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Dolanda Almanya hududunda 
başlad ı &rpışr1ıa tı8diseleri 

ollandaveBclçika1~~~~~-~~ 

ularını seferber 
hale koydular 
lfandada memleketin hudut 
ıntakaları sw altund~a b,ıraklldı 

udutta Alman 
· \Tarileri gö.rülüyor 
çikada 600 bitn} 
kişi silah 

fl.ltına alındı 
hUkOmeti icabında Ho11an.ya 
etmek üzere asker sevlOOtti 

~O - Dün Holanda • 
dııdunda bir hadise 
.\lınanyal:lan gelen 

lerıe 'Menlooda mü

... ~uş, bir Holandalı 
Gtr le 
~ aç Holandalı Al-
~~lrnış, ölen Holan. 

Aı~ de mütearrızlar 
--.ınanyaya götürül -

askeri hazırlığı şayanı dikkı:lıt de. 
recede artmıştır. Hudut civarın- l 
da Alman süvarileri görülmek -
tedir. Holandada feyezanlar ~ tlo. 
layısiyle motörlü kıtalar iş gö· 
remiyecekleri cihetle Alman er. 
kanı harbiyesinin bu mmtakada 
süvari kıtalarını tercih ettikleri{ 
anlaşılıyor . 

Holanda hududu ci~rında Al
manlar iki köprü inşa etmişler • 
dir • (Dc\nmı G ıncıdn) 

rilterelje karşı 

PYEKÜN 
ARP! 

'\likaedının böyle bir harbe Almanları 
ak maksadilc Nazilerce tertip edildiği 

iddin olunuyor 

l Ajansı "ingilttre mesuliye~e 
.::~ etmedi~i11den dolayı mazur 
'!'llınesini rica eder!.. diyor 

t .......... l.f" :"'Ci1 Unihtc yapılan 

._~renin tcrtib cttı,:i 
~ aıı iddialan Lon. 

bir iddia" olarak 
:lı:tedir. İngiliz Röy

leeıretu~i resmi bir 
diyor: 

ne şüphe yoktur . 
D~cr taraftan bu infilak. ma. 

ruz kaldıkları m:ıhrumiyctlerdcn 
mcs"ul tuttukları Hill<'rden kur -
tulmak istiycn bazı l:ims~!rr ta. 
rafından yapılmış dahiy:ınc bir 
tc&cbbüs de olabilir. 

Tarihi Mr hahra: E betli ŞC"fimizl~ İımıct tn::ııii 193.t de İran Şehinşah ınm memleketimizi ziyaretleri es• 
nasında. •• 

VaS 
•• •• • • 

ıgununıuz 
Bütün 1 i~rkiye 

• • 
eşsız ınsanın 

ölümüne ağlı1Jor 
Memleketin her iaraf tnda merasim ve 

ihtifaller yapılarak Ebedi Şefin 
aı iz hatırası anı ldı 

Milli Şef Atatürkün 
.kabrine çelenk koydu 
• Ebedi Şef büyük Atatürk.ün en büyük matem dakika,mı ve 

birinci ölüm yıldöni.imii mlinasc· gününü bir daha ya~mıştır. 
b('tile bu sabah bütün Türkiycdc Atatürk geçen sene bu sabah 
m~rasim yapılmış, Türk milleti saat tam 9,05 de ebediyete idal 

l 

etmişti. Bu sabah bütün mcmlc 
kette yapılan ihtifal merasimi de 
;am bu saatte başlamı~tır. 

Ankara da 
l\lilli ~er Jı;mct 1nönü bu sabah 

'IJ Ankarada Etnoğraf ya 1nüzcc:inc 
gitmiş, \tatlirk'ün ebediyete in -

1 
tikali anı olan saat 9,05 de Bü -
yük Ölünün tabutunu ziyaret et· 
mi~lerdir. Cumhurrci~imiz mu 
\'akkat kabre bir çelenk koymu~
la~·dır. 

Bu sırada Ankara radyosu da 
il.liram merac:iminc ba~lamış, mil 

(De' amı 6 mcıd:ı) 

Alman 
konsolosluğu 
Milli matemimizden 
vaktinde haberdar l-'anrınını o kadar 

~ ~h Yapınış olan in -
'41ı..~~n ahvalde nasıl 
h ~ l)i bildikleri -

Bundan kimin mes'ul olduğu 

meselesine g<'lincc, lngilt<'rc bu 
mcs'uliycte iştirak Nmcdiğinden 

(Dcnmı G meıda) 

Ebedi\ Şefimizin tıJOn gUnlcrlnl 1 1.1,çirtll~I ve ~ı?c ,cbc411yete intikal ettlif oda n tam 9.95 de daran / Ollmldl 
t. .(Yuıın 8 Deida)' aaa .. 
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Bir {ölmez) in ölümündeki hayat 
Yazan : H. OALKILI~ 

i
l T.-\BİA'.l"TE en mUUıiJ1 bir hakikat olan ölümün cemiyette hiç i 

bir ma.naaı olmadığını maddeden ba§ka his:blr ı:cye inanını. İ 

y.ıuı l·imıincl ura mucizeli varlığıyla ispat cdeıı de AWUrk oL f 
mıı~tur. 

1 O, e\·et, ıoes;ea ) ıl biitilıı diiuy~·ı wakmlcr0 b-Opr~ öl&lü. i 
f }"akat yalıuz tabla.tin fani sa.Juıesl ib-tünde lım beşeri facl:l. olmus- ! 
• tur. Ne Türk cemi)ettnde, kendisinin bir tek :53-hıs lıalinde değfl, f ! JS mllyon halinde y11..51Mlığı Türkiyede; ne de bütiin dünya insan- ı· 
·,. hğuım IJüyük cemiyetinde oaa (ölclü) diyen bir ahmak yokhu. 

Beud iDsaa ccmlyetleriai• nıiistesna. bir !Aanununu ilk kt'Ş· 

1 feclca ~içe oba~ tur. O.aa Lf'~ettiği gihi bütiin <·emiyetler yal
• nız (ü.st insanlar), ulular Ye dahilr.r y11rnlınnğıı sa\·a-sm:ıı,tadır. 

i • lnr. 
il E11 biçare bısanm bile 11er ~>in en iyisi elmaya doin talııii 

bir cdlC.ml hayretle ı;ım-n ICiJh!' llalbeki milletkri. biit- hl_ 

su cemlyeUaml MyQ Wr raı.. laali:ıe koy:ııa .. ~ titalıii. ki- r 

ki hlıthir zaman yil"Mimci asır bMlar buidı; ~~ir. Dol8&, i . 
di3mu. Mitia milleUerill a.~ n ı.aynaır:-ı '"MWtt ldlır : 

~ 
J11k bL._.lan. )inliıld Mir n az verem asu ~- ' 

lleW .,.. .. mıilldrm. M}a li*.dtt .. e i.ılsuiyd ide.rtni i 
~ nı celt ,-eise 6'Uieği m tin~ ~~~ 

1 Tlirk ndneu..lnı m"'-l:a )'Um Wr ~ ~ 
Bel iasu• :&eli H ~ p111a tnc.a "'•-n 4tba _. 

1 

Jdlae flejil. Mith naya hlıtca~ bW 1ı.MınD ~ _,:.!im~ 
tD'. Bo T.i•k bir .met :ı;ant.a:ıkb b~, ~ tMiay:uua ta.. 
rUt ve gi---. pi Wınt. tfe pııat:ıcı \e .. ıau.e. n.ı- bMr- ! 
lal~- 1 

Geeea ;rd --. DIMri bü+n ~ ~ : 
Wr pup At«•ine Jile ~ cma~ gicurii mi'!' i 

Ş. A' ti, ~ ~ M'Ai:r MT5ta _;ıı Wır 1 
!ekiJie ehu, fakat tafiıUg Mmnti t.ınlp .... :U Ye-pl 1 
'°" Ataliidtia oillımı!lıt.rilr • ..._. a ~ v~ ~· MM:"' 1 
it, .... cı1 MT'".tk ti aau olim MHli Ştfimi:ı ~ hfoFd&-. 

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

VAKiT 
Asım Us, El.ıcdi Şefe llüı ıuet" 

başlıklı yaz.ısıııda, hugüıı Lü>·ük 
Atatürk'uıı nıukııddes lı:ıtıra.sını 

hürmetle nndı~ıı:ırı:ı, öhnnu iıze -
ı inden gc~·cn lıir ~ rlm ona olan 
lıayranlıHımızı arıt rüıgJnı, onun 
itinde ) uru; cıı Cunıhurl; el cvlfil
lıırının eserini ge~·cn bir ; ıl içinde 
yeni zaferlerle sus cdrğıni l:nl de -
ılcTck şortc dt; or: 

"Atalürk'üıı Turk millcliııe y:ıp
tı#ı en lıü; iik i; ılık uınumf Jı.ırbin 
sar ıntıl:ırı içinde 3 ılafan o~ıııan
lı lıııp:ıraıorlu~uının :ııık:ır.r :ırıısrn
clnn yeni hir Tiirk dedeli \Ürtıdı· 
getirmek de4.l ı . r: l.ım11l.111 ll;ılıa 

büyük ol:ın iyilrğı halıfe ~e i'tlik -
halde on:ı !ıl'.'r turlıi tl'.'lılıl..l'.'lcrdl·n 

korunmak yolunu .:u terıni~ olııı:ı

ıııdrr. Bu yol d:ı ımildirı kcııdı 

kendine nimat elıu.esı, Jıiç l.ıır zor
luk ününde yılgınlık göıttcı meme -
sidir." 

ıYENl SABAH 
JUi5ey"n Cahil Y:ıfçın, bngiin bii 

tün Türk vat:ındaşl;ırının ıleriıı 

bir matemin tescili kabul elmez 
ncılan içinde bir:iblrlcrini biraz 
ıiaha fazla anlamı,, lıiribirlcrinc 

biraz dahıı fııı!ıı sokulmuş ve yak
laşmı~ biı- lrnldc bli.> ük Turkun 
ebedi vatana Ha ettiği hiımctlcri 

hürmetle, h:ıyr:mlıl;l:ı, şükr:ınhı 

h:ıtırbdı!;ını kaydederek onun ya
rattığı inkılabın hu usiyctlcrini ,.c 
m11varraloyetlerini ı nlatmııkt :.dır. 

Beyazıt - Koska 
yolunda istimlak 

Genişletilmesine başlanılan Be. 
yazıt • Kosh yolanun i:;timlak 

muamelelerine devam edilmekte
dir. Şimdiye kadar Ü!i dükk5n 
yıkılmıştır. Diğer binalar da is· 
timiak muamelesi biter bitmez 
yrktrrılacaktır • 

-<>--

Gümrük memurluğu 
İmtihanında muvaffak 

olanlar 
Gümrük idaresine memur al. 

mak üzere a'iılan müsabaka imti
hanına 61 iinivcrı:.itc mez.unu 

cirmişti. imtihanda muvaffak o
lan 12 gt.~ şunlardır: 

Avni Sensev, Ahmet Uran. 
Mahmut iner. Habil Özvcrdi, ı 

Fikri Seçkin, Necip Tüzün. Sey· 

feddin 1kizel. Ahmet Rdik Ak, 
Nezahet Ayışık, Orhan Eren. 

Fethi Tunntft Te Rıza Aydoğt.lı. 
drr. 

TAN 
M. Zcl..cu; ;ı !:;ate!, lıu) uk ,\t:ı'ııııı 

uluıııuııdcıılıeı ı gcc:cn tıır .} ılın dun 
; :ı ı rıhıııın en giırlilulu, en fırın'I· 
lı 'e en ı.:ınşık .>ılı olduı,;uııu k.ı.} p 

d•·ılcrck: 

"Lfıcr gu.ı:ıııııı ~~·o1lııbc) di 
Cl·l(ı ııınıız:ır.ı ~ıı idi;' 

Ui.> or n aııl:ıtryuT: 

"Cebir "e zoı :ı u.ıyanıııl.> :ı.ıı 
mıll1 bir hiriık. Buuın 'oı~u.Wı)t:ır 
ıır.ısındJ ı;.ııııiıni lıır h.ıgfrhl... Ni -
f.ıkı:ın, U.} ı ılıkt n C\CI" guı UlllllC.} l'll 
bir Y:ırlıL. flcr tar.rft:x ı.unı 'c ı·ııı
ııı;t>l hJl.ınıdiı-. O'tlırıı ııulh l~· iııılı

hır:ıktıgı ını·mfdtl·l ı, ·" f nıp:ııı ın 
ı.oı l..ıııı~· hır hJrhc gıı 1111·,ine r:ığ

ıııt· ıı, ) ıııı: sullı iı,,;ınü~ .> uş:ılııı .k i
~·iıı hırtuıı le tbirle.r :ırırııııışlır. Bıı

ı,ııınku 'J ııı l..I\ ede., hır ~cııc ı·' H·l
kı Tml..•.> c gılıi, l.ıcll.! ow..t:ııı f:ız-

1.ı murcffelı; ınesııt \'C hı\ ~illır." 

CUMHURiYET 
") unııs. ::\.ıdi, "l~J:.;ı.ıu.i:ıı.ldd. LÜ

nc5'' lı:ı~lıLlı .> u:ıı. .. mu:ı, bil.> ül. A
t.ılurk'ıın '.ıt:ınımı:un ufluc•l.ı •lo
ğan, güaıılleri czcli bfr he) Cl'ııııın 
Jıızılc CO'jlUran, gözlcrı \"C nı{ıfc!.ki 

relcl'i ııydınlııt:ın \'C bir ÇC) rek ıısır 
bnşl:ırınıız.ın iistüııdc ~andıktan 

sonr:ı geçen yıl bugün uHıl edeıı 

lıir güneş olduğııntı k:ı;sılcdeı-ek di
)Or ki: 

"Y:ılnız Türk tarihinde clcfµI. 
dünya lnrihind~ c~i 3z bulunur bü· 
l ük ııd:ıın At:ıtürk'iln cıı bill frt me
zi.> eti Tiirk milletinin bih üklfı~ü -
nü ızok iyi anl:ımış olrn:nmtbdır." 

Binicilik okulunda 
mükafat tevzii . . 

merasımı 

:btanbul ganıi:zonundaki riivari 
:ı:ıbiUerl arasında iki gündenbe
.ri Ayazağaı!aki sünri hinicila 

okulunda de\"lUD eden koıılurlar 

yamı bit~elırtir. Bu ıoüıaaaebeUc 
mülifat tnzii meruimi yapıla.. 
caktır. 

-<>---
Mahmut Saime 

mütem:ıdiyen havnh 
geliyor 

G~enlerdc işlediği :>eni bir do 
lıındıncılık suc:ur.d:ı.n tevkif edi • 
len aabık~lı }iahm-ıt Saim hak -
kr.ıdaki tahkiic:ı.t:ı milddeiumuml
li!:ı:e devam ediJccktedlr. 

Suc;lunun do':ındırmak üzere 
muhabereye girlttlği Anadolu 
tüccarlanndaıı cl~n namma para 
gclr-ckt c;..Jr. Y a!'.alandıi'.ndanberi 
gc!wı pa.:-;; yed :;üz Jir&yı geç
rni,tir. f-ost"Lh::ıncde tevkif k&ra.. 
n old.ı,i-.c!an t-.. .ımüeler mUddel • 
ur.:.unül.i.ğc ,·c:-.'!.."l1~kted1r. 

H 7( B E R - ~~am Postan. 

Dünkü Kazalar 
lki kız tramvay ve 
kamyon aademesile 

yaralandı 
Dün ağleden sonra vatman 

Ultfinin idaresindeki 73 numara
lı Beşiktaş • Fatih tramvayı, ~eh 
zadebn§ından Fatihe doğru gider
ken, Kumknpı NLsnncaaındıı otu -
ran dokuz yaşında Mualla adın -
da bir kız ÇOCUoUuna çarpmıııtır. 

\-ıleudunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanan Mualla 
bastaııeyc kaldırılmıfi \'C \'atman 
yakalanmı§lır. 

Edirııekapıda lııleyd:ınctkta otu 
ran Adviye de, Lileiide 3S55 nu. 
maralı k&myonun AÇrme$ne ma 
nıı:ı ~ ağ lıac2ğmdaıı yara

bı:ı.ı::r.ılştır. Şoför bçmı:;!ır. 

--o-

Orta mekte;>plerde 
yeni tayinler 

~nı \d::Heeı l~anlıul lbarir 
itdiı.ır - ·ı.ı.ne yeai r..;r b)'UJ hsksa 

gi.ic ıı:rnai)ltr. Liste şu isiml~n ilıti 
,,. e-tmd;tcdır: 

lüsd: d.uillm ıuektıı:hi do~cnlı 
Semw s.ıırııoı:ı. Lmabcıl Cumnuı·i -
yet Ku liw..-ü kimy-.l nuullimli8i -
ne. Jlıı&kak F:ıkiillcsi mnunl:ırııı -
cbıı \"ed2t Gııuı- flıyd:lr.,:ış:ı füesi 
ı-ardımc:t mııallımlıli c. \"üksck 
lMı.ı:ıDrm ektebi riy:ulye ~ub~5in
dc:a TC'rlil: Çakmak Perluai):ıl li
X$İ ri,-:ui:re pırdamcı mu:illimliği
nıe. lHmıy:a şubeslDden Nurell i ıı 
Beril; H:a311.l:up.:1Şa lisesi kimya yar
dırııııcrı mualltm!titnt, \"ü wk Mual
lim axf;;Cclii fü.ik - l:imya şube in
de Qsm:ıu Tuncay llard:arpaşJ 

liw.'>i rmı: )"2nfımca muallimli{(i
llC'.p :riil:sc-t muallim md:lebi fizik
kiınµ ıJUbes..İndeo lsm:ıil Çetinka· 
ya ükek l\fo Uim mektebi füik, 
kımy:r yıH'l!trn<::a mu;ıllimliğinf, P
nı,·ersi tc kimya şııbcsiııden Ful
nm Ataknn hünü Kız lise i hıik 
; :ırdııııeı ıııu:ıllirnlii:iııe. 

--<>---
Mısırçarpamdaki 

m!kkinlar 
Ba-1 ppt!aeak olan Mısır ça~ı 

srnn ~ atl:Hnl.ara lcdi· 
ye tarafmdm ıo,.met takdirine 

ba~·'""!f"· 
~ 

Romanya Yapuru 
Karadenizden geri 

döndü 
Ua :ün enel Pinden §Chrimi

u ıelirkrn uskuru bozulan Ru· 
mnı npuru ernlki akpm liına. 
~ Köstenceye hareket 

e~mi~. fakat Karadenizde tekrar 
aruaya uinclıfr.ıdan dönmÜ§· 
tür • 

Vapur yolcularını Romanya -
dan zden bapa bir vapura clr 
u:nııe etıni§ ve tamir için btinye 

doklı•:IU ~~kı:m,~lır. 

-0---

Zehirli gaz maıkeleri 
Avrupa yolcularının memle· 

ketimize celirken beraberlerinde 

:etirecekleri iki zehirli gaz mas
kcsiı:den resim alınm4lmaıı güm
rüklere bildirilmiitir. 

---0--

Rüıvet suçlusu poliı 
beraet etti 

Bir arabcı tarafından rüşvet 

olarak verilen üç kağıt lirayı ya. 
kalanacağını anlayınca yuttuğu 

iddiasiylc w:ıd asliye ceza mah
kemni tarafından altı ay ha!>SC-

, mahkum edilen polis Fuat, ıdün 

nakıe::ı cörülcn muhakemesinde 
beract etmiş, aerbeıt bıraktlmı! -
tır. 

Şehremini cinayeti 
Failinin ~uhakcmeıi 

b:ı.§ladı 
Şehremininde bir haneye ta

arnız ettikten sonra kaç.ar!<en 
ö:riir.: çıkan Yapr ctiında tanı
m~dığt birisini bıçakla öl~üren 

Mustafa ile kendisini teıvikten 

suçlu arkadqı Süleymanın mu. 
ha!!:c:elerine dün ikin-:i ağır ce

za mahkcme!.i:ıde ba!lanılmı§· 

br. 
Suçlular sorgularında inkar et

mi§!er, durupna phitleri çağır. 

mak için kalmı:ıtır. 

Jstanbul itk 
tedrisat 

muallimleri 
Vali, barem vaziyetleri 

etrafında. izahat . 
verıyor 

İstanbul ilk tedrisat muallim 

}erinin yeni barem kanunundaki 

dereceleri ve kıdem zamları et· 
rafında yapılan neşriyat üzerine 
vali ve belediye reisliği ~u i7ahat. 

ta bulunmu~tur: 

"1 - 3656 şayılı yeni Barem 

kanununa göre dereceleri lağve
c11len 10, 12, 14, 16, 17.5, 22, 45 

ve 55 lira asli maaş almakta olan 

öğretmenler kanun hükümle· 
rine t~vfikan yul:arı derecelere 
cıl~arılmış ve hiçbir öğretmen al-

makta olduğu maa~a nazaran a. 
§ağı ıle::eceye indirilmemi§tir. Bu 

suretle 1 G, 12, 14 lira maaş alan 
ö<trctmen muavinleri 15 liraya, 

b 

16, 17.5, lira maaş alan öğret -

menler 20 liraya, 22 lira maaş a. 
tanlar, 25 liraya, 45 lira maaı a. 
!anlar 60 lira}'2 çıkanlmı~lardır. 

Bu itibarla Barem kanununun 

tatbikinde hisbir öğrdmen mağ
dur edilmemiş ve bilakis Barem 
vaziyeti tetkik olunurken daima 
yükse!-t derece nazarı itibara a· 

hnmt§hr. 

2 - 3656 sayılı kanunun tat. 
bikinde haksızlık yapıldığın1:lan 

bahisle hi~b:r öğretmen müraca· 

at etmemiştir. 

3 - 1702 sayılı kanun muci
bince kıdemleri ve muvaffakıy~t. 

!eri itibariyle terfi eden ve terfi

lerini 1880 sayılı kanuna göre 
bir sen~ sonr..a almaları icap eden 
öğretmenlerden kıdemleri ve mu 

vaifakıyetleri itibariyle ~aıları 
bir !derece yukarı alınan 1088 öğ· 

retıncne bu yıl kadroeile bu kanu. 
ni h&:Clan verilmiıtir. Bütçenin 
umumi meclisçe tetkik ve tudi
kinden sonra terfileri tebliğ e· 

dilen muaallimlerden terfilerine 

zöre maaı alamıyanların vaziyet 
leri gelecek yıl bütçeıinin tanzi. 
minde gözöni.indc bulundurula -
caktır. 34 öğretmenin bu hususta 

dilekçe ile yaptıkları müracaatla

ra da kanuni karııhk verilmemiş 
ve gelecek ıeneye intizarları teb. 

liJ olunmuıtur.,, 

-o-

Bugünkü Avrupa 
yolculan 

Gelen Balkanlı tacirler 
Son günlerde arttı 

A \'rupada har:bin çıktığı zaman
dan beri inti:r:amını karbeden 
aemplon ve konvansiyonel tren • 

leri son gUnlerde vaıiyette görü -
len ısıılah allimetlerl tcısirile tek -
rar dilzclmeğe başlamıştır. Gecik 
meler azalmıştır. 

Bu sabah konvansiyonel saat 
7,10 da, eltıspres 7.50 de gelebil
mişti.·. 

Yalnı:r: yolculann milı:dan he • 
nüz normal miktardan uzak bu -
lunuyor. 

Yugoısla\•yada seyahat ya.sağ'ı -
nın Jı:aldırılmumd.an iatifade ede
rek yola çıkan Türklerden yedi 
lı:i3filk ikinci kafile bugiinl:ü kon. 
\•lln.!iyonel trenile memleketimize 
gelmiştir. Bundan başlı:a Macar 
artistlerinin akını devam ediyor; 
dün beş, baglln de bir Macar ka
dın balet artisti gelmiflerdir. 

Bugilnlerdc A\'rupa trenlerin -
de en c;:o!t göze çarpan nokta ech
rimize birçok B:ı.lkanlı tacirlerin 
gelmesidir. 

Bugünkü konvansiyonel de iki 

Yunanlı, ve bir Bulgar tütün ta. 

ciri getinnietir. Bunlar 1st&nbul 
piyıwuımda temaalar yaparak Al
manya için mal tedarik etmek ni· 
yetindcdirler. 

Halde nakliye 
ücreti 

' 

Şehir Mecliıinin 
kararile yan yarıya 

indirildi 
Dün, reis vekili Faruki Dere· 

linin ba§kanhfmda toplanan Şe. 
bir meclisi, araya bayram girdiği 

içi.n· içtima mü:idetinin 16 teşrini ı 
saniye kadar uzatılmasına dair o
lan tezkereyi kabul etmiıtir. 

Ekrem Turun Tra:nvay, E
lektrik idaresi mürakipliğinden 

istifası üzerine buraya bir nam.. 
zet gö:>terilmesi ha~ındaki tek· 
lif riyaset makamına havale e'1İL 
miş, fırınlarda otomatik elek bu

lundurulması hakkmclaki mülki
ye ve iktısc.t encümenlerinin 

mazbatası okunmuı. azadan Ka· 
zım Şinasinin talebi üzerine bu 
mecburiyetin simit ve pide imal 
eılcn fırınlara da teşmili karar al. 

AKŞAM pOS~ 
S.lıi6i ve flep-İf1rtt LJI 

Hasan ~a• iP.!. 
İDARE EVİ:~ ...... 
,_ - ........ 21' Trlfl" 

Ynı qleri telefonu ;4 7~ 
idare • - ,1 ~ 
ilin • • ""',_ / 
1'..ıtMot ..... _. .. - ,.. ,,,.. 
....... ,_..,.... ,,..""'1!.•Jıı 

,.ı..., ..... • .... ~· ••• .,,,. 
ı· .......... p.~1ı. 
1 

ABONE Ş ı~, 
• ı ..... ,. 1 ıt. 
• ıı. ... ı.. tJICI .... 'ti • 
• • •1hlı ... :!\ - ~, 
• • •Jlılı ~ p :, 

• 1 aylık .s ·---·--------
·tt 

Düşündüğür11 ~ 
-~, 

Ar A 1 LJ;{;, 
• iiJI ti' 

Türk millcb bul .. ~ .. ""~ çok matemli b:r ı;u 

yıldÖnÜJr.ÜnÜ :r:ışı~~;: 1 
Buıün Türk tstıi< 11

• 

Ba:kuır.andanı, Ti.i; J. 
Büyük ön:leri Kc ··ıı 
··••· - .. b" 'nci yıtdo ~ o.u-:nunun ın .. det' 

ölümüniin üsturı d~ ~ 
• "tt .. 

geçti. Bu bir sene ıÇl. ot'° 
hesiz L:i, Türk r.ıitletıbİ,,.ı 
aha anla:lr. Ve o:tU 

Hale girmesi mecoori olmıyan tanrt!ı. h;dif" 
patateı, 10ğan ve saire gibi me- Çün!~ü, 0 artık ,_ı 

d 11. .. . d .. d b. h11' .Jı va ın na t ıye ucretin e yuz e I de cofup akan ır . j,i"'. 
elli tenzilat yapılmuı da karar· tarih:n tunç çerçe~e~, 
laftrrılmı§tır. talca edilebilecek 

ll'feclis perşembe günü toplan· <lur. Pı I 
mak iizere clağılmı~tır. Atatürk hayatta)~e 

--o- çok ve en seve ıe"erııt• 'rİ 
p Q 1 İS en S h tüm ÜZ ıııC.Tnt.: 'k'Kah~ha~:'\n,, ;: 

• • 
ıçın 

İsviçreli bir profesör 
şehrimize geldi 

Ankara polis l'natitüsli krimi
noloji profesörlüğü için da\'et e. 
dilen İsviçreli tanınmış mütehas -
s11 Mark Payot bu sabahki scmp-

loıı ekspresiyle re!ikasiyle birlik
te Lozandan gelmiş, emniyet u .. 
mum müdUrlUğU namına bir he-

yet tarafından karşılanmıştır. 

Kendisine emniyet umum mUdürU 
nün bir mektubu te\'di edilmiştir. 
Enstitü direktörU Adllin kızı, 

mUtcha.sıımn ze\'Cctıinc bir buket 
\'Crmiıtir. Sirkeci gl'.rmdan doğ -
nıca Tolı:atliyan oteline giden 
profesör Payot bir mııharririmizc 
1ımları .söylemiştir: 

- Tlirkiyeye çağmldığım için 
son derece memnunum. Beyne! • 
ınilel bir şöhrete malik olan Li. 
yon enstitüsü kriminoloji profe -
söril Lokar'ın muavini olarak u· 
ıun müddet çalı§malı: ıuretile ih
ti!lasımı yapmııı bulunuyorum. Ar 
tık polislik bir ilim ve laboratu • 
var işi o1muııtur. 

Yeni Türk polislerini yetiştir -
mek için biltün modern va:ııtalara 
bao\'urarak elimdf"n gl'.'len gayre· 
ti göstereceğim ve bu ilmi mesa
inin polislik mesleğinin inkişafı 

baknnınc!an çok faydalı o1acnğı • 
nı umuyorum.• 

İstanbulda polis tcşkilô.tmı ve 
mektebini gözden ge<;irmek üzere 
birkaç gün kalacatım. Gelecek 
pazartesi günü Ankaraya giderek 
vazifeme ba.,lıyacağım. 

'I'ürk poliııinln ~öhrctini ve yük 
sek kabiliyetlerini daha buraya 
gelmeden i§itmiştim. Değerli Türk 
zabıtasının f'rkiinilc tanışmak \'e 
ilmi s&hndn beraber çalışmak im
klnmı bulduğum için çok mcs -
udum.,, 

Yeni bir Amerikan 
şilebi geldi 

Eksport - Layn, Amerikan 
kumpanyasının b:r tip üzerine 
yaptıracağı ve l{aradeniz hattına 

tahsis edeceği sekiz yeni tip şi

lepten ilki ~ün lim::r.ımıza gel. 
mi!ttir. 

Gemide ilk aefer şerefine b:r 
toplantı yapılmt§, ve toplantıda 

ban ga:r::teciler de bulur.mu~tur. 

-0-

Etrüsk tamirden 
çıkıyor 

Jl'aza.nlarrnı ı tamiri bite-. :Ct
rüsk vapuru önümüzdeki hafta 
s~f<. }erine b.l-:iay c.aktır. 

uı· tarı ının 

hakikatini, b:lıniY~p! 
ka<l::-r miatik \'C bu ,~ 
hak:ki bir varlıl' otı:.r 
mck İste~ilcr. 'f; 

Halbuki Atatü~\jıl~~ 
letinin nazarındakı o 
mistik "lmhr:ıma0ı• .. '/~ 
ne kadar çok daha bd". 

1 I• 
katlar çek daha re:: ..__ 

Atatürkü yal:ııı:, 1' 
nın ilhamiyle, Tiirl< t~r 

bl 
fasıl yaratmış olan '!,,f 
clrnk ıörmek, onu ,JJJY 
yanlış anlama!' "e tı 
kadar uzakktrnaktıı"·.. ~ 

H . .. h . "" .la iÇ fUP eııı: ty 

Türk milletinin haf~ 
olarak ne yaptıyP• ~ 

rin ilhamını gene 0 ~ • ·ıı 
yeain:len aldığı ıçı Jıll 
kudretli ve bu kadıır d' 

-·ı 
varlık olarnk r.ra•"· 

elti. .. 'fll'J 
Atati\-k ne miıh~4 ,(Tj 

ıerdi, ne de milli b ~ 
tulmuş ve hnrekİ\fl:::I~ 
bizce tanılmayan, alJJ' /. 
ya."' kaynaklardan ~ 
peyznmberdi. ()nı:"l1 ·r' 

• k • tefi 'I 
Ye bıze bu ac.cr ·ııeıi 
ması, bütün bir J11' , 

halinde arhasındıt~~/. 
bulunu~cnun sırrı 1 bİ~ 
'lluıu \'e içimi:deıt ı 

~"'' . hepimi7dcn dahn c . jf 
• . . 1 . af ,,'1'i rıı" :.lı 

llllzın ın ı:ıı sc.. ·ıı:ıSl'f. r•·. 
ni nnla.-r.a:;ı \'C tıı ~,.1" 
ı-ncsi mukaddc•~ olll". u 

'tt Ja"' 
gun buh:nan bu 1 

.. 111 "' 

ha sür'atla, daha }lı ... 
sarellc sürmesiiir· 1'1'f 

•. tôl'I . .1 
Evet, onun b:.ı . .,1tıv 

· · d • ~ ceI1'l11 
ıçın ~ y~·:ıoıı::ı 

mını aln-_;aıdır. t•'~ 
Hayır cnu 'f iir" •• tf. 

' ··1< aıır. 
fnıhnt y:ıpan cüYU ff1J 
te!akki etme!' Jo. iıı 
v .. · T'" k tarih•" . Aıf 
'.e.H.ırı ur ıJllff'"" 

bir Ç!:lk büyük ~~·'i·ı 
b •. 1 t 1- ı k' cttıP oy e e .uı: ı . 

•iıt• 
On!l hakiki &ayrr.e- P. 
l::iF riz. dıa 1' r .i 

E vct h:-ı-p so."Ll
11 '1':ıf':ı 

• ,,. 1 "' 
letini:ı lınyatcnila··1 ·aıi t' 
tim~·i, ıiyaııi \'C tar• tıi-' 

~ oıı" 
yaratmış oldugıı, dı.JP 

be b 'ı.:11 • r yapmış U• 0tlır , (.-uVV 
ki o bu kac.ıar ıJıJ· f 
büyük ve faydalı 0 sJllt,ıı' 

lııtikl~l sıı,·3şı, 

ta"'ssl(>un y1kıht1• .,.,,i 
f• ..J 

içfrnıai hayatt:t ve tt•r::I 
lindoki c'eifü~iklikl~;, ı9"_... 

. . 'f ıır•• ıı: r· 
C!ıun kuclrctını ,. pe:ı 
• . • l inl;ıı<' J,, 
ı::;ın~e:ı ı;c en •. :r ~, -

\...!! .. .\i'< pi 1 ı ı: onun, en cu,, r.ı ., 
(Dt''. 
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Atatürk'ün 
Türk 

oençliğine 
hitabı 

tır j·· J l" .... ' ~' . u:-.: genç ı.gı • 
let"k ~ı .vazifen, Tür!; 
~\l ı. lalıni, Türk Cüm
--~l'etini, ilelebed, 
( afaza ve müda
~~ etınektir. Mevcu
-:etinin ve istiklali
d\l }'egane temeli bu
~ r .. ~u temel, senin 
J~llyük hazinendir. 
~ h ha.ide dı- hi, sen: 
'1 ~zincch:n., mah
~· :tınek istiyecek, 
~ılı ve harici bed
lit ların olacaktır. 
~~ün, istiklal ve 
, '1Uriycti müdafa-
tt '-lecburiyetine dü -
~ae~, vazifeye atıl
~k ı~in.' için~e b~
~~~Ugun vazıyctJn 
~~ ve şeraitini dü
~k" •Yeceksin. Bu 
~~~ ve §ernit çok 
~ '"'said bir m~hi· 
1.; te tezahür edebi
~· .ı :ıtiklal ve Cüm
~~='~tine ka~dede· 
'cluşnıanlar, bütün 
~ada emsali gö
)~tiıı ~rniş bir galibi
~~ ınümesa "li ola-
1~ ,r·. Cebren ve hile i-
!c-ı :t!z vatanın, bütün 
~t~leri zaptedilmiş 
ttti(1 . tersnnelerİne 
~l't llı1ş, bütün ordu
ı-. dağıtılmış ve 
at b'11~.ket:n her köşe
~\b ·~ıl isaal edilmill 
"'-it · ır. Bütün bu §C· 
~ten de.ha elim ve 
~ .. &. Vahim olmak Ü· 

~~' trıemleketin da
~ de, iktidara sa
'i "'Jle.nla.r gaflet ve 

t. et ve hatta hiya-
b~ l • 
~ı Çtnde bulunabi-
~:r. Ratti. bu ikti

L~lıipleri şahsi 
.••a.tlerini müa-

~I rin aiyaai emel
~ e tevhid edebi
~r · M~llet, fakru 
~ .JC:.t İçinde harap 
\: tap düşmüş ola-

~.' 
· ~' Türk iatikaali-

~lidı ! lşte, bu 
~ı •e . . . d . §eraıt ıçm e 

· ' Vazifen Türk 
liı· ' >~ ı ve Cürnhuri-

s 

~~-~iff-::::3,r~· U: H R~ ® ~ ~- ~ "'11 ® = Milli Şe · 

ara enız e beyannames' 

.tecavüz projes~- yoktur, f •• ~- • • 

ı(t[~·14 
1 * Japonlar Fr:ınsanın protesto-

' 

sun:ı ehemmiyet ,·ermeden Vci -
Çcu :ıcl:ısını işgal etmişlerdir. 

* Alınan - Aıncrıkan ecmi~ clı 
rcısi Fritz Kul'n'un d:n·asına ıllin 

,ı :'\cvyorkta lınşlonınışlır. l'uhn, 
kendi.sine cııı:ıncl edilen naru~ ı çal 
ııı:ıktan suçlııclur. 

Müdaraa avukatı, Yahudi iürile
rın müekkili hakkında lıil:ırnf ka· 
rar \"eremıyccekleriııi lıildirroişse 

dl' mahkeme bu noktai nazarı red
dederek jürı he) elini Ameril.adaki 
teamüle göre kurmuştur. 

* Sofynd:ı 10 leşrinis:ınıdc dai
mi hır Alman '>crıdııi ncılacaktır. 

Scre;ide yeni > lm:ın malzemesi leş· 
hir edilecektir. 

* Çin Haş\·ekıli no1ı:lor Sunfo 
l.ondr:ıyıı selıııişlir. Sıınfo, :::iıınyat 
:-icn'in ogludur. Çinin Londra c:-lçisi 
Ko-Tai-Çi ile birlikle I.ord Holi • 
fal.:sı zirarcl elnıiş \'C \17.1111 rniirJdet 
ı;:orii şm iişHi r. 

* lııgil'crrıl" lıil)u h r ~ohrelı 
olan işci şcflcl'inden Gcorgc I.ans· 
bur) nuzvcllc t•ir ldı!rnr çckerı·k 
hu korl.ııııç h:ıı hı dcrh·ıl durdur • 
mak jçin Dclcika \"C Jlolanıfa hü -
kiimdıırlnrı ıarnfındıın '\oıpıl:ııı ıı:<>i· 
l:ine teklif lchiııclc kuclrctli yar • 
dımını riro ctnıişlir. 

ticaret 
vaziyetimiz 

Eylülde. 11 milyon 
liralık ihracat yapıldı 

Ankara. 9 (A.:A.) - Dıt tica. 
nrctimız ctrafınöa • verilen resmi 
rakamlara göre, eylül ayı için<le, 

~ 
memle~cti~ze yapıla~ S.393.6~7 
liralık ıthalata mukabil 11 mıl· 

yon 219. 085 lira kıymet\nde "i!r 
racatta bulunulmuıtur. 

İkincikanundan eylül ayı ao· 

l nuna kaldar olan 1939 yılının do. 
kuz ayı zarfında 99.432.263 

1 
liralık ithalata kar§ı 84.803.532 · 
liralrk ihracat yapıkn11tır. 

1938 yılımn ayni aylan için· 
deki dış ticaretimiz ise !r1 idi: 

ithalat: 112.219.737, ihracat: 
70.034.797. 

O sküdar dün gece 
karanlıkta kaldı 

Dün gece Üsküdar semtinde 
makineye i.rız olan bir ııaltatlık 

• yüzünden elektrikler ııönmÜ§, Üs
küdar bütün gece karanlıkta kal_ 

Avam kanıarasında boğazlar 
vaziyeti mevzUubahs oldu 

Londra, 9 (A.A.) - işçi me- ı nin Karadc.1izJe bıı teccıvl 1 pıo 

busu Price, Avam Kamarasında Jesi yoktllr .. 
çok mühim bir sual sormuş ve Pı icc isr ar rdrrek şövle dr 

demiştir ki: miştir: 

1 
nin Türkıye Büyük MillC!t Mec· 1 
'ısi tarafından ittifakla tasvibi 1 

1 
Parisde en büyük bir memnuni. I 
\•etle ögrenilmiştir. Büyük Mil
let Meclisinin bu mesele için akd. 
ettiği celseye hakim olan hava 
ve bilhassa Şükrü Saracoğlunun 

"- Molotofun nutkunu bili- - Hü\:lı:net. Sovyet Rusya· 
yoruz. ŞirrJ:ii, Çcmberlayn, Kara- nın cn·lişelcrini izale edebilecek 
deniz sahildarı olmıyan bir devlet l:ıir anlaşma müzakercsi.1de bu 
Karaideniz statükosunu tadile te. lunmak iızere Sovyet hükume. 
şebbüs etmedikçe, bizim bu atatU tile bir yakınlık tesis etmek iste· ı 
koya müdahale arzuaun<la olma. mez mi?. 
dığımızı, öyle bir te§ebbüs halin· .B~na da ,Butle~ şu cevabı ver 1 
de bile ancak Türkiyenin rızasile mıştır: 

müdahale edeceğimizi, Sovyct - Zannederim ki, az evvel 
hükiimetine açıkça göstermek verdiğim cevap, İngiltere hü. 
isterler mi? kümctinin noktai nazarını kafi 

Müste~r Butler, §U cevabı ver 1 derecede izah etmekt:di.r. 
miştir: Ankar mnahedesının 

''Boğazları alakadar eden me· tasdiki 
sc:leler Montrö mulravelcsiyle hal P;ıris, 9 (A.A.) - Havas bil· 
ledilmi~tir. Yalnız şunu ilave e. Jiriyor: 
debilirim ki İngiltere hükumeti- tiç taraflı Ankara muahedesi. 

heyecan verici sözleri, Pariste 
iştirak halinde bulunan üç milleti 
biribirine ba~hyana derin dostlu 
ğun yeni birer bürhanı telakki e· 
dilmektedir . 

Dürüstlük ve cesurluk yUkıeıc 

vasıfları kar§ısında müttefik bir 
hürmet duyulan Tilrkiyeye 
karşı, Fransaıda bir sempati ana. 
nesi mevcuttur. iki memleketin 
menfaat birli~i ve Akdenizde sul ı 
hl"n idamesini temin hu~usunda· 

ki kaygu beraberliği. bu 20'aney 
yeni bir kuvvet vermektedir. 

·Almaıılar gece 
baskınlarına başladılar 

lngUiz tayyareleri ~ Almanya üzerinde 
bir keşif uçuşu daha yaptılar 

Parie, 10 - Almanlar evvelki 
gece karanlıktan istifade ederek 

muhtelif hücumlarda bulunmu§ • 

lardır. 

Bütün cephede, Moacllo'den 

henüz yoktur. Yalnız: bu hücum· 

lnrla Zigfrid hattına yeni kıtalnr 
gelmiş oln.ası keyfiyeti bhibirlc • 
riylc alakalı addolunabilir. 

Ren nehrine kadar, her zaman. Tayyarelerin faaliyeti 
kinden daha kuvvetli ve daha mü Londra, 10 _ İngiliz hava ne. 
turrız keti! kolları, Franeız mcv zarcti iki İngiliz keşif tayyaresi-
zilerine tecavüz ct.nU§}erdir. Fran- nin Şimal denizi üstünde iıç Al _ 
SIZ kıtaatı bu mevzilerin yardonı. man tayyarcsilc hırbe tutuştuk -
na ko§luklarından, bu taarruzun !arını bildil'mc.>ktedir. Bir Alman 
intaç ettiği çarpışmalar çok şld- t:ıy~·aı esi dilşmÜ'j, ve h3tml§tır. 

detli olmuııtur. Karanlık, otoma • 1 Alman tayyarclerindcn ikincisi de 
tik silah alı§larmı gUçleştirdiği i· dür.müşsc de batıp batmadığı hak 
çin inuharibler el bombaları kuL kında kat'i bir şey söylcncmc • 
lanmışlardır. Bilhassa Mosellc ile mektcdir. 

Sarrc arasındaki muharebeler şld- Di;;er taraftan birkaç lngiliz 
deUi olmuıtur. tayyaresi Almanyanın şimali gar-

Alman faaliyeti mahsus dere • bf mın'al-ası üstünde keşif hnrC'. 
cede artmııtır. Fakat bundan u- • katı yapmışlar ''e fotoğraflar al-
mumf bir netice çıkarmak imkanı mışlar, hu mır.takal:ırı tcsbit et_ J. = • 

mişlerdir. Tayyarelerden bir ta -
nesi müstesna diğerleri tamamen 
üskrinC' dönmüşlerdir. 

Yakalanan Fin vapuru 
Bır müddettir haber almamı 

yan bir Finlancuya \'apuru paznr ı 
günü Almanlar tarafından yaka · 
lanmıotır. Bu vapurun Stcttindc 
mc\"kuf tutulduğu zannediliyor. 

Aıma'lyayı abloka 
lngillz kaçak mUcadclcsi ser • 

visi bir hafta zarfında 41 Hollnıı 

da, 35 İtalyan, 28 Norveç, 14 Yu. 
nan. 13 Danimarka. 11 Amerikan 
10 lsveı: ve 7 Finlandiya vapuru 
durdurmuştur. 

Bu mUJd::t zarfında gerek yC'ni 
''C gerek evvelce tevkif edilen 
\'apurlnrdan 1 02 v:ı.pur serbest bı 

Atatürk ün ölmez vecizeleri 
Muharebe, daimi mücadele 

halinde bulunan gayri mer'i 
kuvvetlerin göze görünür bir 
IŞCkil ve suret almasıdır. 

*** 
Dertli insanlar muhatabının 

derdini dinlemekten ziyade 
kendi cerihalannı açmaktan 

zevk alırlar. 

*** 
Nihayetsiz bi.r hürriyet ka -

bili tasavvur değildir, hakla • 
rın en..eüyüiü olan haAkı ha • 
yat bite m11tlak dciiktir. 

*** 
Dü!ınana merhamet aciz ve 

zaaftrr~Bu, insaniyet gö ter -
mek ck?~I. insanlık hassasının 
zevalini ilan etmektir. 

*** 
Varlığunızr. istiklilimizi 

Heyeti içtimaiyemizdc, dev
letimiJde hürrirct bipayandır. 
Ancak onun hududu onu bipa
yan yapan esasın mahf\1%iyc
ti1c kaim ve mahduttur. 

*** 
Büyük hidiseier, fikirlerde 

büyük inkılaplar yapar. 
*** 

Bu millet cvlltlannın feda· 
klriddan, kahramanbklan için 
vahidi kıyasfbulunamaz. 

*** 
Semjmi dostJar sevdikleri ta

rafıÖdan bir i~ye mah • 
kumdurlar. O işkence sevdikle

rinin dertlerini dinlemektir. 

*** 
Saygıs:zhğın ,tecavüıün kü· 

çüğü, büyüğü yoktur. 

*** 

Herhangi bir muamele tc • 
lit.kkiye göre müsbet veya men· 
fi tec;ire maruz kalabilir. 

• • • 
Hükumet mılkttir 'C mil • 

Jet hükumettir. 

*** 
Samimıyetin lisanı yoktur, 

samimiyet kabili iz:ıh değil -
dir, o, gözlerden ve nac;iyc'cr
den anla~ılabilir. 

*** 
Vazı .iianun olan insanlar 

birtakım evsafı mümtauj·e 
malik olmak mecburiyetinde -

dirler. 
-il** 

insanlar tabiatcn, frtraten 
beraber yaşarlar. Fakat bera· 
ber yaşıyan insanlar mutlaka 
idare edilmek ihtiyacındatlır • 
lar. 

*** 

Hıssiyat denilen şey aklın, 
mantığın, muhakemenin çok 
fevkinde bir kuwet Ye kudrete 
rnalıktir. 

*** 
E aslı ve kırmetli bir nok

taı az:imet bulduktan sonra on
dan muazzam gayeye yürü -
mck \'C ona \'aSJI olmak elbet
te müyesser olacaktır. 

•* * * 
Genç fikirli demek, hakiki 

lliı:irli demektir. 
*** 

Hayat mücade~ ibaret -,. 
.ır. . .. . 

Her tari<i muftlfakıyctin. 
hır ne.i kuvYetin, kudretin 
ıncmbeı hakikisi milleria lııe:ı· 

d}si oldıtl-na kanaatim tam -
dtr. . .. . 

Büy{ik Türk nıiltetine: 
BGtün ömrunu hizmetine 

'akfetti~i mılletinin ihtiram 
kollan üstünde Ulu Atatür -
kün fani vücudu i. tirahat ye
rme te\di cdilmi~tir. Hakikat 
tc yattığı yer, Türk milletinir 
onun için a)k \C iftiharla dok 
olan kahraman ,.e vefalı gbı,: 

südür. 
Atatürk, tarihte uğradığımı1 

en zalim \'e haksız ittiham gü
nünde meydana atılmı~ Turl 
milletinin m~sum ve haklı ol
duğunu iddia ve ilan etmişti .. 
llk öner ehemrnıyeti ka\Tan 
mamış olan gürse ı, a 'a }iP • 

ranmıyan bir ku\'vetle nıhaye• 
bütün cihanın .uuruna nulJ 
etmiştir. 

En büyük zaferi kazandı 

tan sonra da Atatürk, ömrünu 
yalnız Türk milletinin hah' 
rını. insaniyete ezeli hizmet 
terini ,.e tarihe baKkettıği me 
zıyctlerını ispat etmekle ge 
çırmiştır. Milletimizin bUyiık 

lu~iine, kudretine, faziletine 
medeniyet istidadına ,.e mi.ı · 
kcllcf olduğu insaniyet vazife 
lcrinc sarsılmaz ıtıkadr 'arrh 
•'Ne mutlu Türküm diyene' 
dediği zaman, kendı cnım ru· 
hunun, hiç s<mmi) en askını 

en manalı bir surette lıul.i 

ctmi~ti. 
Fcn::ı zıhniyct 'e ida"e ılE 

gen bırakılmış Turk cc.'lliyct.
ni, en krc;a yoldan in ... anlığı 
en mütckfımıl 'c en tcmız zıh 
niyetlerile mi.ıcehhc.'z modcrr 
bir devlet haline getirmek, o • 
nuıı ba~.ıca k::ı)gr ı olmu~tur 

Teskilatı esa~iyemizde ,.e bu
~un bütü'l ,·atan.:la 1larm vic · 
danlarmda yerle~miş olan la
ik. mılliyet;i. halkçı, inkıltp 

.;ı. de\"let;i cumhuriyet, bıte 
bütün evwafile Atatürk'ün en 
·•~metli emanetidir. 

OfUlündenberi Atatürk'ün 
aziz adı ve hatıraı:ı, bütun 
halkımızın en candan duygu • 
larilc sarılmıştı. Memleketi
mizin her kö~csindc ve bütün 
milletçe kendic;ine gösterdiği • 
miz samimi bağlılık, devlet ve 
milletimiz için kudret ve vefa
nın beliğ misalidir. Türk mil 
lctinin aziz Atatürk'c ~ö<;tcrdi
ği se,•gi ve saygı, onun niçin 
Atatürk gibi bir evlat ye ı~ti· 
rcbilir bir k- ·nak oldu6runu 
bütün dünyaya göstcnniştir. 

Atatürk'c tazim vazifrmizı 
ıfa cttığimiz bu anda, halkımı· 
za. kalbimden gelen şükran 

du}-gularımı ifade etmeyi, ö • 
dcnmec;i lfızım bir borç say · 
dım. 

~ kur··-.rrm!lttır. 
~, ·~ç ol'1uğun kud
'-iı damarlarındaki 

'~ •• , ltatı-1 "\ rnevcut-ı 1 

kurtaran bütün ef'al ve hare -
kat, mi~tin müştıerek fikrinin 
arzusunun, azminin yüksekte
celliyatindan başka bir şey de
ğildir. 

Felaketler insanları, akılları 
başında milletleri daima azim· 
kar, c.eyyit hamlelere sevke· 
der. 

Cumhuriy~ !.azileti ahlaki
yeye müstenit bir id!.redıt:-, 
Cumhuriyet Iaıfü~ttir. 

Mem.ldir-ti milli~ 
dütman olenla r ia dOEt o1maya
l rm. 

l\ 1 illetler ara:;mda karde3r 
bir insanlı!: hayatı Atatürk'ür 
en kı)metli ideali idi. Bütün 
dünyada ölümünün gördüğü 

ıhtiramı. insanlığın §tisi için 
üonit verici bir miljde olarak 
c:clamlanm. Bu sözlerim. ya
zılarilc ,-c toprağımızda §lWa1· 
ye askerleri ve mümtaz şahsi· 
yctlenle yasımıza jştirak cdel' 
büyük milletlere, Türk millclı 
ıııdma şükranlanmm ifadesi -
dh'. 

*l.Gd.t -~ ~ 
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30·1. Tesrin .. 988 
Zaferleri ve .ma.z.iW iaianlt.lc tarihile bqJryan, her zaman za.. .. - ~~ ferle beraber medeniyet •vlannı 1~ kahranum Tiirk ordu-

6u; 
Memleketini en bUnalı Ye mitliül anlarda. zllliİllMien, feli.. 

ket ,.o musib4'tlcrden ,.e~n i..tıti!lı~dan na..o;ıl korumuş ,.e 

ku.rtamp§S&D. Cumhuriyetin bugünkü Jeyizli devrinde do askerlik 
tekniğinin bütürı modem l'iilah Ye usrtalan ile miicehhez oldu. 

ğuıi '.halde n.zifeni a.yni bağlılıkla. yapacağına. hi~ ~üphem yok

tur. 

M~nihte 
1 

cenazesı 

ölenlerın 
kaldırlldı 

Berlin, 10 (Hususi) - Evvelki gün Münihin tarihi birahanesin
de yapılan suikasd esnasında ölen 16 Nazinin cenazesi kaldmlmı_ştır. 

Bugün; Cuınburiyctirı 15 in<'i yılını rnötemadiyoo artan bü
yük bir refah ,.e kudret içinde W;.k eden büyiik Türk mHfetinin 
huzurunda. kahraman ordu, san.:ı. kalbi !jÜkranla.nmı beyan ve ifa
de ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de forcüına.n o
luyorum. 

IIitler namına merasimde muaYini Hess bulunuyordu. Tabutlar 
meydanın ortasına konulmuş, IIcss de her tabuta ayn ayn yaklaşa
rak Hitlerin gönderdiği 16 çelenkten birer tane bırakmıştır. Müteaki
ben ordu namına da büyük bir çelenk konulmuştur. Cenaze merasimi 
bittikten sonra asker müfrezeleri ha\'aya 16 defa salYo atmışlardır. 

Türk ,·atanının YO Türklük camia.sının ~n 'o ~errfiai dahili 
,·e harici her türlü tehlikelere :kan;ı korumaktan ibaret olan Yl\7.İ. 
feni her an ifaya. hazır Ye amade olduğuna. benim Ye bih·ük ulu . -
sumuzun tam bir inan YC itimadımız Yardır. Ilüyük ulıısumuron Almanyada 180 kişi 

idam edildi 
orduya. bab~ttiği en son sistrm fabrikalar" YC r-ilihlarln bir kat 
daha, kuyçetlenerek büyük bir feragati nefis ,.c istihkan hant ile 
her türlü vazifeyi ifaya. miihcyyn olduğunuz:ı. eminim. nu. kana
atle kara, deniz, haya. ordulanmızm ltahraman ,.e tecrübeli ko

mutanlan ile subay Ye eratını seli\ml:ır 'e takdirlerimi bütün ulns 
moYacehesindo b<'yan !'derim. Muhtelif şehirler~e rejim aleyhinde 

nütnayi şler yapıl~ığı haber veriliyor 
Cumhuriyet Rayrammm 1 :> inri ~,}dönümü hakkınızda. kutlu 

olsun. 
\.!!9 .............................. ..-

Yas günümüz 
Paris, 10 - Kopenhagdan grı

Ien haberlere göre son zamanlar_ 
da Hamburg, Pote.sdam ve sair 
Alman şehirlerinde harb ve re-

Giyorn, Potsdamda bir gezinti es
nasında lıalk tarafından lehinde 

tezahürat yapıldığı cihetle, polis. 

tarafından nezaret altına alrn_ 

rnıştır. Prens Cecil Haufcn'deki 
r (Baş tarafı 1 inride) 1 

li Şef lsmct Inönü'nün bcyanna. -
mesini <>kumuştur. Bundan sonra 
da musiki muallim mektebi or -,. 
kestrasınm çaldığı matem marşı 
m ncŞrctmiştir. 

Rldyo, öğle ve ak)am mutat 
~tlenÖde çalı5aca.k, ajans ha -
berlcrini bildirecektir. lsmet lnö-o 
nÜ'nüı:ı beya~namesi <le 18,45 de 
farsça,. 19,45 de arapça ve gece~ 
inğilizcc, fransızca, almanca oku· 
nacaktır. 

Üniversitedeki merasim 
:üciversitede yaprlan mcras.imc 

İsta~bÜl vali \c belediye reisi' 
LUtfi Kırdar, lstanbul Komutanı• 
~ne:aı ~~!is, şehrimizd~i me j 
buslarla yüksek memurlar ıqtirakl . ~ 

etmişlerdir. 

Merasim Üniversite konferans 
~§İıunda yapılmış, saat ta.J 
9,05 e geldfö anda, salon<lakile ."" 
rin hepsi ayağa kalkarak Atatür 
kün ruhunu taziz maksadile be; 
dakika fötiram vaziyetinde dur -
muşlardır. Bu sırada salonda hıç 
kmk sesleri akislcniyor, gözya~la
n siliniyordu. 

Bundan sonra, Üni\'ersilc Rek
törü Cemil Bilse! kürsüye gelerek' 
büyük Atanın hayatınr, Türk.,. 
milletinin hayatında oynadığı bü 1 

:rük 'rolünü ve yaratıcılığını öv 
ımüıtür. 

Rektörden sonra dekan Hamid 
de kısa bir hitabede bulunrnui' 
,.e genç bir talebe de kü~ü) e ge
lerek ikinci Reisicumhurumuz~ 
İsmet lnönü'nün Türk milletine 
beyannamesini hcrecanlı bir ses
le okumuştur. 

Toplantıya iştirak edenler, me
:rasim bittikten sonra önde Vali 
Ltltf(KırcIM, General Halis, pro 
fosörler olduğu halde muazzam 
.bir alay halinde dizilmişler ve 
yavaş bir }iirily~e Tak en abi
d~if€gi~rek6 a~idt>ye çelenk koy 
ımuşlardır. 

Haikevleriode 
Atatürk'iln ebediyete intikali a-

1 nmda bütün Halkevlerinde de 

Devletimizin bani i ,·e mil -
letimizin fedakar, sadık hadi

mi, 
İnsanlık idealinin aşık \C müm: 

taz ı-;irnası, 

Eiiiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır! 

Bütün ömrünü hizmetine 
wrdiğin Türk milleti ile bera
ber senin huzurunda tazim ile 
iğiliyoruz. Bütün hayatında 

bizıe ruhundaki ateşten canlılık 
verdin. Emin ol, aziz hatıran ....... . 
sömnez.,mftMe olarak ruhlan-
mııı daima at~li ve uyanık 
tutacaktır. 

jim. aleyhinde nümayi§lcr yapıl· 
mtjlır. Bu nümayişler yüzünden 
180 ki.l;i idam edilmiştir. 

Berlinden. gelen habcrlprc gö
re sabık Alman veliahdı prens 

malikanesinden dışarı çıkmıya~ 

cağına dair polise namusu üzeri.. 

ne .söz. vermiştir. 

mera~im yapılmış, Eminönü Hal
kcvinde İstanbul Parti rnüf etti~i 
Tevfik Fikret Sıiay. sabık baş\.; 
kil Celfıl Bayar, oğlu Refi Ba -
yar, bazı mebuslarımız ye vali 
mua,•ini Hallık. Nihat Pepeyi hu-

1 ~~~~~~:e~;ii~~n~~:ı~e~~~ H o 11 anda A 1 manya 
rayburnundaki Atatürk abidesine 

Şişli Halkcvinc i~tirak edenler h d d d 
Harbiye mektebi önündeJd abi u u u n a ç a r p 1 ş m a 
deye, Beyoğlu Halkevine iştirak 
edenler de Taksim abidesine birer (Baştarafı. l incide) 1 miş, köprülere icabında atılmak 
çelenk koymuşlardır. Hola.n~.~ :Cferbcrhk tama.m... üzere !dinamitler konulmu,tur. 

Mekteplerde ~laruiY§ ~ır. Amaterdamda .SCY: Belçikada 
Mektcp~rde yapılan merasim- r~efer durmuş gibidir. Çünkü. Brüksel, ·9 (A.A.) - Burada 

de de muallimler tarafından ta .., bütün nakil vasıtaları asker1 ma.. çıkan Vingtieme Siecle gazetesi' 
!ebeye, ..ı\tatürkün emsalsiz. kah- ka~~ca müıadere ct»lıru.tir. henüz silah altına çağrılmış ol~ 
ramanlıklarr ile hayatr anlatıl Hcalaınöa. erki.nı 1ıarltiyesi birinci .son fırkanın· ~ seferber edildi
mı~. ye büyük ölüye hürmeten müdafaa hattmı hazırlamış, bu. ğini yazıyor. Be~ika ordusu 
beş dakika ayakta sükut roildik - ,rala!daki kana.ilan açarak rnın..ı .mevcudu, bu suretle 60Q bini bul 
ten sonra bahçede veya salondaki takayı su altmda brrakmIJtır. maktadır. 
Atatürk büstüne birer çelenk ko- Diğer tarait~ Bclçİilca. da as. Miittefilller vaziyeti 
nulmuştur. • tetkik ediyor 

B 
_ı.1 ker? heıırlıjrnı tamamlamııtır. Londra, 9 (A.A.)- Daily Te\ 

ayrllK ar yarıya indirillıli Bel.-,ilı:ada silah .altında 600 bin · · O b T graf gazetesi, Ho~a hudukiun .. 
~aat tam 9, 5 de ütün resmi kişi vardır. Be~a ba,Jrurnan • 

®' air YC müesscsat bayraklarını' ! dwhgw 
1 
~· Holandıa .da Alman kttaatının yaptığr tah .. 

d::ı.ı..~ l v 1 .. ' ya yar.. şidat hakkmdalı:i haberlerden, 
wman ar ve maı.;.ıza ar da ke .. •dım etmıeık'' ~re Holand h d • nkl · · ı d ·

00
· · a, u u sonra, vaziyet, dün İr.giliz lcabi~ 

pe erını yarıya rn ar ı ırmış duna a.ker sevketmi ti Albc 
1 h k l

..J v -ı- b" -d f r. r nesi tardrndan esaalt suret.e tet,. 
er, er es o atlgll yeıU\.: ır 1"Mi - kanalı boyu · 1 ka 1 det durarak Atatürkü anmı~ar - trr • nca atpu er zr mış-. 1 kik edildiğini ve Lord Halifaksrn 

d 
Fransız hükumetiyle bu hususta 

ır. 
Eilence yerleri Büfiin.'b1-ldaaNzlar İ.Jıial edil .. • temua gd:iiğini yazMairtad.ır. 

En büyük matem günümüz o
lan bugün şehrimizdeki bütün eğ 
lence yerleri progra.mlannr tat'&ik 
etmiyerek Ye m~lerini ka , 
payarak umumi teessüre iştirak 

e~dir. -
Ronman 

tetrikalanmız 
Roman tefrikalanmızı milli ma.. 

t cm dolayuiylc bagün derc<'tme
dtk. Ya.mı ne§lrleriııc denm ede. 
cejh. 

Bugün Ankaradan 
gelenler 

Sıhhat Vekaleti müsteşarı A
sım Arar, Fransız ve Polonya se· 
firleri ile ltalyan matbuat ate 
şe~i burrünkü ek~pre:;lc Ankara -
<lan şehrimize ge1mi~lerdir. 

AJman konsok>sluğu 
Bu ~ ~yoil~da. oturan ı geç. çekilitinin sebebi §Öyle izah 

bazı kariJUimlz guetemıze te- ediliyor: 
lelonla miiracaat edereık Ayaapa-
JOO-ki Alman konaol<ıcluJc bina· Kol).solo.luldan alKa.dar eden 

merasim gürılerine ait proeram· 
sına, büyük matemimt.ıe i!-tirak 
alameti ·olarak yarıya indirilmi§ 
bir bayrak çekilmcdiiini bildir,. 

mişlerciir. İtalyan konsolo.luğu. 

da dahil olarak ld&Cer bütün eaıe4 
bt koMOlo.luıklar pek ta'bi1 ola_ 
.raıc bay~iarmı yarıya in·dirme:C 
suretiyle mim matemimize lc:ar§t 
'bir S3)1Ct eseri ,cKterdikleri hal
de Alınan koneola.l1.1ğllıllun bu 
hueketten uzak kıl~r naı:an dik 
katıimizi celbetti. 

Tahkik ettik. koneol.a.lıaneye 

~yrağın ancak aut on birden 
sonra matem aı.imeti olarak çe
kildijini öirenl:iilc. 

Şehrimiı: Alman ınahafilinde 

)ar, en kıdemli konsolos tarafın. 
ıdıan tanı:im edilerek diğerlerin-e 
•bildirilmesi mutat:l:Irr. Şehrimiz· 

deki en krdemli konsolos ise ha
len Fransız konsolosudur. 

Almanlar, Fransızlar, harp ha· 
lindc olduklarından buraadki kon 
soloslukları arasındaki 'münasc -
bet kesilmiştir. 

Bu yüzden hayrağın yarıya 

indirilmesi hakkında Alman kon
solosluğu bir tcbli~ yapılamadı .. 
~ından konsoloslukta bayrak çc • 
kilmesinc lüzumun farkına varı -
lamamış \'e sonradanöğrenilincc 
derhal matemimize iştirak için ted 
bir alınmıştır. 

Münih sui~asti 
(Baıtarafı 1 incide) 

dolayr 'mazur görülmesini rica c
<ler .. , 

Hes öldü mü? 
Ölenler arasında Hitlerin mu

avini Hcs'in do bulunduğu ısrar
la. söylenme~tcysc de Berlinde bu 
haber tekzib edilmekle ve birin. 
ci derecede hiçbir Nazi şefinin 

bulunmadığı bildirilmektedir. ö
lenler 7 yi bulmuştur. 63' de ya.. 

ralr vardır. 

900 Bin mar1' mükafat 
Alman polis müdürlüğü -dün şu 

tebliği neşretmiştir: 

":Milnih suikasti hakkında ya -
pılan tahkikat faillerin izini ya· 
bancr memleketlere götürmekte .. 
dir. Bıma binaen, Almanyada. ve. 
rilccck altr yüz bin marktan baş
ka, hariçte Alman sefaret, konso_ 
losluk, ve sair teşekküllerin müc
rimlerin ortaya çıkarılma.sına ya -
rıyacak mahiyette veril~cek ma. .. 
lümat için 300.000 mark ınütem .. 
mim mükafat tesbit edilmiştir. Bu 
mükafat salahiyettar Alman mü
messilleri tarafından yabancr pa .,. 
ra -olarak tesviye edilecektir.,, 

T opyeki'ın harp ! 
Alınan. gazeteleri İngiltereyi it

hamda. devam ediyorlar. Deu
tschor nienst gazetesi, suikasti 
İngiliz- ~izli .servisi ajanlarının. ter 
tib ettirdiklerini iddiadan .sonra 
-diyor ki: 

Keza müşahitler şunu d& 
ediyorlar: 

Endişe alametleri .A. 
artmamış olsaydı, .Alına.Il' ıı 
nin şefine karıır itiıniı.dlll~~ 
dar ileri sürmeğo Iüzurrı go 
di. 

Hitlere tebrik tel~ 
Derlin, 10 - Müni.li. 'S 

den kurtulduğundan dolaY1 
re ecnebt memleketıerdeıı. ~ut 
tclgraflan gelmeğe ba§laın; 
tanyan. kralr ve Musolitıi, 
da kraliçesi telgraf go··ıı,de 

arasındadır. 

Suç işli yen zab1 

memurlarl 
Süratle tecıiY6 

edilecek 
Emniyet Müd'. 

gazetemize beY 
bulundu 

İstanbul Emniyet .Miid 
nün, zabıta memurları 
suç i~liyenleri süratlo t . 
yeni tedbirler ittihaz ettili 
bcr aldık. 

Emniyet Müdürü 
Akalın, ·bu hususta bir JJ1 
rimize aşağıdaki izahatı~ 

- Zabıtanın hareke 
suç te~il ·edenler hakk~ 

"Bu cinayetten sonra. biliyoruZJ 1 
ki, harb topyekun harb' -Olacak - 'takibatı: istilzam eden er d 

mevzuat dairesinde, :inzıb' 
tır .• , zayr müstelzim bulunanla! 

Suikast mürettep mi ? Em.niyet Müdürlüğünde 
Havas ajansının Amsterdam. polis divant ile inzıbat }(O 

yoluyla. ~erlinden öğrendiğine gö-. nu tarafından icap eden 
re nazi. ·siyasi lllalıfillerinin, füh.! verilmektedir. 
rer aleyhine yapılan suikaste ver • tl ~ Btt mzıbati hareke e . 
mek istedikleri mana. şudur: Al- _,,,ı.ı ~ 

sen cezalandırılmasr s(l.l~~ıı.r .... 
lah Hitlerin koruyucusudur. Bu ~ 

1.af'I dalı h" b" t hkik t ze nıe\·du olanlar hakk _,m, 
rna.. ı ' a. ıç ır a a ya· kamın,. salahiyeti ku!lan.ıl_ 117~. 
pılmadan, suika.stin yabatıcr ellcıı .,.-ı• l nzıbati cezala mi 'Jt\UC""'. 
tarafmdan hazırlandığın~ söyliyc., bilmesi, b~arın hadiee .ve 
rek, Alman milletini tahrike çalıış-. • • .. • • 
makt&d.ırlar. ketlerin .... akabitlde tatbttc 

Ancak HiUerin, nutkuna. ~ t me bail~d~r. . dhaııııe 
madan evvel bilhassa. hararetııı\ Bu ~aksatla polıs ~ 
bir şekilde söyled.ig~i. 'Ver hile .A.ı] zıbat komisyonuna~ ~ .:....ı 

" . • • 1. •. •. • tl tı ce\efP': 
lah tarafından herhalde' himaye' , ~ın azamL sura c :ne d* . .. .. .. al IŞ -0} 
edilmekte olduğuna. Alman mille~~ · mesı go!:9nune mm 

b. "d .. · t ak ınıll 
tini kandırmak saniven 1ı818. bol l mu urıye m am ..;ıı • .. , .. . . ·ı· • . ddele" 
şcvik alcyhtarr olarıik. kalıp ne .. ) ett dahı ındekı ma . ~ 

t kk"'ll t ·d" edılfl""" 
damct dmiycn birkaç nazi men. eşe u ere C\ ı 
.subunu ortadan kaldırmak. mak ... müdüriyet makamınca · 17it 
se.diylc. bu su~astin gestapo ta~ ı nlmalan da mat'ıö~3!1 

rafmdım hazrrlanmıı:ı olması va. -' ı daha, temin ıetmek!edır. 
rittir . ., 

Suikut topyekun 
bir vesile mi ? 

harbe. 

Paris, 9 (A. A.) - Ha.\'as a
jansı bildiriyor: 

Münih. suika.sti hak.kında. bita. .. 
raf müşahitlerden alınaıt ve Pa:
riso bildirilen intibalar a~'D.i neti
cede birleşmektedir: Suikast ga... 
rib ve karanlık şartlar içinde cc .. 
reran etmiştir. Raygt&g yangmt... 
nı içtinabı: imkanınz bir 'surette 
lıatırlatmaktadır. 

Müşahitler ;mevsimsiz ve çabuk 
bir karardan sakınmakla. beraber 
şurasını .kaydediyorlar' lti, nazi zi
mamdarları !ngiltercyc karşı "top 
yckün harb,, c başlamak için mü· 
..sait bir hava. yaratmak istedik _ 
leri takdirde başka türlü hare -
ket ctmiycceklerdi. 

Bununla beraber, suikastin mü 
him bir tasfiyeye bchane teşkil 
ctmeğe matuf olduğunu ve' hal _ 
kın derin hO§lluUuzluiuna işaret 
bulunduğunu zannedenler do çok
tur. 

Balc'do çıkan Na.tional Zeitun.g 
gazetesi. bu hususta. bazr müsbct 
doneler kaydediyor: 

Bir kere Hitlero karşı yapılan 
bu suikast ilk defa. olarak res • 
men if,a ediliyor. Bundan. evvel. 
ld t~ebbüsler ya ihtimıı.mla. ört
bas edilın.iış veyahut infialle ta.. 
kib edilmiştir. 

Diğer taraftan, Hitler ve. bil -
tün diğer mühim şahııiyetleI' sui
kastten birkaç dakika. evvel sa_ 
lonu terketmitlerdir. Hitler Mü
nihc kadar gelecek vakit 'l:ıulclu. 

~ göre, Berüne derhal !:Uml~ . , .. 
aM!iant i:!tieal~~g-Qrtttnr. 

(Baş ta.rafl 2 inci 
anlıayı!la tarihin seyri İ• . 
ne ac;inı ·scvke~f 
n\,\ cöaterir. V.e.iite """" 
lüjü ·.de buradadır. 

y alua halaki \'e reel . 
çok büyük olan 've ~ 
dt:ttiii en büYüic §"-'~>'" 
'ltiri huhınan Aiatürkii ~ 
"K-L ı~ı- 'l .......... -l"Bl!laD,, ouın-- .. ~ 

• " i es--~ memiz ve onu .öyle1 1 
göıtenneğe ~alıJd'81"ıı 
bir 'hata. olur. 

'•Kahrammı ına..N• ... 
" ıan bir tiptir. 

Haltuki Atatürk, ~ 
müz Türk tarihinin ;.:,. 
en güzel, en pıırl~k h 
den \iridir . . 

Hakikatin ti ~ 
Atatürk, Türk tarik )ftil 6 

ten dii~memiı, Türk 

k .J• • • .J. f .L--ıttır• • 
en.ı ıçanu.;•n •t-.:--:;-: ~ 

C .. t.·· h" b~ -;Mets«'• 
.• URAU lÇ .f: u• •1 .:ı_ • hj L • -jyel• 

~vnn, ç rn·. c~·· ~'o 
amele; o nüllcta."1., O' de ..;! 
lllİıJ'etta itiwe miıbık -"' 
..:a..: ~ dii .. ~u • , ..... __....... .... . .. ,. 
-~ cerihP""I! 

Milletlıet-, 'Mvirler, ve 
__ ı-ıılf. ~ 

:&.r, ltemcii hrta~_, • 
'trr.*leeilıe cı.ifna ~ 
den he.tiye etmifle ...... 

Bu her zaman .,.,.. 4 IS 
ve ba.,k"t türlü o""811_. 

J.Nı yoktur. 



ınm:::::•tes ••••• :::ı:.::x ••••• =m : ... 

~ l'Grkiye 
~ıra at 

Cumhuriyeti ı 
Bankası 

L__ Kuruluş tarihi: 1888 

~Yeai: 100.000.000 Türk Liraıı 
ı Sube ve ajans adedi: 266 
1rat ve tıcarl her nevi banka muameleleri 

~lte. biriktirenlere 28,800 lira 
~-~ ikramiye veriyor 
~~t Bank.asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf :a en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa 

ı. Ur'a ile aşağldş.kl plA.na göre fkramJyeler 
"tır: 

! A.det 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2,000 " 

4o " 250 ... ,, 1,000 ,, 
'İOQ " 100 ,, 4,000 " 
130 ,. so ,, s,ooo ,, 
teo ,, 40 ,, 4,800 ,, 

' bh.._ " 20 " 3,200 ,;· 
~~ıı.ıı ~'11: Hesaplarındaki paralar blr sene lçtnde 60 
~le :11 dUşmlyenlere 11tramlye çıktığı takdirde % 20 

ı lt.'tlt• erııecektlr. 
. ~ \ı':1ar senede 4 defa, ı Eyltll, ı Blrlnclünun, 
~Haziran tarihlerinde çekllocekttr. 

ı.'~- -
Stli 

1Ye Askeri Satmalma Komisyonu ilanları I· 
llıfte ~--------------------

! 1 lııı 11 ;1'ürnen ve Karadeniz boğazı blrliklerlle Haydarpaşa atıel 
~rı_ ht1rncı için e\'saf ve şcrııiti d:ıhlllndc 3/11/939 tarihinde 

'tıt ltkıır eıtaııımcst yapılan ( 4) kalem yno sebıe için talipleri tara
r-~ıı 'dilen bedel haddi JAyık g5rlllmedi~lnden 20/11/939 pa• 
l~) kıı~•t 14 de pazarlıkla &atın nlınacaklır. Tahmln bedeli (6005) 
;"llli% )tur. İlk tçminat (450) Ura (48) kuruştur. Şıırtname her 
~ • .._la tı~nıuzda görfilebillr. İsteklilerin belli gQn TC saatte Uk te
rı. ,93r3 

e birIJkte Selimiyedeki Tümen utınalma komisyonun• 

~ 

H A B E R - Aqam Po.taaı 

•• :.~ŞEKER BAYRAMININ TADI ~.5iliiü"' 

HACI SEKıR . 
Sekerl ile daha ı;llıel çıkar. 

Bir bu!.ü urrdanbert devam flden ve her tıtlrak ettlil eotam.a· 
you.l aergtlercle dahna blrlnclllil ka.zaıuu·ak dünyaya nam veren 

Ali MUHiDDiN HCI BEKiR 
Dabçekapı merkez ınaPıuUe Beyoila, Karaköy, Kadıköy ~ubeı. 
rlnln vHrlalertnı bayram mlln.uebetue gelba odur gibi atlalemlı 

Dev lef 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

fşletm~ 
ilanları 

~Qnakallt •eklletfnce yapılan UAnla 15 teşrinievvel 939 ve blll· 
hare ldaremlıce yapılan illnla da 31 teırlnlenel 039 tarihine kadar 
kabul edlleceli blldlrilmit olan, tnslltereye ıımarlınacak semller bık• 
kındakl tekUOerJn kabul müddetinin 30 teşrinisani 939 tarihine kadar 
temdit edlldlli llln olunur. (9262) 

ıs. Komutanhğı Satınaıma Komisyonu ıllnları 

Komutanlık blrliklırl için B•OOO kllo patates terall n naafı dabllln• 
de satın ahnacakur. Açık ekılllme ile lbaleıl 20 tetrlnlaanl 939 pazarte11 
sQnQ ıaat 10 d• 1•Jfllacaktır. Muhammen bedeh 3906 llradır. llk teminatı 
293 liradır. bteklllerha ilk teminat makbuı nya mektuplırlle belll ltln 
ve saatte FJndıkhdı komutınhk aatınalmı komllyonuna ıelmelert. (9030) 

• • • • 

Komutanlık birlikleri lhtiıracı için ıeralt Tt ıvaafı dahllinde (7'2000) 
kilo kuru ot kapalı sarf uıullle 11tın alınacaktır. lbalesl 20 tldneJteşrln 
939 paıırtesl ıtlntl ıaat 11 de 11pılacaktır. Muhammen btdell 19688 lir .. 
dır. tık teminatı 1'7' lira 13 kuruıtur. Taliplerin ihale tOnll ihale aaıtln• 
den bir ıaat enelJae kadar llktemfnat makbuı Yeya mektuplırlle tekllf 
mektuplannı Fındıklıdı komutınhk satınalma komisyonuna nrmelerf. 

(9031) 

••• 
İstanbul komutanblı bfrllklert ihtiyacı fçJn 583000 1dJo aaman aatıq 

alınacaktır. Kapalı uma \balesi U lklncit91rln 939 ıalı l<\nll ıaat 11 de 
yapılacıktır. Muhammen bedeli 8794 lira &O kuruotur. tık teminatı 860 
llradır. İlteklileri.ı ille temfnıt makbuı nya mektupladlı teklif mektup• 
larını tbale ıllnil ihale 11aUnden bir ıaat enellne kadar Fındıklıda ko
mutınhk ııtınalma komisyonuna vermeleri. (9032) 

••• ~ 

lhale tOnll talibi çıkmıyan Cerkeak&ytınde yapılıcak lld b611lklil bir 
pa'Ylron kettf cet•ell " pllnJan datıl?lnde yaptırılacatından tekrar kepa. 
h ıarna lhaleıl U lkfncftepia 130 cumırtesJ ıaat U c'e 11pılacaktır. Mu• 
bammen bedeli •e&77 liradır. tık tenılnah 33'3 lira : karuılur. ltetll 
cetveli ve pllnlarlle tartnamılerl alt ol<!ulu tubeainden bedeli mukebl• 
llnde verileblUr.tıteklllerfn ilk temi net mıkbuıu Teya mektupl•rlle 2490 
sa11b kanunun 2·3 maddelerinde yuıh nslkılarile ihale IJ(lnUnden 8 
ıınn enel VUlret Nafia fen mndQrlllklerlnden aJacaldın •esllralarlle be
raber ihale lflaQ ihale ıHtfnden bir aa•t enellne kadar teklif mektupla• 
nnı Fındıklıda komatınht ntıaalmı koml17onuna ••rnıelerl. (887ll) 

••• Komatanlıla ballı birlikler fefa 15000, ıaooo Te 20.000 cem'an &0.000 kilo 
111deJ'llı ayn ını paıarlılcla satın alınacaktır. MOnık11111na 18/IL Te.., 
rhı/939 pertembe ıtınD saat 10,SO dı batlınılacak Te aynı ıtındı ihalesi 
yıpılacıktır. fıttldllerln belll tOn n saatte Fındıkhdı Komutanlık Satı• 
nalma Jtomlayonanı ıelnıelerf. (0376) 

• • • 

RADYOLıN ile 
Niçin Dişleri fırçalamak . lazımdır! 

' 

Çünkü geceleri afıı guddeleri.. sonra ve her halde bol bol "RAD .. 
nin ifrazatiyle ditler ve elit etle. YOLtN'' ile frrçalamak •e temtı. 
rl dolmuıtur: çilnkU yemekler, temek prttır. Bu sayede diıterin 
aigara ve kahve gene aynı tealri de, ağzm da sağlığı ve Nllamblı 
yapmııtır. Binaenaleyh diıterl her gUzelllği garanti cdilmit otur. 
giln 3 kere bilhaua yemektert!en 

Sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

' 

ile ditlerinizi fırçalayuuz ... 

~evlet Demiryoiları ve Limanl~rı 
ışletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlarile cinsleri ve ek• 

ılltme ılln ve ıaalleri a,alıda alt oldu~ listesi hizasında yazılı ahpp 
trnerılır her lilte muhtc\•l1atı ayrı ayrı ihale edilmek Qzere Ye kapalı 

zart uıulll ile Ankarıdı İdare blnı ınnda satın alınacaktır. 
Bu itt ıtrmek lıtl:venlerln listesi hizasında :vazıh muvakkat teminat 

il• kanunun t17ln ettlll Tealkı ve tekliflerini aynı S(ln eksiltme saaUnden 
bir ıaat eVYellne kadar komisyon reisl!Alne vermeleri lAzımdır. 

Şırtnımeler parasız olırık Haydarpaşada TesellCm n Sevk Şentlfn• 
de, Ankırada Mılzemı daire.inde TC Eskhehlr, Jzmlrde de İdare malan• 
lannda dılıhlmıktıdır. (9042) 

Llah: Beher MuY&kkat Ekalltma 
No. MJkta"• •• cloat adedi Teminatı - muham-

men bedeli 
Adel L K. L. K. Gftntl llUti 

ı 88.290 Car1 bat kl:rı• 
traven. ı 85 •60• 05) 

2 IJ.250 • • ı 75 4159 38, 22.11.89 ~-• 84.850 • • ' 10 10106 75) pmbı 1"'41 • 61.909 • ., . ı 00 7180 50~ 
1 H.281 • • ı 90 6500 18)) • ıu.100 • • ı 80 11303 00~ .. 

Koaıutaalık blrlllderinde mevcut baynalardan çtlrOle çıkarılan 7 

dokuz bat ha:rnn açık artırma lle 11tılacaktır. Artırm111na 10/II. Te.- 1 
12.700 
18.800 

8.000 
10.000 
ı.ooo 

.. çam a 20 
a 20 
5 50 
5 00 

6482 oo>: 
8812 OC) 2Ut.st Pii-
1237 f.'" · ~mbe 15,SO 
3750 o 

.. .. 
rln/039 pertembe ıtınO aaat 10 da baılınılacak n aynı ıtınde tbaleal ya. 1 

pılacaktır. ı.tekllltrfn bellJ lfln 'Ye ıaatte Fındıklıdı Komutanlık Satınal. tO 
Mıkas ıııete tranrsJ 

klSprfl .. 
mı Konıl17oİi.na ıelmelerl. (0577) ıt " .. 6 60 

TASHiH 
405 Olı 

• • • Mubabert b61Q(l li1Hrclnleri için aplıdı cins ,.. miktarı ıöateri-
len tııı mıddalerl pısarbtla aatın alınacaktır. Mtınakauııda 18/IL Ter 
rin/939 eumartul dnll net 10,SO dı batl•nılacak •e aynı ıtınde lbaleal 
yapılacaktır •. htek1Uer1n beW ıtın Ti seatte Fındıkhda Komutanlık Satı. 
nalına KomlQ'onuna ıelmelerL (9378) 

Clnıl JıfJkdan 
Mercimek 1000 kllo 
Pirlno - 800 ., 
Arpa 800 ., 
Dan 800 .. 
Jtenmr. ıoo • 
Jtıtn IOO ,, 
lılmr IOO ,, 
Bulda1 600 ı 
Ka11 tuaa ıoo .. 

••• 
Komlqoınunmda mevcut kqlf ceh'ell ,.. tarlnamed mucfbtnce 

Hıdunk6y0nde mutfak ocaktan tevılan tamir etUrilecektlr. Muhammen 
kqlf bedeli 4t7 lira 38 kuruıtur. ilk teminatı 32 lira 6 kunıştar. Pasar. 
tıkla ihalesi 17/IL Ttffin/039 cuma ıQnD saat 10.30 da :yapılacakbr. ı.. 
teklilerln beW ııın ,.. natte ilk temlnıt makbuı Teya temlnet mektupla• 
rlle Fındıkhd• Komutanlık Satınelma Komlayonuna ıelmelerl. (0379) 

1 Askeri Fabrika~ar umum MUdUrJOğU illnları 1 
Kınkblecıe JaPtırdaeek lnpat 

Ketti bedeli ( 43'6•> lira tO kunıt olan )'Ukarda 7uıh fDfUl ukerl 
Fabrlblu Umnm MDdClrlDP merkn utınalma komllJ'Onunca 22·11· 
039 çal'flmba dntı uat 15 le kapalı ıarfla ihale edJlecektir, Şartname 2 
Un 11 kuruş mubbllfade komlıyondan ver1Ur. Taliplerin munkkat te
minat olan (1259) Ura (12) kuru~u havi teklif mektuplarını meıkör S(la 
de saat H de kadar komisyona nnneJerl n kendilerinin de 2490 nu• 
maralı kanaman 2 Te ı. inaddelerlnde J'Ulh nsalkle muaJ')'ea ıtln ,.. 
aaatte koıaiayona mDracaıllan. (9118) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı - Harp Okulundan auba1 çıkacak okurlar için 771 tane sırma 

kemer, pQaldll, kılıç '" apQlet kapalı zarna ekalltme7e konmuttur. Ek • 
ıUtme 2512. Tet.1939 cumartesi ıilnll ıaat 11 de Ankarada Harp okulu 
binasında mtltefekkll komlıronda :yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1213G Ura Te ilk teminatı 92& liradır. Şut. 
nam•i .\akarada malc6r komlı)'Oada Tt lstanbalda lstanbul tnuım 
lmirllll aabnalma koml17onunda ,.. ntlmaneal iae Ankarada komla7on
da 86rtıHlr. 

1 - EbilbuJ'I lincakJeriD fll'bWDellada 71ııh 'Ylliblar "8 ilk 
teminat me);tup ..,.. makbuılanıu had teklif mektuplarım beW ıtııs 
"!911t••aetftWıl.k m'111of·~.(IS11Jj 

Bu lllnın f •• 1 lefrinlaanl 939 tarihli aıtlrlerlnde abpp truena. 
rin ihale dntı H. ıı. H cartambı olması Jlzımsellrken sehTen (23) ola. 
rak dlzllmltUr. Tashih olunur. 

• * • 
Muhammen bedeli 6520,24 llrı ollD on kalem muhtelif teımrat ... 

pulll 20·11·031 pızarteal itınn uat 1&,15 de kepalı zari amlQ ile ADtarda 
idare blnuında satın alınacaktır. 

Bu ite ılrmek btlyenlerin •H,02 liralık muvakkat teminat ile ta.. 
nun tayin etllll vesikaları n tekllfierlnl ıyn1 stın saat 14,15 • kadar ... 
misyon relıllllnı vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paraaıı olarak Ankarada Mal%eme dafreaindea, ..,..._.. 
pqıda Teaellllm n Sevk Sefllllnden datıtılıcakur. 

Adalar Malmüdürlüiünden: 
Kasano nrılılnden •e emllk bedeli faizinden borçla bulunu Bar· 

ri n Şabanın bu borçlanndan dola)'I tahtı hacıe alınmıt olan Kıulı&. 
dada Zeytinlik aokalındı 73 kapı numaralı evin tamamı 21111/039 Alı 
ıtınil uat 1' de birinci lhaleal 7apılacaktır. 

lsteklllerin kaıa ldıre heyetine mftracaatlan UAn olunur. (0181)1 

Harp Okulu Komutanhğından:· 
1 - Harp okulundan aubaJ cıkacak okurlar için 771 tane portatif 

kal')'ola açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 2512. Tef./939 cumarted 
g(lnQ nat 12 de Ankarada Harp Okulu binasında mnteşekkil aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli •626 Ura ve ilk teminatı 347 liradır. Sartu
meal her ınn Ankarada meıkt\r komisyonda ve lstanbulda lstanblll ı.
vazım lmlrllli utınalma kofJıyonunda görfilebllir. 

8 - EbUtmere ıtreceklerln şartnamesinde yazılı nümune kal')'Ola. 
)'1 ihale S(lnOnden en aı 6 sün evvel icap eden vesalkle teminat mektup 
n1• makbuzunu ihale S(lnn komisyona vermeleri. (9311) 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 
!car " mahkeme harcından borçlu bulunan Kornell:yanın bu tior

cundan dola)'I tahta bacıe alınmıf olan Heybelladada Uluçpafe Ye Ulaç
be7 sokalında 60/29 kapı numaralı evin 224' de 245 hissesi 21/11/039 
ıalı ,Onil saat H de birinci ihalesi :vapılacaklır. isteklilerin kaıa idare 
heyetine mOracutlan ilAn olunur. (9370 

Y etilköy Hava Aktarma Anban Drek. denı 
ı - MilhQrlQ nllmuneıf clnı TC nefasetinde olmak illere eoo adet 

battanlJe pazarlıklı aah" alınacaktır. 
2 - bıaleal H/11/939 perşembe silnO saat 11 de YeşllU7 haft ü

tarma anban aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - hteklflerfn ıırtnıme ve numuneyi slSrmek ilıerı her dn 

ve peıarlıla glreceklerln mıkt1r gllnde 367 lira 65 kuruş 111U'Yakkat ıozat. 
natluile komll)'Onnmıın mfiİ-ııı-aatbn l"io.A clwuır. (93"}. 



ar 


