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SOSYOLOJi 
ISMall Hakliı laltacıojl• 

YENi ÇIKTI 
ıso Xuruı 

1 ' 3 ' 5 ICUIUI GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi Sahı yeri : Yeni ~Clent 
- - ~- -

ittifak, Bütün Dünyada Alkışlanıyor 
Paktın, Bir Sulh Ve istikrar Unsuru Olarak, 
Büyük Değeri Bilhassa Tebarüz Ettiriliyor 

. . - ~ 
Türk· /,..iliz • Fratuı~ ittifakının üucuına ait intı6alar: BGfVeltil Dr. Relilı Saydiımliı l,..Ua oe FrtıMU Sefirleri anl"fl'IOYI imza ediyerlar. 

Bitaraf Menıleketler 
F evkalide Memnun 

Demokrasilerle 
Mukadderatını 

Birleıtlnniıtir 
Ycımn: il. ZeJı.ıVa SERTEL 

aris Gazeteleri Alman 
Diplomasisi Hezimete 

Uğradı Diyorlar 
Anlafllla, Biitün Şark Dünya•cla da Derin 

Teslrler Br , Yalnlz Alman Gazeteleri 

Hoınutsllzluklan111 Gizlemiyorlar 

E vvelkf gfuı Ankarada, TürJd
ye ne İngiltere ve Fransa 

lllurahhaJ•n mumda ittifak mua
hede.inin imz .. ı, Ttiniyenhı siyaal 
bayatmda büyük bir dönüm noktası, 
tadhl bir hldise tefkil eder. Bu mua
hede ile Türkiye tecavüz mefhumu- Londra, 20 (H111U11) - Buıün bütün dünya aiyui mahafilini 
aa bqı sulbü müdafaa eden dev· Ye matbaatmı metaul eden en büyük Ye en mühim meeele Türk • 
ı.tıerıe mukadderatını tepik etmlf, lnailis. Fraıws ittifllkıdır. Bütüıı dGnya matbuatı" aiyaat --

=ny~-::11.:nı:':: ~ ,hafili tarafmduı anlatılan kueati, fil aözlerle bulba etmek 
kt!lldl olmUflur. 111ibnld.incl0r : 

Türkiye Cümburlyeünin zaten Jıa.o 'Türk· lnıiliz - Franaız paktı. yeni büyük harbin ilinmdan-
rict ılyuetlnin ana pre~bi daima beri YiakUbulan m mühim hlditedir. Ve bu hidiee müttefiklerin 

lttif ak Dolayısile 

Uç Devlet 
Reisi Arasında 
Telgraflar 
... ....,. >-Tar-

w;. e&nlııuiıW !.- lQlaii 
ile lnsilten Xrab Altmcı Jorj, 
bUailD Türk - 1-.Uis. Fl'dlla 
ittifakı miinuebeti~ tebrik 
telıraflan teati etmiflerdir. 
Mmet lnhü, üç memleket 
araamdaki tetftkıi meHinin 
ıulh d&TUID& Ye İmaniıim re
fahına hitl- olmNmı .UÔ

miyetle temmni ettiiini bilai
rerek ha meM1t badüe milM
aebetiyle Kral Jorj hakkındaki 
muhaletet " derin aayıumı 
tekit etmiftir. 

Kral Albncı Jorj, Terdili c~ 
ftpta, llkdohman paktaa ..U. 
dayuuu tabİJe icı18. .arfolu
nan meHinin en Mmimt delili 
olclutunu, bu ...._ııeclesrin iJd 
memleket arumclald •mimi 

(Sonu S. 1, SU. 1) 

Saracoğlu Diyor ki: 

Yeni Anlaşmalar Türk
Rus Dostluğuna Me~ 
Bır Tesır Y apmıyacakhr 
Hariciye Yeldlmlz. Din Büyük Tezahüratla 

Karıılandı ve Ankaraya Uğurlanch 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa- General Halis Bıyıktay, İstanbul ft• 

racejlu, dün aaat 11.30 da "Moe- Usl L!itfl Kırdar, ve matbuat men· 
koya,, krumörü ile Sn'Utopol- suplan bulunuyorlardı. 
dua tehftmbe clinmüt alqa Saracoıtu, ve Terentiyef yoldaı 

. il .&-L--. • ~e. m kendilerini karşılamak üzere Sovyet 
treni •,........ya lilmlftir. zırhlısına çıkan bu zevatla birlikte, 

Saracoğlunu getiren kruvazörü Sakarya motörüne inerlerken, "Mc»
bir de Sovyet torpitosu takip edi- kova,, kruvazörü Hariciye Vekilimi· 
yordu. Sovyetlerin Türkiye Sefiri zi 19 pare top atarak selamladı 
Terentiyef de Hariciye Veklllmizle Topha•• Rdıflmında 
beraberdL Kruvazör, f8hrl 21 pare Şükrü Saracoğlu, Tophane nh· 
topla selimladı ve buna Selimiye- tunında büyük bir kalabalık tarafın
den mukabele edildi. dan beklenilmekteydi. Bu meyanda. 

Saat tam qn bir buçukta, Dolma- Franm, İnptiz, Sovyet Konsolosla· 
bahçe önlerinde demlrliyeıı 0 Mos- n, Rumen 'Sefiri, ve bu sefaretlere 
kova,, kruvazörüne YaJUlfliUl Sakar- meııaup zevat ta vardL Askert bir 
ya motQrflnde, İatanbul kumandanı (Sona Sa. 7, SU. 1) 

::ııı kellmesile ifade edilmi§tir.Cüm- ~att zaferine yardım !decektir.,, ·---------------------------~--~------------

llliret rejimi sulh içinde, huzur ve A•la1111nı• Alclılerl E H tt M • l A ld 
tılluılyet içinde yapmaktan, kendi İngiltere ve Franunın bütün mat- rz urum a l e ra 8 l m e ç l l :1!: v;:;;ıc:~ i:11;~:. ~~!ı :::.r.:ıaks:.aı:t!!'u ı;.~:ı!a~:: 
~I ve istememittir. Turkiye yük kıymet ve ehemmiyetini teba
.... 'lllllluriyeti, bu idealini tabak~ rüz ettirmektedir. 
~ için hudutlarınm etrafını Ba§ta Amerika, İfsvlçre, Holanda, 
doetıuk ve ittifak muahedelerinden İsveç gibi bitaraflar olmak üzere bü
~ bir sigorta balkasile çe- tün bitaraf devletler, pektin ıullı ve 
~· Balkan Antantı, SidAbat istikrara yaptıtı hizınetin ·üksek de-

Sovyetlerle dostluk maahede- jerini anlatn.)akta~. 
4 Torkiyenln etrafını çeviren ve o· Alman gazeteleri ancak paktın im
ltne harp tehlikesine, btilA ihtimalle- zasmdan ve bütün dünya gazeteleri 
ttdır karp ıaranU edan birer slgor- tarafından ilin olunmasından 19 sa-

• at sonra paktın imıa11111 haber ver-
l'abt Avrupada tecavüz fikri hü- mişler ve paktın Almanyayı lıtlhdaf 

ktbn, aürmiye, küçük devletlerin is- etmediğini göstermek istemişlerdir. 
tlkıaııertne taarruzlar vuku bulmıya İtalya gazeteleri, esaslı bir müta
!::,~yacla huzursuzluk ve emniyet- lea yürütmemekle beraber pakt aley
-ıc artmıya baflayınca Türk{ye bu hiJıde de bir şey söylememekte ve 
ı.raııwerı Wi görmedi, Huduttan- Almanyanın uğradığı !iyast malğlu
!_~ geniş, daha büyük, daha mü- biyetl mühim bir sürpriz saymakta
-"OO&llltll garantiler altına almak lü- dırlar. 

---u hlaettt Bu ihtiyaç ile bir ta- Bütün Şark ve lsllm dünyan pak-
::- dünyada sulh ve emniyetin tı derin bir memnuniyetle karpla -
t.--~ olan Garp devletıerile, bir mıftır. 
~tlllan. da Karadenlzde ve Balkan- Muır BapekW A1f Mahir Pap, 
Jeat 911lnlyetin devamında menfaat- Türkiyenin tam bir ~refii devlet sı
ht \'e IOl'üfleri miifterek olan Sov- faille tözilDü tutmu' oldu1Unu söy-
'1. au.,.. ile milz&kerelere lemiftlr. 

111ilzakereıer milvazi ıazetelerinden Elmubttaı:n, 
( S-. Sa. 1 (Sona 8m 1, 88: Z) 

-----~ ~ 

~---.-\< )\_p.;_~-b=E=N=ı=-

- İ 5LfTİL1'1EK1E~Ol.MlMATLA 
-.. VAPİLMAKTA~Öl.AN H~ 

• • ====:: ŞiRKET HAı'LARa 
Sıocu • Enmwn 1-nının apllfl ile ifl.....,,,• olm 7Ml'tle~ rmınlllfa 8181 lıil.,,..,,.,. .,.._, olıqor. 

(Enunmda1d merUime mt tafaillt Ye ı... miina'9betle lfaf.a Veldlimim aö71edili ._ natka ,.dinci •Jfamadadır.) 
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PENCEREMDEN 

1854 • 1939 
Yazan: M. Turhan TAN 

S eksen beş :rıl önce mesut bir 
hadise, bütün Türk yurdunu 

heyecan içinde bırakmış ve milyon· 
Jarca Türkün gözü Londra He Pari. 
se - fakat sevgi ve güven içinde ·-r 
dikili kalmıştı. 

21 - 10 • 939 

Birbirini Tanımayan 

On Beş Senelik 

Bir Karı Koca 
Üsküdar hukuk mahkemesinde 

dlin birbirlerini hiç tanımıyan on 
beş senelik bir karı kocamn taliık 

tescili davalarına bakıldı . Davacı E
m ine Ruhsar isminde iyi ve temiz 
giyinmiş otuz beşlik bir kadındır. 

Dava edilen de emlak sahiplerinden 
eski bir paşanın mahdumu olan !\ıleh , 
met Ariftir. 

Mübaşir ilci tarafın isimlerini t 

seslendikten sonra Eınine Ruhsarla t 

185f yılının ilk aylarında imza. 
]anan Tiirk • İngiliz • Fransız itti· 
faknamesini hatırlatmak isti~ oı·uz. 

Bu siyasi vesikanm kıymeti o devre 
göre bir kaç bakımdan yüksekti. Bir 
kere 1815 kongresine davet olunnH
yan ve iştirak etmeyen Türkiyenin 
beynelmilel müvazene aleminde ih. 
mal değil , belki istinat olunacak bir 
kuvvet olduğu dünyanın en hiiyük 
iki devleti tarafından kabul ediliyor 
du. Sonra siyasi menfaatlerin i lam. 
Jık ve hiristiyanhk düşüncelerinden 

daha müessir bulunduğu - bu itti
fak senediyle - tebariiz ettiriliyor. 
du. Gerçi Kavalalı Mehmet Ali alcy· 
hine alınan tedbirler de - Hünkar 
iskelesi mukavelesi de dahil olmak 
üzere - Osmanlı İmparatorluğunu 
yıkılmaktan korumak düşüncesine 
müstenit idiyse de Mısır meselesinin 
halli için vukua gelen teşebbüslerin 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlunun dün Tıophane rıhtımında istikbaline ait iki muhtelif intıba 

. I Mehmet Arif yerlerini aldılar. Hu - " 
kim davacının arzuhalini okuyordu. 
Mehmet Arif gözlüklerini taktı öm-
ründe ilk gördüğü bir adama bakar 
gibi Em.ine Ruhsan süzüyordu. Ar -
zuhal bitince hakim Mehmet Arife: Rastgelene 

Küfür Eden 
Bir Suc:lu 

ve hareketlerin hiç biri - ınüsavi -0---: 

l}artıarıa - yapıtmış bir ittifak ma. Hakimle Müddeiumumi 
hiyetinde değildi. Hatta Rusların • 

imzaladıkları Hünkar iskelesi mua - Şahitlik Edecekler ~ 
hedenamesi İkinci Sultan Mahmudu • 
Petersburgun himayesi altına soku. 
yordu. 

Bunlar bir yana bırakılsa dahi 
1854 te imza olunan Türkiye - }~ran 

sa - İngiltere ittifak senedi, bir hi· 
ristiyan hükftmetlc tedafüi ve teca • 
vüzi olarak Türklerin imza etmiş ol. 
dukları ilk vesikadır. Türk?er, orta. 
çağda ve sonçağda muhtelif vesile · 
1erle hiristiyan hükumetlerin yardı. 
mına koşmuşlar ve mesela on altın. 
cı asırda Şarl Kene karşı Fransayı 

himaye için Fransız sularına donan. 
malar yollamışlardı. Fakat siyasi, 
askeri ve mali manaları ile 1851 yı· 

ima kadar hiç bir ittifak senedi im
zalamamışlardı. 'I 

Bu sebeple o vakıa büyiik bir te. 
lakki inkıiabına da işaret te~kil etli. 

yordu. Lakin hakiki kıymeti 5iiphc 
yok ki ihth'a ettiği siyasi manada o· 

lup hu senetle Tiirkiye biiyük dev _ 
Jetler manzumesinde yer alıyordu. 

1854 tc imzalanan ittifak senedi 
iizcrinc yiiz gösteren askeri hadise • 
lcrden ve ittifakın ortaya çtkardığı 
Paris kongresi kararlarından bahse 

lüzum görmü:yoruz. Çünkü• pek ya • 
kın tarihe ait hadiselerdir ,.e herke· 
sin malfmtudur. Yalnız Kudüste. 

ki bir ma~arada bulunan mukad. 
dcs yıldızın kaybolması gibi garip 
bir \'akanın· dallanıp budaklanıp ni. 

hayet beynelmilel bir mevzu haline 
gelmesinden doğan 1854 ittifakında 

en çok faaliyet gösteren diploımıtla · 
rın isimlerini hatırlamayı - biiyiik 

iııler başaranlara hürmet göster • 
mek lazım olduiru kin - eerekli bu. 
luyoruz. 

Bu dipıomatıarın başında TımzL 
mat denini açan büyük Vezir l\hıs· 
tafa Reşit paŞf \'ardır. O, Mısır mc. 

selesinin hallini temin maksadiyle 
Paris ve Londra diplomatlarını tah. 

rike başladığı gündenberi bir Tiirk. 
Fran~ız - İngiliz ittifakı \'Ücuda f!e. 
tirmck istiyordu. 

Mustafa Reşit paşaya = herkes. 
ten ziyade - yardım eden İstanhııL 
da İngiliz elçisi Strat Ford dP Reds. 
lciitir. 

Onu Londrada Lort Palmerston 
ile Baıı,·ekil Sir Aberdecn himaye c· 

Ligor isminde bir adam bir kav
ga sonunda Rüştü isminde bir deli. 
kanlnun vücudünü bıçakla kalbura 
çevirerek öldürmüş, biraz sonra da 
yakalanarak müddeiumumiliğe ve -
rilmiş ve ağırcezada duruşmasına 

başlanmıştı. 

Duruşma esnasında Ligor kendi. 
sinde akıl hastalığı bulunduğunu id
dia ettiği için Tıbbıadli müessesesine 
gönderilmiş, müessese meclisi ken. 
disinde cezai ehliyeti selbedecek de
lilik görduğü için muhakeme düş • 
müş, Ligor da Bakırköy akıl hasta -
nesine gönderilmiştir. 

Dr. Mazhar Osman Ligorda akıl 
hastalığı göremediği için kendisi ser
best bırakılmıŞtır. Ligor tımarhfilıc
den çıktıktan sonra sahte bir Türk 
ve müslüman nüfus kağıdı bularak 
Malatyaya kadar gitmiş orada ken -
disinden şüphelenildiği için yakalan
mış üstünde bir tabanca ile eroin ve 
sahte nüfus kağıdı bulunduğu icin 
İstanbula gönderilmiştir. Ligorun 
bunlarian başka daha 19 suçu var -
dır. Müddeiumumilik kendisini tek. 
rar Tıbbıadli müessesesine gönder • 
miş ve akıl hastalığı bulunduğu hak 
kında rapor almıştır. Evvelki g lin 
gümrükteki beşinci asliye ceza mah
kemesinde duruşması yapılıyordu. 

Ligor, hrucime, müddeiumumiye 
zabıt katibine ağır küfürler yaptığı 

için hakkında zabıt varakası tutul
muş ve meşhut suçlar müddeiunrn -

miliğine verilmiştir. Bugün asliye 
dördüncü ceza mahkemesi duruşma. 
sını yapacak hakim, müddeiumumi 
ve zabıt katibini de şahit olarak din
leyecektir. 

Zelzele Muhtelif 

Yerlerde de Hissedildi 
Evvelki gece şehrimizde vukua 

gelen zelzeleyi dünkü sayımızda yaz 
mıştık. Bu hususta Kandilli rasatha. 
nesi şu tebliği vermiştir: 

19. 20 gecesi saat 23 ü 33 dakika 
1 O saniye geçe şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkez üstünün ra. 
sathaneden 270 kilometre mesafede 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Müteakiben, 3 saat zarfında tali 
3 zelzele daha kaydedilmiş ise de 
bunlar cok hafif geçmiştir. 

Alman Malları 
Piyasaya Çıkıyor 

İflCislar 

Gittikçe 
. Azalıyor 

- Anladınız ya. Bu hanım on 
beş sene evvel sizin karın~mış. Bo
şamışsınız, şimdi bu boşanmanın tes
cilini istiyor. dedi. Mehmet Arif 
durdu. Omuzlarını kaldırdı. Eliyle 
bir muamma halleder gibi havada 1 

bir şeyler çizdi ve. 

3 J Ağustostan 19 T eşrinievve le 

Gümrükte Kalan Malların İthal i 

Kadar Gelip 

Kararlaştırıldı 
Bu Sene 9 iflas 

Kararı Verildi 

- Bay hakim dedi. Galiba bu 
bayan benim eğe kemiğimden ya -
ratılmış ve Hazreti Adem gibi Se -
rendip adasında evlenmişiz. Fakat 

Almanya ile aramızdaki Ticaret 
muahedesi müddetinin geçen 31 a • 
ğustosta bitmesi üzerine, bu tarih -
ten evvel sipariş edilerek bilahare 
gümrüklere getirilen Alrnan malla. 
rının piyasaya çıkarılmasına müsaa
de edilmiştir. Bu hususta İcra Vekil
leri Heyeti kararnamesi bugün giim. 
rüklere tebliğ edilecektir. 

Bu kararnameye göre bu mihn
adeden istifade edebilecek eşya yal
nız 31 ağustos 939 dan 19 teşriniev. 

vel 939 tarihine kadar getirilip güm
rüğe verilmiş olan eşyadır. 19 teşri. 
nievvelden sonra getirilen ve geti -
rilecek olan eşyanın ithaline müsa
ade edilmiyecektir. 

Almanya ile ticaretimizin dur -
ması üzerine bilhassa elektrik mal • 
zemesi ve eczai tıbbiye üzerindç sı· 
kmtı görülmüştü. 

Trikotaj fabrikalarının makine 
iğneleri de ayni sebeple ithal edile. 
mediği için bazı fabrikalar kapan -
mağa mecbur olmuştu. Bir çok men. 
sucat da ayni şekilde gümrüklerde 
beklemekteydi. Bugün bir buçuk ay
danberi gümrüklerde birikmiş olan 
Alman menşeli bu mallar piyasaya 
çıkarılacaktır. 

Kararname, şifahi bir emirle ve 
telefonla dün tebliğ edildiği ıçın, 

malın çıkarılması kararnamenin res. 
men tebliğine talile edilerek, güm -
nik muamelelerine dün başlanmış • 
tır. Almanya hükumeti de Alman li
manlarında bekleyen Türk malları
nın ithaline müsaade etmiştir. 

31 ağustostanbcri Alman vapnr. 
ları limanımıza işlemedikleri için Al
man menşeli olan bu mallar İtalyan 
vapurları tarafından ve Triyeste yo
lu ile getirilmişlerdi. 

Ayrıca Feliçia isimli bir İtalyan 
vapuru da dün bin sandıktan fazla 
eczai tıbbiye hamulesiyle limanımı. 

za gelmiştir. Bu malların da tahliye. 
sine başlanmıştır. 

Diğer taraftan harp başlayalıbe-

ri ilk defa olarak bir Alman vapuru 
dün sabah limanımıza gelerek eşya 
çıkarmağa başlamıştır. Vapur Var -
nadan gelmektedir ve buradan da 
tütün ve sair bazı ihracat eşyası a
larak tekrar Burgaza gidecektir. De. 
los isimli diğer bir Alınan vapuru -
nun da Karadenizden limanımıza 

gelınesi beklenmektedir. 

ihracat Canlanıyor 
Bu haftanın ihracatı artmıştır. 

Son günlerde altı yüz bin kilo fındrk 
ihraç edilmiştir. İngiltere, İsveç, 
Fransa fındık almaktadır. Yumurta 
ihracatı İtalyaya doğru tabii bir va. 
ziyet almıştır. Yine İtalya için ba -
lık yüklenmektedir. Üç günde iki 
yüz bin çift balık satılınıştır. Yuna. 
nistan ve Bulgaristana da balık gön
derilmiştir. Almanya konserv:ı isti
yor. Fakat ihracı mümkün olamadı
ğından gönderilememektedir. lngil. 
tere yeniden kitre toplatmaktadır. 

İngil~re ve Fransa alıcılaruıdan 
bir çok teklifler gelmektedir. 

SPOR: 

Lisans Meselesi 

Henüz Halledilmedi 
Bölgenin lisans işlerini hallet -

mek üzere Ankaraya giden Kemal 
Halim dönmemiştir. Lisanssız bir va 
ziyette ve mesuliyetleri kend!.leıine 

ait olmak üzere oyuncu oynatan İs
tanbul klüpleri bu işin bu kadar u. 
zun sürmesinden tabiatiyle heye('an 
içindedirler. Klüplerin mukaddera -
tı Ankaranın göndereceği listelerin 
son şekline bağlıdır. 

1931 yılında İstanbulda iki iflas 
dairesi teşkil edilmişti. Bu seneleri 
takip eden ilk iki üç sene içinde İs -
tanbulda senede iki yüz kadar iflas 
kararr veriliyordu, Son zamanlarda 
iflas edenlerin sayısı çok azalmıştır. 
938 senesinde İstanbul mahkemele. 

aradan on binlerce sene geçtiği için 
de birbirimizi unutmuşuz. Yahut da " 
Allah bizi memnu meyvadan tattı. ~~ 

ğımız için ayırmış olacak. Ben böy- ~ 

le bir kadın tanımıyorum. O hanımı 
şimdi ilk defa burada görüyorum. 

Hakim davacıya sordu: 
- Hanım boşandığınız kocan bu 

ri yalnız 25 iflas kararı vermiştir. mu? 
939 senesinde 20 kadar iflas iddiası - Evet bu. 
karara bağlanmıştır. Bu sene mah - Mehmet Arl.f, bu··ıu··n dikkatini 

kemeye intikal eden ancak dokuz if. gözlerinde toplayarak hanımı süzdü 
las davası hakkında karar verilmiş - ve: 
tir. Diğer 20 dava başka senelerden - Bay hakim müsaade ediniz 
devredilmiştir. Allahaşkına bir de şu hanımın cep. 

Son senelerde ülasların azalması hesinden bakayım. Belki profilinden 

hakkında ortaya sürülen sebepler a. tanıyamıyorum. Dedi. Ve istediği gi-
rasında kredinin azalması ve Mer _ bi kadını .süzdükten sonra: 

kez Bankası tarafından alınan ted • - Ben daha bunamadım bay 
birler gösterilınektedir. Toptancı hakim. Ben böyle Q.ir kadın tanunı
müesseseler sağlam teminat almadık yorum. 
ça kredi açmadıkları için iflas azaL Bundan sonra sual cevap şöylece 
mıştır. devam etti: 

Bu sene iflas edenler arasında 5 
manifaturacı, bir yağcı, bir sabuncu. 
bir şapkacı ve bir de komisyoncu 
vardır. Mahkeme karariyle verilen 
iflas kararlarının azalmasınm ticari 
sahada katiyen sıkıntı bulunmadığı
na delil tutulamıyacağını söyliyen -
ler de vardır. İflas haline düşen ti
carethaneler mahkemeye intikal et. 
meden alacaklıları ile anlaştıkları da 
vardır. Son zamanlarda iflas me • 
murluğu bir un tüccarı hakkındaki 

iflas iddiasını tetkik etmeğe başla • 
mış, müesseseden tam 23 çuval def
ter ve vesaik aldırarak iflas dairesi 
ne getirtmiştir. Bu çuvallar dün ıf _ 
las odasını tamamen doldurmuş bu. 
lunuyordu. Ehlivukuf tetkikata baş. 
lamıştır. 

- Siz işret eder misiniz·~ 

- Arasıra ettiğim olur amma .. 
Bay hakim insan bir yastığa baş koy 
duğu karısını tanımaz mı? 

Hakim davacıdan talak kağıdını 

istedi. Altında Mehmet Arifin imza. 
sz da vardı o vakitki Üsküdar muta
sarrıfı da talak'a şahit olmuş. 011un 
da vazıh imzası okunuyordu. 

İstanbul teniscileri vaki davet il- lsmail Hakkı Baltacıoğlunun 
zerine Ankaralılarla karşılaşmak Ü-

zere 29 teşrinievvelde Ankaraya gi- Konferansı 

- Bay hakim ben on beş sene 
evvel bir hanımla evlenecektim. Ni
kah merasimi için eş ve dostumuzla 
beraber hammın evine gittik. Ornda 
nikah kıyılacaktı. Ben hanımın yii -
zünü görmedim. Kendim ve misafir. 
lerim soğuk karşılandığı için ben 
derhal evi terkcttim. Çekilip gittim. 
Bu kadın acaba o mudur? dedi. Ka· 
dın Mehmet Arifin kendi kocası ol
duğunda, beraber bir müddet ya~a
dıklarında ısrar ediyordu. Mehmet 
Arifin inkardaki ısrarı kadının ısra
rından daha kuvvetliydi. decektir. İstanbul takımı dördü er - Dün akşam saat 21 de Nişantaşm-

kek ikisi kadın olarak altı kişıdir. da Şişli Halkevinde sabık Darülfü -
Ekibe Tenis Ajanı Vedat Abut nün Emini ve Terbiye Müderrisi İs. 

riyaset edecektir . mail Hakkı Baltacıoğlu tarafından 

(Terbiyenin umumi prensipleri) mev 
zulu mühim bir konferans verilmiş-

SUAL °CEVAP tir. 

Galip Efganinin Paraları 

Hakim bu karışık muadeleyi cöz
mek için talaknamenin altında im -
zaları bulunanları şahit olarak ça -
ğırm1ya karar verdiği için muhake
me başka bir güne bırakıldı. 

S. - İstanbulun fethi gUnU Fatih 

Sultan Mehmedin Topkapı sarayına 

girdlölnl bir gazetede okudum. Doğru 

mudur? 

(1463}. Bu saraya o zamnn Yeni Saray 
denildi, Beyazıttakine de Eski Saray a
dı verildi. 

Perapalas oteli sahibi Misbahı 
TA K V 1 M ve H AVA 

21 ilkte,rin 1939 
CUMARTESi 

10 uncu ay 
"ı.r:ıbl 1358 

Gün: 31 Hızır: 16!1 
Rumt· l3fi5 diyorlar, ŞC\'ka getiriyorlardı. Fran -

sanın İstanbul elçilerinden De la 

Cour ayni hedefi takip eden bir diı>
lomat ise de ittifak aşını ate~ten t»İ~
miş oları;k indirenler arasında onun 
halefi general Baragncy d'Hiliers'in 

Evvelki gece şehrimizden gayri 
\'e ayni saatte İzmir, Bursa, Kilt<.ıh- • 

C. - İ~tanbulun Tilrkler tara.Cından 
alındıgı sı rada Bizans sarayları ya bir 
yıgın enkaz halindeydi. yıı çökmek ii
zere bulunuyordu. Ve bu harap saray
l;ır iç inde TopkRpl sarayı adını taşıyan 
bir bina yoktu. Fatih Sultan Mehmet, 
AyHsofyndakl bLiyük saray harabelerini 
gezmb \'e Efrnsyabın sarayı damların
da baykuşlar nöbet çalıyor, Kayserin 
kasrı kapısında örümcek perde tutu
yor., mealindeki acemce beyti orada 

Topknpı, Sarayburnunda Yalıkö~kii 

ile Ahırkapı arasındaki sahanın adıydı. 
Orndn Üçüncü Ahmet l I04 de bir köşk 
Ye İkinci Mahmut ta ısın de nhşap o
larak buyülc bir saray yaptırdı ki, 
Topkıırıı sıırayı denilen bina iı;ote budııı· 

ve ı862 de yanmıştır. 

dolandırdığı iddia edilen Galip Ef -
ganinin Meksikalı refikası iki defada 
yüz ellişer liralık çek çekmiş ve 
Osmanlı bankasından üç yüz lira al
mıştır. Misbah Galip Efgani adın::ı 

bankalara gelecek paralara ihtiyati 
haciz koydurmak için mahkemeden 
karar almıştır. Bankalar refikasının 
çektiği çekleri tanıdıkları iÇin ken -
dilerine nisbet edileıı dolandırıcılı

ğın doğru olmadığı söylenmektedir. 

Ramazan: 8 Birinciteşrln: R 
Güneş: 6,li - Oğle: 

İkindi: 14.59 - Akşam: 
11,58 
17.21 
4,38 

siması göriilür. Üçüncü Napolyonuıı 
hariciye nazırı Drouin de l'huys bir 

hayli bocalamalardan sonra P al · 
:merstonun izinde yürümeyi kabul et 
miştL 

İşte evvelki &ün imzalanan itti. 
fak senedine bu seksen beş :nl ev. 
\·elki karşılıklı dostluğun ışıkları da 

lıissolunmakta ,.e bu hadisenin Av · 
rupayı sulhe yakla~tıracağına itimpt 
lıcsletmektedir. 

ya, Adapazarı, Çorlu, Orhangazi, 
Geyve, İnegöl ve İnönünde de zel 
zele vukua gelmiştir. 

Yalnız İnönünde iki baca yıkıl • 
mış diğer yerlerde hasarat olmamış

tır. 

izciler Gidiyorlar 
Ankarada yapılacak Cümhurıyet 

bayramı şenliklerine iştirak etmek 
üzere bugün Edi.rneden 156 izci ge
lecektir. İzciler yarın şehrimizden 
hareket edecek 320 izci ile birlikte 
Ankaraya gideceklerdir. 

• 
S. - Geçen ve bu seneki tütün re- i 

kolteal nedlr1 

C. - 938 senesi Ege mıntakasında 

33042, M::ırmara mıntako • 1 73R7, 
anmıştır. Karadeniz mıntakasında 1. :r; Şark: 

Bu bahse foallılku okluğu için söyli- \'ilayetlerinde 2760 ton tütün ıı;lihsRI 

yelim: Türklerin İstanbulda yaptıkları edilmiştir. 
ilk saray, şimdi üniversitenin yerindey- 939 senesi için Egede 35,700, l\farma
di, ve bu binayı 1458 yılında bitirmiş- ra mıntakasında 12640, Karadeniz mın
Jerdl. Fatih Sultan Mehmet orada bir:lz takaı:ında 17 ,300 ton hlti.in istihsal edl
mi.iddet oturdu. fakat yerini beğenmedi, leceği tahmin edilmektedir. Şark \•ll:"ı

Sarayburnunda - şimdi Topkııpı sara- yetleri için bu sene tahmin yapılma-
! yı denilen - büyük sarayı kurdurdu mıştır. 
: ................................ _ .. ___ ......_ ____ _... __ .... _ ............. __.. ______ ........ . 

Yeni Bir Mektep 
Üniversitenin arka tarafındaki 

Çiftesarayların yerinde modem bir 
ilk mektep yaptırzlmasına karar ve. 
rilmiştir. Burada yapılacak bina ile 
birlikte civarda\ti saha da tanzim e· 
dilerek mektebe ilave edilecektir. 
Sahanın istimlakine ait muamelenin 
ikmali için aün alakadarlara emir 
verilmistir. 

Yatsı: 18.54 - İmsı'\k: 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan ıt' 

lınan mnlıimata göre. hava yurdun TraK' 
ya bölgesi ile Karadenizln Garp tarann
rında bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer 
yerlerde açık geçmiş, rüzgArlar TrakY11• 

Kocaeli ve Karadenjz kıyıları bölgelerh1 ' 

de Cenubi istikametten orta kuvvette• 
dilter yerlerde hafi! olar:ık esmiştir. 

Dün İstanbuldR hava açık geçmloc:, riiZ' 
gir cenubu garbiden saniyede 1 - ı 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de ha\•a taı' 
yiki ı014.9 milıbar idi ve suhunet el1 

yiiksek 24.9 ve en düşük 13.4 santtgr;ıt 
kavdedilmlı:tir. 
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1[BUGÜN1 
'kisler 
tozan: Ömer Rı11tl DOGRU L 

lJ ıun ve dikkatli bir hazırlanış 
de\'resinden sonra, tam bir fi· 

it ve duygu mut:oıbakati içinde imza 
!Jıınış bulunan Türk • Fransız • İn

e Uiı paktı, bütün demokratik mem· 
~etlerin Türkiyeye karşı duyduk
~l sempatiyi bir kat daha arttır -
uştır. 

iz l>ünyada, söze, muahedeye kıy -
r. ltt ve ehemmiyet vermeyen bazı 
n t\ıletlerin çoğaldığı bir sırada, Tür. 
h l'enin ezeli dürüstlüğüne her şeye 

lhnen sadakat gösterişi, şu anda, 
it çok dünya gazetelerinin büyük 

a t takdirle andıkları bir hadise ol
- 'tlşhır. 

İrnzalanmı~ olan paktm tevlit e· 
- lhileceği neticeleri tahmine çalı • 
r ~ kalem sahipleri, şu hususlarda 

rleşnıektedirler: 
l - Türk • İngiliz • Fransız pak

n fena ve tehlikeli bir adet haline 
- ten "söze ahitsizlik,, yolunu ka • 
- •tnıa yolunda atılmış büyük ve ha. 
f ıtı, bir ibret adımıdır. 
e 2 - Türk - İngiliz • Fransız pak. 
a Şarka doğru uzanmak istidadını 

•sterebilecek olan ihtiraslann önü· 
e Yeni ve aşılmaz bir Majino hattı 

- ~ha kurmuş bulunmaktadır. 
3 - Türk • İngiliz • Fransız pak. 

' .\kdeniz ve Balkan emniyetini, ve 
•hassa Balkan tesanüdünü parçala-
~ istidat ve hevesiyle baş kaldır · 
~:Ya gayret eden teşebbüsleri, ta • 
ıaınen ümitsiz bırakmıştır. 

4 - Türk • İngiliz • Fransız pak· 
! Ortaya, istila tehlikesi hisseden 
ltun memleketlere emniyet ve hu· 
il' Veren yenilmez bir kudret çıkar-
114tır. 

İşte, bütün bu sebeplerdir ki, bu 
1lttın, sade Türkiyede, sade Fran -
lda, ve sade İngilterede değil, bü. 
il demokrat memleketlerde, istik • 
~~n emniyet altına alındığını bil -
~erı büyük bir müjde şeklinde kar. 
nınasmı hazulamıştır. 

tanınmış Fransız siyasi yazıcıla
~dan birisi; bu pakt münasebetiyle 
~dığı makalede: 

"- Türkiye, dünya siyasetinin, 
~Yet • verici bir istikbale kavuş • 
kl$ında baş rolü oynadı!,, diyor. 

!tendi milli selametimizi emni • 
tt altında bulunduran sebepleri 
\l\'etlendiren bu paktın, dost mem 

ÜtetJerde de beşeri bir hizmet sa · 
~ası, bize sevinç ve iftihar duyu. 

§erefli bir vikıadıl'. 

t Bunun içindir ki, İngiliz • Türk • 
~ansız paktı, bir "sulh ittifakı" sa. 
tllllktadır: Türkiye, bu paktın al • 

~a şerefli imzasını atmakla, sade 
11,

11di hudutlarını değil, dünya sul • 
l'tt) •• 

\t de emniyet altına alınış, ve 
'~de kendi hudutlarını, kendi men _ 
~-ilerini değil, dünya sulbünü ko • 
~ilk utruncta da dövüşmeyi göze 

•§tu-; 

~
% lltuıun içindir ki, hareketimiz, 
li~•ııın büyUk bir kısmında, bize 
d ar duyuran akisler uyandırmak. 

~~================= 
Japonya • Çin 

Sulh Müzakeratı 
u.Ş:tlghay, 20 (A.A.) - Çindc sul
allı~de etnıek için yarı resmi olarak 
l'aı l'nakta olan müzakerelerde iki 
~ğ ın vaziyeti şudur: 

ltttıı:r Mareşal Çankayşı:?k çekilecek 
~l'iı:ı· J•ponlar da Çindeki kuvvet· 

r-. 1 geri alacaklardır. 
';ltı . 
esai ~se Japonlarla iktıs'lcil teşriki 

~atı t kabul ediyor. Fakat bunun 
~esir/r rnusavat esasına istinat et

"'·· 
1 

istiyor. 
~Ot" l' 

~Olt b·~ üyor ki, aradaki görüş farkı 
UYiikt" 'l'oıt ur. 

~Utt ef0
• 20 (A.A.) - Amerika bU

~tı.Ul\ Çisi Grev, 700 Amerikalının 
lıu d.e bir nutuk söylemiştir. 

~ı:ı llutuk hiç şüphe yok ki, Ja • 
litı. lb'üh Amerikan münasebetlerinde 
~İlhalt~rn hadiseyi teşkil etmektedir. 

'tğeı- ' Gr!v demiştir ki: 
~e ltaı- Japonya, Amerikan menafil
~egl~tt alQıış olduğu hattı hareketi 

ill'lıtı trnezSt! bundan böyle Ameri-
1'1\ee?bıı ltıuhalefctini hesaba katmak 
~lğı tariyetindedir. Japonyanm anla
eıir.lir. rzda bir açık kapı siyaseti hi-

TAN 

ithalat ve ihracat işleri 
Tanzim Ediliyor 

Bir Yahudi 
Bir de Leh 
Hükumeti 
Kuruluyor 

3 

.ff"lEK 
Biz Herkesle 
Dostuz! 

Yazan: B. FELEK 

A man kardeş! SenJ de bulmak 
kabil olmuyor ki; 

- Ne oldu? Hayrola? 
- Canım! Arasıra uğruyordum 

da olan bitenden haber alıyordum. 

Bir aralık Atineyc mi, Pireye mi bir 
tarafa savuştun, görüşemez olduk. 

- Evet ama! Geleli hanidir!. 
O zaman da benim vaktim ol • Akreditif Muamelatı Takas Şirketi Kanalile.Yapllacak Kopenhag, 20 (A. A.) - Politi - madı. Neyse iyisin ya? 

ken gazetesinin Berlin muhabiri şu _ Hamdolsun! 

Ve ihracat Bedelleri de Kolayhkla Ödenebilecek 
Ankara, 20 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Ban· 

kalanmızın hariçten yapılacak ithalatı temin için, 
ötedenberi yaptıkları akreditif muamelelerini bir 
buçuk aydanberi kesmiş bulunmaları ithalatımız 

bakınımdan pek büyük müşkülatı mucip olmakta· 
dır. Bu ciheti gözönünde bulunduran Ticaret Veka· 
leti, bu hususta lazım gelen imkanları hazırlamış 

ve takas limitet şirketinin elinde bulunan vasıtalar
la ve ahdi takaslar yolu ile akreditü muamelatının 
bu şirket kanalile teminini kararlaştırmıştır. 

Muhtelif memleketlerden ve bilhassa İngilte· 

reden vaki olacak ithalılt için ithalatçılarımız takas 
limitet şirketine derhal müracaat etmk suretiyle 

!" 

1 

1 

mümkün olan kolaylığı göreceklerdir. Bundan nıaa· 
da ihracat bedellerinin ihracatçılara kolaylıkla te· 
diyesini temin edecek tedbirlere de tevessül edil· 
miştir. 

Bu maksatla Ankaraya çağrılan takas li01itet 
şirketinin müşterek müdürü Kamil Kıbrıslı, Ticaret 
Vekaletinden lizını gelen talimatı aldıktan sonra, 
bu akşam İstanbula hareket etmiştir. 

Ayni zamanda bu mevzular etrafmda hükfunet 
ile temas etmek üzere, İzmir ihracatçılar heyeti Ti· 
caret Vekaletile yaptıkları temasları bitirmişl"tr, al· 
dıkları neticeden memnunolıırak bu akşam buradan 
İzmire hareket etmiıılerdir. 

haberi vermektedir: 
1 Teşrinisanide yeni bir müstakil 

Polonya devleti kurulacaktır. Yeni 
devletin mesahai sathıyesi hemen 
hemen Bulgaristana muadil olacak 
ve merkezi Varşovada bulunacaktır. 

Diğer taraftan Polonyada mev -
cut takriben üç milyon yahudi için 
de merkezi Lublin olmak üzere Po • 
lonyanm şarkında ayrı bir yahudi 
devleti teşkil edilecektir. 

Roma, 20 (A. A,) - Halen Habe
şistanda yahudi kolonizasyonuna ma.. 
tuf bir plan tetkik edilmektedir. 30 
bin Alman, Avusturya, Çek ve Leh 
yahudisinin Tana gölünün cenubun
daki bölgede iskanı mevzuu bahistir. 
Bu bölgede balık konserva fabrika
ları inşa edilecektir. 

Almanyada divanıharpler 
~oğaltılıyor 

-Ya biz nasılız? 
- Biz de mükemmeliz! Gitgide 

daha iyi olacağız! 
- Hay ağzını öpeyim? Adaın, 

halin başkadır vesselam! Seninle 
görüşünce içim ferahlıyor. 

- İçinde sıkıntı mı var·~ 
- Çocuk gibi laf etme yahu! Et. 

rafta top, tüfek, gülle, bomba! Av -
rupada herkes acaba akıbetimiz ne 
olacak diye düşünürken benim içim 
sıkılmaz da ne olur? 

- Yani içini sıkarsan işler baş • 
ka türlü mü olur? 

-Yoo! 
- Öyleyse ne diye tasalanırsın? 
- Tasalananmamak elden gelmi-

yor ki! 
- İyi amma böyle esassız yere 

boyuna tasalanırsan hem kendine za· 
rar, hem memlekete! Senin gibiler 
çoğalınca manevi kuvvetimiz zaafa 

Almanlar Garpta da Zehirli Gaz 
Kullanmıga Hazırlanıyorlar Berlin 20 (A, A.) - H&kimlerin ıta _ 

tütleri bazı tadilata tabi tutulacak ve haiz uğrar .. 

Alman Tayyareleri 

Fakat Hiç Bomba 

Dün İskoçya 

Atmadan ve 

Üzerine 

Harp 

Yeni iki 
Olmadan 

Akın Yaptılar, 

Geri Döndüler 

oldukları imtiyulardan bazılan harp dev. - Yoo! Ben o kadara varmam! 
resine mahsus olmak üzere iptal edilecek- Hani sinirliyim de işler ne oluyor 
tir Cinayet mahkemeleri, bundan böylr, diye meraklanıyorum. Bugün de sa. 
toplanıruyacaktır. Uçüncü Reich tarafın.. 
dan ihdas edilmiş olan "hususi mahkeme. na onun için geldim. 
ler,., divanıharpler haline ifrağ edilecektir. - İyi ettin geldiğine! Çünkü ben. 

Londra, 20 {Hususi) - Harbiye r3 Q işgal altına alınmış olan Polonyada de senin gibi bir dosta söz söylemek 
Nezareti tarafından neşrilunan bir - - ::1 :) il 'q .. =l !1 .............. " ............. askeri mahkemelerden başka 9 "Hususi ihtiyacını duyuyordum .• 
tebliğde Almanyanın zehirli gaz kul- - Güzeel! Öyleyse anlatıver baka· 

.. ........................ , _ _ _ _ ___ - - •• 1 mahkeme., ihdas edilmiştir 

!anmak üzere olduğu anVışılmakta- Faris, 20 (A.A.) - 20 ilkteşrin sabah tebliği: Alman gençliği yalnız yun! Nedir bu imzalanan muahede? 
dır. Bu kanaati veren amil, İngilte- Gece sükunetle geçmiştir. Hava yağmurludur. Cephenin bir çok yerlerinde askerlik öğrenecek - Adı üstünde gözüm! İngiltere, 

L h . h" ı· d · - · her iki tarafça keşif kolları faaliyti olm u~tur. F renin e ıstana ze ır ı gaz ver ıgıne Londra, 20 (A, A,) - İş Nazırı Setd_ ransa ve Türkiye muayyen şart • Londra, 20 (A.A.} - Hava ve emniyet nezaretleri tebliğ ediyor: 
dair yapılan neşriyattır. Bu neşriya- te, Alman mektep hocalarının bundan son- larla birbirlerine yardım edecekler. Bu sabah s:ıat 11 de Firth-of-Forth üzerinde Alman tayyareleri uçarlarken, 
ta göre, Almanlar, Gdynia'yı işgal bunların Alman oldukları tesbit edlllr edilmez derhnl tahaffuz tedbirleri .ılınmış ra ancak iptidai malOmat sahibi olabile_ - Ne gibi? 
ettikleri zama_n zehirli gaz deposu ve bu mıntakada tehlike işareti verilmiştir. Tayyareler hiç bomba atmamıştır. ceklerini beyan tderek demiştir ki: B h··1· d • B" 

" Tam bir mektep talim ve terbiyesine - en sana u asa e eyım: ıze 
bulmuşlardır Tehliknin sonu bir saat sonra ilan cdilm iştir. Kısa bir müddet sonra ikinci defıı h h b. A d l · t · lüzum yoktur, Erkek ve kız çocuklar har. er angi ır vrupa ev etı sa aşır· 

t .. b d 18 olarak tehlike işareti verilmiştir. 
Bu neşriya a gore, u epo be hazırlanacaklardır, İş nerareti "Hitler sa İngi1izlcrle Fransızlar hemen yar 

20.ı0.939 akşam tebliği: 
eyhilde keşfedilmiştir. Hadisenin as. Gençliği,. şefleriyle işbirliği yaparak genç_ dım edecekler. Mosellc ile Sar arasında devriye ve istikşaf faaliyeti olmuştur. B:rkaç esir 
lı Varsa 18 eylu• lden bugun" e kadar . lifin seferber hale getirilmesi için tazım H h . b" A d l ti d aldık. Aynı· bo··ıgede mev7ıi toıJçu faaliyeti kaydedilmiştir. er angı ır vrupa ev e e 

~ gelen tedbirleri alacaktır., 
gizli tutulması tuhaf görünmekte - Bertin, 20 (A.A.) - Alman umumi karargahı, Saarbrükcn'in cenubu şarki- Alman • Rua anla8tnalan Akdenizde Fransız ve İngilizlere 
dir. İngiltere harbiye nezareti, Le - sindeki hudut arazi. 'nde vukua gelen mücadelelerin nihayetinde Garp cephesin- ' sataşırsa biz yardım edeceğiz:. 
histana zehirli gaz gönderildiğini bir de sükünetin teessüs etmiş olduğunu bildirmektedir. ttUdik edildi _ Bu kadar mı? 

daha tekzı·p etmekte ve Almanların Bataryaların ve keşif kollarının mevzii faaliyetleri müstesna olmak üzere 
Moskova, 20 (A, A,) - Tasa ajansr bil- _ Dahası var. İngilizlerle Fran • 

1915 te de gaz kullanmak için bu çe- cephenin hiçbir tarafında dikkate şayan herhangi bir hadise olmamı~tır. . : diriyor: Yüksek Sovyet divanı, Sovyet 
1 • sızlar •. Romanya ile Yunanistana bir 
.......... - ........ - .. •··-·--·----·-·-·-.. ·--· .. --.. ·-··--• • Rusya ile Almanya arasında 28 eylulde 

şit bahanelere müracaat ettiğini an-, "Düşman başlıca taarruzunu yap- Askeri vaziyet hakkında Havas a- Moskovada imzalanan Alman _ Sovyet Avrupa devleti tecavüz ederse bu i. 
!atmaktadır. • . mak için Sarre vadisini seçmiştir. jansı şu malumatı vermektedir: I dostluk h~dut m~a~edesini ~e keza Moı _ ki memleketin yardımına koşacak • 

Londra, 20 (Hususı) - Garptekı Bunun sebebi ise cephe üzerinde Dünkü gün cephenin heyeti umu- kovada dort teşnnıevvelde ımzalanan ve lar. Biz de beraber olacağız. 
muharebelerin ilk safhasının niha- Rhı'n ı·ıe Moselle arasında en az arı~ . . .. • .. 1 .. .. .. bu muahedeye zeyl teşkil eden protokolu. _ Demek Romanya ile Yunanis. 

mıyesınde sükunet huıtum surmuş- muahede ile protokola ekli haritalarla bir. 
yetlendiğini bildiren dün~ı.i Alman zalı mıntaka olmasıdır. Lüksemburg tür. Almanlar yeni mevzilerini sürat likte tasdik etmittir, tanı İngiliz ve Fransızlarla birlikte 
harp tebliğini mevzuub3.hıs eden Da- hududu civarındaki hareket ise Sar- le tahkim ediyorlar. Fransızlar da Hitler de ayni muahedeleri tasdik et- müdafaa edeceğiz. 
nimarka matbuatı bilhassa Alman re'deki Alman ileri yürüyüşünü hi- öyle yapıyorlar. miştir. - Evet! Bu zaten biraz da bizim 
kitaatının Fransızları hududun öte- B Ik kt · b maye içindi. İngiliz kuvvetlerinin nakli haltkında a an pa ının ıca ı. 
sinde takip etmemiş olduklarını kay- Eğer Almanlar ciddi bir taarruza bu aksam nesredilen bir ıebliğdP. bir ay Romanyada Askerlik - Ala! Ya Rusya ne olacak? 
deylemektedir. teşebbüs etmek isterlerse hatlarını zarfında yüzlerce vapurun Fransız liman- - Moskova müzakereleri şimdi· 

Askeri Vaziyet daha ileri sürmiye mecburdurlar. larına ihracat yaptığı ve bunların mu- Bükreş, 20 (A.A.) - 1940 sınıfı, lik kaldı. İleride tekrar başlayacak. 
. . .. . vasaletlerinde himaye işinin Fransız do- · "d 1 b ğlı bir 

Harp cephesindeki vaziyetten bah- Bunun ıçın de muhımmat depolarını nanması tarafından temin edildiği. gece 15 teşrinısanı e top anacaktır. Bu Zaten yeni muahedeye a pro. 
seden Times gazetesinin askeri mu- daha ilerilere götürmek mecburiye- ı gelen gemilerin ışıkları söndilrlilmilş 0 _ sınıfın şubatta veya martc:ı çağırıl- tokol var ki; ona göre bu muahede 
harriri diyor ki: tindedirler. ıarak limanlara girdiği bildirilmektedir. ması icap ediyordu. bizi Rusya ile harbe sürükleyemi • 

yecek. 

• 

• 

H A D ls E L E R i N i Ç Y U Z U 
Türk - İngiliz - Fransız anlaşması üzerine Roma 
meha.filinde İtalyanın Türkiye ile olan miinasebetleri· 
ni normalize etmeyi düşündüğü bildirilmektedir. Yu· 
nanistnı tatmin için Arnavutluktaki askerlerini çek· 
tiği ıibi, Türkiye ile olan münasebetlerini normalize 
etmek için Adalarda tahsit ettiği askeri geri çekeceği 
zannerlilm.-ktedir. 

* 
Hitlerin riyaseli altında Berlinde toplanan fev-
kalade gizli kabine içtimalarında konuşulan me
seleler hakkında şu malUmat verilmektedir: 
Bu içtimaa kabine azasından maada belliba,lı 
generaller, erkanıharbiye heyeti ve Nazi ,elleri 
iıtirak etmişlerdir. Hitler müzakerenin açık ol
masını ve herkesin düşündüğünü serbest~e aöyle
mesini iıtemiştir. Bundan maksat Nazi 1efleri ile 
ordu erkanı arasında bir görü, birliği ve if bera
berliği tesis etmek, Almanyanın mukadderatını 
tayin hususunda ayrılığa meydan vermemektir. 
Bu içtimada generaller, Garp cephesinde Majino 
hattına taarruz ;yapmanın aleyhinde bulunmUf• 
lardır. Göbels, bitarallann topraklarını çiğneme
nin doğru olmıyacağını iddia etmiftir. Hitler kıf 
baflamaJan eCJvel Garp cephesinde kati bir neti
ce almanın mümkün olup olmadığını anlamak is
temiftir. Verilen karar malum değildir. 

• 

• 

Almanyanın el altından Şimal devletlerini Sovyet Rus. 
yaya karşı tahrik ettiği söylenmektedir. Almanyanın 
maksadı Sovyet Rusyayı Şimalde bazı milşkli11er kar· 
şmnda bulundurarak bugünkü hakim vaziyetini sars· 
mak, ayni zamanda mümkün olursa İsveç ve Norveç 
devletlerini himayesi altına almaktır. Onun için Sta
linin Finlô.ndiyaya karşı çok sert davranacağı zanne· 
dilnıemektedir. 

* Sovyet Ruayanın, lngiltere ile bir t\::aret muahe
de•i akdetmİf olması Almanyanın ho1una gitme· 
mİftir. Moako'IJada bulunan Alman ticaret heye
tine bu hareketi prote•to etmeleri bildirilmi,tir. 
Fakat Sovyet hükUmeti bütün diğer memleket
lerle ticari müna.ebetlerinde aerbeat olduğunu, 
ve lngiltereye Sovyet eıyc:ıaı tafıyacak vapurlar 
Alman tahtelbahir/eri tarafından batınldığı tak· 
dirde bunu do•tluğa münali bir hareket telakki 
edeceğini bildirmiştir. Sovyet Rusya, lngilterey~ 
kendi gemilerile kereıte gönderecek, /ngiltere
den buna mukabü lastik al.acaktır. 

İtalya Balkanlarda bir blok teıial far.Hyetini mrttnm11f• 
tır. Macaristan ve Yugoslavya ile anlaşmış gibidir. Yu · 
goslavya vasıtasile Bula-aristanı elde etmeie cahsnıak· 
tadır. 

- Mükemmel desene! Bizim va· 
ziyet?! 

- Enfes azizim! Akdenizde za • 
ten bir ihtilaf çıkmasına şimdilik lh • 
timal yok! 

Bize de bir Avrupa devletinin 
sataşması memul değil. Rusya ile de 
dostluğumuz eskisi gibi .. 

- O halde muharebe? 
- Muharebe bizden çok uzak; 

adamakıllı uzak. Llkin unutmama • 
lıyız ki; suJh istemek ve ona hak ka. 
zanmak için harbe hazır olmak la· 
Ztnt! 

Bulgar Krall 
lstiıarede Bulunuyor 
Sofya, 20 (A.A) - Kral Boris, ye

ni kabinenin teşkili için, muhtelif 
siyasi rical ile istişacelerine devam 
etmektedir. Kralın, efkarı umumye
yi tamamen temsil eden bir milli 
birlik hükumeti kurmak arzusunda 
bulunduğu söylenmektedir. 

Kabinenin istifasında beynelmHeJ 
hadiselerin de müessir olduğu söy
lenmektedir. Kralın bütün eski Bttf· 
vektllerle ve eski Hariciye nazırlari
le istişare etmek niyetinde bulunma
sı bu tezi teyit etmektedir. Bu geniş 
mikyastaki istişare, vaziyetin ciddi
yetine binaen kralın memleket hale
ti ruhiyesi hakkında tam bir fikir e
dinmek istediğini göstermektedir. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" • ,. 

1 Sene 
6 Ay 
8 Ay-
1 Ay 

2800 
1500 

800 
100 

Kr. ,. 
,. .. 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değ:l;ştJrmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul i!Avesi l~zımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Demiryolu 
S iyaselimizde 
Yeni Bir Merhale 
E nurum demiryolu, dün muaz

zam tezahüratla işlemeğe a· 
çıldı. 

Demiryolunun Erzuruma varma
sı, Türk cümhuriyeti için bu şehri 

yeniden fethetmek kadar mühimdir. 

Dün Erzurumda yapılan me
rasimin iki büyük manası varclır: 

Biri, bütün Avrupa devletlerinin 
harp ile meşgul olduğu bir devirde 
Türkiye Cümhuriyetinin imar ile 
meşgul olmakta devam ettiğini gös
teren canlı bir vesika oluşudur. Tür
kiye Cümhuriyetinin bütün hede!i, 
bütün gayreti harpten uzak kalmak, 

sulh içinde bu imar faaliyetine de-
vam edebilmektir. Ve başka millet. 
}erin harp ile meşgul olmalarına ve 

harp korkusile bütün imar faaliyet
lerini bir kenara bırakmış bulunma
larına rağmen, Türkiye bir taraftan 
kendi hudutlarını tecavüzden masun 
bulunduracak tedbirler almakla 
meşguldür. Fakat diğer taraftan baş. 
ladığı büyük imar işlerine fasıla ver
meden devama çalışmaktadır. Erzu. 

rum hattının açılmasile Cümhuriyet 
devrinde işletilen demiryollarının 
uzunluğu 3189 kilometreye ve mem-

leketin bu uğurda harcadığı para ye. 
kuım 368 mily n liraya rnrm1ş olu
yor. Bugün Erztfmin treninin işlet
miye açılması, bu bakımdan bütün 

Türk vatandaşlarının göğsünü gurur 
ile kabartsa yeridir, 

Demiryolunun E r z u r u m a 
varmasının ikinci büyük manası 
da, Nafıa Vekaletinin bu vesile ile 
neşrettiği broşürde şu suretle izah 
edilmektedir: 

"Memleketimizde her sahada iiti
hara değer başarılarla geçen on altı 
senelik Cümhuriyet devrinde gözünü 
açan genç ve bahtiyar Türk nesli, 

kalkınmak ve ilerlemek yolunda ya
pılan büyük hamleleri ve meydana 
getirilen kıymetli eserleri, bu arada 
demiryolunun Erzuruma varışını bel
ki tabii bulacaklardır. Fakat saltanat 

devrini görmüş, bu devrin mahrumi. 
yetleri içinde yıpranmış. Umumi 
Harpte Erzurum cephesine gitmek 
vazifesini alarak haftalarca karlar \'e 

çamurlar içinde yuvarlandıktan son
ra cepheye varabilmiş, lakin o vakit 
bütün takat ve kuvvetinin yollarda 

eriyip bittiğini görmüş olanlarımız 
için demiryollarile Erzincan ve Er. 
ZUruma gitmek; israf ve saltanat dev
ri hüküm sürdükçe asla tahakkuk e-

demiyecek, fakat daima hasretle ve 
hüzünle beklenecek bir emeldi. Bu 
emeli on altı senede tahakkuk etti-

ren Cümhuriyete ve onun banisi o
lan Ebedi Şefimiz Atatürke, demir
Yolu siyasetinin ve demiryolculuğu. 

ııun mübdii ve en büyük hamisi olan 
:Milli Şefimiz İsmet İnönüne millet 
ebediyen medyunu şükrandır.,, 

Akademi Mimart Şubesine 

Yeniden Talebe Ahnacak 
Güzel Sanatlar Akademisi bu se

~e de geçen seneki gibi müsabaka 
ıle 60 talebe almağa karar vermiş oL 
duğundan taliplerin mühim bir kıs
tnı kabul edilememişti. Memulün 
fevkinde rağbet gösterilmesi yüzün
d~n bir çok gençler mimari şubesine 
?1rememişlerdi. Bu vaziyeti nazarı 
ıtibara alan Maarif Vekaleti Akade
tni tnimari şubesine tahsillerini Al. 
lnanya ve Fransada ikmal etmek üze r: bulunan yüksek mimarlardan ü • 
Çun·· 
3 

u asistanlığa tayin ederek daha 
O talebe almağa karar vermiştir. 

TAN 

Burada, Almanya hududu boyunca uzanan . Fransız Majino istihkamlarının iç kısmını görüyoruz. Bu istihkamlar, uzun seneler 
zarfında milyarlar sarlile meydana gelmiş ve hiçbir şekilde aşılamaz çelikten bir kale halinde bütün huclut boyunu çevrelemiştir. 

Tevfik Fikret için 
Verilecek .Hükümler 

T evfik FiJCret nakkmda 
birçok mütalealar yü

rütülmekte ve birbirine tama
men zıd hükümler verilmekte .. 
dir. Faxat, herk~ı i•t~ği nok
tai nazarı müdafaa etmekte 
• ancak feniyete uygun ol -
mak f&rtiyJe - serbesttir. Bir 
insan ve eseri hakkında veri
len hükümlerin kıymeti bu
nunla ölçülür. 

Şeniyete mutabakat esasına sa
dık kalmak şartile Fikret hakkın
da vereceğimiz hüküm nedir? 

Her şeyden evvel Fikreti, ede
biyat tarihimizde bir dönüm nok- / 
tası teşkil eden, Türk şiirini katı 

kalıplardan kurtararak o zamana 
kadar ifade edilmiyen his ve fikir
leri ifade edebilecek bir hale geti
ren. hakiki bir surette Avrupalı

laştıran büyük bir Türk şairi ola
rak kabul etmek mecburiyetinde
yiz. 

(Rübabı Şikeste), (Halukun Def
teri) ve (Şermin) deki bütün şiir
lerini bir tarafa bıraksak dahi yal
nız (Tarihi Kadim) ona büyük 

1 
şair dememiz için kafidir. 

Bütün dünyada şairler biribirle- ı 
rine benzemezler. Hugo, Racine, 
Beaulaire, Jose Maria de Heredia, 
biribirlerinden başka mahiyette o
lan büyük şairlerdir. 

Osmanlı lisanına hakkile hakim 
olan ve tasarruf eden Fikrete, bü
yük aşk ve ıstıraplarını, derin ve 
coşkun hisleri terennüm etmediği i
çin sadece (nazım) demek büyük 
bir hata olur. 

Fikrete (milli şair) vasfını ver
mekte de bir an tereddüt edeme
yiz. Fikret, kelimenin hem geniş, 
hem de dar manasında büyük bir 
milli şairdir. 

Leconte Delisle, Heredia ~ibi şa
irler milli mevzularla yakından a
lakadar olmadıkları, (milliı hisle
ri mesela (Deroulede) gibi teren
nüm etmedikleri halde, Fransız 

milletinin ütihar ettiği büyük mil
li sairlerdir. Her hangi bir antoloji
de~ eserleri yer almaktadır. 

B inaenaleyh ~i_kret gibi ~ü: 
yük bir şaırın de - mıllı 

mevzulara temas etmemiş dahi ol
sa - Türklerin iftihar edecekleri 
milli: şairler arasında sayılması ka
dar tabii bir şey olamaz. Kaldi ki, 
Fikret, Divan edebiyatından evvel
ki ve sonraki şairlerimiz arasında, 
en milli olanlardan biri, belki bi4 

Yazan·:~---

Sadretlin Celal ANTEL 
rincisidir. 

Mesele bu bakımdan tetkik edil
diği takdirde Fikretin değil, me ... 
sela, ekseri mevzularını başka a
lem ]erden yabancı diyarlardan a
lan Hamidin milli bir şair olma
ması icap eder. 

Milletin hayatına, selametine, 
hürriyet ve istiklaline ait hiçbir 
hadise ve mesele karşısında ala
kasız kalmamış olan. hemen bü
tün şiirlerinde - hatta zahire;ı aş
kı terennüm ettiği zann.edilen şiir
lerinde bile - milletin ıstıraplarını, 
dertlerini, kurtuluşunu, saadetini 
terennüm eden Fikrete milli şair 
değildir, demek kadar haksızlık ve 
şcniyete mutabakatsizlik olamaz. 

Sis, Rücu, Ferda, Bir Lahzai 
Teehhur, Millet Şarkısı, Doksan 
Beşe Doğru, Han Yağma ve (HalU
kun Defteri)ndeki hemen bütün şi-

irler, milli sefalet karşısındaki derin 

ıstırabının, buna sebep olanlara 
karşı isyanının ve her şeye rağ

men bu memlekette de birgün salah 
olacağı hakkındaki ümidinin ifa
deleri değil midir? 

Milletine bu kadar kuvvetli bağ
larla bağlı bulunan Fikretin - bir 
iki münferit mısramı alarak - koz
mopolit ruhlu bir insan olduğunu 
iddia etmek cidden l:>üyük bir in
safsızlıktır. 

İnsanı tabiatten, milletini bey
nelmilel insanlık ailesinden ayrı 

saymıyall'. bütün tabiat ve cemiyeti 
geniş bir sevgi ile kucaklıyan, (Bir 
örümcek götürür hakka beni) diyen 
(panteist) Fikretin insanlığa karşı 
sevgisi, millet sevgisinden ayrı ve 
ona yabancı bir sevgi değildir. Fik· 
ret, m~lletini en yüksek medeniyet 
seviyesinde, vatandaşlarını en ah
laklı ve faziletli insanlar olarak 
görmek istiyen. buna kavuşaına-

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Göğüs Nezlesinden Öksürük 
G öğiis nez]esinin başlıca ala .. 

nıeti öksürmektir. Nezle il· 
kin boğazda başlayınca Hançercde 
gtdıklanma gibi hir uykudan son
ra epeyce zahmetli bir öksüriik 
gelir. Başlangıçta insan arada sıra 
da öksüriirken, gittikçe sıklaşır. 
Ses acaip olur, bazıları horoz sesi 
gibi bir ses çıkarırlar. 

Nezle daha aşağı indikr,r ök. 
sürük daha kolaylaşır, hem de bi
raz ıslak olur. Genç ve dinç in
sanlarda göğüs nezlesi pek te ağır 
olmazsa öksürük nöbetle ve iist 
üste gelse hile arkasından göğiis 
temizlendiği için öksürtik daha zi
yade ferahlık verir. Yalnız nezle 
şiddetli olunca öksürürken ve ök
sürdükten sonra göğüs nahiyesi • 
nin arkasında yakılıyormuş gibi 
duyırn insanı rahatsız eder. 

Öksüriik nöbeti sık sık gelip 
te devam ederse o vakit yorgun · 
luk, arka ağrısı. mide üzerine bile 
ağrı geleceği tabiidir. Ateş olmasa 
bile yalnız öks.iirük baş ağrısı, kı
rıklık. yüze kırmızılık getirir. 

Nezle öksiirüğli söz söylemekle 
soğuk bir şey içilince. bir de soğu. 
ğa karşı gelince artar. NezleliJerin 
bazılarında karın acıkınca öksü • 
rük gelir de bir şey yiyince kesi
lir. Fakat çok yiyerek mideyi faz
la doldurmak öksüriiğ'ü artırır. 
Vücut yorgunluğu, zihin yorgun • 

luğu öksürürk nöbetlerine sebep 
olur. Bunları bilerek, göği.is nezle· 
sine tutulunca, ona göre hareket 
etmek öksürüğü azaltır. Hele çok 
söylemekten sakınınca .. 

Göğüs nezlesi müddetini geçi -
rip tc öksüriik göğiiste biriken 
maddeleri çıkarmağa başlayınca 
öksürük daha az zahmetli olur. 
Genç olup da nefes boruları kolay 
açılıp kapananlarda göğüs öksü · 
rüklc cabuk temizlcndiğinden on· 
lara öksiirük nezlenin bu devre • 
sinde adeta keyif verir. Fakat yaş 
lı olup da her yıl göğüs nezlesi ge· 
c;irenlerde o maddelerin çıkması 
güçleştiğinden onlara öksürük nez
lenin sonunda da çok yorgunluk 
getirir. 

İnsan göğüs nezlesinde arkaiis
tü yattığı vakit öksiirük arttığı 
için yan tarafa yatmak ister. Hal. 
huki bu arzuya biraz dayanıp da 
biraz arka iistii kalınca, göğiiste 
biriken maddeler vücuda uyuşuk· 
luk getirir, bu da insana tatlı bir 
uyku verir. Sonra göğüsteki mad· 
deler fazla birikince insan uyanır, 
o vakit rahat rahat ökstirerek gö
ğüs temizlendikten sonra tekrar 
yatıp yine uyumak miimkündiir. 

Zaten bu gayret bir iki gece i. 
çin. Nezle kuruyup da göğüs biis
hütün kesilince öksürük kendi ken· 
dine kesilir. 

maktan mütevellit ıstıraplar için
de inliyen, en nihayet beklediği sa
bahı görmeksizin can veren milli 
bir şairimizdir. 

Ş ahsi ve hu~usi: hayatı bakı
mından da Fikret, lekesiz, 

ahlaklı, ve faziletli bir insan ola
rak bize görünmektedir. Bütün ha
yatı bunun şahididir. 

Fikret, istibdada ve onun isti
natgahı olan jurnalcilığe ve softa 
zihniyetine karşı, şuurlu ve sistem
li bir surette mücad•:!le etmiştir. 

İstibdadın en karanlık zamanla
rında, Meşrutiyetin en müşevveş 
devirlerinde zulme, haksızlığa kar
şı duyulan ses, onun gür sesi idi. 

Fikretin kolleji. Galatasarayına 
tercih etmesi, hakikati bilenler için 
bir efsanedir. Çünkü Fikret, Gala
tasaray lisesini hakiki bir terbiy~ 
ocağı haline getirebilmek için ge
celi gündüzlü çalışmış, sıhhatini 
yıpratmış ve ancak, faaliyeti tah
dit ve takyit edildiği, iş yapamıya
cak bir vaziyete geldiği zaman isti
fasını vermiye mecbur kalmıştır. 

31 Mart irticaında (şerrntçiler) 

tarafından (Şurayı Ümmet) ve (Ta
ninı matbaaları taşlanırken Fikret 
istüasını vermiş olduğu halde, va
zifesinin başından ayrılmamıstu-. 

(Farmasonların başı Galatasaray
dadır, asıl gidip onu ortadan itaJ-
dıralım) diye bağırıldığını haber a
lınca, (Sultaniyi yıkmak istiyen
ler, evvela benim cesedimi çiğne
yip geçsinler) diyerek mektebin 
kapısına koşmuştur. 

Fikret. kolleje, sırf mti.stakil ça
lışabileceği bir muhit olduğu için 
gitmiştir. Protestanlara hizmet id
diası yersiz bir iftiradır. Fikretin 
Protestanlığa hizmeti (Tarihi Ka
dim) i yazması mıdır? 

Fikret, en çok kıymet verdiği 

doğruluk, iyilik ve güzelliği kendi 
hayatına hakim kılmakla iktifa et
miyerek bütün vatandaşlarında, 

bilhassa gençlerde görmek istemiş
tir. 

Bu ahlak prensiplerini, etrafın
daki insanlarda, hatta en yakın ve 
samimi arkadaşlarında da bulama
yınca insanlardan uzaklaşmış, te
cerrüt ve inziva halinde yaşamış-

' 
tır. 

Dünyada hiç kimse kusursuz de
ğildir ve insanlar hakkında, fazi
letleri ve kusurları muvazene edi
lerek hüküm vermek doğru olur. 

F ikret te bir insandı ve bir 
takım zaafları tenkit edile

bilecek hareketleri vardı. Şüphe 

s 

m~:-m1m 
ln9iliz, Franslz~ '~· 
Türk Anlaşması 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1 9 birinciteşrin 1939 günün~en 
itibaren mukadderatımızı, In. 

giliz ve Fransızlann mukadderatıy • 
le birleştirmiş bulunuyoruz. Türki • 
yenin demokrasi cephesiyle yaptığı 

bu an1aşma yeni değildir Bunun ilk 
temeli mayıs anlaşmasıyle atılmıştı. 
Türkiyenin bu anlaşmadaki gayesi, 
herhangi bir teca\'Öz ihtimaline kar. 
şı hudutlarını emniyet _altına almak, 
ve imkan bulduğu müddetçe kenar. 
da kalmaktır. Türki~·enin siyasi var. 
lığını tehdit eden hiç bir tecavüz ol. 
madıkça bu siyaseti takip edeceği de 
muahedede tasrih edilmiştir. Bu iti. 
barla bu anlaşma, tamamiyle tedaiüi 
mahiyettedir. 

Cereyan etmekte olan harbin ne 
gibi safhalar arzedeceği, bilinemez. 
Yalnız Türkiyenin değil bütün dün. 
yanın mukadderatını değiştirecek o. 
lan bu harpte, Türkiyenin tamamile 
bitaraf kalmasına imkan yoktur. Bu 
sebeple Türkiye hükumeti muhte • 
mel her tecavüzü hesap ederek bu -
günden tedbirlerini almış. İngili.:.ı: • 
Fransız anlaşmasını imzalamıştır. 

Harp Balkanlara ve Akdenize inme. 
diği takdirde Türkiycnin daha uzun 
zaman harp haricinde kalması da em 
niyet altına alınmıştır. Balkanlarda 
ve Akdenizde Türkiyenin selametini 
tehdit eden bir tehlike karşısında da 
Türkiyenin harp haricinde kalması. 
na imkan yoktur. Sulhe belki de 
her memleketten fazla aşık olan 
Türkiyenin. İstiklal Harbi neticesin. 
de elde ettiği inkişaf ,.e ilerleme im
kanlarım bir harp sebebiyle kaybet. 
mek istemediği de meydandadır. Te .. 
menni edeceğimiz şey harbin Bal • 
kanlara ve Akdenize sirayet etme • 
mesidir. 

Demokrasi cephesinin Tiirkiyeyi 
kazanmakta büyük menfaatleri vnr. 
dır. Cihan Harbinde Boğazların ka. 
palı bulunması, İngilizlere pahalıya 
mal olmuş, harbin dört sene uzama. 
sına sebep olmuştu. Cihan Harbin ., 
deki tecrübelerinden istifad&w eden 
İngilterenin, Tü'tkıy.b ile anlaşmağn 
verdiği büyük ehemmiyet te ayni ha. 
tayı tekrar etmemek içindir. İki 
memleketin birbirine uyan menfa • 
atlerini birleştiren bu muahede, 
Tiirkiyeyi kendi menfaatine muzır 

tecavüzlere girişmekten de koru • 
maktadır. 

Türkiye, İstiklal Harbinden son· 
ra takip ettiği siyasetle, hiç bir em
peryalist iddiası olmadığını, ancak 
kendi iktısadi ve içtimai terakki;ini 
teminden başka bir emeli bulunma. 
dığını isbat etmiştir. Eğer yarın bir 
harbe sürüklenirse, bu doğrudan 

doğruya kendisine vaki olacak teca. 
vüzü karşılamak içindir. Türkiye • 
nin sırf tedafüi mahi~·ette yaptığt bu 
anlaşmanın da muahede haricinde 
kalan dostlarını rencide etmemesi i. 
cabeder. Bize kimse saldırnıazsa, 

biz de kimseye saldırmıyacağız ... 
Paylaşılması tekarrür eden bir Av -
rupada, Türkiyenin hudutları da 
taksime maruz kalacaksa, Türkiye. 
nin bütiin varlığı ile kendini müda • 
faa etmesi en büyük hakkı ve en bü. 
yük vazifesidir. 

Bu sebeple İngiliz, Fransız, Türk 
anlaşması tamamiylc tedafüi mahi • 
yette bir anlaşmadır. Temennimiz, 
harbin Balkanlara ve Akdenize in • 

ı memesidir. 

yoktur ki, Fikret, içtimai ve siyasi 
mücadelelerin içine girerek, ha!t
kın ve hakikatin galebesi için bil
fiil çalışmamış, adiliklere ve baya
ğılıklara karışmıyarak (Au dessus 
de la Melee) kalmış, şikayetlerini, 
isyanlarını uzaktan {Aşiyan)ından 
haykırmıştır. 

Fakat bu bir mizaç meselesidir. 
Ve bu bakımdan büyük Alınan şa· 
ırı (Göte) için de söylenecek 
çok şey bulunabilir. 

Fikrete (HalUk) dolayısile ya
pılan hücumları da haksız buluyo
ruz. Çünkü Fikret Haluktan, Garp 
aleminden kucak kucak nur, ilim 
ve irfan getirmesini istemiştir. Ha
lıikun babasının nasihatlerini tut
mamasında Fikretin suçu nedir? 

Kuvvetle inanıyoruz ki, büyük 
Türk şairi Tevfik Fikret için diki
lecek heykel, laik ve inkılapçı 
Türk gençliğini sevindirecek bır 
hadise olacaktır. 
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(Başı, 1 incide) 
kişaf ediyordu ve biribirini tamam
hyacak mahiyette anlaşmalar:ı mün
cer olacaktı. 

Fakat hadiselerin tahminlerden ha
riç istikametler alması, Sovyetlerlc 
arzu edilen anlaşmanın tahakkukuna 
imkan bırakmadı. Buna mukabil ln
giliz ve Fransızlarla yapılan müza
kerat askeri bir ittüaka miincer ol
c:lu. B u ittifakın bilhassa tebarüz et

tirilmesi lazım gelen üç husu
siyeti vardır: 

Biri munhasıran tedafüi mahiyeti 
haiz olmasıdır. Muahedenirı tatbiki
ne lüzum hasıl olması için taraflar
dan birinin bir tecavüze uğraması 

lazımdır. Türkiye ne tecavüz niye
tindedir, ne de bir tecavüze yardım 
etmek arzusundadır. Fakat kendi is
tiklal ve mukadderatını tehdit eden 
bir tecavüz karşısında ckrhal mütte
fiklerile harekete geçecektir. 

Muahedenin ikinci hususiyeti Sov
yetlerle bizi harbe sürükliyecek bir 
maceraya atılmamıza mani olmaı.ı
dır. Muaheye bağlı 2 numaralı pro
tokolda mevcut ihtiyati kayıtlar, 

bizim Sovyet komşularımıza kar~ı 

da dostluğumuzu ve bitaraflığımızı i
::Iameye imkan bırakmaktadır. Sov
yetlerin de Türkiyeye karşı dostluk
tan başka bir hisleri olmadığı ve hu
dutlarımıza tecavüz niyeti besleme
dikleri malum olduğuna göre hudut
larımız her taraftan sağlam ve esaslı 
bir ~aranti altına alınıyor demektir. 

bugün yazdığı makalede su mütale-
ayı ileri sürüyor: J 

"Dün Ankarada beşer tarihinin en 
mühim faslı yazılmıştır.,, 
Mısır gazetesi paktın ehemmiyeti

ni şu sekilde tcbariız ettiriyor: 
"Balkan birliği kuvvet bulmus

tur. Balkana karşı yürümiye im
kan kalmamıştır. Suriye, İrak ve 
Mısır üzerinde tazyik hafiflcmi~

tir. İranın vaziyeti kuvvet bulmu~. 
bütün şark geniş bir nefes almış. 
elhasıl Türk ricali yuksek siyaci 
kudretlerini ve deh~larını bir ke
re daha isbat etmişlerdir.,, 
Hulasa, bütün dtinya. dunkü bü -

yük tarihi hadisenin kıymet ve ehem 
miyetini kavramış ve ona göre müla
lea yürütmüştür. 

İNGILTEREDE 
İngiliz matbuatı. Büyiik Britanya 

ile Fransaya karşı olan taahhütlerine 
uygun düşmedigi için son Sovyet 
tekliflerini kabulden imtina etmiş o
lan Türkiyenin bu di.irüst hareketini 
sitayişle zikretmektedir. Butiln mat
buat, Türkiycmin bu kararında. htıs
nü niyetinin ve beynelmil'Jl taahhi.it
lerc sadakatinin güzel bır nümune
sini görmektedir. Eve:ı.ing Standard, 
başmakalesinde diyor ki: 

"Akdenizin şark mıntakalarındn is 
tikrarın teessüsü. hali hazır harpte, 
belki kati bir amil olaca~·dır. Türki
ye, kendi tarafından yapılan bu hiz
metin ve bu şerefli hareketin bizim 
için ne kadar kıymetli olduğunu bil
melidir. Kemal Atatürk, büyük bir 
millet yetiştirdi ve hürriyeti taziz e
den dünya, bugün de c:ı.un eserini 
alkışlamak hususunda, bizzat 'l'ürk 
milleti kadar haklıdır.,, 

Star gazetesi, başmakalesinde, Tür 
kiye tarafından başarılan güzel dip
lomasi işini tebarüz ettirdikten sonra 
ilave ediyor: 

"Türk, sadık bir dost ve kuvvetli 
bir muhasımdır. Haı p meydanında 
Türkle karşılaşmış olanlar, onun ce
saretine, erkekliğine ve tahammi.ilü
ne karşı büyük bir hürmet besler -

Muahedenin üçüncü hususiyeti de 
fngiliz Başvekilinin işaret ettiği gibi: 
•Anlaşma §imdiki fevkalade ahvale 
munhasır muvakkat bir taahhüt ol
mayıp, alakadar üç hükümetin uzun 
müddetli bir teşriki mesai politikası 
takibine azmetmiş olduklarına kuv
vetle şahadet eden bir vesika olu~u
dur. Anlaşma bugünkü fevkalade ha-
1iselerden doğmuştur. Fakat iki 
!l'lemleket ricali karşı kar:ıyı:ı oturun
ea Akdeniz ve Balkanlarda sulh ve 
~mniyetin müdafaa ve devamı husu
sunda' 'ftlenfaatl~rinin her noktada 
birleştiğini gör!lnce bu anlaşmayı 
uzun müddetli yapmakta fayda gor
aıüşlerdir. Bu suretle Türkiye, dün
y-anın en büyük iki demokrat devle- ler.,, 

SULH GARANTi Si tile mukadderatını teşrik etmiş, dün
ra sulh ve emniyetini garanti eden 
en mühim vesikalardan birine imza
sını koymuştur. 

TAN ötedenberi Avrupadaki teca
vüz mefhumuna karşı Türkiyenin 
demokrasilerle işbirliği yapması lü
zumu üzerinde durmuş, Balkanlarda 
ve Akdenizde sulh ve emniyetin de
vamı için Garp devletlerıle anlaşma 
lazım geldiğinde ısrar etmi~tı. Bugün 
Türkiyenin nihayet İngiliz ve Fran
sızlarla birleşmesi görüşı.imüzdeki iı;a 

beti teyit ettiği için bu anlaşma her
kesten .ziyade bizi memnun etmiştir. 

'iM uahedenin umumi mahiyeti 
hakkındaki mütalcamızı söy

ledikten sonra maddelerin tahlil ve 
izahı sadedinde de bir kaç söz söyli
yebiliriz: 

Bu muahedenin ihtiva ettiği hü
kümler dört kısma ayrılabilir: 

1 - Biz bir tecavüze uğrarsak ne 
olacak? 

2- - Müttefiklerimiz bir tecavüze 
uğrarsa ne olacak? 

3 - İttifaka dahil olmıyan ve kP.n
dilerine garanti verilmiyE>n devlet
lerden biri bir tecavüze uğrarsa ne 
olacak? 

4 - Sovyetlerle müttefiklerimiz 
harbe girerse ne olacak? 

1 - Biz tecavüze uğrarsak müt
tefiklerimiz derhal yardımımıza ko
şacaklardır. 

2 - Müttefiklerimiz Akdt!niz mııı
takasmda bir tecavüze ugrarlarsn, 
ve yahut Balkanlarda Romanya ve 
Yunanistana verdikleri garanti dola
yısile bir harbe girerlerse, biz de on
lara yardım edeceğiz. 

3- Bunların haricinde ittifaka da
hil olmıyan ve kendilerine garanti 
verilmiyen Avrupa devletlerind~n 
birine bir tecavüz vaki olur ve bu 
tecavüzü müttefiklerimiz kendi em
niyetleri için tehlikeli görürlerse ta
raflar biribirile isitişare edecekler
dir. Yani yarın Macaristan veya Yu
goslavyaya bir tecavüz viki olursa, 
ve bu tecavüzü İngiltere ve Fransa 
kendi emniyetleri için tehlikeli gö
rür de bizden yardım isterlerse, biz 
bu hususta müşterek hareket edip 

İngiliz matbuatı. Türk - Fran -
sız - İngiliz muahedesinin umumi
yet itibarile bütün dünyada ve 1Jil
bassa Yakın şarkta İngıltere ve Fran 
sanın, nüfuzunu artıracağını ve Bı.ıl
kanlarda istikrarı temin edeceği hu
suslarında müttefiktir. Timcs gaze
tesi, Türk - Fransız - İngiliz mua
hedesini tetkik ederek diyor ki: 

"Türkiye ile aktedilen muaheAe 
Akdenizde sulhün muhafazası hu-
susunda azami ehemmiyeti haiz siya
si bir vesikadır. Bu muahede ayni 
zamanda kendi menfaatlerini koru-
mak ve bu menfaatleri ko:nsularınm 
menfaatlerile telif etmek i;;tiyen biı
tün cenubi şarki Avrupa devletleri
nin d~ kabiliyetlerini takviye edecek-

tir. 
Türkiye, Balkanlarda ayni otorite 

ile uzlaştırıcı ve istikrar ettirici bir 
devlet rolünü ifaya devam edecektir. 

Türkiyenin dürüst usulleri bu ınu
ahedenin akdile semere~ini vermiş o
luyor. Bu muahede ona alakadar dev
letlerin de müzaheretile Balkarı dev
letlerinin istiklallerini muhafazaya 
yardım etmek imkanını vermekte -
clir.,, 

Muahedenin Sovyetlere ait olan 
kısmını mevzuubahis eden Timcs 

etmemeği yapacağımız bir istişarenin 
sonun~ bırakıyoruz. Doğrudan doğ
ruya otomatik bir yardımı kabul et-
miyoruz. ' 

4 - Sovyetlerle muttefiklerimiz 
arasında bir harp çıkarsa, biz bu har
be girmiyeceğiz. 
Şu halde bü muahede harbin Bal

kanlara ve Akdenize sirayetine mani 
olmak için yapılmıştır. Çünkü Bal
kanlarda ve Akdenizde sulh ve em-
niyetin bozulması. harbin bu sahaya 
sirayeti, Türk hudutlarını da tehli
keye düşürür. O vakit Tür'ltiyenin 
müttefikleri ile birlikte harbe gir
mesi tabiidir. 

Fakat harp. Almanlarla demokra-
siler arasında kaldığı, hatta garp 
devletlerile Alman ve Sovyetler a
rasında cari bulunduğu müddetce 
Türkiye harbe girmekten uzak kala
caktır 

Excelsior gazetesinde. Marcel 
Pays. anlaşmanın, bu ~'.?!dil", Avru-Ankarada 

Askeri 
1 1 padaki Alman hegemonyasına karsı 

yapılan mücadelede, müttefikler içi~. 
maddi ve manevi bir kıymetli yar -
dım teşkil ettiğini yazmaktadır. 

Tema slar 
Figaro gazetesinde, d'Orınesson. 

İngilizlere ve Fransızlara karşı olun 
taahhütlerine sarsılmaz bir sadakat
le bağlı kalmanın Türkiye için bir 
şeref teşkil ettiğini söyledikten son
ra diyor ki: Başvekil, 

Ziyafet 

Dün Bir 

Verdi 
j "Dün aktedilen ve İngiliz - Fran-

1 

1 
sız ittifakını tahkim etmek suretile 
Akdenizc ve ~arki Avrupaya büyle 

Ankara, 20 (A. A.) - İngiliz bir istikrar ve sulh unsuru getiren 
ve Fransız askeri heyetleri bu. paktı. kayıtsız, şartsız tebrik ederiz. 
giin öğleden evvel ve sonra Ge- Bu anlaşma, Avrupanın bu kısmın-

, ncl Kurmayda temaslarına de- da, delice maceraların doğurduzu 
~ vam etmişlerdir. Misafirlerimiz karışıklığı nefretle karşılıyan büti,in 
(iğle yemeğini hususi olarak ye· devletlerin, dürüst ve salim esaslsr 

I mi!?lerdir. üzerinde, yeniden bir zümre teşkil et 

Bu akşam Baş,·ekil Dr. Re. melerine vasıta olabilir .. , 
fik saydam tarafından ingiliz DIGER GAZETELERDE 
ve Fransız misafirler şerefine Madam Tabouis, Oeuvre gazetesin-
Ankarapalasta b~r akşam ziya_ 

1 

de şöyle yazıyor: 
feti verilmiştir. Ziyafette Ge • l "Türk ordusunun hali hazırda en 
nel Kurmay Başkanı Mareşal 1 başta gelen ordulardan biri olduğu-

! Fc\·~i Çakmak, M~Jli Müdafaa 
1 

11 nu. a_~k:~lerinin ~esa.ret.i ve şe.fleri~in 
Vekıli Naci Tınaz \'e şehrimiz . ·: enerJısı ısbata bıle ıhtıyaç hıssetır -

1 de bulunan diğer VckiJlcrle İn- ı ı mediğini, Türk malzemesinin mü-
1 giliz, Fransız büyük e1'ileri. ' kemmel olduğunu, Fransa ile tngil-

misafir generallerle maiyetleri terenin Ankarada sadık bir müttefi-
\'e Hariciye Vekaleti erkanı ke sahip bulunduklarını bilmek için 
hazır bulunmu~tur. J üç memleketin münferit bir sulh im

zalamayı taahhüt ettiklerine dair o-

şöyle yazıyor: 

"Türkiye, Moskova ile olan dost
luğuna sadık kalmıştır. Eğeı· ümit e
dildiği üzere, Sovyetleri•ı de hedef.;, 
cenubu şarki Avrupası statükosunrm 
muhafazası ise, bu hedefin Türk -
İngiliz - Fransız muahedesini 1m
zalıyan devletlerin hedeflcrile çar -
pışması için hiçbir sebep yoktur. 

Moskova müzakerelerine gelince, 
Alman Hariciye nazırı öyle anlaşılı
yor ki, Von Ribbentropun beceriksiz
ce yaptığı müdahale üzerine Sov
yetler Saracoğluna daha evvelce red· 
detmiş olduğu bir takım teklülerde 
bulunmuşlardır. Von Ribbentropun 
siyaseti bu defa dahi hatalı çıkmış ve 
son gayretleri de. bizzat İtalyan ma
hafilinin itiraf ettiği gibi, Garp· dev
letlerinin siyasi bir zaferine müncer 
olmuştur.,, 

FRANSA DA 
Faris, 20 (A. A.) - Havas aJansı 

bildiriyor: 
Türk - İngiliz • Fransız anlaşma

sının iki noktasr bilhassa eheır.mi _ 
yetli telakki edilmektedir: 

lan maddeye lüzum bile bulunma -
dığ1nı söylemek zaittir.,, 

Epoque gazetesi, bu anlaşmanın 
yeni bir ümit olduğunu söylemekte 
ve şöyle devam etmektedir: 

"Tam bir uyanış ve tam bir hnmle de\'
resinde bulunan Türkler. iki büyl.ik Garp 
dedetinin davası, girişilen harpte kay
bedilmiş olduguna kanaat getirselerdi. [ı

cil bazı menfaatler kendilerini sevket~e 

dahi Fransa ile İngilterenin ınukaddera-
tına sıkı sıkıya bağlanınaz1ardı.,, 

Nihayet Petit Parisien gazetesinde 
Bourgues diyor ki: 

"Türk - Rus ml.izakerelerinin 
talik edilmiş olmasına rağmen, An
kara, 20 senedenberi Türkiyenin "na
rici siyasetinin mütearifesi olan Rus
ya ile dostluk münasebatmı her hal
de muhafaza etmek arzusundadır. 
Bu vaziyet, Londrada, Pariste tama
men tasvip edilmektedir. Muahede -
nin akdi, Moskovada, nahoş hiçbir a
kis yapmamıştır. Bu da gösteriyor 
ki, Sovyetler. bu muahedede Rusya
ya müteveccih hiçbir mahıy,,t gör
mediler. Buna mukabil Berlind~ bü-
yük bir inkisar mevcuttur .. , 

ITALYADA 
1 - Türkiyenin Sovyetler birli-

ği ile bir ihtilafa mecbur edilemiye. Roma, 20. (A.A.) - Siyasi maha-
ceğini bildiren protokol. fil, Türk - lngiliz - Fransız muahe· 

2 - Muahedenin hic bir kimse _ ·desi hakkında şu ciheti kaydediyor 
nin aleyhine muteveccih olmadığını ki, ~u muah~de, Balkanlar ve Ak
bildiren madde. denız, yani Italyanın kayıtsız kala-

Saracoğ1u, daha ilk Moskova gö- mıyacağı iki mıntaka hususunda ye-
rüşmelerinde, Sovyetler birliğini ni amil ve unsurlar ortaya çıkara-
Türkiyenin Balkanlardaki politikası- bilecek mahiyettedir. 
na iltihak ettirmeğe çalışmıştır. Fa- İtalyan matbuatı, Romanyaya ve 
kat Boğazların kapatılması mesele _ Yunanistana tecavüz halinde Tür-
inde Almal'l nüfuzu kendisirıi gös • kiyenin yardım ve müzaheret taah
termiş ve Türkiye müzakerelerin ta- hüdünü ve ihtilafın genişlemesi ha
likini tercih eylemiştir. Türkiye, linde akitler arasında yapıfacak o
Türk _ Rus iyi münasebetlerinin İn- lan istişarenin otomatik mahiyetini 
giltere ve Fransaya karşı yapılan ta- tebarüz ettiriyor. İtalyan gazeteleri, 
ahhütleri zayıflatmakla neticelen _ Fransız - İngiliz siyasi mahfillerin
mesini istememiştir. deki memnuniyete bilhassa işaret e-

Muahedenin hiç bir kimsenin a- diyorlar. ~a. 
leyhine müteveccih olmadığını bildi- BALKANLARDA 
ren. maddesi, yardımın yalnız bir Atina. 20 (A.A.) - Türk - Fran-
taarruza mukavemet için istendiğini sız - İngiliz muahedesinin imzası 
göstermektedir. Yunan efkarı umumiyesince fevka-

Matbuat, üç taraflı paktı imzala- lade iki karşılanmıştır. Bu sabahki 
yan Türklerin cesaretinden ve dı.i- gazeteler müttefikan memnuniyetle
riistlüğü:ı:ıden hararetle bahseden ya- rini izhar etmekte ve mezk\ır muahe
zılar neşretmekte ve bu paktın, ge- denin metnine ve imzasına ait uzun 
rek sulh davası ve şarki Akdeniz em- tafsilat vermektedir. 

niyeti. gerek Balkanlar muvazenesi- • 
nin muhafazası bakımından hesapsız Sofya, 20 (A.A.) - (Havas): 
akisler yapacağını söylemektedir. Ankara muahedesinin imzası üze-
Ere Nouvelle, başmakalesinde .diyor rine Bulgar efkarı umuınıyesinde!d 
ki: ilk intı'ba, paktın akdindeki süratin 

"Tilrklye, dürüstlüğünün yeni ve par- tevlit ettiği sürprizdir. 
lak bir delilim daha göstermistir. Mütte- Bugün bütün mahfiller bu hadise
fiklerin davası ile hakkın ve ııtlaletin da- nin Fransa ve İngiltere için diploma
vası, ayni zamanda zafer kazanmıı bulu- tik bir muvaffakıyet teşkil ettığinde 
nuyor. Bu zaferin neticeleri, daha <jİmdl-
den görülebilir ve büyüktür. Moskova müttefiktirler. 
mUzakerelerlnln inkıtaı Alman diploma- Gazeteler henüz tefsirat neşretme
sisi için ağır bir mağlubiyettir. Alman ri- mekte ve fakat yabancı muhabirle
cali bunu iyice anlamışlar ve glzlemeğe rin haberlerini ve bilhassa Alman 
bile teşebbüs etmemişlerdir. A1manyanın, 
Orta ve Şarki Avrupadaki plAnı, yanı 

harp pli\nının en mühim kısmı mah\ ol-
muştur.,, 

hoşnutsuzluğunu gösteren Berlin ha
berlerini geniş mikyasta dercetmek
tedirler 

~ ............... l kd - arını yazma ta ır. Bu misak, onla-

·Fon 
Dün 

Papen 
Hitlerle 

rın harbin başlangıcındanberi elde 
etmiş oldukları ilk muvaffakıyettir. 
Bir çok hayal inkisarlarından ve :nu
vaffakıyetsizliklerden sonra bu pakt 

Görüctu•• çok iyi ~larak karşılanacaktır. 
:S Madrıt, 20 (A.A.) - Türk - Fran-

Londra. 20 ~~~usi) -:- Alman-ısız -::- İngiliz paktının imzası haberi 
yanın Ankara buyuk elçısl Fon resmı İspanyol mahafilinde çok bü
Papen buglin Bcrline muvasalat yük bir alaka ile karşılanmıştır. 
etmiş ''c Her Hitler ile bir kaç sa- Abc gazetesi umumi intıbaı şu kc-
at görüşmüştiir. Fon Papenin bir limelerle hulasa etmektedir: 
kaç giin sonra Ankaraya dönmesi "Fransız - İngiliz diplomasisi mu-
bekleııb·or. vaffakıyetinden mutmain olabilir .. , 

• Amsterdam, 20 (A. A.) - Te· 
legraf gazetesinin Berlinden istih. 
barına göre Almanyanın 1\loskova 
büyük elçisi Schulenberg. Türk -
Sovyet miizakereleri hakkında i . 
zahil \·ermek üzere Berline çağı· 
rılın~tır. 

Schulenbcr~. Ilitlcr tarafından 
Staline gönderilmiş olan şahsi me. 
sajın da cevabını getirecektir. 

ALMANYA DA 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Türk - Fransız - İngiliz paktı 

hakkında Hamburgir Fremdanblatt 
gazetesi şu satırları yazıyor: 

Daha bu pakta takaddüm eden 
hadiseler İngiliz çemberleme politi
kası ile sıkı bir surette ınünasebettar 
bulunmakta idi. Bununla beraber bu 
pakt hala bir çok meseleleri askıda 

~~~..., bırakmaktadır. 
İngilizler ve Fransızlar tarafından 

vaadedilen yardım nasıl ve kime kar
şı olacaktır. Bir Avrupa devletinin 
tecavüzü halinde Türkiye, İngiliz -
Fransız yardımını vaadeden ikinci 
madde bilhassa bu teminatın müna-

Bulgar halkı, Rus aksülamelinin 
henüz malum olmaması sebebile, bü
tün ihtilafların bertaraf edilmiş olup 
olmadığını henüz bilemediği ~çin, 

vaziyet almakta ml.itereddit bulunu-
yor. • sebettar olabileceği yegane Akdeniz 

Be1grat, 20 (A. A.), -= . (Havas) devleti olan İtalyayı alakadar edc

Salahiyettar Yugoslav mahfilleri, cektir. 
Türk • Fransız - İngiliz anlaşmasını Üçüncü madde İngilterenin şim
yalnız endişesiz karşılamakla kalma- diki ihtilafı genişletmek arzusunda 
mış, ayni zamanda sempati ile de olduğunu göstermektedir. Bu madde 
karşılamışlardır. Bu mahfiller, bu _ mucibince, Romanya ve Yunanistan 
günkü vaziyette mezkur anlaşmanın İngiltere ve Fransa tarafından ken
Balkan ve Akdeniz barışının idame· dilerine verilen teminat dolayısile 
sini ancak kolaylaştıracağına kani _ harbe sürüklendikleri tılkdirde Tür
dirler. Bundan başka, Bulgaristan _ kiyenin yardımı da meriyete girecek
daki kabine buhranının inkişafı is- tir. ~unanistana a~t g~ranti, P.oma i
tikametini gösteren malılmat bu nik- .1e Atına arasındakı mun~sebetler mü 
binliği teyit etmektedir. Zira, buma- ~c?1mel olmasına rağmen, İtalyayı 
IUmat Bulgaristanın bütün komşula- ı~tıhdaf e~lemekte~ir. Romanyaya 
rı. ile olan iyi münasebetlerinde hiç aıt garantı ş~ ~ualı ortaya .. koyuyor: 
bir şeyin değişmiyeceği kanaatini ~il; ~arantı kJffif. )}arsı luzumlu o-

kt d
. labılır. 

verme e ır. ISVI Bu garantinin. ancak Çanakkale 
ÇREDE Boğazı garp devletlerinin harp ge -

Bern, 20 (A.A.) - Türk - Fran-
sız - İngiliz muahedesinin imzasını milerine açıldığı takdirde hedefi o

labilir ki bu da muahedenin Mosko
Tribune de Lausanne çok iyi karşılı-
yor ve Akdeniz sulhünün istikrarın- va aleyhindeki temayülünü gösterir. 

Gazete daha aşağıda şöyle diyor: 
da birinci derecede bir flmil olacağını 1 talya ve Rusya bu muahedeye 
yazarak diyor ki: 

"Bu muahedenin hedefi harbin sar karşı büyük bir alaka gösterecekler. 

k
• J dir. Zira, İtalyanın dog~u denizindekı' 
ı Akdenize sirayetine mimi olmak-

dır. Buna şüphe edilemez. Bu suret-
hareket serbestisi Londra ve Parisin 
siyasi hedeflerine uvgun olarak dar-

le A vrupanın bir kısmının in~e aın- ,, !aşacaktır. 
barı olan bu denizde bir ınıntaka ay-
rılmış oluyor. Bu muahedenin İsv:c- Rusyaya gelince, İngiliz parla -

mentosunda da görülen zafer avaze
re için olan ehemmiyeti üzerinde dur 
mıya hiç lüzum yoktur .. , lerinin bilhassa şu dakikada Türki. 

SURIYEDE ye dış politikasının büyük icaplanna 

Şaın, 20 (A.A.) - Arap efkarı u
mumiycsi Türkiye ile müttefik dev
letler arasında dün imzalanan mua
hedeyi derin bir sevinçle karşılamak
ta ve bu suretle emniyetin yakın şark 
ta artık kati olarak teessüs ettiği mü
taleasmda bulunmaktadır. 

Gazeteler, bu muahedenin imzası
nı ''harptenberi en mühim hadise,. 
ve müttefikleri nihai zafere götüre
cek esaslı bir amil olarak telakki ey
lemektedir. 

SKAN Di NAVY ADA 
Asterdam, 20 (A.A.) - Skandinav

ya mahafili, Türk - Fr;msız - İn
giliz muahedesinin imzasından dola
yı büyük bir memnuniyet izhar et
mekte ve bu muahedenin Finlandi-
yanın Sovyetlere karşı olan vaziyeti 
üzerinde iyi bir tesir yapacağı müta
leasında bulunmaktadır. 

Stokholm Tidningen adır.dı:tki İs
veç gazetesinin bildirdiğine göre, 
Sovyetler Birliği bilhassa Alnı~rıya
nın ricası üzerine Ti.'ırkiyeye bazı 
şartlar teklif etmişse de. bu teklif
leri yaparken, kendisine rice.t yolu
nu açık bırakacak veçhile hareket 
etmiş, ileri gitmemiştir. 

Holanda gazeteleri de bu muahe
denin imzasına fevkalade ehemmiyet 
vermekte, garp devletlerinin büyük 
bir muvaffakıyeti ve Akdenizde en 
mühim istikrar amili olarak icarsıla
maktadır. 

AMERIKADA 
Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork Ti

mes gazetesi, garp devletleria!n İn
giliz - Fransız - Türk misakı ile 
esaslı bir kazanç temin etmiş olduk-

uygun olup olmadığı merak edilebi-
lir. Bu itibarla, gazete Moskova ve 
Ankara Hariciye Nazırları arasında 
teati edilen samimi telgraflara naza
rı dikkati çekmektedir. 

İngiltere, Arap devletlerile Sov
yetler Birliği arasında bir harp vu
kuu halinde Akdenizin İngiliz ve 
Fransız filolarına acılacağını umit 
ediyorsa, iki numaralı protokolu ha
tırlaması icap eder. 

Bu protokol, Türk taahhütlerinin 
kendisini Sovyetler Birliği ile ihtila
fa sürükliyebilecek bir harekete 
mecbur edemiyeceğini bildirmekte
dir. Bu .protokol, muahedeyi Mosko
va hakkın,ia hemen hemen tamamen 
iptal ediyor. 

Vaziyeti hulasa etmek için şurası 
söy1enebilir ki. bu muahedede sarih 
olan tek şey İngilterenin maksatla· 
rıd1r. Londra ihtilaft Avrııpanın bu 
kısmına genişlemek için alakadarlar 
tarafından arzu edilmeden verilmis 
olan garantilerden istifade etmek is
tiyor. Buna binaen, pakt lngiltcr~
nin Avrupa barışı için hakiki bir 
sulh bozucu unsur olduğunu ispat et 
mektedir. Londra yeni fedailer arı

yor. Fakat küçük memleketler Po
lonya tecrübesini bu kadar çabuk 
unutmıyacaklardır. 

* Ankara, 20 (A.A.) =Türk= tn-
giliz - Fransız muahedesinin imza· 
sı milnasebetile İngilterenin eski An· 
kara büyük elçisi Sir Georges Clerk 
tarafından yazılan bir makale yarın 
şarkt Avrupa saatlle 14,30 ve 20 -
20.15 arasında Londra radyosu tara· 
fından neşredilecektir. 
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Hariciye Vekili Büyük Erzurum Hattı Dün Pek 
Merasimle Karşılandı Ve Coşkun Merasimle Açıldı 

Ankaraya Uğurlandı 
Erzurum, 20 (Hususi Muhabiri • 

mizden) - Erzurum, bugün çok ta
rihi bir gününü yaşadı. Türkiyenin 
bu mühim ve güzel şehrini garba ve 
cenuba bağlayan demiryolunun a -
çılış merasimi bugün saat 9,30 da 
yapıldı. Şehrin her tarafı eşsiz bir 
şekilde donatılmış ve günün üadesi 
olan dövizlerle süslenmiş ve biri iS
tasyon methaline olmak üzere üç bü 
yük tak kurulmuştu. 

(Başı 1 incide) 
kıta da, mızıkasiyle birlikte, rıhtım
da. Yer almıştı. 
Rıhtımrn her tarafı ise, büyük bir 

halk kalabalığiyle doluydu. 
Saracoğlu, Terentiyef'i ve diğer 

~Vatı hamil bulunan "Sakarya,, 
lnotörü, saat yarıma doğru rıhtıma 
~anaşırken, mızıka başladı, ve bir 
llkış tufanı koptu. Hariciye Vekili
lrl~, bu samimi tezahürata, memnun 
bir tebessümle mukabele ediyor ve 
ltendisini bekliyenleri elindeki ~ap
ltasını sallıyarak selamlıyordu. 
Rıhtıma çıktıktan sonra da, ken

~isini bekliyenlere ayrı ayrı iltüat-
•rda bulundu. Saracoğlu, kendisini 
Selı\ınlıyan askeri kıtanın önünden 
,geçerken, askerin hatırını sordu. 
~ahraman Mehmetçikler, gür bir 
~sle cevap verdiler: 
"-Sağ ol!,, 
Saracoğlu, otomobiline binerken, 

lıerkesle ayrı ayrı vedalaştı. Teren-
!tiyef'in elini sıkarken: · 

"'- Çok, dedi, güzel bir seyahat 
~aptık! .. Bana gösterdiğiniz dostluk
la.ra bir daha teşekkür ederim. Ak
atna yine beraberiz değil mi? 
"- Evet .. Birlikte gidiyoruz! 
Hariciye Vekilimiz, o sırada ya· 

htnda bulunan General Halise dö-
~trek, güldü ve: 

••- Ben, dedi, bu seyahatte çok 
bıühim bir keşifte bulundum: İnsan 
fier daima sıhhatte kalmak isterse, 
r~r şeyden evvel şişman ve neşeli 
fl? arkada§ m•lmalıdır. 

lieftilz tartılmıya vakit bulama
fllln ama, bu sevahatte (Terentiyefi 
•öatererek), dostumun sayesinde bir 
laç kilo aldığımı sanıyorum: Zira 
rtuıı i§tahı, ve neşesi bana da sira
et etti: Belki iki misli gıda aldım, 
e iki misli neşelendim!,, 
l3u ne~, deger i ekilimiıin mü
hessim simasrndan da belliydi. 
atici ye Vekilimiz otomobiline bi
E!tken, halk haliı., hiç kesilmiyen, 

~laıtig gittikçe artan bir coşkunluk-
onu alkışlıyordu. 

Saracoğlunun Sözleri 
~ Saat on altıya kadar Perapalasta 
&- tirahat eden Vekilimizle konuşnu

a. gittiğim zaman, otelin alt !lalo
Unu gazetecilerle dolmuş buldum: 

tlrnan, Amerikan, Fransız, İngiliz, 
~·~~· Er.~eni, :ürk gazetecileri ve 

Utun dunya aJanslannın muhabir
E!ri, 25 gün süren ve bütün dünyayı 
ı · akadar eden bu seyahatin sırlarını, 
&racoğlunun sözleriyle çözmek ar
undaydılar. 

Saracoğlu bizi çok bekletmedi. 
e 80rulan suallere evvela şu cevap
tı verdi: 

. "- Biliyorsunuz: Mösyö Potem
•tıin Aııkaraya vaki olan ziyaretini 
de etmek ve Türkiye ile SovyPt 

~ U)(Cinıetini alakadar eden meselele
ı:.. R'Örü~mek üzere Moskovaya git· 
IQllattın. 

1 
lfer btriyle şahsen tanışmak fırsa

e~ bulduğum Sovyet ricalile bu iş
~ hakkındaki konu~malanmızm 
'l'et samimi bir hava içinde cere
~7 ettiğini ve bu ziyaretin her iki 

, 1 let arasında eskidenberi mevcut 

1 "'- dostluğun bir kat daha artma
'hi~~. \'esile olduğunu ıizlere söyliye-

•rını. 

lltı~Oakovadan, ileride konmımalan· 
la.tı' devam etmek üzere, iyi intiba

h il BYrddım. 
Q\ı • 

~litı ~ıyaret, bir çok dostluk teza· 
•il'leerıne vesile te~kiJ etmek itiba
._,llt' de, ayrıca faydalı olmuştur l,;.a-

•lldeyim. 

\ıı~Oskovada gördilklerim arasında. 
lla.ı, 'Ssa Yeraltı treni ve Volga ka · 
'hı~~ her ınillet için gurur duyulacak 

b eserdir. 
"ltn .. 

>ttte uz temelleri atılmı~ olan ~o,·-
"ıtı" "

1 
sarayı da. iki üç sene sonra hu 

ti\' ' fak eserler arasına karı~acak-
~ . 
~ ~ •nl Pakt Hakliında 

t,l'l'ıasll'ı.i beyanatını bu hamleyle 
~ttlc~ı~a1: Hariciye Vekilimiz, ga· 
l!qlt· rın ımzalanan pakt hakkın
% 

1 s-uaııerine de şu cevapları ver-.. 
"' tl"l\J:alanan mukaveleler. mem 

ı MOLOTOFLA, 
I SARACOGLU 
· ARASINDA 

Moskova. 20 (A. A.) - Tas a
jansı bildiriyor: Tiirkiye Hari
ciye Vekili B. Şiikrii Saracoğlu, 
Sovyetler Bir1iğ'i Halk Konıi- ) 
serleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Halk Komiseri R. Molotof'ıı şu 
telgrafı göndermiştir: 

"Sovyetler Blrllğl ua:rlsinden ay
rıldığım sırada, Sovyet rlcalf ile Sov
yet makamatı tarafından göıterllel'I 

aamlml ve ml .. flrperverane kahul· 
den dolayı hararetfl teıekkUrler!mi 

1 

ifade etmek lıterlm. Hakkımda 2l.is- ' 
terllen doıtane lhtlmamlar, memle
ketlerfmlz arHında mevcut ananevl 
münHebetlerfn mümeyyiz v11fı olan 
mütekabil aamlmiyetl ve dostluğu 
bir kere daha mOtahede etmek fırsa 
tını bana vermlt olan Sovyet devlet 
rlcalf ile yaptığım temasların unu. 
tutmaz lntlbalırından mUJhem ola
rak. de01tmez doatluk hlaferlmln ka
buJUnU ve 8ovyet hUkOmetfne, 9Uk· 
ranlarımın lbllğını rica ederim, B. 
Reia.,, 

B. Molotof, B. Siikrü Sarar
oğluna şu telgrafla mukabele 
etmiştir: 

"Samim? sözlerinizden ve ifade 
ettiğiniz duygulardan dolayı size 
çok mütetekklrlm. Moıkovada ya
pılan fikir teatilerinin, Sovyet Rus
ya ile TUrkiye arHında mevcut ıior.• 

söyleniyor?,, 
Saracoğlu yine güldü: 
"- Ustaca ağız arıyorsunuz .. Ya· 

ni, Ribbentrop'tan bahsetmek isti
yorsunuz değil mi?,, 

Ciddileşerek ilAve etti: 
"- Hayır .. Onunla konuşmak fır

iatını bulmadım!,, 

Bize, ileride daha uzun konuşmak 
vaadinde bulunan Hariciye Vekilı· 
mizi artık istirahate bırakmak lazım 
dı: Zira pek az sonra, Ankaraya ka
dar sürecek olan kısa ve yeni seya
hatine başlıyacaktı: 

Veda vesilesile, onun bize, büyük 
bir samimiyet ve iman ile: 
"- Demir gibiyiz!,. derken yum

ruklaştırdığı yapıcı elini bir defa 
daha sıkmak fırsatını kazandık! 

Ayrılırken, gözüm, Saracoğlunun 

masası üzeridneki kağıda kaydı ve 
anladım ki. yalnız kalır kalmaz Ha
riciye Vekilimizin yapacağı ilk iş 

o kağıttaki satırları tamamlamak, 
yani Başvekilimizden aldığı tebrik 
telgrafına cevap yazmak olacaktır! 

Saracoqh! Ankarada 
Hariciye Vekilimiz, dün akşamki 

Ankara ekııpresine bağlanan hususi 
vagonla şehrimizden ayrılmıştır. Bu 
sabah Ankarada bulunacak olan Sa
racoğlunu, Haydarpaşa istasyonunda 
kendisini ı;abahleyin karşılamış olan 
zevatla birlikte, büyük bir halk ka
labalığı uğurlamı , ve onu ayni şid
detle, ayni samimiyetle alkısl:ımıc:ttr. 

N. S. 
Geceki Ziyafet ı 

tane mUnHebetlerl tekrar teyit et· 
tlğlnl mU,ahede eylemekle keza ı,ah· 

1 

tlyarım. Doıtane duygularımın l<a
ı bu~UnU rica ederim, B. Vekil.,, 

1

1 Dün gece, saat 20 de İstanbul valisi 
Lutfi Kırdar, misafir Sovyet harp gn

' mileri erkanı şerefine Park Otelde 
leketirn ve milletim ic;in çok hayırlı bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet. bü
neticeler verecek mühim vesikalar- yük ve samimi bir neşe içinde. geç 
dır kanaatindeyim. Yine kaniim ki. vakte kadar sürmüştür. 

bu mukaveleler, Türk - Rus dostlu- Romanya Sefiri 
ğu üzerinde en ufak bir men!i tesir 

Londra, 20 <Hususi) - Romanva
yapmıyacaktırl,, 

nın Ankara elçisi bugün Türkiy~ Ha-
Meslekdaşlardan birisi, Har!ciye riciye Vekili Saracoğlu ile İstanbulda 

Vekilimizin seyahatinin uzaması et-
görüştükten sonra derhal Bükreşe 

rafında çıkan rivayetlerden bahset- hareket etmiştir. 
ti. Saracoğlu gülümsiyerek: 

Açılış merasimini yakmdan gör
mek üzere bütün civar vilayetlerden 
gelen binlerce kişinin de katıldığı 
en binlerce halk erkende?l merasim 
5iahasını doldurmuştu. 

Davetliler Enurumda 
Davul, zurna sesleri bandoların 

ahengine karışmakta ve halk bu se
vinç havası içinde büyük bayrama 
iştirak iç.in hususi trenlerle gelmek
te olan misafirleri sabırsızlıkla bek
lemekteydi. Sabaha karşı gelmiş o
lan ilk ve müteakıben saat 7 de ge
len ikinci trenden sonra Nafıa Veki
li Fuat Cebesoy, Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya, Adliye Vekili Fethi 
Okyar, Maarü Vekili Hasan Ali Yü
cel, Riyaseticümhur umumi katibi 
Kemal Gedeleç, Parti Genel Sekre
teri Fikri Tuzer ile Dr. Maıhar Ger
menin riyasetindeki Mill~t Meclisi 
heyeti, Temyiz, Divanı Muhasebat, 
Şurayı Devlet Reisi ve azalannı, 
Parti Umumi idare heyeti balarını 
ve diğer zevatı getirmekte olan ü
çüncü tren de saat 9.30 da Erzıı,.um 
istasyonuna varmıştır. 

Merasim BaJhyor 
Vekillerimizin kürsü önüne gelme

lerini müteakıp muzika İstiklal mar
şını çalmış ve ilk olarak kürsüye ge
len belediye reisi Mesut, rahats12:lığ1 
do1ayısile İstanbulda bulunan Üçün
cü umumi müfettiş Tahsin Uzerin 
kendilerile birlikte kara günler yaşa
dığı Erzurumluların bu güzel bay
ramlarına iştirak edemediğinden duy 
duğu teessürü bildiren ve onların en 
güzel temennilerle kutlıyan telgraf
larını okumuş ve Erzurum halkı adı
na söylediği nutukta, bu mesut güne 
kavuşmak için Erzurumluların çek
tikleri hasret yıllarının anlarına ter
cüman olmuştur. 

"- Evet.. Dedi, onları ben de 
hayretle duydum .. Fakat. bunun se
bebini, benden ziyade, o rivayetleri 
çıkaranlardan 'Sormalısrnız... Zira, 
dostane konuşmalarımızın uzamasın
da, gayri tabii ihtimalleri hahra ge
tirebilecek hiçbir fevkaladelik yok
tu. Konuştuklarımız. Rusyayı, Frarı
sayı, İngltereyi ve Türkiyeyi, yani 
dört devleti birden ıüakadar ediyor
du. Aramızda geçen muhavereleri. 
orada bulunmıyan alAkadarlara da 
duyurmak, ve onların düşüncelerini 
de öğrenmek, elbette zamana müte
vakkıftı: Bu beklemek zarureti sa· 
yesinde de, ben, Moskovadaki büyük 
yenilikleri, yakından görmek fırsa

tını kazanmış oldum!,, 

Uç Devlet Reisi Arasında 

Fransız gazetelerinin kendisinden: 
"Balkanların en olgun diplomatı,, 

unvanile bahsetmelerile iftihar duy
duğumuz Saracoğlunun, devamlı bir 
tebessümle, ve resmi beyanatının 

tamamlanışından sonraki musahabe 
sırasında verdiği bu güzel cevabt da, 
buraya ilave etmekten kendimi ala
madım: 

Bir iki Sual Daha 
Hariciye Vekilimiz, daha sonra. 

bir sualimize daha muhatap oldu: 
.. _ Dünya siyaseti hakkıtıdaki 

düşünmenizi bildirmek lutfunda bu
lunmaz mısınız?,, 

SaracoC:lunun yüzünde yine o sı
cak tebessüm belirdi: 
"- Onu. dedi, ben sizden sora

caktım: Zira siz, havadislerin mem
baındasınız! ., 
"- Ecnebi gazetelerinde okudu

muza göre, şu anda, havadislerin 
membaı. sizin ayrıldığınız yerdir .. 
Bize, sizi son sualimizle taciz etmek 
cesaretini veren de bunu hatırlayış1-
mızdır? ., 

"- Evet .. Yalan değil.. Filhaki
ka, herhangi bir devlet merkezi. ha
diselerin seyri icabı, hazan siyasi te
masların tekasüfüne sahne olabilir. 
Fakat ben orada, dnha ziyade bizim 
i~imizle alakadardım.,. 
"- Orada yabancı bir devlet mü

messiliyle temasta bulunduğunuz 

Teati Edilen Telgraflar 
(Başı 1 incide) 

dostluğu ve kar,ılıkh saygıyı 
tetviç ettiğini söylemit ve Tür
kiye ile Türk milleti hakkın

daki refah ve saadet temenni
lerini tekit etmittir 

* Paris, 20 (Hususi) - Türk - İn· 
giliz - Fransız ittifak muahedesinin 
akdi münasebetile Fransa Cümhurre
isi Mösyö Lebrun ile 'fürkiye Cüm
hurreisi İsmet İnönü samimi tebrik 
telgrafları teati etmişlerdir. 

Chamberlain ile Refik 
Saydam Ara11nda 

Ankara 20 (A. A.) - Chamber -
lain tarafından dün akşam Dr. Re -
file Saydama çekilen telgrafın metni 
aşağıdadır: 

Ekselans Dr. Refik Saydam 
BaşvekiJ 

ANKARA 
BugOn mcmleketlerimiz ve Fransa ara

sında imz:ılanan karşılıklı yardım mua
hedesinin akdi mUnasebetlyle ekselfınsı

nı:ı:a samimi temennilerimi ve tebrikle
rimi ıahsen bildirmekle büyük bir mem· 
nuniyet his~e~tnekteyim. 
tlc: memleketin mUşterek menfaııtlerlmi

ze hizmet için te dki mesai huqusundakl 
kati karar ve azimlerinin bu yeni delilini 
memnuniyetle karşılıyor ve bu tesrlki me
sainin imza ettiğimiz muahede ile tesiş e
dilrm politikanın inkişafı dairesinie de
vamını itimatla derolş ediyorum. 

N. Chamberlain 
Dr. Refik Saydam aşağıdaki tel

grafla mukabele etmiştir. 
Ekselans N. Chamberlair 

Başvekil 

LONDRA 
Türkiye - f ngiltere ve Fran11a arasında 

kar;ıılıklı yardım muahedesinin imzıısı 
milnac:ebetiyle ekıı;elı\nsları tarafın:\qn gnn 
derilen mesajı en büyük memnuniyetle 
aldım. 

Milnec:ebetlcrlmlzde bu sur~tle açılan 

yeni devre içinde, itimatftver \•e dostane 
teşriki mesaimizin memleketleriınlz ve 
etra!mda birleştiğimiz ülkü için mt'sut 
neticeleri itibarile velut olacağına kani bü
lunuyorum. 

Saydam 

Daladier ile Saydam 
Arasında Telgraflar 

An.kara 20 (A. A.) - Türkiye • 
Fransız - İngiliz - karşılıklı yardım 
muahedesinin Ankarada imzası mü. 
nasebetiyle, Fransız Başvekili Ed _ 
vard Daladier, Başvekil Dr. Refik 
Saydama, telgrafla bir mesaj gön -
dermiş ve Dr. Refik Saydam bu me
saja telgrafla cevap vermiştir. 

Teati edilen mesajların metni a. 
şağıdadır: 

"Fransa ile Türkiye tarafından geçen 
23 haziranda alınan taahhiltler!n nEticeııl 
olup, iki memleketin tesanüdUnu teyit e
den anlaşmaların lmzalnndıtını şu stıatte, 
Fransayı TUrklyeye baklıyan dostlu": bt>ğ
larının dRha zi;vade kuvvetlendiğini ve iki 
memleketin menfaat ve ideal mfisareketl
nln resmen ifade edildiğini görme'<ten 
müleve!Ilt derin mf'mmınivettmı ekse-
1An~larına beyan etmekle bahtiyarım. 

Bugiln, bütün h!ir mllletterin hukuku
nu slyanet için çarpışan bütün Fı·nnsız
lara tercUman olarak, Fransan•n kardeş
çe ııelamını, dilriist ve knhrnm:ın TQrk 
milletine iblAğ ediyorum. 

Dalculier 
Türkiye ile F ran-:a arasındaki karsılıklı 

yardım muahedesinin imza~• mUnasPbeti
le, ek.,elAnsınızın bana göndermek lütfun
da bulunduğu dostane mesajdaıı derin su
rette mUtehassls oldum. Dün altına imza
larımızı koyduğumuz muahedeııln, mem
leketlerlmlzl birbirine bağlıyan dostlu:t 
ballarını etrafında tanin t'!ttl.iml7. yük
sek ideale, halisane bir hi~mette buluna
cağına kanaatim vardı'f. 

Türk milletinin ve Cümhurlyet hükü
metlnln kardt-şçe selAmını asn ve kr.hra

man Fran.,ız milletine lblAğ et.'Tlekle bah
tiyarım, Bay Ba~vekil. 

Saydam 

Hattı yapan mühendis Sadri de 
hattın ilk kazmasının 1933 te Sıvas· 
ta vurulduğunu, 6 senede fevkalbeşer 
mesai ile ve 153 tünel açtlarak bu i· 
şin başarıldığını, Haydarpaşadan Er
zuruma 45 saatte gelineceğini ve yo
lun 72 milyon liraya çıktığmı anlattı. 

Belediye reisini, kürsüde Nafıa 

Vekaleti belediye inşaat dairesi reisi 
Razi ve vali takip eylemiştir. 

Vali Haşim, en heyecanlı üadeler
le, Türk milletinin, Türk ordusunun 
yüksek kahramanlık ve fedakarlığı
nı üade eylemiş, Ebedi Şef Atatür
kün eşsiz kahramanlığını, aziz hatı
rasını yadeylemiştir. 

İstasyon dışındaki bu merasimden 
sonra tekrar istasyona gidilerek bu
rada kurulan takın kurdeleleri hayır
lı temennilerle kesilmek suretile Sı
vas - Erzurum hattı Nafıa Vekili 
Ali Fuat Cebesoy tarafından saat 11 
de resmen işletmiye açılmı§tır. 

Nafıa Vekili "Uğurlu olsun,, diye 
kurdeleyi kesti. Lokomotif iki tren 
katarı alkışlar, düdükler. muzikalar 
arasında takın altından geçti. 
Hattın küşat resmini müteakıp şeh 

re giden valilerimizin huzurile mü
fettişlik, binasile vali konağının ve 
halkevi binasının küşat merasimleri 
de yapılmıştır. 

Nafıa Vekilinin Nutllu 
Hatiplerden sonra kürsüye gelen 

Nafıa Vekili söylediği nu~ukta ez-
cümle demi~tir ki: 
"Sayın yurtdaşlarım; 

Bugün büyük Türk ulusunun yeni 
bir mazhariyetini kutlamak için bu
rada toplanmış bulunuyoruz. Halk, 
idare ve hakimiyetinin yegane kalp
gahı olan Büyük Millet Meclisinin 
sayın mümessil ve İcra Vekillerile 
kahraman ordumuzun Parti ve hal
kımızın güzide rükünleri ve mürntaı 
idare amir ve memurlan ile birlikt'3 
Erzurum demiryolunu resmen işlet
meğe açıyoruz. Bu feyizli eserle yeni 
Türk devletinin b!nlsi Ebedi Şefimiz 
Büyük Atatürkün inkılap ve terak· 
ki hamlelerini yüksek başarılarla 

perçimliyen ve bu arada demiryolu 
siyasetinin yüce hamisi olan Milli 
Şefimiz Cümhurreisimiz İsmet İnö
nünün yüksek gayretlerinden biri 
daha tahakkuk etmiş bulunuyor. Bu 
suretle eski idare ve yıllarda ümran
dan geri kalmış olan bu diyarlara 
refah, hayat ve saadet getiren yeni 
demiryolu Şarkın bu güzel bölgeleri
ni milli bünyemizin feyyaz kaynağı 
olan hükumet merkezine ve Garp vi
layetlerine bağlanmış ve yakınlaştı
rılmış bulunuyor. Bu vesile ile çok 
eski zamanlardanberi Şarkta Türk
lüğün şerefli bir merkezi olan ve bu
gün yepyeni bir medeniyet manzu· 
mesi halinde yeni bir umran hayatı
na kavuşan Erzurum ve havali5ir.de
ki yurttaşlarımıza Büyük Cümhur
reisimiz İsmet İnönünün se!imıl~rile 
iyilik dileklerini ve sayın Başvekili· 
miz Refik Saydamın sevgılerini sun
mak benim için de ayrı br bahtiyar
lık teşkil ediyor. Bu şerefli vazifeyi 
fahr ile ifa derken, aziz illkemizin 
çelik ağlarla örülmesi için (;ümhuri
yet hükumetleri zamanında alman 
isabetli tedbir ve teşebbüsleri hür· 
metle kaydetmek ve bu mevzu üze
rinde geçirilen merhaleleri kısaca 

gözönüne getirmek te yerinde bir 
hareket olur. 

Demlryolu Siyasetimiz 
Nafıa Vekili bundan sonra, Cüm

huriyetin ilk kuruluş yıllarında 
4176 kilometrelik demiryolumuz 
varken ve yabancı demir yollar1 
Cümhuriyet hükumetince satın alı • 
narak millete mal edilirken Büyük 
İsmet İnönünün. ihyakar ve azim -
kar eliyle başlayan demiryolu siya
setinin de az bir zamanda büyük bir 
inkişafa mazhar oldu/tunu ve bugü
ne kadar yeniden 3191 kilometrelik 
demiryolu inşa edilmiş bulundujunu 
anlatmıştır. 

Nafıa Vekili nutkunun sonunda 
Erzurum hattının açılmasile Türki -
yenin bu kısmında demiryolu fal'liy~ 
tine nihayet verilml§ olmıyacağını, 

bu arada Sarıkamı' - Kars hattının 
normal hale getirileceğini ve dostu
muz Sovyet Rusyanın demiryolu şe
bekesile birle,tirileeeğini izah etti. 
Adapazarından İsmetpaşaya kadar 
yeni bir hat yapılacağını da müjde
ledi. 

Nafıa Vekili. daha sonra inşa ! -

dilmekte bulunan demiryollan hak. 
kında izahat vermiş ve sözlerini şöy
le bitirmiştir: 

Aziz yurttaşlarım, 
Eşsiz zenginlikler dolu olan 

güzel vatanımızın çok eski yıllar

danberi wnr"ndan geri kalmış böl • 
gelerinde cümhur:iyet hükfunetleri -
nin planlı çalışmaları ile muhtelli 
sahalarda yükselen büyük eserleri 
cümhuriyet devrinin 16 yıl gibi kısa 
bir devresinde başarılmış bulun • 
maktadır. 

Ancak mahiyet ve hususiyetlere 
nazaran her biri büyük Türk ulusu 
için başlı başına umran, refah ve sa
adet vasıtası olan bu güzide eserler· 
le tesislerin kuruluşunda demir yol
larımızın aldığı önemli vazife büyük 
demiryol siyasetinin ısrarla tatbikin
de gösterilen hassasiyetin ne kadar 
yerinde olduğunu tebarüz ettirmek
te ve §U güneşli phikalar altında 

doğan yeni Erzurum bile bu feyizli 
hareketin yeni bir ihtimali olarak 
gözlerimizin önünde yükselmektedir. 

Sayın vatandaşlarım, 

Cümhuriyet hükumetlerinin ba
şardığı diğer işlerde olduğu gibi de
mir yol siyasetinin tahakkukunda da
hi ilgili vazüe sahiplerinin göster -
dikleri yüksek gayret milli kabili -
yetlerimiz bakımından da çok ifti
hara değer. Bu itibarla Sıvas - Er
zurum demir yoluna ait işlerin gö
rüşülmesinde öne çıkan zorlukların 
yenilmesinde değerli emekleri geçen 
mühendis ve fen memurlarımızla ta
ahhütlerini yerine getiren müteahhit 
lere ve bu hayırlı i~lerde çalışan di
ğer memur ve işçilerimize teşekkür 
ederim. Bundan batka bu mesut top
lantımıza iştirak eden Büyük Millet 
Meclisinin sayın vekil ve mümessille
rine, kahraman ordumuzun, parti ve 
halkımızın güzide rükünlerinı, müm
taz idare Amir ve memurlarımızla bü
tün yurttaşları sevgi ile selAmlarım. 

Bu suretle sözlerime son verirken 
Cihan Harbi sonunda Ebedi Şefimiz 
Atatürkün Türk ulusunu esaretten 
kurtarmıya matuf hareket ve faali • 
yetlerine ilk merkez ve makes olmuş 
olan Erzincanın çelik ağlarla hüku
met merkezimize bağlanmasına bu -
~k bir önem vermiı bulunan ve 
yüksek varlığı ile aziz yurdumuzu 
dün şimalden cenuba, bugün de garp 
tan 9arka bağlanan demlr yollarımı
zın büyük hAmisl Milli Şefimiz İs -
met İnönil ve onun izinde yürüyen 
yüce Türk ulusunun büyük adını 

sizlerin de minnet ve şükran duygu
larınıza tercüman olarak yAdederim. 

Varolsun büyük milletimiz ve 
Milli Şefimiz! 

Cer Atölyesi 
Erzurum, 20 (Hususi surette gi· 

den arkadaşımızdan) - Bu gece {elin 
gece) şaat ikide Sıvasa hareket ettik. 
Yarın (bugün) sal-nh saat 9 da Sı
vas cer atelyesi açılacak, pazartesiye 
Ankaraya gidecek ve salıya İstanbu· 
la döneceğiz. 

- Sait KESLER 

Finlandiya 
Murahhasları 
Gidiyorlar 

Londra, 20 (Hususi) ·- Finlandiya 
Hariciye Nazırı bugün Helsingf orsa 
dönmüş ve Moskova ile başlıyan mü
zakerelere devam edecek olan Fin 
murahhaslarına talinutını hazırla -
mııtır. Murahhaslar yarın Moskova
ya hareket edeceklerdir. Bugiln Fin
landiya hariciyesi namına söz söyle
miye salAhiyettar bir şahsiyet vazi· 
yetin henüz değişmemiş olduğunu, 

fakat Finlandiyanın Stokholm kon
feransından sonra kendini daha kuv
vetli hissettiğini söylemıştir. 

Koridordaki Lehliler 

Tehcir Edildiler 
Londra, 20 (Husust) - Almanlar. 

Koridordaki Lehlilerl tamamiyle çı. 
karmışlar ve yerlerine Alman halkı 
iski,n etmişlerdir. 

ZAYİ - 13089 sayı 25 8 .937 gün
lü beyannameye ait gümrük makbu
zunu zayi ettiğimizden ve yenisinı ~ı
karacağımızdan eskisinin hükmü 
yoktur - İsmet ve kardeşleri. 



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

dislerinizi fırcolovınız. 

,___ HACI BEKiR TİCARETHANESi --
New-York Sergisinde büyük bir rağbet kazandı. 

HACI BEKiR namı ve HACI BEKiR Şekerinin tadı 
Şimdi yeni dünyanın ağzında rayiha ve lezzet sembolü gibi dolaşıyor. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKiR 
lstanbul - Beyoğlu - Knraköy - Kadıköy 

Toptan siparişlerde tenzilat yapılır. Ve Bahçekapısindaki Merkez ma
ğazasına müracaat edilmesi rica olunur. , _________________ , 
lstanbul · Belediyesi llan~arı 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

30,00 400,00 Topkapıda Topkapı caddesinde 92/117,90/115 numaralı ev-
lerin enkaz satısı 

4,13 53,50 Beyazıtta Soğanağa mahallesinin Büyüktulumba çıkma-

zında 13,50 metre yuzlu 10,70 M2. sahalı Belediye malı 

arsa satısı 
23,79 317,20 Aksaray yangın yerinde 24 üncü adada 63,44 metre mu-

rabbaı yüzsüz arsa satışı 
22,16 295,48 Bebek - İstinye yolu üzerinde Balta limanında yıkılan 

9,00 

binalardan tahassül eden mermer ve demirlerin satışı 
Senelik kira 

120,00 Tepebaşmda Meşrutiyet caddesinde 10 numaralı dükka
nın kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri lle ilk teminat miktarları yukandn yazılı işler ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuştur. İhale 6/11/939 Pazartesi günU saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamel~t Müdürlüğü kaleminde görü
lebilir. Talilerin Hk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen sa-
atte Daim! Encümende bulunmaları. 8723) 

·GÜNES· 
Cildi yakar ve kırıştmr. Soğuk 
ve rüzgar deriyi sertleştirir. Yü
zümüze temas eden havanın toz
ları mesamatını kapatarak üra-

zata mani olu4. 

Cildin bütün bu inza ve 
kusurlarına mani olmak 

için siz de cildinizi 
hergün a.ktam.ları 

KREM PERTEV 
ile masailayarall 9ıdalandırınız 

KREM PERTEV, açık mesamatı kapatır. Cild adale
lerini besler, yorgun deriyi canlandırarak tazelik ve 

gençlik bahşeder. 

Mimari Şubesine Yeniden Talebe Alınıyor. 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 

Kadronun genişletilmesi dolayısile akademinin mimari şubesine müsabaka im
t~ıanı ile yeniden 30 talebe alınacaktır. 

Evvelce imtihana girmiş olanlar dahi yeni mUracaatlar vfıki olduğundan tek
rar imtllıana tabi tutulacaklardır. ,İmtihanlar 26 - 10 - 939 perşembe günü saat 
9 da başlıyacaktır. 25 - 10 - 939 akşamına kndar vfıki olacak müracaatlar kabul 
olunacaktır. Bir tarııftan tedrisata başlanmış olması dolayısile muhabere ve inti
zara zaman müsait bulunmadığından evrakını tamamlamıyanların müracaatı ka
bul olunrnıyacaktır. 

İbraz edilmesi kabeden vesikalar sunlardır: 
A - Beyanname (İdareden alınıp doldurulacaktır.) 
B - Nüfus hilviyet cüzdanı tasdikli sureti. 
C - Aşı şahadetnamesi ve sıhhat raporu "Tasdikli., 
D - 12 kıta 4,5 X 6 ebadında fotoğraf "Alaminüt olmıyacak 

r af kAğıdı lizerine basılmıs bulunacak ... 
E - Lise bitirme ve olgunluk diplomaları (Asılları) 

F - Tahsile fasıla verilmiş ise, iyi hal vesikası. __ .. _ .. (8730) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:, 
Nevralii, kırıklık ve bütün ağrd\Jrınızj derhal lr@s•r. 
- icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir. -

Sahibı ve Neşriyat Müdürü HaJil LOtfü OÖRD0NC0. Gazetecilik ve 
Ne~ri:vat T. L. $. RasddıITT ver TAN M~thaa~ _._ 

21 - Hl - 939 

Sıhhat Vekaletinin Resmi Ruhsatını Haiz 

KASE 
KAN,. KUVVET, IŞTiHA ŞURUBU 

Baş, DIŞ, ağrılarını, ROMATiZMA sancılarını, SINIR rahatsızlıkla
rını DERHAL Geçirir. 
GRİP. NEZLE ve SOGUK ALGINLIGINA karşı müessir ilaçtır. İca

bında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 

FOSFARSOI ... , kanın en ha~·ati kısmı olan kıı-mızı yuvarlacıkları taze· 
liyerek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder .. Viicuda de\'amh genc:lik. 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları. uykusuzln~u 
ve fena diişüncclcri giderir. Muannit inkıhazlarda, horsak tcnıheIU. 
ğindc, Tifo. G.-ip, Zatiirrceyc. Sıtma nekahatlcrindc, Bel gevşck1i~i '\"C 

ademi iktidarda ve kilo almakta sa ~·anı hayret faidelcr temin eder. 
FOS FA R S O L Ü ; Diğer biitiin kuvvet şuruplarından ayıran ha~lı-

ca hassa: devamlı bir urctte Kan. kuv' et .. htah 
temin ctıncs i ve ilk kullananlarda bile tesirini 
derhal gc;stcrmcsidir ... 

Sıhhat Vekaletinin .-csmi mibaadc~ini haizdir. Her ecLancdc bulunur .. 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Sulh mahkemeleri için pazarlık suretile 105 ton Türk Antirasit kömü

rü ıılınacaktır. 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 

Muhammen bedel 2311 lira olup mm:akkat teminatı 173 lira 25 kuruştur. ı - 939 - 940 ders yılı müsabaka iıntiha nlarınn girerek kabul edilen talebeden 
ikinci sınıf imtihanına tallp olanlar, Pazarlık 26/10/939 Perşembe günü saat 14,30 da Sirkeci Ac;ir Efendi sokak 13 nu

maralı Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. Şartnamesini tatil glinlerinrlen 
maada her gün mezkur dairede görebilirler. İstekliler kanuni vesikaları h~mil 

bulundukları halde mezkur gün ve saatte zikri geçen dairede toplanacak Satınal-

2 - Avrupııdnrı dönerek mekteöe mi.lra caat etmiş bulunan tıılcbedcn imtihan ve• 
ya yoklamaya tfıbl cıl. nlnr ile, 

3 - Avrupadıın dönerek mektebe girmek için bir giri imtihanına tilbi tutula· 
caklıırın, ma Komisyonuna müı·acaatları. (8691) 

imtihıınlnrı 23 ve 24 Blrlncitesrln l!l39 pnzartcsl ve alı ırilnleri snbahlnrı c:nnt <9) 
da b:ışlamak iizere icra edıleceklir. r'azla iı ahııt almak için mektebe mi.mıc.uıt edil· 

Pınarhisar Panayırı ve Pehlivan Güreşleri mesi. (8536 ı J 
Her sene açılmakta olan Pınarhisar sonbahar hayvan ve Emtia Panayırı bu 

sene de 8 İkinciteşrin 939 tarihinde açılarak, üç gün devam edecek ve pıınayır, 
panayırdan bir gün evvel yani 7 İkinciteşrin 939 tarihinde Büyuk pehlivan gü- İstanbul Valiliğinden : 
reşleri yapılacağı ilan olunur. (8684) İstanbul Maarif ;\fücliirlüğünde açık bulunan 10 \ e 15 lira maaşlı ·ki memu 

riyete orta okul ve lise mezunlarından musabııkıı ıle memur lımıcaktır . .\!iısll 

bıkların daktilo bilmesi şarttır. isteklilerin mUsbit evraklaı ıyle birlikte 31/~ 
J.939 tarihine kadar İstanbul Maarif Miıdurlüğiıne müracaatı rı ilfın olunur. (8609 Devlet Limanları tşletme Umum Müdürliiğünden: 

1 - Devlet Limanları Umum müdürlilğü İzmir şubesi emrinde çalıştırılmak 
üzere bir deniz insaiye mühendisi ıılınacaktır. 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : · 2 - İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarile idaremize müracaat etmeleri il~n 
olunur. 

A) Diploma, 
Tıp fakültesinde münhal bulunan 20 lira asli ınaa•lı hesap ve !.!5 lirn nı;li m9 

aşlı dosya memurlukları için kanuni \'asıfları haiz taliplerin 27 teşrinievvel 193 
günü akşıımına kadar adı geçen dekanlığa mı.iracootlnn. Dusya memurluğu içi B) Şimdiye kadar çalıstığı yerlerden alınan vesikalar, 

C) Fotoirafü bir istida. fransızcaya vukuf tercih hakkı verir. (8687) 

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk Fındığını 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Türli vatanının da her köıesine yayacali, herllese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli T ü r k 

fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaılara sunmağa 

hazırlanıyor. 

ASLAN VE ESKIHISAR 
MÜTTEHiT ÇiMENTO VI 
SU KiRECi FABRİKALAR 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Dördüncü davetname 

ikinci ilan 

Aslan ve Eskihisar müttehit 
ı mento ve su kireci fabrikaları aJl 
1 nim şirketi hissedarlarının aşağıd 

,a j ki ruznameyt miizakeı:e etmek üı 
- re üçüncü defa fevkalade toplantı 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Şeraiti kanuniyeyl haiz talip zuhur etmemesinden dolayı ihalesi yapılamıyan 

Sirkeci Rıhtımı önündeki Batık demir ve zincir enkazının çıkarılması işi Yeniden 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur, 

Muhammen bedel 20,000 liradır. 
İhale 27/İlkteşrin/939 cuma günü saat 15 de Mıntaka liman reisliği binasında 

tlüteşek.kil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin teminat makbuz veya mktuplarile birlikte ticaret odasına kayıtlı 

olduklarını ve kazanç ruhsat ve unvan tezkerelerini ve bu işe ehliyet ve iktidar
larını mübeyyin vesaiki ITfUteberelerini havi ve 2490 sayılı kanunun 32 inci mad
desine uygun şekilde zarflanmış teklif mektuplarını ihnle saatinden bir saat ev
veline kadar komisyon riyasetine vermlerl ve şartnamesini gönnk ve almak is-
tiyenlerin her gün riyaset idare ŞUbesine müracaatları ilan olunur. (8452) 

HASAN AYRALI DAVET 
1200 kilo tire çorap ipliğini mukavele ile vermeyi taahhüt eden ve ~östermiş 

olduğu kanuni ikametg!lhında bulunamıyan müteahhit Hasan Ayralın 23/10/939 
günü akşamına kadar komisyonumuza müracaat etmesi liızumu tebligat mahiye-
tinde ilan olunur. (8580) 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
"Sirop Pectoral .. 

Eski ve yeni bütün öksürük· 
leri geçirir, balgam söktürür, 
brontlan temizler, nezle ve 
gripten korur, göğüsleri zayıf 

olanlara bilhaaaa faYanı 
tavsiyedir. 

iNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

, 

~ .................................................. , 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden : 
Balat atölyemizde mevcut tamirattan kalma 60 - 70 ton kadar mavna aksa

mı bozuntu odun 23/10/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat üçte pazarlık
la satılacaktır. 

İsteklilerin bildirilen vakit ve saatte rıhtımda umum müdürlük binasında 
toplanan alım satım komisyonuna müracaat etmeleri ilAn olunur. (8614) 

davet olundukları 29 eylı.il 1939 V 
hinde Ticaret kanununun muadd 
386 ıncı maddesinin lüzum ~öster<l 
ği nisabı içtima hasıl olmadığınd!I 
mezkur şirket hissedaranı aşa~ 
yazılı ayni ruznameyi müzakere . e 
mek üzere 8 teşrinisani 1939 tarıJı 
ne müsadif çarsamba j:{Ünü saat 
te Beyoğlunda İstiklal caddesi11 
Serklidoryan (Cercle d'Orient) b. 
nasında dördüncü bir fevkalade iç 
maa davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat : 

1 - Şirket sermayesinin tez~·i 
2 - Şirket dahili nizamn:ımes 

nin muaddel 14 üncü maddesinin 1 

dili, 
Muaddel 14 üncü maddenin sC 

li hazırı: 
"Şirketin umur ve masalihi ııe 

yeti umumiye tarafından mansuP 
iiçten dokuza kadar azadan mürt 

1 kep bir meclisi idareye ihale otıl 
nur. Meclisi idare azalık müddet~ 
sene olup her sene kıdem itibarı 
bunların süliisü tecdit olunur.,, 

1 Muaddel 14 üncü maddenin ti 
dilden sonra alacağı şekil: 

"Sirketin umur ve mesalihi ııt 
veti umumiye tarafından mansıı~ 
üçten yediye kadar azadan müt' 
kep bir meclisi idareye ihale olıl11t 
Meclisi idare azalık müddeti üç ; ıı 
olup her sene kıdem itibariyle b 
ların sülüsü tC>cdit olunur.,, 

Ticaret kanununun 385 inci !1\9 


