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5 ICURUŞ GONLOK SiYASi 

Berlin, Bir Bitaraflar 
Blokunu Teşkil için 
ltalyay.ı Balkanlara 
Sevke Uğraşıyor 

Romanya Kralı Karol 

TURKiY& 
İT ALYA 
İTTİFAK 
Muahedesi 

--o-

Rusya ise Bulgaristanı 
Kazanarak Bloka Mani 
Olmağa Çalışıyormuş 
Romanya Krabnın, Balkan Devlet Reislerini 

Bir Toplantıya Davet Edeceği Söyleniyor 
Londra, 11 (Huıusi) - Londra gazeteleri, İtalyanın Balkan

larda takip ettiği siyaaete genit bir yer vermekte ve bu siyasetin 

içyüzünü aydmlatmağa çalıtmaktadır. Bu bahis ile metgul olan 

siyasi muharriderin batında Daily Express'in muharriri Mister 

Charlea Joley bulunuyor. Bu muharrir, Almanyanm İtalya ile ye
niden anla,mak, mihver siyasetini tekrar canlandırmak ve bu su

retle İtalyanın müttefikler cephesine doğru temayülüne kartı gel
mek için ufraftığını ve bunım için Marepl Göringi ltalyaya gön
derea;ıek fU teminatı vermek istediğini anlatıyor: 

Baıhca Oç Esas } ----------
"1 - İtalyanın beğenmediği ve is- Bulaaristan. Türkiye 

~ll~ı.llK4 .nlilloUl - IA.l>-4Uld~lHdO:.UU.U 

sebebi, 1ngilterenin Lehistan bahsi Hududundaki 
üzerinde gösterdiği inat ve ısrardır. 
Fakat bu anlapna muvakkattir. 

.. 2 - Stalinin anlapnadan temin 
ettiği istifadeler Hitleri rahatsız et
mektedir. Onun için yeni bir muva. 
zene vücude getirmeğe lüzum hasıl 
olmuştur. 

"3 - İtalya, Hitler ile mihver da
hilinde teşriki mesaiye a\•det ettiği 

takdirde Hitler de, Balkanlardaki 
bütün iddialarından, Roma lehinde 
feragate hazırdır.71 

Balkan Bloliuna Karıı 
Mister Charles Holez, bu üç esas 

üzerinde şu mütalealan yürütüyor: 

Kıtaatını Çekiyor 
Sofya, 11 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: Bulı:ar - Tiirk 
·hududunda bulunan kıtaatın 
büyiik bir kısmı, silah altına 

~ağmlmış olan son ihtiyat sı

nıfların serbest bırakılması ne.. 
tiresinde, 20 teşrinisanido terhis 
olunacaktır. 

Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: Talim devresi 
is:in silah altına alınmış olan son 
ihtiyat efradının yak1nda terhi
si için emir yeri~mi tir. 

HALK GAZETESi 

•t 

~ ~ 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetll yar
dımcısı, ~ğuıı en zengin kiltilphanesldlr. Çocu~nu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en g(lw hedi7e

dlr. Müessesemiz tarafından nş-edilmiaUr. Evinizde bll 
tane bulundurunıız. 

Holandada alınan yeni mü"4/aa tedbirlerinden bir görünüı 

sovyet. Fin1 Hollanda Ordusu 
Temasları 

Gergin Bir 
Şekil Aldı 

-o- ·-
Son Teklifler Moskovayı 

Tatmin Etmedi 
Londra, 11 (Hususi) - Sovyet 

Rusya - Finlandiya müzakerelerinin 
yeniden sarpa sardığı Tass Ajansı
nın verdiği haberlerden anlaşılıyor. 

Bu haberlere göre, Finlerin son 
teklüi Rus metallbini asgari derece
de tatmin etmekten uzak kaldığı gi
bi, aradaki ihtilafı arttırmaktadır. 
Bundan başka Finlerin Karplıyan 
berzahında 7 fırkayı tahşit etmiş ol
malan da Sovyet mahafilinde mem
nuniyetsizlikle karşılanmaktadır. 

ihtilafın Sebepleri 
Timcs gazetesinin diplomatik mu

habiri yazıyor: 
"Resmi ifşaatta bulunulmamış ol

makla beraber, iyi haber alan mah
fSonu Sa: 1. Sil: 3) 

Harekete Hazır 
Bir Vaziyette 

Bütün Bentler Açlldı, Müstahkem Mmtakadaki 
Müdafaa Tesisatı Sular Altındadır, Holanda 

Berlinden Hlldut .Hadisesblin Tahkikini istedi 
Londra, 11 (ffus'lii) - Son takviye etmek için her şeyi yapıyor. 

haberlere göre, Hol a ve Bel- Müstahkem mıntakalarda 
çikamn vaziyetinde ~ni ve mü- tedbirler 
him bir inkifAf yoktur. Vaziyetin Amsterdamdan bildirildiğine göre, 
dı,yüzü normaldir ve sakindir hükumet bendleri açmıştır. Bütün 
ve hiçbir kimse- memleketin müstahkem mıntakadaki müdafaa 

tesisatı su altında bırakılmaktadır. 
selameti namına endite göster-
memektedir. 

Bilhassa Holanda hükumeti aldığı 
ihtiyati tedbirlerin hiçbir kimse aley_ 
hinde olmadığını tebarüz ettirmekte
dir. Bununla beraber hükumet mü. 
dafaa tedbirlerini tekemmül ettir
meğe devam ediyor ve su bentlerini 
derhal açmak ve su ile müdafaayı 

Umumi binaların önündeki muha
faza teşkilatı arttırılmıştır. Bunu bir 
tek şekilde izah etmek mümkündür. 
Alınan tedbir bu binaların ant bir 
baskınla işgal edilmesine mani olmak 
içindir. 

Bu sabahki gazeteler, verdikleri 
kısa bir haberde orduya hazır olması 

<Sonu Sa. 6, SU. 5) 

Kati olarak söyliyebiliriı 
ki, böyle bir pakt tahak· 
kuk ettiği takdirde, haki· 
kt sulhü ve hakiki muva· 
zene ve müsolemeti iste
yenler arascnda büyük 
memnuniyetler tevlit ede
cektir. 

Yazan: Aka Gün"clüz 

"Hitler bu üç esasın birincisi ile 
ikincisi üzerinde, şüphe yok ki, sa. 
mimidir. Çünkü Stalin Hitlerin kar
şısına bir dev gibi dikilmiştir. Hit
ler, İtalyanın yardımı ile, Rusyanın 
ileri hareketini durdurmak ve bu su
retle düşünebilmek icin bir fırsat eL 
de etmek istiyor. Üçüncü noktaya 
gelince, Hitlerin Roma sefiri Makcn
zen, İtalyanın bitaraf bir Blkan blo. 
ku teşkiline teşebbüs etmesinin 
Almanya tarafından her müzahereti 
göreceğine dair Sinyor Mussoliniye 
teminat vermesi istenmiştir. 

Milli Şefimizin Teşekkürü ı EN SON DAKiKA 

S on günlerde Avrupa siya.si 
mahfilleri ve bazı radyo 

istasyonları fU maalde bir p.yia 

ile çalkanıyor: 

"Türkiye - İtalya - Yunanis.. 
tan arasında bir ademi teca\'ÜZ ,.e 
dostluk paktı namı altında yen; 
bir blok teşekkül etmektedir.,, 

Bunun ne dereceye kadar doğru 
olduğuna dair elimizde henüz mad
di deliller yoktur. Bununla beraber 
böyle bir paktın mıoydana gelmesin
den daha tabü, sulh ve sükun icap
larına daha uygun ne olabilir? 

Türkiye Cümhuriyeti kurulduğu 

gündcnbcri iç ve dış siyasetini açık
ça göstermiş ve insani idealini, miL 
U istiklalini emniyetle umumi sul
hün teessüsü olarak iliın ve ispat et
miştir. 

"Anlaşılan Hitler, Türkiye, İngil-/ 
tere ve Fransa ittifakını bozar11\t Tür_ 1 
kiyeyi bu ittifak manzumesinden u
zaklaştırmak için Duçenin yardımm. 
dan istifade etmek fikrindedir. Bu
nun için Hitler bitaraf bir Balkan ' 
blokunun teşkilini, bu ittifakı bozma- , 
ğa kafi sanmaktadır. 

(Sonu Sa: 6. Sü: 1) ......... ---...- . ,, ..... 
Yeni T efrikalarımız 

BEBEK 
Yazan: Aka Gündüz 

l t'madan 
dilmemiı-

malum:ıUı 

Balkan Antantı, aynca Türkiye -
Yunanistan ittifakı, Türkiye - Sov
yet 'Rusya arasında mevcut olan ta
rihi dostluğun idamesindeki arzu, 
Sadabat paktı, son Türkiye - Fran
sa - İngitlere anlaşması paktı bu 
milli ve insani idealin birer fiili mi
sali değil midir? 

• Aka Giindiiziin Tan oku~"Uruları 
için hazırladığı bu nefis esere Bay
ramertesi başlıyruz. 

-~---...........- ) .. '• t .......... 

Ve yine bu gayemize kanaat getir. 
diklerinden değil midir ki, büyüle 
bir dünyanın kahir ekseriyeti bu ü. 
çüzlü anlaşmıya karşı takdir ve sem. 
pati duymuştur. 

I 
(S~u Sa: 1, sn: 4) 

ARTIK SÖYLÜYORUM 
• Nazi casusu olmuş bir fnfilizln 
bu şayanı dikkat itiraflarını da Bay. 
ram ertesi Tanda okumıya hazırla-
nmız. 

Cümlaurreiaimizin, eıJrJellıi ,ün Ankarada 

Ankara, 11 (A.A.) - Riyaaeti Cümhur U
mumi Katipliğinden: Reisicümhur Milli Şefi
miz ismet İnönü büyük yasımızın yıldönümün
de neı ib duygularını bildiren sayın yurtdatlara 
tetekkürlerinin iblajına Anadolu Ajanaını me
mur etmitlerdir. 

Ankara, 11 (A.A.) - Memleketin her yerin-

- . 
Atatürkün kabrini ziyaretine ait bir intıba 

den aldığıma telgraflarda, Atatürk'ün ölümü
nün yıldönümü olan dün, Parti binalarında, 

•Halkevlerinde, mekteplerde bütün halkın ve 
talebenin ittirakile yapılan toplantılarda Ebe
di Şef'in azi~ hatırasının taziz edildiği ve bu 

:merasimi takiben anıtlara çelenkler konulduğu 
bildirilmektedir. 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sa
yesinde bu ırlltunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 
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1 BUG[BJ 
Mütarekenin 
Yddönümü 

Yazan: Ömer Rıaa DOCRU L 

Dün İngiltere ile Fransa da gc. 
çen harbin mütareke yıldönil

mü anıldı ve bu münasebetle bir ta
kım merasim yapıldı. 

.Miitareke, bizim üzerimizde en 
fena tesiri yapan, en meşum kelime· 
dir. 1914 - 1918 harbine son veren 
mütareke, galipler için bir sulh bay. 
ramı arifesi, fakat o zaman mağlUp 
sayılan milletler için yeni felaketler 
başlangıcı idi ve hiç şüphe yok ki 
o felaketler, bugünkü felaketi hazır. 
Jadı. O zamanki mütarekenin Tiirk 
milletine yüklemek istediği sulh, 
Sevr muahedesi idi. Ve bu muahede, 
Tiirk yurdunu parçalıyan, Türk mlJ
letinin hayat hakkmı tanımak iste. 
miyen bir muahede idi. O zamanki 
galipler bu mualıcdenin maddeleri· 
ni peşinden tatbike giriştikleri için 
onun mahiyetini vaktinde anlıyan 
Türk milleti kurtuluş savaşma baş

lamakta gecikmedi. Ve bu yüzden 
başkalan harbi 1918 de bitirdikleri 
halde Türk milleti 1923 te Lozan 
muahedesini yapmcıya kadar müca
deleye devama mecbur oldu. Türk 
milleti bu sayede tarih sahnesine ye
niden doğmuş ve eşsiz bir inkılap ile 
hayatını yeniliycrek beynelmilel ha
yatta layık olduğu mevkie yüksel· 
mit ve bütün dünya için çok büyük 
önemi olan tarihi vazifesini üaya 
devam etmiştir. 

Bu yfizden "mütareke,, bize çok 
felaketli günleri hatırlatmakla bera
ber bu kara günleri çok şerefli gün. 
ler takip ettiği için o acı hatıralar ü
zerinde uzun,. uzadıya durmak ihtL 
yacını hissetmiyoruz. 

Fakat mütarekenin Avrupada aç· 
tığı devir, bambaşka mahiyettedir. 
Çiiıı.kü hesaplar tasfiye edilmemiş, 

husumetler yatışmamış, yeni mi:lca. 
deleleri doğuracak sebepler bertaraf 
edilmemişti. 

Bu yüzden miltarekeyi rnüsaliha 
takip ettiği halde, Avrupa. sulh vü. 
zü vörm ....... ÜL veni had1c•1°r ve yeni 
aadrneler sulbü mütemadiyen sars-
mış ve en nihayet Büyük Harpten 
artakalan kinler ve tasfiye edilmi. 
yen hesaplar, yeni harbi doğurmuş· 
tur. 

Yirmi beş sene evvel '1ıarbe son 
vermek için harp edenler,, bugün de 
tekrar harbe tutuşmuş oldukların. 
dan dolay, galibiyetleriyle neticele
nen mütarekeyi tesit etmemeyi ter
cih eder gibi bir vaziyet almakta, ye. 
nJ harbin hadise ve meseleleriyle 
ıneşgul olmayı daha doğru bulmak
ta, hatt~ bu miinasebetle adil ve sii
rekli bir sulhten bahsetmektedir. 
ler. 

Bu temenninin bir giin hakikat ol
masını dilemlyecek bir kimse yok. 
tur. 

Liselerde Okutulacak 

Edebiyat Dersleri için 

Tetkikat Yapllıyor 
AnlNra, 11 (TAN Muhabiri bildi

riyor) - İstanbuldan şehrimize ge
len edebiyat muallimleri, İstanbul 
kız lisesi edebiyat muallimi Süley
man Şevketin riyasetinde bugün de 
öğleden evvel Maarü Vekaleti kü
tüphanesi salonunda toplanarak mü. 
zakerelerine devam etmişlerdir. 

Bu müzakerelerde lise edebiyat 
müfredat programının esaslnrı üze
rinde tetkikler yapılmakta olduğu ve 
hassaten divan edebiyatının bugün
kü şeklile devamındaki fayda ve 
mahzurlar üzerinde mürıaksşnlar ol
duğu anlaşılmaktadır. Komisyon ço
lışmalarını ikmal ettikten sonra ha
zırlıyacağl raporu Vekalete verecek 
ve Vekalet, en kısa bir zamanda ra
porda muvafık bulduğu esasların tat.. 
bikine geçecektir. Komisyon azası 
şu zevattan ibarettir: 

İstanbul kız lisesi edebiyat mual
limi Süleyman Şevket. İstanbul er
kek lisesi edebiyat muallimi Hakkı 

Süha, Kabataş lisesi edebiyat mual
limi Hıfzı Tevfik, Haydarpaşa lise
li edebiyat mu_!lllimi Behçet Yazar, 
Kabataş lisesi edebiyat muallimi 
Faruk Nafiz, Galatasaray edebiyat 
muallimi İsmail Habip, Vekalet mü
fetti~lerinden Necmettin Halil ve 
Halil Vedattır. 

TAN 

Akim Kalan 
Bir Alman 
Taarruzu 

--o-

Alman1ar, Hava 

Suikasti Hazır ıyanlar 
Tutulmak U zere imiş 

Faaliyetini Arttırdılar 
Paris, 11 {Hususi) - General 

Gaml<:!n İngiltere DöminyonJar Na
zırı Eden ile Döminyonlar ve Hin
distan delegelerini yemeğe alıkoy
muş ve son askeri vaziyet bakında 

O/enlerin 
Hitlerin 

Cenaze Merasimi 
Huzur ile Yapıldı 

kendilerine izahat vermiştir. 
Havasın verdiği maIUmata göre, 

Almanlar, bir alaydan ibıret bir kuv 
vetle taarruza geçmişler ve Fransız 
hattından açılan ateş mınta.kalasına 

Almanyada ln9il~z 

Düşmanhğı Artıyor 
girmişlerse de, ku_;vetH bir baraj a. Berlin, 11 (Hususi) - Hitler 
teşi açılması ve saglam Fransız rnüda 1 bugün Berlinden Münihe gide
faa hattı ile karşılaşması neticesi, 1 k "k t ku b nl 
ehemmiyetli zayiat vererek geri çe- re suı ~s . r a armın cena-
kilmişlerdir. ze merasımınde hazır bulunmut-

Hava harbi • tur. 
Sabaha karşı 4.40 da tehlike işareti ve- Maktuller, nazizmin kahraman]a. 

rllmiş, 6 da da tehlikenin ıail olduğu bil- 'ı n muamelesi görmüş ve Hitler Zat
dirilmiştir. Düşman keşi! tayyareleri dün fer mabedinin önünde sıralanmış °' 
ingil~ere s.ahillerinde de çok faaliyet gös- ı ıan tabutları selamlam1ş. her tabu
!e:mışl<:r.dır. Bir Alman deniz tayyaresi tun üzerine bir çelenk koymuştur. 
ıkı tnm!iz tayyar esile harbetmiş ve neti- . .. . 
cede Alınan tayyaresi düşürülmilştilr. Şen- Rudolf Hess, bır nutuk soylıye. 
land adal an ü zerinde keşif yapmak iste- rek maktulleri methetmiş ve suikas
yen Alman tayyaresi de püskürtülmilş- tı şiddetle takbih ederek, "Bu, tari. 
tür. Bir İngiliz tayyaresi de Belçikada hin kaydettiği eşsiz bir cinayettir,. 
Fransız hududu yakınında yere inmiş, dedikten sonra bu suikastın Alm'.'ln 
mürettebatı derhal mahalli Belçika hilk\1- . . ' • .. v 

rneti ta f d t 1 ·1. d·ım · tir milletıne nefret etmeyı ogrettiaini ra ın an ev cı e ı ıs . 0 

İngiliz hava kuvvetleri dün gece Alman- anlatarak mukadderatının Hitleri 
yanın batı cenubu üzerinde istikşaf uçuş- koruduğunu söylemiştir. 
ları ::apmışlardır. Bir tayyare üssüne dön- Führer, sonra hastaneye giderek, 
meroıştir. yaralılara şifa temenni etmiş ve Al-

Deniz harbi man milletinin kendilerine olan sem- . 
İnglllz amirallik dairesi küçO.k yardım

cı gemilerden Kover'in ziyaa uğradığını 

ilAn etmektedir. 
Meksika sahillerine düşen blr güverci

nin ağzındaki şifreli bir mesajdan, Meksi
ka sahillerinde Alman tahtelbahiri bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Haro tebli.ileri 
Parls, 11 (A.A.) - 11 İkinclteşıoin sabah 

tebliği: Gece, cephede, faaliyet mahdut ol
muştur. 

11 Teşrinisani akşam tebliğt. 
10 - 11 te:J1"inisani gecesi düşman tayya

releri Fransız ~imal doğusu ilzerinde uç-
muşlardır. Gündüı: sUkılnetle geçmiştir. 

Berlin, 11 (A.A.) - Tebliğ: Garp cep
hesinde h afi! topçu ve keşif :faaliyeti ol
muştur. Bir Fransız bağlı balonu bir Al
man avcı tayyaresi tarafından düşürül

mü~tür. 

Görngin beyannamesi. 
Göring, Alman milletine sabır tav

siye eden bir beyanname neşretmiş, 
Almanların iaşelerini temin ile m Ü

kellef idarelerle münasebetlerinden 
mütevellit şikayetlerini haklı gördü
ğünü bildirmiş, küçük ihtilafardan 
içtinap edilmesini hatırlatmıştır. 

patisini bildirmiştir. Hitler müteaki. 
ben infilak yerine giderek izahat al
mıştır. 

Caniler yakala~mak üzereymif 
Alman zabıtası, bir hafta geçme

den c;nilerin adalete teslim oluna
cagını, çunktı bugune kaclark1 tah.. 

kikat neticesi birçok ipucu elde edil
diğini ve şimdi canilerin izi üzerin
de yüründüğünü bildirmektedir. 

Suikast tahkikatına memur husu-
si komisyonun azası üç misline çıka
rılmıştır. Bu suretle komisyona ge. 
len birçok evrak ve vesikalar bir an 
evvel tetkik edilebilecektir. 

Alman istihbarat bürosn, bomba
nın otomatik iştial tertibatının ma
deni parçalarını tetkik etmekte olan 
eksperlerin bu parçalardan bazıları
nın ecnebi memleketlerden getiril
miş olduğunu beyan ettiklerini bil -
dirmektedir. 
lngiliz husumeti şiddetleniyor 

Kopcnhagdan verilen bir habere 

Münihte Hitlere karşı suikastin tertip edildiği 
birahanenin içerden görünüşü 

göre, gestaponun dikkati Bavyera 
monarşistlerile yahudi mahfillerine 
çevrilmiştir. On yahudi gestapo mer. 
kezine sevkedilmi_ştir. 

National Tidende gazetesinin Ber. 
lin muhabiri, İngilizlere karşı olan 
kinin Yahudilere karşı olan kinı geç
tiğini yazmaktadır. 

İngltereye karşı ithamnamenin bir 
kaç gün zarfında h a z ı r o
lacağt zannedilmektedir. İngiltereye 
karşı açılan bu şiddetli hücumlar ve 
Alman matbuattının tereddüde ma
hal bırakmıyan telmihleri, Almanya 
nın İngiltereye karşr harbi mümkün 
olduğu kadar çabuk bitirmek icin e
linde olan bütün vasıtalara b~şvur. 
mak. üzere olduğunu göstermektedir. 

Zabıta teşkilatı 

kuvvelend iriliyor 
Amsterdamdan verilen malô.mat::ı 

göre, Almanya, zabıtanın takviyesi
ne karar vermiştir. 

Emniyet teşkilatına henüz askPre 
alınmamış olan 1919 - 1912 doğum
luları hi?.mete alması için müsaade 
edilmiştir. 1918 - 1920 doğumlular 
dan mahdut bir zümre de emniyet 
teşkilatı servislerine alınabilecek

tir. 
Alınan ajansı şu tafsllatı vermek tedir: 
"MüstaJ;il bir şekilde olan birahane sa

lonunun ortasında bir duvar ve tavanı tu
tan demir potrellerin dayandığı bir temel 
direği vardı. Hitlerin, kürsilsü bu direğin 
önünde bulunuyordu. İnfilAk burada vuku 
bulmuş ve tavan çökmüştür. Salonda bü
yük bir karışıklık vukua gelmiştir. Masa 
ve sandalya parçaları a\•luya k adar her 
tarafa ı;ıçramıştır. İnfilak nutuk söylen
diği esnada herk esin toplu bir halde bu
lunduğu bir sırada vuku bulmuş ol.saydı 

ölü ve yaralılar adedi p ek çok olurdu. İn
filfilı: esnasında salonda ancak 180 kişi bu
lunuyordu." 
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; _,... ~ ' • • • • ' J 1 • • '-.', ' ' • ' '.. • ' j ' • .# • • :. ·,, • l • • • 'ı. ' ...... 

• Sovyet Kusyaaa .Siyasi Sovyet Bürosu,, adını ta
fıyan bir teşekkül var ki içinde ldanov tarafın
dan idıare olunan bir grup bulunmaktadır. Bu. 
grup müfrit siyaset tara/tandır ve bazı general
lerden müzaheret görmektedir. Bu grapun son 

haltalarcla ileri sürdüğü noktai nazar şudur: 
"Mademki Almanlarla beraber olduk. Bu bera
berlikten azami derecede iatifade etmeli. Finlan· 
diyaya, Skandinavya ve Romanyaya hulUl etmeli1 

Kar patları, Slovakyayı, ve M acaristanın bir kıs
mını ilhak etmeli, hatta Hindistan tarafından ln
giltereye hücrım etmeliyiz. Çünkü fırsat bu lır
sathr ve demokrcuiler garpte meşgul oldukları 
için bize mani olamıyacaklardır. 

nu grupa muknhil iktnci bi~ grup vardıt" ki Sovyet Bir. 
Jiği Rci~i Kalenin tarafrndan idare olunuyor. Buna 
göre maccJ"a siyaseti bir hayli zaman devam etmistir. 
Rusya, LeHstanm bazı vilayetlerini ilhak ile ik.tif a 
~tmeli \'P. harlıin neticesini ~ulh içinde beklemelidir. 
I•nJrat IIiHetden kt>Jnylıkla elde edilen istifadeler miif
ıit grurmn ktn'''ctini arttırmrş bulunuyor. 
Fin - Rus miizakerclcri sıı·asında Voroşilof ile ge
nerallerin müfritlere miizaheretleri ehemmiyetli bir 
mesele teşkil etmiş, ve bu yiizden yüksek Sovyet diva
nı i~timaa davet olunmuş ve divan önilnde Rullyanın 
harpten bmamiyle usak kalacatmı anlatan nutuk Mo. 
Jotof t:ırafından irat olunmuştur. 
Divan içtimaı neticesinde Sovyet ltusyanın harpten 
uzak kalması kararlaştırıldıktan batka Japonya ile 
anlaşma işinin ileri götürülmesi de kararlaştırrlmış. 

VEı büfün bu kararlar Her llitlerln ümitlerini boıa çı. 
karmıştır. 

• 1 • •• 

• 

o 

• 

ı\MnaL.} ada I> İ;\ as11da mütedavil markın miktarı g~çen 
bir Sf'r.e i<;incle % 25 arttırılmıştır. Bu yüzden mark, 
fi;rnh rflc;nwn ta)·in edilmiş olmasına rağmen, gh:1den 
ı.:ilne kıymetini kavbetmektc ve y~kmdn markın, harp 
sonn'lda olrJıığu gibi, tamamen kıymetten dii~nıcsin
d('n korkutmaktadn. 

* Nazi partisindeki radikal liderler, Almanya ile 
Rusya arasında başlıyan dostluktan istifade ede
rek mevkilerini sağlam.lamağa ve mümkün oldu
ğu kadar stratejik mevkiler kazanmağa bakı
yorlar. 
Radikal hareketin liderlerinden biri işçi hareke
tinin bafında olan Doktor Ley'dir. Bu cephenin 
menıupları 30,000,000 dur. Ley ile CITkadaslan 
harbi bahane eclerek bütün sanayi r..ıe ziraati .kol
lektil hale getirmek için projeler hazırlamakta
dır. Nazistlerin işçi cephesi erkanıharbiyesinin 
karşılaştıklan bir mesele, altı yıldır aes ~ıharma
yan komünistlerin ıe•lerini yükseltmeğe başlama· 
ları, ve beynelmilel sebepler dolayısile bunlara 
karşı bir hareket yapılmamasıdır. 

. * lehi!'ltan lstılbı. Almanyayı yeni iktısadi giiçliikl~rle 
kıu~ılaştırmaktarlır. Alman Milnakalat Nazın Doktor 
DnıpmueUer'e göre Lehlstanın vaziyetl yüzünden Ro· 
nt&nya ile Al'IlBnya arasındaki münakalat ancak b.:ı. 
hnda başhyabilecektlr. Lehistan arazi~inden geçen 
demiryolunun bir lmımr Lchlı.ton toprakları iclntfodir 

T • • 
\ e bugün bu tnp.tnklar Rusyadadır. Alman Nnıırına 

göre Ruslar, buradan geı;en h:ıt1ann ölrüsiinü değistir. 

nıi:"·eceklerini söyleınişler1 fakat diğer hatların öl~üsü 
değiştirilecektir. .. .... " ı • • • • R .._ .. 

3 

iEi.EK 
B. A. Y. 

Yazan: B. FELEK 

K ime ne diyeceğiz? Diye tasaya 
diqmüşler. Biribirlcrino so

rar dururlar. 
Yeni ağırlama tablrlerlnıi2 · aı-a

smda eksikleri varmış. 
Bey1 Efendi. Paşaya mukabil 

Bay. ' 
Hanını, Hanımofendiyo mukabil 

Bayan. 
Deniyor. Ya Frenklerin l\lade

moiselle dedikleri eski Hanımkız ta .. 
.birine karşı ne diyelim! Diye ye. 
.mekten içmekten kesilmişler, soruş .. 
turup dururlarken, -Allah razı ol. 
sı.ın- Aka Gündüz arkadaşımD bu. 
nmı için de Bayın söziiııil icat et
miş~ Böyle şey olur mu? Diyemeyiz. 
Çünkü Akanın herkes kadar, hatta 
daha fazla fikri icadı vardır. Bayan 
oluyor da Bayın neden olmaz! 

Hatta ben daha ileri gidecetlın. 

Madem ki: icat kapısı açıldı. Bay ve 
Bayan yerlerinde kalmak üzere er. 
kek dişi genç yaştan ihtiyarlığa ka
dar birer tabir bulsak fena mı olur? 
Ben size bir liste yapıvereyim; 

Genç erkek: Boy 
Genç kız: Boyan 
Erkek: Bay 
Kadın: Bayan 
Orta erkek: Bayat 
Orta kadın: Borat 
Yaşlı erkek: Beyin 
Yaşlı kadın: Beyen. 
Şimdi tatbikata geçelim:' 

Boy Suat dün Boyan Şerminle 

birlikte Gülhane Parkında gezer. 
lerken komşularından B,ay Bay. 
ram ile zevcesi Bayan Hılriye'ye 

tesadüf etmişlerdir. ,, 

İkinci bir mi~aı: 

"Meşhur Fransız artisti Bayat 
Aleksandr ile aktris Boyat Mari 
Bel şehrimize gelmişlerdir.,, 
Ve böylece sade bir ağırlama va

zifesi yapmakla değil, bu tftbirler 
bir de isimlerini şereflendirdikleri 
kimselerin yaşlarını da aşağı yukan 
belli etmiye de hizmet edecekler-

dir. ·ı:" ~""' 
Korkum odur ki; bu sonunctt hlz. 

metten dolayı bu teklifim suya düş. 
mesbı. Çünkü bilmem neden herkes 
parasının olduğundan çok, yaşının 

vuııauıgından az bilinıncsini istiyor. 
Garip dünya! 

Kara ve Deniz 
Ticaret Kanunları 

Tadil Ediliyor 
Ankara, 11 (TAN Muhabirin

den) - Adliye Vekaleti kara ve de. 
niz ticaret kanunlannda tadilat yap
mak üzere bir müddet geri bırakıl
mış olan çalışmalarına yeniden baş. 
lamıştır. Yapılması istenilen tadila
tın mahiyeti ve nelerden ibaret bu
lunması lazım ğeleceği hakkında 

teşekkül eden komisyon, ya son za
manlarda İsviçre k anunlanndakl ta. 
dilatı aynen kabul edecek veya ev
veJce hazırlanmış olan esaslar daire
sinde faaliyetine devanı edecektir. 

Alman Destroyerleri 

Çok Hatah 
Vaşington, 11 (A.A.) - Son za

manlarda inşa edilen Alman destro. 

yerlerinde mühim hatalar bulundu
ğuna dair dolaşan şayialara makes 

olan Vanderberg Bahriye Nazırı E

disona tahriri bir sual sornmştur. 

Nazır, cevaben bu destroyerlerin 

üst kısımlarının ağt!' olması dolayı

sile muvazenelerinin bozulması teh

likesine maruz bulunduklarını söyle. 
miştir. 

---o-
Umumi Harp Mütareliesinin 

Yddönümü 
Faris, 11 (A.A.) - Mütarekenin 

yıldönümü, vaziyet dolayısile bu yıl 
mutat merasimle tesit edilmemiştir. 
Yalnız, sembolik mahiyette bazı me
rasim yapılmıştır. 

Meçhul askerin mezarı önünde ya. 
pılan merasime Alman toprnklarına 
ilk giren müfrezelerle cepheden cel
bedilen bir İngiliz kltası ve bir Leh 
piyade müfrezesi de i ştirak etmiştir. 
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RADYO 
'ANKARA RADYOSU 

Tlirkiye 
Titrkiye 

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

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dal~a Uzonlnpt 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kes.. 20 K\\ 
31.70 m 94511 KMI M Kv. 

Pazar, 12. 11. 1939 

KAHKAHA KRAL 1 

EDDIE CANTOR 
Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Ali BABANIN Mi RASi 
Gülünçlü ve eğlenceli filminde seyircileri ağlatırcasına güldürüvor. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. İlave: SİLLY SENFONİ ve FOKS JURNAL En son dünya habe;leri 
12,30 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine. 

Tilrk müziği: Oyun havaları, Ankara rad- "·---------------------------------------· yosu küme ses ve saz heyeti. İdare Eden: 
Mesut Cemil. 13,30 - 14,30 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Pachernegg: Dans, 1 
2 - Heinz Walther: Danseden Kukla

lar (Fokstrot), 
3 - J. Strauss: Gül düğünü operetin-

den İlkbahar havası (Vals), 
4 - Micheli: Gece puseleri, 
5 - Schebek: ttalyan serenadı, . 
6 - J. Strauss: Çardaş, 
7 - Louis Ancel: Karmensita (İspanyol 

entermezzosu), 

BU G ON Sinemanın en büyük iki yıldızı 

JEANNETTE MACDONALD 

NELSON EDDY ve 
MELEK 
Sinemasında 

Senenin en güzel filminde: 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 1 8 - R. Heuberger: Sark'da suitinden 
Rakseden kızlar, 

9 - Caludi: Romans. 
- !Iaveten FOX JOURNAL. Seanslar Bugün saat 11.15 - 2.15 - 4.30 - 6.30 ve 9 da _, 

Dünkü piyangoda 80 bin lira çekilirken 

18,00 Program, 18,05 Memleket ~aat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 Ço
cuk saati, 19,30 Türk müziği (Fasıl heye
ti), 20,30 Konuşma (Türk tarihinden say-1 
falar), 20,45 Türk müziği, Çalanlar: Veci- I 
he, Reşat, Cevdet Kozan, Ruşen Kam. · 

1 - Okuyan: Rıdlfe Erten: ı 
Milli Piyango idaresinin intikal 

plaru olarak hazıriadığı birinci ter
tibin keşidesi dün Asri sinemada ya
pılımştır. Gelecek keşide de İstan
bulda yapılacaktır. Dünkü keşidede 
İkramiye kazanan numaralar şunlar
dır: 

80,000 Lira kazanan 
26766 

20 ,000 Lira kazanan 
18188 

15,000 Lira kazanan 
14506 

12,000 Lira kazanan 
31211 

10,000 Lira kazanan 
25698 

5,000 Lira kazananlar 
24467 31822 

3,000 Lira kazananlar 
5552 7221 22291 

23898 28211 
Z,000 Lira kazananlar 

973 5545 8358 9680 
10490 18574 23773 25861 

1,000 Lira kazananlar 
1493 1910 2282 2464 
5114 9626 13296 15458 

17160 18403 19627 
23196 
25967 

3740 3779 3829 3872 4034 
4160 4194 4363 4372 4545 
4570 4696 4771 4924 4938 
4961 4971 4984 5001 5041 
5088 5212 5269 5286 5359 
5390 5420 5423 5432 5438 
5536 5644 5871 5940 6003 
6025 6089 6141 6217 6253 
6278 6459 6474 6650 6765 
6860 6899 6326 69~5 7048 
7153 7378 7393 7467 7469 
7489 7513 7545 7604 7616 
7632 7743 7792 7873 7930 
7951 8053 8110 8230 8441 
8444 8567 8604 8676 8694 
8725 8731 8978 8989 9018 
9074 9109 9257 9439 9486 
9493 9533 9716 9894 9893 
9921 9923 9975 10056 10067 

10138 10301 10324 10345 10432 
10747 10755 10769 10812 10933 
10993 11083 11152 11265 11235 
11303 11352 11544 11549 11575 

1 - Sadettin Kaynak: Mecnun, 2 - Sa
lfıhattin Pınar: Klirdillhicaz.kfır şarkı (Ne 
gelen va; ne haber), 3 - Musa Süreyya: ı 
Kürdillhicazklir şarkı (Gün doğmıyacak), 
4 - Halk türküsü (Karanfil oylum oy
lum), 5 - Halk türküsü (Şu dağları del
meli). 

11 - Okuyan: Mustafa Çağlar: 

1 - Mahur peşrevi, 2 - Abdi efendi: 
Mahur şarkı (Gülşeni ezhar açtı), 3 -
Rahmi Bey: Mahur şarkı (O gülün geçti 
güzellik çağı), 4 - Yorga: Mahur şarkı 
(Hfılfı kanayan kalbimi), 5 - Vecihe: Ka
nun taksimi, 6 - Arif Bey: Mahur §arkı 
(Gösterip ağyare llıtfun), 7 - Mahur tür
kü (Giyer fistanını), 21,30 Müzik (Caz
band - Pl.), 2~,00 Memleket saat ayan, ve 
ajans haberleri, 22,15 Ajans spor servisi, 
22,25 Müzik (Cazband - Pi.), 23,25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 9465 
kc/s postalanmızla neşredilmekte olan 
yabancı dillerde haberler saatleri aşağıda 
gösterilmiştir; 

İranca 
Arapça 
Fransızca 

saat 13,00 ve 18,45 de 
" 13,15 ve 19,45 de 
" 13,45 ve 20,15 de 

11624 11691 11768 110ıı 11874 ~-~===~-=--'="'~~-=~ 
12024 12058 12088 12102 12145 31306 31320 31356 31448 31477 
12153 12212 12214 12370 12375 31484 31485 3'1566 31613 31633 
12382 12388 12427 12615 12627 31720 31722 31881 31835 31909 
12630 12720 12911 12977 13092 31933 31952 32019 32034 32170 
13257 13321 13461 13537 13598 32235 32370 32374 32331 32412 
13605 13705 13813 13853 13885 32497 32537 32580 32633 32664 
13970 14002 14070 14085 14124 32706 32707 32764 32991 33027 
14135 14462 14201 14207 14447 33037 33040 33044 33084 33182 
14491 14496 14542 14553 14677 33233 
14680 14771 14828 14847 14951 33346 
14960 14973 14996 15571 15192 33722 

33297 33305 
33570 33596 
33805 33915 

, 

16648 
21006 
23595 
28033 
30353 

21457 
24182 
28305 
30455 

22699 
25837 
29735 
33659 

30170 15313 15428 15536 15545 15576 34139 
35084 15614 15615 15617 15625 . 14834 34544 

15955 15987 16062 16085 16192 34716 
16302 16349 16495 16620 16649 34927 

34408 
34598 
34774 
34975 
35590 

34458 
34620 
34850 
35072 
35637 

33308 33321 
33602 33630 
34011 34060 
34463 34ri31 
34625 34680 
34906 34914 
35218 35383 
35723 35724 

37807 39277 
100 Lira kazananlaı 16813 16851 16854 ı 7005 17018 35406 

128 225 358 1498 1851 17175 17286 17293 17418 17450 35762 
2008 2501 2760 2767 2859 17645 17649 17733 17772 17935 35919 
2963 2995 3096 3109 3195 18032 18144 18185 18195 36496 
36rf 4113 4415 4580 4822 18263 18278 18350 183G8 18396 37041 
4855 4863 5166 6033 6201 18551 18573 18647 18813 18917 37197 
6237 6397 6505 6528 6595 19043 19087 19127 19134 19176 37812 
7564 7799 8184 8329 8648 19265 19329 19456 19493 19618 37955 
8865 8921 9057 9113 9121 19623 19655 19734 19751 19796 38419 
9865 10004 10563 10595 10701 19825 1992b 19939 19977 20118 38665 

10788 10808 10975 11111 11726 20157 20195 20338 20371 20387 39343 
12235 12240 12339 12350 13128 20507 20530 20592 20700 20746 39584 

35764 35835 35844 
35954 36088 36328 
36619 36630 36847 
37070 37136 37168 
37296 37640 37644 
37814 37820 37837 
38321 38388 38395 
38436 38439 38518 
38800 38984 39109 

35877 1 

36406 
369211 
37188 
377381 
37934 

1 

38411 ' 
38565 
39322 

39459 39474 39485 39521 
39651 39672 39917 39922 

Amortiler 
Son çüt rakamı 06, 66 ve 88 ile 

nihayet bulan 1/2 biletler 10, 1/5 
biletler 4 ve 1/10 biletler ikişer li- · 
ra amorti alırlar. 1 

ikramiye kazanan talihliler 1 

80 bin lira kazanan 26766 numa-
ralı biletin bir parçası Galatada Kü
çük Manokyan hanında terzi Muiz-

' 
de, bir parçası Kadıköyde henüz i- i 
simleri malum olnnyan bir grupta, j 
diğer parçalan da Bursa, Edirne, 

1 
İzmir, Kütahya ve Erzurumdadır. 

Bu9ün SABAHTAN itibaren 

T A K s i M 
SINEMASINDA 

(Aşkın Göz Yaşları) ve (Yaşasın aşk) filmlerinin unutulmaz 
sanatkar1 

A B D Ü LVAHAP'ın 
Mest edici bir müzik, gaşyedici bülbül nağmelerile süslenmiş 

BEYAZ GOL 
~ Türkçe sözlü, Arapça şarkılı Aşk, İhtiras, Hicran romanı, 

Bayram haftasının en büyük zafer programı olacaktır. 

A Bugün ve Bayramda her gün sabah saat 10 ve 12.15 te ten

ı zilatlı halk matineleri. Seanslar her gün saat 10 - 12.15 -
' ;j 2.30 - 4.45 - 7 - ve 9.15 te 

BUGON I• PEK SARAY lzmirde ELHAMRA Ve Ve Sinemalarında birden 9.30 dan 'itibaren 

TOSUN PASA 
HAKiKi BiR KAHKAHA TUFANI 

Baş rollerde: HAZIM • V ASFl RIZA - FERiHA TEVFiK - HALlDE - NECL.A • 
MAHMUT - SUAVi - ŞEVKIYE ve TANAŞA REVOSO 
Musiki ve ıarkalar. MUHLiS SABAHADDiN 

Prouama ilave olarak 1. ) EBEDi ŞEFiMiZiN VEFATLARININ BiRiNCi 
YILDöNOMO Münaaebetile 1ST ANBULDA YAPILAN MERASiM 

2. ) ERZURUM DEMIRYOLU HATTININ AÇILIŞ TöRENl 
Seanslar: 9.30 - 11.45 - 2 - 4.1 5 - 6.30 ve 9 da. Bugünkü Pazar ve Bayram günleri sabah saat 9.30 da 

TENZİLATLI İLAVE HALK MATİNELERİ. , 

Günlerdcnberi bütün İstanbul'! ~----.. ı S O N G Ü N ! 1----•• 
hakiki bayramını idrak eden ır --------------

LALE ye 
akıyor ... Çünkü: 

ERROL FLYNN 
OLİVİA DE HA VİLLAND'in 

yarattığı hiçbir topun sarsamı. 
yacağı, hiçbir bombanın yıka
mıyacağı, San'atın. Fennin za
fer kalesi olan baştanbaşa renk 
ve ihtişam dolu Fransızca sözlü 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLAN 

BUGON: 

ALEMDAR ve MİLLİ 
Sinemalarında . ,uızzam 

MARİE ANTOiNETTE 
Filmini izdihamdan dolayı göremiyenler için 

SON GÜN dür! 

... 1.- DENiZ ALTI AVCILARf 
fevkalade bayram programı:2. - EBEDİYEN SENiNiM. 

(ROBİN DES BOIS) Hayırh Bir Doğum 
. filmini gösteriyor. Genç ve muktedir ressam ve muharrir- ÖLÜM 
Ilaveten: En yeni Metro Jur- l lerimizden Bedri Rahmi Eyüboğlunun 
•Jnlde bir haftalık harp raporu 3-11-39 Cuma günü Haseki Nisa hastane-
Bugün saat 10 ve 12 de tenzi· 'si doğumevinde bir erkek çocuğu düny~-

13277 13454 13742 13869 14202 20760 20834 21079 21091 21171 
14657 14729 15070 15297 15621 21177 21208 21247 21321 21341 
15789 16158 16250 16259 16797 21208 21247 21321 21341 21344 
16910 17598 17895 18514 18556 21365 21418 21459 21541 21552 
18725 18760 18855 18902 19069 21584 21601 21612 21620 21638 
19500 19523 19763 201ı1 20680 21783 21851 21887 21941 21991 
20814 21288 21303 21331 21391 21999 22129 22226 22232 22384 
21441 21704 22474 22571 22907 22568 22611 22612 22630 22649 
23042 23364 23924 24617 26089 22839 22842 22916 22918 22947 
26193 26319 27361 27543 28079 22969 23160 23168 23225 23523 
28176 28407 28585 28737 29037 23594 23677 23751 23797 23843 
29094 29133 29419 29606 30114 23892 23912 23950 24042 24047 
30201 30320 31129 31282 31539 24151 24201 24322 24326 24435 
32000 32134 32189 33910 34083 24442 24511 24548 24592 24615 
34092 34218 34317 34386 34821 24714 24717 24812 24906 24913 
35498 35561 35672 35703 35827 24957 25069 25171 25178 25200 
35873 35899 36317 36469 36478 25273 25324 25337 25372 25440 

20 bin lira kazanan 18188 numa
ralı biletin bir parçasının Karagüm 
rükte 27 numaralı dükkanda tütün-

latlı matineler. J Ya geldiğini ve yavruya "Mehmet Hamdı,, 
ismi verildiğini sevinçle haber aldık. Bu 

~ minimini Eyüboğluna uzun ve mesut ö-
ınürler diler, babasına, anne~i gü:ı:ide res

Merhum Faik paşa haremi ve Şu. 
rayi Devlet sabık reisi ve İzmir me
busu Reşat Mimaroğlu hemşiresi ve 
gümrük baş muayene memurların

dan Muzaffer Başarın kayın val
desi ve Emirgan ilk okulu Başöğ. 
retmcni Mikrame Başarın valdesi 

Mesut Bir Evlenme 
samlarımızdan Bayan Eren Eyüboğluna ve 
büyük babası İnhisarlar Teftiş Şubesi ~!U
dürü Bay Rahmi Eyüboğluna samimi teb-

36761 37321 37408 37547 37756 25467 25475 25510 25683 25877 cülük eden Kemalin kızı dört yaşın. 
37985 39053 39085 39580 39641 25886 25950 25991 26160 2G242 da Aynurda, bir parçasının Dolma- "Akşam,, sahibi ve başmuharriri, Sıvas 
39731 26312 26428 26448 26452 26461 bahçe sarayı garajı bekçisi Mehmet- mebusu Bay Necmeddin Sadak'ın kızı 

50 Lira kazananlar 26465 26536 26684 26715 26774 te, diğer parçalarının da Dörtyol, İz- Bayan Neclii Sadak'la B. Necdet Erdem'in 

riklerimizi sunarız. HATÇE HÜSNiYE 

12 129 167 22
2 303 27134 27186 27227 27331 27391 mir, Gebze ve Silifkede olduğu an- akidleri dün Bt'yoğlu Belediye dairesinde !!'lı-------------.

1
11 ikincitcsrin Cumartesi günü vefat 

412 467 537 638 674 
27471 27555 27575 27611 27690 laşılınıştır. aile ve akrabaları huıurlle icra kılınmış- T 1 y AT" ~ • A_ R etmiştir. Cenazesi, 12 İkinciteşrin 

711 802 972 1035 1134 27700 27738 27747 27790 27883 15 bin lira kazanan 14506 numa· tır. Tarafeyne saadet temenni ederiz. Pazar günü Emirgan camiindc ikindi 

1157 1331 1386 147
2 

1625 
27893 28168 28448 28821 28875 ralı biletin bir parçası Karagümrük- f!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!'_ "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~ namazı kllınarak yine oradaki kab. 

1648 16
89 1762 20-15 2060 28909 28973 29047 29073 29076 te mübaşir Şükrü ile arkadaşı Mah- parçası Büyükderede 99 numaralı Şehir Tiyatrosu ristana defnedilecektir. 

2098 2145 2175 
2263 2280 29122 29217 29304 29316 29506 mutta. bir parçası da Karagümrük-. dükkanda berberlik eden Fuat te, TEPEBAŞI •o RAM" KISMINDA Merhume salih, hns ve uyanık bir 

2314 2371 2421 
2431 2496 29524 29561 29623 29653 29823 te seyyar zerzavatçı Hüsnüde, diğer bir parçası Beşiktaşta Paşa mahalle- Türk kadını idi. Hak ona rahmet et-. h Bugün gündüz 15.30 da ve gece 20.30 da 

2533 2660 2863 
2869 2962 29849 29862 30037 30244 30281 parçaları da Adapazarı, ~iga ve Boz sinde 26 numarada kahvecı Me - S E R M 1 N sin. Yakınlarına ve dostlarına baş-

3003 
3040 

3077 3093 3179 30311 30502 30516 30567 30599 kırdadır. metle köfteci Nebide, diğer parçala- Komedi Kısmı tstiktaı caddesinde sağı dileriz. 

3262 
3
2
74 3388 3483 3499 30756 30767 31001 31067 31071 10 bin liranın bir parçası, büyük nnın da Ankara, Soma, Zonguldak Bugün gündüz 15.30 da ve gece 20.30 da •••••••••••••• 

8504 361
4 3635 3666 3673 31120 31152 31209 31268 31304 postahanede müvezzi Kemalde, bir ve Develluda olduğu anlaşılmıştır. BiR MUHASiP ARANIYOR 
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ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
160 

Kr. 
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" 

1 Sene 
e Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
soo 

Kr. 

" 
" .. 

Milletlerarası posta lttihadma dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet suraslyle 80, 111, 9, 
!,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

lnkllapçı 
Atatürk 

Yazan: Falih Rılkı ATAY 

B tıtnn vasıflanmn üstünde, A. 
tatürk, büyük bir vntandaştı. 

ıfl"i.nt idi: Yaşadı ve öldü. Eseri, bu 
mWt ve müstakil devlettir. Mesleği. 
:ne ''Kemali~,, admı veriyoruz. 

Mustafa Kemal'i izah etmek iste· 
ıdiğimiz zaman, iki sıfatı bilhassa ha-
1ıra geliyor: Asker ve inkılapçı! Za
'fer memleketi, inkılap zaferi kurtar. 
mıştır. 19 Mayıs 1919 da onun mu. 
~ak olup olmıyacağını düşünen 

bizler, 9 Eyllil 1922 de kendi kendi
mize soruyorduk: Acaba bu zaferi 
ne yapacaktı? Bir taç gibi başına mı 
giyecekti? Bir miras gibi barcıya. 

eak mı idi? Yoksa, onu inkıraz mü. 
eşseselerinin eline mi teslim ede. 
eekti? 

Mmtafa Kemal, zaferi yalnu: ka
zanmağı değil, kullanmağı da bilmiş. 
tir. Okumuşsunuzdur, büyük nut. 
kun başı.nda bir vaziyet tasviri var. 
dır. Atatürk, bu tasvirde kısa ~üm

lelerle 19 Mayıs 1919 da Samsuna 
ayak bastığı zaman, Türkiyenin siya. 
at ve askeri vaziyeti nasl görrmdü. 
iünü izah eder. Eğer 9 EylUl 1922 
de İzmire ayak bastığı zan1an, ayni 
adam, Türkiyenin milli ve içti.mai 
vaziyetini anlatmak isteseydi, daha 
az feci bir lavha karşısında bulun-
nıazdılf.. t. 

Bir asırdan beti devam eden ni
zam ve medeniyet mücadele

tiıı.i bitirmek, geri müesseseleri yzk. 
mak, cemiyeti hamle almaktan me. 
11eden hayat ve kültür tezatlarını 
tasfiye etmek, yeni milli tekevvüniin 
esaslarmı kurmak lazımdı. Dahi as
Jı::er, vazüesi daha az gı.1ç olmıyan 

cesur ve basiretli ıslahatçı ile nöbet 
değiştirecekti. 

Yeni Türkiyenin tarihini hepimiz 
biliyomz. Burada inkılapçı Atatür. 
kün eserlerini sayarak basit bir kro. 
noloji yapmak istemiyorum. Fakat 
yeni Türkiye banisinin bazı hatıra. 
lan üzerinde durnıaınak imkansız
dır. 

Mustafa Kemal, kendini bahl iti. 
kadlardan koruduğu kadar, sekter 
·ye dogmatik te olmamıştır. Ne gök. 
ten haber getirmek, ne de hadis söy. 
lemek iddiasında idi. O yaşadığı ka
dar, Kemalizm, dinamik, ilerleyici 
'Ve hakikatçi karakterini muhafaza 
etmiştir. Mesleğine nazaı·iye ve usnl 
taassubu değil, gaye aşkı hakim ol
muştur. Devamlı bir araştırıcılık, 
tecrübe ve münakaşa O'nu daima 
•daha iyi" yi bulmıya sevketti. Dil 
için nasıl ~alıştığını yakından takip 
etmişizdir. Gayesi, TilTk dilini milli 
olduğu kadar, Yeniçağ kültürünün 
bütün ihtiyaçlarına cevap ''eren mü. 
kemmel bir lisan haline getirmekti. 
Bir çok araştırmalar, tecrübeler, tat. 
bikler arasında Atatilrk hiç bir za
man gayeye sadakatten oyrılmadı. 

tık fikro saplanıp kuvvet ve kudre. 
tini onu zorlamaya sarfeden küçük 
bir kibir değil, dinlemekten, sor. 
maktan, aramaktan ve kAti kararını 
en ~ona saklamaktan cckinmi;ven bü. 
yük bir gurur sahibi idi. Se\'diği şey, 
itaat ecliJmekten fazla ;nnnılmaktı. 

Fakat olgun bir karan tı-thik <'de
ceği zaman, iradesi kü'<rediği kadar, 
dehası, en kolay ve kestirme usulle. 
ri bulmakta, müstesna bir hüner 
gösterirdi. Yeni Tiirk alfabesinin ilk 
şekil1erini kendisine götiinliiğiim za. 
n10n, komisyonun en aşağı 5 senelik 
bir intikal devresi diişündiiğHnil 

sö:-.·lemi~tim. Gazeteler evveln birer 
siitunJarını yeni harflere hasrede
cekler, yavaş yavaş siitun sayısı ar
tacak, nihayet biitün gazeteler yeni 
llarflerle cıkacakb. Mektepler için 

(Devamı 7 incide) 

TAN 

Haftan on MlYlsalhıalb>esn m\)):mm~ 

Şeker Bayramı ile 
. 

Kurban 
Halef, Selef 3 ~"1 

12. 11. ., 
Yazan: Sabiha Zekenya Satel 

Bayramı Arasında Mukayese 
K raliçe Vilhelminanın aulh tek· 

lifi, suikastten canını kurta
ran Führerin kulağına erişemedi. 

Mazurdur ya, can tela~ı bu .•. Bu tek
lifin reddedilmesinden en .dyade ~a. 
rar gören yine Kayser Vilhelnı oldu. 
Niçin mi diyeceksiniz? 

Holanda, su değirmenleri, genft 
su kanallan ile meşhurdur. Baştan 

başa ekilmiŞ, süriilmüş tarlalamu 
sarı kordeta gibi yollarla ayıran bu 
ülkede tahta papuçlu, beyaz ge~ 
başlıklı, kırmızı, yeşil, mavi, san, 
renk renk elbiseli çocuklar, gençler 
cıvıldaşır, ağaçlarının üstünde çeşit 
çeşit kuşlar ötüşür... Tarlalarınm a.. 
rasından bol bol fışkıran sulann mu· 
sikisi ile, köylülerinin orak sesi ya
rışa girmiş gibidir. Mühimm~t fa"&:. 
rikalan yerine, tabiatin bahşettiği 
sulan, kanallan, Majino hattı haline 
getiren yeşil Dolanda, böyle pitO:. 
resk bir ülkedir. 

Küçük y8.fmıdanberi 'lnn
ban hayra.mile başım 

hot değildi. 
Ben teker bayramını tercih 

ederdim. Şeker bayrammm is
mi de, ,ekli de, nefesi de hana 
daha tatlı, daha zarif gelirdi. 
Kan manzara.sile et kokusun
dan haz ebnezaim. Nerede el
mastraf tabaklı gümüt bir tep. 
siye konmuf Hacrbekirin Iati
lokwnlarile badem fekerleri, 
ner~e bakır leğenlere doldu
nılmuf kanlı prhtı1ı koyun but
lan... Bilhassa derilerle hat
lardan pek iğrenirdim. Gö.ıle
rinin feri kaçmıf, dilleri ditle

rine ırkıflJlıf, gerdanlannda bı
çak yerinin kızıl izleri, o kor

kunç kelleler bayram ne,eme 
yas hular, yüreğimin mesut a

tıflarına f ela.ket titremeleri 
kata.rdL 

İlle arüe akşamı ... 

Arife akşamı, yeni alınmış kur

banlık koyunlan ahır tarafında 

dar, izbe, loş bir bölmeye kapar

lardı. Sürülerinden aynlmış, ya

bancı bir kovuğa tıkılmış bu baht.. 
sız hayvanlar, yerlerini yadırgıya.. 

rak acı acı melemiye başlarlardı. 

Ben bunu yannın faciasını hisse.. 

derek ölüm korkusiyle bağrıştık

lanna hamleder, kapıyı açıp, usul
cacık, hepsini sokağa koyuver. 

mek arzulan duyardım. Fakat be. 

ni avutmanın yolunu bulmuşlardı; 

Allah böyle emretmiş, derlerdi, 

kıyamet günü, onların sırtına bL 

nerek Sırat Köprüsünü geçeceğiz! 

Küçük aklımla içimden itiraz 

ederdim: Neden, acaba, derdim, at 

gibi, kuş gibi daha çevik, daha 

emniyetli hayvanların arkasına 

binip bu tehlikeli yeri geçmiye

ceğiz de yürümesini bile beceremi. 

yen, bilhassa koşmıya hiç gelemL 

yen şu hantal mahlıiklan seçece-
~· 1 gız. 

Meselenin tehditkar bir ciheti 
de var idi; eğer, derlerdi, 

kurban kesmez isek, Allah]Jl em
ri, babalar erkek çocuklanndan 
birini kesecek! Demek öbür bay. 

ramlarda, babam, ağabeylerimi sı

rasiyle kurban etmiş olacağı için 

sıra çoktan bana gelmiş olacaktı ... 

Böyle korkulu güne bayram diye_ 

bilir miydim? 

İşin içinde anlıyamadığım bir 

hikmet sezer, sormıya korkar, su

sardım. Susardım amma bütün ge. 

ce, kulaklarımda kurban meleme.. 

leri, korkulu rüyalar görür, üzü. 

lür, çırpınırdım. Nihayet sabah o

lurdu. Yataktan fırlar fırlamaz, 

daha yeni çamaşırlarımı ve elbise. 

lerimi bile giymeden, koşar, ko.. 

yunlan görmiye giderdim. Bakar. 

dım ki akşamki dertleri yatışmış, 

sakin ve kaygısız ot yiyorlar. İş
te bu son gıdalan, kuttu otların ba.. 

kiyesini, ekseriya, kesilmiş başla. 

rının dişleri arasına sıkışmış bu

lur yemeklerini bile rahatça bi

tirtmeden canlarma kıyan zalim 

insanlara karşı adavet beslerdim. 

Yazan: Refik Halid 

K urban Bayramında İstanbu
lun içinde, eski refah ve 

gösteriş zamanlarının icabı dört 
yüz bin koyun kesilir, bunların ka
niyle topraklar ıslanır, barsakla. 
riyle çukurlar taşar, pösteki ve 
boynuzlariyle etraf dolardı. Satır 
sesi kulak hırpalar, külba,stı koku
su nefes tıkardı. Hulasa, o gün, 
her ev bir kasap tezgahına her 
mutfak bir k~bapçı dükkanına dö. 
ner· kanlı torbalan tıklım tıklım 

' dolu dilenci kafileleriyle şehir iğ-
renç bir hal alırdı. 

İşte bu sebeplerden, çirkin man

zara ve acıklı sahnelerden dolayı 

kurban bayramlarından haz et

mezdim. 

Halbuki Şeker Bayramlanna 

bayılırdım! 

Gözlerimi açar açmaz, hususi 

olarak benim için yaptırılan şe. 

kerleme kutusunu elime uzatır

lardı. Bu, ya kadife kaplı sırma 

şeritli, yahut ta atlas üstüne yağlı 
boya resimli, cici, nefis, şrk bir şey_ 
di. San, parlak madenden mini. 
mini bir anahtarı, saat kurulacağı 
kadar da küçük bir kilidi vardı. 

Heyecanla asardım: Bazan f1lll-

dan dizisi hazan badem ezmesi, ba.. 
zan kayısı şekerlemesi yüzüme 
güler, gözlerime sevinç ışığı, gön
lüme saadet çarpıntısı dolardı. 

Ah o Uıtilokumlar .. Güzel bir ka

dının pudra kutusuna batıp çık.. 

mış gibi baygın rayihalı latilokum.. 

lar ... Sonra minimini, bembeyaz, 

sert ve gevrek badem şekerleri .• 

Sanki çayır, çimen üstünde biri

ken güneşli kırağılardan toplan. 

mış, beyaz yaldızlı düğün serpme. 

leri! Çocuk aklıyle bunlan düşii

nünüz, bir de kavurma tenceresini 

veya yahni sahanını ... Elbette Şe
ker Bayramını tercih ederdiniz! 

H em vaktiyle çocuklar, öyle 
şimdikiler gibi, kanlı vaka. 

lan kamksamıya fırsat bulama.. 
mışlardı. Bizim zamanımızda, ne
dense, ne beş sene süren harpler, 
ne yetmiş şehri birden yer altına 
geçiren zelzeleler, ne de baltasını 
kapınca yedi mahallenin çoluğunu 
çocuğunu kesen katiller vardı. .. 
Tehcirler, taktiller, tağripler mo
dası veyahut tanklar, tayyareler, 
zehirli gazlar devri henüz hulul 
etmemişti. Sel gibi kan akıtan, 

karın gövde deşip kelle bacak uçu-

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 

KEMİKLERE 
Çocuklarda kemik hastallğımn 

başladığını anlayınca, hastalığın 

iO.erlenıesine mani olmak için en 
iyi çare çocuğa balık yağı içirmek. 
tir ... Balık yağının bu hastalığa 
karşı ilaç olduğunu hekimler öğ
retmezdcn daha çok Ön<.'e ~imal ta· 
raflarında oturan halk bilirmiş. 
Sonra geçen XIXuncu asrın başın· 
da Almanyada bir kaç hekim ba
lık yağının iyi tesirini halktan 
öğrenerek hekim kitaplarına yaz
mışlarsa da balık yağı o zaman yi. 
ne rağbet b1'lamamışu. 

Daha sonra hekimlikte o kadar 
çok yayılmasına gene ~imal tara
fı ahalisinden Felemenkli bir ai· 
lenin bahası sebep !muştur. Fran. 
sada yerleşen bu aiJenin bir çocu
ğu kemik hastalığına tutulduğu 
zaman (1827 senesiude) o vaktin 
meşhur Fransız hekiınler:nden 
Bretonna haylice uğraşmış fakat 
çocuğu iyi edememişti. Bunun üze. 
rine çocuğun babası daha büyük 
çocuğunun bu Jıastalıktaıı balık 
yağı içerek kurtulduğ'unu söyle. 
yince büyük hekim halk ilacını 
tecrübe etmeyi hiç ayıp saymamış 
ve ikinci çocuk ta kemik hastalı. 
ğından kurtulduğundan bunu bü· 
tün hekim arkadaşlarına yaymış 
ve balık yağı böylece bildiğiniz 
büyiik şöhreti kazanmıştır. 
Şu kadar ki yakın vakitlere ge. 

linciye kadar balık yağının kemik 
hastalığına karşı neden iyi geldi
ğini bilmezlerdi. Onun iyi tesirini 
çok yağlı olmasına ham]ederlerdl. 
Vakıa, adı iistünde, balık yağı çok 
yağlı bir maddedir. Bir tatlı ka
şığı kadar balık yağı insana 120 
kalori verir. Bundan dolayı zayıf
lıyan verem hastalarına da içirir· 
ler. Fakat verem hastalığına iyi 
bir deva olup olmıyacağı karışık 
bir meseledir. Bir kaşık içinde 120 
kalori bulmak iyi hir şey olursa 
da bundan istifade edebilmek için 
bir kere balık yağına tahammiil e. 
debilmek ve onu hazmetmek la
zımdır. 

Buna karşılık balık yağının ço
cuklarda kemik hastnhğına tam 
ilaç olduğu şüphesizdir. Ancak bu 
da yağ olduğu için değil, balık ya. 
ğında bir taraftan çocuğun büyü· 
mesine liizumlu olan A vitamini, 
bir taraftan da kemiklerinin kireç 
tutmasına liizumlu olan D vitamini 
bulunduğu için. 

Bu vitamin güneş ıış1klan ile ha
sıl olduğu halde, denizlerin dibin.. 

BALIKYAGI 
de güneşten çok uzakta yaşıyan 
Morina balığının karaciğerinden 
çıkarılan yağmda bol miktarda hu. 
lunrnası ilkin insana garip gelir. 
Halbuki Morina bahğın1n yağında 
D vitamini bulunması meşhur "bü. 
yük hahk küçiik halı~ı yutar,, sö
zünün maddi delilidir: Denizlerin 
yüzünde yaşıyan kfü;ük balıklar bu 
vitamini hastl ederler. onlan daha 
büyük balıklar yiyerek vitaminle· 
rini de alrlar. Böyle böyle en so
nunda koca :\ılorina balığı hesap. 
sız derecede balıklar yiyerek hep. 
sinin D vitaminini kendisinin ka· 
raciğerinde biriktirir O da insan. 
ların eline diişiince karadğerin. 
den çıkan yağ çocukların kemik 
hastalığına deva olur. 

Zaten kemik hastahj!ına İ;\ri ge. 
len bahk yağının yalnız l\Iorina 
balığından çıkması ııart değildir. 
Tütiin bahğınrn karadğerinden çı. 
karılan yağ da bu i~i göriir. HP.m 
de tütiin balığının ;\·ağında A vita· 
mini Morina balığının ya~ındakin
den :vüz defa. D vitamini de on, 
yirıni, otuz defa fazladır. Bundan 
başka ya~h maddesi rlAJrn az old11. 
ğundan daha kolav kilir ve vita. 
minl.-rinin <:okluğu~da·n dolayı bir 
kac damlası, nihavet bir kah\'e kıl. 
şığı miktarı yetişir. 

Tütün balığının yağı buluna. 
nıadığı halde, Morina bah~nın 
yai{ın1 çocuk olmıyanlar pek güç· 
lükle içerlerse de kiic:Hk çocuklara 
onu icirrnek daha kolaydır. Günde 
on beş, yirmi damladım ba~hyarak 
yavaış yavaıı arttrrıhp bir kahve 
kaşığına kadar çıkılır. 

Balık yağının tesirini arttırmak 
üzere yeniden ışıklandırmıya hiç 
lüzum yoktur. D vitaminleri daha 
denizin yüziinde ~ez'!n balıkların 
vücudiinde kafi den•cene rsıklan
mıs olrluklarından balıktan balığa 
geçtikten ve Morina balı:!tnın ka. 
raciğerinden çıktıktan sonra tek. 
rar ışıldanırsa tesiri -aksine- a. 
zalır. 

l{oyu renklisi daha kuvvc>tli nl. 
makla heraber açık 8:ırı renklisini 
idrmek daha kola:v olur .•• İcebil· 
dikten veya h:·lr~bil<likten ~onra 
dniler kin kullanılan balık yağı 
bile a:vni tesiri yapar. Bunun aksi 
de doğru olduğundan çocuklarına 
ilaç olarak halık yağım bedava bu
lan çocuk babalanndan bazıları a. 
va ı;:-iderken çizmelerine eczane. 
den gelen halis Morina babğı ya. 
ğını sürerler. 

ran icatlar, küçük mikyasta mev

cutsa da, az müstameldi. Gazete

ler böyle vakalan kısa keser, üs

tünkörü yazardı. Hulasa bizler için 

dünya günlük güneşlik, dört yanı 

mamur, eziyetsiz ve korkusuz bir 

yerdi. Onun için Kurban Bayramı 

sabahının bıçaklı satırlı faaliyeti 

çocuklara korkunç gelirdi. Bir ko. 

yun un bile kesilmesine ve Y.anık 

yanık melemesine yürecikleriıniz 

dayanamazdı. 

Derken ... 

D erken dünya değişti. Artık 

bayramda kurban az kesili
yor, kurban keseni parmakla gös· 
teriyoruz, onun yerine ... Maazal
lah, insanlar kurbanlık koyun ol
du. Evet, artık dünya değişti, öy
le değişti ki değil koyun meleme
si, Beniadem feryadı bile şimdi taş 
kalbimize tesir etmemiye başladı. 
Sürü sürü kurban değil a, insan 
boğazlasalar umurumuzda olmu
yor. Beş kişi, ,beş yüz kişi, beş 

bin kişi kesilmiş, batmış veya bo
ğulmuş ... Olur a, diyoruz ve siga
ramızı tüttürüp keyfimize veya 
işimize bakryoruz. 

Binaenaleyh ben bugünün çocu
ğu olsaydım, eminim, Kurban Bay 
ramında -ürkmek, korkmak, iğ

renmek nerede?- Kasabın eliD
den bıçağı kapar, koyunların gırt
lağını güle güle, sürtüştür.e sürtüŞ
türe, uzatıp eziyet ede de ben ke· 
ser, sonra kanlı gözlerimi etrafı_ 
ma gezdirerek: 

- Daha boğazlanacak kurban 
var mı? 

Diye ben sorardım! 

Amerika Sahillerine 

Mayn Dökülüyor 
Vaşington, 11 (A.A.) - Amerika 

bahriyesi şimdi Atlantik ve Büyük 
Okyanus sahillerinin sevkülceyş nok 
talarına mayinler koymaktadır. Bu 
ihtiyat tedbirleri her türlü karaya 
çıkma hareketine mani olmak mak
sadile ittihaz edilmiştir. Sahilde bu
lunan tarassut mevkilerinde bu ma
yinler hini hacette elektrikle infilak 
ettirilecektir. 

---o'---
Mısır Krahna Suikast 

Yapan Deli Tevkif Edildi 
Kahire, 11 (A.A.) -Krala suikast ya 
pan Ahmet Fariğ derhal tevkü edil. 
miştir. Bunu haber veren resmi teb
liğde, yapılan tıbbi muayene netice
sinde Ahmet Fariğin deli olduğu an. 
taşıldığı bildirilmektedir. Suikast. 
Kral Faruk'un cuma namazından av
deti esnasında yapılmıştır. Kralın re
fakatinde amca zadesi bulunuyordu. 

Kayser Vilhelm, Ciht\n Harb~de 

emperyalist dostlariy1e beraber, Ci. 

han sahnesinde 10 milyon ölil, 20 

milyon yaralı, 35 milyon hasta, alil, 

sakat, 5 milyon dul, 10 mOyon yetim 

bıraktıktan sonra, ömürleri tüketen 

ömrünün bakiyesini Holandada, bu 

şairane ülkede geçirmiye karar ver· 

mişti. Yalnız karar değil a, milletin 

karariyle ncfyedilmişti. 

Meşhur Holanda peynirlerinin 
içindeki ihtiyar fare gibi, bütün 

hırslarının söndüğü, insanlora vere

mediği, kıyamet gününde Allaha ve. 

receği bu kanlı hesabı diişündüğü, 

şatosunda torunlariylc saklamoaç 

oynadığı bir devirde, kendi siyase. 

tinin doğurduğu hayırlı oğlu Bitle· 

rin Holanda kapılarına akına hazır

landığı haberleri, kanalların, değir. 

menlerin üstiinden aşarak Kayser 

Vilhelmin kulağına kadar geldi. 

Kayser Vilhelm, kendi yanda bı. 

raktığı işi, bir hayrülhalefinin ta· 
mamlamasına belki se,·inmiş, bel

ki de hırsı piri ile içini çekmif, ~ 

lerini gıcırdatmıştır. Hitlere gönde&. 

diği mektupla yardım vaadeden se-ı 

sinde belki eski günlere kavuşmanın 

hulyası, belki milletine vatanper

verliğini ispat, belki emperyalist 

kardeşlerine karşı beslediği kin glbi 

içten pazarlıklı hesaplar vardır. BeL 

ki bu mektup Nazizm ideolojisine 
kulluğunu arzeden bir İmparatorun 
dehalet arizasıdır. Vilhelmin şua· 
runun karanlık dehlizlerinde, yü· 
reğinin insaniyete karşı yağlanmıı 

tabakalarında gizli olan emeli bilmi-
yoruz. 

Fakat kanal sulannm, bu tallli 
Majino hattının faaliyete hazırlan.. 

dığı, Dolanda şehirlerinin birer birer 
boşaltıldığı bu devirde, Kayser Vil. 
helme de kaçmayı teklif ettiler. 

Kaçmak gii~ bir iş değil... Emper• 
yalist dostlar ve düşmanlarla bera· 
ber diinyayı yakıp l'ıktıktan sonra 
kendi memleketinden kaçan, yer yü. 
ziindeki mezarlara bakıp yaşamak. 
tan sıkılmıyan Kayser için Holanda· 
dan ka~mak, ancak rahatını bozmak
tan başka bir mana ifade etmez. F&. 
kat siyasi oğlunun kaçacağı güne ka. 
dar, bu yiik~ek çam, mazı, ağaçlan· 
nın arasındaki şatosunda beklese 
Führerle karşı karşıya, kendinin 
1914 te, Bitlerin 1939 da Azraile 
peşkeş çekfiklcri milyonla insan oğ
lunun istatistiklerini tesbit ettikten 
sonra kaçabilselerdi, bütün dünya-

1 rla nda daki Şüpheli Eşhas ya ikisinin de ne kadar vatanperver 
olduklarını daha iyi ispat etmiş ol. 

Tevkif Edildi mazlar mıydı? 
Belfast, 11 (A.A.) - 65 şüpheli Yaramaz oğul, Holandada bile ba· 

cümhuriyetçi Ulster sivil makamatı hasmın rahatını bozdu. 
tarafından tevkif edilmiş ve harbin -==============::::::=
devamı müddetince hapsedilmişler-
dir. 

Düzeltme ve itizar 
Dünkü sayımızda, üstat Yahya 

Kemale ait yazıda maalesef bazı tas
hih yanlışlan olmuştur. Birinci sü
tunun 57 lnci satırında tırnak için
deki cümle "bir lahzada bir pancur 
açılmış gib~, olacaktır. Dördüncü 
sütunun 45 inci satınndaki mısra da: 
"Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde" 

Şeklindedir. Düzeltir ve itizar e
deriz. 

İtalya Krabnın 

Doğum Ylldönümü 
Roma, 11 (A.A.) - İtalya. bugiin 

Kral haşmetlu Üçüncü Emanuel haz. 
retlerinin 70 inci yıldonümünü tesit 
etmektedir. 

Bu münasebetle Roma zengin bir 
surette bayraklarla donatılmıştır. 

Askeri bir geçit yapılacak ve bu yıl 
zarfında ordu mensuplarına tevcih 
edilen nişanlar kendilerin~ verile
cektir. 
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Berlin, Bitaraf ar BJoku 1 
T eşki i için ltalyayı . 

Ebedi Sefin Manevi Huzurunda l Hollanda Ordusu 
Harekete Hazır 

Bir Vaziyette Balkanlara Sevkediyor 
(Başı 1 incide) 

-:Bu !bitaraf blok, bir müddet için 
.Alınanyanın Karadenize doğru iler
lemesini durduracağı gıöi Rusyanın 
bu istikamette ilerlemesine mani o. 
lacak ve o zaman Hitler nefes alına
ğa imknn bulacaktır. 

"Hltlerin, yalnız Belg\clttaki turist 
't>ürosun,.da çalışan 600 ajanı, Sovyet 
ajanlarının 'bir taraftan Bulgaris. 
:tanda, diğer' taraftnn Yugoslavyada 
!Çalışmağa başladıklannı bildirmiş

lerdir. Sovyet ajanlan, işçilere ve 
~çllere komünistlikten, siyasilere 
de Slav birliğinden bahsediyorlar. 
Eunu durdurabilecek bir devlet, ltal
fY&dır. 

Bu yüzden Almanya, Rusyanm 
!ilerlemesine imkan vermemek için 
ll3alkanlardan Mussolini lehinde fe. 
ngat etmeyi tercih ediyor. 

"Hitler arada Balkanlardaki 
,700,000 Almanı geri çağırmaktan 

da vazgeçmiştir. Çünkü buradaki Al 
ınanlar, Alınanyaya gitmek niyetiy. 
!le Nazi teşkilatına girmemişler, bel. 
!ti, Almanyanın ayaklarına gelme
Qni mrunuşlarch. 

"Diğer taraftan Balkanlar da boş 
dttrmamnkta ve Romanya ile Ankara 
~smda mühim müzakereler cere
ı)'an ettiği gibi Türk - Rus konuŞ

malarmm yakında başlaması bek. 
Denmekte ve Kremlinin bu defa bir 
lfüla!a varmak istiyeceği anlaşılmak. 
'tadır.,, 

Sovyet Rusyanın Hedefi 
Deyli Heraldin siyasi muharriri 

;Mlster W. N. Ewer de ayni bahis ile 
meşgul oluyor ve şunlan anlatıyor: 

Sovyet Birliği, daha şimdiden Bul 
garistanm Burgaz limanında sivil bir 
ilıava üssü temin etmiş sayılır. Ya
lkmda Bulgaristan ile Rusya arasın
da, Baltık devletleriyle yapılan k0-
ımışmalar dairesinde müzakerelerin 
başlaması ve Sovyetlerin Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistana karŞJ 

Bulgar metalibine müzaheret etme. 
Jeri beklenmektedir. Maksat Balkar. 
larda Rus nüfuzunu takviyedir. 

"'Almanyaya gelince, onun hederi 
ıBaikanlann İngiltere ve Fransa ile 
anlaşmaması ve İtalya tarafından 
ileri sürülen bitaraf blok içinde top. 
lanmaınası ve Alman - Rus bloku
na bağlı olmasıdır.,, 

Sunday Dispatich gazetesinin siya 
ıd muharriri ise Rusyanın Cenubn 
Garbi Avrupada açacağı diplomatik 
taarruzdan ba.b.sediyor ve Almanya
mn Rusyaya manevi müzaherette 
bulunacağını anlatıyor ve bu taarru
zun hedefi hakkında §U sözleri söy. 
llüyor: 

"Bu diplomatik taan-uzun hede!i 
yedi devletten müteşekkil bir Bal
kan blokunun teşekkülüne kar~ı 

gelmektir. Moskova, Bulgaristanı ka 
zanarak buna mfuıi olabileceğine 

inanmaktadır. 

"Paristen alınan bir habere göre, 
Fon Ribbentrop askeri.bir ittüak mu 
kabilinde Romanya, Bulgaristan ve 
Yunanjstanı Rusyaya bırakmrya ca
zı olmuştur. Almanya, Macaristanı 
kendisi için , alıkoyacak, Romanya 
petrolünü de alacak, ve Yugoslavya
yı İtalya ile müşterek bir nüfuz mm. 
takası yapacak. 

uFakat Balkan blokunu teşkile ta. 
raftar olan Kral Karolün, Bulgaris. 
tan, Yunanistan Krallarını, Yugos
lavya Saltanat Naibini ve Türkiye 
Cüınhurreisini kendi yatında top
lanmak üzere davet etmesi bekleni. 
yor. İtalya ve Macaristana vaziyet 
hakkında malumat verilecektir. Kon 
feransm hedefi Bulgar ve Macar me
talibi meselesini halletmektir.,, 

"Balkan Balkanlılanndır,, 
Belgrad, 11 (A.A.) Adliye naZJrı 

Lazar Markoviçin organı olan Dolo 
gazetesi "Balkan Balkanlılanndır,, 

başlığı altında neşrettiği bir maka. 
lede bir taraftan İtalya ve Yunan kı
taatınm ve diğer taraftan da Türk 
Bulgar kıtaatının müşterek hudutla-. 

nndan çekilmesine işaret roiyor ve 
§Öyle devam ediyor: 

Bu diplomatik müzakereler çerçe
vesi dahilinde Yugoslavya ile Roman 
yanın Mncaristanla olan münasebet. 
lerl de nazan itibara alınabilse, yal
nız bu devletlerin harp harici kalmnk 
hususundaki arzulanna değil ayni 
samanda bunlan ayıran bütün me. 

selelerin müsbet ve devamlı bir tar
zı halle dayanan bir banş politikası. 
na vusulü mümkün cılur. Balkan 
devletleri meseleyi şimal devletleri 
tarafından tatbik edilen şek1e benzer 
bir usul ile halledebilseler bu ideal 
bir usul olur. Fakat Tuna devlet1eri
nin m~tcrek menfaatlerine uygun 
bir siyasi şekil bulabilmeleri iyi ola. 
caktlr. 
Türkiye - Romanya temaslan 
Vatikanın organı olan Osservatore 

gazetesi beynelmilel vaziyete dair 
nesrettiği bir makalede, Türk • İn
giliz - Fransız anlaşmasını tasdik e
vusturya - Macaristan, ve İtalya arasında 
den Türk parlamentosu kararının 

manevt şümulünü bilhassa kayd ve 
işaret ile diyor ki: 

"Bu derece plebisiter bir karar. 
Türkiyenin üç taraflı paktın çizdiği 

politikayı takip etmek istediğini en 
sarih bir surette göstermektedir." 

Gazete nihayet Balkanlardaki vn
ziyetin inkişafına ve Ti"ırkiye ile Ro
manya arasında yapıldıltı bildirilen 
görüşmelere ehemmiyet atfediyor ve 
Bulgar matbuatı tarafından Rusya
ya karşı kullanılan lisana işaret ede
rek bu lisanın bir ihtar kıymetini ha
iz olduğunu ve kominternin bütün 
dünya proleterlerine olan soq beyan
namesinin Balkan Avrupasmda ha
sıl ettiği açıktan açığa gayrimüsait 
intıbaı beliğ surette göstermekte bu
bunduğunu bildiriyor. 
Yugoslavyada alman tedbirler 

Belgrat, 11 (A.A.) - Yugoslavya. 
bugünkü harbin dışında kalmıya ka
ti olarak karar vermiş olmakla be
raber, bütün memlekette geniş mik
yasta emniyet tedbirleri alınmakta

dır. • Belgrat ve diğer büyük ~birler 
belediyeleri kuvvetli sığınaklar inşa 
ettirmişlerdir 

Roma Mosliovaya KarJı 
"Le Temps" gazetesinin, Romadaki 

hususi muhabiri yazıyor: 
"- Harbin başlııngıcındanbl!rl, Alman -

Rus anlaşmnsı dışında knlnn İtalya, Krem
linin siyaseti karşısında, gayri kabili nüfuz 
bir ihtiyat muharııza etmişti. lfatUı bir a
ralık, Le Corriera Padano ga7.ctesi, Mosko
vn ldeolojlc::ine karşı hasmane bir mil.:;ade
le açmıf, fakat, bu gazetenin bu mevzud'.l 
dördüncü yazısını ihtiva eden nüshası top
lattınlmıştı. İtalyan efkiın umum~esi, bir 
muamma karşısında kalmış bulunuyo~au. 

İtalya, SovycUere esa! itibarile muhalif 
olmakla beraber, muhafaza ettiği ihtiyatı 
eıdcn bırakmıyordu. 

Siynst &'lhada, katı bir hareketten ~a
kınmnk arzusunn dalma sadık dav1'andı. 

Halbuki, şimdi, İtalyanın en rcsmı gaze
teleri arasında sayabllecel;rimlz Giomale 
d'İtalla, ve Mec::sa"gero, slynsl sahada, bir
denbire antibolşevik bir lisan kullanmıya 
başladılar, ve kominternl, bütün Avrupa 
devletlerini harbe sürüklemekle itham e
decek dCTecede ileri vardılar. Bu arada, 
Almanynyı, hatta, Amerika ve İtnlya gi
bl bitaraf kalmak. arzusunda bulunan 
memleketleri de kominternin suikaı;dine 
m ruz gösterdiler. 

Messagero: 
"'- Sovyet Rusya, diğer emneryn1M1c

re dürQstlük dersi vermek Slfat ve hakkı
na sahip değildir!" dedi. 

Ve bu suretle de, Sovyet Rusyanın va
zJyetı karşısında İtalya, ihtiyatkilr rolü
nü fillen elden bırakmış oldu ve komin
tern'in matearrız harek5tı karsısında anti
koınmOnlste bir çehre tnkınm::ık ~a retini 
duymuş göründü. İlk dc!a olarak, yalnız 
ideoloji sahasında de~ ıl, siyaset sahasında 
da Sovyetlere karşı cephe almış bulunu
yordu. İtalyanın, böyle, kendisini A1man
yadan bir parça daha ayıran bir vaziyet 
alması, büyUk bir ehemmiyeti haizdir_ 

ltalyan Tezi Nedir? 
Şu nnda, İtalya, Alman - Rus anlaşma

sında Rny"h'ı takip etmeyi reddetmiş bu
lunuyor, Salzbourg'da ve Obersalzbergde, 
Kont Clano'nun, Führer'i ve M. Von Rib
bentrop'u, boşuhoşuna makul davrnndır·· 
maya çalıştığı günler hatırlardndır. 

İtalyan tezine göre, Sovyct Rusya, hmru
sne slyae;t sahada, gayri dürOst ve tehll
kell bir unsurdu. Şimdi Lc;e, Roma, hadi
selerin, bu kanaati teyit ettiği kanaatin
dedir. 

Şu halde, şimdi va7Jyet nedirZ Dlr ta
rnfüı bir dostluk pakUle Rusyaya bağlan
mış bir Almanya var. O Sovyet Rusyay
la ki, komintern fanliyetıerlnde, demokrat 
devleilcrle, naziste Rayl h arasında hiçbir 
fark gözetmeden davrıınmaktndır. 

Diğer tarafta l"e, Sovyet Ruc;yaya karsı 
lhUyatk[lr davranmaktan yorulduğunu u
hnr etmek ve bolşevizmc karşı cephe al
mak ihtiyacını yenememiş bir İtalya var 
kl, "çelik pkat" la, ranh'a hftlA merbut 
bulumaktadır. 

Ve bu İtalya, bugOn, bolşev!k Rmıyaya 
kal"Şl gayet sarih bir cephe almıştır. Ve bu 
fınlya, Sovyet Rusyayı, Avrupa medeni
yetini tehdit eden haldkt tehlike saymak
tadır. Halbuki, bugüne kadıtr, Romayla 
Berllnln nyni politikayı güttükleri sanıh· 

lcra Vekilleri Heyeti azaları Atatürkün kabrinde 

:Ankara halkı i\tatiirkün kabrini ziyaret ediyorlar 

Genç kızlar "Atatürkün kabrini ziyaretten ağlıyarak çıkıyorlar 

Sovyet • Fi" 
Temaşlar1. 

(Başı 1 incide) 
filler, şimdiye kadar Finlandiya ve 
Rus murahhas heyetleri arasında 

mevcut anlaşmazlık sebeplerinden 
biriuin, Lagoda gölü ile Finlandiya 
körfezi arasında mevc t berzahı mu 
hafaza eden Finlandiya müstahkem 
hattı olduğunu tahmin etmektedir
ler. Sovyetlerin tezi, bu hattın, is
tihkamlardan 30 kilometre kadar ö
tede bulunan Lenil'lgradı tehdit et
tiği ve Finlandiya tarafmdan Rus
yayn bir taarruz vukuu halinde, u
zun menzilden bombardıman tehli-
kesi arzettiği merkezindedir. • 

Fakat Finlandiyalılar, bu hattı ter
ketmek istememel-te, elclen çıkarır
larsa, Çekoslovakyanın, Südet tahki
matını terkcttikten sonraki akıbetle. 
rin aynına maruz kalacakların dü
şünmektedirler.,, 

yordu. Ve "mihver" siyaııcUnden bahsolu
nuyordu. DugUn t~e, herkes kanidir ki, 
Sovyetll're miltcalllk mfinascbetıer mese
lesine milnhasır da kı>lc;ıı, Roma ve Bedin 
arn•ındn h;ıri;ı: bir lhtilfıf ml'vcııttur. 

Runun lc~lndlr ki, tarih tekerrür edecek 
gibi görünmektedir. Hll 1 de, Almnnya, A
blr O<:ler ittifakı vardı. Fakat buna rağ
men, Almanya, Sırblstnna taarruz etmek 
kararını verirken, mnttc!lki olan !t:ıly:ıyı 
haberdar etmek lüıumunu duymadı. 

Neticede fse, ltalya kendhıinl miittefikle
rlnc bağlıyan pamuk lpllğint de koparmak 
mecburiyetini duydu. 

Şimdi, Alm:ınya, ayni hatnyı tekrarla
maktadır. Mevcut bulunan "çellk pakt,, a 
raımen, müttefikinin fikrini ve menfaat
lerini nazan itibara almak lüzumunu duy
madan, Sovyctıerle anlaştı. 

Mukayeseyi, daha ileriye vardırmıyaca
ğız. Şilphe yok ki, bugünkı.1 va:dyetln ba
zı hususları llH4 den farklıdır. Fakat mu
hakkak ki, Bertin - Moskova anlaşm;ısını 
yaparak mihveri yıkmış olan ranh. bir 
hataya düşmüştilr. Ve her hata bir zarar 
getirir: BUhnssa siyasi hataların tevlit et
tiği ı:nrarlar, diğer hataların tevlit ettiği 
:zararlardan d:ıha büyük olur!" 

TÜRKİYE 
İTALYA 
İ TT i FAK· 
Mu ah 

• 

desi 
(Başı 1 i.ncide) 

Eğer Türkiye ile İtalya böyle 
bir ittüak veya sıkı bir an

laşma paktı yaparlarsa, muhakka~ 
ki iki devlet te ayni sulh, dostluk ve 
insanlık hlslerinden ilham alara!, 
yapacaklardır. 

Akdeniz muvazenesi bakımından 
böyle bir paktın çok faydalı olacağı. 
na şüphe yoktur. Basiretli bir idare
nin altında olduğunu gösteren İtalya 
dahi muvazenenin bir rüknü olarnl: 
bundan memnundur. Bazı siyasi '1a
dise ve şayialar kötü maksatlarla 
ortaya atıldığı için hemen tckup e. 

dilirler. Bu şayiayı ise şu dakikııya 
kadar taraflardan hiç biri tekzip et
memiştir. Çünkü bu, sulbü temin, 
muvazeneyi tekemmül, hnkları ve 
miisavilikleri tesis edici maksatları 

istihdaf eden bir şayfadır. Neticesi 
gecikse bile mahiyeti makbuldür. 
Bunun içindir ki tekzip edilmeyi~i 

mnnalı ve doğru buluyoruz. 

Şayiada bazı yanlışlıklar olabilir, 
mesela bizce Türkiye - İtalya -
Yunanistan arasında yapılacak bir 
ücüzlü pakta lüzum yoktur. Cünki.i 
biz zaten Yunanistanla sarsılmaz VP. 

ayrılmaz birer dost ve mi.ittefikiz. 
Yunanistan da son günlerde İtalya 

ile temiz bir anlaşma yapmıştır. Or
tada kalan şey Türkiye He İtalya ara 
smda merdane ve civanmerdane bir 
sulh imzalaşmasıdır. "Bunu istemi
yen v~ mıdır?,, demek belki biraz 
mübaüiğalı bir hüsnüniyet ve hüsnü 

(Başı 1 incide) matom verdiği hakkındaki haberler, 
emri verildiğini ve ordunun hareke- Laheyde ve Berlinde tekzip ediliyor. 
te ge~eceğini bildiriyorlar. Bunu mü. Belçika kabinesi toplandı 
teakip radyo bundan böyle hiçbir ge- Belçikada nazırlar, bu akşam, B. 
minin örfi idare ilan edilen deniz mın Pierlot'un riyasetinde bir toplantı 
takalarında hususi bir sebep olma- yapmışlard1r. Toplantı, 21 den gece 
dıkça dola~maması lüzumunu ilan yarısını ceyrek geçeye kadar sürmü~ 
etmiştir. İngiliz ekisinin Londraya tiir. İçtimada beynelmilel vaziyet gö
cağırıldığı kati surette tekzip edili- rüşiilmüştür. Hiçbir tebliğ neşredil
yor. mcmiştir. Ve nazırlar, her türlü be.. 

Netice itibarile, Holıındanın kabil yanattan imtina etmişlerdir. İçtima. 
olduğu kadar gizli yapılmak şartile dan sonra B. Pierlot, B. Spaak ve Ge
müda!aa tedbirlerini neden dolayı bu neral Denis hususi bir görüşme yap
derçce telaşla almakta olduğu izah e- mışlardır. 
dilmemektedir. Sular yiiksr>lmekte Bundan başka hariciye nazın da 
ise de gazeteler. hu husustn htcbir şey Holanda sefiri ile görüşmüştür. Bel. 
söylemiyorlar. Resmi mahfiller ma- çika ordusunun seferber tutulmasına 
Ilımat vermekten imtina etmektedir- memleket maliyesi müsait olmadı. 
1er. Vaziyetin bu derece ~ergin olma- ğından maliye nazın bugün yeni 
sı kin ı;u günlerde ne gibi hadiseler vergiler teklif etmşitir. 
cereyan ...ttiği her tarafta ~üşünül- Resmi gazete. bugün memleket ia-
mektedir. şesine mfüeallik bir emirname neş-

Huduttaki hadise etrafında retmistir. Alakadnr makamlar, bu.. 
Hol:mda hükumeti. son hudut ha- nun ;esika usulünün ihdası demek 

disesini Berlin hük(imctine bildire- olmadığını ve memlekette kafi de. 
rek tahkikat yap1lmac:;m1 istemi~ir. recede yiyecek bulunduğunu bildirl
Holnnda mak::ımlan bu işi aydınlat- yorlar. 
mağa y,anyacak olan bütün eleman. Reks naşiri olan Pays Reel gazete
lan tophı-mağa ı;:alıc:;maktadırlar. Ges si hakktnda verilen tatil karan he.. 
tapo Alman prılis t<'~kitrıhnm Holan- nüz tatbik edilmemiştir. Çünkü alA-

ı da nrnzisinde faaliyete gecti~inrlen kadar mnkamlar vaziyeti bir kere 
sliphe edilmemesi 18,zım geldiği bir daha tetkike karar vermişlerdir. 
tebJi11de c:;arahaten kaydedilmektedir. Dünya matbuatında akisler 
Bu hadise esnasındn ölen iki kişinin Dünya matbuatı Holanda ve Belçi-
hüviyeti henüz meçhuldür. Bunlar kanın maruz olduğu tehlikeye en bü
tahmin edildi0'ine göre Gestnpo a- yük ehemmiyeti vermektedir. !ngı1iz 
janlan tarafınd!ln cebren hudut i!I-' gazetelerine göre,, Ho1anda bir istila 
tR~·onuna götüri.ilmii ve Holanda- tehdidine göğüı; gerecek kudrette ol. 
dan a rılmak istem~diüleri için "iş. duÇu süphe götürmezse de bu tehdi-
1eri r:örü1erek .. C'esc-tlPri memleket din, fiilen vukua gelmiyeceği ümit o
horicine nakledilmiştir. Mütecaviz- lunmaktadır. Fnkat. News Chronic1e 
ler, bitaraf topraklara tı:>cavüz et- ~azetcsinin de dediği gibi. Holanda 
mekten çekinmyien silnhlı Alman iki muharip millet arasında bulun-

' 

memurl::ınnın yardımile kaçmağn. mak hcdbaht11ğınn manızdur. Ve na. 
m•1vaffax olmuc:;lardtr. zi istilasına uğravıp uğramıyncağı da 

ı İngiltere ve Amerikanın Holanda. sırf askeri müliihazalara ba~lı bir 
d:ıki tebaalarını bu memleketi terke keyfiyettir. 
davet ettikleri hakkındaki haberler 
tekzip o1unmaktad1r. Amerika Hari. 
ciye Nazırı Mister Hull, icabında A
merika sefirlerinin bu hususa dair 
karar verebileceklerini söylemiştir. 
Almanyamn maksadı meçhul 

Holanda ve Bekikaya karşı bir Al
man tehlikesine dair yabancı mem
leketlerde dolasan şayialar hakkında 
salahiyettar Alman mahfüle!İ, aske. 
ri vaziyet hakkında mütalea beyan 
etmenin kendilerine düşmediğini bil
dirmektedir. Meselenin siyasi cephe
sine gelince, bu mahfiller, bir yıl ev. 
vcl yapılan ve Belçika ile Holanda
nın bitarnflığına bizzat bu memle
ketler ve diğer muhariplerin riayet 
etmeleri şartile Almanyanın da ria
yet edeceğine dair olan beyanata işa
ret etmektedirler. 

Bclcika ajansı diyor ki: 
"Bu eski beyanatı değiştiren yeni 

hiçbir vaziyet hadis olup olmadığı 
hakkındaki suale, mezkür mahfiller 
cevap vermekten knçmmakta ve fa_ 
kat bitoraflar ekonomik harpte bita
raflık lannı müdafaa etmedikleri ve 
ba?.ı mntbuatın hükumetleri tarafın
dan kabul edilen bitaraflığını bozmı
ya saik bulunduğu noktasında ısrar 
etmektedirler. 
Alm:ın mahfilleri, Führere yakın 

c:;ahsiyetlerin bile Almanyanm aske
ri projelerine vakıf o1mad1klannı, 

ancak ilk fırsatta İngiltereye karşı 
büyük hir harekete geçileceğini söy
lü ,·orlar ve Almanyanın daima en az 
beklenen Yerden vurduğunu tekrar 
. ediyorlar." 

Daily l;J;erald diyor ki: 

"1Ioland:ının istilası bir cinayet -0l:ıcak
tır. Fakat nazj bOkilmetl. o kader f k ci
nayet Jşlemi<:tir ki. listeye bir Uıne daha 
il:lve"lnde tereddüt gfü;termcz. MuvaUa
kiyctH de olsıt, bir lstllfı, hnrp terazisinin 
muva7.eneslnl bozm:ı7.. Holıınc1a sahili, Al
mnnyrının. BOvük Rrltr.n aya yrıpacağı 

hava taarruzbrında blr tnmpon ağzı şek
linde müfit olabillr. Fakat bu yeni silAha 
da göğüs germeğe fı'l'llidcyiz. Almanyarıtn 

Holandayn ynpacağı tanrnız, Ritlcrlzmin 
fam inhl:rnmına kndnr mncndl'l(' etmek hu
suııundnki İngiliz - Fransız n:ımlnl takvi
yeden başka bir şeye yııramıyacaktır." 

Fransız gazeteleri de ayni mevzua 
biiyiik ehemmiyet vermektedirler. 
Ga7.ete1er, umumiyetle Holandanın 

Belçikadan daha fazla yakın bir Al. 
man istilasına ve tehdidine mame: 
bulunduğunu, l\fonşa doğru yürüme 
planının ötedenberi Alınan erkam
harbiyesi tarafından takip edildiğini 
anlatıyorlar. bu kor-kutma usullerinin 
başlang1ctan ibaret olduğunu söylü
yorlar. Bu arada, İngiltere ve Fran. 
sanın Holandaya yardıma hazır ol. 
duklan da hatırlatılıyor. 

Leon Blum da. bir makalesinde, 
son bazı vakaların Holandaya, daha 
doğrusu f ngiltereye yapılacak taar
ruzu haklı göstermeğe matuf baha
neler teHikki edilmesi Iaz1m geldiğini 
anlatıyOt'. 

ltalyan gazetelerinin nefT'İyatı 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan gazete. 

leri. Bitlerin reisliğinde bir harp 
meclisinin toplandığı ve bu mecliste 
fevkalade vahim kararlar verildiği 
hakkında Almanyadan gelen haber • 

leri neşrediyorlar. İtalyan matbuatı, 

Almanyanın Holandaya bir ülti _ Holanda ve Belçikanın Almanya ta-
rafından 1stil5sı tehlikesi üzerine ha-

• .n • 
zan olur. Fakat kati olnrak söyliye
biliriz ki, böyle bir pakt, hakiki sd
hü ve hakiki muvazene ve müsale. 
meti istiyenler arasında biiyük mem 
nuniyctler tevlit edecektir. 

Biz bugün sadece bu miisbet ve: 
manalı şayiayı kaydetmekle iktifa 

ediyoruz ve şunu bir defa daha söy
liiyoruk ki, Türkiye herkese karsı 
dostluk, sulh ve insaniyet hisleriyle 
meşbudur. Ve bu üç esas dahilinde 
nerden olursa olsun Tiirkiyeye gele
C'ek her tekUf samimiyetle karşılanır. 
Tekzibe uğramıyan bu güzel şayia
yı sulh ve insanlık namına iyiye yo. 
ra1ım. 

"Geceler gebe,, sözü eskimiştir 

Yenisi şudnr: "Saniyeler gebedir.,, 

sıl olan beynelmilel vaziyetin inkis:ı

fını endic:;e ile takin etmektedir. Ga. 
zeteler, Lah:ıye ve Brük .. eldcn alınan 
haberlerin vahametini katiyen hafif-

letmcksizin, Almanya - Rolanda hu
dudunda vuku bulan ve bir Holandn
lmın ölmsine sehPp olıın hiıdisE"yi, 

Lahaye hükumetinin rcsmı tebliga

tım da ncsretmek suretile, tafsili.ti. 
le nakletmektedirler. Keza İtalyan 
gazeteleri, İngiliz ve Amerikan va
tandaşlannın Holandayı terke davet 
edildiklerini de kayd ve Holanda ile 
Belcika arasındaki tec::anüde h:aret e. 
dE>rek istila planının ı 5 tesrini.!larıi 
tarihinden itibaren tatbik edileceği 

hakkında bitaraf askeri mahfillerden 
alınan mütaleaJarı nesrediyorlur. 
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inkılapçı.· Atatürk 

(Başı 5 incide) 
de buna benzer tedriç usulleri dü. 
ıünmüştü.k. 

Dikkatle dinledikten sonra bir da-
ha sordu: 

- Demek beş sene düşiindünüz? 

- Evet! 

- Uç ay! dedi. 

Dona kald~: Üç ay! 'Üç ay içinde 
bütün memleket neşriyatı latin harf. 
lerine değişecekti. İlave etti: 

- Ya üç ayda tatbik edebiliriz, 
yahut hiç tatbik edemeyiz. Sizin A
rap Jıarflerine bırakacağınız sfüun
lar yok mu, onların adedi bire de in
ıe herkes yalnız o sütunu okur. Ve 
beı sene sonra, tıpkı yarın başlar gi. 
bi başlamıya mecbur oluruz. Hele 
arada bir buhran, bir harp çıkaı·sa, 
attığımız adımlan da gcı·i alırız. 

Hakikati söylemek Hizım gelirse, 
neticesini görünciye kadar alfabe 
lnkılabının bu kadar kolay muvaf
fak olacağına inanmam•şhm. Sene
lerce sıfua yakın bir tiraja düşece
ğini nnnetiğimiz gazeteler bile, bir 
kaç ay sonra eski sürüm rakamları
nı bulmuşlardı. 

Belk-i dikkat edenler olmuştur, se· 

nelcrdenberi, "Kemalist,, tabirini 

._milliyetperver,, sözüne tercih edi
yonız. Bunun bir sebebi vardır: Ke
malist, garpçı, laik ve Cumhuriyetçi 
milliyetperver demektir. Sadece mil. 
liyctperverlik, muhafazakar ve ma .. 
neci manasına da alınabilir ve en ge
ri softa taassuplannm müdafaası 

için maske olarak kul1anılabilir. Bir 
takım ahlak, anane ve adetler ınilli 
olmakla müdafaa edildikleri za
man, bir milliyetperver için, onları 
milliyetperverliğin yabanct telakki. 
sine karşı münakaşa etmek güçtiir. 
Kemalizm, Türk milliyetperverliği. 

ni, garpçılık, laisizm ve Ciimlıuriyct. 
~iJikle tezat teşkil eden maddi mane· 
vi müesseselerden, adet ve anane
lerden tasfiye etmektedir. İnkıJap)a. 
nmız, Kemalizm tabiri içinde, a. 
henkli, insicamlı bir kül teşkil edi. 
yor. 

Bilhassa laisizm, yenj mmi · ekev· 
vüniin vahdet mayasıdn'. Tek kan 
vo tek dil sahihi ilen milletlerin bi
le, mezhep farkları ile nasıl clağıl. 
ınakta olduklarını Balkanlarda gör. 
miye başlıyoruz. Yeni · Türkiyenin 
en büyiik kuvveti, vahdeti ve teca-

Kurd'u tavsiye etti. Atatilrk sordu: 
- Ne kurdu7 
- Bozkurt! 

Ve uzun hikityesinl anlattık. Gü .. 
lümsiyerek: 

- Masallan bırakınız, dedi: Her 
şeyi.o kaynağı insan zekiisıdır. Siz 
bana bir zeka timsali arayınız! 

Atatürk, eserinin kuvvet ve deva· 
mına kani idi. Kendi yanında, ölü
münden bahsetmek dıtiıııa güç ol
muştur. Fakat bu ihtimal herhangi 
bir vesile ile ortaya çıktığı zaman şu 
göriilmüştür ki ölümünden' hiç endi. 
şe etmiyen bizzat kendisi jdi. Çiinkii 
eserinin ilk ha~sası, kurtP.rıcı olmak. 
tı; milli kurtuluşun tek çaresi ol· 
maktı; büyük bir Türk istikbalinin 
en doğru yolu olmaktı. Ililhassa se
kiz on tecriibe ve mm·affakıyet se
nesi geçirdikten sonra, bir milletin 
kendi kurtuluşunu temin eden yol. 
dan ayrılacağı zannınrla bulunmak 
için, bu halkı ve onun münevverleri. 
ni Atatürktcn çok az tanımak ıa · 
zırndı. 

İşte mukadder geldi. çattı. Ata
türk bir avuç toprağa gönıülmiişt:ir. 
Eseri, hiitün hayat ve ! ... udreti ile in. 
kişaftadır. Ne maddesi ne manası 
zerre kadar yıpranmamrştır. 

Hayranız, sana mu1mfCcr kuman. 
dan, emsalsiz inkılapçı! Sen bu mil
leti arkandan ağlatmadm! 

,-
; BORSA 
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Londn1 
Nevyork 
Pnrts 
MIHlno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berfin 
Blilksel 
Atl"a 
Sofys 

Prag 
Madrfd 
Varsova 
Buda peste 
Btlkres 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.24 
130.36 

2.96875 
6.8ı:l5 

29.27 
69.495 

21.2575 
0.97 
1.6375 

13.1825 

24.61 
0.935 
2.495 

31.9675 
31.19 

ESHAM VE TAITV1LAT 

Merkez Bankası peşin 111.50 
nüsüdür. Bu vahdet ve tecaniisiin \. ./ 
başlıca amili de, cemiyet içinde yal- -------------

7 • 11 -1939 da çekilen Türk Maarif Cemiyeti 

No. 
99 

224 
502 
858 

1500 
1598 
2652 
2898 
3087 
3633 
4086 
4525 
4587 
5019 
5218 
5498 
5737 
5931 
6431 
6899 
7429 
7562 
7760 
8235 
8356 
8478 
8924 
9033 
9316 
9559 
9894 

10073 
10179 
10591 
10917 
10986 
11193 
11743 
11967 
12379 
12804 
12931 
13613 
14132 
14594 
15281 
15497 
155!'>5 
15922 
16250 
16310 
16437 
16952 
17134 
17653 
18393 
19089 
19349 

Piyangosunda yerli mah eşya kazanan 
numaraları gösterir listedir. 

Lira No. 
5 113 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

50 
5 

25 
5 

10 
100 
50 

100 
5 

10 
50 

5 

317 
557 
865 

1517 
2485 
2758 
2938 
3231 
3791 
4348 
4559 
4589 
5088 
5267 
5594 
5744 
6096 
6498 
6936 

5 7489 
5 7626 

25 7832 
5 8254 

10 8452 
5 8685 
5 8937 

10 9100 
5 9435 

100 9594 
5 9910 
5 10120 

10 10326 
5 10687 

10 10948 
10 11184 

5 11496 
5 11861 
5 12063 
5 12644 
5 12872 
5 13325 

10 13900 
10 14150 
25 15022 
5 15327 

10 15535 
5 15605 

10 16154 
5 16272 

25 16368 
5 16751 
5 17006 
5 17233 

Lira No. 
10 172 
5 463 
5 
5 
5 

10 
25 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

730 
1452 
1577 
2536 
2792 
3057 
3532 
3879 
4400 
4583 
4772 
5131 
5385 
5692 
5849 
6144 
6885 

10 7061 
10 7550 
10 7731 
5 7959 
5 8285 

10 8457 
10 8829 
5 8955 

10 9235 
25 9513 
5 9830 

10 10000 
10 10145 
5 10366 
5 10736 
5 10975 

10 11185 
10 11502 
10 11962 
5 12095 

10 12740 
10 12928 

5 13364 
5 13938 

10 14480 
50 15252 
5 15371 
5 15547 
5 15850 

10 16206 
10 16291 
10 16415 
5 16873 

25 17039 
5 17371 
6 18299 

Lira No. 
10 28683 
5 29566 
5 29749 

10 30595 
5 31082 
5 31153 
5 31432 

50 31750 
5 31776 

50 32236 
10 33028 

5 33689 
5 34539 

25 35145 
5 35622 

25 36324 
5 36420 
5 37261 
5 37630 

Lira No. 
25 28954 
25 29568 
10 29772 
5 30837 
5 31104 
5 31265 

50 31699 
10 31757 
10 31780 
50 32599 
10 33123 
10 33890 
10 34643 
5 35381 
5 35655 
5 36328 
5 36650 

25 37350 
10 37720 

5 37826 5 37860 
5 37974 10 38009 
5 38430 10 38502 
5 38539 100 38601 
5 38728 5 39113 

10 39218 1000 39263 
10 39299 5 39302 
25 39471 
l o 39702 
10 39821 
10 40596 
5 41007 
5 41179 
5 41283 
5 41516 

100 41858 
5 42096 
5 42154 
5 42535 

10 43053 
5 43198 

10 43633 
5 43845 

10 44217 
5 44523 

10 44855 
5 45460 

10 39577 
10 39808 

5 40153 
10 40695 
5 41059 
5 41195 

50 41350 
100 41632 

10 41874 
5 42110 
5 42474 

25 42919 
5 43107 
5 43495 

50 43663 
5 44011 

10 44504 
200 44646 
25 45285 
10 45491 

Lira No. 
100 29120 
10 29651 
10 29884 

5 30940 
5 31138 
5 31344 

500 31717 
5 31772 
5 31887 
5 32372 

10 33681 
5 34569 

100 34760 
25 ·35594 

5 35719 
25 36360 
5 37176 
5 37356 

100 37777 
5 37939 
5 38352 

10 38503 
25 38709 
50 39142 
5 39271 
5 39419 
5 39688 

25 39814 
5 40213 
5 40775 
5 41094 
5 41245 
5 41479 

25 41664 
500 41934 

5 42135 
5 42476 

10 42954 
5 43179 
5 43523 

25 43673 
5 44162 
5 44513 
5 44656 
5 45437 
5 45554 

10 45796 5 46035 5 46103 
10 46113 25 46204 25 46261 
5 46528 5 46533 10 46772 

10 46993 10 47292 25 47360 
25 47402 10 47531 2000 47684 
10 47754 5 47789 25 47968 

500 47974 25 47992 10 48210 
5 48463 1000 48594 25 48620 
5 48818 10 48998 10 49087 

10 49421 25 49533 5 49780 
5 50007 5 50026 5 50072 

Lir:ı 

5 
5 

20 
10 
50 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 

5 
50 
10 
5 

10 
5 

25 
5 
5 

10 
10 
5 

25 
5 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
10 

5 
10 
25 
10 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Münakalat Vekaletinden: 
1 - 27-11-93.l} pazaTtesi günü saat 10 da münakalat vekllleti levazım müdürın

ğü eksiltme komisyonu odasında ccman (2600) lira muhammen bedelli (100) ton 
yerli Karabük kok kömürü kapalı zar.f usu lile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (1!)5) lirndır. Eksiltme ~artnamesi ve teferrüatı \'ekfilet 
lev~m müdürlüğünden parasız olarak verilir • 

.. 3 .-:--- İsteklilerin kanuna göre vesaik ve teklif mektuplarını 27-11-939 pazaTtesl 
gunu saat (9) a kadaT komisyona vermeleri lazımdır. (9422) 

lstar1bul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme 
Ve ihale Komisyonundan: 

Cinsi Mlk. Mu. Fi. Pazarlığın. T. G. S. Teminat 
Lira• 

• Lira 
Dokuma tezgAhı yoo 18-11-1939 Perşembe 14 de 165 

İstanbul Bölge Sanat Okuluna pnıarlık suretile evsafı mektepteki şartnamesin
de mevcut bir dokuma te?.gfıhı alınacaktır. 

1 - Pazarlık Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. • 

2 - Pazarlığın gün, saat, muhammen fiyatı ve teminat mikdan yukarıda g6ste
rllmi~tir. 

3 - Dokuma tezgahının evsafını görmek isteyenler mektebe müracaat etsin-
ler. (9368) 

Ga 
fstanbul 

rimenkul Satış ilanı 
Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Özkan, Fatma Ü1ker, Sevim ve Yu!IUf Ziya ve Şerife Saime ve Hasan Bas
rinin 16479 Hesap No,sile Sandığımızdan aldığı (750) llrava kar«ıı bi
r.inci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkınd~ yapıla~ takip 
üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı mnddcslnin mııtufu 40 cı mnddeslne göre satılması 
icabcd<'n Sultanahmette ikraz senedinde Üçler, kadMtro tesbitinde Binbirdirek 
mahallesinin Sehıt Mehmet paşa yukuşu sokağında eski 12 yeni 16 kapı 124 ada, 12 
parsel, numaralı bir kargir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına p:ilre yapılm;ıktadır. Arttırmaya girmek isteyen (231) 
lira pey akçası verecektir. Milll bankalanmızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütnn vergilerle Belediye resimleri ve vakıf lcarest ve taviz 
bedeli ve tellAliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16 .. 11 - 939 taw 
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı ve sair lilzumlu izahat ta ~artnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunhm tetkik ederek satılığa 
cıkanlan l!a)"!"imenkul hakkında her şeyi öitı"enmlş ad \•e itibar olunur. Birincl 
arttırma 27 - 12 - 9~9 tarihine milsadif Çaq;amba günü Cağaloğlunda kMn 
Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme
si için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi
yetile Sandık nlacağını tamamen ge<;mls olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
t:ıahhüdü baki kalmak ış:ırti1e 11-1-940 tarihine mfümdif per§embe günü ayni 
mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan a-
11\kadarlıır ve irtifak hakkı ııahlplerlnln bu haklarını ve hususile tnlz ve masarlfe 
dair iddialarını ilan tarihinden itibareen yirmi gün içinde evrakı md'sbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lftzımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sidllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla maltlrnat nlmnk isteyenlerin 938 - 13 dosya numarasile San
dığımız Hukuk İşleri servisine mllracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek fsteyenlere 
muhıımminlerimizin koymuş olduğu kıyrnetln % 40 ru tecavüz etmemek Qzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek SUl"Ctile kolaylık göstermektedir. (9446) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüijünden : 
Nevi Kilo 

Silindir yağı 
Buhar makine yağı 
Dizel makine yağı 
Gres yağı 

4000 
5000 

10000 
2000 

21000 

mz sınıf kavgalanna nihayet veren 
içtimai esaslarımız değil. mezhep ve 
tarikat ayrılıklarını önliyen, tefek
kür ve vicdan hürriyeti üstüne müs. 
tenit, birlC§tirici -ye kaynaştmcı Kc. 
malizm terbiyesi olmuştur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu .. 19508 

10 17788 
10 18365 

5 19168 
5 19461 

500 19705 

10 19064 
5 19312 
5 19486 
5 19713 

10 50210 25 50383 10 50415 
5 50478 10 50557 5 50879 
5 50907 5 51118 100 51247 
5 51398 10 51687 10 51715 

10 

5 
5 

10 
5 
5 

10 

. idare va~taları ~htiyac1 lçin muktezi yukarda cins ve miktan yazılı yfrifil Drr bln 
kılo muhteli! makıne yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedelleri 7800 lira muvakkat teminatı 585 lira olan mezkt1r yağların ihalesi 30-11-
93!) tarihine rastlıyan perşembe g{inü sant on beııte Galata rıhtımındaki umum mü
dürlük binasında toplanacnk olan satınnlma komisyonunda yapılacaktır. 

ğundan: Bir borçtan dolayı haczedi

len muhtelif nevi ve cinste ve boyda 

Bin Şişe Yerli şarabın satlıma.sına 

karar verilmiştir. Satış 16 - 11 - 939 
Üstlerinde hiç bir ta7.yik, müdaha. 

1 b
• hl tarihine müsadif perşembe günü sa-

e ve ce ır ssolunamt~·au hür nü· 
esseseler ve hür vicdanlar memleke- at ondan on ikiye kadar Beyoğlunda 
tiyiz. Bu memlekette ahlak her za. Kalyoncukulluğunda İstanbul Bak. 
mandan daha kuvvtli, şeref hissi kaliye pazarında satılacaktır. Mez. 
her zamandan daha derin, ma- kür şişelere takdir edilen beş yüz li
neviyat her zamandan daha yiik. ra kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
sektir. Riya mahkumlarınrn esir madığı takdirde satış yeni arttırma 

ruhlan içinden, fazilet ve fedakar· olarak 18 - 11 -- 939 tarihine ınüsa. 
lık ahlakı doğamaz. dif cumartesi gönü saat 10 dan 12 

Devlet ve fert, birini halk hayrı- ye kadar devam edilecek ve en son 
na ralışmaktan, diğerini maddi, ma. a:r-ttıranın üstünde bırakılacaktır. 
nevi say hürriyetinden meneden hiç Taliplerin satış günlerinde me.hal
blr mOdahale altında değildirler. La. linde bulunacak memuruna müraca. 
isizın, bizde, asırlardanberi dil, kan, atlan ilan olunur. 

hatta din birliğine rağmen, halk yı. -:B~e·y•o•ğ-lu_s_u_l_h4-iı-.n·c·ü-h•uk-u•k-h•a•
ğınlannı bin parçaya bölen ha7.İn kiml' ~- d 
mücadelenin nihayeti, en sai!lam C d"~~ın en: Beyoğlunda Pangaltı 
vahdet olan terbiye ve ki.iltür birli-, e 1 ıye sokağında Resten apartı-
W• • b 1 1 manmm 11 No l d . . d k" gının aş angıcı olmuştur. . · u aıresın e mu ım 

Kemalizm kapalı bir zindan de- iken 1 - 3 - 38 tarihinde ölen Andon 
ğil, açık ve aydınlık hiı yol, durdu. oğlu Boğos AcemhaI'ın terekesine el 
ran, dondaran ve saplRyan bir cehir konularak resmi tasfiyesine karar 
değil, daima ileriye ve tekRmüle s~v- verilmiştir. Müteveffadan alacakh
keden bir hareket ifade eder. Bani. lada borçlul~rın ve sair suretle ali
sine karşı işliyceğiniz en biiyük gii· kadarların ilan tarihinden itibaren 
nah onu kutsilestirmek, ve mesleği- bir ay zarfında Beyoğlu Sulh 4 ün
ne karşı en hiiyiik hiyanet onu din. cü hukuk mah.~emc~ine müracaat 
leştirmek olur. Atattirk, zekayı, ya.. eylemeleri, muddetıncle mürııcaat 
ratmaktan; cemiyeti, ilerlemekten· etmiyenler hakkında Kanunu Mede
tefekkiirü, hiirriyet içinde diislin~ ninin 561, 562 inci ma~d~lerinin hü
mek ve aranmaktan meneden hiiti\n kümleri tatbik edilecegl ılan olunur. 

dogm'lann diişmanı idi. Kendisi bize 
mebdeler verip ve istikametler gös· 
terip ö1müştiir. Bu mebde ve istika
metler, yeni Türk alemi ile eski Os. 
manlı alemi arasındaki tenakuzlan 
bertaraf eder; bizi gerilemekten ko. 
mr. Fakat onlar hiç bir zaman gele. 
cek nesilleri daha Heri gitmekten a
lıkoyan donmuş itikatlar haline ge
tirilmemek lazımdır. 

Bir gün Türk Ciimhuriyeti için na. 
sıl bir arma şekilleri bulmak lazım 
geldiğini miinakaşa ediyorduk. Ar
•adaıjlardan biri csash motif olarak 

10 19870 
' 50 20583 

5 20985 
5 21128 

10 21251 
50 21477 
10 21781 

10 20199 
5 20608 

25 21025 
5 21149 
5 21420 

200 21514 
5 21805 

10 22268 
50 23038 
5 23295 
5 23755 
5 23908 

10 51816 10 51881 10 52187 
25 52252 10 52300 50 52325 
10 52586 5 52609 50 52618 
10 52639 10 52720 10 52876 

5 53014 50 53211 5 53333 
10 53504 5 53619 5 53645 
5 53811 5 53931 5 53932 
5 54018 5 54029 10 54106 
5 54454 5 54467 5 54546 
5 547~4 5 54786 25 54807 

10 
5 
5 
5 
5 

100 
10 

5 
5 
5 

Teklif mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmeleri ıaz.ımdır. Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her glln 
görü1cbillr. (0433) 

Devi~+. Li"!C:-nl~r~ işletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare ıhtıyacı ıçın yırmı kalem muhtelif boya leva:ı:ımı ve zehirli boya kapalı 

nrf nsulile eksiltmeye ltonıılmuıtur. Muhammen bedeli 7536 lira 50 kuru1 ve 
muvakkat teminatı 565 lira 24 kuru1tur. 

İhalesi 15/11/939 tarihine rastlıyan çarpmba günü saat on beşte Gala.ta Rıhtı
mmda umum müdürlük binasında toplanacak olan aatmalma komisyonunda ya
pılacaktır. _ 

Şartname ve t~terrüatI her gün levazım müdürlüğünde ı-örillcbilir. (8S>82) 

19768 
20237 
20729 
21116 
21212 
21424 
21772 
22099 
22699 
23089 
23605 
23775 
24576 
24761 
25115 
25317 
25787 
26462 
27027 
27339 
27617 
27788 
28309 
28480 

5 22126 
5 22706 

10 23135 
100 23638 

5 23895 
5 24659 

200 24856 
10 24699 
10 25063 
10 25293 

10 54872 5 55096 5 55371 
5 55730 50 55775 10 55826 
5 55977 25 56157 100 56381 

10 
25 İstanbul İkinci İflas memurluğun. İstanbul İkinci İflas Memurluğun-

100 25199 
10 25654 

200 26170 

5 dan: Mahkemece 1 - 11 - 939 tari- dan: Mahkemece 10 .. 11 - 939 tari-
50 hinde ülasına karar verilen ve Be- hinde iflasına karar verilen ve Bc-
5 yoğlunda oturan manüatura ticare. yoğlunda oturan Bakkaliye ticaretile 

5 tile iştigal eden M. Franko ve S. As- iştiga1 eden Dimitri Dimitriyadisin 

5 sa Şirketinin 1 - 11 - 939 tarihinde 10 - 11 _ 939 tarihinde iflası açılıp 

5 56397 5 56480 5 56713 
5 56742 5 56991 10 57025 

5 26638 
10 27197 
10 27378 
10 27743 

5 25719 
10 26254 

5 26905 
10 27308 
10 27528 

5 27778 
5 28089 

50 28453 

10 57039 5 57254 10 57258 
10 57633 200 57674 100 57795 
10 57942 5 58050 10 58132 
5 58415 5 58436 25 58559 

50 iflası açılıp tasfiyenin adi şekilde tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 

10 yapılmasına karar verilmiş olduğun. karar veri1miş olduğundan: 
dan: 

5 28008 
5 28332 

10 28505 

10 58988 25 59360 10 59385 5 1 - Müfliste alacağı olanlann ve 
5 1 - Müfliste alacağı olanların ve istihkak iddiasında bulunanlarm ala-10 59487 5 59585 5 59706 

5 28566 5 59910 5 

Nihayeti 49, 54, 66 ile biten numaralara birer liralık yerli malı eşya 
verilecektir. 

İkramiyeler 13-11 .. 939 dan itibaren tn.us meydanında Türk Maarü Ce
miyeti Genel merkezinde dağıtılacaktır. 

fstanbulda bulunanlar ikramiyelerini Yeni Postane kar~asmda Erzu
rum hanında ikinci katta Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlan İşleri büro .. 
sondan alacaklar<lır. 

7 - Şubat - 1939 tarihine kadar ahnm1yan ikramiyeler talimatnamenin 
8 inci ve plamn 9 uncu maddesi mucibince cemiyete bırakılmış SaYJhr. 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden : 
İdarenin Mayıı:ı 940 gnye~lne kadar olan ihtiyacı için muktazi muhtelif tipte do

kuz bin tane kömür cevalyesl açık eksiltme mıTetile satın alınacaktır. Muhammen 
bedelleri 3500 lir:ı ve muv:ıkkrıt temlnııtı 262 lira 50 kuruştur. 

İhaleleri 24-11-939 tarihine ra!:tlıyan cuma gilnil saat on b~te Gal:ıtn nhbmın
dııki umum mildilrlük binasında toplanııcak olan satın alına komisyonunda yapıla
caktır. 

Şartname ve nümuneler her gün sözü ge~en komisyonda görülebilir. (9270) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare vasrtatarı fçin 3!\0 ili 450 ton mazot kapalı :r:arf ustılile eksiltmeye ko

nulmu,tur. Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira elli 
kurustur. 

. llıaıesi 1~111/939 tarihine rutlryıı.n cuma ıünil saat 15 de Galata n'ı.umm.. 
dakı umum müdürlük bi,ıaıwıcia toplanan satınalma Komisyonunda yap.:lacaktır. 

Bu husustaki §artname 165 kuruş mukabilinde sözü geçen komisyondan alı-
nabmr. (8957) 

istihkak iddiasında bulunanlann ala. caklarını ve istihkaklarını ilandan 
caklarını ve ıstihkaklarını ilandan bir ay içinde İstanbul İkinci İflas 
bir ay içinde İstanbul İkinci· İflas Dairesine gelerek kaydettinneleri ve 
dairesine gelerek kaydettirmeleri ve delillerini (Senet ve defter hülasala
deli1lerini (Senet ve defter hültl:;ala- n ve saire) asıl veya musaddak su
n ve saire) asıl veya musaddak su- retlerini tevdi eylemeleri. 
retlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai me. 2 - Hilafına hareket cezayi me-
suliyeti müstelzim olmak üzere müf. 

suliyeti müstelzim olmak üzere müf. lisin borçlularının ayni müddet i-
lisin borçlularının ayni müddet için- d çin e kendilerini ve bor~larını bil-
de kendilerini ve borçlarını bildir- dirmeleri. 
mel eri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun
duranlal'ın o mallar üzerindeki hak. 
ları mahfuz kalmak şartile bunları 

1 ayni müddet içinde dal.re ernrıne 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça, cezai me
sullyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacaltlan. 

4 - 20 - 11 - 939 pazartesi saat 
11 de alncaklıların ilk içtimaa gel. 
meleri ve müflis ile müşterek borç. 
lu olanlar ve kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimselerin toplan
mada bulunmağa hakları olduğu ilan 
olunur. (21825) 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun. 
duranların o mallar üzerindeki hak
ları mahfuz kalmak şartile bunları 
a~i müddet içinde dııire emrine 

tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me

suliyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 20 • 11 - 939 pazartesi saat 
(10) da alacaklıların ilk içtimaa gel
meleri ve müflis ile müşterek borç
lu olanlar ve kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimselerin toplan
mada bulunmağa haklan olduğu ilfın 
olunur. (21824) 




