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Göring Romaya Gitmiyecek ifşa Edilen Giz li 

ltalya , Balkanlıları Berlin, RusyayaKarşı 
Kazanmıya Çalışıyor Tecavüz Planı izmiş! 

Başvekil M etahcu 

Yunanistanla Italya 
Arasında işbirliği 

Arzusu Teyit Edildi 
Londra Sefirimiz Balkan Sefirlerile Görüşüyor 

Londra, 3 (Hususi) - DaiJy Telegr aph gazetesinin diplomat 

muharriri Mister Lenno t, İtalyanın siyaseti hakkında yazdığı mü
him bir yazıda Sinyor Mussolini'nin sulhçü siyasetini izah et

tikten ve onun Lehistana kartı harp açılması aleyhinde olduğunu, 
Almanyanm, onun taraf mdan vuku bulan nasihatları dinlemediği-

---ıo---

ALMANYANIN 
Hakiki Niyet 

Ve Maksatları 
Açığa Vuruldu 

--0--

Polonyanın, Bu Gizli 

Teklifleri Reddettiği 

Şimdi Bildiriliyor 
Paris, 3 (A.A.) - "Leh ajan

sı bildiriyor,, Molotofun nutkun

da Polonyaya ait olan kısımlar 

ç:>ek gizlenemiyen ve fakat anla 

fılma.u tamamen mümkün olan 

bir sıkıntıyı göstermektedir. 

İtalyanın 

Ana Siyaseti 
Değişmiyor 

ni, hatta İtalyanın Südet meselesini 
Çeklerli Alman imparatorluğuna il. 
hak etmemek şartiyle hallolunmasını 
kabul ettiğini, İtalyanın bugün fikir 
istiklalini tamamiyle muhafaza et • 
melde olduğunu anlatryor ve daha 
sonra İtalyanınB alkan siyasetini şu 
şekilde izah ediyor: 

Polonya harbi esnasında Alman tayydrelerinin 
bombardrmanı neticesi Varşova yanıyor 

Sovyetler birliği 1932 de Polon • 
ya ile bir ademi tecavüz paktı imza. 
lam.ıştır. Polonya bu pakta daima ri. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Harp başladığı gündenberi va
ziyetini sarahatle tayin etmi-
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her hareketi bin türlü ihtimallere ve 
rnütalealara yol açıyor. İtalya, Al
lllanya ile beraber midir? Bitaraflığı 
A.lınanyaya yardım için uydurulmuş 
b1r paravan mıdır? Yoksa İtalya de
trıokrasilere mi temayül etmektedir? 
Bu suallerin cevaplanm riyazi bir 
katiyetle vermek güç olduğu için 
Mussolininin iki üç gün evvel altı 
:nazırını birden değiştirerek kabine

·sinde esaslı bir değişiklik yapması 
3'ine bir çok tahminlere sebep ol
tnuştur. Hiç olmazsa bu değişikliğin 
İtalyanın vaziyetini tavzihe hizmet e
deceği umulmuştur. 

"İtalyanın şimdiye kadar tuttu -
ğu hattıhareket şarki Akdenizin ikı 

belli başlı devleti olan İtalya ve Tiir
ı.iJ ... o-.. nonvh "Rıı lkı:ın birliğiııi kur -
mak için iş birliğini besleyeceğine 

dair ümitlerit akviye ediyor. 

• • Hatay lçın 
Yeni Mebus 
Na ze ler· 

İtalya için takip edilecek üç yol 
~rdır: 

1 - İlk fırsatta Almanya ile yü-
l!rümek. 

2 - Demokrasilerle birleşmek. 
3 - Bitaraf kalmak. 

İtalyayı bu üç yoldan birini terci
he sevkeden sebeplerin her biri di

ğerinden daha az kuvvetli değildir. 
1 - İtalya, Almanyaya askeri bir 

!ttifakla bağlıdır. Bu ittifak henüz 
bozulmamıştır. Sadece Almanya şim
dilik İtalyanın yardımına muhtaç ol
tnadığını söyliyerek müttefiki taah
hüdünü üaya davet etmemiştir. Fa
kat Hitler, Mussoliniyi ittifak ahka
ıntnı tatbike davet ederse İtalyanın 
:ne yapacağı bilinemez. 

İtalya ideoloji bakımından da Al
tnanyaya bağlıdır. Mussolini de Hit
ler gibi ötedenberi Versay ve diğer 
harp sonu muahedelerinin bozulması 
lazım geldiğini iddia etmiştir. O da 
Yeni topraklar fethetmek için ortaya 
atılmıştır. O da harbi bir ideal ola
rak kabul etmiştir. Düşmanları müş~ 
terekttr ve muhtelif ideoloji kamp
larına ayrılan dünyada, Mussolininin 
Yeri ne dekorasilerin, ne de bolşevik
lerin kampındadır, o ancak Hitlerle 
elele verebilir. 

İtalya, manen de Almanyaya bağ
lıdır. Mussolini bütün nutuklarında 
mihverin sarsılmaz mazisinden ve 
kuvvetinden bahsetmiş, daima Al
tnanya ile İtalyanın ayni cephede 

Mareşal Göring 

Londra Sefirimizin konutmaları 

_ Günlerdenberi Balkan sefirleri ile 
Türkyenin Londra büyük elçisi a
rasında konuşmalar faailane bir su. 
rette devam ediyor. Bulgaristan BaL 
kan antantına girmemek için vuku
bulan itirazlarını bertaraf etmek için 
İngiltere ile Fransanın işe karışmala
rı muhtemeldir. 

( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Amerika, lngiltere ve 
Fransaya Tayyare 
llıracına Başlıyor 

Bitaraflık Kanununun Kat'i Metni, Senato ile 

Meclisin Nihai Tasdikinden Geçmek Üzeredir 

Amerikan tayyare fabrikalarında inşa edilen tayyarelerden biri 

N evyork' 3 (Hususi) - S ilih ''Bu kanun B' 1 ·k A • harp edeceklerini söylemiştir. un ır efı merı-
:ftalyada genç faşist teşekkülleri ambargosunu kaldıran kanun cu- kaya tarihi bitaraflığını ia d e et 

de Almanya taraftarıdır. İtalya bir martesi günü meriyet mevkiin e mit olmasından dolayı fevkala
harbe girecekse, mutlaka Almanya girecektir. C ümhurreisi Mister de m emnunum,, 
tarafında girmelidir, fikrindedir. Roosevelt, yeni kanunu yarın Vaşington, 3 (A.A.) - Mebusan 

Onun için bir gün Hitler isterse, imzalıyacakbr. Meclisi, silah ve mühimmat ambar-
'Ve İtalya kendi menfaatini Almanya M ister Roosevelt bugün veri- gosunun muhafazası hakkındaki 
t raf d g··r ··rse kendı· kuvvet:ni I Shanley takririni 180 reye karşı 243 
a ın a 0 u ' • len kararı·memnuniyetle kartı a -terazinin nazi kefesine koymakta tc- reyle reddetmiştir. Bunu müteakıp, 

reddüt etmiyecektir. . "" • dığını söylem it ve şu sözleri ila- senato ve kongrenin bitaraflık kanu-
CSonu Sa:· ~. Sil: , , •ve,e~ştir : CS onu Sa. 7, Sü. 1) 

; . ~ ' -'2_, 

İ I Cin Edildi 
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12 Namzet Gösterirdi, 

5 _Tan esi Seçilecek 
Ankara, 3 (A. A.) - "Beyanna. 

me" Hatay vilayeti mebus intiha. 
hı teftiş heyetince vilayetin umum 
nüfusuna nazaran ve intihabı me. 
busan kanununa tevfilmn lıu vila · 
yetten beş mebus seçilmesine ka • 
rar verilmiştir. 

Cümhuriyet Halle Partisi Ge -
ne) başkanlık divanı açık bulunan 
bu beş mebusluk icin isimleri al. 
fabe sırasiyle aşağ;ya dercedilnıiş 
olan on iki ' zatın Parti namzedi o
larak ilan cclilmesine karar verdi. 

Vilayetin ikinci müntelıipleri 
reylerini bu on iki namzetten di. 
lellikleri b~ş zata vereceklerdir. 
Bunlardan en çok rey alan be~ za. 
tın kanunen mebus seçilmi~ olma. 
ları tabiidir. Muhterem ikinci mün· 
tehiplere tebliğ ve ilan eylerim. 

1 - Abdülgani Türkmen, 
2 - :Abdullah Mursal, 
3 - Bekir Sıtkı Kunt, 
4 - Hamdi Selçuk, 
:; - Mehmet Tecirli, 
6 - Nuri Aydın Konural, 
7 - Bn. Saffet Berek2t. 
8 - Samih Azmi, 
9 - Selim Çelenk, 

10 - Suphi Bedir Uluç, 
11 - Selhum Devrim, 
12 - Dr. Vedi Bilgin. 

Almanya • Rusya 

Arasında Yeni Bir 

Anlaşma Oldu 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman ve Sov

yet hükılmetleri bugün bir anlaşma ı 

akdetmişlerdir. ı 
Bu anlaşmaya göre. garbi Ukray

na ve Bielorusyada bulunan Alman
larla şimdi Alman mıntakasında bu
lunan eski Polonya topraklarındaki 
bütün Ukraynalılar, Biolorusyalılar, 
Ruslar ve Rütenyalılar diğer tarafın 
topraklarına hicret edebileceklerdir. 

(Devamı 7 incide) 

f ayet etmiş ve Rusyaya karşt bir Al
i man -Leh teşriki mesaisi için Al
manya tarafından yapılan bir çok 
telkinleri daima reddeylemiştir. 

Dahiliye 
Vekilimiz 

Diyarbakıra 
Hareket Etti 

Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) -
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, refaka
tinde mülkiye müfettişlerınden Şük
rü Bıçakçı, Rasih Dernirtaş ve husu
si kalem müdürü Celal olduğu halde 
bu gece saat biri sekiz geçe kalkan 
Toros ekspresile Diyarbakıra ırıütc
veccihen hareket etmiştir. 

Dahiliye Vekili, ista5yo~da Anka
ra vali ve belediye reisi Nevzat Tan
doğan, Dahiliye Vekfileti ileri ge
lenleri, Başvekalet hususi kalem mü
dürü Hasan Şükrü, Em:ıiyet müdürü 
Şinasi Torga ve dostları tarafından 
uğurlanmıştır. 

Faik Öztrakm bu seyahatinin ne 
kadar süreceği malum değildir. 

Vekilin avdette Hataya uğraması 
da muhtemeldir. 

1938 senesi sonuna doğru, Südet. 
lerin ilhakından sonra, Almanlann 
doğu Avrupası hakkındaki maksat. 
lan gittikçe endişe verici mahiyet al
mış ve bunun üzerine Sovyet - Leh 
ademi tecavüz paktı 25 teşrinisani 
1938 tarihli Moskova protokolu ile 
teyit edilmiştir. 

R ibbentrop'un planı 

Daha 21 mart 1939 da Von Rib • 
bentrop Polonyanın Bertin büyük el. 
çisiyle yaptığı tarihi bir görüşme es. 
nasında büyük mikyasta bir Alman
Leh anlaşma planını tevdi eylemiş _ 
tir. Bu plan, Rusyaya karşı müşterek 
bir hareketi ihtiva eylemekteydi ve 
Polonya bu projeyi de ret eyledi. 
Buna mukabil, Rusya, Polonyayı ar. 
katlan vurmak üzere Hitler Alman. 
yası ile anlaşmak için ilk fırsatı ga
nimet bildi. İşte Molotofun nutkun. 
da "barış ve Almanyanın, barı~a ma. 
tuf emellerine müzaheret" siyaseti 
ismini verdiği siyaset budur. 

Keza, Molotofun Ruslar tarafın • 
dan işgal edilen Leh mıntakasındaki 

(Sonu Sa: 6. Sil: 3) 

Rusya, Fin HükUmeti 
Memleketini Harbe 
Sürüklüyor Digor 

Fin gençleri bir tehlike anında memlek etlerini 
müdafaaya hazırlanıyorlar (Yazısı 3 üncüd e)' 
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iki Cinayet 
Davası 

Bankalar Caddesi 

Cinayetinin Faili 

Suçu İnkar Ediyor 
Dk.teşrinin yirmi beşinci günü çıra

ğı ve hemşerisi Rizeli Aliyi Bankal:ır 
önünde öldürerek sokakta bırakıp 
kaçan Rizenin Ulu.cami köyünden 
yirmi yaşında Şükrü Mortaş dün müd 
deiumumiliğe verilmiştir. 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi Reşit sorgusunu yaptı ve tevkü 
etti. 

TAN 

·- • 
• 

• 
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Alman 
Malları 

Çıkarıl ıyor 
-0--

Alman Hükumeti 
Muamele Evrakımn 

Verilmemesini Emretmiş 

Şükrü Mortaş Tophane dikim fab
rikasında kundura ustasıdır. Ali de 
yanında çırak olarak çalışıyormuş. 

Sükrü Mortaş hadiseden bir gün son
ra da Galata merkezine ve Voyvoda 
karakoluna giderek Aliyi sormuştur. 
Voyvoda komiseri Şükrü Mortaşın 

müracaatından ve sorarken ellerinin 
ve çenesinin titremesinden şüphelen
pıiş ve kendisini nezaret altına aldır
mıştır. 

Kızılay tarafından tertip edilen Fahri hmtabakıcılık kursu 
AnkaraJa afılmıştır. Burada ilk ders verilirken görüyoruz 

lskenderun limanında beş bin teneke benzin yüklü bir 
motörde birdenbire vukua gelen infilak hadisesi 

Hükumetçe Almanyadan getirtilen 
muhtelif ithalat mallarının gümrük

lerimizde bekletilmemesi, derhal pi
yasaya çıkarılması kararlaştırılmıştır 
Piyasa ihtiyaçlarının bir an evvel 
tatmini için tüccarlarımız da faali
yete geçmişlerdir. Eylulün on doku
zuncu gününe kadar gümrüklerimi
ze getirilmiş malların çıkarılması i
çin bu mallara ait evrakın bankala
ra gelmesi bekleniyordu. Hükumet, 
bu evrakın muamelelerinin intacını 
ve klering hesabına bedellerinin 
Merkez Bankasına yatırıldıktan son
ra malların çekilmesini kabul etmiş
tir. Tüccarlar bir hayli zaman bekle
dikleri halde istenilen evrak gelm~ 
miştir. Bunun üzerine şehrimizde 

bulunan Alman bankalarına müraca.; 
at ile konşimentoların getirtilmesi is
tenilmiştir. Fakat bu talebe cevaben 
konşimentolann bankaya gelmiş ol
duğunu, ancak Alman hükumeti ta
rafından verilen emir üzerine bu ev• 
rakın tüccarlara teslim edilemiyeceği 
bildirilmiştir. Alman bankalarının bu 
cevabı piyasada çok fena bir tesir u
yandırmıştır. Gümrük1ere gelmiş o
lan mallar çıkanlamamaktadır. Hal
buki Almanyanın memleketimizden 
ithal ettiği bütün mallar, hatta be
ut:J.lt!n uut:nrruyereK gumruıtıeruen 

Şükrü Mortaş, ilk defa her şeyi in· 
kar ettiği halde bilahare hakikati şöy 
le itiraf etmiştir-

- O gün çırağım Mus-

lzmirliler 
Umide Düştüler 

iki Muhtekir 
Cezalandırıldı 

tafa oğlu Ali, Mehmet, diğer Ali ile 
beraber fabrjka.dan çıktık. Karaköye 
doğru ilerledik. Ali ile Mehmet biz
den ayrıldılar. Biz, ikimiz Azizin lo
kantası önünden geçerken ben Ali-

Yeni , Vekilin ihracat işlerini Muvaffakıyetle 

Tanzim Edeceğine Muhakkak Gözüyle Bakılıyor 

Fazla Fiyatla Mal Sattıkları Anlaşılan Tüccarlar 

Hakkmdaki Ceza Derhal lnf az Edildi 
ye: 

- Yann işine erken gel. Gelmez• 
sen seni attırırım, dedim. Fakat o 
küfür etti. Ağır şeyler söyledi. Ben 
de şaka tarzında elimdeki kunduracı 
bıçağile kendisine bir, iki dokunu -
verdim. Yaralandığını anlayınca ora
dan sıvışıverdim. Galata pazarında
ki evime gittim. 

Ticaret Vekaletini Aydın Mebusu Nazmi Topçuoğlunun deruh· 
te etmesi, İzmir ticaret aleminde büyük memnuniyetle kartılan
mıftrr. Senelerce Aydın ve İzmir muhitinde ticari problemlerle 
bilfiil me~gul olarak bugün içinde bulunduğumuz ihracat İl}lerine 

Galatada Pertembepazarmda Aslan hanında 7 numarada tica
retle mefğu} olan Nikoli Zaloni ile Tahmis sokağında 30 numara· 
da kalaycı Abdurrahmanın fazla fiyatlarla mal sattıkları ve mev
cut mallarını saldadıklan anlaşılmış.tır. 

Fakat Şükrü Mortaş dün mahke
mede de her şeyi inkar etmiştir: 

- Beni Voyvoda merkezinde döv
düler. İkinci şubede de döveceklerdi. 
Sopaları getirdiler. Korkumdan ci
nayeti yaptığımı söyleC'lck mecburi
fetinde kaldım, yoksa Aliyi ben öl
dürmüş değilim, demiştir. 

Hakim tevkil kararı vermiş ve dos 
ya ile suçluyu müddeiumumiliğe ia
de etmiştir. 

Kızıyle Birleıip 
Torununu Öldürmüş 

nüfuz eden yeni Ticaret Vekilimzden 1 
mühim başarılar beklenmektedir. 

Piyasada ihracat faaliyeti, heniız 
beklenen hareketi bulmamıştırBütün 
iyi niyet ve çalışmalara rağmen ih
racat başlamış bile sayılamaz. Piya
sa'da incir ve üzum stoklan her gün 
biraz daha artmaktadır. 

14 kuruşa satılması icap eden inci
rin kilosu sekiz kuruştan müşteri 
bulması için müşkülat çekilmektedir. 

Ankarada İngilizlerle yapılmakta 
olan müzakeratın üzüm mahsulümüz 
lehinde neticeleneceği umulmakta, 
fakat İngilizlerin ancak bin beş yüz 
ton incire talip oldukları bildirilmek
tedir. Halbuki elde otuz bin ton incir 
vardır. 

Üzüm mahsulü için rizikolu bir 
Kızı Nartuhi le beraber torununu vaziyet olmamasına mııkabil, ıncir 

boğarak Yedikul~ mezarlığına gö- mahsulünün bu hali müstahsili bü -
men Minas oğlu Sergisin muhake- yük bir zorluğ:ı düşürmektedir. 
melerine dün Ağır Ceza Mahkeme· Yapak satışları devam ediyor 
sinde devam edildi. Sovyetlere yeniden elli bin kilo ya 

Sergis Erzincanlıdır. Kızı Nartu. pak satılmıştır. Trakya malları 65. 
hi orada bir Müslümandan gebe ka1. İzmir cinsleri 60, Anadolu yapakları 
mış babası da kızını İstanbula getir- da 53 kuruştan verilmi~ir. Bu gün 
miştir. İlk defa bazı doktorlar kadı- gelmesi beklenilen Sovyet vapuruna 

250 bin kiloluk ilk parti yüklenecck
na gebelik değil de ur teşhisi koy- tir. Yapak taahhiidünde bulunan tüc-
muşlar, fakat sonra gebe olduğu an- carlar her hafta 250 bin kiloluk ya-
laşılmış, Bahklı hastanesine yatırıL pak partilerinin sevk ve ihraç oluna-

. mış ve Nartuhi burada doğurmuş· bileceği
0

ni teyit etmişlerdir. İngilte-

t reye dahi yeniden kilosu 103 kuruş-ur. . 
Sergis: tan 35 bin kilo tiftik satılmışhr. Ih-
- Benim süliı.lemi kirlettin. Ben racat malları arasında İsveç ve Da

Müsliimandan çocuk istemem. Ne nimarkaya b:'ldem ve fındık. İtalyr.· 
yaparsan yap bu işi hallet. Demiş ve ya yumurta, Bulgaristana taze ve tuz 
beraber yola çıkmışlardır. Sonra iki- lu balık, Romanyaya susam ve zcy
si bir olup çocuğu boğarak bir yere tin, Slovakyaya b:ırsak gönrlerilmiş
gömmüşle~ir. İkinci gün daha de- tir. 
rin bir ç~ltura gömmek için gittik- Kahve ithal.atı 
leri zaman jandarmalar bunları ço- Brezılya kahve şirketinin muka,·e-
cuğun cesediyle beraber cürmü mc~ lesi hükumetçe temdit edilmediğin -
hut halinde yakalamışl~rdır:. Dü~ den şirketin yapmakta old~ğu kahve 
Sergis müdafaa şahidı gosterdı. ithalatının takasla ve tüccarlar tara
M~hk~e ~unların çağrılmaları için ı fından yapılmasına . b~şlanacak~ır. 
talik edıldı. Şirketin unvanını değıştırerek yme 

iki Hintli Mahkum Oldular ticaretle iştigal edeceği ve mukave-
Hindistandan fstanbula ipek ve ko- lesi hükmüne göre daha iki sene müd 

za almak için gelen Ramçcn ve Şnas detle ihracat ve ithalat yapabilece
isminde iki Mecusi muayyen vaktin- ği anlaşılmıştır. 
de polise beyanname vermedikl~ri Yalnız şirketin !apacağı muame
i in dün müddeiumumiliğe verilmış- leler monopol şeklınde olmıyacaktır. 
l~rQ.ir. Sultanahmet sulh birinci ce- Piyasada~. verilen . malumata gör~, 

hfilcimi dün sorgularını yaptı ve bundan boyle Brezılyaya beynelmı-
~:nlara on beşer gün hapis ve yirmi lel fi~atlar.la -~-~l satm~k i~kanları 
beşer lira para cezası verdi. Fakat olacagı gibı, tutun, z~ytın yag, fındık 
cezalarını tecil etti. Suçlular bir İn· fıstık, konserva, cevız, badem, halı. 
·u tercüman vasıtasile dinlendiler. afyon gibi mallarımızın da fazla mik 

Yeni Demir 
Madeni 

Suç men'i ihtikar komisyonu tara- ! 
fından tesbit edildiği için dükkanla- .1 

rın birer hafta kapatılması kararlaş
tırılmış. dün polise tebliğ edilen k:ı-

D.ers 

u 
Hendekte Bulunan 

Çok 

rar derhal infaz olunmuş~ur. Dük
kanların kapılarına da kap:.ıtı!ma se
hort--~ '-"- ua •• ııuuııue asıımıştır. 

Sömikok buhranı başladı 
Piyasamızda sömikok buhranı baş 

göstermiştir. Memurin kooperatüine 
getirilmiş olan kömürler bitmek üze
re olduğundan halk kömürsüz kal-

Snn+l~ri 

Arttırıldı 

Kabul Etmiyen 

Muallimlerin istifalarını Madenin 

Olduğu 

Zengin 

Söyleniyor 

mak endişesine düşmüştür. Iktısat 

Vekaletine yapılan münıcaat üzeri
ne Vekalet, Zonguldaktan kömür a
lınabileceğini bildirmiştir. Bu cevap Vermeleri Tamim Edildi 

Hendek. (TAN) - Çamdağında ye 
ni bir demir madeni bulunmuştur. 

l\faden Tetkik ve Arama Enstitüsün
den W. Kerşluth ile Zeki Çüte, ha
vanın fena olmasına rağmen, orada 
araştırmalara devam etmektedir. Bu 
yeni madenin, Divrikte, Demirdağ
daki kadar zengin cevheri ihtiva et
tiği söyleniyor. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
müdürü Hadi Yener ile Karabük de-
mir ve çelik fabrikaları müdürünün. 
bu madeni tetkik etmek üzere gel-
meleri beklenilmektedir. 

üzerine Zonguldak kömür işleri Tiirk 
Anonim şirketine yapılan müracaat
te, şirket mevcut kömürlerin tama
men kapatılmış olduğunu ve 940 se
nesinden evvel sO'rnikok verilemiyP
ceğini bildirmiştir. Du vaziyet üze
rine zaten piyasada bitmek üzere o
lan sömikok fiyatı da 24 liraya fır
lamıştır. Alman koku da 26,5 lira
dan aşağı alınamamaktadır. İktısat 
Vekaletinin ehemmiyetle '."1.azarı dik
katini celbederiz. 

Tıbbi ecza ithal ediliyor 
Son zamanlarda bir kısun ithalat 

eşyalarında olduğu gibi eczayı kim-
Yekta Vapuru Davası yeviye ve tıbbiye fiyatlarınd:ı tla yük 

Karara Kaldı selme göze çarpmaktadır. Ayni za-
Türk bandıralı Yekta vapuru Kös- manda istihlaki pek nz ve fiyatı çok 

tence limanında Norveç bandıralı t- yüksek ilaçlar piyasada bulunama -
ranya vapuru tarafından batırılmıştı. maktadır. Bu vaziyet alakadar ma
Yekta vapuru sahibi tarafından açı- kamlarca ehemmiyetli bir tetkik mev 
lan davaya ikinci ticaret mahkeme- zuu olarak ele alınmış ve lüzumlu 
sinde devam edilmiştir. Mahkeme tedbirlere tevessül edılmesi lazım 
ehli vukuf tarafından v~rılen raporu gelmiştir. 
tetkik etmek ve kararını bildirmek i- Pek yakında 300 bin liralık eczayı 
çin davayı talik etmiştir. Ehli vukuf kimyeviye ve tıbbiye ithal edilecek
raporunda Norveç vapurunu sn~lu tir. Bu ithalat son bir ikı gün. z~.r
buluyordu. Yekta vapuru sahibi Nor fında yapılmakta ve öniimiizdekı. gun 
veç kumpanyasından 70 bin lira taz- ler zarfında da yapılacak olan ıhr:ı-
minat istemektedir. 

1 
catın karşılığını teşkil edecektir. 

i.::·s··;:'.~,~u ·:A . c c E v A p 
'.. .....:.. . .... •• .. - l'\ 
•• yf• ,.,." ... ···: • ' l 

S - Muhacirim, Çorluda otııruyo· 

rum, eskiden tütün baylllğl yapıyor· 

dum, timdi yeni gelen lnhlurlar me· 
muru 25 liralıktan aıağı tütün ve staa• 
ra vermiyor, ne yapayım? 

sini almış bulunanlar glrebllırler. Bu 
mektebe hariçten talebe alınmaz. 

• 
8 - Tayyare Piyango bllet baylll!il 

yapıyordum. Harp mılOIUyUm ve sey· 

yar bayllm. Halbukl Mitil Piyango tim· 

dl ıeyyar baylllk yaptırmıyor, kime 

müracaat edeyim? 

Maarif Vekaleti, yeni tedrisat sis
teminin tatbiki dolaYlsile gerek or
ta mektep, gerekse lise ikinci devre 
muallimlerinin mecburi ders mik -
tarlannı arttırmıştır. Şimdiye kadar 
orta mektep muallimleri mecburi o
larak 18 saat, lise muallimleri ise 
15 saat ders vermekte idi. Vekalet, 
öğleden sonrakl mütaleal rm mual
limlerin nezareti altında yapılmasını 
zaruri gördüğü için orta mektep mu
allimlerinin ders saatlerine dörder, 
lise miıallimlerinin ders saatlerine i
se ikişer saat ilave etmiştir. Alaka
dar bütün mekteplere gönderilen bil'. 
tamimde bu miktar ders vermek iste
miyen muallimlerin derhal istifana~ 
melerini vekalete göndermeleri iste-
nilmiştir. · 

MAHKEMELERDE : 

MacellCinos Davası 
Sulh için Bıraklldı 

Çanakkale önlerinde İtalya bandı
ralı Kapapino vapurunu batırdığı i· 
çin ihtiyaten haciz edilen İspanya 
bandıralı Macellanos vapuru hak -
kında açılan davaya dün asliye ikin· 
ci ticaret mahkemesinde devam e
dildi. Celse açılır açılmaz davacı a· 
vukatı söz alarak: 

- Aramızda anlaşma müzakerele

ri devam etmektedir. Müzakere yolu 
ile sulhe varacağımızı ümit ediyo • 

I ruın. Mahkemenizden müsaade isti-

1 yorum, dedi. Mahkeme de davayı bu-

l 
nun için talik etti. 

gı z ·1 "h .. k .. 
M"' d faalannı yaparlarken: tarda Brezı yaya ı racı mum un o-

C - Bayilik malCıllere verilmiş bir 
haktır. Malullerden başkalanna da 
sigara ve tütün satmak için mi\sa:ıde 
edilmekte ise de bu glbilerln alacakları 
miktarda sigara ve tOtünOn parasını 

peşin vermeleri şarttır. Yirmi beş lira
dan yukarı satış yapam1yacak dükkftn
lara esasen paket verilmemesi usul it
tihaz olunmu~tur. 

Macellanos vapurunun pek yakın· 
da İspanyaya iade edileceği anlaşıl· 

; maktadır. Vap~run tesellümü için 

1 şehrimize gelmış olan İspanyol he-

al mm.ıştır. 
lf.. 

Londra ve Roma radyoları şehri· 
mizdeki Almanların geri çagmldı~ 
hakkında bir haber neşretmişlerdir. 
Şehrimizdeki alakadar makamlar 
böyle bir şeyden malumattar göriU· 
memektedir. Dün de Almanyaya av
det şeklinde bariz bir hareket hisse
dilmemiştir. 

----<o---
Hasekİ Hastanesinin 
400 üncü Y ıh Merasimi 
Ay Sonunda Yapllacak 

Haseki hastahanesinin kuruluşu
mın dört yüzüncü yıldönümünü kut
lulama programı tesbit edilmiştir. 

Hastahane ay sonunda kutlulanacak· 
tır. Kutlulama merasimi vali Liıtfi 
Kırdarın bir nutku ile açılacak, rek
tör Cemil Bilsel ile üniversite tıp 
tarihi profesörü Dr. Süheyl Onur ve 
hastahane başhekimi Nazmi de birer 
nutuk söyliyeceklerdir . 

Bu münasebetle Dr. Süheyl Onur 
tarafından resimli bir tarihçe hazır
lanıp tabettirilmektedir. 

Haseki hastahanesi 1539 senesinde 
Haseki camii karşısındaki medrese
nin arkasında ve imaretin yanı başın
da yapılmıştır. Şimdiki Haseki has
tahanesi tesis edilinciye kadar da fa• 
aliyetine devam etmiştir. Hastahane 
on dokuzuncu asırda münhasıran ka
dınlara tahsis edilmiştir. Bundan ev
vel hastahane kadınlara mahsus de-
ğildi. Haseki hastahanesinin ilk bi· 
nası bugün harap bir haldedir. 

TAKViM ve HAVA 

4 Sonteırin 1939 
CUMARTESi 
11 inci ay Gün: 30 Hızır: 183 
Ar:ıbt: 1358 Rumi: 1355 
Rama:ı:an: 22 Blrincitezrln 22 
Gilneş: 6.34 - Oğle: 11.57 
İkindi: 14.44 - Akşam: 1.7.03 
Yatsı: 18.37 - lmsAk: 4.53 

- . Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan.alı

nan malümata göre hava yurdun Cenup 
Doğusu ve Akdeniz kıyılan ile Ege btıl
gesinde, Orta Anndolunun Garp kısımla
rında bulutlu, diğer bölgelerde umumi
yetle çok buluUu ve rnevzll yağışlı geç• 
miştlr . 

:_ a Türk konsolosluğu pasaportla- la bilecektir. Şirket müdürü Azmi son 
rımızı vize ederken ve Türk polisi karar üzerine bir muharririmize 
hudutta pasaportlarımızı yoklarken şunları söylemiştir: 
b" b- ı bir mecburiyet olduğunu ".....: Bugünkü ekonomi sartlan al-
ıze oy e k k . b tr 

bildirmediler. Yattığımız otel sahibi tında hükumetin aran ço ısa _e ı 
de bizi böyle bir mecb•ıriyetten ha- olmuştur. Rizi1':osu çok olan boyle 
berdar etmedi. Yabancıyız. İkaz edil- işlerde tek elden ticaret yap~anı~ 
meden bu mecburiyeti nasıl anlaya- zararlı olacağını biz de takclır edı· 

• 
8 - Jandarma Gedikti Mekteblfte 

girmek istiyorum, ıartları nedir? 

C - Jandarma Gedikli Mektebine 
ancak jandarmalık ynp1p onbnsı rOtbe-

C - Milli Piyango seyyar bayilik 
ruhsatnamesi vermektedir. Bir istida ile 
Milll Piyango müdürlüğüne müracaat 
eder, Bd de resim götürürsOnüz. Size 
resimli bı.i ruhsatname verirler. Bu 
ruhsatnameyi aldıktan sonra bilet satı
pna baslıyabilirsiniz. Fakat seyyar ba
yi olabilmek için en az elli bilet sat
mayı taahhüt etmek l&zımdır. Elli bi
letten aşa~ı muarnf'le yapılmamaktadır. 

1 

yeti ile İtalyan acentesi arasında u
yuşma temayülleri belirdiği haber 
alınmıştır. Hadisenin sulhen halledi-

1 
leccği ve İspanyol heyet\nin İtalyan 

, acentesine icap eden tazminatı ver
' meyi kabul ederek Macel!anos vapu-

Rfü:gArlar şimal istikametinde garb1 böl 
gelerde orta kuvvette, ve diğer yerlerde 
hafif olarak esmiştir. Dün istanbulda ha
va kapalı geçmiş, rllzgtır Şimali Şarkldcn 
saniyede 2 - 4 metre hızla eı:mlı;ilr. Sa
at 14 te h:ıva tazyiki 1021.2 milibar idi. 

bilirdik, demişlerdir, yoruz.n 

n.ınu burada tamir ettirdikten sonra 
İspanyaya götüreceği duyulmuştur. 
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jBUGüNj 
Ambargonun 
Kaldırllması 

Yazan: Omer Rıu.:ı DOCRUL 

Amerika ay anından sonra. ~me -
rika mümessiller meclısı de 

silah ambargosunun kaldırılma"ına 
karar verdi ve bu suretle yeni ka · 
nunun tekemmlilünc hiç bir mani 
kalmadı. 

Amerikanın bitaraflık kanunu • 
nu değiştirmekten maksadı, Avrupa 
harbine karışmamaktır Kanunun de. 
ğişmesine muhalefet edenler de, mü. 
zaheret edenler de hep bu maksadı 
gözetmiş ve bu maksatla hareket et· 
mişlerdir. · 

Ger~i Amerika 1914 harbine işti
rak ederek harbin tekerrürüne mani 
olmak ve harp sebeplerini ortadan 
kaldırmak istemişti. Fakat l!H 4 har. 
binin neticesi bu maksadı tahakkuk 
ettirmedi. Ve bu yüzden Amerikalı
lar da bir daha Avrupa hat"plcrlnc 
kanşmamağa, yabancı memleketler· 
de bir damla kan dökmemeğe karar 
verdiler ve onun için de bir bitaraf • 
lık kanunu vü-::ude getirdiler. 

Amerikanın geçen Büyük Harbe 
iştirak etmesine saik olan sebep, mu
harip devletlerle ticaret etmesi ve 
bilhassa bunlara silah satması idi. 
Amerikayı harbe girmekten alnkoy. 
mak, ayni zamanda kopan bir Jıar · 
bin &enişlemesine meydan verme • 
mek için düşünülen çare bitaraflık 
kanununda muhariplere karşı silah 
ambargosu tatbiki idi \'e bu suretle 
bu kanun kabul olunmuştu. 

Fakat hadiseler bitaraflık kanu. 
nunun bu maksadı temin etmediğini 
gösterdi. Ve bu yüzden Amerika 
Cümhurreisi kanundaki ambarı;o •• 
nun kaldırılmasını tavsiye etti. 

Cümhurreisinin düşüncesine gö • 
re bitaraf, iki muharip tarafa da si. 

Milletler arası kanununun tarih! tec. 
rübelere dayanan kanunu da bu mer
kezdedir. 

Fakat bu tavı;lyeyc ltfr3z eden · 
le.r bu fikirde değildiler. Onlara gö. 
re ambargonun kaldırılması v:ılnız 
bir tarafa silfıh '\·erilmeslnc saik olur. 
Çünkü diğer taraf denize hakim de. 
ğildir. O halde bitarartığa riayet e
debilmek için iki tarafa da silah ver
memek gerektir. Cümhuueisi ise, 
denize hakim olan tarafa silfıh ve 
mühimmat '\·ermemeyi, bitaraflığa 
ınünaft bir hareket sayıyor ve silah
la halledilmesi istenilen bir davava 
müdahale tela'kki ediyordu. Çiinkü 
bugünkü şartlar içinde Alm:ınya bel. 
ki de Amerikadan silah satın alamaz, 
takat buna mukabil Alman:\'a kara 
dan bağlı olduğu memleketlerde; 
silah alabilir ve İngiltere ile Fransa 
bu memleketlerden istifade etmeye
bilirler. Onun için bu iddia da doji'ru 
değildir. 

Nihayet bu noktat nazal' galebe 
çalmış ve bu suretle Amerikalıları 
muhariplerle silah ticareti yapmak. 
tan meneden kanun kalkmışttr. 

Fakat kanun muhariplere Ame • 
rlkadan alacakları silahların parasını 

TAN 

'Almanycula düfman tayyarelerini tarassuda memur askerler 
havadaki ihtizaz/arı kontrol ediyorlar 

· Royal Oak zırhlısının batman üzerine akrabalarını 
kaybeden kculınlar matem içinde 

• • 
lsvıçre 

Belçika 
Holanda 
Ve Harp 

· Londra• 3 ( Hususi), - Bitaraf 
memleketlerde vaziyet şu merkezde
dir: 

l5Viçrede 

İsviçrede karların yağmağa baş. 
laması üzerine hükumet silah altın • 
da bulunan kıtaların bir kısmını t.er. 
ı.~0• ı...,.,...,,. '1Prmistir. Karların yağ -
ması ile bu tabii hadisenin tümin et
tiği müdafaa kuvveti bir k~ç fırka
ya muadil olduğu için İsviçre hük(ı. 
meti, silah altında bulunan kuvvet
lerinin bir kısmından müstağni kal. 
mıştır. Dört küsur milyonluk nüfus 
sahibi olan İsviçre 500,000 asker si. 
lfıh altında bulundurmanın verdiği 
gerginlikten bir dereceye kadar is • 
tirahat için kar mevsiminin başla -
masından istifade etmiştir. 

Belçika 

Belçika hükumeti vaziyeti yakın
dan kontrol etmektedir. Belçika a. 
yan meclisi hariciye encümeni bu. 
gün akdettiği bir celseden sonra 
Belçika bitaraflığının sonuna kadar 
muhafazası lehindeki temennilerini 
izhar etmiştir. Diğer taraftan hüku. 
met her ihtimali hesapl<ımakta ve 
sivilleri tecavüzden korumak için 
tedbir almaktadır. 

Holanda 

}{olanda hükumeti üç vilayet müs 
tesna olmak üzere memleketin her 

Rusya, Finlandiyaya 
Tehditte Bulunuyor 

Moskova, Fin Hariciye Nazırının Leh Hariciye Nazırı 
Gibi Memleketini Harbe Sürüklediğini Söylüyor 
Londra, 3 (Hususi) - Finlandiya murahhasları 

bugün bir saat kadar Rus murahhaslarilc müzakere
lerde bulundular. Stalin yoldaş, müzakerede hazır 
bulunmamıstır. !ki taraf ta müzakerenin vaziyeti 
hakkında rı;nlumat vermediği gibi müzakerenin bu 
aıqıım cıevetııı culp ctmiycoeğini de bildirmiyor. 

Fakat bugünkü Sovyet matbuatı ve radyo neşri
yatı, Finlandiyaya karşı ~iddetli bir liaan kullan
maktadır. Pravda gazetesi, bugün yazdığı bir maka
lede hem Finlandiya, hem Isveç aleyhinde söz söy
lüyor. 

Pravda gazetesinin mühim bir makalesi 
Pravda diyor ki: 
"Lcningradı ve civarını hem karadan ve hem de 

denizden emniyetini temin eylemek Sovyetler Bir
liğinin yalnız hakkı değil, ayni zamanda vazifesidir. 
Hususile ki, bu civar halkının nüfusu bütün Fjnlan
diyanın nüfurnna muadildir. Finlandiya, Sovyetle
rin bu hakkını ve vazifesini tanımamazlık edemez. 
Finlandiyanm aldığı tedbirler, ancak harp yapmak 
istediği takdirde kabili izahtır.,, 

lıveç gazetelerinin mühim mütalealan 
Isveç gazetelerinin Finlandiya bitaraflığı bertaraf 

olursa Iskandinavya istiklalinin de ortadan kalkaca
ğına dair neşriyatını bahis mevzuu ederek Çarlık 

devrinde bütün Finlandiyanın Rusyaya tabi olduğu
nu ve bunun Iskandinavya istiklfıline tesir etmediği
ni, o halde şimdiki debrcşmenin neden ileri geldiğini 
soruyor ve Rusyanın menfaatlerini her halde tahak
kuk ettireceğini anlatıyor. 

Mo•kova mahalilindeki telakki 
DiğE"r taraftan 1\foskova mahafili Finlandiya Ha

riciye Nazın Erko'nun Finlandiyayı harbe hazırla
dığını ileri sıirerek onun eski Polonya Hariciye Na
zırı Bek gibi hareket ettiğini söylüyor ve Finlandiya 
yı harbe hazırhmmakla itham ediyor. 

Bugünkü Finlandiya gazeteleri Erko"nun beyanatı 
ile beraber Pravdanın makalesini yanyana koyuyor. 

Finlandiya müdafaa istikrazına halk hiç umulmı
yan bir şekilde iştirak etmiştir. Ilk hamlede 500 mil
yon marJr kapatılmıstır. istikraza istirak taleoleri 
devam ediyor. 

tarafında örfi idare ilan ettikten Belçilcanın Siyaseti 
sonra bu tedbirin tatbikatına geçmiş 

izahat encümen azalarını tamamile 

tatmin eylemiştir 
tir. Anlaşılan hükumet, son haftalar 
zarfında tesbit ve müşahede ettiği 
bir takım gizli hareketler dolayısiy. 
le bu kararı vermek lüzumunu hisset 
miştir. Holandada bir askeri dikta. 
törlük vücude getirilmesi istenildi
ğine dair intişar eden şayiaların aslı 
yoktur. 

Brüksel, 3 (A.A.) - Hariciye Na- Bir kere daha sabit olmuştur ki, 
zırı Spaak, Belçikanın enternasyo- encümen azasının mütt~fiken temen

nal vaziyeti hakkında geçen hafta a· ni ettiği şey Belçikanın ihtilaftan 

yan hariciye encümeninde başladığı 

izahata bugün devam etmiştir. 

Meselenin bütün siyı:ısi veçheleri 
gözden geçirilmiş ve nazırın verdiği 

dışarda kalması ve Belçikann istik

lal ve bitaraflık siyasetine muhnrip

lerden hiç birinin şikayet edeznivece· 
ği bir veçhe verilmektedir. 
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_JEi.EK 
Hatip ve 
Devlet Adamı 

Yazan: B. FELEK 

Elime geçen bir frenk gazetesin
de bir güzel fıkra gi>rdiim. 

Nliktcdan muharrir hatip ile dc,·let 
adamını birbiriyle :mukayese ediyor. 
Size bu fıkranın özünii nakle çalı~a· 
cağım. Diyelim ki; iki kişi muhavere 
ediyorlar: 

İki arka8ııştan birisi ötekine di • 
yor: 

- Anlaşılan bu Her Hitler deh • 
şetli bir hatip olacak; memleketi i
dare ettiğine göre ... 

İşin fena tarafı da işte burada. 
Ötedenberi dalma bu iki şeyi bir· 

birine karıştırmak hatasına düşeriz. 
Zannederiz ki hatipler ister istemez 
de\•lct adamı olurlar. 

Halbuki bu iki nsıf az çok birbl. 
rlne zıt hasletlerdir. 

Gerçi bir devlet adamının hatip 
olması vakalanna da tesadüf edildiği 
vardır ama o zaman fevkaliide bir a.. 
dam karşısında bulunulduğunu ka .. 
bal etmek icabeder. • 

Fakat, hemen daima bunlar ta-ı 
mamen ayn iki sınıfa mensup adam. 
lardır. 

Teşbihte hata olmaz ya! Hatipler 
aşık, devlet adamları da koca vazife. 
si görürler. 

Hatibin V§zİfesl halk denilen 
"gilzel,, i kandırmaktır. Devlet ada .. 
ınının işi ise ailenin maişet ve refa
hını temindir .. 

Hatip ve aşık yalnız vaat eder. 
Tabii vaat yani ümit daima haki. 

katten daha tatlıdır. Vaadin yalnız 

bir yüzü vardır, tersi yoktur. 
- Şu halde sen demek istiyor • 

sun ki; hatipler ve aşıklar yıılancı. 
dır. 

-Hayır, katiyen öyle demek is .. 
temiyorum. Bilakis bunlar gayet sa. 
mimi adamlardır. Ve zaten karşıla. 
nndakinl saracak ateşi alevlemek 
için bu samimiyete ihtiyaçları var. 
dır. Yalnız bunlar anbean samimi ıoı 

• yetlerinin mevzuunu değişttrebillr • 
ler. Bizim en büyük hatamız, sami. 
ıniyet mefhumu ile temadi mefhu.. 
munu birbirine karıştırmamttdır. 

Samimiyet ancak kısa sürer, fazlası· 
nı ondan istememeli. Arzu daima sa. 
mimidir. Yalnız hedefini, yani iste. 
diği nesneyi değiştirmesi daima mc· 
mul l"e muhtemeldir. İşte meselenin 
künhii .. 

Çin Aiansı, Japonların 
Hezimetlerinden 

Bahsediyor 
Hongkong. 3 (A.A.) - Çekiat A

jansı bildiriyor: 
Yangtsc'nin cenup sahilinde bulu.. 

nan ve bir tek fırkadan milrekkep 
olan Çin kuvvetleri son yedi ay zar
fında 250 muharebe vermiştir. Bu 
muharebelerde 11.000 Japon subay 
ve neferi ölmüş veya yaralanmış ve 
900 esir nlmmıştır. Çinliler büyük 
çapta 15 top ve bir çok mühimmat 
zaptetmiş1erdir. 

peşin vermeyi ve mallarını kendi va. 
ıntalarıyle kaldırıp .:ötiirmeyi !ca . r--------·--

Diğer taraf!an bir müddettenberi 
Vin - Tai - Şan şehrinde bulunan Ja 
pon kıtaatı Çinliler tarafından mu .. 
hasara edilmiştir. Bu kıtaatın imha 
edilmek üzere olduğu bildiriliyor. 
Çinlllcr bir çok mühimmat ele geçir 
mişlerdir. 

bettirmekte ve bu suretle Amerika 
kendi gemilerini tehlikeye uğramak
tan korumaktadır. 

Silah ambargosunun bu suretle 
kaldınlmasıyle elde edilen netice ga. 
yet sarihtir. Müttefikler, silah ''e 
mühimmat bakımından bütiin eksik
lerini bol bol telafi edecek sonsuz bir 
kaynaktan istifade imkanını elde 
etmişlerdir. Bundan böyle bfüün A -
merika silah fabrikalan miittefikle
rin lüzum göstereceği her silahı yn. 
pıp yetiştiret'ek ve miittefikler de 
silah listiinliiğiinden tstifnde ederek 
harbi :r.afere giitilreceklerdit·. 

Almanyaya Paketlerle 
Erzak Taşınıyor 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Reuter A
jansından: 

Almanyaya gönderilmekte olan 
erzak paketleri sevkiyatı çok artmış 
olduğundan Macarlar, bundan müte
essir olmaktadır. Ayni zamanda sev 
kıyat hususunda da bir takım müş
külat zuhur etmiştir. Tereyağ, et 
vesaireyi ihtiva eden büyük ve mü. 
teaddit paketler, bunların hepsinden 
gümrük rüsumu alınmakta olması. 

na rağmen, mütemadiyen Almanya
J'a scvkcdilmektedir. 

• 

• 

• 

ltalyanın l1erıın :ieliri, Fon Ribbentrop'a Sov
)'et - Alman anla1masının Balkanlara şamil olup 
~lmadıiını 90rmu,tur. Ribbentrop, Balkanlann 
Alman nüluz mıntakası olmadığı, lakat Ruıya. 
nın ne diifiindüğünü bümediği cevabını vermiştir 

Sovyet h ·· k""- * ~ u umeti Almanyaya yapılacak sevkiyatın 
başına Kaganoviç'i &etirmiştir. Kaıano'\· iç İ§C baş.)at 
ba~lnmaz Sovyet Rusyanın bu sene harice seykede. 
bilct'ek fazla petrolü olmadığını bildirmiştir. 

S t h"k"' • * . ovye u umetı, harp vaziyetinden istifade ede-

• 

rnk İngiltercye yapıla<'ak biiyük bir hava hücumu, 
ancak karaya asker çıkarmak iı;in bir mukaddime ola
bilir. İngiltere şimdiye kadnr karaya asker ~ıknrılma. 
sı ihtimaline karşı hiç bir tedhir a!madığı için, böyle 
bir seferin muvaffak olması ihtimali galip görülmek
tedir. Fakat Hitler böyle bir planın tatbiki için Ho. 
landayı işgal ederek bir bitaraf memleketin tecavüze 
uğraması yiizünden dünya erkan unrnmiyesini yeni· 
den kızdırmnk istememektedir. Onun fikrince bu pla. 
nın muvaffak olması için İn1:Hi:ı donanmasının başka 
bir snhnda meşgul olmasını ve İ~giliz ııdalarıudan 
tı7akln:5mnsını temin etmek Jazımdır. 

* Alman ordusunda bazı monarşik temayüller se-
zilmektedir. Fiihrerin, ordu şel!eri arasında bü
yük bir temizlik yapması ihtimalinden bahıedil

rek bütün dünya ile olan iktısadi münaıebatını 
geniıletmeğe karar vermiftir. Bu makıatla Dani. 
marka, Holanda, laveç gibi bitaraf memleket ter
sanelerine mühim miktarda ticaret gemisi yaptır-
mak niyetindedir. Almanyanın alacağı mala mu- * 
kabil Sovyetlere satmayı düşündüğü gemilerin • Almanyada iş~iler arasındaki hoşnutsm:luğun ve sa. 

mektedir. 

miktarı iki bine yakındır. hotııj teşebbiislerinin önüne geçmek için bütün fahri. * kalara gestapo memurfarı konmuştur. Bir çok yerler-
Almanyada 22 Teşrinievveldenberi kara, hava ve de- de de işçilerin yerleri değiştirilmektedir. Mesell Ber • 
niz kuvvetleri erkanı harbiyeleri tarafından İngiliz Unde çalışan işçiler Münihe, Münihtekiler Rur hav. 

lngiltereden Kitap ve 
Mecmua Gelebilecek 

Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) ......: 
İngiltere ile aramızda mevcut 27 
mayıs 938 tarihli munzam ticaret ve 
kliring anlaşmasının birinci maride
sinde zikredilen listeye İngiltereden 
memleketimize gelen ~itap ve mev-
! kuteler için her üç ayda bir 6000 
Türk liralık bir kontenjan ilavesi hak 
kmdaki kararname Vekiller heyetin
ce tasdik edildi. 

Nakit işleri Müdür 
Muavinliği 

Ankara, 3 (TAN) - Maliye Veka
leti nakit işleri umum müdür mua
vinliğine merkez muhasebe müdürle
rinden Necati tayin edilmi~tir. 

adalarına asker ihracı etrafında muazzam bir plan ha· ,.;asına scvkedilmektedir. 
zırlanmakta olduğu bildiriliyor. Çünkü gerek Bitler, * Ada Suyu Ucuzluyor 

b. • a Hitlerin büyük bir kararsızlık içinde oldugu" söv.. A k 3 (T M h b' ı d ) .... gerek Alman Erkanı~a~ ıyesı, yalnı_z hava ve de. ._. " - n ara, an u a 1r n . en -
nizaltı hücumlariyle Ingıltere:yi tazyık ınümkiin ol. lenmektedir. Ani bir karar vermemesi için Gene- Münakallt Veklleti Elmalı suyunun 
madığma kanaat getirnıişlerdir. Hollandaya dayana. ral Keitel yanında11 hiç ayrılmamaktadır. Büyükadaya nakli için ton başına aL 

!.....:..;..~ ___ ,;_:;_..,._ ___ ..._ _______ , _____________________________________ _; dığı 23 kuruşu 20 kuruşa indirmiş • 

tir. 
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MllleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet surasiyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değistirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 ıcurusluk 
pul illlvesl lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Türkiyede 
lngiliz Sermayesi 
Şimdiye kadar umumiyetle ya· 
_ kın şark ve bilhassa 1.'ürkiye 

ile iktısadi münasebetlere fazla e. 
hemmiyet vermeyen İngilizler, Türk 
- İngiliz anlaşmasından sonra bu 
:münasebetleri yeniden tesis, hatta 
takviyeye karar vermiş bulunuyor • 
lar. Harp yüzünden Almanyaya ih
racatımız durmuş gibidir. İhraç mal· 
larımızın mühim bir kısmı için yeni 
piyasa aramak ihtiyacındayız. Bu -
&'Ünkil şartlar içinde bizim için en 
iyi müşteri İngiltere ve Fransa ola • 
bilir. Filvaki bazı Balkan memle
ketleri Türkiye ile Almanya arasın· 
da vasıtalık yapmak arzusunu göste
riyorlarsa da, bu teşebbüsün de müs. 
bet bir netice vermiyeceği tahmin 
~dilebilir. Çiinkü Almanya Balkan 
memleketlerinin çoğuna borçludur. 
Onlardan bile mal alamıyncnk vazi. 
yettedir. Böyle iken bu devletlerin 
fürk mallarına komisyonculuk ya • 
pabilmeleri biraz şüphelidir. 

Buna mukabil İngiltere ile geniş 
bir kredi hesabımız ,·ardır. Şimdi • 
den sonra harp malzememizin ınü _ 
him bir kısmı İngiltereden !'iatın ah. 
bacaktır. Buna mukabil İngilizler de 
l'ürkiyenin ihraç mallarını sn tın al· 
ınalıdırlar. l\Iemnuniyetle ö_ğreniyo. 
ruz ki İngiliz firmaları Türkiye ile 
temasa gelmişlerdir. İngiliı; scrma -
Yedarları Türk.iyede iş yapmak için 
ınüracaatler yapmaktadır. Bu me. 
Yanda Ankara ve İstanbulda modern 
süt ve ekmek fabrikaları kurmak i· 
~İn miiracaat eden İngiliz miiesse • 
ıeleri işe başlamağa hazır bulunduk. 
larını bildirmişlerdir. Dün de Lon -
ılradan şehrimize miihim mali mü · 
esseselerin mümessilleri gdmiştir. 

Bir başlangıç olarak bu te ehhüsler 
memnuniyetle kayde şayandır. U
marız ki bu teşebbi.isler artacak, ve 
?ürk - İngiliz ticari miinasebetleri 
normal bir şekil alacaktır. 

* Almanya 

Kararsııllk l~indedir 

Almanya hala kararsızlık i~inde. 
dir. Haftalarca süren fevkalade içti. 
tnalardan sonra da kati bir karara 
\'arılmış değildir. l\folotofun nutku 
da Almanyaya cesaret verecek mahi
Yette çıkmamıştır. 

Buna mukabil Almanyanm ge -
~en bir ay içinde kaybettiği bir çok 
Şeyler vardır. 

Evvela Amerikanın vaziyeti ta -
ayyün etmi~, ve İngiltere ifo Fransa 
zengin bir kaynak ele geçirmiş bu -
lunuyor. Dün Am('rika nıebusan 
ıneclisl de ambargonun kaldırılması 
kararını tasdik etmistir. Amerika da 
ha şimdiden büyük. bomba tay~·at'e. 
leri göndermeğe hazırlanmaktadır. 
:Nevyorkta ,·apurlara yüklenmek ü

'Zere yüzlerce bomba ta;\'y:ırcsi yiik
lenmcktedir. Demokrasilerin bu hü· 
Yük kazancı, Almanya için büyük 
bir kayıptır. 

Almanya Sovyet Rusyadan um • 
duğu hüyiik )'ardımı kayh('tmiştir. 
Temin edileceğini umduğu iktrsadi 
Yardım hala başlamamıştır. 

İtalyanın vaziyeti Almanyaya 
endişe telkin edecek hir mnhi;vet al. 
maktadır. Çünkü İtalya günden gii. 
ne siyasetine, Alman:'l·a ile hnaber 
hareket edilmesine mani olan bir is· 
tikamet vermektedir. 

Binaenale;\·h Almanya kati dar • 
beyi vurmak için miiz:ıkerelerlc va • 
kit geçirirken, diinya AJmanyanın a. 
lerhinc birleşmekte devam etmek· 
tedir. Almanya !!İmdi tamamen tek 
başına kalmıstır. Ve bu hiiviik hcidi
reden nasıl çıkacağını artık kendisi 
•e ummasa _a'erektir. 

'.r AN --

' lkincik.&nun 1921, zulüm ve lialisızhğa !iarıı isyanın, vazifenin, feragatin, meCleni cesaretin, 
ıuurlu vatanperverliğin bizzat kendisi olan Nüzhet Sabitin ölüm ylldönümüdür. Aıağıdaki 

yazıda, muharrir, size Nüzhet Sabitin hayatını ve eserlerini kısaca anlatacaktır: 

o o o 

Nüzhet Sabit Kimdir 
Ve Neler Yapmıştır? 

6 lkinciki.nun 1921, Nüz. 
bet Sabitin gözlerini 

hayata kapadığı gündür. 
Nüzhet Sabiti, ölümünün on 

sekizinci yıldönümünde hür
metle ve hasretle anmak, onu 
tanıyanlar, onunla beraber ça
lı tanlar için bir ihtiyaç olduğu 
kadar milli bir vazifedir. 

Gönül razı olmuyor ki, bu 
feyizli milli kaynaktan kana 
kana içmek saadetini tadama
yan bugünün gençleri Nüzhet 
Sabiti tanrmaamlar. 

Çünkü. zulme ve haksızlığa kar
şı isyanın, vazüenin, feragatin, 
medeni cesaretin, şuurlu vatanse
verliğin bizzat kendisi olan Nüz
het Sabit, hayatında en fazla 
gençl~re kıymet ve ehemmiyet 
vermış ve memleketin kurtuluşu
nu ve inkişafını gençlerden bekle
miştir. 

Son nefesini verirkl"!n son sozu: 
"Gençler! Memleketinize sahip 

olunuz!,, olmuştur. 

N üzhet Sabit kimdir ve ne 
yapmıştır? 

Mülkiye mektebini en yüksek 
bir derece ile bitiren Nüzhet Sa
bit, ölünciye kadar bütün hayatı
nı, bütün enerjisini, çok mütenev
vi işlerde, vatan hizmetine koy
muştur: Siyaset kavgalarına karış
mış, gazetecilik yapmLş, mektep i
dare etmiş, çocuklar ve gençler i
çin mektep kitapları, şiir ve ro
manlar ya~mış, orijina1 ve mıihim 
bir tedris metodu vazetmiş, dev
let memuriyetlerinde çalışmış, 

memleket içtimai ve iktısadi kal
kınmasına ait ıslahat projeleri 
meydana getirmiştir. 

Mülkiyeyi bitirdikten sonra bir 
müddet vilayet maiyet memurlu
ğunda bulunan Nüzhet, Meşrutiye
tin ilanını müteakıp - memleke
te faydalı olmak ümit ve arzusi
le - (İttihat ve Terakki) cemiye
tine dahil olmak suretile siyasi ha
yata girmiş bulunuyor. Fakat az 
bir zaman sonra. bir çok bakım
dan hatalı bulduğu cemıyetin faa
liyetine doğru bir istikamet verrli
remiyeceğini anlaymca cemiyette!l 
istifa ediyor. 
Çıkarmıya başladığı (Vazife) ga

zetesinde, İttihat ve Ternkki !ıükıi
metinin Meşrutiyete ve milleti'l 
hakiki menfaatlerine aykırı bul
duğu kanunsuz ve adaletsiz h.ue
ketlerini tenkide başlıyor. 

Hakların çiğnendiği, fikir ve vic
danların boğulduğu veya <;atın a
lındığı o meşum günlerde, hürri
yet, hak, kanun, mesuliyet dive 
g~rliy~n yalnız iki ses işitiliy~r: 
Fikretın ve Nu··zh t• .. 1 . .. e ın gur ses erı. 

N uzhetin maksadı - O zamanın 
diğer bir çok muhalifleri gibi -
şahsi muhalefet yapmak değil, bel
ki İttihat ve Terakkiyi ikaz et
mek, ona vazifelerini gôstermek, 0 _ 

nu memlekete yarar bir hale <Tetir-
. o 

mektır. 

Başında: (Söz fikir içindir, fikir 
de hakikat içindir) yazılı bulunan· 
(Vazife) gazetesinin koHeksiyonu 
tetkik edildiği zaman lçindt.? adi 
şahsiyata, çirkin:. esas.sız ithamla
ra katiyen tesaduf edılmez. 

(Vazife) ilk sayılarında mutedil 
bir lisanla hükumeti, kanuna, a
dalete itidale davet ediyor; fakat 
kanun' ve adalet her tarafta çiğne
niyor, intihap zorbaların kırbaçl&
rr altında yapılıyor, içtima ve mat
buat hürriye>ti boğuluyor, örfi ida
re zulmünü arttırıyordu. 

B u vaziyet karşısında Nüzhet 
daha ağır bir lisan kullan

mak mecburiyetini hissediyor ve 
(Kabinenin gençlerine) başlığı al
tında neşrettiği bir makalede: 

(Gençler! Nasıl oluyor da elleri
nizle yetiştirmek istediğiniz hürri-

YAZAN: 

Sadrettin Celal ANTEL 
yeti. yine ellerinizle boğarak evlat 
katili olmak töhmeti altında kalı
yorsunuz?) diyor. 

Bunun üzerine (Vazife) kapatılı
yor ve Nüzhet mahkeme)'e verili
yor. 

Fakat, "Ben bağıracağım, dai
ma bağıracağım. Ya millet beni ha
kilci evladı gibi bağrına basacak 
Benim sesime makes olacak, yahut 
beni ebediyen iskat edecek,. diyen 
Nüzhet susmuyor, (Binbir Kuş kü
tüphanesi) ismi altında risaleler 
neşrine başlıyor. 

(Karganın nazırlara hitabı) nı 

fDeve kuşunun mebuslara hitabı) 
takip ediyor. 

'Bu iki risale. bütün İstanbul mu
hitini cüretlendiriyor. Nüzhet bu 
risalelerde o kadar şidd~tli bir li
san kullanıyor ki, herkes onun. giz
li bir teşkilatın başında bulundu
ğunu sanıyor. Hakikatte Nüzhet 
yapayalnızdır. 

(Akbabanın ayanla hasbihali, 
Doğanın tarihe cevabı, Çavuş ku
şunun beyannamesi) ismindeki ri
saleler hükumeti büsbütün korku
tuyor. Risale toplatılıyor, bunları 
basan matbaanın kaptsma polisler 
dikiliyor ve bu sebepten dolavı, al
tıncı numarayı teşkil eden (Kartal 
ve hürriyet) intişar edemiyor. 

Nüzhet, Balkan Harbinden son
ra. Balkanlarda Türklere karşı ya
pılan mezalimi Avrupalılara tanıt
mak maksadile. bir kaç arkadaşı i
le beraber (Neşri Vesaik) cemiye
tini tesis ediyor ve Parise, Berline, 
Londraya gidiyor. 

(Halaskaran) grupunun tazyiki 
altında İttihat ve Terakki kabine
sinin sukutu üzerine teşekkiil eden 
büyük kabinede( Kamil - Muhtar 
Paşn) onu memnun etmiyor. Çün
kü onların da ittihatçıların yolunu 
tuttuklarını, kanunu çiğnemekte 

devam ettiklerini ve her seyin. ih
tiyar, ve genç elinde ayni mesavi 
ile devam ettiğini söylüyor. Nüz
het, İttihat ve Terakki hükumetinin 
tekrar iktidar mevkiine gelmesini 
müteakıp teşekkül eden (Müdafaai 
Milliye) Cemiyetine giriyor. Ayni 
zamanda, Konferanslar Cemiyetin
de parasız çalışıyor. 

Fakat (Müdafaai Milliye) de cid
di ve müsbet bir iş görlilemiyece
ğine kani olduğu için, Darüşşaf aka 
müdür muavinliğini kaoul ediyor 
ve iki sene kadar burada çalışıyor. 

N ii.zhet, mütarekeden bir kcıç 
ay evvel, siyasi faaliyetin 

en had bir devreye girdiği bir za
manda, (Vazife) yi tekrar neşre 

başlıyor. 

Harp zenginlerinin. Bizansm son 
günlerini hatırlatacak bir sefahat 
hayatı sürdükleri, halka ekmek di
ye çamur yedirildiği bu meşum 

günlerde (Vesika ekmeği ile müla
kat) başlığı ile yazdığı bir yazıdan 
dolayı (Vazife) hükumet tarafın

dan kapatılıyor. 
Bunun üzerine (Bugiinün vazife

si) ismindeki risaleyi -;ıkarıyor. Ga
zaba gelen hükumet, Nüzhetin 
tevkifi emrini veriyor, fakat buna 
muvaffak olamıyorlar.Zamanı~1 po
lis müdürünün Nüzhet için: (Bu se
fer elimize geçerse knzıkhyaca
ğız) dediği, o zamanın hadiı;eleri 
içinde yasıyanların maliımudur. 

Mütarekenin akdinden sonra 
Nüzhet (Vazifei İsyan) ismindeki 
risaleyi neşrederek,' Türklerin har
be Prusya militarizminin kurbanı 
olarak girdiklerini, Türk halkının 
tamamen masum bı1lunduğıın-:ı. 
Türkün hakiki bir medeniyetin ha
kiki namzedi olduğunu cihana kar
şı müdafaa ediyor ve bu gaye ile 
Beyazıt meydanında bir mitin~ 

tertip ediyor, fakat hükumet buna 
da mani oluyor. 

Nüzhet, dört sene devam eden 
ve çok fena idare edilen harp için
de, zalim muhtekirler elinde açlık
tan bitkin bir hale gelen halka yi
yecek ekmek temini ümidile 1aşe 
müdüriyetini üzerine almaktan, bu 
be]{tlı ve batak işin içine girmekten 
çekinmiyor. Kırk beş gün fa:-n~asız, 
geceli gündüzlü. uykusunu, sıhha
tini feda ederek çalışıyor, didini
yor. 

Fakat. hasis menfaatleri tehli -
keye düşen muhtekirlerin iftira ve 
tezvirlerine inzimam eden bu yıp
ratıcı mesai. esasen verem olan 
Nüzheti büsbütün hasta düşürü

yor. 
Ve en nihayet 6 ikit,cikanun 

1921 senesi, 38 yaşında iken. haya
ta gözlerini kapıyor. 

N üzhet Sabitin, bütün bu si
yasi hayat ve fa::ıliyeti es

nasında, yalnız haksızlığa. kanun
suzluğa karşı isyan ve hük(ımet a
damlarının icraatını tenkit eden 
menfi zihniyetli bir insan olduğu
nu zannetmek büyük bir hata ve 
insafsızlık olur. 

Bilakis, Nüzhet Sabitin bütün 
siyasi faaliyetlerinin hedefi, ten
kit ve tahripten ziyade düzelt mek 
ve yaratmaktı. doğruyu. iyi ve gü
zeli hakim kılmaktı. 

Bunu yapabilmek kin, vata::ı.ı 

tehlikeye siiriikliyenlcrı> kanp bi
taraf kahnamıvacağmı haklı ola
rak iddia edi •ordu: 

"Kime karşı bitaraf kalıyoruz? 

Tehlikeye karşı bitaraf kalmak, 
tehlikenin netayicine bila muka
vemet maruz kalmak demektir.Na
mussuzları aramızdan cıkarmnk 

değil, onları her yerde arayıp bul
mak. bulup atıl bırakmak vazife
mizdir.,, 

Memleketin muhtnç olduğu şey
leri esaslı bir tetkik ve tetebbii ne
ticesine göre, tasnif edilmediğine 
kanaat getiren Nüzhet. maarif, ik
tısadiyat. ve askerlik sahalarında 

yapılması lazım gelen ıslahatın 

projelerini hazırlamış, salfıhiyettar 
makamlara vermiştir. 

Neşrettiği (Takip ve Tenkit) 
ismindeki mecmuada. memleket -
te maarif ve iktısadiyatın terak -
kisinin ordu vasıtasıyle vfü:ude ge. 
tirHebileceği fikrini ileri sürmüş 

ve bu maksatla (Ziraat ve sanayi 
alayları) teşkili lüzumunu mlida -
faa etmiştir: 

" ... Hiz, btitiın etraıtı mil· 
leti silah kullanabilir bir hale ge. 
tirmek ihtiyacı kar ısında~·ız. Bu 
ihti;\·acı en az masrafla, daha doğ. 
rusu pek karlı bir ı;urette \liicude 
getirmek, kendi hayatını t('min e· 
den bir ordu meydana getirmekle 
kabil olur. Biz, ufak hir himmetle 
hunu meydana çıkarabilirİT.· 

Türklerin ekserisini zürra teş. 

kil eder. Demek ki, memk·ketin 
her şeyden en·el iktısadı zirah·e 
ihtiyacı vardır. İktısadı zirai öğ • 
retmck için her köyde bir tecrii -
be tarlası teşkil etmek kabil de • 
ğildir. Fakat memfoketin her ta. 
rafından toplanan binlerce asker. 
lerle bir kaç mmtakada yc-ni usul 
ziraati. teavünü zirai sandıkları teş 
kili yollarını bilfiil öğretmek kahil 
olabilir. Bu vazifei talimiveyi de. 
ticaret ve ziraat mektepleriyle a • · 
lelfımum mekatibi aliye ve idadi. 
yeden yetişenler ifa edebilirler. İ
cabederse hunlara ayrıca He diirl 
ay iktısadi zirai dersleri gijsteri. 
le bilir. 

Maarifsiz millet olamaz. Bu da 
ancak ordunun muavenetiyle vü • 

cuda getirilebilecektir. Binaena • 
lcyh bu noktai nazarlardan, ordu. 
yu iki Jeısma ayırmak ve birinci 
devreyi içtimai ve iktısadi (ihzar 
devresi) gibi kabul ederek ikinci 
devrede müstakilen askerlikle uğ. 
raşmak icabeder.,, 

· Nüzhet Sabitin memleketin ik
tısat siyaseti hakkındaki fikirleri, 
aşağıdaki satırlardan anlaşılır: 

" ... Ben, on dört senedir jkti -
sadiyatla uğraşırım. Londra ,.c Pa. 

. riste belediyeciliği, kooperatifleri 
tetkik ettim ve memlekett~ ilk de. 
fa olarak (teavünü içtimai) yi tesis 
ettim. Demek ki, serbest meslek 
iktisadının aleyhindeyim. tkttsadi
yatta hiikumetçiyim. Bunun için· 
dir ki Balkan muharebesinden ev
vel (Takip ve Tenkit) mecmuasın
da (Ziraat alayları) diye yazdığım 
iiç makalede hep bu prensipleri 
müdafaa ettim. Müstahsil hiikıi • 
met nazariyesini me~·dana cıkllr • 
dım.O nkit (Müstahsil hiiktlmet) 
nazariyesi gülünç bir iddia gibi i
di. 

Harbi Umumi beni tamamiyle 
teyit etti. Hemen her hiiklınıct 
miistahsil olrnağa mecbur kaldı. 

Bu llll'churiyet artık devam ede • 
cektir. Çiinkü fakir halkı müdafaa 
etmek, açları susturmak lazımdır. 
Bunun i~in de, hiikumetin isHhı;al 
ve istihlak işleriyle doğruılan do~
ruya alakadar olması ve hk takım 
kavanini mahsusa \'Ücude getirme
si lazımdır.,: 

Fakat o zamanlar, devletin mu. 
kadderatınr ellerinde tutanlar. bun 
dan yirmi beş sene evvel ileri sü
rülen bu fikirleri lakaydi ile kar _ 
şılamışlardı 

Ancak Cümhurivet rejimidir 
ki, iktısadiyatta de;letçilik: müs _ 
tahsil hükumet esasını ana pren • 
sip olarak kabul etmiştir. 

Siyasi hayat ve faalivetini kı
saca hulfısa ettiğimiz Nüzhet Sa _ 
bitin, terbiyeci ve miirebbi cep _ 
helerini de tebarüz ettirelim: 

Nüzhet Sabit Darüşşafakayı i. 
ki sene süren müdür muavinliği 
esnasında , hakiki bir terhiye oca
ğı, hürriyet, vazife ve samimiyet 
ve şefkat muhiti haline getirme _ 
ğe muvaffak olmuştur. 

Nüzhet, mektebin bütün ruhu 
idi. Her zaman sesi duyulmaz. gü. 
rültüsü işitilmez. Fakat gece gün. 
düz mektebin bütün hayatını ya -
kında takip eder, herkese vazife
sini gösterir ve yardım eder, tale. 
be ve muallimlerin bütün faaliyet
lerine, oyunlanna, müsamereleri -
ne, münakaşalarına iştirak eder: 
her girdiği muhite kendisile bera. 
ber, neşe, saadet, nezahat. fazilet. 
ilim ve hürriyet getirirdı. 

Çok kudretli bir hatip olan Nüz. 
het söz söylediği zaman, karşı~ın
da sarsılmıyan, kalpleri ümitle ve 
sevinçle çarpmayan kimse kalnıaz_ 
dı. 

Gençlere en baş öğiidü su idi: 
"Türk genci, vazifeni yap, hak. 

kını iste!., 

Dışarıya çzkmak için idareden 
izin almağa gelen talebeye verdiği 
şu cevap. Nüzhetin mektep ve ter
biye telakkisi hakkında bize bir 
fikir verebilir: 

" .. Evet, o sizin hakkınızdır. Fa. 
kat, gii~iisleriniz ktirrei arzı ta. 
uyabilecek kadar yüksek olma -
hdır. Bastığınız toprak sizin. 
ılir. ::\1etin adımlarınıı.la. müte. 

bessim simanızla. vakur tavrınız. 
la herkec;e niimune olmağa gay • 
ret etmelisiniz., 

N üı:hetin mektepteki vazifesin. 
den istifaya mecbur kalma. 

sı üzerine, son dört sınıf talebesi • 
nin idareden müştereken tasdikna
me alarak Nüzhetin arkasından 

(Devamı 7 incide) 

m\)):uu;m 
Belediye 11. ''· J°I 

Meclisinde 
Serbest İntihap 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

V ali ve Belediye Reisi J...utfi Kır. 
dar, Belediye Meclisinin üön.. 

citeşrinde başlayan yeni içtima dev· 
resini yeni bir kararla açtı. Yeni in. 
tihap edilecek riyaset divanıyle, en. 
cümen azalarının hiç bir tesire ka • 
pılmadan, serbest intihap edileceğini 
bildirdi. Bu karar, Belediye Reisinin 
demokrasiye verdiği ehemmiyetten 
gayri, Halk Partisinin daha miiteka· 
mil bir demokrasi devresine geçtiği. 
ni de müjdelemektedir. 

Zaten b.unun ilk müjdesini, yeni 
Millet Jltleclisi intihap edilirken 
Cümhurreisimiz vermiş, Meclis inti. 
habatında, geçen senelere nisbetle 
çok daha erbest bir intihap yapıl· 

mı tı. 

İnkılabın ilk senelerinde mürteci 
unsurların şehir ve devlet miiessese. 

lerine girerek, inkılabı baltalomala
rına imkan vermemek için alınan 

tedbirler, 16 senelik cümhurlyetin 
tekamülünden sonra lüzumsuz bir 
hale gelmişlerdir... İnkılabın artık 
halka dayandığını, inkılabı zedeliye· 
cek miirteci unsurlara nefe! verilmi· 
yeceğini, bu on altı senelik tecrübe 
göstermi. tir. Bu görüş doğru olmak
la beraber. irticaın her zaman için 
bir inkılap dii~manı olduğunu eöz -
den kaçırmamak, en küçük bir fır • 
satta hortlayacağını da unutmamak 
lazımdır. Bunlar küçük bir ekalliyet 
bile olsalar, hiç bir memlekette ve 
hiç bir devirde tamamiyle tasfiye e. 
dilememişlerdir, İnkılabın gözetile • 
ri bunların en küçük bir kımıldanış. 
farında karşılarına dikilmezlerse, 
halkın ıeri unsurlarının hislerini 
tahrik için her zaman fırsat bulabi • 
lirler. Bilhassa harp zamanlarında 

bunlara karşı çok daha fazh mUte • 
~·akkız olmak gerektir. 

Düşman bulanık suda balık avlar. 
İnkılabın büyük düşmanı da irtica. 
dır. 

Belcdi~·enin serbest intihabı ka • 
bul ettiği bir dev.rede bu noktaya fşa. 
ret edişimin sebebi, demokrasinin te
kamülünden duyduğumuz sevinç L 
çinde pusuda bekleyen kuvvetlere 
kapıları ardına kadar açmamak için. 
dir Yoksa, serbest intihap, milli ha. 
kimiyetine sahip bir milletin en bil· 
yük hakkıdır. Bilhassa Şehir l\Ieclisi, 
blr devlet miiessescsinden ziyade bir 
halk miiessesesidir. Halk(n kend~ ih
tiyaçlarını temsil için seçtiği mü. 
me illerin her türlii tesirden uzak, 
yalnız halk namına konuşan mümes· 
siller olması, halkla hiikumet arasın. 
daki uçurumu dolduran, bağlayıcı 
bir hattır .. Halk yalnız Belediyeye 
vergi vermekle miikcllef bi.r reaya 
sınıfı değildir .. Halk. şehrin ve dev. 
letin dayandığı mesnettir, halkın se. 
si kısılırsa, devlet dayandığı mes. 
nedi kaybeder .. Tepede kalan bir 
devletin hayati:reti ise, gövdeden 
kopmu~ bir başın hayatiyeti kadar • 
dır, ~·ani cansızdır. 

Belediye Meclisinin bugiin kabul 
ettiği bu serbest intihap, halkın hil. 
kinnet cihazının, halkla devletin bir 
tek viicut gibi. kan damarları)'le bir· 
birlerine hağlandık1arını ifade et. 
mektcdir. Bu sebeple İsfanhul halin 
Bcledive Reisine "'e arni zamanda 
Halk Partisine müteşekkir olmalı. 
dır. 

Jzmirde Bir Senede 
Evlenenler 

İzmir - Son bir senede 1716 çlft 
evlenmek üzere müracaat etmiş, bun· 
!ardan 98 çift evlenmekten vazgeç. 
miş. 6 çiftin de muameleleri kanuru 
görülmemiş, 1560 çüt evlenmistir. 
Bu miktar, bir sene evvelkinden faz. 
la dır. 

Bir Tütün Kaçakçılığı 
Muratlı <TAN) - Aşağı Sevindikll 

köyünde. muhacir Mehmet oğlu Sa
lihin evinde 11 kilo 200 gram kaçak 
tütn bulunmuş ve müsadere edilmiş
tir. 

·····;;;;:,··~~~·:~::,~·::::·:~:::;:~ı 
d:ın başkıılıırını da~ünmeğe çnğıran 

fırsattır. Bu davete samimi blr alaka 
ı?<lstcrmellyiz. ! 

' ........................................... " ...... ___ _ 



6 

Göring Romaya Gitmiyecek 

Italya, Balkanlıları 
Kazanmıya Çalışıyor 

(Başı 1 incide) 
Balkanlann harbe karışmalarını 

İngiltere arzu etmiyor. İngiltere, 
Alm.anyanm Avrupaya silah kuvve. 
tiyle hakim olmak teşebbüsüne kar. 
şı gelmek için Fransa ile beraber 
harbe girmiştir. İngilterenin hedefi, 
demokrasi prensiplerinin ve hürri
yetin hakim olması, her milletin ken 
di istiklalini korumıya imkan bul. 
masıdır. 

Şayet Almanya şimdi veya daha 
sonra Balkanlaı-a hfıkim olmayı ta
sarlarsa ona da mukavemet için ça. 
reler bulmak miimkündür. Fakat 
Balkan mHletleri bitaraflıklarını ko
rumak için birlikte hareket ederler
se İngiltere onların bu hakimane ha. 
reketini teş\~k eder ve dostluk ve 
müzaheretini onlardan esirgemez. 

Göring Romaya gitmiyor 
Londra, 3 (Hususi) - Son günler. 

de Mareşal Göringin gelecek Salı gü 
nü Romaya gideceğine dair intişar 
eden şayiaları bugün Mareşalin l~a
tibi tekzip etmiştir. 

* Roma, 3 (A. A.) - i\:Iussolini bu 
nkşam İtalyan ordusu erkanıharbiye 
reisi m.areşil Badogliyoyu kabul e
derek askeri meseleler hak.kında u. 
zun bir mülfıkatta bulunmuştur. 

İtalyanın teşebbüsleri 
Roma, 3 (A. A.) - Röyter: İtalya, 

!bu iki aylık harpten sonra bidayette 
olduğu derecede bitaraf kalmak is -
temektedir. Her halde bu, askeri ha. 
zırlıklan yeni bir merhale daha ka
tetmiş olacağı ilkbahara kadar böyle 
devam edip gidecektir. Şuras1 mu -
hakkak ki, İtalya her şeyden evvel 
bizzat kendi menfaatleri ile meşgul 

olmaktadır. Ve bu menfaatlerdir ki 
onu şu veya bu tarafa temayül etti
recektir. 

İtalya, doğrudan doğrya bir te. 
şebb~te bulunmamakla beraber Bal 
kanlardaki mevkiinl tarsin etmek e. 
melindedir. Her ne zaman müşküla
tm izalesi mevzuubahs olursa tavas. 
sut teklifinde bulunmaktan hali kal. 
mıyor. Fakat Bulgarlar Romanyadan 
istediklerinden vaz geçmek niyetini 
göstermemektedir. Bu, bir mahzur -
dur. 

Rusların bugünkü vaziyette Bal
kanlarda bir şey yapması italyada 
rbeklenmiyor. Olsa olsa Ruslar Bul -
garistandaki nü!uzlarını takviyeye 
çalışacaklardır. 

Balkanlarda olup bitenler İtalya. 
yı doğrudan doğruya alakadar eder. 
Fakat bugün için atiden <'min gö • 
zükmektedir. 

ttalya - Yunanistan arasında 
teati edilen mektuplar 

Atina, 3 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas ile İtalyanın 

Atina Elçisi B. Emmanuele Grazzi 
arasında teati edilen ac:ağıdaki mck. 
tuplar bu sabah neşredilmiştir: 

Atina, 30 EylUl 1939 

iş birliği için, aralanndakl münasebetleri 
daha iyi şekle ·koymak fırsatını verece
ğinden katı ümit beslemektedir. Buna in
Uzaren, Elen hükiımetl, İtalya ile Yuna
nistan arasında 23 Eylül 1928 tarihinde 
Romada imzalanan dostluk, uzlaşma ve 
adlt müzaheret paktında ifade edilen 
dosUuk ve işbirliği prensiplerinden mill
hcm olmağa azmetmiş bulunmaktadır. 

T:izimatımı kabul buyurmanızı rica e
derim, Bay Elci. .. 

.Jean l\Ietnksos 

* İtalyan Elçisinin ceva~i mektu. 
bunda, İtalyan hükumetinin de 1928 
tarihli Roma anlaşmasında üade edi
len dostluk ve iş birliği prensiplerin. 
den mülhem olmıya azmettiği bil. 
dirilmekte ve şöyle denilmektedir: 

"Hükumetimden aldığım talimat üzeri
ne, Ekselansınıza şunu bildirmekle, kesbl 
şeref eylerim ki, Yunanistana karşı ayni 
hissiyattan m!llhem olan İtalya, derin su
rette bağlı bulunduğu sulh siyasetini ta
kip etmek niyetinde ve Yunanistan ile İta! 
ya arnsında yeni bir dostluk devresinin 
ve karşıhklı en büyük itimada dayan::ın 

bir antantın başlamasını gönnek bahsin
deki samiml arzusunda hemfikir bulun
maktndır. 

İtalyan Kraliyet hükumeti de, kendi ta
rafından, ~ katı ilmidinl iCade eder ki, 
enternnsyonal vaziyetin inkişnf1, iki hU
kO.mete, yakın bir istikbalde, büttln saha
larda itimatlı ve semereli bir jş birliği için, 
arnlanndaki l'l'I UnasebeUeri daha milsb'!t 
bir ~ekle koymak fırsatını verecektir.,, 

Times' e göre vaziyet 
Londra, 3 (A. A.) - Times gaze

tesi, İtalya ile Yunanistan arasında 
tenti olunan mektupları mevzuubahs 
ederek diyor ki: 

"Bu anlaşma, İtalyanın, Yuna -
nistanm ve Türkiyenin Balkanlarda 
ve Akdenizde.lti nüfuzlannı istikrar 
ettirmeye hadim olsa gerektir. Arna. 
vutluğun işgali üzerine Yunanista • 
nın düştüğü endişeler İtalyan kuv· 
vetlerinin Yunan hududundan geri 
alınması üzerine esasen zail olmuş -
tu. Keza diğer Balkan devletleri de 
İtalyan siyasetinin birleştirici ve is. 
tikrar ettirici hedefine in:ınmıya baş 
lamışlardır.,, 

Yine bu gazete, İtalya ricali ara. 
sındaki değişiklikler hakkında şöyle 

yazıyor: 

"Bu değişiklikler mühim olmak
la beraber, o kadar alaka göstermiyc 

") 

değmez. Son kabine tebeddülü 1933 
te olmuştu. Binaenaleyh yeni bir te. 
beddül her an bekleniyordu. Bu de. 
ğişiklikler Mussolininin muhasema. 
tın başmdanberi takip ettiği siyase
tin müstakil mahiyetini umumiyet i
tibariyle teyit eder.,, 

* Londra, 3 (A. A.) - Ticaret na. 
zm Stanley Avam Kamarasında yap 
tığı beyanatta İngiltere ve Balkan 
devletleriyle olan ticaret münasc • 
bellerini inkişaf ettirmek üzere mez
kur devletlerle İngiltere arasında 
müzakereler yapıldığını söylemiş ve 
fakat şimdilik bu bapta tafsiJat ve -
remiyeccği cevabını vermiştir. 

* Roma, 3 (A. A.) - Bu sı:ıbah çı • 
kan gazeteler, ilk sayfalarında !tal. 

"Dııy Elçi, 
Ekselfınsınız tarafından 12 Eylı11de, Du- ya ile Yunanistan arasında teati e-

çe'nin talimatı üzerine tarafıma yapılıın dilen notaların metnini büyük harf. 
ve millhem olduğu ruh ve fikir KTallyet lerle neşretmekle ve koyduklan baş. 
hük\imeti tarafından yüksek suTette tak- lıklarda iki memleketin dostluğunu. 
dir edilen tebligattan Kraliyet hükOmeti- sulh siyasetine devam etmek ve ara. 
nln ahzı malumat etmiş olduğunu Ekse- . . . .•. . . 
lfınsınıza bildirmekle kesbi şeref eylerim. larındakı ış bırlıgını kuvvetlendır -

ftalyanın Yunanistana karşı olan dosta- 'I mek hususundaki arzularını tebarüz 
ne temayüllerini bildiren bu tebligatta ettirmektedirler. 
m!lnderiç yeni teminat, en hnrarelli bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Yunanista- a· K t k t D .,d. 
ıun ltalyaya karşı olan hissiyauna tama- ır ap 1 aç 1 evrh 1 
mlyle tetabuk eden bu dostane temayül
lere lki memleket nrnsındn, Kraliyet hü
kumetinin hassaten memnuniyetini mu
cip olan bir samimiyet havası yarntmış
tır. ftalyan hilkümet reisinin Yunanistnn
Arnavutluk hududundon İtalyan kıtalnrı
nı uzaklaştırmak hususunda kendiliğinden 
yaptığı jest, D!lçe'nln sulhün idam.esi bah
sindeki gayretlerini çok samimi sempati 
Jle takip etmiş olan Elen milleUni derin 
surette mütehassis etmiştir. Bu je~ti ilham 
eden hissiyatfon hassaten miltehassl:; olan 
Kraliyet hükumeti, mUm'asll askerl ted
birleri emretme"ie mü nrent eylemlŞtir. 

Kraliyet hükümeti, derin surette b::ılfü 
kaldı~ı sulh siya.setini takip etmek niye
tini ve ayni zamanda İtalya ile Yunanis
tan arasında yeni bir dostluk devresinin 
ve karşılıklı en büyük itimada dayanan 
yeni bir Antantın başlamasını görmek 
bahsindeki samimi arzusunu yeniden te
yit için bu fırsattan istifade eylemekle 
rnübahldir. Bu ı;ıyasetten mülhem olan vo 
bu siyasete İtalyan hük\imetinin tamamen 
iştirak ettiğinden emin bulunan Elen hfl
kı.imetl, enternasyonal vaziyetin inkişnfı-
11ın, iki bfiktlmcte, yakın bir istikbalde, 
lltlt!ln sahalarda itlnuıtlı ve semereli bir 

6 Yaralı Var 
Muğla - Fethiyeden buraya gel

mekte olan otobüs, Karacık çayına 
saplanıp kalmış. yolcular Karaböğürt 
len nahiyesine kadar yaya gitmiye 
mecbur olmuştu.r. Kendilerini ora
dan alan kaptı kaçtı da Gülağzı mev 
kiindeki virajdan geçerken tekerleği 
fırlamış ve on metre derinliğind'!ki 
uçruma yuvarlanmıştır. 
Kaptı kaçtıdnkilerden Dalaman 

nahiye müdürü başından, Özemli kö
yünden Osman oğlu Niyazi baldırın
dan gayet ağır surette, kucağında ço
cuğu bulunan bir kadın ile çocuğu 
ve Fethiye posta müdürü Mustafa i
le yolculardan Mehmet Ali de hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Bir ilk mektep muallimi üç tale
bcsile hadise yerine ilk evvel yetis~ 
rek sargı ve ilaç kullanarak iptidai 
müdavatı yapmıştır. 

ifşa Edilen 
·Gizli Plan 

(Başı 1 incide) 
halkın güya kurtarıldığından bahse
den iddiası da ciddi telakki edile -
mez. Rus olmıyan ve ekseriyeti iti. 
bariyle katolik olan bu ahali boJşe • 
vizme bir afet gözü ile bakmaktadır. 
Leh Ukraynalı ve bazı Rüten siya
set adamlarının tevkifi bu hususta 
l\folotofon iddiasından daha beliğ • 
dir. Esasen, bu komünist tahlisi si • 
yasi bütün dünyaca kafi derecede 
malfım olan apayrı bir fasıl teşkil et
mektedir. 

Zaleski'nin sözleri 
Paris, 3 (A. A.) - Polonya Hari

ciye nazın Zale~ki, Petit Parisien ga. 
zetesinin bir muharririne beyanatta 
bulunarak Von Ribbentropun 21 
mart 1939 tarihinde Berlindeki Po
lonya sefirine Almanya ile Polon • 
yanın Sovyet Rusya aleyhinde mesai 
birliği yapmasını natık bir plan tek
lif etmiş olduğunu ifşa etmiştir. 

Diğer taraftan 26 ilkteşrin 1938 
de Von Ribbentrop, Polonya sefirine 
müstemlekelere ait mutalebat saha. 
sında Almanya ile Polonyanın teşri
ki mesai etmesine dair bir pJan tek. 
lif eylemiştir. 

Zaleski, Polonyanın Alman hari
ciye nazırının her iki teklifine de ku. 
lak asmamış olduğunu ilave etmistir. 
Polonya hükfuneti nakledili;or 

Londra, 3 (A.A.) - Yeni Polonya 
hükümetinin Paristen Anı!ere nak. 

M. Auguif Zaleski 
lcdileceği Paristen bildirilmektedir. 
Başvekil Sikorski ayni zamanda 

Polonya ordusunun Başkumandanı 

da olduğundan, Harbiye Nezareti ile 
temasta bulunmak üzere Pariste ka
lacaktır. Polonya Harbiye Nazırı 

da yine Pariste kalacaktır. 
Polonya ordusuna kayıt mu11mele. 

si ilerlemektedir. Bir kaç bin asker 
kaydedilmiştir. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 3 (A. A.) - "Havas'' Paris 

matbuatı, Molotofun nutku hakkın • 
da tefsirata devam etmekte ve Sov. 
yet - Alınan anlaşmasının daha Al
manyanın Polonyaya yaptığı taar -
ruzdan önce bütün teferruatı ile ne 
dereceye kadar tetkik edilmiş oldu
ğunu isbata çalışmaktadır. 

Sovıyct - Alman yaklaşması.me. 
selesini tekrar ele alan Wladimir 
d'Ormesson, Figaro gazetesinde an -
laşmanın düalitesini gösteriyor ve 
Sovyetler birliğinin Almanya ıle bir 
harp korkusundan Hitlerin. Alman. 
yanın ise Avrupadaki uzun bir harp 
korkusundan Sovyetlerin ekmeğine 

yağ sürmekte olduklarını kaydedi -
yor. Fakat, muharrire göre bunlar 
öyle iki "zayıf" tır ki, ikisi bir kuv
vete muadil olmaktan cok uzaktır. 

Populaire gazetesi Molotofu=ı müs
temleke meselesine telmih etmesine 
işaret ederek, bunun Sovyet harici
ye komiserinin Hitler ve Ribbentrop
la birlik olmak ve Polonya fütuhatı
nı güzel sözlerle ödemek için yaptığı 
açık bir hile olduğunu bildirmekte
dir. 

Stephane Lausanne, Moskova 
nutkunun hakikatten nasıl ayrılmış 

olduğunu göstermeğe çalışıyor ve: 
"Fakat sadece reisicümhur Roose -
veltin Kalenine olan mektubu il<' 
KaJeninin verdiği cevabın neşredil
mesi bile Amerikada umumi infiali 
mucip olmuştur" diyor. 

Petit Journal gazetesinda Pierret 
de Stephane Lausanne gibi düşün • 
mekte ve Moskova nutkunıı en kü • 
çük bir tefsire dahi tabi tutmıyan 

Chamberlain'in bu sözlerdeki menfa
at güden ve hakikate aykırı olan 
manayı çok iyi anlamış olduğunu 

kaydcylemektedir. ------
Dış Ticaret Dairesi 

Reis Muavinliği 
Ankara, 3 (Tan Muhabirinden)

Mersin Ticaret dairesi reis muavinli. 
ğine Londra ataşesi Celal Yarman 
tayin edildi. 

TAN 

Alman T ayyarelerile 
Müttefik Tayyareleri 
Arasında Çarpışmalar 

Ruslar. Harbi 
Üzerinde Tesir 

Durdurmak 

Yapmıya 

için Hitler 

Çal.şıyorlar 

lngiliz lf'lemurları bitaraf gemilerin kaçak eşya taşıyıp 
taşımadıklannı muayene ediyorlar 

Paris, 3 (Hususi) - Garp ceP,he
sinde hüküm süren sük•'inete rağmen 
topçu ve piyade ateşi mübadele edil
miştir. İngiliz tayyarecileri tayyare 
dafii toplar kullanarak bir Alman 
tayyaresini düşürmüşle1·, İngiliz av
cı tayyarelerinin hücumuna maruz 
kalan bir Alman tayyaresi de, düşii- 1 

rülmüş, üçüncü bir Alman tayyaresi 
ise kaçmıya muvaffak olmuştur. Dü
şürülen tayyareler uzun menzilli 
Hanikl tipindendi. 

Brükselden bildiriliyor: Şark isti
kametinden gelen üç meçhul tayyare, 
dün Roubaix'e doğru Tournai mın
takası üzerinden uçmuştur. Fransız 
hava dafii bataryaları ateş açmı~lar
dır. 

Bernden bildiriliyor: Bugün saat 
15 e doğru Bale halkı evlerirıin dam
larından büyük bir Alman bombardı
man tayyaresile beş Fransız avcı tay
yaresi arasında cereyan eden bir mü
sademeyi seyretmiştir. Fransız tay -
yreleri Alman tayyaresini tardebıiş 
lerdir. 

Yirmi dakika kadar süren müsade
me Fransız topraklarında Asace ova
sı üzerinde cereyan etmiştir. 

Eğer Almanya hava 
harbine kalkarsa.. 

Dün sivil müdafaa meselesi hak
kında Avam kamarasında cereyan 
eden müzakereler esnasında Herbert 
Morrison, ezcümle demiştir k\: 

"Hitlerin şunu bilmesi lazımdır ki, 
Alman bombardıman tayyareleri ge
niş mikyasta İngiltere üzerine akın
lar yaptıkları takdirde Almanya üze
rine ayni surette İngiliz tayyareleri 
de akınlar yapacaklardır. Hava mü
dafaa teşkilatı Alryıanları ağır zayia
ta uğratacaktır. Birkaç tayyare geç
miye muvaffak olarak bize kadar i
rası zarar edebilirse de biz de derhal 
Almanyaya mukabele etmekte gecik· 
miyeceğiz.Düşman ne yaparsa yapsın 
İngiliz milletinin sinirlerıni sarsa -
maz. Milletin maneviyatı daima yük
sek kalacaktır. Bu gibi yeisle yapı
lan hareketlerin neticesi Almanyaya 
pek pahalıya mal olabilir .. , 

Oç Alman bahriyelisi 

T-.EBLİGLER· 
Paris, 3 (A.A.) - Büyuk umuınl ka-
rargahtan tebliğ edilmiştir: 

2 İkinciteşrinde iki motörlU bir 
Alımın istikşıır tayyaresi, bir İngiliz 
avcı tayyaresi tarafından bizim top
rağımıza düşürülmüştür. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman büyük 
umumi karargahı tebliğ ediyor: 

Garpte pek mahdut olan topçu ve 
keşif kolları faaliyeti görülmüştür. 

.._. • .......,._ .. www __ .. , _______ _ 

ması liizım geldiğini söylemiş ve demiş
tir k1: 

- Şimdiki Alman hüküfnetinin orta
dan kaldırdığı itimadın yeniden teessüs 
etmesi lazımdır. Bu itimnt, Alman mllletl 
tarafından yeniden tesis edilebilir. Bu
nun nasıl tahakkuk edebileceğini düşün

mek bize değil, Almanlara düşer. Hıırp 

gayelcı'inin tarifi İngiltereyi olduğu ka
dar dominyonları ve muttefiklerimlzi de 
aliikadnr eder. 

Silfıhlara ı;arılmıımızt icap ettiren ga
yelerin tahakkukuna medar olncak şerailln 
tafsiUıtını tesbit etmek zamanı belki gele
cektir. Umumi hedefimiz açık, tuttuğumuz 
yol doğru ve halkımız, inandığı pren~iple
rin müdnfaasında miittelıit olduğu tak
dirde mi.isavnt e,sıısına dayanarak bUHln 
milletleri birleştirecek ~I ve _daha l~i 
bir di.ınya vüeude gelmesini istıyenlerın 
bu kanaatlerine tevafuk edecek bir netice 
istihsal edebilecc İmlz<lcn emin olabiliriz. 

Hlç bir memleket veya hükıime~ ba
siret inhisarını alaınnz. Milletlerin emel
lerini ve ümitlerini mümkün mert.ebe ta
hakkuk ettirmeğc matur her teklif~ tet
kike hazır bulunmalıyız. Dünyayı .şimdiki 
facianın tekerrilriine karşı koruyacak 
ısartların teessüs ettiğine kani olmadığımız 
müddetçe, üst!lmfüe aldığımız vazlfEmln 
ifasına devam etmeliyiz. Bu hedefe ne za
mıın ve nasıl varılacagını .)imdiden tayin 
etmeğe imkan yoktur.,, 

* Times gazetesi, her 25 senede bir 
A vTupa harbi olmaması için bir "fe. 
deral sistemin tesisini ileri sürmek • 
tedir,, Times diyor ki: 

Her milletin kendi mukadderatı-
na hakim olması prensibinden küçük 
devletlerin Avrupanın bugünkü şart: 
lan içinde müstakil yaşayamıyacak. 
!arı anlaşılmıştır. Binaenaleyh ye -
gane çare küçük devletlerin Oslo 
grupu veya Balkan antantı tarzla -
rında gruplar halinde birleştirilme. 

leridir. 

Üç Alman bahriyelisi Firth or 
Forth'da bir limana getirilmiştir. 

Bunlar, bir tahlisiye sandalında altı 
buçuk gün deniz üstünde kaldıktan · 
sonra bir balıkçı gemisi tarafınd::ın 
kurtarılmıştır. Bunların abloka cü
zütamları tarafından içinde araştır • 
malar yapılan bir Alman şilebi mü
rettebatından oldukları ve bir san -
dala binerek kaçmağa teşebbüs et • 

İngiltere, harbi evvelden 
hazırlamış 

Alman matbuatı, dün, Pra~ ev -
rak hazinesinde bulunan gizli bir 
vesikayı hararetle mevzuubahs et. 
mektedir. 

Çekoslovakyanın Paris elçisi ta -
rafından, Südet buhranı esnasında 

Prag'a gönderilmiş olan bu vesika. 
gazetelerin kaydettiğine göre, İngil. 
terenin harp mesuliyetini ve şimdiki 
harbi senelcrdenberi hazırlamakta 
olduğunu isbat eylemektedir. 

tikleri zannedilmektedir. aı ~ * 'i 'fWW.•' 

Muhasematın başındanberi Al • 
manyaya ait olduğundan şüph~ edi
len bir milyon ton harp kaçağı eşya
sı müttefikler tarafından müsadere 
olunmuştur. 

Sulh için itimadın 
yeniden teessüsü lazım 

Londra, 3 (A.A.) - Lordlar Kamıırtı
sında yapılan milzakereler esnasında 

Lord Hali!ax, sulhe yakla~mak için ya
pılacak her te~ebbfisUn esası, itimat ol-

Rusyanm bir te~ebbüsü 
Londra, 3 (A.A.) - D:ıily Herald 

gazetesinin diplomatik muharririne 
göre, Alman hükiımetinin mutedil 
unsurlarını tutan Sovyetler askeri 
harekatı durdurmıya ve sulhçü o!a
rak gözükerek harbi siyaset sahasın-
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İtalyanın 
Ana Siyaseti 
Değişmiyor 

(Başı 1 incide) 
2 - Fakat İtalyayı demokrasilere 

temayül göstermiye sevk eden se
bepler de ayni derecede kuvvetlidir. 

İtalyada halk ve efkarı umumiye 
Almanların aleyhindedır. Hele Al
man - İtalyan askeri ittifakından 
sonra. Almanların İtalyaya karşı ta
kındıkları vaziyet İtalyanları müt
tefiklerinden hayli soğutmuştur. 

İtalyanın coğrafi vaziyeti onu her 
taraftan hücuma müsait bir vaziyet
te bulundurmaktadır. İtalyanın sa
nayi mıntakası olan Po vadisi yııkar
dan Fransız hava kuvvetlerinin teh
didi altındadır. İtalyan donanması, 
müşterek Fransız ve İngiliz donan
masından zayıftır. Bütün sahilleri 
abloka ve bombardıman tehlikesine 
maruzdur. Müstemlekelerine giden 
yollar tehdit altındadır. Almanyanın 
Sovyetlerle anlaşmasından da hoş
lanmamıştır. 

Bu sebeplerle İtalyanın İngiliz ve 
Fransızlarla dost geçinmesi menfaati 
iktizasıdır. 

Halbuki bitaraf kalmak İtalya 
için bütün bu tehlikeleri ber

taraf etmektedir. Buna mukabil bita
raf İtalyanın iktısadi h:ıyatı inkişaf 
etmekte, mali vaziyeti düzelmekte
dir. Binaenaleyh İtalyanın menfaati 
bugünkü bitaraflığını idame etmek, 
ve ne Almanya, ne de demokrasiler 
lehine bir vaziyet almamak, hadise
lerin seyrini takip ederek fırsat kol
lamaktır. 

İtalyan kabinesinde yapılan son 
değişikliğin sebebini de burada ara
mak lazımdır. Eski kabine Almanya 
ile ittüak yapan kabinedir. İstifaya 
davet edilen nazırlar Alman taraftarı 
olmakla marufturlar. Bilhassa faşist 
partisi reisi olan zat, İtalyanın. Al
manya tarafında harekete geçmesine 
taraftardır. İtalyayı bir maceraya 
sürüklememek için kabinenin bitaraf 
lığa taraftar kimselerden müteşekkil 
olması dah~.muvafıktır. Mussolininin 
kabinesinde değişiklik yapmıya lü
zum görmesi bu suretle izah edile
bilir. 

Yalnız dikkate ve kayda şaynn o
lan nokta şudur: Bu cleğişikbk ltal
yan siyasetinin ana hatlannı değiş
tirmemiştir. İtalya yine demokrc:1si 
ve komünizm düşmanı olarak kal
mıştır. Yani ne SovyetlerlP, ne de de
mokrasilerle birleşmiye ve anlaşmı
ya taraftar görünmemekte, faşist ma
hiyetini muhafaza etmektedir. İ1al
yanın bütün hareketlerini bu ana 
prensipler dahilinde mütalea etmek 
lazımdır. 

da yapmıya Hitlcri iknaa çalışıyor
lar. 

Müfrit naziler ise, İngiltereye kar
şı muazzam bir taarruz yapılmasın
da ısrar ediyorlar. Bunların istediği 
İngiltereye karşı kütle halinde hava 
hücumları yapılması, harp filosuna 
taarruz edilmesi ve İngiltereye as
ker çıkarmaya teşebbüs olurunası -
dır. 

Ha vasm yan resmi tebliği 
Parls. 3 (A.A.) - Askert vaziyet hak

kında Havas Ajansı bildiriyor: 
Askeri faaliyet Garpten Şarka do~ 

yerini değiştirmektedir. Geçen hatta Al
manlar Snrre mıntaknsında faaliyet göı
termlştl. Dündenberi Orenthal çıkıntısı• 
nın iki t.ırafında hıırckfıta başlamışlaTdır, 
Başı takriben altı kilometre genişlikte o
lan bu çıkıntı, Zvelbrucken ~ehTlnden se
kiz kilometre ve 1 Alman hududundan da 
bir kilometre kadar mesafede bulunan 0-
renthal mevkiinin adını taşımaktadır. 
Muhasamatın ba§lndanberl, bu çıkın· 

unın Fransız kıtaatı tarafından işıtal edil
miş olması Alman milnakalAtını La Bllef 
ile Plrmasene ara~ında !evkalAde !şklıl ey
lemektedir. Diln Alman keşif kolları bil
h:ı.,sa bu mevkide çok faaliyet gösterml§
tir. 
Diğer taraftan SaTrcheminesln $imalin

de Alman kıtaatının hnrekf'ıtı müşahede 
olunmuştur. Almanların Orenthal çıkıntı
sına karşı bir hücumda bulunmnlan muh
temeldir. 

Fransıı: kumandanlığı Teşrinievvel ayı
na ait hava faaliyet biL'inçosunu hen!lz 
ne;ıretmemiştir. Fakat iyi malumat alan 
mahfilden öj!renlldi ine göre Te'<rinie\•
vel sonunda harbin b::ışından beri 23 Al
man tayyaresi dOşilrillm!lştUr. 

Churchill Pariste 
Londra, 3 (Hususi) - İngnterc 

bahriye nazm Mister Churchill bu. 
gün Parise giderek Fransa bahriye 
nazırı ile ve Fransız deniz kuvvetle. 
ri başkumandanı aminl Darlan ile 
daha sonra Daladier ile görü~müş .. 
tür. 
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Ambargonun Lağvinden'Sonra 

lngiltere ve F ransaya 

SPOR: 
TAN 

BELEDiYEDE 

Askeri Liseler Şehir Meclisinin 
Dünkü içtimaı Atletizm Müsabakası 

Başllyor 

Tay.yare ihracı Başlıyor ~skeri liseler atletizm ı incilikleri. 
Kuleli, Maltepe, Bursa ve Deniz li-
selerinin iştirakile bugün yapılacak
tır. 

Şehir meclisi dün, ikinci toplantı
sını yapmıştır. Milli Şefimiz Cümhur 
reisi İsmet 1nönünden, Meclis reisi 
Abdülhalik Rendadan. Başvekil Dr. 
Refik Saydamdan ve Parti Genel 
Sekreteri Fikri Tüzerden gelen ceva
bi telgraflar okunarak alkışlarla kar
şılanmıştır. Meclis azalığına yeniden 
seçilen Hikmet Balkana ait mazbata 
okunup kabul edildikten sonra ruz -
nameye geçilmiş, asker ailelerine ya
pılacak yardımlara ait talimatname
nin tasdikine dair teklif okunurken 
azalardan bir kısmı kanunda ve bu 
kanuna istinat edilerek hazırlanan 

talimatnamede asker ailelerine yar
d1m bahsinde zikrolunan mahalle 
kelimesinin yerine kaza kaydının ila
ve edilmesi lazım olduğunu ileri sür
müslcrdir. Bu temenni, bilahare ka
nu~da da icap eden iadili.ıtın y~pıl
ması için Dahiliye Vckalc>tine müra
caat edilmesi kaydiyle ait olduğu en
cümene gönderilmiştir. 

(Başı 1 incide) 
nunun kati metnini tesbit edecek o
lan muhtelit komisyonuna kongre 
namına iştirak edecek delegeler se
çilmiştir. Bu komisyon tarafından 
tesbit edilecek olan metin senato ile 
meclisin nihai tasdikine arzolunacak 
ve bu metin Pittman projesi ismini 
alacaktır. 

Kat'i metin hazırlanıyor 

çok kıymetli olan manevi müzaheretine 
pek yakında Fransız. - İngilfa zaferini 
yaklaştıracak olan maddi müzaheret inzi-
marn edecektir.,, 

Amerika gazeteler!ne göre 
Nevyork, 3 (A.A.) - Yeni bitaraf

lık kanununu mevzuubahıs eden Nev 
york Herald Tribuna diyor ki: 

"Millet pek ala bilir ki, bu kanun 
harbe doğru bir adım değildir. Bu 
kanun sadece harbin or+ay::ı çıkardığı 
meselevi kar.şılayacak bir siyasetin 
cezri v~ ameli bir surette düzeltilme
sidir. İşte bu zihniyet dairesindı:dir 
ki avan meclisi mezklır kanunu ka
b~l ;tmiş ve mebusan meclisi de böy
le hareket eylemiştir.,, 

Almanya • Rusya 
Aras11tda Bir Anlaşma 

(Başı 1 incide) 

Askeri liseleri, liselerimiz arasın
da her sene yapılmakta ve büyük a
laka ile takip edilmekte olan boks, 
hentbol, basketbol, voleybol, futbol 
birinciliklerine bugün Kad~köy. Fe
nerbahce stadında yapılacak atle
tizm müsabakalarile başlanacaktır. 

Ht'r branşta ordu ve milli takı -
ma kıvmctli elemanlar yetiştirmiş o. 
lan ö;lü spor kaynaklarımızdan Ku
leli. Maltepe, Bursa ve Deniz Lisesi 
giirbiiz sporcularına muvaffakıyet
ler dileriz. 

Mii~abakanın Porgramı 

9.30 100 metre seçme, 9,45 Cirit 

atma finali. 10.10 Uzun atlama 10.30 

800 metre finali. 10.45 Sırık atlama 

1.50 100 metre final. Sırık atlama 

bitince 4-400 Bayrak yansı, 

Senato ve meclis tarafı}'ldan kabul 
edilen metinler bir tek te[erruat nok
tasında farklıdır. Dün akşam kabul 
edilen metin sadece amb1rgonun kal
dırılmasını derpiş etmekte, senato ta
rafından kabul edilen metin ise, bi
taraflık hükümlerini tam bir suretle 
ihtiva eylemektedir. Her iki metin de 
''Cash and Carrygss,, yani "parasmı 
ver, kendi vasıtanla taşı,, hükmünü 
ihtiva etmektedir. Bugün toplanacak 
olan bitaraf komisyon sadece tahrir 
vazifesile mükellef olduğu için, iki 
meclis arasında bir tek metnin ko • 
!aylıkla bulunacağı ümit edilmekte
dir. Meclisin heyetine üç demokrat 
ve iki cümhuriyetçi dahil buluna -
caktır. Nihai metin tesbit edilir edil
mez senatonun tasvibine arzedile
cektir. Bu akşamki ve yarın sabahkj 
celseler tarihi toplantının nihayeti 
olacaktır. 

Bunların Option hakları vardır. POLİSTE : 
Bunlar iktısadi ve mesleki faaliyet-

Tramvny idaresi doktorluğuna tv.
yin edilen şehir meclisi azasından 
Ethem Akilin yerine yecleK azalar
dan avukat Feridin şehir meclisi a
zalığına seçilmesi kararlaştırılmıştır. 

lerine lüzumlu olan eşyayı ve itP.za 
şahıslarına ait kıymetli eşyıılarından 
bir kısmını da beraberlerinde götü
rebilcceklerd ir. Keza eski meskenle
rinde bıraktıkları mallarından dolayı 
da tazmin edilecektir. 

• Amsterdam, 3 (A.A.) - Berlinden 
Tayyareler hazırlanıyor 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork rıh
tımındaki İngiliz seyris~fain kum -
panyalarının hangarlarında büyü~ 
Amerikan bombardıman tayyarelerı 
sıralanmıya başlamıştır. Bunlar bi
taraflık kanunu nihai surette kabul 
edilir edilmez sevkedilecektir. 

gelen haberlere göre, Almanyanın 
endüstri merkezlerini dola~an Sov -
yet ekonomi heyeti Bcrlindeki daimi 
heyetile beraber Alman - Sovyet 
ticaret mübadeleleri programını ha
zırlamak üzere Berline gelmiştir. 

Amerika tayyare endüstrisi halen 
tam verimle çalışmamakla bPra
ber, salahiyettar mahfiller seri ima
lat usulünün icap ettiği takdire ayda 
her neviden binlerce tayyare çıkat•ıl
masına imkan vereceği kanaatinde
dirler. 

Silah ihracatına konan ambargo
nun ilgası kararı katiyet kesbettiği 
takdirde Amerikan fabrikaları, müt
tefikler tarafından ısmarlanmış olan 
800 tayyareden büyük bir kısmını 
sevkedebilccek mevkide bulunacak-

lardır. 
Hükumet mahfillerinde, gelecek 

bıı.ftalar zarfında Avrupa devletleri 
tarafından Amerikaya yapılacak si
parişlerin bedeli on milyon dolar o
larak tahmin edilmektedir. 

* Q.ttava, 3 (A.A.) - Ambargonun 
'kaldırılması Kanadada büyük mem
nuoiyetle karşılanmıştır. Zira bu ka
rar 25 bin tayyareci yetiştirilme!< ü
zere İngiltere vepominyonlar tayya
recilerine mahsus olarak Kanadada 
bir merkez tesisi hakkındaki proje
nin tahakkukunu tesri edecektir. 

Pariıte memnuniyet 

P . 3 A A ) - Havas: 
arıs · · · 

Ame;ika meclisinin ambargo hak• 
kındaki kararını bildiren telgraflar, 

. elmiş olmakla beraber Pa-
geç vakit g ·1e karşılan -

. t k e heyecan ı rıs e sev v d .. .. k • 1" gozu en mıştır. Kanunun kabu un e 
. d'ld'ğinden kuvvet-

ekseriyet ümıt e ı ı . ·n kendi 
lidir Fransa ve İngiltere ıçı ' 

· " krfi derecede endüstrilerinin henuz a .. 
1 •Y• ddeleri ezcnm e 

yetiştiremedıgı ma 
1 

b 'lecek 
Amerikadan tayyare satın a a 1

•. • 

!erinden emin' bulunmaları muhım 
bir itimat unsurudur. . 

· Anıerı-Fransa efkArı umumiyest, 
ka parlamentosunun bu kararın: Ro: 
osevelt'in müdafaa ettiği prensıplcrı 
müdafaa için taarruza hedef olma
dan silaha sarılmış olan Avrupa de
mokrasileri hattı hareketinin tasvibi 
mahiyetinde te15kki eylemektedir: 

Petit Parh·ien gazete>inde Lucıen 
Bourgues bu kararı memnuniyetle 
karşılamakta ve şu satırları yazmak
tadır: 
"Amerikanın iki mecll!ll, Rooseve1t'in 

talebini kabul ettiler. Adalet ruhu ve de
mokrasiler lehindeki hareket, infirat te
mayülüne karşı zafer kazandı. Kongt"ede
ki müzakere Amerikanın sempatisi hak
kında hiç bir ı;üpheye yer bırakmıyaC"ak 
bir tezahurle nihayet bulmuştur. Meclis 
Reisi Bankhead, ambargonun kaldırılması 
hakkındaki kararın Fransa ve İngiltcre
nin lehinde olduğunu söylemiş ve böyle 
bir yardımın tabii olduğunu, çünkü tota
liter htikUmeUc demokraUar arasında in
tihap mevkiinde olan Amerika hissiyatı, 
hükiımet tekli fertlere serbestçe düşün
mek \'e fıkrlni serbestte ifade etmek im
kanını veren mütte!iklere müteveccih ol
dugunu teslim eylemiştir. Amerikanın 

Almanyanın ticaret filosunun mü
him bir kısmını Sovyetle:re devrede
ceğine muhakkak nazarilc bakılmak
tadır. 

Türkçe imla ve 
Gramer Mevzuları 

için Bir Toplantı 
Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) -; 

Orta mektep ve liselerdeki türkçe ve 
edebiyat muallimleri, Maarif Vekili
nin reisliğinde bugün Kız lisesinde 
bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda 
türkçe ve edebiyat. imla ve gram0r 
mevzuları etrafında görüşmele:- ya
pılmıştır. 

Erzincanın ihtiyaçları 
Tesbit Edildi 

Erzincan, (TAN) - Mebuslarımız

dan Abdülhak Fırat ve Aziz Samih 
İlter ile vali Osman Nuri Tekelinin 
iştirak ettikleri büyük bir içtıma ya
pılmıştır. Muhtelif teşekküller i~a~e 
heyetlerinin de bulundu~<Ları hu ıçtı
mada ihtiyaçlar tesbit, ~imdiye ka
dar yapılmış ve yapılacak olan işler 
üzerinde müdavclei efkar edilmiştir. 
Bu arada şehrimizin elektrik, hali 
hazır haritası. müstakbel planı su 
tesisatı memleket hast:ıhanesi ve tra 

' hom mücadelesi işleri de gözden ge-
çirilmiştir. 

Mebuslar, ihtiyaçlar hakkında not 
almışlardır. 

YENi NEŞRIY AT : 
GÜNEY DOCU - Birinci Genel Mü

fettl,Jik, bu müfettişlik bölgesine dair u
mumi malumata ve müfettişlik teşkilatı ve 
faaliyeti hakkında tafsilatı havi bü>'iik bir 
eser hazırlamıı, Cümhuriyetin 16 mcı yıl_ 
dönümU mi.ına11ebetiyle bunu kitap halin
de çıkarmıştır. 
KİLİS 18 YASINDA - Kiliste çıkan 

''Kilis,, gazetesi 18 Yaşına glrmlııtir. Teb
rik ederiz. 

PETROL NiZAM 
Sa~ Bakımı 

güzelliğin en birinci tartıdır. 

Bir Otel Hırsızı 
Tevkif Edif di 

Zabıta hayli zamandanberi htan
bul otellerine musallat olan Muhsin 
Suphi adlı birisini yakalayın müddei 
umumiliğe teslim etmiştir. Suçlunun 
Sirkecide Selamet otelinde misafir 
Kayserili Burhan Arbayın bavulunu 
açıp elbiselerini çaldığı iddia edil -
mektedir. Suçlu Sultanahmct birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorgusu ya
pıldıktan sonra tevkif edilmi§tir. 

Bir Sulh Nezareti 

ihdası Meselesi 
Londra, 3 (A. A.) - Avam Ka -

marasında, sulhün akdiyle alakadar 
meseleleri bir harp kabinesinin yapa 
mıyacağı tarzda tam bir bitaraflıkla 
tetkik etmek üzere bir sulh nezareti 

Halkah Ziraat Mektebinin 
Köylüye Yardımı 

Halkalı ziraat mektebi müdürü 
Reşat, mektep traktörlerini civarda
ki İkitelli köyüne göndererek köy
lünün ziraat işlerinde bu trflktörler
den istifadelerini temin etmiştir. 500 
köylü bu traktörler sayçsinde 4 gün 
gibi kısa bir zamanda ziraat işlerini 
bitirmişlerdir. 

Mektep müdürü Reşat ile muavini 
İsmail Hakkı ve çiftlik müdiirü Veh
bi ile muavini Osman köylülere bu 
hususta yardım etml. lerdir. • 

lstimlôk işleri 
Eminönü ile Unkapanı arasındaki 

sahada istimlak edilecek 500 emlak
ten 53 ünün, Bebek - İstinye yo
lunda 91 emlakten 51 inin, Bcyazıt
Koska arasındaki sahada istimlak e
dilecek 150 parça mülkten 40 ıııın, 
kıymet takdirine ait muameleleri bit
miş, sahiplerine tebligat yapılmak 
üzere dün evrakları noterliğe veril-

teşkil edilip edilmeyeceği sualine . i 
mışt r. 

Chamberlain de-verdiği cevapta 
miştir ki: 

"Hayır. Şimdiki 

işe kifayet edeceği 
yun. 

hükumetin bu 
mütaleasında -

İşçi p,artisinden Adams bu 
hususta kati beyanatta bulunulma -
sında ısrar etmiştir. 

Chamberlain demiştir ki: 
Şimdilik, bu bapta hatta ne za -

mıtn beyanatta bulunulabileceğini 
bile söy liyemem. 

---o-

iki Katil Tutuldu 
İzmir - Bir ay evvel, Tirenin Uy

gur köyünde geceliyin yatağından 
kaldırılarak kapısı önünde katledil
miş olan Karakulak oğullarından 
Mestan oğlu Hüseyinin katilleri bu
lunmuştur. Ayni köylü Mehmet Kü
çük ve Tirenin Kurtuluş mahallesin. 
de oturan Rizeli Yusuf oğlu balıkçı 
Osman Kurt, katil olmak zanniyle 
tutulmuşlar, bunlar cinayeti ve mak
tulün karısını tazyik ederek üç bin 
lira aşırdıklarını itiraf etmişlerdir. 

Adliyede Memurlul< 
imtihanı 

Müddeiumumilik İstanbul adliye
sinde kullanacağı katipler için 
imtihan açmıştı. İmtihana 85 kişi 
girmiştir. Bunlar el yazısından imti
han vermişlerdir. Ayın yedisinde de 
daktilodan imtihana tabi tutulacak
lard1r. Makine yazısı bilenler kabul 
edileceklerdir. 

Çekler, Bulgaristandan 
Geçirilmiyorlar 

Harp dolayısiyle Avrupa Ekspres 
ve konvansiyonel treni intizamını 

kaybetmiştir. Dünkü konvansiyonel 
ve ekspres te mutattan geç gelmiş.. 
lerdir. 

Dünkü Avrupa trenlerinden çıkan 
yolcular arasında Almanyadan ka· 
çan Çek mültecilerinden mürekkep 
beş kişilik bir kafile de bulunuyor
du. Bulgar hükümeti mültecilerin 
Bulgar hudutlarından geçmesine izin 
vermediği için bunlar konvansiyonel 
trenine Yunanistandan binmişlerdir. 
Çek mültecileri Almanlarla dövüş. 
mek üzere Suriye yoluyla Fransaya 
ıtitmektedirler. 

lzmirde ihtikar Yapanlar 
Cezalandırıldı 

İzmir 3 (A.A.) - İhtikarla mü. 
•' cadele komisyonu İzmirde bulunan 

Danon Alber ve Moreno Morgana
to ve kumpanyası eczayı tıbbiye de
posunun sebepsiz fiyat yükseltmek 
suçundan dolayı bir hafta müddetle 
kapatılmasına karar vermiştir. Ka. 
rar derhal tatbik olunmuştur. 

---o 

Aşaijı Sırt Köyünde 
Yangın 

Muratlı, (TAN) - Aşa(,tı: Sırt 
köyünde Romanya mu'h.acirlerinden 
Recep oğlu İbrahimin evinden yap
gın çıkmış, ev, bir samanlık ve bir 
ahır yanmıştır. 

:·-·····························--------· ... ·-= 5 Malımız.ın ufacık bir parçasını ka- 5 
; natıı gençlik için ayırmak. Bundan ! 
! daha zevkli bir vat:ın vazifesi dil~il- i . . 
5 nülebilir mi? i . . : . ........... .._ ... _ _. ................................ . 
r-------""' 
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Londı-a 

Nevyorlc 
Part. 
MilAno 
Cenevre 
Anısterdam 
Berlln 
BrOksel 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrld 
Varsova 
BudapeşV 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moüova 

5.24 
129.60 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.405 

21.7425 
0.97 
l.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

ESHAl\f VE TAHVİLAT 
Sıvas - Erzurum II 
Sıvas - Erzurum III 
Sıvaa - Er:ı:urum V 
1938 % 5 Hazine tahvili 
Anadolu Demiryolu l ve 
Il Pesin 

20.20 
20.28 
20.28 
69.-

34.2~ \.., __ _ _____ _; 

1 

Nüzhet Sabit Kimdir. 
Neler Yapmıştır? 

(Ba.şı 5 incide) 1 
mektebi terketmeleri hadisesi, o
nun talebesine kendini ne derece 
sevdirdiği ve saydırdığı hakkında 
müşahhas bir misııldir. 

Çok kuvvetli bir mürebbi olan 
Nüzhet, ayni zamanda, terbiye ve 
tedrisat meselelerine bi.iyük bir 
kudretle nüfuz eden, orijinal ve 
yaratıcı bir terbiyeci idi. 

Yeni çocuk psikolojisinin muta
larrna uygun olarak memleketi -
mizde ilk defa meydana çıkardığı 
(kelime usulü) ve bu usule muta -
bık olarak tertip ettiği (kelime usu
lü ile alfabe) alfabe tedrisatında 

çok büyük ve hayırlı bir inkılilp 

yapmıştır. 

Dr. Decroly'nin (Hcy'i-Globale) 
usul hakkındaki tetkikleri de ay -
ni zamana tesadüf etmektedir. 

Niizhet Sabit: (Kırk beş bir ton. 
guz - Tonguzun ri.iyası - Tomri
sin davası) gibi çocuk romanlarıy. 
le, {Vatan toprağı - Al ve beyaz) 
gibi yazılanyle, (Kanmayan 5aadet 
- Türk kızları Türk elinin kana
dıdır - Esireler sarayında) gibi şi. 
irleriyle ve (Türk uşağı) isminde. 
ki piyesiyle hakikaten tamamiyle 
milli ye çocuk ruhunu ısıtan ve ay. 
dınlatan yüksek bir (Çocuk ve genç 
cdebiy:atı) da meydana getirmiş -
tir. 

Bunlardan başka ilkmektepler 
için tertip ettiği (Anadili) ismiııde. 
ki kavait kitabı ile (Kovadis) in 

tercümesini de eserleri arasında 

zikretmek lazımdır. 
'Unutmamalıdır ki, Nüzhet Sa. 

bit, memleketimizde latin harfle • 
rinin kabulünü müdafaa edenlerin 
başında bulunuyordu. 

Şahsiyetini, hüviyetini, faali -
yetini ve eserlerini çok kısa bir 
surette hulasa etmeğe çalıştığım 

Nüzhet Sabit Türk milletinin ha -
kikaten övüneceği yiiksek bir var
lıktır. 

Nüzhet Sabit, çorak ve nankör 
bir muhit içinde, haktan başka hıç 
bir şeyden korkmadan ve çekin -
meden, hayatını istihkar ederek 
en küçük bir vazifede yarına ait 
tasavvur ettiği hayatın bir parça
sını yaratmağa çalışan, marazi bir 
aşkla sevdiği vatanı için yaşayan 
ve ölen bir Türk çocuğud~r. 

Onun temiz, yüksek ve faziletl: 
maneviyeti önünde, hürmetle ve 
gıpta ile eğilelim. 

20 Çocuk Giydirildi 
Gaziantep - Pazarcık kazası zen 

ginlerinden Mahmut Nedim Özde. 
mir Cümhuriyet bayramı dolayısile 
20 fakir çocuğu giydirmiştir. Özde. 
mirin bu hareketi muhitte takdir ile 
karşılanmıştır. 

o---
Aydın Valisi Terfi Etti 
Aydın, (TAN) - Valimiz Sabri 

Çitak, birinci sınıf valiliğe terfi et • 
miştir. 

: Deyi et. OemiryoÜ~'ti ~'.ve· ~Liman lan işletme u~·" idaresi ilan lar·ı 
Muhammen bedeli 4230 lira olan muhtelif eb'atta üç kalemden ibaret 9000 

Kğ. adi cins çıplak çelik elektrod 10.1!.1939 Cuma ıtünü saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası damlindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu!ıle sa
tın ahnaraktır. 

Bu iııc girmek istiyenlcrin 317 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız: olarak dağıtılmaktadır. (8865) 

. * * 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarlylc cinsleri ve ekstlbne gQn \'e 

saatleri asağı-:la ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap traversler her liste muhte
viyatı ayrı ayn ihale edilmek ı.izere ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina· 
sında satın aJını:.caktır 

Bu ı c irme"' isUycıılcrfn listesi hizasında yazılı muvakkat teminat Ue kanunun 
tayın ett ı v1>cıfka ve teki ilerini ayni gün eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon .Rcı li ine veqncleri l.5zımdır. 

Şartna.'llclcr parasız o~ rak Hayd rpaşada Tesellüm ve Sc\•k Şe!llğlnde, Ankara
da Malzeme d re ınde \ c E.slti~chir, İzmlrde de İdare mağazalarında dağıtıl-
mııktndır. 0042 

Liste 
No Miktarı ve Cinsi 

Adet 

1 36.2GO Cari hnt kayın tra,·ers. 
2 33.250 

" .. 
3 84.350 .. " 4 61.!!00 .. " 5 55.265 ,, 

" 6 111.700 .. .. 
7 32.700 .. Çam 
8 13 .800 .. ,, 
9 3.000 Makas me~c tra\ ersi 

10 10.000 Köprü 
" 11 1.000 ,, 

- t. "O CI) 

~ 8 ... 
r. s ..., .::ı 

~..., 

t "' :::: .ıı: c: .c: ~ et: -~ :ı 'g > E 
p:ı ~ .o ~~ 

L. K. L. K. 

1 85 4604 05) 
1 75 4159 38) 
2 10 10106 75) 
1 90 7130 50) 

90 6500 18) 
1 80 11303 00) 
3 20 6482 00) 
3 20 3312 00) 
5' 50 1237 50) 

5 00 3750 00) 
6 60 405 00) 

Günü Saati 

22.11.39 Çar~amba 
15,30 

23.11.39 Persembe 
15,30 

lstanbul Defterdarhaından : 
:Muhammen kıymeti 

Lira 
Çembcrlitaşta Atik:ıli J\Iolla Frnı:ıri mohallesinin tavukpnzarı 
sokoğmdn 2 s23 ılı dükk. nın 864 de 240 Hissesi 
Ktiçilkpazıırda Rüstcmpaşa mahallesinin LlmonC'U sokağında 

237 

eski lG yeni 18 sayılı dükkınırı tnmamı. GOO 
Yukarda y~zılı gayrimenkuller açık arttırma yoluyla sahlığa çıkanlmıştır. Sntıs 

bedeli nakdc:ı veyahut mübndilı ikinci tertip hısfiye vesikasilc ödenmek şm1.lyle pe
şindir. lhalc 6-11-930 Pnz rtesi gür.ti saat 14 de Mılll Emlfık Mudürlüğilnde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin % i,5 muvakkat teminatla muayyen gün 
ve saatte mürncaaUnn. (8587) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme ve 
ihale Komisvonundan: 
Teminatı 

Lira 
Pazarlığın Tarih, 

gı.in ve saati 
Muhammen. F 
Lira 

Miktan Nevi 
Adet 

180 6.11.939 Pazartesi saat 14 te. 12 l 00 Karyola 
İstanbul Bölge Sannt Okulu için pazarlık ftlretlyle mektepte mevcut nUmuncsi 

dairesinde ıcıo Karyola satın alınaC"aktır. 
ı - Paz:ırlık Ca alo'IJunda Yüksel• .Mektepler muhascbeclliği• binasında toplanan 

komisyonda yapılaı-aktır. 
2 - Pazarlığın ~ekli glin ve saati, muhnmmen fiyatı, teminatı yukarda gösteril

mistir. 
3 - Pa1..arlı~f\ tıiret'ekler Ticaret Odasının 1939 belgesini ibraza mecburdurlar. 
4 - Karyolanın nllmunc ini görmelt isllyenler mektebe mUracaaUnn illln 

olunur. (9087) 

Ankara Asliye 4 ünc:ü Hukuk Hakimliğinden : 
İstanbulda Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Han 84 numarada icrayı faaliyet etmekte 

iken halen nerede oldu u billnmlyen Amerikan Ekı:pires Bankasına: 
Ankarada İdarei Hususiye Muhasibi Necati Güleç tarafından aleyhinize açılnn ve 

"İstanbul As:Iyıı Ticaret mahkemesinin verdiği hüküm üzerine maaşına konrnu3 
olan haC'zln kalc!ırılmaı;ına ve İstanbul üçüncu icrasının 930 - 1142 ve Ankara Bi
rinci icrasının 9:11 - 409 sayılı takiplerile maaşından kesilen ve bu dnirclcı de mah
fuz. bulunan paraların kendisine iades~ne dair olan dav,.1,. arzuh1ll sureti tebli f.( edil
mek üzere n-lre nlze görıderılmiı,; ise de halen o adreste bulunmad ğınızdon ve nere
de iı-rayı faııliyet <>tti in' z bilinerned!ginden bahisle blliıteblıg geri verllmtı; ve mah
kemcC"e bu d va arzulrn!!nin on glin içinde C"evap verilmek üzere ilanen tebli~ine 
karar ver1lmlşllt'. İl!inın erte i gününden itibaren 10 ıtün içinde cevap verilme;: \'e 
tebli~ maknmıı:ıa kalın olmnk üzere ilfın olunur. "9137~ 
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BU CAZİP 
DEGiŞİKLi~ 

Bayan 
o. Bramaııe ·ıı 

iki fotogrıfı 

VALNIZ 
7 G 0 N DE 

OLDU 

Bu \aam\ma~atak Q\b\ 99fi1ot 
fakat 

1\ll~l lECRUBE EO\M\l 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce l 
kadın buruşukluklarından kurtuldu
lar ve bir kaç sene gençleştiler. Cil
dinizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 
unsuru olan "BİOCEL,, cevherile 1 

canlandırınız. 

Cildin iz hemen tazeleşip gençleşe
cektir . "BİOCEL,, Viyana üniversite
si professörü Dr. STEJSKAL'in keş
fidir ki. halihazırda cild unsuru olan 
pembe r enkteki Tokalon kreminin 
t erk ib inde mecvuttur. Her akşam 

yatmazdan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besler ve gençleşti
r ir . Gündüzler için de yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
Birkaç gün zarfında, sıyah benleri 
erit ir ve açık mesamcleri sıklaştırrr. 
En sert ve en esmer bir cildi yumu
şatıp beyazlattırır. 

DÜNYA HAVADiSLERiNi 
• 

RADYOLARILE DiNLEYiNİZ . 

Yatak, yemek ve çalıtma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 

BAKER ( eski HAYDEN) 

mağazalarında tefhir edil

mekte ve her yerden ucuz 

fiat ve müsait tartlarla sa

tıl.maktadır. 

Teıhir ve satış yeri: Galata, Karaköy Palas No. 16 

MEMUR ARANIYOR 
Devlet Limanları işletme Umum Müdürlü9ünden: 

Devlet J ,lmarı1arı İşletme Umum müdürlüğü Trabzon subesinde inhi:al eden 
manifesto tahakkuk memuru muavinliğine müsabaka ile bir memur alınacaktır. 
İmtihıın 8/11/939 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin izPhat almak üzere idaremi:ı: memurin müdüriyetine müracaat et-
meleri ilin olunur. (9028) 

İstanbul asliye altıncı hukuk ha
kimliğinden: Davacı: Beyazıtta Cam
cıali mahallesi Külhan sokak 11 sa
yılı evde oturan Tahir tarafından k~
nsı Sirkecide Salkımsöğüt Ebiissuut 
caddesi 22 sayılı evde oturmakta i- ı 
ken hali hazır ikametgahı belli olını- • 
yan H atice Atifet aleyhinde ikame K A Ş E L E R 1 
eylediği boşanmanın tescili davasının BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZ-
müddeaaleyhanın gıyabında icra kı- MA sancılarını, SİNİR rahatsızlık-
lınan muhakemesi sonunda tarafların 

1 

larını DERHAL geçirir. 
K. M. n in meriyet mevkiine vazından GRİP, NEZLE ve SOÔUK ALGIN-
evvel eski ahkam~ tevfikan boşan- L!CINA karşı muessir ilaçtır. 
dıklarmın sübutuna dair verilen 25. İcabında günde ı _ 3 kaşe alınır. 
10.939 tarihli gıyabi hü!<mün müdda- Her eczabancde buıunur. 

t1eyhin ikametgahının meçhuliyetine I '•••• Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir # 
J~aen mezkfirhükümf~rnmrunteb- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iğ yerine geçmek üzere on beş gün 
nüddetle mahkeme divanhanesinde Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlü9ünden: 
ısılı tutu lmasına karar verilerek ta- Fabrikamız gemi tamir işlerinde kullan ılrnak ilzere (Bes) ve Torna işlerinde kul-

lanılmak üzere de (Bes) ki cem'an on işçiye ihtiyaç vardır. "Sanayi mektebi me-
lik edildiği ilan olunur. zunlan tercihan kabul olunacaktır." Talip olanların gerek şeraiti öğrenmek ve 

Fat ih sulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden: Karagümrük Karabaş ma
hallesi Akseki Cami şerif sokak 44 
sayılı hanenin mutasarrıfı iken 20. 
10.939 tarihinde vefat ed~n Safiye
n in tarihi ilandan itibare:ı alacak ve 

borçlularının bir ay ve iddiayı "Jera
set edenlerinin üç ay içinde mahke
m emize müracaatları aksi halde tere
kesinin hazineye devredileceği ilan 
olunur . (21606) 

1 L A N 
Lisan bilen bir satıcı aranıyor. Al

m anca ve ingilizce bilmesi şarttır. 

Ankara Akba kitabevine mür,1caat . 

gerekse imtihan olmak üzere Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları. (9018) 

.. • • 1 ~ 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra 9ünd.? 3 defa muntazaman 

dislerinizi fırcc,.avınız. 

İstanbul İkinci iflas memurluğun
dan: Müflis İstanbulda Postahane sı
rasında 43 No. lu mağazada Hacı Hü 
seyin oğlu Mehmet Evr imin idare a
zası Avukat İsmail Agah istifa etmiş 
olduğundan yerine diğer azam n inti
habı için alacaklıların 7.11.930 salı 
günü saat 10 da dairede hazır bulun
maları ilan olunur. (20622) 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudr a altına daima 

KREM 
PERTEV 

sür ünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

KA YİP - Zonguldak vilayeti em
niyet direktörlüğünden almış oldu
ğum 62/82 numaralı ve 11.9.1938 ta
rihli ikamet tezkeremi her nasılsa 

zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. - T{arade
niz Ereğlisi Kandilli oca!darmda İtal
yan tebaasından Ahmet kızı Zelih a 
D iindar. 

--x ................. -.~t•A EL_ ....... aıı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıklık, ve bütün a9rllarıniıl derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. .-. il Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. --. w 
SATILIK DENiZ MOTÖRLERI 

10 - 145 beygir kuvvetine kadar m ü ceddet Dizel deniz motörleri gelmlŞ
tir. Talipler in Galatada Tünel caddesinde 48 numaralı Mihran Gesar 
oğulları mağazasına müracaatları Telefon: 40308 

~ .................................... ~ 
Her şey taklid edilebilir amma, 

Bir buçuk .asırdanberi tek rakibi çıkmayan meşhur 

H 1 Ki 
MamulCitı müstesna ••• 

~ .................................. _.,, 
1 lstanbul Limanı Sahil ~ıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz iı;in azami 740 derecesi kesafette (1000) teneke benzin n~ 
azami 890 derecei kesafette (ICGO) teneke mazut alınacaktır. 

Benzinin beher tc-nekesinin tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazutun beher te
nekesi de 144 kurus ~O santimden umumunun tutan ( 4259) liradır. 

2 - Eksiltme 16/ 11/1939 Perşembe gilnil s;ıat 14 de Galatada Kara Mustatapnşa 
sokağında mezkür merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - $artnameler merke:r.imiz levazımından parasız alınır. 
4 - Eksiltme a çık olacaktır . 

5 - Muvakkat teminat pa rası 3ı9 lira 43 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gire~eklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve!ikalarmı göstermeterl 
earttır. (8925) 

, Dökümcü Ahnacak 
DEMİR ve.TAHTA FABRIKALARI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazarında bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet dö~ 
kümcüye ihtiyaç vardır. İstekliler in sar ih tercümei h al ve bir kıt'a 
Fotografla (DETA - ADAPAZARI) adresine tahriren müracaatları. 

'-------·--------------~---------Devlet Limanları işletme Umum Müdürlü9ünden: 
İdare vasıtaları icin 3~0 ila 450 ton mazot kapalı zarf usulile eksiltmeye ko

nulmuştur. Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira elli 
kuruştur. 

ihalesi l:'/11/939 tarihine rasthyan cuma günü ııaat 15 de Galata n'ıtımm. 
daki umum müdürlük hioı:ıın•ırla toplanan satınalrna Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu husustaki ~artnı;me !65 kuruş mukabilınde sözü geçen komisyondan alı-
nabilir. (8957) 

r DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRİKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüvı Her Nev'i araba 
1 ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehasaııdrr. 
' Bilumum döküm, Demir ve tahta i~leri yapılır. --•r 

lstanbul · -Belediyesi ilanları 
Kadıköy Kay•mıkamlığı ve Belediye Ş. Müdürliiğünden: Rasim Paşa mahallesinin 

Karakolhane c-ıddesinde 125 sayılı ve tahkikata nazaran Beyoğlunda Ağa cami ci
varında Nur aoartımanır.da oturan Mı:dam Galosa ait olduğu tespit edilen Üç kat
tan ibaret ahşap binanır harap ve maili inhidam olmasındıın dolayı yukıırda söıil 
geçen adrec:e y.tpılan te~ligata bu mahalde ve bu namda kimse olmadığı gibi tanı
yan da bulunrr..adığı zah;ta m'ari!ctiyle tespit edilmiş olduğundn ilan tarihinden iti
baren yirmi dört saat ı:a~f,r.da me1.kur binanın Yapı Yollar Kanununun 44 üncü 
maddesine tevtlkıın mııburu izale edilmediği takdirde Belediye marifetiyle izalei 
mahzur edilrct•ği kanunltebligat makamına kaim olmak üzere ilfın olunur. (9162) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
1 - 31 İlkteşrın 939 Salı gilnil açık eksiltmeye konulduğu halde talip çıkmadı

ğından dolayı vapılamıyan 10 ton motorinin ihalesi 14 İkinc1teşrln 939 Salı gunü 
saat on beste tc:krar acık eksiltme ile yapılacaktır. 

2 - Taliplerin 2490 sayılı kanun roucibince 52 lira 50 kuruliluk teminatı muvak
kate mnkbuz v<"?ya bıınka mektub!yle kazanç tezkeresi ve Ticaret Odası vesikası ve 
serkülerleri ve;> a namlarına teklifte bulunacakların musaddak vekaletnamelerinı 

hftmilen tıım lh.,le !:'aatindP Gıılatada rıhtım üzerinde 1stnbul mıntaka lima!'I rei~lı~ 
binasında satınnlmıı komi•yonunda bulunmaları ve şartnamesini s:örmek ve almak 
istlyenlerln her gün rlyıı~ııt idııre şubeı:lne mürııcaatlan 111'ın olunur. (9J5'J) 

Sabibı ve Neşriyat Müdiirü Halil Lfitfii DÖRDÜNCÜ Gnzetecılik ve 
Nt>~fvnt T L !'; . Rı1c:ılıhftı VPT 1'/\ N M n thnncq 

MAZON. MEYV A zu 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARl1 temizler, MiDE ve BARSAKLARI ahştırmaz ve yormaz. 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTiSI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve 

yanmalarında emniyetle kullanılabilir. MAZON istm ve HOROZ markasına dikkat. 


