
Pazartesi ,T A E V 1 
" İstanbul. Ankara Caddesi 102 

2 TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 

İLK TEŞRiN BEŞİNCİ YIL - No. 1499 

~ 1 9 3 9 5 KUR.UŞ 
'--------------------=~---~ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,.. 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson diyor ki: 
"'Her tacir bu lcitapta cöıterdifim usuDeri tatbik etmek 
suretiyle bir iki sene cibi laaa bir um.an iı;inde müıterile
rinin adedini bir misli artbrabilir. Ben bu kitabmtda ıize 
bu ıanati öfrctiyorum.,, Fiyatı 50 kuruş. 

ulh Taarruzu Boşa ıkıyor 
Almanya, Mussolininin Sulh için Yeni Bir 
Tavassutta Bulunmasını Temine Uğraşıyor 

Londraya Göre 

Sulh Gürültüleri 
Katiyen Netice 
Vermiyecektir 

Alma-nya, Şart Olarak, 

Polonya · ve 

Almanya ve Rusyaya 

Diğer ihtilafların Halli Bağll · Bir 

için de Bir Beşler Konferansı Teklif Edecek 
Berlin, 1 (A. A.) - ltalya 

0

Hariciye Nazm Kont Ciano, bu ak
f&Dı Berline muvasalat etmi,tir. Kont Ciano'nun, Her Hitler ta
rafından Berline davet edilmetifiin eulh teklifi ile alaka dar ol
duğu anlatılıyor. Bu göriifmelerde Fon Ribbentrop, Ruaya ile yap
bğı 90ll a.nl&pnalan Ciano'ya izah edecek ve sulh it inde Sinyor 
MU1ı10lini'nin tavassutunu rica edecektir. Her HitJer, dün bütün 

kabine azası ile saatlerce görüşmüş 

1 
-:---, ve anlaşılan Rayiştag içtimaınd.-l ma-

Garp Cephesinde 

Zigfrid Ozerinde 
Şiddetli Bir Hava 
Muharebesi Oldu 

İki Taraf Kuvvetleri de Zayiat Verdiler, 
Franstzlarm Mahalli T aarruzlart inkişaf Ediyor 

Dafadier, Tekrar Kumandanlarla Görüştü 

Londra, 1 (Hususi) - Harbin ~lamaaındanberi en tiddetli 
hava harbi bugün vukubulmuş, İngiliz - Fransız ketif kuvvetleri 
Almanlarla Zigfrid hattı üzerinde çarpıfmıtlardrr. Bu hava har
bi, Alman topraklan üzerinde olmut, İngiliz kuvvetleri zayiata 
uğramış ve iki Alman tayyaresi dütürülmüştür. İngilizlerin ka· 
yıpları henüz teıhit edilmemit bulunuyor. 

Diğer taraftan Fr3nsanın kara -------------
kuvvetleri Sarbrüke dayanmaktadır. , ............... ... 
Fakat, Alman tebliği Sarbrükteki Al • S o~ et • 4. mali ı hiyeti izah edilecek olan sulh tekli

.._..~-- ..finin Ş!rtlan ile me~gul olmu tur. ·~~~k;!;!$~i:I 

Deklarasyonu Sulliün Esasları '-
man vaziyetinin eskisinden daha sağ. 
Iaı:n olduğunu iddia ediyor. EN SON DAKiKA 

Aınsterdamda çılfan Telegrafo ga. 
8 B • K A v zetesinin mevsuk membadan aldığı 
0Ş lr agıttan maliımata göre, Almanyanm teklife-

l 
deceği, sulh, l>illiassa iki esasa daya. 

. barettir. nacaktır: 
1 - Halis Lehlilerden müteşekkü 

Yazan: M. Zekm;ya SERTEL bir Polon a evleti vücude getirmek. 
Bu devlet, Rusya ile Almanya. ara. 
sında tampon devlet olarak buluna. 
cak, iklısadi ve siyasi hususlarda 

A lnıan ~rop~gandasının ortaya 
etl yaydıgı bır endişe var: Sov. 

y er Alınanlarla askeri bir ittifak 
aktı ederek demokrasileri imha için 
e ele h arp -.ı 1 'C'Uer erse ne olur' 

Kendi kabuk! . . · 
an tçmde mahsur 

ve yapayalnız kalrnıı olan N . Al 
manyası daima Sovyet R azı • 
d. . .1 b be usyayı ken
ısı ı e era r yu··-~ _ • ... yen bir müttefik 

olarak gostermekte ınenfa td ld 
:ıc....ı· h aarou-
6"' çın, er anlaşmanın ark d 
rt l _ b f"k . asın an 

o a ıga u ı rı ve bu kanaat· 
b. ı veren 
ır propagandaya eheınıntyet . 

verı. 

yor. "' ·-
İlk Sovyet • Alman ademi tecavijz 

misakı bir nazi ve komünist anlaş
nıası şeklinde ilan edildi. Fakat çok 
geçmeden bu miı:ıakın mahiyeti anla
şıldı. Halbuki bu misakın Almanya. 
dan ziyade Moskovanın lehine kayde. 
dilecek bir muvaflakiyet olduğu gö
rüldü. 

Aradan iki hafta geçmeden Kıztl
ordu Polonyaya girdi. Bunu da Al. 
manlarla Sovyetlerin dünyayı pay. 
]aşmak için yaptıkları gizli bir an. 
Iaşmanın neticesi gibi göstermek is
tediler. Halbuki biraz sonra bu hare. 
:etin şarka doğru Alman tecavüzünü 

urdunnak için Sovyetler tarafından 
atılmış bir adım olduğu mevdana 
çıktı. Sovyetler Alman dostİanna 
şark, cenubu şarki ve Adriyatik yol
larını kapıyorlardı. Binaenalevh Sov
yetlerin bu hareketi müştereken ka
rarlastırılmı bir paylasma tec:ebbüsü 
değil, Almanya aleyhinde Moskova 
diplomasisinin bir muvaffakiyetin. 
den ibaretti. 

Simdi de Moskovada nesredilen 
müşterek deklarasyonu bir askeri i t. 
tifakın başlan~cı gibi işaa etmeğe 
çalısıyorlar. Bu deklarasyonu, de
mokrasilere karşı yapılmış bir ülti
matom şeklinde gösteriyor, ve garp 
~evletleri sulh yapmağa yanaşmaz. 
arsa, Rusya ile Almanyanın müşte. 

( Sonu Sa. 6 SU. 1 ) 

komşularına bağlı olacsktır. 

2 - Rusya, Almanya, İngiltere, 
F'ransa ve İtalyadan müteşekkil bir 
beşler konferansı toplıyarak ihtilaflı 
meseleleri halletmek. · 

Bu meseleler arasında İtalyanın 
Akdenizdeki metalibi, Almanyanın 
müstemlekeler meselesi, Rusyanın 

l3altıktaki dilekleri bulunmaktadır. 

Ret Cevabı V erileceli 
Londra ve Paris mahafili, bu şart

ları mağluplara aikte edilen bir sulh 
teklifi saymaktadır. İngilter.~ fü• 
Fransa ise bu vaziyette olmaktan 
çok uzaktadırlar. Bilakis harbin ilk 
8?.'ı demokrasilerin zafere doğru yü. 
rudüklerini göstermektedir. 

. Bu.na mukabil, Reuter ajansı, va. 
zıyetı §U şekilde hulasa ediyor: 

Büyük Britanyada umumi intıba 
şudur ki, bu hafta bir çok cihetler. 
den kati mahiyet arzedecektir. Lon
dranın umumi kanaat! b .. k .. . . , ugun u va. 
zıyetın esaslı iki amili tazammun 
eylediği yolundadır: 

1 - Avrupa işlerioin gidişinde 
Hitler yüksek rnevkiini kaybetmiştir. 

2 - Fransa ve İngilterenin Hit
lerle sulh yapmamak hususundaki a
zimleri, Alman - Rus paktı ile mü
teessir olmamıştır. 

(Sonu Sa: 6, S ü: 2) 

Fenerbahçe Takımı 

G. Sarayı 1 ·O Yendi 
Galatasaray - Fenerbahçe takım. 

ları d ün Fener stadında 7 • 8 bin ki
şilik bir seyirci kitlesi önünde kar
şılaşmışlardır. Maç, 1 • O Fcmel\bah
çenin galibiy~ti ile neticelqı:ımiştir. 
Tafsilatını ve günün diğer spor ha. 
reketlerine ait haberleri dördüncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

Kont Ciano, Alman Deıılet Reu i ile ~örüıüyor 

····Türk - So.vg~l-··-
Müzakerelerine 
Tekrar Başlandı 

Havas 'ın izahı 
Havas, cephedeki vaziyet hakkın. 

da şu izahatı veriyor: 
"Fransız orduları kumandanlığı, 

harekat teşebbüsünü muhafaza ede. 
rek ve ihtiyatlı hareket etmek tabi. 
y~sine sadık kalarak Zigfrid mevzi. 
!erine karşı muhtelif noktalardan ma 
halli küçük taarruzlarda bulunmıya 
devam ediyor. Bu taarruzlar düşma. 
nı daimi sıkıntı içinde tutmaktadır. 

Bütün harekat muvaffakıyetle 11eti. 
celenmektedir. Bu harekat büyük i. 
tinalarla hazırlanmaktadır. 

l!osk?va 1 (A. A.). - Türkiye Hariciye V~~ili Şükrü Sa- Dün Sarre Löuis~in cenubu garbi 
racoglu .. ıle Sovyet zımamd.arları arasında muzakerelere tek-

1 
mıntakasında yapılan harekat Fran. 

rar bugun saat 18 de Krern!ınde başlanmıştır. sız mevzilerinin esaslı surette ıslah 
Jil. 1 edilmesini ve mühim tarassut mahal. 

Bükreş, 1 (Hususi) - Romanya Har iciye Nazırının Mos- lerinin işgalini mümkün kılmıştır. 
k~~aya. yapaca~ı ziya~eti~ şimdilik geri ~aldığı anlaşılıyor. Şurası kayda değer ki, Alman top
Bukreşın resmı mahfıllerı, bu hususta dun yayılan haberle· çu ateşi hiçbir zaman geçen haftaki 
ri bugün tekzip etmişlerdir. kadar büyük şiddette, devamlı olma. ............................................................ 

Balkan Oyunları Başladı 

Dünkü Müsabakalarda 
Takımımız l Birincilik, 

2 ikincilik Kazandı 

l•tanbulJa yapılan Balkan oyunlanna ait bir intıba ~ 
(Y azııı altıncı aayf amızdadır) 

mıştır. Binaenaleyh bunun sebebini 
asabiyete veya endişeye atfetmek la. 
zımdır.,, 

Jil. 
Başveıtil Daladier, bu sabah Fran. 

sız ordusu başkumandanı gener3l 
Gamlen ve General Vuillemin ile 
görüşmüş, bilahare hava, kara, deniz 
orduları kumandanları ve erkanı 
harbiye reislerinin iştirakile yapılan 
bir toplantıya riyaset etmiştir. 

Londranın Bir Tebliği 
Londra: 1 (A~A. ) - Press Associ. 

ation yarı resmi bir tebliğ neşretmek 
tedir. Bu tebilğde şöyle deniliyor. 

"Alman radyosu müttefıklerin ha
va kuvveTI itibarile fena vaziyette 
oldukları 1ntıbatnı tevlit etmiye ma
tuf yalan yanlıŞ neşriyatta bulun • 

(Sonu Sa: 6, Sil: 5) 

Heyetimiz Londrada 

Müzakerelere Başhyor 
Orgeneral Kbım Orbayın riyase. 

tindeki Türk heyetinin dün akşam 

Londraya muvasalat ettiği haber ve

rilmektedir. Heyetimiz, Türk • İn

giliz anlaşmalarına ait müzakercl~ri 

intaç etmek üzere bugünden itibaren 
temaslara başlıyacaktır. 

TAN, makinesindeki hususi tertıbat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da 
kika ırclen haberleri verecektir . Haber 
olmadığı gün bu kısım boş k.ııl caktır. 
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PENCEREMDEN 

Bugüne Benzeyen 
Dün'ler 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

Rusya ve Almanya - biri Peters. 
burgtan ve biri Berlinden • 

fakat Prusya adı altında - idare olun. 
duklan sırada • bir kas kere siyaset
lerini birleştirmek ihtiyacını hisset. 
mişlerdir. İlk Rus ve Alman yakınlı
ğı yine Polonya yüzündendir ve 1772 
de vukua gelmiş, Avusturyanın 

da iştirakiyle kendi kendini idare e
demiyen Polonyanın ilk taksimi ne
.1.icesini vermişti. 

GÜNÜN RESiMLERi: Hayvan Sergisi 'A~ıldı 

1778 de Petersburg ile Berlin da. 
illi sıkı surette yakınlık temayüllel'İ 
gösterdiler ve bu sefer Avusturya a. 
leyhine cephe aldılar. O esnada Bav. 
yera topraklarını paylaşmak ve be· 
nimsemek meselesi yüzünden Prus
ya ile Avusturya arasında .harp çık
mıştı. Habsburglardan ikinci Jozef 
cenubi Bavyerayı istila etmiş, Ho • 
henzollern tacını taşıyan Prusya kra. 
Iı Büyük Frederik te Bohemyaya 
girmişti. İki ordu aylarca karşı kar
şıya durduklan halde ne bir meydan 
muharebesi vukua geliyor ve ne 
başka bir mühim hareket yapılıyor· 
du. Fransızlar bu uyuşukluktan do. 
layı Avusturya • Prusya ordularının 

Silivride kurulan Hayvan Sergisi dün açılmı,tır. Merasimde 
Trakya Umumi Müfettişi General Kiizım Dirik, lıtanbul Valin 

ve diğer davetliler bulanmu1lardır. Yukarıki resimde serginin 
açılı,ına ait bir intılxıı ve teşhir edilen hayvanları görüyoruz. 

Bir Günde 3 
Otomobil 

patates muharebesiyle meşgul ol_ Kazası Oldu 
duklarıw söyleyip eğleniyorl:udı. İş; 

---o---
iki Yolcu Muhtelif 

te bu vaziyette Rusya Çariçesi Kate
rin odaya atıldı, A vusturyaya karşı 
Prusyayı müdafaaya başladı. Ona 
Fransızlar da müzaheret ettiklerin
den neticede Avusturya, hayli şey Yerlerinden yaralandı 
kaybetti, Prusya hayli şey kazandı. 
Rusya bu suretle Alman işlerinde • 
• devirde Cermen alemini ayn ayrı 
iki kutup halinde temsil eden • Prus-

B1r günde şehrimizde 3 otomobil 
kazası olmuştur. Bunlar sırasile şun
lardrr: 

Cevadın idaresindeki hususi oto-ya ve A vusturyanın muvafakatiyle . . 
k di ··r · h k ı·v· . 1 mobil ıle 3348 numaralı kamyon a. en nu uzunu ve a em ıgtm zor a A • • 

k b 1 tt
. . t• 'rasında Şişli Halaskar Gazi cadde. 

a u e ırmıs ı. . d b' 1 H "k" 
F k t b ~ kı lık k b 1 sın e ır çarpışın<\ o muştur. er ı ı 

a a u ya n anca eş yı . . 
.. d" R · ti . kı 1 k d araba da ehemmıyetlı surette hasara sur u, us sıyase nı o ya n ı ev- v •• • 

· d 'd d p . ,. .. d ugramıs, nufusça zayıat olmamıştır. 
rın e ı are e en anane ın goz en • 
du··c es' h p t ki . * Şoförünün ismi henüz malum 
~m ı ve meş ur o me nın . . . 

B b dk ·ı b b 'kt'd olınıyan 3010 numaralı Şışlı • Fatıh • ez oro o ı e era er • ı ı ar . . 
otobüsü Harbiyeden geçerke:>ı, Sışlı-

mevkiine geçmesi üzerine i!'}ler de • 
ğişti, Bertin bir yana atılarak ve İn
giltereden de yiiz çevrilerek Pa.ris -
Viyana • Petersburg mihveri kurul • 
du. (1783) 

Fransa ihtilali ve Napolyon ileti 
m51larmda Rusya A v:rupa müvaze -
nesi üzerinde çok mühim tesirler 
yapmış olmakla beraber Bedinle it. 
tifak etmiş değildi. Fakat 1807 de 
Napolyonla Çar Birinci Aleksandr 
arasında imzalanan Tilsit muahede-
sinde: "Bütün Rusyalıların Çan baş. 
metlu imparator hazretlerine'' bir 
dostluk cemilesi olarak Prusyadan 
evvelce zaptedilmi~ olan bir ~ok vi. 
layetlerin "haşmetlu Prusya kralı -
na'' terkedildiği yazılı idi. Bu suretle 
Rusya bir kere daha Berlini sıkıntı. 
dan ve zarardan kurtarmış oluyordu. 

Bundan sonra Rusyanın Berlini 
bir daha yanına alması 1815 te ve 
''Mukaddes ittifak muahedesi" mii • 
nasebctiyle vukun geldi. Rusya o ta. 
rihte de Çar Birinci Aleksanrl.rın ida
resi altında idi. Viyana kongresi es
nasında madam de Krudener adlı 

de Aıhmetbey sokağında oturan Don. 
na isminde bir kadına çarparak muh. 
telif yerlerinden yaralamıştır. Ya. 
ralı Beyoğlu hastahanesine kaldırıl
mış, şÖİör aranmaktadır. * Şoför Lutfi tarafıoda!l idare o
lunan 2356 numaralı otomobil üs. 
küdarda Bağlarbaşı caddesinden ge
çerken, Haydarpaşa Nümune hasta· 
hanesi işçilerinden Fettaha çarparak 
muhtelif yerlerinden yar.ıhm1ştır. 

Yaralı Nümune hastahanesinde teda-
vi altına alınmış, şoför tutulmuştur. * Rıfkı isminde bir genç idare et
tiği motosikletle Arnavutköyünden 
geçerken mukabil istikametten gelen 
şoför Yaşarın idaresindeki 2200 nu. 
maralı otomobille çarpışmıştır. Mo
tosikletin ön kısmı tamamen hasara 
uğramlj, Rıfkı bacağından yaralan
mıştır. 

Bir Amele Ezildi 
lstinyede Mithatın taş ocağında 

çalışan amele Niyazi ocaktan düşen 
büyük bir taşm altında kalarak muh
telü yerleri ezilmiştir. Niyazi baygın 
ve ifadeye gayri muktedir bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmıştır. * Perşembe pazarı kalafat yerin. 
de bağlı Güneş motörü sahibi Meh· 
met motörün makinesine yağ koyar
ken ayağını makineye kaptırması ne. 
ticesinde bacağından ağırca yaralan. 
mıştır. Mehmet, Beyoğlu hastahane-

DENIZYOLLARI TESKILATI 
idarelerin Kadroları 

Kati Şeklini Aldı 
Hiçbir Memurun Açıkta Kalmıyacağı Anlaşılıyor 
Limanlar ve Denizyollan idarelerinin tetki

lat ve kadrolarını tea.bit eden kanun projesi, 
son defa gözden geçirilmiş ve kati şeklini al-
mıtbr. 

on bet' gündenberi yapılan hazırlıklan tamam
la.mıttır. Öğrenildiğine göre, yeni kadrolarla 
bu iki umumi müdürlükte açıkta hiçbir memur 
ve müstahdem kalmamaktadır. 

Denizbank bir kanunla lağvedilereli yerine 
Limanlar ve Denizyolları Umumi Müdürlük
leri kurulduğunda.nberi bu iki umum müdürlük 
Münakalat Vekaleti tarafından yapılan mu
vakkat tqkilat ve kadro ile idare edilmektedir. 

V eki.let, eaas kadronun hazırlanması 

Kadro, bu memurların yeni bareme göre hu

kuki vaziyet ve dereceleri nazarı dikkate alı
narak yapılmıştır. Denizyollan Umum Müdürü 
İbrahim Kemal Baybora ile Limanlar Umum 
Müdürü Raufi Manyas evvelki aktam yeni 
l<aaroları alarak Ankaraya hareket etmitlerdir. 

Terfi Eden 
Hc1kimlerin 
Nakli İçin 

ı Af d . 1 Maaşlar 
ıı yon a 11 8 G .. 
l \7 K •• o· . l areme Ol! 
i ışı ı rı , 

Diri yandı Büt~~,~~.1~!0~essese-Adliye Vekaleti, kadro ıztırarı yü· 
zünden bilhassa İstanbuldan terfi e- Afyon, 1 (TAN Muhabi-
den müddeiumumi ve hakimlerin ri bildiriyor) _ Evvelki ge· 
başka yere nakli mecburıyeti hak. k 
kında ki kararı tetkik etmektedir. ce Af yonun Akçaşar öyün-
lstalibulda mahal1i icapları ve vazı. de Musa oğlu Hasan Şato-
yetler1kavramış bir müddeiumumi nu.n evinde yangın çıkmış-
veya hakim zam görmek suretile ter. tır. Yedi kişiden ibaret olan 
fi edin-ce İstanbul kadrosunda kendi 1 ev halkı, uykuda bulunduk
maaşına muadil bir memuriyet görül 

1 

ı lan ve ateşin farkına vara
mediği lçin başka yere gönderilınek-

madıklan için, evle birlikte 
tedir. Eğer imkan bulunursa, me-
murlar bulundukları y.:?rlerde terfi diri diri yanmıflardır. Ha.-
ettirileceklerdir. Yine Ankaradan ve Lliseden sonra, cesetler çıka· ı 
ril~n ~a.lümata göre, Adliye Veka-

1 

rılmıftır. Ateşin sebebi an-
letı, hakimlere makam maaşı ver • laşılamamıştır. _·ıı 
mck için tetkikat yaptırmaktadır. 

. S U A L C E. V A .· ~ 

lerde çalışan memurlar bugünden i. 
tibaren maaşlarını yeni bareme gö. 
re alacaklardır. ücretli memurlara 
da evvelki gün be;yannameler dağı
tılmıştır. Bunlar memurlar tarafın· 
dan doldurulduktan sonra, akşam Ü· 

zeri toplanmış ve bu beyannamP.Jer 
vilayet tarafından tasdik edilmiştir. 

1 Sigorta şirketlerinde çalışan 
memurların vaziyeti 

z -10 - 939 -

Dolu ve· Seller 
Nazillide de 
Zarar Verdi 

---·O---
p amuk T ariaları Mühim 

Zarar Gördü 
Aydın, 30 (Tan Muhabirinden)

Nazilli ve Karacasu kazaları hudu • 
dunda Karapınar, Azizabat ve Alia
ğa çiftliği köylerine şiddetli dolu ya
ğarak tahminen altı bin dönüm pa • 
muğu tamamen mahvetmiş, bundan 
başka bu ve civar köylerin pamuk 
ve susam mahsullerine de ehemmi· 
yetli hasarat yapmıştır. 

Nazillide kenar mahalleleri su 
basmış bir kaç kargı ve kerpiç evi 
yıkmış ve ankazmı götürmüştür. Bir 
incir deposuna sular dolmuş, içindeki 
incirleri kumlamış ve bir kısmını 

götürmüştür. Nüfusca zayiat yoktur. 
Yağmurlar Sarayköy, Şamlı, Kuyu
cak, Nazilli, Atça arasında tren yo. 
lunu müteaddit yerlerinden bozmuş. 
..tur. 

~u yüzden Afyon, İzmir sürat 
katan Nazilliye teahhürle gelebil • 
miş, geceyı azillide geçirerek erte. 
si sabah İzmire :nıüteveccihen yolu
na devam etmiştir. 

İzmir - Nazilli otorayı, Atça. Na
zilli arasında yolda kalmıştn. Oto • 
rayda bulunan hat tamiratı memur 
ve işçiler bozulan yerleri tamir ede. 
rek otorayı Atçaya geri getirmişler. 
dir. Gece Atçada kalan otoray sa· 
bahleyin Atçadan hareket ederek İz. 
mire gitmiştir. 

Yağmur ve dolunun Sarayköyle, 
Atçaya kadar olan mıntakada incir 
bahçelerine de zarar yaptığı söyle -
niyorsa da fazla malumat gelmemiş 
ve zarar mıktarı henüz tesbit oluna
mamıştır. 

Sokak Ortasında Dir 

Genç Kızı Öpen 
Su~lu Malil<Gm Oldu 

bir kadın Çann vicdanı üzerinde bii 

yük tesirler yaptı ve onu son derece 
dindar bir hale koydu. Çar, işte hu 
vaziyette dini mahiyet taşıyacak bir 
muahede aktini Avusturya im para • 
toru ile Prusya krahna teklif eyledi. 
İhtilal fikrine karşı gelmeyi istihdaf 
eden bu muahede (1826)) yılına ka • 
dar devam etmi~tir. 

Berlinle Petersburgun son anla~
maları 1872 de görüldü. Bu sefer 
Çar İkinci Aleksandr Alman dostlu
ğuna rağbet göstermiş ve Avustur. 
ya • Almanya • Rusya arasıııda bir 
uyuşma husulünü dilemişti. Prens 
Bismark bu temayülii istismar et 
mck istedi ve meşhur iiç imparator 
itilafını vücude getirdi. Fakat Rus · 
Alman menfaatlerinin uyuşmasına 

coğrafi ve ırki sebeplerle imkan bu. 
lunmadığından bu itilaf be<j yıl son
ra bozuldu ve yerine Rusyanın d~ı 

zarar görmesini, küçülmesini hedef 
tutan ittifakı müselles kaim ol
du (1879). 

sine kaldırılmıştır. 

1 
Peynirden Zehirlendiler 
Arnavutköyde oturan Emin ve Ra.. 

gıp isminde iki arkadaş evvelki gece 
Beyoğlunda bir birahanede yedikleri 
peynirden zehirlenmişlerdir. Her iki-

S - Darülfünun lılhlyat fakUltflslnde 
3 sene okudum. Memuriyete gld-,rıcm 

hangi dereceden maat alablllrlm? 

C - Defterdarlıkta milll emlAk mü
dürlüğüne müracaat edersiniz, oradn 
devlet malı ve vazıyed edilmiş arsa ve 
eml~kin defteri vardır. O defter..de ara
dığınızı bulursunuz. Bu defteri size 
göstermezlerse doğrudan doğruya def
terdara müracaat edersiniz. 

Sermayeleri milli bankalar tara. 
fından temin edilmiş ola:ı. sigorta 
şirketlerinde ve sair şirket!eı:de ça. 
lışmakta olan memurların yeni ba
rem kanununa göre vazıyetleri he~ 
nüz tcsbit edilememiştir. Kanunun 
mütehassıslar için temin ettiği mü
sait vaziyet bu memurlar1n yeni mı::
aş vaziyetlerinin tesbitindc müşkü. 
lat doğurmaktadır. Şirket murahhas. 
ları bu husus hakkında hükumetle 
temaslarda bulunmaktadırlar. 

Ca.ğ.:ı.lojzlunda Yamksarnylar ma
hallesinde oturan Adalet ve Şefika 
isminde iki hemşire, evvelki akşam 
evlerine aVdet ederler~cn sokakta 
meçhul bir gencin tecavüzüne uğra. 
mışlardır. İddiaya göre, bir genç 
teklifsizce yanlarına sokulmuş, bun. 
!ardan Şefikanın üzerine atılıp genç 
kızı, sokak ortasında ôpmiye başla
mıştır. Kadınların feryadı üzerine 
biraz sonra bekçiler vaka mahalline 
gelmişler, kaçan mütecavizin o ci. 
varda bir pansiyonda otnran ve ter. 
zilik yapan Mehmet olduğu anlaşıl. 
dığı için, polisler kendisini yakala -
mışlardır. Dün asliye üçünd ceza 
mahkemesine çıkarılan Mehmet, 
suçunu inkar etmiş, fakat şa. 

hitler iddianın doğru olduğunu an
latmışlardır. Neticede suçlunun iki 
ay müddetle hapsine karar verilmiş, 
ancak yaşı küçük olduğundan cezası 
1 ay, 16 güne indirilmiş ve 600 ku
ruş mahkeme masrafı ödemesine ka
rar verilmiştir. Mehmet, derhal tev
kif edilerek hapishaneye gönderil • 
miştir. 

TAK V 1 M ve H A VA 

1914 te başlayan Büyük Harpte 
Rus ve Alman orduları karşı karşıya 
gelmişlerdi, yıllarca dövü~müşlerdi. 

Şimdi • başta Polonyanın taksimi ol· 
mak üzere • muhtelif menfaatler 
Berlinle Moskovayı yine birbirine 
yaklaştırıyor. Bakalım. tarihin ben • 
zerlerini pek çok gördiiğii bu dost -
luktan ne gibi hadiseler ve neticeler 
flkacak? 

si ae Beyoğlu hastahanesine kaldırıl. 
mış, tahkikata başlanmıştır. 

Geçimsizlik Yüzünden 
Haliçfenerinde Müftüali mahalle

sinde oturan Sadullah ile damadı 
Mehmet arasında geçimsizlik yüzün
den kavga çıkmıştır. Neticede Sa • 
dullah Mehmetli çakı ile muhte]jf 
yerlerinden yaralamıştır. Yaralı te. 
davi· altına alınmış, suçlu yakalan -

mıştır. 

Seyhan Baraiında Faaliyet 
Adana, 1 (A. A.) - İhzari inşaatı 

biten Seyhan barajının bugün mera~ 

simle temeli atılmıştır. Bu münase -
betle sular umum müdürü Nafıa Ve: 
kili namına bir nutuk söyliyerek baş 
lanılmış olan işin büyük ehemmiye
tini tebarüz ettirmiştir. 

C - Yeni barem kanununun 2 ncl 
maddesinin E fıkrası mucibince 11 inci 
dereceden maaş alabilirsiniz. 

* 8 - Avrupadan lllç ve kitap getirt-
mek lııter"aem ne yapmalıyım? 

C - İl:i.ç Türkiyeye ithaline müsaa
de edilmiş ilAçlardan ise herhand bir 
ecza deposu vasıtasile getirtebilirsinh:, 
kitap için kambiyo müdürlüğünden beş 
liralık döviz müsaadesi verirler, bunla
rı istanbulda bulunup da Avrupa kil
tiiphaneleri ile muamele yapan kitap
çılar vası tasile de getirtebilirsiniz. 

* 8 - GUI eeanaı var, aatmak tıtlyo-
rum, fiyatı nedir? 

C - Küçük bir şişe içinde nümune 
göndermeniz ldzımdır. Bu nUmune tah
lil ettirilir, fiyatı tesblt olunur ve size 
bildirilir. Sa1 gülyağı fiyatı piyasaya ta
bidir. 

* 8 - Ben serbest lakAn muhacirlerin· 
denim, ar"aa bul lskln edelim diyorlar. 
Sahipsiz arsayı hUkOmet bilmezse, ben 
nereden bilirim? 

* S - Yeni b11remde mütehasaı!lık 

kimlere tevcih edilecektir? Bu hususta 
verllmlf karar var mıdır? 

C - Hilkômet, şimdilik yalnız müna· 
kal!it ve maliye veki\letlerinde bazı me
muriyetleri ihtisas mevkii addetmlstir. 
Bu memuriyetler de şunlardır: Neşriy:ı t 

müdürlüğü, nafia inşaatı muhasebesi 
müdür muavinliği, idari di\valar ve ka
rarlar müsavirllği, idari kararlar tet· 
kik Amiri, balık müfettişliği, mütehassıı:: 

müşavirlik, müşavir avukatlar, hazinP 
avukatları, muhakemat müdür ve me
murları, yeminli bankalar mürakıpları. 
muvazzaf itiraz komisyonları nezdinde 
çalışan heı:ıap miltehassıslan, kazanç 
ve muamele vergisi hesap mütehassıs
ları ve eksperler, kambiyo müdi.irlerı. 

kambiyo kontrolör ve mürakıplan, ma
deni ufaklık para kanununun tatbiln iş- ı 
lerine ait kadronun şef vaziyetinde olan 
en yüksek ücretli memuriyeti. 

Kaptan ve Makinistler 

Cemiyetinin Vaziyeti 
Kaptan ve makinistler tarafından 

.. ehrimizde tesis edilen cemiyet ka
~atılmıştır. Bunun sebebi, cemiyetin 
idare heyeti azalan:ndan Denizyolla
rı idaresinde çalışan kaptan ve ma
kinistlerin istifa etmeleri ve cilSer 
azanın da ayni şekilde hareketleridir. 
Bugün cemiyette ancak 70 aza kal. 
mıştır. Bunlar evvelki gün bir top
lantı yapmışlar ve cemiyeti kendi 
aralarında yaşatmak istemişlerse de 
bu toplantıya polis müsaade etme. 
miştir. Sebebi, cemiyetin idare heye
ti bulunmamasıdır. 

Cemiyetin eski gi.im:rük binasında. 
ki merkezi dün mühürlenmiştir. An
cak kanuni muamele ikmal edildik
ten sonra toplantıya müsaade edile
cektir. 

2 llkteşrin 1939 
PAZARTESi 

10 uncu ay 
Arabt· 1358 
Şaban: 18 

Gün: 31 

Güneş: 5.57 - Oğle: 
İkindi: 15.21 - Akşam: 
Yatsı: 19.26 - İmsak: 

Hızır: 150 
Rumt· 1355 

Eylı'.11: 19 
12.08 
17.52 
4.17 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji \stasyonundnn alı

nan maHlmata göre, hava yurdun Akdenh: 
sahilleri ile Orta ve Canubu Şarki Anado
lu bölgelerinde bulutlu ve yer yer açık, di
ğer bölgelerde az bulutlu ve mevzii yağış
lı geçmiş, rllzgdrlar Doğu ve Orta Ana
dolu bölgelerinde garbt diğer bölgelerde 
cenubi istikametten orta kuvvette esmiş
tir. 

Dün tstanbulda hava kapalı ve cüıl ya
ğıc;lı geçmiş, rüzgar cenubu şnrkiden sa
niyede 1 - 2 metre hızla esmlstlr. Saat 14 
de hava tazyikı 1011,5 milibar idi. Sühu
net en yüksek 21,3 ve en dilşıık 11.6 san
til!rat olarak kaydcdilmistir. 
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IBUGüNI 
So~et Birliği • 
Estonya 
Anlaşması 

Yazan: Ömer Rızn:ı DOGRUL 

p olonyaya ait tahtelbahirlcri si. 
lahlamak veya kaçırmak ile 

itham olunan Estonya ile Sovyet 
Birliği arasında çıkan ihtilaf, bir an
laşma ile bertaraf edilmiş ve bu an. 
laşma ile Sovyet Birliği Estonyaya 
ait bazı adalarda deniz üsleri inşa et· 
mek imtiyazını kazanmıştır. Sovyet 
Birliği ile Estonya arasındaki müna. 
sebetler çok eskidir. Estonya ile bu
gün diğer Baltık deyletlerini teşkil 

eden komşulan 1791 de başlıyarak 
Rus idaresine geçmiş v~e 1917 ye ka. 
dar Rus idaresinde yaşaınışlardı. 

Estonyahların kendileri ırkça O
ral • Altaylıtdırlar. Ve miladın ilk a
sırlanndan başlıyarak bulundukları 

aahaya yerleşmişler ve muharip bir 
millet olarak tanındıkları gibi kor. 
l!lanlıklarile de şöhret kazanmışlardı. 
Danimarkalılar bunlarla uzun za· 
man uğraşmışlar, fakat Estonyalılar 
1219 senesine kadar istiklallerini 
korumağa muvaffak olmuşlardı. 

Estonyalılann ırki kudretini gös· 
teren ve bunun hakikaten yenilmez 
blr varlık olduğunu isbat eden ma. 
ceralal' bundan sonra ba~lamı15tır. 
Çünkü Estonyalılar 1219 dan başlı. 
Yarak 1917 ye.kadar istiklallerindcn 

mahrum yaşadıktan, bir aralık Al
man istilisına boyun eğdikleri, daha 
sonra parçalandıklan ve bir parraln
n Lehistana, diğer parçaları Rusya. 
ya gittiği, daha sonra Lehistan ile İs. 
veç arasında paylaşıldıklant daha 
sonra da İsveç'in hakimiyetine geç
tikleri ve en nihayet Rus istilasına 
uğradıklan halde, milll şahsiyetleri
ni kaybetmenıişler, daima öz dilleri. 

ne sımsıkı sanlmışlar, ilk fırsatta is. 
tiklôle kavuşmak için can atmışlar 
ve 1918 den başlıyarak müstakil ya• 
şamışlardır. 

Bir buçuk milyona dahi varma • 
ran bir milletin yeaı yüz seneUK bir 
-H .. "deledon sonra istikliline kavu11 
ınası, 'Ve çeşit çeşit kasırgalara -.:ağ • 
men va Iıw r gıru koruması, onun henı 
ırki kuvvetine hem k··ıı·· ün"' w 

1 
, u ur un sag. 

anılığına delalet eder. ' 

Fakat Estonyalılar, istiklallerhıe 
kavuştuktan sonra da bir Gürü ~h -

likeler ve gailelel'le karınlaştılar. 
B' • 
• 1~ aralık bu tehlikeler, yabancı is. 
lıla nıahi.•.etini almıştı. Fakat Eo;ton· 
~alılar bu istilalara da mukabele et. 
tıler ve yedisinden yetmişine kadar 

lh·eı~ ~stonyalı silaha sarılarak istik. 
a IDJ '"d f '°' ınu a aaya çıktı Ve nihayet 

1920 de Estony .. h • 
d k 

a cuın uriyeti tees5üs 
e ere tanındı. 

Meramma eren bu ku" ük d 1 . ç ev etın 
istiklal için de huzura kavuştuğunu 
sanarsanız yanılırsınız Çünk·· b' t 

• •W • u ır a. 
raftan faşıstler, dıger taraftan k • 

.. ·ıı .. dl o nıunıs er muca e eye giriştikle • · 
rı ı. 

~in memleket huzur yiizü görm.enıi. 
1925 te faşistler bir darbei hükunıe: 
Yaparak iş~aşına geçmek istedikleri 

lçin memlekette diktatörlük teessüs 
etmiş, faşist tehlikesi bertaraf edil • 

nıiş ve bu idare 1938 senesine kadar 
slirnıüş, ondan sonra yeni esas ka -
nunu ilan olunmuştur. 

Estbnyamn harici siyaseti bitn 
raflıktı ve onun için 1932 de Sovyet 
Rusyaya bir ademj tecavüz paktı ynp 

mış, bu sene içinde de Almanya ile 
ayni mahiyette bir pakt imzalamıştı. 

İngiliz • Rus konuşmaları sıra • 
sında kendilerine teminat verilmesi-

ni reddeden Baltık devletleri Alman 
ya ile adenıi tecavüz paktla~ yapa.. 

rak bitarafhklarını koruyacaklarını 
sanmışlarsa da hadiselerin son şekli 

alması üzerine bu devletler daha faz 
la Sovyet birliği ile münasebetlerini 
sıklaşhr'1tak mecburiyetinde kalmıs
tır. Sovyet - Estonya arasında yap;. 
lan son anlaşma, bunu tahakkuk et
tirmiş bulunuyor. 

General Weygand'ın 
Seyahati 

Berut, 1 (A. A.) - Fransamn 
~ark orduları başkumandanı general 
Weygand, son hafta zarfında, bir 
tetkik seyahati yapmış ve Halebe, 
Sama ve Trablusa gitmistir. 

Almanlar 4 
Danimarka 
GEMİSİNİ 

Zaptettiler 
Danimarkada 

Bir lnfiar 
Büyük 

Uyandı 

PANAMA 
Konferansı 

İşbirliğine 

Karar Verdi 
--o -; 

Mali ve lktısadi 

Tedbirfer Afrnacak 
Panama, ·ı (A.A.) - Panamcrikan 

konferansı dün akşam akıictt~ği umu. 
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Sovget 
Estonga 
ltilô.fı 
Tatbik 

Ediliyor 
Moskova, 1 (A.A.) - Setler, mü te. 

kabil yardım muahedesini imza et. 
tikten sonra tayyare ile hareket et
miştir. Bu muahede, Sovyet Rusya· 
nın Oesel ve Dago adalarını ve Fin. 
landiya körfezinin anahtarı mesabe. 
sinde olan limanı işgal edeceğini 

natık bulunmaktadır. 
Setler Moskovada Fon Ribbentro· Kopenhag, 1 (A.A.) - Dört Da:ni

marka gemisi, Almanlar tarafından 

zaptedilmiş ve Alman limanlarma 
götürülmüştür. BU hadise, Danimar. 
kada büyük bir heyecan uyandır • 
mıştır. 

Geçen halta içinde bombardıman edilen Varşovaya 
civar kasabalardan biri alevler içinde 

. mi celsede Avrupa harbinden doğan 
ekonomik fenalıkları izale mak~arlile 
birliğe mensup 21 devlet arasmc!a 
çok sıkı bir iş bırliği yapılmasını ta. 
karrür ettiren bir karar sureti kabul 
etmiştir. Bu karar sureti mucibince 

pa yapılan ihtiram merasiminin ayni 
merasimle karşılanmıştır. Setler. dün 
akşam yemeğini "Stalin", Molotof ve 
Voroşilof ile yemiştir. Yemekten 
sonra Setler operada bir temsilde 
hazır bulunmuştur. Ecnebi mahafil· 
de meçhul tahtelbahirleria Sovyet 
gemilerine karşı yapmakta oldukla. 
rı taarruzların sona ermesi muhte. 
mel bulunduğu beyan edilmektedir. 

Zaptedilen gemiler, Rota, Diana, 
Margereta ve Leynaez isimlerini ta_ 
§ımaktadır. Bu gemiler gıda madde
lerini naklettiklerinden kendilerine 
kaçakçılık yapmakta oldukları na. 
zarile bakılmasına imkan yoktu. Al
manların iaşe maddelerini doğrudan 
doğn.ya düşman memleketleri otori. 
telerine gönderilmedikçe kaçak telak 
ki etmiyeceklerini söylemiş oldukla. 
rı hatırlatılmaktadır. Dört Danimar
ka gemisi işte böyle bir vaziyette 
bulunuyordu. 

Sabık Polonya 
Cümhurreisi de 
Parise Gidiyor 

' 21 memleketin delegelerinde"l mü. 
rekkep bir mali ve ekonomilt Pana
merikan komite teşkil edilecek ve bu 
komite en geç 15 teşrinisani tarihin. 
de toplanarak salahiyeti dahilindeki 
meseleleri görüşcektir. 

Bu karar suretile birli.!de, konfe. 
rans ayrıca Amerikan hükfımetleri. 
nin Amerika arası ticaret mübadele. 
terini kolaylaştıracak t~dbirler almı. 
ya davet eden diğer bir karar sure. 
ti de kabul etmiştir. 

Sovyet gazeteleri, Estonya milleti· 
nin bu hal suretinden fevkalade 
memnun olduğunu ve artık uzun ve 
asude bir hayata sahip olacağı kana· 
atini beslemekte bulunduğunu yaz. 
maktadır. Sovyet gazeteleri, Sovyet 
kıtaatının Estonyada bir üssü bahri 
ile bir tayyare meydanını işgal et. 
melerinin sulhün yeniden takviyesi 
demek olduğunu beyan etmektedir· 
ler. 

Gazetelerin infiali 
Gazeteler, dört Danimarka gemi

sinin zaptı dolayısıyle infial izhar 
etmektedirler. Politik.en gazetesi, Al. 
manya ile Danimarka arasındaki a
demi tecavüz misakının iki taraf ti. 
caretinin harp kanununun hudutları 
dairesinde serbest kalacağım natık 
bulmakta olduğunu yazmaktadır. 4 
Danimarka gemısı hamulesini 
Londradaki bir Danimarka müesse • 

Teşekkülü. Yeni Hükumetin 

Polonya Mahfillerinde Çok 

Romanyadaki 

iyi Karşılandı Raı~sevelt' e müzaheret 
Nevyork, 1 (A.A.) - 1936 Ameri. 

ka Reisicümhuru intihabatında Roo· 
sevelt'e karşı şiddetli mücadelede 
bulunmuş olan Alfred Smith, bütün 
Amerika radyolarınca neşrı:?dHen bir 
nutkunda Roosevelt'i bitaraflık ve si. 
lah ambargosunun kaldıı·ılması hu· 
susunda hararetle tutmuştur. 

sesine göndermekte olduğundan ka. 
çakçılık mevzuubahis değildir. 

N ational Tietend'ın Berlin mu -
habiri, Almanyanın İngiltere tara· 
fmdan tanzim edilmiş olan kaç;:ık 

eşya listesi İngiliz hükümetince t:ı • 

dil edilmeaikçe bitaraf milletlerin 
İngiltere ıle ticaret yapmalarma ka· 
m surette maru olmak niyetinde bu
lunduğunu yazmaktadır. 

HolanJa gemisi hasara uğrciJı 

Belgrat 1 (A. A.) Polonya sa
bık reisicümhuru Moscicki. diin 
akşam Subotikada Yugoslav 
hududunu geçmiştir. Moscicki, 
Parise gitmiştir. Gazetecilerin 
suallerine cevaben, kısa bir be
yanatta buhınarak yalnız şun -
ları söylemiştir: 

"Polonyanın bütün hakları 
verilmeden evvel, İngiltercnin 
ve Fransanın yapılan her türfü 
sulh teşebbüslerini rcddede • 
ceğinden eminim.,, 

~-~ 

Yeni hükunTet ctzalarmın 
tahlilleri yapıldı 

Paris, 1 (A.A.) - Polonya elçi.U
ğinin bir tebliğine göre, bugün yer:ıi 
Polonya reisicümhuru Raczieviez hü. 
kıimet azalarını kabul ederek tahlif. 

Amsterdam, 1 (A. A.) - Holan • }erini yaptırmıştır. Müteakıben söy-
d1U11n "Jan Van Gelder" mayin ge- !ediği nutukta Polonya milletini ve 
misi liugün öğleden sonra Tenıchel- ordusunu tazimle anmıştır. Hazır bu
li~~ .civarında b~ torpile ça7parak lunanlar, Polonyada asker olsun, si. 
mühım hasa~a ugramıştır. Infilak vil olsun ölenleri ayağa kalkarak 
es?ası:.ıda ,n;-ur,:ttebat~an ~~i kişi ö~ selamlamışlardır. Varşova şehrine 
muş, uç ,kışı agır ve uç k~.şı de hafıf "askeri liyakat,, madalyasının veril. 
suret~: ya.~al~ışhr. Murettebat • mesi karar altına alınmıştır. Başve· 
tan ~ıger u? ~ış~ de ara~.maktadır. kil general Sikorskinin teklifi üzeri. 
Mayın gemısı bır romorkorle Perc. ne büyük vatanperver Paderevsld 
hellinge getirilmiştir. tebcil edilmiş ve kendisinden hüku. 

metin icraatma nıüzaharet etmesinirı 
Fran·sa HükOmetinin Kararı istenilmesine karar verilmiştir. 

Faris, 1 (A.A.) - Fransa hüku • 
meti, komünist partisinin ve bu par
tiye mensup bütün teşekküllerin mal 
ve mülklerine el koymuştur. 

Bükreş, 1 (A.A.) - Havas: Fran. 
sada yeni Polonya hükumetinin Ge
neral Sikorski'nin riyaseti altında te. 
şekkülü Romanyadaki Polonya ma. 

hafilince fevkalade müsaıt bir tarzda 
karşılanmıştır. 

General Sikorski, salahiyettar ma
hafilce Polonya ordusunun en iyi ku. 
mandam olarak telakki edilmektedir. 

l\foskova, 1 (A.A.) - Polonyamn 
l\ıfoskova büyük elçisi Grzybovski ve 
refikası, dün akşam İtalya büyük el. 
çisi Rono'nun davetlisi olarak akşam 
yemeğini İtalyan büyük elçiliğinde 
yemişlerdir. 

Polonyadıa yaralanan Almanlar 
Am.ıderdam, 1 (A. A.) - Alman. 

Holanda hududundan bildirildiğine 

göre, ilk yaralı treni Vesfaly:ı.ya gel
miştir. Şarktan gelen bu trcııde Po
lonyadaki seyyar hastanelerden 500 
yaralı ve hasta Alman askeri vardır. 

Diger taraftan Ren nehri üzerin
de seyrüsefer eden gemi mürettebatı 
Manheim hastanelerinin şark cephe .. 
sinde yaralanan askerlerle dolu ol • 
duğunu söylü~orlar. 

Berlin, 1 (A.A.) - Hitler başku. 
mandan sıfatile ve Polonya seferinin 
nihayetlenmesi münasebetlle, dün 
akşam harekatı idare etmiş olan yük
sek kumandanları, Mareşal Göriogi, 
Amiral Raederi, General Branchitchi 
General Keiteli ve diğer hurup ku
mandanlarını kabul etmiştir. 

Hitler, general ve amirallere te. 
şekkür etmiş, general ve amiralleri, 
ordu ve donanmaya minnettarlığını 
bildirmiye memur eylemiş ve niha
yet, nişanlar vermiştir. 

Smith, enternasyonal kanuna av. 
detten bahsetmenin mümkün olma-
dığını, çünkü buna Almanların ria. 
yet etmediğini söylemiş ve ambargo. 
nun kaldırılması aleyhinde vaziyet a. 
lan ve bu suretle Amerikan vapur
larının batırılmasına göz yuman in-
firatçılaı:.ı tenkit etmiştir. • 

Bridges'in nutku 
Vaşington, 1 (A.A.) - Cümhur.iyet 

çi partiden Reisicümhur namzedi a. 
yan azasından Bridges, radyoda bir 
nutuk söylemiştir. 

İniiratçılığm en hararem ta~aftar. 
larından biri olarak tanınan Bridgt>s, 
bu nutkunda Reisicümhur Roose· 
velt'in bitaraflık hakkındaki dü~tin
cesine çok yaklaşmış bir vaziyette 
olduğunu göstermiş ve ezcümle dP. 
miştir ki: 

"Hitler hakkında, Stalin hakkında 
ve bunların temsil ettikleri fikirler 
hakkında nefret duyuyoruz. Biz, de
mokrat bir rejimde yaşıyan hür bir 
milletiz. Biz, nazizmin ve komüniz
min yayılmasını görmek istemeyiz. 
Bizler bu sistemlerin memleketleri
mizde yarJ.imasıne. mani olmıya az. 
metmiş bu!Unuyoruz.,. 

Bir lngiliz gazetesine göre 
Londra, 1 (A. A.) - Sunday Dis. 

patch'ın diplomasi muharriri, gaze· 
tenin ilk sayfasını baştan başa işgal 
eden bir manşet altında Stalinin ar.'.l. 
ziye ait olan ihtiraslan hakkında iza
hat vermektedir. Bir kelime ile söy
leyelim: Muharrir, bu yazısında Sta. 
linin merkezi ve şarki Avrupaya 
malik olmak hülyasında bulunduğu· 
nu iddia etmektedir. 

Bu planı izaha gayret eden gaze. 
te, bu fikrin Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında Polonyanın taksim 
edilmesi üzerine doğmuş olduğunu 

yazmaktadır. Almanya Lehistanrn 
ankazmdan kendisine daha büyuk 
bir hisse ayırmış olmasına mukabil 
Sovyet Rusyanın Baltıklardaki ha 
kimiyetini kabul etmek mecburiye. 
tinde kalmıştır. Dün Moskov:ı.da ta.;. 
dik edilmiş olan Sovyet Rusya - Es. 
tonya muahedesi Sovyet Rusyaya 
Estonyaya hava ve deniz üssülhare
keleri vermektedir. Bu, Sta1inin a!:. 

mış olduğu ilk adımdır. İkinci adım 
Letonyada atılacaktır. 

Kış mevsiminde buz 1.utmıyan 

HAD is EL ER i N ; ] ç y u·z o. 

limanlarına malikiyet, St:üin için 
Baltık denizine tamamiyle h ·ikim ol. 
maktan ibaret olan planın icrası içiıı'"' 

hayati bir ehemmiyeti haizdir. Sta. 
lin, bu hakimiyeti elde ettikten son• 
ra Macaristana ait olan Rütenyayı 

ve Romanyanın elinde bulu!'lan Ba 
sarabyayı zaptedecektir. Stahn, ü • 
çüncü Enternasyonalin yard1mı ili? 
bir kaç Sovyet Cümhuriyeti daha 
tesis etmek suretiyle merkezi Avru. 
payı bolşevikleştirmeğe teşebbüs e. 
decektir. Evvela ortaya bir Polonya 
Sovyeti çıkarmıştll', bu Sovyet. Po
lonyalı halkın hakim olduğu al'az•yı 
ihtiva edecektir. Bundan sonra h!r 
Ukrayna Sovyeti vücude getirile
cektir. 

• 

• 

Jngilforcııin eski Rerlin sefiri Sir Nevil Henderson Na· 
zi liderlerinin dikkate değer birçok vaziyetlerini ve ısöz· 
Je.rini naklediyor. 
Dir gUn. llitler sefire demiş ki: 
- 50 Yaşındayım. Harbe 55 veya 60 yaşına girdikten 
80~a lıa~laııı;dansa şimdi başlamayı tercih ediyorum, 
Dıg~r bir defa da ~u sözü söylemiş: 
- lngiltere beni Rusya İle anlaşmağa sevketti! 
Ve s~fir ilave ediyor: Bitler, bu işten memnun değilıli. 
Hatta bu sırada sinirli idi. Ve mübalağalı bir lisan kul. 
]anıyordu. 

Sefir şuııla.-ı anlatıyor! 
- llitler, Japonyanın Avrupa harbini kazanmağa yar. 
dıın edenler arasında bulunacağından bahsetti ve hıı
yafının son devresini bir artist olarak geçirmek ilzcre 
olduğunu anlattı. 

* lngiliz Sefiri, RibbentropJJan bahsederken onun 
' Bitlerin en kötü halini taklit ettiğini anlatıyor ve 

şu vahayı naklediyor: 
"Almanya Hariciye Nazırı, lngilterenin Polonya· 
ya verdiği nasihatin en lanetleme teairi yaptığını 
söylemiş, ben de bir Hariciye Nazıruıın ağzından 
bu sözlerin çıkmasına hayret ettiğimi anlatmağa 
mecbur olmu,tum!,, · 

* Razı İngiliz mahafili Romanya Başvekili Kalineskonun 

• 

katli iJe Sovyet Rusyanın .Polonyayı i~gali arasında bir 
miinasehet gürınekte ve bunu şu şekilde izah etmekte
dir: 
işgal hareketi, Uomanyayı, hesaptil olınıyan bir tehlike 
ile yüzyiizc getirdi. Almanya, Romanyanın petrolleri
ne göz dikmişti ve bunlan ele geçirmek için Romanya. 
yı istila etmeyi de kurmuştu. Rusya ise Büyük Harpten 
sonra Romuuyaya geçen Besarabyayı istirdat etmek 
fiforjnıfcdir. Ruı;ya, Almanyanm yolunu kesmiş ve o
mın Rumen petrollerini zaptetmesine imkan bırakına
nuştu·. Fakat Almanya Slovakya ve Macaristan yolu ile 
de Romunyaya karşı hareket edebilecek vaziyettedir. 
Fakat Jlusya, .Almanyanın· Romanyayı istila ctmes.ine 
'\'e J{aradenize inmesine karşı gelmek için bir blok 
' 'Ücude getiı·ıneldedir, Balkan devletlerinin bu bloka 
iştirak edecekleri anlaşılıyor. Besarabya nıeselesi Ro. 
manya ile 'Rusya arasında müzakere yolilc halledile. 
cekti. l\I. J\alınesko bu hattı hareketin lehinde jdi. 
Çünkü "ehveni ~er,, bu idi. Demir Muhafızlar ise Kuli· 
noskonun Resarnbyayı bilakaydüşart Rusyaya verece· 
ğini sanı~·orlardı. Dcınir muhafızlar bolşevik düşmanı 
,.e nnzi lehdarı oldukları için Besarabyayı kaybetmek. 
tense Kalineskonun vücudünü kaldll'ma.!a karar ver .. 
diler. 

* Sovyet Ruıyanın Vilno'yu Litvanyaya vererek 
mukabilinde Litrıanya sahiljıde bazı imtiyazlar 
almak istiyeceği söylenmektedir. 

' 

Letonya ile münasebetler 
Stokholm, 1 (A. A.) - Abıanyanın 

Sovyet Rusyaya Letonyada tama • 
miyle serbest hareket etmesine mü
saade etmiş old~ğu itimada ~ayan o
lan bütün mahfillerde söylenmek
tedir. Bununla beraber Sovyetlerin 
bu memlekete karşı sarfedecekleri 
faaliyet, bidayette Estonyaya karsı 
yapılmış olan harekete nazaran da
ha az a:ni ve daha az şiddetli olacak
tır. 

Londra, 1 (A.A.) - Slokholmden 
buraya gelen ve biribirini teyit eden 
haberlere nazaran Alm~"".:·a Sovyct 
nüfuz mıntakasının Letonyayn da teş 
miline muvafakat etmiştir. Ancak 
bidayetlerde Rusların bu nüfuzu Es. 
tonyadaki kadar bariz bir şekilde ol. 
mıyacaktır. 

Rusya, hudutlarının şimdi daha 
garbe doğru ilerlemesini ileri süre
rek yeni ilhak olunan toprakJar için 
ihracat limanı bulmak fikrile Leton
yanın Libau ve Vindau limanlarmda 
bazı imtiyaz hakları istiyecektir. 
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F enerbahçe Dünkü Maçta 
Galatasarayı 1- O Yendi 

2. ıo - 939 

Ankarada Yap.tan 
Güreş Birincilikleri 

Dün Neticelendi 
Ve.fa Begkozu 3 - 2, lstanbulspor da 

Hilô.li 5 - 1 MağlUp Ettiler 
Ankara Birinci, Neticesinde 

Konya 

Puvan Tasnifi 

lstanbuJ ikinci, Ü~üncü OlduJar 
Ankara, 1 (A.A.) - İki gündenbe

ri "19 Mayıs,, stadyomunda devam 
etmekte olan Türkye serbest güreş 
birincilikleri bugün saat 16.30 da so. 

----~-

1. ki ezeli rakip Fenerbahçe - Ga. 
latasaray dün Fenerbahçe sta. 

dında lig maçlarının ilk ve en mü • 
him karşılaşmasını yedi sekiz bini 
aşan bir seyirci kitlesi önünde yap -
tılar. Bundan evvel, dört maçta Ga. 
latasaraya farklı neticelerle mağllıp 
olan sarı lacivertliler dünkü maçı 

1 - O galibiyetle bitirdiler. 
Hakem Şazi Tezcanın düdüğü ile 

takımlar sahada şu kadrolarla e:ö • 
ründüler: 

' Fencrbahçe: Cihat = Lebip, Or-
han - Reşat, Ali Rıza, Fikret 
Fikret, Banri, Yaşar, Esat, Rcbii. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Salim - Eşfak, Enver, Celal - Sü
leyman, Salahattin, Cemil, Boduri, 
Sarafim. 

Oyun başlamadan evvel merhum 
Fethi için bir dakika ihtiram sükütu 
yapıldı. Oyun çok seri başladı. İlk on 
dakika karşılıklı hücumlarla geçti. 
Galatasaray War daha ahenkli bir o. 
yunla bundan sonra Fenerb:ıhçe ka
lesini tehdide başladılar. Bu arada 
Cemil Fenerbahçe müdafaasını at • • 
lattı ve Cihatla karşı karşıya kalarak 
topu iki üç metreden Cihadın elleri
ne verdi. Bu suretle muhakkak"' bir 
gol kaçırdılar. Fenerbahçeliler iki iç 
oyuncularını geride oynatma!~ sure
tiyle daha ziyade tedafüi bir oyun 
oynuyorlardı. Fener müdafaasında 

Fikret güzel bir oyunla Galatasaray 
hücumlarını kesiyordu. Birinci devre 
daha ziyade sarı kırmızılıların mües
sir oyunu ile geçti, fakat gol kayde
dilemedi ve devre O • O beraberlikle 
neticelendi. 

Dünkü Galalasaray • l'enerbahçe maçından 
iki muhtelif intıba 

ikinci Devre 
İkinci devreye her iki takım da 

muhakkak netice almak azmiyle baş. 
ladılar. Çok canlı ve çok zevklı bir 
oyun oluyordu. Galatasaray muha -
cim hattının yaptığı hücumlar Fe _ 
nerbahçe müdafaasını müşkül vazi -
yetlere sokuyor. Fakat gerek Fikre. 
tin, gerek Cihadın yerinde müdaha. 
leleri bu hücumların golle neticelen
mesine mani oluyordu. Zaman za
man oyun sertleşmek istidadını da 
gösterdi. Bu arada hakem bir kaç 
defa her iki taraf oyuncularına da 
ihtar yapmak mecburiyetinde kaldı. 

Oyun ortada oynanırken Salahat
tin ile Fikret çarpıştılar. Ve çarpış. 
ma neticesinde kolu çıkan Fikret o. 
yundan çıktı. Ve Fenerliler Esadı 

geriye almak suretiyle on ki5i olarak 
oyuna devam ettiler. Fakat beş altı 
dakika sonra ufak bir tedavi ile ko
lu yerine konan Fikret tekrar oyuna 
girdi Bir Galatasaray hücumunda 
Fenerbahçe kalesi bir gol tehlikesi 
daha geçirdi. 26 ıncı dakikada muka-

bil bir hücum yapan Fenerliler Ga -
latasaray kalesine indiler bu hücum 
hatalı bir şekilde durduruldu, ve Ga. 
latasaray aleyhine atılan favulü ka. 
leci Osman bloke edemedi, Rebii ye
tişerek Fener golünü kaydetti. Sarı 
kırmızılılar hakemin top kaleye gir. 
meden düdük çaldığını ileri sürerek 
bu gole itiraz ettilerse de hakem ka
rarında ısrar etti. Bu suretle Fener. 
bahçe 1 • O galip vaziyete geçmiş ol
du. 
Fenerbahçeliler bu 1-0 lık galibiyeti 
muhafaza etmek için bir müdafaa o
yunu kurdular. Ve oyun bundan son. 
ra mağlubiyetten kurtulmak için ça
lışan Sarı kırmızılıların baskısı altın 

da geçti. Devrenin son dakilcı.larında 
Fenerbahçeliler Galatasarayın tehlı. 
keli hücumlarını durdurmak için 
müşkülat çektilerse de netice değiş.. 
meden oyun 1 - O Fenerbahcelilerin 
galibiyetiyle nihayetlendi. 

* .ırenerbahçe stadında müh:m maç. 
tan evvel yapılan Kale - Alemdar 
maçı 7 • 4 Kalenin lehine neticelen
di. 

Mustafa Kemal Paşanın telgraf başında söyledik
lerile heyeti temsiliyeye söylettikleri sözler ve Da. 
biliye Nazırının şu telgrafı yanyana getirilirse: 

Taksim Staaı: 

Şişli • Y eniylldız 
Berabere Kaldılar 

Taksim stadında ilk karşılaşma 

Şişli ile - Taksim Yeniyıldız arasın
da olmuş, sahaya birinci takım kad. 
rosundan üç kişi ile çıkan Şişli birin. 
ci devreyi 1 - O galip vaziyette bi
tirmiş, ikinci devrede arka arkaya 
iki gol yapan Yeniyıldız 2 - 1 galip 
vaziyete geçmiş ise de son dakika 
Şişli bir gol daha kaydederek bera. 
berliği temin etmiş ve maç 2 - 2 be
rabere neticelenmiştir. 

Süleymaniye • Kasımpaşa 
Taksimde ikinci maç, Süleymani. 

ye - Kasımpaşa arasında olmuş, c;ok 
canlı bir oyun oynıyan Kasımpaşah. 
lar birinci devreyi galibiyetle netice
lendirmişlerdir. İkinci devreye çok 
canlı başlıyan Süleymaniyeliler dev
re ortalarına doğru Daniş vasıtasile 
beraberliği temin etmi~lerdir. Bun
dan sonra her iki taraf ta gol kay • 

detmek İçin çalışmışlarsa da netice 
değişmeden maç 1 • 1 berabere ni
hayetlenmiştir. 

Vefa • Beykoz 
Taksim stadında son maç, Fener • 

Galatasaray maçından sonra günün 
en mühim maçı Vefa • Beyko:.ı: ar:ı
sında olmuştur. Her iki takım da sa· 
hada tam kadrolarile yer almışlar ve 
bu maçı İzzet Muhittin idare etmiş
tir. 

İlk dakikalar Vefanın hücumlarile 
geçmiş ve Vefa oyuna hakim olmuş. 
tur. Devrenin dokuzuncu dakikasın
da bir beykoz hücumunda Şahap ta
kiımına ilk golü kazandırmıştır. Ve. 
falıları mağlubiyetten kurtulmak için 
çok uğraşmışlarsa da muvaffak ola. 
mamışlardır. 

30 uncu dakikada bir Beykoz hü. 
cumu Kazımın bir kafa vuruşile golle 
neticelenmiştir. 43 üncü dakikada Ve 
falılar bir golle mukabele etmişler, 
ve devre 2 - 1 Beykozun lehine ne
tice1enmiştir. 

İkinci devreye Vefalılar çok canlı 
başlamışlar ve bir hücumda hatalı 
bir h·are'ket Vefa lehine penaltı ce. 
zasını intaç etmiş ve bu suretle oyun 
2 - 2 berabere vaziyete girmiştir. 32 
inci dakikada Mehmcdin ayağı i]e 
bir gol daha yapan Vefalılar saha. 
dan 3 - 2 galip çıkmışlardır. 

Şeref Stadı: 

İstanbulspor Galip 
Şeref stadında ilk müsabaka De

mirspor • Eyüp arasında olmuş, E. 
yüp hakim bir oyundan sonra maçı 
4 • O lCazanmıştrr: 

İkinc1 maçı İstanbulspor - Hilal 
yapmış, oyun başlar başlamaz haki. 
miyeti ele alan İstanbulspor bir gol 
kaydederek devrey! 1 • O galip bi
tirmiştir. 

İkinci devre İstanbulsporun dört 
golüne Hiliı.lliler bir golle mukabele 
etmişler ve maç 5 - 1 İstanbulsporun 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Süleymaniye Stadı: 

İkinci Küme Lig 
Maçında Neticeler 
Süleymaniye stadında yapılan i

kinci küme lig maçlarında Anado

na ermiştir. 

Çok kalabalık bir seyirci kütlesi. 
nin derin bir alaka ve heyecan içe
risinde takip etmiş olduğu bu müsa
bakalar sonunda· 

56 KİLODA: 1 - Ahmet Cakır 
(İstanbul), 2 - Mehmet Kaya (Sam .. 
sun), 3 - Halit Balamur (Ankara). 

61 KİLODA: 1 - Suad Savaş (An. 
kara), 2 - Hasan Palu (Konya), 3 -
Bekabi Alaltın (Samsun). 

66 KİLODA: 1-Yaşar Doğu (An-
kara), 2 - Servet Meriç (İstanbul) 
3 - Nurettin Özşen (Kastamonu). 

72 KİLODA: 1 - Celal Atik (An
kara), 2 - Şaban Onur (Samsun), 
3 - Cemil Yılmaz (Kastamonu). 

79 KİLODA: 1 - Vahit Akar (An. 
kara), 2 - Ahmet Mersin (Konya), 
3 - İsmail Yılınaa (Kastamonu). 

87 KİLODA: 1. - · Mustafa Çak. 
mak (İstanbul), 2 - Mehmet Ali De
mirkaya (Çorum), 3 - Mustafa Kü
çük (Edirne). 

AGIRDA: 1 - Mehmet Çoban <İs. 
tanbul), 2 - Manefi Zanaplı (Kon. 
ya), 3 - Hayati Ün (Edirne). 

Yapılan puan tasnifine nazaran 
derece alan bölgeler: 

13 puanla Ankara birinci, 11 pu
anla İstanbul ikinci, 6 puanla Konya 
üçüncü, 5 - puanla Samsun dördün
cü, 3 puanla Kastamonu beşinci, 2 
puanla Çorum altıncı ve 2 puanla 
Edirne yedinci olrn~lardır. 
Müsabakaların sonunda, orada ha .. 

zır bulunm~ta olan İstanbul mebu
su Ali l\~n .. "rcu.hc:uı .ı., ... .,.,. ... ~t,,,n eü
reşçilerin birer birer ellerini sıka~ 

rak kendileri,ni tebrik ve mükafatla. 
rını vermiştir. Birden üçüncüye ka. 
dar derece alan g~reşçilere madalya 
ve ayni zamanda her sıklette birinci 
olanlara birer kupa hcdij-• cwiilmi~ 

tir. Verilen bu kupalar her sene bi
rincilik alanlara verilişinden beş se
ne böylece elden ele dolaşacak ve ne. 
ticede en ziyade hangi bölge fazla 
puan alırsa o bölgenin müzesinde 
saklanacaktır. 

Bundan başka jü.ri heyetinin ka
rarile seçilen dört güreşçiye federas
yonca dört güreşçi büstü hediye e
dilmiştir. Bunlar: 61 kiloda Suat Sa. 

Ankaraaa evvelki gün yap_ılan 
mu aoalmlardctn en.tantaneleı 

vaş (Ankara), 66 JCiloda Yaşar Doğu 
(Ankara); 72 kiloda Celal Atik (An· 
kara), ve 87 kiloda Mustafa Çakmak 
(İstanbul) dur. 

Hediye ve mükafatların tevziin
den sonra stadyomda bütün güreşçi, 
hakem ve davetlilere bir çay ziyafe
ti verilmi~ ve samimi konuşmalar ya. 
pılmıştır. 

~ - Dn~pqa ma~ 1-l~nbfilen~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hayetlenmiş, Altınordu - Feneryil
maz arasındaki oyunda Feneryılmaz 
4.0 galip gelmiş, Anadoluhisar - Ga
lataspor müsabakasında birinci dev
re 3-2 Galatasporun lehine kapan
mış ise de ikinci devrede hakim bir 
9yun oynıyan Anadoluhisar, sahadan 
4-3 galip çıkmıştır. 

• ölmez Emil Zolanın eserı 

SIMON 

cümlesindendi. Bu kanaatle ve - şimdi anlıyorum • 
fazla bir hataretle Adil Beye şu cevabı verdim. 

Dahiliye Vekaleti Celile•ine 
22 Ağustos 335 tarihli şifreye cevap ve ayni t&rihli 

şifre telgrafnamei acizaneme zeyildir: 
"Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif,, 
demek adeta zarurileşecek. Çünkü Erzurum kongre. 
sini kuranlar ve Srvasta da bir kongre açmak isti. 
yenler de, Dahiliye Nazırı da vatanı işgalden, va
tandaşları esaretten kurtarmak gayesini takip ettik
lerini söylüyorlar. Ben, Mustafa Kemal Paşa ile ar. 
kadaşlarının bu ulvi maksada candan bağlı oldukla
rına nasıl inanıyorsam Dahiliye Nazır•nm da ayni 
maksadı takip ettiğine o derece itimat ediyorum. Fa. 
kat idrakimi de, vicdanımı da ihtilalcilere meyletti· 
ren kuvvetli sebepler var. Mesela Mustafa Kemal Pa
şa, Sıvasın Fransızlar tarafından işgal edilm~si ihti
malinden bahsolunduğu zaman telaş etmiyor, sade. 
ce: "Olamaz, böyle bir şey yapılamaz,, diyor. Dahi
liye Nazırı ise öyle bir ihtimalin sarahatle ileriye sü
ri.ilmediği günlerde bile _ mütareke şartlarındaki e. 
lastikiyetten vehme kapılarak - yaygarayı koparıyor, 

•·amanın dostlar, yan bakmayın, hızlı konuşmayın, 

Memleketlerimizi işgal ederler,, diye fery:ıda başlı.. 
yor. 

TEFRiKA No. 35 

Evvela hakkı acizanem.de ibraz buyurnlan maasiri 
itimat ve teveccühe arzı şükran eylemekle bera~r 
mahiyeti mesele vatamn selametine t aalluk etmek 
itibarile bu bapta biraz daha sôz söylemekliğiıue mü
saade buyurulmasını istirham ederim. Tahkikat ve 

Bu iki türl:i di.işüncenin hangisi doğrudur?Hissimi 
bir yana bırakarak şuurumu kullanıyorum, yakın 

ve uz::ı.k tarihlerden misaller arıyorum. Neticede Mus 
tara Kemal Paşa ile arkadaşlarının "daha tabii,, ha
reket ettiklerine inanıyorum. Tabii, dedim. Çünkü 
hak, kuvvetle müdafaa olunur. Kuvvete istinat et
miyen hak, daima ezilir. Kedi bile lokmasına taarruz 

olununca pençesini kaldırır. Bunu yapmasa lokma· 
sının başka ağza geçeceğini bilir. O halde Mustafa 
Kemal Paşa ile arkadaşları, vatanı muhtemel iela. 
ketlerden kurtarmak meselesinde "tabii,, hareket 
ediyorlar demektir. 

Halbuki Babıalinin ihtiyar ettiği yol "hareketsiz. 
lik,, tir. Başta sadrazam olduğu halde Istanbuldaki 
bütün nazırlar, sağ yanakları sillelenirse sol yanak
larını sille &tana uzatmak yoluyla guya muhabbet 
veya rikkat temin etmek ve sonunda vatanı kurtar
mak istiyorlar. Bu, tarihin şahadetile anlaş.l~yor ki, 
çıkmaz bir yoldur. Zira siyasette edebiyat varsa da, 
merhamet yoktur. Bir devletin başka bir devlet hak
kında şefkat göstermesi beşer kütlelerinin safdil kıs. 
mını oyalamak, aldatmak içindir. Tabiatte olmıyan 
insafı siyasette- aramak budalalıktan başka bir şey 

değildir 

Uzak dP.virlere kadar hafızayı yormıya lüzum yok. 
1878 de toplanan Berlin kongresinin Podgoriçenin 
Karadağa, Ivranyanın Sırbistana terkine dair ver. 

diği kararların - o mıntakalar halkı tararındnn si. 
Jahla yapılan itiraz üzerine . infazında çekilen güç
lükleri ve Avrupa büyük devletlerinin "milli,, te. 
lakki ettikleri bu mukavemete karşı nasıl boyun eğ. 
dikleri henüz hatırlardadır. Mustafa Kemal Paşa ile 
arkadaşları da şüphe yok ki, bu tarihi derslerden is· 
tifade etmek ve bir hareket göstermek istiyorlar. 
Onların düşünceleri elbette Babıali ricalinin düşi.in
celP.rinden daha makuldü. 

Bununla bera~r Istanbul hükumeti meşru bir te. 
şekkül vaziyetinde idi. Ben de o te\ ekküle bağlı b.ir 
idare amir; idim. Ulu orta muhalefette ve hele bir 
ihtilal hazırlamakta olan kimselere gelişi güzel ita
atte bulunamazdım. Hem işgal ettiğim makama te
rettüp eden kanuni vazifeleri, henı vatanperverliği. 

me teveccüh eden vecibeleri ifa etmek mecburiye
tindeydim. Anadoludaki heyecandan henüz bihaber 
görünen ve milli bir hareketin tekevvün etmesini 
zararh bulmakta hala ısrar eden Dahiliye Nazırını 
tenvir etmek te • bence - vatanperverlik vecibeleri 

ıstidlaatı m~vsukai bendeganem neticesinde hasıl et
tiğim kanaate göre, Sıvas kongresi Erzurum kon. 
gresinin tetimması olacaktır. Ve bilhassa vilayatı şar. 
kiye ahalisince hükumeti Osmaniyeden amalı ülirak
cuyane beslenmekte olduğu hakkında Istanbuıda ha
sıl edilen ve bir zamandanberi yalan yanltş bir ta
kım ilava~ ve mütaleatı indıye ile sütunu matbuata 
bile geçeıı pek fahiş bir zehabı tashih için vilayatı 
saire de dahil olduğu halde umum vilayatı Osmani. 

ye murahhaslarından mürekkep olarak içtima edecek 
ve cümlenin maksadı Padişahı ali osman şevket pe. 
nah efendimiz hazretlerinin tahtı hümayunları 

etra!ırıda toplanılarak istiklali Osmaninin muhafaza
sile beraber memleketin parçalanmasına mani olacak 

tedabiri tezekkür etmekten ibaret olduğu gösterile
cektir. 

'(Devamı var)' 
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Cevap için mektuplara 10 kurupuk 
ı>Ul llAvesl Iftzımdır. 

Mesuliyet! 
J lan edilmiş bulunan muharebe. 

nin büsbütün kızışmanıasına 
ttıani olan mühim sebeplerden bir ta
nesi de methaldar devletlerin "mesu. 
liyet,, i resmen yüklenmkten kaçın. 
ınalandır. Almanya, Fransa, ve İn
eiltere, çok ciddi bir nıuharebeye 
başlıyabilmek için, adına "mesuli. 
Yet,, denilen o ağır ve ezici yükten 
tamamen kUl'tulmak mecburiyetini 
ve ihtiyacım şiddetle duymaktadır
lar. Biraz düşünülürse, harbin şiddet. 
lenmesini ıeciktiren birçok sebepler 

arasında, mesuliyete ortak olmak en
dişesine de geniş bir yer ayırmak 
Yanlış bir görüş sayılamaz. Vik1a 
bU&iinkU halde, başlamış bulunan 

muharebedt\ miitecaviz, Almanya .. 
dır. Fakat Almanyaya sorarsanıı, o
nu ha tecavüze mecbur ve mahkum 
edenler, eski haksızlıkların tamirin. 
den mütemadiyen kaçınanlardır. 

İşte, yeryüzünde bu iddiaya hak 
•erecek insanlar bulunması ihtima
lidir ki, sulbü kurtarma yolunda 

:. ba§ka miUetJer hesabına da olsa -
birçok btiyti.k ve ' hakiki fedakarlık. 
lara katlanmış bulunan İngiltereyi 
l'e Fransayı mütereddit davrandır
maktadır, Onlar sulhün yeryüzünden 

Yeniden tızaklaştmlnıasından müte
l'ellit büyük mesuliyetin küçücük 
bir hissesine bile ortak bulunmadık. 
lanna bütün dünyayı inandırmak i. 
çindir ki, ellerinden relen her gay
reti göstermektedirler. İngiliz tayya
re] · • erının, Almanyaya bomba yerine 
beyanname atı§lannın bir sebebi de 
budur, 

~lnıanya ise; son Sovyet anlaşma. 
81

_ e, bir defa daha ayni gayreti 
gosternıi~tir. Vakıa: "Almanya, sut. 
h?, harpten korktuğu için istiyor!" 
dıyenler de haksız görülemezler. Fa
kat Alnıanyanm muharebeden ürkü
ıünün başlıca sebeplerinden bir 
t~~e~i de, bugünkü halde, mesuliyet 
Yukünün en ağır parçasını omuzla. 
rında bulundurmasıdır. Vakıa, görü. 
lltişte, nıesuliyet, manevi: bir yüktür. 
'Ve llk bakışta, bu yükün bir millete 
bu derece korku verebilmesi müm
kün görülemez. 

Fakat hakikatte, "mesuliyet'', sa
dece vicdanlara abanan manevi bir 
eza değildir. 

Efer öyle olsaydı, ihtirasları uğ. 
~nda, kainatlann çöküşünii gülüm. 
siyerek seyredebilen vicdanlann, bu 
nıanevt ezadan yıhnalanna ihtimal 
l'erilenıezdi. 

Fakat insanlan dövUştürebilmek 
İçin inandırmak lazımdır. Almanlar, 
harp nıesuliyetinin Almanyanın sır
tında olmadığına inanmadıkça, Jıak
•ız bir kavgaya sürülemezler. Ve 
Bitlerin, bu ağır ve kanlı mesuliyeti 
sırtından atmıya çabalayışının en 
Dıiihinı sebebi de budur. Bilhassa 
Almanya gibi uyanık, dımağı düızü
nen ve işleyen münevver bir nıille. 
tin, btçare müstemleke delikanlıları 
gibi her cepheye sürülebilmelerine 
imkan yoktur. Bunun içindir ki, sırt
lamış bulunduğu ağır mesuliyet, ii
~üncii Rayşh Şansölyesinin önüne, 
Majino hattından daha yıkılmaz bir 
engel gibi dikiliyor. 

Faraza, Fransız milleti, Müııihtcn 
ıııulh müjdesi getiren Daladier'yi sul~ 
hü kurtarmak uğrunda azami feda. 
karlığa katlanmış bir şef gibi alkış-
lamıştı. · 

Fakat ayni millet, Londndan harp 
k~ınandası getiren Başvekili de, ay
nı tehalükle alkışladı. Zira Fransız 
milleti o gün, Fransız devletinin, 
harbi kabul etmekten başka bir çare 
bulabilmesine imkan kalmadığına 
inanınış bulunuyordu: Bunun içindir 
ki bugün, Fransızlar ve İngilizler, 
• bütün dehşetini müdrik bulunduk .. 
lar1 halde - "harp!,, diye haykırıyor
lar. Ve yine bunun içindir ki, Alman. 
lar, l'adyolarında Ma"eyyezi çalmak, 
Ye ölen Fransız zabitlerine cenaze 
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'AMERiKA VE AVRUPADA ÇOCUKLAR NASIL ECLENIYORLAR? (Amerikan karikatürü) 

Müstakbel Alman 
Sulhünün Esasları 

• 
H itlerin yeniden sulh için 

bir teşebbüs yahut taar
ruz yapacağı şatafatlı bir su· 
rette radyolarda söyleniyor, 
gazetelerde yazılıyor. Yine ay ' 
ni menbalar bu sulh teşebbü
sünün akim kalmağa mah
ktim olduğunu da anlatmaktsa 
tereddüt etmiyorlar. 

Harp, harp için değildir. Harp 
sulh içindir. Bugün cephe kurmuş 
olanlar, bitaraflar, ve dünyada ya. 
şayanlar harbin mevzii kalmasını. 
sulhe avdet edilmesini ve adil bir 
sulhün Avrupa mukadderatına ha
kim olmasını istemekte müttefik. 
tirler. Ancak "Sulh ve adil sulh" 
tabirleri cephe kuranlar, bitaraf • 
lar, dünyayı kendi zaviyelerine 
göre şekillendirmek isteyen ideo
lojiler için başka başka manalal" 
ifade etmektedir. Sulh :ırzusuna 

rağmen harbi ayakta tutan, bu 
anlayış farkıdır. Harbin sebepleri 
gibi, yannki sulhün şekilleri de 
muhtelif idrak tarzlarını karşı 

karşıya bırakmaktadır. 

N asyonal Sosyalizmi ŞRhsında 
temsil eden Hitlerin sulh tezi ma. 
lilmdur. Bu tez hayat saliası na -
mı altında küçük devletledn or -
tadan kaldırılması esasına daya -
nır. Hitler bu manada dünyanın 
en sulhcü adamıdır. 

Hitler bu noktai nazarını mu
hafaza ederek hala sulh taraftar • 
lığı etmektedir 

Teklif edeceği sulh, dinamik 
bir halde bulunan emperyalizmi 
tahrik etmek ve hayat sahası esa
sına dayanmaktır. 

D emokrasilerin hadiseleri gö. 
rüş tarzı şöyle hulasa edile. 

Yazan: Sadri Ertem 

I Nazilik sonuna kadar Alman
yayı harbe sürüklediği takdirde, 

II - Almanyada demokrat bir 
rejim sulhe talip olduğu takdirde, 

III - Almanyada Sosyalist bir 
ihtilal mevkii iktidara sahıp oldu. 
ğu takdirde. 

Bu üç tarza göre sulhün ~art. 
ları değişecek ve neticeler ona gö
re bir mahiyet alacaktır. 

Nazilik Almanyada harp sonu. 
na, kadar hakim kalırsa, yani Al -
man halkı her şeye rağmen nazi 
prensiplerini nazizmin şah3iyetle
ri ile birlikte muhafaza edecek o. 
lur ve mağlup düşerse netice ne o

lacaktır? Netice sanıyorum k! bir 
kere daha Versayı kötü bir şekil. 
de tekrar olacaktır. Çünkü Versay 
zihniyeti Fransada muhafazakar 

bir ruhun, İngilterede bir intihabı 
kazanmak isteyen liberalizmin saf 
Amerikalı Vilsona oynadığı bir o
yundu. Bu muahede ile ;ıs1rlık 

kinler ayaklandırıldı ve bir millet 
kin namına cezalandırılmak isten .. 
di 

Versay faciasından bahset • 
mek istemiyorum, fakat nazilık ile 

İngiliz muhafazakarlığı karşı kar
şıya kalınca sulhün yine kinleri 
tahrik edeceği ve eski metodlar .. 
la yani bir milleti klasik imha me
todlan ile parçalamak olacağı tah. 
min edilebilir. 

Sağ cenah Fransız matbuatı 

senelerdenberi Almanya ~ 
daki hareketleri gördükçe "Ver -
say" ın hafü bir ceza olduğuna, 

onun şiddetlendirilmesi lazıt-:-ı gel. 
diğine ötedenberi işaret etmekte
dir. Sağ cenahlar arasında yapıla-

cak bir sulh muahedesinin ne rea. 

liteye, ne de insanlık telakkisine 
istinat edebileceğine hükmetmek 
mümkündür. 

Almanyaya beyanname bşıyan 
İngiliz tayyareleri eğer davıtların
da muvaffak olurlarsa sulh Wei • 
mar kanunuesasisi hükümleri da
hilinde teşekkül eden demokrat 
veyahut sosyal demokrat bir hü -
kumet tarafından imzalanacaktır. 

Demokrat veya sosyal demok -
rat bir hükumetin i mzalay::ıcağı 

sulh; İngiltere bakımından Alman
yayı demokrasi için bir iler: kara. 

kol haline koymak davasına daya
nacaktır. Almanyanın sosyal bir 
ihtilale girmeden, ordu kuvvetle • 
rini inhilale uğratmadan tngılte -
renin ve Fransanın yanında yer 
alması onun demokrasiler tarafın
dan taltifine bile yol açacaktır. 

Çünkü, Almanyada Versaydan 
sonra mevkii iktidara gelen sosyal 
demokrat hükumetler İngiltere ve 
Fransada kötü bir şekilde kQrşı -
landı. 

Sosyal demokrasi İngiltere ve 
Fransayı memnun etmek için n~ 

derece kaydı ise İngiltereyi, Fran· 
sayı memnun edemedi. O kadar ki 
sağ cenahlar bugün mücadele 
mevzuları olan nazizmi kendi fi • 
nans kuvvetleri ile ihya ettiler. Bu 
defa demokrat veya sosyal demok
rat bir hükumete karşı bu hatayı 
tekrar lamıyacaklardır. 

bilir: -ı ;.------------,~-.. -·--==-! Avrupada emniyet kalmamış - r \ 

1 
tır. hukuk fikri parçalanmıştır. 1 1 Lokman uekı·mı·n Qnu··ı/eri 1-

tnsanlara haklannı vermek için n j "' 

\.. - ~J 1 naziliğe nihayet vermek lazımdır. 

Doymuş, emniyetini tesis et -
miş, kolonilerini azami şekilde is
tismara imkan bulmuş olan !"tatik 
emperyalizm sulbü ancak bu şart. 
larla mümkün tasavvur etmekte • 
dir. 

Bu iki noktai nazar ara::otndaki 
zıddiyet harp sonuna kadar devam 
edecektir. Harbe nihayet veren ik
tidar ınevkiinin dünya ve snJh te
lakkisi yeni muahedelerin ruhunu 
teşkil edecektir. 

Harbi nihayetlendirecek mev • 
kii iktidar ancak bir kaç şekilde 
tasavvur edilebilir: 

merasimi yapmak mecburiyetini du. 
yuyorlar. 

Bundan anlaşılmaktadır ki, bugü
nün Almanyasını, tereyağ, zeytinyağ, 
petrol, benzin, gaz, et, ekmek 'Veya 
demir buhranından ziyade ezen yük, 
.sırtından bir türlü atamadığı bu a
ğır ve kanlı m~suliyettir. 

Hltlerin davasını çıkmaııa sokan 
hakiki engel, Rumen hududunu ke. 
sen Sovyet kıtalarından, garp hudu. 
duna dikilen "Majino,, hattından, ve 
denizleri çelik birer sur gibi kuşatan 
İngiliz - Fransız ablokasından ziya· 
de, Alman milletinin haksızlıktan 

gelen, ve haksızlığa eiden bir yol ö. 
nünde duyduğu yürümek iştahsızlığı, 
yürümek isteksizliğidir. Bunun için. 
dir ki, "mesuliyet'', Bitleri, kuvvet
li düşmanlarından ziyade korkutu
yor. 

BA$1BOZUK 
Bu seferki harbin sivil halk üzerin

de nasıl hastalık çıkardığına dair henti7. 
haberler gelmemişse de geçen Büyük 
Harp bazılarında - o vakit biraz acayip 
görülen • bir sinir hastalığına sebep ol
muştu. 

Hastahğm en mühim allmeti şiddetli 
bir iç sıkıntısı idi. Bu hastalığa tutulan
lara vakit vakit sıkıntı basar, ıı-öiüsleri 
daralır, bofazlan tıkanır gibi olur, yer
lerinde duramazlardı. Kirrusinin yüzii 
sapsarı kesilir, kirrusinin - aksine - yü. 
züne kan çıkar, gözleri yerlerinden fır. 
Iar, Bazısının dili söylemez olur, bazısı 
da - yine aksine • aralık vermeden sÖY· 

lenmek ihtiyacım duyardı. 
Bu hal nöbet nöbet gelmekle beraber, 

nöbet aralarmda derin bir yorgunluk 
duyarlar, her şeyden bıkkınlık gelir, iş
tah kalmaz, hazım bozulur, geceleri uy
ku kac;ar ve uyku ilaçlarından hiç biri 
kir etmezdi. Hastaların damarlarında 
tansiyon düşer, dizlerine vurulunca ba
caklar birdenbire sıçrardı. 

O zaman bu hastalığın adını "harp 
zamanında iç sıkıntısı,, hastalığı koymu,_ 
lardL Bunun sebebi, harp halinin muha
rebeye gitmiş sivil ahali ü!ı:~rinde de 
yaptığı heyecan tesiri olmakla beraber, 
bu sefer o kadar çok olmıyacağı zanne
dilebilir. Çünkü gec;en Büyük Harp he. 
men birdenbire c;ıltmış ve hiç kimsenin 
tahmin edemediği kadar uzun sürmüştü. 
Halbuki bu sefer iki taraf da yıllardan
beri hazırlanmış bulunduktan baska üç 
sene, yedi ııene dayanacaklarını haber 
veriyorlar. Bir taraftan da meşhur ro -
mancı Bayan Kolet, radyodaki nutkun
da, bu harbin ötekine hiç benzemediğini 
haber veriyor: 

- Gençler cenge güle güle gidiyor
lar, anneleri de ağlamadan ayrılıyorlar

Diyor. O halde başıbozuk haııtalıf1 • 

HASTALIGI 
nm da bu sefer pek az olacağına hük -
ınedilebilir. Bazılarr ırec;en Büyük Harbi 
görmüş olan nesilden sağ kalanlar 
harp patlamaz d i y e i d d i a edi
yorlardı. Halbuki o neslin henüz yaşa -
mış yeni nesle daha büyük cesaret ver
diği anlaşılıyor. Anneler de ailamadan 
ayrılmca, artık kadınlar bile başıbozuk 
değil demektir ... 

Zaten, o zaman çokça görüldüğü için 
harp zamanına mahaus bir hastalrk sanı
lan iç sıkıntısı sulh zamanmda da • da
ha az olmakla beraber _ ıı-örülür bir şey
dir. İşsizl ikten canlan sıkılanları, poker 
yahut briçle eğlenenleri söylemek iste. 
miyorum. Öyle mutlu kimseler her za -
manda bulunur. Söylemek istediğim, 

yukarda tarif ettiğim gibi, hastalık hali 
denilecek, iç stkmtısıdrr. 

Bu hal, hiç sinirli olmıyanlarda bile 
türlü türlü hastalıkların müşterek bir 
alametidir. Bir kere ateşli hastalıklarm 
çoğu ic; ıılnntısı ile başlar. Mesela in _ 
san grip hastalığına tutulduğu vakit, a
teş henüz meydana çıkmadan, içine bir 
sıkıntı basar. 

Kalp hastalıklarmda, göğüs hasta • 
hkları:lda da iç sıkmtısı çok ıı;elen bir 
alamettir. Boğaz hastalıklarında da. Kan 
hastalıklarının bazılarında , bilhassa kan
da lire çoğaldığı vakit yine gelir. Mide 
ve barsak hastahklarında, bayafı bir 
mide bozukluğunda bile iç s1kmtısr o -
Iur. Kulak hastalıkları baş dönmesiyle 
birlikte iç sıkıntısı verir, Beyin ve mur
darilik hastalıklannın başlıca alimetlc
rinden biridir. 

Bunlarm hepsinden ba$ka, sinirleri 
zaten zayıf olanlarda sadece iç sıkıntısı 
ile meydana c;ıkan bir hastalık vardır, 
Geçen Büyük harpte iç sıkıntısına tutu
lanlar da, şüphesiz, sinirleri zaten bo • 
m1ı: olanlardı. 

A lmanyada sosyal bir ihtilal i
çin hazır unsurlar vardır. 

r Nazizmin mağlubiyetinden bun. 
ların istifade ederek işbaşına gel
meleri mümkündür. 

Bu zamanda sulh şartla!'ı tabi. 
atiyle yeni vaziyetin icapları ile 
alakalı olacaktır. Almanya endüs.. 
trileşme bakımından azami haddi· 
ni bulmuş bir cemiyettir. 

Bu cemiyetteki bünyevi değiş. 
me sanıldığı gibi büyük kavgalara 
sebep olmaz. 

Demokrasiler bu hareket kar
şısına bir "Ehli Salip" tertip ede
rek çıkmazlarsa harpten son!'a İn
gilterede ve Fransada mevkiı ikti
darı eline alacağı muhakkak olan 
sol cenahlarla Aln;tanyanın :ınlaş. 
mamasına hiç bir mani kalmaz. 
Harbi yapan İngiliz ve Fransız sağ 
cenahlarının da tarihin bu kaide
sine muhalif olarak yerlerinrle ka. 
lacaklarını iddia etmek esasen 
mümkün değildir. 

Sulh şartlan rejimlerin, telak
kilerin esareti altında buJu:1duk • 
ça bu dediğimiz vasıfları taşıya -
caktır. 

Fakat rejimlerin, doktrinlerin 
peşinde elan toprak üzerinde yaşa
yan devletler vardır. Bu devletle. 

rin realitesi rejim doktrinlerinden 
daha kuvvetlidir. Çünkü ı.mların 

realite ile baş başa kalışlarından 
doğan vaziyetleri yeni bir takım 

hadiselere yaşamak imkanı ver -
mektedir. Mesela rej!mler dünyaya 
daiına kendi telakkilerine uygun 
bir plan dahilinde tasavvur eder • 

ler. Bu planla tahakkuk eden ha
kikat arasında daima tezadlar mev. 
cuttur. Çünkü dünyaya hükmede.. 
ceğini sanan rejimler dünya üze -

rinde ancak bir parçaya nüfuzları. 
nı sokabilirler. 

Karşılarına mücadeleci veya • 
hut bitaraf kuvvetler çıkar. 

Bir devleti etrafından saran 
hadiseler rejim şartlarına , dok _ 
trin esaslarına rağmen yeni ter· 
t ipler almıya icbar eder. 

Diplomasinin, beynelmilel mü. 
nasebetlerin, muahedelerin istinat 
ettiği realite budur. Almanyanın 

müstakbel sulh şartlarını bu esasa 
göre çizmek mümkündür. AJman
yanm Geo politik zaruretleri ne 

müstemlekeleri iade etmeklt?, ne 
de nazizmi azami haddine kadar 
tatmin etmekle elde edilir. Hele o. 

nu yeniden Versay cezası ile teh
dit etmekten hiç bir şey çıkmaz. 
Çıkar yol dünyayı kötü otarşiden 

kurtarmaktır. Almanyanın bütün 
derdi otarşiden ileri gelmektedir. 
Otarşiden kurtarılan dünya peka
la mesut olabilir. Avrupa şimdiye 

kadar kıta haricini kısırlaştırarak 
mesut oldu. Şimdi istismar edile. 
cek bir şey kalmadığı için A vru -
palılar birbirlerini yiyorlar. 

Halbuki sistemlerini dcği~tire
bilirler, Avrupa haricindeki dış 
kuvvetlerini kazandırarak yeniden 
bir işbirliği yapabilirler. 

Bu işbirliğinde Avrupa s:ınayi. 
leşen dünya için sınai istihsal mad
deleri sevkedebllir. Mesela kumaş 
yerine kumaş dokuyan fabrika gibi. 

Motör, ve hassas fotograf alet. 
leri gibi büyük ihtisasın eseri olan 
nice eserler vardır ki, bir nevi iş 

bölümü hududu içinde dünya pa -
zarlannda yer tutabilir. Almanya. 
nın müstakbel mesut sulh planını 
da böylece tasavvur edebiliriz. 
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m~::ııı;m 
Ateşteki Kestppe 

;:2.. (0. ~ 1 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S talin son nutuklarından birin • 
de "başkasının kestanesini a

teşten çıkarmak için ellerimi yaka
mam.,, demişti. O zaman Rusya ke • 
narda, harbe giren iki devleti seyre 
koyulm"ştu. 

Bitler, kestaneyi ateşe attı. Kes
tane pembe pembe ktzardıkt:ın son
ra, ateşin karşısında keyifle kest~ne 
ve boza alemi yapacaktı. HitJer, in. 
gilizlerin o kadar sulhe iişık olduğuna 
kani idi ki, Chamberlain, kestane 
yemesine müsaade edecek, fakat 
harbe girmiyecek sanıyordu. . 

Chamberlain, Münihten döner -
ken şemsiyesini Hitlere vermediği 

gibi, kestaneyi de ifiyetle yemesine 
müsaade etmedi ... Bir kestaneyi bile 
Bitlerden sakındı. Bitler, kestaneyi 
ateşe attıktan sonra, bunu afiyetle 
yemesine mani olmaması içiu Rus • 
yaya dostluk teklif etti. Ve dostlu
ğunun samimiyetine inandırmak i . 
çin, şarka doğru siyasetine nihayet 
''erdi, Rusyanın hudutlarına kadar 
inmesine müsaade etti. 

Bu aralık kestanenin üst kabuk
lan ateşte yandı, fakat kestaneyi a
teşten çıkarmağa vakit bulmadan 
Majino hattı faaliyete geçti, iktısadi 
abloka başladı, Amerika bitaraflık • 
tan çıktı, Rusya şarka hakim bir va· 
ziyet aldı, işler ummadığı bir şekil
de karıştı. 

Bu defa Ribbentrop, tıpkı Cham. 
berlain gibi tayyareye atladı, Mos • 
kovaya koştu: 

- Stalin amca, kestaneyi ateş • 
ten çıkaralım ... Yoksa yanacak ... 

- Yoo ... Ben başkasının kesta • 
nesi için ellerim.i yakamam. Sen sulh 
mü istiyorsun? Seninle beraber sulLü 
teklif edelim. 

- Ya reddederlerse.:: 
- O zaman konuşurux .• 
Kestanenin üst kabuklan yan • 

dıktan başka, iç tabakası da yanma. 
ğa baııladı ... Moskovaya gidj~ geliş, 
İngilizlere müracaat, red cevabı, 
tekrar Moskovaya uçuş, Stalinin 
meçhul cevabı. artık Bitlerin UD1 -

duğu gibi kestane, boza alemi ya
pamıyacağını gösteriyor. Kestaneyi 
ateşten çıkarmak için Chamherlain 
elinden şemsiyesini brraktı, Puisteki 
askeri müzakerelere giderken mahut 
şemsiyeyi götürmemesini hayır ala
meti telakki etmeyenler vardı. 

Chamberlain kestaneyi ateşten çı • 
karmak için, bir elini işgal eden sev. 
gili şemsiyesini bile elinden bı. 
raktı. Hadisatın gidişine bakılırsa, 
herkesin eli yanacak amma, kesta • 
ne~·i ateşten kimse çıkaramıracak .... 

Korkusundan Parasını 

Çarptırdığını Cddia 

Eden Bir Çocuk 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

garip bir davanın muhakemesini ne. 
ticelendinniştir. 

Hadise şudur: 
Mesen ısminde 16 yaşında bir ço. 

;:uk evvelki gün Eminonü ka.rako. 
luna gitmiş, şunJarı anlatmrştır: 

- Şişhaneden aşağıya iniyordum. 
'l'ramvayda ceketimi kesmişler. İçin
d~ki 38,5 lirayı. kartlarımı, fotoğraf. 
larımı çalmışlar. Şikayetçinın 
ifadesi tesbit edildikten sonra, suç
luyu fotoğraflarından teşhis etmek 
üzere kendisi Emniyet müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Burada komiser Sa
dık, caketi tetkik etmi, , bunun 
yankesiciler tarafından kesilemiye. 
ceği şüphesini ileri sürmüş ve Mcr. 
seni sıkıştırınca çocuk, şunları an
latmıştır: 

- Ben bir şirkette 10 lira maaş
la çalışırım. Para biriktirdim. Ağabe. 
yim benim paramı kontrol eder. Hal. 
bukı paraları şurada, burada yedim. 
Ağabeyime "yankesiciler çaldı,, de. 
mek ve onun beni azarl:ımasına ma
ni olnıak için bu işi yaptım.,. 
Hadi~ dün, cürüm tasni etmek, 

polisi işgal eylemek mahiyetinde bir 
suç olarak meşhut su~lar müddeiu. 
mumiliğine aksetmiş, suçlu, asliye 
dördiıncü ceza mahkemesine veril • 
miştir. Mesen, bir saat hdı:ır süren 
muhakeme esnasında mütemadiyen 
affamış, hl.diseyi yukardaki şekilde 
nakletmiştir. 

Mahkeme, hadiseyi suç ~aymadığı 
için Mesen hakkında beraet kararı 
vermiştir. 
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Sovyet • Alman 
DeklCirasyonu 

Boş Bir Kağıttan 
ibarettir 
~ (Başı 1 incide) 

r eken b.areket ederek onlara hadle
rini bildirecekleri kanaatini vermeğe 
gayret ediyorlar. 

Halbuki Alman - Sovyet müşterek 
d eklarasyonu, diplomasi lisammn. 
bütün inceliklerine müracaat edile. 
rek yazılmış olmasına rağmen', sarih 
v e açıktır. Bunu alelade lisana ter. 
cüme edersek şöyle anlatabiliriz: 
ı Bitler, Polonya ordusunu yenmiş 
olmasına rağmen, mağlCıp olmuştur. 

Sovyetlerle yaptığı ademi tecavüz 
misakı kendi aleyhinde işlemiştir. Bu 
yüzden şarka, ve Balkanlara taarruz 
hnkamm kaybetmiştir. Bu sıkışık 
vaziyette Hariciye Nazırını Mosko
ıvaya göndererek dert yanmıştır. Bu 
feci vaziyetten kurtarılması için Rus
yanın askeri yardımını istemiştir. Fa. 
kat Stalin ona . Rusyanm, • ateşteki 
k estaneyi çıkarrnağa teşebbüs ederek 
elin! yakmıyacağını bildirmiştir. Fa. 
kat şimdiden sonra tek başına harp 
edemiyeceğine göre sulbü temin için 
ona yardım edebileceğini söylemiş
tir. Ve ortaya bildiğimiz müşterek 

deklarasyon çıkmıştır. Bu deklaras: 
yonda Sovyet Rusyanın yalnız sul
b ü temin için uğraşacağı musarrah. 
tır. Fakat garp devletleri harpte ıs
rar ederlerse o vakit tekrar iki tara
fın konuşacakları yazılıdır. 

Zaten bu müşterek deklarasyon. 
dan bahseden Pravda ve İzvestia ga. 
zeteleri de Rusyanın sulh siyaseti 
üzerinde ısrar etmekte, dünyayı ate
şe yakmak isteyenleri itham etmek
te, Sovyetlerin harbi durdurmak için 
elinden geleni yapacağını söylemek. 
tedir. F akat Moskovanın -Almanyaya 
yardım için harbi göze alabileceği 

hakkında bir kelime yoktur. ı ... 

Zaten Sovyet - Alman anlaşması
na tekaddüm eden günlerde Stalinin 
Sovyetler Şurasında irad ettiği nu
tuktaki meşhur sözlerini hatırfarsı. 
nız. Stalin o nutkunda demişti ki: 
1 "Demokrasiler Almanyayı bize 
m usaliat ediyor, ve onu b izimle har
be sevkediyorlar. lUaksatlan ikimizi 
~ıştırmak, ve sonra parsayı topla
maktır. Fakat Sovyet Rusya başkala. 

rınm ateşteki kestanesini kurtarmak 
:için elini yakmak n iyetinde değildir. 

K avga bizimle Almanya arasında de. 
ğil, n azizm ile demokrasiler arasın
dadır.'' 

r Dün demokrasiler için ateşteki 
kestaneyi çıkarmağa razı olmıyan 

Stalin., bugün de Hitlerin emperyalist 

dAvasını tahakkuk ettirmesini temin 

için elini yakınağa nza gösteremez. 

Demokrasiler Sovyet - Alınan müş. 

t er ek sulh teklifini reddederlerse, ki 

buna şüphe yoktur, Sovyet R usya 

Almanyayı demokrasilerle başbaşa 

bırakmakta tereddüt etmiyecektir. 

Zaten Sovyet • Alman ademi teca
vüz misakının akdindenberi Mosko. 
vanm takip ettiği siyasete dikkat edi
yor musunuz? Metodik ve muttarit 
hJr tarzda Sovyet hmlutlarını bir 
~an tecavüzüne karşı tahkim ile 
meşguldür'. Baltık devletlerini nüfu
!U altına alması, Litvanya ile hudut 
tesis etmesi, Polonyanın yarısını iş. 
gal etmesi, Romanya hududunu Al. 
manlara kapatması, Almanların Ka
radenize inmesine mani olması Sov
yet Rusyanın Almanyaya karşı na$ıl 
vaziyet alqığını göstermeğe kafidir. 
1 

Onun için Sovyet • Alman müşte. 

r ek sulh deklarasyonu Moskovanın 

Almanyaya verebildiği lafzi bir ta

v izden başka bir şey değildir. Ve Rib

bentrop Moskovadan asker! bir itti. 

fak muahedesi ile dönmeği umarken, 

kuru vaadden başka bir şey kopara. 

mamıştır. 

Almanya • Romanya 

Ticaret Anlafması 
Berlin 1 (A.A.) - (D. N. B.) 1935 

Alman • Rumen ekonomik anlaşması 
hükümlerine göre, Bükreşte yap:;]. 
makta olan senelik görüşmeler niha· 
yete ermiştir. Muallakta bulunan bii· 
tiın ıneseleler dostane bir surette 
halledilmiş ve 1 teşrinevvel 1939 dan 
30 eylül 1940 a kadar olan müddet 
zarfındaki ticaret mübadele~eri tes. 
lit olunmuştur. 

Londraga Göre ÇINDE KANLI 
MUHAREBELER 
DEVAM EDiYOR Sulh Gürültüleri 

Katiyen Netice 
Vermiyecektir 

Çunging, 1 (A. A.) - Central Nevs 
ajansının bildirdiğine göre, Hunan 
eyaletinin şimalindeki muhasemat, 
65 kilometrelik bir cephe üzerinde 
vukua gelmektedir. Burada yapılan 
muharebeler, Hankov muharebesin. 
den sonra Nançang civarında vukua 
gelen çarpışmalardan daha şiddetli, 
ve kanlı olmaktadır. Japonların mü
him zayiat verdiği teyyüt etmekte
dir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Büyük Britandada Hitlere, hesap. 

larında aldanmış olan bir adam na
zarile bakılmaktadır. Müşavirlerinin 
ve bilhassa Von Ribbentropun teca. 
vüze karşı İngilt~renin harekete geç
miyeceğine dair söyled iklerine kan. 
mıştır. Hitler, şimdi önlemeğe çalıŞ
tığı garp harbini çıkarmakla aldan· 
mıştır. İspanyanın, İtalyanın ve Ja
ponyanın sempatisini kııybetmekle 

ve bilhassa Almanyanın Tiirkiyeyi 
iğfal edeceğini ü mit etmekle h ataya 
düşmüştür. Keza (Mein Kampf) ta
raftarlarının bir çoğunun teveccühü
nü zayi 1tmekle hata etmiştir. 

Bütün bu sebepler dolayısile Rayş
tag'ın önümüzdeki toplantısı bundan 
bi.rkaç ay evvelki toplantılara nisbet
le .. İngilterede o kadar alaka uyan. 
dıramaz. Filhakika Hitlerin bÜtün 
patırdılan gürüıtgleri ve vadleri ken 
disinin kredisi düşmüş bir siyasetçi 
ve şarkta Stalinin ve garpta da 
Fransız - İngiliz ordularının esiri ha
line gelmiş bir adam olduğu vaziye
tini değiştiremez. 

Binaenaleyh Hitlerin Rayştag'da 
İngiltere ve Fransayı sulhe yanaştır. 
mak için yapacağı gür ültüler şimdi
den akim kalm.ağa mahkilmdur. Ke. 
za, Londra gazeteleri diplomatik mu
habirlerinin zannettiği gibi Hitler İ. 
talya hariciye nazırının Beı:lini ziya
reti esnasında İtalyanın bu hususta 
tavassutta bulunmasına Kont Ciano. 
yu ikna etse bile sulh teşebbüsünde 
muvaffak olmak ihtimalleri yoktur. 

Rusya KarJısında ltolya 
Roma, 1 (A.A.'} - Gazeteler, Kont 

Cianon un Berline seyahatini mütalea 
serdetmek sizin haber vermektedirler 
Maamafih Berlinden Messagero ga. 
zetesine gelen bir telgraf, Hitlerin 
hali hazırda avdet etmiş olduğunu 
ve Kont Cianoyu kabul etmesi muh. 
temel bulunduğunu bildirmekted ir. 
Bu gazete. muhtemel olan b u görüş
menin resmi mahafilde Almanyanın 
Sovyet Rusya ile birlikte sulh beyan.. 
namesi neşrine hazırlandığı bir sıra. 
da Kont Cianonun bu seyahatine at. 
fedilen ehemmiyeti göstermekte ol
duğu mütaleasında bulunmaktadır. 
Messagero diyor ki: 

"Önümüzdeki hafta, Avrupa için 
kati mahiyette olacaktır. 
İtalyan gazeteleri, Bay Hitlerln sulh be

yannamesini Rayştag'da okuyacağını yaz
makta, ancak bunun muhakkak olduğu
nun ~imdiden temini mumkün olmadığını 
ilave etmektedirler." 

Messagero gazetesi, Alınan - Sov
yet dostluk anlaşmasından d a bahse. 
derek diyor ki: " 

"Bugünkü va7.lyette bu anlaşma fevkala
de mühim bir amil olmaktadır. Alman
yanın ve Rusyanın düşmanları nezdinde 
daha şimdiden başgösteren endişe ve kor
ku bunu isbat eder. Bu a~laşma Alman
yanın ihata ve ablokası plllnını akim bı
raktmnaktadır. 

Alman - Sovyet paktı gerek kıta

abn techJzatı, gerek istihsal kudreti ve 
tabii zenginlikler bakımmdan muharipler 
arasındaki kuvvetler nisbetlni mühim su
rette değiştirmektedir. Bu cihet yeni va
ziyetin esaslı noktasını teşkil etmektedir 
ki bunu hesaba katmak icap eder. İtalya
nın vaziyeti kati:yn açıktır. Ve hiçbir te
reddüde imkan bırakmaz. Roma ile Mos
kova arasınd~ki müna,sebat katiyen nor
mal, müessir ve faaldir ve öyle kalacak
tır." 

* Sunaay Grafic gazetoesinin yazdı-
ğına göre, Hitler Rayştagın toplan. 
tısında Alınan milletinin nazi siyase. 
tini tamamile tasvip ettiğini süratle 
yapılacak bir plebisitle ilan edecek, 
ve Chamberlain'in Avam Kamarasın 
da söyliyeceklerine cevap verecektir. 

Teklif Reddedilecek 
Paris, 1 (A. A.) - Havas: Oeuv

re gazetesinin manşetinde bildirildiği 
gibi, bu ana kadar ne Londra ne de 
Parise sulh taarruzu hakkında hiçbir 
resmi teşebbüs yapılmamış olması. 
na rağmen, Fransız matbuatı, Fran. 
sız efkan umumiyesinin müttefik 
hissiyatına sadık bir surette tercü -
man olarak, inkişaf etmekte olan bu 
manevraya, evvelden cevap vermek
tedir. 

Excelsior gazetesi, başmakalesin. 
de d iyor ki: 

"Manşın her iki sahilinde de, 
Fransız ve İn.ıtiliz milletlerinin dü .. 

şüncesi sarih surette bildirllıniştir. 

Her ki milletin de istediği, Hitleriz. 
min bütün dünya üzerinde seneler -
rlir çökmüş olan tehdidini kökünden 
söküp atmak ve buna bir nihayet ver 
mektir. Fransız ve İngiliz milletle • 
rinin istediği, istikrarlı ve e-nniyetli 
bir sulh vücude getirmektir. Öyle 
bir sulh ki, herkes, tepesinde Hitler 
efen dinin kılıcını hissetmeden, çalı. 

şabilsin ve yaşayabilsin.,, 
Excelsior gazetesi, manşetinde 

"sulh taarruzu, Büyük Britanyanın 

kati azmi karşısında erimiştir.,, di • 
yor. Fakat buna mukabil, bazı diğer 
gazeteler ve bu meyanda Figaro, bi· 
lfıkis, Almanyanın yeni bir d iplo -
matik taa•ruz hazırlamakta 0lduğu _ 
nu bildiriyor. Bu gazeteler, Kont Ci. 
anonun Berline hareketini kaydet • 
mekte, diğer taraftan Hayştagm ö. 
nümüzdeki hafta bidayetindeki top
lantısında hükumetin bir beyanatını 
ve belki de Hitlerin bir beyanname
sini dinlemesi muhakkak o!duğunu 
yazmaktadır ,,,.. 

Ordre gazetesinde, Pertina-"!C di. 
yor ki: 

"Sulh teklifinin azamt tesir icra etmesi, 
herkesi şaşırtması ve muhasımları düşün
dürmesi için, HiUer bu sulh taarruzuna 28 
eylüldenberi iştiraki mallım olan Sovyet
ler Birliğinden başka ayni zamanda İtal
yayı da karıştırmak istemektedir. Bu se
bepten Kont Ciano'ya, Berline gelmesini 
söylemiş ve İtalya hariciye nazırı da bu
na derhal icabet eylemiştir. 23 Eylulde 
Mussolini Faşist şeflerine Polonya hak
kında izahat verirken muhasamatın niha
yete ermesi lehinde söz söylemişti. Her 
halde Hitler, yalnız bos bir sözle iktifa et
mek istemlyecektir. 28 mayıs tarihlı çe
lik pakt mucibince Hitler müttefikinden 
daha fazla şeyler istemektedir." 

Excelsior gazetesinde Marcel Pays 
de, Kont Ciaİıenun Berlin seyahatin. 
den bahsetmekte ve bu münasebetle 
şunu tebarüz ettirmektedir: 

"Berlin diplomasisinin bariz vasfı
nı teşkil eden kabalı.kla, üçüncü rayş, 

Kont Cianoyu derhal Berline çağır
mış, İtalyan hariciye nazın da neza. 
ketle buna derhal mutavaat eylemiş
tir." 

Alman Gazeteleri 
Berlin 1 (A. A.) - (D. N. B.) Ga. 

zcteler bu sabahki yazılarında bil • 
hassa Rayştag toplantısı ve Kont Ci
anonun Berlini ziyareti ile meşgul 

olmaktadır. Gazeteler bunlara dair 
haberleri büyük manşetler halinde 
veriyorlar. Gazeteler aynca Alman
Rus antantının akislerini ve bu an • 
tant karşısında garp devletlerinin 
hattı hareketini de bahis mevzuu 
yapmaktadır. 

Berliner Börsen Zeitung djyor ki: 
"İngiliz başvekili, pazartesi günü Avam 

Kamarasında beyanatta bulunacaktır. İn
giliı; devlet adamlarının demek oluyor ki 
Framız müttefikleri ile görüşmek ve ha
len i.izerlerine çökmüş bulunan mesuliyeti 
düşünmek için pazartesine kadar vak.itleri 
vardır. 

İngiliz zimamdarları aşağıdaki noktaları 
gözönünde tutmak mecburiyetindedir: 

1 - Halde ~ve istikbalde Almanya ile 
Sovyetler Birliği arasına nifak sokmak 
imk~ınsızdır. 

2 - Şarkta hududun katı surette tes
bitinden sonra Polonya meselesi ile alaka
dar her türlü har propagandası bundan 
böyle tabii olarak ayni zamanda Sovyetler 
Birliğine karşı da bir tecavüz hareketi 
te~kil edecektir. 

Çanga şehri, üç gündenl l "i bom. 
bardıman edilmektedir. Şehre 2~0 

den fazla bomba düşmüştür. Şehirde

ki hasar çok büyüktür. Ayrıca bin. 
lerce kulübe de ateş almış bulun • 
maktadır. 

* L ondra, 1 (A.A.) - Çin memba1a-
rından Reuter ajansına gelen h aber. 
!ere göre, Çin çete kıtaları Nankine 
gitmekte olan bir askeri treni yoldan 
çıkarmıya muvaffak olmuşlard1r. 

Ayni zamanda demiryc, ..ı hattı da 
tahrip edilmiş ve Şanghay - Nankin 
demiryolu irtibatı inkıtaa uğramıştır. 

-0-

lrlandah Tedhiıçiler 
Faaliyete Geçtiler 

Amsterdam, 1 (A.A.) - Daily He-
1'ald gazetesinin yazdığına göre, İr
landa cümhuriyetçileri İngiltereye 
karşı olan mücadelelerine yeni bir 
şekilde tekrar başlamışlardı:. 

Bunlar pasif hava korunma teş1tl. 
!atlarının ilanlarını yırtmakta ve 
mahzenlerin ve sığınakların tenvir 
için mevcut elektrik tellerini keserek 
Büyük Britanyada pasif müdafaa 
tertibatını işkal eylemektedir. 

mak istedikleri gibi bu yardımın ka
ti bir mahiyeti haiz olmıyacağı mü
taleasım ileri sürmektedir. Gazete 
ayni zamanda komünist partisinin 
geçen martta akdettiği sencJ:k kon. 
gresinde Sovyetler ticaret komiseri 
"Mikoyanın aşağıdaki bey;ınatının 

nasıl memnuniyetle karşıhndığmı 

hatırlatmaktadır. Mikoyan" şunları 

söylemiştir: 

"Sovyetler ne yumurta ne tere • 
yağı ne de jambon ihracı niw>tinde 
değildir.,, 

Gazete ilaveten diyor ki: 
"Sovyetlerin petrol ve yiyecek madde

lerinin göz kamaştıracak kadar zengin ol
duğunu tahayyül edenler ticaret komise
rinin madenlerle petrolü dahi dahili dahi
li istihlake tahsis etmek niyetinde oldu
ğunu öğrenmek suretile şaşıracaklardır. 

Matbuat, Sovyetler tarafından ekono
misi bitkin bir halde bulunan Almanyaya 
yapılacak yardımın pek mahdut olduğunu 
hesap etmekte haklıdır. Çünkü Molotof'un 
kı\ğıt üzerinde vadettiği şeyler umumiyet
le Londrada Sovyetler \'e Şarki Avrupa 
hakkında mevcut mah'.ımnta tetabuk et
mektedir. Bu resmi malüınatı hiSSC)lunur 
derecede değiştirmeyi mucip olabilecek 
hiçbir sebep görülmemektedir. Şimdi hu
lfisaten denilebilir ki, yeni pakt Alman
yanın yarasını tedavi edemlyecektir. Bu 
pakt AlmanlaPa bir müddet daha muka
vemet imkanını verebilecek, fakat Alınan
yanın bu mukavemetini hiçe indirmek hu
susunda kuvvetle tesirini gösteren ekonr)
ml tazyikının amansız neticesinin ta.kak
kukuna katiyen mani olamıyacaktır. 

Umumiyetle Londrada hükmolunduğunn 
göre, Fon Ribbentrop Moskovaya yaptığı 
ikinci seyahatini Alman e{kfirı umumiye
sini teskine yarıyacak surette Stalinden 
bazı müsaadeler istihsal gayesile yapmış
tır. Esasen Alman efkfırı umumiyesi İn
giliz deniz hakimiyetinin taı:yikını sürat
le hissettirmi:ı olmasından dolayı şnşırmı~
tır. . 

Fon Ribbentrop'un gayesi, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında aktedilmiş olan di-
ğer itilaflara inzimam eden iktısadi itil5 f 

3 - Alman Rus ekonomik programı üç 

1 

etra!ında yapılan nümayişleri izah eder. 
sene sürecek abloka harbi nazariyesini al- Naziler Alman milletinin ve ecnebi mil-
tOst etmistir. . ' - · k 

4 .._; R letlerın denizler kendısıne apalı oldu-
- muazzam us imparatorluğu ile 

birlikte garp devletlerine karşı yaptığı ğundan dolayı Almanyanın artık ithal e-
sulh teklifi, sulh azmini sarih ve samimi demiyeceği iptidai maddeler yerine Rus
bir surette isbat eden bir memleketle sulh yanın ananevi iptidai maddeler menabii
düşmanıdır diye harp etmek imkfınsızdır." nin kaim olacağı ümidini uyandırmaya 

lngiliz Gazeteleri gayret etmektedirler. 
Londra, 1 (A. A.) - Matbuat Fakat manganez. müstesna olmak üzere 

Almanlarla Sovyetler arasındaki iş Rusyanın iptidai maddeler istihsauı.tı Al
birliğini mevzuubahsetmeğe devam manyanın ihtiyacatmı tatmine kili gcl
etmekte, fakat bu iş birliğinin uzak miyecektir." 
yakın siyasi neticeleri hakkında hü. Umumiyetle Sovyet Rusya. ken
kümler ısdar etmek h ususunda ih ti- di hudutları dahilinde iktısacUyatım 
yatlı davranmaktadır. Bu neticelerin tehlikeye maruz bırakmaksızın Al
pratik değerleri üzerindeki mütale - manyanın iptidai maddelere olan ih
alar muhteliftir. tiyacını tatmin etmesine imkan yok-

Daily Herald gazetesi, Sovyetle _ tur. Sovyet Rusyanın istihsalatını 

rin nazilere yapacağı yardımın kıy. arttırmış olduğu muhakkaktır. Fa • 
metini izam etmemeleri için okuyu. kat istihsalatının fazlası süratle in
cularının dikkatini celbetmektedir. kişaf etmekte olan sanayii t~rafın -

Deyli Telegraf gazetesi, Sovyet dan bel edilınektedir. Bu meyanda 
müdahalesinin ekonomi bakımından demir, bakır ve petrol istihsalatı 

ehemmiyetini tanımakta, fakat nazi milli fabrikalar tarafından kullanıl. 
seflerinin Alman mtlletine inandır - maktadır. 

2 . 10. 93Q 

Garp Cephesinde 

Zigfrid Uzerinde 
Şiddetli Bir Hava 
Muharebesi Oldu 

lngiliz tayyareleri bir keşil uçuşu esnaaınJa 

(Başı 1 incide) J 

maktadır. Bu haberleri ihtiyat·ile te. 

lakki etmek: muvafık olur. Bu haber. 

~ri neşreden nazi propagandasıdır. 

Almanlar dün akşam radyo ile İrı. 

gilizlerin ve Fransızların havada uğ. 

ramış oldukları zayiat hakkında bir 

takım rakamlar zikretmişlerdir. Al
manların, İngiliz ve Fransız hava 
kuvvetlerinin yapmış olduklan ha. 

rikulade hava seferlerinin ehemmi. 
yetini küçültmiye çalışmakta olduk
larını tekrar etmek fay~iadan hali de
ğildir. 

TEBLİGLER .... 
Fransız Tebliği 

P aris, 1 (A.A.) - 1 Teşriniev. 
vel sabah tarihli Fransız tebliği: 

Sarrelouis'n in cenubu garbisin· 
deki mıntakada mevzilerimiz iyi
leştirilmiştir. 

* P arls, 1 (A.A.) - Reıın1i fehliğ: 

Düşman topçu kuvvetinin l\lo. 
selle mıntakasındaki harekah, 
bataryalarımızın ınukabil faali. 
yetleri ile tardedilnıiştir. Her iki 
taraf geniş mikyasta tayyare fa. 
aliyeti göstermişlerdir. 

lngiliz Tebliği 
Loİıdra, 1 (A.A.) - İngiliz ha-

va ku vvetleri dün akşam Alman. 
yanın şimalinde yeni bir keşif u
çuşu yapmıştır. Hareket tama. 
mile muvaffak olmuş ve bütün 
tayyareler geri gelmiştir. 

Garp cephesinde kiiçiik hir ke
şif hava kuvvetimizle birçok düş. 
man harp tayyareleri arasında 

vuku bulan m iisademeye gelince, 
dilşmanın iki tayyaresi alevler İ· 
çinde düşürülmüştür. 

Alman Tebliği 

Almanların bir ~k tayyareleri -
nin tahrip edildiğiniı.re diişürüldüğü
nü görmekten mütevellit hoşnutsuz- ı 

luklarını örtmeğe gayret eden Al • 
man propagandasının bu husustaki 
faaliyetine rağmen müttefikler şid

detli bir hava muharebesine giriş -
mişlerdir. Mesela Alman radyosu, 
dün Alman avcı tayyarelerinın şimal 
denizinde iki İngiliz bomhardrm~n 
tay.yaresini düşürmüş olcluklarmı 

ve .gündüzün İngiliz hava kuvvetle. 
rine mensup beş tayyarenin Sar -
brüken yakınında ve bir Fransız 

tayyaresinin de Bitche yakınında 

düşürülmüş olduğunu ilan etmiştir. 
Alman radyosu bir aylık harp esna. 
sında Almanların 37 Fransız ve 27 Berlin, 1 (A.A.) - Garp cep· 
İngiliz tayyaresi tahrip eylemiş ol _ besinde düşmanın topçu ateşi 
duklarmı iddia etmektedir. Fransız Sarrebrock mıntakasında daha 
ve İngiliz menbaları bu rakamların ziyade şiddetlenmiştir. Bunun 
sıhhatini teyit etmemektedir. Hava h aricinde mühim hiçbir faaliyet C 

muharebelerinin hemen hemen miit- ve harp kaydedilmemiştir. Garp. 
tcfiklerin teşebbüsleri üzerine ve ta, iki Fransız ve 10 İngiliz ve 
sırf Alman arazisinde vukua gelmiş şimal denizinde de yine iki İngi. 
olduğunu söylemeğe lüzum yoktur. liz tayyaresi düşiirülmüştür. Al· 
Almanların mühim zayiata maruz man h ava k uvvetleri iki tayyare 
kalmış olduklarının mallım bulun • 1 kaybetmiştir. 
duğunu ilave etmek muvafık olur.,, 1 

: ............ - ... --.. - · - ..... -

Balkan Oyunları Başladı 
Atina, 1 (Hususi surette giden ar- ı ci ve altıncı gelen atletlerimiz sayı 

kadaşımızdan) - Onuncu Balkan alamadılar. Buna rağmen umumi tas. 
oyunları, bugün Yunan Kralı tara,_ nifte Yunanlılar 25, Türkler J.4, Yu
fından merasimle açıldı. Merasimde, goslavlar 13, Rumenler 8 puva.n a.ı .. 
Kral, Veliaht, Başvekil Metaksas, A. dtlar. 
tina büyük elçimiz Enis ve sefaret Bugünün 6 müsabakasında Yunan 
erkanı kordiplomatik bulundular. 30 War 4 birincili~, 1 ikincilik, 3 üçün· 
bin kişilik bir halk kütlesi sahayı cülük, Türkler 1 birincilk, 2 ikinci. 
doldurmuş bulunuyordu. lik, 4 dördüncülük, Yugoslavla:- 1 

Bu seneki müsabakalara, Türkiye, birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, 
Yunanistan, Yugoslavya ve Roman. Rumenler 2 ikincilik, 2 dördüncülük 
ya İ§tirak ediyorlardı. aldılar. 

100 metrede Muzaffar birinci ve 
Melih dördüncü oldular. Bu koşuda 
Yunanlılar tasfiyeye uğradılar. Yük
sek atlamada Kulaç ikinci, 4 X 400 
bayrak yarışında Türk takımı ikinci, 
800 metrede Maksut, 10 bin metrede 
Mustafa, güllede Ateş dördüncü ol
dular. Müsabakalara dört millet iş. 
tirak ettiği için ve yalnız dördüncü. 
ye kadar puvan verildiği için beşin-

Türk bayrağı şeref direğine çekilip 
milli marşımız çalınırk~n bütün halk 
He beraber kral da selamladı. Ço .. 
cukların maneviyatı mükemmeldir. 
Tür k takımı, büyük bir alaka ve tak
dir -celbetmiştir. 

11 inci Balkan kongresi yarın kra
lın huzurile akademi binasında açı.-

1acaktır. 

B. FELEK. 
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Müttefiklerin Zaferi BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 1 

için Dualar Ediliyor ~i 
~ ~ ~ 

~ Defterdara Gelen Havale ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı 1 slA IVIAIR·OlNlt'\ .1 
! Ml•l~IAIDI t IYIRlllrK 
3 UIR •nl4IYI ·• LIA 
4 KiTlNl.IMIA. NiATR 
5 Al SIAIF .-i"i sl.&.IHIA 
6 TIAIRI 1' •• , f IN/AIM 
7 E·ILL~. BfAl.IF. NIE 
6 LIEl•lslA IKIA B_fil 
9 'E• RIAIBI ı ITIA ,.,A 
11 iilKIEIM\AILlilYIE•. 

ANKARA RADYOSU 
Tflıokiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

Londra, 1 (A. A.) - Kral ve kra
liçe bugün Saint Pauldaki bir dıııi 

ayi~de hazır bulunmuşlardır: 1~üt. -
tefiklerirı zaferi içi~ dua edılmıştır. 
Ayni dua İngilterenin 100 kilisesin
de tekrar olunmuştur. -~ ~ 

•><><><><:-OC<)<)<>e<><• •><><><><><><><>e<;<><• 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
T. A. Q. 19,74 m. 1519~ Kes. 20 Kw 
T. A P. Sl.70 m 94!1R Kr4 ?n '<'.w Londra, ı (A. A.) - Canterbury 

baş piskoposu Vestminster kilis.~si.~
de bugün yaptığı bir varzda Buyuk 
Britanyanın Almanya tarafından tat 
bik edilen harp usullerine müracaat 
etmiyeceği ümidini izhar etm~ ve 
demiştir ki: 

(Bu lıikayenin zevkine vara , 
bilınck için şunları bilmek gerek: 
Eski rejimlerde aylıklar munta -
zam ·vcrilınez~i. Hele ordu gibi 
toplu bulunan kıtalara mensup o
lanlar çok sıkıntı çekerlerdi. Bir 
yerde bulunanların ayhkları ta 
başka bir yerin maliyesine lrnvalc 
edilir ve oranın defterdarı veya 
malmüdürü ise, ''bugün git, yarın 
e-el" diye savsaklayıp vermezdi. 
Bu yüzden nice komik ve !;Oğu e
lemli işler meydana gelmiştir.) 

* A bdülhamit zamanında Müf_ 
redat ikinci katibi idi. 

Meşrutiyet devrinin ilk ayların-
da tahsilat mua;vinliğine çıktı ve 31 
mart isyanından sonra yakalandı, 
fakat yeter delil bulunamadığı i
çin hem asılmadı, hem beraet etti. 
Bu kelleyi kurtarış, onu muavinlik
ten muhasebeciliğe fırlattı. 

Atatürkün milletle elele açtığı is· 
tiklfı.1 mücadelesi yıllarında İstan
bulun en görünmez bir bucağın:ı 
sindi, bir gözünü kapatarak Ana. 
doluyu gözetledi ve eğer yanında 
şüphe edeceği birisi val'sa Anadop 
luya dua etti, yoksa, Beyazıt mey
danındaki Maliye Nazırına varıp 
bir defterdarlık koparabilmek için 
Anadoluyu ağızlar dolusu yirdi. 

Fakat kısmet Tanrtsı bu, ulu
lar ulusudur. İki gözüm, bir ka. 
pıyı kaparsa öbürünü açar. Hele 
devridilarayı cümhuriyetin ilk gün 
leri epeyce gafletlere düşülerek 
hemen bütün kısmet kapıları art. 
larınadak açılakaldı. O da bu ka. 
pılardan birinden yanlamasına sü
zülerek girdi ve bir defterdarlık 
koltuğuna yerleşti. 

Tıpkı midye gibiydi. Tuzlu denjz 
ve eski gemi gövdesi bulduktan 
sonra Ak.deniz, Karaclcniz, Yeşil
deniz, Mordeniz, Tozpembedeniz 
falan kendince hep birdi. Yapışa. 
kalacak bir saç gövde, emecek tuz. 
luca bir su, ve yengeç şerrinden 
koruyacak sağlamca bir çift kabule 
İşte hayat! Otesi hep fasafiso ... 

Müfredat ikinci katibi iken bir 
kaç vezir, beş on paşa, yirmi otuz 
rütbeibala ricali ve hepsinin tu
tarından ki misli daha çok kırmızı 
fesli saray hafiyesi tanırdı. Her ta. 
nıdığına karşı da vazifesi belliydi. 
Etek öpmek, hakipaye sahiden yüz 
sürmek, katiplik etmek, küçük bey. 
leri geZTniye götürmek, halayıklarla 
talfal~ın v~rdikleri siparişleri çarşı 
dan yüklenıp harem dairesinin ka. 
pısında beklernekr heniiz rahmeti. 
rahmana kavuşmamış bulunan ve 
devrin delikanlılarına pek büyük 
iyilikleri, yardımları dokunan Be
yoğlundaki bastonlu tüysüz Haçi
ğe haber ulaştırmak, çiçek bozuğu 
Olganın Kervansarayından o haf. 
tanın yeni havadislerini getirmek, 
Benli Nuriyeyi beyefendilere ve 
paşalar hazeratını beli kırık Nı. 
rnete tanıtmak... ~-.--

0 kadar haysiyetsizdl ki, ona rn. 
ray ve polis curnalcılığı bile ettir
rn~kten çekiniyorlardı, edeceği cı..r· 

nalı öte taraftan edilene satar di
ye. Ancak bu sayede Meşrutiyet 
inktiabına (yüzü ak ve hamiyeti 
mul7°akj' olarak çıktı. 

* 1 G temmuz 1908 cuma günü 
ilan edilen hürriyetten son

ra, ki muhasebeciliğe yükseldiği 
zamanlar ise; dört yüzden fazla 
hürriyet kahramanı, üç bin yedi 
yüz altmış sekiz fedai, bunun beş 
misli hürriyet kahramanı muavi. 
ni ve dokuz kat fazlası ile yamalr' 
fedai tanıdı. 

Onlara Topal Ayşede ziyafet çe
ker, Mühürdardaki P~ltek Fat
nıada eğlendirir, Yüksekkaldırım
daki Forsa otelinde gizli saz toplar, 
Kamilde dans, ŞişlLe konferans 
tertiplerdi. Bunlardan başka KJ.ra 
Surpiğin evinde Halaskaran parti. 
sinden hiçbir muhalifle yüzyüze 
gelmediğine, Galata köprusünde 
hiçbir itilafçı haine selam bile 
vermediğine ve mesela dün gece 
KadıköydekiHamdinin gazinosunda 
aziz vatan için ağladığına, mi11et 
:ığrunda dört hain tepelemesine 

Yazan: 
AKA GÜNDÜZ 

kılucu kaldığına namusu, şerefi ü. 
zerine yeminbiÜah ederdi. 

O derece aşağılıktı ki, Umumi 
Harpte milleti soyup ekm\.?ksiz bı
rakan meşhur İaşe Nezaretinde ona 
iş vermemişlerdi. 

N e z a r e t i ınfüeahhitlere 

taksiltle satmaktan çekinmez diye. 
Bu sayededir ki, Milli Mücadele 
devrine (yüzü ak, doğruluğu inu. 
hakkak) bir durumda ulaştı. 

Bazı günler hamiyeti pekçe co. 
şardı. İşte öyle günlerden bir gün 
şairliği ve besteciliği kabardı, söy. 
le bir şarkı düzenledi; 

İzmiri alacağız 
Kordona salacağız 
Kazanca dalacağız, ht!y! 
Bize devrancı derler, Hey! 
Bunu Ankarada Milli bando se-

fi bulunan meşhur İzmirli üstat 
Zühtüye gönderdi. Her akşam Taş
han meydanında çaldırsın için. 
Fakat üstat onu ve marifetlerini i
kinci Kordondaki (Sakcıllı) nın mi. ' 
safirhaneslric1en pek iyi bildiği için 
bu güfteyi parçalayıp Bentderesi
ne attı. 
Paima~kapıdaki Hürrıyet ve İ

tilaf Partisinin merkı?zine gitti, 
yüz bulamadığl için eski dostları
na İtilctiçllann pek kopuk, pek va
tan haini olduklarını bir daha ar. 
zetti. Milli Mücadelecilerin de bir 
kaç Men'i ihtikar komisyonu kar. 
maları hakkında gizli raporJar ver
di, dualar etti. 

O derece mayasızdı ki, ne bir ki
şi raporlarını okudu ne dualarına 
amin diyecek tek kimse bulundu. 
Bu yi.izden inkılaba karşı açık bir 
aykırılığı görülemedi ve cümhu. 
riyete (yüzü ak ve sadakati par -
fak) olarak aktarma ediverdi 

* D efterdar olduktın sonra da 
ttınıdıkları çoğaldı: On, on 

beş tane Sirkeci meyhanelerinden 
Salıpazarına mavzer fişt!ği kaçır. 
ma kahramanı, kırk t:ıne İngiliz
lere ka~la gözle karşı gelmiş fedai, 
Karakol, Mimmim, Müdafaai Hu
kuk gibi gizlJ. ve milli teşekkülleri 
bildikleri halde ser verip sır vcr
miyen faziletliler, cümhuryetiıı ge
leceğini gelmeden önce bilen nü. 
fuzlular, ve saire ... 

Bir gün Damat Feriuin yakın a
damlarından iken vaziyetıni ôrtbas 
edip kalan birisine rastladı, herif, 
eski kapı yoldaşc saydığı için ko
nuştu: 

- Vay beyim, efendim! Defter
da.elığını tebrik ederim. Böyle ne. 
reye teşrif? 

Hafif tertip kurumlu bir tonla: 
- Bizim, Yunus Nadiye gidiyo. 

rum! Çok var ki göl'mcdi m. Hem 
biraz ~akalaşırım, hem ahvalden 
'konuşurum diye ... 

Karşısındaki afalladığını belli et
memek için tanımaz göründü: 

- Hangi Yunus Nadi Bey? 

- T~ınırnaz mısınız canım? Es· 
kiden Sıratımüstakim gazetesine 
Hüseyin Cahitle, Namık Kemalle 
yazılar yazardı. Bizim Nadi canım! 
Yeni Gün mecmuası (!) sahibi, 
hariciye encümeni reisi, şu durun 
tal'if edeyim: Zayıf, uzun boylu: 
sivrice sakallı, ince sesli. 

-- YaM!!! ö.Yie miii?? Maşallah 
tetebarekiıllah. Güle güle, yine gö~ 
.rüşürüz beyim, yine görüşürüz. 

Bir buşka gün Babıali Maliye 
nazırlarından biriSile karşılaştı. 
Nazır eski günlerin tesirine kapı. 
!arak yüksek perdeden konuşmak 
gafletinde bulundu; 

- Merhaba! Nasılsın, iyi misin 
balı..alım? Defterdar olmuşsttn sa. 
hi mi? Aferin, sen zaten işinin çı
kar yoflarını bffirsin. Bu sefer pos
tu kaptırrnamıya gayret et. Eh ne. 
reye böyle? - -

Nazrı-m kabalığına içerlediğin. 

den ölçüsüz endazesi:r. kaptı koyu. 
verdi: 

- Bizim partinin umumt katibi 
bizim Cemil Sey,' Dahiliye Vekili 
bizim Ferit Bey, Maliye Vekili bi-

' 
zimkiyle beraber dün gelmişler, 

bizim eve uğrayıp selam bırakmış
lar, eski arkadaşlar, gfül.1esem bel. 
ki gücenirler dedim de, şöyle bir .. 

Yenileri tanımıyaii eski Nazır 
sordu: 

- Kim bu Cemil Bey? Kim o 
P'erit Bey? 

_ Aı tanımıyor musunuz't Ce. 
mil Bey, işte, esmer, enine boyu. 
na levent! Eski Mülkiyei şahane 

mezunlarından. Vefa idadisinde 
~ınıf arkadaşı idikı 

_ Yaaa!! Öyle mili? 

* 
B izim defterdar .bey.efend~, 

bizim, sizin ve hıç kımsenın 
haberimiz olmadan dehşetli bir şöh
ret ve ölçüsüz bir nüfuz sahibi ol
;lu. Hatta Ankaranın Karaoğlan 

çarşısında, Freskonun barında. 

Bentderesindeki bahçeli meyhane. 
de bile bu bilinmez adamın adı ko. 
nuşuluyordu: 

- Bu büyük milli mücadelede 
nice kahramanlar çıktı ki, derin 
feragatlarile inkılap tarihinin bir 
kenarında kalmağı tercih ettiler. 

- On beşlik obüs toplarını tay. 
yare ile Sakaryaya o kaçırmıj. 

- Hususi katibi ~öylemiş, bir 
gün Taksim kışlasındaki mitral
yözleri kaçırtırken düşman bas -
mış, dolu bir mitralyözti kendi e. 
lile işletip hepsini püskürtmüş. 

_ Daha ilk günlerdenberi he -
yeti temsiliye ile mektupla~ırmış. 

- Zati biz böyleyiz işte. Ka.. 
dir, kıymet bilmeyiz. Adamcağızı 
defterdarlıkta bırakıp çürütüy<>-
ruz. 

Mullalil'ıiğe başlıyan bir kaç ga
zetede (Kenarda bırakılan bu meç. 
bul kahraman) hakkında ve hükü
met aleyhinde ateşli yazılar çıktı. 
Muhabirler teller çektiler, anket. 

BUGÜNKÜ BULMACA 

Pazartesi, 2. 10. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği (Pl.). 13.30 - 14.00 Müzik 
(Karışık program - Pl.). 

1 2 3 4 5 6 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat aya
rı. ajans ve meteoroloji haberleri, lR.25 
Milzik (Radyo cazı), 19.00 Konuşma (Ço
cuk terbiyesi hakkında), 19.15 Tilrk mü-

7 8 9 10 zii:(i: Çalanlar: Vecihe, Ru~en Kam, Cevdet 

"Bizim davamız kadar doğru ve 
yüksek bir davanın müdafaas~.nı hu 
davaya layık vasıtalarla mudafaa 
etmek kararında olalım.,, 

1 •ı 1 1 

3 
1 1 1 1 1 1 1.I_ 

-, . -,-,-. 1 
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Kozan. Okuyan: 
1 - Sadi Ho'!'ses: 
a - Osman Bey: Hicazıhümayun peŞl'e

\'I, b - Bimen Şen: Hicaz sarkı (Hastayım 
derdi deruna), c - Saliıhattin Pınar: Hi
caz şarkı (Leyla gibi hıçkırsa), d - Zeki 
Arif: Seteraban şarkı (Kız vücudün ~Hl 
kokan, e - $eteraban türkü (Oduncular 
dağdan odun endlrir). 

2 - Mefharet Sağnak. 
a - Vecihe: Kanun taksimi, b - Şem

ı:ettin Ziya: Hüseyni şarkı •Yasfanıp yat
mış firaşi nazına). c - Ahmet Ra~lm: Hi
caz şarkı (Can hastasıyım), d - Enderon-

Cezairliler Fransaya 
Müzahir 

Paris. 1 (A. A.) - Cezalr beledi
ye reisi Daladier'ye gönderdiği bir 
telgrafta Cezair vatandaşlarının ge~ 
çen harpte olduğu gibi bu sefer ~e 
kati zafere kadar çözülmez bir bag
lılık ve tam bir itimat içinde müc:ı
deleye azmetmiş bulunduğunu bil .. 
dirmiştir. 

lu Yusuf: Hicaz şarkı (Atesi aşkına rap- Tekirdağında Zelzele 
SOLDAN SAGA: tettin), e - Şehnaz şarkı (B,;n perişanım), Tekirdağ, l (A. A.) - Bu sab:ıh 

ı - Bir iş - Çok yaşamıi biri. t - Nikolaklnln saz semaisi. 20.15 Konuş- . 
2 - Şehreminliği. ma (Doktorun saati), 20.30 Türk milziği Tekirdağında saat 5,46 da dort sanı-
3 _ Uyumaktan emir - Bir böcek - Bir (Fasıl heyeti), 21.15 Müzik (Kiiçük or- ye süren ~iddetli bir zelzele olmuş _ 

nota. kestra) Şef: Necip Aşkın: 1 - Siede: Na- tur. 
4 _ Çehre - Hayat hira (İntermezzo), 2 - J. Strauss: Ha-

5 - Bir nota - Hayvan. zlne valsi, 3 - J. Strauss: Güzel ilkbahar iSTiKLAL. CADDESiNDE:. 
6 - Sağlık - Kovımık. (vals), 4 - Paul Lincke: Olur - Olur - O- "K O M E D 1., KISMINDA 
7 - Fasıla - Bir nota. lur ($en parça), 5 - Ziehrer: E~kiya o- 2 _ ıo _ 939 Pazartesi akşamı 
8 _ Bir nota • Kuvvetli - Bir edat peretinden potpuri, 6 - Schubert: Marş, Saat 

20
.
30 

da 
9 _ Volkan. 22.00 Ajans, ziraat, esham, toh\•ilat, kam- \ K 

1 
K E R E ı K ı 

10 _ e~~~~;A~i~~~taı: biyo - nukut borsası (Fiya~, ' 

ı _ ~;~~~un belli bir kısmı - Şifa , 1 ş • -B A lııtı..I K A s 1 1 
2 _ Bir çalgı - Bir içki. T " 
3 - Mlllet - Bir nota - Bir emir. e 
4 - Bir nota - Yükseltmek - Kı~ın bu-

lunur. 
5 - Bir oyun - Müstesna. 
6 - Çünkü - ilaç. 
7 - Bir hayvan - İçinde - Tevariis 
8 - Bir nota - Eziyet - Bir nota. 
9 - Bir zamir - Bir renk - Bir gazete. 

10 - Göğils - Can~ı. 

Orta Anadolunun 

Su ihtiyacı için 

1939 Küçük Cari 

32.000 
Hesablar ikramiye Plana 

Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 A9ustos, 1 EyUil, 1 lkinciteırin 

iKRAMiYELER 
Lira 

lcr açtılar, röportajlar yaptılar. _ 1, Konya, (Tan) - Vilayetimizin ve 
1 
5 
8 

Adet 2000 Liralık 
1000 
500 
250 
100 

2,000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,00;0 
4,750 
6,250 

,, * Orta Anadolunun hayati ihtiyacı o -

D efterdar bey kalpağı büy,üt- lan su işini esaslı surette hal için 
tü, fakat partililer gibi iki merkezi burada ve Nafıa Vekaletine 

yana doğru yelpazelemesine gıy· merbut olmak üzere teşkil edilen su 
medi de ikinci grup muhalüleri b.i.. işleri 15 inci şube memurları gel -
çiminde alınşakına doğru kayıkla- mişler, mühendis İzzet Ağışın idare
masına geçirdi. 'Yarım külot panto. sinde çalışmağa başlamışlardır. 
Ionunu tam külota çevirtti. Vali- Bu şube, Ilgın ve Ereğli batak • 
nin önünde yürümiye başladı. Bir lıklarının kurutulması ile de bilhas. 
sakat adamla bir asker ailesini O• sa meşgul olacaktır. 
dacılirlakapı dışarı attırdı. Bir -o-

mütekaidi şamarladı. Bir (Malul Muğla Mebuslarının 
Gazi) dayanamadı, defterdara bi- Tetkikleri 
raz çıkıştı. Sen misin çıkışan? (İ- Muğla ı (A. A.) - Halkla te '-

16 
60 
95 

250 

435 

,, 

" ,, 
50 
25 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 

,, 
" 

32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yaln1Z 

para biriktirmiş olma~ ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
fayı vazife esnasında vazifei m:;· masta bulunmak ve tetkikat yapmak 
resirıe müdahale ve makamı c üzere vilayetimiz mebusları buraya 

deftfildariyita~~)madd~erinden g~m~~rdir. Mebu~~~u ya~d~ ~~~~~~~~~~~~ 
mahkemeye verdirdi. Bır jandarma itibaren vilayetimiz kazalarını geze- ~ -- iWi 
mülidmini kadro d>şı, bir kaç g;nç ceklerdir. ~ AN L J BANKA S ( l!l! 

'--------·--------------------~ 
m~~::ı t~~.~;~r~~rulmuş, vekii- Yonuna götürürlerken yeni bir ma. a OSM TORK ANONİM ŞiRKETi ı,; 
letler ikiŞer, Üçt!r dar odalara an- lül eJin~ geçirdiği bir karyola de- ~ ' 
cak sığışabllmişler, işlerde tabia. mirini defterdarın dizkapaklarına . J~ TESİS TA Ri H İ 1863 
tile zorluklar çekiliyor. Bunlar - havale etti. Hepsini tuttular. Çün-

1
9!,P Sıarıilm ve Türkipe Cümhuriveti ile münakil m~kaı1e.len~m_esf ~-' 

dan başka -eski bozuk düzen kanun- kü havaleleri gelmiyen hakların 
2292 

Nıım,ualt J0/6/1933 tarihli kanunla fdsdık eddmıştır • 
ların bir çoğu henüz kaldırılma- hususi ve ÔriJlnal tarzda almamı. i ( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 
mış. yacağına dair eski hukuk kitapla. 

Bir gün Sakarya cephesinde ma· rında maddeler vaıodı. Ve henüz Sermayesi: 10.000.000 ingllfz Lirası 1if\ 
luAl kalmJŞ bir gazi aylığını almak lıunJar düzeltilmemişti. Hükümleri~! ai 1 9Irl 
için 28 daire, 76 kalem, 499 masa yürüyen o maddelere göre hepsi ıh lya a çes : '.JI t t k i 1.250.000 l9giliz Lirası _ 
dolaştıktan sonra defterdar beye yakalandı ve ortada malül gazi kal- ~~ı I· 
geldi. DefterClar eski maliye usu- m.ı.dı. Nasıl kalmadı? Aileleri, a- Türl<iyenin başlıca Şehirlerinde 
lüne uyarak ilk tahtada tersledi: naları, çocukları kaldı. Bu sefer de PA RIS, MARSI L VA ve N f S'de 

- Havale yok! defterdarın yatırıldığı Guraba pav 1 lONDRA ve MANÇESTER'de 
-Var mı, yok mu? Orası benim yom.na onlar geldiler. Arkaların. MISIR. l<ll3RIS, YUNANiSTAN, IRA.~. ,lRAK, FiLiSTiN 

bileceğim iş değil. Ben şu dosya. dan dullar, yetimler, mütekaitler, ve MAVERAVI ERDUN de ili)• 
ya göre haltkımı almıya geldim. uıemu.rlar, iş sahipleri geldiler. a:n 9J~ 

_ Havalı? yok dedik ya! Kaşla göz arasında köşedeki bak. <nP Meı~ez ve Şubeleri <lif) 
_ Havalı~ kime gelcce

1

~? kala bir teneke Batum gazi hava. 3.if_ 1 VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN. SURiYE, LÜBNAN JlE 
_ Bana gelecek! Laf anlamıyor le etti1er. Erbabı mesalih kadınlara l~~~ Jili 

musun? havale e\ti. Kadınlar babasız ço- ... b . 
1 

. d fE 
k h filvalleri ve bütün Uünyaaa t\Cenıa ve Muha ar erı var ır _ öyleyse sana bir yuın~u 3 - cuk1ara havale ettiler. Böylece el· 

vale edeyim de işim çabult görül- ı , den ele navale oluna oluna defter- ~ 
sün. darın karyoasına kadar geldi. Dök. 

Malül gazi sagTaın kalan tek ko- tüler, kibritlcdiler ve defterdar be. ~ 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

nesabı cari ve mev~uat hesapları l<üsadı. 

Tıcari krediler \.'f' vesaıklı krediler küsadt 
!unun şahmerdan kuvvelindeki yin canını • tavana kadar yükse- ~ ... 
yumruğunu defterdar beyin sura- len alevlerin ortasında - cehenııe. ~ 
t>"- telgrafln havale etti. Defter- me havale ettiler. ;ın; ~ 
darın :burnu kırıldı. Vuranı yaka. * ı 9k ın 
ladıli?."" Bu çeşit havale tesirli, ~az kuvvet- m 1 T urkiye ve Ecnebi ml!mleketler üzerine keşide se~edaı 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa iizerıne avans. 

iskontosu. 

. liymiş. Bütün havalelerı yakmış, E rtes1 gün bir başka gazı, 
il bitirmiş. Ertesi giin bütün gazete- ~ En yül<sek emniyet sartlarını haiz kiralık ı aef ter dar beyın çenes. e • ) 

ler şöyle bir tamim neşrettiler: Kasalar Servisi vardır. · karışık kafasına bir baston hava• (Türkiye Cümhuriyetiııde "hava- 1 i 
le etti. Dicılcri döküldü. · 1 ·· ·· 

:ıı le,, kaldırılmış ve "hava e,, sozu- Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya Daha ertesi gün bir başka arka· 
1 

· t' ) ~ 
D f nün kullanılması yasak cdi mış ır. w kumbarasız) tasarru. f hesapları~açılır· ~ , ı daşları bir tekme havale etti. e • 

Bütün millet candan yürekten terdarın beli iki yerden çıktı. On. 
1
. ') ~~~~ 

ları da tuttular. bir Oh! çekti ve (Yaşasın inkı ap. ~~~~~~~ı·:C::7·>c-;;::ı:;: . ., . 
Defterdarı sedye ile Guraba pav. diye avaz avaz haykırdı. 

Scnedat tahsilatı ve saire. 



RADVOLiN 
ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. kırıkhk', ve bütün a9rılarınizı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
g g g Her yerde . pullu kutuları ısrarla isteyiniz. H -

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonunda n : 
Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniğinde 3290.84 lira keşifli tesisat bağlama ışıe

ri 5-10-939 Perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin 247 liralık muvakkat teminat makbuzlarile 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden alınmış ve
sikalarile gelmeleri. Şartname ve ilişikleri her gün Rektörlükte görülür. (7473) 

~ ......................... _. ......... !~ 

Leyli Tıp Talebe Yurdu 
Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA1etince bu sene Leyli Tıp Talebe Yurdun:ı 
kabul edilmi~ oldukları kendilerine tebliğ edilmiş bulunan talebelerin 30-l 0- 939 

günü sabahı Yurda müracaat etmeleri ve uzak mesafede bulunan bu gibi tale
belerin mezkur günde Yurtta bulunma t üzere hareket günlerini tayin etmeleri 
ilan olunur. (7706) 

Milli Müdcafaa Vekaletinden: 
VekAJ.et tercüme şubesine bir fngilizce mütercimi aunacaktır. AynJ zamanda 1yi 

fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak lm tihanda ehliyet sabit olunca bidayette ve
rilecek ücret 160 liradır. Bu Ucret gösterilecek mesai ile (210) liraya kadar çıka
nlabilir. Talip olanların hal tercilmelerlle birlikte Vekalete birer istida ile müra-
caatları ilan olunur. (512) (7836) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
U. idaresi llônları 

Muhammen beden 1560 lira olan 2000 adet batarya sandıkları için kurşun kaph 
pirinç ön kontak pli.katı. 1000 adet batarya sandıkları için kurşun kaplı arka kontak 
plakaıı1. 2000 adet batarya sandıkları iştirak kabloları için kur~un kaplı çatal irtibat 
başhfı 9.10.1939 Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme nsuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 117 lirahk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 
Tesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ı1artnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmalı:tadır. 7645 

* * Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet metal izabe ocağı 16-11-1939 Perşembe 
ıünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 187.50 lirnlık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vıır
meleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşnda te-
sellüm ve sevk şe:fü~inden dağıtılacaktır. (7674) 

••öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM• 1 
L Hakkı Katran Pastilleri de vardır. • 

Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 
500 kilo ince ve 500 kilo kaim makine yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

3- 10-939 sah günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma ko_ 
misyonunda yapıiaçaktrr. Hepsinin tahmin bedeli 270 lira kati teminatr 40 lira 50 
kurugtur. Nünıunesi komiwonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gel. 
meleri. (260) (7782) 

ll-- ll--
1000 kilo amoalajlık kuru ot alınacaktır. Pazarlığı 3-10-939 salı günü saat 14.15 

de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. is-
teklilerin kati teminaUarile belli saatte komisyona gelmeleri. (262) (7872) 

* * 425 Kilo çivi 
500 " Balye çenberI. 
300 Adet 2,5X5X3 ebadında sandık başlık çıtası. 
500 " 4X20X2,5 " " tahtası. 
500 ,. 4XlOX3 " Uta 
Yukarda yazılı ambalaj malzemesi 3-10- 939 salı günü saat 14.30 da Tophanede İs

tanbul levazım Amirliği satınalma kom Is yonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklil~-
rin kati temlnaUarile belli saatte komisyona gelmeleri. (263) (7874) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilônları 
Marmara Üssübahri K . Satın alma komisyonundan: 

Cinai Klloıu Tahmin flatı 

Kuruı Sn. 
ilk teminatı 

Llra Kuruş 

Sığır eti 

" 

94900 fzmit 
73000 Darıca 

167900 

27 
27 

50 
50 

1957 
1305 

32 
62 

I - Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacından olup yukarda miktarı yazılı sı
ğır eti bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 l. Teşrin 939 Pazartesi günü saat 16 da İzmitte Tersane kapı
sındaki komiıo~·on binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankarada levazım dairesi Reisliğinden, İstanbulda Kasımpaşa
da Dz. Lv. ~aımalm:ı komisyonundan ve komisyonumuzdan 231 kuruş mukabilinde 
alınabilir. Bu miktar et, bir veyahut ayrı ayrı iki talibe ihale edilebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu işle al§.kadar 
olduklarına dair istediği Tıcaret vesikalarını ve yukarda hizalarında gösterilen ilk 
teminatlarlle b irlfatc mezkQr kanunun tarifatı veçhile tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon ba;ikanlı-
ğına vermeleri. "7465., 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (34.452) lira olan (120.000) kilo pirinç 19 - I. Tesrln .. 
939 tarihine rastlayan perşembe günii saat 14.30 da kapalı zarna alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2583.90 lira olup §artnamesi her gün komisyondan (173) ku
ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli !(Ün ve saatten bir sant evveline kadar Kasım-
faşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabl11nde vermeleri. (7721) 

TAN 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici. 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda yazılı iaşe maddeleri kapa
lı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltme Mersin'de Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bit' saat evveline kadar 
kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler Mersinde Asker! Satınalma 

komisyonunda mevcut şartnameleri görebilirler. (439) (7441) 
Clnal Kilo Muhammen ilk teminat ihale gUn ve aaatl 

bedeli Llra Kr. 

Un 
Pirinç 
Bulgur 

540,000 
48,000 
60,000 
48,000 

62,100 
11,040 
5,700 
7,200 

4355 
828 
427 50 
540 

4-10-939 .. .. 
10 
11 
15 
16 Kuru Fasulye ,. 

* * Garnizonu Miktarı 

Ton 
Tahmin bedeli ilk teminat ihale ıekll gOn ve aaatl I 

Lira Lira Ku. 

Babaeski 450 15,750 1182 K. Zart 16-10-939 11 
Babaeski 360 12,600 945 " " 11 
Kaynarca 360 13,500 1012 50 " " 16 
Hayrabolu 360 12,600 945 " " 16 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı tçin 8 taksitte alınacak kuru ot mikdar, tah
min bedel ve ihale gün, saatleri yukarıyı:ı çıkarılmıştır. Evsaf ve şartlan komisyon
da her gün görülür. İsteklilerin kanuni evrak ve vesikalarile teklif ve teminat 
mektuplarını belli gün ve saatten bir ııa::ıt evveline kadar Lüleburgazda Tümen Sa-
tınalma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. (466) (7610) 

• 

* * Elmalıdaki kıtaatın ihtiyacı olan 270,000 kilo un kapalı zart ile eksiltmeye ko-
nulmuştur. Şartnamesl lspıırtada '!'iimen ve Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın 
alma komisyonlarında görülür. Tahmin bedeli 33,750 lira ilk teminatı 2561 llra 24 
kuruştur. Eksiltme 9-10-939 Pazartesi günü saat 16 da Ispartada Tümen satın al
ma komisyonunda ytıpılac:ıktır. İstekliler belli gün saat 15 kadar teklif mektuclarını 
Ispartada tümen sat.n alma komisyorıuna vermeleri. "465., "7611,, 

* * Elazığ iç'n 500 ton lavemarln mı.ıden kömil.ril satın alınacaktır. Tahmin bedel! 
lG,000 lira ilk temimıtı 1200 liradır. Şartnamesi Elaz.ı~daki asker! satın alma ko
misyonunda .!?Örülür. Eksiltme 11'\-10--939 Salı günü saat 11 de kapalı zarfla ola
caktır. Teklif mektnı:ları 10-10--·93~ ~nü saat 10 kadar ElAzığda askeri satın almıı 
komisyonuna verilmiş olacaktır. '467,, "7612,, 

* * ElAzığ için lf:50 ton odun ~lttıacaktır. Tahmin bedeli 33,000 liradır. Şartnamesı 
Elazığdaki a~ked sat.n alma komisyonunda görülür. Eksiltme 11-10--939 Çarşambr 
g!inü, saat 10 da kapalı zarfla yapılacaktır. İlk temim:ıtı 2475 liradır. Teklif mektup
ları 11-10-939 .iıünü saat 9 kadar Elazığdaki komisyona verilmls olacaktır. 

"468,, "7613., 

* * İzmir mÜ!ltahkem mevki birliklerinin 282,000 kilo sığır eti ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16-10-939 pazartesi günü saat 15 de 
İzmir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutan 
70500 lira ilk teminatı 4775 liradır. Şartnamesi komisyonda görillebilir . İstekliler 
Ticaret Odastnda kayrth olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şart. 
namesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en aı 
bir saat evvel Ko. na vermiş bulunacaklardrr. ( 496) ( 7785) 

. * * 
Bergama garni7onu birliklerinin ihtiyaçlan olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 28800 lira ilk teminatı 

2160 liradrr. İhalesi 16-10-939 pazartesi günü saat 16 da Edremit Tüm. satın alma 
komisyonunca yapı~acaktır. Teklif mektupları saat 16 da Ko. na teslim etmiş ola
caklardır. Şartnameyi görmek ve okumak isteyenler komisyona müracaat etsin. 
ler (497) (7786) 

* * Ku!iadasında ciheti askeriye tarafından gösterilecek mahalde yapılmak üzer e 
bedeli keşii 78,894 lira 55 kuruşluk iki adet paviyon ile 14,539 lira 8 kuruşluk bir 
ahır ve 5013 lira i 4 kuruşluk bir mutfak ki ceman 98,447 lira 37 kuru,lulı: inşaat 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 16-10-939 pazartesi giinü saat 11 d~ 
lzmirde Bornovada askeri satın alma komiıyonunda yapılacalrtır. Muvakkat temi. 
nat 6172 lira 45 kuruştur. Bu inşaata ait resim, plan, fenni ve hususi şartname her 
gün İ.lmir Bornovada askeri satmalma komisyonunda görülür. Bu işe istekli olan 
lar Nafia VekAletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası göstermeı:i ve bizzat yük
sek mühendis veya mimar olması veyahut bu şartları haiz olmadığı takdirde hu işin 
fenni mesuliyetini üzerine alacak bir mühendis veya mimarı inşaatın devamı müdde
tince istittdam edeceğine dair noterlikten tasdikli senet vermesi şarttır. E1<siltmesine 
girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eti maddelerinde ve 5 nci maddede yazılı vesi
kaları ve kanunun 32 ve 33 cü maddelerinde yazılı tari!at daire..<;inde teklit Ye temi
nat mektuplarını ihale saatinde~ bir saat evveline kadar adı geçen komisyona ver. 
meleri (7802) (501) 

* * Beher porsiyona tahmin edilen :!iah 8 kuruş olan 100.000 ita 500.000 por-;iyon 
çorbalık sebze komprimeı:i pazarlık sureti le satın alınacaktır. İhalesi 6-10-939 cu
ma günü saat 11 dedir. Kati teminatı GOOO liradır. Evsaf ve şartnamesi 200 kuru
şa Ankarada M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle ve yukarda yazılı kati temi
natile birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (511) (7832) 

* * Beher metresine tahmin edilen 1'latı 80 kuruş olan 140.000 metre e-kmek torbalık 
bez pazarlık suretile satın alınacaktır. İhalesi 6-10-939 günü saat 14 dedir. Kati 
teminatı 13,700 liradır. Evsa.f ve şartnamesi 560 kuruşa Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ci.i 
maddelerinde gfü;terilen vesaikle ve yuk:ır da yazılı kati teminatlarile birlikte ihale 
saatinde Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. (510) (7833) 

* * Beher porsiyonuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 100,000 ila 500.000 porsiyon 
çorbalık sebze komprimesi pazarlık sure tile satın alınacaktır. İhalesi 6- 10-93.9 
cuma günü saat 11 dedir. Kati teminatı 8500 liradır. Evı:af ve şartnamesi 300 kuruş 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satınalm a komisyonundan alınır. Pazarlığa gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle ve yukar
da yazılı teminatlarile birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. V. satmalma ko-
misyonunda bulunmaları. (509) (7834) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için 11000 litre benzin ile muhtelifülcins otomobil yağı 

açık eksiltmeye konulup muayyen günde talip zuhur etmemesinden ihalesi 10 gün 
müddetle uzatılmıştır. 

Alınacak benzin ve yağların muhammen bedeli 1804 lira olup muvakkat temina
tı 153 lira 30 kuruştur. 
Şartnamesi tatil günlerinden maada hergün adliye levazım dairesinde görülebilir. 
Eksiltme 9-10-939 pazartesi günü saat 14 de Sirkeci Aşir sokak 13 numarada ad-

liye levazım dairesinde yapılacaktır. (7861) 

2 - 10 . 939 
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Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

• • 
lşletmesı 
• .A 

ilanları 

2 Birinciteşrinden 9 Birinc:iteşrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimler i, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattı na 

Bartın hattına 

lzmlt hattını 
ıl 

M udanyı hatt ı na 

Bandırmı hattına 

Karablga hattına 

1 mroz hattı n ı 
Ayval ık hatt ı na 

lzmlr aUrat hattın a 

NOT: 

Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cumhuriyet) ve 
Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımıı:ı.dan. 
Not: tJ .Birlnciteşrinden itibaren Cuma gUnleri saat 
10 da doğru Trabzona dördüncü bir posta kaldırı-
laf'aktır. ı 

Salı 111 de (Canakkale), Cumartesi 18 de (Anafar
ta ). Sirkeci rıhtımından. 
Sah, Pe~embe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtunırıdan. 

Paza::tesi 13 de ve Kış tarifesi mucibince Salı 9.50 
de, Çarşamba, Perşembe ve Cuma saat 15 de ve 
Pazar 9.50 de (Muakaz). Cumartesi 13.30 da (Sus). 
Galata rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Ga
lata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Ana
:farta) \'f! Cumartesi 20 de (Çanakkale). Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtımın
dan. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 
Not: Cı.ımarte1l postası K ıı tarifeılne gl5re lzmlre 
l<11dar gldecekt lr. 
Pazar 11 de · cTırhan). Galata rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numaralan ya
%1lı Acentelerden öğrenilir. 
Galata Bat Acente1161 

Ga lata Şube Acente ll61 

Galata nhtımı, Limanlar Umwn 
Müdürlüğü blnası altında 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

42362 

reisliği binası altında 40133 
Sirkec i Şube Acenteliği Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

* * MUDANYA HATTI KIŞ TARiFESi 
• İstanbuldan 3 Birinci teşrin 939 sah sabahı kalkacak postadan ltib~ren 

Mudanya hıtttmda kış tarifesi tatbikine başlanacaktır. Kış tarifesine nazaran pos
talar İstanbuldan P azar , Pazartesi ve Salı günleri saat 9,50 de Çarşamba, per-

i 
şenbe \'e Cuma günleri saat 15,00 de ve Cumartesi günleri saat 13,30 da kalka
caklardı r. Bu suretle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğle üzeri Mudanya. 
dan geleceklerin ayni gün saat 15,00 de Mudanyaya dönmeleri temin edilmiştir. 

(7924) ' . , 
lstanbul Defterdarlığından: 

Dolmabahçe Maliye kırtasiye ve evrakı matbua anbarının bulunduğu binanın bü
yük kapısının üzerindeki çatı kısmının yıktırılması işi 250 lira muhammen bedelle 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 16-10-939 tarihine müsadif pazartesi gilnüdür. 
Taliplerin % 7 ,5 pey akçelerin! vaktı mu ayyeninden ev\'el yatmp mezkur gün ve 
saatte defterdarlık mill1 emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonuna 
müracaatları. (7760) 

~ ........................................... 1111ıı 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

· Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat llankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ışağıdala 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' Adet 1.000 Liralık · 4,000 Lira 

• 500 • 2,000 " 250 • 1 ,000 • 
40 .. 100 ,, 4,000 " 100 

120 
.. -1 b 5,000 " 
• 40 " ıl, 800 .. 

160 • 20 • 3,200 .. 
DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sen e için de 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektit 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, ı Birincikanun, 1 Mart ve ı BıızıraD 
tarihlerinde c:ekilet'ektir. 

iDEAL DAKTi LO KURSLARI 
• Baylara 8-12, Bayanlara 13-17 ye 

kadar ikişer saat müddetle on par
makla pratik ve sert surette yazı, he
sap ve teksir makineleri kullanılması 

1 

öğretilir. Dört ayda musaddak diplo
ma verilir. Aylığı 250 kuruştur. Bey
oğlu İstiklA1 ' caddesinde Rus sefaret
hanesi karşısında Suriye Pasajı ikinci 
kat No. 22. 

Sahibi ve N91rlyat M UdUrU Hallı &..OtfO 

DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve Neırlyıt 
T. L; 19. BHıldı!lı ye,r TAN MatbıHı • 

TAKSiTLE 
Bayanlara mahsus 14 A

yar altın ımatlerin, erı 

mn moda siyah tilkiler, 

:akalıır ve pelerinlerin 

çok zari! yeni çesilleri 
gelmiştir. 

Sirkecide Liman Han ı 

Sırasında Vılkencl h• · 

n ında No. 8 


