ve tefsirlerde bulun
makta ve Rus - Alman anlaşmaları. 
nın akislerine büyük ehemmiyet at. 
[etmektedirler. 

Basler Nachrichte'n gazetesinin 
verdiği malumata göre, Berlinde batı 
devletlerinin ilk menfi aksillameli· 
nin son ve kati cevap olmıyacağı ü. 
mit edilmek istenilmekte ve fakat 
muhasamatın tatiline muvafakat e
dilmediği takdirde Alman milletinin 
mevcudiyeti için mücadele edeceği 

bildirilmektedir. Bir taraftan da İtal. 
yanın tavassutuna güvenilmektedir. 

Anlaımanın Akisleri 
Londar 30 (Hususi) - Son Sovyet

Alman anlaşması günün en cok tet
kik olunan meselesidir. Bütün siya· 
si ve askeri mahafil bu anlaşmanın 
mahiyetini tayin için uğraşmıştır. 

Umumi kanaat şu merkezdedir: 
Alman.Sovyet anlaşması, Alman. 

ya hesabına bom boş bir kağıttan i
barettir. Ve Almanyamn bu kağıt 
ile savuracağı tehdit bom boş bir 
tehdittir. Bu anlaşma ile müttefikle
rin vaziyeti zerre kadar değişmemiş
tir. Ve bilaiıkis iyileşmiştir. Çünkü 
askeri • siyasi müşahitlere göre ye. 
ni vaziyet ~u merkezdedir: 

1 - Almanya, Polonyanın ordu. 
larını imha etmiştir. Fakat onlara 
mukabil, Rus ordularile karşılaşmış
tır. Almanyanın Rusyaya karşı tam 
ve kat'i bir emniyet beslemesine !m. 
kan bulunmadığı için şark cephesin. 
de, büyük kuvvetler bulundurmak 
mecburiyetindedir. 

2 - Almanya ile Rusya arasında 
başlıyan bitişik komşuluk dolayısile 

ötedenberi Almanyada kuvvetli bir 
kütle teşkil eden ve ancak Naziliğin 
baskısı altında sesini çıkarmıya im. 
kan bulamıyan komünistler yavaş 

yavaş kımıldanmaya başlıyacaklar, 

ve Almanya bunların hazırlıyacağı 

her ihtilal hareketine karşı gelmek, 
bu hareketi hemen bastırmak ıçın 
memleket dahilinde büyük bir aske
ri kuvvet bulundurmak mecburiyetin 
de kalacaktır. 
· 3 - Almanya, bütün mukaddera. 
tını Sovyet birliğine ve Sovyet bir
liğinin müzaheretine bağlamıştır. 

Sovyet birliği vereceği iptidai mad 
deler mukabilinde peşin altın, yahut 
mamulat istemekle kalmayacaktır, 

bundan başka bu yardım mukabi. 
lind\ tavizat istiyecektic. 
Almanyanın altını bulunmadığına 

ve harp sırasında mamulat ile borcu. 
nu ödmeye imkan bulam3.yacagma 
göre yapacağı iş, Sovyet birliğine bo. 
yun eğmekten ibarettir. 

Almanya, böylece, ancak Sovyet 
birliğinin emrinde ve iradesi dahilin
de hareket edebilen tali kıymette bir 

amil vaziyeti alacaktır. 
4 - Almanya şark cepnesiude as. 

keri bir kuvvet, meleket dahilinde 
askeri bir kuvvet bulundurmıya mec
bur olduktan başka garp cephesinde 
en büyük kuvveti yığmak mecburiye 
tindedir. Fakat tek aeph~li bir harp 
yapmayı uman Almanya, üç cepheli 
bir harbi idare vaziyetinde buluna
caktır. Bu da onu kafi derecede ak
satacaktır. 

Siyast Mülôhazalar 
Bu askeri mülahazalara ilave eai. 

lecek bir çok siyasi mülahazalar da 
vardır: 

1 - Bir kere Her Hitler ile nazi 
rejimi, memleket dahilinde, komii. 
nizm düşmanı olan bütün unsurların 
itimadını kaybetmiştir. 

2 ~Sonra Almanya hükumeti ko. 
münizm düşmanlığı dolayısile Alman 
ya haricinde edindiği dostların da i
timadını kaybetmiş bulunmaktadır. 

İtalya ve İspanyada vaziyet bu.mer. 
kczdedir. 

Sovyetler in Vaziyeti 
Rusyaya gelince, vaziyet tamamen 

başka şekildedir. Sovyet Rusya her 
bakımdan karlıdır. Bir kere: 

1 - Sovyet Rusya bir kere garbi 
Ukrayna ile garbi beyaz Rusyayı kur 
tarm1ştır. 

2 - Sovyet Rusya Almanyanın 
şarki Avrupadaki vaziyetini tahdit 
etmiştir. 

3 - Almanyanın cenubu garbi 
A vrupada genişlemesine imkan kal
mamıştır. 

4 - Almanya son anlaşmal::trla 

komünist propagandasının Almanya 
içinde yayılmasına yol açmıştır. 

5 - Sovyet Rusya Balkan bloku
nu takviye etmekle Almanyanın Bal
kan devletleri üzerinde sağlamlama. 
ğa uğraştığı nüfuzu yıkmıştır. 

6 - Sovyet Rusya Estonya ile bir 
pakt yaparak, Letonya ile müzakere
lere girişerek, Litvanya ile komşu. 
luk tesis ederek Baltık devletleri ü
zerindeki nüfuzunu takviye ettiği gi. 
bi Baltık denizine hakim bir devlet 
olmuş, Almanya ise tali vaziyette 
kalmıştır. ... • 

Bütün bu askeri ve siyasi müli\ha
zalar Fon Ribbentrop'un Moskovadan 
Sovyetler için kıymetli ve Almanya 
için kıymetsiz bir kağıt parçasile 
döndüğünü göstermektedir. 

Londra Gazeteleri 
Londra matbuatı, Almanya tara. 

fından yapılacak sulh teklifinin hıç
bir kıymeti olmadığını ve ancak is. 
tihkar ile reddedileceğini anlatmak
tadır. Times diyor ki: 

Berlin'in dejenere romantikleri garbi, 
hatta bir muharebe bile yapmadan, bila
kaydüşart silahlarım teslime mecbur et
mek ve Nazilere istila ettikleri yerleri 
bıraktırmak kolay olduğu hususunda ken
di kendilerini serbestçe ikna edebilirler. 
Fakat bu kanaatlerine Moskovanın sinik 
ve oportünist müdüranını bile i!ltiralc et
tirmekte güçlük çekerler. Haddi zatında 

sulh taarruzu bu kadar muhakkirane bir 
şekilde yapılmamllj olsa bile ona karşı yine 
şiddetle, yine insafsızca hareket etmek la
zım gelirdi. Çünkü yaptıklan sulh teklifi 
için kullandıkları kelimeler ne olur!'a olsun 
Alman Nazileri kendilerile konusmak, ken
dilerile herhangi bir meseleyi karar altına 
almak için ne imkan ne de bir hak bırak
mamışlardır. Onlar, sözlerine ihanet et
mişler ve binnetice herhangi itilafı müm
kün kılabilecek ne kadar şerait varı;a hep
sini silmiş süpürmüşlerdir. Hitlerle sulh 
yapmak imkanr mevcut def.ildir.,, 

Pravda 'ya Göre . 
Moskova. 30 (A.A.) - D. N. B.: 
Gazeteler, başmakalelerini Alm::ın 

- Sovyet anlaşmasına tahsi etmekte
dir. Pravda gazetesi, iki memleket a. 
rasında dostane komşuluk münase
betlerinin teessüs etmesinin iki mem 
leket menfaatine uygun olduğunu ve 
bunun ayni zamanda bütün diğer Av
rupa milletleri için de mnfaatli bu. 
lunduğunu tebarüz ettirmekte ve 
yalnız har~i tahrik etmek istiyenler 
alarm vaziyetini.n ve karşılıklı emni. 
yetsizlik vaziyetinin devamını arzu 
eylemektedir, demektedir. 

İzvestia gazetesine göre, aktedilen 
anlaşma uzun bir sulh devresinin sağ
lam esasını teşkil etmektedir. Alman
ya ve Sovyetler Birliği Avrupada ni. 
zam ve emniyetin idamesine bakma. 
yı kendilerine vazife bilmektedirler. 

İzvestia, ya7.ısını şöyle bitiriyor: 
"Eğer iki memleketin yaptığı sulh 

hitabı cevapsız kalırsa, harbin deva
mından doğaca~ bütün mesuliyeti 
İngiltere ve Fransa taşıyacaktır." 

Paris Gazet.pleri 
Paris, 30 (A.A.) - Havas: 

Alman - Sovyet "sulh,, taarruzu, 
şimdiye kadar hariciye nezaretleri 
yolu ile hiçbir resmi teşebbüsü intaç 
etmemiş ise de, Frausız efkarı bu ta. 
arruzun nihayetine ittila kesbeyle
miştir. 

Bütün gazeteler, bu "sulh,, taarru
zu hakkında ayni kati lisanı kulan
maktadır. Petit Parisien gazetesin. 
de, Elie Boris diyor ki: 

"Moıskova görüşmelerinden c;ıkaca~ı 

çoktanberi beklenen sulh taarruzu, dün, 
Almanya ve Sovyetler Birliğinin müı;terek 
beyannamesi ile başlamıştır. Stalin, Molo
tof ve Ribbentrop, cidden tebrik.- ııayan

dır. Çünkü, bu taarruz ve bu mü-iterek be• 
yanname cidden bir şaheserdir. İngilizlerin 
Fransızların ve bitaraflartn bu vesikanın 

manasını anlamaları ve hakkında bir karar 
vermeleri için. birkaç satır içinde laı.ım· 
gelen herşey mevcut bulunmaktadır . ., 

Petit Journal gazetesinde, Pierrat 
şiddetli bir lisanla diyor ki: 

"Çok suih surette mevzubahi~ olan ırey, 
buııiln, bütiln hür milletlerin hayat veya 
mematı meselesidir. Medeniyet ve barbarlık 
arasında son mücadele yapılıyor. Berlin 
ve Moskovanın oynadıkları ker:lı komed
yaya verilecek cevap da bir tek kelimedir 
ve bu kelime, Vatterloo muharebe~i so
nunda General Cambrone'un kullandrğın
danberi tarihi bir kelime olmuştur.,, 

Figaro gazetesinde, d'Orrncsson di. 
yor ki: 

" Bugünkü şeraitte sulhten hah11etmek. 
"Cynisme,. in hudutlarını aşmaktadır. Al-

manya, işlediği harp filinin doğuracağı ne
tayiçten resmen müteaddit defa haberdar 
e.dilmiştir. Almanya, bunları dinlememi!;, 
bu fili işlemiş, bu harbi istemi~tir. $imdi 
cezasmı çekecektir. Gerek diplomatik saha 
da gerek ideoloji sahasında her !JCYe hiya
net eden ve bütün sözlerini nak7.eden a
damlarla herhangi bir sulh imzasının ihti
mali yoktur. Bu adamların imzalarının 
herhangi bir sahtekarın imzasından fazla 
bir kıymeti yoktur.,, 

Yine Figaroda, Paul Claudel di
yor ki: 

"Bugünkü medeniyet mücadelesinde, bü
tün medeni milletler, lnııiltere. Polonya, 
Amerika Birleşik devletleri ve bitaraf 
memleketler de ve hatta muhasımlarımııda 
ne kadar namuslu kimse varsa hepsi fran· 
sanın yanı başmdadır.,. 

Alman Gazeteleri 
Berlin, 30 (A. A.) - D. N. B. Al. 

man gazeteleri, Başmakalelerini Al
man • Rus anlaşmasına tahsis etmek
tedir. Bcrliner Börsen Zeitung di
yor ki: 

"28 Eylul tarihli anlaşmalarla Almany::ı 
ve Rusya, menfaat mıntakalarını tahdit 
etmişlerdir. Moskova anlaşmaları, bundan 
başka, kati bir kuvvet unsuru daha getir

miş ve İngiltere ve Fransaya "harp mi. 
sulh mii,. sualini sormuştur. Karar, I.on
draya &ittir. İngiltere, bu harbin mesulü
dür. Ve bugün, Fransa ile beraber, bun
dan sonraki mesuliyeti de Üzerlerine al
maktadır. Polonya, arlık mevcut değilclir, 
harbin mevzuu ortadan kalkmıştır. Bir ay 
zarfında dünya siyasi vaziyeti, demokrasi
lerin aleyhine mnthiş surette değişmiştir. 
Bu vaziyetten mnkül ·neticeler çıkarmak, 
Fıtansa ve İngiltereye ait bulunmaktadır. 
Eğer İngiltere ve Fransa, buna rağmen, 
harbi tercih ederlerse, Almanya ile Rusya 
arasında müşterek konsi.iltasyonlar yapı
lacaktır ve Londra ve Faris şüphe etmesin
ler ld bu harbi karşılRmak için biitiln 
müşkilller ve imkanlar da me,·cutur. Biz, 
Londra ve Parisin "sulh mü, harp ıni,, su
aline verecekleri cevabı siiki'ınetle bekli
yabiliriz. Tehlikeler, İngiltere ve ~·ransa 

tarafındadır." 

Yeni Bir Abloka ! 
Liubliana, 30 (A.A.) - Havas: 
Slovence gazetesinin yazdığına gö. 

re, Almanya, Sovyetler Birliğinin ve 
bitaraf Tuna ve Balkan devletlerinin 
iştirakile, İngiltereye karşı, vaktilc 
Napolyonun yaptığı gibi, bir nc>vi 
"kıta ablokası,, organize etmeği araş
tırmaktadır. 

Gazete, bu haberi verdikten sonra, 
bir nevi komanter kıymetini haiz o
lan aşağıdaki tarihi tafsilatı verm<.:k
tedir: 

Napolyon, kıta ablokasını ilan et. 
tikten sonra, orduları ile bütün Av
rupada bir taraftan öbür tarafa do
laşmış ve İngiltere ile ticaret yap • 
makta devam eyliyenlere karşı ceza 
seferleri tertip eylemiştir. 

Kopenhag, 30 (A.A.ı - "Havas": 
Danimarkalı bir muhabir tarafından 
naklediliyor: 

Alman harbiye nezaretinde söyle. 
nenlere bakılırsa, Alman - Rus paktı 
ebedi surette devam edecektir. 

Berlindeki telakki şudur: Şimdi 

doğu Avrupasında barış teessüs et
miştir. Artık harbe devama lüzum 
yoktur ve ilk Fransız, İngiliz aksüla
meli gayri müsait olmakla beraber 
müttefik devletler sırası gelince dü. 
şüneceklerdir: Keza barış teklifleri 
hakkında Mussolininin tava::;sutuna 
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Y eniPolonyaHükiimeti 
Pariste Kuruldu Ve 

Hemen F aaJiyete Geçti 
(Başı 1 incide) l 

1932 ye kadar hariciye nazırlığını 

yapmıştı. r 
General Siroski Fransız toprakla- ! 

rında teşekkül etmekte olan Polonya i 
ordusunun başkumandanltğına tayin ı 
edilmiştir. Moskovadaki Polonya sefa 
reti heyeti, ağlebi ihtimal pazartesi 1 

günü Finlandiyaya hareket edecek
tir. Varşovadaki Sovyet sefareti he. 
yetinin sağ ve salim Almanyaya mu. 
vasalat ettiğine dair haber gelmesi 
üzerine Polonya sefareti erkan ve 
memurlarının harektine müsaade e
dilmiştir. 

Berrinin Bir Kararı 
Stokholm, 30 (A.A.) ...... Gazetelere 

göre, Almanya, Rusyaya komünizm 
aleyhindeıii ideolojik mücadelesini 
hafifletmeyi vadeylemiştir. Bu mü. 
nasebetle bin kadar mevkuf komü
nist serbest bırakılmıştır. 

* Moskova, 30 (A. A.) - Sovyetler 
Birliği tarafından işgal edilen Polon. 
ya topraklarında tevzi edilmek üzere 
devlet matbaası Marks'ın, Engel'in 
Lenin'in ve Stalin'in milyonlarca 
resimlerile Ukrayna lisanında b::-o
şürler ve risaleleri biran evvel bas. 
mak üzere geceli gündüzlü çalışmak 
tadır. Ukrayna şarkılannL"l plakları 
da çok miktarda bu mıntakalara gön 
derilmektedir. 

* Londra, 30 (Hususi) - Bugün Al-
man. Sovyet kıtaları Macaristan hu. 
dudu üzerinde temas etmişlerdir. 

Fakat Rusların Macaristana temas 
eden hudutları Almanyanın hududu
na nisbetle üç misli büyüklüktedir. 

Almanların Hazırhğı 
Berlin, 30 (A.A.) - Ordu başku

mandanlığı iki kararname neşretmiş
tir: 

Bu kararnamelerden birincisinin 
hükümlerine göre, eski Polonya ara
zisinde, Zloti ile beraber R&yşmark 

da rayiç akçe olarak kullanılacaktır. 
Bir zloti, 50 fennig'dir. 

İkinci kararnamenin hükümleri
ne göre, eski Polonya arazisinde bir 
Rayh kredi sandığı tesis edilecektir. 
Tedavüldeki para fikdanını karşıla
mak üzere, bu sandık, Rayşmark kıy. 
metli paralar çıkaracak ve bu para. 
lar bu arazide tedavül eıiecektir. Bu 
kredi sandığı, Polonya milli banka
sının yerini tutacaktır. Bu sandık, 2 
teşrinievvelde çalışmıya başhyacak

tır. 

Amsterdam, 30 (A.A.) - Siyasi 

Almanya. Yugoslavya 
Arasında Ticaret 

Müzakeresi ilerliyor 

Yeni Polonya kabinesinat! 
Hariciye Nazırlığına getirilen 

M. Zaluki 
ınahafil, Polonyadaki Alman • So\· .. 
yet hududunun tesbitinden sonra Al
manların Bohemya ve Moravya pro
tektorasına mümasil bir Polonya 
protektorası ihdas etmel~rine intizar 
etmektedi'rler. 

Varşova, yeni protektoranın mer. 
kezi olacaktır. 

Halihazırda Alman hi.ikumeti. Çe .. 
koslovak reisi Haohanın rolüne mı:. 
adil bir rol oynıyacak Polonyalı bir 
şahsiyeti intihap etmek hususunda 
müşkülata maruz bulunmaktadır. 

Polonya pr.otektorasının uzun müd 
det Alman askeri kanununun idaresi 
altında kalması muhtemeldir. Nazi 
zimamdarlarının yeni Polonya hüku
meti namına ecnebi memleketlerde 
harekette bulunabilmek için mesele. 
nin mümkün oldui!u kadar süratle' 
hallini arzu etme~tc oldukları zan. 
nolunmaktadır. 

Castelgondolfo' 30 (A.A.) - Po
lonya kardinalinin ve Romada mu· 
kim Lehlilerin kabulü esna!nnda, Pa. 
pa Polonya milletinin şecaat ve ıztı. 
raplarını tazim ve teessürle yadeyle
miştir. 

Londra. 30 (A.A.) - Polonya se· 
firi yeni Rus. Alınan paktını harici
ye ne;ı;areti nezdinde protestto etmiş· 
tir. 
Mareşal Pilsudskinin zevcesinin i· 

ki kızı ile beraber bugün Londraya 
geldiği haber alınmıştır. 

Gafenko Yarın 
Moskovaya Gidiyor 

(Başı 1 incide) 

sükun ve inzibatın inhirafına mlısa. 
ade edilmiyecektir. Bütün Rumenler 

ideolojik ve politik ihtiraslarını bir 
tarafa bırakarak kral ve milli bayra. 

ğımızın etrafında birleşsinler. 

Ekalliyetler için, devletimizin is~ 

tihalesi çerçevesi dahilindeki meşru 
bu müzakerelerin hususi bir ehem. emellerine hürmet ederek haklı ve 
miyet aldığını söyliyel'ek demiştir 

Belgrad 30 (A. A.) - Alman ve 
Yugoslav heyetleri arasında perşem· 

be günü Balgratta başlıyan iktısadi 
müzakereler hakında ga~etecilere be

yanatta bulunan ticaret ve endüstri 
nazırı halihazırdaki ahval dolayısile 

ki : 

" Bu müzakereler bizim için bü. 
yük bir piyasa teşkil eden bir mem· 

lekette ticaretimizin hayati menfaat
lerini temin edecektir. Diğer cihet. 
ten bu menfaatlerin bitaraf olan mem 
leketimizin vaziyeti ile hem:ıhenk ol. 
ması lazımdır. Yunanistan, İtalya, 
Macaristan, ve daha ba.şka memle
ketlerle de 'iktısadi müzakerelere gi· 
rişec.eğiz." 

* Budapeşte, 30 (A. A.) - Alman ik-
tısat heyeti, Macaristan ile Almanya 
arasındaki ticari mübadeleler ınese. 
leleri hakkında Macar mümessilleri 
ile müzakerelerde bulunmak lizere 
dün Budapeşteye dönmüştür. 

da müracaat edilebilecektir. 
Bu Danimarkalı muhabire göre, 

İngilizlerin harbin üç sene süreceği 
hakkındaki düşünceleri nikbincedir. 
Almanlar tayyarelerinin kıym~tini 

isbat etmişler ve bir kere bütün Al
man hava kuvvetlerini bütün İngiliz 
limanlarının tahribi için gön~rir

lerse harp pek kısa sürecektir. 
Mutad olduğu üzere, Fransaya kar. 

sı hir.bir tehdit savurulmamaktadır. 

müsavi muamele istiyoruz. Şimdiye 

kadar parlak bir surette gösterdik. 
leri tesanütten dolayı ekalliyetlere 

pek ziyade minnettarız." 

Müteakiben Başvekil millete hita. 
ben bir beyanname hazırlamakta ol
duğunu bildirmiş ve beyanatını: 
"Bütün mesuliyetlerimizi müdrik bu
lunuyoruz" cümlesile bitirmiştir. 

Bazı Kaymakamlar 
Arasında Tayinler 

Ankara, 30 (TAN) - Safranbolu 
kaymakamlığına Basra kaymakamı 
Sadi Gidal Görele kaymakamlığına, 
Safranbolu kaymakamı ihsan Kaya, 
Mudanya kaymakamlığma Gerede 
kaymakamı Ramiz Batur, Kızıltepe 
kaymakamlığına İslahiye kay:nakamı 
Bekir Sıtkı, Hayrebolu kaymakamlı· 
ğına Kızıltepe kaymakamı Kamuran 
Tuğman, Ahlat kaymakamlığına Han 
dan kaymakamı Sadık Turıçil, Refahi 
ye kaymakamlığına Eski Seferihisar 
kaymakamı Cevdet Çonta, İslahiye 
kaymakamlığına mülkiye mezunla
rından Sadi Artuç tayin edilmişler· 
dir. 
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• • . ! 
!Fıkaranın Boşanma Davası i 
• t· i Yazan : T. O. Beacticroft • Çeviren : Cevat Şakir } 
:................ . ................... : 
H ele senin de kocaya vara· 

cak çağa gelmiş dört kızın 
olaydı, evlenme meselesi ehemmi. 
yetsiz mi degil mi, o zaman göriır
dün. İlk kızım1 evlendirirken an. 
nemden emdiğim süt fitil fitil bur_ 
numdan geldi. Şarlotcugum tam 
on yedi yaşında idi. 

Çiğ tanesi üzerinde terütaze bir 
kiraz gibi kütür kütür körpe bir 
haspa. Hem de uslu uslu. Bir sö. 
zümü iki ettiğini hiç hatırlamam. 
İçimden ara sıra, kızın bu kadar 
pısırığı ve utangacı koca nasıl bu
lur, diye merak ederdim. On seki. 
zine bastı. Vay sen misin merak 
eden? Erkekler onu kovalıyacağı
na o onları kovalamıya koyuldu. 

-Aman deme! 

- Aman demesi mi var? Öyle 
işte! Neyse kaza maza olma-;ın di. 

ye göz yumar hazan da göz ucuyla 

ne yaptığına dikkat ederdim. Ko. 
valadığı erkekler arasında en zi_ 

yade sinirime dokunanı Jefti. İp
siz sapsızın biri. Bir bis:klet çaldı. 
ğı için hapisaneye de girmişti. Gü
nün birinde Şarlot önüme çıkagel. 
di. "Anne? dedi "Ne o yavrum? ,, . . ,, 
Dedim. Önüme dimdik dikildi. 
"Ben Jef'e varacağım.,, Dedi. Eh 
doğrusu, kulaklarıma gözlerime 
inanmadım. Yine sordum. O da yi •. 
ne ayni cevabı verdi. Ben davudi
den pese kadar üç makamdan ay
ni suali sordum. O da üç makam. 
1ian ayni cevabı verdi. 

J şte o zaman kaşlarımı hafü-
çe çattım. Ve her toy kıza 

pişkin annelerin vermesi lazım ge. 
len nasihati verdim. Herifin ne 
baldırı çıplaklığını, ne edepsizliği
ni bıraktım. Şarlot, İlle de Jef di
yor, ve başka demiyordu. BPn na. 
sihat ettikçe tepiniyor, "varaca
ğım, varacağım,, diye saç baş yo. 
luyordu. A karı.:Jeşim, sann ne söy
liyeyim. Kız tımarhaneye gidece. 
gine, varsın evlensin dedim. 

Q üğün, ziyafet falan yapma· 
dık. Nasıl yapardık. Her 

~n karnımızı nasıl doyuracağız 
~ıye kumru gibi düşünürken, sof 
ıpeklere bürünerek biribirimizin 
karşısında kırıtamazdık a. Nevse 
iki kokoz biribirine vardılar ·İlk 
önceleri çifte kumrular gibi ö~üş.. 
meler, biribirinin etrafında çark 
etmeler, yanık ah vahlar oldu. 
~endi kendime, "iyi ki evlendiler, 
ış tıkırında,. dedim. Fakat iyice 
h~tırlıyamıyorum aradan bir sene 
mı geçti ne, somurtmalar, biribiri
ne küsmeler, kaş çatışlan sert s·· 
ler, küfürler, oldu. İşi az~ttıkça 

0

~ 
zıttılar. O kadar ki araya sille, to. 
kat saç baş yolmalar da karısmıv~ 
başladı. 

1arak iyiliğe yatı~mıyor zahir.,, de
dim. 

Ne gezer. Bunda da yanılmışım. 
Jef kendi:>inin çalıştıgı fohriirnda 
işliyen bir kıza abayı yakmasın 

mı? işte o zaman Şarlot'un bütün 
tüyleri kirpi gibi diken diken oldu. 
Koca bir "Yooo!! Dedi. işte bu ic;e 
gelemem.,, diye ilave em. Şakka

dak ayrılmıya karar verdi. Je.f de 
ayni fikirdeydi. Mahkemede bo. 
şanmak istediler. Avukata başvur· 
dular. Avukat "boşanma davası 

için otuz lira lazımdır,, dedı. A na 
sıl olur? Bunlar evlenmek için on 
para sarfetmediler. Neden boşan· 
mak için otuz lira sarfetsinler de
dim. İkisinde de para yoktu. Elbir
liği ederek İ;?lerinden p;ıra birik
tirmiye karar verdiler. On be~ li
rasını Şarlot, onbcş lirasını da Jcf 
toplıyacaktı. Bu işte tıpatıp 

denk olarak uyuşmu lardı da, 5.şte 
bundan dolayı aralarındaki eski 
hırgürden artık eser k;llınadı. 

D idindiler. Dişten, tırnaktan 

arttıra arttıra otuz lirayı 
denkleştirdiler. Ayrıl:nıya karar 

verdikleri gün Şnrlot evden ayrıhp 
benim eve geldi. Jef de paraları 

avukata götürecek ve muameleyi 

başlatacaktı. Şarlot o gün yemek 

pişirme işini bana bırakmadı, kentli 

pişirmeye, ortalığı silip süpürmiye 
kalkıştı. Hiç ses çıkarmıyordu. Ye

mekler mutfakta yanıyorlardı. Ten 

cerelerin dibi tutuyordu. Süpürdü. 

ğü odaları da Allah süpürüldü ey

liye. Öğleye doğru Jef çıkageldi. 

Odanın ortasına dikildi. 

- Bak! Şarlot! Dedi, avukata 

uğradım. Muameleyi yapmak i~in 
kırk lira lazım olduğunu söyledi. 

Hem de mahkemede bu i~ seneler

ce sürüncemede kalırmış. Şimdi o
turup senin beş benim de be5 lira 
toplamam liızım. Eğer ayrı: oturur. 
sak, ayrı yemek, ayrı kira, bu para 

yı sittin sene toplıyamayı:ı:. Bari 
eve gidelim de beraberce biriktir
miye başlıyalım, diye de ilave etti. 

Şarlat, pekala, dedi. O akşam 
yine eve döndüler. 

- On lirayı da biriktirdiler mi? 

- Hayır, biriktirmcmi~ler. El-

lerindeki otuz lirayı bir güzelim 

eğlenerek vur patlasın, çal oyna. 
sın beraberce son mangırına ka
dar yemişler. 

- Boşanma işi ne oldu? 
- Onu mahkemenin cezayı son· 

raya bırakması gibi sonraya bırak
mışlar. Ben hoş gördi.im doğrusu, 
çünkü evlenirken eillenemcmis. 
lerdi. 

s özü uzatmayayım. Jef kendi / r - ----·------... 
ni iyiden iyiye içkiye verdi . BORSA 

Bir gece yoktu ki eve ayık dön-
sün. Kız tozu dumana. katarak, ko. 
§Up koşup bana geliyor, Jef, kü
fürlerin fazlasını bana savuruyor. 
du. Derken efendim, bir hırsızlık 
dolayısiyle Jef altı ay hapse mah
kum oldu. Şarlot herife acıdı mı 
ne. Jef bapisanede iken: "Ben i~ 
bulurum, hem kendimi hem ele o
nu beslerim,, dedi. Ne var ki Jef'in 
cezasını sonraya bıraktılor. Bilir
sin ya hakimlerin adeti bir kere 
yapanın cezasını sonraya bırakı. 
yorlar da ikinci suçunu işleyince, 
herife iki çileyi birden çektiriyor
lar. 

F akat o arada Şarlot bir iş 
bulmu:;;tu. Gece gi.indüz ça. 

!ışıyordu. Tesadüfen .Jef de bir iş 
buldu. Artık söviişecek, kediler gi
bi dalaşacak vakit bulamıyorlardı. 
Habire çalışıyorlnrdı. Yine keyfim 
geldi. İçimden "şu evlilik hayatı 
bir aksiliğe çntmayınca temelli o. 
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'tV - Sartnan1eler hergiln sözli geçen şubede parasız alınabilir. 
V - Isteklilımn pazarlık İ!;İn tayin edilen gun ve saatte yilzde 7,5 güvenme 

f'aralarıvlc bırlıkte meıkur komisvona aelmelcı i il~n olunur, (7792) 

TAN ==========================================-=- ı 

ANKARA RADYOSU 
Tllrkiyo 
Tlirkive 

T, A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifilzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uı.unluğu 

1639 ın. 183 Kes. 120 Kw 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
31,70 m. 94!\8 Kes. 20 Kw 

Pazar, 1. 1 O. 1939 
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12.30 Program \ c mC'mleket sant aynr 
12.35 Ajans ve ıncteorolojl hoberleri 12.50 
Türk MUziğl (Ankara radyosu kiıme ııeıı 
ve saz heyeti) İdare eden: Mesut Cemil 
13.30 - 14.30 Mi.lzik: (KÜçilk orkestra) Şc 
Necıb Aşkın 1 - Cari Roberth • Vals pC'lt 

ourisi 2 - Roberth Stolz • Viyanada ilkba 
har 3 • ]. Strauss • Viyana bonbonları ~ 
Nico Dosta! - Viyana şarkıları potpuris 
5 • Paul Lincke • Kapri (Serenad) 6 - Bo 
roclin • İkinci Kuvartetin noktürnosu ? 
Delibes • Kopelya balesinden bebek ıfans 
18.00 Proğram 18.05 Memleket .saat ayar 
ajans ve meteoroloji haberleri 18.25 Mu:ıik 
(Radyo cu:ı) 19.00 Çocı k saati 19.30 Ti.ır 
Milıiği (Fasıl heyeti) 20.30 Konuşma 20.4 
Türk Muziği Çalanlar: Vecihe Reşad Erer 
Ruşen Kan, Cevdet Kozan Oku.>an: 1 
Mustafa Çağlar A - Dede • Acem A"irn 
şarkı - Dinle söztim ey dilruba B - İsma 
Ağa _ AC'em Aıılran şarkı • Yanar sinem 
C - Nikogos - Acem Kurdi $arkı - Sevd 
gönlün ey melek sima D - Mehmet Be 
Acem K6rdi Saz ııemaisi 2 - Radife Erte 
A - Sellhaddin Pınar - Eviç ıarkı • Gö 
yaşlarınız B • İshak Varın - Eviç ııarkı 
Son ayrılığın matemi C - Nikogos Ferah 
nak Eviç ıarkt _ Bir tıflı yoıımı eda pe 
D - Halk tiırkUsU • Esmer bugün aflam1 
3 - Muzaffer Ilkar A - Rahmi Bey • Hu 
seyni şarkı - Acep na.ıende şuhsun B • B 
men Sen - Hi.lıcyni ıarkı Bahçemde lal 
var C - Refik Jrcrsan Hüseyni Türkıi • B 
kaçı birleşerek D • Faiz Kapancı Hüseyn 
türkü - Aman dağlar canun datlar 

• 21.30 Mıizik: (Cazband Pi) 22.00 Mem 
leket saat ayarı ve ajans 22.15 Ajanı Spo 
servisi 22.25 Müzik (Cazband Pl) 23.25 
23.30 Yarınki proğram ve kapanış 
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BULMACA 
OünkU bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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SO L DAN f:AGA: 

1 - Bir yat. 
2 - Çöl. 
3 - Çıkıntı - Utanmak - Bir nota. 
4 - Garaz - Su - Bir meyva. 
5 - Bir isim - Meydan. 
6 - Taramaktan emir - Emanet etm 
7 - Bir gôz rengi - ile - Bir haıf. 

ek. 

8 - İle - Sucu - Bir renk. 
9 - Bağ. 

10 - Bir kasaba. 

YUKARDAN ASAGI: 

1 - Birbirini katletmek. 
2 - Mecmua - Mevkute. 
3 - Su - Haykırış - Bır nota. 
4 - Bir edat - Bir nota - .Bir rüı:gli r. 
5 - insan - Anne dcgil. 
6 - Yapmacık, yalanC'ıhk - Zek!l. 
7 - ~adınlar yapar - Dir nota - İst ik-

bal. 
8 - Bir sorgu edatı - Bir ot - 30 gün 
- Bir sebze. 

10 - Çocukların se\·dfğf bir ı;eker. 

Kamyon Kazası 
azi İzmir, 30 (TAN) - İzmirde G 

bulvarında üzüm yüklü bir kamyo 
50 yaşında İbrahim isminde bir y 
cuya çarpmış, derhal ölümüne scb 
olmuştur. Şoför Hasan Şenol yak 
1anmış, tahkikata başlanmıştır. 

n. 
ol. 
ep 
·a-

Mangal Kömürü Bol 
de. 
-ö. 
iki 

ık 

gal 
lin 

Bulgaristandnn ithaline müsaa 
edilen yirmi milyon kilo mangal k 
mürünün idhali başlamıştır. Son 
günde on beş büyük motorlu kay 
kömür getirilmiştir. Bu sene rean 
kömürü buhranı olmıyacağı ten 
edilmektedir. 

OLlSTE: p 

Rızapaşa Yokuşunda 

Bir Bina Çöktü 

ki 
Dün Rizapaşa yokuşunda Moiz Va. 
le ait çorap fabrikası biTdenbire 
kmüş :fakat nüfusça zsyiat olma.
ştır. Yapılan tahkikntta binanın 

riik ve adi malzeme i1c inşa cdil
ği anlaşılmış ve binayı yaptıran ~Io • 
il inşaat kalfasına bu adi malzeme 

çö 
mı 

cü 
di 
izi 
il e inşaat yapması için müsaade et
ği tahakkuk etmiştir. Bina sahibi 
akkında tahkikata başlanmı~tır. 

ti 
h 

y 

Otomobil Kurbanları 
Serkis Camcıyan isminde bir ihti

ar on giın evvel bir otomobil tara. 
ndan çiğnenmişti. fI 

n 
Di.ın, kaldınlc;lığl Fransız hastaha. 

esinde ölmüştür. 

kı 

Evvelki gün Makbule isminde bir 
z da yine otomobil tarafmdan çiğ· 

enmi ve Haseki hastahanesine 1<:al
ırılmıştı. Bu da dün olmüştür. 

n 
d 

bi 
Kamil oğlu :\!etin de evvelki gün 
r kamyonun altında kalarak yara
nmıştı. Dün Şişli çocuk hastahane
nde ölmü~ür. 

la 
si 

* Şoför HuHisintn idaresindeki !!065 
n umaralı taksi otomobili Üsküdar 

akimiyeti milliye caddesinden ge. 
erken Nuh kuyusunda oturan 60 ya· 
nda Hüseyine çarparak muhtelif 
erlerinden yaralamıştır. 

H 
ç 
şı 

y 

d 
Yaralı bir koç saat sonra nakledil

iği Haydarpaşa nümune hastahane. 
ınde ölmüştür . . 

s 

n 

--.0--

Kaptan ve Makinistler 
Cemiyeti Toplanamadı 

Kaptan ve makinistler cemiyeti· 
in umumi kongresi diin içtima ede. 

t 
g 
d 

memiştir. Cemiyetin üç yüz altmış· 
an ibaret olan azası dün topluntıya 
elememişlerdir. Bunun sebebi aza. 
an iki yüz ellisinin Denizyollarmdr 

memur, mustahdem bulunduğu için 
v ekaletin emrile bu azanın cemıyetle 
münasebeti muvafık görülmemiştir. 
Cemiyetin idare heyeti azaları da 
memur oldukları için dünkü toplan
t ıya gelememişlerdir. 

Urfaldar Bir Bayram 

Günü Kutladdar 
Urfa, 30 (A. A.) - Milli Şefimi

zin Urfayı teşriflerlnin yıl dönümü 
nü dün bütün Urfalılar bir milli 
bayram günü sevinci içinde kutla · 
mışlardır. Bu münasebetle büyük te 
zahürat yapılmış başta Vali, askeri 
komutan, askeri ve mülki erkan ol
dukları halde bütün memurlar, okul 
l ar, esnaf cemiyetleri ve kesif bir 
halle kitlesinin iştirakiyle belediye 
parkında yapılan toplantıda vilAyet, 
belediye, Halkevi, okullar. ve teşek. 
küller adına Atatürk büstüne ~elenk 
l er konulmuştur. 

Parktaki merasimden sonra toplu 
ca Halkevine gidilerek orada Orta 
Okul ö~etmeni Hatip Akdeni'ı: tara
fından Milli Şefin hayatını, milli var
lığımızın tahakkuku uğrundaki son. 
suz hizmetlerini tebarüz ettiren ve
ciz bir hitabe yapılmıştır. Hita~eyi 
Halkevi Başkanı tarafından Milli Se. 
fimizin Urlaya şeref verdiği günü 
anlandıran bir nutuk takip eylemiş

tir. 
Dün bütün okullarda da Milli Şc:-

fin hayatı ve yüksek eserleri hak· 
kında öğretmenler tarafından tale
beye gerekli bilgiler verilmiştir. 
Şehir baştan başa bayraklarla sü:>

lenmiş ve ~ece de her taraf 1envir 
edilmiştir. Belediye tarafından tertip 
edilen biıyük bir fener alayı şehri 

dÖlaşmış ve halkevinde bir toplantı 
yapılmıştır. 

izmirde Umumi Bir 
Mağaza Açıldı 

İzmir - İki milyon lira sermaye 
ile Ankarada teşekkül etmiş bulunan 
umumi mağazalar ve antrepolar ida. 
resi, burada bir şube açmıştır. Şube 
şimdilik serbest depo suretiJe her 
türlü ticari ve zirai emtia \'e mah
sulatı kabul ederek mukabilinde 
makbuz senetleri verecektir. Bu 
makbuz senetleri, halkın ve tacirle. 
rin İzmir bankalarından ihtiyaçları 
nisbetinde kredi temin etmelerine 
yarıyacaktır. 

Ticari vaziyetin bu hareketsiz gün 
lerinde şubenin açılması, büyük bir 
ihtiyacı tatmin edecek mahiyette gö 
rülüyor. 
Şubenin müdı.irlüğüne, umumi mer 

kez muamelat mudi..ıri.ı Hakkı Bayer 
tayin edilmiştir. 

Serbestçe ihraç 
Edilecek Eşya 

Listesi Neşredildi 
Vekiller Heyetince Kabul Edilen Son 

Kararnamenin Esasların ı Neşrediyoruz 

Ankara, 30 (TAN muhabiri bildiri
yor) - Serbestçe ihraç edilebilecek 
eşya hakkında Vekiller Heyetinin ka 
bul ettiği şu kararname, bugün mer. 
iyet mevkline girmiştir: 
"Aşağıda zikredilen eşya, şeraiti?le 

tevafuk ettiği takdirde serbestçe ıh
raç edilir: 

1 - Gümrük tarife kanununuıı be. 
şinci maddesinin 6, 8, l O, 14, 15, 16 
ve 18 inci bentlerinde yazılı şartlar 
altında muYakkaten ithal edilmiş ve 
edilecek e~ya nakil vasıtaları zarf ve 
ambalaj maddeleri. 

2 - Gümrük kanununun 51 inci 
madesine göre, muvakkaten yurda. 
sokulan her türlü nakil vasıtaları ve 
hayvanlar. 

3 - Gümrük tarife kanununun 14 
üncü maddesine göre tanzim edilen 
939 mali senesi bütçe kanununa bağlı 
(İ) cetvelinin 7, 25, 27, 28 ve 32 inci 
numaralarında yazılı bulunan ve ke • 
buli.i muvakkat suretile ithal edilen 
maddelerden milli mahsulat ve ma. 
mulat ile dolu olarak tekra:- ihraç e. 
dileceklcr. 

4 - Deniz ve kara nakil vası • 
talarına verilecek kumanyalar. (An
trepolardan çıkarılacak olanlar da da 
hil.) 

5 - Ecnebi ülkelere gidecek Türk 

Terfie Hak 
Kazanan 

Hakimlerin 
Yeni Listesi 

Ankara, 30 (TAN) - Terfileriııe 
kazai ve inzibati bir mani olmıyan 
hakim ve müddeiumumilerle hakim 
sınıfından sayılanlardan eyhil sonu. 
na kadar terfi müddetlerini bitire
ceklerin listesi Adliye Vekiletinee 
ham·Janmıştır. Listede dördüncü de. 
rece hakimliğe terfie hak kazananlar 
defterinde adliye başmi.ifettişi Ali 
Rıza Güven de vardır. 

Beşinci dereceye terfie hak kaza· 

nanlar şunlardır: 
Amasya reisi İbrahim Özbal, iz. 

mir ceza hakimi Halil Sidar, Ankara 
asliye hulwk h5.kimi Celal Arslan

oğlu, Denizli reisi Salih Zeki Cangir, 

temyiz mahkemesi raportörü Haşim 

Babacan, İstanbul ikinci ticaret rei. 
si ismail Hakkı Tur. 

Altıncı dereceye terfle hak kaza-

ve ecnebilerin kendi istimallerlnc 
mahsus zati eşya ile kullanılmış ev 
eşyası . 

6 - Ecnebi mcmleketleı·den gelen 
yolcuların zati ve ev eşyaları arasın
da getirilip gümriık resmi.ne tabi tu . 
tulmasından dolayı gerl gönderilmesi 
istenilecek eşya. 

7 - Manifesto ve barnameye kay. 
dedilmeksizin yanlışlıkla Tı.irkiyeye 

getirilmiş olup mahallerine iadesirıe 
gümrükçe müsaade edilecek eşya. 

8 - Her hangi bir sebeple gönde
rlldikleri kimselerce teselli.ım edilme. 
yen ve muayyen müddetten fazla kal 
masından dolayı posta idarelerince 
usulen mahreçlerine iade ve ihraçla. 
rı Iazımgelcn posta paketleri. 

9 - Geldiği ve gideceği yerler ve
sikalarına nazaran ecnebi bir ülke 
olup aktarmalı veya aktarmasız, bir 
ambar veya antrepoya konarak veya 
konmaksızın Türkiyeden transit sure. 
tile geçirilen eşya. 

10 - Hududa mücavir yerlerimiz. 
de kurulan pazarlarda r.ıübayna erli
lecek ve kıymeti 1 lirayı geçmeyen 
hububat vesaire gıda maddeleri, kıy· 
meti 10 lirayı geçmiyen sair eşya ve 
kıymeti 5 lirayı geçmeyen küçük baş 
hayvan ile kıymeti 15 lirayı geçme
yen büyük raş hayvanlar." 

BURSADA 
18 EV VE 
DÜKKAN 
YANDI 

Bursa, 30 (TAN muhabirinden) -
Dün gece sabaha karşı Kayan çarşı· 
sının keresteciler içinde bir y~n 
çıkmış, ateş ancak 3,5 saat sonra 
söndürülebilmiştir. Çoğu kereste de. 
polarından ibaret olan ateş sahasın
da, 18 ev ve dükkan tamamen kül ol
muştur. 

İtfaiye yangın yerine geldiği ?.a

man ateş büyümek istidadını göster· 
diği için, mühim gayretler sarfına ih .. 
tiyaç hasıl olmuştur. 
Yangının 2000 liraya sigortalı bu. 

lunan Hüseyin Hünsünün kereste 
dükkanından çıktığı zannedilmek. 
tedir. 

Zarar ve ziyan miktarı henüz bel
li değildir. 

Yeni Bareme Göre 

Kadrolar 
nanlar şunlardır: Ankara, 30 (TAN) - İstanbul hu. 

İkinci sınıf adliye mlifettişl Şevki susi muhasebesi ile belediyenin yeni 
Yalım, Malatya hukuk hakimi Meh. bareme göre hazırlanmış olan kadro. 
met Ali Aktan, Muğla hakimi Kadri ları dahiliye vekMetine gelmiştir. Ve 
Turan. Giresun ceza htıkimi Kbım kAlet bu kadroların haztrlanmasına 

eski kadronun esas alınmadığını ve 
Ünal, İstanbul icra hakimi Ragıp ld -yeniden bazı ihdaslar yapı ıgını 
Tenlik, Niğde reisi Neslp Akalın, 1· görmüş, kadroyu tekrar tanzimi için 
kinci sınıf adliye müfettişi Muhtar iade etmiştir. 
Uğurlu. 1 

Yedinci dereceye terfie hak k2zn. 1 
nanlar: 

Kayseri ceza hakimi Sırrı, Gebze 

hukuk hakimi İsmet Belür, Çanakka

le hukuk bakimi Sadullah. Fethiye 

hukuk hakimi Mehmet Özyol, Mus. 

tafakemalpaşa ceza hakimi Bürha

nettin Özger, üçüncü sınıf adliye 

müfettişi Kazım Tura, İstanbul sulh 

hakimi Osman Nuri Bilgin, İstanbul 

sulh hAkimi Halit Korkut, Hendek 

hukuk hakimi Faik Öztimur, Elbis. 

tan hakimi Ahmet Necati Akyokuş, 

Vezirköprü hukuk hakimi Ali Hay

dar: üçüncü sınıf adliye miıfettişi 
Rahmi Esen, Erdek hakimi Ahmet 
Şevket Tuna, İstanbul sulh hakimi 
Halil Kamil Gunas, Maraş hukuk ha. 
kimi Osman Nuri Akpınar, K. Eli 
sulh Mkimi Ömer Hilmi. 
Beşinci derece müddeiumumtllk 

sınıfına terfie hak kazananlar arasın
da Tekirdağ müddeiumumisi Salih ve 
Bursa müddeiumumisi Tahsin de 
vardır. 

Fransada Komünist 

Takibatı Şiddetlendi 
Paris, 30 (A. A.) - Paris Marsilyo. 

Toulon, Dunkerque ve Li!Je'-fe polis 
komünistlere karşı takibata devam 
etmektedir. Pariste Humanite gaze
tesi idarehanesinde ve Rusyava ilti
ca eden komünist mebuslardan l\lart 
ynln evincıe nraştırmalar vapumış

tır. 

Belçikada vaziyet 
Brüksel, 30 (A. A.) - Reıcsistle

rin organı olan Kays Reel gn7etesı. 
bu sabahki nüshasında Belçı\.a ko. 
münist partisinin feshini ıstel'T'ekta 
ve bu partiye mensup olan mebusla
rın parlamentoda açıkça Mo:,,lrnvn. 
nın emrinde bulunduklarını söyle
miş olduklarını hatırlatmakta:b!'. Bu 
gazete, şöyle yazmaktadır: 

"Kremlin'in ve bilfiil harbe ıııtirak ct
miı olan Ruıyanın emrinde bulu .. an siya
si bir Belçika &'rupunun faaliyetine naha 
ziyade müsamaha edilemez. E'J18Cn bitaraf 
olmıklıfımız dolayısile Ruııyanm 'B~lı;'ka· 

da siyasi bır partisi ve matbuatı bulunma
sını ve memleketimi de propagarda )lap· 
masmı tecvlı ec!mıeYlı" 



- . . . . . 

RADVOLiN 
' . 

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

dislerinizi . fırcalavınız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. kırıkhli, ve bütün ağrllarınizl derhal keser. 
wnr icabında günde 3 kaşe ahnabilir. yz:u 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Çanakkale müstahkem mevkii için kapalı zarflc.o 15.000 kilo sadeyağı alınacak._. 
İhalesi 7-10- 939 cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede müstahkem mevki satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Sade y.lğtnın beher kilosu 100 kuruştan 15.000 Li
radır. Muvakkat teminatı 1125 liradır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 
maddelerindeki vesaik ve muvakkat temi natlarile birlikte ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona müracaatları (464) (7573) 

* * A&a~ıda yazılı unun kapalı zarfla eksiltmesi 17-10-939 salı günü saat 15 de tz
mitte Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ankara, 
İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte Tümen satınalma komisyonlarmda 
görülür. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel ilk teminatlarını ihtiva e-
den kapalı zarflarını İzmitte tilmen satınalma komisyon~" vermeleri. (7734) 

M evkll M lktarı Tutarı ilk teminatı 

Adapazarı 

Tuzla 
Gebze 

kilo Lira Lira Kr. 

390,000 
132,000 
168,000 

48,750 
16,500 
21,000 

* * 

3656 25 
1237 50 
1575 

fskenderundaki birllkler için aşağı.da ynzılı iaşe maddeleri kapalı zart usulile sa-
tın alınacaktır. Tahmin !iyatile ilk teminatları hizalarındadır. İstekliler şartname
leri gl>rmek için Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri ve İskenderunda alay satın 
alma komiı:ıyonlarında görebilirler. Tekllt mektupları aşağıda yazılı gün ve saatte 
İskenderunda ~atın alma komisyonuna makbuz mukabilinde vermiş olmalıdır. (7735) 
Clnıl miktarı :rahmin bedeli Muvakkat ihale gUnll saati 

teminatı 

kllo Lira Lira 

Ekmek 1,162,000 104,580 7844 23-10-939 9 
Sığır eti 195,300 39,060 2930 " " " 11 
Sade yağl 22,400 23,520 1764 .. H • 14 

Kuru ot 887,000 31,045 2328 .. " n 16 
Yulaf 1,133,000 62,315 4674 24 .. .. 9 

* * Denizlideki krtıı.atın ihtiyacı olan 368,500 kilo Unun ekııiltmeılnde talibi cık
madığından ilk pazarlıiı 3 _ 10 _ 939 salı günü saat 11,30 da ikinci pazarlığı 
13 - 10 • 939 cuma günü saat 11,30 da ve son pazarhfı 23 - 10 - 939 pazartesi günü 
saat 11,30 da yapılacaktır. Unun şartnamesi Ispartada Tümen Satmalma komisyo
nunda görülür. Muhammen tautarı 39,429 lira 50 kuruş ilk teminatı 2957 lira 23 
kuruştur. Iııteklilerin belli saatte Ispartada komisyonda bulunmaları. (506) (7838) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
Hadımköy _ Terkos _ Karaburun yolu şose tamiratı acık eksiltmeye 

«onulmu$tuı·. İhale 16 _ 10 w 939 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende ya_ 
pıhıcaktır. Muhammen bedeli 5000 lira 55 kuruş ve ilk teminatı 375 lira 4 :.uruştur. 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin buna 
benzer en az 3000 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen. 
ni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muay. 
y en ısaatte daimi encümende bulurunalan. (7903) 

İlk 
Teminat 

Muhammeıi 
Bedeli 

* * 
189,75 2530,00 Hastanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak 1980 kilo Be

yaz P eynir, 630 kilo Kaşar Peynir, 3400 kilo Reçel. 
80,52 1073,58 Kumkapı tahsil şubesi binasında yapılacak tamirat ve 

tesisat. 
37,50 5(10,00 'l'amiratı mütemadiye amelesi tarafından yapılmaktıı 

olan yollar için alınacak 125 metre mikap Çakıl. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 9 - 10 _ 939 Pazartesi günıi saat 14 de daimi encü. 
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görü
lebilir. Kumkapı tahsil şubesi binasında yapılacak işe talip olanların fenni ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile iha. 
11' günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları (7632) 

* * Emniyet müdürlüfünün tahtı İşgalinde bulunan belediye malı binanın tami. 
ri ac;ık ek.;iltmeye konulmuştur. İhale 6 _ 10 _ 939 Cuma ıünü saat 14 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 2104 lira 70 kuruş ve ilk teminat 157 
lira 85 kurustur. Şartname zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde ıörü!ebilir. 

Taliple·rin ihaleden sekiz giin evvel Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
fenni rhliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü m'u. 
a.yyen saatte Daimi encümende bulunmaları. (7535) 

Milli . Müdafaa VekCiıletinden: 
Veklllet tercüme şubesine bir İngilizce miitercimi alınneaktır. Ayni zamanda iyi 

fransızca hilen tercih olunur. Yapılacak im tihandn ehliyet sabit olunca bidayette ve
rilecek tieret 160 liradır. Bu ücret gösterilecek mesai ile (210) liraya kadar çıka
rılabilir. Tallp olanform hal tercUmelerile birlikte Vckalele birer istida ile müra-
caatları ilan olunur. (512) (783()) 

OSMANLI BANK.ASI 
1 L A N 

'<Aile Sandığı,, piyangosu 
Memlekette tasarruf fikrini teşvik için 

Osmanlı bankası tarafından ihdas edilen 
"Aile sandığı" piyangosunun ikinci keşi
desi 25 eyhll 1939 tarihinde noter huzurun
da icra edilmiştir. 

Birinci ikramiye olan T. L. 1000 nı 

Giresun Osmanlı Bankası müşterilerinden 
biri kazanmıştır. 

Diğer 4 adet 250 şer Türk liralık ikra
miyeleri Bursa, Gaziantep, İzmir ve Ye
nicami ~ublerimizdeki müşterilrimiz al -
mıştır. 

T. L. 100 - , T. L. 50, ve T: L: 25 lık 
diğer ikramiyeler, Istanbul, Ankara ve di
ğer şubelerde bulunan muhtelif tevdiat es
habına isabet etmi,tir. 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 

Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çö- · 
rekte Fındık, Her Tathda Fındık, Cepte 
Fındık, Ayakta Fındık •••• : bir hayattır. 

Fındıkh Çörek, Yazın Fındıklı Kışın 

Dondurma 
İsbu piyangonun gelecek. kesidesl 25 

mart 1940 tarihinde yapılacaktır. 

'>r. SUPHI SENSES 

1 tctnır yoTian ha!!talıkla~ mOtelıaııınsı 1 
"J~:Yoı?lu Yıld11 sinemaSl karsısı Lek
ler apın-tıman. Faklr11!1"~ oarMl7. 

' "t"l! 43!l2 ' , , _,, 
Kuvvetin ÖZÜDÜR . 

FINDIK TARIM SATIS KOOPERATİFLERi BiRLiGI 

T A 
...... _________ ______, 
" , ......................... ı .............. ~ 

Devlet Denizyolları İşletmesi 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

İ\lleri yapılrr. 

TAN Matbaası • lstanbul 

Telefon: 24310 

, .................................... . 
T. iŞ. BANKASI 

1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plam 

32.000 Lira Mükafat 
Kura ke§ide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 EyUil, 1 tkinc:iteırin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 ,, 
8 ,, 500 ,, 4,000 ,, 

16 ,, 250 ,, 4,000 ,, 
60 ,, 100 ,, 6 ,000 ,, 
95 ,, 50 fi 4,750 ,, 

250 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla. yalnız 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

' 

~ ..................................... ~, 
Harp Akademisi Saflnalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 317 lira 90 kuruş olan harp akademisi müştemilatının 
s u tesisatı pazarlıkla münakasaya konmuştur. 

2 - Pazarlık münakaııası 2 - I. Teş. 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
11 de Yıldızda harp akademisi binasında müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 - $artnam~ ve ke~ii'namdel'inl görmek istiyenlerin her giln paıarlığa girecek. 
terin de Beşiktaş mal müdtirlüf;üne yatırılmış 24 liralık t emiriat makbuzlarile m ez_ 
kur &"Ün '\'e saatte komisyona r.ıii:al:;atları. "7344,, 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyon~ ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli " 16,275,, lira olan ''150.000,, kilo Nohut, 17 - 1. Teş. 

rin - 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalx zarfla alınacaktır. 
2 - İ l k teminatı "1220,, lira "63., kuruş olup şartnamesi her gün komisyon

dan parasıı olarak alınabilir. 
3 - hteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek!eri kapa_ 

1ı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline k:\dar Kasmıpa-
şada bulunan komisyon baııkanh~ına vermeleri. (7719) 

11- • 
1 - Tahmin edilen bedeli (37 .575) lira olan (75.000) kilo zeytinyağı 17 - ' 1. 

Teşrin - 1939 ta rihine raslayan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (2818) lira (13) kuruş olup şartnamesi her ıün komisyonclan 
(188) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekler; ka" 
palı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım-
paşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri (7720) 

iktısat Fakültesi Dekanhğından: 
Iktisat Fakültesinde 30 lira maaşlı iki asistanlık münhaldir. Istekli olanlarm 

ı,eraiti ôfrrenmek üzere 7 - 10 • 939 tarihine kadar I ktisat fakültesi dekanlığına 
müracaatları. (7741) 

Devlet Demiryolları ve Limanları bletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2000 lira olan 1 adet sertlik muayene cınazı ııe ;, aaet d11rbe 
ile sertlik muayene cihazı 5 - 10- 1939 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komiı:ıyon tarafından kapalı zar.{ usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 150 liralık muvakkat teminat kanunun tayin ettiği ve
slkal:ırla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gtin (14) on dörde kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lflzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda para~ız olarak dağıtılmaktadır. (7450) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Mühendis kısmı makine ve inşaat şubelerine alınacak talebelı-rln dilhul imtihan

lan Teşrinievvelin ikinci Pazartesi günü saat Dokuzda Yıldızdaki okul binasında 
yapılacaktır. (7549) 

Umum Müdürlüğü İlanları 
MUDANYA HATTI KIŞ TARiFESi 

İstanbuldan 3 Birincitcşrin 939 salı sabahı kalkacak postadan itibaren 
Mudanya h:\ttmda kış tarifesi tatbikine başlanacaktır. Kış tarifesine nazaran pos
talar İstanbuldan Pazar, Pazartesi ve Salı günleri saat 9,50 de Çarşamba, per
şenbe ,.e Cuma ıünleri saat lS,00 de ve Cumartesi günleri saat 13,30 da kalka. 
caklardır. Bu suretle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğle üzeri Mudanya
dan geleceklerin ayni gün saat 15,00 de Mudanyaya dönmeleri temin edilmiştir. 

(7924) 

" • 
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KLı~E. KLLŞELER 

~ ...................................... ..... 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türle Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat frankasında kumbarah ve ihbars ız tasarruf hesap1annda en 
aı. 50 lirası bu lunanla; a senede 4 defa çekilecek kur'a ile dŞağıdakı. 

40 
100 
120 
160 

Adet 
,. 

• .. 
,. .. 
• 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ı .ooo Liralık 4,ooo 

500 ., 2.000 
250 
100 

- 1 

40 
20 

•• 1,000 
,, 4,000 .. 5,000 .. 4,800 

" 3.200 

Lira 

• .. 
., 
"' .. .. 

DIKKAT: Hesaplartndaki paralar bir sene içinde 50 hradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kmala r senede 4 defa , 1 Eylö.l, 1 Birincikanun, l Ma rt ve l Haıuran 

tarihlerinde cekilecektir. 

~ ..................................... .,, 
Sahibi ve Neşriyat Müdiir ij Ha lil L utfü OÖRl>ÜNCtl. Gazetecilik ve 

Nf'qrivnt T L . S . RAc; rJd ı /h v t-T T AN '\<TrıfhAA Cl 


