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i lli elimizin Tarihi utlku 
" Büyük Meclis ve Türk Milleti Emin Olabiliı· ki, 

CUMHURiYET ORDULARI, Emir Aldıklaı··ı 
Zaman Vazifelerini Hakkiyle ifa Edeceklerdir 11 

lnönü Yeni Paktın 
Hedefleri U zerinde 
Ehemmiyetle Durdu 
.. 
" Bugün Olduğu Gibi Yarın da, Memleketimizi 
Harp Mıntakası Haricinde Bırakmayı, Emniyet ve 
raa11nuneı ; .. ;~; ihlal Etmemek Şartiyle, Milletimize 

... Karıı YGzife icabı Olarak Cidden Anu Ediyoruz 11 

~ . 

Molotofun 
Nutkundan 
Çıkan Mana 

Ciimhurreisimiz Türk 
Sovyet Münasebetleri 
Hakkında da Dedi ki: 

ltalyadald 
Son K bine 
Değişikliği 

BütünDünyaMolo1tofun 
Nutkunu Tahlil Eıliyor 

. Ve Mütalea Yürütüyor 
f °:m :==te== Muvakkat icaplardan ve Şartlardan Doğan londraya Gö~e, Yeni Ankara, ı (A.A:.)' - Moloto- m1yett hatz otan dtmıetıertn hakld 

Yaan: M. Zehri,_ 'SERTEL 

.. Almanya tarafından nefNCfilen 1 N r . fan Yübek Scw7et Mediainde çehreıdni ve siyasetb:ıl tanunalc gok 
milfterek beyannamede demokrui- mkGllSIZhklcir, Kuvveti Esaılat a Dayanan azır ar Nazızme Baı irat eltili raponm Tüm,.. ait l~u b~ şeydir. Gerek ~-on 
lere sulh teklif edilecelt, ve garp v • ol... lmaql fllDlardn' gorupelerinden ve ııerek Türk ... 
dev1etıer1 tarafından bu tek1u redde- Türle • Sovyet Dostluğuna ihlal Etmemelclr Egmıyecek Kimselerdir So-;irk ..a..::-ı . kfunettntn hatict sıyaset sahaandald 
dl1dilt takdirde Dd hmdUnetin alm- ~ - •-YT- en, son efalinden sonra, bugün, TW-
muı lbımgelen tedbirler hakkında Anbra, 1 (A.A.) -Reiaicümhar lemet İDanü hucün, altma Roma, 1 (HUIUll) - Jtabtne delf- bir pMt De neticeJ..memiftir. yenin siyaseti bize dat.m vazlh gödk.. 
tstlprecle buhınacaklan nan edllmi.._ Büyük Millet Meclisinin birinci içtima 11lmı açarken atatıdaki :1111' İtalyan gazetekırinde genlt Fakat bu airüfllleler, bizi alika- mektedir. Tür.tiye hID..-ilmetlnlıı ken-

ti. ıı- nutku irat '--·-lard • yer tutmaktadır. Bu gazeteler, d ecl b" _._ . 1 1 1 dl mukadderatını harbe 1ftirak eden 
._., ... __.. ır • fl§lzmhı ananevi prensi oleri mucL ar en ır ~ aıyaa illete e e-

Bu beyannamenin nepinden bir ''Büyük ~iUet Meclisinin muhterem bası; blnet=, kadrolann gençle~ \rilmesl ve ri aydmlatmaia, yahut hiç ol- Avrupa devletleri gnıpuna ballama-
mGddet IODl'8 Hitler bir nufulc iracl "Altıncı intihap dene.inin birinci içtima eenesinl açarken ~illete verilecek direktiflurle mille.. mana hu meeeleler Gzerincle rm:=. ~=~~ye 
:::d:::::m ~~~'!;; muhterem ba11 MYai Ye •Jll ile eelimlanm. üainim ki, bu an- tin muharrik enerjilerinin yenile§tt. "*lamalar yapmap ,...dsm et- kartı harp ed: İngiltere ve rra::. 
telAkld edilmedi, ve miizakereye da kalblerimiz, büyük Türk milletinin emanet Ye naif et.ini, ~lm•l !'· kabinede ara Sıll'a deliflk miftir. ile bir lcarplıklı yardım paktı akdet.-
mevzu olarak kabul olunmadı. Bila. onun hakiki menfaatine uygun olarak ifa etmek atkı ile dolup • )'ap iuu kaydeU.:ektt'JC.,irler.. Bntenıaqoul llyul vaziyette, bl- miftir. Bunu yapmakla, Türkiye bL 
küs Chambe•laln Bitlere verdilf ee- - tatmaldad Sua70r GCl)ldamn 6ir mo~Wac zimle mtln8"betlert clddl bir ehem- <Sona SL 1, Si. 1) 

npta İngflterenin harbe devam ed•- M ır. Giornaıe d'İtalla'mn bapıııiba.nirl 
eelfnl bildirdl ec 1 isin DaldU ldarentız Sbayor Gayda, İtalya kabineali\de ,... A l 1 A "' 

Bu cevap llzerine Almanya ile GeçU:CUiimlz sene, .atanda mızur pılan son tadill.tı izah eden bt.r ya- ımanıar gır 
Sovyetlerin istltare etmeleri ve de. A ı ve emnıyetin fikirlerde ve cemtyetW zısında dlyor ki. 
mo&a.iileri sulh masasına oturtmak Ç 1 l § I haldld bir ~yiftn hüküm silrmell» "İ&alyada bir tek . adam kunı anda B b d 
için ahnması llzımgelen tedbirleri &eçmif, ciimhuriyetln vatandaft;;. ve eder. O cW Sinyor Muaollntdlr. C\nan om ar ım ana 
konUf1!1alan limndı. Böyle bir mü.. T f • ı A + vatanda en büyük nimeti olan hay- için İtalyanın dahlll ve harici ıdya-
zakere olmadı. Yalnız Hitlerin Sta- a 51 a 1 si79t ve emniyet, tamamen JıaJdm. l8tinde hiçbir deilflklik yoktur. lı\al-
ltne bir mektupla fikrini sorduğu, olmu§tur. Dahlll ldarenıUde hiçbir !& aatlkom6nlst ve antidemom\• °"' 
Stalinln de bu mektuba RUJYanın fitret ve nifak azabiyle muztarip btt- latak kalıyor. Fafistlerin ldeti, llcl'r-
aslı:erf bir yardım yapmak ve harbe lnönünün Tarihi Nutku lunuyoruz. Bir milletin en bO • 1eıi bir yerde tutup yıpratmak fstı!-
pnnek fikrinde olmadığı teklinde yüt ve kuvvetli mesnedi olan dahtll mezler. Onlara n6bet delfptirtirlt!r 
eevap verdili şayi oldu. Alkıılarla ve Büyük beraberlik, Büyüt meclisin ulvi ve " yeni mesullyetler verirler.,, 

Binaenaleyh Sovyet • Alman müş. • muhte,em hüviyetlnchn örnek ala. Diinya matbaatıntla alıüler 
tere.t beyannamesinde bir tehdit va. Tezahürlerle Ka11ılandı rat, Türıc vatanını insaniyet üem1n- Dünya matbuatı ttaı:rada yapılan 
atuı olarak kullanılan istişare kay• . de heybetli bir mevcudiyet olarak (Soaw Sa: ı. Stb I> 
dı da hükümsüz kaldı. Bitler, Mos. Ankara, 1 (A.A.) - Büyüle Millet teceuilm ve temayüz ettlrmlftlr· ----------
kova ile istipre edecek yerde ken. Meclisi, altıncı intihap devresiain Milletimizbı kemal tfade eden bu ha- ...... ..,..~_....,..,......~~ ... 

(Sonu Sa •• sa.' 1 ) birinci içtima yılı mesa~lne bugtın We, hepimiz 1ftlhar edebiltrlz. ITALYANIN BiR 
- ========-=== Cümhurreisi İsmet İnonQniln •Çlf Dahilt idarenin prek umum! ve 
Dolmabahl!• Facla11111n nutku ile bafl&mlf bulunuyor. Fev- mahaW idare lmımlannda ve prek CEl ~iLESi 

'S kall'de günlerde olduğu gibi, lçtlnıa belediye ve köylil hayatımqcia ko • IVI 

Muhakemesi latlach saıonunda dinleyicilere aynltlllf oıan ıa:rhtı ve teıramnıo temm ecteeet 
yerler, samiin locası veklletler mUı- yeni tedbirleri, hüktl:net. mütema-

Geçen sene Ehedt Şefin katafalkı.. teprlan müdürü umumileri ve da- cllyen tetlclldnlze arzetmek kararın
•• ziyaret esnasında DOlmabahçede vetli bir dinleyici ırutıestıe dolu bu. dadır. 
V1ikua relen mUesıif Jı~fieden dola. lunmakta leli. Riyaset türsülünün 1- Bu 88De, Hatay, ana~ cmun 
11 eski emniyet mildUrll Salih Kı~ ki 7amndald Joc:alardan büyiilr elçi- ayrılmaz bir ctlz8 olarak tltlhô. w 
ne muavini Klmranm mahakemele. )erle orta elçiler ve bu elçilikler er- mlştlr. Uzun seneler, bizden a,rı ~ 
rine diln İunit •tonsa mahkemesla- klnı yer almıtlardı. pmak elembd çekmfı olan aziz a... 
•e başlanılmıştır. lhı dl kendilerine ayrıhmJ olan tayın, sbln kudretli ve temiz .ıı.n-
tafsilitı 1 neı ıayfamuda ;>.rll ıuet4lcl kalabahlt bil- Dizde • zmnan lqlnde Yatanın • 

Anbra, t (A.A.) - RaHr aL 
dıtımıu rlre ti tepfnlnvel 
Cflmhuriyet bayram1 ,anı Ro.. 
ma nd~ eYVell T8rk lab"klil 
•UflDı ~ ........ tlrkçe 
•etrlnt yapmakta olaa 11tlker, 
... ,.,.. 1tflth Ttlrk IDllletbae 
ntı ... ,.m. 

Topla 
Geçti 

au. \, ( Soaa Sa. 1 81. • ) 'Sonw SL T, SL 1) 

.. dostane hareket Aabra.. •a .... hlr tesir Jmabuttır. 
r:epJ.._,elıl miittelilı mhrleri.. fY azısı 3 Gncfl Sayfada 1 
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8 Yı ık 

Piya·o·ako 
Dav'jası 
~ .. ---..: 

,Tayyare P.i~ ankosunun 

Eski Müdürü Dün Hakim 
Huzurunda ··yemin Etti 

Asliye birinci il caret mahkemesi, 
dün eski tayyare piyango müdürlüğü 
tarafından Muzaffü!I" Sanel aleyhine 
açılan 114,171 lira :a kuruşluk dava
ya bakmıştır. Da\i'.<ı tam sekiz yaşına 
girmiş ve bir çok f:ııfhalardan geçmiş, 
dosyalar eski adl Çyıe binas~a yan
dığı için yenilenmiştir. Piyango mü
dürlüğü Ankarada.."hir serbayilik ya~ 
mış ve bu bayiliğeı de Kenan isminde 
birisini seçmiştir. IJ.fuzaffer Sanel de 
o vakit Ankarada 'bir memuriyette 
bulunuyormuş ve~ nuvazaa suretile 
de bu bayıliği id.ar e ediyormuş. Bir 
gün yapılan hesapta Muzaffer Sane
lin 114,171 lira 21 kuruş açığı çık • 
mış ve derhal kendisi serbayilikten 
azledilmiştir. 

Bundan sonra hl•s;1plara başlanmış 

Muzafferin borcu !54,666 liraya in -
mişür. Bu parann~ 30 bin lirasına 

Muzaffer Sanelin annesi Behice ke

fil olmuştur. Piyango müdürlüğü bir 

taraftan mahkeme ye müracaat et

mekle beraber bir taraftan da Behi

cenin mübadele lro misyonundaki his

selerine ihtiyati haciz koydurmuştur. 
Tayyare piyango u:ıildürlüğü ayni za

manda kefµ sıfatiJc Behice aleyhine 

de dava açmıştır. J:tava cereyan eder-
i 

ken Behice vefat eıttiği için varisleri 

olmaları hasebile J6ehicenin emlaki 

ve paralan kızlan N erime ile Zeyne

be intikal etmiş, tıu sefer de bunlar 

varis sıfatile dava edilmişlerdir. Mu
zaffer Sanel kendisini müdafaa e· 
derken: 

- Ben bu senu:U cebir ve ikrah 

ile imza ettim, diyordu. Mahkeme da

ha evvel cebir ve ikrah hakkında Mu
za~~n şahitlerinh dinlemiş ve kafi 

görmediği için Ta307are piyango mü

dürlüğüne yemin vcrdirmiye karar 
vermişti. 

Dün eski Piyan·~o müdürü Fikri i
le muhasebeci Hilmi yemin etmek i
çin mahkemeye geamişlerdi. Reis bun 
!arın piyango mi:ıdürlüğü hesabına 

alıp vermiye ve imzaya salahiyetleri 
<ılduğunu tesbit ettikten sonra ken
dilerine yemin tc[Vcih etti. Bunlar: 

- Zaptı ve se;netleri Muzaffer Sa
nel kendi arzusi!tc hiçbir cebır ve ik
rah olmadan imza etm~tir, dediler. 
Muzaffer, borcırnun bir kısmını da
ha verdiğini ve Piyango müdürlüğü
nün başka defterleri bulunduğunu, 

bunu şahitlerle isbat edi!c<.>ği:li söy_ 
ledi. Muhakeme bu şahitler.in çağı
rılması için talik edildi. 

MAHKEMELERDE : 

Satie 
Yeni 

Davasının 

Bir Safhası 
Asliye birmci ticaret mahkemesin

de, eski Den:izbank, ~imdi Limanlar 
umum müdürlüğü tarafında.ı Satie 
binasının sabşı ile neticelenen akdin 
bozulması hakkında S:ıtie şirketi a· 
leyhine açılan davaya devam edil -
miştir. Mahkeme geçen çelsede Sa
tie şirketi avukatının talebile Satie 
binasının tapı.ıdaki tedavül kaydinin 
ve Denizbanktan da bankanın pa
zarlıkla daha bir çok emlak satın al
dığı için bu kayıtların getirtilmesi
ni istemişti. Bu k~yıtlar mahkemede 
okundu ve kayıtlardan anlaşıldığına 
göre Satie binası henü'z Limanlar U

mum müdürlüğü namma tescil edil
memiştir. Şirketin avukatı, dava gay 
ri menkullerin aynine taalli'tk eder. 
Satie binasımn devlet Limanları U
mum müdürlüğüne intikali yapılma
mıştıi-. Böyle bir tescil olmayınca 

Limanlar umum müdürlüğünün bu 
hususta dava etmiyc hakkı yoktur. 
Reddedilmesini isterim, demi~tir. 

Dava bu talebin tetkiki için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Ziraat Vekili 
'Ankaraya Gitti 

Moskovadan avdet etmis olan Zi
raat Vekili Muhlis Erkmen Ankara
ya gitmiştir. 

•ı Cinayeti 
Faili 

Bulundu 
Rizeli 

Ustası 

~ 

Aliyi Galatada 

ve Hemşerisi 

Şükrü Öldürmüş 

Şehir Mec_lisinin dünkü içtimaında Vali izahat veriyor .. 
• 

Hcueki ha&tanesinde yeni pavyonun açılı, merasimi yapılırken .. 

Galata cinayeti tahkikatı dün b!t
miştir. Bankalar caddesinde Rizeli 
Aliyi öldüren adamın Şükrü isminde 
biri olduğu anlaşılmış ve Şükrü ya
kalanmıştır. Şükrü, Alinin hem usta.. 
sı hem de hemşehrisidir. Dün Emni
yet müdürlüğüne getirilen Şükrü su
çunu itiraf ve vakayı şöyle anlat -
mıştır: 

Belediye 
Meclisi 
Toplaiıdı ı 

Ruh~i 

Tayyare Kaçakçıhğı Davası 

Hakkındaki Karar - O akşam Ali ile Galatada Yor
ginin meyhanesinde rakı içtik. Gece 
geç vakit Beyoğluna gitmiye karar 

ilk Defa Olarak 

Serbest intihap Yapıldı 
1 . 
Ayın On S elkizinde Davaya Yeni Baştan Bakılacak, Mahkeme Bozma Kararına 

Bozuldu rfemyizce . verdik ve yola çıktık. Tam Bankala
rın önüne geldiğimiz zaman çok sar
hoş olan Ali bana küfretmiye başıa.: 
dı. Ben de bıçakla karnına bir iki de
fa hafifçe vurdum. Onun bu yaralar
dan öleceğini tahmin etmemi~ 
Fakat sonradan haber aldığıma göre, 
Ali yaralarını mendili ile tıkamt§o bu 
suretle kan dışarı akamadığından da

Uyarsa H~idiseye ismi Karışan Avukat Necip te Şahit Sıfatile Dinlenecek lkinciteşrin şehir meclisi, dün va
li ve belediye reisi Lutfi Kırdann ri
yasetinde içtima devresine başlamış-
tır. · 

Bu devrede riyaset divanile daimi 
encümen azalarının yenilenmesi icap 
ettiğinden içtimada bU.ttin azalar ha
zır bulunuyordu. Belediye reisi cel
seyi açmadan evvel salonun ortasın
da, meclis azalanna hitap ederek, ri
yaset divanile, encümen azalarının 
seçileceğini, fakat bu tene bir yenilik 
olmak üzere herkesin, riyaset divanı 
ve daimi encümen azalarını seçmek 
hususunda reyini hiçbir tesire kapıl
madan serbestçe. kullanabileceğini, 
hatta kendisinin Parti umumi sek
reteri Fikri Tüzerle görüşerek bu hu
sus hakkında mutabık kalındığını 

söylemiştir. Bundan sonra, belediye 
reisi, kürsüye çıkarak, toplantlyı res
men açmış ve belediye ıtzalarını se
lamhyarak yeni içtima devresi için 
muvaffakıyetler temenni ettikten 
sonra nisandan bu içtima devresine 
kadar belediyece yapılan işleri an _ 
latmış ve bu arada hükumet erkanile 
şeflerimizin İstanbu1a karşı olan de
rin sempatilerinden bahsetmiştir. 

Ankara miid.deiumumiliği sah-ısuistimal ettiği neticesine vardığı i-ıkaranna göre, mahkemece Ruhiden hiU neziften ölmüştür. 
tekirlı:k yapır1.iı.k suretiyle 1937 çin ke~disini üç ay ha?se ve on ay ~u bakımdan izahat alınması Iazımge Şükrü, bıçağı ne yaoh~l ha.Jckm: 
senesinde Tfirkiye Cüm.huriyeti memurıyette~ ~ahrumıyet c.~zası.na lirken, bu cihet hiç dennleştirilme- da sorulan suallere cevap verme
adma İspa.nıya muhariplerine mah~~Z~~~ı~ı.t~kS: muı;ldeı~- miştir. Ruhinin ikrarına göre, işten mekte ve: 

• •v• • • mumısı ı nı e u aran temyız haberdar olduğu, bazı meselelerden - Çok sarhoştum, bıçağı ne ~ 
tayyare temm ettigı ıçın Ekrem etmişti. Temyiz mahkemesi kararı G ·· · hakkı da takı"ba.t malumatı bulunduğu anlaşılan avu- tığımı bilniiyorum, demektedir. Ka-
onıg ııı yap- birdço~k ~~ımbdan kanuna uygun bul- kat Necibin de mahkemeye çağırıla- til bugün adliyeye teslim edilecek. 

mlfb. ma ıgı ıçın ozmuştur. . A tir. _ 
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. _ .. rak dmlenmesi lazım gelirken m~ .... · -

B takiibat d d 
• • avaya . . cuma esı gunu k • ~ ~ 

u u!masın a a Hariciye . b k 1 eme bunu da yapman"ct•• " -- K d • d F f 
Vekaleü ınemuıJ"larından Ruhi de Ek- saat dokuzda yen~den a ı acaktır. t..u.. ı.vu ....... ,,.:oeoı olarak gösterilmiş- ara eniz e lr lftO 

- ·-· . . ~azına ı;:pJıprJ.<u-1-0~~ .. -.1 ... , ;rt:ıı...;:,,eK ti 
rem Komgın sı:ıç orıagı o1dugu idd,- t h ·ı .. .. ki b da hır" kı"m r. D dİ . . _ . a sı gormuş, a ı aşın - evam E ıyor 
~~ne tevkif ed D mış ... ve Ek~em. Konı- se olduğu nazarı dikkate alınmış, bu Mahkeme bozma karanna uyarsa, 
gın nerede bulııındugu tesbıt edileme- sahtekarlık hadisesinin ne kadar fe- muhakemenin yeniden rüyeti esnasın 
diği için dava e!vrakı ayrılarak Ruhi na neticeler tevlit edebıleceğini dü- da bu kaçakçılık meselesi etrafında 
muhalteme·eclilmek üzere Ankara a- şünebileceğine göre bu kadar gafila- yeni safhalar tetkik edile<-eği, avu
ğır ceza mahk·emesine verilmisü. A- ne ve sadedilane liareltet ınmesi ka- kat Necibin malumatının bir çok ba
ğır ceza mahkemesi Ruhiyi muhake- bil olup olmıyacağınm aranması lü· kımlardan enteresan olacağı tahnıln 
me etroi§ ve memuriyet vazifesini zumlu görülmüştür. Temyizin bozma edilmektedir. 

Sinem<ı Yüziinden 

Bir Çc>cuk 
Yeni Tedavi Bir Kadın CürmÜ' 

Meşhut Halinde 
Yakalandı 

Karadenizde fırtına devam etmek· 
tedir. Tarı vapuru Hopa ve Ri.zeye 
uğrayamadığını bildirmiştir. Gemi 
ancak pazartesi Rğünü gelebilecektir. 
Bu limanlara ait eşya Ege vapurile 
tekrar sevkedilecektir. Güneysu va
puru da ancak cuma günü gelebile
cektir. 

Zonguldak limanına mensup 20 
tonluk Hüdaya Emanet yelkenlisi lo.. 
dos fırtınasından Küçükçekmecede 
karaya düşerek parçalanmıştır. Nü 
fus zayiatı yoktur. Mah!ldim 

Daha 

Oldu 
Sultanahmc~t sulh birinci ceza malı 

kemesi, sinemıaya gitmek için hırsız
lık yapan 14 J·aşında Ahmet Zeki is
minde bir mı?!ı<tep talebesini daha 20 
gün hapse mahkum etmiştir. 

Pavyonu 

Açıldı 
Kalamış vapurunun bir müddet ev· 

Fatihte Sofular mahallesinde otu- 1 vel hasara uğrattığı Köprü - Kadı-

Müteakıben serbest reyle riyaset 
divanı seçimine başlanmrştır. Reyle
rin tasnifinde birinci reis vekilliğine 
Necip Serdengeçti, ikinci reis vekiUi· 
ğine avukat Faruk Dereli ve kati~ 
liklere Meliha Avni, R~fika Hullısi 
Behçet., Abdiilkadir Karamürsel ve 
Sadi Özdemin seçildikleri anlaşıl

rnıstır. 

ran Osman isminde bir genç, dün köy iskelesinin dubası bugün değişti.. 
karısı Nezihe aleyhine bir cürmü rilecektir. 

Haseki hastahanesinde, 136 bin U-
meşhut yaptırmıştır. Vak.a şöyle ol- Şiddetli fırtınadan eski ve ahşap 

Ahmet Zeki 'Üsküda:rlıdır. Her sa-

ra sarfile yapılan tedavi pavyonu, muştur: Tekirdağ iskelesi parçalanmıştır. Fır 
dün merasimle vali ve belediye reisi Osman iki senedenbeti evli olduğu tınanın zararlan büyüktür •. 

bah mektebe gitmek için evden çı - tarafından açılmıştır. Valinin açılış karısı Neziheden şüphelenmiş ye giz- .: 

kar, vapurla lstanbula geçer. Sinema nutkundan sonra. Üniversite rektörü lice takibe başlamıştır. Otobüsler Sıkı ' Bir 
ya giderm·tj. Akşam üzeri de elinde Cemil Bilsel bir nutuk söyliyerek Bu arada da karısına 15 gün için Kontrole T6bi Tutuldu 
çantasile mektepten gelir gibi eve pavyonun Akil Muhtar namına yapıl· Ankaraya gideceğini söylemi1 ve ev

döner, bfr y 1 ece anasını, babasını alda- dığını ve b!ıgüne kadar olduğu gibi den ayrılmıştır. Nezihe de kocas1nı Bundan sonra daimi enctimen aza

lıktan intihabına başlanmış ve ilk 

serbest intihap olduğu için bu seçim 

oldukça heyecanlı geçmiştir. Netice

de Avni Yağız, Bican. Tevfik Amca, 

Hayri, Asım. Refik Ahmet, Suphi 

tırmxş. Ahmet Zeki, g~ gün Ka- bugünden sonra da memleketin ken- Haydarpaşada teşyi etmiştir. 
palıçarşı.d:a -ayakkabı ve şoşon satar- disinden büyük hizmetler beklediği- Trenin hareketinden sonra lstan-

kcn bir ·polisin nazan dikkatini cel- ni söylemiştir. Cemil Bibelden son
betmiş vıe kendisini yak3lamı~tır. U- ra Akil Muhtar kısa bir nutukla örn

Ertel, Hamdi Rasimin kozmdığı gö-

rülmüştür. Ancak Refik Ahmet, Fu-

fak bi r~sorgudan sonra her şyi itiraf 

etmiş ve . . 
- ·Ne yapayım. Sinemayı cok seve 

rünün geri kalan müddetıni de mem

leketin sıhhatine hasredeceğini söy
lemiştir. 

at Fazlı, Suphi Ertel ve Hamdi Ra- rim. f jinemaya gitmediğim gün adeta 
simin almış oldukları rev miktarı ek- Bundan sonra pavyon gezilmiştir. 
Serı"yetı"n dununda oldugu· ı"çın" encu··- has tıı ı olurum. Babamın verdiği para V ·ı . h t pavyon erı en ıza a a nazaran un 

men azalıklanna Seçı.lmele-:-ı· ılo=-u 0
_ kihryet etmediği için, h~r gün İs - t f . t t d . Al tl · · · 40 b" -

5
L e rışa ve e avı a c erı ıçın ın 

lup olamıyacağı münak:ışa edilmiş, tan bul tarafına. geçer. Mahalle ara- lira sarfedilmiştir. Bu itibarla mües

neticede meselenin kavania, hukuk lax ma girerim. Açık bulduğum kapı- sese 176 bin liraya mal olmuştur Bu 
cncümenlerince tetkikine lüzum go-·· laı ·ın arkalarından ayakkabı ve elbise · t · günden itibaren yeni pavyona hasta 
rülmüştür. Halbuki bu encümen he- re~ .ırarak &atar, sınema parası emın 

d 
· d · t" kabulüne başlanmıştır. 

nüz kurulmamış olduğundan kavanin ~ erım. em~ış~ır=.===========;r==z============= 
.ve hukuk encümenleri derhal işa~'i { 
reyle seçilip mesele bu encümenlere~~ 
havale edilmiştir. 

Bunun üzerine celse tam edilerelı:, 
muhtelit encümenin karan beklen.
miştir. Bir saat müzakereden son raı, 
encümen ekseriyetten a.z bir reyle ·'ffll 
cümen azalarının seçilemiyece;(ine 1 

ve bunlara ait intihabatın yenil~ııı _ 
mesi icap ettiğine karar vermıis;tir. 
Encümenin bu kararı karşısmcl.Jı bu 1 

dört azalık için yeniden intih '!.!J, y.a. 1 

pılmışttr. İkinci intihapta Refi.Jr Ah- 1 

met, Ekrem Tor, Fuat Fazlı ve~ Supbi 1 

Ertel encümen azalıklarına SE?ıf ;ilmiş
lerdir. 

S - Pııttağan •asıl konuııır? 
C. - Papağan konuşmaz, işittiğini 

tekrar eder. Fakat işittiğini sesle tek.. 
rar eden yegane mahluktur. Konuşmak 
söyiçniten kelimenin mlnat!mr anlamak 
demektir. Halbaki papağan söylediğini 
anlamaz. Söylemek bir ağız, dil ve dii 
meı;elesi değil, dimağ kabillyet;dir. l'a
p~ğırnın dimıığm~ıı ~lt!diğini tekrar c
ıicbilmck ıDJ».iliyeti vardır. 

• 
8 - Kestane şekeri na11l ya'J)ıhrT 
C. - Kestane şekeri ,-apmak evveli 

bir ihtiıwı meselesidir. Kestaneleri ilk 
önce iizer.indold lcabağu revreyineeye 
kadar fırına koymalı: ve f1nnd:Jn cıka-

rır çıkarmaz soymak laznndır. Bu su. 
retle kestaneyi içindeki ince kabuktan 
ayırmak mümkün olur. Bu ameliye bit
tikten sonra koyuca ,eker şerbeti kay
natrlJT, kestaneler bu ııerbctin içine atı
larak, terbeti içinceye kadar kaynatıhr 
Bu kaynayışın müddeti, kestaneler yu. 
muşayıncaya kadardır. Fakat kaynarker 
kestanelerin dağitmamasma ve üstüstı" 
konulduğu zaınan, ezilecek kadar yu· 
muşarnamaıırna dikkat etmelidir. Kesta
neler kaynatddıklan şeker şerbetinden 
çıkarıldıktan sonra, hafif ateş üzerlnd" 
kurutulur, sonra da oturuluı> ifiyefü 
yenilit", Ke5tanelerin kaynarken dağıt

.maması iÇn, tülbent içine sarılıp kay. 
natdtm!!I da caizdir. 

Bundan sonra ihtisas encÜt' 1enleri 
icin seçim yaprlmış ve içtim aa saat I 19 da nihayet verilmiştir. ._ ___________________________ _ 

buldaki evine dönen Nezihe, Hüseyin 

ismindeki aşıkım da davet ederek eğ

lenmiye başlamıştır. Pendikte tren

den inen Osman doğru~a Fatih mer

kezine gitmiş, buradan aldığı ikı me· 
murla evine giderek bahçe duvarın
dan aşmak suretile mutfRk kapısın
dan eve girmiş ve karısı Nezihe ile 
aşıkı Hüseyini cürmü meshut halin
de yakalayarak polislere teslim et -
mistir. Suçlular cürmü meşhut mah
kemesine verilmişlerdir. 

Hamallar Paralarını 
Alıyorlar 

Rıhtım nakliyatını yapan hamalla
nn mahkeme kararile alacaklan 16 
bin liranın bir kısmının bayramdan 
evvel, bir kısmının Vekaletten emir 
geldikten sonra tevzii kararlaşmıştır. 
Hamallardan seksen kişilik bir ıtru
pun mümessilleri dün Raufi Manyası 
ziyaret ederek tevziat hakkında ma
lumat almışlardır. 

lstanbul - Berlin Hava 
Seferleri Başladı 

İstanbul - Berlin tayyare seferle
ri dün başlamıştır. Birinci tayyare 
p<>stası dün 4,20 de Yeşılköye gel -
miştir. 

Son günlerde şehrin muhtelü semt 
terine işliyen otobüslerin biribirile 
yarış etmek, durak mahaJleri hari 
cinde durup yolcu almak, ve haddi 
istiabiden fazla yolcu taşımak sure 
tile seyrüsefer nizamlarına aykırı ha
reket ettiklerini gören Emniyet mii
dürlüğü bunlarla esaslı bir mücade
leye girişmiye karar vermış ve dün 
den itibaren faaliyete başlamıştır. 
Dün otuzdan fazla otobüs yakalanıp 
müdüriyete getirilmiş ve haklarında 
ceza zabıtları tanzim edilmiştir. Mü 
cadeleye ehemmiyetle devam edile 
cektir. 

TA K V 1 M ve H AYA 

2 SONTEŞRIN 1939 
PERŞEMBE 

11 inci ay 
A.r:ıbf 13!'i8 

Gün: 30 Hızır: 181 
Rumt: rns~ 

Ramazan: 20 Birincite<ırin: 20 
Güneş: 6,32 - Öğle: 11,57 
İkindi: 14.46 - Akşam~ l7,f5 
Yatsı: 18,39 - imsak: 4,51 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji fı;tasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Sat'ld 
Anadolu bölgeleri ile Akdeniz sahillerin
de bulutlu, diğer bölgelerde kapalı ve yer 
yer yağlşh geçmiş, rüzgarlar Trakyada 
Şimali, diğer bölgelerde Garbi istikamet
ten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutla geçmiş, 

rüzglr Cenubu Garbiden saniyede 2 - 3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taT.. 
yiki 1017,7 milibar idi. Sühunet en yilksek 
14 •e en düşük 4,9 santigrat kaydedilmiştir 
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/suGüNJ 
Deniz ve Hava 
Harbinin 
Tehdit Ettiği 
Bitaraflıklar 

Yazan: Omer RıZ!a DOCRU L 

A tlas Okyanusunda Alman cep 
kruvazörünün faaliyette bu

lunduğu tavazzuh ediyor. Bunların 
bir mi, iki mi, daha fazla mı olduk. 
lan henüz anlaşılmamıştır. Fakat 
bunlann da İngiltereye karŞı faali. 
yette bulunmak, İngiliz ticaret gemi. 
lerini batırarak Almanyamn bilhas
sa İngiltereye karşı şiddetlendirmek 
niyetinde olduğu deniz harbini ileri 
götürmek için kullanıldıkları aşikar. 
dır. 

Bu yüzden Almanyanın İngiltere. 
ye karşı şiddetli bir deniz ve hava 
harbi yapabilip yapamıyacağı mese. 
lesi, mütehassısları ehemmiyetle 
meşgul ediyor. 

Bu bahis etrafında ileri sürülen 
ilk nokta, Almanyanın İngiltereye 
karşı tesirli bir hava harbi yapması 
için lazım olan hava üslerinden mah· 
mm olduğu ve tahtelbahir harbini i
leri sürmek ·için birçok üslere ihti
yaç hissettiğidir. 

Halbuki keşif tayyarelerinin tah
lelbahirlere, hasım gemilerinin faali
yeti hakkmda malOmat vermesi ve 
bizzat fngiltereye taarruzlarn hazır
laması için ileri hava üsleri lazım. 
ılır. 

Gerçi Alman bombarclıman tayyn. 
releri, bitaraf memleketler üzerinde 
açmadan İngiltercye varabi1ir. Fakat 
vol uzundur, fazla petrol sarfiyatını 
istilzam eder ve bombardıman tay
yarelerine avcı tayyarelerin ref aka
ı; .. ,. imkan vermez. Halbuki bom. 
bardıman tayyıs~ ..... - · . h~m ündüz 
ıeferlerinde, hem gece seferlerinde 
avcı tayyarelerin refakatine muhtae. 
tır. 

O ha1de Almanya, fngiltereye 
karşı şiddetli bir deniz ve hava har· 
bi yapabilmesi için ileri üslere muh. 
taç olduğuna göre kendisine bunlan 
temin edecek olen Holandayı çiğniye. 
eek midir? il• ........ ..-

* 
z ••eos; 

Meselenin Holandada da dnima gö. 
zöniinde bulundurulduğu ve Holan
danın bitaraflığını korumak için tcd. 
bir aldığı göze çarp1~·or. 

Nitekim dünkii telgraflara :röre 
Holanda Başvekilinin, icabında bazı 
hudut kısımlannda örfi idare ilan e. 
dilehileceğini söylemesi, Holandauın 
tehlikeyi gözden uzak tutmadığını 

göstermiştir. Diğer tara((an Holan. 
danın bir taarruz vukuu takdirinde 
memleketin bir ktsmını ııu altına al
mağı kararla~tırması, böyleee taarruz 
imkanını tahdide ~alışması da buna 
delalet ediyor. Fakat Holandanın bn 
tedbirleri almasına rağmen su altın. 
da kalmıyacak olan kısmının kuru ve 
kumluk olması dolayısile Almanların 
işine yarıyacağı ve Almanlann hu. 
rada motörlii kıtalannı kullanabile. 
eekleri anlaşılıyor. 

Yani Holanda tarafından alınan 
tedbirlere rağmen tehlike mevcuttur. 
Ve bu tehlike önümüzdeki günlerde 
11k sık baM· mevzuu olacaktır. 

Holanda 'ehlikeye mantz ol-
ması takdn.. 'lekika ne vaziyet 
alncakt seyirci mi kalacak? Yoksa 
komşusile birlikte faaliyete mi geçe. 
tek? 

Belçika seyirci kaldığı takdirde 
mfittefiklerin Holandaya hemen yar. 
dım etmelerine imkan kalmaz. 

Fakat Holandanm taarruza uğra. 
ması üzerine Belçikanın sırasını bek· 
llyerek seyirci kalması umulmaz. 

O halde önümüzdeki günler çok 
mühim hAdiseler taşımaktadır ve bu 
hadiseler harbin seyri üzerinde çok 
mühim tesiri haizdir. 

Yakalanan Amerika 

Vapuru Meselesi 
Vaşington, 1 (A.A.) - Birleşik A-· 

merika hükumeti, Amerikanın City 
of Flint vapuru tayfasının beyhude 
tehlikelere maruz bırakılmamasını, 

İngiliz ve Alman hükumetlerinden 
rica etmiştir. 

Bugünkü matbuat konferansında 
Roosevelt, City of Flint'in Amerika. 
ya iadesi ümidini ha.la beslediğini 

söylemiştir. 

Holanda 
Mühim 

Tedbirler 
Alıyor 

Amsterdam, 1 (A.A.) - Holanda 
Başvekili Edgeep, icap ettiği takdir. 
de Holandanın bazı hudut kısımların
da örfi idare ilan edilebileceğini, dün 
mecliste beyan etmiştir. 

Bu beyanatın, memleket istiklali. 
ne zarar verecek heııhangi bir harici 
tehlike ile münasebeti olmadığı söy. 
lenrn ckted ir. 

Halen Holandada istisnai idare hü. 
küm sürmektedir. 

Memleket istiklltinin müdafaası için cid 
di hiçbir endişe hissedilmediii ehemmiyet
le kaydediliyor. Emniyet mekanizmasrru 
tecrübe için arazinin mahdut bir surette su 
altında bırakılmasına tevessül edilmiştir. 
Amersfort'a kadar bütün Orta Holandayı 
ihata eden su hattı geniş araziyi su altın
da bırakmıya ve mütearrızın ileri hareke
tini uzun müddet durdurmağa ;mkan ver. 
mektedir. Yüksekliği bir metreden fazla 
olan su tabakasnım motörlü kıtalara geçit 
vermediği anlaşılmaktadır. Su hattının ge
risinde Holandamn mühim tahkimatı mev
cut ve bu müstahkem lıat her gün daha 
ıdyade takviye edilmektedir. 

Harbin başlangıcındanberi kanalların se
viyesi ve su müdafaa plil.nmda derpiş edi. 
len arazinin su aitmda btrakılmasını teshil 
~e tesri edecek ~ekilde yükseltilmiştir. Ya
pılan ve hala yapılmakta olan tecrifüeler, 
taı:n hir muvaffakıyetle neticelenmektedir. 

Ankara 
Paktının 

Ehemmiyeti 
Paris, 1 (A.A.) - Radyo Ajanıt bildiri. 

yor: 
Ban gazeteler, yakmda Alman kıtaatı 

tarafından büyük bir taarruz bekledikleri 
~u srrada Fransa ile İngilterenin aktifine 
kaydedilecek ıu üç mühim manevi muvaf. 
fahyeti tebarii:>: ettirmektedirler. 

"Bu zaferlerden biri Ankara pak. 
tıdır. Filhakika Türkiye, Polonya he
zimetinin intibaı altında kalanlar ve 
Alman zırhlı fırkalarının mağlitp e. 
dilemiyeceğine inananlar arasında 

olmadığını göstermiştir. Bundan baş.. 
ka, doğu Akdenizinde ve Balkanlar. 
da esaslı bir muvazene unsuru olan 
Türkiye ayni zamanda Müslüman a
leminde büyük bir nüfuzu olan dev. 
lettir." • 

lkinci muvaffakıyet, Papanın beyanna
mesidir. 

Nihayet üçüncü muvaffakıyet, manevi 
mü:ı:ahereti ile birlikte müttefiklere nihai 
zafer için değer biçilmez bir 1mil olan tü
kenmez mühimmat membalarını açmakta
dır. 

lzmirde Zelzele 
İzmir, 1 (A.A.) - Dün gece bura

da saat 23 de bir sanivı:o •:ıiiren .na!if 
bir zelzele olmuştur. 

TAN 

ZigfridinAğır Topları 
ilk Defa Kullanıld·ı 

İngiliz Tayyareleri, ilk Defa Olarak Fransız Toprakları 
Üstünde Alman Tayyarelerile Temasa Geldiler 

Paris, 1 (Hususi) - Bugün verilen 
haberlere göre, Almanlar ilk defa o
larak Zigfrid hattının büyük ağır top 
larını kullanmışlardır. Topların mer
mileri hatlardan çok uzak yerlerde
ki köylere düşmüştür. 

Alman Bafkumandanının 
beyanatı 

Alman ordusu Başkumandanı Ge
neral Bravçiç bir gazeteye beyanatta 
bulunarak, Almanyanın her bakım

dan 1914 e nazaran çok kuvvetli ol
duğunu, garp kalesinin inşac;ı saye -
sinde iki cephede harbe lüzum kal. 
madan Lehistanın imha olunduğunu 

söylemiş ve "artık iki cephede bir
den harp etmek tehlikesine maruz 
değiliz ve 1914 de olduğu gibi aç bı
rakılmamıza imkan yoktur. Avrupa

nın şarkı ve cenubu şarkisi ile tica
retimize devam ediyor ve ticaretimizi 
genişletiyoruz. Stoklarımız, bilhassa 
buğday stoklarımız mükemmeldir. 
Bitaraflarm da İngiliz ablokasına 
karşı kendilerini müdafaaları lazım. 
dır. 

lngilterenin telakkisi ve 
Almanyanın vaziyeti 

İngiltere, hali hazır iktısacli kuv
vetimizi anlamak hususunda yanı

lıyor. Zannederim ki, İngilteronin bu 

-. . 
i 

l'arıs, ı (A.A.) - Umumi karargah f 
tebliğ ediyor: 

Gece hafif bir faaliyet kaydedilmi~-
tir. 

ı teşrinisani 1939 
resmi tebliii: 

Franstz akşam 

Gündüz, cephenin muhtelif noli::ta
lannda, her iki taraf piyadesine men. 
sup hafif kuvvetler, mutat faaliyetler-

sekten uçan iki düşman tayyaresine 
hücum etmiş ve bunlardan birini dü
şürmüştür. Diğer düşman tayyaresi, 
bulutlar arasında kaybolmuştur. 

Alman tayyareleriınin baskını 
Bir Alman deniz tayyaresi -e halinde 

seyahat eden vapurlar ü:ı:erine neticesiz 
bir baskm yapmıştır. Tayyare, kafileye re-
fakat eden vapurların top atjti ve İngiliz 
tayyareleri tarafından piiskürtülmüştür. 

Eon zamanlarda Nevyork limanına g-iren 
bütün İngiliz vapurları gibi Seythia vapu.. 

de bulunmuşlardır. ru da ıs santimetrelik bir top ve bir de 
••••••••••••••••••••••••••••••••••w•n••••••--····· ı yedi buçuk santimetrelik bir hava dafi to-

günkü vaziyeti bizimkinden daha faz pu ile mücehhez bulunmaktadır. ~apurda 
la tehlikelidir demiştir. Amerikalı yolcular vardr. Yolun hır ~rsmı 

" üzerinde vapura bir İngiliz destroyen re-
f ngiliz tayyarelerinin yeni fakat etpıiştir. 

keşif uçuşları * 
Son yirmi dört saat zarfmcla İngi- Bükreş, 1 (A.A.) - PoHs, Bük. 

liz hava kuvvetleri Almanyamn doğu reşte Romanyadan hareket eden Po
şimalinde keşif uçuşları yapmışlar ve lonya muhacirlerinin pasaport vize. 
tayyareler salimen dönmüştüt". lerini tahrif eden bir büroyu mey-

22 yaşında bir gencin plote ettiği dana çıkarmıştır. 
yeni model bir İngiliz avcı tayyaresi Malum olduğu veçhile, Romanya 
Majino battı üzerinde bir Alınan is- hükumeti Polonya ordularında hi.z. 
tikşaf tayyaresile kolaylıkla dövüŞ- met edenlerin pasaportlarını vize et
müş ve düşman tayyaresini delik de- mernektedir. 8 sahtekar tevkü edil. 
şik ederek alevler içinde düşürmüş- miştir. 

tür. """"===:_~=-=_==_=====================~ 
İngiliz bombardıman tayyareleri. 

dün Fransız toprakları üzerinde düş
man bombardıman tayyarelerile ilk 
defa olarak temasa girmek fırsatını 
bulmuşlardır. Tayyarelerimiz1 yük -

Ebedi Şef için 

Y apllacak ihtifal 

Sovyet • Fin Münasebatı 
Tehlikeli Bir Şekil Alıyor 

1 

Ankara, 1 (A.A.) - Atatürkiin ö
lümünün yıldöniimü olan ikinciteş

I rinin onuncu cama günü Ebedi Şefin 
aziz hatırası taziz edilecektir. 

O gün bu maksatla bütün Halkev
ler:lnde en büyük mülki :nı:murlar 
başta olmak ü:ı:ere askeri erkin ve 
amirlerin ve daireler reislerile Parti 
ve Halkevi mensuplannm reıırıll ve 
hususi teşekküller mümcs~jllerin!n 
ve halkın iştirakile yapılacak toplan. 
tılarda saat tam 9,05 de, Atatürkün 
hayata gözlerini kapadıkları anda, 
ayakta beş dakika devam edecek bir 
ihtiram vakfesi yapılacak ve bunun 
akabinde Ebedi Şefin hayatı, yurt ve 
millet yolundaki hizmetleri drafın
da hJtabelerde bulunulacaktır. Bu 
merasime Mjlli Şef Inönünün, Ata
türk hakkrndaki beyanname~i okuna
rak nihayet verilecektir. 

Londra, 1 (Hususi) - Finlandiya 
aajnsı, Molotofun bu gece Finlandiya. 
murahhaslarının Moskovaya hareketi 
sırası~da Finlandiyaya karşı Sovyet 
isteklerini izah etmek suretile yeni 
ve güç bir vaziyet ihdas etmiş oldu
ğunu bildiriyor. 

Hariciye nezareti, Finlandiyanın 
hiçbir harici tazyike maru.z kalmak
sızın Sovyetlerin Leningradm müda
faası hakkındaki endişelerini izale i
çin elinden geleni yapmış bulundu
ğunu bilhassa kaydey!emektedir. Fin 
landiya, Sovyetledn 1945 e kadar 
meriyette olan ademi tecavüz paktı
na riayet edeceklerincleıı emindir. 
Finlandiya Hariciye N::ızırınıı izafe o
lunan bazı beyanata göre vaziyeti güç 
leştiren en mühim amil, Sovyet Bir
liğinin meseleyi prestij meselesi yap
ması ihtimıılidir. Bu tq.kdirde vaziye
tin tehlikeli bir mahiyet alması bek
lenir. 

Havasın bildirdiğine göre, Finlan
diya hükumeti tarafından hakkında 

ademi ma!Umat beyan edilen üçün. 
cü bir devletin, Finlandiya üzerinde 

tesir icra ettiğine C:~ir Molotof tara_ 

fından ileri sürülen iddia, Moskova 

tarafından henüz tasrih edilmiyen 
hedefler için istismar edilmek arzu. 

sunu göstermesi itibarile, daha faz
la hayret uyandırmaktadır. 

Vilno'nun işgali tamamlandı 

Vilnonun Litvanya kıtaları tara -

fından tamamile işgal edildiği res -
tnen bildirilmektedir. 

Yeni bir Sovyet - Alman 
anlaşmcuı 

Berlinde imza edilen Sovyet - Al
man anlaşması iki memleket arasın
daki eşya nakliyatının Litvanya üze. 
rinden yapılacağını bildirmektedir. 

Bütün mekteplerde de ayni saat. 
lerde yapılacak toplantılarda Halke-v
lerinde olduğu gibi, ta7.İz merasimi 
yapılacak ve Ankara radyosu da A
tatürkün öliimü yıldönümii karı;ıf:m
da Türk milletinin duyduiu acıya 
katılarak miızik neşriyatında bulun
mıyacaktır. 

Ankara radyosu 10 ilkteşrin günü 
sabah, öğle ve akşam neşriyatında 
ajans haberlerini takiben ya.1anrlan 
günün Atatürkün ölümü yıldönümü 
günü olduğunu bildirecek ve akabln-

; / de Milli Şef İnönüpün Türk milletine I 
1 l yaptığl beyannameyi okuyacaktır. 
L- - . --- ----

-------

• 
• 

BaU<an merk<'Zl<'rindcn gelen haberlere göre Almanyn. tir. Neticede, bugünlerde, ktt~uK KU~Uk Almnn hava 
nın bu memleketlerden fa~la mal almak için sarlettiği filolarının, ingi)terenin muhtelif yerlerine ayni dene· 
faaliyet tnüsbet netice vermemektedir. Çünkii şimdiye me ınak'>adile hücumlarda bulunmaları karnrlaştırıl. 
kadar ~«'ktiği,.nıalların parasını verememiş, karşılık ola. mışhr. Bu tn~'·areler, İngilterenin zayıf tarafını bul. 
rak m:ıl da gönderememiştir. Romanyadan 1940 senes rnıya çahşacaklardır. Asıl karar, bu hücumlardan alı. 
yazına kadar alacatı buğday ve petrolü almış bulun nacak neticeye göre verilecektir. 
maktadır. Almanyanın bu zaafından İtalya istifade et. • * 
mekte ve ottun Bnlkanlarda boş bıraktığı yeri işgal • Hıtler, Almanya dalı.ilinde lngi.liz düfmanlığı 
çalı~maktadır. propagandası için bütün Nazi teşkilatına hususi * bir emir vermiştir. Bu propaganda mücaJelelfi bu 
Paristen Verilen humıi haberlere göre Hitleri11 hafta içinde başlıyacakhr. Propagandanın prog-

yakında Moskovayı ziyaret etmesi muhtemeldir. ramını bizzat Hitler çizmiştir. Takip olunacak 

* met!Xl şudur: Ziirihten bildirildiğine göre, Bitler, Rayh~'ın Hnrbiyf 
NaT.Irile. Mareşal Göringi, ve Alman ordusunun hava, 1 - lngili% aristokra&isine menmp belli ba.'!lt 
dt>niz ve kara kuvvetleri kumandanlarım yeni bir içti. kimselerin hayatlarına ait •kandallar anlatılacak. 
rnaa çıı~ırmıştır. Geçen a},n 28 inde yapılmış ye s<'kiz 2 _ lngiliz hükUmetinin blJflnda bulunanların 
saat siirınüş olan bu son ve mühim toplantıda, Hitler, aJ 

Almanya ile ha.rp için Yahudilerden ne k arpabundan evvel yapılmış içtimalarda aldığı notlar iizerin. 
deki tetkikleri neticesinde, İngiltereye havadan tanr· ra aldıkları işa.a olunacak. 
ruza geçilmesinin en münasip plan olduğuna inandıilt.. 3 - lngilterede halkın ftkınh içinde bulunduğu-
nı bildirmiştir. Göring ise, bilmukabele, İskoçyaya ke. nu telkin eden hikayeler "yc/urulacalı. 
§if ve deneme maksadile yapılan hava hücumlarmdo. 
İngiJtercntn havaya karşı müdafaa tertibatının çok Bu propaganıla, matbu olarak değil, "lıskoı,, usu-

kuvvetli ~du~nun aclQıl~ş bu~ndulunu~;em~is~~~~~~~~~~~~~~~~-·~a_e~y-a~p_ı_~_c_a_k_ı_ı_~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Cif 
İki Eski S orcu 
Arasında 
Hasbihal 

Yazan: B. FELEK 

D ün bizim spor teşkilfıhmızın 

ilk reisi ve spor hayatımın 

ba!jlıca mesai arkac'laşı olan Ali Sn. 
mi ile bir hasbihal raptım. Uzun za. 
man birbirimizi muahaze, tenkit, te~
,·ik ve belki de tehdit ederek hugün 
az çok bir mevcudiyet göstermekte 
olan Tiirk sporuna garazsız hizmet 
etti«imiz on, on beş sene evvelki de
virleri yadedcrk<'n bngiinkii spor i
darecisi n~linin yaşlılarından sayı. 
lan bu zat bana dedi ki: 

- Azizim, geçen gün tec;adüfen 
Fener _ Galatasaray maçını seyre 
gittim ve şayanı hayret bir hndise 
karşısında kaldım. Hakem lüzumsuz 
sertlik gösteren bir oyuncuyu saha· 
dan çıkarmak istedi, fakat oyuncu 
cıkmadı. Yanımda eski oyunculardan 
Oberle vardı. Oyuncunun hakemi 
dinlemediğini ve sahayı terketmedi. 
iHni görünce şaştı. "Bu nasıl şey? 
Öyle ise topu eline alsın! Götürüp 
kaleye soksun. Gol yaptım, desin! 
Bununla ötekinin ne farkı var?"' de
di. 

"Cidden ben de şaştım. Biz spor 
yapar ve yaptın~ken üzerimizde mil. 
essir olan manevi kuvvet bugün ta. 
mamen aciz vaziyette. Sporcu kendi. 
ni hiçbir kayıt ile mukayyet görmii. 
yor. Oturduğumuz bir odaya fiit sı.. 
kıldığı zaman nasıl sinekler ölüyor 
ve bize hicbir tesiri olmuyorsa, spo. 
nın rnane,:i ve ahlaki :ıaruretlerl bi
zim üzerimizde flitin sine~e olan te. 
sirini yaptığı halde bugünkü spor ya
pana tesir etmiyor. Doğrnsn endişe 

edilecek şey. Biz böyle değildik ve 
böyle olmasını da istemezdik." 
Bu~n kendisine reisimiz demek. 

le ze'\•k duyduğum'!z Ali Saminfn bu 
sözleri bana bu satırlan ilham etti. 

Türk• futbolüniin yetiştirdiği en 
kıymetli oyunculardan ve futbolli. bL 
hakkın anlamış kimselerden Zekinin 
en parlak ve nüfuzlu devrinde bir 
mac esnasında hakemlik eden mer. 
hu~ Şeref tarafından sahadan çılta· 
rıldığını '\'e onun da bir tek söz et. 
meksizin sahayı terkettiğini bilirim. 
Ve birçoklannJZ da bilirsiniz. 

Ben şahsan idare ettiğim muhtelif 
maçlarda bilhassa ecnebi takımla. 

rından o~"Uncu çıkardığımı ve 'bana 
karşı mukavemet görmediğimi pek 
iyi hatırlarım. 

924 senesinde Paristc ya İtalyan ve. 
;va İsvi~re fakımile • iyi hatırımda de. 
ğil • olimpiyad turnuva .müsabakası 

yapan Çek milli takımından iki kişi. 
yi sert oyunlarından dolayı hakem 
dışan çıkarmıştı. Ne biteyim. Simdi 
oturup da fotholciilere hakemin saha
da yegane amir olduğunu ve onun 
sözii dinlenmek gerektiğini mi izah 
edeceğiz? 

Bu öğütleri -çermck otirz sene ev
·rel hile insana a~ır gelirdi. 

Spor. her şeyden ev,·el bir inti7.am 
ve inzibat işidir. SpoTcll kendi ken. 
dinin zabiti ola<'aktır. Bö~·le olmazsa 
he:rhude uğra~ılıror drmckti'l'. 

Bu hadise \izerine belki oyuncula
ra siddetli cezalar \'Cl'ilmesi ~ibl ted
birier hatıra gelir. Lakin hilmem dtk. 
kat edildi mi? GUn geçmİ)~or ki gaze. 
teleTde hirkaç sporcunun cezalandı. 
ğı haberini okumffalım. Buna rağ-
l"lrn sporcunun manevi durumu eski. 
sine nazaran 7.avıflamıs hir manzara 
nzetmektedir. B«'ncr i · !'adece hir ce. 
-ıa meselesi değildir. Sporun fayda 
yerine mazarrat \•ermernrsi i~in ar. 
tık sporcu ruhi ·atınr1a hir manevi 
kalkınma :tamam ~<'lmi~tir ve hu 
kalkınmanın ger.ikm<'mesi de lazım
dır. Bu manevi kalkmma tetlhirleri 
arasında ce7.a da belki hir yeT hıtahi. 
lir: liikfn her şeyi Cı>7:afl:ın bekleme'' 
be)·huı1e hir \\mit olur. isi snorcumın 
kın'l"aması ln7.rmilır. 

Amerika Sil&hlanıyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - Roosevelt, 

teslihat için kongreden daha 275 mil
yon dolarlık tahsisat istiyeceğini bil. 
dirmektedir. 

iki Köprü Daha Açıldı 
Samsun, 1 (A.A.) - Nafıa Vekale

tince Samsun • Ordu yolunda yaptı· 
nlan 130 metrelik büyükakMy knp
rüsü ile vilayetin 40 bin lirava yap" 
tırdığı Terme köprüsünün açılma tö
renleri yapıldı. 



' 
(CEPHE GERISiNDEN MEKTUPLAR l 
-----------"·--------·---------~---------' 

Harp, lngilterede 
Kadınların Yaşayış 
Tarzını Değiştirdi 

Kadınlar Süslerinden Fedakarllk Yaptdar, 
Uzun Topuklu Ayakkabı Giyen Kalmamış 

Gibidir. SaçlarHe Meşgul Olanlar da Azalıyor 

Genç ktzlar şimdi danstan, sinemadan bahsetmiyorlar, hepsi de 
üniforma içinde azami cicldiyetle ve tam bir muıJiyet taşıyarak 

verilen vazileleri yerine getiriyorlar •• 

(TAN, dünyanın en zengin istih
barat ajansı United Press ile bir 
anlaşma yapmıştır. Ajans, garp 
cephesine dünyanın en km·vetli 
muhabirlerini göndermiştir. Bu 
muhabirlerin gönderdikleri mek
tuplan ajansla yaptıkları anla-sma 
mucibince İstanbulda yalnız TAN 
neşredebileccktir. Bu mektupları 
takip ederek ceph elerde ve cephe 
arkalarındaki hayatı görmüş ola~ 

eaksınız.) 

M uharebe, kadınlar alemini 
tamamiyle altüst etmiş sa

yılabilir. Erkekler, harp yüzünden 
üniformalara girerek yeni bir fa
aliyet ve başarı sahasına atıldılar. 
Nisbeten yaşlı erkekler Büyük 
Harbin başlaması üzerine adeta 
gençleştiler ve dinçleştiler. Genç· 
Iik çağına yeni varan delikanlılar 
m esuliyet hissini taşıyarak olgun. 
}aştılar. Velhasıl erkeğin her çeşi
d i, harp çıktı çıkalı vatan severli
ğinin ateşi içinde yeni bir varlık 
göstermeğe başladı. 

Kadına gelince; onun vaziyeti 
bambaşkadır. Zevceler, analar ev. 
lerine bağlılıklan yüzünden, aske
ri hizmete girmedikleri için bü. 
tün güçlük ve huzursuzluklarla 
mücadele ederek, evlerini şen gös
termeğe, bütün acı ve sıkıntıları 
gizlemeğe uğraşıyorlar. 

Birkaç hafta evveline kadar ha. 
yat tabii mecrasında akıp gidiyor
du. Fakat bugün kadınlık alemi. 
bombardımana uğramış bir köy 
manzarasını aldı. Kadın bin bir 
mesele muvacehesindedir. Ve bu 
meselelerin hepsi de, peşinden dü. 
şünülmemiş, bir gün ortaya çıka
cağı akla glroemiş meselelerdir. 

B unların en birincisi, şeh_irl~
rin tahliyesi meselesıydı. 

H ükumetin verdiği bir işaret üze
rine binlerce kadın kati bir karar 
vermek, ya kocalarını, ya çocuk
larını tercih etmek mecburiyetin
de kaldılar. Kadın ya bakıma muh 
taç büyük bir çocuk saydığı koca. 
sının yanında kalarak ona karşt 

vazifesini yapac.\k, yahut harbin 
bedeni, fikri bütün iz'açlarından 

korunması lazım gelen asıl çocu
ğuna karşı vazifesiyle me~gul ola
cak ve bu kararını bir lahzada ve. 
recekti. 
Hüku~t için mcı;ele. bambaş

ka bir mahiyettedir. O d:ı halkın 
emniyetidir. Hükumet, i~in hissi 
taraflariyle de alak;ıdar olnmazdı. 
Mesele hükumet için bir emniyet 
meselesi olduğu halde. insanlar i
cin bundan ibaret değildir. Çünkü 
hükumetin bir emriyle evler dağı. 
lacak, ve bu dağılma kısa bir za
m an değil, uzunca bir müddet de-

vam edecekti. Yani evlerinde bi. 
rer kraliçe gibi hüküm süren ev 
kadınlan, başkalarının evinde bi. 
rer misafir vaziyetine girecek, ra
hatsız olacak, kendilerini yapayal. 
nız hissedecek, kocalarının ihmal 
içinde yaşamasından ıstırap duya
cak, tahliye müddeti geçtikten .:;on 

ra, tekrar evine sahip olup olamı. 
yacağı endişesiyle üzülüp dura
caklar. 

Evleri dağılan kimseler, b? va. 
ziyette oldukları, yani hayatları 

altüst olduğu gibi, evlerini başka
larını kabul için açan kimseler de 
farksız bir vaziyettedirler. Mese. 
la, çok titiz kadınlar, evlerine la
yübali misafir kabul etmeğe. t u. 
tumlu bir hayat sürmeğe alışık 

olanlar, israfa alışık ailelerle d ü
şüp kalkmıya, uslu çocuklu aileler 
yaramaz çocuklu ailelerle yaşa. 

mak mecburiyetinde kahyorlar. 
Orta halli aileler, pek fakir ailele
rin, yahut pek fakir aileler, orta 
halli ailelerin yanma düşüyor ve 
bunlar kolay kolay imtizaç edemi. 
yorlar. 

Bu yüzden tahliye işi mütema
diyen meseleler çıkarmışsa da, ya 
vaş yavaş, bu meseleler tavsa
mış, sıkıntılar, üzüntüler, bir hay
li hafiflemiş ve memleketin kar. 
şılaştığı müsterek vazifeler de bu 
işi başarmağa am!l olmuştur. 

F akat bu tahliye işi, çocukla
rı bir hayli eğlendirmiştir. 

Çocuklar, görmedikleri, bekleme
dikleri bir aleme kavuşmuşlar, o. 
yun ve eğlenceye dalmışlar ve hiç 
ummadıkları bir neşe ve sıhhat i
çinde yaşamağa alışmışlardır. 

Bu vaziyetin kadın bayatı üze. 
rinde yaptığı tesir, bir hayli mü
himdir. 
Kadınlar umumiyetle bir çok 

süslerinden fedakarlık yapmışlar. 
dır. Uzun topuklu ayakkabı giyen 
kadın kalmamış gibidir. Kadınlar 
güzel ve süslü görünmektense, 
tam manasiyle iş kadını gibı gö
rünmeğe ehemmiyet veriyorlar .• 
Onun için saçlarını kıvırmakla 

meşgul olanlar da azalmıştır. 
Daha genç nesiller için. muha. 

rebe, bir heyecan kaynağı oldu. 
Bunlar da danstan, sinemadan. ti
yatrodan bahsetmiyorlar. Çünkü 
harp eserleri, bunları daha fazla 
cezbediyor ve hepsi de üniforma 
içinde. azami ciddiyet içinda ve 
tam bir mesuliyet taşıyarak gö. 
rünrneyi herşeye tercih ediyorlar. 

İş hayatına atılan genç kızlar 
da, genç erkeklerden farksızdır

lar. Onlar da, gaz maskelerini ta. 
şıyarak işlerine gidiyor ve vaki!
lerini en ciddi şekilde geçiriyor· 
lar. Bazı kimselerin zifiri karanlık 

İŞİN ŞAKASI 

Bugün de 

Beyoğluna Dair 
Yazan: NACI SADULLAH 

B eyoğlunda ufak, yeni bir gazino, 
- daha türkçesi bir mevhane -

açılmıı, ismini de: 
"- Sığmak!., koymuşları.. 

Şimdi, evden kaçanlar .. Yağmurdan, so
iuktan kaçanlar .. Her ak§am oraya sığım. 
y0rlar. Hali harpte bulunan memleketler
deki "Sığmak,. larla, bizdeki "Stğmak,. a
rasmda ufak bir fark var: Oradakilere gi
renler çile doldurup, cefa çekiyorlar, bu. 
radakine girenler ise, kadeh doldurup, ka
fa çekiyorlar. Maamafih, bana kalırsa, 
hali harpte bulunan memleketlerde yapı
lan "Sığmak,, lann da bizdekine benzeme
si lazım: Zira oralarda, muharipler birbir. 
!erine sadece "Sulh taarruzu,, yapıyorlar: 
Öyle taarruza da böyle "Sığmak,, yaraşır 1 

* Bir Film Münasebetiyle! 

Değerli sanatkarımız Münir Nurettin bir 

TAN 

Bu Yll 
Mekteplerde 
Spor Faaliyeti 

Maarif Vekaleti Beden Terbiyesi 
Umum müdürlüğü ile temas etmek 
üzere Ankaraya giden İstanbul Ma
arü Beden Terbiyesi umumi katibı 
Vahi dönmüştür. 

Mekteplerimizde bu sene spor faa. 
liyeti çok geniş tutulacaktır. Yapı
lacak müsabakaların muntazam ol. 
ması için her türlü tertibat alına-1 
caktir. 

"TAN Kupası,, mektepliler şamn 
piyonasına pek yakında başlanacak 

ve müsabakalar mart ayı iGinde so
na ererek. İstanbul mektenliler şam. 
piyonu ve kupamızm sahibi taayyün 
etmiş olacaktır. 

Vekalet. bu sene İstanbuJ . Anka

ra, İzmir mektepler şampiyonlarının 
19 mayısta Ankarada karşıfoşmala. 

'"\ 
BORSA 

çacı.n 

1 - 11 - 1939 
Londra 5.24 
Ne'f'Yorlc 130.025 
ParlJı 2.96875 
MllAno fi.675 
Cenevre 29.315 
Amsterdam 69.405 
Berlln 
BM\ksel 21.7425 
Attnı 0.97 
Sof:rs 1.5875 
Prag 

Madrfd 13.1825 
Varson 
Buda peste 23.288:'5 
BOkres 0.935 
~Iuad 2.495 
'fokohamı 30.745 

1 Stok.11olm 31.19 

1 
Moskovıı 

F:SHAM VE TARV1ı .Aı 
Ergani 
Srvas - Erzurum I. 

' 

" .. ııı. 

M: ;kez Bankaıııı p~~in 

19.35 
20. l3 
20.25 
20.33 
ıouo 

2 - 11 - 939 

-ANKA RA RA DYOSU 
Tür kiye 
Tiirkiye 

Radvodifüzyon Post alar 
Radyosu Ankara Radyos11 

Oal~a Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes 120 ttw 
r A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

r A. P. 31,70 m !141ifl Kes ?.O Kw. 

Perşembe, 2. 11. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat aya.n, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haber!eri, 12.5(] 
Türk mü:ı:iği. Çalanlar: Kemal Niyazi Sey
hun, Cevdet Çağla, Şerif İçli. I - Okuyan: 
Müzeyyen Senar. 1 - Tatyos • Süzinak 
peşrevi, 2 - Refik Manyas - Süzinik şar
la: (Zevkin ne ise), 3 - Arif Bey - Sıı. 

zinak şarkı: (Beni bizar ederken), 4 . -
Nuri Şeyda - Suzinak şarkı: (Sevdim seni 
ben), 5 - Kemal Niyazi Seyhun: Kemen
çe taksimi, 6 - Zeki Arif • Suzinak şar
kı: (Sevdim seveli), 7 - Arif Bey - Su
zinak şarkı: (Aşkınla yanmaktadn"), 8 -
Suzinak saz semaisi, 9 - Halk türküsü: 
(Bülbül ne !JC:ı:ersin çukur ovada), 10 -
Halk türküsü: (Rafa fincan koydum), 
13.30/ı4.00 Müzik (Karışık hafif müzik • 
Pl.), 

film çevirdi. Maalesef, henilı: gidip sey- rına karar vermistir. Bu üc; bölge 
retmek fırsatmı kazanamadığım için: ''Al
lahm cenneti,. ismini taşıyan bu filmi, 
meth, veya :ı:em eyliyebilecek \'aziyette 
değilim. Fakat okuduğum ilanlanndan an
ladığıma göre, bu filmde üstat Mıinir Nu. 
rettinle birlikte, memleketin en 1~ğerli ar
tistleri ve aktrisleri de rol almıı;lardır: Bu 
itibarla, "Allahm Cenneti,, filmile, Türk 
filmciliğinin muvaffak bir eser kazanmış 

\... __ , __ ·--- ---" 
Ticaret Odası Umumi 
Heyeti de Toplandı 

ı 18,00 Program, 18,05 Memleket !aat a. 
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18 25 
Müzik (Radyo Caz orkestrası), 19.00 T{o
nuşma (Ziraat saati), 19.15 Türk Müziği. 
Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet 
Çağla, Şerif Içli, Hasan Gür. I - Okuyan: 

«ampiyonu arasınciıın birinci c1kacak 

takım. Tiirkiye mektepliler şampiyo
n11 l)lacaktır. 

Matbua+ T n kunr 
Ankaraya Gidiyor 

Ticaret odası umumi meclisi dün 

toplanmıştır. İçtimada bazı komisyon 

]ara aza seçildikten sonra buğday fi-

bulunduğunu kuvvetle umuyorum. Matbuat takımının Şeker hayra. 
Ben bugün, bilhassa, bu filmin ismi yü- mmda Ankaraya gitmesi tahakkuk 

zünden vukubulduğunu işittiğim iki hoş etmiştir. 

rasının azami yüzde bir olduğu ka

bul edilmiş, el tezgahhrile yapılan 

bezlerin tabi olacağı yeni Norm hak

kındaki od a projesi ka!lul edildikten 

Mustafa Çağlar. 1 - Ferahnak peşrevi. 

2 - Melekı:at - Ferahnak şarkı: (Titrer 
yüreğim), 3 - Nikog<>s - Ferahnak şarkı : 

(Bir tıflı yosma edasm), 4 - Bimen şen · 
Ferahnak şarkı: (Ruhumda bahar açtı), 

5 - Hasan Gür - Kanun tak!!imi, 6 -
Hasan Gür - G..,Jizar şarkı: (Sinemde bir 
tutuşmuş). 7 - i'asan Gür - Gülizar tür• 
kü: (Esmer bugün ağlamış), 8 - Hasan 
Gür - Halk türküsü: (Yavru kurban), 9-
Hasan Gür - Hüseyni tür):ü: (İçtitn suyu
nu), 10 - Hüseyni saz semaisi. 

vakacıktan bahsetmek istiyorum: Anlat-
tıklarına göre, bu film yüzünden, oıııcu Üç haftadanberi muntazam bir şe- sonra Karaköy un fabrikasının da340 
bozup, namazı bırakan bazı zayıf imanlı kilde antrenmanlarını yapan takımı- bin kilo unu bor saya kaydettirme -
müslümanlar varmış. Onlar, keııdi kendi. 
!erine: mızın Ankaradai yapacağı ma~lar a- den sattığı için yüz lira para ceza-

"- Artık, diyorlarmış, "Allahm Cen- laka i1e beklenmektedir. sına çarptırılması kararlaştırılmıştır. II - Okuyan Safiye Tokay. 1 - Tan
buri Ali Ef - Karcığar şarkı: (Bir taraf
tan aşıkı derdi gamı), 2 - Arif Bey -
Karcığar şarkı: (Bir goncaya bir hare ni
gih eyledi), 3 - Sevki Bey - Uşşak şarkı: 
(Aşkolsun o rindane ki), 4 - Arif Bey • 
Uşşak şarkı: (Sakl yetişir uyan), 5 - Bi · 
men Şen - Uş5ak şarkı: (Bahar erdi). 

neti,. ne girmek için günde beş öğün na-
maz lalmıya, ayda otuz gün ac oturmıya, 
hacı olmıya, hoca olmıya ve datı.ı bir yı
ğın külfete katlanmıya lüzum kctlmadı: 
Dühuliyeyi ödeyen "Allahın Cennet .. ne 
giriyor: Yani "Cennetlik,. olmak, yarım Ji_ 
raya bağlı! 

da~s:'"nbul İkind İflas Memurluğun. ı ı -m A T R O LA R 1 
Mahkemece üJasına karar verildiği ~ 

ilan edilen İstanbul Büyük Çorapçı Şehir Tiyatrosu 
hanında 1 No.da manifaturacı Albert Dram kıamı: Tepebaşı saat 20,30 da 
Paponun masasına alacaklı kimse AZRAiL TATiL YAPIYOR 

gelmediğinden iflasın kaldırılmasına "Komedi Kııımı İstiklal cadde•;_.:.ı_ 
mahkemece 31-10-939 tarihindro ka. .. .. ~•-· -- """' ... v . .:ıu oa 

20.15 Konuşma (Doktorun saati). 20.30 
Türk Müziği (Fasıl heyeti), 21.15 Müzik 
(Küçük orkestra - Sef·t·N'·-M·- · ın't'1• ·amı:-

. - tin . ayıs ş 

Yine anlattıklarına bakılırsa. eı.-velki 
gün, "Allahm Cenneti .. ne cirmek istiyen
ler arasında, ak sakallı bir ihtiyarcağız da 
varmış, ihtiyar, Allahm Cennetıne kolla
rını sal l ıya sallıya girerken, kapıcı sormuş: 
"- Baba .. B i letin nerede? rar verildHri n~~ - 1-·--·· ı.e;ı.;):.::"J:) HIND. İSTAN CEVİZİ 

f.şlı.i~)~ 3-:._ Mendelssohn: Vene dik Gon
dol şarkısı; ilkbahar şarkısı, 4 - Tschai
kowsky: Güftesiz şarkı, 5 - Fritz Köpp: Baba, oruç hiddetile •cırmn a • 

"- Ne bileti? J, 
"- Dühuliye bileti 1 • • ••••• Türk Maarif Cemiyetinin 

Yaz akşamı suiti, 6 - Emmericb Kalmann: 
Kontes Maritı:a operetinden Potpuri, 7 -
Gretchaninow: Ninni, 8 Gerhard Winlder: 

Bu cevap, ihtiyarı büsbütün cileden çı- ı 
karmış. Kapıcının üstüne yürüyerek ba_ 
ğırnuş: 

Zengin ikramiyeli 

BÜYÜK EŞYA pjy ANGOSU 
Donna Şikita (Ispanyol Uvertürü), 22.00 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri, ZI. 
raat, Esham - Tahvilıtt,ııKambiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat), 22.20 Müzik (Kü. 
çük orkestra - Yukardaki procrruruıı d e
vamı), 22.35 Müzik (Operetler - Pl.) , 
23,00 Müzik (Cazband - Pl.), 23.25/23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

"- Sen, mübarek ramazan günü, benim 
başımı derde mi sokmak istiyorsun? Ne 
bileti imiıı o? Çabuk, tövbe de... Yoksa, 
nauzubillah kafir olur~un: Hiç "Allahm 
Cenneti., ne kulun biletile girilir miymis?,, 

Haliç Vavurları 
T. A. ŞiRKETiNDEN: 
8 eylli.l 939 tarihinde icrası mukar. 

rer fevkalade toplantxda müzakere 
nisabı hasıl olmadığından şirketimiz 

hissedarları önümüzdeki T. saninin 
30 uncu perşembe saat 10 da Galata_ 
da Sen Piyer hanında 10 No.lu yazı
hanede yapılacak toplantıda hazır 
bulunmaları icin tekrar davet olunur. 

RUZNAME 
Şirketin halihazırdaki vaziyeti bit

tetkik ledelhace feshi ile tasfiye me. 
murlarının intihabı. 

Müzakere nisabı için Ticaret kanu. 
nunun 386 ncı maddesinde yazılı 

miktar hissedarlann huzuru sarttır. 
Bir hisseye malik hissedar dahi reye 
iştirak edebilir. Hissedarlar hisse se
netlerini bir gün evveline kadar şir. 
ketimize veya bir bankaya tevdi ede
rek dühuliye almaları lazımdır. 

Meclisi İdare 

1 L AN 
P ort _ Sudan'a ihraç ettiğim kıy

meti 2188 lira 61 kuruş 16 balya de
riye ait İstanbul T icaret ve Sanayi 
Odasından aldığım 29 Ağustos 1939 
t arihinde ve 12136 sayılı menşe şa. 
hadetnamem zayi olmuştur. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ahdiilkadir Dehhağ , ______ ,, 
1 Dinamit ile Kuyu Açan 

ameleye ihtiyaç vardır. 

Posta kutusu 406 numara~ 
ya mektupla acele müra-

caat edilmesi. 

içinde geçmesi, eskiden birtakrm 
tehlikelere sebep oluyordu. Git. 
gide herkes karanlığa alıştı ve ka
ranlık güçlük çıkaracağına, mace. 
r alar doğurmağa başladı. 

Harp sayesinde romantik hayat 
adeta yeniden canlanmış ve bu da 
gençlerin harp yüzünden hisset
tikleri heyecanı iki kat yükselt. 
miştir. 

Çeki)if : 5/ 11/ 1939 ikramiye: 15400 Lira. 
Biletler piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve şubeleriyle Yeni Postane 

1<arşısında Erzurum hanında Resmi İlan İşleri bürosunda bir lira mukabilinde 
satılmaktadır. (7669) 

~ ........................... [ ......... , AÇIK TEŞEKKÜR 
Sevgili eşim ve babamız Muğla 

· mebusu doktor Hüseyin Avni Erca
nm vefatı dolayısile gerek bizzat ge. 
rek me!,ctup ve telgrafla acılarımızı 
paylaşmağa gelenlere ve başsağısı 

verenlere şükran hislerimizi ayn 
ayn bildirememek im.kansızlığı ö. 
nünde, buradaki aleni teşekkürleri
mizin kabulünü ve kafi görülmesini 
dileriz. 

Eşi: Muzaffer - Damadı: Mus. 
tafa Er el • Çocukları: Mela. 

h at , Turgu t, Zerr in 

,_.41111.-------ı•-• Senenin ilk BÜYÜK TÜRK FiLMi ------·--, 

Hiç bir Filmin gÖfmediği muvaffalayeti kazanmıştır. Bu filmi görmeyenler ve tekrar görmek istiye:nlere 

YALNIZ İ p E KSinemasmda daha bir kaç gün gösterilecektir. 

r-----Bu Akşam LALE Sinemasmda 
Fransanın en büyük ik i yıldızı 

ANNIE DUCAUX ViCTOR FRANCEN 
CH E N R I B A T A I L L El in 

Herkesi mest eden en b üyük şaheseri olan 

Çılgıiı Bc::ıl<ire 
Filminde kıskançlığın en yüksek h eyecanıl\ı. Aşkın en tatlı sahnelerini .!aşıyorla~. 

İlave: İlk defa gelen son harp Raporu, Alınan tayyarelerinin İngiliz ~il<:>suna hucumu. LıtvanvA 
nonun işgali ... Zigfrid ve Majinoda harp ve RENKLİ l\UKI WALT DİSNEY 
Numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 43595 

ve Vil 
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TAN 
ABONE BEDEL\ 

TUrklye Ecnebi 

1400 K11 
750 
400 
150 

.. 
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1 Senr 
8 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 
800 

800 

• 
• 
" 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suraslyle 30, 1&, ı, 

8,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 lruru§tur. 
Cevap için mektuplara 10 kunJşluk 
pul il!vesi l!zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

içki Sarfiyatını 
Artıran Sebepler 
Ticaret Vekaletinin yaptlğı tet

kiklerden vardığı neticeye gö. 
n, Tnrkiyede içki satışı, geçen yıl
lara nazaran, yüzde 24 nisbetinde 
artmış. 

Bunun hepimizi umn uzun, derin 
derin düşündürmesi lazımdır. Nite. 
kim, bu neticenin duyuluşundanbe. 
ri, hemen bütün kalem sahipleri ya. 
zılannı bu mevzua tahsis ettiler. Ve 
hemen hepsi de, - sözbirliği etmiş gL 
bi • hulasaten şu sözleri söylediler: 

"- Bir miIJetin sıhhatini bozan 
belli başlı &millerden birisi de içki
dir. İçki bir milletin sade sıhhatini 
değil, asayişini, saadetini, rahatını, 
içti.mat hayatını ve bilhassa ziirriye. 
tini de sarsar, dejenere eder. Bu iti. 
barla, onunla ne kadar şiddetle ma. 
cadele etsek yeridir: Halbuki, bil
hassa Anadoluda, içki sarfiyatı, daha 
ziyade artmak istidadındadır. Bunun 
tarihi, psikolojik, kültürel sebeple.. 
ri vardır. Fakat bize düşen vazife, 
bu istidadın köklerini kurutmaktır." 

* Biitnn bunlar yalan değUdir. Fa· 
kat unutulmaması lazımdır ki, bugfı.. 
ne kadar içki içmek an:usunu azalt. 
mak için bizim gösterdiğimiz hare. 
ket, bu kabil makaleler karalamaktan 
ibaret kalmı~hr. Tuhaf bir şöhret ka
zanan ~eşhur "boza,, alem]eTİle 
"Yeşilay,, cemiyQti. bile, bugüne ka. 
dar, içkiye, içki iptilasına karşı ke. 
limelerden daha müessir silah kul. 
lanmış de~ldir. Halbuki bütün bun
lar, sade İnhisar İdaresinin radyoy
la, sinemayla. gazetelerle ve daha bir 
çok vasıtalarla yaptığı müessir pro
paganda ile bile boy ölçüşebilmekten 
acizdir. 

Kaldı ki, memlekette içki iptilası
ın arttıran sayısız sebepler arasında, 
inhisar İdaresinin kuvvetti propa~an. 
dası bile zayıf kalır. Ve İnhisar İda. 
resi, geniş propagandasını yapmasa 
bile, içki içenlerin rniktan, gün ge~
tikçe biraz daha artacaktır. 

Bunun "tarihi", "psikolojik". ve 

"kültürel" sebeplerinden evvel, ha· 

yatt bir sebebi vardır: Bu da meın. 

lekette ickisiz eğlenme imkanlan. 

nın kıtlığıdır. 

Bilhassa Anadohmun orta ve do~ 
kısımlannda, halkın toplantp eğle. 
nebileccklcri yerler, hemen hemen 
sadece mevhanelerden ibarettir. Bir 
sineması, bir içkisiz çalgılı ~azinosu, 
bir tiyatrosu, hulasa, hemen hiçbir 
toplu eğlenti yeri olmıyan köylerde, 
kazalarda, hatta - hazan • şehirlerde, 
içki malesef, kendiliğinden bir ihti. 
:vaç haline gelmektedir. Ve bize dü
!Cn ,·azife de, ortadan kaldırmak İs
tediğimiz içki masasının yerini boş 
bırakmanın çarelerini yaratmaktan 
ibarettir. 

Emin olalım k1, eğlencesi1.lik yÜ· 

1:ünden, kendiliğinden bir ihtiyaç ha. 

llne giren içki, ve bilhassa rakı. Ana. 

dolunun her köşesini, boş vakitlerin 

içlerinde zevkle geçirilebileceği mü. 

esse:-:clere kavuc:a<'ai?ı ıün, yine ken· 

diliğinden kalkacaktır. 

Batta İstanbul ~ehrinde bile, içki. 
siz eğlenti yerlerinin büyük kıtlığını 
düşüniirsek, içki iptilasının, daha 
do~usu içki ihtiyacının eksilmeme. 
sinde, bilakis artmasındaki sırrı ya. 
kasından kaYram1~ oluruz: Çok ge· 
niş bir mevzuu bir siituna sı~dırmak 
Hruretile hulasa edelim: tçkiyi a. 
zaltmak, ancak, içkiyi adeta bir ih
tivnc haline sokan sebepleri. yani 
v~kl~klan azaltmakla milmlcündi.ir. 
Aksi takdirde, kuru nasihatlerimize, 
müstehzi \'C Iakayt sarhoş nara}an 

eevap verecektir. 

Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirlerl 

Abdülhak Himit 
B İr yıldanberi, merhum 

Nazifin ti.biriyle, •'se
madaki büyük biraderinin,, ar
tına uruç ebnif bulunan, 0 0s
tadı azimüffan,, m gazetelerle 
pek arkı ülfeti olmadı. 

Yalnız daima muhafaza edilen 
hararetli alakaya o da sıcak sami. 
miyetini esirgemiyordu. Bu saye
de, ve nadiren, bir cemiyet mese. 
lesine rey verir gibi, yolladığı 

mektuplan, kısa beyanatları çıkL. 
yordu. İşte ben bunlardan bazıla. 
nnın neşrine delalet vazifesinden 
başka bir şey yapamamış olduğum 
halde yine de ona dair bildikleri
mi yazmak cüretinden tahzirinefs 
edemiyorum. Katre ummana dela
let eder. Gerçi bu hatıra, bir hatı
ra değil, bir abide, abide 'değil, bir 
şehname, şehname değil, levhi ba. 
kada tecellisaz ayatı üluhiyet nü
manın bir aksi mün'atifi olmasa 
bile ilayı meali.i dehanisann bir 
zemzemei ruhfezası olmalıydı! 
Heyhat!.. 

••• Hamit tarafından tanınmam 
saadetini güzel İstanbul 

kızlanna borçluyum. Bir leylei 
şebbanede, onların refrefi lahUtL 
sile asümanı ztsana hübub ederek 
"vasılı hitap .. olmuştum. Türku. 
vazda güzellik müsabakalanndan 
birinin balosu veriliyordu. İdare
cilikte benim kısmetime kraliçe 
namzetlerinin idaresi düşmüştü. 

Avuçta civa, tüller arasmda hava 
idare etmek gibi bir şey ... Birden. 
bire, kapıya doğru, sesler çoğaldı: 
"Hamit Bey geliyor, Hamit Bey 
vestiyerde ... " Ve üstadın istikba. 
lile yerleştirilmesini bana havale 
ettiler. Koştum. Yalnızdı, ellerile 
kalabalıkta yol açmağa çalışıyor, 
göz kapaklannı kısarak etrafı sü
züyordu. Masasına götürmek üze
re koluna girince "Bonsuvar Feri
dun Bey, dedi, nasılsız oğlum?" 

Vücudümde bir heyecan şimşeğile 
beraber bir yerinme hicranının 

dolaştığını hiç unutmam. Beni a_ 
daşım Hikmet Feridun zannetmiş.. 
tL Kekeledim: 

- Arzı tazimat ederim. büyük 
üstadımız. 

Ben ve sesim onu garipsettik; 
yan gözle bakıyordu. 

- Efendim, küçük bir yanlışlık 
oldu galiba, dedim, bendeniz de 
Feridunum ama "Hikmet,. im 
yok! 

"Tıfh ekber .. in çehresi, biraz 
mahcup. pek çok müşfik bir tebes
sümle bir bahar seması gibi geniş. 
ledi: 

- Zarar yok oğlum, sen isme 
değil müsemmaya bak. 

Şair oldur ki g!işuna sesler geli:r 
müdam, 

Ril' nerdedan mııtribei nağme. 
sazdan! 

Yarab, şu titrek sabi vücudü üs. 
tündeki başa hilkatin hangi mu
ciz sırrını koydun ki ondan ezeli. 
yete fikir üluhiyetinin selsebili 

· akmaktadır? 

*** Yine bir güzellik mosabalrnsı 
ve yine Hamit jüri reisi. Fikirler 
son kraliçe Nazire hanımla bariz 
rakibi Mirsen hanım arasında bö
lünmüştür salonda münakaşalar 
oluyor Hamidin iradesi tek göz. 
lüğünde incilasaz olmaktadır: 

_Daima ve yalnız Bir sen! 
Der gibidir. Fakat "reyicüm. 

hur,. öbür tarafta ittihat etmiştir. 
Şairiazam fikri seliminden şüphe 
edilmiş bir şef iğbirarile meclisi 
terkediyor. İntihap ertesi günkü 
gazetelerde bir çekişme mevzuu 
haline getirilmiş, Hamitten ve re. 
yinden de bahsedilmiştir. Lüsyen 
Hanım bize telefon ediyor: 

_ Biriniz eve geliniz, Beyefen-
di çok hiddetli. Teskin ve tatmin 

edelim 
Doğan Nadi ile beraber koşuyo. 

ruz. Bizi antrede Lüsyen Hanım 
karşılıyor. Dahinin eşi telaşlı ve 
iki cepheli endişe içindedir. Ha. 
midin reyini kendisi yazmış ve 

Yazan: Feridun Osman 

Nazire Hanımı begendiği için o
nun adını koymuş. Halbuki Hamit 
reyinin Birsen Hanıma verildiği 

kanaatindedir. 
- Aman çocuklar, diyor, bunu 

sakın kendisine belli etmeyin. o 
kadar asabi ki bu kızgınlıkla val
lahi belki boşar beni! 

Kalbi Hamit için anne, sevgili, 
dost ve vefakar bir hami hislerini 
mezcederek çarpan b u ftlvt kadı. 
nm o andaki hayali, Hamidin tek. 
mil eserleri kadar kuvvetli ve ..• 
Ve ilahidir ... 

Hamit. koltuğuna yerleşmiş. gü. 
müş zarflı bardağında kahvesini i
çerken bize, hala içinde meşaleleri 
sönmemiş bir mihrabı aşk tüten, 
elli yıl evvelki Hamidin ağzıle ser. 
metli neşideler söylüyor. Tat'ihte 
sayısız huriler arasında ömür ge
çirenleri anlatırken gözlerinden 
bile kahkahalar dökülmektedir. 

Ara sıra, karısile birbirlerine ta. 

vizat vermektedirler: 
- Lüsyen kızmaz bu sözlere ço

cuklar! 
- Kızsam ne fayda, kadın bah. 

sinden başka şey neşelendirmez ki 
Beyefendiyi... 

Rey meselesine temas ediyoruz. 
"Tıflı ekber,, hırçınlaşmıştır. Bize 
tebliğ şeklinde kısa beyanat veri
yor. Not etmek üzere Doğanın 

stilosunu çıkardığını görünce şa.. 

kacı bir tebessümle dudakları bü
külüyor: 

- Ne güzel şey bu?. Biz de sizin 
gibi erbabı kalemden olsaydık. 

böyle kalemimiz olurdu! 
İkimiz de devri1en bir hicap da. 

ğı aJtında eziliyoruz. Ve kansızlığı.. 
mızdan, kızarmadığunız için mora. 
nyonız .. 

N ihayet bir gece; saat 12 ye 
geliyor. Telefon çaldı. Ahi

zeyi arkadaşım Murat Sertoğlu a. 
çıyor: 

LOKMAN HEKiMİN 

Gençlerde Burun f(anaması 
Burun • pek küçük çocuklar 

müstesna olmak üzere • her yaşta 
kanayabilir. Fakat yaşa göre o
nun manası, yani sebebi, pek de. 
ğişir... Büliığ yaşına varmamış 
çocuklarda burun, hemen her va· 
kit, yüzüstü düşmek, yahut burun 
üzerine bir şey çarpması gibi, ka. 
zalardan sonra kanar. Yashlarda 
türlü türlü hastalık scbebil~ ... 
Büluğ yaşına gelmiş, kız ve er

kek, gençlerde burun kanaması 
büsbütün ba~ka bir şeydir. Onla. 
nn burnu adeta durup dururken, 
hiçbir sebepsiz gibi kanar. Bazıla
nnda azıcık sert bir aksırıktan 
sonra yahut mendille burnu siler. 
ken veya burnu parmakla hafifçe 
temizlerken. Bazılarında da buru· 
na hiç dokunmadan. 

Genç kız, yahut delikanlı bur
nunda bir ıslaklık hisseder, men
dilini burnuna götürür, beyaz ii. 
zerinde pembelik görür, daha son· 
da koyu kırmızı. arkasından ince 
bir kan yolu. Daha ziyade tariie 
elbette liizum yok. Burun kana. 
masını herkes bilir ... Sulh zaman. 
larında insanlardan akan kan en · 
ziyade burundan geldiği için İpok. 
rat hekimin dilinde kan akmak de· 
nilince burun kanaması manasına 
gelirdi. 
Çoğunda burun kanaması tJek az 

sürer: Beş, nihayet on dakika. Çı
kan kan da pek çok olmaz: Elli ni. 
hayet yiiz gram ... Bazılarının ben. 
zi sararır, haşı döner. Pek sinirli 
olan gender arasmda burnu kana
yınca baırılan da olur. Kalb bir. 
denhire durur ama. o durunca bu. 
run kanaması da kesilir. Onun için 
genclikte hnrun kanamasından. 
beniz snarmasından, hatti bayıL 
maktan tela~a lüzum yoktın', 

Gençlerde burun kanamasının 
sebebi yok gibi göriinürse de asıl 
sebep gençlik, biiluğ yaşıdır. Bu· 
runun içindeki kırının zar zaten 
pek incedir. bazı yerlerde ancak 
bir miJimetre kalınlıkta. Bundan 

dolayı on un arasındaki damarlar 
pek sathi olur. Burun deliklerinin 
içinde her yerde sathi olan damar. 
lar pek <'Ol~ oldni?lı ı?İhi, fazla ola
rak. iki bunın deliğini aynan ke
miğin asa!!ı ve ön tarafında • tam 
da Parmakların dokunduğu ~·t>rdc • 
damarlar birbirlerine karI!?trlar. 

Genr1ik de iste hundan dolayı 
tesi"r eder. Bü1l'iğ vası ile kara kan 
dAmarlan ars.sındaki münasPhet. 
leri daha Ön<'~ ıle yaımıshm: Genç 
ktzlann JıacaJrJnnnda vaTisler. de. 
likıınhlarda v.arikoc;d <'ok olması 
biil(lğ yasınıla hormonlarm bazı· 
larımn ekc;ik f)lmasından ileri e:e. 
lir ... O sövlediğim verde ıte. lıir. 
birlerine karıc;-..n kara kan da. 
marlarında. bülı"ıi! vac;mda vııris
ler hasl} olur. Varic; demek. k:ıra 
kıın damarının sismf'c;i demektir. 
Sismis damaT d~ t'ahnk kıınam:ıya 
mi.istait olur. Röylc rahuk kanam1. 
ya mi.istait olan damar narın:ık 
dokunmasmdan kanıvaC'aih P-ihi. 
~mor ~·apnrkt>n biraz zoTlll haTt-k<>t
lPTdrn . P.'iinrsfr d11rmnktıın da kıı. 
nar. Hepsinde nsıl <ıPhrn hiilfığ ya. 
şı. hormonlrmn eksildi~idir. 

Fakat, biih')n vası denilince de. 
kJ?:larda on iki ifo on iic, çocuk
larda on üde '"" dört yas anfa~l
nıanuıhifır. ~iih'1ğ' yası kızlarda 
yirmi iki. erkeltlerde otuz beş ya. 
şında famam olur. 

Gençlerde, ~rnrlik !'lehehinılen 
bac;ka, hur11n iltihnhınd::ın, polip
Ierıfen ve daha türlii türHi sehen. 
)PrdPn dolavı d:ıt burun k:ımv:lhi. 
lir. O vakit i~e hıurun ve kulak mü
tehassısı karısır . 

Miitehassıs göriinreye kadu, 
burun kanaması han:ı-i sebepten 
gelirse ~elsin onu dindirmesini el· 

bette bilir!!iniz: Pamuk par(asım 
oksijenli yahut antinirinli suya ba. 
tıraTak bm•un deliğini tıkamak. 
Onlardan hulunamavınca en kola. 
yı, dayanahHeceğiniz kadar s1cak 
suya batırarak. .. 

= Hamit öldü. 

Ve telefon kapanıyor. tçim ne 
bütün lehipten dereleri, hılkt an 
bulutlan ve mahşeri emvatile l ür 
kıyamet geçmiş gibi... Bitmiş gibi ~ .. 
Vuruluyorum. 

Ona lazım değil uyumak için 
Ne uzaktan şemateti cumhur, 
Ne yakından me. aili beldan! 
Fakat Hamit nasıl ölür? 
Saatler akmaktadır. gazeteni n 

sayfaları değişip. dolup makiney e 
inerken ben o münkiri h~kika t 
perişan kafa ile, matem elbiseleri 
giymis kara kelimelerin cüceleı : 
alayından büyük Hamidin hicranı .. 
na bir damla gözyaşı dermeğe uğ
raşıyorum. 

Hamidin odasındayım. Bana o, 
diye bir tabut gösterdiler. 

Tabut, o hatibi sumtu ehkem .. 
Susan Hamit lisanile konuşan e

bedivet söylemektedir: 
Memat çekmede pişinde mes'ali 

tekbir, 
Hayat kılmada ardında nalei 

hasret. 
Ve arkasmdan bütün hayat; ta 

Kücükciftlik parkı sırtlarından 

Zincirlikuyuya kadar uzanıp ge
nişiiyerek ve hicranını bir gulgu
lei sükun ile haykırarak onun e
bediyete cülusu resmini yapıyor. 

Biz mezaristana önden varıyo
ruz. Nizamettin Nazif beni önliye
rek: 

- Yahu Feridun Osman. diyor, 
haberin var mı rezaletten? 

- Hayrola? 
- Hamidin mezannda bir tek 

kelime dahi söylenmiyeceği malii.

mun ola' 
İnanmıyorum. Biz ve gençliği. 

miz Hamidin nice tilmizlerini ade
me tesyi ederken o kadar yanıp 

yakıldıktan sonra ... 
- Evet ama. malesef bu söyle. 

diğim de hakikat ... 

Hü,kumet namına merasime re
islik eden Vali Muhittin Üstünda. 
ğın yaı;ına gidiyoruz. "Programda 
yok,, diyor 

- O halde lutfen zatialiniz hiç 
olmazsa beş on kelime söyleyin! 

- Yapamam. gırtlağımda nezle 
var, konuşamıyorum. baksana!! 

Hakikaten öyle .. Kelimeler dok
san altılı bir t~bih gibi bir sürü 
gevrek öhö öhölere dizili. 

_:_İsterseniz benim namıma Be
yoğlu kaymakam1 ~öylesin .. 

Fakat çehremde nasıl çizgiler 
görmüs olacak ki, kızdı: 

- Ne var, beğenmedin mi san
ki? 

İzah ettim, söz doğrudan doğ_ 
ruya ya sahsan hükumet mümes
silinin. yahut da edebiyat mümcs. 
sillerinin olmalı. Cenahında oturan 
üstad Refik Ahmede rica ediyo. 
ruz; itizar. İsmail Habibi bir i?.Ze
tinefs meselesi karşısında bırak. 
mak istiyonız, haz1r1ığı yok .. 
Nizamettin. Hıfzı Tevfik, Agah 
Sırrı, Meliha Avni. hayır haVlr. 
hicbiri. bir dehanın topraifa indiği 
dakikadaki hissiyatın ifadesi me
suliyetnii üzerine alamıvor. Hal. 
buki tabut söylenmektedir: 

Ricaligayp cemaat, hatip. hatifi 
gayp 

Ukule secdersan bir kiil<>nt mim
berdir!.. 

Nizam bana dönüyor: 

- Peki ruhum, sen neye söyle. 
miyorsun yani? 

Ağlanacak halimize J:rillmeğe ca
Jıgıvoruz. Bir arkadasile konuşa

caiı şeyi mektupla ;azan ve Ha
nıitten ona kadar ne aşılmaz deşti 
glı.hlu olan ben mi? 

Nutku tutulmus elli altmıs bin
lik bir cemaat, onu çicekten bir 
zirvei hüsran altına bırakarak dö
nüyoruz. 

Sükfttu bir mezarın, feryattır 
miithiş! 

Ayvahkta Zelzeleler 
Ayvahk (TAN) - Burada. ayın 

28 inde iki siddetli, ayın 29 unda da 
iki hafif zelzele olmuştur. 

s 

ta~!Uifi!D 
Balkanlar · -ı. t '. 3 c1 

Etrafında Dönen 
Siyasetler 
Yazan: Sabiha Zekerlya Sertel 

1939 harbi, Cihan Harbinin ne. 
ticesinde tekarrür eden vazi· 

yeti, yeni baştan gözden geçirmek 
için açıldı. Bitlerin Versay muahe. 
desini yırtmak, ve daha ileri emper. 
yalist emeller güderek büyük Alman 
imparatorluğu kurmak emelilc girdi .. 
ği bu harpte, bugün yalnız 1914 hu· 
dutJarile iktifa etmek isteyişi, bu ga. 
yede kendisine yardım edecek mütte.. 
fik bulamamasından ileri geliyor. 

Bugün Balkanlar etrafında dönen 
siyaset, evvela Balkanlılar arasında. 
ki statükoyu bozmak, Balkanlılan 
birbirlerinden ayırmak siyasetirur. 
Bu ayrılığı temin için, muhtelif dev· 
Jetler Balkanlarda faaliyete geçmlŞ.. 
lerdir.. Balkan devletlerine birbiri 
aleyhine yapılan vaadler, evvela bu 
devletleri birbirleri aleyhine kışkırt.. 
mak, Balkan anlasmasını bozmak, 
tek başına hi~bir kuvvet ifade e
demiyen kiicUk · parçalan kolaylıkla 
yutmak içindir. 

Cihan Harbinde, harbin Yo~oslav• 
yada ba~laması, Balkanların harp 
sahası yapılması, çarpışmak isteyen. 
büyült emperyalist kuvvetlerine ken
di topraklarının dışında daha kolay. 
1ıkla t'arpı.,acakları bir saha olduğu 
içindir. Bugünkii siyasetin seyri de 
'buraya doğru akmaktadır. Balkanla" 
yeniden harp sahası olacak, büyük 
vaadlere inanarak şu veya bu tarafa 
temayül etmiş devletler, harp sonun. 
da ya galiplerin nüfuz mıntakası, ya 
tamamile mfütemlckesi olaraktır. 

~ Balkanlılar senclcrdenheri bilyük 
ı levletler arasında, Balkanlar etra
i 1nda dönen siyasetin, kendi istikllL 
1 erini tehdit ettiğini ancak Çeko~lo. 
v ·akyamn istilasından sonra anladı
lı ır. Rıına rağmen kuvvetli bir Bal
k an konfederasyonu yapıp, hilyük bir 
kı!lvvet halincle bu harpte bitar1lf kat.. 

m anın. kendi aralarındaki davaları 
ha lletmenin yolunu bulamadılar. 
B~ ılkan festivali yapacak yerde, 
Br lkan konfederasyonu yapmış olsa. 
laı -dı. bugün Balkanlar ne kanşık ri. 
yad daJaveraların sahası, ne de bir 
harp mevdanı olurdu. Küc::ük toprak 
fed nkarlıklnn yapmamak, büyftk 
toprak iddialan arkasında koşmak 
Bal \canlıları bugiine kadal' birleşti.: 
rem ('di. Simdi yaklnşan tehlike kar. 
şısırrda bir oraya. bir buraya olan te.. 
may iiller. küciik mam:umelcr halin
de t oplanro;;Jnr, kuru hir cırpmıştan 

ha"Jrn bir şey değildir. Balkanlann, 
Balkanlılara ait olması için, bütün 
harid kun·cflerin dı~ında kuvvetli 
bir ı1 :~1lkan birliği ve her Balkan dev
letin r vasamak hakkı veren bir Bal. 
kan k~nfederasyonu Iiizımdı. Konfe.. 
dere Balkanlar hu harpte bitaraf d&
hi k r. 1ahilirlerdi. Bunun kin daha rıt
man cok g('C değildir. Yann kii~ilk 
iddiP.hr pesinde hiiyiik istiklallerin 
ffe o· rtııdan knlkınası miimki1nıutr. 
Ru h nrhc bitaraf kalacak, Balkan 
ılevle tkri arnsınıfaki meseleleri ken.. 
di kP' ~dilerinı:~ hallederek bir Ralkan 
konfr derasyonu, ii:•erine sarkarak te.. 
l'avfö {i hn kuvYl"te kar•ıı mPtin blr 
kale<l İT. Yarın harp ı;onunda ku~n 
tevril mis Balk:rnlnr. hii ·iik avc1lann 
silahı .. a El'' olmaktan başka bir neti. 
ce ,.C? ·nıi •cccktir. 

=================== ........ -
icra Memurluau 
imtihanı Yapıldı 

Dilr 1 adliye encümeni icr;:ı ıııemuru 

namze eli olacııklnrın imtihanlarını 

yapmı fhr. İmtihana icra memut'la. 

rmdan 13 kişi istirak etmiştir. İmti

han ağ ~r ceza mahkemesi salonunda 

Adliye encümeninin nezareti altında 

yapılmı stır. Sualler Ankaradan mü
hürlü b ir zarfla gelmiş ve heyet hu
zurunda açılmıştır. İmtihan kağıtları 

da toplanarak yine Adliye Vekaleti. 

ne gönd ?rilmiştir. Kazananları Adli

ye Veka. !eti tesbit ed.:cektir. 

---o---
Gümı ·ük Varidatı Arttı 
Şehrim iz gümrüklerine ithal edil

miş olan malların ve son günlerdeki 
ihracatın temin evlediği irat üç mil
yon liraya ı baliğ olmuştur. 
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D~olmababçe F aciasınm Meclisin 
Muhakemesine Dün Açılış 

Molotofun 
Nutkundan 
Çıkan MCina 

:::~:::!~~~~:~~::- lzmitte Başlanıldı Tafs~~ı 

BütünDünyaMolotofun 
Nutkunu Tahlil Ediyor 
ve Mütalea Yürütüyor 

Fakat Sovyet Rusyanm vaziyet;. hassa dikkati çekmekte idi. (Başı 1 incide) 
h"-1 A A d ~ . -"·h K r d" ... . lf d d HA d" B. s 1 ~ "b. taraflık ihtiyatkir siyasetini kati su-cua vrupa nazann a tamamen ay- .>i!lll 1 iÇ ver 191 a e e, a ıseye ır e 'ı;71 1 Saat 1'4,50 de içtimaın başlamak 
dınl,anmış değildi. Moskovanın Al- üzere balunduğunu btldlren Z:ller rette reddetmiş ve iııkişaf halinde 
manyaya fiilen yardım etmiyeceği llfkmakta Olan Halk Sebebiyet Y.ermiştir, Dedi çalıruJa başladığı zaman, bütün me- bulunan Avrupa harbinin mahreklne 
anlaşılıyor, fakat aradıtki anlaşma lnıslar ;jrerlerini almış bulunuyorlar- dahil olmuştur. Kendi harplerinin 
yapılacak yardımın hudut ve şümu. 1cmıit, 1 (Husust Mabablrimiz bil- kendisi halkın arasına karışarak. dı. sahasına mümkün olduiu kadar faz-
lünü tayine kAfi gelmiyordu. Sovyet. diriyor) - Atatükün aziz naaşları- "ben emniyet müdürüyüm, r• edL at esnada, Cümhurreisi İnönü, la bitaraf devleti sokmıya çalışan İn
ler bir taraftan Baltık denizinde ha- nr n İstanbulda halk tatılfından ziyn- rim, ileriye gitmeyiniz, bhiblrlnizl it- .met ımecllsini şereflendırmişler ve giltere ve Fransa, bundan çok mem-

d · ı ı· d D ı bah - · · ·ı ~ ı .a'- nundur. Türkiye acaba bundan neda-va ve enız üs eri tesisine devam e- re ı sırasın a oma çe sarayı o- meyınız, ezı ecekun z,. w 3 ..,., bayları- meclis önbde batta murika olduğu 
diyor, h·atta Polonya ve Litvanyada. ni indeki ezilme hadisesinden dolayı dığını, fakat bir le1 gibi akmakta o- halde tbir kıta asker tarafından se- met edecek mi? Bunu keşfetmiye uğ
ki yeni Alman hududu boyunca d( !ivlet §Urasınca haklarında lüzumu 1 la halkın ba hldiseye sebebiyet ver- limlanmış, Millet Meclisi Reisi Ah. raşmıyacağız. Komşumuzun narici 
Zigfrid hattına benzer bir müdafaa m uhakeme kararı verilen es.ki İstan-. diğini ve bu !fte ne tedbirsizlik. ne dülhalik Renda, .Baavokil Doktor Re- siyasetindeki bu yeni unsur lan kay-

b 1 · ·· d ·· ·· h le ç ır • - detmek ve hadiselerin seyrini dik-hattı tesisine teşebbüs ettiği bildiri- · a emnıyet mu uru ve a n o- de ihmmlln asla mevzuubahis olamJ,. fik Saydam, vekiller,heyeti ve riya-
li ord alis. Salih Kılı · · ...... - ~-..ııı• katle takip eylemekle iktifa eyliye-Y' u. rı ım v ı ç ve muavını yac.....- llO)'.&CU&. set divam azalan tarafından karşı-

M olotofun evvelki gün Sovyet F. :anıran hakkındaki davaya bugün O aman taym•bmJara, emniyet laııımştır. ceğilz. M 
Şurasında irad ettiği nutuk or. bora ağır ceza mahkemesinde baş- şube müdürlerine komiserlere ve ka- Milli Şef doğruca kendilerine t11ah. ondranın ütalaa11 

talığı az çok aydınlatmış bulunuyor. l.ıı.:ndı. nıkol1ara Terdiji emirlerin saretinl. ms thrireye çıkmışlar ve saat tam 15 Diinya matbuatı bugün Molotofun 
Bu nutuktan vazıhan anlaşılan şu- Mahkeme riyasetinde Nail Türe, okudu. de Millet Meclisi Reis vekillerinden nutkunu tahlil ediyor ve mtitalealar 

dur: E h:alıklarda Sabri ve Celil bulunuyor Beis JaencUslııe fÖYle bir 11181 sor- Befet Canıtez, riyaset kürsüsüne ge- yürütüyor. 
ı _ Sovyetler Almanlara askeri 'l'a iddia makamını da Hamdi Doğu cin; lerek yoklama yapılacağım bildirmiş- Londra gazetelerinin başmakaleJe. 

yardımda bulunmıyacaklardır. Ya. ;~gal ediyordu. - ltaplyı Jdmhı kapad11Jnı bili- tir. !Bu yoklama sonunda Refet Ca- rinde işaret ettikleri başlıca nokta, 
pacaklan yar~ iktısadi sahanın dı. . Salih Krlıcuı llaJesi !Ol" 1D1llUIRIZ? mtes, ekseriyet bulunduiunu ve Sovyet Rusyanm bitaraf kalmıya az-
flll8 çıkmıyacaktır. İktısadi yardım Suçlular mahkemede bizzat hazır Salih Kılıç bilmediğini s(Syledf. Cümlıurreisinin açış nutkunu irat l"- metmiş olması keyfiyetidir. 
yapmalarının da sebebi, memlekette l>ulundular. Davacı olan Raufi Man- lCamraınn iloJai dece/lbıi bildirerek kürsüden ayrıl • Daily Telegraph, diyor kl: 
vaktile Almanyadan getirtilen maki.. ;ras gelmemişti. Salih Kılıcın vekale- Bund.ml 90D1'a eski Emniyet mfldiir DUfive biraz sonra da Milll Şef bü- "Bitaraflık. nutkun esasını te§kil 
nelerle kurulan fabrikalarda artık tini Kocaeli baro reisi Celil Tek ve muavini Kamranm BOrgUSuna ge- tün: meclisin coşkun ve sürekli al - etmektedir. Berlin, bütün dünyaya 
kullanılın hale lın. b 1 b TT"--- da İrfan !:: .. tr.;,. de- 1.u.ıı da ı..+ı-... sal · sürprizler vadetmiş idi. Filhakika az ge ış u unan azı nuııuanın ..-.w çildi. Kimran, bfıdbenin sabık em. -...,..an arasın MjUWA onuna gı. 
techizatı tedarik ederek bu fabrika- Tuhte etmişlerdi. niyet midürü tarafından ifade edil- remeJt riyaset kürsüsünü işgal eyle- Molotof, bizi bir takım sürprizler kar 
lan yeni bir hale sokmak ve istihsali Suçluların hüviyetleri tesbit edil- diği şekilde,.._. .. ettlA;-• bu gı·bi m1şlerdir. ~ şısında bulundurdu. Fakat bu sür -
arttı aktır dikten S l'h K l KA ---J- ~ C .ıw T prizler, Berlinin evvelden haber ver-rm . sonra a ı ı ıc ve amran hadiselere dibıyanm her tarafında o.-un. nahlirat 

M 1 t f Alm • k k L kileliler Salih Kılıç dedi miş olduguw sürprizler mahiyetinde o o o un anyaya arşı u sorguya çe • rastlandığını ve battl Londrada kral DakikalaJ'ca süren bu alkış ve te-
landığı dost lisanı samimi değildir. ki: Corcun taç giyme merasiminde bir z:ahirat içinde Milll Şefin irat ettik- değildi. 
Çünk- S tl Alın · ş.'1.- devl +... 1·-1- 1-mda ı'tti Dünya, Sovyet Rusya siyasetinin u ovye er anyanın samı. - urayı e"'se WAAAl - çok kimselerin ezildiltnl, bun]mm leri nutuk, baştan sonuna kadar sık 

· t• · şI d k d' h dil ı- uh k me kara hayrete şayan deilişiklikler göster -mıye ıne manmamı ar ır, ve en !.,, az e en uzumu m a e - önlenmesi mümkün olmıyan semavi m n "bravo,, seslerile ve bilhassa ~ 
le · · d rı 1 d t 1m 1 kan dal t · ı · muva mekte olmasına alışm1..+1r. Fakat Mo-rınm e nazı er e os o a arına nnı un ve a e ış erme - hadiselerden doğduğunu ve bu hidi- ı:rmtlrun dış politika ve Türk ordusu- j• 

._,_.. kt N · Al h fik - - K · azıh lotofun çok büyük bir ciddiyetle yap-

.&lllAatı. yo ur. azı manyım, er gormuyorum. arar gayrı v - sede hiç kimsenin mesut tutulamıya- büyük kuvvetine bütün Türk 
d kr ·1 ı l s dir K da ·· ·· ım tertib t bo- mış olduğu beyanat karşısında şao::1r-zaman emo ası er e an aşıp ov- · arar çozu e a ınm cagıw nı, fakat vicdanen çok muztarip milletinin inanım ifade eden kısım- r 

1 · ı h' d- b'l' M ı f zuld w d be.hsedili' S h lde mamak elde değildir. M~lotofun söz-yet erın a ey ıne one ı ır. .ı: o oto . ugun an yor. ~ u a • bulunduğunu söyledi. lan, ''bravo, yaşa,, nidalan, şiddetli 
-ı -1 . k d d w• • • w• b k t t rt•b t ld lııı J !erini ciddi telakki etmiye imkan bu.. 
Q çu en ne a ar egıştırırse degış- u ayı , e ı a ın evve en a - Reis Kamrana dedi kf: ve SÜl'ekli alkışlarla karşılanmıştır. 
tirs 1 l hrif ed N. ld w •• t · k""~'dır' lunamazdı.Mumaileyhin ileri sürmüş in, rea ite eri ta · emez.. ı.-ı mış o ugunu gos ermıye ~1 • - Kapıyı kimin kapadı~ı biHyo Cümhurreisiıniz, açış nutuklannı 
tekim Molotof, Hitleri artık mütecrı... Çözüldüğü bildirilen tertibatı be- musunuz? sayledikten sonra içtima salonunu olduğu deliller, tamamlle siyasi bir 
viz telakki etmediğini, Almanyanırr nim önlememe maddeten imkan yok- Kamran, kapının kfmtn tarafında·n ayni coşkun tezahürat içinde terke- hattı hareket için mukaddeme teşkil 
sulh · k • .. ld ğ - tu. etmektedir. Vasıl olmuş oldu~ neti-ısteme te samımı o u unu soy- kapandığım bilmediğini, fakat kapı: derek hususi dairelerine çekilmişler-
lerken, bir taraftan da Sovyet Rusy s Salih Kılıç, halkın Atatürkün naa- açık olsa idi on bir kişi yerine ~- dirı1.1· ~· .. ...,._.._.~!'r'l"81M"ellm'IM"telt:i~ce~is~e,~·=b~a~!k~:~bilor~as~C:: 
Almanyaya karşı miidafaa tedbirleı:'i şını muntazaman ziyaret edebilmesi ıenııe Jdşlnfn ölecelini ve k...,umı Jr.:a. _; e -
almakta devam etmektedir. Baltı '- icin icap eden tedbirlerin isabetli bir panmıwnda ilabet olduAunu etrıifl- rar kürsüye gelerek reis intihabatı ran meşgul olduğu ~y, Almanyanın 

f' ~ 1 d ğını ziya. degwil, Sovyet Rusyanm menafiidlr. denizinde alınan bfitün tedbirler, d·!ı- şekilde ve tamamen a ın 1 ' le izah ettJ. yapılacağını tebliğ eylemiş ve yapı-
b l d ·k· ·· evvel halk Yeni dostu, ondan ekmek bekliyor-mokrasilere karşı değil, Almanya~p:ı ret aş ama an ı ı gun • Şahitler ilinlenecelt lan seçimde 359 rey ile ve mevcudun 

karşıdır. ziyaretinin ne suretle yapılacağma ittifakile Abdülhalik Benda riyasete du. Halbuki bu1,1un yerine kendisine 
2 _ Rusya, Lenin.in çok eskiden dair büttın llıtlmaTierl g5zönünde bu- Müddefmnumt, şahitlerin dinJ en - ayrılmıştır. müsbet hiçbir taahhildji tazammun 

emperyalist devletler arasında bir lunduran bir talimatnamenin alakalı mesini talep etti. Mahkeme, ye1dınu Bu netice ilzerine alkışlar arasm- etmiyen bir takım güzel sözler söy. 
dünya paylaşması harbinin muknd. memurlara tamim olunduğunu ve 55 l bulan şahitlerin İstanbul i.k'inci da kürsiye gelen Abdülhalik Renda. lenfyor. İstisnai olarak müsbet olan 
der olduğu hakkındaki tahmin ve J::e. her türlii tedbirin alındığını en ufak ağır ceza mahkemesi va6(tasile din- şu sözlerle riyaset mevkiini işgal ey- bir ~ varsa, o da denmlı bitaraflı-
lıanetine inanmıştır, ve bugünl~ü noktalara kadar düşünüldüftünü, yol- lenmelerhıe ve mahkemenin deObu n- lemi§tir- ğın illnıdır.,, · &. 

harbi bu kehanetin bir tahakkrıJm ların ikişer kilometre llerdeJt kesil- yın 29 uncu çarşamba gününe,bıra- "Arkadaşlanm, Tekrar reisliğe Fransızlara Göre -
"-- b·ı- kılmasına karar verdi. ' p ri t 1 rin - M 1 t f gı"bi görmektedir. Onun için Mod-;o- diğini, fakat heı: şeye rae; ... en u un seçmek suretile hakkımda göster- a s gaze e e e gore 0 0 o un 

va harbin garp cephesine inhisar et. bu tertibatın halkm fazla olan tees- Mahkeme 2,5 saat sürdüktt!4'. sonra mek lutfunda bulunduğunuz yük- nutuk, Hitler için bir hayal intizarı 
mfyerek genisliyeceğine ve bütün sür ve heyecanı sebebile bizzat halk nihayet buldu. Salih Kılıç ltnıw:lan •ek itimattan dolayı her birinize teşkil eder. 
~lünyaya yayılacağına kanidir. fliov. tarafından iblll olundu~u ve halk İstanbula hareket etti. Oradathir gün ayrı ayrı şükran ve minnetlerimi Ordre sazetesinde Pertfnu diyor ld: 
._t Rusya bu emperyalist ve dmnm. akınının önüne geçilemediğini, çünkü kaldıktan sonra Çoruma gidı!:eektir. .. ............... Vazifemi ifa ederken bil- Alman diktatörü Moako•aYI din1erken. 
J - ~.J - u..w-.. ......_ Molotof un vaadini tutup tatmıyacaimı 

yı paylaşma harbinden uzak kat inak 

1 1 
· d k• So K b• tün arkadaılardan kıymetli müza- merak etmiıtir. Hitler timdi tenevvür et-

niyet ve kararındadır. Çünkü o ı em- ta ya a 1 n a J?rie heretlerlnl esirgememelerini bfi • miş bulunuyor. Sovyet ~qsya bitaraf kal-
peryalist ve kapitalist devletlerle el. . ! && husa rica ederim." maktadır. Almanya .kendisinden ancak te. 
I k b 1 i · .a.. Meclis ikinci reisliklerile idare A- sadilfl ve mahdut bir miizaberet beldiye. 

e e verere u pay aşmaya ştırıll!'i. e.. D • •kı• w • Et f ] bilir. Zira Sovyet HarlciJ'e Nummn nut-
demez. Yapabileceği şey harp~trı u- eg"' ışı ıgı ra ınıc a mirlikleri ve divan katiplikleri için ku 111 üç noktada hiilba edilebilir: 
zak kalarak kuvvetlenmek ve~ıcınra yapılan seçimde reis vek11llklerine ı - Serbest kalmak, 
emperyalist devletlerin yorgııı:nlu. ren makaleslnl tebarüz ettlmıekte- doktor Mazhar Germen, Refet Canı- 2 - BitaraOı:iı muhafaza etmek. 
fundan istifade edebilecek Jıı akim fB•'1 t incide} dir. tez, Şemsettin Günaltay. S - Muhaııamatı durdurmak için her 
bir vaziyet kazanmaktır. Bununı için kabine tebeddülü ile uzun uzadıya -==:::::ıı:ı====-======-=====- İdare amirliklerine Halit Bayrak şetf ,..pmatı, 

1 1 Molotof tarafından Alman]'a)'a kartı bll-
de şimdiden harbin kendi hudııı elan. meşgul olmaktadır. talya • nCJiltere (Beyazıt), İrfan Ferit Alpaya (Mar- dirilen ve her zaman devam edecek olan 
na sirayetine ml\ni olacak ted't~irler Londra gazeteleri umumiyetle çok din), doktor Saim Uzer (Manisa). dostlukta bir avutma sezilmektedir. 
almakla meşguldür. Molotof, Likıltık ihtiyatlı bir lisan kullanmaktachr. y•ıcaref•ı Çok Divan katipliklerine de Vedit Uz- Genevleve Tabouii de Oeavre cazetesin-
denizfnde ve Polonya hududutıd a a.. Fakat Londrada hüküm süren kanaa. ' gören (Kütahya), Bekir Kaleli (An- de ıöyle diyor: 

iman Üd f edb 1 . i B te göre, kabineye alman yeni şahsi- Gen·ışı·ı ror ten), Kemal Ünal (İsparta), Cavit Vu.. Nutuk, bu nutkun fevkal&de bir hldtıe m a aa t ir enn n, '. usya- ~ teşkil edeceğini ilin etmit olan Berllni 
nm selameti namına zaruri olduiJ unu, yetler daha mutedil ve daha salim fi- ral (Niğde), doktor Sadi Konuk (Bur memnun edecek mahiyette d~iildir. Bertin. 
yoksa Baltık devletlerini veyah cıt di. kirli kimselerdir ve nazizme baş eğ. Londra, 1 (A.A.) -- fngillz • İtal- sa), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). Ruı • Cermen tesanUdfiniln teJ'ft edilmesi-
ğer komşularmı Sovyetize e tmeğt miyecek şahsiyetlerdir. yan ticaret anlaşma larımn tevsii Aynlmı§lar ve söz alan doktor Maz- nin daha hususi ve bilhaHa daha taarruz-
düşünmediklerinl, hiçbir meın leke. Yorkshire Post gaı:etesintn askeri meselesinin tetkik ~tllilmekte olduğu har Germen tekrar reis vekillikleri- kir bir mahiyet alacağını zannediyor. De-

it muhabiri İtalyan kabinesindeki deği. bildiriliyor. ne intihap suretile tecelli ettirilen iti nilebilir ki, Molotofun nutku, beynelmilel 
tin dahi rejimine kar1şmadık:Jlann1 siyasetin şimdiki donelerinde bh;bir deği-
söylernektedir. şikliğin İtalyayı, Mussolininin Ha- Financial News p~ bu ba- mattan dolayı gerek şahsan, ve gerek şildik J'8pmamııtır. tstfkbll için bir tcY 

3 - Sovyet Rusya, garp devl~·tleri beş harbinden evvel düşündüjffi vec. beri veren siyasi muihabiri ilave edi.. arkadaşları adma şükranlanm bil- söylemek- imklnıızdır. Kremlin ne Bedin 
De Almanya arasındaki harbi df !ınok. hile diğer Akdeniz devletlerile tes.. yor: dirmiş ve demiştir ki: arasındaki münasebetlerin bugüalrü vui. 
rasinin nazizme karşı bir h~cur nu te- n1d mesaiye sevkedebileceğinl bildir- "Bu müzakereler memnuniyeti --Buna llyık olmıya çalışacağız. yeti hakkında da bir JeY söylemek imklrı-

1 b h b mektedir. · bir ı· ·1 .... +.m takdirde Bunda muvaffakıyette, en büyük a- sızdD".,, akki etmekte, yani u ar f, bir ne. mucıp ne ıceye u~~ Jour ve 'Pettt Parialen ıasetelerlne r6re, 
vi ideoloji kavgası halinde göm :.ekte. Parü gazetelerine göre İtalyan - İngiliz ticaneti, harpten ön- mil müzaheretiniz olacaktır.,, Molotof, Hitler lımlnl tallJ'8D bir mlitte-
dir. Moskovamn bu iki ideok ıji ile Parlste bu mevzu ile meşgul olan ceki hatta zecri tedlhirlerden evveL İntihabatın böylece tamamlanması hiıni müdaf" için avukat roliinll o:rnamıı-
de alakası yoktur. Hatta Molc tof, i.. siyas! muharrirler Fransız _ İtalyan ki seviyesine yiikseh!·cektir. m takiben bir müddettenberi hasta tır. Molotof, ne çalınan Avusturyıa ve Çe.. 

d 1 ·ıh b. i b' · t w d. h Digwer taraftan tıaı···an. Alman ti- olup iyiJelm'leSi için mutlak istirahate koslovakya, ne de katledilen Polonn hak-eo OJ ar ın ır nevı or a c eg ın havasının bugün veya öbürgün a- ._, ır·-- kmda bir kelime a6yJememiıtir. Molotof, 
harplerine benzetmektedir. E ,ff naen- kikaten berraklaşacağım söylüyor careti, kabil olduğu kadar fena bir ihtiyaç gösterilmesinden dolayı ve- Hitleri müdafaa ederken, Ucretlnl ltıtemek
aleyh bu kavgaya karışmak la bir ve bu iki Latin memleket arasında vaziyettedir. İtalyarllann, 4iMJ mil- killikten isüfa eden Ticaret Vekiii tedir. 
fayda görmemektedir. tam dostluğun hüküm süreceğine i- yon rayşmarldık tu1ınıuş bir bakiye- Cezmi lllrçinin yerine Aydm Mebusu Muhtellf Memleketl•rde 

4 So t R b 't f k alacak- nanıvorlar. si vardır. Alman hilkumeti de, bu Nazmi Topç(ıoğlunun tayin edildiğini - vye usya ı ara .• Norveç Molotofun nutkunda ileri 
trr k l nnın bitaraf! gwı cıa hu .. r F' t • d Vladl · ,.._ meblagwı, ttalyanm ımuhtaç olduğu bildiren Riyaseticümhur tezkeresi o-ve omsu a ı • ıgaro gaze esın e, mır v•- gittiğine ve Finlandiyanın istiklaline 
met edecektir. messona göre, · yeni hükumet de kömür ve diğer ne\lıi mallar gönder- kunmuş ve önümüzdeki pazartesi gü- uygun olmıyan taleplerde bulundu. 

H l As S vyet Rucıvanın Leyne~ "M l' · hükA t' dit - le k mek suretiyle tesvi~J"" etmek ni•et.in- nü toplanmak üzere içtimaa nihayet u a a 0 ~J ıı - usso mı ume ı,, ve oy a. -.r- J ğuna kanidir. Finlandiya sfyast mah. 
milel siyasetinde büyük bir değişik- lacaktır. • de olduğunu iıd:lu leyıemeıni§tir. verilmiştir. felleri nutuk yüzünden hayret için-
lik yoktur, Hadiseler mecbu r etme. Gazete diyor ki: * dedir. 
dikçe Rusya harbe girmiyece ktir; bi- ''Telegrafo cazetesinJn ırec;enlef'ı1e neı- Mes.+ lir ·Evlenme Ankara, 1 (A.A.) - Cümhurreisi-
likis sulhü tesis için elind;e n geleni rettııti bir makalede !talyanın hiçbir başka İnhisarlar şube mifidürlerinden Be- mtz İnönü, bugün Mili~ Meclisinde Amerikanın demokrat mebusla. 
yapacaktır. Dünya ihtilfili peşinde mülAhazayt hesaba katmaksızın yalnız dl Bektaşın kızı vı~ Anadolu ajansı nutuklannı irat ettikten sonra saat nndan Mister Mak Kornak, Moloto. 
değildir. ı kendi mefaatlerinden mülhem oldu~ müdürü umumisi JMruvaffak ve Ha- 16,50 ye kadar Büyük Mfllet Mecli. fun nutku üzerine Amen"ka hükiime. 

bildirmekte olması dikkate şayandır; Öy- N M · d kalını .. 1 li t J ti i M k dakl s f• · i · k Vaziyet böyle olunca, 1\ Jolotofun riciye katibi umumıi:5i uman • ene- sm e ~ar ve mec sen ayrı ır- n n os ova e ırın gen çe -
- le zannedlvonız ki, Qç taraftan yapılma . ldiltf 1 

nutkundan enziyade mütees sir olacak nöbet değiştirme realist siyasetinin ameıı meneioğlumm ,.eğe!Iıleri Bayan Ne- ken gelişlerinde olduğu gibi mera - mest lAzım ge 6 n , çQnk!l Moloto. 
olan hic şüphesiz Almanyad ır. Çünkü tatbikatından başka bir ~ detlJdtr:" vin Bektaş ile Zek"i SlrmeDin nikah- simle uğurlapmışlardır. fun taleplerile beynelmilel kanun 
Hitler Sovyet askeri yardm ana güve- Oeuvre gazetesi 'başmakalesinde lan bugün Beledi)IE! daireskıde aile- Meclisin önünde toplanmış olan ahklmına meydan okuduğunu söyle. 
nemiyecek ve kendi da~ mı bizzat Popolo d'İtalia ırazetesinin, İtalyanın leri erlr:h.ınm huauıwada aktedil. kalabaldt bir halk kütlesi Milli Şefi mlş ve bu sözleri alkışlanmıfbr. 
ve tek başına halletmeğeın.w.cbur ka. hür, miistakil, bitaraf bir lsviçrenln mtştir. Ge~ nti1nf! saadet temenni en içten sevgi tezahüratile selAmla- Birleşik Amerika siyast mahfille-
lacaktır. idaresindeki esaslı menfaatini bildi- ederiz. mıştır. rlnf ve efkan umumlyesinl İtalya. 

1 Alman Vapurlarını 
Sovyet Rusya 

Satın Alıyormuı 
Kopenhag, 1 (A.A.) -

Politiken gazetesinin Ber
lin muhabiri, Sovyet Rus
yanın halen Rus lin,anla
rında bulunan ve İngiliz 
ablokası korkusu ile bura
lardan çıkamıyan bütün 
Alman gemilerini satm al
mayı kabul ettiğini bildir
mektedir. Bu vapurlar. bel
ki yakında, limanlar dısm
da görülecek, fakat Rus 
malı olarak, Rus bandıra
sını taşıyacaktır. Bremen, 

1 

belki bunlar meyanında bu
lunacaktır. 

--===-
mn bitaraf kalmak istediğine delil o. 
larak tefsir edilen İtalya kabinesi 
deiişikliğinden başka, Molototun nut 
ku da şiddetle alakadar etmektedir. 
Son zamanlara kadar Vaşington dip
lomasi mahafili, Alman • Sovyet an. 
laşması, münhasıran idarei maslaha. 
ta müstenit ve sağlam ve devamlı bir 
esastan ari teJ.akki etmiye mütema
yildi. Hal'iciye Nezareti erkanından 
birçoğu, bilhassa Birleşik Amerikaya 
karp Mos\ovanın btarafiık muhafa. 
za edeceği zamanında idiler. City of 
Flint hadisesi, Birleşik Amerika el. 
çisinin maruz kaldığı muamele, Sov. 
yet matbuatmm bitaraflık kanunun
daki tadilata karşı açtığı mücadele 
ve Molotofun, Sovyet • Finlandiya 
mfha)&erelerıne iiıftdahale ederek bf. 
taraflıktan uzaklaştığı yolunda, Roo. 
sevelte vW olan tarizleri, Amerika 
zimamdarlannm fikirlerini derin 111-

rette değiştirmiştir. Pek çok kimse. 
ler şimdi, Alman • Sovyet ittifakı. 
nm haklld olduğunu ve Avrupayı 

Alman - So~t!i'~akkümtlr albna 
almak için demokrasiler cephesine 
karp milcadele etmek hususundaki 
müşterek arzuya müstenit bulundu. 
iu kanaatini edinmişlerdir. 

Holandada çıkan Het Volk gazete. 
si Sovyet - Alınan münasebetlerinin 
daha sıkı bil: halE: getirileceğini yazı.., 
yor. 

~iman Sefiri 
Londra, 1 (Hususi) - Moskovadan 

verilen bir habere göre Almanyanm 
Moıkova sefiri Almanyaya dönmek.. 
tedir. Bir rivayete göre sefırin dön. 
mesiııe sebep, Berlinde toplanacak 
süfera konferansında hazır bulun· 
m.aktır. 

Yunanistan ile 
ltalya Arasındaki 

Müzakereler 
Roma, t (A.A.) - Havas ajans!nm 

öğrendiğine göre, İtalya ile Yunanis
tan arasında ademi tecavüz paktının 
akdi gecikmiyecektir. İtalyan dipler 
masisi bu paktın iki memleket ara
sında Arnavutluğun işgali ile hldls 
olan bulutları dağıtınıya ve A vnıpa
nm doğu cenubunda barışın tahkimi
ne hizmet edeceği 1'enaatindedir. 

Londra, 1 (Husust) - İtalya ile 
Yunanistan arasında bir ademi teca
vüz paktı akdedilmesine girlşflme!'i, 
İngilterede sulh ve müttefikler lehin
de bit hareket sayılmaktadır. 

lı Banka11 ikramiyesini 
Kazananlar 

Ankara, 1 (TAN) - İş Bank1s1 
ikramiyesi dün çekildi. B'n lira fs. 
tanbulda 8599~ h~sap n11maı:"alı Re
fete isabet etti Beser :vı1z Ura kazn· 
nanlar Adanada 831. İzmirde 1491A 
ve 250 şer lira ise. Ankaradn 30475 
Konyada 3783, İstanbulda 67186 nu. 
maralı hesap sahiplerine cıkmıştır. 

Yeni Ticaret Vekilimtz 
lı ln~•nda 

Ankara. 1 (TAN Muhabfrfn_ 
den)- Yeni Ticaret Vekili öftleden 
evvel makamına geldi ve VekAlete 
ait işlerle meşgul oldu. Basta Basve
kfl olduğu haldP bntiin VefdllPr VP. 
kllete Relerek Nazmi Topçuoğlunu 

tebrik ettiler. 



TAN 2 

Milli efimizin Tarihi Nutku 
(Başı 1 incide) r 

şirin, en mamur bir köşesi haline ge
leceğine katiyen eminiz. 

• 
lnönü, Meclisi Açış Nutkunda 

gayretlere hususi bir kıymet veriyo
ruz. 

Cümhuriyet Maliyesi 
Muhterem arkadaşlar, 

Cümhuriyet .Adliyesi 
Cümhuriyet adliyesinin işlemesi 

tarzını, memnuniyetle yadedebiliriz. 
Adalet tevzii gibi en şerefli bir ce
miyet vazüesini ifa eden hfıkimle -
rimizin mesleklerini daha metin ve 
cazip bir hale koyacak tedbirleri, ka
nunlarımızın tatbikatında daha zi
yade isabet ve sürat temin edecek 
çareleri, ceza işlerinin ve müessese
lerinin ıslah ve terbiye maksatların
da daha müessir vasıtalara maliki
yetini, hükumetin, yüksek huzuru
nuza arzolunmak için, daima üzerin
de çalıştığı mevzular olarak zikrede
bilirim. Her halde şuras1ru iftiharla 
ilan edebiliriz ki, vatanda adalet tev
zii, ehliyetli ve emniyetli ellerdedir 
ve adalet tevzii usullerimiz medeni
yetin en ileri telakkilerine uygun e
saslara müstenittir. 

Harici Siyasetimiz 
Muhterem millet vekilleri, 
Son bir sene zarfındaki dünya ha

diseleri önünde Türkiyenin harici sL 
yaseti, hükumet tarafından muhtelif 
vesilelerle yüksek ıttılamıza arzedi
lip tasvibinize iktiran eden inkişaflar 
göstermiştir. Avrupa buhranı sulbü 
korumağa matuf gayretlerin zaman 
zaman ümit verici safhalarından son
ra büsbütün alevlenmiş ve nihayet 
harp faciasının patlaması bir emri
vaki olmustur. Sizin samimi hissiya
tınıza da tercüman olduğuma emin 
olarak bu halden derin elem ve 
hüzün duyduğumuzu saklıyamam. 

Cümhuriyet hükumeti, bütiin bu dev 
relerde. sulhe h izmet etmek ve ken
di masuniyetini temin eylemek gay
retini esaslı vazife telakki etti. 12 
mayısta İngiltPre ve 23 haziranda 
Fransa hükumetlerile kararla~tırmış 
olduğu müşterek beyannameler, bu 
gayretin mahsulüdür. 19 teşrinicv
velde imza edilen ve bu h~\·ta içinde 
yüksek tasdikinize arzedilecek olan 
muahede de, hiçbir devletin aleyhin
de olmıyarak, P,jç olmazsa tesirimi.zin 
yetiştiği sahada beynelmilel sulh ve 
emniyete ?izmet etmek suretile ken
di emniyetimizi masun tutmak gaye
sine matuftur .. Sulbü korumak ül -
küsü, her memlekete, kendi hususi 
bünyesi, coğrafi vaziyeti ve imkan
larına göre ayn ayn tedbirler ilham 
edebilir. Türkiye için, hareket hat
tını evvelden sarahat ve samimiyet
le belli etmek, sulh yolundaki vazi
fe tedbirlerinin en müessir o]anıdır 
denilebilir. Biz, bu muahede ile harp 
fecayii içinde ıstırap çeken Avrupa
da bir emniyet mıntakası tesisi sure
tile, bu facianın müstakbel ittisa ve 
inkişaflanna mani olmak gayesini 
güdüyoruz. Muahedenin harekete geç 
mesi, bu meşru gayeleri çiğnemek 

istiyenlerin bulunmasile kaimdir. O 
ihtimal haricinde, bizim müttefikler
le olan bağlarımız ve hep beraber i
lan etmiş olduğumuz yüksek ideal 
etrafındaki braberliğimizi, diğer dev
letlerle normal ve dostane münase
betlerimizi ihlal edebilecek mahıyet
te değildir. Deruhte eylemiş olduğu
muz vazife ve mesuliyetleri hakkile 
müdrik olarak, insanlığı inleten harp 
faciasının bir an evvel nihayete er
mesini ve yarınki nesillerin son .5e.-

d .. mesını nelerin istıraplarına uşme 1 

bütün kalbimizle temenni etmekte -
yiz. Bugün olduğu gibi yarın d.a 
memleketimizi harp mınta{3Sl harı
cinde bırakmayı emniyet ve taah· 

' ·1 
hütlerimizi ihlru etmemek şartı.e, 
milletimize karşı vazife icabı olarak 
cidden arzu ediyoruz. 

Sovyetlerle Dostluğumuz 
Arkadaşlar; 

Malumunuz olduğu veçhile Hari
ciye Vekilimiz, Sovyet hükfünetinin 
misafiri olarak Moskov:.ıda üç h:ıfta 
kadar temas ve müzakered::> hulun
du. Bu müzakerelerden, eski dostu
muz Sovyet ittihadile aramızda bu
günkü mesut münasebetlerden daha 
ileri bir vaziyet ifade edecek bfr an· 

laşma meydana geleceğbi iLnit et
miştik. Neticeye varmak için iktida
rımızda bulunan bütün gayreti sar
fetmiş ve bir an muvaffalcyetin el-

de edildiği anlayışına varmı~tık. Bu
na rağmen. bizim menfaatimize oldu
ğu kadar karşı tarafın menfaatine de 
muvafık olduğunu zannettiğimiz ne.. 
ticenin istihsali, bu defa mümkün o
lamamıştır. Bununla beraber, bilirsi-

Kıymetli Direktifler Verdi 
Devlet işlerini gözünüz önünde can 

!andırırken cümhuriyet maliyesinin 
vazife ağırlığını tasvir etmiş oluyo
rum. İftihar ediyoruz ki, milletimiz, 
cümhuriyet hazinesinin kudretli ve 
muvazeneli olması için, şuur ile hiç 
bir fedakarlıktan çekinmemektedir. 
Maliyemiz memleket müdafaasının 

fevkalade masrafları karŞlsında, va
tan imarını ve sivil hizmetleri dur
durmıyacak kudreti göstermektedir. 
Milletimizin alaka ve yardımı ile 
cümhuriyet maliyesinin, halde ve 
atide daima kafi vasıtalan bulabile
ceğine katiyen eminiz. Himmetli el
lerinizde'kuvvetli ve sağlam bir milli 
bünyenin, devlet itibarını ve hazine 
intizamını daima muhafaza edeceği
ne asla şüphemiz yoktur. 

niz ki, iki komşu memleket arasında- fete uğrıyanlara, büyük milletin hu
ki dostluk kuvvetli esaslara :nüste - zurunda, derin teessürlerimizi ifade 
nittir. Bu devrin muvakkat icaplarm ederken Kızılayın ve halkımızm gös
dan doğan şartlar ve imkansızlıklar terdiği şefkat ve yardımları şükran
bu dostluğu ihlal etmemelidir. Biz, la yadetmek isterim. 
mazide olduğu gibi, atide de Türk- Arkadaşlar, 

Sovyet münasebetlerinin dostane sey Ziraat Vekaletimizin meseleleri 
rini samimi olarak takip edeceğiz. milli bünyemizin en ehemmiyetli 

Muhterem arkad~şlar; ı mevzuları gibi takip olunmaktadır. 
. Son hadiseler munasebet~le Tür. - Her çeşit mahsule feyiz veren mem

kıye hak~mda yapılan ne§t"Lyat bıl- Jeketimizin toprak mcselesı, alet ve 
h~ssa. ?1.ta~a~ ~emlekctlerdekiler, bilgi meseleleri gibi ana ihtiyaçları 
~ılletımız~.n ikı y~kse.k ~as.tını ~ema- temin olundukça istihsal kudretimi
lıle tecessum ettırmışhr: Turkler zin ve köylü maişctimizin yükselece-
dostluklarına vefakar, taahhütlerine -· d · k · b luncluk G · 

gıne aıma anı u . enış 

sadıktırlar. Bu vasıflar, ciimhuriyet mikyasta mali vasıtalar tahsis ede-
hükCımetinin siyasetine umumı' bı'r ~ . .. . . . memekten korktugumuz bu seneler-
emnıyet gosterılmesını temin etmiş- d d h' · • · t"h l' t · k' e a ı zıraı ıs ı sa a ımızın ın ışa-
tir. Bize karşı vefakar olan do<:tları- f lık k h" t t d 

b 
.. k d ' ını a oymıyaca ımme ve e -

mız, ugune a ar oldug~u gibi bun b' 1 · · · · dil · o . - ır erı esırgememenızı erım. r-
dan sonra da, bızden anc'lk düriist- · 1 t · d k. de-•l"t teskil"t · . man ış e mesm e ı ' -.. a ı-
lük, hayırhahhk ve bunlara u-.n:tun ·· b t t' elerı'nı· yakı b. 

J<> mızın mus c ne ıc n ır 

hareketler bekliyebilirler. zamanda almıya başlıyacağımızı kuv-

Cümhuriyet Orduları vetle ümit ediyorum. 

Milletin muhterem vekilleri· . ' 
Içinde bulunduğumuz beynelmilel 

vaziyetin, cümhuriyet ordusunun e
hemmiyet ve ihtiyacını gözleriniz ö
nünde birinci derecede canlandırdı
ğına şüphem yoktur. Bütün Türk mil 
letinin dikkatli nazarı da, bu devre
de, bilhassa kendi müdafaa vasıtala
rına teveccüh etmiş bulunuyor. Cüm 
huriyet hükumeti, müdafaa tedbirle
rini tekemmül ettirmek için hiç bir 
himmeti esirgememek azmindedir. 
Mali ve fenni noktai nazardan çok 

külfetli ve masraflı bir hal almış er 

lan müdafaa vasıtıı.larmda ihmal et
memek gayreti, hükumet ve millet
çe aziz bir kaygu olursa, erlere mey
dan göründüğü zamanda vatandaş

ların yapılan fedakarlıkların hiç biri
sine acımıyacak mesut neticeler elde 

edecekleri muhakkaktır. Büyük mE"c
lis, büyük Türk milleti emin olabilir 
ki, cümhuriyct orduları emir aldık
ları zaman vazifelerini hakkile ifa 
edecek kıymettedirler. Yaptığımız 

ve yapacağımız fedakarlıklara cüm
huriyet orduları layık olduklarını is
pat etmiye her an hazırd1rlar. 

Münakalat işlerimiz 
Aziz vatandaşlarım; 

Ticari M ilnasebetler 
Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret işlerimiz, hususi bir ihtL 

mammıza layıktır. Bir kaç seneden
ber.i cihanda bozulmuş olan ticaret 
münasebetleri, bizi de muhtelif isti
kametler takibine sevketmişti. Har
bin zuhuru ise beynelmilel ticareti 
yeni zorluklarla karşılaştırmıştır. Bu 
şartlar içinde her memleket, bir ta
raftan müdafaa endişesile mahsulle. 
rinin ihracını tahdide, diğer taraftan 
kredi meselelerinde mübadeleye mü
sait olmıyan türlü tedbirler almıya 
mecbur olmuştur. Beynelmilel tabii 
münasebetlere sıkı sıkıya bağlı olan 
ticaret işlerimizin bütün umumi zor
luklardan müteessir olması, ictinabı 
kabil olmıyan bir zarurettir. 

Arkadaşlar, 

Bütün bu güç şartlarla beraber biz 
ticaret işlerinde en az sıkıntı gören 
milletlerden olacağız.. İlkönce şura
sını emniyetle söyleriz ki, memİekc· 
timiz ve ordumuz, en lüzumlu iaşe 
maddelerinde hal ve Ati için hiç bir 
tehdide maruz değildir. Hatta ihraç 
maddelerinin tahdidine biz, en geniş 
davranabilec.ek memleketlerden biri
yiz. Harp zamanında dahi mahsulle
rimiz, çoğu itibarile, cihan piyasa -
sının arıyacağı maddelc:den olacak
tır. 

düstri hareketlerine teşebbüs etmek 
yolundadır. 

Kömür lstihsalôtı 
Toprak altı servetlerimizin Metil-

!> 

mesi için ciddi gayretler sarfediyo-
ruz. Bu sene Ergani bakır izabeha
nesi bakır istihsaline ba~lamıştır. Fa
kat kömür istihsali mevzuuna yüksek 
dikkatinizi bir daha celbetmP.k iste_ 
rim. Bu memleketin merlenıyet ve 
umran yolunda ilerlemesi için kö
mürün memleket içinde en geniş mik 
yasta istihlaki, her suretle teşvik o
lunmak lazımdır. Memleketın her ye
rinde bol ve ucuz olarak tedarik olu
nabilecek kömür. başlıca terakki va
sıtasıdır. Bu maksada mani olacak 
her türlü pahalılık unsurları dikkat
le bertaraf edilmek lazımdır. İktısat 
Vekaletinin devletçe tedbirlere de -
vam ederken, vatanda;,dara geniş mik 
yasta iş sahası bırakmak hareketi, 
takdir ve teşvikinize layıktır. Lüzum 
suz takayyi.itler kaldmlmah, hatta 
normal çalışmalarile memleketin ik
tısadi inkişafına hizmet eden teşeb
büslere kolaylık gösterilmelidir. 

İktısat Vekaleti, iktısadi hayatın 
her sahasında, mutahassıs işçilerden 
yüksek mühendislere kadar, geniş 
bir ehliyet kadrosu vücude getirme
ği gaye bilecektir. 

İçinde bulunduğumuz fevkalade 
şartların, iktısadi hayatımızın niza
mını muhafaza etmek için, ayrıca 

kanuni tedbirlere ihtiyaç göstermesi 
ihtimali vardır. Büyük Millet Mec
lisinin, memleketin iktısadi bünyesi
ni sağlam bir surette muhafaza ve 
devam ettirmek için isabetli tedbir
leri daima ittihaz edecc?ğine milleti
miz emindir. 

Gümrüli ve inhisarlar 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletimi

zin işleri, tekamül seyrini takip edL 
yor. Dünya hjdiselerine uygun ola
rak.alınacak tıcaret tedbirlerile güm
rük tedbirlerimizin ahenkli olarak 
tanzim olunması, hükumetin göz ö
nünde tuttuğu meselelerdendir. Bu 
cümleden olarak, gümrük tarüe cet.. 
vellerinde kanuni tadilat yapılması 

tetkiktedir. Her halde, devlet vari
datının temini gibi ticareti güçlüğe 
uğratmamak, kaçakçılığa mani ol -
mak tedbirleri de kıymetJi esaslar
dır. Kezalik zaruri hudutta himaye 
lazım olduğu kadar lüzumsuz paha.. 
lılık ve sıkıntıya mahal vermemek, 
bahusus gümrük himayesine sığına-

neticelerini idrak edeceğiz. Hulasa~ 

her sahada cümhuriyet nafıası ma
mur vatanın bütün mesnetlerini isa
betli bir surette tahakkuk ettirmek 
yolundadır. 

Maarifte Tedbirler 
Aziz arkadaşlarım; 
Maarif işlerimizi, yeni meclisin ta

rihimizde mümtaz bir farikası olarak 
himmetli ellerinize almanızı bekle
rim. Mali ve umumi şartlarrmız SJ

kıntıya maruz olsalar bil~, maarif iş
lerimizin ana istikametlerde ilerle -
mekte geç kalmıyacağınr ve her hal
de esaslı tedbirlerin zamanında alı
nacağını ümit ederim. Hükumet, ilk 
tahsilin ameli ve ana tedbirlerine el 
koymuştur. Bunları süratle tetki'kini
ze alarak karara bağlıyacağınıza ka
niim. Memleket, teknik,.tahsilin her 
şubesini ciddi olarak benimsemiştir. 
Halka bu yolda kolaylık tedbirlerini
zi genişletmenizi dilerim. Memleke
tin mühendis ve yüksek mühendis 
ordusunu yaratacak müesseseleri kur 
mak için acele etmemiz lazımdır. 

Bütün maarif tedbirleri, insan ye
tiştirmek gibi en çok zamana ihtiyaç 
gösteren tedbirlerdir. Onun için vak
tile başlamak, maarif i~lerjmizde hü
kılmetin bilhassa dikkat edeceği bir 
unsur olmalıdır. Nihayet, maarif iŞ
lerimizin, görgülü unsurlarımızın 

biribirine samimi olarak yardımları 
sayesinde ilerliyebileceğine kani bu
lunuyoruz. Onun çin. bilgili çalış -
malara, ilme ve tecrübeye dayanan 

Büyük Millet Meclisi 
Muhterem arkadaşlar; 
Türk milleti, büyük millet mecli

sinin etrafında bölünmez, sarsılmaz 
bir kale gibi, dünya hadiseleri kar· 
şısmda toplu ve dimdik durmaktadır. 
Büyük meclisin vifak ve ahenk için.. 
de yapıcı ve yaratıcı çalışma ile be
raber millet işlerini titiz ve temlı 
bir surette murakebe etmek hüvi • 
yeti, tarihimizin bir abidesi olarak 
yaşıyacaktır. Yüksek vazifesini hak· 
kile ifa ejen büyük meclisin hiç bir 
anarşiye müsaade etmiyen kuvvetli 
bir hükllmet vücude getirebileceğine: 
muazam 

1
bir misal halindesiniz. He. 

pimizin en büyük zevkimiz ve ifti· 
barımız, büyük milletimizi memnWJ 
edecek surette hizmet edebilmektir. 
Altıncı Büyük Millet Meclisi.pin eıı 
değerli vatan hizmetlerile mümtaı 

olacağına samimi olarak kani oldu
ğumu üade etmekle bahtiyarım.,; ' 
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Münakalat Vekaleti. müterakki bir 
cemiyetin mümeyyiz vasıflarından 

biri olan bütün münakale ve muha
bere vasıtalarının ahenk ve intiza
mı gayesini temin etmek yolunda e
saslı bir tedbir olmuştur. Muhtelif 
nakil vasıtaları, bir mesuliyet altın
da biribirini tamamlıyan bir zihni
yetle işletilmek sayesinde, vatanın 

içtimai ve iktısadi inkışafı için en 
geniş feyizlerini vermek yolundadır. 
Mesut inkişafını takip eden demir 

Her şeyden evvel ticaret işleri
mizde salim bir mübadele istikame.. 
tini süratle tesis etmeliyiz. Kuvvet
le kaniiz ki, ticaret hayatını iyi bilen 
ellerle takip olunacak isabetli tedbir
ler, bizim ticaret vaziyetimizi yalnız 
durgunluğa uğra~aktan korumakla 
kalmıyacak, memlekete ati için de 
genişlik temin edecek seyri bulacak
tır. · 

rak miktarda ve vasıfta tekemmül Kumbarah ve kumbarasız hesaplarında en az elli 
kaygusundan kurtulmak, gümrük si- • ki d" 

yollarımızın yanında deniz ve hava 
yollarımızın da süratle feyiz bulma
sını iltizam ediyoruz. Memleketimiz 
için çok verimli bir faaliyet sahası 
olduğuna samimi olarak kani olduğu 
muz deniz teşkilatımızın gerek nak
liye, gerek endüstri <>abalarında sag~ -

' ' lam esaslara müstenit olarak kurul-
ması için hükumetin çalısmalarına, 
yüce meclisin yakından alaka ve mu
avenet göstermesini temenni ederim. 

Münakalat Vekaleti, vatan müda
faası meselelerinde ayrıca mümtaz 
olan bir ehemmiyet alacaktır. Bu ba
kımdan dahi memleket münakalatI
nın intizam kudreti ve bol vasıta ile 
mücehhez olması hakkile takdirinizi 
celbedecek mevzularcJ.ır. 

Sıhhiye ve Ziraat 
Arkadaşlar; 
Memleketin srhhi ve içtimaı mua

venet işleri, içinde bnlunduğumuz 
şartlar dahilinde, ehemmiyetlerıni 
arttırmış bulunuyorlar. Salgınlarla 

.. d le ve koruma tedbirleri, mem muca e . 
leket müdafaasının safhaları ıçin de 
daha çok kıymetli olacayktır. Sıhhi 
teşkilatımızın fennen saglam esasla
ra müstenit bulunmasından" ansız ha
diselere karşı kendimizi emniyette 

hissetmek istiyoruz. 
Son zamanlarda Dikili ve havali

sindeki zelzele afetinden vatandaşla
rımızın çektikleri ıstıraba., bütün 
memleket yürekten iştirak etti. A-

hrası bulunanlar kuraya dahil edilece er ır. yasetimizin mani olacağı. mahzurlar 

olmak lazımdır. ı'-•••••--·----------------İnhisarlar iktısadi hayatımızda S A T 1 Ş 1 L A..... N 1 
yardımcı vazifesini de dikkatle ifa-

Sanayileıme Hareketi ya devam etmektedirler. Sert içkileri İstanbul Dördilncü İcra 
rağbetten düşürmek için sarfolunan 

Memurluğundan: 
gayretlere teşekkür borcumuzdur. 
Milletimizin en kıymetli menfaatle
rine uygun olan bu müc'.idele, mem
nuiyetin bir çok memleketlerde mu
vaffakıyetsizlikle tecrübe edilen ka
ti ve kaba usullerine düşmeksizin. 
fenni ve tedrici tedbirl,,rle takip o.. 
lunursa, geniş mikyasta muvaffak o
lacağımızdan tamamile eminim. 

Nafıa lşlerimiı: 

Iktısat Vekaletimiı.t, büyük milli 
davalarımızdan biri olan sanayileşme 
hareketine bu yıl daha hızla ve in
tizamla devam etmiştir. İçinde bu • 
lunduğumuz hadiseler ve u!ııkta 

muhtemel görünen vaziyetler, mem
leket endüstrisinin hayati ehemmi
yetini kemalile tecessüm ettirdi. Pla
na göre, teşebbüs edilen müesseseler 
ikmal olunmakta ve hakiki olarak 
sağlam işlemelerini teınin edecek 
tedbirler dikkatle alınmaktadır. Beş Muhterem arkadaşlar; 
senelik planın eksiklerini bir an ev- Nafıa işlerimiz, vatan imarının is-
vel tarnamlamıya, hükumet, ciddi 0- tediği her sahada, faaliyetle ilerle • 
larak gayret sarf ediyor. Karabük de· mektedir. Bu sene, Erzurum dem1r
mir ve çelik fabrikalarının sene için- yolu merkezinin açılması, bütün 
de işlemiye başlaması, memlekete memleketi candan sevindirdi. Mem
her bakımdan büyük ıtUV\Tet vermiş- leketin mali yesaiti geniş ö1cüde mü
tir. Boru fabrikasile haddehane ve dafaa ihtiyacına tahsis olund11ğu za
çelikhane kısımlarının yakında faa- mantarda, nafıa islerimize kafi vası
liyete geçeceğini ümit ediyoruz. Yine ta temin etmekte giiçlük çekeceğinizi 
bu sene yirmi altı bin ığlı yeni l\fa- bilirim. Bununla berabı:!r elimizde 
1atya bez ve iplik fabrikası isletmi- bulunan demiryolu işlerinin devam 
ye açıldı. Birinci beş ı:enclik planın j ettirilmesi~i il~izam ~dec:eği~~ze ve 
esası: aksamından olan kimya ve 1 ayrıca yol ışlerıne hız v~rmegı mem
kendir fabrikaları kurulması takip o- 1 leketin tabii ihtiyacı kadar müdafaa 
lunduğu gibi ikinci kağıt. sellüloz, ihtiyacı addedcceğinize eminim. Şu 
Sıvas çimento fabrikalarını dahi ta- işlerimiz intizam ile ilerliyor. Bir, 
hakkuk ettirmeğe çalışıyoruz. Şeker iki sene içinde ilk müsbet neticeleri 
fabrikalarımızın istihsa18.tı bu sene, aldığımız vakit. su siyasetimizin ne 
feyizli bir surette verimli olmuştur. verimli bir tedbir olduğunu göz ö
Hükumet elde bulunan işleri tama- nünde tecessüm etmiş bulacağız. Ya
men tahakkuk ve temin ettirdikten pı işlerinin Nafıa Vekaleti emrinde 
sonra vakit kaybetmeksizin yeni en- toplanmasının, zaman ile en feyizli 

İbrahim tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23019 ikraz numarasile borç 
ahnan paraya muknbil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup, borcun ödenırıe
mesinden dolayı ııaulmaııma karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tara
fından 1200 lira 00 kuru~ kıymet takdir edilmiş olan Fethiyede Katip Muslahittin 

mahallesinin Kalpakçı çeşmesi sokağında eski 13 yeni 19 No. lu sağt Murat ve 
Rukiyenln hanesi, sol tarafı Ali hanesi bahçesi, arkası Tevfik'in hanesi, önü Kal
pakçı ~eşmesi sokatile mahdut kayden 166 arşın murabba!"' miktarmd:ı bir bap 
ahşap evin evsaf vf" mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini çimento şaplı ahşap parmaklık korkuluklu bir sahanlıktan 
girildikte um!ni malta döı:cli bir taşlık üzerinde alçak tavanlı bir oda ve zemini 
malta taşı dö!leli adi ocaklı kuvuvu havi mutbak ve bir heladan ibaret olup bah
çeye açılan kapı vardır. 

Asma kat: Bir odadır. 
Birinci kat: Ufak bir sofa üzerinde iki oda bir heladan ibarettir. 
Umumi evsafı: Gayrimenkul ahşap ve tamire muhtaç bir halde olutı içinde 

elektrik tesisatı mevcuttuı. Ön cephesi çinko kaplıdrr. 
Mesahası: Umum sahası 80 metre murabbaı olup bunun 50 metre murabbaı 

bina ıı:eri kalanı bahçedir. 
Yulr.arda hudut, evsaf ve mesahasr yazılı C"ayrrmenku1ün tamamı açılı: arttır

maya konmuş olup 11/12/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ııaat 14 dc:n l 6 ya 
kadar Yeni Postahanede Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma 'le satıla
caktır. Arttırma bE:deli muhammen kıymetin ~o 75 İni bulduğu takdirde gayrı_ 
menk;ıı en cok ar•tır:ınrn üzerine ihale edilecek, aksi takrlirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak füı:ere arttrrma on beş gün miiddetle temdit en;ıerck 26/12/ 
939 tarihine raı1tlıyan salı ıünil saat 14 den 16 ya kadar yine dııir,.mizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu flcincl arttırmada da arttmna bedeli muhammen kıy. 
metin % 75 int bulmazsa, borı; 2280 numaralı kanuc hükümlerine göre beş müsavi 
taksitte ödenmek fü:ere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satı1 pe!ıiııd'r. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın temi.rıat mektu
bunu ibraz etmeleri liznndrr. 

Birikmi~ vergiıt>rle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri ve 
vakıf icaresi ı;atış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mü~tr.ı-iye aittir. 

2004 numaralı icra ve lflis kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 
bu gaynmenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile dlfer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannr ve hususile faiz ve mao;rafa dair olıan iddialarını. 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitclerile bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylas
masından hariç kalocakları ve daha fazla malumat :ılmak istiyenlerin ıo;ı 1/939 
tarihinden itibaren herkesin C"Örebilmesi için açık bulundurulıı.cak olan arttır:na 
şartnamesi!.: 938/2977 numaralı dosyasma müracaatları ilan olunur. {9050) 
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ve ağrılarını keser, ADALE. BEL 
SOGUK KIRIKLIGI, 

mütevellid 
• • 

geçırır. İcabında günde 
bütün ağrı, sızı ve sancılarını 

3 kaşe alınabilir. 

ÇIGIR KiTABEVi 
ATATORKON ÖLMEZ SÖZLERi 

1KINCI TABI 
Ebedi Şefimizin ölümünün yıldönümü münasebetile mevcudu kalmıyan 

.bu eser birçok ilavelerle tekrardan basılmıştır. İçinde Atatürkn küçük 
bir resmi, altın yaldızlı gençliğe hitabe, Onuncu yıl nutku, Atatürk hak.. 
kında bir yazı ve vecizeler, karton kapak. Fiyatı "40" kuruş. 

TÜRKiYE 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. SAF!. KLG. 1S.S00.'.\1J 
RANKNOT 
U1'AKLIK 

CUMHURiYET MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETI 28 BIRINCITEŞRIN 

• 
Lira PASiF. 

Sermaye: 

21 .802.430.158 
14.607.100.-
1.552.870.ı3 37.962.400.81 

llıttyat Ak~esl: 

Lfra 
15.000.000.-

D E T A Oahildekf Muha1'Mer. 
•••••••••llllıı. Altın Safi ltllogram 878.111.- 953.816.81 

Adi ve fevkalid• 
Rusust 

Tedavflldeld Banlmotler: 

4.217.134.25 
6.000.000.- 10.217.134.251 

DEMIR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 'Nll"k uraııı 
Rarlçteld Mahabhler. 

318.467.94 1.272.284.75 
~hde ednen e'n'akl nakdiye 158.748.563.-

Merliezi: Anliara, Sel&nik Caddesi Arda Apartmanı o\thn: sıın kflo~am 10.010.238 14.080.200.14 
!tıınunun 8 - 8 fnef maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlld 

Fabrika adre•İ: Deta - Adapazarı. ~ lhna tahvili kabil serbest 
ilMzler 17.920.13 

tedlyat 17 .307 .666.-

~nıhde edilen evrakı nakdiye Soba, Poyra, Etüv~ Her Nev'i araba Ofter dnvtzıer ve borçlu kllnnı 
ı-,:ıkiyelert V330.84'i.46 16.928.965.73 '::ıldyetf 141.440.897.-

ve yedek aksa.mı ile kereste kunıtma hususunda mütehaHıadır. Razlne Tahritlerl: 
... Biliimum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır. . 

f(ıırşıtıtı tamamen attın olarak 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fabrika binaaı tamiri açık eksiltmeye ı;ıkarılmııtır. 
2 - Keşif bedeli (4751,13), muvakkat teminatı (357) liradır. 

S - Eksiltme 17/11/939 Cuma eünü saat (15) te Fabrikada mntetel--1d1 Ko
mlıyon huzurunda yapılacaktır. 

• 4 - Mukavele, eksiltme, Nafm lıleri Umumi, Hususi ve Fenni şartt'lameleri, 
proje ketif hulasasile buna müteferri diier evrak Fabrika miiklürlüiiinden parasız 
olarak almabilir. 

5 - Taliplerin, bir taahhütte işba münakasa mevzuu tamir ribi 5000 lira mer
tebesinden elan her hangi bir işi muvaffakıyetle ifa eylediklerine dair vesikalara 
lıtinaden İstanbul Vilayt'tfnden, en fazla eksiltme tarihinden sc-kiz rün ~vvel alın. 
DUf ehliyet ve 939 yılma ait Ticaret Odası vesikalarını blmilen müracaat eyleme-
leri lüzumu ilin olunur. (9055) 

# 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, knn çıbanlarını, meme iltihablarını ~e çatlakları, 

. koltuk altı çıbaıılsrını, dolama, aknGler, ergenlikler, çocukların ve 

büyüklerin her türlü deri illihablarını tedavi eder 

~.........................................., 

lstanbul Defterdarhğından: 
Hocapa~ Mah:ıllni Hamidiye türbesi 34 - 36 No. da otel Ye kıraathaneci 

Ahmet Rasime: 
Temyiz komisyonunun 29/3/939 gün ve 2210 sayılı bozma kararına ittibaen 

itlrazlan tetkik komısyonunca verilen 8/7 /939 riln ve 51629 sayılı karıırilt', bina 
memarluiundan alınan tezkerede 34 - 36 sayılı yerlerin 308 lira memzuç iradının 
tenzil edildiğine dair 3~8 tahrir kayıtlarıntla metruhat olmadıiı ve 328 k11 .•ıtları. 

nm 1935 senesi sonuna kadar muteber olduiu bildirildiğinden tarafımzdan tevsik 
edilemlyen iddiaıw:m reddine mütedair olan evvelki karann teyit edilditi ilin olu-
nar. (9039) 

Böbreklerden ıdrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıklann mikropla

nru kökünden temizlemek için 
HELM08LÖ kullanınız .. 

HELMOBLO 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttı

nr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumlarm, mesanede taşlann 
teşekkülüne mini olur. 
DİKKAT : BELMOBLÖ idranmzı 

temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekfiletinin ruhsatını haizdir. 

MEMUR ARANIYOR 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Limanları İfletme Umum müdürlüiil Trabzon ,ubesinde inhilll eaen 
manifesto tahakkuk memuru muavinliğine mıisabaka ile bir memur almacaktır. 
lmtihıı.n 8/11/939 çar,amba rtlnil saat 14 de yapılacaktır. 

lıteklilerin izııhat almak ıizere idaremiz memurin müdüriyetine müracaat et-
91lerl ilin olunur. (9021) 

nAveten tedavtıle nzednen 17.000.000.-
Oenıhde edilen evnld nakdiye 
1<ıırırtıtı 

158.i48.563.- Reeskont mukabru OJ.veten teda. 
Tazed. 136.000.000.- 294.440.897.-

31.762.802.88 
l(anunıın 8 - 8 fnef madı'll'lf!rl• 

.,e ~kan ha:Elne tarafından 

"~ki tedlyıt 

Tfirk Lfnsı Mndaatı: 
1'.'.\i1'7,(;f'i6.- 141.440.897.- Oövlz Taahblidatı: 

qene••t C8zc1anı: 
Altına tBhvm kabn c!llvf1teor 2.610.78 

rfCART SENEDAT 20'?.90fi 31 ~.28 202.906.315.28 
Diğr dövizler ve alacakh klirfnı 
oakf:velert 40.061.120.74 40.063.731.52 

101.151.227.25 ".:!!iham ve TahvflAt C'füd!'n.1 

(DM1Jhte edn"1 ~kı nık 
.\ - (diyenin kannlıtı E"ham ve 

TııhvflAt <fttherl lı:ı'l'TTletlel 
B - Serbest ~hıım Vf! t.ahvl1!1t 

\vanıılar. 

ı:tarlneye ktH vld"l' ııvans 
A. ltın Ye OlSviz Ozertne 
T'ııhvfllt O!!erlne 

Ri!'l11ed11Tlar: 

\fuhtellf: 

47 .t'i:I0.464.97 
7.~60.191.08 

7 .406.000.-
9.454.22 

7.1!37.421.66 

Yekiin 

Muhtelif: 

55.190.656.05 . 

15.252.875.88 

4.500.000-

17.881.3!.17.40 

493.335.792.90 Te1c6n 493.335. 792.90 

1 l emmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
bftddi % 4, altın üzerine a•am % 3. 

Yalnız Güvercin değil, Şeker de Sulh alametidir • 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKiR 

, '\ 
Beyoğlunda BAKER mağazaları j 

En birincı lngilız ve f4'rans1z 1 

kumaşlarından mamul TRENC
KOTLAR, Gabardinler. Paltolar, 
Tüvetler, Spor ve fantezi kos
tümler, Pardesüler her yerden 
müsait şartlar ve ucuz fiyatlar. 
la satılmaktadır. Çeşıtler bozul-

• • .. . madan evvel ihtiyacınızı BAKER 
Merkezı: Babçekapı-Şubelen: Beyoğlu, Karakoy, Kadıköy mağazalarından temin ediniz. , ______________________________ ,, .............. ... 
Ticaret Vekaletinden: 

Ölçüler ve Ayar müdürlü~ kadrosunda münhal bulunan 300 ve 250 lira ficretli 
"İhtisas mevkii., Fen müşavirliiine elektrik ve makina mühendisleri almacaktır. 

Talip olanların tahsile ve askerliklerini ifa ettiklerine dair evrakı müsbite
lerile birlikte ic: ticaret Umum müdürlütüne bizzat veya tahriren müracaat etme. 
leri ilin olunur. (5604) (9009) 

t Dökümcü Ahnacak , 
DEMiR ve TAHTA FABRIKALARI 

Sahibi ve N .. rlyat MOdOrO Hallt L0t40 
DÖRDÜNC0. Gazetecllllr ve N-.rly•ı 

T. L. e. BHıldıtı yer TAN Matb11P11 ,, 
1940 

ECE AJANDASI 
ÇIKMIŞTIR 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazarmda bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet dö. Her iş yer., doıttor, avukat ve ticarethanelerde kullanılır. 
kümcüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tercümei hal ve bir kıt'a 

1 
Bilumum kırtasiye mağazalarında arayınız. 

Fotografia <DETA • ADAPAZARI> adresine tahriren müracaatları.~ ........ D.E.POSU: Ankara caddesi (AFİTAB MAt.AZASI) No. 111 
r .... MEHMET SADIK KAôITÇI. Tel: 21444 ---

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dislerlnizl fıreolavınız. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz kadrosunda ZO, 25, 30 lira maaıh ve 80 lira ücretli memurluklarla 

200 lira ayldı: ücretli lnsilizce mütercimliii münhaldir. 

Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki vasıfları haiz olan talipler arasmdan 
10/11/939 cuma rünil saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacae-mdan isteklilerin efl 

ıeı; 9/11/939 aktamına kadar iıticla ve vesikalannı umum müdürliitümüze gön
dermeleri ve müsabaka rtinil de Ankara Merkez postahanesi öniindıen saat ı 3 20 d~ 
kalkacak otobüıle dairemize ıelmeleri. (5450) (8765) 

. 
, MÜVEZZi ARANIYOR 

1 İrtanbulun her semtinde gazete satacak müvezzilere ihtiyaç var. 
r.&kdl teminat ve hiisnü ahlak vesikası şarttır fsteyenlwin İstanbul 
Aiıltara Caddesi 99/1 A.düet Han Ferdi Selek ilan ve Tevzi Bürosuna 

' acele müracaat. 


