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Doğruya Bir Tecavüze Maruz Kalırsa, 
lngiltere ve Fransa Fiilen Yardım Edecekler 
Yeni 1 aahhütler, 7ürkiyeyi, Rusya Re 
MüsellBh lhtilBf a Sebep Olacak Biz 
Harekete Mecbur Edemiyecektir 
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Bulgaristan 
Mühim Kararlar 

Arifesinde 

T ekrer Köseivanof 
T araftndan Kurulacak 
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PENCEREMDEN 

Hcirp ve Neş'e 
Yazan: M. Turhan TAN 

F ran ızlar neşeli ınilletlirler. 

Tehlikeyi kar ılamağa, tehli · 
keylc boğuşmağa ve tehlikeyi yen • 
fueğe karar vermeye görsünler. On· 
ların bu karardan dönmelerine im. 
kan yoktur. Artık giile güle, arkı 

söyliye SÖ) )iye, belki otuz., belki yüz 
yıl harp ederler. 

Fransızlann karakteristik '·asıf • 
lan da iyi ve fena vaziyetlerde şen 

kalahilmeleridir. Onlar bir şal'ap sof 
ra ı ha ında na ıl gülerler ve eğle • 
nirlerse ateş yağmuru altında da 
ayni ne eyi muhafaza ediyorlar, teh· 
Jikeyi kahkahaları ile korkutu~ or • 
Jar. 

Majino hattı önlerindeki çarpış· 
malnrı bildiren haberler dikkatle o· 
kunur.sa göriilür ki Fransızlar, hugü
niin ağır artları içinde de cibilli 
meziyetlerini kaybetmemiıler 'f! l\la 
jino hattını bir de neşe çemberi ile 
per~inlemi lerdir. 

Pusu kurmak, ağlar yaymak \'e 
bunlara benzer tertiplerle düşman 

yakalamağa çah§mak hep neşeyle 

yapılabilen işlerdir ,.e Fransızlar a · 
jans haberlerine bakılırsa, bu i leri 
basarmakta gerçekten maharet gös· 
tcrmektedir. 

Dört beş ıün önce onlann Alman 
mayin tarlalar!"& doğru bir iki sürü 
domuz sürdüklerini gazetelerde o -
.kudum "'e bir hayli güldüm. Bu do. 
muzların kuyruk sokumlarına biraz 
neft sürülmüş müdür, bilmiyorum. 
Fakat burunlarım yere doğru eğe· 

rek alabildiğine koşan bir kaç yüz 
-domuzun, ikide bir infilik edecek 
mayinlerden ürkerek hızlannı çıl • 
gın bir seviyeye çıkaracaklarını dil· 
ündükçe ve bu deli yürüyüşle Al. 

man hatlarına varabilecek hayvan • 
c:ıklarm orada • mevzii olsun • hu. 
sule getirecekleri panikleri gözönü • 
ne getirdikçe §CD bir filim eyredi. 
yonnuşcasına kahkaha savurup dur· 
dum. 

Ayni zamanda bu usulün ilk ınu· 
ddi olan Anibali hatırladım. Malfim 
olduğu ı(zere bu 7at Pircneyi ''C Alp · 
ı . p .dft(l . d.k erı aşıp o va ısıne ın ı ten sonra 
diişman tarafından ihata edilmi gibi 
bir vaziyete düşmü tii. İçinde bulun. 
duğu vadiyi kapayan geçitlerin hep· 
si diışmanın elindeydi. Anibnl bir 
hayli zaman düşündü ve nihayet bu 
garip çenberden kurtulmak için şu 

çareyi buldu: Dil man ordusuna hay· 
vanları saldırmak! ... Onun ordug;. • 
hında uradan buradan yakalanıp 

getirilmi bir çok hayvan vardı. Bun 
Jardan 2000 ökiiz seçtirdi. boynuzla. 
nna çalı demetleri taktırdı ''c bir 
gece bu demetleri ateşletip hR~·van
ları düşman elindeki bir geçide doğ· 
ru salıverdi. Öküzler, birer seyynr 
nlcşale gibi geçidin sağına. soluna 
doğru ilerliyorlar ve tepelere tırma· 
nıyo:rlardı. Geridi bekleven dfü:ınan ;ı; • .. 

müfrezesi, bu yiiriiyen, böğüren, 

koşan garip şehriiyinden bir ey 
anlamıynrak ökiizlerin ardına diis • .. 
tüklerinden Anibal de sessizce or • 
dusunu yiiriittü, geçidi gecti sclii • 

~ , 
mete erdi. 

Şimdi neşeli bir oyun gibi telUk· 
ki olunan şu domuzları Zigfride doğ· 
ru sürme hareketinin bir gün tek • 
rarlanması halinde a~ ni neticeyi 
vereceğini ve Fransız ordusunu ile
riye doğru götüreceğini niçin müm· 
kün görmiyelim? .. "Buna kim itlemi 
imkan derler • olmaz, olmaz deme, 
olmaz, olmaz!,, ... 

Başkasına Varmak İçin 

Kocasına Zehir 
lçiren Kadın 

Yeni Çeşit Dolandarıcılıklar icat Eden 

Avramın da Tevkif Edilmesine Karar Verildi 
Silivrinin Alibey mahallesinde oturan Hava, on sene beraber 

yatadığı kocası Hasan Kahyayı yoğurtuna zehir koymak suretile 
öldürerek hem kendisi ba,kasile evlenebilmek ve hem de kızı 
Fatmayı başkasına verebilmek hak· ·--------------
kını kazanmak istemişti. Ağır ceza 
mahkemesinde bu davaya başlandı. 

Suçlu yerine çarşaflı ve dört çocuk 
anası olmasına rağmen çok genç gö. 
rünen güzelce bir köylü kadını geç. 
ti. Kucağında dn ild yaşlarında bir 
çocuk vardı. Davacı olması lazım ge
len kocası Hasan yoktu. 

Okunan kararnameye göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Havva, iyi geçinmediği kocasının 
vücudünü ortadan kaldırmak iste
miş, herhangi bir vasıta ile çok şid. 
detli ve müessir bir zehir bulmuş, 

bunu kocasının yiyeceği yoğurta koy· 
muş ve ilk kocasından olan on iki 
yaşındaki kızı Fatınaya: 

- Kızım ben tarlaya calışmıya 

gidiyorum. Buraya yoğurt koydum. 
Bu yoğurdu sakın sen yeme, çocuk. 
lara da yedirme, Baban kalkınca o. 
na ver, demiş ve çapasını alarak tar
laya gitmiş. Hasan Kahya, uykudan 
kalkmış, karnını doyurmak istemiş, 
Fatma annesinin bıraktığı yoğurt ta
bağını babasının önüne getirmiş. Ha
san Kahya bu yoğurttan bir lokma 
alınış. yemiş. İkinci lokmayı ncı ol· 
duğu için yutamamış, çıkarmış. Yo. 
ğurta zehir konduğunu anlamış, 

ve derhal yoğtirda htıH:Omet "d"oJ.toru 
Şemscttine göndermiştir. 

Kimyane yoğurdun içinde gayri uz· 
vi şiddetli zehirlerden cıvsı mürek
kebatı bulundugunu tesbit etmiştir. 
Sorgu hakimi Havvanın ceza kanu. 
nunun 448 inci maddesine göre ceza. 
landırılmasını istiyordu. 

Reisin suali üzerine Havva, ken· 
dini şu suretle müdafaa etti: 

- Hasan benim 10 senelik kocam. 
dır. Kendisinden iıç kıı:an1nı, eski 
kocamdan da bir kızanım var. Za. 
ten fakir bir aileyiz. :8iribirimizin 
yardımile ancak geçinebiliyoruz. Ben 
onu nasıl öldürürüm. Yoğurdu e
vimde yaparım. O yoğqrdun yansını 
ben aldım, tarlaya gittim. Yarısını 
Hasan Kahyaya bıraktım. Evde dört 
tane küçük çocuk var. Ben zehirli 
yoğurdu onların yanına nasıl bıraka

bilirim. Kocam, babalığımın satmak 
istedigi bir ev yüzünden !>ana dar. 
gındı. Bu zehiri kendisi koymuş ve 
bana iftira etmiş olacaktır. Ben ka· 
tiyen kabul etmiyorum. 

Mahkeme şahit celbi için başka gü. 
ne bırakıldı. 

Dolandırıcılığın yeni ,ehilleri 

Gece, Pehlivan 
Güreşi Y apllıyor 
Başta Mülayim, Servet, Pomak 

Mustafa olmak üzere memleketin 4 
bir yanından gelerek İstanbulda top. 
lanan pehlivanlar her nkşam Vezne· 
cilerde Süleymaniye kli..'bU lokalinde 
ciddi miısabakalar yapmaktadır]ar. 
Bu güreşler lokali dolduran meraklı.. 
lar tarafından alaka ile takip edilmek 
tedir. Bugünlerde yağlı güreşlerle 

beraber serbest güreş müsab~alorı 
da yapılacaktır. r 

ikinci Küme Maçları 
İkinci küme maçlarının eks~rlsi 

Süleymaniye stadında yapılnrnktadır. 
Bazı klupler bu statta intizamın tc. 
min edilemediğini ve bu yüzden de 
maçlarda hadiseler çıktığını ileri sü· 
rerek şikayet etmekted:rlcr. Klupler 
bu itirazlarını ajanlığa resmen yapa
caklardır. 

Deniz Müsabakaları 
Mekteplilerin kliipler<len ayrılma 

kararına raümen, bu sene deniz mü. 
sabakaları ajanlığın aldığı terti. 
batla çok muntazam bir kilde ce.. 
reyan etmış ve ı urkıye rekorları a 
elde edilmiştir. 

Maslak Yolunun Yeni 
Bir Kurbanı Daha 

Üç gün evvel Maslak yolunda bır 
otomobil faciası daha olmuş. ·şoför 
Burhanın idare ettiği 16!0 numarı:..lı 
otomobil yolun kenannda yürüyen 
Tahir isminde bir gence çarparak 
ağır surette yaralamıştı. Tahir, dün 
kaldırıldığı Sişli hastahanesinde öl. 
müştür. Tahkikata el koyan müddei 
umumi muavini Reşat Sakn, Beyoğ
lu sulh hlkimi Kamil ve Belediye 
mühendisi Beşir Tezel ile hadise ye. 
rinde keşü yapmıştır. Şoför Burha. 
nın korna çalmadığı ve yolun çok 
kenarından gittiği anlaşıldığı için 
dördüncü sorgu hakimi tarafından 

tevkif edilmiştir. 

lstanbul • Berlin Hava 
Seferleri Tekrar Baıhyor 

Lufthansa Alman tayyare şirketi, 
hükumete müracaat ederek harp do
layısiyle Eytulün ilk haftns.nda ke
silen Berlin - İstanbul heva sefer-
lerlne tekrar başlamak ıçin miisaa
de istemiştir. Seferlere bir kuç güne 
kadar başlanacaktır. 

Seferler haftada dört giin yapıla· 
cak ve İstanbul - Sofya - Bel
grat - Roma yoluyla Berline 11 saat 
te gidilecektir. ' 
Diğer taraftan Rumenler de İstan

bul - Bükreş hava postasına gayri 
muntazam olarak devam etmekte
dirler. 

Trikotai 
Eşyası 

Yapılmıyor 

Piyasada Bu Malların 

Büsbütün Kalmaması 

Tehlikesi Var 
İthalatın 1lzalması dolnyısıy. 

le trikotaj fabrikaları hii~ iik 
sıkıntıya diismü~lerdir. Bizde -
ki fabrikaların makineleri Al· 

,man mamulatı olduğundan bu 
makineler için lazım olan iğne· 
lerln getirilmesine imkan kal • 
maması bu sıkıntının başlıca se
bebidir. Çünkü bu makinelere 
Fransız ve İngiliz iğneleri uy· 
mamaktadır. Bımun netice j o· 
larak trikotaj eşyasının fiyatla. 
rı yükselmektedir. Elde mev • 
cut ve rnamUI eşya tiikendikten 
sonra, yeniden imalat yapılaını 
yacağı için piyasada trikotaj 
eşyasının büsbütiin kalmaması 

tehlikesi baş gösterecektir. 

Azzh Bir 
Yankesici 
Yakalandı 

Sabıkalı Murat 

Bir müddettenberi şehrin muhtelif 
semtlerinde faaliyette bulunan sabı. 
kalı yankesicilerden Murat nihayet 
dün yakalanabilmiştir. 

Murat en son olarak Üsküdarda o
turan Tevfik isminde bir müteknidin 
bankaya götürmekte olduğu 1050 li
rasını çalmıştı. Memurlar tarafından 
şiddetle takip edilen hırsız. evvelki 
akşam İstikltıl caddesinde dolaşan bir 
sigorta şirketi direktöriiniın cebinde. 
ki 307 lirayı çalmış, ortadan kaybo· 
lacağı sırada paralarla beraber yaka. 
lanmıştır. 

Eski Devlet Şurası 

Binası Tamir EdHiyot 
Yeni teşekkül eden mahkemelere 

tahsis edilecek olan eski Şurayı 

Devlet binası Adliye Ve)tiilcti tara· 
fından satın alınmıştı. Nafıa Müdür
lüğü tamirat keşfini yaptırdığından 
bugün münakasası yapılacaktır. Ta· 
mir biter bitmez tapu daıresinde ça
lışan bütün mahkemeler bu binada 
toplanacaklardır. 

Yeni kurulacak Adliye binasının 
yerindeki enkaz da tamamen kaldı
rılmıştır. İnşa işi yakında münaka
saya konacaktır. Sarhoıluğun 

Sonu Budur 
Kasımpaşada balıkçı Mişonn ait 

~5 numaralı evde yapılan bir eğlenti 
esnasında Balatta Dibek sokağında 
otuFan İsak ile arkada ı İlya ara· 
ıında sarhoşluk yüzünden kavga 
cıkmıştır. Neticede İsak İlyayı bı
çakla muhtelif yerlerinden yaraladı
ğından ~akalanmış, tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Evvela askere çağırılan gençlerin 
evlerine giderek onların kışladan el
bise istediklerini ileri sürmek sureti· 
le dolandırıcılıga başlıyan şekerci 

Avram, bununla iktifa etmemiş ve 
işi büyı.itmiye başlamıştır. Avram bu 
sefer de başka memleketlerde akraba 
ve taallukatı bulunan kimselere mu
sallat olmuş ve onların adlarını ve 
bulundukları memleketleri öğrene

rek evlerine gitmiye ve bu kabil kim 
seleri dolandırmıya koyulmuştur. Bu 
arada bir kaç kişiyi ikna edip elle. 
rinden parayı almış, faknt kandmı· 
madığı kimselerle de birlikte bir san 
dala binerek rıhtımdaki vapurlardan I 
birisine yanaşıp bir şeyler söylemek 
suretile emniyet temin eylemiş, pa. 
raları almış, rıhtıma çıkar çıkmaz sa· 
vuşmuştur. 

SUAL CEVAP 

Balya Altında Kaldı 
Çakmakçılarda bir mağa1.aya ma· 

nifatura balyesi tapyan hamal Ma
latyalı Hasan, kazaen ayağı kayıp 

düşmüş ve balyanın altında kalarak 
muhtelif yerlerinden tehlıkeli suret
te yaralanmıştır. Hasan cankurta
ranla Cerrahpaşa hastanesine kaldı· 
~lmıştır. 

Avramın dün Sultanahmet sulh 
cezada sorgusu yapıldı. Suçlu dedi 
~= : 

- Ne yapayını, bay hakim, yeni 
evlendim. Kanma karşı zengin gö.
rünmek için böyle yapmıya mecbur 
kaldım. 

Hakim cürmün temadisin'"' mani 
olmak için Avramın tevkıfine knrar 
vermiştir. 

.. 
8 - llıe bakalorya11na glrenler ne· 

lerden imtihan olunurlar, ayrıca olgun· 

luk imtihanına girmek zarurt ınldlr? im· 
tlhan için nereye müracaat etmek il• 

zımdır, llıe on birinci aınıf edebiyat 
k11mında hangi derıler okunur? 

C - Liseyi bitirme imtihanına ede. 
biyat veya fen kollarından hangisinden 
airmiılene ona ıöre i m t i h a n a 
tabidirler. Meııeli her namzet tabi ol. 
duiu kompozisyon imtihanından başka 
edebiyat kolundan imtihana ılrmiıse e. 
debiyattan, felsefe ırupundan veya ta
rihten, tabiiye ırupu veya mantılı "ru. 
pundan imtihana tlbidir. Fen kolundan 
ıircnler: Matematik grupundan, fiıık 
veya tabıiye ırupundan, felsefe grupun. 

dan veya tarihten imtihana tibidirler. 

2 - Lic" bitirme lmt.honınd mu 
vaffak o1up da yiıksek tahsile deva:n et
mek isteyen her ıahıı olaunluk imtiha
nına tibidir. 

3 - Bu imtihan için Maarif Vekileti 
orta tedrisat umum müdurlüğune mü. 
racaat etmek lizımdır. 

4 - Liıe on birinci ıın. 
kolunda: 

Jcbiyat 

(Tabiiye, cebir, felıefc, edebiyat 
kimya, fizik, lisan, askerlik, tarih, cot. 
rafya) okunur. 

Fen kolunda futa olarak cebirle be· 
raber muaelleHt, Jı:oamotrafya okunur. 
Buna mukabil bu kolda felıefe derıleı i 
yoktur. 

20 • 10 • 939 === 

ihtikarla Mucadele 

Kömür Tacirleri 
Malını Saklıyor 

Çivi ve Karpit İşleri Tetkik 

Mürekkebin Ucuzlatılmasına 

Ediliyor ve 

Çalışılıyor 
lhtikarla Mücadele Komisyonu dün öğleden sonra Ticaret Mü

dürlüğünde toplanarak çivi ve karpit tüccarlarını dinlemittir. 
Komisyonun içtimaı geç vakte kadar devam etmiftir. ~ 

-, Kömürler aaklanıyor 
Diğer taraftan bir çok kömür tüe-Kadıköyde 

İmar Faaliyeti 
Vali ve Belediye Reisi, dün Kadı

köyüne geçerek Kadıköy belediye da
iresinde tetkiklerde bulunmuş, sonra 
yanında Kadıköy ve Kartal kayma· 
kamlarile nafıa müdürü olduğu hal
de kaza dahilindeki imar faaliyetini 
gözden geçirmiştir. Bu arada Bele. 
diye reisi Taksim bahçesınde olduğu 
giib iskeledeki parkın da tevsi ve ten. 
vir edilerek imar edilmesi için ala
kadarlara emir vermiştir. İskele 

parkı bütün kumluk sahasını ihtiva 
etmek üzere genişletilecek. muhtelif 
tarhlara ayrılarak tenvir edilecek ve 
ağaçlandırılacaktır. Bu hususta ha. 
zırlanacak plan, bahçeler mütehassı
"ı Lovun da tetkikinden geçirildikten 
sonra tatbik edilecektir. 

Belediye reisi parktan sonra, bele. 
diyenin yanında Maliye Vekaleti ta. 
rafından yeni yaptırılmış olan mal· 
müdürliığü binasını gezınil?tir. 

Lütfi Kırdar, bu binada gördüğü 

mükemmeliyetten dolayı memnun 
kalll)l.S X:adılrnv rf;;..,~~ .... - "' •• 
\7ekaıetıne yazaığı bir mektupta, bu. 
nun gibi bir kaç bina yaprnak sure. 
tile şehrin süslenmesine hizmet etti
ğinden dolayı şükranlarını bildir
miştir. 

Tahsil şubesinden sonra halkevi 
binası inşaatı gözden geçirilmiş ve 
binanın bir an evvel ikmal edilmesi 
emredilmiştir. 

Daha sonra da, Kadıköyden Bos. 
tancıya kadar devam eden saha da· 
bilinde yeni yapılan, 17 kilometreye 
baliğ olan ve 132 bin liraya mal o
lan yollar gözden geçirilmi§tir. 

Bu yolların 14 kilometresi asfalt, 
3 kilometresi de şose oi.arak inşa e. 
dilmiştir. 

Vali, Kartal ve Pendikte 
Vali, evvelki gün de Kartala git

miş, hükumet dairelerini, belediye
yi, partiyi, gençler birliğini teftiş et
miş ve Kartalın ihtiyaçlarBe meşgul 
olarak kaymakam ve Kartal parti 
başkanı ile görüşmüştür. Vali, Kar
tal fırınlarının ekmeğini de muayene 
etmiştir. Bundan sonra Pendiğe git
miş, orta mektebi gezmiştir. 

Kaldırım Taıı 
Son zamanlarda gerek İstanbulda, 

gerek civar şehirlerde yol inşaatı ço. 
ğaldığından Erdckteki kaldırım taşı 
madeninin istihsalatı ihtiyaca teka
biil etmemiye başlamı tır. Bunun ü
zerine Bigadaki madenler de faali
yete sevkedilmiştir. Ayrıca Kapıda· 
ğı madenindeki amele postaları tez
yit edilmiştir. 

Gümrüğe Ahnacal< 

Memurlar 

carlarının da ellerindeki kömiiru sak
ladıkları anlaşılmaktadır. Bugün pi. 
yasada sömikok yoktur. Alakadarın. 
rın iddialarına göre bazı tüccarlar, 
ellerinde kömür olduğu halde satma
maktadırlar. Bu arada bir yerde 500, 
diğer bir tüccarda da 1200 ton sömi. 
kokun saklandığı iddia edilmektedir. 
Bununla beraber bu ay sonunda 
Zonguldaktan kafi miktarda sömikok 
getirileceği temin olunmaktadır. Sö
mimkokun bugün fiyatı da 23,5 lira
dır. 

Ecnebi kömürlerin gümrük 
ruimleri indirilecek 

Piyasada şayi olan bir rivayete gö. 
re de Danzig ve Silezya kömürlerinin 
gümrük resminden iki lira tenzilat 
yapılması düşünülmektedir. Bu kö. 
mürden elde mevcut 3500 ton kadar 
stok vardır. 

Mürekkep Je ucuzlahlacak 
Talebenin mürekkebi daha ucuz 

temin edebilmesi için, Maarif Ve
kaletinin talebi üzerine, Sanayi Bir
liği tetkikatta bulunmuş ve neticeyi 
bir rapor halinde dün Maarif Veka-
:1_....~ ~~-_,..,.,,_ 

Bu rapora göre -alınacak bazı ted-
birlerle mürekkebin ucuzlatılması 

kabil olacaktır. 
Mür~kkep şişelerinin gümrük res

minin indirilmesi ve yahut ?aşabah
çe cam fabrikasının daha ucuz şişe 
yapması teklif edilmektedir. 

Mektep kooperatiflerine porselen 
kaplar içinde toptan mürekkep ve· 
rilerek bunların açık olarak satılma. 
sı suretile de miirekkebin 1dlosunun 
25 kuruşa indirilcbllecegi bildirilmiş.. 
tir. 

Dikkatsizliğin Neticesi 
Kuruçeşmedc Orman sokağında 

oturan Mahmudun oğlu 2 ya~nda 
Niyazi evin ikinci kat penceresin
den sokağa düşerek ba~ından ağır 
yaralanmıştır. Niyazi cankurtnranla 
Şişli Çocuk Hastanesıne kaldırıl

mıştır. 

* Sarıyer sakinlerinden Alinin oğlu 
3 yaşında Halil evlerinin önündeki 
setten düşerek muhtelıf yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralı Şişli Çocuk 
hastanesine kaldınlmışttr. 
Bir Esrar Deposu Bulundu 
Zabıta diin Tophanede mühim bir 

esrar, eroin ve morfin deposu mey
dana çıkarmıştır. Bu depo, Tophane
de Çubukçular caddesinde sabıkalı 

kaçakçılardan Piç Ali ile arkadaşı A
nastasa ait 4 numaralı evde bulun
muştur. Tahkikat yapılmaktadır. 

T A K V 1 M ve H A VA 

Gümrük komisyoncuları imtihanı· 
na 5 talip çıkmıştır. Lise mezunları 
arasından gümrüğe alınacak memur
ların imtihanı da ayın 23 ünde ya
pılacaktır. 

20 llktefrin 1939 
CUMA 

10 uncu rıy Gun: 31 Hızır: 168 
Arabt 1358 Rumt· 1355 
Rnmnzon: 7 Blrlncitt' rln: 7 

Güneş· 6,16 - Oğlc: 

ikindi: Ui.00 - Ak6ıım: 
Ynt ı· 18.56 - İh tık: 

11,59 
17.23 
-t,37 

1zmir ve İstanbul için ahnacak iki 
kimyagerin imtihan günleri de he
nüz mallım değildir. 

On Beı Sene Mahkumiyet 
İki sene evvel Beyazıttıı Yıldız o· 

teli sahiplerinden İbrahim Erol or • 
taklarından İbrahim Bostancıyı ta· 
banca kurşunile öldürdüğü için tev. 
kif edilmişti. Dün ağır ceza mahke· 
mesinde bu dava neticelenmiş ve tb. 
rahim Erol on beş sene hapse mah· 
kum edilmiştir. 

Hava Vaziyeti -
Y eıilköy metcoroloj i istasyonundan "" 

iman malOmata söre, hava yurdun Trall
ya, doğu Anadolu bölgelerinde ktsıne" 
bulutlu, diğer bölgelerde açık geçmls, rUt .. 
ırlrlar umumiyetle llmali istikametten lt' 
ge b~lrelerinde orta kuvvette dlter 1-'" 
lerde hafif eİmistir. 

Diln İıtanbulda hava açık geçmls, ril'-' 
air miıtehavvil olmak üzere unlyede ı_t 
metre hızla eamittir. Suhunet en yük•'" 
23,3 ve en dıi~iık 12,4 santigrat kaydı:d 1 
mfstfr. 
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BUGÜN 
Ürk • lngiliz • 
ransız 

hlaşması 
l' ~Qn: Om er Rım DOCRU L 

İ iirkiye Cümhuriyetinin merke-

1 
:ıi, dün tarihi ve mesut bir 

d~eye daha §ahit oldu. Bu mesut 
~ıse Türk - İngiliz - Fransız 
llşnıa la rının imzasıdır. 

tl>erhal tebarüz ettitilmcsi lılzım 
lleıı ilk nokta, bu anlaşınalana 
lletıer arasında barı~ı sağlamlı
~· birer kıymetli VP. kuvvetli eser 
ttklarıdır. Esasen Türkive ancak 

:lietler arası barışı snğJamlıyan, 
lletler arası dostluk milnasehetle
~ takviye eden, mUletler armnnda 

un ve ahlak icaplarının hilkilm 
hrıesine yardım eden anla~malar. 
1 h' ır taraf teskil eder. 
~Ürkiyenin ;aptığı büti.in anlaş
•1•rda ancak bu nh ve bu zihni
~' bamt samimi yetfo hAklmdir ve 
~lt.iyenin her hareketi, Türkiye 
11\huriyetinin bütün tarihi bunun 
ılınaz, pşmaz deli1i ve şahididir. 
ltün ve Türkiyenin bUtUn hede-fi, 
lletıer arasında tecnvüzUn berta-
oJınası, tecavüz zihniyetinin ye-

,6 barış ve anlaşma zihniyetinin 
olmasıdır. ..,.... ... 

I &3ı fütuhat ılyasetlniıı n~ demek 
l Q~u ve ne netice verdığlni çok 
hıldik!miz gibi tecavüzün ne de· 

~~ olduğunu ve neye mal olabile• 
~tıl de çok iyi bilen bir millet oldu 
~uz için bütün bu acı tecrübelerin 
~ bulmasını insanlık ve medeni -
ttıınına çok hayırlı ve çok lüzum 
'•Yıyoruz. 
İtıgiltere ve Fransa ile yaptığı · 
lııla~malar ve imzaladığımız 

~edeler de hep bu emele lıizınct 

1~ep bu hedefi tahakkuk ettirme· 
•tihdaf ediyor. 
lli'l hiç bir kimse ile döviişmek 
etinde değiliz. Çünkü hiçbir kinıse 
hir davamız, bir kimsenin topra. 
' •• • • • • • ._.-.-...1.! - ..I - - ·· 

ltz yoktur. Bütün gayemiz, mil· 
'yetimiz üzerinde toplanır ve 

tı enerjimiz bu gayeyi gerçek • 
di~eyi istihdaf eder. 
llel" imzaladığımız muahedenin 
t Ve hedefi ancak bu olduğu için 

td t~thniz her taahhüt bu esası ve 
Ilı efi takviye ediyor ve neticede u-
b\i sulh kuvvet buluyor. 

~,~akikat dün bu merkezdeydi. 
~dıt böyledir. 

··n hu merkezdedir. Yarın ve da· 

S9vyetler1 Çine -ıı 
Askeri 

karar 
Müzaherete 

Verdiler 
, . t'okyo 19 ( A. A.) - Domei 
~~rıs?1a göre, Sovyetler Çine 
d erı muzahereti tazammun c-
eıı tekliflerde bulunmotJardır. 

~i l>ornei ajansı tasrih ediyor 
t~li Sovyetler birliği gerek Mo. 
~ standa, gerek Sinkianda dai 
Çi:ıı~arni:ıon bulundurmak ve 
le§t?1 §iınali iarbisini bolşevik· 
~ •rrnek hakkını istemiştir. 

~~!i!S!!!l!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
>tfcadrit, Yine ispanyanın 
~adtit Merkezi Oldu 
t .. _ ' 19 (A.A.) - Franko Bur-
""ll tam ' it .. amen aynlın1ş ve yerleş.. 

, ilt~ıere Madride gelmiştir. Fran. 
· Ut seneden fazla bir zamandan-

3 §ehatnet etmekte bulunduğu Bur. 
bıi~ti:ine, ikindi üstü resmen veda 

tnu · l3urgos, bu suratle, İspanya. 
ı, b Vakkat hükumet merkezi sıfa
hıne lt 

1 
Slfati istirdat eden Madrid 

"'!(? arak kaybetmektedir. 

~ 1119 Sırp • Hırvat 
~elgı. "1aıması Meselesi 
~etk a:, 19 (A.A.) - Başvekil 
<l ovıtch il M edilnı· e atcheky arasında 
tıltit ed ış olan milli itilafnameyi 
lteainbı en demokrat fırkası icra ko 
~ ~Ütı lleŞretmiş olduğu bir teb
.~İt-: &sebetiyle Başvekil §öyle de-

......._ n 
1!8'} ..... ernokrat fırkası, milli itilaf 
~ ~~ı tn" eQu . Utı.asebetiyle hedef itti-
l!tıbe~ tnış değildir, bu da 20 sene
~ ., <iah·u 
<>~ 1 siyasette vukun gel-

en mühim h·d; d' a !Se ır." 

AMERİKA 
Normal Yaşamak 

Hitler, 1 Milyon insanı La:u:;.:.~:~~E:. 
Bı.le Fedaya Hazırmış ~ıı.~:nd!i::~;;ı~~~b~:~~·;.:.~: hayata ıni.ni değildir. İyi ha-rp et • 

mek için ilk malzeme ise ha~·attır. 

Ben, hususi hayatımızda olsun, ına· 

Muazzam 
Hava Gemisi 
Yaptırıyor 
Vaşington, 19 (A. A.) - Kongre

nin önümüzdeki içtima devresinde 
milli müdafaa için dört milyar do
lar tahsisat istenilecektir. Reisicüm
hur Roosevelt, sulh zamanında şim -
diye kadar asla görülmemiş olan en 
muazzam bütçeyi hazırlamaktadır. 

Müşarünileyh, projesinde nısıf kür -
renin müdafaası sistemine yani bü _ 
yük Okyanus ile Atlas okyanusu sa· 
hillerinin ayrı ayrı müdafaa edilme
si sistemine sadık kalmıştır. Ilu mü
dafaa, kara ordusunun bir taraftan 
diğer tarafa kolaylıkla ve siiratle gi. 
de bilmesini temine medar olacak hu 
susi alet ve cihazlarla yapılacaktır. 
Orduya 500 muazzam tayyareden 
mürekkep yeni bir filo verilecektir. 

Şimal 
Altı 

Denizinde Henüz Milliyeti Tesbit Edilemiyen 
Gemi ile On İki Tayyare Harbediyor 

şeri yaşayışımızda olsun harp hadi. 
seleri ve ihtlmalleri normal tempo
nun deiişmesine ve ona bir fevkala· 
delik verilmesine taraftar değilim. 

Mesela: Şuna taraftar değilim: 

- Haydi bir Karagöze gidelim! Paris, 19 (A. A.) - Paris radyo
su, Bcrlinden almış olduğu bir habe- -
re atfen Hitlerin Fransız cephesini 
yarmak için bir milyon insan feda 
etmek tasavvurunda bulunmakta ol
duğunu bildirmektedir. 

TEBLİGLER 
Pırlı, 19 (A.A.) - 19 llkteırln aa-

batı tebllill: 
Heyıtl umu.,,lyl!ıl 

ıükOnıtlı ~e9mi1ti~. 

ltlbırlle gece 
Havı çok 

duğu mezkCır adadan görülmüştUr. 
... Topların gürültiisii "Sarahaten işi 
1 tilmekle beraber gemfü'rin ve tayya 
= relerin milliyeti h<"nÜz meçhuldür. 
E Svendborg, -Danimarka- 19 (A. i A.) - Dün bütün gün Kiel istikame
İ tinden top sesleri ~iti!mi§tlr. 

Yahut: 
- Yahu? Bir futbol maçı seyre· 

delim. Diye teklif eden arkada~ımı. 
za: 

- Ayol! Dünya birbirini yerken 
Karagöz seyredilir mi? Sen delirdin 
mi? Dememelll+Z. 

Bu tayyarelerin bütün devletle -
rin tayyarelerinden daha büyük, da
ha süratli ve menzilleri daha uzun 
olacaktır. 

Bu tayyareler, hakiki birer "U
çak kale" olacaktır. Bu 500 muaz -
zam tayyare, kongrenin geçenlerde 
orduycı vaad etmiş olduğu 6000 tay
yareye iltihak edecek, bu suretle A
merika ordusunun elinde dünyanın 

en kuvvetli hava filosu bulunacak • 
tır. 

Amerikanın deniz filolan da tak
viye edilecektir. 

Amerikan ordusu 462 bin kişi -
den 600 bin kişiye iblağ edilecektir. 

Muharip devlet tahtelbahirleri 
için bir karar 

Roosevelt, bitaraflık kanunumm 
8 inci faslı ahkamına tevfikan mu -
ı..a .. ~- ...l~ .. 1 .... 1~~ +nhtPlhahirlerinin A. 
merikan limanlarına ve a..ıut:l u'"~,.., 
kara sularına girmelerini menetmiş 
olduğunu söylemiştir. Müşarünileyh, 

bu tedbiri Amerika ile ecnebi dev -
letler arasında sulhün idamesine ha 
diın olacağı ve Amerikan menafiinin 
müdafaasına yarayacağı mütaleasıy

le ittihaz etmiş olduğunu beyan et -
miştir. 

Bitaraflık kanunu 
Amedka ayanında, bitaraflık ka

nunu müzakeratına devam edilmek
tedir. Ambargonun kaldırılması ta -
raftarları, karan tacile calısmakta -
dırlar. 

Kuvvetli bir bcukın 
Hafif Alman keşif kolları cephe

nin muhtelif yerlerinde istedikleri 
malUmatı toplayamadıklarından düş 

man takriben yüzer kişilik müfreze
lerle ve kısa bir topçu hazırlıkların • 
dan sonra kuvvetli baskın hareket -
lerinde bulunmuştur. 

Bu unsurlar, hiç bir esir almağa 
muvaffak olmaksızın tardolunmuş • 
tur. 

Tank hücumu 
Fransız cephesinin kalın zırhlar

la himaye edilen ve altı pusluk top
larla mücehhez olan tanklar tara -
fmdan tehdit edilmekte olduğuna 

dair olan haber, burada ciddi telak. 
ki edilmemektedir. Bu gibi tankla -
nn bir kaç obüs nakledebilecekleri, 
nişanlarını tanzim etmek için tevak
kuf etmek mecburiyetinde bulun -
duldan ve binaenaleyh Fransız ba.. 
taryalarının bunlan tahrip etmesi -
nin pek kolay olduğu beyan edil -
mektedir. 

Sakin geçen bir geceden sonra, 
Fransız topçusu bu sabah saat 10 da 
Perl - Sehndorf yolunu ve Perl civa
nnı bombardıman etmiştir. 

Ziglrid takviye ediliyor 
Lüksemburgtan alınan haberler -

de Moselle nehri sulannın yüksel • 
miş ve tuğyanların başlamış olduğu 
bildirilmektedir. Almanlar, Lüksem
burg hududu karşısında Zigfrit hat
tını faaliyetle takviye etmektedir -
ler. Almanlar, derin siper kazmakta 
ve muazzam telörgüler vücude ge _ 
tirmektedirler. Almanlar,· her türlü 
yangın tehlikesine mani olmak için 
binlerce ağacı da kesmektedirler. 

Almanların zayiat bila.nçıaları 
Berlin 19 (A. A.) - Resmi bir is

tatistik, harbin bidayetindenberi 12 
si İngiliz olmak üzere 60 düşman 

yağmurludur. Top~aırun da müza· 
tıeretlyle hareket edıın düşman pi· 
y•de unıurları e~phenltı bir ~ok 
noktı1arındı tırd1>ıunmu~tur. 

Berlln, 19 (A.A.) - Alman ~·Uk· 

sek kumandı heyetinin tebliği, 

"Garptaki mutınrebcnln ilk kıımının 
hitamı ermif,, oldu~un;.ı bildirmek· 
tedlr. 

TebllGdı, 9u cltıet llAvıı edlHyor: 
"Sıu nehri ile HornF.bıotı - Bltctı 

yolu arHındı Alman kıtaatı, hınUz 

Alman topra~ında bulunan di.l~man 

mUfrezelerlne tıU~um etmlıı1er, kıaa 

bir muharebeden ıonra bu mUfreze· 
lerl hududa ve hududun ötesine ka· 
dar püıkürtmu,ıerdlr. 

Cephenin dlger kısımlarında an· 
cak mevziT topçu haiiyoti vo iıtlk· 

şaf kollarını., harel<.ltı görUlmU§~ür. 

Bur noktııhrda dilrıman Jle hlr 
müddet temas kaybedllmlttlr. Ctln· 
kU mUtıarrıı Alman mUfrezelerl, 

hududu geçmle1erdlr'. 
..._.. ......... -......... ._, ___ ......... -.. . 
tayyaresinin garp cephesinde düşü -
rülmüş olduğunu bildirmektedir. 

Bu ayın 17 sine kadar Almanla -
rın garp cephesinde uğradıkları za
yiat, 196 maktul, 356 yaralı ve 1 H 
kayıptan ibarettir. 25 Fransız zabiti 
ile 664 Frarisız neferi esir edilmiştir. 

Harpten mütevellit meıeleler 
Londra, 19 (A. A.J - J:Sugun ı:su.. 

ckingham sarayında kralın nezdin -
de toplanan bir konsey harpten mü
tevellit meseleleri tetkik eylemiştir. 

* Chamberlain ile zevcesi, akşam 
yemeğinde kralın misafiri olmuşlar
dır. 

Deniz Harbi 
Amsterdam, 19 (A.A.) - Hollan

danın Schiermanmikood adasından 
buraya gelen bir habere göre, altı 
geminin, Şiınal denizi ü3tiinde uçan 
on iki tayyare ile harp etmekte ol-

Hava Harbi 
Londra, 19 (A.A.) - Evvelki gece 

İngiliz tayyareleri Almanyanın Şi
mali Garbisinde muvaffakıyetli ke
şif uçuşları yapmışlardır. Bu tayya
reler, hedeflerini elde ettikten sonra 
hiç bir kazaya uğramadan avdet et· 
mişlerdir. 

Alman tayyarecileri 
Küçük bir sandalda bulunan ıki 

man tayyarecisi, \Tj\tbey'de karaya 
çıkmışlardır. Bu t-ıyyarecilcr, Salı 

günü Şimal denizinde düşürülmüş o
lan bir bombardnrtan tayyaresi mü
rettebatından idiler. Ilu mürettebat, 
4 kişiden ibaret idi. Diğer ikisi telef 
olmuştur. 

Alman zayiatı hakkında verilen rakam 
lar çarpışan düşman kuvvetlerinin azlığı 
ile mütenasip değildir. Bu kuvvetler 15 
bini geçmemiştir. 

Kza bir çok Fransız esiri alındılı hak
kındaki Alınan tebliğleri de do~ru defil~ 
dlr. 

'.Amerikaya tayyare 
ısmarlanacak 

İngiltere ve Fr::rnsa hükumetleri, 
kongrenin bitaraflık kanununu ta
dil etmesi takdirh1de Amerikaya 
5.750 askeri tayyare sipariş edecek
lerdir. Bu siparişlerin p:ırası 350 mil 
yon dolara baliğ olacaktır. 

Halen Kanada'da bulunan fnailiz 
o 

heyatine, Birleşik . Amerikadan üç 
bin tayyare satın c:lmak üzere bir 
mukavele yapmak salahiyeti veril
miştir. Bu sipari~e keşif tayyareleri, 
tek rnotörlü avcı tııyvareleri ve çif
te motörlü bornbnrd~an tayyar~le
ri dahildir. 

Diğer taraftan Vaş1ngtondn bulu
nan Fransız he~etine, Birleşik Ame 
rikadan 2750 tayyare satın almak ii
zere salahiyet verilmiştir. 

Bilhassa bizim gibi harp ateşin
den çok şükür uzakta olan bir menı· 
lekette Ustüne en çok titrenecek 
kıymet, norınal hayattır. 

Demiyorum ki; işi ıücü bıraka· 
hm da çalıp çağıralım. Lakin her a. 
tacağımız adımın önüne: 

- Dünya birbirine girerken böy· 
Je şey olur mu? diye set çekmek lü· 
zumsuz hattl zararlıdır. 

Milletler, normal yaşamalıdır .. 
lar ki; en büyük servetleri olan ma. 
nevi kuvvetleri yıpranmasın 

Daha harp olmadan: ' 

- Harp olacak:! Ne yapacaltz B• 

caba? Diye düşünmek blle ilerideki 
bir harbi sevk ve idare etmiye hiç 
faydalı olmıyan bir harekettir. 

Fransa harp halindedir. Milyon· 
la adam silah altında hudutta çarpı· 
ııyor. (Komedi Fransez) de kum tor
balan altında temsillere başladılar. 

İngilterede futbol maçtan hOtiin 
hızı ile berdevam. Almanlar lse Bul-

garistana bir milli futbol takımı gön 
dermektedir. Bütün bu muharip 

memleketlerden gelenler, memleket 
dahilindeki manzaranm normal el • 
duğunu söylemektedirler. 

Şüphesiz harbin bir takım icap· 
lan var. Bazı yel'lerde ~da ve istib. 
lak tahditleri var. Bazı yerlerde er-

kek işçileri kadınlar istihllf etmtı. 
Lakin cepheye gitmemiş olan bilyük 

kitle, "harp ediyoruz,. diye normal 
hayatını bozmak istemiyor. Eskiden 
bizde:· • t i ( 

HADİSELERİN İÇYUZU 

- Ey ga:ıiler yol göründü! diye 
hazin hazin tnüzika çalar çalmaz a· 
kıbeti meçhul bir maceranın ölçilsüz 
hüznü içimize çöker, herkes yese dii· 

şerdi. Bugün dünya adık harbi de 
sulh kadar bir hayat icabı saymakta. 

dır. Bunun için de iyi ya:şamak ve 
maneviyatı lüzumsuz yere yıprat • 
mamak ıerek . • 

• 

Almanya, şimdi de Balkan memleketlerinde bulunan 
Alman azlıklar1nm derhal tehcirini tatbik saha~ına 

koymaya karuT \1crmiştir. Bu maksatla Bi.ikreş, Buda
peşte ve Belgrattnki sefirlerine, mahalli hükt'm1etlerle 
temasa gelerek tehcir meselesinin hallini temin etme
lerini emretmiı?tir, 

* . Moskovanın, Baltık 'devletleri me•elesini bitirir 
bitirmez Uzak Şarkta bir Çin - Mogol cümhuri. 
yeti tesis etmeğe teşebbüs edeceği haber veril
mektedir. 
Çin BQfkumandanı Çang-Kay-Şek'den bu me•e
leyi konıı,mak üzere Mask.ovaya bir murahha. 
göndermesi iatenmiftir. 
Stalinin bu tefebbüsü tamamlandıktan •onra Çin. 
liler namuıa Jaoonlar~ aulh teklif edilecektir. 

* Almanyada Yahudilerin saat on beşten evyeJ dükkan-
lardan alı~ veri~ etmeleri menedilmiştir. Bu karardan 
maksat, vec;ika He erzak alan Ari Almanların ihtiyaçla
rını önceden tedarik e<f.ebilmelerini temindir. 

citqrin ortasında yapılma.ı fikrinde mu.ıır dav- İşte hep bu mülıihazalarJadır ki; 
ranmıflardır. ben fertlerden topluluklara ve bük· 

Erkômharbiyeni.n ileri gelen diğer bazı kuman· mi şahsiyetlere kadar herkesin 
danları iae, Grap cephesindeki ilıtiyatlann, bir memlekette normal hayata sekte 

taarruza kifayet edecek vaziyette bulunmadığını gelmemesine itina etmesini, gerek 

söylemişlerclir. Aynı • kumandanlar, mevcut ihti· bugünün yaşayışı, gerekse yanna 

yatların, Garp cephesinin şimal ve cenup cenah- lüzumu muhtemel enerji ve muka • 
larınclaki tarzı taksiminin de, bir taarruza müaait vemet stoku namma zaruri görmek. 

olmadığını iddia etmiflerclir. Bir taarruz için, ora- teyim. 
ya daha 250.000 a.ker gönderilmesi lüzumunu Dediğim gibi Fransızlar harp e-

derken, "Molyerin evini,, şenlendir· 
işaret etmişlerdir. mekten vaz geçemiyor. Halk, harbin 
Genef'al Bravçiç ile Keytel ise mevcut kuvvetle· icaplarını hayatın normal akışı ile 

rin taarruza ka.li geleceğini söylemişlerdir. lca- telif etmektedir. Herkes "alarm,, i· 
bı.nda, cephenin yeni kuvvetlerle takviyeainin ko- şaretini işidince sığınaklara kaçıyor, 
laylıkla başarılabileceğini de ileri sürmüşlerdir. tehlike geçince işine gücüne ve zev. 
Holancladan geçirilecek kıtaatın, Holanda deniz kine devam ediyor. O derece ki; nor-

aetlerinin yıkılma.ar suretiyle tehlikeli akıbete uğ- mal sınai bayatın icaplarını bo7.ora· 
ratılabilecekleri hususundaki kanaate ise, auların mak için Fransa 909 sınıfından bir 

kış Jolayısiyle donmuş olacağını söyliyen ku- kısım askeri terhis bile etmiştir. 
mandanlar iştirak etmemişler, bilakis: "Bu vazi- Harp milletlerin tutulduktan bir 

hastalıktır. Nasıl bir adam hastn o· "* yet, bizim lehimizedir!,, demişlerdir. 
.. G tunca biHiin gıdalarından, itiyatla • 'Anla.,ldığına gore, öring, taarruz taraftarıdır. Bunun üzerine, Hitlerle Göring araaında, yı'ne • r· nndan, ihtiyaçlanndan mahrum e-

Fakat' A lman erkanıharbiyeııinin muhtelif •ube· uzun ve mahrem bı'r ko v k b l Uftur 
r nufma u u um • dilmezse, milletler de öyledir. Nor • 

/erine mensup zevatın fikirleri, Göringin taarruz Göring, yine hem Holanda, hem de laviçre üze- mal hayatın mümkün olduğu kadar 

fikrine uygun değildir. Hitler, bu zevatla evvela rinden Fran11aya derhal hücum Fikrini müdafaa muhafazası bir milletin ileri bir harp 
birer birer görüşmüş, sanra, hepsini biraraya etmiş ve Friburg civarından Ren nehrinin fimdi- teki mukavemetini arttınr. Onun i· 

toplıyarak w;un bir konuşma yapmıştır. Gö- Jen geçilmesi la:Am geldiğini •Öylemiftir. Fakat, çin eski sistem: 

ring, bu toplantıd'a, Alman ordusunun büyük ta• F ührer, ümerayı a..keriye araaındaki fikir müba· - Aman bu sırada olur mu? diye 

arru.zuna, bugünkü vaziyetin çok müsait olduğu yeneti.nin bu derece ıiddetlendiği. bir aıraJa, ta- normal yaşaYJJımuın masum tesa .. 
fikrini müJafaa etmiştir. Bundan aonra, Hitler, arruza geçilmeaine taraftar bulunmam1ftır. Bu- hürlerini baltalayacak yerde onlara, 

kumandanlarla, tekrar, birer birer görüşmüştür. nun için, bir ''sulh taarruzu,, daha yapılmanna sanki dünya gül gülistanlık imi$ gibi 
hadisatın - tabii, zaruri kayıtlarına General Keı"chenau ve '"'Upu, bu taarruzun ikin- mu"te ayı'l go·· ··nm" t··r ---------------------------&--·--------------------------------------------------m .... .;;......;;;....ru _____ u~ş--u_. ________________________ ~ bağlı olarak: · iınkan vermek, fayda· 
lıdır, hatta lüzumludur •• 



' 
Almanyanın 
Gizli Silihı 
Var·mı? 

Yazan: Kurt Doberer 
'( INGlL TEREDE SiYASi MOL TECl SiF A TlLE 
YAŞIYAN ALMAN ASKERi MOHENDISl ) 

H er Hitlerin Danzig nutkunda 
bahis mevzuu ettiği gizli si

lih, hala merak eyandırmakta de
vam. ediyor ve herkes bu silahın as
lı olup olmadığını soruşturuyor. Fa
kat Her Hitler, gizli bir silah sahibi 
olduğuna inanan ilk adam değildir. 
Onun gibi nice nice adamlar bu ka
naati beslemiş, fakat sonunda bu si
laha ait sırlann hasımlar tarafından 
malum oldu~unu görerek şaşıra kal
mışlardır. 

Jı'. 

ı 935 yılında, Doktor Göbels'in 
askeri ataşesi Van Hassel

larca durarak tebahhur etmekted:r. 
Bu silahın köt,ü bir silah olduğu 

şüphe götürmez. Fakat bu silah an
cak sivillere karşı kullanılabilir ve 
bunu kullanmak Almanyanın bütün 
dünya tarafından takbih olunmasına 
sebep olur. Sonra bu silaha muka
bele etmek tehlikesi de vardır. 

Hitler, buna karşı gelm~k için ze
hirli gaz yerine başka bir maddenin 
keşfini istemiş ve panik yı.ıpacak bir 
tozun keşfini dilemiştir. Alman kim
yagerleri hep bu işle meşgul olup 
duruyorlardı. 

bach, Almanyamn beş gizli silahı p rofesör Schmid'in alakadar ol-
bulunduğunu ilan ederek bütün dün-! duğu bir madde daha var ki 
yayı korkutmak istemişti. Fakat bu bir kibritle yakılabilecek derecede 
beş sil.ah şunlardı: 

1 - Her zırhı delen kurşunlar 

(fakat bu silah herkesçe malfımdu.) 
2 - Gayet seri ateşli bir makine

li tüfek (bu da Bren makineli tüfe
ği idi ve herkesten evvel Çekoslo
vakya tarafından yapılmıştı.) 

3 - Müteaddit namlulu tayyare 
daiii toplar. (Fakat bu sırrı da bil
miyen yoktur.) 

4 - 200 mil süratle hareket eden 
hava torpidosu (fakat bunu da her
kesten evvel Amerikalılar ihtira et-
mişlerdi). · 

5 - Z şuaı. Ve guya bu şua her 
makineyi durduruyordu. (Fakat bu 
sırra da iştirak etmiyen kimse yok
tu. Bu şua gerçi yakın makineler ü
zerinde tesir ediyor, fakat hiç bir 
tayyareye karşı tesir ettiği görülme
mişti.) 

.. h Halbtiki bütün Almanya, bir za
manlar bu silahlann gizli olduğuna 
inanıyordu. Acaba yeni silah nedir? 

ince ezilmiş demirden müteşekkil
dir. Bu madde, serbest havada ken
di kendine yanmasını temin edecek 
kimyevi maddelerle karıştırılmıştır. 
Yüks~klerde uçan tayyareler bu to
zu atıyor ve bu toz alevlenerek ba
lon barajlannı yakıyot', vP i:ayyare 
bombardımanlarına imkan hasıl o
luyor. Yakan tozların dumanı bir 
bulut teşkil ettiği için tayyareler, 
rahat rahat bombardıman yapabili
yorlar. 

Buna karşı alınacak tedafüi bir 
tedbir var mı? 

Fakat tedafüi bir tedbir ile karş1-
lanmıyan hiç bir taarruz silahı yok 
ki.. 

Sonra laboratuvarda yapılan tec
rübe başka, harp meydanlarında ya
pılan tecrübeler bambaşkadır. 

Bugün bu tozları istihr.al etmek 
son derece pahalıya mal oluyoı v~ 
geniş ölçüde taarruz yapmıya müsa
it miktarlar bulunamıyor. Sonra bu 
tozların müessir olması için yüz yar-H itler, Clausevirtz'in tiloıizidir. da mesafeden atılması lazımdır. Tay 

Ve bu adam, bütüıı Alman yareler ise daha çok uzakt::m görül
askeri mütehassıslarının üstadıdır. düğü ve mukavemetle kat"şılandığı 

Ludendorf ta ayni üstadın tilmizi- için bu tozları atmıya dahi imkan 
dir. Bunlara göre cephede vuku bu- kalmamaktadır. 

lan hadiseler tali ehemmiyeti haiz- Hulasa gizli silah hakkında söyle
dir. Yapılacak iş hasmın cephe gc- nen sözler halkın.maneviy:ıtmı yük
risine taarruzdur. Ve maneviyatını seltmek icin ileri sürülen bir takım 
yıkmaktır. iddialardan başka bir şey olmasa 

Hitlerin askeri hayatı da onun bu gerek! 

si.18.ha inandığını gösteriyor. ;o--------·-------. 
Sonra Her Hitler son zamanlarda 1 ~ 

bilhassa kimyevi harp ile Meşgul ol- ı T 1 YA T R O L A R 
muştur. Onun en çok alakadar oldu
ğu şey, yüksek irtifalarda uçan tay
yarelerin attıkları tozlardır. 

Almanlar, bu vadide yaptıkları a
raştırmaları son derece ileri gi)tür
müşlerdir. Berlindeki Keyscr Vil
belm müessesesinin en büyük Pro
fesörlerinden Doktor A. Schmid 
bilhassa bu araştırmaları idare et
mekte idi. Bu tozların biri zehirli 
gazla karışıktır. Ve günlerce, hafta-

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI H ORA M ,. KISMINDA 

Bu akşam saat 20~30 da 

AZRAiL TATiL YAPIYOR 
"KOMEDi., KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

Halk Opereti 
Bu ak~am 9 da (ZIR DELİLER) 

Bazı Maddelerin 
•• Posta Ucrelleri 

Arltırlldı 
Ankara. 19 (TA.'1\l Muhabirin

den) - 376 sayılı posta kanununun 
muaddel 7 ve 9 uncu maddeleri mu
cibince B. C. D. fıkralarındaki hu
susların tatbiki ve (A) fıkrasında ya
zılı matbua iş kağıtları ve ticaret eş
yası örneklerinin her 50 gram veya 
kesrind,en halen alınmakta olan em 
pnarun yetmiş paraya çıkarılması 

hakkındaki kararname Vekillerce 
tasdik edildi. Bu karara göre; <A) 
Matbua iş kağıtları ve ticaret eşya
sı örneklerinin her elli gram ve kes
ri için daha evvel tayin edilmis olan 
3 altın santim ücretin 4 altın ~santi
me iblağı. (B) Ziyaa uğrayan taah
hütlü müraselat için mi!letler arası 
umumi posta mukavelesinde yazıh 
elli altın franklık taınıinatın 40 al
tın franga indirilmesi, (C) posta 
transit masraflarınd<ı.n daha evvel 
yapılmış olan yüzde yirmi tenzila
tın yüzde elli olarak tesbiti. (D) Bal
kan birliğine dahil memleketlerin 
posta idareleri tarafından müşterek 
bir pul çıkanlması ve bu pulun ayni 
zamand01 umumi posta birliğine da
hil memleketlerle olan münasebet
lerde de muteber olması için kıyme
tinin 0,25 ve 0,20 altın frank olarak 
tesbitiyle en az bir sene müddetle 
kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Dün Gece 

Zelzele Oldu 
Dün gece saat 23,40 da şehrimizde 

üç buçuk saniye kadar süren oldukça 
şiddetli bir zelzele olmust:ır. 

Alakadar makamlardan aldığımız 
malumata göre. bu zelzele son y11lar 
zarfında şehrimizde ara sıra vukua 
gelen zelzelelerin en şiddetlisidir. 

Beıinci Sınıf Maliye 
M üfetti,likleri 

Ankara, 19 (TAN) - Maliye mii
fettiş muavinlerinden Sami, Şükrü 
Berkili, Hüseyin Kuter, Cevdet Gür
kan, Sıtkı Pircalı, Al'if Ankan. Ek
rem Turkay müiıhal olan beşinci sı-
nıf Maliye müietti5liklerine tayin e. 
dilm işlerdir. 

Bir Almanca Mecmua 
Toplattıraldı 

Müddeiumumi son posta ile gelen 
Almanca Das Magazin ismindeki 
mecmuada müstehcen resimler bu
lunduğu için bu mecmuaları toplat
mış ve mecmuayı getinen kütüpha
ne sahibi aleyhinde de dava açmış

tı:ı-. 

Rus Konsolosunun 
Bir Ziyareti 

Rus konsolosu dün akşam Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Krrdarı ziya 
ret ederek uzun müddet kendisiyle 
görüşmüştür. 

Baıına Vinç Çarpt1 
Galata rıhtımında bağlı Cümhuri

yet vapurunda çalışan ve Sirkecide 
bir nakliyat ambarında müstahdem 
Vartanın başına vincin çarpması 

neticesinde yaralanmıştır. 

'1' AN 

Gümrük Memurlarının 
Terfi ve Tahvil işleri 
Gümrük 

Kararlar 
ve inhisarlar Vekaletince 

Dün Alakadarlara Tamim 
Verilen 

Edildi 
Ankara, 19 (TAN Muhabiri Bildi

riyor) - Gümrük Vekaleti memur
ların terfi, tahvil ve nakil teklifleri 
hakkında alakadarlara şu tamimi 
göndermiştir: 

"Memurlarımızın terfi ve bir ida
reden diğer idareye nakil işleri bu 
hususta tesbit ve ilan edilmiş olan e
saslar dairesinde vekalette teşkil o
lunan intihap komisyonu tarafından 
incelenerek karar altına alınrnıya 

başlanmış bulunmaktadır. Komisyon 
terfilerde kıdem sırasına göre me
murlarımızın ehliyet ve liyakatleri
ni göz önünde bulundurmakta ve eh
liyetin takdirinde de idare amirleri 
ve müfettişler tarafından tanzim ve 
tevdi edilmiş açık ve gizli sicilleri 
esas tutmaktadır. • 

Her sınıfa göre rnemurlanmızın 

kıdem listeleri de tanzim ve güm
rüklere tebliğ olunacaktır. Bu iti
barla bundan sonra memurlarımızın 
kıdemini doldurduğundan bahisle 
terfi isteklerinde bulunmalarına hiç 
lüzum olmadığı gibi gümrüklerin de 
bu yolda tetkikler yapmaları tama
men faydasız ve yersizdir. Memur
ların bir yerden diğer yere nakille
rinde de ya fena şerı:ı.itli mahallerde 
kanuni müddetlerini doldurmuş ol
maları veya kendisinin ve ailesinin 
bulunduğu muhitin iklimiyle imti
zaç edemiyerek sıhhi sebeplerle baş
ka yerlere kaldırılması r~smi etibba 
raporlariyle sabit bulunması veya
hut ta tahsil çağındaki çocuklarının 
tahsillerini yapacak mahallinde mek 
tep bulunmaması veyahut idari lü
zum ve zaruretlerle yerinden kaldı
rılması lazım gelmesi veya terfiine 
imkan görülmemesi gibi sebepler 
nazarı itibara almmak~a<lır. 

A - Memurların fena şeraitli 
yerlerde terfi müddetini ikmal edip 
etm.ediklerl sicillertnn .. an•t .. rnMa,; 

cihetle bu sebeple de nakil istekleri. 
ne ve tekliflerine lüzum yoktur. 

B - Sıhhi sebep ve zaruretlerle 
nakil talepleri ancak resmi doktor 
raporlarına müstenit olarak yapıla
bilir ve dilekçelere sıhhat raporları 
eklenmelidir. 

çocukları olup olma'1ığı sicil 'cajlt
larında yazılı bulunduğundan bu se
beplerle de nakil istekleri ve teklif
leri zaittir. Ve idari lüzum ve zaru

retlerle nakil ve tahvil tekliflerini 
müstacel haller müstesna idare ami

ri senelik tezkiye yaztlarınd.3. beyan 
ve tasrih etmelidirler. 

Yukarıdaki esaslara göre iş görü
lerek lüzumsuz ve yı:-rsız istekler ve 
tekliflerle merkezin işgal edilmeme
si tamimen tebliğ olunm. 

r 
BORSA 

1 
CEKL.ICR 

19 - 10 - 1939 

1 ~~:k 
1 

Parfı 
Millno 

J Cenevre 
~ Am.sterdam 

1 Berlln 
Brüksel 

ı Atına 
Sotya 

1 Praı 

J
. E::ste 
BOkTeş 

Belgrad 
Yokohama 
Stoldıolm 

Moskova 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.675 

29.3475 
69.5425 

22.04 
0.97 
1.5075 

13.1825 

23.425 
0.9525 
2.495 

30.6125 
31.19 

ESHAM VF T1'RVh.AT 
Türk borcu II peljin 
Ergani 

1 
Sıvas - Erzurum I 
Cilmhuriyet Merkez 
Bankası peşin 

B.55 
lfl.40 
19.90 

103.-\..._, __ , _____ ../ 
Zerdeden Zehirlenenler 
Küçükpazarda oturan Fatma ile 

Kamuran evvelki gün ilac vappıak 
.ı.~m ua.Kalaan safran almışlar. ııaçtan 
artanile de zerde pişirmişlerdir. Fa-

kat ikisinde de zehirlenme alaimi gö
rüldüğü için hastahaneye kaldırıl • 

mışlardır. Tabibi Adil Enver Karan 
ikisini de muayene etmiş ve yedikle

ri zerde artığını tahlil için Tıbbı Adli 

C Memurların tahsil çağında' kimyahanesine göndermiştir. , ........................................... _., 
Pek yakında Türk Artistlerinin Şaheserini göreceksiniz. 

20 - 10 - 939 

RADY( 
AN KARA RADYOSlJ 

Türkiye 
Tiirkiye 

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

Radyodüüzyon 
Radyosu Ankara 

DaJga Uzunluğu 
1639 m. 

19,74 m. 
31,70 m. 9456 Kes. 

12.30 Program ve memleket o;sal 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberle!'. 
Türk Müziği: (Pl.) 13.30 _ 14 M. 
rışık program _ Pl.) 

18 Program. 18.05 Memleket sas 
rı, ajans ve meteoroloji haberle~ 
Türk Müziği (Fasıl heyeti) 19.lO 
ma (haftalık spor servisi) 19.25 Tür 
ziği: Çalanlar: Kemal Niyazi 
Cevdet Çağla, Şerif İçli, Hasan G 
Okuyan: Mü7.eyyen Senar. I - S:ıl. 
Pınar - Rast Şarkı: (Yalnız ben 
2 - Arif Bey - Mahur Şarkı: 
durmak derdinak eyler beni) 3 _, 
türküsü - (A Fadimem haydi senl 
çalım). 4 - Halk türküsü (Meşeli 
şeli) II - Okuyan: Meflıaret 
1 - Hüseyni Şarkı: (Çektim elimi 
2 - Hüseyin Fahri - Hüseyni 
Vaslınla cana) 3 - Halk türküsil 
merim kıyma bana). IIT - Okuva~ 
di Hoşses: 1 - Lemi - Hica~ 
(Var mıdır takrire hacet) 2 - Udi 
ri - Hicaz Şarkı: (Bahar olsa c 
ol<;a). 3 - Sel. Pınar - Hicaz şark• 
ta kalbimde ac:ılmış) 4 - Zeki }. 
Şehnaz Şarkı: (Beni at~şlere y 
2o.ıo Temsil 21.10 Mil7.ik (Radyo 
trası - Şef: Hasan Ferit Alnar 
Franck: "Senfoni,, (re minoör) 
Tschaikovsky: "Cappriccio İt::ıliell 
Memleket saat ayarı, ııjans haberle 
raat, esham - Tahvilat, Kambiyo • 
kut Borsası (Fiyat). 22.20 Müzik 
band - Pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki 
ram ve kapıınış. 

Bir idam Mahkumu Y 
Bir Cinayet lıledi 

Muş (TAN) - Geçen bahaf 
larında hapishane duvarını de 
suretiyle firar eden mahkümls 
idam mahkümü bir suç işlemiş 

Buradan on kilometre uza 
Orgunus köyünden idam mah 
ları Emin ve Cemil aleyhinde v 
şehadette bulunmuş olan o köyii 
ki muhtarı Sihar oğlu Silo, geC 
yin evinin duvarı delinerek i 
ıtirilme:lc suretiv1e. VP hırnt'PT'lP 
cıeşıK e'"dpere.K oıauruımuştur , 

Bu cinayeti işleyenin, hapis 
firarilerinden idam mahkümü 
ile bir kaç arkadaşı olduğu anlş 
mıştır. Katillerin yakalanmasuı' 
vessül edilmiştir. 

ACI BiR ÖLÜM 
Babamız ve büyük haham d 

Fuat Süreyya (paşa) İsf-:'ndiy:ır 
memleketine ve mensup olduğu 
torluk camiasına kırk küsur ) 
verimli ve dürüst bir hizrnetterı 
ra dün sabah ansızın öldü. 

Cenazesi bugün saat l 0.30 dl.1 
dıköyünde Cevizlikte Şifa sokP 
daki evinden kaldırılarak Kad 
iskelesinden saat 10.45 tc kall< 
hususi vapurla Beşiktasa geçlril 
Beşiktaş camiinde namazı kılı~ 

ı tan sonra Yahya efenrli kabristl 
daki aile medfcnine defoedilecl 

la§ Rollerde: 
MONlR NUREDDİN - HAZIM - FERiHA TEVFiK · 1 

BEHZAT - HALİDE. MUAMMER - SUAVi. GOLSEREN ' . , 

Mühendis ve müteahhit ~ 
ret İsfendiyar o~lu 
Alpullu Şeker fabrikası 

dürü Fatin tsfoı1cliyar 
Torunu Ahmet Isfeı1ıl 
oğlu. 

mek lm:sını yenemediğinden - Sıvas kongresir11 

açılmış olmasına rağmen - harekete geçmiyor. ge 
çemiyor, yine Nazırla telgraflaşıyor. 

Bu iki suikastçinin son pazarlıklarını ve son anlllı 
malarmı gösteren üç vesika şudur: 

ı - G:..yet müstaceldir. 

vermemiş olacağınız ve orada bulunanlar var ise he
men derdest edip mahfuzen Istanbula gönclerebile. 
ceğiniz derkardır. Bu suretle ihraz olunacak nüfuz 
ve iktidar hükumet dahilinde sergüzeştçuyane hare
katta bulunanları yıldırarak bu gibi harekatı gayri 
marziyenin vukuuna mani olacağı gibi hariçte de 
pek ziyade hüsnü tesir ederek ecnebilerin asker cı
karmak ve oraları işgal etmek hususlarındaki tasa;,,. 
vurlardan sarfı nazar etmeleri için hükıimetçe bir 
memseki kaviyei müracaat ve teşebbüs teşkil ede
cektir. Zaten Sıvas muteberan ahalisinden b:ızılarm. 
dan mevsuken tahkik olunduğu veçhile ahali bu po
li.tikacıların tahri.katından. para toplamak için' vaki 
olan tazyikatından pek ziyade müteneffir ve bunfarın 
men'i için hükumete her suretle müzaherete hazır
dır. Orada jandarmaya yazılacak istenildiği kadar 
efrat bulunacağı ve buna müteneffizan tarafından 

sureti mahsusada muavenet olunacağı ihbar (dil
mektedir. Bu suretle miktarı kafi ve hükumete ka. 
viyyen merbut bir jandarma teşkil edildikten sonra 
birlikte getireceğiniz süvarileri tatyiben yerlerine 
iade ederiz. 

TEFRiKA No. 47 

Malatyada Elôziz Valisi Galip Beyefendi ye 
C: 6 Eyliıl 335 
E~kiya takibi için sevk olunacak kuvvet masarif 

nin jandarma tahsisatına mahsuben mal sandığıncV 
tesviyesi zo..rurıdir. Kaç kuruş sarfolunacağınuı 

sevkolunacak kuvvetin miktarile yevmi harekctiı1 

"Iştc yapılacak tedabir bundan ibarettır. Bunun 
kemali sühuletle ve muvaffakıyetle tatbiki mücerret 
derecei nihayette iltizamı mektumlyete vabestedir. 
Sıvasa memuriyetinizden, hatta o cihetlere gideceği 
nizden efradı ailenizden en emin olduğunuz hiçbir 
kimseye bi1e bahsetmeyiniz ve Sıvasa girinciye ka
dar maksadı yanınızdakilere dahi sez<lir!tleyini:ı. 

9a mu·uffakıyetin üssül esasıdır. Bu cıhet:e şimdi-

lik ailenizi her halde orada bırakarak etraftaki aşa
yiri teftiş için beş on gün duracağınızı eıradı aile
nize ve sairlerine bilifade hemen hareketle bir gün 
evvel Sıvasa bağteten vasıl olmıya gayoet eylemeli
sini?.. Oraya vüsulünüzde atide münderiç telgrafna
meyi icap edenlere bittebliğ vali ve kuın.mdanlığı e
le alarak hemen işe başlamalısınız. 

B i r t a r a f t a n da m a k i n e başında 

Nezarete işarı keyfiyet etmelisiniz. Bu suretle va;;i. 
yet malum olur olmaz size yine makine başında ta
rafımdan icabı hale göre tebligatı lazime icra oluna
caktır. Bu suretle işe başladıktan sonra ne vakit mü. 
nasip görürsenız ailenizi ve eşyanızı Sıvasa celbede.. 
bilirsiniz.Şu kadar ki elyevm orada bulunan Reşit Pş. 

valilikten azlolunduğunu, yerine diğerinin gönderi
leceği her nasılsa şayi olarak müşarünileyh tarafın. 
dan Nezarek müracaat edildiğinden, isimleri mahi
munuz olan kimselerin Sıvasa kariben birleşmek iste 
dikleri işaratı vakıadan anlaşıldığından beyhud~ bir 
dakika geçirmiyerek biran evel hareket, bir saat evel 

muvasalata gayret etmeniz de maslahaten ehem ve 
elzemdir. Şu esbap ve mülahazata göre ne vakit ha
reket ve ne kadar müddette muvasalat edebileceği. 
nizin işarı muktezidir. 

"Sıvasta ibraz edeceğiniz telgrafname şudur: (Za
tı alilerinın Sıvas vali ve kumandanlığına tayinleri 
meclisi vükeJa kararile bilistizan şerefsadır olan ira
dei seniyei hazreti padişahi iktızasından lllduğundan 
hemen hareketle bu telgrafnameyi Sıvastaki memu
rini mülk.iye ve askeriyeden icap edenlerine bilirae 
vali ve kumandanlığı deruhte ederek ifayı vazifE.:ye 
mübaşeret ve hemen işarı keyfiyet etmeleri tebliğ 
olunur. 

13 EylUl 335 
Harbiye Nazın 

Süleyman Şelik 
Dahi#ye Nazırı 

Aclil 
Ali Galip işte bu uzun muhaberelerden sonra 1\fa_ 

latyaya geliyor. Sıvası basmak için eşkiya toplanu. 
ya teşebbüs ediyor. Fakat fazla miktarda para çek· 

serian işarı. 

Nazır: Adil 
2 - Müstaceldir. 

Malatyada Elaziz Valisi Beyefendiy.e 
C: 8 Evltıl 335. Numara: 2. 
Sıvast; şavam itimat vasıta olmadığı cibet!e 111 

!ti.matı kafiye alınmamakta ise de ora ahalisinden b 
rada bulunar bir adamın ifadesine ve sair yerlerde, 
de alınan malfımatı umumiyeye nazaran evv.cla slıf 
li bu tahrikata taraftar değildir. Saniyen: Asker1~ 
kalli kaUldir. Bu hareketi idare etmekte ola~, 
eşhası malltme ile kumandan ve zabitandan b8 
rıdır. Bunlar işe milli bir şekil vererek maksat18ı11, 
terviç ettirmiye çalışmaktadır. Halbuki millet btJ ( 
lere taraftar değildir. Orası daha karip oJduğtl ~ 
betle istediğiniz malumatı sühuletle istihsal ede, 
1. . . ..9( 
ırsınız. (Devamı ~ 
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Stokholm Kon/ er ansı 

Devlet Reisleri 
Toplantısı Bitti 

Finlandiya Cümhurreisi "Şimal Devletlerinin 

Tesanüdü Sözden lb~ret Değildir.. Diyor 
Londra, 19 {Hususi) - Dört şi -

mal devleti, buglin konferanslarını 

tamamlamış ve dört devletin şefleri 
radyo ile birer nutuk söylemişlerdir. 
İsveç, Norveç ve Danimarka kralla
rı nutuklarında şimal devletleri ara
sındaki tesanütten bahsetmişler, 

Finlandiya cümhurreisi, Sovyet Rus 
ya ile Finlandiya arasındaki mesele
yi anlatarak Rus taleplerinin ciddi 
olduğşunu, fakat sulh yoluyla bir an
laşmaya varmak imkanlarının berta
raf olmadığını soylemiş, sonra "Biz 
kendi topraklarımızda hlir yaşamak 
istiyoruz. Başka hiç bir talebimiz 
yoktur. Şimal devletleri arasındaki 

tesanüt sözden ibaret değildir. , de
miştir. 

İsveç kralı, dün Simal devletleri 
şefleri şerefine yetmiş kişilik bir zi
yafet vermiş. ziyafeti mi.iteakip sa
ray önüpdc büyük tezahürat yapıl
mıştır. 

Stokholm gazeteleri Simal mem
leketlerinin birliğinden ve bu birli
ğin kuvvetinden bahsediyor. 

mesafe dahilinde ve Karadeniz li -
manlarında demiryolları ile nehir 
yolları üzerinde transit hakkı ver -
mektedir. 

Litvanya kıtaatmın Vilnoya dün 
girmeleri mukarrer iken teknik bir 
takım esbaptan dolayı bu iş muah
har bir tarihe bır~kılmıştır. 

Yine ayni sebeplerden dolayı hü-
kumet mümessilleri1'.in ve ecnebi 
gazetecileri de dahil olduğu halde 
matbuat erkanının bu şehre gitme
leri de tehir olunmuştur. 

Almanların Tehciri 
Moskova 19 (A. A.) - Tas;; ajan

sı bildiriyor: Almanyada yerleşmek 

isteyen Ukrayna v~ garbi Rusya a
halisinden Alman vatanda~lariyle 
aslen Alman olan eşhasın tahliyesi
ne müteallik müzakereleri idare et -
mege memur Alman komisyonu mü
şaviri Von Kampvefener'in riyase • 
tinde 1 7 teşrinievvclde buraya gel -
miştir. 

Paris, 19 (A. A.) - Almanları 

Rigadan memleketlerine iade etme
si mukarrer olan İsar adındaki Al-Moskova Müzakereleri 

F . l. d" ahh sla man \'apurunun hareketi, gayri mu. 
ın an ıya mur a rının ge _ 

Jecek pazartesi günü Moskovaya gi- ayyen ~~r zama~a tehir edilmiştir. 
decekleri ve müzakerelere devam e- Bu tehırın sebebı, Almanlar tarafın
..ıecekl · b"ld" ·1· R d dan terkedilen emval hakkındaki ""' erı ı ırı ıyor. oma ra yo - mlizakerelerin akamete ug-raması 
sunun bir haberine göre Moskova, 

olduğu söylenmektedir. 
.murahhasların süratle gönderilme • 
1erini istemiştir. Yine Roma radyo -
sunun verdiği haberlere göre arada- Büyük 
ki ihtilaf, Sovyetlerin Finlandiya i- Bir Sulh 
le askeri bir ittifak ~apmak •.. ~1a~d Ve Emniyet Eseri 
adalarını almak ve Ladoga golu ıle 1 . . 

~altık arasındaki dağ silsileleri~e . . (B~şı, .ı ıncıde) 
hakim olmak istemelerinden ileri de bakım olan ruh hıç kımseye karşı 
geliyor. 

Finlandiya cütnhurreisinin Stok
)'ıolm konferansından geri dönmesi 
üzerine, Fin murahhaslarına talimat 
verilecegi, bu talimatın konferans 
kararlarına göre hazırlanacağı bildi
riliyor. 

Amerika Cümhurreisi Mister Ro
osevelt Stokholm konferansının top. 
]anması münasebetiyle İsveç kralı -
ne şu mesajı göndermiştir: 

"Konferans, Amerika hüktimeti 
ve Amerika milleti tarafından bii • 
yük bir alaka ile takip edilecektir. 
Simdiki ahval dolayısıyle hükume -
tim, Stokholm konferansında temsil 
edilen milletlerin tarihinde daimi 
surette sadık kalmış oldukları bita
raflık kanununa tevfikan bitaraflık 

prensiplerine tamamiyle muzaheret 
edeceğini beyan etmek maksadiyle 
diğer cümhuriyet hükumetlerine il
tihak etmiştir.,, 

Hcidiselerin Akisleri 
İngiltere ve Fransa gazeteleri 

Stokholm konferansıyle alakadar ol 
maktadırlar. Epoque gazetesi, Sov. 
yet birliği reisinin birleşik Amerika 
reisine yazdığı mektubun, dimkli 
günün iyi haberi olduğunu yazmak
tadır. Bu mektup, Rusyanın, Finlan
diyanın üstline derhal atılmıyacağını 
tahmin ettirmektedir. Almanyanın, 

Rusya)"! harbe doğru ittiği ve bazı 

kimselerin iddia ettiği gibi Hitlerin 
İsveçle Norveçi Staline ikram edecek 
kadar ileri gittiği doğru olmakla be. 
raber Sovyet Rusya şefi, Alman ma. 
nevrasını bozmuş görünmektedir. 

Excelsiora göre, Almanyanın Po
lonya üzerine yaptığı taarruzdan is
tifade eden Stalinin, Hitlerin lııilc 

ve şiddet metodlarını taklit ederek, 
kolay elde edilen zaferleri bozmak 
istemediği mütaleasını ileri ~ürmek
tedir. İtidal, Moskova için esas hare. 
ket olarak görünüyor. 

Letonya ile Anlaıma 
Moskova, 19 (A. A.) - Sovyet 

Rusya ile Letonya cümhuriyeti ara
sında, 1940 senesine mahsus ticaret 
anlaşması, 18 teşrinievvelde Mosko -
vada imzalanmıştır. Anlaşma muci -
hince, Rusya ile Letonya arasındaki 
ticari mübadeleler üç mislinden faz. 
la bir nisbette artacak ve ik i memle-

. ket arasındaki mübadelenin umumi 
yekunu altmış milyon Zlotiye baliğ 
olacaktır. Sovyet Rusya, Letonyaya, 
Murmanskta arokaya kadar olan 

her türlü tecavüz kasdinden tama. 
men ari olmak ve munhasıran sulh 
ve emniyet gayesine hizmet etmek
tir. Bu muahedenin uç devlet ara
sında nasıl bir telakki iştirakile ak
tedilmiş olduğunu gösteren 6 ıncı 

maddeyi burada tekrar edıycıruz: 

"Bu muahede hiçbir devlet aley. 
hine müteveccih değildir. Tecavüze 
karşı koymak için lüzum hasıl olur. 
sa, Türkiye, Fransaya ve Birleşik 

Krallığa karşılıklı bir yardım ve mu
zaheret temin eylemektedir.,, 

Bundan başka iki numaralı proto
kol, muahedeyi imza eden Türkiye. 
nin sulh fikri kadar dostluklarına ne 
kadar sadık kaldığını göstermekte
dir: Türkiye - İngiltere - Fransa 
muahedesi, bu protokol hükmüne gö
re, Türkiyenin Sovyet Sosy.ı.list cum
huriyetleri ittihadı ile müsellah bir 
ihtilafa sürüklenmesini intaç veya 
mucip olacak bir harekete onu icb&r 
edemez. 

Bugün iki müttefikimiz Polonyaya 
karşı sözlerini tutmak için harp h~ 
linde bulunmaktadırlclr. l!Jütiin 
memleketler, henüz A vrupanın bir 
kısmına inhisar eden bu harbin ge. 
nişleme ve ihtilat tehlikesi karşısm
da endişe ve ıstırap duymaktadırlar. 
Emniyet ve nizamın korunmasından 
başka bir emeli olmıyanlar Türkiye 
ile İngiltere ve Fransa arasındaki bu 
emniyet ve nizam ahdine layık 

olduğu kıymet ve ehemmiyeti ver
mekte tereddüt etmiyeceklerdir. 

• 
1 ttifak muahedemizle herhangi 

bir bı1hrana karşı muvakkat 
bir tedbir alınış bulunuyoruz. Tür
kiyenin .emniyeti ve onunla birleşen 
İngiliz ve Fransız emniyet ve men
faatleri ve bu menfaatlerin esasen 
muhafaza ve müdafaasına munhasır 
olduğu için baPSş nizamı için uzun 
müddetli ~bir teminat vücude getfr
miş oluyoruz. 

Hükumeti, cihan sulhü ve millet
ler hürriyeti idealile tam bir uygun. 
luk arzeden Türkiyenin milli emni
yeti hakkında elde etmiş olduğu 
yüksek muvaffakıyetinden dolayı 

tebrik ederiz. 
Bu sırada Milli Şefimizin büyük 

adı şüphesiz en derin hürmetle bü
tün vatandaşlarımızın dilinde ve gön 
lünde dolaşıyor. 

T ürklerle, İngiliz ve rt"ansız
ların biribirlerine karşı bes. 

!emekte oldukları sevgi daimi. sevgi 

TAN 

Doktor Refik Saydamla imza Edilen 
lngiliz, Fransız Elçileri 1 Muahedenin 

Nutuklar Söylediler Tam Metni 
(Başı 1 incide) 

Türk - Franaız mü,terek deklaraıyonunun 
Pariıte imzasına ait bir hatıra 

(Başı, 1 ıncide) 
generallerinin maiyetlerindekı su· -
baylar, Türk subayları ve Türk, 
Fransız, İngiliz gazetecileri vardı. 

Muahedenin imzasını müteakip 
Başvekil Dr. Refik Saydam ve Fran
sız, İngiliz büyük elçileri imzalanan 
muahedenin büyük ehemmiyetini 
tebarüz ettiren kısa nutuklar söyle
mişler ve üç de\"let arasındaki sami
mi işbirliğinin istihdaf ettiği sulhün 
şerefine kadehlerini kaldırmışlardır. 

Merasim, çok samimi bir ha~ i
çinde nihayete ermiştir. 

Baıvekilin Nutku 
imzayı mUte11kıp, Ba~vekll Or. Refik 

Sayd•m bir nutul< ıl:lyliyerr<~ dcmi§tir ıd: 

'Türkiye, Franııa 'c BliyUk Britarıy::ı 
arasında mevcut glh"U' v•• menfa'.'lt bir
liğini gösteren bu mühim '\'e&ikayı imza et 

ı············ ................ . 
! Parti Grupu 
Toplandı 

--~ 

Anlaşma, lttif akla 

Tasvip Edildi 
Ankara 19 (A. A.) - C. H. 

P artisi Meclis grupu bugün 
19. 10·939 saat 14 te reis "·ekili 
Se~·han mebusu H ilmi Uranın 

reisliğinde toplandı: 

mekle fevkalade b:ıh'iynnnı. ! 
Mesai arkndnşım \" dostum Sararoğlu-

nun uzun stlrcn roybubı!ti bu vcsık::da o- f 
nun imzn~ı yerine benim imzrımın bulun
masını infaç etnıi$fır. Bundan bliyük bir 
şeref duyuyorum. Ancak bu eserin hakiki 
amlllerini tebcil etmek ve bu münasebetle ı 
Hnrıciye Vekll1111in adını sız Bay BUyuk 
Elçilerin adları ile birliktet müşterek me
.sniniz ıçin hnkl d bir şukran duygusu 
içinde ıınmak hususundaki vazifemi unut
muyorum.,, 

Celsenin açılmasını m üten 
k ip kürsiye gelen Başvekil Dr. 
Refik Saydam, daha evvel ya -
pılmış olan deklarasyonların 

hükümlerine tevfikan Fransa 
ve İngiltere hükfınıetleriyle im. 
za edilmek iizere hazırlanmış o· 
lan mütekabil yardım pakta 
projesinden grup umumi h eye • 

tini teferruatı ile birlikte haber· 
dar ederek icabeden hususlar 
hakkında izahatta bulunmuş ve 
bu paktın hük1lmetçe imzası i. 
çin parti grup heyetinin tas\•i · 
bini istemiştir. 

Fransız Sefirinin Nutliu 
._ Fransız Büyük Elçisi de 111 nutku ıöy· 
lemiıtlr: 

"Bay Baş\ ekil, 
İmza edilen anhsmnı~rın ı:ümuHlnü o 

kadar mükemmel ltadelerle tarif ettiniz ' 
ki, hakikatte buna illlve edecek hiç bir 
şeyim yoktur. lrıglfü - Fransı~ - Türk 
muahedesi bir hüsnüniyet; mantık ve dü
rüstHık eseridir. 

İngiliz - Fran~ız - Türk ittifakını 
temhir eden ve hu s·Jretle üç memleketin 
samimt tesrikl mesaisinde yeni bir devre 
nçan bugün buy(lk tir gUndUr. 

Riyasetçe hük1lmetin bu ta. 
lehi reye konuldukta grup umu · 
mi heyeti keyfiyeti uzun nlkıı:ı

larla ve ittifakla kabul etr~iş 

ve ruznamede başka bir madde 
de olmadığından celseye niha • 
yet verilmiştir. 

Ankara, 19 ~A. A.) = C. R. i 
EkselAnslannın Türklyenin menfaatle

rini gozönünd tutmaktan hiç bir an halt 
ka1mıyan açık g5rU erim ve EkselAns 
Bay Saracoğlunun cesur, azimkJ\r ve ha- • 
lisane hattı hareketini ~zlmle yadet
mekllğime milsaadeıılzi rica ederim. Bu 
tazim ayni zamanda bhtiln mcsni arka
daşlarınıza ve bilhassa bunların en müm
taT.ı olan Eksclflns B. Numan Menemenci
oğluna da rôcldir. 

P. müstakil grupu, 19.10·939 i 
perşembe günü toplanmıştır. •ı 

Evvelce yapılmış olan dek· 
Jarasyonların temadisi olmak ü· $ 
zere Türkiye - Fransa • İngilte 
re arasında imza için hazırla 

nan muahede projesi hakkında 
Başvekil ve Har iciye Vekaleti 
vekili Dr. Refik Saydam tara. 
fından, gerek parti grupunda 
gerek müstakil grupta, verilen 
izahat üzerinde müzakerede bu· 
lunulmuş ve proje ittüakla tas
vip edilmiştir. 

Keza, Tlırk ordu3unun yüksek ve muh 
terem şefini içimizde görmek bahtiyariı

ğından bilistifade, onun şahsında Türkiye 
Cilmhuriyetinln şaqlı ordusunu da selam
lamaklıfıma müsaadenizi rica ederim.,, 

lnglllz Sefirinin Nutku 
lnglltere BUyOk Elçisinin nutku şudur: 
"Bu münasebetle bir çok ııey soyllyebl

lirdim, fakat, üç hükumet arasındaki an
laşma o kadar sıkıdır ki, aramızda biri
miz tarafından söylenecek sözler diğerle
ri tarafından da pek aıa söylenebilir. 

Buna binaen, bir çok şeyler söylemeyi 
zait bulurum, zira siz, Bay Başvekil ve 
Fransız arkadaşım tarn f•ndnn ifade edi
len hissiyat benim hisı;iyatımın o kadar 
aynıdır ki buna ilave edecek hiç bir şe
yim yoktur. 

Söylediğiniz nazikAne sözlerden dola
yı çok minnettarım ve bu kadar dilı ü•t 
mesai arkadaşları ve dostlarla çalışmıs 

olmajc imtiyazına mazhıır bulunduğum 

dan dolayı pek ziyade r.Uftehlr oldıığumu 
bildirmek isterim. Bitirdiğimiz işlıı mu
azzam bir kıymeti olduğunu hissediyo
rum ve bunu yalnız üç mmleketin değil 
ayni zamanda Umıt ederim l:i bütün dün
yanın nefine olarak inşa edilcct'!k "lan bir 
binnnın temel taşı olarnk teltıkki eyliyo-

ve itimadın en derin ve şümullü ifa. 
desi olan ittifak bağile takviye edil
miş ve hiç şüphesiz ebedileştirilmiş
t ir. 

Eser milletlerimiz ve insaniyet f. 
çin faydalı ve hayırlıdır. Tarih onun 
vücut bulmasına çalışanların hatıra. 
sına daima hürmet edecektir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

rum. 
Blı, modern Türkiyenin canisi olan 

Büyük Şefiniz tarafından tasavvur edil-
mili ve ana halları filmdiki mümtaz Rei-
slcUmhurunuz tarafından takip eılilmiş ve 
edilecek olan politikaya devam eyledik. 

Memleketinizin mütmadi refahı için en 
samimi temennilerirnı arzedcr ve kadehi
mi Türkiye Cilmhurlyctfn!n refahına ve 
TUrk ordusunun §erefine kaldırırım.,, 

Amiral Horti, Peıte 
Sefirimizi Kabul Effi 
.Budapeşte, 19 (A. A.) - Kral 

naibi Hortynin muhterem refikası 
Madam Horty bugün Peşte elçimiz 
Ruşen Eşref Unaydm ile Bayan Sa
lihe Unaydını sarayda hususi suret
te kabul buyurmuşlar ve caya alı -
koymuşlardı r. 
~ 

Belçikanın Eski Baıvekili 
Yaralandı 

Nevyork 19 (A. A.) - Ünited 
States Linse seyrisefain kumpar.yas1 
Van Zeelandın Presindent Harding 
vapurunda bulunduğunu ve yaralan
mış olduğunu bildirmektedir. 

Tayin eylemişler ve bu murahhas
lar, usulüne muvafık gürülen salahi
yetnamelerini teati ettikten sonra a . 
şağıdaki hususatı kararlaştırmışlar-

dır: MADDE : 1 
Türkiyeye karşı bir Avrupa dev. 

Jeti tarafından vaki bir tecavüz ne
ticesinde Türkiye bu devletle muha
semata giriştiği takdirde, Fransa ve 
Birleşik krallık fiilen Türlcıye hükiı. 
metile teşriki mesai edecekler ve o
na yeddi iktidarlarında olan bütün 
yardım ve müzahereti yapac:ıklardır. 

MADDE : 2 
1 - Bir Avrupa devleti tarafından 

vaki olup Akdeniz mıntakasında 

Fransa ve Birleşik krallığın tutula
cakları bir harbe müncer olan bir te~ 
cavüz hareketi halinde Türkiye fiilen 
Fransa ve Birleşik Krallık ile tfi>Şriki 
mesai edecek ve onlara yeddi iktida. 
rında olan bütün yardım ve bütün 
müzahereti yapacaktır. 

2 - Bir Avrupa devl"?ti tarafından 
vaki olup Akdeniz mıntakasında Tür 
kiyenin tutulacağı bir harbe müncer 
olan bir tecavüz hareketi halinde 
Fransa ve Birleşik Krallık fiilen Tur
kiye ile teşriki mesai edecekler ve o. 
na yeddi iktidarlarında olan bütün 
yardım ve bütün müzahereti yapa
caklardır. 

MADDE: 3 
Fransa ve Birleşik Krallık tarafın

dan 13 nisan 1939 tarihli beyanna. 
melerile Yunanistan ve Romanyayn 
verilen garantiler meriyct mevkiin. 
de kaldığ~üddetçe bu iki garanti
den biri veya diğeri hasebile Fransa 
ve Birleşik Krallık muhasemata gi • 
riştikleri takdirde Tiırkiye fiilen 
Fransa ve Birleşik Krallık ile teşriki 
mesai edecek ve onlara yeddi iktida. 
nnda olan bütün yardım ve bütün 
müzahereti yapacaktır. 

MADDE: 4 
Fransa ve Birleşik Krallık, birine 

veya diğerine karşı ikinci ve üçüncü 
maddeler hükümleri mahalli tatbik 
bulmaksızın bir Avrupa devleti ta
rafından vaki bir tecavüz neticesin
de, bu devletle muhasemata girdik. 
leri takdirde yüksek akit taraflar 
derhal istişarede bulunacaklardır. An 
cak şurası mukarrerdir ki, Türkiye 
böyle bir ihtimalde Fransa ve Birle
şik Krallık hakkında hiç değilse ha. 
yırhahane bir bitaraflık muhafaza e
decektir. 

MADDE: 5 
Yukardaki üçüncü mactdeni11 hü-

kümlerine halel gelmemek üzere, 
1 - İstiklal veya bitaraflığının bir 

tecavüze karşı muhafazasına yarı:iım 
edilmesi, bizzat kendi muvafakatile, 
yüksek akid hükumetlerden biri ta. 
rafından taahhüt edilen bir Avrup:ı 
devletine diğer bir Avrupa devleti 
tarafından tecavüz vukuunda, 

2 - Gerek bir Avrupa devleti ta. 
rafından ika edilen ve diğer bir Av
rupa devleti aleyhine müteveccih 
bulunmakla beraber yük:;P.k akid ta. 
raflardan biri hükum~tinin fikrince 
kendi emniyeti için bir tehdit teşkil 
eden bir tecavüz halinde, 

Yüksek akid taraflar müessir gö. 
rülecek her müşterek harekete te -
şebbüs etmek üzere derhal istişarede 
bulunacaklardır. 

MADDE: 6 
Bu muahede hiçbir devle~ aleyhi

ne müteveccih değildir. Hedefi, te. 
cavüze karşı koymak için, lüzum ha
sıl olursa, Türkiyeye, Fransaya ve 
Birleşik Krallığa karşılıklı bir yar. 
dım ve muzaheret temin eylemekUr. 

MADDE: 7 
Bu muahedenin hükümleri Türki

ye ile diğer iki akid taraftan her bfri 
arasında iki taraflı h~ahhüt olarak 
ta muteberdir. 

MADDE: 8 
Yüksek akid taraflar bu muahede. 

nin tatbiki neticesi olarak muhase. 
mata girişmiş bulunurlarsa. ancak 
müşterek bir mutabakatle mütareke 
veya sulh muahedesi aKt~dcc~kler

dir. 

MADDE: 9 
Bu muahede tasdik edilecek ve 

tasdiknameler mümkün olan süratle 
ve ayni zamanda Ankarada teati o. 
lunacaktır. Muahede tasdiknamele
rin bu teati tarihinde meriyete gL 
recektir. 

Bu muahede on beş senelik b tr 
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MAREŞAL FEVZi 

Çakmak Misafirlerimiz 
Şerefine Ziyafet Verdi 

Ankara, 19 (A.A.) - Genelkur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
tarafından bugün saat 13.30 da Şe· 
hir lokantasında misafirlerimiz İn
giliz Şark ordusu kcmut:ını Orgene
ral Vavel, Fransız Şark ordusu ko
mutanı Orgeneral Veygnnd şerefine 

bir öğle yemegi verilml~~ir. 
Yemekte, Milli Müdafaa Vekili 

General Naci Tınaz, Genelk~rmay 

İkinci Başkanı Orgeneral Asım Gün
düz ile kor ve tlim1 generaller ve 
hariciye erkanı ile misafirlerimizin 
maiyetleri ve mihmandarları davetli 
bulunuyorlardı. İngiliz ve Fransız 
Büyük elçileri ile elçi1L1< müsteşar
ları ve ataşcmiliterleri de ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Ankara. 19 (A.A.) - İngiltere Bü 
yük Elçisi Sir Hughes Montgomerry 
Knatchbull - Hugessen bu akşam 
General Veygand ve General Vavel 
ile Türk askeri şefleri şerefine. bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Başve

kil Dr. Refik Saydam, Genel Kur
may Başkanı Mareşal 'Fevzi Çak
mak, Milli Müdafaa Vekili Naci Tı
naz, Türk ordusu erkanı ve misafir 
generallerin maiyetlerindP.n başka 
Hariciye Umumi Katibi Numan Me
nemencloğlu, Fransa Büyiik Elçisi, 
Hariciye Vekaleti ve Fransa ve İn
gi1tere sefaretleri erkanı ve ateşemi
literleri hazır bulunmuşlardır. 

Filistinde Normal Vaziyet 
Rücu Ediyor 

Kudüs 19 (A. A.) - Fılistinde 

tam bir sükun hüküm sürmekte o
lup normal vaziyete rücu edileceği 

anlaşılma~tadır . 
Hükumet memurları, geçen kar~ 

gaşalıkla; esnasında vazedilmiş olan 
bir takım takyidatı dün kaldırmış. 

dır. Araplarla yahudiler arasında ti
caret yer:ıiden ba_şlamıştır. 

Telaviv, Kudüs ve Hayfa komis
yonlan, Filistinde mevkuf Almanla
rın vaziyetiyle meşgul olacaklardır. 

Sıtma Kursunu Bitiren 
Doktorlar 

Adana, - 1939 mezunıı yüz dok
tor, Eylfılün dordundenberi devam 
ettikleri sıtma enştitüsiindeki teka
mül kurslarını pek iyi netice ile bi
tirmişlerdir. 

müddet için aktedilmiştir. Yüksek a
kid taraflardan hiçbiri muahedeye 
nihayet vermek arzusunda olduğunu 
mezkur müddetin inkizasından altı 

ay evvel diğer iki tarafa tebliğ et. 
mezse muahede beş senelik yeni bir 
müddet için kendiliğinden temdit e
dilmiş bulunacak ve böylece devam 
edip gidecektir. 

Aşağıda imzaları bulunan murah. 
haslar işbu muahedeyi, muhtevi ol
duğu hükümleri tasdikan imza et
mişler ve mühürlem!şlerdir. 

Ankarada, üç nüsha olarak, 1939 
senesi ilkteşrininin on dokuzunda 
yapılmıştır. 

PROTOKOL No. 1 
Aşağıda imzaları bulunan murah

haslar, bugünkil tarihli muahedeyi 
imzasından itibaren meriyete koy. 
mak hususunda kendi hükumetleri -
nin mutabık bulunduklarını müşa • 
hade ederler. 

İşbu protokol, Fransa, Birleşik 

krallık ve Türkiye arasında bugünkü 
tarihle aktedilen muahedenin ayril• 
maz bir cüzü olarak telakki edile -
cektir. 

Ankarada üç nüsha olarak, 19 ilk· 
teşrin 1939 da yapılmıştır. 

PROTOKOL No. 2 
Aşağıda imzaları bulunan ve usu· 

lüne tevfikan bu hususta salahiyettar 
kılınmış olan murahhaslar Fransa, 
Birleşik Krallık ve Türkiye arasın· 
daki muahedeyi imza ettikleri sıradll 
berveçhi ati hususta mutabık kal· 
mışlardır: 

Yukarda adı geçen muahede mu• 
cibince Türkiye tarafından alımnJ~ 
olan taahhütler bu memleketin So"V" 
yet Sosyalist cümhuriyetleri ittihad1 

ile müsellah bir ihtilafa sürüklenme· 
sini intaç veya mucip olacak bir ha• 
rekete onu icbar edemiyecektir. 

İşbu protokol Fransa, Birleşik kral 
lık ve Türkiye arasında bugünkü ta" 
r ihle akdolunan muahedenin ayrıl "' 
maz bir cüzü olarak telakki olunB• 
caktır. 

Ankarada üç nüsha olarak, 19 i!l<
teşrin 1939 tarihinde yapılmıstır. 
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IYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır-. 

1 ... UttUMİDEPO: ING LIZ ICAMZUIC ECZANES 

Kız - Erkek ULKU LiSESİ (UŞAK) Gecel - Günsel 
'ı ,. Dr. ŞlikrU Mehmet 

(Yüca Vıkü) müessisi Hamdi tllkümen tarafından (Uff,k) da tesis edilen Yeni Lise 10.10.939 da tedrisata 
bapamıp. Bu yıl bu okula alınacak: öğrenci sayısı mahdut olduğundan yeniden veya naklen kaydolunmak 
isteyenlerin ilk önce yazı ile müracaat ederek yer olup olmadıjuu eormalan gerektir. 

Gareba butuesl cDt •e dhnTl ...._ 
tabklan ubdr beldml Parmalıbplda 
Catildll Ca4. Anlrara •pUtmlUll 99 No. 
claire 1. Hersin u bahtan ütama kadar 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Saide kalın 25144 hesap No. sile Sandılımı%dan alclıiı 1000 llr&)'a klll'IJ birinci 

derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedllinden hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl
ması icap eden BQollunda eski Hacı Mimi Yeni Tomtom mahallesinde eski Kum
baracı yoku111 yeni Kumbaracı sokajında eski 74, 76 yeni ve No. taj 100, 102 kapı 
325 ad• sa parsel No. lu dükklnı olan kAıtr bir evin tamamı bir buçuk ay müddet
le açık arttırmıya lmnmuetur. 

SatıJ tapu sicil kaydına ılSre )'Bpı.lmaitadır. Arttırmaya ılrmek lstiyen (437) 
lira pey akçaaı verecektir. Mll1l bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Blrlkmiı bütün verıtlerle Belediye realrnleri ve vakıf lcareel ve taviz 

bedeU ve te11Allye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtn.ameai 1-11--939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri' servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu ılcll kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip doqumda nnbr. Arttırmaya lirmiı olanlar, bunları tetkik ederek satılıta 
çıkarılan pyrimenkul hakkında her ıeyl öjrenmiı ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 4 - 12 - 839 tarlbilne milsadlf Pazartesi günü Cajalojlunda klin 

Sandılımızda aaat 10 dan 12 7e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme
li için teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcabeden ıayrhnenkul m0kelleft-
7etile Sandık alacajını tamamen ıeçmlı olması prttır. Aksi takdirde ıon arttıranın 

taahblldü baki kalmak prtiyle 19 - 12 - 939 tarihine milladlf Sah günü ayni 
mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttlrmada pyrhnenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu lliclllerUe sabit olmıyan a
llkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve hususile faiz ve muarlfe 
dair iddiallirlnı llAn tar.J'Jn1en itibaren yirmi glln içinde evrakı 1nllısb!tlerile be
raber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu ınıreUe haklarını blldirmemlf olanlarla 
hakları tapu alclllerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaımasından hariç kalır
lar. Daba fazla malQmat 3Jrnait laUyenlerln 938 - 1257 dosya nwneraaile San
cblmm Hukuk İfleri .servlslne mllracaat etmeleri Hlzwııu llln olunur. 

* * * DIKl.<AT 
EmnlJet Saııdılı; Sandıktan alınan pyrimenkulQ ipotek ıöstermek isteyenlere 

muhammin1erirnizin koymu, olduju kıyınetin % 40 nı tecavüz etmemek Ozere 
ihale bedelinin yarwna kadar borç vermek suretiyle kolaylık ı&termektedlr. (8876) 

SAÇ EKSIRI 

KOMOJEN 
Saçlan liesler, köklerini kuY· 
Yetlendirir, dökülmesini ÖD• 

ı ... , llllıpMlerini aiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ICZANISI 

Be,oila • latanhaı 

~--------------------------' SMi1ti n N~t lltlddrl BalD IAtftl oöm>ONCO. o .. tecllill ve 
Nesrlnt '!. L. fJ. Banldıll YeT TAN MatMnl 

-----------------
• 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

938-1481 
Emniyet Sandıfına borçlu ölü Annlk varialerlne filo yoJuyJa teblij: 
Annik, ~yollu Kamerbstur mahalı.t eski Anlan Jelli Ayna!ıçeısm~ soluk 

eski 1, 2 yeni 1, 2 No. lu maa dükkln bir evin tamamını blrlncl derecede ipotek 
ıöstererek 22-8-932 tarihinde 14509 hesap numarulle sandılımızdan aldığı (2130) 
lira borcu 27-7-938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç (4240) lira (52) kul'UIB varmııtır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
mucibince hakkında icra takibi baılamak Ozere tanzim olunan ihbarname bol'çlu
nun mukavelenamede ıösterdlll lkameqlbına ıönderllmif ile de borçlu Annlk 
Panıaltı Mis sokak UI numarada öldülQ an1qılmıf ve teblll )'8pılamaDU1tı.r. Mez
IUlr kanunun 45 lncl maddsl vefat halinde tebliptın ilin suretiyle yapılmumı 
Amirdir. Borçlu Annik mirasçıları işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 
Sandılımıza müracaatla murislerlnln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule p 
yan bi!' itirazları var ise bildirmeleri llzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve
yahut bnşhyan takibi uau' daiTnı!nde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkdr 
kanuna ıöre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler al!kadarlarca bilinip ona göre ha
reket edilmek ve herbirine ayn ayrı ihbarname teblill makamına kaim olmak üze
re kt>yflyet ilin olunur. (8631) 

lıtanbul Telefon Dlrektörliil•clen: 
İdare ihti)'BCı için 111 kalem evrakı matbuanın tab'ı açık eksiltmeye konulmuı

tur. Muhfmmen bedel 1616.50 muvakkat teminatı 121.25 lira olup eksiltmeal 28-
10 - 939 Cumartesi l(lnll

1
saat 11 de MildilrlOk binasındaki Satınalma Komll)'o

nunda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni vesalklle o ıon mezkılr kom~ona müracaatları. Şartname ve nQmune
lerl Levıızım ~rllfimlzdl'c:!ir. (8340) 

lıtanbul Bölge Sa•a+ Okulu Arthnna~ Ekılltme ve 
ihale Komisyonundan : 

Cinai Miktarı Mu. Fiyatı • kallt menln ine l •kll 
Lira K l'f. T.o . ... tl Teminat -- Lira K .... -

Kimya Eczası 43 Kalem 829 '15 30.X.939 47 23 Açık 

Kfm7a Aletleri 41 Kalem H33 ~ Pazarted 107 54 
" Saat 14 

Orta Ckunar için yuka'!"da yazıb kimya, ecza ve Aletleri ekstltıney" konulmustur. 
1 - Ek.liltme Cataloftltında Yüksek mektepler Mulıasebeclllji binamıd.ı topla11an 

komilyonunda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin 19kll gQn. saati, muhammen fl:ratı ve muvakkat teminat mik

tarları yukarıda ıösterilmlstir. 
3 - istekliler her iki kısma birden veya ayn ayn da talip olurlar. Yalnız her iki 

kwnm teminattan ayn ayn verilecektir. 
' - İstekliler Ticaret Odasının 1939' 711 belıeslnl ibraza mecburdur. 
5 - Şartnamelri görmek latiyenler mektebe müracaat edecektir. (8270) 

MiNELi VE PIRLANTALI SAAT 
VI MÜCEVHERAT SATIŞI 

Beyotlu Darclüncü Sulh Hukuk Mahkemesind-. : 
Terebsine mahkemece el konulan Merhum Sadrazam Salt Pqa kansı ölQ Vasfl

yeye alt pırlantalı Altın mtr.'eua' saat ile keza 6111 Tomuyana alt Mineli Altın cep 

saııt! ve dftr terekelere ıtlt bir takım mOcvherat açık arttırma ınıretlyle 23-lo-839 

tarihine müsadlf Pazartesi lilnll uat 14 te BüyQkçal'fl belediye mezat memurlutun

da atılacaktır. G6rmek lstlyenler mezldır memurlukta tethlr edilmektedir. lıtekll

lerin yevmi mezkdrda aatıt saatinde mezat memurlutunda hBZll' bulunmalan llln 

olunur. (21228) 

Devlet Llmanları lıletme Um•m Mlcllrllil•cln: 
Atll,.Jerhnla ibtl7KJ için aÇTk ebiltme mlilt U metre mikDI mabtelif cim 

Te ebatta kereste atın almaealrtr. 
Mulwmnen bedeli Be bin lira " lll1lftilrat temlmtı Od ~ 7irml bat Un olan 

muk6r kerestelerin ibaleal 2/11/931 tarihine raatll7Ul ....-nM dnl IUt on 
bette Galata nhtnmada amana müdidllk binaanda toplanacak olan aataa alına 
Komlıyonancla ,.pdarakhr. 

Sartnameal her sfln tıazll seçen ltomll)'Ollda sörlleblllr. (1392) 

Karşı Kullanılır. 

Beyoil• tramvay Clurağı liarıııında 
J ah köıkü caddesi No. 6 • 8 

i 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları , 

Clnsl Mlktan Mub. Be.% '1,5 teminat 
Lira krJ. Lira Krı. 

Ekalltmenln 
aekll 

Sud Kostik 5000 qr. 1150 86, 25 Açık ekalltme 
Hamizl Kibrit 300 ., 150 11, 25 Pazarlık 

Form aldellt 100 ., 135 10, 13 • 
Amonyak 1000 ., tOO 30, 00 ., 
Kireç kaymalı 200 ., 30 2, 25 • 

I - Yukarıda yazılı 5 kalem ecza, bJzalannda 1Ö9terilen usullerle satın 
nacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saftlerl 
rında ıösterllmlıtlr. 

III - Eksiltme 25/X/939 çarıamba günü Kabata§t& levazım ve mu 
şubesindeki alım komilyonunda yapılacaktır. 

IV - isteklilerin eksiltme için tayin edllerı li1n ve saatlerde % '1,5 111 
paralarile birlikte mezkdr Kom~ona ıeJmeleri llln olunur. (8570) 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 
D E G 1 Ş 1 K L.1 K 

inanılacak 

f8J dejl, diyorsunuz 

BiZZAT TECRÜBE 
EDiN iZ 

Bayan D. BRAMALLE, bir haf 
fında tecrübe ettiji bu yeni · 
tarzı tedavinin cazip tesirinden 
rette kaldı. 

. 
Ancak bir hafta zarfında bin- • tlblr edilen cildi ihya ed 

lerce kadınlar, bütün buruşuk.. kıymetli unsur şimdi, 
luldaruıdan kurtuldular ve bir renkteki Tokalon kremlnlO 

çok sene gençleftirir. Alimler , 
yaı ilerledikçe buruşuklukla

rm meydana geldiğini keşfet
miflerdlr. Çünkü. ihtiyarladık. 

ça cild bir çok kıymetli unsur
larını kaybeder.Bu unsurları ia-
de ediniz, çild yeniden tazele
p r ve canlanır. 

İpe, Viyana 'Oniversitesi pro.. 
fesöril Doktor STEJSKAL'm 
şayanl hayret keşfi de budur. 
Gene hayvanların hüceyrele
rinden lİtihsal ve "'BIOCEL., 

kiblnde mevcuttur. 
Her akp.m yatmazdan 

bu kremi kullanınız. Siz 
ken cildinizi besleyip 
tirecek ve buruf,.u.ıı.ua.-· 

giderecektir. Ancak b ir 
zarfında senelerce genç 
neceksiniz. Gündüzler lçlo 
sız beyaz renkteki Toka 
mini kuUanınız Siyah 
eritir ve açık mesameleri 
laştırır. Bir kaç gün zarf 
sert ve en esmer bir 
muşa.tıp beyazlatır. 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve llate numaralar ne miktar .. 
qalJda yazılı malzeme 5-12-1939 Sah lilnü saat 15,30 dan itibaren Uıte 
ve ayn ayn ihale edllmtık üzere kapalı zarf usulü ile f.nkarada İdare 
satın alınacaktır. _ __,.._. 

Bu t19 lfrmek iıtlyenleri,n her liste hlzuında yazılı muvakkat teminat 
nun tayin ~ttitl veatkaJan ve tekllflerinl ayni gün saat 14,30 a kadar ko 
lllilfne vermeleri lhundır. 
Sartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpapd' 
Ulın ve Sevk Seflllinden ~ağıtılına.ktadır. (SMO) 
Llate 
No. 

ı 

2 
1 
4 
1 

Malzemenln lıml 

KU!'l\ln malzeme 16.100 kilo 
Galvanize aaç 7.UO adet 
Çinko levha 30.000 kUo 
Teneke levha 4.300 adet 
Ahaap traven r:aı..~yesl lmaJtne 
mablua llma demiri 80.000 kilo 

M uham111en bedel 
Lira Kr. 

4425, 00 
2467'1, IO 

5400, 
2112. 

00 
50 

'200, 00 

AclH Tıp lılerl Ge•I DlrektörllilnclH : 
ur tıktepin 111 Pstembe ıono açık eUtltmeai yapı]acatı anahWlf 

llln edllmiı olan elli bee ton TOrk Antt'asltlne istekli Çlkmadıfındın aeıS 
31 lıktetrln 939 Salı günll mat l4 de tehir edllmlstlr. Allkadarlara f1l1I: • 


