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Fransızca Ankara Gazetesi Başmuharriri 

FRANSIZCADAN • TÜRKÇEYE 
Yeni Lugat 2 nci Bası 

992 sahife 30.000 kelime 
Tekniıın en son kabul ettiği harflerde basılmıştır. 

Fly•t ı Neff• clltll olarak 250 Kr. Kanaat Kltabevf HALK GAZETESi 

Garpte iddetti Bir Hava Harbi Oldu 
MiLLET MECLiSiNDE 1Çarpışma Esnasında1-Almanya 

. Hergün Yeni 

Muhtelit Encümen 
Yeni Paktı Tetkilc 
· Ve TclSVip Etti 

Layiha Çarşamba Veya Cuma Günü Müzakere 

Edilecek. Dün Encümenler için Seçim Yapıldı 
Ankara, 6 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Büyiik Millet Medi~i 

bugün Refet Caınrtezin Bafkanlığmda iki toplantı }'apmı,trr. İlk 
toplantıda Meclis Encümenleri seçilmittir. İkinci toplantıda Şük
rii Saracoğlu söz alarak Ankara paktının ıüratle tetkikini iste
mit ve b ir muhtelit .~cümen tetkilini teklif etmittir. 

I 

Bunun üzerine, ıtim Müdafaa 
ve Hariciye encümenlerinin. general 
Cemal Mersinlinin teisHğinde ve 

. \ bir muhtelit encümen halindP top • 

lanmasma karar verilttı.iştir. l\iuhte
lit encümen derhal toplanara 1c paktı 
müzakere ve tasvip ettnistir. Muh -

i telit encümenin hazırlay;cağ1 layiha 
J yarın veya öbür gün ~Ieclis umumi 
" heve?tine sevkedilecektiı-. 

Meclisin imkan olUl'sa, çarşamba 
günkü celsesinde, aksi takdirrle cu
ma ~ünü Ankara mıktı müzakere e. 
deceği anlaşılmaktadır. 

Af uhtelit komisyonun reisliğine Yeni Enc.ümenlet Seçildi 

seçilen General Cemal Mer•inli Meclisin b ugünkü toplantısında 
encümenler intihabatı '1.l. suretle ya

--, pılmıştır: 
Propananda 1 .. Şiı:ıdiye kadar en~ilttı.enler için 

":il gosterılen namzet listelerinde her 
• encüm en için en başa Yazılan nam -H A R B 1 zet, reis, ikincisi mazbata muharriri, 

üçüncüsü katip olaralc &.y:tılmış bu • 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL lun ur, mebuslar encüm!:!llleri seçer • 
lerken bu esasa göre renerin i kulla-

1 939 harbinde en çok kul
. landan silah, propagan

da.dır. Cephelerde top sesi ititil
nıiyor. Fakat buna mukabil rad
Yola.r, gazeteler, mecmualar, pro
Pa.aa.nda silahı olarak faaliyet 
~İndedir. Hatta tayyareler bile 
~ Pl'Opaga.nda vasıtası olarak 
~la.nılmaktadır. 

nırlardı. Bu yıl ilk defa Glrnak üze -
r e, P arti, her encümen için lüzumu 
kadar aza namzedi göstel'lnis, fakat 
bunlar içinden reis. ikil1~i reis. maz. 
bata muhar riri ve katip seçilmesin • 

· le de mebusları tamamıY Serhest bı-
rakmıştır. 

Meclis u mumi heyeti lie bu su -
retle yalnız encümenleri seçilmiş, 
bunu müteakip encümenler derhal 
toplanarak kendi reis, JJ1azba.ta mu • 

(Sonu sa. 6, Sü. 2) 

Fransızlar 9 Alman Bir siyasi 

Tayyaresini Düşürdüı ~~;:v~: 
·~ - •. 'iPı~'i:J.''\ ~ ~~ IÇekyada iaşe Vaziyeti 

~<i;l , · ~ - ~ l Gittikçe Vahimleşiyor 

11-.a..ıt.-ı!!~~ , ' 1 Paris, 6 (A.A.) - Radyo A.-

J,rbin biJayetinJenberi. liiiıliyetlerini geni,leten lngiliz tayyare labrikalanndan birinin göriinüfii 

.1 jansı bildiriyor : Gerçi askeı-i ha
rekat geçen iki ay zarf mda bizi 
Hitlerin stratejik kabiliyetleri 
hakkında aydmlatmamıttrr. Fa· 
kat buna mukabil Nazi dip loma
sisinin bilançosunu yapmak icap 
eden bütün unsurlar, bugün eli
mizde bulunuyor. 

Bu bilal}çonun aktif sayıfasında, 

Alman matbuatı tarafından beynel. 
milel ahval ve vaziyette kati bir h3.. 
dise olarak tesit edilmiş olan Alman. 
Sovyet anlaşması görülmektedir. 
Hakikatte bu anlaşma muvakkaten 
Alman maksatlarına hizmet ve mak
satları teşçi etmiş, fakat bu, hesabı 

imkansız fedakarlıklar mukabilinde 
olmuştur. Almanya, Baltık memle • 
ketlerindeki nufuzunu ebedi olarak 
kaybetmiş ve h atta şimali şarki Av. 
rupasında Cermanizmin pi§darlan 
olan ekalliyetlerini dahi geri çekme-

~iman Ordusunda it 1 ğe mecbur kalmıştır. 

I
• • • ·

0
• •r•d• usua rTaenkr•a••r• • .. • Baltıkta ve Balkanlarda 

Ayni zamanda Skandinavya ya• 
rımadasındaki ananevi mevkiini de 

Hoşnutsuzluk 
Gittikçe Artıyor 

Takviye Ediliyor kaybetmiştir. Sovyetler birliği bura. 
da da Alman metalibatını ve Alman 
komşuluğunu hiçe sayan bir vaziyet 
takınmıştır. 

General Keitel Bozgunluk Çıkaranlarm; 

Edileceklerini Bildirdi Kaçanlaran idam 

Roma, 6 (Hususi) - S in yor 
Mussolini askeri r üesa ile gö
rüştükten sonra İtal yan ordu. 
sunu Uç bin mülazım ve gedikli 
zabit ile takviyeye kar ar ver
mi ştir. Bu SU'rctle ltı:th•an ordu. 
su tam harp hali k adrosunu al· 
mış olacaktır. 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyanın harp 

ı ondra, 6 (Hususi) - Bugün Garp Cephesinde büyük' bir ha- karşısındaki vaziyeti hakkında hü-
..., kUmctine sarih izahat ,•ermek üzere 
01uharebeıi olmuttur. 9 Fransız avcı tayyaresi, 27 Alman avcı 30 ilkteşrinde Berline gitmiş olan 

~da.resi ile har be. tu.tutmu. f , 9 Alman tayyaresi düs,ürülmü"tür. Almanyanın İtalya biiyük elçisi Von 
ti.' ' T Makenzen bul{ün Romava dörımil~-

FffııJIZ tayyarelen.~1ç bır zarara uğramadan geri dönmiitlerdir. tür. 

' d 1 1 Kahire. 6 (A.A.) - Veliahd Prens 

Polonyada, Almanya Sovvetler 
birliğini bütiin tehlikeleriyle komşu 
olarak kabul etmiştir. Şurasını ha • 
tırlatmak icabcder ki, Hitler 1937 
deki Nuremberg kongresinde Avru.. 
pada her türlü bolşevik te•·essüüne 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

Papen, Köseivanofla 
Bir MülCikat Yaptı 

iyi Propaganda öyle bir silahtır k i, 
~kullanıldığı takdirde b üyük m u
ac f~ıyetler elde edilebili!'. Fakat 
Ye~tnice idare edildiği zaman fayda 

ne zarar ve· l>r rır. 

taı'tt 0 Pagandada muvaffakıyetin ilk 
ınek' Propaganda yapmıyor görün
nıat ~ropagandayı havadis, malu
yapmakt ne sokarak sezdirm eksizin 

Diier taraftan, lngılız tayyareleri de bugün Garbi Almanya üze- • 

1 
-ı nn e UÇUf ar yapmıt ar ve çok Mehmet Ali bugUn İtalya elçiliğine 

MOLOTOF Dl
•yoR K•ı • ıkıYm.etli fotoğraflar çekmişler- giderek İtalya elçisi Kont MazoUni-

• dir. Fransız tayyarelerinin bu- yi ziyaret etmiş ve elçi ile uzun bir 
mUldkatta bulunmuştur. 

gün mühim keşif uçufları yaptık· • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 

Sofya, 6 (A. A.) - Almanyamn 
Ankara büyük elçisi Von Papen bu 
sabah saat 11 de buraya gelmiş ve 
Bulgar başvekili Kösoivanoİ ile gö
rüştükten sonra akşam saat 16,20 
de Türkiyeye hareket etmiştir. 

ır 

Bu def;k 
taarruzun 1 harpte ilk p ropaganda 
t alarca, t~ii~gilizler yaptılar. Haf
üzerine bo bız tayyareleri Almany a 

nıa " · d kağıtları attı} J erıne propagan a 
Jetine Hitler ~:.· Maksat Alman mil
mek ve dahild~~anlığım t elkin et~ 
husumet hav lrıtlerizme karşı bir 

ası Yarat kt F k t kullanılan us ı ma 1• a a 
u Yaniışt f' t' ce verdi. Cihan li . ı , men ı n e ı-

arbınde de Alman-
lara, Kayzerden nefret t . 
kin edilmiş ve R e melen tel-

. . ayzer çekilirse Al-
man mılletıle şerefli b · 

. ~. ·· 1 ır sulh aktedi-
lebılecegı soy en:ınişti b 

ki 
· narp son un-

da Kavzer ce ldi, Fakat Al .1 man mı -
( Sonu Sa. 6 Sü. ı ) 

Yeni Tefrikamız 

Yazan: AKA GONDOZ .... 
• • . 

BiR KARAR. S k k 
lan bild ir iliyor. 

Rusyayı liar be o ma öir~~.-::ı;,~:ı~~~;: !~:bü·:ı::u:ı~: ı.- Mu· . Hı· M 
1 

mişlerse de bu teşebbüsler muvaffa-

1 . y P 1 Gayret er kıyetsizliğe uğraşmış ve Alman kuv- . 

çın a l an vetlen;~:::,::~~:t:~mi 
Boşa ÇıkJJllŞlır du:7~:;;.~.~~~7;~,.ı,t~ı~ı~: Hükiimet Bazı Toprak 

gün neşrettiği bir tamimde askerlerin Mahs ull erı· 01• n Serbest 

"" ·~tinle b. lik 'nı ıırannda .• 
B. Molorol B. s~ ır te bir nıertd' yfamızaa) 

(" ,.ıtıncı aa 
. ı uıt• 

maneviyatını bozacak hareketlere te-
şebbüs edenlerin, ordudıın firar e-
denlerin idam cezasına uğrayacakla- M 
rını bildirmiştir. ihracı a u··saa· d Ett• 
Orduttaki hoşnutsuzluğun artması, n e l 
ve firar hadiselerinin ç·:>ğalması ü
zerine bu kararın verildiği anlaşıl
maktadır. 

Ket if Uçuşları Yapıldı 
Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Askeri vaziyet: Diin, havanm gü

zelliğinden istifade eden Fransız ve 
İngiliz keşif tayyareleri Alman ara
zisi üzerinde uzaklara kadar uçuşlar 
yapmışlar ve değerli fotoğraflar ve 
vesikalarla avdet etmişlerdir. Ayni 
zamanda, Almanlar da Fransız ara
zisi üzerinde u çmakta, fakat daha az 

( Sonu Sa. 6 Sü. t ) 

Ankara, 6 (A.A.) - A Vl'Upada baş 
gösteren siyasi gerginliğin, eylul ip
tidasında harp ilanı şeklinde arzetti
ği buhranlı vaziyet karşısında şümul 
ve sirayet edeceği malum olmıyan 
harp dolayısile memleket müdafaa
sını zayıflatmamak için, ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere 4 eylfıl 939 tarih
li ve 2/ 11869 sayılı kararname ile bir 
çok topr:ık mahsullerimizin ihracı 
menedilmiş ve mühim bir kısmı da 
lisans. usulüne tabi tutulmuştu. 

İstihbaratımıza nazaran, cemiyeti
mizin bünyesini teşkil eden büyük 
müstahsil kütlemizin ve halkımızın 

iktısadi menfaatlerini her şeyin fev· 
kinde tutan cümhuriyet hükumeti • 
siyasi vaziyetin aldığı sım inkişafları 
gözönünde tutarak, ihracı menedilen 
bir çok toprak mahsulleri ile lisansa 
tabi tutulan mühim bir. çok ihraç 
maddelerimiz üzerine mevzu fev
kal8.de tedbirlerin idamesine hıilen 

lüzum görmiyerek müstahsil ve köy
lünün refahını da birinci derecede 
tutmak suretile 2 / 11869 sayılı karar
nameye bağlı 1 say1lı listeye dahil o
lan ve ihracı menedilen mahsulleı
den: 

(Sonu Sa. 6, Sü. 5) 
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Çocuğunu 

Atan 
Anne 
~ 

"Onu Darülacezeye 

Almadılar, Ben de 
Sokağa Bıraktım .. Diyor 

Bir sene evvel doğurduğu çocuğu
nu yok ettiği için tevkif edilen Te -
~irdağlı Sebahatin muhakemesine 
dün asliye sekizinci ceza mahkeme • 
sinde devam edildi. Sebahat kendisi
ni müdafaa ederken: 

- :Sen işçi bir kadınım. Üskü -
dardaki tütün depolarından birisin • 
de çalışmak suretiyle hayatım1 an • 
cak kazanabiliyorum. Çocuğuma 

bakacak kimse yoktu. DarüJacezeye 
götürdüm. Anası varken ve ortada 
dururken çocuğunu alamayız. Dedi
ler. Ben de götlirdüm. Yüksek kal -
dırımda bir apartımanın aralığına 

çocuğumu bıraktnn. Bunu bana ma. 
hallede yaşlı kadınlar öğretmişlerdi. 
Öğrendiğime göre çocuk da hala da. 
rü1acezede imiş ve sağmış, ben çocu
ğumu öldürmedim ki ceza göreyim. 
Demişti. 

Dün de mahkemede: 
- Çocuğum darülacezede imiş. 

Bir yaşına girmiş. Oradıın getirtiniz. 
Ben çocuğumu tanımam. Çünkü on 
beş günlükken bıraktım. Fakat ka -
nmı tahlil ettiriniz. Benim çocuğum 
olduğunu anlayacaksınız. Dedi. 

Mahkeme darülacezeden bu ço • 
cuğun sorulmasına ve çocuğu apar • 
tıman aralığında bulan kadmın şa -
bit sıfatı ile çağırılmasma ltarar ver
di ve muhakemeyi talik ettı. 

ONIVERSITEDE 

Avrupadan Dönen 
Talebe Amerikaya 

Gönderiliyor 
Almanyada tahsilde iken son harp 

vaziyeti üzerine dönen talebelerden 
:>ir kısmı üniversitede tahsillerine 
:Ievam edeceklerdir. Devam ettikleri 
tahsil branşları do1ayısıyle memle
ketimizde tahsillerine devam imka -
nmı bulamıyan talebelerin bir kısmı 
İsviçreye gönderilmiştir. 

Fen ve maden tahsil eden talebe. 
lerden bir ktsmı da Amerikaya gön
derilmektedir. Bu talebelerimiz bu 
ayın yirmisinde Pireden hareket e -
decek olan bir vapuda Amerikaya 
gönderilmektedirler. 

Geçen seneki talebe mıktarına 

göre genişletilen üniversite hukuk 
fakültesi birinci sınıf dershanesi bu 
sene talebenin fazlalığından dolayı 

dar gelmektedir. Talebeler sabahları 
saat yediden itibaren fakül~eye ge • 
lip yer kapmaktadırlar. Buna rağ • 
men ders başlarken talebenin yarı -
sından fazlası ayakta ve hatta sınıf 
haricinde kalmnktadırlar. Bundan 
başka talebenin çokluğundan dolayı 

koridorlar dar gelmektedir. .. 
Yabancı dil kurlan 

Üniversite yabancı dil ikma! im -
tihanları neticeleri henüz Han edil -
memiştir. Bu neticeler yabancı diller 
mektebi tarafından tesbit edilmiş 

rektörlüğe gönderilmiştir. Bııgünler. 

de ilan edilmesi muhtemeldir. Bu se
ne yabancı dil kurlarının r.ıecburi 

olmıyacağı söylenmektedir. 
Geçen sene üniversite tedrisata 

başladığ1 zaman yabancı dil kurlan 
da başlamıştı. 1 -
lzmirde iki Kalpazan 

Yakcdandı 

TAN 7. 11 - 939 

Piyasada Yeni 
Lisans Listesi 

Bekleniyor 
İhracat Mallarımıza Talepler Çoğaldı, Yapak 

Fi atları Yükseldi, ihracat Faaliyeti Arttı 

Hükumetin lisans listesini tadil edeceği haberi piyasaları 

mızda memnuniyet uyandırmıştır. Yeni listenin bugiinlerde 
bir kararname ile neşredileceği söylenmektedir. İhracat mal 
larımıza talipler çoğ-almıştır. İtalyanlar yapak, keçi kılı, bak 
la, yumurta istemektedirler. 

Dün İtalyaya 600 bin kilo kuru ı-
bakla satılmıştır. Maltaya 20 bin ki. Julyus Berger Şirketile 
lo kuşyemi, İsveç, Norveç, Danimar-

ka, Avustralya, Yeni Zeland. Cenu- Hükumet Arasındaki 
bi Amerikaya külliyetli mıktarda iç 
ve kabuklu fındık, Yunanistan, ttaı.. ihtilaf Neticelendi 
ya, Bulgaristan ve Filistine tıızlu ba-
lık ve ayrıca torik, Mısıra yaprak tü 
tün, Yugoslavyaya, kitre, çöven, Ma
caristana koyun derisi gönderilmiş. 
tir. Amerika ve Fransada yapak fi_ 
yatlannın yüzde kırk nisbctinde 
yükselmesi piyasamıza da tesir et.. 
miştir. Yapak talepleri arttığı gibi 
fiyatlar da artmıştır. Sovyetlere sa

Hükftmetle Kütahya - Balıkesir 

demiryollarmı inşa eden Julyus Ber
ger namındaki Alman inşa:ıt mües -
sesesi arasındaki tazminat davası 

Cenevrede neticelenmiş ve oradaki 
hakem heyetine Türkiye namına iş • 
tirak eden eski adliye vekili Sinop 
mebusu Yusuf Kemal dün sabahki 

tılan mallardan ba~ka 100 bin kilo ekspresle şehrimize dönmüştür. 
kızıl ve renkli yapaklar kilosu 95 Yusu! Kemal bu dava hakkında 
kuruştan, Rumeli mallan 67 kuruş -
tan yerli fabrikalarımıza sablmıştır. 
Balık ihracatı da artmıştır. 

Tüccarlann Toplantıları 

Deri, yapak, keçi kılı, tiftik tüc
carları bu hafta yeniden bi1" toplantı 
yapacaklardır. Tüccarlar Ankaraya 
bir heyet göndermeğe karar vermiŞ
lerdir. İngilizlerin almakta olduğu 
tütiklerin mıktan çoğalmaktadır. 

Fakat diğer maddelerle daha ge
niş ölçüde tiftik mübayaası için yeni 
ticaret ve kredi anlaşmasının Millet 
Meclisinde tasdiKı beklenmektedir. 
Bu suretle Macaristan satılmRSı dü. 
şünülen tiftikler İngiltereye satılmış 
olacaktır. Macarların piyasa~ızdan 

Almanya için tiftik alacağı söyleni
yor. Tiftik ihracı lisansa tabi kaldık
ça gönderileceği memleket kolaylık
la tayin edilebilecektir. Amerika, tn. 
giltere ve İtalyadan yeniden talepler 

gelmektedir. Almanyaya gönderil • 
mek üzere bazı malların satın alma -
cağı piyasada söyleniyorsa da henüz 
yeni alıcılar görünmemiştir. 

Yeni bir ihraç mahsulü 

Son beş sene içinde yurdumuz 
yeni bir ihraç mahsulü ka'!:anmıştır. 
Vaktiyle Cczairden memleketimize 

gazetecilere şunları söylemiştir: 
- Şirketin hükumetten istediği 

on bin liralık tazminat davası neti • 
celendikten sonra verilen kararın a
lakadarlara tefhimi bana tevdi edil. 
di. Kararı yakında iki tarafa bildi • 
receğim." ( 

Amerikan Hastanesi 
Amerikan hastanesi Nişantaşın • 

da Güzelbahçe mevkiinde yeni yapı
lan binasma nakledilmiştir. Yeni bi. 
nanın küşat merasimi yapılmış ve 
Vali Dr. Lutfi Kırdarla Belediye ve 
Vilayet erkanı, matbuat mümessille
ri ve şehrin tanınmış aileleri ve ma. 
ruf doktorları ile beraber Amerikan 
sefiri ve sefaret erkanı ve şehrimiz
de bulunan Amerikan müesseseleri 
mümessilleri de davetli bulunmuş -
lardır. 

Merasime İstiklal marşı ile baş. 
lanmıştır. Dr. Aziz Fikret He Akil 
Muhtar ve Amerikan sefiri J. V. A. 
Mac Murray nutuklar söylemişler • 
dir. 

Misafirlere büfede :ikramlar ya • 
pılmıştır, ve davetliler hastaneyi 
gezmişlerdir. 

Fırıncıların KOntrolü 
getirilmekte olan Amerikan fıstığı 23 teşrinievvelden 31 teşriniev • 
denilen yer fıstığının Kocaeli mınta- vele kadar şehrin muhtelif fırınla. 
kasında ziraati genişlemiş ve ihraç rından alınan 154 nümuneden onu • 

nun çeşniye muvafık olmadtğJ, bele
yapılabileck kadar arttırılmıştır. Bu 

diye kimyahancsinden verilen ra • sene ilk defa olarak Hindistana yer 
pordan anlaşılmıştır. 

Şilepler 

Devlete 
Geçiyor 

Şilepçilik Şirketinde . 
Eti ve Sümerbank'm 

Hisseleri Satın Afmacak 
Sümer, Eti ve Deniz Bank tara. 

Emin önünün 
Tanzimine 
Başlanıyor 

Bebek T ramvaylan Gümrük Önünde, Diğerleri 

Y enicami Kemeri Önünde Duracaklar 
hndan kurulan Şilepçilik Şirketi. Şehir mütehassısı Prostla Belediye yollar müdürlü~ü, 
Deniz Bankın lağvı dolaylSlyle Dev- Eminönü meydanının alacağı şekle ait projeyi hazırlamı~lar 
let Denizyollan işletme umum mü- dır. Bu projeye göre meydanlığın tanziminden sonra Bebek 
dürlüğüne geçmiştir. Diğer 1ki ban - tramvaylarının durak yet"i gümrüklere ait deponun karşısın 
kanın iştirak hisseleri bir müddet da olacaldır. Bebekten gelen tramvaylar, kavisi geçtikten 
sonra satın alınacak, bu suretle şir • sonra gelip burada duracaklardır. 
ket vapurları tamamen uır..um mü • Beyoğlundan İstanbul, İstanbul -r-·----------...... 
dürlüğe devredilmiş olacaktır Şilep- dan Beyoğlu tarafına gidecek ~ram: 1 Ebedi Şefin Ölüm 
çilik Şirketi kaptan ve maki'1istleri vayların durak yeri de, Yenıcamı 
de bu suretle devlet memuru vasfını kemerinin önünde bulunacaktır. Y ddÖnÜmÜ için 
h · ı akl d Meydandan geçen her iki hattın a-
aız o ac ar ır. · R ld 

. . . rasmda yaya yolcular için ik1 tarafta ozet y aptırı 1 
Şırketm Denizyollanna devrı kap- f ltl b'" ilk b" r .. b l n ktır 

tan ve makinistler cemiyetinde de aBs ba kı uty it lre UJ u ~ acakl : Ebedi Şef Atatürkün ölüm.ti ..,., e e ram vay arının çızece · erı J u.o 

b~zı istifalara seb.ep. olacaktır. Ç~n ; kavis, Beyoğlu _ İstanbul t~mvay. dönümü münasebetiyle yapılacakı 
ku halen cemiyetin ıdare heyetınd !arma mani olmıyacak derecede kü- merasime ait program alakadarlara 
bulunan Şirket mensuptan devlet cük bir kavis olacaktır. Meydanın tamim edilmiştir. 
memuru olacaklan için cemiyeti tanzimine nit tnünakasaya kimse iş - O gün Parti merkezleriyle Hal • 
terketmek mecburiyetinde kalacak~ tirak etmediğinden belediye buras1. kevlerinde, köy odalarında, mekteP"" 
lardır. nı, 507 bin liralık asfalt yol inşaatını lerde üniversitede yapılacak olan· 

/•tinye DoklannJa 
laaliyet azaldı 

Harp dolayısıyle bir çok limanla
ra olduğu gibi limanım1za da nisbe. 
ten az ticaret gemisi geldiğinden İs. 
tinye fabrikalarında ecnebi vapurla_ 
nn tamiri işleri çok azalmıştır. A
melenin boşta kalmaması için tami. 
re muhtaç ve havuzlanması gecikmiş 

şileplerin tamiri münasip görülmüş_ 
tür. Şimdilik amelenin açığa çıkarıl
mamasına çalışılmaktadır. 

fstinye fabrikalarının tamir ve 
tevsü işlerine de önümüzdeki sene 

bütçesine konacak tahsisatla başla -
nacaktır. Amelenin soyunma, yıkan. 

ma ve istirahat etmesine mahsus 
yerler gelecek yaza kadar hazırlan. 
mış1 sabık Doklar Modern bir mües
sese haline getirilmiş bulunacaktır. 

Galata yolcu salonu 
İnşaatının ikmali pek rok geci -

ken Galata yolcu salonu ağlebi ihti • 
mal senebaşında halka a~ılac~ktır. 

Bu itibarla inşaata hız verilınistir. 
Liman f~letme umum miidürlüğü 
yeni salonun mütemmimi mahiyetin 

de olan diğer inşaatm pl5nlnrını ha
zırlamağa başlamıştır. Eski yolcu sa-

lonu karşısında bir antrepo ve yeni 
salonun karşısında da bir otornobil 

park inşası bu meyandadır. Bilhassa 
otomobil parkın inşasına yem sene 

başından itibaren başlanacaktır. Ha
riçten gelen yolcuları ~ehir dahiline 

taşıyacak olnn otomobiller bu Park
ta bekleyecek, bu suretle intiıaın te. 
min edilmiş olacaktrr. 

üzerine alın1ş bulunan müteahhide merasime saat dokuzu beş geçe baş... 
yaptırmağa karar vermiştir. Müte • layarak beş dakika sükut ve ihtiram 
ahhit burasını, yapmağa mecbur ol - vaziyetinde durmak suretiyle başla. 
duğu 507 bin liralık yol inşaatından nacak, müteakiben hatipler tarafın.. 
bir kısmına mahsuben bu seme yapa- dan Atatürkün hayatı, yaptığı bü .. 
cakhr. Müteahhit ayni zamanda yük inkılap ve hizmetler anlatıla .. 
Taksim meydanı ile Ayaspaşa ara • caktır. 

smda ac1lacak olan 85 metre genişli- Üniversitede yapılacak merasim 
ğindeki-cadde ile Nuruosman:ye ve dolayısıyle cuma günü fakültelerde 
Cağaloğlu ara$ındaki caddenin tre - ders yaptlmıyacak, sabahleyın saat 
tuvarlannı da bu sene içinde ikmal dokuzdan evvel bütün üniversite 
edecektir. gençliği, profesör ve doçentler kon. 

Gazi Köprüsüne giden yollar ferans salonunda toplanacaklardır. 
Belediye bıı seneki yol faaliyetiy- tlniversitP. konfQrAno -ıon.~ loor 

le, Gazi köprüsünün açılmasından tarafta yapılacak olan merasını ay • 
sonra ehernnıiyet kesbeden Unkapa- nen yapılacaktır. 
ru - Vefa ve Azapkapı - Şişhane O gün takılmak üzere nniversite 
yokuşu arasındaki yolları da yapma. rektörlüğü tarafından madeni ve 
ğa karar vermiştir. Ancak şehir pıa. kabartma rozetler yaptırılm1ştır. Bu 
nı ile bu yolların takip edeceği isti - rozetler üniversitede on beş kuruş 

kametlerin istimlaki şimdillc müm • bedelle satılmaktadır. 
kiln olmadığından bu yollarıa muvak 
kat olarak kaldırım döşenecektir. 

Bunlardan Azapkapıdaki Meyit 
yokuşu yoluna başlanmıştır. Bir kaç 
güne kadar ikmal edilecektir. Unka
panr - Vefa yolunun da yalnız ke
şifnamesi bitmiştir. Bu yola yeniden 
kaldırım taşı döşenmiyeeektir. Cad
denin lağımları ve tesviyei türabiye. 
si yapıldıktan sonra yine ayni taşlar 
muntazam bir şekilde döşenecektir. 

İlerde köpriinün her iki t::ırafmdaki 
istimlakler bittiktcns sonra btı yollar 
asfalta tahvil edilecektir. 

Gazi Köprüsünün tecrübeleri 

POLiSTE: _____ ..,: 
Vapurun Kömür 
Anbarına 1 Düştü 

Büyükadada Yalı caddesinde otu ; 
ran Abdullah dün Maltepe vapuru
nun kömür ambarına düşet'ek muh
telü yerlerinden ağır yaralanmıştır. 
Abdullah hastahaneye kaldırılıfı.ıştır. 

Kartal Yolunda Yangın 
Kartal - Yakacık yvlu üzerinde 

Mukaddese ait ahşap evde evvelki. 
gece yangın çıkmış, ev kfuni.len yan. 
mıştır. Ateşin nasıl çıktığı tahkik e-
dilmektedir. ı 

fıstığr ihraç edilmiştir. Bir kaç sene 
sonra bu mahsulün dünya oiyasaları. 
na gönderilmesine bile imkan hasıl 

olacaktır. Hindistana gönderHen yer 
fıstıkları dört vagonluk yani kırk 

bin kilodur. Takasla gönderilen bu 
mahsulün kilosu 50 kuruştan ve ha. 
kiki alnn fiyatı ise 38 kuruştan mu. 
amele görmüştür. 

Fon Papen Geliyor Limanın antrepo ihtiyecına da 
Memleketinden avdet ederken çok ehemmiyet verildiğinden yeni 

Gazi ]cöprüsünün, şartnameye 
uygun bir şekilde inşa edilıp edil _ 
medİğini tetkik eden Nafıa Vekaleti 
ve Belediye mühendisleri fRaliyetle
rine devam etmektedirler. l\ıiühen • 
disler bu tetkikler için köprüden. 
Cazla YÜklil kamyonlar geçirerek 
dubaların suya batış nisbet!erini ölç. 
mcktedirler. 

Beygir Çiğnedi 
Üsküdarın Bulgurlu köyünde otu .. 

ran arabacı !brahimin oğlu bir bu .: 
çuk yaşındaki Yükseli beygir çiğnt!"" 
miştir. Yüksel başından ağır surette 
yaralanmıştır. 

ihtikar heyeti Çarşambaya 

toplanacak 

İhtikar heyeti dü;ı toplanmamış -
tır. Heyete yeniden bazı şikayetler 

yapılmıştır. Şikayetler arasında ntr-

Belgratta ekspresi kaçırdığı haber 
verilen Almanyanın Ankara büyük 
elçisi Von Papen, bu sabahki ekspres 
le şehrimize gelecektir. 

antreponun inşasına biran evvel 

başlanması için icabeden hazırlıklar 
mümkün olduğu kadar kısa zanıan -
da intaç edilecektir. 

Bu tetkikatı müteakip mühendis. 
!erin hazırlayacağı rapor Nafıa Ve-

kaletine gönderilecektir. Ancak bu 
raporun kabulünden sonra Vekalet. 

çe teşkil edilecek bir heyet tarafın • 
dan köprünün muvakkat teslimi ya_ 
pılacaktır. 

Dolm.abahçe Stadının etütleri 

TAKViM ve HAVA 

7 Sonteşrln 

S A L 
1939 
1 

11 Jnci ay Gün: 30 Hızır: 186 

S - lzmlr enternasyonal fuarının gl· tır. Halife Haşlmln 720 - 734 tarihinde 
rı, blletlerlnln altındaki numara kupon· Bizanslılar üzerine gönderdiği ordunun 
lıırı ile piyango tertip edlleeektl. Bu pJ• en mütemayiz Şahsiyeti idi. Anadoluda 
yııngo çekildi mi? ölmüştür. Seyit Ga1J kasabasında gömü-

İzmir, 6 (A. A.) _ Zabtfamız 52 davat, madeni eşya, kravat pahalılı. C - Bahsettiğiniz fuar e:ıYa ol.ya!U[o- lüdilr. Battal Gazi hlkfıyelerlni anlatan 
ğmdan bahsedilmektedir. Mıntaka ~u bu sene çekilmemiştir. ve Acem basmaSl denilen kitaplardaki 

Dolınabahçe stadyomunun mü -
nakasa şartnamesine ait bfüün etüt. · 

Arabi: 1358 Rumi: 135!i 
Ramazan: 25 Birincite:şrin: 25 
Güneş: 6.38 - Öğle: 11,57 

yaşlarında Mehmet oğlu Halil ve 34 ticaret müdürlüğü dahilde yapılan • hurafelerin Seyit Battal Gazinin kahr::ı-
yaşlarında Murat oğlu peynirci İs - s - Şeker bayramı hangf gDndtırT manca menkıbeleri ile uzaktan, Ynkın-

eşya hakkında yeni bir karar verile- -"'ka mail namlarında iki şahsı kalpazan. Bayram namazı kılmak farz mıdır? dan ....,. sı Yoktur. 
miyeceg~ini, bunların bugünlerde Bü- c p t ı ·· ··du B e lık suçu ile tevkif etmiştir. Budar • - azar es gunu r. ayTSm na• 
yu·-k Millet Meclisine sevkedilecek o-' mazı kılmak tarz değil, vaciptir. 1-A b 

1 
ı dan Halilin evinde kalpazanlığa ait S - •• an uı aanat mekteb n n d!Sr · 

lan kanunla halledileceğini sö ... •lüyor. • dD a ınıf d 41 kt b bl bir çok eşya ve knlp paralar bulun • J ne • ın ayım. 9 de me e ı · 
En mühim mesele hariçten ithal e - s - Mektuplara Kızılay tefk•t pulu tlrecelllm, bu •rada llae deraıerlne ça· 

muştur. Sıtçlular bu aletleri kalp pa- yapıftırmak mecburi midir, ihtiyari mi- hı•P ayni tarihte llH bitirme lmtıtıanı· • 1 · · b. ·· d ı· d"k dilmiş malların pahalı1aşhnlmasrd1r. ra ıma i ıcın 1zzat vucu a ge ır ı . dlr? na girmek istiyorum. Kanuni bir mini 
lerini itir;f etmişlerdir. Bunlardan Heyet bu işler üzerinde tetkiltlerine C - BAyram günlerinde mektuplara var mı7 
Halilin evvelce de kalpazar..bk yü • devam etmektedir. Heyet azasına Kızılay pulu yapıştırmak mecburidir. Bu C - Şimdilik kanuni bir mAnı yok-

1 ·ı · ııynl zamanda bir insanlık borcudur. tur Bu--'1nkü t ·· 1i b"tir zi.inden İstanbul ağırceza mP.hkeme- ayn ayrı tetkik mevzu an vcrı mış- · ~" mevrua a gore se ı -
h b • me imtihanına girebilirsiniz. O zaman 

sinde 23 ay hapse mahkô.ın olduğu tir. Bu yoldaki tetkikat ni ayet u - s - Hlklyeıılnl dlnledlillmlz Battal kanun! seklllerle ve bir istida ile ort<ı 
ve müddetini bitirerek tahliye edil - lursa heyet çarşamba günü toplana. Gazi vaktlle yaşamıı bir şahsiyet midir? tedrisat umum müdürli.lğüne milracaa1 
diği anlaşılmıştır. Suçluların gümüş caktrr. Şikayetlerin tahakkuku üze. C - Evet. Battal Gazi Antakyalıdır. eder ve imtihan talebinde bulunursu-

bir lin~ ff clli kuru~~ p~~~~e~~~i~rd~~b~mn~~ı~s•c•k•b•.in•r•i•R•~•"•"-"•k•~-".ar.ı.nrl.~-v.R•AA•m•ı~~-•n•u•L-------------• 
yaptı.klan tesbit olunmustur. kam kapatılmıstır. 

ler ikmal edilmiştir. Bu eti.itler, ev. 
velki gün şehrimize gelen İtalyan 

miman Vieti Violiye verilmiştir. Mi
mar bu etütleri gözden geçirip tas -
vip ettikten sonra ilan edilC'cektir. 

Dahiliye Vekili Sıvastan 
Malatyaya Gitti 

Sıvas, 6 (A. A.) - Dahiliye Veki. 
li Faik Öztrak, Malatyaya ~tmek Ü

zere dün akşam buradan ha:-eket ey
lemiştir. 

Vekil Sıvasta alakadar bütün 
mülkiye rüesasını yanına toplayarak 
Sıvasın ihtiyadarını tetkik etmistir. . 

İkindi: 14,42 - Akc::ım: 16,59 
Yatsı: 18,34 - İmsftk: 4,56 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun cenup 
doğusunda açık, Orta Anrıdolu bölgesi ile 
Akdeniz kıyıl::ınnın ş:ırk kısımlarında bu
hıtlu, diğer bölgelerde çnk bulutlu ve mev-
11! yağışlı geçmiş, ril?.ttl\rlar umumiyetle 
şark! istikametten garbi billgelerde orta 
kuvvette ve yer yer kuvvetlice, diğer yer
lerde hnfit olarak esmiştir. 

Diln tstıınhulrhı hava kfıpalı ve yağ1şlı 
geçmiş, ri.l:ı:gilr şimali sarkiden saniyede 
2 - 4 metre hızla esmistir. Saat 14 de hava 
tazylkı 1017,5 milibar ini. SUhunet en yük
sek 15,7 ve en dtişük 8,5 santigrat olarak 
kavdedilmiı;tfr . 
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1 BUGÜN 
Hindistan 
lhtilôfı 

Yazan: Ômer R111a DOCRUL 

H indistandan gelen haberlere 
göre, İngiliz noktai nazarile 

Hint milliyetperverleri noktai naza
rını uygunlaştırmak için vuku bulan 
teşebbüs, bir netice vermemiş ve 
Hindistan milliyet~ileri, umumi va
liden Hint meselesinin halli için Hin. 
distanın istiklali esasına dayanan bir 
anayasayı hazırlamak iizere milli bir 
müessisan meclisinin toplanmasını 
istemişlerdir. Hindistan umumi vali. 
si ise bu talebi vakitsiz bulmuş, son. 
ra Hintli unsurlar arasında da bu ha. 
his üzerinde fikir birliği bulunmadı
ğı da göze çarpmıştır. 

Bugünkü Hindistan evvela iki kıs
~a aynhr. Biri doğrudan doğruya 

İngiliz idaresi altında bulunan ve a
dım adım muhtariyete giden Hindis
tan, diğeri Prenslerin idaresi altın
daki Hindistan. 

Bahis mevzuu olan Hindistan bu 
iki kısmın birincisidir. Fakat Hindis
tanın bu kısmında da birlik hakim 
değildir. Burada bilhassa iki unsur 
vardır. Biri ekseriyet teşkil ed('n 
Hindular, diğeri ekalliyet teşkil eden 
Müslümanlardır. Hindular ile Müs
lümanlar nsırlardanberi beraber ya. 
§adıklan halde kaynaşmamış iki un. 
sur.durlar. Aralanndaki görüş ve ya
şayı~ farklan, kültiir ve din ayrılığı 
çok kuvvetlidir. Buna bir de Usan 
ayrılığını katmak icap eder. Asırlar. 
ca bütün Hindistanın mukadderatına 
hakim olan, Hindistan tarihine en 
parlak devirlerinden birini yaşatan 

ve Türk - l\fogol diye tanılan bu 
Müslüman unsurun en belli başlı ga. 
yesi, Hindu camiaınna katılmamak: 
kendi dilini, kendi kültürünü ve ken
di varlığını koruyarak yaşamaktır. 

Hindulann davası ise, tarif ettiğ-i. 

miz bütün Hindistanı kucaklıyor. 

Hin~ular, milli hissin biitiin ayrılık. 
Jara galebe ~alacağına, yani e-r geç 

1\Iüslümanların da Hindu camiası i. 
çinde eriyeceğine inanarak büyük 

Hindistan için çalış!yor ve l\füslü
manların kendilerinden ayrılmama

lannı istiyorlar. Fakat Hindistan 

Miislümanları buna razı değildirler. 

Ve buna razı olmadıklarını apaçık 

göstermektedirler. Hatta mndistan 

Müslümanlarının, ekseriyet teşkil 

ettikleri sahaların Hindulara ait sa. 

halardan külliyen ayrılmasına tara!. 

dar olduklan da göze çarpıyor. 

Bu vaziyet ise Hindularla Hint 
Müslümanlarının uzlaşamıyacakları

nı ve her ne pahasına olursa olsun 
Hindu hakimiyeti altında bir. ekalU. 

yet olarak yaşamayı kabul etmiye. 

ceklerini gayet sarih bir surette gös. 
teriyor. 

·Norveç 
Alman 

Protestosunu 
Reddetti 

Oslo, 6 (A.A.) - Norveç hüktune
ti, Alman maslahatgüzat"ına verdiai ::, 

bir notada, City of Flint'in serhest 
bırakılması ve içindeki Alman tnü
rettebatının vaziyeti hakkında Al· 
man hükumeti tarafından gönderilen 
protestoyu reddeylediğini bildirmiş
tir. 

Norveç Hariciye Nezareti bir teb
liğ neşrederek. hükumetin hattı hare 
ketini, Almanyanın da imza etmiş 
olduğu 1907 tarihli Lahey mukavele.. 
namesine istinat etmek suretile tan. 
zim eylediğini, Alrnanyanın talebi 
veçhile iki hükurnet arasında bu ge
minin vaziyeti hakkında müzakere 
cereyan ettiği müddetçe vapurun 
Norveç kara sularında alıkonulması
na imkan olmadığını, Alman l{uman
danın iddiası gibi mürettebattan bi
risinin yoluna devam ederniyecek de. 
rJ,!cede hasta olmadığı tabip raporile 
anlaşıldığı için gerninin bitaraf bir 
devletin limanında kalamıyacağı bil. 
dirilmekte ve Nor'/eç hü~urnetinin 
tamamile hukuku düvel kaidelerine 
dayandığı izah ve isbat olunmakta
dır. 

Gazetelerin mütalaaları 
Bernde çıkan gazetelerin verdikle

ri haberlere göre, .Atnerika vapurunu 
idare ettiği için tevkif edilen Alman 
mürettebatın serbest bırakılmasında 
Berlin hükumeti ısrar etmektedir· 

Kopenhag gazeteleri de "Almanlar 
bu hadiseden münkesir ve hiddet
lidirler. Norveçe karşı büylık bir in
fial duyuyorlar,, diye yazınaktadır. 

Yine Kopenhag ınatbuatı, Ameri~ 
kan vapurunu serbest bırakmak hak
kına malik olmadı,ği iddiasi1e Alman~ 
yanın Noı>veçten zarar ve ziyan iste
mesi muhtemel buluncluğunu bildir
mektedirler. 
Almanyanın lsıJeçi memnun 

etmiyecek• bir kctrarı 
İsveç gazet~lcri tsveç kara suları

nın sahilden ancak üç ?lıillik bir me
safeye kadar imtidat edebileceğıne 

dair Almanya tarafından verilen ka
rara şiddetle itiraz etınektedirler. 
1779 dan itibaren bu mıntalrn sahil
den dört millik bir rnesafeye kadar 

imtidat etmektedir. 

* Riga - Stokholm nrasıncta rnun
tazarn seferler yapan bir İsveç va
puru Almanlar tarafından müsadere 
edilmiş ve on beş gün rnevkuf tutul
mak üzere Stettine götÜl'Ülmüştür. 

ÜÇ KIT ANIN ANAHTARI BURADADIR 

Türk - İngi1iz - Fransız an] aşmasının ehemmiyetini izah için Fransız. 
ca Match mecmuasının neşrettiği iki harita. Haritanın başına konulan 
serlavha şudur: "Üç kıtanın an&lıtarı buradadır.'' 
. Bu hari~alar.da ~klar~.a Türkiyenin askeri vaziyetinin ehemmiyeti göste

rı.lmekt~dı~. Tiirkıye dunyanın en nazik mevkiindedir. Asyaya, Karade. 
nıze, Hindıstan ve Uzak Şarka giden yollar buradan ger- O • • t · · ,.... . nun ıçın 
F.ransız ve ngılız efkiirı umumiye ve matbuatı Tiirk anlaşmasını hiiyi.ik 
bır ~evlnçle karşılamış, günlerce ve haftalarca Türkiye hakkında zen in 
neşrıyat yapmış]ardır. g 

Bu anlaşma, btitiin dünyaya yeni Türkiyenin kuV\'et ve ehemmiyeti 
ni anlatmıya, her hadiseden daha ~ok hizmet etmiştir. -

Londra, 6 (Hususi) - Finlandiya 
ile Rusya arasında Moskovada va
\)ılan müzakereler tevakkuf halinde
~it· Fin heyeti hükumetinden kati ta
liınat bekliyor. Sovyet ihtilal bayra
?tı! münasebetile müzakerelerin hiç 
01ınazsa üç gün duraklıyacağı anla
Şılıyor. Finlandiya 'hükumeti bu gün 
lleşrettiği bir tebliğde diyor ki: 

"Sovyet - Finlandiya müzakereleri 
'llorrnal şekilde devam ve yavaş in
'kişal etmektedir. Dün Kremlinde hiç 
bir mülakat yapılmamıştır. Bugün 
"t: yarın Finlandiya murahhasları ilı
tilaJin yıldönümü :ıınünasebetile va -
Pılacak olan merasimde hazır bulu
nacaklardır. 

Finlandiya hükumeti, Moskova ra
PorJarınm tamamen tetkikini müm
kün kılacak hususi bir komisyon ta
Yin etmiş olmakla beraber Finlfındi
Ya murahhasları hükumetlerinden ye 
n1 talimat beklemektedirler .. , 

l{openhag gazetelerine göre vazi -

yet gerginliğini bir hayli kaybetmiş
tir. 

Bununla beraber·Finlandiya hükO.
meti, bugün ihtiyatlara mezuniyet 
verilmemesini tebliğ etmiş ve mezu
niyetlerin beş gün müddetle tamam.i
le ilgasını emretmiştir. 

Viyana Sokaklarına 

Yapıştırllan Afişler 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Reuter a

jansı bildiriyor: 

Haber.,...verildiğine göre, Viyana so
kaklarının ekserisine bir takım afiş· 
ler yapıştırılmıştır. Bu afişlerde e
linde sadece bir parça ekmek bulu
nan Alman askeri ve kolunda içi ek
mek kırmtılarile dolu bjr sepet ta
şıyan bir Macar köylü kadını resmi 
vardır. Resimlerin altında: ''Buna 
daha ne kadar tahammül edeceğiz,, 
ibaresi vardır. 

Fazla 
Çalışma 

• 
Saati 

Nizamnamesi 
Ankara, 6 (Tan Muhabiri bilcfui

yor) - İktısat Vekaleti tarafından 
İş kanununun 37 inci maddesine gö
re fazla saatlerle çalışma nizamna
mesi hazırlanmış ve Vekiller Heye
tince tasdik edilmiştir. Yarın (bu
gün) tatbikine başlanacaktır. 

Nizamnamenin birinci maddesine 
göre. fazla saatlerle çalışına esası şöy 
le tesbit edilmiştir: 

"Fazla saatlerle çalışma, her han
gi bir işte memleketin ekonomik men 
faatleri bakımından yahut mahiyet
leri itibarile veya istihsal miktarla
rını mutat olan seviyenin yukarısına 
çıkarmıya ihtiyaçları dolayısile ola
bilir. 

Muvakkat zamanlar için, !ş kanu
nunun 35 inci maddesinin A fıkrası 
hükmünün dışında kalarak günlük 
çalışma müddetleri uzatılabilir. 

Ancak işin mahiyeti icabı veya is
tihsal ihtiyacı dolayısile mutat me
sai saatlerinden fazla çalışabilmek 
her bir iş yerinin bulunduğu me•ıkie 
göre, o sahada İş Kanunu tatbikini. 
teftiş ve takibe salahiyetli olan ma
kamın takdir ve tasvibine bağlıdır. 

Nizamname 22 maddeden ibarettir. 

Hindular istiklal 

istediler 
Londra, 6 (Hususi) - Hindista?ı 

rüesası ile umumi vali arasında baş. 

layan konuşmalar bugün bi:- netice. 

ye varmadan kesilmiştir. Hindular, 

istiklal esasına dayanan bir anayasa 
yapmak üzere pıilli bir müessesan 
meclisinin toplanmasını istemişler -
dir. Müslümanlar kendi haklarının 

aynca teminini istedikleri gibi diğer 
ekalliyetler de haklarının temni üze
rinde ısrar etmişlerdir. Bencap eya. 
leti hükumeti, Meclisi bugün İngil • 
tereye müzaherete karar vermiştir. 

Bencap eyaleti ekseriyeti müslüınan 
olan Hind devletlerindendir. 

Oslo Grupu Devletleri 
içtimaı 

Kopenhag, 6 (A.A.) - Oslo grupu 
devletleri mümessilleri bugün hari. 
ciye nezaretinde toplanmıslardır 

~ ' . 
Toplantıya Norveç, Danima:-ka, İs.. 
veç, Finlandiya, Belçika ve Holanda 
murahhasları iştirak etmişlerdir. 

Bugünkü müzakereler teknik v~ 
hukuki mahiyette olmuştur. • 

-----~------------------------~------~----~~----------~---=----------------------------------------------------~-

·---------------------- H AD i S E. L E R tN . ·. · i Ç Y U :Z: U 
• 

• 

Finlô.ndiyadaki askeri hazırlıkların her gün bfraz 
daha hızlanması, uzayan Sovyet - Finlandiya 
müzakereleri hakkında beslenilen ümitleri git
tikçe zayıflatmaktadır. Bu hazırlıklarla birlikte, 
ümit kesilmekte, ve hükUmetin halkı disipline 
davet etmesine rağmen, umumi endişe, sezilecek 
derecede tebarüz eylemektedir. 

* İtalya Kralı ile Mussolini arasında mevcut olan ih,tila· 
fın gittikçe büyüdiiğü söylenilmektedir. Kralla Papa 
arasındaki rabıtanın km·vetlenmesi ve temasların art. 
ması, Mussoliniye aynca endişe \'ermektedir. Musso
Jini al~yhinde neşriyatta bulunan bazı ecnehi ~azetelc. 
rinin Hal:yaya sokulmaları menolunmustur. Zira bazı 
fasist liderlerinin iddialarına göre, hu n;srivat italvan 
Jıalkmm göziinde. Mussolininin eski r:ıe~·kii,ni h~yli 
sarsmı~tır. Fa~ist partisinin ba~·ramlarından birisi olan 
26 teşrinisanide. Mussolininin rniilıim bir nutuk söyli
yecei!i \'e İtaly\lntn "\"aziyetini anlatacağı bildirilmekte.. 
dir. Fakat italyadaki umumi kanaate göre. İtalya. bu. 
giinkü bitaraflığını, bir müddet daha devam ettire-
cektir. ı 
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iş Ona Kaldıysa! 
Yazan: B. FELEK 

E h! "Görünen köye kılavuz iste-
mez" derler. Almanların da 

sıkışık bir vaziyette oldukları görü. 
lüyor artık. lloş nemize ııerek! Biz 
alemin sıkışmasından zevk alacak 
değiliz ya! Yalnız şu var ki; o .sıkış
mazsa biz sıkışırız gibiye geliyor da 
onun için böyle satırlar yazıyoruz. 

Nitekim Nasrettin Hoca bir dostu. 
na gece yatısı misafirliğe gitmiş. Ho
canın yatağının yanına • eskiden a .. 
det olduğu \•echiJe - bir gecelik ka· 
vuğu koymuslar. Her başa uysun di
ye büyiicek çapta intihap edilmiş o. 
lan kavuğu hoca başına giyince gırt
lağına kadar ge~miş. Buna çaresiz 
olsun diye, rahmetli, ka,'11ğu orta
sından bir kuşakla boğmuş ve başına 
öyle giymiş. Ertesi günü ev sahibi, 
sabah kahvesini getirmek lçi9 hoca. 
nın odasına girip de kavuğu ortadan 
boğulmuş görünce sormuş: 

- Ne o? llocam! Kavuğu boğmuş. 
sun? 

- Ne yapayım azizim! Ben onu 
boğmasaydım o beni boğacaktı! ce
vabını vermiş. 

Bugünkü devletler arası mUnase. 
betleri de öyledir. Menfaatleri birbi. 
rine ÇDl'pışan devletler yekdiğerine 

çelebilik gösteremiyorlarsa sebebi 
budur: Beriki ötekini boğm.azsa öte. 
ki berikini boğacak. 

Şimdi bunu anladıktan sonra ge= 
lelim sadede: 

Almanların vaziyetleri sıkışık de. 
miştim. Hele Amerikanın silah am
bargosunu kaldırması üzerine durom 
büsbütiin vahamet peyda etti. 

Gazetelerin rivayetine nazaran AT. 
manya buna çaresaz olmak için ban 
çarelere başvunnağa karar vermiş. 
Bir müsbet millet olduğu için Al
manların böyle tedbirleri bir Avru. 
pa harbini kazanmıya kafi vasıtalar 
arasında sayacaklanndan şilphe et. 
mekliğime rağmen gazetelerin ısrar. 
la verdikleri bu haberi mütalea et
meden kendimi alamadım. 

Efendim! Rivayet odur ki, Alman: 
tar Bulgarİ!l:tanda ve Hindistanda ka. 
rışıklık çıkarmak için uğraşıyorlar. 
mış. Hatta Bulgar çetecileri ile de 
bazı Alman devlet adamları mülakat 
yapmışlar. 

Eğer haJası hunlardan bekliyorlar· 
sa vay gele Almanların başına! Biz 
bu ceşit şeyleri Umumi Harpte de. 
nedik ve ağzımızın da tadını aldık. 
Muazzam bir dUnya operasyonunda 
dört tane, on dört tane, yüz dört ta. 
ne Bu1gar çetecislnin rol oynıyaca
ğını ummak ya safdillik. ya ümitsiz
lik a18.metidir. Bu tedbiri. Her Hitle. 
re anlattıkları zaman • eğer Nasret. 
tin Hoca hikayelerini de ukumuş ise -
mutlaka hocanın köy yoluna k,?raç:ı. 
b dikerek borcunu ödemiye teşeb
büs etmesi fıkrasını hatırlamtştır. 

Almanlara nasihat vermek bize 
düsmez. Lakin başka ~ey de vereme. 
diğimiz için bununla iktifaya mec
buruz: 

"Zararın neresinden dönersek kar. 
dır" diye bizde bir söz vardır. Bu • 
nun almancası yoksa, tercüme etti. 
rip "mucibince amel" etmek gerek· 
tir. Yoksa, fena kokmı:va başlndL 

Tencerenin dibi tuttu galiba! 

* Okuyucularımızdan l!loktor B. Ahmel 
Sellml'ye: 

Mektubunuzu aldı~ımı geç kaydetm.l~ 

olmamı hoş göreceğinizden eminim. Notla
nnızdan, dlkkatlerinizrlen istifade etmek· 
teyim. Saygılar. 

B. Said Belgün'e: 
Teşekkürde geciktim. Kusura bakmaz

sınız. Fındık fıstık yemeyi eğlence teM.kkl 
edenlerin ağız şapırtılarını ilanla durdur
mak mUmktin olduğuna inanıyor musunuz? 
Hlirmetlerim. 

Mualllm Hilml Ble'e: 
"Döviilmenin tadı,. hakkındaki tatlı 

mektubunuırn te~ekkiirler. Mektubunuz 
dövülmiyen şeylcrln de taUı olabileceliini 
gösteriyor. Saygıl:ırım. a. ;. 

Alman Maynleri 
Sürükleniyor 

Kopenhag, 6 (A.A.) - Demokra
ten gazetesinin haber verdiğine gö
re, son günlerde fırtınalar yüzünden 
yüz milden fazla mesafe dahilindeki 
Alman mayn tarlaları sulara kap11ıp 
sürüklenmiştir. 

Danimarka resmi mak~.mah. sahil
lere kadar gelen bu mayrılndPn bir 
kısmını pat1atmak için tedbirler al
mışlar ve almaktadırlar. 
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ıc VE iFLAS 
Kanu nda Tadilat 

= .... --..--.................... - ..... - .... ---.. . . - .. --·····-..... ············-···-··· 
i A ~. i lac:akh. borçlunun üzerinde para, kıymetli evral<. • 
= : 
e altın veya gümüş taşıdığını görür ve bunu icra me- ~ 

~ '!'uruna tevdi etmezse borçlunun üzeri aranabilecek : 
:-..... -······--·--······"'·--·----·-.. ·· ...................... ·-·----········-... ·---·-·-·! 

Ankara, 6 (Tan Muhabiri bildiri- ı da tatbikat ve istiktap yapılmak ve 
yor) - İcra ve İflas Kanununun ta- kanaat getirdiği takdircle borçlunun 
dili hakkındaki kanun layiha&ı Ad- itirazının muvakkaten refine karar 
liye Vekaleti tarafından hazırlanmış, verebilecektir. 
alakadar diğer Vekfiletlerüı fikrini İcra merciinin hangi kararlarının 
sormak üzere kendilerine gönderil- temyizi kabil olabileceği layihanın 
miştir. Bir kaç gün içinde bu tetkik- 4 üncü maddesinin tadilinde açıkça 
ler ikmal edilerek layiha Meclise gösterilmiştir. 

gönderilecektir. Halen meriyette bulunan İcra ve 
Bu layiha ile İcra ve İfla,:; Kanu- İflas Kanununa göre, ticari senetlere 

nunun 75 inci maddesi değiştirilmek- müstenit icra tazyiklerinde borçlu 
te ve bazı maddelere yeni hükümler tarafından yapılacak itirazı tetkik i
ilave olunmaktadır. Kanunda ya- çin dosya ticaret mahkemesine gön
pılmak istenen bu mühim tadilata deriliyordu. Yeni kanundaki bu hu
nazaran İcra kanununun ihtiva etti- susiyet değiştirilecek, bu itirazı tet
ği müddetlerin bir kısmı yedi güiı.e kik salahiyeti icra merciine verilmiş 
indirilmek ve bir kısmı da yedi güne 

1 olacaktır. 
çıkarılmak üzere yeknesak: bir hale 

Diğer taraftan hacizli ~ayri men
konulacaktır. 

kullerin semeresi satıldığı takdirde 
Temyiz Mahkemesi, İcra ve İflas tutarından borçlu ve ailes1nin ia§esi 

dairesinin kararlarına knşı "tashihi için bir miktar tefrik olunacaktır. 
karar,, yoluna müracaat edecek, kon- Ödeme emirleri iki nüsha oJarak 
kordato ve iflasa ait kararlarda tanzim kılınacak bir nüshası borçlu
temyiz bozma kararlarına karşı da ya. diğeri alacaklıya gönderi]ecektir. 
ticaret mahkemeleri ısrar edebilccek-

İki nüsha biribirine uymadığı takdir
tir. 

de borçlununkü muteber addedile-
Senetsiz takiplerde borçlu itiraz cektir. 

ettikten sonra alacaklı 6 ay içinde i-
tirazın refini istemediği takdirde bir Layihanın 80 inci maddesinin son 
daha senetsiz borç takibi yoluna gi- fıkrasına konulan bir hüküm ile ala
demiyecek ve ancak mah'.<emeye da- caklı borçlunun üzerinde para, kıy
va etmek hakkını kullanabilecektir. metli evrak, altın veya gümüş veya 
Alacaklı talep etmedikçe icra me- diğer kıymetli şeyleri taşıdığını ve 
muru borçluyu mal beyanmda bu- bu_nları icra memuruna tevdi etmeği 
Iunmak için tazyik edemiy{?cektir ve reddettiğini görürse borçlunun şahsı
bu suretle borçlu fuzuli tazyiklerde:n na karşı kuvvet istimal ederek borç-
kurtulmuş olacaktır. lunun üzerini arayabilecektir. 

Borçlu alacaklı tarafından icraya Kanunda en çok nazarı dikkati çe-
ibraz edilmiş olan senetteki imzasmı ken hususiyetler bunlardır. Yapt1an 
inkar ederse icra mercii alacaklıyı diğer tadilat icra dairelerinin vazife 
mahkemeye ·göndermiye lüzum ol- ve salahiyetleri hakkında teknik 
maksızın inkar edilen imza hakkın- mevzuatı ihtiva etmektedir. 

Saruhanlıda Esrarlı 

Görülen Bir Cinayet 
Manisa - Saruhanlıda, içyüzü ka

ranlık görülen bir cinayet vuku bul
muştur. Osman kızı 13 yaşında Fa
zile, komşuları Ahmedin oğlu Re
ceple kavga etmiş, Nuri isminde bi
risinin kansı bunlan ayırmak istiye. 
rek Recebi tutmuş, fakat Fazıle yine 
hücum etmiş, Recebin kolunu ta
kunya ile üç yerinden kırm1ştır. Re. 
cep iki gün sonra ölmüş, köy imamı 
kimseye haber vermeden Recebin ce. 
nazesini kaldırtmıştır. 

Eğitmenler Abideye 

Çelenk Koydular 
Bursa (TAN) - Vilayetimiz namı. 

na Arifiye eğitmen kursunu bitiren 

58 eğitmen buraya gelmiş ve Atatürk 
anıdına çelenk koymuştur. Bunlar 

kanunuevvel başında, köylerde işe 
başlamış olacaklardır. 

Fatih Halkevinde Resim 

Sergisi Açıhyo'r 
Fatih Halkevlnden: 
Evimizde 2 şubat 940 cumartesi günü 

İmam buraya getirilip 
dilmiştir. 

---<O>---

isticvap e- fotograf amatörlerinin hazırlıyacakları e
serlerden mürekkep bir sergi açılacaktır. 

Bu sergiye konulan eserler arasında de!'e

Nahiye Müdürünün Katilleri 
Hakkındaki Karar 

Nakzedildi 
Bursa (TAN) - Başka bir vazife

ye gitmekte iken kendilerine rast. 
gelmesi üzerine şüphelenerek kanuni 
vazifesini yapmak isteyen Soğukpı
nar nahiyesi müdürü Muslihittini öl. 
dürmekten suçlu kaçakçı Kayapa 
köylü Kadri ve arkadaşı Mustafa 
hakkında ağırceza mahkemesince ve
rilmiş olan idam karan, temyiz mah. 
kemesince nakzolunmuştur. Bunla
rın muhakemeleri yeniden görüle. 
cektir. 

Kıztlcahamamda 29 
Eğitmen Mektebi A~ı~dı 
Kızılcahamam (TAN) - Mühim 

bir kısmı halkın nakdi yardımı ile 
vücude getirilen muhtelli.f 29 köy
deki eğitmen mektepleri, Cümhııri
yet bayramının ikinci günü merasim
le açılmıştır. 

Reşit Paşanın 

Hatıraları 
Reşit Paşanın hatıraları tefrika -

mızı, bir haftadanberi neşreclemiyo· 
ruz. Bunun sebebi, muharririnin ra -
hatsızlığıdır. "Re§it Pa~amn hatrra
Jarı,, ru iistat 1\1. Turban Tan yazr. 
yordu. Fakat arkadaşımızın birden · 
bire hastalanıvernıesi, bizi, bu tefri
kaya muvakkaten fasıla vcrmeğe 

mecbur etti. OkuyucuJan.mızdan Ö

ztir dileriz. 

ce alanlara kıymetli ve münasip hediyeler 
verilecek ve bu eserler Nisan 940 içerisin
de Ankarada aÇııacak (Halkevleri :totog
rat sergisine) konularak orada yapılacak 
müsabakaya dahil edilecektir. Sergimize 
eser vermek isteyenlerin şimdiden hazır
lıklarını yaparak ne miktarda eser ile ~
tırak edeceklerini evimiz direkt.örH.iğüne 

bildirmeleri ve eserlerin nihayet 15 sonkfı
nun 940 a kadar ev direktörlüğüne teslim 
etmeleri rica olunur. 

Bayram Pazartesiye 
İkinciteşrinin sekizine müsadif 

çarşamba günü Ramazanı şerifin 

yirmi altısı olmakla akşamı (pcrşem. 
be gecesi) Leyleikadir, on dördüncü 
pazartesi günü de bayram o]duğu i
lan olunUl'. 

SADAKA! FITIR 
Eı:ı Iyi İyi Son 

KP KP KP 
Buğdaydan 12 20 10 o 9 10 
Arpadan 16 30 15 o o 00 
Üzümden 83 20 66 30 50 00 
Hurmadan 00 00 133 20 00 00 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Kıymetli ağabeyim Mehmet Faik 
Abasıyanık'm Tanrının rahmetine 
kavuşması hasebile almakta olduğu
muz taziyet telgraf ve mektuplarına 
ayrı ayrı cevap veremediğime çok 
müteessirim. 

Kederimize iştirak eden muhterem 
dostlarımıza gerek şahsım, gerek ai
lesi namına teşekkür ve minnettar
lıklarınun gazeteniz vasıtasile ibla
ğını rica ederim. 

Adapazarı Belediye Reisi 
A. Faik Abasıyanık 

T A N ~-==============================================::=:::: 7 - 11 - 939 

MAHKEMELERDE : 

Amerikan Fıstığını 

BoJlyarak Satmış 
Kuru yemişçi Nikoli Anastasyadis, 

Amerikan fıstığını boyad!ğı için dün 
asliye birinci ceza mahkemesinde du
ruşmasına başlandı. Suçlu kendisini 
müdafaa ederken: 

- Fıstığı beyaz iken tuzlarsak 
manzarası çirkin oluyor. Ben de aşı 
boyasile boyadım, diyordu. 

Müddeiumumi. kimyahanenin ver
diği raporda suç görmediği için Tıb
bıadli müessesesinin mütaleasının so 
rulmasını istedi. Muhakeme bunun 
kabul ettiği için başka bir güne bı
rakıldı. j 
Cezalandırılması istenildi 1 

Pendik belediye tahsildarlarından 1 

Kfunil zimmetine on bir lira geçirdi
ği için beş ay evvel tevkü edilmişti. 
Dün ağır ceza mahkemesinde duruş- / 
masına devam edildi. Müddeiumumi 
iddiasını söyledi. Kamile ceza veril
mesini istedi. Muhakeme başka bir 
güne bırakıldı. 

Kurtuluştaki Çökme 
Kazasının Muhakemesi 

Geçen yaz, Kurtulu:_?ta makarnacı 
Yaniye ait apartman çökmüş ve on 
bir kişi ölmüş ve 20 kişi de yaralan
mıştı. Müddeiumumilik binanın çok-

~------------------------------------------......-~ ALI BABA. Zengin olmak için artık 40 HIRSIZA ihtiyacı Yok 1 
O; Hayatının en neşweli ve eğlenceli tarihçesini 

Filminde anf atmak İ<sİn SAKARYA Sinemasmı Kiraladı 

Bu Perşembe akşamı S A K A R YA Sinemasında 

"ALLARIN ~E:NETİ" .. Filminin k~zandığı muvaffakiyeti ve bul 1 =~. • 
TÜRK FILMİNİ GOSTEREN SiNEMALARI HATIRLAYIN - aiı~ iııl 

1 PEK ve SARAY ANKARA RADYOSU 
Sinemaları ŞEKER BAYRAMI Münasebetiyle 

Senenin İkinci Büyük Türk Filmini Pek Yakında Sayın Halkımıza 
TAKDİM Erieceklcrini MÜ.TDEl ... EMEKI,E İftihar nuvarl:n· 

.oa:_;. ıoueue, sevımtı ve kıymetıı sanatkarlarımız: 
HAZIM - VASFI - FERlflA TEVFİK - MAHMUD -

Türkiye 
Türkiye 

r. A. Q. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19.74 m . 15195 Kes. 20 Kw. 

r. A. P ·n.1n ,.,, <ı4!ifl K,.., ao Kw. 

Sah, 7. 11. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği: Çalanlar: Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Reşat Erer, Hasan Gür. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Alıııkan: 
1 - Sultaniyegah peşrevi, 2 - Dede: 

1 Sultaniyegah ağır semai (Nihan ettim se-
ı1 ni), 3 - Lemi: Sultaniyegah şarkı (An
dıkça geçen günleri), 4 - Yesari Asım: 1

. HALiDE - NECLA - ŞEVKIYE - SUA Vl - ve 
NATASA REVVSO ARTiSTLERİ 

tanfbedri çatlh~kb' oldhuğbu kir~lcdı~~~- hta-1 Musiki ve' şarkılar: l\1UHLİS SABAIIATTİN 
ra ın an sa ı ıne a er verı ıgı a 111 . . 

Sultaniyegah şarkı (Biz Heybelide). 5 -
1 Dede: Sultaniyegah yürük semai (Ş~dey-
1edi), 6 - Hc:s , Gür: Kanun taksimi. de nazarı itibara almamasını suç say- 1 DIKKAT: ALLARIN CENNET! Yalnız I P E K Sinemasında 

mış ve Yaniyi mahkemeye vermisti. I ,.. Son üç günden istifade ediniz. ••••••••1111" 
Muhakemeye dün sabah başlanmış- 1 ••••-----~ 
tır. Suçlular binada çatlaklık bulun- ! ' 
madığını söylüyordu. Dün şahitler 

1 
dinlendi. 
Kazada karısı Sultan ile kızı İlhanı 

kaybeden Yusuf, mahkemeye istida 
vererek davacı yerine geçti. Suçlu
lardan on bin lira tazminat istiyordu. 
Duruşma şahitlerin çağınlm:ısı için 
talik edildi. 

Kütüphane Memurlarının 
Muhakemesi 

Süleymaniye kütüphanesinden kıy 
metli yazma kitapların çalınmasına 
ve bazı yolsuzlukların yapılmasına 

sebep oldukları iddia edilen kütiip
hane memurlarından Fehmi, Salih 
Zeki, Zahir ile hademeden Hafizenin 
muhakemelerine dün asliye sekizinci 
ceza mahkemesinde devam edilmi§
tir. Suçlular müdafaalarını yaptılar. 
Müddeiumuminin iddiasını söyleme
si için muhakeme başka bir güne ta
lik edildi. 

Sahte Nüfus Tezkeresi 
Kullanmış 

Bulgaristandan gelen Nazif ismin-
de bir delikanlı eline Çankırıh Mus
tafaya ait bir nüfus kağıdı geçirmiş, 
üstüne kendi fotoğrafını yapıştırarak 
kullanrruya başlamıştır. PoJıs dün ı 
kendisini yakalamış ve müddeiumu
miliğe vermiştir. Sultanahmet sulh 
birinci ceza hakimi sorgusunu yaptı. 
Nazif: 

- Ne yapayım. nüfus kağtd1 çı

kartamadıın.~eye gidersem nüfus 
kağıdı soruyorlar. Ben de mecbur ol
dum. Bunu yaptım, diyordu. Hakim 
Nazifin kefalete bağlanarak serbest 
bırakılmasına ve muhakemenin gg,y
ri mevkuf devamına karar verdi. 

Akil Hastahğı Varmış 
Beşinci Asliye ceza mahkemesinde I 

kaçakçılıktan duruşması yaprlan 
Mustafa Yıldırım, hakime küfrettiği 
için meşhut suçlar müddeiumumili
ğine verilmişti. Asliye sekizinci ceza 
mahkemesinde duruşması yapıldı. 

Suçlu kendisinde akıl hastaltğı bu
lunduğunu iddia ettiği için muhake-
me başka bir güne bırakıldı. 

TEŞEKKÜR 
Muhterem Ankara Mebusu Dok

tor Taptas, refikam İsmetin badem
ciklerini ve genzindeki eti 30 sani
yede almak suretile yüksek bir ha- 1 

zakat ve hastaya karşı da büyük bir 1 

şefkat ve nezaket göstermiştir. İlim 1 

ve insaniyet namına teşekkür ede
rim. Fatih Orta Okulu Müdürü 

Şefik Aksan ı 

KAYIP - Liman cüzdanımı kay
bettim, yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Sosyete Vapur Şirketi Demir 
vapuru aşçısı Hasan oğlu 

Mahmut Anaçoğlu. 

'>r. SUPHi SENSES 

1 İdrar yollan hastalıklım mütehassısı 1 
Beyoğlu Yıidız sineması karşısı Lek
ler apartıman. Fakirlere nı:ırasız. 

' Tel : 439:!' , 

ÇEMBERLiTAŞ Sineması 

Türkiyenin en muhteşem Sineması 

Pek Yakında Açılıyor 
~ ... lm:I.......................... .. ..... , 

Mme. 11BUTIERFLY11 ve CLA BOHEME) den sonra-

Göz kam~tıran lüks ve iihtitaın çerçevesi arasında emsalsiz 
musikili ve şarkılı büyük opera filminde dünyanın en büyük 
muganniyesiİıi dinliyeceksiniz. 

Yarınki Çarşamba akşamından itibaren 

SUMER Sinemasında 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 42851 , ____ _. ....................... _.. ..... ._, 

SiNEMASINDA-
11 İkinci teşrin Cumartesi matinelerden itibaren Türkiye Sinemacılık 

aleminl)e görülmemiş mu vaffakiyetler kazanan 

Aşkın göz yaşları ve Yaşa.sın Aşk 

Filimlerinden sonra şarkın yegane ses kralı 

A B D U L V E H A B ' ın 
Sayın İstanbul halkına en büyük bir Bayram Hediyesi 

BEY Az· GOL 
Türkçe Sözlü - Arapça şarkıh 

Şimdiye kadar rağbet gören bütün Türkçe filmlerin muvaffakıyetini 

""'--------gölgede bırakacaktır. , 

~ ............................................ ~ 
MEMUR ARANIYOR 

İstanbul civarında bir fabrikada yazı ve hesap işlerinde yard1mc; 
olarak çalışmak ve evvelenıirde imtihana tabi tutulmak üzere hesa
ba ve türkçe yazı makinesine aşina genç bir memura ihtiyaç vardır. 
Galatasaray Ticaret kısmı mezunları tercih edilecektir. Talip olanla
rın sarih adreslerini ve kendi el yazısile yazılmış hal tercümelerinı 
ve bir adet fotoğraflarını havi mektuplarını (Fabrika) rümuzile (İs
tanbul 176 Posta kutusu) adresine postaya vermeleri ilan olunur 

Fatih Halkevinde 
Raks Dersi 

F'atlh Halkevinden: 
Evimizde, mütehassıs bir arkadaş tara

fından pazartesi ve çarşamba günleri saat 
6 da "milli ve bedii rakslar dersi., verile
cektir. Derse erkek ve kadın her vatandaş 
girebilir. Bedavadır. Kaydolmak isteyen
lerin her gün 3 :fotografla ev direktörlüğü
ne müracaatlarL 

'K-i-RA-Ll_K_KA_T" 
Galata Perşembe Pazarı Sa

mur sokakta İş Hanın İKİNCİ 
KATI tamamen kiralıktır. Ta
liplerin mezkur kata müracaat
lan. 

il - Okuya,.,• Mefharet Sağnak: 
1 - Arif Bt:y: Suzinak şarkı (Gözüm

den gitmiyor), 2 - Leyli\ Hanım: Hicazlı:Ar 
şarkı (Nerdesin nerde acap), 3 - Arif 
Bey: Se-:rah şarkı (Bülbül yetişir bağrımı 
hô.n ettin), 4 - Arif Bey: Muhayyer şar
kı (Ey att?ı;i gam). 13.30 - 14,44 Müzik 
(Karı~ık hafif müzik - Pl.). 

18.00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Ml\7ik (Cazband - Pl), 18.55 Konuşma 
(Halk iktısat santi), ırı .ıo Türk müziği: 
Tun:ı veccsi, Ankara radyosu küme heye
ti. Derlı>yen: Kem:oıl Altınkaya. İdare eden: 
Merut Cemil, 19.50 Konuşma (Ormanlan
mız1 tanıyalım ve koruyalım), 20.05 Türk 
müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Reşat Erer. 

1 - Okııvan: M iiz,.vycn Senar: 
1 - K iirct i1ihicazk tLr pesrevl. 2 - Arif 

Bey: Kiirdilihicfl.,kil r ı;a rkt (KMlar dö
küyor), 3 - Snl:'ı}lattin Pınar: Kürdilihi
cazkar ~ark!,.(:~skıııJa yanan), 4 - Salii
l:ınttin :eınar~ Kürdllihic=ldr. <:Arkı lN'ArA

den sevdim), 5 - Osman Nihat: Kürdili
hicazkar şarkı (Aksam giiııeşi kalkrruılı ) , 

6 - Halk türküsü (A Fadimem hadi sen
le kaçalım). 

il - Okuyan: Necmi Rıza Alııakan: 
l - Haşim Bey: Hicazkar şarkı <Seb ta 

seher), 2 - Asariyc Hatibi: Hicazkar ı;ı=ır

kı (Yok hilı\.fım), 3 - Rak1m: Hicazk!r 
"arkı (Bekledim ta fecre kadar), 4 - Lllt-
fi Bey: Hicazkür şarkı (Sana noldu gö
nül), 5 - Rusen Kam: Hicazkiir şarkı (Bir 
nevcivandır aşubu candır), 20.50 Türk 
müziği: Halk türküleri (Sadi Yaver Ata
man ve Azize Tözem), 21,00 Konser tak
dimi: Halil Bedii Yönetgen, 21,15 Müzik 
(Radyo orkestrMı - Şef: Dr. E. Praetorius) 
1 - ıvr. Glinka: Valse Fantaisie, 2 - H. 
Rabaud: Eglogue, 3 - L. Delibes: Coppe
lia balesinden fantezi, 4 - G. Bizet: Car
men operasrndan parçalar, 5 - Saint -
Seans: Samson ve DalUa'dan Bacchanale, 
22,00 Memleket saat ayan, ajans haberle
ri, ziraat, esham - tahvili\t, kambiyo - nu
kut borsası (Fiyat), 22,20 Serbest saat, 
22,30 Müzik (Oda müziği: Schubert - Genç 
kız ve ölümü kuarteti - Pl.), 23,10 Müzik 

1 

Cazband - Pl.). 23,25 - 23,30 Yarınki prog. 
mm ve kapanıs. 

1 TIYATROL_A_R_ı 
1 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI " D R A M ,. KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
SERMiN 

( 

1 

BORSA 
6 • 11 • 939 

Londra 5.24 

Nevyork 130.025 

Parts 2.96875 

MllAno 6.717!> 

Cenevre 20.315 

Amsterda.m 69.40[) 

Berlln 
Bn1ksel 21.7425 
Atfna 0.97 
Sofys. 1.587~ 

Prag 
Madrfd 13.1825 
Varsova 
Budatıeste 23 28875 
BUkres 0.935 
Belgrad 2.495 

1 
Yokohama 30.875 
Stokholm 3l.l9 

1 

Moskova 

ESTIAl\f VE TAHV11.A'f 
Türk borcu I peşin 19.80 

\.._ ..) 



7. ıı. 939 -

7 İkinciteşrin 939 

TAN 
ABON E BE O E L 1 

Türkiye Ecnebi --
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 .. 6 Ay 1500 • 
400 .. 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 800 " 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mü ddet surasiyle 30, Hl, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilav esi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Maarifin iki 
Yerinde Kararı ! 
Dün gazeteler, bize, Maarif Ve

kaletinin, şu iki kararını bil · 
dirdilcr: 

ı - Türkçe ve edebiyat tedrisa
tının randımanını arttırmak maksa • 
eliyle Türkçe muallimlerinin çalış • 
malarına yeni bir veçhe vermek iize· 
re tedbirler alınacaktır. Tiirkçe ve 
edebiyat derslerinden talebenin da • 
ha fazla istifade edebilmeleri için or. 
taya yeni çareler konulacaktır. 

2 - Şimdiye kadar, ilkokulları 
bitirme imtihnlarında ikmale kalan 
talebenin ikmal imtihanları, "bitir • 
me,, imtihanlarından bir hafta son · 
ra yapılmaktaydı. 

Mauü Vekaleti, bu müddetin az. 
hğım gözönünde tutarak, ikmal im • 
tihanlannın bitirme imtihanların • 
dan on beş gün sonra başlamasını 

kararlaştırmıştır.,, 

Bu kararla~ ehemmiyet ve isa· 
betini tebarüz ettirebilmek için, bu 
havadislere bir tek cümle ilhc olun. 
masına bile lüzum yoktur kanaatin. 
deyiz • 

Birinct karar il.zerindeki kanaat • 
!erimizi yazabilmemiz ıçın şüphe 

yok ki alınacağı bildirilen tedbirle· 
rin mahiyetini de öğrenmemiz Jazım. 

Bu itibarla, o mevzuda daha ge • 
niş konuşmak için beklemeyi tercih 
edeceğiz. 

İkinci karara gelince biz, iknıale 
kalan ilk mektep talebesine bırakt • 
lan çalışma zamanını - bir hafta 
daha uzatılmasına rağmen - yine 
az buluyoruz. 

Zira, ikmale kalan bir talebenin, 
o dersteki bilgisizliğini hakkıyle gi. 
derebilmeslne, bir hafta değl, iki 
hafta da kafi değildir. Bunun için 
temenni ediyoruz ki, bu isabetli ka. 
rar, - bu müddetin biraz daha uza. 
tılması suretiyle - hakik:ıten fay • 
dalı olacak bir kemale kavuşturul • 

sun. Aksi takdirde, ikmale kalmış 

bir talebenin öğrenme kabiliyetini, 
hakikattekinden çok yüksek sanmak 
gafletinden kurtulamamış, ve bu 
yüzden de, mevcut bulunan bir hata· 
yı tamamen tashih değil, ancak ya • 
rım yamafak tahfif etmiş oluruz! 

* !dehi Bir Eserin Hataları 

İsmail Habip, uzun zamandanbe. 
.ri mekteplerde okutulan edebi bir e. 
serin hatalannı günlcrdenbed saya 
1!laya bitiremiyor. 

Bir gazetenin iki sütununu giin · 
lerdenberi dolduran hu hatalara göz 
gezdirince, derin bir hayret duymak 

. tan kendimizi alamıyoruz. Zira, me
·sela, çok bariz, ve çok fahiş bir hata 
olarak, "Kabe,, yi, "Hazreti Muham-
nıcdin medfun bulunduğu yljr,. şek. 
linde tarif eden bir eserin, mektep 
kitapları arasında resmen yer alması 
acı, ve ~ariptir. 

Mcvzuubahs eseri dolduran, ve· 
zin, mana, tasvir, tarif hatalarının 

sayısı, o eserin sayfalanndan çok da. 
ha fazladır. Bu eı;erin. niçin, nasıl 
gözden ka~tığını bilmiyoru-ı. Fakat 
bu acı vesile ile, bu mevzuıia çok 
daha dikkatli ve bitaraf davranmak 
lüzumunu, bu sütunlarda bir defa 
daha. ve ehemmi:l•etle hatırlatmak 
ihth·acını da ~·encmi:voruz: 

Zira rnaalesl'f daima unuttuğ'tı • 
muz ç-ok hasit hir hakikat, <.>ksik, ve 
yanlış öğrenmi;\-·e. hiç öğrenmeme -
nin miirecrah huhtnduihtdur! 

· Ayvahkta Zelzele Oldu 
Ayvalık (TAN) - Cuma güni.i sa. 

at 22.5 da. iki şiddetli zelzele ~lmuş. 
tur. Halk, epeyce korkmuştur. Zarar 
yoktur. 

TAN 

Muharrir, bu yazıda Tanzimat reformunun ne ıartlar altında yapıldığını anla• 

tarali bu reformun yaıadığı devre isinde ileri bir hamle olduğunu izah ediyor. 

o o o 

Tanzimat Reformunun 
Sebep ve Saikleri 

T anzimatrn Yiizüncü yıldö. 
nümü münasebetiyle, bu 

reformun lehinde ve aleyhin~ 

de, matbuatnnızda bir çok id
dialar yürütüldü. Hatta bu 
hareketi koznıOPolitJikle itha. 
ma kadar varanlar oldu. Tan
zimat reformu için mütalaa yü. 

rütürken, herşeYden evvel bu 
ıslahatı doğuran sebepleri ve 
saikleri tayin etmek lazrm. 

Yüz sene evvel Osınanlı salta
natını idare edenler bu reformu 
yapmıya neden lüzum gördüler? 
Bu sebebi bulabilmek için A vru
panın siyasi tarihine, i.ktısadi ve 
içtimai tekamülüne bir göz atmak, 
bu devirdeki Osmanlı iınpar~torlu
ğunun yaşadığı siyası, iktısa.di, iç
timai şartlan tetkik etmek icap e. 
der. 

1683 de Viyana }capılarına daya
nan Osmanlı imparatorluğu. Ara
bistan, Kafkasya, leırmııtdenize 
kadar bütün Orta Asyaya hakim 
bir devletti. Afrikada Mısır, Trab
lus, Tunus, Cezair. Avrupad:ı Kn
radenizin şimalinde 'l'atarları, Ka
zakları içine alan saha. Balkanlar, 
(Yunanistan, Bulgaristan. Roman
ya, Besarabya, BokoVina, Transil
vanya, Macaristan, l3osna Hersek, 
Sırbistan, Karadağ. Arnavutluk 
dahil olmak üzere) itnparatorluğun 
hakimiyeti altında idi. Karadeniz. 
Adalar Denizi, Şa.l'ki Akdeniz 
Türk denizleri jdi. I{.ıbrıs, Girit, 
Rodos, Adalar denizindeki adalann 
mecmuu imparatorluk haritasına 
dahildi. 

viyana kaptlarıııa d~yanan bu 
istilacı muazza~ impara

torluk, Avrupa hükUnletıerini, a
leyhine birleşmiye sevltetti. Viya
nada mağlup olan ordular, biribi· 
ri ardınca mağlubiyetlere uğradı
lar. Avusturya imparatorluğu ile 
Çarlık Rusyasının hedefi bu impa· 
ratorluğu parçalamak, Ti.itkiye he· 
sabına. genişlemek ti. A. 'Vtupa dev
letleri arasında. Osmatllt impara· 
torluğunu taksim yüziinden çıkan 
münazaalar, harpler, Cihan Har
bine kadar devam etti. 1774 den 
1914 e kadar olan devir, Osmanlı 
imparatorluğunun pa.rc:ntanması 

devridir. Bu devirde 0Jll'tanlı ırn
paratorluğunu, Afrikadaki, Asya
daki topraklarından msJıtu'll eden 
Avrupa emparyalizmi, ~alkanlarJ, 
ve diğer ülkeleri imparııtorJuktan 
ayırmak için sultanları ll'IUtemadi 
surette tehdit ediyorlar, harplere 
sebep olmak üzere imparatorluğun 
içinde yaşıyan ekalliyetlel'e reaya 
muamelesi yapıldığını, bU hıristi
yan ekalliyetleri kurtaıe.caıtıarını 

iddia ediyorlardı. 

Balkanlarda, Avrupa d~\rletleri 
tarafından körüklenen ~illiyet 
hareketleri, hıristiyanlı}( da\raları, 
ırk iddiaları, Osmanlı irı'l?arator
luğunu parçalamak için Avrupa 
devletlerinin ileri sürdükleti zahi
ri sebeplerdi. Milliyet, u·k:ı. din, bu 
emperyalist devletlerı:ı 1Stila e
mellerini kolaylaştıran ve.sıtalardı. 

Q smanlı imparatorluğLtnı.xn bir 
zamanlar şevket ve haşnıet

le hakim olduğu topriiklardan çe
kilmesinin, yıkılmasının ~ehepleri 
sadece uğradığı askeri mağlÜhiyet
ler değildi. On Sekizinci ve On 
Dokuzuncu asır Avrupast• bt.ı.harın 
icadından itibaren yeni bir. teknik 
ve makine medeniyeti'1e gırıtıişti. 
Bu devirde Osmanlı imparatorlu
ğu yanında birer küçük }(tııllık o
lan devletler, yeni istihsııl Vasıta
larının tekamülü ile günden. g\ine 
büyüyen, teknik medenlYetı iler
letmek için ham madde verell. geri 
müstemlekeler, pazarlar arayan 
devletler haline gelmiye başlattıış
lardı. On Dokuzuncu asırd3 ke
male eren bu medeniyet jçiflı dün. 

Yazan: 

Sabiha· Zekeriya Sertel 

yayı yeni baştan payla.şmak :azım· 
dı. On dokuzuncu asırdaki harp
ler, dünyanın mütemadi surette 
paylaşılması harplerinden ibarettir. 
Afrika kıtasını bu asırda lokma, 
lokma doğradılar, Asya milletl0ri 
bu asırda kati esaret altına girdi
ler. Avrupa istilaları bu asırda en 
Ud şeklini aldı. 

Osmanlı imparatorluğ11 Avrupa 
devletlerilc beraber telrnik mede
niyete girmediği için, bu yağmada 
hi:o;se almak şövle dursun, bilakis 
yağma edilecek ülk<:>ler arasına 

girdi. Avrupa teknik terakkileri 
)ı:arşısında her gün bir adım geri 
çekildi. Kendisini parçalamak için 
ıtarşısına dikilen büEin bir Av
rupa emperyalizmine karşı sultan
lar. mütemadi harplerde ülke ter
Jı:etmekten başka iş ,görmüyorlardı. 

A. vrupanın hasta adamı, Avrupa 
emperyalizminin istila hareketleri
ne karşı ortaya konmuş bir para
vandı. 

Tanzimat hıı.reketine mebde 
teskil edilen senelerde im· 

pııratorluğun kolu, kanadı kopa
tılmıs, Balkan milletleri istiklal 
davaları açmtş, O!':manh impara
torluğunu Avrupadan tam:ımile kov 
ınak için emperyalist devletler biri 
birile rekabete girmi.:;lerdi. Rus 
iıııparatorluğunun büyümesine, 
l:ıoğı:ızlara hakim olmasrna razı ol
lbıvım İngiltl're. Osmanlı impara
torluğunun . Avusturya lehine par
~Janmasını istiyor, bu iki impara
torluk arasına bir Balkan tampo
:rıu kovmak, Rusya aleyhine fstan
bu1a1 Boğazlara hakim iktısadi ha
kimivetinden mahrum bir Türk im
Paratorluğu bırakmak istiyordu. 
İngilizlerin sultanlara karşı aldığı 
hi111ııyekar vazivetin manıı.sı bu i
di. Osmanlı imparatorluğu tama-
111.ile parçalanmamışsa· bu emper-

yalistlerin aralarındaki zıddiyetle
rin bir neticesidir. 

Bu mütemadi taksim alanında, 

Osmanlı imparatorluğunu inkıraz

dan kurtarmak istiyen ve Abdiil
mecidin etrafında toplanan Mus
tafa Reşit Paşa ve arkadaşı.arı Av· 
rupa emperyalizmine karşı koya
bilmek için, dahilde çürümüş bir 
hale gelen devlet ve cemiyet m~
kanizmasında bir reform yapmak 
lüzumunu hissettiler. Şark mede
niyetine sıkı sıkı bağlanan, A vru
padaki reform, ve inkılap hareket
lerine tamamile arkasını çeviren 
bir imparatorluğun, bu sel gibi a
kan istilalar karşısında tutunamı
yaca~rnı anlamışlardı. 

Osmanlı imparatorluğu dahilde 
de çüriinmüştü. 

Halk, ırk, dil, din, kül· 
tür bakımından kütlelere ayrılmrş
tı. Bu kütleler harici tesi.rlerle dai
ma isyan halinde idiler. Hocalar, 
imtiyazlı bir sınıf halinde her nevi 
terakki ve temeddün hareketleri
ne sed çekiyorlardı. D evlet idaresi, 
derebeylik vasıflarını taşıvordu. 

Vatandaşlık hakkı yalnız Müslü
manlara verilmi şti. Zaı'tme~ . hassa 
teşkilatlarile, halk yeniçeri ağH !a
rının , ve toprak pasalarımn esiri 
idi. Bu dahildeki zaıı.flardan istifa
de eden Avrupa devlet!cri dahilin
deki ekalliyetleri hükı"ımet aleyhi
ne kışkırtıyor. mütemadi isyanlar 
cıkartıyorlardı. Ekseriveti teşkil e
den Türk k üt lesi dP t•k ;ılliyetlerden 

daha kötü, daha sefil bir hayat ya
şıyordu. 

T anzimat reformu. işte böyle 
bir devrede. bir taraftan 

Avrupa emperyalizmine Karşı . bir 
taraftan da dahildeki huzur suzluk
lara karşı doğmuş bir !slahat hare
ketidir. Gülhane hattile tcsbit edi
len bu reformun esas prensipleri 

TIRNAK NEDEN BATAR 
A,·akların hirinrle tırnak hat· 

ması cok kimsede olur. Y.n 
ziyadP gençlikte. on iki ile yirmi 
heıı yas arasında. Bu ha1'1c fnz. 
la ~iiriimenin :vahut eokca ayakta 
dutmanın tesirini dfüşünmck zaru. 
ridir. ;\:vak tırnaklarının muııta • 

zarn kesilmiş olnrnmalannın ~:rak. 
kanı3rının sık1 o 1 masmın hi r ele 
a:vakJıırın temizliğine dikkat et • 
meıtıt'nin tırnak hatmasma sebep 
oldııktarı da şüphesizdir. 

Ancak, hiç :viiriimeyr.n. hatta 
kcn-ı11.tcrinden hiri kırıldığından 
yahttt bir hastalıktan dolavı ya. 
takta uıun zaman Vlltan1arda bile 
a:vak urnağı batabilir. Hem de ö;v. 
lelerirıde tırnak hatması daha a~ır 
olur, tırnağın ~~thğı yer işler , ce· 
rahl\t cıkarll'. Oylelerinde tırnak 
hatıtı3~ırıa seheu olarak yiiri.imek, 
kunfluranın sıkına11ı . temlz1iite dik 
kat,<;)7.JlJc hatıra gelemez. nnlorda 
trrnak batmasına sehep butiin ,.ii. 
cuttaki hastalıktır. Seker haı;tah.~t, 
sırac-a }ıastalığı Yahut frengi has. 
tahğı ~bi. .. 

'l'ırrııık batığı hemen her vakit 
ayağın bllŞ parmağında, onun da 
öteki araia gelen dışan tarafında 
olur. 911,ka parmaklarda ve haş 

parma~n iceri ta~.afında tırnak ha. 
tığı o]nı11sı pek mustesnadır. 

Bunıın dn sebebi insan ayakta 
durul'ken yahut :vHriirken ha~pnT. 
mak öteki parmakların yere bns. 
ması tarıı11da fark bulunmasJ1hr. 
Kiici.ik dört parmak yalnız ucları 
ile ,·er basıırlar. halbuki bn!l;par • 
mak aft taraftaki tekmil saUu He 
basar. JJtından dolayı başparına. 
ğı yunı11~ak kısımları yan tarafa 
doiru taŞarlar ve tırnağın üzerine 
çıkarak tırnak batmasına sebep 
olm'. 

F~kat. nkin iki tarafa do~ru 
fılo;;mcı:nn da ·,· ıılnn has unma~rn 
dTsa..-1 yan tarafına fao;;arlar? Bu 
da iki~ci parma~,, hemen h"rkes. 
te, hasuarmağın nltınrlıı "i7lr:nmİ !i 
gihi olmnc;rndım ilrri ırelir. ln.,an 
:vere h:umrk<'n, yiit'iirken ikinri 
J>al'mak hasparm~!hn altına l!i.,le -
ncr"k haspal'ma/Tın hir tarafo ıfo«. 
rn tac;mao;;ı np·n..-i olan Yumoc~k. 
('tli k1smmı kP.nfli f ;n-afın:ı no!h-11 
tasmasına tnRni olur. Jı11mlm1 do. 
1av1 o :vumusak kıcun ela rlı sar1ya. 
öt .. ki ayai!rn lc:ıt·•nsma l!rlen tnra. 
fa doj!Tu tac;ınalt:, . tırnağın ii:r.erine 
o ial'aftan cıkar .. 

TITnal< hatınca alametlC'rini hi. 
lil'siniz: İlkin a:nıkka h1 r.ivm<>iie. 
:'l·ilriiınei!e hir mnni olnı;n:. Valmz 
aksamları knndurın·, cık:ıTdıktan 
Sonra hiPaz am. dikkat P.rlPr<;;Ptıiz . 
hep ayıı!Ynı o n1o:arı fıtrafınr1a hira7. 
da c;fs. R"n1Br tla, hira7 rahat edin. 
ce kaı-holıı..-. O 7aman fnrltınn ya. 
nr ifa· a'• ıııldan ~llcak su ile İYir" 
f Pnıi7.1ı>noikten sonra :vinr t'nce 
dikkatle tırnAl!tn Pt ıı..-ac:rna c;1kıs-

l!lr~ parcayı c1karahi1irsenİ7 t<>krar 
nza,,ncıva kadar rahat eıic-rsiniz. 

FarJ..,na varmayın da hatan tır. 
nak parçasını yerinde hırakırsanız 
battı(i'ı yer yavaş yavas açthr. da. 
ha ziyade Sİ'!er, morarır, rcrahnt 
cıkanr. İnsan kundura giyemez o
lur, terliklerle bi1e yürümek giiç. 
lesir. 

O zaman kiiçiik ameliyatı yap
tırmak zaruri olur. Onun ela netice. 
si hic ağır değildir. On hec; g-iin kn
dar istirahat. Bu mevsimdr erza. 
kınızı bakkalla kasap kapıvn geti. 
riyorlarsa, bir de, stcac1k sohırnızı 
kurdurmuşsanı:z o on beş giinü ~a
zete okuyarak kolayca geçirebilir. 
siniz. 

hıristiyan ekalliyetlere Müslüman 
ekalliyetlerle ayni hakkı vermek, 
padişahların ve mütegallibenin 
keyfi hareketlerine nihayet VeT

mek, mürteci unsurların Avrupa 
medeniyetine karşı taşıdığı geri 
zihniyeti değiştirmek ve bu mede
niyete intibakı istihdaf eden 
prensiplerdi. Bu sebeple Tanzimat 
hareketi. Türkiyeyi geri kalan As
ya medeniyetinden ı:ı.yırtp, Avru
pa medeniyetine imtisal ettirmek 
istiyen ileri bir reformdur. Bu ha
reketin edebiyata da sirayet etme
si, insaniyetci bir edebiyatın doğ
ması, bu istihale devrinin tab.ii bir 
neticesidir. 

Tanzimat, mahiyeti itibarile in
kılapçı bir harekettir, fakat reform
dan ileri geçmemiştir. Hatta kas
tettiği reformu dahi tamamile ta
hakkuk ettirememiştir. Bunun se· 
bebi de Tanzimatçıların cemiyetin 
bünyesinde yapacakları değişikli

ğe ehemmiyet vermeyip, dışınd"l 
kalmalarından ileri gelmiştir. Çii
rümiye yüz tutmuş bir imparator· 
luğun Avrupa medeniyeti karşı

sında tutunabilmesi için. her şey
den evvel iktısadi bünyesini değiş
tirmesi, iktısadi ve teknik bir in
kılaba yer vermesi laztrndı. Tanzi
matçılar, sanayilesmiye, zirai re
forma, teknik kuruluşa ehemmi
yet vermemiş, yalnız Franstz ın

kı labının ve Avrupadaki fikir ha
reketlerinin tesirinde kalarak su
perstructure'ü değiştirmekle iktifa 
etmişlerdir. Fakat temeli olmıyan 
bu reform, mütemadiyen büyüyen 
Avrupa emperyalizmi karşısında 

devleti inkırazdan kurtaracak bir 
tesir gösterememistir. Hafta Os
manlı imparatorluğunun. hıristi

yan ekalliyetlere kar~ı aldığı bu 
tedbirler, Avrupada memnuniyetle 
karşılanmamıştır. Bilakıs impara
torluğu parçalamak için dahili hu
zursuzlukların artması lazımdı. Bu 
reformun da kağıt üstünde kald1~1 

iddiaları yeniden taznlenrli. Avru
pa empı:>ryalizmi daha sık sık aç
tıkları harplerle bu reformun tat
bikata geçmesine imkan vermedi
ler. Bir harpten bir h<Jrbe geçen 

devlet, mütemadi ma~lubiyet1erle 

1914 harbine kadar geldi. Bundan 
evvel meydana gelen Meşrutiyet 
inkılabı da ayni gayeyi istihdaf et
tiği halde. Avrupa emperyA lizmi 
karşısında yıkılmıya mahkfll!l ol -
du. 

Cihan Harbindeki tarihte da
ha hatıramızdadır. Avru

pa emperyalizminin Sevr muahede
sile parçaladığı Türkiyeyı, ancak 
milli kurtuluş hareketinden, Lo
zan muahedesinden sonra istiklali
ne kavuşturabıldık. Atattirkün sal
tanatı yıkmak suretile yaptt.ğı in 
kılap ta, Türkiyeyi Avrupai bir dev 
let haline getirmek esasına daya
nır. Sanayileşme hareketi, zıraı 

reform, kültür inkılapları, emper
yalist bir dünya karsısında Tür
kivenin siyasi vahdetini korumak. 
Türkiyeyi. teknik ve kültüru yük
sek milletler arasına sokmal< içi:'ı 

yapılmış hareketlerdir. 

Bu sebeple, ne Tanzimat hareketi. 
Avrupa medeniyetine imtisal et
mek istediği için kozmopolit bir 
hareket. ne de Atatürk inklabı, 
bu vasıfları taşıdığı içın kozmopo
lit bir ruh taşır. 
Tanzimat, bugünkü inkılabın, da~ 
ha geri bir devrede. daha cürük e 
saslar dahilinde atllmış ilk adım
larıdır. Atatürk inkılabı, Avrupa
lılaşmağt istihdaf etmekle, davayı 
structüre'de halletmeği istihdaf et
miştir. Ne Tanzimatcılann refor
mu. ne Mesrutiyet inkılabı. ne Ata
türk inkılabı, ne de İsmet tnönü
nün Avrupalılaşma. sanayiJeşme 
hareketi. ne de bu inkılapların ve 
reformların platformundan ileri 
sürdükleri insaniyet şıan kozmo
polit hareketler ve şıarlardır. Tan-
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m~:~m 
Üniversite t-. ı '. '1 ~ 
Konferansları 
Yazan: Sabiha ~ Zekeriya Sertel 

Universite rektörlüğü her sene 
olduğu gibi bu sene de halka 

mahsus olmak üzere bir konferans 
serisi hazırlamış, bu konfet'anslar i· 
çin seçilen mevzuları gazetelerde L 
lan ediyor. Mevzular şunlardır: 

u:i\fcktep hıfzıssıhhası,, "Hayvanlar 
aleminde devlet teşekkülü,, "Dante,, 
"Kadın psikolojisi., "Müktesep va -
sıflar tcvarüsü,, "Mallll çocuklarda 
beden terbiyesi,, "Öliim fü:yolojisi,, 
"Tabiatteki şekillerin teşekki.ifü ve 
bunları husule getiren ku,·vetler,, 
"Devletçilik meselesi,, "Ruhi ve asa. 
bi hastalıklarda yeni tedaviler,, "İn· 
sandan insana kan verme,, "Evlen • 
me hususunda kanunlar ihtilafı,, 
" İstanbul akropolünde üniversite 
hafriyatı., "A n a d o 1 u d a zel. 
zele., "A h l § k ve iktısat,, "İçti.. 
mai hıfzrssıhJıa,, "Klinisien ve faali • 
yetleri.,, . 

Gazetelere verilen ilandan, bu 
konferansların halka mahsus oldu· 
ğ"unu anlıyoruz. Fakat mevzulara 
göz attığımız zaman, halkın bu mev. 
zularla ne dereceye kadar alakadar 
olacağını diişüniiyoruz. Bu konfe • 
ranslar üniversite talebesi için olma. 
dığına göre, "Klinisien ve faaliyetle· 
ri,, "İnsandan insana kan verme,, 
Hayvanlar aleminde devlet teşekkü. 
lü, miiktesep vasıflar tevariisü, tabi
atteld şekillerin teşckkiilü gibi mev .. 
zuların halkı alakadar edeceğini id • 
dia edcme~·iz. Üniversiteye gidecek 
halkın yüksek kültiir sahibi kimseler 
olacağı ileri sürülebilir. Fakat bu 
me,·zularla alakası olan, ancak bu sa. 
hada bilgisi olan mahdut bir sınıfhr 
ki, o zaman konferansların halka 
mahsus değil, ihtisas ve meslek sa • 
hiplerine, veya bu sahada etüd ya • 
pan talebeye ait olduğunu iJfın et • 
mek icabeder. llalk konferansların • 
da gaye, talebe ve ihtisas zümresln • 
den gayri, ilim ' 'e kültürle alakası 

olan zümreyi alakadar etmektir. in. 
sandan insana kan nakli ancak ya 

bir tıbbiye talebesini Yeya ~·eni tah· 
silini bitirmiş doktorları alakadar e· 
der. Halkın bu me\'ZU ile hi!; bir ata. 
kası yoktur. 

Bu konferansların tertibindeki 
hata, bir programla hareket edilme. 
mesinden ileri geliyor. Her memle • 
kette üniversitelerin halka mahsus 
konferans serileri vardır. Fakat bu 
konferanslar, iktısadi, içtimcti, siya • 
si, ilmi, estetik şubelerine ayrılır. 
Mesela içtimai mevzular serh.inde, 
münevver halkı alakadar edecek 
me\.·zular konuşulur. 

İçtimaiyat serisini, içtimai mese • 
lelerle alakadar olanlar, sanat serisL 
n~ sanatla aliıkadar olanlar takip e. 
derler. Mevzular geli igiizel, hatip • 
ferin arzularına göre değil, 1amanın 

\'e giinliik hadiselerin ilmi bakım • 
dan tetkikiyle alakadar olan sami 
sınıfının ihtiyaçlarına göre tesbit e. 
dilir. Üni\'ersite ha~·atın dışında bir 
müessese değildir. Bugün hır harp 
muvacehesinde bulunduğumuz bir 
sırada . cihan ha'rbi veya harbin se • 
hepleri gihi umumi alakayı çekecek 
mevzuların ilim adamları taufından 
tetkiki. herhalde halkı Klinisien ve 
faali;\-·etl<'ri mcnuundan çok daha 
fazla alakadar eder. Mevzul&rın za. 
mana ve halkın ihtiyaçlarrn:ı göre 
tcsbiti bu bakımdan lüzumludur. 
Konferans salonlarını doldurmak I· 
çin talcheyi samiin sandalyt?lnine o. 
turtmak gayeye hizmet etmez. Mak.. 
sat halkın münevver zümre-.;ini tini • 
,·erslteye çekmektir. Bu konferans· 
lar yalnız üniversite talebesi. n1üte • 
hassıslar. ,.e mesll'k <;ahiplni fçin 
tertip f>dilmişse, o zaman diyeceği • 
miz yok. 

* BiR TASHiH: Dünk ü "Milletler Cemi-
yetinin i c;timaı" baslıklı makalenin 26 inci 
satırında " Milletler Cemiyeti. sürüleri ko
ruyan bir coban" şeklinde diz.ilecek yer
de, yanlışlı kla kıwal olarak dizilmiştir. 
Ay ni şekilde. 59 uncu satırdaki kaval ke
limesinin de çoban olara k tash ihi icap e• 
der. 

zimatı bu cepheden, bu gözle mü· 
talea etmek. cemiyetlerin bünve 
değişikliği ne, ter akki hamlelerine, 
muhafazakar bir gözle tepeden 
bakmak olur. Tanzimat yaşadığı 
devre ve şartlar içinde ileri bir 
hamledir, hatta bugünkü inkılabı 
müjdeliyen ilk ışıktır. 
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Propaganda 
HA Bi 

_ (Başı 1 focide) 
'Jetine Versay muahedesi hediye edil
di. Bu defa da İngilizler ayni hatayı 
yaptılar. Alman milletine başındaki 

liderlerini atmayı teklif ettiler. Al
man milleti 1918 deki acı tecrübeden 
sonra. İngilterenin bu telkinine ka· 
pılmadı, bilakis Hitlere daha çok sa
rıldı 

Almanlar da ayni hatayı yaptılar. 
Onlar da İngiltcrenin propaganda 
taarruzuna, Fransızları İngilizlerden 
ayırmak için bir propaganda taarru

.zile mukabele ettiler. Fakat bunda 
da propaganda sarih olduğu için 
menfi tesir yaptı ve Fransızlan İn· 
gilizlerden ayıracağına iki milleti bi
ribirine daha çok bağlamağa yardım 
etti. 

Bu iki hadise fena idare edilmiş 
bir propagandanın nasıl aksi tesir 
yaptığına kuvvetli birer misaldir. 

Almanlar ve İngilizler propagan
dayı cepheye de naklettiler. Garp 
cephesinde karşı karşıya mevki al
mış olan ordular top ve mermi ata
caklarına, topların ağızlanna yerleş
tirilmiş hoparlörlerle propaganda 
neşrettiler. Fakat bu nropaganda da 
menfi netice verdi. Bilnkis cephede
ki askerler arasında karşılıklı sem
pati uyandırdı ve harp ateşini sön
dürdü. 

Propaganda silahınm en ziyade 
şiddetle kullantldığı saha 

diplomasi sahasıdır. İki tarafın pro
paganda teşkilatlan o kadar kuvvetle 
faaliyet halindedirler ki, ne radyolıı
nn verdiği haberlere, ne gazetelerin 
neşrettiği yazılara, ne de ajanslar ta
rafından neşredilen ha•Jadislere i
nanmak mümkündür. Bütün hab{'r
ler birer propaganda mevzuudur ve 
içinden hnkikati seçip çıkarmak hay
li müşküldür. 

Her tarafta hava, zehirli gazla de
ğil, propaganda ile zehirlenmektedır. 
Ve bu yalan dolu zehirli hava içinde 
hakikati görmek mümkün değildir. 

Onun içindir ki, dünyanın hiç bir 
tarafında halkın verilen haberlere i
timadı kalmamıstır. Propaganda bu 
sahada da menfi netice vermiştir. 

Bu bir aylık tecrübe propaganda
nın fena kullanılmak yüzünden tesir 
ve kuvvetini kaybettiğini göstermiş

tir. 
Binaenaleyh, propaganda silahı da 

şimdilik körlenmiş ve propaganda 
harbi iflas etmiştir. 

Japonya - Rusya 
Münasebatı 

Muhtelif · Encümen 
Yeni Paktı Tetkik 

ve Tasvip Etti 
(Bap 1 hıcide) 

harrirl ve kitiplerini intihap eyle 
mişlerdir. 

Bu seçimin neticesini bildiriyo , 
rum: 

Bütçe encfimeni: _ 
Riyasete, General Bürhanetttn Duker ' 

(Kırklareli), reis vekilliğine Tahsin Ccş
kun (Kastamonu), ma7.bata muharrirliği
ne Sa15h Yargı (Kocaeli), kitabete Fak"ıhe 
Öymen (İstanbul). 

Gümrük ve inhisarlar encümeni: 
Riyasete fmıet Eker (Çorum), mazbata 

muharrlrliğitıe Hüsrev Göle (Erzurnm), 
kitabete Cahit Çubukçu (Diyarbalnr). 

Nafia enciimeni: 
Riyasete Aziz Sami hter (Erzincan), 

m:ızb:ıta muharrirliğine İzzet Anıkan (Es
kişehir), kitııbete Abdurrahman Naci De
mirağ (Sıva!!), 

Sıhhiye encümeni: 
Riyasete Hü!ıamettln Kural (Ağrı), maz

bata muharrirliğine Dr. Hasan Vasıf Som
yfirek (Giresun), kitabete Falına Memik 
(Edlrne). 

Milli müdafaa encümeni: t. 

Riyasete General Klızun Sevüktekin 
(Diyarbakır), mazbata muharrirliğine $iik; 
rü Koçak (Erzurum), kitabete Vehbi Bil
gin (Konya). 

Maarif encfüneni: 
Riyasete Rıdvan NaFi7. Eclmier (Mıın!~a)', 

mazbata muhıırrirliğine İbrahim AUıettin 
Gövsa (İstanbul), kitabete Şehime Yunus 
(İzmir). 

Meclis he!'laplan tetkik encümeni: 
Riyasete Mazhıır Milfit Kansu (Çoruh), 

mazbata muharrirliğine Ziya Karamür«el 
(İstanbul), mtrrakipliğine Hakkı Uygan 
(Van). kit.:ıbete Rıfat Araz (Ankara). 

Dahiliye encümeni: 

Riyasete Cemil tJnaydın (Tekirda~), re
is vekilliğine Atıl Tüzün (Çoruh). mazba
ta muharrirliğine Edip Ergin (J'ıSo.,.ilin), 

kitabete Ziya Raknnt (Yozgat). 
Arzalıal enciimeni: 

Riyasete Gen~ral İhsan Sökmen (Gire
sun), ma7.bata muharrirlll{ine Hamdi Yal
man (Ordu), kJtabete :Meliha Ula~ (Sam
sun). 

İkhsat enciimeni: 
Riyasete İsmail Sabun~u (Glreomn), mıı>:

bata muharrirliğine Dr. Rasim Kalay (Niğ
de), kitabete Hamza Erkan (Afyon). 

Ziraat encümeni: 
Riyasete Rahmi Köken (İzmir), mazbata 

muharrirliğine Yaşar Özey (M:misa), ki
tabete Tevfik Karaman (Seyhan). 

Maliye enciimeni: 
Riyasete Atı! Bayındır (İstanbul). ımız

l:>ata muharrirliğine Kem:ıle!tin Kimi (Ri
ze), kit:ıbete Nasuhi Baydar (Malatya). 

Adliye enciimeni: 
Riyasete Mtlnlr Ça~ıt (Çorum), mazbata 

rnuharrirli~ine Şinasi Devrim (Zon~l
dak), kitabete Galip Gültekin (Konya). 

Teşkilatı esasiye encümeni: 
Riyasete Recep Peker (Kütahya), maz

bata muharrirliğine Necip Ali Kiiçüka 
(Denizli), kitabete Resai Erişkin (Tokat). 

• 

'Adliye Encümeni Reisi 
Münir ÇACI ~- -

Sıhhiye Encümeni Reüi 
Hüsamettin KURAL 

şunlardrr: 

Mümtaz Ökmen, Numan Ak'!loy, Hacim 
Çarıkla, Osmnn Niyazi Burcu, Feridun 
Fikri, Süreyya Örgevren, Atıf Ak~,. Mu
hittin Baha Pars, Münir Çağıl, Abdiilhak 
Fırat, Ömer Asım Aksoy, Abidin Binkaya, 
Reşit Özsoy, Fuat Gökbudak, Galip Gül
tekin, Refik Ince, Hasan Menemencioğlu, 
Dr. Saim Ali Dilcmre, Fuat Sirmen, Cemil 
Atay, Sıtkı Atanç, Faik Ahmet Baroncu, 
Sinasi Devrin. 

l\1İLLl MÜDAFAA ENCÜMENİ 
Mümtaz Kaynak, Salih Bozok, Dr. Akif 

Arkan, Eyup Sabri Akgül, General Kazun 
Sevüktekin, Aziz Akyürek, $ükriı Koc;ak, 
Hasan Fehmi, Yusuf Mesba Zarbon, Gene
ral Cemal Mersinli, General •Hakkı Sinasi, 
Hüsrev Kızıldoğan, Nazmi Toker, Vehbi 
Bilgin, General Osma'h Hopdeğil, Kazım 

Nami Duru, Sadullah Güney, Amiral Fahri 
Engin, Ruşeni Berkln, Mestan Ttkirlioğlu, 
Cevdet Kerim İncedayı, Rahmi Apak, Ge
neral Ahmet Yazgan. 

HARİCİYE ENCÜ:\m.Nt 
Falih Rıfkı Atay, Cezmi Erçin, Dr. Ce

mal Tunca, Ha~an Cemil Çambel, Asım Us, 
İbrahim Tali Öngören, Zeki Mcıout Alsan, 
Fazıl Ahmet Aykaç, General Pertev De -
mirhan, Saffet Arıkan, Ahmet Şükrü Es
mer, Salah Cimcoz, Halil Mente!)~. Gene-
ral Muhittin Akyüz, İbrahim Süreyya Yi
ğit, Ali Muzaffer Göker, Hikmet Yabur, 
Necmeddin Sadak, Yahya Kemal Beyath. 
TEŞICİLATI ESASİYE ENCÜMENİ 

Tokyo, 6 (A.A.) - Sovyet sefiri 
Smetannn'ın muvasalatını müteakip 
hariciye nezaretinin salahiyettar bir 
mümessili, Japonyanın Moskova ile 
yapılacak olan müzakereler için kati 
bir planın bulunduğunu ve hükume. 
tin, hususi meseleler üzerinde müza- Hariciye enciimeni: 

l · . Riyasete Saffet Ankan (Erzincan), maı-

İhsan Tav, General Kazım Özalp, Fazıl 
Nazmi Arkun, Hüseyin Cahit Yalçın, Ne
cip Ali Küçüka, Yusuf Ziya Özer, General 
Kazım Karabckir, Celil Bayar, Mahmut 
Esat Bozkurt, Dr. T~ Arslan, Hüseyin 
Rauf Orbay, Yunu!'l Nadi, Süleyman Necmi 
Selman, Ali Münif Yegcner, Resai Eriş

ken, Mehmet Emin YurdakuL 

kereye devam edeceğini söy emıştır. b ta h ı I'ği M ff G"k a mu arr r ı ne uza er o er 
Molotof'un ticaret anlaşması fikrini (Konya), kitabete Şükrü Esmer (İstan
ileri sürdüğünden, ikhsadi meseleler 

1 

bul) ayrılmışlardır. 
de bu müzakerelere dahil bulunacak.. ADLİYE ENCÜMENİ 
tır. Encümenlere seçilen azaların isimleri 

Rusyayı Harbe Sokmak için 
Yapılan Gayretler Boşa Çıkmıştır 
Moskova, 6 (A.A.) - Havas tara

fından verilen hulasa: 
Bugün Molotof, 1917 ihtilalinin 22 

inci yıldönümü dolayısile yapılan 
mitingde büyük bir nutuk söylemiş
tir. Molotof evvela kapıtalist ve em
peryalist memleketlere şiddetle hü
cum etmiş ve demiştir ki: 

"Bu memleketler, dahilde ::m:ımz 

bulunduklnrı zorlukları yenmek için 
harici sergüzeştlere atılmaktan baş
ka çare bulamıyorlar. Uzak Şarkta 
570 milyon insan harbe götürülmüş
tür. Diğer taraftan garpte Fransa ve 
İngilterenin yalnız kendi halklarını 
değil müstemlekelerinin halklarını 
da harbe sürüklemiş olduklarını ve 
bu memleketlerin karşısında da bu 
gün Avrupanın ikinci büyük devleti 
olan Almanyanın dikildiğini görüyo
ruz. Bu suretle 750 milyon insan da 
garpte harbe tutuşmuş bulunuyor. 
Demek oluyor ki, arz nüfusunun ya
nsı bugün harp halindedir. İşte ka
pitalist ve emperyalist devletlerinin 
gösterebileceği kazanç ... 

Rusya, harbe girmiyecektir 
Bu memleketin gayretlerinden bir 

kısmı, bilhassa Sovyetlcr Birliğini de 

sürükliyerek harbi tevsi etmek husu
sundaki mesaileri aldm kalmıştır. 

Bir kere daha gösterdik ki, k~pitalist 
memleketler muhariplerin daima 
daha ziyade arttırmak ve bitarafları 
harbe sürüklemek için ciddi bir tarz
da çahsıp uğraşırken Sovyetler Bir. 
liği yalnız kendi deha ve iradelerile 
yürümektedir. Başkalarının kafasile 
değil. Eğer bu harp devam edecek o
lursa - ki İngiltere ve Fransanın ida
re makamları bunun böyle olması j_ 

çin ellerinden geleni yapıyorlar • bi
taraf memleketlerin sayısı mütema
diyen azalacaktır. 

Esasen şunu da ilave etmeliyim ki, 

bazıları bitarafiıklarmdan istifade 

ederek harpten menfaat umuyorlar 

ve diğerlerinin felaketlerinden para 
kazanıyorlar. Eğer buna karşı durul. 
mazsa şimdiki harp bütün dünyaya 
şamil bir kardeş harbi halini alacak
tır.Şimdiki harbin demokrasiyi müda 
faa için yapıldığı yalandır. Bu harp
ten mesul olanların kendi isteklerile 
harpten vazgeçmeleri beklenemez. 
Binaenaleyh harbin ve ayni zaman. 
da kapitalizm tahakkümünün geniş-

lemesi muhtemeldir. Sovyetler Bir. 
!iği buna karşı koymağa azmeylemiş. 
tir. Bu suretle bütün beşeriyetin ne. 
fine hareket etmiş olmaktadır.,. 

Tehlikeden korkmuyoruz 
Molotof dahili siyasete intikal e. 

derek şöyle demiştir: 

"Ecnebi devletler için çalışan 

Troçkici hainler gerek Kafkasyacla 
ve gerek diğer yerlerde tasarladıkla. 
n, cinayet planlarını tahakkuk etti. 
remcmiı::lerdir. Sovyetler birliği, sar. 
sı1mamış, müttehit kalmıştır. Ve 
daha geçenlerde topraklarını geniş -
letmiştir. 

Kapitalist devletler, her ım biraz 
daha açıkça görüyorlar ki, Sovyetler 
birliği, görmek istedikleri gibi değil
dir. Filhakika Sovytler birliği kud • 
retlidir, parçalanmaz bir kütledir. 
Senelerce memleketimizin emniyeti. 
ni temine ve kuvvetinin arttırılma -
sına çalıştı. Bu, bize çok pahalıya 

mal oldu. Fakat Sovyet birliğı mil -
letlerlne su1hü ka:zandırmağ'a muvaf 
fak oldu. İstikbalde ne gibi imtihan
larla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. 
Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da 

Çarpışma Esnasında 
Fransızlar 9 Alman 

Tayyaresini Düşürdü 
(Başı, 1 incide) 

uzaklara kadar gidebilmekte idiler. •• 
Bu keşif uçuşlarından belli başlısı 
Fransamn şimal mıntakasında, mü
tevali Alert vaziyeti ihdas etmiştir. 

.l:EB,LiGİ.ER .... . . . ' ... 

Fransız Tebliği 
Paris, 6 (A.A.) - 6 Teşrinisani 

Fransız resmt tebliği: Cephenin birkaç 
Yerinde mevzi! topçu faaliyeti olmuş
tur. 

Uç Alman tayyaresi, Tourcoing ve 
Banlyösü üzerinde buluşmuşlardır. 
Bu tayyarelerden biri şim:ıl denizin
den, diğeri Belçika hududundan gel
mekte idi. 

Müttefik askeri makamatı Alınan 
pilotlarının Belçika üzerinden uçuş 
yapmağı bir adet haline getirdikleri
ni kaydediyorlar. Müttefikler, bita
raflığa riayet ettirmek hususunda 
çok büyük gayretler sarfeden bir 
memleket üzerinde uçuş yapmaktan, 
kendi tayyarecilerini menetmiş ve bu 
hususta sıkı emirler vermişlerdir. 

Hava da!i toplarının keşif ateşi al
tında, Alman tayyarelerinin ısrar et
miyerek kaçtıklarını da kaydetmek 
lazımdır. 

Paris, 6 (A.A.) - 6-11-939 akşam 
tebliği: 

Her iki tar3f hava kuvvetleri büyük 
bir faaliyet göı;tennistir. Şiddetli bir 

! hava muharebe<ıi e~nasında 9 Fram:ı7. i 3\'CI tayyaresi 27 Alman avcı tayyare
! sine taarruz etmiş ve bunlardan yedisi 
j hatlarımız ii:r.erinde olmak üzere doku-
• zunu diisiirmüşUJr. = 
S Tayyarelerimiz kt\mllen hiçbir zayı- ıl 
! at vermcksi?.in dönmüşttlr. 
: 
! Alman Tebliği 
i i Berlin, 6 (A . .ı\.) - Yi.\ksek kuman-
i dcınlık tebli)t ediyor: Cephenin bazı İ 
i n~kta~ar~.n~a i~tikşnf unsurlarının fa- İ 
·.; alıyetı gorulmhştur. Topçu faaliyeti az 1 
• olmuştur. Bir Fransız tayyaresi, Sarr- 1 
i brücken yakınında bir Alman avcı ı 
! tayyaresi tarafından düsürülmüştür. .......................................... _____ . Gece, cephenin heyati umumiye -

sinde hava çok fena olmakla beraber, 
zifiri karanlıkta, keşü kolları pusu 
faaliyetleri yapılmasına mani olma- teşkilatı hakkındaki imparatorluk 
mıştır. Almanlar, ricat etmişlerdir. projesini tetkike memur İngiltere, 

Diğer, taraftan, Rhin sahilinde Avustralya, Kanada ve Yeni Zelan-
bulunan mevziler efradı, sabahleyin, da murahhaslarının konferansı bu • 
nehrin ortasında adacığın, Almanlar gün mesaisine başlamıştır. 
tarafından işgal edilmiş bulımduğu- Batırılan gemilerin miktan 
nu hayretl\.görmüşlerdir. Müfreze • Londra, 6 (Hususi) - Harbin bi-
lerimizin ateşi altına alınan Alman. dayetinde İngnterenin bütün deniz
lar kurşunlarla delik deşik edilmiş lerde çahşan gemileri lB,500.000 ton
olan teknelerine binip tela§la uzak - luk idi. Almanların açtıkları tahtel-
laşmışlardır. bahir harbi bu miktarın ancak yüzde 

Alman topçu$unun faaliyeti 1 bir bu~~ğu ~zerinde müessir olmuş 
Paris, 6 (A.A.) - Reuter ajansı ve İngılızlerın ancak 55 gemisi batı-

bildiriyor: nlmıştır. 
Cephedeki faaliyetin en hararetli İngiıterenin biitün ticari gemileri 

kısmı, Forbach etrafında· ve Sarre- 240 bin tondan ibarettir. Almanların 
guemines'in şarkında cereyan etmek- hedefi bilhassa İngiliz gemileri oldu
tedir. Alman topçusu, bir kaç gün- ğu için Fransızlar yalnız yedi gemi 
denberi, Forbach'ı mütemadiyen boın ve bitaraflar 34 gemi kayb:!tmişler-
bardıman etmektedir. dir. 

Almanlar yeni bir tabiye tatb!k et- Kement namındaki İngiliz vapuru-
mekte, şehrin şimali şarki, cenubu nun kaptanı bugün amir;ı lliğe rapo
şarki ve cenup kısımlarına, üzerin- runu vermiş ve Admiral Scheer adlı 
den bir tekerlek geçtiği takdirde pat- Alman cep kruvazörün~in Atlas Ok
lıyacak neviden bombaları muhtevi yanusunda bulnduğuna inandığını 
dizi dizi kutular atmaktadırlar. Bu- söylemiştir. 
nun hedefi. hiç şüphesiz mi.inakalata Batan Alman dnizaltısı 
ve Forbach ile civarındaki Fransız Zürih, 6 (A.A.) - Alınan haberle. 
mevzilerine mühimmat ve erzak sev- re göre, Bremenden ilk defa çıkış ya. 
kini müşkülleştirmektir. Şehir, Al- pan yeni bir Alman denizaltı gemisi 
man hatları içinde bir çıkıntı teşkil 4 teşrinisanidc batmıştır. Mürettebat 
etmektedir. ölmüş ve cesetler gayet gizli olara~ 

Almanlar Sarreguernines'in .ofl ınil tetkik edilmiş ve gömülmüştür. 
şarkındaki Cohibah yaylac;ını da bom 
bardıman etmekte ve 18.5 luk obüs
ler kullanmaktadırlar. Bu çapts ve 
150 çapında mermiler atan toplar. 
modern nazariyeye göre, hatların ö
tesindeki noktaları bombardıman et
mek için en münasip silahlardJr. Bu 
obüsler, geçen harpte olduğıtnd:ın 
daha fazla tahrip kuvvetini haizdir. 

Sarre tarafında da Alman topçusu
nun bazı hareketleri mi.işa.hade edil
miştir. Fakat bu hareketlerin rnanası 

kafi derecede anlaşılamamaktadır. 
Hava elan yağmurlu olup tayyare fa
aliyetlerini asgari hadde inditınek
tedi:r. 

Belçika protesto ett1 
Fransanın şarkında dün ;\lmanlar 

tarafından yapılan hava taarruzunun 
neticesiz kaldığı anlaşılmaktndır. Al
man tayyareleri hava aafi batarya
larının ateşi karşısında geri dönmüş
ler ve geri dönerken de Belçika top
rakları üzerinden uçmu~hrdır. 

Belçika hükumeti, bu rıareketi, 

Berlin nezdinde protesto etmiştir. 

• 
Kolonya 6 (A. A.) - Rhin nehri-

nin bütün sol sahili bundan böyle, 
zabıtanın daha sıkı kontrolü- altına a
lınmıştır. Kolonya şehri btt suretle 
hudut mıntakasına dahil tcl~kki e
dilmektedir. 

Mühim 
Bir Karar 

(Başı 1 incide) 

Bezelye, nohut, fasulye, mercimek, 

börülce, fig, burçak, darı, pamuk to
humu. kepek, prina yağı, keçi kılı, 

zeytin Yağı, kendir, keten tohumu, 

her nevi konserve, keresteJerden yal

nız fırınlanmı~ kayın ve katran ke· 

restesi ile, 
Lisansa tabi tutulan ve 2 numaralı 
listeye dahil bulunan: 

Tiftik, barsak, balmumu, küçük 

baş hayvan derileri, yumurta, zeytin 

tanesi, susam, bakla ve soya fasul-
yesin in, 

2/7005 sayılı kararn::ımenin 1, 2 ve 

4 üncü maddesi hükümlerinden isti-

fade eden memleketlere ihracının ser 
best bırakılması ve bu üç sınıf mem

leket haricindeki yerlere ihracınuı li
sans usulüne tabi tutulması takarrür 
etmiştir. 

Filistin Meselesi 

Artık Hallediliyor 
• Beyrııt, 6 (A.A.) - Burada bulun· 

Ottava., 6 (A.A.) - TaYYarecilik akt 1 1 "k k m a o an Filistin Arap arı yu se 

devletimizin müdafaa kudretini daha 
ziyade arttıracağımızdtr. 

Hariçten gelecek hiç bit şeyden 
korkumuz yoktur. Sovyetler için en 
iyi siyasetin sulh siyaseti olduğuna 
kaniiz. O sulh siyaseti bize bir çok 
muvaffakıyetler temin etmiş bulu -
nuyor. Bu siyaseti, hiç yolumuzdan 
şaşmadan tahakkuk ettireceğiz. Le
nin ve Stalin partisinden ilhamını 

alan milletimizin azim ve iradesi iş
te budur.,, 

komitesi azasından biri Hava5 ajansı 

muhabirine şu beyan:ıtı yapmıştır: 

"Şimdi Bağdatta bulunmakta olan 

Kudüs Müftüsü, İngiltere tarafından 

Arap devletleri hükumetlerine Filis

tin nıeselesinin hallt için yapılan son 
teklifleri kabul etmiştir. 

Diğer taraftan Mısır ve trak hüku
metleri de mezkur teklifleri tasvip 
eylemi!ılerdir. İrak hük(ımeti bu tek
lifleri Müftünün kabul ettiğini res
men tngiltereye bildirmişti:ı:-. 
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Almanya 
Hergün Yeni 

Hezimete 

~ğruyor 
(Başı 1 incide) 

"Avrupa muvazenesinin bozulması,, 

gözü ile baktığını bildirmişti. 
Almanyanın uzun zamandanberi 

kendi ekonomisinin mütemmim bir 
pazarı haline kaymağa çalıştığı Bal· 
kan memleketlerine gelince, bu mem 
leketler kendi aralarındaki tesanüd 
bağlarını kuvvetlendirmek ve bita • 
raflıklarına yeni istinat noktalan a. 
ramak suretiyle istiklallerini tahkim 
etmektedirler. Daima çemberlen • 
mek kabusu altında yaşamış olan Al
manya şimdi doğu hudutlannda bir 
hezimetin mantıki neticesi addedile
bilecek bir vaziyeti bizzat kendisi 
ihdas etmiştir. 

Almanyarun mücavir menfaat 
bölgeleri haricindeki akisler nazan 
dikkate alınırsa Hitler diplomasisinin 
bilançosu daha feci görünür: Doğu 

denizini herhangi bir sürprizden ma. 
sun hale koyan Ankara anlaşması, 

Papanın katolik dünyasma hitabe. 
den beyannamesi ve Am~rikanm 

mühim karan. 

Faydasız tedbirlere 
hat vuruluyor 

Almanya bu suretle iki ay zarfın
da öyle bir hava yaratmıştır ki, bu 
hava, 1918 deki hezimetini hazırla
mamış olan havayı hatırlatmaktadır. 
Üstelik ar.ada şu müşeddit fark mev. 
cuttur: 

Teknik vasıtalar bu harpte evvel
kinden daha kati bir rol oynamakta 
ve Amerikanın yardımı müttefiklere 
bu hususta büyük bir tefevvuk te • 
min eylemektedir. 

Buna binaen Hitler diplomasisi • 
nin bilançosu müthiş bir açık göster
mektedir. Fakat bilhassa insicam • 
sızlık cihetinden bu açık mühimdir. 
Alman milletinin saf bir devlet ()la -
rak tesisini isteyen Hitler, Alman • 
yayı eski Avusturya - Macaristan 
kadar gayri mütecanis bir devlet ha. 

line koymaktadır ve hiç şüphesiz di
ğer memleketlere yerleşmiş o:an Al
manları süratle celp suretiyle bu 
tehlikenin önüne geçmeğe ç:ılışryor. 

Fakat bu ilaç hastalıktan daha feci. 
dir. Zira, gelen Almanlar zorla ilhak 
edilen yabancılari adet ıtibariyle 
karşılamamakta ve bu Almanlar da 
hayatlarının bozulması ve menfaat • 
lerinin mahvedilmesi yüzünden ~e 

hevvür içinde bulunmaktadırlar. 

Ç~kyada Vaziyet Fenalaşıyor 
Faris, 6 (A. A.) - Havas ajansı -

nın bir telgrafında Bohemyada iaşe 

ve ticaret vaziyetinin süratle vahim.. 
leştiği bildirilmektedir. Çift\iler 
benzin bulamadıklan için traktörle.. 
rini kullanamamaktadırlar. Alman _ 
yaya nakledilen rehinelerin mıktarx 

60,000 e baliğ olmaktadır. Ailelerine 
mektup yazabilenler pek fena bir 
vaziyette bulunduklarını bildirmek-
tedirler. ~ · 

Tahanüt kamplan 
gizli kalacak 

Zürih 6 (A. A.) - Dachau, Oranı.. 
enburg; Reapenburg, ve saire gibi 
Alman tahaşşüt kampları, "memnu 
şehir,, haline ifrağ edilecektir. Alı • 
nan haberlere göre, Nasyonal Sos • 
yalist rejiminin "Parpa" ları kati 
olarak buralara yerleştirılecektir. 
Yahudiler, nasyonal sosyalizmin si .. 
yasi dü~manları, Polonyalı ve Çek 
nasyonalistler, buralarda, muhnik 
gaz imali gibi tehlikeli işlerle uğra~ 
mağa mecbur tutulacaklardır. 

Zorla askere alınanlar var 
Kopenhag: 6 (A. A.) - Şimali 

Schleswigde cıkan Danskeren gaze • 
tesinin bildirdiğine göre Danimarka 
hududu civarında Alman arazisinde 
bulunan Danimarka ekalliyetine 
mensup bir çok kimseler Alınan ma
kamları tarafmdan zorla askere a -
lınmışlardır. 

Cenubi Jutlandaki Danimarka e. 
kalliyeti partisinin lideri C\lan Pe • 
tersen bunların arasında bulunmak
tadır. 

lnCJilterede Harp. 
istikrazı 

Paris, 6 (A. A.) - Daily Mail ga. 
zetesi, yakında yüz elli milyon İn.~i
liz liralık bir harp istikrazının ilan 
edileceğini bildirmektedir. 
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MAZON MEYVA TUZU 
TAN 

Müfe rrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BARSAKLARI 
7 

ahştırmaz ve yormaz. 

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

yanmalarında e mniyetle ku llanılabilir. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

l ,008.000 
i P E K L i ve K A D i F E L i 

KADIN YAGMURLUKLARI 
• 

nın en şık ve en zengin çeıitleri 

L i R A 
Gayet Ucuz Fiatlarla yalnız Beyoğlunda 

K A R·L M AN "MfLLf.PIYANGO,, nun PASAJINDA SATILMAKTADIR. 
3 Ayda ·------------------------------------------· OSMANLI BANKA SI Dağıtacağı ikramiyenin 
yekOnudur 

30 Haziran 1939 Tarihindeki Vaziyet 
AKTİF PASiF 

lsterlln Ş. P. !sterlin Ş. P • 
• 

Hisse senetlerinin ödenmesi is- Sermaye 10.000.000 - -
. 5.000.000 ' . 

tenmemiş olan kısmı - Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
Kasada ve Bankalarda bulunan akçesi 1.250.000 

Bayramda yalnız 
paralar 5.975.403 19 2 Tedavülde bulunan banknotlar 301.531 5 7 
Kısa vadeli avanıılar ve röporlar 1.606.713 6 8 Görillcüğünde ödenecek senet-
Tahsil olunacak senetler 4.436.104 10 7 ter ve vadeli senetler 238.291 o 10 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.354,273 13 10 Alacaklı cari hesaplar 15.692.659 3 9 

GAZETESi 
Borck cari hesaplar 7.291.522 13 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.765.837 17 
Rehin mukabilinde avanslar 2.238.339 9 3 Kabuller 634.267 o 11 
Kabul yoluyla borçlular 634.267 o 11 Mü te.ferrik 283.652 7 8 KIZILAY 

Çıkacaktlr. 
Gayri menkul mallar ve mobilya 594.785 8 8 
Müteferrik 34.828 13 8 

~··········· ····~··· · 
30.166.238 15 9 30.166.23B 15 9 

llSnlarınızı vermekle hem kendinize ve . hem 
etmiş olacaksınız 
YERLERi·: 

de Kızılaya yardım 
MÜRACAAT 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olUDur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Tiirkiye Umum Müdüril 
PR. GABELLİ 

lstanbulda, Postaliane karıısında Kııı ıay Satıı 9iirosu. Tel. 22653 , 6Jj-•·--------Dünyanm Methur Şekercisi ' 

1stanbulda, Posta.hane arkaamdaki sakak (Ankara C,ddeıi köte-Iİ) .__,,Al ALI MUHı• DD1• 1rııı...ı HACI BEKiR \,._____ llôncıhk Kollektif Şirketi. Telefon: 20094/95 • " 

Devlet Li~anları işletme Umum 

Müdürlüiiinden : 
Yeni yapılan Galata rıhtımındaki yolcu salonu mutbahı iç.in: 

A - Mevcut Jıahnamesine göre !Jrın ve ocak tesisatı yaptırılacıı~ \re milteaddlt 
sıcak. dolap ve su ısıtıcı cihazlar konulacaktır. 

B - Bir adet soğuk hava odası tesisatı yaptırılacak ve müteaddit soğuk ha 1a 
dolapları dondurma imfiline mahsus ci.ha z vesaire satın alınacaktır· 

Bu bapta tanzim kılınan izabnameyi almak ve ona göre teklifte btılunmak ııze
re alakadarların umum müdürlük binasındaki levazım mü.dUrlüğilne llıüracaatları, 
tekliflerini de azamt 17-11-939 tarihine kadar tevdi etmeleri ilan olunur. (9173) 

DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selc9nik Caddesi Arda ApC1r-tma11ı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazan . 

Soba, Poyra, Etüv~ Her Nev'i araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma bususuııda mütehaııısdır. 

\m Bilumum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır• •••••F 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

ı _ Talibi ç1krııayan 2D ton Amelrama çinko pazarlıkla almacaktll', • 
2 _ Muhamınen bedel (10.000) muvakkat teminat (75D) lira 0 11111 pazaruıc 

24/İkinciteııırin/939 cuma günii saat (16) da Ankarada P, T. T. Umutn tnüdürlük 
binasındaki satmalma komisyonunda Yaprlacaktrr. 

3 - Taliplerin t1ardarı öğrenmek üzere her ıün ve pazarlığa ııtltıtk etmek 
için mezkilr ıün ve saatte o komisyona müracaatlan (5583) (9004) 

.. SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MUJOe ~ 
üç senedenberi büyük rağbet kazanan 

KREFT 
Markalı bilateral hava tertibatlı sobalarımız gelmiştir. 

Bir kere görünüz. Taklitlerden sakınınız. 
Adres: İstanbul Yenipostahane, Adliye binası karşısında !'1°. 20 

OHANES PAPAZYAN n , 

. . 

RA·DVOLiN 
. . 

ile SABAH. OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günda 3 defa muntazantan 

dişlerinizi fırealavınıı. 

.. 

İ ~anaiyoır Aranıyor (A cele) NEW - YORK 1939 CİHAN Sergisinde Şeker ve Lokumlannı 

Yüksek Ticaret mektebinde Ha
taylı bir Türk genci İstanbul cihe-

Aınerikalılara BeğeDdirdiğini ilin ile kesbi şeref eyler. 

MERKEZi: BAMÇEKAP I 
Ş U 8 E L E R 1 : BEYÖGLU, KARAKÖY, KADIKÖY 

tinde temiz bir ailenin yanında pan-

1 1 styon olmak istiyor. Gazetemize N. 

S. rıımuzUe mektupla müracaat. illl••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•.ıi 

. ·inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
. ' ' 

Miktarı Muhammen B. 
Lira Kr. --~iJ18Yetslz Gerlt 9750 Adet 14512 50 

'.aeıızin 40000 Kgr. 8000 00 
~ışan !l§eğ'i 500000 Adet 

f - Şartname ve nfununelerl mucibince J"Ukarda miktarı yazılı 
aıı.ııacakbr. 

% 715 teminat 
Lira Kr. 

1088 
600 

43 
00 

Ekelltme 
gDnU tekil Hatl 

20 • XI • 939 Kap. Z. 15 
" " Paz. 16.30 

22 - ,, " " 14 
(3) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın 

Çiçek Meraklılarına 
Felemengin lneşhur ticarethanele

rinden getirtmi§ oldu~ sOmbül, 
lAle, ııekAik ve sair çiçek sobnlarını 
ehven fi.atlarla satmaktayun. 

Renk Adedi 
Sümbül l !ncl boy 12 20 Kr. 
Sümbill 2 nci boy 12 12.1/2 Kr. 

ıl - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve saatleri hizalarında gösterllınlı;tir. 
ılI-Ekslltme Kabataııta levazım ve mübayaat ~besindeki alım komisyonunda Yapılacaktır. 

LAle 18 B Kr. 
Sair çiçek soğ'anlanmız mevcuttur. 
Kataloğ meccanen gönderilir rt- Şartnameler her gUn sözü keçen §Ubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

"V - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlÜ teklif mektuplarını kanun! Vesaikle % 7,5 güvenme paraslle makbuz 
"eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkôr 
koınfsYon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gireceklerin % 7,5 güvenme parasile birlikte yu-

Adres: Sark Tohum majianeı. 

Bahkpazar Lonca eok. No. 3 

karda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (9117) 

* * ·~--------~~--------------------------------------~~-
! - Sartnamesi mucibince idaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası için 1 

adtt çuval yı:kama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
11 - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradxr. 
ıU - Eksiltme 12/Xll/939 salı günü saat 15 de Kabataşta levazım ve müba

Yll&t şubesindeki alım komisyonunda yaprlacaktrr. 
rl - Şartnameler her ıün sözü geçen ıııubeden paranz almabilir. 
'{ - Milnakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiyatsız fenni tekliflerini ihale 

~n.uııden bir halta evvel tetkik edilmek üzere İnhisarlar Umum müdürlüğü Miiski
rat f,brikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazaınmın vesika al
DlııJarı Uizrmdır. 

Vf - Münakuıaya girecekler müiıürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikte % 
7,5 ırıvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecoek kapalı 
zarn3rıl1l ihale ısaatin!'.)en bir saat evveline kadar mezkiir komisyon başkanlrğma 
tnaltbıı.Z mukabilinde vermeleri ilan olunur. (8921) 

* * Mlktal'ı Muhammen bedeli 
Lira Kr. -- ---------

CektJflT!eye ko- 1 adet 
nacak ıııotör 

4200 -

480 -
130 -

% 7. Teminatı Ekıılltme 

Lira Kr. ıeklf saati 

315 -

86 -
9 75 

Açık E. 14,30 

Pazarlık 15 
" 15,30 

MatkııP tezg~hı 1 " 
Zırnı::ı:ırıı taşı l " 
tezg~ht 

ı _ şıırtnamesl mucibince 22 - IX - 93 9 tarihinde talibi bulunmayan 1 adet mo
tör :teıııden eksiltmeye ve yine şartnameleri mucibince yukarda yazılı 2 kalem 
malı; ıııe pazarlıkla satın alınacaktır. 

II ~ '].':ıbmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında ya
zılıdtr 

III :.__ ]!:kslltme 22 - XI - 939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesınoeld alım komisyonunda yapılacaktll'. 
ıv ..... şartnameler her gün sözil geçen şubeden parasız alınabilir. 
v __ tsteklllerln eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme para-

larile blfliıcte mezkikr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (9215) 

1i11kuk Fakültesi Dekanllğından: 
tstarıbul Hukuk l"aktutestnm Doktora tın tihanlan II ncl Teşrinin 23 11nde başhya

caktn- tıı'ltihana iireceklerin en iet 16 - XI - 1939 Perseınbe gününe kadar Fakill-
te Kaiet11ıne müracaatları. (9202) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürii Halil Liltfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. S. Bastldt!ı yeT TAN l\fafhnası 

Gayrimenkul Satış ilanı 
f stanbul Emniyet Sandığı DirektörlüğünClen: 
İsak Medinanın 22332 Hesap No.sile S~ndığımızdan aldığı (700) liraya k!lrll bi

rinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 
lcabeden Galatada Bereketzade mahallesinde Kule sokağında eski 15, 17, 19 yeni 39 
ilA 48 (ikraz senedinde) ve halen 39 il~ 43 No.lu kayden ve ikraz senedinde k~
gir iki dükkAnlı bir ev halen kAgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. • 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (375) 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımı:r.dan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikıniıı bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tell!llye rüsumu borçluya aittir. Arttırma sartnamesi 11 - 11 - 939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacakbr. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ'renmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 25 - 12 _ 939 tarihine müsadlt Pazartesi günü Cağaloğlunda ktlin 
Sandığımı:ı:da saat 10 dan 12 re kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme
si için teklif edllecek bedelin tercihan alınması 1cabeden gayrimenkul mükellefl
yetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm 
taahhildU baki kalmak sartiyle 9 - 1 - 940 tarihine mü~adlt Salı günü ayni 
mahalde ve aynı saatte so12 arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slcillerile sabit olmıyan a
Hikadarlar ve irtitak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair lddlalannı uan tar!J"ıinrlen itibı:ıren yirmi gün içinde evrakı müsbitlerile be
raber dairemize bildim -i lAzımdır. Bu sureUe haklarım bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha :fazla mal!ımat almak isteyenlerin 938 - 1019 dosya numarasile San
cııtmuz Hukuk İ~eri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* * 
* 

DiKK AT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere 

muhamminlerimizin koymU$ olduğu kıymetin 3 40 nı tecavü.z etmemek üzere 
ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık &östermektedir. (!l:!60) 
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1KINC1TEŞRIN 

1 9 l 9 

T A N E V 1 
İstanbul, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1535 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi ... 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Ga1111on eliyor Jd: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiiim usulleri tatbik etmek 
suretiyle biı- iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda aize 
bu sanati öğretiyorum... Fiyatı 50 kurut. 

Harpte Kadın: Avrupada, Bilhassa Muharip Devletlerde Kadın da Mühim Rol 
Oynuyor. Onu Her Sahada Faaliyet Halinde Görüyoruz.~ 

İNGİLTEREDE: lngilterede askerlik sahasında kadınlardan muhtelif şekillerde istifade edilmektedir. Cephe arkasında erkeklerin bıraktığı 
işlerin çoğunu onlar görürler, mühimmat fabrikalarında onlar çalışırlar, itfaiye işlerini onlar ~örürler. 

Londrada hava hücumlarına karşı alınan tedbirlerde kadınlana 
vazifeleri vardır. Burad~ bir sığın ak bekçiliği eden kadını görü.rorm. 

.FRANSADA: Fransada harp işlerinde çalışan kadınlar, fngilterede olduğu gibi, üniiorma giymezler, fakat 
her türlü işte çalışırlar. Burada harp işlerinde çalışmak için müracaat eden kadınların tescil edildiii e:öriilüyor. 

ALMANYADA: Jılarp işlerinde çabşan kadınlar sonbahar hasadını devşirmek üzere tarlalara ve köylere 
2önderilmişlerdir. Bu gördüğünüı: kızlar Berlinlidirler, tarlada çalışarak askeri vazifelerini ~örmektedirler. 

--...----- ~ ı 

Maanıafih Fransız 1'adm lan icinde tinifotnıa kullananlar da vardır. Bu tren biletçisi 
kadın üniformalıdır. 

Almanyada kltlık olduğu için kadınlann tarlalarda yaptık.lan ise büyük 
kıymet V"-tibnektt>dir 

KUSl'.ADA: Kadın tanı asker<tir. Hu im; tayyareci olarak yetişmektedir. Polonyanın şarkım i~gal eden Sovyet ordusu içinde bu kadınlar da asker olarak çah!?mışlardıı-. 


