
GONLOK GAZETESi 

Veni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson diyor ki: 
-Her tacir bu kitapta gösterdiğim usunerl tatbik etmek 
suretiyle bir ilci sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabnnda size 
bu sanati öğretiyorum . ., Fiyatı 50 kuruş. 

. HITLER, GENERALLERLE KONUSTU ITALYADA iLK HOSNUTSUZLUK 
Ribbentrop'uıi Nutku Türkiye,ArtıkBalkan 
Harp ilanı ,Sayılacak PaktındaKalamazmış 

Almanya, Havaları, 
Denizleri lngiliıl~r~ 

Dar Edecekmiş ! 
Hitlerin Hala istişarelerine Devam Etmesi 

Almanyanın Kararsızlığına Atfediliyor 
L'ondra, 25 (Hususi) - Burada hü.küm süren kanaate göre Fon 

Ribbentrop'un dünkü nutku, daha fazla dahili istihlak için, Al
manları harbe ahş.tırmak ve harbin, 'l<>nuna kadar devam ede
ceğini anlatmnk için söylenmİ3tİr. Nutkun harice kartı ıöy)iye-
biceği h?çbir ş:ey yok gibi idi. · 

--ı Çünkü Almanyadan başka her 

R.bbentrop' 'un yerde hadis~lere ait vesikalar ok~n- < 

1 muş ve vazıyet anlaşılmıştır. Dun-

N tk d yada yalnız Almanlar, bu vesikaları u un an okumaktan menedilmişlerdir. 

Anladığımız 
Şudur: 

Gazetelere Göre 
Bütün İngiliz gazeteleri, Almanya 

Hariciye Nazırının had!seleri baştan 
başa talirü etmiş olduğunu kaydedi· 

Majino hattına sevkedilecek olan /ngiliz askerleri cepheye 
gitmeden önce ciddi bir antrenman yapmaktadırlar 

~inyor Ga da 
Bir Makales·nde 

Böyle Di or 
Romada Bütün Balkan Devletlerinin lştirakile 

Bir Konferans Toplanacağı Hakkında Şayialar Var 
Roma, 25 (A.A.) - Giornale d'İtalia gazetesinde Gayda, Türk 

paktının bir barıt aleti olduğundan ,üphe ediyor ve paktın esasın
da İngiliz - Fransız çember siyasetine dayandığı ve İtalyanın Ka
radenizde yayılmasına mani olmayı istihdaf eylediğini hatırlata
rak, Türkiyenin hu muahedeye :rağmen Balkan Antantında kal-

Bir İngiliz 
Gemisi Daha 

Batırıldı 

ı 
masının Balkan sistemi için yeni bir 
mesele ortaya çıkardığını bildiriyor. 

Gazete, Arnavutlukta İtalyanın 
yerleşmesi üzerine, İtalyan siyasc. 
tinin Balkanların göbeğine kadar 
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yayıldığını kaydederek "Esas nok
ta buradadır,. diyor. 
Bazı gazeteler vakıaları dumanlı 

resimler ve şairane aşk hikayeleri 

~lmanya Sovyet yardımı 
• • 
ı e uzun ır e ya-
nabileceğine inanmııtır. 
Yıldırım harbi planı ter· 
kedilmiştir. Fransaya hü· 
cum edilmiyecektir. Harp 
bütün şiddetile lngiltere· 
ye tevcih edilecek,ve bir 
taraftan diplomasi oyun· 
farına devam olunacaktır. 

yor ve nutkun kıymetsizliğini teba- -----
rüz ettiriyor. Daily Herald nutkun 1 s 
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sıkıntı içinde olan bir ~alısın "taf~ o y . n a"" • ya ı e \ 
rafuruşluğu,, olduğunu anlatıyor. 

--0---

İsveç Sahilleri 
Sıkı Bir 

içinde perdelemeğe çalışıyorlar, fa. 
kat İtalya sercnadlara kulak Rsma. 
m,ıı.l\t& pilaki~ hadiselerin seyrını 

çok müdekkik bir tözle takibe de
vam etmek istemektedir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

S ulh te~bbüslerinin akim kal. 
dığı gundenberi herkes me

rakla Almanyanın ne yapacağım öğ. 
renmek istiyordu. Nazi şeflerinin 
fevkalade toplantılara davet edil
dikleri, günlerdenberi Berlinde mü. 
him müzakereler cereyan etmekte 
olduğu haberleri de merakı arttırı
yordu. Onun için Alman Hariciye 
Nazırı Fon Ribbentrop'un Danzig'de 
bir nutuk söyliyeceği haberi büyük 
bir alaka uyandırmıştı. Bu nutkun 
Berlindeki esrarengiz havanın düğü. 
münü çözeceği umuluyor, ve harbin 
alacağı şeklin aydınlanacağı zanne
diliyordu. 

Alman Hariciye Nazırı. Danzig'de. 
ki nutkunu daha ziyade harp mesuli
yetini İngiltereye yükliyerek Alman 
halkını uzun bir harbe hazırlamak, 

ve İngiltere ile Fransanın arasını aç. 
mak maksadile irad etmiş görünmek
le beraber, bize harbin alacağı şekil 
hakkında da bazı ipuçları vermemiş 
değildir. · 

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

Olan Harap 

Dikilide Yeni 
inşaat Yapllamıyor 

Dikili ve havalisindeki zelze
le hadisesi hakkında ilmi tct· 
kiklerde bulunan heyet, şehri. 
mize dönmüştiir. Heyet hükti. 

mete verilmek üzere bir rapor 
hazırlamıştır. 

Dikili'de tahribat çok büyük· 
tUr. Harap olan ~ehirde yeni in
şaat yapılamıyor. Buna ait taf. 
silitı 6 ıncı sayfamızda bula. 
caksınız. "\. 

İngiliz gazetelerinden ancak Daily 

Mail ile Nevs Chronicle nutku baş- K ı kl y d p kt 
~;~alelerinde mevzuubahis etmişler- arşı 1 1 ar 1 m a 1 

Daily Mail diyor ki: "Ribbentrop y k 1 • ı 
tam efendisinin ağzını kullamyor. apma stıyor ar 
Nazi rejiminin riyakarlığı apaçık gö- · 
ze batıyor.,, ı 

::~;~b;;;;0"Pi~~ :it~~ ki~özıeri na-r Helsinki'de Askeri Faaliyet Arttı~ Bir Kısım 
zilere yapılan esaslı ithamı silmiye 
kafi değildir. Bu itham, malum oldu
ğu üzere, kendi emelleri için teca • 
vüzlerde bulunmaları ve sözlerini çiğ 
nemeleridir.,, 

Askeri Mütehassıslara Göre 
Londranın askeri mahfilleri de 

nutuk ile alakadar olmuştur. Askeri 
mütehassıslara göre, Ribbentropun 
"harbi bitirmek için müc~deleya de
vamından,. maksadı, Almanyanın 

Garp cephesinde taarruza geçeceğini 
anlatmaktır. Fakat bu taarruz vuku 
bulacaksa cabuk vukuu lazımdır. 

Çünkü yağmurlar başlamıştır. Faz 
la vakit geçerse, Almanya kuvvetle
rini geri çekmiye mecbur olur. As
keri mütehass1slara gö:.-e, Almanlar. 
bugünkü taktikleri ile, müttefikler 
?'~nelk~rınayının zihnini teşviş etme
gı ve kutle halinde hücum::ı kalkacak
Iarına ikna eylemeği istihdaf etmek
tedir. Bu suretle, müttefikler de ta
arruz sah.asına kütle halinde asker 
tahşit ede~lerdir. 

Hakikatte ise Almanlar müteaddit 
ve biri~irinde.~ uz~k hedeflere karşı 
şiddetli ve munierıt taarruzlar y&
pacaklar ve Polonyada takip ettikle
ri sevkulceyşi tatbik edeceklerdir. An 
cak Polonya cephesine hiç te benzc
miyen Garp cephesi ~ar+larınd:ı bu 
tabiye ve sevkulceyşin ne dereceye 
kadar muvaffak olabileceği kestirile-

mez. 

Efradın Yeniden Askere Çağırddığı Görülüyor 
Londra, 25 (Hususi) - Finlanrli· 

yanın Moskovaya giden baş murah
hasları memleketlerine dönmektedir
ler. Son Sovyet taleplerinin mahiye
ti henüz anlaşılmamıştır. Bir 1'~in 

gazetesine göre, artık Sovyet meta· 
libi katiyet ve sarahatle ortaya kon· 
muştur ve bu taleplerin biri karşılrk· 
lı yardım paktının akdidir. Finlandi
ya hükllmeti, istiklale ve bitanflığa 
dokunan her teklifi kabul etmemek 
azminde olduğu için son Sovyct tek· 
lifleri en derin dikkatle tetkik oluna-
cak ve ona göre karar verilecektir. 

Amsterdamda çıkan Telcgrnf ga· 
zetesinin Finlandiyadaki muhabiri 
şu rnalUmatı veriyor: 

"Dün Helsinkide siyasi hava pek 
ağır idi. Geçenlerdeki nikbir'!liğin ye
rine derin bir bedbinlik kaim olmuş· 
tur. Moskovanın Finlandiya heyeti
nin kabule cesaret edemiyeceği bir 

takım taleplerde bulunmuş oldugu 
aşikardır. 

Askeri Faaliyet 
Hclsinkide büyük bir askeri faali

yet hüküm sürmaktedir. Efrat silah 
altına davet edilmekte ve sığınaklar 
inşa olunmaktadır. 

Buna mukabil İsveç matbuatının 
ınütaleası şudur: 

"Moskova müzakereleri Finlandi
ya istiklalinin muhafazasıle telif edi
lebilir bir yolda ilerlemektedir ve 
Sovyetler taleplerine hiçbir ültima
tom mahiyeti vermemişlerdir.,, 

Paristen verilen haberlere göre, 
Alman matbuatı, Rus - Finlandiya 
müzakerelerini hiç m'.)vzuubahi') et
memektedir. 

Fakat National Zeitung gibi meY
zuubahsedince de Rus tezini müdafaa 
etmekte ve Finlandiyada Sovyet gar

(Sonu Sa: 6. Sii: G> 

Eski Finlandiya Cümhurreisi, Finlandiya ordusuna 
menaup bir kıtayr. teltiı sırasında 

Altına 

Kontrol 

Alındı 

Londra, 25 (A.A.) - Bahriye 
Nazırı Churchill, bugün Avam 
Kamarasında yaptığı beyanatta, 
"Royal Oak,, zırhlısının ziyaı et
raf mda yapılan tahkikatın neti
cesine dair önümüzdeki hafta ye
ni izahat verebileceği ümidinde 
bulunduğunu söylemi~tir. 

Clanclisholm vapuru, Glaslı::ov a
çıklarında batmıştır. Bu gemi, 1937 
senesinde, Kontes Yollicee tarafın
dan denize indirilmişti. 

· isveçte Kontrol 
Stokholm, 25 (A.A.) - Dün saat 

18 den itibaren İsveç sahillerJ sıkı 
bir kontrol altına alınmıştır. Kontrol 
İsveç kara suları dahilinde harp ge
mileri tarafından yapılmaktadır. Kon 
trol için hangi millete ait olursa ol
sun bütün ticaret gemilerlnc1:'.! araştır 
malar yapmak hakkına istinat etmek
tedir 

Amerika Gemisi Meselesi 
Nevyork, 25 (A.A.) - Amerikan 

City of Flint vapurunun bir Alman 
kruvazörü tarafından tevkifi ve bi
taraf limanda mevkuf tutulması A. 
merika matbuatında şiddetli neşriya
ta yol acmıştır. Ga;:eteler. bitaraf ge
milere İngiliz ve Alman bahriy~si 
tarafu)(fan yapılan muamele arasın
daki farkı tebarüz ettiriyorlar. 

Queen Mary ve Normandie vapu
rundan birine sabotaj yapılacağına 
dair olarak zabıtaca alınan bazı ha. 

1 
~e.rler üzerine. dtin akşamdanberi. bu 
ıkı vapur hak.kında daha ciddi ihtiyat 

1 tedbirleri alınmıştır. 
gy 

Bitarafhk Kanunu 
Ayan Meclisi, Atlantik denizinin l}ıma

lindeki tehlikeli mrntakalar haric; olmak 
üzere, ~air denizlerde Amerikan ticaret 
gemilerinin tabi tutulduifu t2kvidatın 
kaldırılmasına dair bitaraflık kanununda 
bir değişikliiin yapılmasını kabul ı-tmiştir. 

Bu değişiklik saye~inde Amerikan va
purları muh:ırip devletlerin Cenubi Atlıın
tik, Büyük Okyanus, Hind Okyanuı;u, Çin, 
Tasm;ıni, Arabistan ve sair denizlerdeki 
limanlarına silah miistesna olmak fizcrc, 
her nevi malzeme nakledebileccklerdir. 

Ayan Meclisi diğer cihetten muhariplere 
doksan günlük kredi açılmasına dalr olan 

CSonu Sa: S. SU: 2) 

Balkan Konferansı 
Amsterdam, 25 (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Telcgraf gazetesinin Atina muha

biri Romada, Mussolininin riyaseti 
altında. bir Balkan devletleri konfe
ransı toplanacağına dair Yunanistan· 
da bir şayia dolaştığını haber vermek 
tedir. Gayda konferansta temsil edi
len memleketlerin bitaraflığını teyit 
Ye harbin, hali hazırdaki muhariple
re münhasır kalacağı ümidini beyan 
ve ifade etmektir. 

Muhabir. İtalyanın Balkanlardaki 
vaziyetinin son derece kuvvetlendiği
ni, çünkü İtalyanın Balkanlardaki 
Alman tehlikesine karşı mukabil a
ğırlık teşkil eden bitaraf bir devlet 
telakki edildiğini ilave eylemek
tedir. İtalyanın Sovyet müdaha
lesi neticesinde bozulan kuvvetlE>r 
muvazenesini tekrar tesis edeceği de 
ümit olunmaktadır. 
Söylendiğine göre, Bulgaristanı, 

Macaristanı, Romanyayı ve Yugos
lavyayı ihtiva edecek olan barışçı bir 
blok kurmak suretile y~.1i bir küçük 
antant teşkili imkanı derpiş edilmek
te ve bu blokun İtalya tarafından 
müzaheret göreceği ve Türkiye ile 
Yunanistanın da dahil olabilecekleri 
mevzuubahis edilmektedir. 

Rumen Kabinesinde 
Bükreş, 25 (A.A.) - D. N. B.: 
İyi malumat alan mahafilde be • 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) 

ı······ ....... ················ 
: Sadabat Paktı 
• 
İ Devletleri Yakında 
• 
1 Pa! :;<~::vo;~:~ ajan-

• ~ı hildiri~·or: 
: Sadabiı.t paktı devletlerinin 

: ;\':tkında bir konferans aktede-
• cekleri hakkındaki haberler Pa· ı i rist.c aliika ile karşılanmıştır. J 
•
1
: Son İngiliz - Fransız - Türk 1 

anlaşnıalnrının bu içtima ile her 
hnlde alakasız ohnıyacağı .,,an· i nedilmcktcdir. 

ı Konferans ya Bağdatta ~·ahut 

f.~:.~:~:r::::::~::::~~: .... f 
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CERE DEN 
&Mi 

Farklar 
Yazan: M. Turhan TAN 

1853 de kararlaştınlıp 1854 yı
lı başında ilan olunan Türk -

Fransız - İngiliz ittüakı her Ü!; dev. 
Jete askeri klilfctler tahmil etıni~ti. 

Asırlardanberi dertten derde, gaile
den gaileye uğrayan Osmanlı impn
ratorluğunun bu külfetlere taham
mül edebilmesi için para bulması la· 
zımdı. Halbuki seferberliğin 27 mıt
yıs 1853 den 27 eylul 1855 tarihine 
kadar devam edeceği tahmin ohm-,,.. 
muş ve bu müddet zarfında Tih-kL 
yenin !ll,200,000 İngiliz lirası tedarik 
etmesi de zan1ri sayılım§ idi. O za- ı 
mnnın hiikümeti Mısır vergisini kar
şılık göstererek Londrnda Palmer ''e 
Makilop, Pariste Pepşofhaym ''e 
Gold Şmit bankalarına bn~\'tırdu. bcs 
milyon İngiliz liralık bir istikraı. 
yaptı. Tah,•illerin piya ayn ihraç fi
yatı yiizdc seksen, faiz miktarı yüzde 
beş idi. 

Fakat bu para az geldi, 1855 de i
kinci bir istikraz muamelesi yapıldı. 
Bu sefer Roçild müessesesile işe gi
rirzilnıiş ''e senevi yüzde dört faizle 
hu bankadan beş milyon lira alınını§ 
idi. Hükumet aldığı paranın öden
mesini temin için yine Mısll' vergi
sinden her yıl bir milyon sekiz yüz 
bin, İzmir giimrüğünden iki buçuk 
milyon, Suriye giimrii~iindcn iki 
milyon frank tahsis ediyordu. 

Roçild bankası her biri yirmi İngi. 
liz lirası kıymetinde bulunan iki yiiz 
elli bin taJıviJi baş~aşa kabul etmiş 
ve bunlan l 02 5/8 fiyatla piyasaya 
arzeylemi~ olduğundan Osmanlı ma· 
liyesinin iyi bir mali muamele yap
mış olduğuna ve hele birinci istikraza 
nisbetle çok miikemmel bir iş gördii. 
ğüne şüphe yoksa da müttefik hiiku. 
metlerin Osmanlı ricaline karşı bes
ledikleri itimatsızlık yiiziinden itti
haz ettikleri ağır bir tedbir bütiin o 
kazançların kıymetini sıfıra indir
miştir. 

Lord Jfohard ve l\f:ırki de Ploeenc 
adlı iki kontrolörün İstanbuJa geliş. 
lerini hatırlatmak istiyorum. Biri 
İngiliz, biri Fransıı olan hu iki adam, 
Paris ve Londra kabineleri tarafın· 
dan - istikraz mukavelesi imzalanır 
imzalanmaz • İstanbula yollannu~lar 
ve alınan paranın Osmanlı hazine. 
since yalnız harp masraflanna tnh
~is edilmesini kontrole memur kılın
mı~Jar idi! .. Si>ylemeğe Iiizum yoktur 
ki böyle bir kontrol, he:? değil, beş 
yiiz milyon altın için de kabul olu. 
nur şeylerden değildir. Fakat o dev
rin hükumeti İngiliz Lordile Fransız 
Markinin hazine işlerine miidahale
lerine - bes milyon lira bitince)·e ka
dar - tahammül ~tmişlcrdi. 

Ayni de,•letle:rle bugiin ~·ine müt
tefikiz. Çiinkü ayni beswi davaya sa. 
hibiz, ayni hararetle sulh tarafdarı
yı:z ve beşerin selameti meselesini, 
sulh işini mesut bir neticeye bağla
mak için aramızda s<metle~miş hultt· 
nuyoruz. Bu alaka ile her iiç hiikiı
metin ve nıillctin birhirinc - lüzum 
görülen şekil ve suretlerle - yardım 
etmesi de zaruri<lir. Nitekim gazete
ler İngiliz dos'\Iarımızm bize altmıs 
milyon liralık bir kredi ııctıklarından 
bahsetmoktcdirlcr. 

Ben bu haberi okuyunca 1855 hı. 
tikrazını hatırlamaktan - fakat göğ. 
!i!Um kabara kabara - kendimi alama
dım. İftiharımın sebebi seksen be!! 
yıl evvelki istikraz ihtiyaçlarından 

bugün tamamile uzaklaşmış bulun. 
maklığımız ve müttefiklerimizden ö
dünç para değil, ancak kredi kabul 
edecek bir mevkide ohtşumuzdur. 

Tesbit ettiğimiz fark, zannederim 
ki. sevinmcğc değer. • 

24 Saatte Hiçbir 
Yaka Olmadı 

Evvelki akşam saat 18 den dün 
saat 18 e kadar İstanbulun gerek po
lis ve gerek jandarma mıntaka1arın
da kayda şayan hiçbir vaka olma -
mı~trr. Bu hal senelerdcnberi ilk de
fa vaki olmuştur. 

Gümrük Komisyoneularımn 
imtihanı 

Gümrüklere alınacak komisyoncu
lar için dün yapılan ehliyet imtiha
nına 16 komisyoncu ve 24 kombyon
cu maiyet memuru iştirak etmiştir. 
İmtihan c\•rakı Ankara.ya gönderil -
ırı i~tir. 

:?6 - 10 • 939 

Müşir Salih Paşanın cena%esi Babıaliden geçirilirken işsiz kalan liman amelesinden bir grup 

ZİYA GÖKALP 
İ~in İhtifal 
Yapıldı 

Büyük içtimaiyatçımız Ziya Gök
alpın ölümünün 15 inci yıldönümü 
münasebetile dün Üniversite konfe
ransı salonunda bir ihtiİal yapıl
mıştır. İhtifale üniversite profesör 
ve doçentlerile, bir çok lise muallim
leri, ~ehrimizde bulunmakta olan Dr. 
Adnan ve Üniversiteli gençler iştirak 
etmiş ve merhumun hatırası yadedil
mek suretile büyük bir kadirşinaslık 
gösterilmiştir. 

İhtifale Üniversite Edebiyat fakiil
tesi ordinaryüs profesörlerinden Mns 
tafa Şekip Tuncun bir nutkile baş -
lanmıştır. Mustafa Şekipten sonra, 
Edebiyat fakültesi talebelerinden 
Kudsi ile Şükrü tarafından şair Ziya 
Gökalpın muhtelif şiirleri okunmuş, 
merhumun hatıralarına nit parçalar 
anlatılmıştır. Edebiyatçı gençlerden 
sonra da Tıp fakültesi profesörlerin
den doçent Kazım İsmail, Edebiyat 
fakültesi doçentlerinden Sabri Esat, 
İktısat Fakültesi docent?erinden Zi-. , 

yaettin Fahri söz alarak Türk mi11i
yetçiliğinde Ziya Gökalpi, Türk ter
biyeciliğinde Ziya Gökalpi, Türk iç
timaiyatında Ziya Göka1pi tahlil ct
mi~lerdir 

Berlin - lstanbul 

Hava Seferleri 
Başhyoı 

Istanbul - Berlin tayyare seferle
rini yapacak olan Lufthnnza şirketi
nin ikinci müdürü Eduard Korte. dün 
sabahki ekspresle şehrimize gelmi~
tir. Verdiği izahata gör~, İstanbul -
Berlin hava seferlerine ay başından 
itibaren başlanacak ve haftada üç 
sefer yapılacaktır. İlk tayyare aym 
birinci günü Yeşilköye gelecektir. 

Tayyare, BerUnden j5•anbu1a pa
zartesi, çarşamba ve cuma günleri 
gelecek, buradan Berline salı, per
şembe ve cumartesi giinleri hareket 
edecektir. 

İstanbul - Berlin hava postasmı 
yapan tayyare yolda Sfoya, Belgrat, 
Budapeşte ve Viyanaya uğrıyacak -
tır. Sofyadan Selimiğe kalkacak olan 
bir tayyare bu seferlerin Yunanis
tnnla irtibatını temin edecektir. Tay
yareler 11 yolcu alacak büyüklükte
dir. 

Bir idem Mahkumu Tutuldu 
Muş, (TAN) - Geçen ilkbaharda 

hapishane duvarını delmek suretile 
kaçan ve vaktile aleyhlerinde ı;;aha

dct eden Orgunus köyünün eski muh
tarı Sihar oğlu Siloyu hançerle delik 
deşik ederek öldüren idam mahkum
larından Nor§en köylü Şakir oğlu Ah 
du tevkif edilmiştir. Diğer firariler 
de, şiddetli takibattan kurtulamıya
cak1arını anlıyar~k, teslim olacakları
nı bildirmişlerdi;. Takibata devam e
dilmektedir. 

Ege ve Marmar-ada Fırtına 
Ege ve Marmara denizlerinde ce

nup, Karadcnizde garp mıntakaları
nın şimal kisımlarında fırtına başla

mıştır. 

Ga.lip Ef gani Emniyet 
Komiserini Şikiyet Etmiş 

Salih (Paşa) 
Merasimle 
Defnedildi 

Perapaf as Oteli Sahibi Dün 
Dolandırdığın1 iddia Ett! Ve 

Mahkemede Bu Adamın, Kendisini 
Nasıl Kandırıldığım Etrafile Anlattı 

Evvelki gün Göztepede Kayışdağ'ı 
caddesindeki köşkünde vefat eden es
ki sadrazam ve müşirlerden Salili 
(paşa) nın cenazesi dün askeri me
rasimle kaldırılmıştır. 

Perapalas oteli sahibi Misbahı do
landırdığı iddia edilen Galip Efgani
nin duruşmasına dün saat on beşten 
on dokuza kadar asliye sekizind ce
za mahkemesinde devam edildi. Biz
zat davacı Misbah ta mahkemeye 
gelmişti. İlk defa Misbah dinlendi ve 
hadiseyi şöylece anlattı: 

- Dört ay evvel Galip Ef gani bir 
sabah otelimize gelmiş, otel müdürü 
ile görüşmüş, odaları gezmiş, beğen-" 
m\§. Sonra müdür bana: 

- Hintli bir müşteri var. Sizinle 
tanışmak istiyor, dedi. Ben kendisini 
odama aldım. Bana kendi.sini tanıttık 
tan sonra: 

- Ben Tokatliyanda oturuyorum. 
Dindaşız, otelinizi tercih <.!deceğim, 

iki sene evvel Yemenden çıktım. 20 
gun kadar otelinizde kalacağım. Av
rupadan gelirken şeker taciri Hayri 
He tanıştım, dost oldum. Dedi ve git
ti. Ertesi gün tekrar bana geldi, bir 
çok şeyler anlattı ve ezcümle: 

- Kararımı verdim. Otelinizde ka
lacağım. Ankaraya gideceğim, büyük 

ticaret işleri de yapacağım. Beni ta
mttırır mısınız? Şimdi bankaya gide
ceğim, fakat cumartesidir. bana biraz 
avans verebilir misiniz? dedi ve son· 
ra cebinden pasaportunu çıkarttı. Ar
kasında bin İngiliz liralık kredi mek
tubunu hamil olduğu kaydı vardı. İki 
de zarf çıkardı. Birisinin üstünde 
kırmızı mürekkeple Elhükumetil İs
lamiyeti! Yemeniye yazısı vardı. İ
kinci zarf da bir İsviçre bankasına a
itti. Kendisi Yemen hükümetinin 
mutemedi ye Yemen Veliahdi Sey
fi.isselam Ahmedin mümessili oldu -
ğunu da söylüyordu. Keodisine 500 
lira verdim. Bunun az olduğunu, b1-
raz daha verilmesini rica etti. 150 
lira daha verdim. Sonra büyük işler 
yapacağını anlatmıya devam etti: 

- Camilerinizi gezdikten sonra 

S - latanbul Ünlverılteıl "Dlnleylol 
kurları., nedir? Hangi 9ubeferln bl:lyle 
kurları vardır? Kayıt muamelem! ne va• 
kit baıtar, ne vakit biter? Kayıt olun• 
mak için tahıll dereceıl aranır mı? Kur· 
tarı takip eden bir "dinleyici talebe,. 
imtihan verip diploma alabltlr mi? 

C - Dinleyici kurlan üniversite ted
risatından şahsan lsfiladelenmek, malu
matlarını tevsi eylemek isteyenler için 
ihdas edilmiştir. Kayıt milddeti bu ayın 
sonunda bitecektir. Dinleyici talebe ar
zu ettiği ;,ubeye yazılabilir. Dlnlcyicl
lerden tahsil derecesi aranmaz. Bu gibi 
kimselere diploma verilmez ve tabll hiç 
bir vakit imtihana tlbi tutulmazlar. 

"' S - Mekteplerde Ctlmhurlyet ve yıl· 
batı tatlll kaçar plindUr?. Yılba91nda 

20 gün tatll yapılaeallı dollru mu? 

C - Mekteplerde Cümhuriyet bayra

mı tatili resmi dairelerde olduğu gibi 

tüfün işlerine başlıyacağım. Buradım J - Ben bunun şahadetini kabul et-
mühlm miktarda tütün ve sabun ala- miyorum. Tahkikatı bitarafane yap
cağım, dedi. Ben de memlekete para mamıştır. Kendisini Riyaseticümhur 
gireceğini zannettiğim için kendisini makamına yazdığım bir ariza ile şi
Tiitün Limited Şirketi miidürü Nus- kayet ettim, dedi. 
retle ve Yemene sabun sevkederek Bundan sonra komiser Sadık ve 
buraya kahve getirteceğini söylediği Beyoğlu merkez nahiye müdLlrü Fey
için sabun tüccarı Sezai Ömerle ta- zi Gülümser dinlendiler. Feyzi Gti· 
nıştırdım. Onlarla konuştu. Otelimiz lümser şunları söyledi: 
vasrtasile kendisine tütiin ve sahun - Bir gi.in Galip Efgani y:ınında 
nümuneleri geldi. Sonra İzmir fuarı- genç bir kadınla bize geldi. Kendisi 
na gldeceğlni söyledi. Otc 1ml7.ae rransızca oUmtyordO. KlR! ba a O· 

Göztepede'n kaldırılıp Ka1ıköyüne, 

oradan da motörle Sirkeciye getiri

len cenaze bir alay asker, Yedek Su
bay okulu talebeleri, bir polis müf
rezesi ile merhumun akrabaları ve 

dostları tarafından istilı:bal edilmiş

tir. Sirkecide bir top arabasına vazc-

dilen cenaze, Ankara ve Çemberlitas 

tramvay caddesini takiben Beyazıt 

camilne göturımuştUr. Alay şöyle 

lüks, konforlu dört daire işgal etti. telde ihtikar yapıldığını ve belediye- tertip edilmiş bulunuyordu: 
Yanında iki kız kardeşle anaları da nin müdahale etmesi lazım geldiğini 
vardı. Kızların babasını bana Par~s- söyledi. Sonra kaymakamı görmü~. 

te Yeme11 imamının miimcssili olarak biz Misbahı çağıı·ttık. Misbah bunun 
tanıttı. Karıtn ve saire demedi. Otel bir dolandırıcı olduğunu ve müddei
kapıcısına yanındaki kadınların def- umumiliğe müracaat ettiğini söyledi. 
tere l\füslüman olarak yazılmasını Sonra kaymakamla da göri.iştü. Ga· 
teklif etmiş, fakat o kabul etmemiş- lip Efgani, bu arada biz~ bir çok de
tir. Esasen Tokatliyan oteline de ayni falar geldi. Hatta bir ~iin cebinden 
teklüi yaptığı için kavga etmişler. içinde dolar dolu bir zar! çıkararak: 
Galip Efgani, şeker tüccarı Hayriden - Hesabımı muntazam yapsın, 
de para istemiş, fakat o vermemi:c:tir. borcumu vereceğim, dedi. Ben ışin 

Bir ay kadar böylece otelimizde kal- mahkemeye aksettiğini va hı; parayı 
dı. Sonra kitap alacağını söyliyerek notere yatırarak işi halletmiye çalış
benden 250 lira daha istedi. Onu dn masını tavsiye ettim. 

En önde bir süvari müfrezesi, o

nun arkasında bir alay piyade, bah-

riye silahendazları, bundan sonra Re· 

isicümhur, İstanbul kumandanlığı 
ve belediye tarafından gönderilen 

çelenkler, daha arkada matem hava

ları çalan bir bando ve merhumun 

Ti.irk bayrağına sarılmış tabutu iler

liyordu. Yedek Subay okulu takbe-

}erinden bir manga meçleri aşağıda 

olduğu halde top arabasının etrafın-

da gidiyorlardı. Cenazeyi merhumun 
ailesi efradı, İstanbul kumandanı 
Halis Bıyık.tay, mütekait ve askeri 
rical ile dostları takip ediyorlardı. 

Alay böylece Beyazıt camiine var
mış. kalabalık bir halk kütlesi tara
fından cenaze namazı eda edildikten 
sonra, Şehzadebaşı ve Fatih yolu ile 
Eyübe nakledilerek aile mezarlığına 
gömülmüştür. 

verdim. Her hafta para istiyorduk.Ta Bundan sonra Galip Efganinin Mis 
allül ederek ba~ka günlere atıyordu. baha yn!'.iığı ingilizce .mektupla Ye
Bir gün Kambiyo müdürlüğüne hita- ınen veliahdi Seyfüsselaın Ahmede 
ben yazdığı bir arzuhali kasden otel çektiği telgrafm tercümeieri okundu. 
kapıcısının önünde düşiirmüş. Bana Telgrafta Eden bankasına kendi na
getirdiler. Ben kendisine iade ettim. mına 850 lira alınarak gönderilmesi
Bunu bizi iğfal için yaptı_qına kani- ni söylüyordu. Matmazel Piyosyan, 
im. Günler ilerledi. Hemen her gün Nusret Aydın, Osman Belir ve halı 
para istedik. En sonra hesapların yan ressamı İbrahim Naci tan:ı.(ından po
lış olduğunu ileri sürdli. Ve nihayet lise ve müddeiumumiliğe verilen ls
ben müddeiumumiliğe müracaat et- tidaların da bu dosyaya kon<!_uğunu Senenin ilk Portakal 
tim. Bundan sopra tah~ikatı yaparı hakim söyledi. Müddeiumumi dosya· 
Emniyet ikinci şube başkomiseri Es- yı t>ctkike istediği için muhakem~ 31 Mahsulü Getirildi 
ref dinlendi. O hadiseyi ve Galip Ef- teşrinievvel saat 16,30 a talik edildi. · 
ganinin oturdui,"ll yerde ve üstünde Muhakeme esna5ında İbrahim Naci 
ara~tırma yapıldığım, Galıp Efgani- söze karışmak istediği için hakim 
nin 931 senesinde İstanbula Seyit kendisini salondan çıkarttı. 
Gulamşah Abbas namı müstaarilc bir 
daha geldiğini söyledi. Suçlu: 

birinciteşrinin 28 inci gilnil öğleden son
ra başlar, 1 ikinciteşrine kadar devam e
der. Mekteplerde yılbaşı tatili birinci· 
klinunun 31 inci günü öğleden sonra 
başlar, ikincikanunun üçüncü günü ak
~amına kadar devam eder. 20 gün ta
til yapılacağı doğru değildir, 

S - Llae ıon sınıf fen kolunun fizik 
kitabı 160 sayfadır, 90 kuruıa 1&tılır. 
Edebiyat kolunun kitabı lao 110.aayfa· 
dır, 100 kuru9a aatıltr. Sebebi nedir? 

C - Kitabın maliyet fiyatında sadece 
kağıt, rnUrekkep, tertip vesaire nazarı 
dikkate alınmakla kalmaz, telif hakkı da 
hesaba katılır. O kitabın telif hakkı. 

diier kitaptan yüksek olduiu ic;in fi
yatı da fazla takdir edilmiştir. Sonra 

kağıdın nevine, kalınlık ve inceliğin<?, 

kapağın şekline ve basılışına göre de 

fiyat farkı olabilir. 

Liman Amelesi 

işsiz Kaldı 
Liman işletmesi tahmil ve tahliye 

amelesinden 270 kişilik bir grup dün 
işletme umum müdürünün oturduğu 
Galata Merkez Rıhtım hanı önünde 
toplanarak bazı şikayetlerde bulun
muslardır. 
Bunların iddiasına göre, son vazi

yet dolayısile limana pek az ecnebi 
vapuru geldiğinden her amele an -
cak haftada bir gün iş alabilmekte
dir. İçlerinden bir çokları aç kalarak 
sırtlarındaki ceketleri satmışlatdiT. 
Amelenin bu şikayeti üzerine işletme 
erkanı umum müdürün riyasetinde 
bir toplantı yaparak me elE'yi tetkik 

1 etmiştir.Neticede bunlardan fabrika· 
larda çalışacak kabiliyette olanlara 

'iş verilmesine karar verilmistir. Fab
rikalara alınması imkanı olmıyan a
meleye de idarece hiçbir yardımda 

Bu senenin ilk portakal mahsulü 
Alanyada idrak edilmiş, ve piyasamı
za bir miktar gönderilmiştir. Gelen 
partinin yüz tanesi üç yüz kuruşa 
toptan satılmıştır. 

TA K V I M ve H AVA 

26 llkteşrin 1939 
PERŞEMBE 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 174 
Arabf 1358 Rıımt· 1::155 

Ramazan: 13 Birincite:ırin: 13 
Güneş: 6,23 - Öğle: 11,58 
İkindi: 14,54 - Akşam: 17,14 
Yatsı: 18,47 - İmsak: 4.43 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Ak<leni:ı; 
kıyıları ve Cenup Doğusu bölgeleri ile 'E
genin Cenup ktsrmlarmda bulutlu, diğct' 
bölgelerde umumiyetle çok bulutlu ve yer 
yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar bütün böl&e
lerde umumiyetle Garbi iat'kametten orta 
kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmiştir. 

1 
bulunmamn imkanı. olmadığı bildi-._ ______ _..,__.,.. ___________________ , rilmiştir. 

Dün Istanbulda hava kapalı ve yağışlı 

geçmiş, rüzgar Şimali şarkiden san'.ycde 
S - 7 metre hrzla esmiştir. Saat 14 de 
hava tazyiki 1014,3 milibar idi. Siıhunet ~n 
yüksek 20,0 ve en düşük 14.3 santİg?"at o· 
!arak kaydedilmiştir. 
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~GüNj 
Unutulan 
Bir Harp 

Yazan: ômeT Rızr::ı DOGRU L 

A vrupa harbi ile meşguliyetimiz 
yüzünden Uzak Şark harbini 

uıiutur gibi olduk. Ve onu unutur 
gibi görünenler yalnız biz değiliz. 

Uzak Şarktan başka her yerde aşağı 
yukarı \'a:ıiyet bu merkezdedir. Hal. 
buki, Uzak Şark harbi, unutulmama
sı lazım gelen, millıim bir harptir ve 
A\-rupa harbi ile Uzak Şark harbi 
birbiri üzerinde tesir eden, birbirine 
bağlı olan biiyiik vakalardır. 

Bir aralık Garbi A\'rupa devletle. 
rinin Japonyaya karşı iktısadl boy
kotaj tatbik ederek Çinlilere yardım 
etmeleri bekleniyordu. BugUn buna 
imkan kalmamıştır. 

Sonra bir aralık Japonya ile Rus

~·a arasında bir harp ~ıknıası ihti

malleri bir hayli kuvvetlenmişti. Bu. 

gün bn ihtimal de zayıflamıştır. 

Bunun neticesi olarak Japonya U

T.ak Şarkta serbest kalmış ve Çin 

harbini istediği gibi bitirıuek imkan. 

lannı elde etmiştir. 

Buna rağmen Çinden gelen haber
ler, Çinlilerin sonunda galebe çala. 
caklarına inanarak Jıarbettiklerini 

anlatıyor. Çinlilere göre Japonlnr, 
Çin diyarına ne kadar sokulurlar ve 
Çin içlerinde ne kadar ilerlerlerse, o 
nisbette mağlubiyetlerine hizmet P.t
mişı o]urlar. Çünkü Japonlar ilerle
dikçe Çinliler de hasımtarımn cephe 
gerisini cephe haline getiriyorlar. Ja
ponlar işgal ettikleri çok geniş saha. 
da ancak biiyük şehirleri zaptetmiş 

bulunuyorlar. Şehirlerin etrafında 

~enişı memleket sabalan ise Çinlile. 
rin elinde kalıyor ve Çinliler çetele
rini buralarda barındırıyorlar. Çete. 
ler ise durup dinlenmeden muvasala 
hatlarını, levazım merkezlerini, talı
rip He meşgul oluyorlar. Japonforın 
bu yüzden uğradıktan zararlarm, 
cephelerde uğradıkları zararlara kat 
kat faik olduğ"n temin olunuyor. 

TAN 

Ucretli ve Mütekaitler 
lçiıi Yeni Hükümler 
Maliye VekCileti, Barem Kanununun izahnamesindeki 

Bazı Maddeleri Ye iden Tavzih Etti 
Ankara, 25 (Tan Muhabiri bildiriyor) - Devlet 

memurları nylıklarının tevhit ve teadülü 'hakkında 

b.ir kaç ay P.vvel çıkmış o1an kanuna ait izahnamcnin 
tatbikatta baz' yanlış anlamlara yol açtığı görülmüş
tür. Bütün memurları alakadar eden hu nıtihiaı ka-

ı. . 
nunun tatbikatını hıçbir tereddüde mahal bırakmı-
yacak şekilde tanzim için Maliye Vekal~ti izahname
nin bazı maddelerinin tavzihine lüzum görmi.işti.ır. 

Bu tavzihlere göre barem kanununun muv;.ıkknt 
ikinci maddesinde "ücret,. tabiri şehri suretle ınkyit 
edilmiş olmayıp mutlak olarak zikrolunmasına göre, 
kadroya tf,bi Yazifelerde gündelik ücretle geçen hiz
metlerin de derece intibakında sayılması icap et
mektedir. Bunun gibi, ücretleri saat he:;abile verilen 
muallımlerin ve vekaleten maaşlı veya aylık ücretli 
bir vazife gi.irenlerjn kanuni vaziyetleri asil memur
lardan farklı olmadığından bu hizmetlerin de derece 
intibakında nazarı itibara alınması lazım gelmeJ...te
dir. Ancak uhdelerinde asil vazife mevcut olduğu 
halde muallimlik yapan veya vekfilet suretile diğer 
bir vazifeyi de deruhte etmiş olanların asli vazifele
ri bu madde tatbik olunurken nazarı dikkate alına
~ağından vekalet surctile üa ettikleri hi:mv:ıtlerin de 
artık ayrıca hesaba katılmaması iktiza etmektedir. 

ihtiyat •ubay ve gediklilerin vaziyeti 
!htiyat subayların askerlik hizmetine ilk girdikle

ri tarihten itibaren silah altında geçen hizmet müd
detlerinin tekaüde tabi fiili hizmet sayılmasına ve 
gedikliler için de o meslekte yirmi sene müddetle 

• 
hizmet etmiş olmak veya meslek malulü bulunmak 
kaydiyle, 1683 sayrlı kanunla tekaüt hakkı tanrnm1ş 
bulunmaktadır. Buna göre ihtiyat zabitlcrinirı r.s
kcrlik hizmetine ilk girdikleri, gediklilerin de tekcıüt 
hakkı ba"Iadığı yani gedikli sınıfına girdik:cri ta
rihten itibar6n geçen hizmetlerinin de derece intiba
kında nazarı dikkate alınması icap etmektedir. 

Tekaütlerin vaziyetleri 
IVWtekait.1erin tckaütlüklerine mesMt ohn mnn~ 

derecesinin değil, memuriyet veya rütbe derecesi
nin nazarı itibara alınması lazımdır. 

Ur.rı~t!e istihdam edilecek mütekaitlerin tek.ıi.itlük
ierine mesnet o1an memuriyet veya rütbe derecele
rinin tcsbitinde de bu esasların tatbik edilmesi lazım 
gelmektedir. 

Yeni bnrem kanununun 19 uncu madc!esi ~tim~llü
ne giren memuriyetleri misal olarak saya rı iz:ıhna

mcn in l!J uncu maddesine katipler de ithal ediln:ıiş 
ise de bunların ifa ettikleri hizmet itibarile kanunun 
umumi hükiımlc.rine tabi olmaları muvgf!!c g'5riilm;iş 
vo bu yüzden katip kaydi izahnameniıı bu madde-
sinden çıkarılmıştır. Si 

Hakları zayi ·r>lanlar 
Bu tavzihlere göre maaş bakımından evvelki İ· 

zahnamede tashihi icap eden hususlar tashih edile
c.:?k ve fakat yanlış tefsirlerle hakları :ı:iY,.aa uğram:ş 
bulunan memurların maaşları 1 eylül 1939 tarihin
den itibaren ylıksek derece üzerinden ödencc;;ktir. 

G. Saray • Damirspor 
İhtilCifı Kati Şekilde 

lialledi!di 

Almanlar, Polonyanın Kendilerine 
Geçen Kısmında Teşkilata Başladı 

i giltere 
Ankara 
Paktını 

Tasdik Ediyor 

Chamberlain'in Avam 

Kamarasında Beyanatı 
Londra, 25 (Hususi) - Mi-.ter 

Chamberlain, bugün AYam Ka. 
marasrnda beyanatta bulunarak 
Türk - İngiliz • Fransız ittifakı. 
nın azami süratle tasdikini arzu 
ettiğini ve nıusaddak nüshanın 
gelecek hafta Aiıkaraya varma. 
sını istediğini söylemiştir. 

:Mister Chambcı-Iain, mevcut 
U"ule göre, her ne kadnr nıu:ı. · 
hedenin Meclis tarafından tas. 
diki için 21 giin beklenmesi ltı
z1m ise de. şiındiki miis!c sna 1 

şartlar aotnyısile huna imkan 
olmadığını \'e nıuahccle~·i he. 
men tasdik edilme}· üzere Kra. 
la takdim.' edeceğini İla\"e etmis. 
tir. " ı 

Halilax'ın beyanatı 
Londra, 25 (Hususi) - Lord 

Halifax bugün muhafazakarlara 
hitahen söylediği bir nutukta, 
İngilterenin cnıperyalistik hi~ 

. maksat için değil, fakat mede. 
, niyeti kurtarmak İ<·in ha'tp et. 

1 

ti~ini. SÖ):leıni5. daha sonra Tiir
kıye ıle Ingiltere arasında im. 
zalanan ittifaktan bahsederek, 
bunun istikrar nrici tesirini 
izah etnıi~tir. 

Filistinde memnuniyet 
Kudiis, 25 ( A.A.) - TüCk -

Fransız • İngiliz anlaşması, Fi. 

3 

Et Meselesi 
Yazan: B. FELEK 

Et meselesi - başka yerde nasıl. 
dır bilmem ama • bizde esaslı 

bir iştir ki; halkın maişet .temposu 
üzerine daima tesir eder. 

Ben kendimi bildim bileli. et me
selesi bizde kati bir hal şekline bnğ· 
Janmaınıştır. Bu, Belediyelerin ve 

1 kuvayi umumiyenin bu işi ihmal et
tiğinden dolayı böyle olnıuş değildir. 
Her de'drde, dün de, bugün de et mc. 
selesi halkın baslıca gıda maddesi o
larak şehir ve devJet otoritelerini c. 
hemmiyetlc işgal etmiştir. Neticenin 
müsbet çıkmamış olması maalesef 
bizde bu ticaretin de diğer bir takını 
ticaret şubelerimizde olduğu gibi or
ganize olmamış oluşunun semeresi. 
dir. 
Şimdi h2ngi tarihte olduğunu ta

yin edemediğim bir yıl, Sultan Hamit 
devrinde Reşit Mümtaz paşa şehre
mini iken de'< bu et meselesi de,·leti 
isgal etmi~ti. O 2aman buna karşı en 
tesirli tedbir olarak Belediyenin scr
ai]er açıp et satması çaresine başnı. 
ruldu ve merhum babamın anlnttı
ihna göre Jıakikaten fiyatlar üzerine 
indirici bir tesir ~ aptı. 

Et meselesi bir köy meselesi ot. 
madığı.na göre bunu daha ziyade bii
yük şehirler için miitalea etmek doğ. 
ru olur. 

llfaldmdur ki et fiyatlan İstanbul
da hiçbir 2aman istikrarlı bir şekil 
arzetmiş değildir. Yalnız muhakkak 
bir şey vardır ki; bugün cinsine göre 
35 üe 60 arasında dolaşan koyun eti, 
eski okka 2amanındaki firattan ucuz 
değildir ve daha tuhafı geçen sene 
mezbalıa riisumunun tenzilinden ev~ 
velki dereceye de yaklnşmıştır. 

Muntazam bir idareye tAbi olan Çin ' 
sete1erinin bir milyonu geçtikleri 
muhakkak sayılı:yor ve bunların .Ta. 
pon istilasına karşı en parlak muvaf
fakiyetleri kaza.narak Çinin halfı.sını 
haurlamakta en belli başlı rolü ifa 
ettikleri göze çarpıyor. 

Ankara. 25 <Tan MuhabirindenJ --
939 milli kilme şampiyonluğu içi::1 
Galatasaray ile Demirspor klüplcri 
arasında İstanbulda yapılan futbol 
maçında Demirspor kalecisi Necde
tin hakeme yaptığı hareketten dola. 
yı maç ikmal edilememiş idi. Bu 
maçın neticesini tayin için beynelmi
lel futbol federasyonundan sorulan 
suallere cevap gelmiştir. Bu cevap 
yüksek hakem komitesile futbol fo. 
derasyonu, teknik komitesi ve genel 
direktörlük tarafından müşterek bir 
toplantı yapılarak tetkik edilmiş, ne
ticede bu maçta Galatasarayın gali. 
biyetine ekseriyetle karar verilmişf ir 

Londra. 25 (Hususi) - Alman Nazın, 
Frank i3&'al altında bulunan Polonya arazi
sinin umumi valiliğine ve Seyss - İnquart 
bu arazinin mebus ve valiliğine tayin edil
mişlerdir 

Ruaya - 'Almanya arasında 
Moskovada toplanan ve eski Polonya a

raıisi üzerindeki Alman - Rus men<ıfi hıı
dudunu tam olarak tesbitc memur bulu
nan Alman - Rus merkezi komisyonu aza
lan, tali komisyonlarla buluşmak üt.ere 
dün akşam Varsovaya gitmişlerdir. 

1 
listinin \'e Maverayı Erdün ·un 

45 arası bütün vatandaşları. Fr~nsadak i 
Polonya ordusunda hizmet etmek üzere, ı iktısadi hayatında, şayanı mem. 
askerlik ~ubelenne müracaata davet edil- nuniyct tesirler göstermeğe 

miştir. başlamıştır. Şimdiden. manida\' 
Danimarka.dahi Almanlar emareler giirülmcktedir. Ez. 

Kopenhag'dan bildirildiğine gore, Dani- cümle deniz nakJiyah sigorta 1 
markadaki Alman ekalliyeti, Almanyaya ı • · 1 
dönmek hususunda talepte bulunması hak- 1 prımı tcnzi edilmiş ve tkari 
kında kendisine yaprlan tekliften dolayı muanıelclcrde tam itimat teknır 

Ama İstanbulda ucuz et bulmak 
miimkün der.il midir? Mümkiindiir. 
Çar~ıkapısı, Gedikpaşa, Fatih, hatta 
İstanbul Ye Beyoğlu Balıkpazarln
rmda pahalı piyasaya nazaran 5 - 10 
kuruş eksiğine et bulunur. Lakin bu
ntın ne çesit \ ' C ne knlite et olduğunu 
anlamak için tecrübeli bir kasap ol. 
moklan başka care yoktur. • 

~ ~ 

Benim anhyaınadıgım noktalardan 
biri de ~udur: 

Hükumet gıda maddelerini ve bu 
arada canlı hayvan ihracını menetti
ği halde iyi eti 55 • 60 kuruştan aşağı 
inmedi. llnlbuki Şamfıstığı ve iç fın
dığa kadar ihracat mallarında en az 
yüzde yirmi diişüklük oldu. 

Çinliler muharebeyi bu tarzda ida. 

re ettikleri i~in ordularmı iiç kısma 

ayırmışlardır. Ordunun bir kııo:nn 

cephe gerisinde çete harbile mc§gul 
oluyor. Bir kısmı Japonların ileri 

hareketlerine rnukaYemet gösteriyor. 

'Üçüncü kuvvet de ihtiyat kuvvet o

larak el aJtında tutuluyor. 

Çin'liler, bu cephe ilerisi ve ccılhe> 

gerisi yaptıkları muharebenin eninde 

sonunda Japonyayı yıpratacağına ve 

ricate mecbur edeceğine katiyetle i. 
nanıyorlar. 

Japonya muharebeyi idame i~in 

Çin dahilinde muazzanı bir ku\'veti 
beslemek, hergün uğradığı zararları 
teliıfi etmek, uzun ve arızalı olıın 
muvasala hatlarını muhl'faza etmek 
mecburiyetindedir. Bunun Japonya· 
ya tahmil ettiği iktısadi ,.e nıali sı
kıntı da her halde ~ok biiyüktiir · 
Çünkü harp, hergün Japonyaya 600 
bin liraya mal oluyor. Hergün bu 
masrafı ödemek, hergiin muhariple-
ri beslemek, hergün sonu gelmiyen 
mukavemetlerle karşılaşarak bunları 
ezmeğe teşebbüs etmek Japonyayı 

her halde miitemadi zaafa uğratır. 
Günün birinde bu zaaf belki de u. 
mulmadık neticeler verir. Mesela 
Uzak Şark ile sıkı fıkı alakadar olan 
bir de\'let, Japonyanın zaafından h
tifade edlrek onu oradan atmak hu. 
susunda Çinlilere ~·ardım etınl'~ i 
kendi menfaatlerine çok uygun bu
labilir. 

Ve o zaman Uzak Şark işleri bam. 
başka bir mahiyd alır. 

Üzüm ve incir Piyasası 
Canlanıyor 

İzmir, 25 (A.A.) - İngiltereden 
son günlerde incir ve üzüm üzerine 
mühim siparişler geldiğinden piya
sada bir hareket başlamıştır. 

Evvelki gün incir borsasında üzüm 
mevsiminin bir rökoru sayılan 8500 
çuval kuru üzüm satılmış ve bu !'atış 
üzüm fiyatlarında hafif bir yüksel. 
me husule getirmiştir. 

lngilteredeki Lehli/er 
İngiltercde oturmakta olan Polonya ıs -

Amerika • Japonya 
Münasebatı Meselesi 

Dahiliye Vekaletinde 

Tokyo, 25 A.A.) - Miyako gazE:'te
si, Çankaysek'in yegane hamisi Bir
leşik Amerikadan ibaret kaldığını 

yazmaktadır. Bu gazete, sefir 
Grewe'e yeni tenkitlerle hücum et
mekte ve sefirin, Tokyoya, eskisin
den daha Japon aleyhtarı olarak dön 
di.iğünü söyledikten sonra diyor ki: 

Anke.ra, 25 (TAN) - Bugün Da
hiliye Vekilinin reisliği!1de, umumi 
müfettiş Abidin Özmen, Ankara va
lisi Nevtat Tandoğan, İstanbul vali
si l.utfi Kırdar, müsteşar muavini 
Şefik Bicioğlu ve vekalet ileri ge. 
lenleri bir toplantı yapmışlar ve Ve
ltalete ait işler üzerinde görüşmü. !er
dir. 

Amerikada, Japonyaya karşı has. 
mane hissiyat daima siddetli olmu~
tn.r ve Amedka donanması arttıı:ı 

nisbette de çoğalmaktadır. 

• 

•• 

• 

F ranaanu,ı ve l ngilterenin müştereken verdiği bir 
karara göre, Fran•a ile lngiltereyi Manş denizi
nin altından birbirine bailıyan muazzam bir tü
nel yapılacaktır. Yapılan hesaba göre, en kısa 
zamanda tamamlanacak olan bu tünel, iki devle
te. üc büvük zırhlı fivatına malolacaktır. 

* Her geçen hafta. Alınanynnın garp ceı>ııesınueki taar~ 
ruz inıkan ve ıoanslarını biraz daha eksiltmektedir. As
keri mütchassı~ların bildirdiklerine göre, Almanya, a. 
ıınmi teşrinis~ni nihayetine kadar taarruza geçmediği 
takdirde, büli.iıı kı~ı bu ~e.klide gec;irmek mecburiyetin· 
de kalacaktll'. 

* Führerin, Staline gönderdiği mesaj, geçen cuma 
günü Moskovaya Her Kepler tarafından getiril
miş, ve Almanyanın .Moskova Sefiri Schulen
burg' a tevdi olunmuftur. Bu mesajın üslUbu, F üh
rer'in vaktiyle Mua11oliniye gönderdiği mesajlara 
benzemektedir. 
Hitler, mesajında, 23 Ağustos 1939 tarihli anlo.~
manın tahtı karara alındığını hatırlatmıştır. Bu 

çok münfail bulunmaktadır. 1 teessüs etmiştir. Arap ,.e Yahu. 

lsviçre • Almanya münasebatı j di -~at~uatı, Tür~ diplomasisini 
İsviçre Ajansı, İsviçre ile Almanya ara- ·ı nıutteCıkan takdırlc ~ adetliyor. ;' 

sındaki iktısadi müzakerelerin, anlaşnıanın lal'. 
imzasiyle neticelendiğ1ni blldiriyor. ı~~~~~~iiiiiiiiiiiö~~--.... =--~-~~~ 

Milletler Cemiyeti 
Assamble ve Konseyi 

Toplanacakmış 
Londra, 25 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti asamblesi ile konseyinin ka. 
nunuevvelin ilk haftasında toplan. 
ması pek muhteme1r.1ir. 

Konsey reisliğine Bcl~ika delegesi 
seçilecektir. 

Dikilide Zel%ele 
Izmir, 25 (A.A.) - Dikilide üç sa

niye süren yeni bir zelzele kaydedil. 
miı:?tir. Hasar yoktur. 

Rumen Veliahdi 

Merasimle Reşit 

ilan Edildi 
Bükreş, 25 (A.A.) - Romanya ve

liahdi Mişel bugün 18 inci doğum yıl 
dönümünü kutlamaktadır. 

Anayasa mucibince reşit ilan olun
muş ve ayan ve akademi azalığını ik. 
ttşap eylemis1 ir. 

Hükiımct btı so.bah \•cliıı.hdi tebrik 
etmiştir. 

anlaşmanın ikinci madde:ıi. mucibince, Almanya, 
harp eanasında bir üçüncü devletin tecavüzüne 
maruz kaldığı takdirde, Rusya, ona yardım et
mek taahhüdünde bulunmaktaydı. Hitler, bu me
saimda, Stalinden, askeri yardım vaadi de iste· 
mektedir. l-litlerin istediği yardım, Almanya ta
rafından yapılacak büyük hava muharebelerine, 
Sovyetlerin de gizlice iştirak etmesidir. Hitler 
mesajında, Almanyanın çok miişkül. vaziyetini 
tebarüz ettirmekte, ve daha fena mevkie düştüğü 
takdirde, lngiltere ile belki de Rusya aleyhine an
laşmak mecburi}•etinde kalacağını ima etmekte
dir. Buna mukabil, yaptlacak askeri ytı.rdıma, ge
niş mukabeleler vadetmektedir. 

* Almanyadan gelen havadislere göre. UH!er, neye mal 
olursa olsun, bir a~keri muvaffakıyet daha temin et. 
mek mecburiyetini duymaktadır. 
Bunun içindir ki, Hitler, Garp cephesinde taarruza ge
çilmesini istiyen Göriug'e taraftar davranmaktadır. 

Bu itiharla, Alman;\·adııki unıumi kanaate göre, Al
man ordusu, teşrinbaninin on beşinden C\'Yel Garp 
c-ephesinde, mutlaka taarruza JtC«'ecektir. 

Yunanistaııda et, büyük bir kıs

mı bizden olmak üzere haricten ithal 
edildiği halde bizden ucuzdur. Ve gn. 
liha. bizdeki kilo fiyatı ile orada 1Jir 
okka. yani bir kilo 300 gram et eh· 
mr. Bunun sebebi nedir? 

Hakikaten merak «?dilecek şey. 
Ben muhtl'lif c-ephelerle bn işi etiid 

ettim. Knsaplar işi nakliyat ile mez
~.fhaya afrror. Beledi~·e ise ha~·~nn 
mU\'aredatilc kasapların iizcrine yuk
Hiyor. 

En biiyük merak ettiğiın nokta su
dur: 

Orta ha11i bir hayvanm eti f staıı
hul rıhtımında kaç lrnnıstur? Kııs:ıı1 
diikiinuıda kaça ~atılıyor? Bunu hal
ledcı-scnı. halkı zaman zaman sıkı~
tıran lıu gıda maddesinin hakiki kty. 
metini anlıyacağmı. Lakin bunu (i~
rcnmck de İ.asa~larm sırlarından bi. 

ı·i. 
Onun için hen, ıtönüp dolaşıp yine 

o eski tecriibe edilmiş usule rii.cu c• 

di:rnrum. 
Herkes için değil, fakat 50.GO ku

rusa et al:ımı:rncak aileler için bir 
koİ:ıyhk olmak üzere Belediye mu
a~·ye11 yerlerde üç dört sergi açarsa 
hu ieşebbiis mutlaka l'tin umumi fi
yat sel'iycsinde kati miisbet bir tesir 
ynpacaktır. 

ln9ilteredeki Nazi 
Aleyhtarı Nazi Şefi 

Londra, 25 (A.A.) - İngiltereye 
iltica etmiş bu1unan Hitler partisi
nin harici siyaset kısmı sabık scfi, 
harp başladığı zaman tevkif ve h~p. 
sedilmiş bulunduğundan. diisman te
baasına ait davalara bakan hususi 
mahkeme tarafından serbest bırakıl. 
mıştır. 

Bu haberi veren Daily Express. bu 
rnhsın, Birlesik Amerikaya müteal
lik meselelerde mütehassıs o1duğunlt 
ve nazi siyasetine muhalefet ettiğin. 
den dolaY1 ecnebi memlekete kaçtı· 
ğını söylemektedir. 
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Siyasi Makale 

Almanlar Lükse'?~urg ş:::,:~·~:~~~~~~:~:~;~:: 
Hududunda N ıçı n ;~~:e~~~u s~::~::n:a::::\a:ıil~:a~ i~~m:~ 

sefer bana yazacağı garip karşılıklara; ke-

Ta. hşı·dat Yapıyorlar ? :~~ir~i~~i~:2eg~:~a~u~~:c~~;:~eüm~~r~:= 
e cağını, kendisine şimdiden bildireyim. Ya-

pacağun şey, bermutat, okuyucularımı bu 

p ' zata güldürmeğe çalııııp geçmekten iba-
• ret kalacaktır. 

"Son Telgraf,. gazetesinde inti· 
şar eden şu satırlar. - vaktiyle üç ku
ruşluk gazeteleri, basma mintandan bah
seden İpek gömlekli mirasyedi edasiyle is
tihfaf etmiş olan - Necip Fazıl'm imza
sını taşıyordu. 

Hiçbir müdafaa ku.veti olmıyan Lüksemburg Dühalığının 
yegane askeri kıt ası : Saray muhal ızları 

(T.A.."l, dünyanın en zengin istih. 
oarat ajansı United Press'le bir 
anlaşma yapmıştır. Ajans, garp 
cephesine dünyanın en kuvvetli 
muhabirlerini göndermiştir. Bu 
muhabirlerin gönderdikleri cephe 
mektuplarını ajansla yaptığımız 
anlaşma mucibince İstanbulda yal. 
nız TAN neşredebilecektir. Bu su. 
retle TAN harp cephesinde muhte
lif salahiyettar muhabirler bulun
durmuş olacaktır. Bu mektupları 
takip ederek cephelerde ve cephe 
arkalarındaki hayatı yakından gör. 
müş olursunuz.) 

Son günlerin en sık şayiası, 
nazistlerin Lüksemburgu 

işgal etmeleri ve bu işgali umumi 
bir taarruza başlangıç yapmaları
dır. Lüksemburg dukalığmın mü
dafaaya yarar kuvveti yoktur.Çün
kü memleket gayri askeri bir hale 
getirilmiştir. Fakat burası, Avru -
panın en meşhur çelik fabrikaları
nı muhtevidir. 

·Haber aldığıma göre, Almanlar 
ne kadar süratie hare~et ederlerse 
etsinler, bütün fabriknlar derhal 
tahrip edilecek ve Almanların 

bunlardan istifade etmelerine im
kan verilmiyecektir. Fakat Alınan
ların hedefleri bu tesisatı ele ge
çirmek değildir. Maksat, Fransız
ların Majino hattının gerisinden 
yapacakları huruç hareketlerine 
karşı kendilerini korumak ve bu 
suretle Belçikaya veya Holandaya 
karşı tecavüzi bir harekette bulun
duldarı ve Fransız ordusunun ce
nahını ihata etmek istedikleri tak
dirde bir tehlikeyle karşılaşma -
rnaktır. 

A lmanların LüksP.mburg hu
dudu üzerindeki faaliyetle

ri göze çarpıyor. Burada bir hare
ket vuku bulduğu takdirde Alman 
Başkumandanı General Fon Brav
çiçin maksatları ve hedefleri anla
şılmış olacaktır. 

Fakat müttefikler, her harekete 
karşı tedbir almış bul•..ı.nuyorlar ve 
onun için hiçbir sürprizle karşılaş
mıyacaklardır. 

Diğer taraftan Be?çika müdafaa 
hatlarını daima takviye ile rneş

güldür ve onun bugün~ü müdafaa
sı, 1914 te Alman taarruz:.ı karşı
sında yıkılan müdafaaya katiyen 
benzemez. Lüksemburgdan başlıya
rak her yol ağzı en mükemmel tarz
da tahkim olunmuştur. 

Almanya, Belçikaya taarruz et
mek istediği takdirde bilhassa bu 
sahada en müthiş güçlüklerle kar
şılaşacaktır. Her yerde beton ve 
çelikten yapılmış en muhkem kale
ler bulunuyor ve bunlar her lahza 
bütün civan bir harabeye çevirmi
ye ve sular altında bırakmıya ha
zırdırlar. 

Onun için Almanlar, Belçika yo
lunu değil, fakat Holanda yolunu 
daha kolay bulabilirle.::-. 

Fakat bu muammanın anahtarı 
Lüksemburgdadır ve burası, her 
taraf hesabına istihbarat ile meş
gul olah ajanlarla dolmuş bir hal
dedir. 

Lüksemburgda bu kahbalık yü
zünden en çok iş bulan kimseler, 
şoförlerdir. Bunlar, Almanya, 
Fransa ve Belçikadan geliyor ve 
vaziyeti gözetliyorlar. 

"- Araplarda Ciha isimli meşhur bir 
tip vardır ki, bizim Nasrettin Hocaru•n A
rabıdır. Cihayı bir gün babası, pişmiş bir 
koyun kellesi satın almak üzere pazara 
göndermiş. Ciha kelleyi almış, ve yolda 
gelirken dayanamayıp, kellenin gözlerini, 
dilini, ve beynini yemiş. 

Baba, bu dımdızlak kelleyi evirip çevir
dikten sonra, Ciha'ya haykırmış: 
"- Ciha, bu ne böyle, 
"- Koyun kellesi 1 
"- Nerede bunun gözleri? 
"- Sağlığında körmüş 1 
"- Ya dili? 
"- Dil-sizmiş! 

''- Ya beyni nerede? 
"- Mektep muallimi 

yinsizmiş! 
olduğu için be-

"Ben, "Ciha., nm son hükmündeki teş

"hisi haksız bulduğum için, onu şöylece 

"düzeltiyorum: 
"Siyasi muharrir olduğu için beyinsiz

miş !,. 
Tefsirleri, ajans haberlerinin her geli

şinde yalancı çıkan ve çıkacak olan s;yasi 
muharrirlere ait "çerçeve!,, , bu yazıyı i
çine alan "çerçeve,, ye, "Necip Fazıl Kısa 
Kürek .. imzası da dahildi. Bu itibarla, ba
na kalırsa, Kısa Kürek, bu yazısına imza
sını atmamalıydı. Hem zaten, o, eskiden 
böyle, Hoca Nasrettin nükteleriyle daYa 
ispat etmeyi, kahve mütefekkirlerine has 
adi bir marifet sayar, cahil mettahlarb. 
eğlenen dfihi bir hatip edasiyle, o kahve 
mütefekkirlerini istihfafa çabalardı. Hal
buki, her gün yazı yazmak hevesiyle, da
ğarcığındaki fakir sermayeyi tüketince, 
piyasaya babadan kalma fıkraları da sür
mek mecburiyetinde kaldı 1 

Halbuki, a gafil çocuğum: Kendini şair I 
zannedip, yan gelmek, senin neyine yet
mezdi? O fikir, nükte, cümle, görüş ve bu- l 
luş inkıbazı içinde her gün "çerçeve,, dol
durmak senin harem mıydı? 

Simdi herkes: "Cihanın biiyük müte
fekkiri, "Cilıa,, nın fıkralarına kaldr?., de
miyecek mi? 

Hele, bahsettiğim yazmrn uyandırdı~ı 
intiba, maalesef pek hazin ... 

Mesela, dün, bu yazıyı o)r:uyan bir dos
tum, merakla sordu: 
"- Necip Fazıl, "Son Telgraf,, a ne 

yazıyor? 

Ben, Necip Fazılın o ceridede intişar 
eden yazılarmı hatırlayınca, bu suale, ma
alesef şu cevabı vermek mecburiyetinde 
kaldım: 

"Siyasi makale!., 

Şefkatli Bir Köylü 
Silivri ehli hayvanlar sergisinde 

birinciliği kazanan boğası için 10 li
ra ikramiye ile taltif edilea Korfallı 
köyünden Mehmet Köylü, kazandığı 
kramiyeyi Topkapı Fukaraperver mü 
essesesine teberrü etmijtir. 

Şehir Tiyatre>su 
Dram kısmı: Tepebaşı saat 20,30 da 

AZRAiL TATiL YAPIYOR 

Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
Bu akşam saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da ilk defa 

(KADINLARIN BEÖENDİÖİ} 

ÖLÜM 
Almanyada tahsilde ık~n avdet e

den Edirne avukatlarınd'.ln Cevdet 
Öner oğlu Fahir Öner Cerrahpaşa 
hastanesinde vefat etmiştir. Cenazesi 
26 teşrinievvel 939 perşembe günü 
on birde Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılarak Beyazıt camiinde nama
zı kılındıktan sonra Edirnckapıda 

defnedilecektir. 

ACIKLI BiR ÖLÜM 
Eski şirketler komiseri ve halen 

İstanbul belediyesi muhasebe mura
kıplarından Bay Ahmet Rasim Te
semmümlü (şirpençe) ameliyesinden 
yirmi gün sonra bütün ihtimamat ve 
takayyl.idatı fenniyeye rağmen, dün 
gece Marmara kliniğinde rahmeti rah 
mana kavuşmuştur. Arkasında göz 
yaşları içinde bıraktığı biricik hem
şiresi ile pek sevdiği zavallı refikası
na Cenabı Hak sabrı cemil ihsan ey
lesin. 

Merhumun cenazesi bugünkü per
şembe günü saat on bir buçukta Şişli 
Etfal hastahanesinden kaldırılarak 

Feriköy kabristanına defnedilecektir. 

Bas1n Kurumu Kongresi 
İstanbul Basın Kurumu Reisliğin

den: Basın Kurumu senelik kongre
sinin ikinci toplantısı bugün saat 14 
de kurumun Beyoğlunda İstiklal cad
desindeki merkezinde yap1lacaktır. 

Muhterem azamızın gelmelerini rica 
ederiz. 

'ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Tiirkiye 

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

Radyodifüzyon t>o~talan 

Radyosu Ankara Radyoo;tı 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K'\ 

19,74 rn. 15195 Kes. 20 Kw 
31.70 m 94511 Kes 20 f<\, . 

Perşembe, 26. 10. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberlerı, 
12.50 Türk müziği. Çalanlar: Kemal Ni
yazi Seyhun, Cevdet Çağla, Ha5an Gür. 
I - Okuyan: Sadi Hoşses. l - Kürdili
hicazkar peşrevi, 2 - Udi Ahmet - Kür
dilihicazkar şarkı: (Dilerse şadigam ol
sun), 3 - Yesari Asnn - Kurdilihicarkar 
şarkı: (Sen gitgide bir afeti devran ola
caksm). 4 - Hasan Gür: Kanun taksimi, 
5 - Arif Bey - Kürd;lihicazkar sörkı: 

(Deşme dağ sinci suzanımı). 6 - Halk 
türküsü: (Bağa girdim kamışa). 

II - Okuyan: Semahat Özden ses. 1 -
Bimen Şen: Bestenigar şarkı: (Derdimi 
ummana döktüm), 2 - Şevki Bey: Hicllz 
şarkt: (Af eyle suçum), Refik ı;,ersa,.,: 

Hicaz şarkı: (Ey benim gonca gülüm), 
4 - Refik Fersan: Hicaz türkü: (İndim 
yarin bahçesine}, 13.30/14.00 Müzik (Ka
nşrk program - Pi.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa-at a
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.?5 
Müzik (Radyo Caz orkestrası), 19.00 Ko
nuşma (Ziraat saati), 19.15 Türk müziğı 
(Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma (Doktorun 
saati), 20.30 Türk Müziği. Çalanlar: Ke
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, Hı:san 
Gür, Şerif Içli. Okuyan: Necmi Rrza Ahıs
kan. l - Tanburi Cemil - Muhayyer 'peş
revi, 2 - Arif Bey - Muhayyer şarkı: 
(Humarı yok), 3 - Lemi - Uşşak ş<ırkı: 

(Ümidim öldi.i artık}, 4 - Kemal Niyazi 
Seyhun - Kemençe taksimi, 5 - Suphi 
Ziya - Hüseyni şarkı: (Feryat ediyor bir 
gün için), 6 - Şevki Bey - Hüseyni şar
kı: (Hicran oku), 7 - Rahmi Bey - Hü
seyni şarkı: (Kimin mecburu hüsnü am
sın), 8 - Hüseyni saz semaisi. 

Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Bedriye 
Hosgör - Uşşak şarkı: (Gel aşık gücen
me), 2 - Tanburi Cemil - $ehnaz şarkı: 
(Feryat ki feryadıma imdat edecek yok), 

3 - Halk türküsü: (İnce çayır biçili:- mi). 

21.15 Müzik (Küçük orkestra - Şef: N.!c.ip 
Aşkın) 1 - Weninger: Volga kıyılannın 
şarkısı, 2 - Micheli: Çocuk oyunları, 

3 - Jacob Christ: Altın yıldrzlar, 4 -
Italo Azzoni: Melodi, 5 - Max Bruch: 
Kol nidray, 6 - J. Strauss: Viyana kanı, 
7 - Renato Brogi: Küçük Melodi. 

22.00 Memleket saat ayarı, Ajans haber
leri, Ziraat, Esham - Tahvilat, Kambiyo -
Nukut Borsası (Fiyat) .22.20 Müzik (Kü
çük orkestra - Yukarıdaki programın de
vamı). 22.35 Müzik (Cazband - Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanış. 

* Her gün yalnız klsa dalga 31,7 m. 9465 
kc/s postası ile neşredilmekte olan "Ya
bancı Dillerde habeder,, saatleri a~ağıda 
göstt"rilmiştır: 

İranca 
Arapça 
Fransızca 

Saat 13,00 ve 18,45 de 
,, 13,15 ve 19,45 d~ 
., 13,45 ve 20,15 de 

RADYO LAMBALARI 
Radyo makinelerinden iyi randı

man almak için muhakkak surette 
radyoların kalbini teşkil eden lam
balarını arasıra muayene etmek ve 
ölçtürmek lazımdır. Bu işin bilabe
del yapılmasını arzu edenlerin lılt
fen 41014 numaraya telefon etmeleri 
lazımdır. 

Babaeskide Yeni Halkevi 
Binası Açıldı 

Babaeski (TAN) - Yeni ve asri 
Halkevi binasının inşaatı bitmiştir. 
Eşya ve kitarı.,r, eski binadan yeni· 
sine taşınmış. her kola ayn ayn oda· 
lar tahsis e<iilmiştir. Kolların faali. 
yeti artmaktadır. 

Eskişehir Baro Reisliği 
Eskişehir - Avukat Salahattinin 

vefatı üzerine inhilal eden baro re. 
isliği intihabatı için Eskişehir, Bile
cik ve Bozöyük avukatları içtima 
etmiştir. Eskişehir avukatlarından 

Basri Aytöre, baro reisi seçilmiştir. , _________________________________________ , 
ZEVK ... NEŞ'E ... HEYECAN ... lstey!!nler 

Bugün matinelerden itibaren 

LALE ' ye Koşsunlar 
Görülmemİf şafılacaık bir fedakarlık 

BU HAFTA CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFiNE 
· İki süper filim birden gösteriliyor. 

11 - Gözlerinizden yaşlar akıncaya kadar ... Kalplerinizde nefes kal. 
mayıncaya kadar gülmek isti.yorsanız. Amerikanın Komikler Şampi. 
yonu Lastik ağızlı JOE BRA WN'ın Türkçe 

ŞAMPİYONU 
Filmini görünüz. 

2 - Dünyanın en heyecanlı Gangster Harbi Amerikanın en yılmaz 
Haydut akınları --......___ 

HUMPHREY BOGART - GEORGES ( 
BRENT 'ın Kudreti yarattı. 

ÖLÜM HARBi 
Hususi İJhe: En son METRO JURNAL'da - İngiliz Askerlerinin Fransaya nakli ve hududa se,·1ti _ Fran. 
sız Ordularının Alınan topraklarına girişi _ Cephede Tayyare harekatı ve Harp haberleri. Bu film ayni 

zamanda İzmir LALE sinemasında da gösterilmektedir. , __________________________________________ , 
Fransızlar, Nazi yüksek kuman

dasının, Lüksemburg yoluyla taar
ruza geçmek fikrinde olduğunu 

tahmin etmiyor. Bununla beraber 
Almanların 28 fırkasının Lüksem
burg hududu üzerinde bulunduğ>ı 
tahmin ediliyor. Fransa.nın bu ta
raftaki tahkimatı.nı tabiat takviye 
etmiş ve insan eli azami metanete 
vardırmıştır. Majino hattı burada 
en müthiş vaziyeti almaktadır. 

Muhakkak olan nokta, Fransa
nın, Lüksemburgu, Almanyanın 

niyetleri bakımından bir baromet
re saydığıdır. Ve bu yüzden bütün 
gözler Lüksemburg dukalığına sap
lanmıştır ve saplı durmaktadır. 

, Bu Akşam İ p E K ve S A R A Y Sinemalarında Birden 

' Bugün Lüksemburgdaki bütün 
kilise adamları büyük bir yürüyüş 
yaptılar ve buna karşı İngilizler de 
milli marşlarını söylediler ve bu 
taraftaki din adamları da bir ayin 
yaparak zafer için dua ettiler. 

ALLAH iM CENNETi 
katiyen mesu1iyet kabul edemiyeceğime mebni ira
dei hiliı.fetpenahiye mutavaatla işten çekilmek ıizere 
kime tevdii vekalet edeceğimin de yine o nazır ta
rafından işarına müsaade buyurulmasını istirham e
derım efendim. 

Reşit 
Mustafa Kemal Paşanın o dağdağalı dak.ikudn. da 

İstanbul ricalile istihzadan geri kalmadığını şu tel
graf açıkça gösterir. Müşarünileyh, kendbe has olan 
büyüklükle, benim kırılmış gönlümü ta".Ilir etmeği 
dahi ihmal etmiyorlar ve Ali Galibin kaçtığı habe
rini benim ağzımla Dahiliye nazırına bildi:-iyorlar. 
Yerime gelecek, belki de beni dahi hapsetlecek olan 
bir adamın bu hulyaları tahakkuk ettir·~mediğini be
nim bildirişi.n gerçekten ibrete değer bir hfıcli.se tdi. 

Fakat Mustafa Kemal Paşa benimle daha fazla 
meşgul olamazdı. Dahiliye Nazırına la7.ım gelen der
si vermiş beni sevindirmiş ayni zamanda bana"henüz 
vali b:.ılunduğumu _ o mevzua temas etmeksizin • 
tebliğ etmi~ti. Başka bir nazırın azlimi tebliğ etme
sini istetme~i benim valilik vazifelerini görmekte de
vam etmekliğime mezuniyet vermekt~n bnşka bir 
mana ifade ~tmezdi. Ben de Babıfilinin beni az~etıne
sini - bu vaziyette • keenlernyekün add~ttim, işime 

devam karat>ını verdim. 
Be'n telgraf odasında bu mülahazaları yürütiirken 

Istanbul t~!grofhanesi de sadrazamın Anacloludan 
yağan protesto telgraflarına kulak tıkadığını ve o 
telgrafların padişaha verilmesine mümanaat ettiğini 
hiss<?ttirecek haberler veriyordu. Mustafa Kemal Pa-

TÜRK 
Biletler sabahtan satılmaktadır. Tel: SARAY: 41656 • İPEK: 44289 

TEFRiKA 

şa, icap edenlere vaziyeti bildirdikten sonra birden 
kalemi elin., aldı, şu satırları yazdı: 

Dahiliye Nazırı Adil Beye 
~illeti padişahına .,maruzatta bulunmaktan me

nediyorsunuz, alçaklar, caniler! Düşmanlarla millet 
aleyhinde tertibatı hainanede bulunuyorsunuz. Mil
letin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza 
şüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karşı hai
nane ve mezlmhane harekette bulunacağımza inan
mak istemiyordum. Aklınızı başınıza to9layın. Ga
lip Bey ve hempaları gibi bülehanın ahmakça vaat
lerine kapılarak ve milletimiz, vatanımız için muzır 
olan ecnebiiere vicdanınızı satarak irtikap ettiğiniz 
denaatlerin ınilletce tatbik olunacak mesuliyetini 
nazarı dikkatte tutunuz. Güvendiğiniz eşhas ve kuv
vetin akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle 
mukayeseyi unutmayınız. 

M ustala Kemal 
Bana bu telgraf ilk lahzada çok ağır göründü. Fa

kat vaziyeti şöyle bir teemmül edince zehabımın ba-

No. 50 

tıl olduğunu - kendi kendime - itiraf etmek 1ztırarın
da kaldım. Çünkü Adil Bey, cürmü me~hut halinde 
yakalanan bır bedbahttan başka bir şey de.ğildi. Oy
le bir mücrim bedbaht ki, bir uzvu bulunduğu kabi
neyi iktidar mevkiinde, daha doğrusu, esaret mcv
kiindc tutmak ve yalancı bir ikbalin menfu;: hazla
rından mahrum kalmamak için kardeşi kardeşe kır
dırmayı düşünmüştür. Böyle bir adama, millet na
mına konuşan Mustafa Kemal, ancak böyle hitap e
debilirdi. 

Yine sadede döneyim: Ali Galip meselesi on iki 

eylule kadar sürdü ve onun Urfa üzerinden Halcbe 
doğru savuştuğunun, geri dönmeği - bülün 0mrün
ce - hatırına getirmiyecek kadar sersemh'!1tiğinin an
laşılması üzerine kapandı. Fakat - yukarda. da kay
dettiğim vechile - bu meseleyi millet kuvvetini padi
şaha hissett!rmek ve Damat Feridi yıkmak için fır
sat sayan Mustafa Kemal Paşanın hamleleri asri o 
tarihten sonra yamanlaştı ve yine o gün • 12 eylUI 
335 - kendine mahsus bir şekil aldı. 

Bütün Anadolunun Istanbulla, yani mılletın hüku

metle - muvakkat kaydile olsun - alakayı kestiği gü

nü hatırlatıyorum.Bence, istiklal mi.i=adele.sinin ilk 
kuvvetli sahne ve safhası bu hamlede tebarüz eder. 

Must.:ıfa Kemal Paşanın Anadoluya ayak btsar bas

maz, millet; tenvire girişmesi şüphe yok kt, o mü

cadele tarihinin parlak bir mukaddemesidie. Erzu
rum kongresi yine o tarihin tekamül ve tenvtrini te
min eden bir sayfadır. Sıvas kongresi ayıu tarihte 
rum kongresi o tarihin tekamül ve tenevvüı ünü te
mel taşlarından biridir. Ali Galip meselesinde Mus
tafa Kemalin gösterdiği uyanıklık, azmii irada ve bu 
sayede temin olunan netice de parlaktır. Fakat bü
tii n Anado1unun Istanbulla alakasmı kesmesi ve bu 
kararı bir ültimatomla padişaha bildirip rnüteakıben 
tatbik etmesi - itikadımca - Istlklal mücadele tarihi
nin ilk kuvvetli hamlesidir. Çünkü milletin sarayd2n 
ve orrnn h8demesi olan Babıali kabina.;inden kuv
vetçe nisbet kı-bul etmez derecede üstün olduğu an
cak bu hamle ile meydana cıkmıştır. M;ll~tin. AVTU
palı şı.ı veya bu devlet tarafından yapıla gelen kuru 
sıkı tehditlere pabuç bırakmıyacağı ve kendi emelle
rine göre harekette tereddüt göstermiyeci!ği yine bu 
hndise ile - ilk defa olarak - sabit olmuştur. Musta
fa Kemo.l Paşanın milleti temsil etme!tte haklı ol
duğu ve çünkü millete verdiği talimatın hı.ırfi har
fine fatbik edildiği de yine bu sebeple meydana 
cıkmıstır 

(Devamı var) 
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• 1 Ay 
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Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet sırasiyle 30, 16, 9, 
a.6 liradır. Abone bedeli pe~indir. 

Adres değfsUrmek 2~ kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruslult 
pul UAvesl Uzımdır. 

GÜNÜN MES~LELE~I 

Mektep 
Kitaplarını 

Geciktiren 
Sebepler 

•• 

O ğrendiğimize göre, De\·let mac-
baasmda basılan yeni kimya 

?e fizik kitaplarının tashihi işi ile 
meşgul olmak üzere, fizik ve kimya 
muallimlerinden bir heyet aynlmı' 
Te bu heyet çalışmağa ba~lamıştır. 
Bn haberden de anla ılıyor ki, mek
tepler açılmış bulunduğu halde fizik 
~ kimya kitaplnnnın tashihine he
eüz başlanılabilmiştir. 

Maalesef her sene başmda, ayni 
dertle karşılaşmaktan bir türlü kur. 
tulamıyoruz. Geçen yıl da, kitap buli
ranı:ıın, gazete sayf alannı ~nlerce 
f gal ettiğini hatırlıyoruz. 

Şüphesiz, iş işten geçtikten sonra 
tenkide girismenin favdası yoktur. 

)O • 

Ancak, alakadarların da üzerinde 
hassasiyetle durduklarından emin 
olduğumuz: bu meseleyi, b~r defa da
ha gözönüne koymak için, bu fırsat. 
tan istifadeyi nzife sayıyoruz. 

Mektep kitaplannın esaslı şekilde 
tertip ve tabı işi muhakkak ki, kiil. 
fetlidir ve hiç değihe bir zaman me· 
sele idir. 

Fakat. bu kiilfotli mesaiyi, her se
ne yeni bir aksaklığa meydan vermi. 
yecek <ıekilde tanzim etmek, bütiin 
hazırlıkları tatil :zamanında yapıp 

bitirmek, çok isabetli bir hareket o. 
lur. 

Maarif Vekaletimizin, her türlü 
gecikmeleri önliyecek tedbirleri sii
ratle alacağına itimadımız vardır. 

• 
Yabancı 'Arfis'tlerin 'Akını 

Diinkii havadisler ara!iitnda. şu !13· 

fırlar nazarı dikkatimizi cclbctmi~
tir. 

"-Bu ~nbah gelen konvansiyonel 
çok tenhaydı. Bu trenden inenler a. 
ra ında, bazı Alman ve l\Jacar arti.st
Jerile, Türkiyede tetkikattn buluna
caklarını söylt'miş olan iki f talyan, 
bir de Alman gazetecisi \·ardı." 

Bu :zamanda, tabii bulamıyacn!!ı. 
mız bu akının gittikçe hızlanarak de. 
vamı, acı \'e gariptir. Bu husustaki 
dil ünce ve cn<li elcrimizi hundan 

' evvel, bu sütunlarda muhtelif defa-
lar tcbariiz ettirmiye tah mı tık. 
Bilmiyoruz, Hh:ım gelen aJakayı n
Yandırmava cabalıamakla nıanaı;ız \'e. 
~a fayda .ız bir gayret mi gö terh·o. 
nız? Fakat diin sabah geldiği bildiri
len yolcuların liste ini, çok tekrar
ladığımız dü üncelere, yeni bir dt>lil 
daha eklemek ihtiyacını yenemedi~İ
miz için bu siituna gecirdik. Neşret. 
tiğimiz liste, bizi, vaktile yazdıkları
mızı bir daha tekrarlamak zahme· 
tinden kurtarabilecek derecede sarih 
Te manidar değil mi? 

Türk • Rumen Ticaret 
Mü~akereleri 

Rumen ekonomi heyeti ile yapıl -
makta olan müzakerelere dün de sa
bah ve öğleden sonra devam edilmiş
tir. Her iki celsede muhtelif mevzu
lar üzerinde mütekabil teklı:P.er der
miyan edilmiş ve bunların madde ha
linde tesbitine başlanmıştır. 

Hendekte inhisar 
Maddeleri Yok 

Hendek (TAN) - Knzamızda, in· 
hisar maddelerinden bir kısmının 
yokluğu hissedilmektedir. Biranın in
hisarlar idaresine devrindenberi ve 
ilk zamanlarda yalnız 24 şişe bira ge
tirilmiş, bu da bir günde satılmıştır. 
Solra tuzu, kolonya gibi maddelerin 
de bUlunmamasından halk şikayet et
mektedir. 

Polonyada Almanlar tarafından işgal edilen bir şehir Ruslara teslim ve tahliye edilirken, Alman kıtaatı, iki tııra{ miimessillerinin öniinden geçiyor 

Almanya, Uzun Bir 
Harbi Kazanabilir mi? 
H er Hitlerin Polonyaya 

kartı açtığı sefer, Al
man - Ruı kuvvetlerinin bu
lutmaları ve selamla,malarile 
nihayet buldu. Ve böylece hiç 
olmazsa Almanya bakrmmdan 
totaliter devletler Almanya, 
İtalya, Rusya ve Japonyadan 
tefekkül etmif oldu. Almanya 
bir bakıma göre, en yüksek ik
bale erınif gibi görünüyor. Fa
kat harp zamanınoa ikoal ile 

idbar arasındaki farklar çok 
cüz'idir. Almanya bunu anla
dığı için, Her Hitlerin bat e
meli, sulh yapmaktır. Ve bü
tün Almanlar da ıulhün, son 
derece yakın olduğuna inanı
yorlar. 

Halbuki Daladier ile Chamber
lain tarafından söylenen nutukla
rın ifade ettiği mana, Her Hitler 
tarafından yapılan sulh taarruzu
nun boşa gitmiş olduğudur. Alman
lar da bu kanaate iştirnk ediyorlar. 

Sulh taarruzunun boja gitmiş 
olması, şüphe yok ki. harp vaziye
tini kfımilen değiştirecektir. Çün
kü harp, yıldırım harbi olmaktan 
çıkarak tahammül harbi olacak ve 
Almanya bu harbin bütün sıkıntı
larını tek başma çekecektir. Al
manyanın müttefiklerinden birşey 
beklemesi umulmaz. Çünki.i bun
lardan her biri, ancak kendı men
faatleri peşinde koşuyor ve Al
manyaya manevi ınüzaheretten 

fazlasını vermeden evvel, Alman
yanın harbi hakikaten kazanaca
ğına inanmak istiyor. 

Her Hitler de, bunu kavrıya
cak derecede realist bir a

damdır. Onun için sulh taarruzu
nu ileri sürdügü zaman dostlarının . . ' 
ve muttefıklerinin, karşı tarafa 
geçmeleri ihtimalini de hesapla
mış, bu itibarla Almanyanın kati
yen baş eğmiyeceğini soylemekle 
beraber Rusya ile İtalyaya biraz so
ğukça davranmış ve hararetsiz ke
limelerle işaret etmişti. 

Almanyanm askeri müellifleri i
le Alman halkı asker.i kuvvetleri
nin son derece üstün olduğuna i
nanmakta birleşiyorlarsa da garp 
devletlerinin dşha tahammüllü ol
duklarını da inkar etmiyorlar. O
nun için Almanyanın ya bir yıldı
rım harbi yaparak bu harbı ka -
zanması, yahut uzun bir harbe gö
ğüs gererek bu harbi kaybetmesi 
gerektir. Polonya harbi bu ec;a~ı 
değiştirmemiştir. Almanyanm, Al
m:ı.nları aç bırakmak tehdidi mu
kabilinde, müttefiklerin sivil hal
kına karşı tayyare akınları yap
mak tehdidini savurması da vazi
yet üzerinde tesir yapacak mahi· 
yette değildir. 

Yazan: 

Otta D. Tolichus 
"Nevyork Times,, in Berlin Muhabiri 

O halde Alman sllfıhları yeni 
mucizeler yapamadığı tak

dirde siyasi ve askeri vaziyetteki 
tahavvül, kendini Almnn halkına 

süratle hissettirecektir. Hatta da
ha şimdiden hissettirmiye başla -
mı~ r. Tit~kim ir çok jnki flar 
da bunu apaçık gösteriyor. 

Bu inkişafların birıncisi gıda 
maddeleri vesikalarının tesiridir 
Bilhassa pazartesi günü gıda mad
delerini azaltmak, uzun harp endi
şesini arttırmış ve deniz yoluyla 
gelen gıda maddelerinin Rusya yo-

luyla gelebileceği ihtimalini endı
şc ile karşılamıya sebep olmuş -
tur. İkincisi ise Alman halkı üzerin 
de daha esaslı bir tesır yapmıştır. 
O da Rus ordularının ilcr?emcsi ve 
Almanların gerilemesidir. Alman 
hükumetinin hududu tahdit etti
ğini ilan etmesi halkı teskin etme
miştir. Sonra Her Hitlcr de Dan
zigde Rusların bolşevik olarak ka
lacaklarını söylemişti. Rusların Al
man hududu üzerinde bolşevik o
larak kalmaları ise Almanları tes
kin edecek bir şey :!eğildir. 

. LOKMAN . H~KIMIN ö .GÜTLERi 

BAYANLARIN 
Bayanlar her şeyde erkekler. 

le miisa\'i olmak isterlerse 
de, öksiiriik1eri bile erkeklerin 
öksüriiğiinden az <:Ok farklıdır. 

Rir kere, ses farkı. Kadın öksii
riirken sesi er!;ek se i gibi çıkarsa 
• öksiiriiğe sebep olan hastalık ha· 
kamından ehemmiyetli olmasa da • 
hormonlnnn fazlaca karı ık oldu
ğuna delôlet eder. Bavanlardan 
bazıları da erkek çocuk gibi . es 
çıkararak öksiiriirler. O vakit de 
Ba ·anın kadınlıkta geç kaldığı 
anlasılır ... Yalnız, kadınlığın son
bahar mevsiminde Bayanların C"O· 

ğu öksiiriiğe tutuldukİarı znm~n 
çatal çatal se ~ıkarırlar. Ru sc in 
manasını Bayanların kl"ndileri de, 
onu i iten ha katarı da bilirler \C 

tahii bulurlar ... Zaten, bir yıl icin. 
dt'kİ sonbaharla kıs mevsimi ara. 
sında haylice uzun zaman hulun. 
ıiuğu gibi, çatal c;esle öksürmek de 
biitün hayattaki kı mevsiminin 
gelip çattığını gii termez. Daha 
birçok tatlı yıllar gecirmekten u· 
mudu ke11memclidir. 

Bu ses farkından hnska, öksiirii. 
ğiin sebebi bakımından da kadınla 
erkek arasında fark vardır. Viikıiı, 
kadınlar da erkekler gibi, burun, 
boğaz, kulak ve göğüs hastalıkla. 
Tından, mide hnstalığ-ından öksii· 
rüğe tutulabilirler. Fnknt kadınlı· 
ğa mahsus sayılan öksürük çe~itlc. 
ri de 'ardır. 

Çocuk yatağındaki hn talıkların 
öksiiriiğe sebep olduj:':u eskidenhe
ri me .. hurdur. Bu kadınlık uzvun· 
da, hilha<ısa, kan hticumu vahut 
·iskinlik olursa onlardan birine 
tutulan Bayan arada sırada ke ik 
kesik (iksiiriir. Ymnurtnlıklardn il
tihaba tutulanlardan da \'İne övle 
öksiirenler vardır. Kadınlık ;ız. 
vundaki hastalık teda"i edilince, 
hatta teda,·i bitmeden. bir karın 
kemeri tasıvınca o kuru öksiiriik 
kendi kendine kesilir. 

Öksüriiğlin kc ilmesi, üphesi7., 
iyi bir e~·dir. Hiç olmazsa ök ü. 
rük rahatsızlığı kalmaz. Ancak ba 

ÖKSÜRMESi 
ök iiriiğiin kadınlık u:ruvlarının 
birinde hastalıkla birlikte olmasın
dan dolayı öksiiriiğii yalnız o ha·. 
talığa bağlıyarnk biishiitiin tasa. 
sız kalmak pek de doğru olmaz. O 
hastalık iiksiiriiğiin gelmesine. a ıl 
sebep değil, bir ve ile olabilir. De. 
\'nmlı <iksiirilk olunca \'e bayağı 
bir göğiis nezlesinden ileri gelme
diği bilinince giiğ ii bir iyice mu
a' ene eti irmek. hnttii röntıren ısık
larile göğ ·iin fotol,!rn{ını aldırmak 
lii:rumlu hir ilıti~·attır. 

Sinirli Havanların öksiirmesi de 
httna benze;. Kadınlığa mahsus 
sayılan isteri öksiiriiğii de iiteden. 
heri pek me hurdur. Arada ırada 
kl' ik kesik kuru bir iik iiriik. İste· 
ri hastalı~ının moda olrluğu za
nuınlardu bn riksiiriik rok isitilir. 
di. Ilıınları öks'iriikten haska. acn. 
ip st>SIPr rı)WTHlRr \ ' C hu "<'"l('r de 
isteri iik iiriiğiinc muadil ayılır
dı. 

İsteri hoc:tnlı~ı. hirnz da. kendi. i 
farkında olmadan numara Yapmak 
d<'mck olduğundan ist<.'rik Havanın 
hclli ha Iı hnskn hiçbir ha hılığı 
olmoksızın i>ksiirmco:i miim kiin
diir. Ancak hunda da hii hiitiin 
iac:a ız knlmnk doirrn olmaz. Göii'
sii mnavcnP ef tirınek ve fotoı?rn{ı
nı aldır~ak vine lfüıımlu hir ihti
~ nttır Göj!iis tnrAfrndan merak c. 
dilecek bir sey hulunamııvınca Ra. 
~·an isterse f:ıth tath ök iirmekte 
devam edebilir. 

}'akat. ök.,iiriik kuru olunca ök
sürm<'kte mana olamaz. Hele ~· a
hancı :vanında liizıırn olmadan ök. 
siirmek ayıp sanlır. Bnc;kalarını 

ntl'rak ettirir, ncaba Jıulasık bir 
ha talık mı, diye ... 

Kuru iiksiiriiğii kec;mek icin de 
en iyi ilaç. iiksiirınerneği istemek. 
tir. Gefen giin de ,·azmıshm, kuru 
kuru öksiirmek ihtiyacı ka<;ınmnk 
ihtiyacı gih'dir. İnsanın hasında 
\·eya vücudlinde o ha~ \'ancıklıır
dan hiri hulunmavıncn kasınmak
tan vazgerebilir. Onun gibi öksii. 
rüi:ü tutmak da ... 

A lmanyanın garp komşulari
le harp halinde olduğu sı

rada Rus ordusunun ve bolşevik 
nüfuzunun bu şekilde ilerlemesi, 
Almanyanın bütün siyasi ve stra
tejik vaziyetini değiştiriyor ve Her 
Bitlerin Mayn Kampf adlı eserin
deki bütün hesapları altüst ediyor. 
Halbuki bu hesaplar, Alman ha
rici si~·asetinin temelidir. 

Her Hitlerin {Mayn Kampf) da 
anlatışına göre, Almanya 250 mil
yonluk bir imparatorluk olabilir. 
Ve bunu da Rusyanın Hesabına ya
pabilir. Hitler, bu meramını tahak
kuk ettirmek için İtalya ve İngil
tere ile Rusyaya karşı anlaşmak 

fikrinde idi. Şayet Fransa da Her 
Hitlerin hareketine karşı gelecek 
olursa bu ittifak , ona karşı da fa
aliyete geçecekti. 

Halbuki Her Hitler ancak 1talyn 
ile anlaşmıya muvaffak oldu. Fa
kat bu ittifak da geçirdiği imtiha
na dayanamadı ve Sinyor Musso
lininin Almanyaya bitaraf kalmak 
istediğini anlattığı bildirilıyor. Ger 
çi bu bitaraflık dostane mahiyette 
olacak, fakat ne de olsa, bitaraflık, 
yine bitaraflıktır. 

İngiltereye gelince, Almanyanın 
dostu olacağına, Fransanın dostu
dur, müttefikidir ve Almanya
nın en yaman düşmanıdır. 

Her Hitler, muhtelif şartlar i
çinde yazılan kitabının siyasi hadi
selere göre tadile uğrıyabileceğini 
söylemiştir. 

Rusyanın Alman hududuna ka
dar ilerlemiş olması ise, eserin a
damakıllı tadile muhtaç olduğunu 
gösteriyor. 

Çünkü hem Rusya Alman hu -
duduna yaklaşmıştır, hem de Her 
Hitler garp devletlerıle mücadele 
halindedir. Her Hitler Danzig nut
kunda, yeni Almanycının Fredrik 
Almanyası olduğunu ve katiyer. 
baş eğmiyeceğini. onun yedi sekiz 
sene dahi harbe dayanncagmı söy-
1 üyor. 

Fredrikin 1756 - 17ô3 de yap
tığı yedi senelik harp Silezyayı is
tila yüzünden ileri gelmiştı. Şim· 
diki harp ise, Her Hitlerin Polon
yayı istilaya karar vermec:i 
y Ü z ü n d en ileri gelmiştir. 7 
scnelil~ harp, Fredrike Silczyndan 
başka bir şey kazandırmamış. yal
nız prestijini o derece yilksltmişti 
ki, Polonyanın, harp çıkmadan tak
simine imkan hasıl olmuştu. 

Her Hitler de, Lehistan toprak
hırını ilhak ile kanaat edebih:-. 
Çünkü bu sayede yalmz Lehistanın 
mevcudiyetine son vermekle kal
mıs olmaz, Almnnyanm gıda kay
naklnrını da arttırmış ve Alman
yayı kendi yağı ile kavrulacak ha
le getirmiş olur. Bu da Almanya
nın merkezi Avrupada hakimiye
tini takviye eder ve mer~e:ri Av-

, ... -. . - ı.~• 

Harbin 
• 

esuliyetini 
Pay aşamıyorlar 
Yazatt: Sabiha Zekeriya Sertel 

A iman Hariciye Nazırı Fon Rib
bentrop, Danı.ig'de bir nutuk 

öyledi. Harbin kağnı arabası gibi 
saplandığı çamurdan ne ileri, ne ge. 
ri, yerinden oynnmadığını gören, ne
tkcye çabuk varmak için sabırsızla. 
nnn halk. Ribhcntrop'un ne diyeceği
ni merak ediyordu. Alman Hariciye 
! 'azırı bu nutukta en ziyade harbin 
me uli~ eti üzerinde durdu. 

Harbin me uliyctini bugünkU dev. 
Jet adamları beyhude konuşuyorlar. 
Milletlerin harbetmek i temedikleri 
biitiin alfımctlcrile ortada durup du· 
rurken, Danzig tepelerinden, dünya. 
la harbin mesullcrini ilıina ne ha
cet? .. Harbin mcs ul~ etini tek haşin. 
rına omuzlarrna ~ üklenen de\·let a
damlarının, milletlerine hesap yere. 
cekleri giin daha gelmedi. Bu mesu
Iİ;) etin ağırlığını duydukları içindir 
ki, hepsi kendi efkarı umumiyelcri
ne, diinya cfkiın unıumiyelerine ma· 
sum olduklarını isbata çalışıyorlar. 

Açtıkları bu harpte halk kütlelerini 
arkalarında bulmnk için, mutlaka ve 
mutlaka kendilerinin tecnvü7.e uğrn. 
dığını, milli i tik1ôlin tehlikede ol
duğunu. yaşamak için hayat sahala. 
nna ihtiyaçları olduğunu ishat etmek 
Iazım. 

Bunun içindir ki iki giinde bir, bir 
devlet adamı çıkıp harbin mesuli· 
yetini rniinakaşa ediyor. Zigfrid cep. 
he inden, l\lnjino hattına "Fransız 
kardeşlerimiz" "Fransız dostlarımız" 

diye seslenen Alman askerlerinin, 
Alman milletinin ö'nünde bu hesabı 

vermek mecburiyetini duyuyorlar. 
Harbin mesulünü yarın arıyaca· 

ğız ... Ru harbin emperyalist rnahi~·e. 
tini. Makyavele kiilah giydiren dev
let adamı dahi gelse gizlilemez. l\lil. 
yonlnrla insanı bir harp uçurumu
nun önüne getirdikten, dünyayı kı. 
yamcte çevirdikt .sonra mesulü ni· 
delim? Diinkü harbln mesulleri halli 
devlet sandalyelerinde oturuyorlar ... 
l\1csuliyct perde ini kaldırdığımız 

zaman, irili uf aklı, Şekspirin dram. 
lnrındnki sahneler gibi, cücesinden 
dC\·ino kadar o kadar cins cins mesul, 
diinyayı ateşe vermek için ellerinde
ki l ağlr paçavraları tutu turan o ka. 
dar kundakçı var ki, bunların hiçbi
risi, ne yeryiizünde, ne de ruzumah
şcrde he ap \•erebilirler .. 

Sulhii kurtarmak mlimkündU ... 
Fakat bu imkanlardan hiçbir de,·let 
adamı istifade etmek istemedi, bu· 
nun sebebini de yarın münakaşa ede. 
ccğiz. Bugiin cephelere yığılmı mil· 
yonla asker bekli~ or. Ya harp .•. Ya 
sulh ... 

Devlet kiirsiilerindc konuşan hiç
bir de\•let adamı sulhün meşalc~ini 
ynkamndı... Bu me ale söndükten 
sonra ne di'-·e be'.\ hude hesap verip 

1 " • 

ncfc tiiketiyorlar... Bu mesuliyeti 
uzak bir tarih değil, harhin içinde 
hirl>irlerine silah ~eken milletler ta
yin edecekler ... Bugün ~öz Bitlerin, 
Rihhentrop'un, Chamhcrlnin'in, Dn
lndicr'nindir ... Fakat hiikiirn yarınki 
ne illerin ,.e hugiin cephede silah 
kullnnnnlarmdır ... Fon Ribbentropun 
sözlerine değil. cephelerde siHihh 
bekli~ en a kerJcrin iayin edeceği 
harp mııkadderntınn bağlıyız. 

Fon Ribbcntrop, harbe hazır ol
duklarım <;fö lüyor... Chamberlain 
de n;) ni iddiadadır ... O halde. artık 

u nutuk vavclcrinden milletleri ha
liis ctseJcr de, milletlere mukadde
rnt larını tayin için cephelerde kendi 
lisanlarile konuşmak imkônlarım 

'crs ler ... 

1\Icsulü işte o zaman tayin edece. 
ğiz ... 

rupndaki bütün devletler Alman 
imparatorluğuna bağlanmak mec
buriyetinde kalır. 

B ugün bütün bunların tahak
kuku artık harbın neticesi

ne bakıyor. 
Hru-p uzadığı takdirde, varılacak 

netice, bambaşkadır. 
Almanyanm en büyük resmi 

mevkilerinden birini işgal eden bir 
zat, bunu şu şekilde anlatmıştır

"Uzun bir harbi kazanacak olan 
zat, Stalindir!., 
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Ri ntrop'un 
kundan 
dığımız. 
d r: 

(Başı 1 incide) 
Bu nutuktan anladığımız şudur: 
Almanya arlıJc sulh ümitlerine ni

'hayet vermiş ve u:ıun bir harbe kat
lanmak mecburiyetinde kaldığını 

anlamıştır. Binaenaleyh Almanyadan 
su veya bu şekilde sulh teklifl~ri 

beklemek imkanı kalmamıstır. Fon 
Ribbentrop, Almanyanın sonuna ka. 
<far, hatta biraz daha ileri giderek 
*İngiliz imparatorluğunu par:çalaym
caya kadar harp edeceğini ·söylemiş
ltir. 

Yine bu nutuktan anlıyoruz ki Al
manya Fransaya taarruz etmek niye. 
tinde değildir. Onun bu kararı ver
mesinde birçok sebepler vardır. Bir 
defa Majino hattını yarnıa teşebbüsü
nün bir cinnet olduğuna o da kanaat 
getirmiştir. Bu müstahkem hatta hü
cum etmek İngiliz ve Fransız planı. 
na uygun hareket etmekten baBka 
bir şey değildir. Çunkü İngiliz ve 
Fransız erkanıharbiyesinin de istedi
ği, Almanyanın Majino hattına taar. 
ruz ederek yıpranmasıdır. Alman er
kanıharbiyesi bu cinneti irtikap J?af
Ietini göstermek niyetinde değildir. 

Alman ordularının, Fransız cephe
sini yandan vurmak için Holanda ve 
Belçika yolile taarruz etmesi ihtima
li de azdır. Çünkü Hola.nda ve Belçi
ka böyle bir hiicuma karşr hazırlan. 
mış oldukları gibi, Fransa ve İngilte
re de böyle bir ihtimale karşı lazım 
gelen tedbirleri almışlardır. Alınan 

ordularının bu cepheden ani bir ta
arruz yaparak müttefik kuV'\·etlerini 
sürpriz karsısında bırakmaları müm
kün değildir. 

Fazla olarak krş mevsimine giri3:0-
nız. Bu mevsim aylar sürecek büyük 
bir taarruza müsait değildir. 

Onun için Alman erkanıharbiyesi
nin ilkbahara kadar garp cephesinde 
büyük bir taarruza geçmekten ve.z. 
geçmiş olması ihtimali çoktur. Rib
hentropun Fransızlara fazla iltifat 
etmesinden, garp cephesinde Alınan 
askerlerinin Fransızlara yaptıkları 

cemilelerden de ~asılan budur. 

B una mukabil Fon Ribbeptrop, 
İngilizlere karşı pek insafsız. 

dır, ve İngiliz imparatorluğunu im
ıha için Almanyanın sonuna kadar 
harbedcceğind,e ısrar etmektedir. 
Bundan da Almanyanın şimdi deniz. 
den ve havadan İngiliz adalar1na 
ıŞiddetli taarruzlar yapacağı, deniz 

:yollarını keserek İngiltereyi abloka 
etmeğe çalışaoağ1 anlaşılmaktadır. 

Alman deniz kuvvetleri İngiliz do
nanmasını. ve ticaret fllolannı kötü
riim bir hale sokmağa çalışırken, Al
man hava kuvvetleri de İngiliz hava 
ve deniz üslerini, liman ve şehirleri
ni bombardıman edecek, donanması
m takip ederek İngiltereyi harbe gir. 
diğine pişman etmeB:e i?ayret ede
cektir. 

Fakat bu tecavüz ve taarruzlar ne 
!tadar kuvvetli ve amansız olursa ol
sun, tnıntereyi imha etmek ve İngi. 
liz imparatorluğunu parçalamak, 
gün, ay ve sene meselesi değildir. 

Bwııuı için uzun bir harbi göze al. 
mak lazımdır. Ve görünüşe nazaran 
Alman erkanıharbiyesi yıldırım har-

ibi plarunı terkederek uzun,harbi ka
lbul etmiştir ve Almanya şimdi sene. 
ler sürecek deYamlı bir harbe mu
irnvemet için lazım olan tedbirleri al. 
makla meşguldür. 

Bu tedbirlerin başında iki gün ev. 
vel Moskovada Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında imza edilen iktısadi 
anlaşma vardır. Fon Ribbentrop'un 
beyanatına göre, Sovyet Rusya ile 
Alınanya iktısaden birbirini tamam
lıyan iki memlek~ttir. Aralarında hiç 
bir hudut ve toprak meselesi yoktur. 
Buna mukabil Almanya bütün muh. 
taç olduğu ham madde ile gıda mad
delerini Rusyadan temin edebilecek
tir. Sevkiyata derhal başlanmıştır. 

Sovyet Rusya muhakkak ki İngiliz 
ablokasını zayıflat~.n amillerden bi. 
ridir. 

Fakat Almanya bu kadarla kalmı. 
yor. Tuna ve Balkan memleketlerile 

olan iktısadi münasebetlerini de uzun 
bir harbe göre tanzim ile meşguldür. 
Bu memleketler mahsulatını baı:;;ka 

pazarlara kaçırmamak için elinden 
geleni yapacnktır. Romanya ve İtal
ya da kendisine koınisyonculuk ya. 
pacaklardır. Bu suretle Almanya, 
kendisini korkunç bir ablokadan 

TAN 

Bir .lngiliz Gemisi 
Daha Batırıldı 

Ribbentrop'un 
Nutku Harp 

l lCinı Sayllacak 
(Başı 1 incide) 

maddenin i1ırau için yapılan teklifi kabul _ 
etmiştir. İ 

Garp Cepliesinde i 
Paris, 25 (Hususi) - Garp cephe- 1 

sinde, iki gündenberi mevzii, fakat ı 
şiddetli musademeler olmaktadır. i 
Havas ajansı, dün ve evvelki gün vu- i 
ku bulan muharebeler hakkında şu 1 
tafsilatı veriyor: 

TEBLİGLER 
Fra.nsız Tebliği 

(Başı 1 incide) 
Fransız askerleri, ancak nazi hege

···İ f monyasr yere vurulduktan sonra d
ıeri.nden silahlarını bırakacaklardır. 

Ve Von Ribbentrop, bizi, korkaklık. 
Paris, 25 ( A.A.) - "Resmi tebliğ,, la itham ediyor. Eğer bu söz, daha 

Gece cephenin her noktasında ıüku
net hüküm ıürmüı;tür Sarre'm Garp 
mrntakasında fie3if kollarının ve top
çu bataryalarının faaliyeti ıörülmüş
tür. 

"Warndt ormanı civarında kücük • 
bir köyün işgali için evvelisi gün ve i .: dün oldukça şiddetli mı;c;ademeler 

25 Teşrinievvel akşam tebliği: 
Bugün istikıaf müfrezelerimİ7. ve 

düşman iııükşa{, müfrezeleri az çok fa
aliyet göstermişlerdir. 

vuku bulmuş ise de bu harekat mi.in. i : 
Moııelle civarında bir Alman mi:fre

zesini püskul'ttük. 
hasıran mevzii kalmıştır. Mezkur ı 

Alma n Tebli9i mahal Alman toprağındadır. Alman-
1
1 

larm Fransızları buradan çıkarmak 
iç!n gösterdikleri ısrar bu suretle an
laşılır. Filhakika Alınan kumandan
lığı bütün Alman topraklarından 

Bertin, 25 (A.A) - Büyük Alman 
umumi karargahı bildiriyor: Volklin
gen'in Garbında düsmanın bir bölük
ten ibaret olan ve henüz Alman top
raklarmda bulunan bir dl.imdar krta
sına taarruz edilmiı ve bu kıta budu
dun öte tarafına püskürtülmüştür. Bit
dirmeğe şayan başka hiçbir h&.diıe ol
mamıııtır. 

Fransızları çıkarmağa büyük bir e
hemmiyet vermektedir. 

Bu mıntaka bircok köyleri ihtiva 
etmektedir. İşte Almanlar dün bu 
köylerden birine tekrar bir bölük ka. 
dar bir kuvvetle hücum etmişlerdir. 

Bir Fransız bölüğü de mukabil ta

arruzda bulunmuş ve Fransız mev
ziini geri almıstır. 

1 •....................... ...._ ...... _________ _ 
güçleştirmektedir. 

Belçikadan ve Holandadan yapılacak bir 
taarruz ise yeni müdafaa hatlariyle karşı
laşacaktır. Motörlü fırkalar kullanrlma~ma 
rağmen, Belçika ve Holanda ordularının 
mukavemetini azımsamak lizrmdır. Eğer 
Almanya beklerse, abloka neticesinde mağ
hibiyete uğramak tehlikesine maruzdur. 
Fakat zaman geçtikçe büyük bir taarruz 
imkanı miinselip olacaktır. Alman kuman
da heyeti, Führer ııibi, Garpta sulhii temin 

başka bir kimsenin ağzından çıksay. 
dı bir hakaret olurdu." 

Gustave Herve, "Victoires'' da 
"Hitler, Fransızları budala mı zan· 
nediyor?" sualini sorduktan sonra 
diyor ki: 

"Ondan, bize ihtimam göstermesi
ni istemiyoruz. Bizim, biz Fransızla. 
nn istediğimiz şey, onun e!l münasip 
göreceği şekilde, ortadan kaybolma. 
sıdır." 

Ameril<a hlara Göre 
Amerikanın en belli başlı gazete

lerinden olan Nevyork Times'in Fon 
Ribbentropa verdiği cevap Londrada 
kati mahiyette sayılıyor. Amerika ga
zetesi "Münfail bir itiraf" başlığı al. 
tında diyor ki: 

"Von Ribbentrop, İngilter'=nin 
harbe giTmiyeceğini Hitlere söyle
mekle hata işlediğini itiraf ediyor v~ 
bu itirafı yapmaktan mütevellit 
kızgınlıkla Almanyanın yegane dfü;
manının İngiltere olduğunu söylüyor. 
Alman hariciye nazırı İngiltereyi di
ğer devletlerden tecrit için beyhude 
uğraşıyor." 

Umumi vnziyet Fransızlar tarafın. 
da, müstakbel harekata intizaren 
katiyen tedafüi vasrmı mulıafaza ey
lemektedir. Almanların Zigfrid hat
tı gerisindeki tahşidatı muazzamdır. 
Umumi kanaat şudur ki, Alman ku
mandanlığı bugün, emil' verilirse, bü. 
yük taarruza girisebilecek kuvvetle. 
re malik bulunmaktad1r. 

e~m~k ic;~n. bi~ ga_yret sarfı ıazım geldiği 1 Hedef 1 ngiltere 
fıkrındedır. Faık hır kuvvete sah~p olmak- · · 
la beraber, General Temperley, İngiltere-- Kopenhag, 25 (A.A.) - National 

Rhin cephesinde Almanların ho
parlörle gösterdikleri ruhi taarruz 
dün layık olduğu cevabı almıştır. 

Fransız rasatçılan bir kamyon için-
de götürülen hoparlörün yerini keS
fetmişler ve derhal mitralyöz ate!'i 
açmışlardır. Hoparlör hemen sus
muştur." 

'ölülere Mayn Konuyor 
Diğer taraftan Paristen de şu ma

li'ımat veriliyor: 
Cephede mütemadiyen yağmur 

yağmaktadır. Sekiz günlük nisbi sü· 
kunetten sonra, bu haftanın bidaye. 
tindenberi, mevzii topçu düe}loları
nın kesafeti şeklinde tezahür eden 
kuvvetli faaliyete, bu vaziyetin b!r 
tesiri olmamıştır. 

Moselle'in şarkındaki mıntakada 
Fransızlar muvaffakiyetli birkaç ha
reket yapmışlar ve bir miktar esirle 
yeni sistem mitralyözler iğtinam et
mişlerdir. Mütehassıslar, imalatm 
gizli nokta1annı keşfetmek maksadi. 
le bu mitralyözleri tetkik etmekte. 
dirler. 

Almanlar, Forbach garbında faali
yetle çalışmışlar, Fransızlar tarafın
dan işgal edilen Alınan kasabasını, 
dün bütün gün yaptrkları hücuma 
rağmen alamamışlardır. Akşam, ga. 
lebe ümidini kaybetmişler ve hik!u
ma nihayet vermişlerdir. 

Bir subay, Journal des Orelats ga
zetesinde, Almanların ölülere mayın 
döktüklerini yazmaktadır. Bu zabitin 
naklettiğine göre, savaştan sonra, ö
lüleri gömmeğe sıra gelince, Frans1z 
askerleri. cesetlere el dokundurur 
dokundurmaz, ölüler patlamakta ve 
daha başka Fransızları öldürmekte. 
dir. 

Bu yazıda, istihkum neferlerinin 
gelip mayınları topladıkları, sonra 
cesetlerin gömüldükleri anlatılıyor. 

Taarruz Hakkında 

• Tahminler 
İngilterenin en tanmm1ş askeri 

muharrirlerinden General Temper. 
ley Almanların muhtemel taarruzu 

lıak'!:mda şu mütalcaları yürütüyor: 
"Alman kumandanlığmm harbi k::ızan

masT için yegane c;are, Maginot hattr fü~e
rinde kuvvetli bir zafer teminidir. Fakat 
bu muşkül ve cüretkarane bir teşebbüs o
lur. Sicgfried hattının, düsm:ına taa.l:ruz 
imkanı vermiyen bir bataklık haline gel
miş olması. böyle bir teşebbüsü bföblitün 

kurtarmağa calışmaktadır. 
Şura<:x muhakkaktır ki Sovyet 

Rusyanın Almanyaya yardımı kabul 
etmesi bütiin hesapları altüst etmiş .. 
tir. Almanya, Sovyetlere güvenmese 
uzun bir harbi kabule yanaşamaz. 

Binaenaleyh Ribbentropun nut
kundan çıkan mana şudur: 

Almanya garp cephesinde Zigfrid 
hattı arkasında bekliyecek, İngilte. 
reye şiddetli bir taarruza geçecek, 
bir taraftan da diplomasi faaliyetine 
devam edecektir. 

~in b.eklenmiyen bir mmtakasında çok kül- Tidende gazetesi, Von Ribbentropun 
lıyetli kuvvetlerle ani bir taarruz b kl • . e e- nutkunun yakında ıcrası mutasavver mektedir. 

General, makalesine nihayet verirken, ·olan taarruzun münhasıran Britanya 
Çanakkale İngiliz - Fransız donanmasma imparatorluğuna tevcih edileceğini 
açık bulunduğu mllddetçe, Rnsyanm asta tahmine müsait olduğunu yazmakta. 
müdahale etmiyeceğini söylemektedir. dır. 

Yeni KeJİf Uçuıları 
İngiltere hava işleri nezareti, kra

liyet hava kuvvetleri tayyarelerinin 
son 27 saat içinde Berli.n, Magde
bourg ve Hamburg üzerinde gece is

. tikşaf uçuşlan yapmış olduklarını ha-
ber vermektedir. 

Diğer taraftan Sarre mıntakasında 
Paul Schunck ismihdc bir Alman mü 
hendisini casusluk cürtnündc dolay 

Naney divanı harbi tarafından mü
ebbeden küreğe mahkum cdilmişt~r. 
Sarre mmtakasında bundan maada 
iki Fransız '9 ve ve 10 sene küreğe 
mahkum edilmişlerdir. 

* İngiliz seferi kuvvetforine refakat 
eden Reuter ajansının hususi muha
biri harbin başlangıcındanberi İngi
liz mmtakasında ölenlerin adedi on 
ikiyi bulmadığını bildirmektedir. ö
lenler İngiliz mezarlığına defnedil -
mişlerdir. Mezarlarına ihtimamla ba
kılmaktadır. 

----,oı-----

Hindistan Meselesi 
Etrafında 

Milano, 25 (A.A.) - Alman ajan. 
sı, Stampa gazetesinin Hindistanın 

bu harpteki hattı hareketine dair tel· 
grafüı Gandhi ile yaptığı bir müla. 
katı iktıbas emekedir. 

Gandhi diyor ki: 

Hindistan milli meclisi, İngiltere
nin harp hedefini sarahatle bildir
mesini istiyor. Hindistanın istiklalini 
tanınmak zaruridir. 

Ekalliyetler meselesi bir manevra
dan ibarettir. Bu mesele vakıa ınev. 

cuttur. Fakat milli meclis tarafından 
kolaylıkla halledilebilir. Müşkülatı 

' izale etmek İngiltereye değil Hint 
milli meclisine aittir. Bütün halk bi-

liyor ki, Mecusi - Müslüman ihtilaf
ları hep İngiliz rejiminin eseridir. 

Erzincanda Bir Cami 
Tamir Edilecek 

Erzincan (TAN) - 930 senesinde
ki şiddetli zelzelede kubbeleri yıkılan 
Hacı İzzet Pasa camiinin tamiri irin . . 
vali ve mebuslarımız tarafından ya-
pılan teşebbüsler müsbet netice ver
miştir. Evkaf umum müdürlüğü, bu 
camiin tamiri için on beş bin sekiz 
yüz lira göndermiştJr. 

--o--
Sovyet Ziraat Sergisi 

Moskova, 25 (A.A.) - 1939 Sov-

* Londra, 25 (A.A.) - Hamburg 
radyosu, dün gece Von Ribbcntro. 
p'un nutkunu neşrederken, ne~riya. 
tını kesmiştir. Bu inkıtaa İngilizle
rin yapmış olduklan bir hava ceve
lanının sebebiyet vermiş olduğu tah. 
min edilmektedir. 

lstiıarelerin Devamı 
13erlin, 25 {liususı -

gelen haberlere göre, Her Hitler bu
gün erlronıharbiye Piiesasiy1e istişa

relerine devam etmiştir. Son günler. 
de mütemadiyen tekerrür eden bu 
is.tişareler kararsı:ı:lığa delalet ettiği 
halde. Alman gazetelet'i bugün Rib. 
bentrop'un nutku dolayısile İngilte
reyi silahı ve harp ile tehdit etmek
te ve bu nutkun bir harp ilanı sayı. 
lacağını anlatarak, Almanyanın ar. 
tık denizleri ve havaları 1ngiltereye 
dar edeceğini ·söylemektedir. 

* . 
Nevyork, 25 (Hususi) = AsşocL 

ated Pers'in Berlin muhabiri bildiri
yor: Her Hitler, bugün asgari yirmi 
Alman generaliyle istişarelerine de. 
yam etti. Umumiyetle zannedildiği. 
ne göre, yeni taarruz konu~ulmuş. 
tur. 
Mareşal Göring'e ait olduğu bildi

rilen Nasyonal Zeytung gazetesi, bu
günkü yazısında : "Artık İngiltereyi 

bomb,alamak sırası geldi,, diyor. 

Sovyet Heyeti 
Nevyork, 25 (Hususi) - .l\fosko

vadan bildirildiğine göre Sovyet 
sanayi ve ticaret mütehassıslarından 
kırk beş kişilik bir heyet bugün 
:Berlinc müteveccihen hareket et
miştir. 

• 
Bugi.in Avam Kam::ırasrnda Harici

ye müsteşarı Butler, harpten biraz 
evvel İngiltere ile Sovyetler arasında 
yapılan müzakerelere :.ıit vesikaları 

Lord Halifaksın neşretmek fikrinde 
olmudı&11nı ve esasen bunun için cH
ğer memleketlerin de muvı:ıfaka.ti 1:1-
zım geldiğini söylemiştir. 

Eden 'in Nutku 
Londra, 25 (Hususi) - Dominyon

lar Nazırı Mister Eden, buglin söy
lediği bir nutukta Dominyon nazırla
rından müteşekkil bir konferansın 

toplanmak üzere olduğunu, nazırla
rın Londraya geldiklerini ve yapa -
cakları müzakerelerle bütün impara
torluk eczası arasında mesai birliğini 
temin ederek zaferin bir an evvel ka-
zanılmasına çalışacaklarını söylemiş, 

yetler Birliği ziraat sergisi b ugün daha sonra bu defa kazanılacak za-
kapanmıştır. 

-=-o-
Gönende Elektril< 

Gönen - Elektrik tesisatı bitmiş 
ve tenvirata başlanılmıştır. 

ferin hem harp hem harp sonu zaferi 
olması lazım geldiğini va yeni dün
yanın tecavüze inanan değil, tecavü
zü inkar eden bir dünya olacağını 

söylemiştir. 

26 -10. 939 

Harap Olan Diki ide 
yeni inşaat Yapılamıyor 
Tetkikler Yapan Heyet 

Dikili ve havalisindeki zelzele ha~ 
<lisesi hakkında tetkiklerde bulun
mak üzere mahalline giden Üniversi
te fen fakültesi profesörlerinden Ha
mit Nafiz Pamir ile Profesör İbra
him Hakkı, Doçent Ahmet Hulusi, 
jeoloji asistanı İhsan Ketumdan mü
rekkep heyet şehrimize dönmüştür. 

Heyet, zelzele sahasında muhtelif 
bakımlardan tetkikat yapmış ve hü
kumete verilmek üzere bir rapor ha
zırlamıştır. 

Hamit Nafiz Pamir, bir muharriri. 
mize zelzele sahası hakkında şu ma
IUmatı verınişiir: 

"- Zelzele sahası, Ege denizine 
dökülen Bakır çayın imtidadı üzerin. 
dedir. Burası bir çöküntü sahasıdrr. 
Malô.m olduğu üzere garbi Anadolu. 
en yakın jeoloji devrinde, Ege kıta
sile beraber büyük sarsıntılara ma
ruz kalmış ve bu tektonik sarsın

tılar neticesinde Ege kıtası çökerek 
garbi Anadolu şimdiki Yunan ya
rımadasından ayrılmıştır. Bu tekto
nik sarsıntılar yakın jeoloji devrin
de vuku buldukları için mıntaka hal1 
istikrarım bulmamıştır. Bu sebepten 
dolayıdır ki buralarda zaman zaman 
sarsıntılat' kaydedilir. İstikbalde de 
bu sarsıntılara şahit olmak nıümki.i.11. 
dür. Bunun kin de beşeri iskanda şe
hir ve kasabalann kuruluşunda bu 
noktaları gözönünde bulundurmak 
icap eder. Son sarsıntıda Bakır cayı 
imtidadınca 94 - 95 derecei hararette 
birçok membalar zuhur etmiştir. 

T ahribat çok büyüktür 
Ze]zelc, Kırşehir zelzelesinc mü. 

şabihtir. Ancak Dikili zelzele sahası 
üzerinde bulunan şcbir ve kasabalar 
olduk<;-& bliyük binalan iht-iva et. 
mektedir. Halbuki Kırşehir zelzele 
sahasındaki köyler küçük binalardan 
ibaretti. Bu sebeple .Dikilideki tRh· 
ribat Kırşehir zelzeleslle mukayeı;e 
edilemiyecek kadar büyüktür. Hükı'.'t
met binaları ile mekte terden. cami
lerden. Bizanslılardan kalma birkaç 
kiliseden, hususi kagir binalardan 
burada es11r kalmamı~tır. Ayn). inhi
dam hattı üzerinde bulunan Berga-

Rom da Yeni 
Bir Balkan 
l(onferansı 

Bunu Mahzurfu Gördü 

ma harabelerinin, bugiln gördüğü~ 

müz hale gelmesinde yine böyle bir 
zelzelenin amil olduğunu kabul et
mek yanlı~ bir hüküm olmaz. 

Dikilideki büyük tahribatı zelzele
nin şiddetinden ziyade inşaat ha.tası
na da atfetmelidir. Cünkü zelzele sa
hasında tesadüf ettigimiz v~ bu gün 
tamamile yıkılmış bulunan binaların 
sağlam temeller üzerinde yapılmamış 
olduğunu, ekseris inin sahUdeki kum
lar üzerinde kurulmuş olduğunu mü
~ahade ettik. Bu gibi binalurdn.n bu
gün eser kalmamıştır. Fakat nisbeten 
sağlam kaya tabakaları üzerinde ku
rulmuş olan binalar, zelz:eleye oldukp 
ça mukavemet etmiştir. 

Ş~hir nered~ kırrulmalı? 
Biz, tetkiklerimizi yalmz zel7.eleyi 

tevlit eden amiller bakımindan değil, 
coğrafi vaziyet. ekspozisyon, iklim 
bakımından da ilerlettil{. Harap olan 
şehir ve kasabalara yeniden işkan ya 
pılması doğru görülemez. Buraların 

tekrar iskanı mevzuubahis olduğu 

takdirde şehir ve kasabaların nere
lerde kurulması lazım geldiğini de 
tesbit ettik. Bunu haz1rlamakt:ı oldu
ğumuz raporla hükuqıetc arzedecc
ğiz. 

Tesbit ettiğimiz sah:ılnrdn ancak 
ahşap iskeletli ve kayalık zemin üze
rinde in~aat yapılabilir. Gerçi bu 
mıntakadaki zelzele bugfm azami şid
detini almı~hr. Fakat yakın olmaz5a 
bile uzak bir istikbalde ayni şiddette 
ve belki de daha !azla bir zelzele kay 
dedilebilir. Zelzelenin merkezi ya Di
kilidir, yahutta Dikilinin iizerinde bu 
lunduğu Lrnfif sathı maili ile Midilli 
adası aırasındaki denizdir. Zelzelenin 
derinliğini tesbit etmek üzere rasat• 
haneden bir heyet mınta!tada tetkik
ler yaptı. Ayrıca. Yunanistan da Mi
dillide ayni maksatla tet!ükler yap
tırmaktadır.,, 

Üniversite heyeti, zelzele sahasın
da yersiz yurtsuz kalmış, bugün ça
dır altında barındırılmakta olan hal
kın da, kar \'e kış nazarı dikkate a
lınarak iskan efülm~si için aeil ted
birler lazım olduğunu raporund:ı. kay 
detmiştir. 

Rus - Fi .ıandiya 
Karşıhkh Yardım 
Paktı İsteniyor 

(Bam 1 incide) (Ba!iı 1 incide) 
yan olunduğuna göre, yakında kabi- nizonlarmın bulunmasmm Finlandi
nede kısmi tadilat yapılacaktır. Bu ya istiklaline dokunmıyacp.ğıru yaz
tadilatın hedefi hiikümetin esasını maktadır. 

genişletmek .ve "milli kalkınma cep- Vilno'nun f ~gali 
hesine,. dahıl bulunmıyan unsudarı Kau~as, 25 (A.A.) _ Diin lşgali 
da hük(ımet içine almaktır. mukarrer olan Vilno rırazisi birinci 

Eski liberal partisine mensup iki 1 mıntakasının Litvanyalılar tarafın -

kişinin ismi geçmektedir. dan işgal edilmesi keyfiyetindeki te-
Dahiliye müsteşarı Buran istifa et- ahliurun Sovyetlerle Litvanya1ılar ~

miştir. Fakat muvakkaten vazücsiı1e rasında Sovyetlerin Litvanya arazi~ 
devam edecektir. sinde işgal etmeleri lazım gelen 'hava 

üslerlle askeri üslerinin miktarı ve 
Bulgaristanda Yeni Seçim 

Sofya, 2:5 (A.A.) - Nazırlar mec

lisi tarafından hazırlanan beyanna

mede ezcümle şöyle denl~mektedir: .. 
"Harici siyaset bahsinde hükumet, son 

seneler zarfmda takip edilen dahili ve ha
rici sulh siyasetine, inhiraf etmeksizin, de
vam eyliyecektir T;imamiylc ~ulhperver o
lan ve komşu de\'letlerle daima dah:ı sa-

mevkileri hakkında henüz müzakere
lere devam edilmesi keyfiyetin.? at
fedilmektedir. 

Litvanya hükıimeti, bu teahhur hak 
kmda hiçbir tebliğ neşretmemiştir. 

Bu hal. Litvanya efkarı umumiye -
sinde büyük bir hayal inkisarı tevlit 
etmiştir. 

Resmi mahafil, ecnebi memleket-
mimi ve dostane münasebetler inkişaf et- lerde deveran eden ve l\fomehn Lit
tirmek arzusu ile mütehalli bulunan hü· vanyaya rücu edeceğini iddia c:yliyen 
lclmet, Bulgaristanm bu memleketlerle şayiaları kati surette tekzip etmek
münasebetlerindeki itimadı ta.J...-viye ve tar- tedir. 
sine gayret edecektir. Bulgar milletinin 
niyetlerine tekabül eden bitaraflık siyase· 
tini takibe kati surette a.zmetmiş bulunan 
hük11met, şimdiye kadar olduğu gibi, bü
yük devletlerle ve diter memleketlerle iyi 
ve dostane münasebetleı· idame eyli}ecek-
tir.,. 

Fevkalade hadiseler ve bı.ı hadise-

Letonyada 
Riga, 25 (A.A.) - Letonya - Sov

yet askeri komisyonu mütekabil yar
dım itilafının tatbik paktım imza et-
mistir. Bu münasebetle verilen ziya
fette Letonya Hariciye nazırı Mun
ters ile Sovyet sefiri Moloto[ hazır 
bulunmuş ve Harbive n:ı"'ırt Bolodi~ 
ile Sovvet heyeti reisi İc:akov ara
sında iki memleketin dahni i<:l('ri!"e 
karısı1maml'l~t prım<:inini tnbarüz et

ifadesine imkan vermek üzere yeni tiren nutuklar söylenmiştır. 
intihabat tarihini tesbitetmek hakkın 

lerin yarattığı endişeler sebebile, hü

kumet, kraldan rnebusan meclisini 

feshetmek ve halkın arzusunu yeni

den kollıyarak bu arzunun serbestçe 

daki meşruti hakkını kullanmasını 

ricaya karar vermiştir. 

Bunun üzerine kral, mebusan mec-
!isinin feshini ve yeni seçim yapıl

masını emreden kararnameyi imza
lamıştır. Yeni seçim 24 kanunuevvel 
939 ve 14. 21:~ ve 24 kanunusani 940 
na vanılacaktır. 

--o-

Halifax, lta lycın Elçisine 
Ziyafet Verdi 

Londra, 25 (A.A.) - Lorn Halifax. 
İtalyanın yeni Londra büyük elcisi 
Bastianini şerefine bir öğle ııı:ivııf.-ti 

vermiştir. Ziyafette ezcümle Cham
berlain ve hariciye müsteşgrı Butler 
de hazır bulunmuslardır. 
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SPOR 

Dolmabahçe Stadının 
Projeleri Tamamlandı 

Harp Rizikosu 
Yeniden indirildi 
Almanyadan Gelen 

Mallarm Gümr>i.ikten 

Çıkarılmasına Başlandı 
Olan Harp rizikosu sigorta primleri bir 

miktar daha indirilmiştir. Akdeniz 
için yüzde altı buçuktan ikiye ve İn
giltere için yüzde beşten dörde indi
rilmiştir. Baltık denizi için sigorta 
yapılmamaktadır. 

Almanyadan getirilip gümrüklerde 
beklemekte olan malların muamele
leri bitirilerek sahiplerine teslim e
dilmektedir. Bu mallar nrasındn pi
yasamızın mühim ihiyaçlarını tatmin 
edecek miktarda muht<?lif mallar vnr 
dır. Ezcümle külliyetli miktorda ka
naviçe, ve makine iğneleri, pamuklu, 
yünlii kumaşlar. merserize, yün \'e 

·D:>lmabahçe atadyomunun planı 

1 pamuk ipliği, işlenmiş deri, kimyevi 
maddeler, elektrik malzemesi, perçin 
çivileri, pirinç çubuk. cınbızlık de -
mir, bronz gibi bir çok maddeler pi
yasaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan 
Almanyadan getirtilmek~e iken vıızi
yeti siyasiye dolayısile ithal edilemi
yen malların mühim bir kısmının A
merikadan ithaline başlanııcaktır. 

1stanbulda Dolmabahçede inşası 
kararlaştırılan stadyom ve diğer 

spor tesisatı için hazırlanmakta olan 
projeler tamamlanmıştır. İhale evra" 
kının Nafıa Vekaletince tasdikini 
müteakıp derhal inşaata başlanacak. 
tır. 

Stadyom, dünyanın en güzel man. 
zarası olan Bqğaziçini seyircilere ka
pamamak J!laksadile Dolmabahçeye 
nazır kısmı açık olan bir at nalı şek
linde inşa edilecektir. 

Milli bayramlarda stadyomda ya. 
pılacak merasimde, esas giriş vazife. 
sini görecek olan bu kısmın mimn. 
rl bir sanat eseri halinde ayrıca mü
taleası ve işlenmesi, yanıbaşındaki 

Dolmabahçe sarayile de ahenktar bir 
şekilde imtizacını temin etmektedir. 

Staddaki te•i•at 
Stadyom normal ahvalde 10 bini 

rahatça oturmuş ve 13 bini ayakt:ı. 
olmak üzere, 23 bin kişi istiap ede
cektir. 

Karşıhklş kapalı ild tribüniin bir 
tanesi merkezi kısımda Riyaseticüm. 
bur locası ile Vekillere ve yüksek 
davetlilere ve iki yan da birinci sı. 
ntf seyircilere hasredilmiştir. Bu tri
bünün karşısındaki kapalı tribün, i. 
kinci sınıf seyircilere mahsus olacak. 
tır. 

'.Pribünlcrin altındaki mahaller en 
modern stadlar gibi, atletin ve fut
bol ekiplerinin soyunma. duş ve ser
vis kısımlarına tahsis edilmiş ve ay
rıca iki büyük jimnastik salonu ile 
boks, güre~ ve eskrim antrenmnnla. 
n için küçük salonlar, Federasyon 
ve stadyom müdüriyeti için odalnr 
ayrılmıştır. 

Birinci sınıfa aynlan kapah tri. 
bünlerde gazeteciler için de ayrıca 
40 kişilik loca ve spiker için kabine
ler bulunmaktadır. Bunun soyunma 
yerleri, jimnastik salonları, kalorifer. 

le ısınacak ve duşlarda her zaman. 
rtcak su bulunacaktır. Bu sayede 
egzersizlerin her mevsimde yapıla. 
bilmesi ve sahaya konan elP.ktrik 
tertibatı Yasıtasile de yaz geceleri 
maç yapılması mümkün olacaktır. 

1nş3. edilecek stadyom 105 m. X 
70 m. ebadında nizami, futbol c;aha-

r 
BORSA 

Lontıra 

ÇEKLD 
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5.24 
Nevyort 130.025 
Pariı 2.9~1!75 

MflAno 6.6325 
Cenevre 29.315 

Amsterdam 69.405 
Bedin 
Brllksel 21.8325 

Atına 0.97 
Sofya 1.5975 

Pnıı 
Mıdrld 13.1825 

Vanıon 
Budap~ 23.425 

BQkT'es 0.935 

Belırad 2.495 

Tokohama 30.6125 

Stokholm 31.19 

Moskova 

ESHAM VE TAlJVft.AT 
Sıvaa - Erzurum ll 20.91 
Merkez Bankası peıin 103.-

'=-

sı ile 400 metre koşu için olimpik G 
kulvarlı ve münhani bir koşu pisti 
ile, 100 metre sürat, 110 metre ma. 
nialı koşular için 130 metrelik düz 
bir koşu pistini ihtiva etmektedir. 
Bunların yanmda uzun, yüksek ve 
sırıkla atlama yerleri, cirit, disk ve 
sıklet atma için muhtelif mahaller 
düşünülmüştür. 

HilciJ • Topkapı Maçı 
Tekrar Edilecek 

Geçen hafta Fenerbahçe stadında 
Hilal • Topkapı arasındaki maçta 
Hilalliler ajanlığın maç saatini bir 
saat evvele aldığından haberleri ol
m~arak fikstüre göre hareketle geç 
gelmişler ve hakem tarafından l'lük. 
men mağlup sayılınışlardı. Ajanlık 
Hilalin itirazını haklı görerek maçm 
tekrarına karar vermiştir. 

Süleymaniye Klübündeki 
Güreşler 

Ramazan başındanberi Vezneci. 
lerde Süleymaniye spor klübü loka
linde yapılmakta olan yağlı güreşler 
bu akşamdan itibaren maruf pehli
vanlar arasında serbest ve alaturka 
güreş olarak devam erecektir. 

Karagümrük Hükmen 
Mağlup 

Geçen hafta Süleymaniye stadında 
yapılan Pera • Karagümrük maçında 
bazı uygunsuz hadiseler olmustu. 
Vaziyeti tetkik eden ajanlığın K&
ragümrüğün hükmen mağlubiyetine 
karar verdiği haber alınmıştır. 

Kütahyada Futbol Maçları 
Kütahya (TAN) - Gedi1.spor klü

bünü ikiye karşı altı sayı ile yenen 
Kiitahya Gençlerbirliği, buraya ge. 
len Tavşanlı Gençler Yurdu ile ka
labalık bir seyirci kütlesi önünde 
yaptığı maçı sıfıra karşı yedi sayı ile 
kazanmıştır. 

Bu suretle A ve B kiimeleri birin
cisi olan Gütahya Gençlerbirliği, bu 
pazar Uşnk'a gidip Uşak Turan İd. 
manyurdu ile karşılaşacaktır. 

Balkan Oyunları Meselesi 
Balkan oyunları hakkında, bu o. 

yunlara iştirak eden Türk kafBesi 
reisinden bir mektup aldık: Bu mek. 
tubu aynen yazıyoruz: 

Sayın Tan gazetuine 
Onuncu Balkan oyunlarından av

dette, ';l'ürk atletlerinin aldıkları ~e
ticeleri beğenmeyip tenkit eder mahi 

yette menfi ruh ve kalemde neşriyat 
yapıldığını esefle gördüm. 
Alınan neticelerin şimdiye kadar 

olanlarla mukayese edilemiyecek 
kadar yüksek ve kıymetli olduğu a. 
şikardır. Bu muvaffakıyet efkarı u
mumiyemizin, bütün Balkan spor a
lakadarları ve büyüklerinin, galip 
ve mağl\ıplarımızın takdirlerini ka. 
zanmıştır. Bu ciheti tavzihe saym 
gazetenizin dealetini rica ederim. 

Onuncu Balkan oyunları Milli 

atletizm Kafilesi Reisi 

Semih Türkdoğan 

TAN - Balkan oyunlarında şim
diye kadar takımlarımızın \•arama
dığı derecede müsbet :ıfetice aldığı
mız onuncu Balkan oyunları hakkın
da karilerimize yakında esaslı bir 
yazı sunaco~ız. 

Tüccarlarımız Amerika ile bu gibi 
işlere başlamışlardır. 

Amerika ve Avrupadan ithal edi
len yaş ağaç ve fidan ve soğanların 
hastalık muayenelerinin yapılabilme
si için bu gibi mallar yalnız İstanbul, 
İzmir, Mersin, ve Samsun Jimanları
na çıkarılabilecektir. 

-0>-------

Bir Vatanda§ 
Bir Mektep Yaptırdı 

Antalya (TAN) - Kaş kazasımn 

Kalkan nahiyesinde, Mustafa Koca. 
kaya isminde bir vatandaş tarafından 
on beş bin lira sarf ile inşa ettirilen 
ilkmektebin küşat resmi kalabalık 
bir kütlenin huzurile yapılmıştır. Bu 
münasebetle mektep başmuallimi 
Hasan Hayri Altan bir nutuk söyle. 
miş ve talebe güzel bir müsamerı:» 

vermiştir. 

J'akir ölülerin techiz ve tedfinl 
masrafını deruhde etmiş bulunan 
Mustaf Cocakaya, Galkandaki..me.1-
ruk bir kiliseyi satın alarak camie 
tahvil ettirdiği gibi, mezarlık ittihaz 
edilmek üzere yirmi dönüm tarla da 
tebcrrü etmiştir. 
~ 

Elbistan • Kapıdere 
Yolu Tamamlanıyor 

Elhistan (TAN) - Yıllardanberi 

yapılamıyan 65 kilometrelik Kapıde
re • Elbistan yolunun 25 kilometre
lik kısmının esas inşaatı üç ayda bi
tirilmiştir. Şimdi bu kısmın silindirn. 
jı yapılmaktadır. 

VENi NEŞRIY AT : 

Yeni Adam Çıktı 
Yeni Adam'ın 252 nc:i sayısı çıktı. Bu 

hafta Yeni Adam'da İsmail Hakkı Balta· 
cıoğlu, Selim Sırn, Suphi Nuri, Nurullah 
Ataç, Burhan Belge, Dr. Sadettin Vedat, 
Yunus Kazım, Sefer Aytekin, Burhan E
sen, Kemal Zeren imzalı yazılar ve resim· 
ler, muhtelif ilmi tefrikalar, sanat ve fikir 
haberleri bulunmaktadır. Bu kıymetli der
giyi bütün okuyucularımıza hararetle tav
siye ederiz. 

HUKUK GAZETESi - Türkçe ve 
fransızca olarak beş senedenberi Cevat 
Hakkı Öıbey tarafından neşredilmekte o· 
lan Hukuk Gazetesinin üc;üncü cildinin 
39/40 numaralı nüshaları intişar etmiştir. 

Bu nüshada Rize Saylavı Ord. Profesör 
Saim Ali Dilemre'nin, eski adliye Vekili 
Profesör Mahmut Esat Bozkurt'un, Profe
sör Mustafa Reşit Bclgcsay'm, Prof~sör 
Pcters'in, Cevat Hakkı Özbey;jn makalele
rilc, Konya Saylavı Galip Gültek~n'in, 
Profesör Dobrctsberger'in ve daha sair 
değerli zevatın yazıları, etUdlcri vardır. 
Tatbikat kısmında da faydalı kararları, 
mütaleaları ihtiva eden bu ilim cazetcsini 
tavsiye ede iz. 

Siyasi İlimler (MUlkiye) mecmuası -

Üsküdar sulh birinci hukuk ha- 1 

kimliğinden: 

Todori ile Yuvakim ve Hatice ve 
Hanifenin şayian ve müstereken mu
tasarrıf oldukları Üsküdarda Pazar· 
başı mahallesinde Miroglu sokağın
da yeni 26 No. lu üstünde evi bulu
nan kagir bir bap dükkanın izalei 
şüyuu sureUle satılarak paraya çev
ı-ilmesine mahkemece karar veril -
miştir. 

ı - Mezkur dükkanın Muratrcis 
mahallesinin Allame sokağına nazır 
26 numarayı taşıyan kapısından gi
rildikte zemini taş döşeli ve altında 
bodrumu olan ve tarafları kagir ve 
tavanı ahşap ve Miroğlu Allame so
kaklarına nazır ve camekunları bu
lunan eükkanın arka tarafınd l tah
ta perde ile bölünmüş matbah ola
rak kullanılan bir mahnlli ve işbu 
mahalde tulunbalı bir kuyuyu ve . 
buradan on beş ayak tahta merdi -
.venle çıkıldıkta ufak bir sofa ve bir 
helfı ve tahta perde ile bölünmü~ bJr 
aralık ve bu arnhktan girildikt~ Mi
roğlu ve Allfıme sokaklnrına cephesi 
bulunan ve pencereleri demir kepenk 
li bir odn ve işbu sofadun on bir a
yak basamakla çıkıldıkta: Keza bir 
sofa ve keza her iki sobğa nazır bir 
odayı muhtevi bulunduğu ve yalnız 
dükkanda elektrik tesisatı mevcut ve 
şehri on üç liraya kiraya verilmekte 
olup mubtacı tamir bulunrı.:ı ;şbu 

gayri menkule ehli vukuf marifetile 
bin yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Satış bedeli peşindir. Müzaye
deye istirak etmek istiycnler kıyme
ti muhamminenin yüzde 7,5 nisbe -
tinde pey akçesi vermeleri lazımdır. 
Rüsumu telliıliye ve yirmi senelik 
evkaf taviz bedeli müştcriyP. ve mü
terakim vergi ve rüsumu sairesi mal 
sahiplerine aittir. 

3 - Satış 27.11.939 tarihine müsa
dif pazartesi saat 14 den 16 ya kadar 
Üsküdar sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacaktır. Kıymeti muhammine
nin yüzde 75 ini bulına•lığı takdirde 
en çok uttıranın taahhüdü baki' kal
mak sartilc müzayede temdit oluna
rak ı2.ı2.939 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci 
arttırması yapılarak o gün en \Ok 
arttırana ihalei katiyesi icra kılına
caktır. Bedeli ihalenin azami beş gün 
zarfında mahkeme veznesine yatırıl
ması sarttır. Aksi takdirde ihale fes
holunarak bundan hasıl olacak zarar 
ve ziyan ve fark ve faiz ve masraflar 
ondan bila hiıküm tazmin ettirilecek
tir. 

4 - İşbu gayri menkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayri müsectcl 
hak sahipleri olduklarını iddia eden
ler ilan tarihinden itib:ıren ·yirmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte mahkemeye müracaatları l:i
zımdır. Aksi halde tapucn gayri mü
seccel hak sahipleri satış parasının 

paylaşmasından hariç tutulacaklar
dır. 

5 - Dah::ı fazla malumat ::ılmak is
tiyenler mahkemenin 939/5 numa

Bobreklerden ıdrar torbnsına kadar 

yollardaki hastalıkların mikropln

nnı kökünden temizlemek için 

JIELMOBLÖ kullanınız .. 

HELMOBLÖ .... , 
ı Böbreklerin çalışmak kudretini artıtı-

;h. rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
~~~i!fJ'~;i?-~~ eski ve yeni belsoğuklu v unu, mesane 

•'~~;ı~·t: ~ iltihabını, bel ağrısını, sık sık i~ar 
~--·..,;;;'t:~~~~ ı bozmak ve bo~arken yanmak halle· 

rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT : llELMOBLÖ idrarınızı 

. temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekalctiniıı uhsatını haizdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR" 

istanbul Orman Müdürlüğünden : 
1 - Ormnn Vmum Müdürlüğü için 2500 adet dc'lrlet orman ceklcinin itnaU 

15 gün mOddetıe ekslltm~e konulmustur. 
2 - Mezkur çekiçlerin muhammen bedeli cemnn (24000) Uradır. 
3 - Eksiltme 930 lklncltc$rln (1) inci carşamba giliıü saat 15 de İstanbul 

orman mtidüriycU odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat tcmlmıt 1800 liradır. 
5 - Şartname \'C nilmunclcr İstanbul ormau müdilrlQlündc &ortilebillr. 
6 - E\.sUtmeye girebileceklerin eim diye kadar bu gibi isleri yapm~ bulun· 

mnlan ve chll.YcUcrlle birlikte belli 20n \e 5antte slSzil geçen komisyona müraca-
atları. (8604) 

~ .......................................... ~, 
939. 940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan : 
HC'y'ctl Vekile karan fle 939 - 940 kısınaa mahrukat kaımnunun tatbik 

cdildigl "Balıkesir, Bandırma, İzmir, B~ndır, Buca, Bornova, Menemen, 
Ödem~. Tire, Torbalı U~ak, Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar, 
Kırkanğııç, Soma, Afyon. Dinar, Sandı dı, Çay, Bilccık, İnönü, O maneli, 
Burdur, Eski ehlr, Adap"zan, Kütnhya, T.ıvşanlı, 1zınlt, Danca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Konya, Argıthan, Çumra, Eregli, llgm, Kayser!, Niğde, Sı
vas, Samsun, Çarşamba, Ankara, Diyarbakır, Elhıg, Malatya, Giresun, İne
bolu, Sinop, Trabzon, StirmC'nc, Hopa, İ parta, Ordu, Fatsa. Ünye. Akşehir, 
Amasya, Edime, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Bozöyük,, Şehir ve kasa
balarında mczkı'.ir kanunun şümulüne giren de\·air mti~ esat ve sair binala
rın sob:ı ihtiyaçları jçin l.ok, somikok, briket, linyit "c tas kömilrü glbl ku
rumlu ve dumanlı komürlcri kurumu ve dumanı ile birlikte yaltac k ve so
ba bonılaNnı tıkamıy. c:.ık, ı:ıhht, :fennt, metin, zarif \ e ucuz m14htellf boylar
dakl sobnlanmız yukarda i~i geçen yerlerdeki mahnık t Ye soba acentala
rımı:ı: tarafından satılmaktadır. 

Alakadarın aj nlıkl.ıra mi.ıracaatlan ilan olunur. (5432) (Si37) 

....................... , ............... 1 
lstanbul Mıntakası lktrsat Müdürlüğünden: 

Bu sene Cumhuriyet bayramının Pazara tesadüf etmesi, iş kanununun 46 mac1-
deıi mucibince o gün için işçilere ücret verilip verılmıyete!i haltkında iş yerlerin
den bazıl;ınnı tereddüde duşürdiığiı viki müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Kanunun bu husustaki hükmunün mutlak olup, Cümhuriyet bayramının tesadüf 
ettiğı güne ait ücretlerin - hiç bir iş l:aqjıhğı olmaksızın - tam olarak verilec:e~i 
amir bulunmasına binaen, CUmhuriyet bayramı pazara veyahut her hangi bir tatil 
giınüne tesaduf etse dahi İ$ kanununa Uibi tu\nlmuıı olan ·, yerlerinde mezkur 46 
mc:ı madde hiıkmünün tatbikile bayram günü çalışmayan işçilerin o günkü ücret
lerinin tam ve çah§anlara da iki misli olarak ödenmesi lazım gelec:efi alakadar-
lara ilan olunur. (8840) 

611 .................................... .... 

DEPO ARANIYOR 
Terci han Beşiktat taraf mda büyükçe bir deposu olanların 

ralı satış dq,syasına ve satış memuru 1ıı1111ı.'lllll•••• Sümer Bank İstanbul Şubesine müracaatları. :••••'" 
olan mahkeme baş katibine ve gayri 
menkulü görmek istiycnler de mez
kitr dükkan müsteciri Jiayganuşa 
müracaat eylemeleri ve talip olanla
rın satış giinü saati muayyeninde Üs
küdar sulh hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

KAYİP - Uzunköprü polisi tara
fından verilen 7 /32 sayılı fişi kaybet
tim hükmü yoktur. - Cwmi Türk 

vekili Mustafa Peköz. 

102 inci sayısı, pek zengin mündcrecathı 
çıkmıştır. * J<ültür - Bu edebi ve terbiyevi 
derginin 85 inci sayısı çıktı. * Türk Hıfzıssıhha ve Tecrilbi Biyolo
ji mecmuası - Sıhhat Vekileti merkez 
hıfzıssıhpa müessesesi tarafından çıkarılan 
bu mecmuanın birinci cilt, 2 inci sayısı in
tiıar etmiştir. * Varlık - Bu on beş cünlük filı:ir 
mec:muasmm 151 inci sayısı çıkmıştır. 

·:Devlet perri~ryolları·.ve Umanları isletm~ U. ·idaresi ılanları 
Muhammen b~deli 4230 lira olan muhtelif eb'atta ı.iç kalemden ibaret 9000 

Kğ. adi cins çıplak çelik elektrod IQ.1:!.1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ustı!ile sa
tm alınac:aktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 317 lira 25 kuru§luk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği veııaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mliracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8065) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
24/10/39 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapJJ.amıyan 9 kalem boru ve tcfcrrüatı 

pazarlıkla mubayaa edilecektir. Muhammen bedri l 1267.75 ~e ilk teminat 921 lıra
dır. İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kamını vcsikalarile 
24/11/39 tarihine kadar Komisyona müracaatlan. Şartnamesi Levazrm funirli&i-
mizdedir. (8868) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İdaremize ait mavnalarda kullanılmak üzere nümunesine göre 360 tane saç 

soba ve o kadar boru, dirsek pazarlıkla satın alınacaktır. 
lstcklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere 27/10/939 tarihine rastlıyan cuma 

gilnü saat on be!ite Rıhtnndaki Umum müdıirliik binasında toplanan satın alma 
komisyonuna müracaat etmeleri. (8816) 

ICAMZUK. ECZANESi 
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KARAGÖZ 
Gazetesi C O M H U R 1 YET Bayramından itiba

ren haftada iki defa çıkacak ve 3 kuruşa sah· 

lacaktır. En doğru ~avadisleri Türkiyenin en 

eski' gazetesi olan KARAGÖZ' de bulacaksınız. 

CUMHURİYET 
Bayramın.da bütün bayilerden K A R A G Ö Z isteyiniz. 

TAN 

I - Ke~if ve şartname ve planı mucibince idaremizin Maltepe enstitüsü gazlama 
evi kaloriler tesisatı ve gaz kapılarının takılması i~i yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli (1336.99) lira muvakkat teminatı 100.27 liradır. 

III - Pazarlık 27-X-939 cuma günü saat 11 de Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılaC'ak lır. 

IV - Şartnameler hergün levazım şubesi veznesinden 8 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala-
rile birlikte mezkıir komisyona gelmeleri ilfln olunur. (8331) 

Şöhreti bütün dünyayı tutan ' 

HACI BEKİR 
LOKUM ve ŞEKERLERİ 
gördüğü emsalsiz rağbette halknnızm yüksek kaliteyi der

hal temyiz edebilmek hususundaki kabiliyetin mühim rolü 

olmuştur. 
______ , 

Türk Hava Kurumu f stanbul Vilclyet Şubesinden : 
Şubemh kaloriferi içitı pazarlıkla (20) ton kriple maden kömürü satın alına

caktır. İsteklilerin 3/Teşrinisani/939 cuma günü saat on beşte Cağaloğlundaki İ<ı-
tanbul Şubesine müracaatları. (8842) 

TÜRKIY~ 

26 - 10. 939 

Bir tek tüp sizin 
almanıza kCifi 

de bu neticeyi 
gelecektir! 

Bugün ilk iş of arak bir 

RADYOLIN 
alınız ve. bitinciye kadar 

her yemekten sonra kulla· 

nınız. Bu müddet sonunda 

dişlerinizin evvelkinden da· 

ha ~ok parlak, çok daha 

beyaz ve çok daha temiz 

olduğunu göreceksiniz. 

R A D Y O L İ N'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki 
kir tabakasını söker, yemek. içki ve sigara dumanının husule getirdiği 
fokcleri çıkarır, sonra diş1erı yıkar, parlatır ve mikropları vüzde 

100 öldürür. 

Sabali, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLi 
# 

1 
' 

Diş macunile dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

BUKET 
Çalgılı kahve, Pastane ve Lokantası l 

istiklal caddesinde, pek yakında açıhyor.-..r 

TORK TiCARET BANKASI A. S. AK T 1 f 

CÜMHURİYET MERKEZ 
21 BiRiNCiTEŞRİN 1939 

BANKASI 
VAZiYETi 

Lira PASiF, \ 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış 
. 

sermayesı: T. L. 2.200.00 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Telaraf Adresi: 

Umum Müdürlük: 

TORKBAMK 

Subeler: TiCARET 
1 

Sermaye: 

ALT. SAFl. KLG. 15.500.355 21.802.~88.77 --~--thdyat A~-..1:~---"'"'--~-'=~....,,,,.,-~ 
OT ll:1'3Z.S-41~ 

1.560.2Q5.8'J 37.095.325.66 o\df ve fevkalade 

Oahildeki l\fı1'1l\htrlcT: Hususi 

Altın Safi Kilogram 678.111.- 953.816.81 Tcdaviildeki Banknotlar: 
1'0rk lirası 

.......... 
Rariçtcki Muhabirler: 
<\!tın: San kiloıtram 10.010.238 

\Hına tahvili kabil serbest 
1~vlzier 

nti!er dövizler ve borçlu klirlng 
"-::ık!velerl 

flazinr Tahvnleri: 

423.476.27 

14.080.200.14 

16.290.66 

3.S54.30t'i.94 

1.377.293.03 
Dcruhde edilen eVT'elo rıakdlye 

Kıınurıun 8 - 8 lnct m::ıdcleler;ne 
tcvfiknn hazine tarafından vAkJ 
tedlyat 

n"nıhclt> edilen evrala nakdiye 
17.950.797.74 "ıkiyesf 

Oeruhde edilen evrak! nakdiye 158.748.563.-

Knr!;ılıı?ı tnmAmrn altın olarak 
ll!lveten ted:ıvme vazedilen 
ReF!~!rnnt mukabili Oavcten teda. 
vazed. k:ırı;nlıj!ı 

K::ınunun fi - 11 '""' mıırMelerf· 
.,e tevrlk:ın hazine tarafından 
"~ki teilivat 

;;;enedat Cüzdanı: 

rfCA RT SE~DAT 

Esham ve Tah,·ilat Cihitıını 

(Dl'ruhte edilen f'vr::ıkı nak 
&. - (nivenln k::ırs1l1l!1 F:~ham ve 

Tiirk Uras1 Me\•duatı: • 
t 7.~n' fiM.- 141.440.C97.- Döviz Taahhüdatı: 

Altımı t:-ıhvfll kabn dövi71er 
Diğr dövizler ve alacaklı k.lirlni! 

lO? O?.i.<JOfi.17 197.924.996.37 
bakivelerl 

Muhtelif: 

T:ıhvilM <ltlhıırt kıvmetle) 48.651.7fid.97 
B - Serbest esham ve tahvtJAt 7.564.277.08 56.216.042.05 

l\vanı;lar: 

'1::ı7.fneye kıııa vfıcfo11 ıwııns 

1-ı Hın ve Dövt1 üzerine 
"::ıhvilM Ozerine 

8.963.000.-
12.4!-it'i.89 

7 .837 .<21.65 l 16.812.878.55 

4.S00.0'.>0.-

4.217. t 34 25 

6.000.000,-i 

158.748.563.-~ 

. M 

17 .307 .656.-

141.440.897.-

17.000.000.-

136.ooo.ooo.-
1 

2.775.37 

40.031.535."19 

l'Jissedarlar: 

\tuh telif: 
491 .372.399.t 3 Yekun 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

294.440.m.-

31.055.522.46 

40.034.310.86 

100.624.534.56 

491.372.399.13 Yekfın 

18.0S4.168.li8 ~ [-----
İstanbul ikinci iflas :nemurluğun-ı 

dan: Müflis Bakırköy çimento fabri-

1 

kası T. A. şirketinin iflas idare azası 

avukat Fethi Başaran ölmüş oldu -

l ğundan yerine birinin intihabı için 

• alacaklıların 6.11.939 pazartesi saat 

~ ı 13 de dairede hazır bulunmaları ilin 
F olunur. (21367) 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
hi\ddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada ücretle vazife görmek üzere bir isteno - daktilofrafa ihtiyaç vardır. 

Taliplerin en az orta tahsil görmüş olmalan, eski metinleri yazı makinesi ile is
tinsaha muktcdiı bulunmaları şarttır. Yabancı bir dil bilenler tercih edilecektir. 
Taliplerin haiz oldukları tahsil ve hizmet vesikaları ile birlikte 25, 26 ve 27 İlk
teşrin 1939 tarihlerinde öğleden sonra Ayasofyada Maıı.rif Matbaası Mı.idürlüğüne 
müracaat etmeleri Hizımdır. 

Müsavi şartları haiz bulunanlar arasında icap ederse, imtihan yapılacak ve 
ücret imtihanı kazanan namzedin durumuna göı·e tesbit edilecektir. (5492) (8815) 

D ET A----..l, MAKİNA RESSAMI 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 1 •. . E SiSE VE CAM FABRIKALARI 
Merkezi: Ankara, Selônik Caddesi Arda Apartmanı TURKIY 

Fabrika adresi: Deta - Adapazan 

Soba, Poyra, Etüv~ Her Nev'i araba 
ve yedek akıamı ile kereste kurutma hususunda mütehassııdır. 

'\ıı Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır .. --•r 

Anonim Şirketinden : 
Paşabahçe Fabrikaları teknik bürosunda çalışmak üzere imtihanla 

Bir Makina Ve Model Ressamı Ahnacaktır. 
Sanayi mektebi mezunları tercih edilecektir. İsteklilerin şirke. 

tin Galatada Perşembe pazarındaki bürosuna müracaat etmeleri ilan 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, •kırıkhk, ve bütün ağrdarınizl derhal keser. 

Sahibı ·ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfil OÖROONCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. $. 8as1Jd1kı 'VeT TAN Mafbll8st 

olunur. -1 
, ........... -----~---------- r---ıcı 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Her yerde pulJu kutuları ısrarla isteyiniz. trU 2 


