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TEMASLAR BiTTi 
ln9iliz ve Fransız 
Generalleri Dün 
Hareket Ettiler 

Bir Rumen Gazetesi, "Ankara Paktı, Türkiyeyi 

Balkanlarda RoJ Oynamaktan Menedemez .. Diyor 

SOSYOLOJi 
lsmall Hakliı laltacıoğlu 

YENi ÇIKTI 
150 Kuru~ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Sah$ yeri : Yeni 'Adam 
' 

Almanyada Endişe Var 
Nazi Liderlerinin de iştirak 
Edecekleri Yeni Toplantıda 
Kat'i Kararlar Bekleniyor 

Berlinde Faaliyet 

Gene Bir Sulh 
Taarruzu 

Bekleniyor 
Almanyanın Hedefi 

lngili~ imparatorluğunu 

Taksim Etmekmiş 1 
Londra, 22 (Hususi) - Her 

Hitlerin, bütün Nazi zimamdar
larını mühim bir içtimaa davet 
ettiği ve bu içtima eınasrnda mü

Garp Cephesinde 

Sarre Civarı 
Kısmen Su 
Altındadır 

Müttefikler Garpte 

Mevsimsiz Bir Taarruza 

Girişmiyecekler 

General W eygand evvellri gün Çankayadan aynlırken 
. him kararlar verileceii teyit e

dilmektedir. 

Londra, 22 (A.A.) - Bu aJi. 
tam radyoda verdiği nutukta, İn
giliz Harbiye Nazırı Hoar Beli
ıha, Büyük Britanya ile Fransa· 
nm askeri faaliyetlerini tebarüz 
ettirdikten ve harbin neticeıine 
olan kati itimadını ifade ettikten 
aonra, Almanyanm kullanabile-

Ankara, 22 (A.A.) - Memleketimizi ziyaret etmi• olan lngi
ıız Orciua ınucanı Or.eeneral Wcncl ıı-..:: m4i)eli Uc Fran
sız Şark orduau komutanı Orgeneral Weygand ve maiyeti, bu ıa
bah aaat 8 ve 8. 1 O da tayyarelerle Ankaradan ayrılmı,lar ve Türle, 
İngiliz, Franıız bayraklariyle donatılnut olan Hava Yollan mey
danında Genel Kurmay İkinci Batkaru Orgeneral Aımı Gündüz, 

Daha Vakit 
Var mı? 

Yazan: Lloycl George 
(Eski İngiliz Baıvekili) 

A lmanya ile garp devletleri a. 
rasında geveleme şeklini a

lan harp devam ediyor. Radyolarda 
ve gazetelerin baş sayfalnrında Zig
frld hattıt11n herhangi bir yerinde 
bir kaç tayyare arasında bir çarpış
ma, yahut 300 kişile yapılan bir ta
arruzdan bahsediliyor. Cihan harbi. 
nin ilk haftalarında göriilen vahşi 
harp dehşetinde birmuharebeye şahit 
olmuyoruz.O vakit harbeden devlet
ler işe ciddiyetle girmişler ve ciddi 
şekilde harp etmişlerdi. : 

Hitlcri ciddi bir harbe girmekten 
alıkoyan sebep ne olursa olsun her 
halde garp demokrasilerine şiddetli 
bir darbe indirmekten çekiniyor ve 
garp devletleri de ayni tereddüdü 
gösteriyorlar. 

Tayyarelerimiz henüz Alman !ab
rikalannı bombalamadı. Fransız or
duları henüz Alman hatJ.ımna hü
cum etmediler. Denizlerde başlıyan 
harp henüz ciddi bir harbin alması 
lazım gelen şekli almadı. Şimdiye 
kadar iki taraf ta vakit kazanmakla 
değil, mevzi almakla meşguldür. Hiç 
biri harbi bir kaç hafta uzatmakla 
fazla bir şey kanacağına kani 
değildir. 

Fransız ordusu mükemmel surette 
organizedir. Teçhizatı fevkaladedir. 
Asker iyi yetişmiştir. Toplar, tank
lar, mühimmat cepheye sevkedilmiş

Ankara garnizon komutanı Tümge. 

lneral Kemal Gökçe, Ankara merkez 
komutanı Albay Ali Demir, Genel 
Kurmaydan Binbaşı Aziz Ulusan ve 
mihmandarları ile İngiliz ve Fransız 
Büyük Elçileri erkanı ve Ataşemili. 
terleri tarafından uğurlanmış, mızı
ka İngiliz, Türk ve Fransız milli 
marşlannı çalmış ve bir bolük asker 
ihtiram resmini ifa eylemiştir. 

Wey9and 'ın Sözleri 
Ankara, 22 (A.A.) - Fransız ge. 

nerali Veygand Ankaraclan ayrılır

ken Havas ajansı muhabirine aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

"Benim ve General Wav('lin fev
kalade bir muhabbete ma7.har oldu. 
ğumuz Ankaradan ayrılırken, tarih
te ıniihim bir hadise teşkil edecek 
olan muahedenin imzasını yaşıya. 
bilmiş olduğumdan dola~ ı sonsuz 
ı>evincimi bildirmek isterim. 

Fransız büyiik elçisi Mnssiglinin 
de açıkça ifade etmiş olduğu iizerc 
Tiirk • Fransız • ingiliz muahedesi 
bir iyi niyet, akıl ve diiriisti e eridir 
\'e iiç memleketin samimi i hirWrin. • o 
de yeni bir devre açacaktır. 

Keza şanlı Türk ordusunun yük
sek şefi Mareşal Fevzi Çakmak ''e 
diğer münevver Türk general ve su
baylarile yapabildiğim fevkalôdc sa. 
mimi ve itimatla temaslardan dola~·ı 
da bilhassa bahtiyarım." 

Beyrut, 22 (A.A.} - General Vey. 
gand bu akşam tayyare ile Ankara
dan buraya dönmüştür. 

Bükreı Matbuatında 
Biikreş, 22 (A.A.) - Hariciye na

zırının gazetesi olan Timpul, Türk -
Fransız - İngiliz muahedesi hakkın. 
da neşrettiği başmakalesinde Ro -
manvanın resmi noktai nazarını ak
setti;mektedir. Makalede deniliyor 

Amsterdamda çıkan Telegrapb ga
zetesine göre, Hitlerin cumartesi gü
-ntia"'baJi'fin a §ama -naar~ntrumr 
erkanıharbiye, amirallik dairesi, An. 
kara, Moskova ve Roma sefirlen ile 
görüşmüş olduğu söylenmektedir. 
Alman -kttmttının rOionyaya girme
sine tckaddüm eden gün de böyle bir 
içtima aktedildiği hatırlardadır. 

Fevkalade Kararlar 

, . _-.:: 
cefi üç Ntr" fa--.ute!te IZan 

etmittir: 
"Bu metodlardan biri mütttefikle

rin mevsimsiz bir taarruza geçmeleri 
ümidi olup boş bir ümittir. Zira ku
manda heyetlerimiz, münasip göre. 
cekleri zaman gelmeden evvel as • 
kerlerimizin hayatını beyhude yere 

Bu toplantıya, Almanyanm bütün tehlikeye koymıyacaklardır. 
vnlileri iştirak edeceklerdir. Davetin Karada, denizlerde ve havalarda 
hakiki sebepleri hakkında henüz ma- ~ kati bir darbe indirme olan diğer me-
Jl'ımat alınamamış olmakla beraber, '~~ji,~''..d.l~~~' tod baht işidir. Çünkü garp cephesin. 
çok mühim meseleler mevzuubah~ de, Polonyalılarda mevcut bulunmı-
olmasaydı, Bitlerin böyle bir şey~ yan Majino hattı vardır ve düşma. 
teşebbüs etmiyeceği ihsas olunmak. /ngi/iz bombardıman tayyareleri kumandanı bir teftiş sırasında nın bu müdafaa hatlanna karşı küllL 

tadır. Hitler, Alman erkanı harbiyesi,----------------------------- .{etli kuvvetlerle yapacağı her türlü 
ile amiralliğin mümessilleri ve bir- s k 1 hücum kendisine pahalıya mal ola-

çok Alman elçileri ile diin biitün gün ıvas L t .f lcaktır. 
devam eden müzakerelerden sonra o omo 1 Şarktaki fütuhat emelleri Rusya 
bu kararı vermiş bulunmaktadır. tarafından boşa çıkarılmış olan Al-

BerHnden Stokholma gelen haber- manya, Berlin - Bağdat planından 
lere nazaran, İngilterenin muhasa. v At • • ı e vazgeçmek mecburiyetindedir. Yal-
matı tatil edebileceği hakkındn Al- - agon o yesı nız Türkiye, boyle bir emele yola-
manyada mevcut zehap Ankara mu- çabilirdi. Dost ve kahraman Türki· 
ahedesinin imzası üzerine suya düş. ye, bu yolu enerji ile kapatmıştır. İ-
müştiir. Türkiye ile yapılan muahede M 1 A 1 d rak, her türlü ahvalde halis müttefi-
bu zehabı ortadan kaldırmıştır. 43 sa era sı· m e çı 1 kimiz olmakta devam edıyor.,, 
attenberi Berlinde vaziyet ievkaliıde Sulh Bahsine Gelince 
değişmiştir. Hore Belisha, bunu müteakıp de-

Alman matbuatı IngilterC' aleyhin- nizde ve havadaki vaziyeti. Alman 

deki şiddetli neşriyatını tekrar ele Atölye Senede 1800 Vagon ve 200 Lokomotif hücumlarının, İngilterenin kapıla -
almıstır. rından çok daha mühim zararlarla 

Bütün bu haberler, Almanyada. Tamir Edecek, 700 Vagon yapabilecektir püskürtüldüğünü söyledıkten ve do-
henüz kati bir hareket tarzı tesbit minyonlarm gayretini ve tesanüdü-
edilememekten miitevellit huzursuz- nü belirttikten sonra devam etmiş.. 
luk ve endişe mevcut olduğunu gös. lir: 

termaktedir. "Hitlerin üçüncü metodu sulh tek· 
Almanyanın Hedefleri lifleri yaparak, düşmanın içine dal-

Liiksemburg, 22 (A.A.) - Alman. dığı mecradan bu say(?de kurtulma-
yada çıkan Koblentz National Blatt sını temin etmektir. Vcrılen sözde 
gazetesi yazdığı bir başmakalede Al-1 durmamak esasına dayanmca, hiç-
manyanın harp hedeflerinden birinin bir sulh teklifi nazarı itibara alına-
Bliylik Britanya imparatorluğunun maz. Muh~samatın bizim tarafımız. 
taksimi olduğunu kaydediyor ve dı- dan durdurulması için Nazi tazyiki 

(Sonu Sa. 6. Sii. 5) 

Parti Namzetleri 

ittifakla SeçildHer 

(Sonu Sa: 6, Sil: 2) 

Lig Maçlarında 

Dünkü Neticeler tir. Hiçbirinden bir eksikleri yoktur. 
Donanmamız denizlere hakimdir. De- ki: 

"Bu muahcdenin Rusyaya ait olan kısmı 
nb:alh gemilerine karşı açtığı harbi $arkta sulbü tarsin edebilecek mahiyette-
ınuvaffakıyctle bitirmiye kabiliyet- dir. Türk _ Rus müzakerelerinin inkıtaın
lidir. Bava kuvvetlerimiz bu husus. dan sonra bile iki memleket arasındaki 
takı hazırlığımız hakkınd:ı bir !ikir d~!Jfun bozulmadıimı teyit eylemekte
•ermiye kafidir. w:··~ü cihet ise Rusyanm ve Turkiyenin 

~ütün kom~ularını tatmin edebilir. Muahe
Oigcr taraftan Almanya dn half'tık1 denin imzası Türkiyeyi Cenubu Şarki Av-

( Sonu Sa. 6 S <Sonu: Sa: 6. Sli: 4) 

Ankara, 22 (A.A.) - Boş olan Ur. 
fa ve Kastamonu mebusluklarına 
22/10/1939 Pozar günü yapılan inti. 
hapta Parti namzetleri Nafıa Veka. 
Jeti demiryol inşaat dairesi reisi mü
hendis Razi Soyer, eski İstanbul me. 
busu ve eski başvekil Rauf Orbay 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Vagon ve lokomotif atölyesine ait binalar in,a halinde iken 
(Yazısı albncı ıayfada) 

Dün lig maçlarına devam edilmi§, 
Galatasaray Beykozu 4 - 1, Be!<:ik. 
tas Kasımpaşayı 3 - 1, İstanbulspor 
Topkapıyı 4 - O, Fener Süleymani
yeyi 5 - O yenmişlerdir. 

Gunün bütün spor hareketlerine 

I 
ait tafsilatı dördüncü sayfamızda bu. 
lacaksınız. 
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PENCEREMDEN 

Karadeniz 
Meselesi 

Yazan: M. Turhan TAN 

1 tanbulun Türkleşmesi, Trab
zon imparatorluğunun orta

dan kalkması. Kırımın İstanhnla 
bağlanması. bugünkü Bulgar ve Ru
men topraklarının Türk bayrağı al
tına sokulması iizerine Karadeniz 
bir Türk havuzu halini almış bulu. 
nu~ ordu. Bu havuz iizerindc Tiirk
lerlc ortaklık iddiasında ilkin Rus. 
lar kalkıştı , hu da on sekizinci a rm 
ilk yıllarındıı 'ukua geldi. 

• f<'akat o devrin Rusları, K aradcni. 
zc doğrudan doğru~ a değil, Azak de
nizi yolilc ayak basınağa kalkı~mı~
lardı. O ·mantı diplomatları Azak de. 

nizine dökiilen Don nehrinden Rus
ların ne büJ ük i tif ad eler temin e
debileceklerini ilk ağızda k a\ rıya. 

mamışlardı. DeU Petronun o nehir 
kızaklarmda yaptırdığı kırk toplu 
ve Fortercs e adlı bir geminin ansı· 

23 - 10 - 939 

zın Saraybarnunda boy göstermesi, 
iizerinc, bu gaflet biraz zail olmu sa 
da Karadenizin bikrini korumak 

Harbiye Mekte6ine yeni gelen ve mektebirı birinci sınıfını teşkil eden gençler, 'AnkaraJa Zafer abidesine merasimle çelenk koymu,lctrdır. 

miimklin olmamış ve 1812 yılına ka
dar bu Türk havuzunun bütün Şimal 
oeephesi - Kırım dahil - Çarlık 

Rusyasının eline geçmiştir. Kafkns
;.·anın elden çıkması, K aradenizin 
Şarkında Rus hakimiyet inin genişle

mesini intaç ettiği gibi, Romanya ve 
lJulgaristan hükumetlerinin yeniden 
kurulma ile de, o denizin garp sahil-

leri üzerindeki Türk hakimiyeti, on
da bir nisbetine inmiştir. 

Bununla beraber, o deniz yüziin. 
den Tiirklcrlc Ruslar ,.tarihin hiçbir 

deninde ihtilifa düşmüş değillerdir. 
Birbirini muhtelif harp sahalarında 
smamı~ ve takdir etmiş olan bu iki 
büyük milleti iki buçuk asır içinde 
sekiz, on kere miicadeleye sevkeden 
amiller, Rusların yal•ılma ihtiyacın. 
dan \ ' C Tiirklerin bu ihtiyaca - on 
sekizinci ve on dokuzuncu asırlar

da - engel olmak ıztırarında bulun. 
masından \•ücude gclmi tir. 

• 
Almanya Harp 

içinde Ne Halde? 
Bir Yolcu Anlatıyor : Çorap Alm!tk İçin İstida 

Verdik, 200 Gün Evvel Aldığımız İçin Vermediler 
Avrupa treni diin sabah yine 2 saat rötarla gelmiştir. Gecikmenin 

sebebi, yollarda yapılan muhtelif aktarmalardır. 
Yolcular arasında, Cümhuriyct bayramında Ankarada yapılacnk 

büyiik geçit resmine i ştirak etmek üzere, Edirne Erkek Lisesi, Erkek 
Muallim ve Sanat mektebi talebele- hanelerde aldılar. Herkes biribirine 
rinden ayrılan 144 kişilik bir izci ka.. 
filesi bulunmakta idi. Ayrıca 4 Al-

man iş adamı, 2 Fransız kuryesi, Bul
garistandan Türkiyeye hicret eden 
9 kişilik bir grup ve senelerdenberi 

Almanyada ticaretle i~tigal eden 
Türk tüccarlarından Hi.ısnü de ayni 
trenle gelmişlerdır. 

Bunlardan Hüsnü, harpten sonra, 
Almanyadan dönen en son Türktiir. 

içkiler ısmarlamıya, gülüp oynaşmı
ya başladı. Fakat bir kaç saat sonra 
Berlin radyosunun haberi tekzip et
mesi üzerine biraz evvel tıklım tık. 
lım dolu olan meyhaneler birdenbi
re boşaldı. Bu sevinçli günün şere-

fine cebindeki vesikalardan bir kaç 
kupon birden fuzuli yere eksiltenler, 
perişan bir halde evlerine dönmiye 
başladılar. 

Karadenizin iki komşu arasında 

kara kedi rolü oynamadığı 1856 se .. 
nesi şubatı içinde ve Pariste imzala
nan bir ahtnamc ile de sabittir. Bu 
vesikanın kısa bir fikir teatisinden Hüsnü, bir muharririmıze Almanya
sonra, Rus ve Türk murahhasları t a- daki vaziyet hakkında şunları anlat

V uika ile elbi•e 
tion zamanlarda havalaı· çok ya- 1 

ğışlı gittiğinden hiç olmazsa çocuk
lara olsun lbtik veya şoson almak 
istedim. Bütün Berlini altüst ettiğim 
halde bulmak mümkün olmadı. El
bise almak için istida verip vesika 
almak lazım. Mesela bir adam palto 

almak için istida veriyor. Eğer o
nun evinde paltosu olduğundan azı
cık şüphe ederlerse evde ani bir ara
ma yapıyorlar ve yalan söylediğin -
den dolayı beş ay müddetle hapsedi. 
yarlar. Gelmez 'en bir kaç gün evvel 

refikaya iki çift çorap almak için 
istida vermiştik. Bir gün sonra eve 
şöyle bir cevap gönderdiler: "200 
gün evvel bir çift çorap aldığınız 

kayden anlaşılmıştır. 

rafından - ki General Orlof ve Ba. mıştır: 

ron de Bronof ile Ali ve Cemil Pa-
şalardır - imzalanması, karşılıklı 

haklarla vazifelerin alakadarlarca 
ihata edilmiş olduğunu, şüphe yok 
ki, pek beliğ surette tezahür ettiri. 
yor. 

O muahedeye göre, her iki devle
tin Karadenizde bulunduracakları 

harp gemileri müsavi kıymet ve kuv-

\'ette olacak \'e mesela her devletin 
Karadeniz filosu sekiz yüz tonilato 
bliyUklüğünde altı gemiden fazla ol. 

mıyacakh. 1876 yılına kadar bu mu. 
ahede hükmüne riayet olundu. Fakat 
o yıl, Prusya devleti yepyeni bir 

Alman imparatorluğu kurmak hır
aiyle, ve sudan bir bahane ile Fran. 
sa~ ı harbe zorlarken, Prens Bismark 
Rusyanın bitaraflığını kazanmak ı. 

çin yüz dereden su getirerek, fesit 
ceşit dalavereler çevirerek, 1856 

4

m.u
ahedesinin Karadenizdeki müsavat 
bahsine taalluk eden maddelerini 
fesh ve ilga hususunda Petersburg 
kabinesini kandırmış ve o tarihten 
sonra Ruslar da, Türkler de bu müş. 
terek denizde hareket serbestliğini 

muhafazada hür kalmıştır. 

Bugün Tiirkiyeyi padişahlar, Rus. 
yayı da çarlar idare etmiyor. İstih'l 
de\ rini çoktan yaşamış, tarihin zaru
ri gösterdiği her türlü istihaleleri de 
görerek, tabii ve milJi olan hudutlnrı 
içinde ihtirassız, kinsiz bir hayat ge. 

çirmekte bulunmuş olan Türklerin 
ancak sulhe aşık ve sulhe bağlı ol-

duklan bütün medeniyet dünyasınca 
anlaşıldığı gibi, Sovyet Rusyanın is
tila siyasetine düşmanlığını da söz 
götürmez bir hakikat olarak kabul 

edilmek lazım geldiğinden, Kat'adc. 
nizin şimdiki vaziyeti ebedileşmiş 
sayılabilir. 

O halde gazete sütunlanna akse
den ve etmyen dedikodulann hepsi
ne birden "Yalan! .. ,, demek ve küre 
Uıerinde bir Karadeniz varsa da. bir 
Karadeniz meselesi bulunmadığına 

inanmak doğru olur. 

"- Bazı gazeteler Almanyada er
zak buhranı kadar para buhranı da 
olduğundan bahsettiler. Halbuki Al
manyada kağıt para pek boldur. Hat
ta son zamanlarda darpaneler geceli 
gündüzlü çalıştıkları halde kağıt pa
ra yetiştiremediklerinden 1923 de ba

sılıp Nazi hükumetinin tesisinden 
sonra toplanan Rentenmark, denilen 

kağıt paralan da tedavüle çıkardılar. 
Bunların karşılığı olup olmadığını 

bilmiyorum. Fakat bu paralar şimdi 

Almanyada su gibi harcanmaktadır. 

Yalnız, Alman iş adamlarının bu pa
ralara ne dereceye kadar itibar et
tiklerini öğrenmek isterseniz size şu 
misal kafidir: 

Tanıdığım Alman tüccarlarından 
birisi iş yaptığı maruf fabrikatörler. 
den bir zata sormuş: 

- Acaba bu paraların altın olarak 
karşılıgı var mıdır? 

Adamcağız bila tereddüt şu cevabı 
vermiş: 

- Biliyorsunuz ki, bu paralar al
tın damgalarla basılıyor. Binaena
leyh başka altın aramıya ne lüzum 
var? Altına temas kafi değil mi? 

Almanyada en rahat ye en müref
feh bir unsur varsa o da ordu men
suplarıdır. Her Alman neferinin yi
yeceği, içeceği temin edildikten baŞ
ka, günde beşer adet te nefis püro si· 

garası dağıtılıyor. Ayrıca kışlada bu
lunduğu sırada ayda 30, cepheye git
tiği zaman 60 mark maaş verilmek-

tedir. Bugün Almanyada silah altın
da bulunan askerle bunlara verilen 

paraların mJktarını duşünürsek AL 
manyada marktan çok hiçbir şey ol
madığını görürüz. 

Halk, harp iıtemİyor 

Alman halkının harpten memnun 
olmadığı şüphesizdir. Bundan 15 gün 
evvel şöyle bir şayia çıktı: Guya garp 
devletleri ile 18 günlük bir mütareke 

imzalanmış. Bunu haber alanlar se
vinçlerinden soluğu birahane ve mey 

Binaenaleyh, daha bir müddet 
beklemeniz lazımdır. Hem bili
yorsunuz ki, bir kadının senede 6 
ciltten fazla çorap alması yasaktır .. , 
Tabii vazgeçtik ve eski çoraplarla 
geldik. 

Kadınlara angarye 
Alman polisini en ziyade kızdıran 

bir şey de gıda maddeleri satan dü
kanlann önlerinde halkın toplanma
sıdır. Polis evvela dağılmalarını ih
tar ediyor. Fakat onlar mesela, et al. 
mak için sıra 9eklediklerini söylü -
yorlar ve gitmiyorlar. Bunun üzeri
ne polis: 

- Hal .. diyor. Anlaşılıyor ki, sizin 
işiniz yoktur. Hemen ilk geçen polis 
arabasını çağırıyor. Kadınları çama
şır yıkamak veya tahta silmek üzere 
kışlalara gönderiyor. 

Yahudilerin efycıaı toplanıyor 

Almanyada yahudilerin tahammül 
edilmez bir hayat yaşadıkları malum
dur. Yalnız şurasını söyliyeyim ki, 
son günlerde bütün musevi evleri a
ranmakta, askere don gömlek yapıla

cağından bahisle yatak ve yorgan 
çarşafları toplanmaktadır. Bu ev
lerde ayni zamanda yazı. ve clikiş ma

kinesi ve buna benzer madeni eşya
ya tesaduf edilirse onlar da derhal 
musadere edilmektedir,, 

1
1 

Gedikli Erbaşlar 
için Yeni Barem 

Uç Aylık 
Maaş 

Sahiplerinin 
1 

· Altı Aylık Yoklamaları 1 

Bir Kanunla Kaldırılıyor 1 

l\fiitckaitlerle dul ve yetimlel' 
için altı a yda bir yapılmakta o
la n yoklamanın kı smen kaldı. 

nlması hakkında Maliye Veka
letince hazırlanan kanun layi
Jrnsı J\Iedise \'Crilmiştir. 

Bu tayihaya göre mütekait. 
terle dullar ve reşit kız ~ocuk. 
larile yiiksek tahsile devam et
ın.iyen reşit erke k çocukla r ma

aş almak irin bizzat müracaat 
ettikleri ve fotograflı nüfus ciiz. 
danlarilc resmi senetlerini gös. 
terdikleri takdirde. bask aca ka
yıt ve m uam l ye tabi tutul. 
maksızın maaştan kendilerine 
verilecektir. 

Layihaya Gedikli Erbaşlarm T erfihi için Yeni 

Esaslar Kondu, Munzam Tahsisatlar Kald ırılıyor 
K ara, denia, hava, jandarma, gümrük ve orman muhafaza teşkil. 

lerinde müstahdem gedikli erbaşlann başka başka ve muhtelif esaslar 
dah ilinde tesbit edilmiş olan maaşlarının birleştirilmesine v" umum gc .. 
diklilere şamil bir barem kanunu tanzim edilerek maaş, harcirah, biz. 

1 
n:et, terfi esaslarının tesbit edilme-

G S t 1 sıne ve aile zammı, tayin zammı gibi • a na a r munzam tahsisat u sullerinin kaldı ~ 

Akademisi 
Geniıliyor 

rılmasına dair bir kanun projesi ha
zırlanmıştır 

Bu projeye göre, bilumum gedikli 
cı Ua lc:u . .ıı~ • • .-

şu cetvelde gösterilmiştir: 
Aslı Tutar1 

Gedikli çavuş 10 40 
Güzel Sanatlar Akademisi mimari Gedikli ön çavuş 15 50 

şubesine bu sene müracaat eden ta- Gedikli başçavuş 20 60 
!ebeden müsabaka imtihanı netice- Baş gedikli . 25 75 
sinde ~a._Inız 6~ tan~sinin alınması Terfi için asgari müddetler her rüt 
bazı şıkayetlerı mucıp olmuş ve bu- ı bede üçer sene olacaktır. Asgari müd 
nun üzerine 30 talebe daha alınarak deti iki mislinin geçildiği halde kad
bu miktarın 90 a çıkartılması karar- ronun müsaadesizliği hasebila terfi 
laştırılmıştır. Almanyada mimari edemiyenlere her riıtbede bir defaya 

Aylıklarını bizzat alamıyau 

maaş sahiplerile yüksek tahsil. 
de bulunan erkek çocuklar es. 
kisi g ibi yoklamaya tabi tutula
caklardır. 

Yoklamadan maksat aylık 
sahiplerin in maaş almak hakkı
nı m uhafaza edip etmediklerini 
tesbite, yani kepdilerinin ha~·at. 
ta olup olmadıklarını, başka ta. 
raftan maaş alıp almadıklarını, 
kız çocukların ve dul kadınların 
evlenip evlenmediklerini tahkik 1 

etmektir. 

ı tahsil ederken harp dolayısile mem- mahsus olmak ü zere mafevk rütbe 
lek~te dönen beş talebenin de ilti - maaşı verilecektir. Gedıkli erbaşların 
bakı i1e mimari şubesinin bütün mev teahhüt edecekleri hizmet müddetle
cudu 193 ü bulmaktadır. ri her sınıf için meslekte gediklilere 

Mimari şbbesine mahdut miktar- baş olduktan sonra her sene olacak-

Layihanın kabulü. ihtiyar 
mütekaitlerle dul kadınları ve 
)'etimleri her altı ayda bir be. 
lediyelerden ve ihtiyar heyetle. 
rinden ilmühaber getirmek kül
fetinden kurtaracaktır. 

da talebe alınması şikayetleri mucip tır. Gedikli Erbaş olarak on beş sene 
olmaktadır. Ancak akademi, mem- hizmetten sonra sicilleri iyi olup ta 
le.ketin gittikçe artan ihtiyacını na - terhis edilenlere üç yüz lira mükafat 
zarı dikkate alarak, her sene daha verilecektir. Elli yaşını ikmal ederek 

fazla talebe kabul edebilmek için ye- tekaüde sevkolunacaklara 750lira mü 
ni tedbirler almıştır. Eir kaç sene- kafat verilecektir. Gedikli erbaşların 
denberi bina dahilinde yerde.1 tasar- muhtelif rütbelerde hizmette buluna

bilecekleri yaş hadleri gedikli cavuş 

içi Benzin Dolu 
Bir Motörde 
Yangın Çıktı 

Dün akşam Boğaziçinde Servibur
nunda içi benzin tenekeleri ile dolu 
olan bir motörde yangın çıkmış. iki 
kişi ağır yaralanmıştır. Vaka şöyle 
olmuştur: 

ruf ve binaya yeni kısımlar ilave et
mek suretile talebe sayısı arttırıl -
mıştır. Bu suretle 935 te mimari şu· 

besine 18 talebe alınmış iken bu mik
tar, 936 da 37, ve bu sene 90 a çıka
rılmıştır. Bu tehacüm karşısında 

Maarif Vekaleti bu şube için kadro-

ya üç asistan daha ilave etmiştir. Mi
mari şubesine fazla talebe alınama
ması atölye profesör ve asistanları
nın azlığı ve yerin darh&11ndan ileri 
gelmektedir. Çünkü her talebe için 
1,80 metre boyunda ve 1 metre enin
de bir masaya ihtiyaç vardır. Hal -
buki bu masalardan yiiz tanesini i
çine alabilecek salon akademi bina
sında yoktur. 

Kaptan Rıza tarafından idare edi- Akademi direktörlüğü gelecek se-
len 18 tonluk Ankara motörii Servi· ne için de şimdiden tedbir almıya 
burnunda Sokoni Vakum kumpanya- başlamıştır. Bu arada Türk tezyini 
sına ait iskeleden 3690 teneke benzin sanatlar ve Garp tezyini sanatlar şu
yüklemiş ve hareket edecegi sırada heleri Dolmabahçe sarayının veliaht 
makinist Mehmedin ça.'lctığı kibritten dairesine nakledilecektir. Türk tez

benzinler ateşalıp yanmıya başlamış- yini sanatlar şubesi, yeni yerine şim-
tır. Bu sırada patlıyan ' ~]erden 1 diden nakledilmiştir. Bu suretle bi-
Makinist Mehmet ile t a İlyas na dahilinde daha fazla yer kazanıl
muhtelif yerlerinden ağır yaralan- mış olacaktır. 
mışlardır. Akademinin diğer şubelerinin ta-

Yangını baber alan İstinye deniz lehe mevcudu da şöyledir: Resim 
itfaiyesi derhal vaka mahalline ge- şubesinde bu sene alınan 78 talebe 
lip saatlerce uğraştıktan sonra yan- ile mevcut 138 i bulmuştur. Garp 
gını söndürmüştür. Yaralılar Nü- tezyini sanatlar şubesinde 73, hey
mune hastahanesine kaldırılmışlar. kelde 18 talebe, akademinin ayrıca 
tahkikata başlanmıştır. 60 da misafir talebesi vardır. 

40, gedikli önçavuş 43, başı;avuş 45, 
başgedikli 50 olarak tesbit edilecek
tir. Layihanın muvakkat bir madde
sine göre: 

Biluumum gedikli erbaşların bu ka· 
nunun neşrinden evvel almakta ol
dukları maaş ve tahsisat miktarı bu 
kanunla tesbit edilen miktardan faz. 
la ise muktesep hak olmak üzere al
makta oldukları maaşı alm:;ı.kta de
vam edeceklerdir. 

T A K V I M ve H A VA 

23 llkteırin 1939 
PAZART ESi 

10 uncu ay 
Arabi 1358 

Gün: 31 Hızır: 171 
Rumi· 1355 

Ramazan: 9 Birinciteşrin : 10 
Guneı: 6,17 - Oile: ll,58 
lkindi: 14,59 - Akşam. 17,18 
Yatsı: 18,51 - İmsak: -ı .s 

._ Hava Vaziyeti 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a
lman malumata gbre, hava yurdun butıin 
bölgelerinde c;ok bulutlu ve mevzii yağı h 
geçmiş, rüzıirlar bütün bölgelerde ş·mali 
istikametten orta kuvvette, Karadeni:rin 
Garp kraımlarmda kuvvetlice esmiştir. Dun 
lstanbulda hava çok bulutlu ve az yağışlı 
geçmiş, rüzılr Şimali şarkiden saniyede 
3 - 5 metre hızla esmiştir. Saat qn dôrt· 
te hava tazyiki 1016.7 milibar idi. Suhunet 
en yı.iksek 23,3 ve en dıi5tik 15,6 sant i
srat bydedilmiıtir. 
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BUGÜN 
arbin 
ukadderatı 

l'azcm: Omer Rı• DOCRUL 

M uhtelif kaynaklardan gelen ha. 
berJer, Almanyanın mühim 

il karar arifesinde bulunduğunu 
latmakta birleşiyor. 
Ba haberlere ıöre Almanya h8li 
bi ima kesmeyi dtitibunekte ve 

a göre ne yapabilecetlni hesapla· 
tadır. 

Bir cereyana ıöre Almanya garp 
beeinJ yarmak için ıöze ahnması 
p eden fedaklrlıklara herçibldl· 
d katlanacak ve garp cepheırinl yı. 
ak sulhe kavUflllak istiyecektir. 

akat bu karana kolay ~olay verile
yeceii anlaplıyor. ÇilnkU garp 

phesinde röze almacak fedakarlık, 
ç olmazsa bir milyon Almanın im

ma Hbep olacaktır. Sont'a bu fe. 
biuı kati bir neüce ver,mesi de 

)denemez. Belld bu fedaürhp 
en muharebe devam eder ve ye

fedaklrlıklann da ıöze almması
icap ettirir. Fakat Almanyanın 

cephesini yarmak veya yıkmak 
her şeyi ıise aldıjı, kat'Bdan, 
zden ve havadan eşi görillmemit 
taarruza ~tiii uman mukabe. 

b kalnuyaealı bedihidir. 
Nitekim İnsiltere Harbiye Nam 
r Bellp dtlnldl nutkunda bllhauı 
noktaya işaret etmiı ve mllttefik

ait mevkilerin pyet iyi hazır. 

oJdafunu anlatmq ve biyle çok 

ye mal oJaealuu kah ettikten son

mfittefiklerin hava Ye denizdeki 

tilnliddnine de ipret etmtı ve Al
yamıı bu yolclaki her brannı 

Ju!P1aıma.ita Usır olduldaruu aö7le-

AnlapJın Almanya ricali, son ka. 

larım vermeden en ıenlt ölçüde 
reler yapmaia lflzwn görmiişler 

umumi dtlfbcenln ne mahiyette 
dulunu tahkik etmek istemişler

• Fakat ba tahkikatın vereeefi ne-

iKi VAPUR BATIRILDI 
Bir Alman Gemisi de 
Mayine 

StokhoJm, ZZ (A.A.) - 1500 ton hacmindeki 
Guatav Adolf adındaki Norveç gemisi, birçok eşya· 
yı hamil olduiu h~lde yola çıknu' iken Shetland a. 
çıklannda hir Alman tahtelbahiri tarafında11 batırıl
mL~br. 19 kişiden ibaret olan mürettebatı, Riscayc 
adındaki ~orveç gemisi tarafından kartarılmışhr. 

Bir iafilik neücesinde batan Oteodaten isimli 
Norveç petrol ıemisinin 23 kişiden mürekkep tay
fası bir tnglliz ıemisi tarafından kurtarılmış ve 
Great Yarmouth'a götlirülmüşttir. 
Ko~dan bildirildiğine göre bir Alman s:ı

hil muhafua pmisi dün iğleyin Falatena ile l\loen 
aruında bir mayına çarpmıştır. 69 kişilik mürette
batından be~ bir sala sıtmınıştır ve öileden sonra 
bir Danimarka tayyaresi tarafından görülerek Moen 
adasma nakJedllmlf)erdir. Beı Jdfiden biri sal üs
tünde ölmüş, eliler dördü hastaneye y.atınlmıştır. 

Okyanusta Bir Gemi lattrlldı 
Paıll, ZZ (A.A.) - Matin gazetesinin B11enos..Ai

res'den ötrendijine ıire bir İngiliz kravaıörii, ıe
çenlerde Atlos Okyanusunun cenubunda Clemeınt 
isır.Jndeki ıemiyi batırmq olan Schvalnmland adın
daki Alman ıemlsini batırmqta. İngiUs harp ıremi
si, Schvahunland'm mflrettehatım, süvarisini ve Al
man gemisi tarafından milsadere edilmiş olan ele
ment sıemisi mürettebatım alıp 'kurtarmıştır. 

arpıp Battı 
Okyanusta Bir Miicadele 

Nev~ ork, 22 (A.A.) - Dün Herompool ıemlslnin 
mürettebatından 39 klfİ ile beraber buraya ıelmlt 
olan mezkur ıeminin telsiscisl Georıea Rarensna.-. 
bir Alman tahtelbahiri ile tek bir topla mtlsellı\h o
lan kendi gemileri aruında vakua gelmiı olan mu
harebeyi şu suretle hiklye etmekted ir: 

"Kafileyi terkettikten biru sonra bir Alman talı
tefbahirinin Emile Mqet adındaki Fransız vapuru· 
na hücum etmekte oldufunu ıirdük. Biraz sonra 
tahtelbahir, hUcumlannı bise tevcih etti. Tek bit' 
topla dört saat muharebe etınei mecburiyetinde 
kaldık. Tahtelbahir, bisi bombardıman etmek için 
miitemadiyen denize dalıyor ve su yilzilne çıkıyor
du. Bi7, Okyanusta mütemadiyen zikzak ve karşı. 
bkb bombardıman yaptık. Tahtelbahir, bize fazla 
yakla!Jmağa cesaret edemiyordu. Nihayet bizi torpU
Jemeie muvaffak oldu. Tahlisiye sandaUanna binmİ4f 
olan 11\Ürettebat President Hardinı trans11tlantifl 
tarafından alınıp kurtanldı." 

Londra, 22 CA.A.) - Röyter ajansının Stokbolm. 
cian öirendi!ine rire, pmal .Jutland'da liin Biru.. 
halı'deki balıkçılar Daninıarka açıklarında bir ta
kım harp gemileri arumda bir denk muharebesi 
olduianu bildirmlılerdir. Bu harp semllerinln htl· 
viyeti tea'bit edilememlttJr. 

AMERiKA 
Japonyayı 

Sıkııtırıyor 
Vaıington, 22 (A.A.) - Japon ha· 

riciye nazırı Nomuranm uzak prk· 
tak! Japon siyasetinin hiçbir ecnebi 
müdahale tesiri altında kalamıyaca. 
ima dair olan beyanatı, V8fi.ngton 
diplomasi mahfillerini hayrete dü -
filrmemiftir. Blrlefik Amerikanın 
Tokya elçisi Grev tarafından söyle
nen nutuktan maksat, Amerika ef -
karı umumiyeslni Çine karşı neden 
dolayı sempati duydujunu ve Japon 
ukert teflerinln emperyallat metot
larma ne sebeple muanz olduğunu, 
Japonlara a'çıkça izah etmekten iba· 
rettL Bununla beraber Birlefik Ame. 
rika hükfuneti, Japonya ile olan mü
nasebatmı lbW etmek myetinde de
ğildir. 

Japonyanın antikomintem pakt& 
sadık kalması ve harbtn uzak f81"k ve 
Pasifik denizine yayılması endişeleri 
Alınan • Sovyet muahedesinden son
ra zail olmuştur. Japonya, hegemon

ya programını muhafaza etmekle be
raber, Berllnden müzaheret görece
ğini ümit etmemektedir. Birleşik A
merikanın bitaraflığı ise, Amerika 
diplomasisinin Çlııde büyük bir ser
besti ile hareket etmesine artık mü. 
sait delildir. 

Büyük Britanya ile Fransa, Av
rupa harbine dalmıt buluııduklan 
zamandanberi Çinin mukavemetine 
müessir blr yardımda bulunabilecek 
yegane devlet Sovyet Ru.,.acbr. 

Bitaraflık Kanununun 
Tadili Müzakereleri 
Yakında Sona Eriyor 

C • Bu yardımın Japon emellerini ta-
• u u • • • yU§nlCJ · •• • u •• • dil hususundaki tesirini, Vqin,ıon 
Viyana Sokaklarında 
Bastonla Dolaııyor 

Londra, ZZ (AA..) - Viyana· 
dan Cenevreye gelen ve söziine 
itimat edilir bir kimse, Şuşntg•i, 

müsait bir Amil olarak tellkki et
mektedir. Fakat Çin, Japon tahakkü-

.., .. "" ~.a.. .. _,.w..., u1w.&~ .. .,_J..r_a.a ~ll..,J&"' 

ttlrmlyen birlnei JIOlda, laarpten ~tuıı, H (A.k) - Bitaraflık f Pe..nesl, amunıl mO----tm IOD 
kanununa müteallik müzakereler es· günü ola* ve ialı günü Plttman 

uunaia ve yeni bir •-1h teklifi i. nuında demokrat ayandan Andrevs, projesi hakkında teklif edilmiş olan 

Vlyua ........... IJiiüule, 
... ltatOaa .*7 ..... ,. .... ilk 

1 münden kurtulmak için Moskovanın 
hükmü altına girecek olursa, Vaşing
ton, çok çabuk kufltulanacaktır. Bir. 
!eşik Amerikanın Japonyaya karşı o
lan ananevt çekingenliği bu takdir
de ve eğer Moekova n\ifuzunu uzak 
prk ile puJflk denizine dop daha 
fazla yaymak tepbbilsünde bulu -
nursa Kolonya. Sovyet Rusyaya dö· 
ne bilecektir. 

oyaJmnmaia inıkiıı buJunmadılı· silAhlara konulan ambargonun kal. tadilit ilk defa olarak reye konula
. bdaci nokta ima veya uma harp dırıJmuı tezinl mtıdafaa ederek .S. aktar. 

kanmuD ıaesaraaı si71lnte li
derken ıördülünti, Sunday Ex. 

"11anntllm birini ihtiyar etmek mee- miftir ki: 4YIP- r ı"Mt, fçtimaına nihayet 
preu gazetesinin Cenevre mu· 
hablrine söylemittir. Yanında, 
hücum taburları milisi efradı 

Alman - Sovyet paktının imzasın. 
etidir. Öntlmllsdeld ,UnJer. AL "İngiltere ile Fransa, "bizim en zf. ~ermeden evvel mümkün olduğu ka
uma balar4an hanılıine ka- yade iltizam etmekte olduğumuz bir dar süratle reyini verebilmesi için bi-

I danberi bu çekingenlik tabiatile art-
bulunuyormuş ve Şuşnig yol- mıştır. Bu muhtelif mülahazalardan 

vneeeiinl s&lterecektlr. davayı, beşeriyetin sulbü ve hürri- taraflık kanunu layihasının ayan mec 
l'üat bu bnr ne mahiyette olur- yetleri için esas olan bir davayı mü- lisi tarafından müzakeresi işinin tah· 
0111111, t.cntere Harbiye NUUIDJD dafaa etmektedirler. Eğer tim~ dit edilmesine müteallik olan Bark

dan geçerken, halk, yaşasın çıkan netice şudur ki, Vaşingtonun 
Şuınlg, yaıasın Avusturya, di- uzak şark siyaseti hali hazırda bir 

.fllltJknndan, mlltteftklerin kendileri. ambargonun kaldırılmuı 'bizi bitaraf ley takririn! reddetmiştir. 
dven&leri ve her mubbeleJe bir vaziyete sokmak ~b~ bir netice Barkley takrlr1nin aleyhinde bulu-

ye bağınyormuı. ıakku rolü oynamaktadır ve Amerl-

Dlier taraftan, buı şayialara ka diplomasisi Çinde r.ılhü yeniden 
tesis etmek Ye Amerika bltarafiıll-

oJdaldan anı...ı.Yor. tevlit edecek olursa du.fl:Ulc~ ve a· nanlardan cümpuriyetçi Monary, mü-
8a hrp pkkmdan ..... bir de sulh kideleri ve siyasetleri bizimkıler9 ta.. zakeratı tahdit etmek hususunda mu

vanbr. Fakat aallttefiklerin de mamile uygun olan bu memleketlere haliflerin önümüzdeki pazartesi gü
keDdi nlh prt.1-. blnll o- karp bitaraf Jtalmamağı tercih ede- nü hük11met taraftarlan ile birleşebi· 

ıöre, eski batvekilin ikinci ka· nın muhafuuuu daha güçleftirecek 
rw sabık Kontes Veı. Fugger, olan Avrupa harbi aldslerinin Pasi· 

ıuçundan tevkif edilmiştir. için Japonya üzerinde tadil edici bir 

,.._ıhl'9 ....... hm na olaeeldarı rim • ., lecelderiııi beyan etmiftir. 

devlete karp hasmane hueket 1 fik denizine geçmesine mini olmak 

...,. tazyik icrasına devam eyliyecektir. 

pkıirillmektedir. ---'----------------------------------------------------------------~----------------~ 
Ahnanyada J'apılmakta olan daJıl. 
Jatipıeleria b11 neticeyi verme.ı 

~~"' mi! ------------ 1-fADiSELERiN iÇYÜZÜ 
lbndillk l»w menfi cevap Yeri. 

Fin Murahhaılan 
skovacla leklenlyor 

l.ondra, 22 (Rusual) - Finlandiya 
f"ll'ahhulan ile Sovyet ricali ara

müzaterelere yarın ba§lana
• Murahhıslar Moskovaya ya

labah VU1111f olacaklardır. · 
'l'tlegrat pzetesfnln Relsinld mu. 

h'l Rua - Flnlandlyıı milzakere

lıakkında verdllf bir haberde 
a murahhularından sosya

llder1er1 Maliye Nazın Tanner'ln ___ ,,._. 
çok yakından tanıdığını yazı-

" diyor ki: 
"1817 de St&lin Ftnlandfyaya llti-

ettill vakit, Sovyetler birlllinln 

• Amerika, silah ambarıosunu en ıeç 15 cün içinde kal. kıyefl t!nUn dahilinde ıörmilyorlar. BunJann en çok 
duaeaktır. Bu ıaretle lnılltere hesabına evvelce si. itiraz ettikleri n'1kta, Busyadan maddi yardım isteme-
Pult edilmlf bıdunan tayyareler derhal İngiltereye ınek ltir:umudur. Çünkü Alman ord11M1Dun Bolşevik. 
aın•erDeeektir. Bunların adedi 5500 kadardır. lnıllte- Jeıtirllmesinden korkuyorlar. Bunlara ıöre, Alman 
re ve l'rama hüldbnetleri, Amerika tayyare fabrikala· ordusu dört, haıti altı ay beklemelidir. 
nu, altı ay inde teslim edilmek üzere yeniden mti. * 
him nültartla siparlflerde bulunmutlardır. • BerlinJe yapılan g~en toplantıda tutulacak laattı · * lwırelıel etraluula 1Mti 6ir lıarar oerilemedifi an-

• Romadan .. zan laaberleı-e göre, ltalyan ltülıiimeti, ı,,,.ı""f gibiJir. Bu 7'Uden Her Hitlerin nılh te-
Alman)'Gmn laalrilti oai~etinJen "• ni7Cflerin- ıe66a.lerİtN deıuım ·-!mai ihtimali lnıooetlidir. 
den haberdar tutalmakt""ır· Bir '-m ltalyan A~ mütereddit bırakan mühim noktalar-
hiilılimet a'1cmlannın, Polonyoıla Polon7'Jlı 6ir dan birdi de, geneı-allerin fU miitaleatla mar et-
laülıliıMt t•Wne ve Çekoalooakyaya nim iatiklôl mİf olmalarıdır: "Alman ihtiyat lıauoetleri lı6li 
u.rilmaine taraftar olJu/Jan aöyleniyor. Bu hu- .ıı.:ı.ı• de.~uır.,, 
•rufa Seriinin layilı ediliifine iair olan haber. * 
ler te11nk etlilememİflir. 9 Almonyaıla, muhtemel hir ibtilAI hareketine kartı ve * bu hareketi bastırmak il.sere çok flddetli tedbirler a. 

9 Alman3·ayı en çok megul eden mesele, Garp cephe. Jınd•!ı aıda~ılıror. Bu maksatla milli ia.tlbbarat aervlsi 
Aiade Alman taarrumnun ne zamu yapılacıtıdır. Her ve mahalli kumanda he)'etleri. iılmJeri altıatla iki ye-
HitJerln, ce~en pazar ıilnfl en belli bath arkadqlarlle ni teJkilAt kunılmuftllr. htihbarat aervislne S. s. tet-
ve orıfu erkinlle bu bahis Gzerinde yaphjı ıirfitmeJer kllatr 8 hücum latuı ve 10 iltihbarat tubed •eıeeek-
hakkmc\a yeni ma16mat ımmıttır. Teyit edlJcliibıe 16. tlr. Bu servisin vuifesi lmvvei manevlyeyi boua ıaro-
H, C"dr:ns, Rusya ve İtalyanın ,-ardmu olmabmn da pquda m•rkulerlnl, her tfirltl menfi fildr" llllle-
İqlltetoye kup hava taurm1an ve Majlnoya en ıe· ket nfivelerlni ketfetmek ve mahalli S. S. ltaı.luma 
nit iilçfide hUcum yapılarak, Garp eepheaini alttlst et. bildirmek olacaktır. Bu aervisln mlidtlrlQtlDe ~. 
menin mllmkfln oldutuna, arada Dolanda 'H Belçika Hermann Reischte ptiriJeeektlr. Avuataqa ..-ınhı 
bltarıfbttnm da çlpenebileeelbıl anlatmqtar. Fakat, bamaa Dr. Kalteıabruııw •• Bolaemya lılol••r• 111-
ukorl mtlıehaMUtar banan için 1918 - 1133 aruuıda besi mttdflrUlitlne de Dr. Sterner ıetldlmlf*· MllU 
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ClEK 
ihtikar Kuvvetli 
Hasımdır 

Yazan: B. FELEK 

H aTp çıkar çıkmu ihtikar da bir
lilde ıörtınilr. Bunlar, birbiri.. 

nln peılnden ilden iki Afettir. Hadi 
birincisine bir içtimai, iktısadt, si
yasi, hatta askeri zaruret diyelim. 
Llkin ötekini nasıl tevil edebiltrlz. 

Her tarafta olduğu ıibi, bizde de 
Avrupa harbi bir takım tahdidata se. 
bep oldu. A vrupadan ıelen bir kısım 
mallar, ıelmez veya çok gelmez oL 
dulu için miktarları piyasada eksil
mefe bqladı. Ve bu eksiltmenin neti
tesi olarak bu gibi mallan ellerinde 
tutanlar fiyatlan yükselttiler. Onla. 
ra soranan bunun ·kadar meşru bir 
şey yoktur. 

- Satarsam yerine bir daha koya. 
mıyacafım, sözünü bu fihis kira da
lma kılavuz olarak kullanmaktadır· 
lar. Tabii kill18e kalkıp da: 

- Mademki, yerine koyamıyaca. 
tından korku..vonun, öyle be hiç sat. 
ma, demiyor. Zaten kimin nesine ıe· 
rek. 

İtte böyle fihq fiyatla mal satan· 
lardan bir kalay ttlccarının dUkklnı 
ceza olarak muvakkaten kapatıldıjı. 
nı ırasetelerde fÖrdflm. 

Güzel hareket. Bqkalanna da lh. 
ret olur. Ukin, ıunu da itiraf ebne
liyb ki, lhtlkir volunda bizi nkan
lann kalayla kalaycılar sonlannda 
relirler. 

Bu Ye buna benzer birc:ok esva. 
mesell turp rendesi, tel firkete. ta"
tabitl ton gibi şevlerln de ya ırele. 
memesi, yahut as gelmesi vftzUtıtl~n 
plvuada kıtlaşması ve fivatlardR ih
tlkir yapılması memuldür . .Ama ne 
yalan sövllyeyim. kalavın kilosu Z li
radan S liraya çıkmakla ne kadar sı
lapnak, turp rendesi ile tahtalmru.. 

n tOSUDun pahalıla.,masından da o 
kadar tedirgin oluruz. 

Halbuki, hallan siklyet etmekte 
olduiu şeyler ve ihtlklnn flört yap
tıtı matalar bunlar delildir. 

İhtikar esva•nnın bı~ında maalesef 
ilAçlar ve ilaclara esas olan ldmy,,.vt 
maddeler plmektedlr. Salll!'llft ki . 
bu maddelerin hiçbiri bizim memle
kette yapılmıyor. Şu halde btltfin 
bunlann fiyatlannda büyUk tahav. 

vüller olmak gereJ.Jı'r. Haber aldJiı
ma ve emniyetle öfrendiğime göre, 

bu ıfbi maddeleri teudtifen ellerin

de bulunduranlar ileride gelmlyece
tinl nasan tlikkate alarak hem az, 
hem pahalı satmakta fmlıler. 811 
ytlzden eczacılar ya reçeteleri eblk 
yapmak, yahut fiyatlan yübeltmek 

gibi iki naho' zaruret arasında boca. 

la maktadırlar. 

Hük6met bana ne yanabilir! 
Dolrusunu söylemek ilam pliıse 

lhtiklrla milcadele kolay şey defll. 
dir. Bir kere bir adamın elinden m•· 
hm zorla almak milmktln delildir, 
Onun için bilhaaa ba ecsa işinde en 
rahat ve milesıir ~·re bu rfbl mad
deleri hUktimetin ptirtmesl veya it. 
halini kolaylaştırmasıdır. Böyle ya· 
palınca ualmuı muhtemet oJDU)'All 
kimyevi maddelerin fiyatlaruun art
tmlmuına ne lfi:ınnn kaİır, ne mahal. 

Eter 'bayle y•pılmaı da llf son ve 
cezaya binene kanaatim odUT ki, fh. 
tiklr ılner. Jl'abt, mal da beraber 
gizlenir. tılç isteyen halta, ındıiını 
pek ıtlç bulur pll ve pahalr huJm 
ve ı.una ••~bati taeubma kimseye 
haber verm• hter istemez ihtillra 
yataklık eder. Zln. ltöyle vapmusa 
bir cJlha o llAeı J.alamamak teblike
ıine mum kalır. 

lntllter• Çine Yarclun 
E•111lyeceğini lil•rcli 

Tokyo, 22 (A.A.) - Domei ajansı.. 
nm öjrendiğine göre, tngıltere Ha
riciye Nazın Lord Halifax, muhasa. 
matın bidayetinde Londrada Çin el
çisine yaptığı tebllptta tııgllterenin 
Marepl Çankaypke ne dolrudan 
doğruya. ne de bilvasıta yardmıda 
bulunaımyacalJnı haber verm!fttr. 

talim ıırmemlt olan ıs ımıfı ela aiWı altına uvet u. kamuda ho:vetıerı .ıe, s. s. hUcaıa lmta1aruMlan iba. Mehmet AH ley Altlt Öldü 
sem a•ld(iinl aalatmıflar n bu muflara hit olmasa ret olacak w bu heyetler mahallt polla kuvvetlerinin Cenova, 22 (A.A.) _ Suriyenin 
flı aylık terblre nrmek icap ettlllnl 111Je1Ditlerdir· • hepl'ine emredeblleceklerdk. 'l'efkllAtaa bapDa Baaaer Dk Cümhurrelsl Mehm.t Ali Bey A· 

·---Asb-·rt-r0_esa_n_ın_f0tu __ •_na_n1ın __ e_•,_k_a_d_h_l'_m_u_vatta. ____________ aet1_rll_m_ı,_t1_r_. ______________ _... bici, bir kalb sektelt.nden vefat et. 

ınl§tlr. 
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RADY 
r 

HAFTAN iN 
Bn. Meziyet (Vô-Nül 

~ATROL~ HAREKETLERi SPOR 
nun Cenaze Merasimi _..I ANKARA RADYOSU 

G 1 B k 
İ Muharrir arkadaşımız Vıila Nu-

a atasaray ey Ozu ~:t~nç~!ü~~~~n~a~::~s~a;:~~~: ::::~ ~=~[e!t~:i.~i ~~:~~~r~v~~:~ 

Şehir Tiyatrosu 
"K o M E D ı ,. KISMINDA Türkiye Radyodifüzyon Posta 

Bu akşam saat 20.30 da Tiirkiye Radyosu Ankara Rady 

HiNDİSTAN CEVİZİ Dnlga Uzunluğu • 

.. sında Çüriıksulu Mahmut Paşa kona-

1639 m. 183 Kes. 120 
ğından kaldırılarak cenaze namazı r. A. Q. 19,74 m. ısı95 Kes. 20 
Üsküdar İskele camisinde kılındıktan r. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 
sonra Karacaahmette aile mezarlığı
na defnedilecektir. Paza rtesi, 23. 1 O. 1939 D •O 4 1 y d e mı~:~umenin cenazesi bugün saat 

Un en 1 on buçukta Kabatnşta İskele karşı-

"~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 12.30 Program ve Memleket saat n 

Haftanın en mühim karşılnş. 
ması Şeref stadında olduğun

dan sahaya mühim bir seyirci küt
lesi toplanmıştı. Galııtasarayın ge
çen hafta İstanbulspora mağllıbiye
ti, Beykoz - Galatasaray maçının e
hemmiyetini arttırmıştı. 

• "GÜNAHKAR KIZLAR,. Filmini kim hatırlamaz? .. 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, ı 
Turk muziği (Pl.), 13.30/14.00 M 
(Kanşık program - Pi.), 18.00 Prog 
18.05 Memleket saat ayarı, Ajans ve ~ 
teoroloji haberleri, 18.25 Miızik (Ra 

Saat tam 15 de her iki takım sa
hada göründüler. Takımlar karşılıklı 
olarak şu kadrolarla yer aldılar: 

Galatfsaray: Osman - Faruk, Adnan • 
Celll, t nver, Salim - Salahattin, E;iiak, 
Cemil, Bcduri, Sarafim. 

Beyk't:ız: Safa - Halit, Bahadır - Mus· 
tafa, Kemal, Kamiran - Turhan, Mehmet, 
Sahap, Kazım, Ali. 

"GÜNAHKAR KIZLAH,, Filmini yaratan 

CORiNNE LUCHAİ R E 
ve 

AN N 1 E DUCAUX 
• Caz orkestrası), 19.00 Konuşma, J 

Turk müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Koıf. 
ma, 20.30 Ttlrk Müziti. Çalanlar: Ve 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 1 - Oku 

yı kim unutabilir?... Muzeyyen Senar. ı - İsfahan Peş 

Bu iki büyük Yıldız, size bu senenin en GÜZEL ve EN NEFİS 2 - Arif Bey - Isfahan şarkı: (Ca 
Fransız fil mi olan hasiyet mi var). 3 - Rahmi Bey - sfıı 

Ç 
şarkı: (Etme beyhude figan), 4 - Ka 1 K M AZ S O K A K taksimi, 5 - Faize - Uşşak şarkı: (N 
nalendesin), 6 - Şiıkrü - Uşşak ta 

Şaheserler Şaheserini, Önümüzdeki Çarşamba Akşamı (Geçti muhabbet demi), 7 - Dede - d 

M E L E K S·ınemasında Hzar şarkı: <Bivefa bir çeljmi bidat). n 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Nuri B 

Oyun Adnan Akının düdüğü ile 
başladı. Galatasaraylılar ik dakika
dan Beykoz kalesini sardılar Seki -
zinci dakikada Cemil şahsi gayretile 
Galatasaraya ilk golü kazandırdı. 

Bundan sonra bir kaç gol fırsatı ya
kahyan sarı kırmızılılar istifade ede. 
mediler. Bu tazyik 35 inci dakikaya 
kadar devam etti. Bu neticesız tazyik 
Beykozu ümide düşürerek canlandır
dı. İki gol fırsatı da kaçırdılar. Dev
re de 1 - O Galatasarayın galibiyeti 
ile neticelendi. 

k 
• d Hicazkar ağır semai: (Benim servi b 

ta dım e eceklerdlr. Ça!'şamba gecesi ve mütcakib geceler için nu-.._ manım), 2 - Udi Cemil - Hicazkir şa 
~ maları biletler satılmaktadır. Tel: 40868 • •••' (Layik mı sana), 3 - Zekai Dede -

Galatasaray - Beykoz maçından bir görünüş 

İkinci devre, Beykozun hücumile 
başladı. 6 mcı dakikada Salahattin 
Galatasaraya ikinci bir gol daha ka
zandırdı. 18 inci dakikada Galatasa
raylılar yine Salahattinin aynğı ile 
üçüncü gollerini de yaptılar Bundan 
sonra canlanan Beykozlular 22 inci 
dakikada Turhan vasıtasile bir gol 
yaptılar. 35 inci dakikada Sarafimin 
ayağı ile bir gol daha kaydeden Ga
latasaraylılar sahadan 4 - 1 galibi
yetle ayrıldılar. 

Beıiktaş: 3 • Kasımpaşa: 1 
Beykoz - Galatasaray maçından 

tagençler ikinci küme maçında Da
vutpaşalılar hakim bir oyun oynaya
rak 4 - O galip gelmişlerdir. 

lstanbulspor 4 ·O 

Topkapıyı Yendi 

akıllı oyuncusu Rebii kalecınin bck-
1,emediği bir zamanda yirmi beş, o
tuz metreden çektiği bir şiltle Fene. 
rin ilk golünü yaptı. 

Bunu Esadın yine uıaktan attığı 

bir şütle yaptığı ikinci gol takip etti. 
Devre sonlarına doğru bir Fenerbah
çe hücumunda top sağdan sola geç
ti. Basri sahalarımızda nadir görülen 
bir şiltle Fenere üçüncü çolü de ka
zandırdı ve devre de 3 - O Fener le
hine kapandı. 

İkinci devre de Fenerin bir çok sa
yı fırsatlarını kaçırmasile geçti. Ko
çan sayısız fırsatlar nrnsmda Basri 
dördüncü, Yaşar beşinci golü yaptı, 
ve maç ta bu suretle 5 - O Fenerin 
galibiyeti ile neticelendi. 

Pera • Anadoluhisar 
Taksim stadındaki P2ra - Anadolu-evvel Şeref stadında Beşiktaş - Ka· 

sımpaşa karşılaştılar. Bu müsabaka, 
Siyah Beyazlılar için çok korkulu 
geçti. Tam kadrosile sahaya çıkan 

Beşiktaşlılar birinci devrede Kasım. 
paşanın canlı oyunu karşısında gol 
çıkaramadılar ve devre O - O beraber 
likle neticelendi. 

Taksim stadında günün ilk birinci 
küme karşılaşması İstanbulspor _ 
Topkapı arasında oldu. Her iki takım 
da sahaya tam kadrolarile çıktılar. 

Oyun, Feridun Kılıcın idaresinde baş 
ladı. Topkapılılar çok canlı bir oyun
la istanbulspora gol fırsatı vermiyor
lardı. Sıfır sıfır beraberlik otuz be
şinci dakikaya kadar devnm etti. Ni
hayet 36 ıncı dakikada Hasan İs
tanbulspora ilk golü kazandırdı. Bu. 
nu Cihadın yaptığı ikinci İstanbul
spor golü takip etti ve devre 2 - O 
tstanbulspor lehine kapandı. hisar ikinci küme karşılaşmasında bi-

İkinci devre baştan nih:ıyete ka- rinci devreyi 3 - 1 galibiyetle bitiren 
dar İstanbulsporun hakimiyeti al _ Peralılar, ikinci devrede iki gol da
tında geçti. Bu devrede biri Fahri, ha yaparak maçı 5 - 1 kazandılar. ı 
diğeri Cihat vasıtasile iki gol daha • Vefa 4 • 1 Galip 
kaydeden İstanbulsporhılar sahadan 
4 - O galip çıktılar. y 

Fener. Süleymaniyeyi 

s • o Mağlup Etti 

İkinci devreye muhakkak gol çı
karmak azmile başlıyan Beşiktaşlı
lar oyunu Kasımpaşa nısıf sahasına 
intikal ettirdiler. Fakat Kasımpaşa
nın canlı oyunu karşısında bir türlü 
gol çıkaramadılar. 27 inci dakikada Taksim stadında son maç Fener -
Kasımpaşalılar Beşiktaş müdafaası- bahçe - Süleymaniye arasında idi. 
nın hatasından istüade ederek bir de Fenerliler merkez muavine Aytanı. 
gol kazandılar. Bu gol Beşiktaşlıları sol muavine Hayatiyi, müdafaaya da 
daha ziyade korkuttu. Ve bütün kuv- Orhanın yerine Faruğu olmak sure. 
vetlerile Kasımpaşa kalesine yüklen- tile takımlarında tadilat yapmışlardı. 
diler. 32 inci dakikada İbrahim bera- Süleymaniye de en kuvvetli şeklile 
berliği temin etti. Oyun berabere Fener karşısında yer almıştı. İzzet 
devam ederken, Beşiktaş lehine bir Muhittinin idaresinde oyuna başlan
penaltı oldu. Bunu gole çevirerek 2-1 dı. İlk dakikalnr Fenerbahçe çok bo
galip vaziyete girdiler. Devre sonla- zuk bir oyun oynuyordu. Bir hücum
nna doğru bir gol daha kazanan Be- da Süleyman:ye müdafii topu elle 
şiktaşlılar maçı 3 - 1 ~alibiyetl.? ne- durdurdu ve penaltı c~zası verildi. 
ticelendirdiler. ı Basri bunu avuta attı. Fenerbahçe, 

* muhacim hattının beceriksiz oyunu 
Şeref stadında Davutpaşa - Gak- 1 devam ederken takımın en iyi ve en 

Fenerbahçe stadında günün ilk ma 
çını Feneryılrnaz - Karagi.imriik yap
mışlardır. R. Osmımın 1tlaresindeki 
bu karşılaşma çok sıkı olmuş ve Ka. 
ragümrük, Fcneryılmazı 1 - O mağ
lup etmiştir. 
Kadıköyünde günün son karşılaş

ması, iki haf tadır talisizlikle sahaya 
çıkamıyan Hilalle, Vefa arasında ol-

muştur. ı 
Birinci devre l • O Vefa lehine ka

panmış, ikinci devreye çok canlı baş
lıyan Vefalılar derhal hakimiyeti al
mışlar ve Hilal kalesini tehdide baş
lamışlardır. 16 ve 18 inci dakikalarda 
Vefalılar Sulhi vasıtasile iki gol kay
detmişlerdir. 

Bunu Muhteşemin dördüncii gnlü 
takip etmiştir. Devre sonlarına doğ
ru HiJalliler yegane gollerini yap
mışlar ve maç ta bu suretle 4 - 1 Ve
fanın galibiyetıle neticelenmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- cazkir Yuruk sem~: (BillbW gihl pür 
. . 

.cıoee 
. 1 

~ . 
B~YER f ÜUKrı
BE LL -söıtu .... 'l~ 
1STANBULDA İLK DEFA 

Senenin en büyük ve en heyecanlı P O L O M A ç ı 

du), 4 - Hicazkir saz semaisi. 
21.15 Müzik (Küçük orkestra - 9 

Necip Aşkın). 1 - Hanns Schmidt: I~ 
ler (Vals), 2 - Soede: Sevgilim (Int 
mezzo), 3 - Beethoven: Op. 27, No 
Mehtap sonatının Adacio Sostenuto 
4 - Fucik: Hulya (Vals), 5 - Tsclı! 
kowsky: Melodi (Op. 42, No. 3), 6 
Yoshitomo: Japon suiti, 7 - J. Stra 
Şen Viyana (Vals). 

22.00 Memleket saat ayarı, Ajans 
berleri, Ziraat, Esham - Tahvil&t, Ka 
biyo - Nukut Borsası (Fiyat), 22.20 rJ 
zik (Küçük orkestra - Yukardaki pro~ 
mın devamı), 22.35 Müzik (Cazband 
Pi.), 23.25/23.30 Yarınki program ve W 
panılj. f 

Bir Sandal Battı Pek Y akmda L A. L E Sinemasında 
Holivud Komiklerinin şahı • • . Ve Neş'e Aşısı Şaban kaptanın idaresındeki kıJ 

J O E 8 R A y N yüklü deniz motörü Köprünün H 
T O R K Ç E I iskelesinden Balata doğru gider1< 

1 
. içerisinde dört yolcu bulunan M 

P O L O Ş A M p 1 Y O N U ı medin sandalına çarpıp batırmış 
. . _ Yolcular ve sandalcı etraft\ln yet 

Fılmınde L~LE Salonlarında Neş' e Kasırgası Koparacak, LALE 1 şenler tarafından kurtarılmıştır. 
Perdesınden İstanbulJulara kahkaha Golleri Yağdıracaktır. l ban kaptan :vakalanmıs, tahkik 

-._ • 1 1 başlanmıştır. 

' 

Türk Artist - Rejisör - Teknisyen - Musikifinas ve Muharrirlerinin 
yarattığı senenin ilk büyük Türk Filmi 

Ba, Rollerde : 
MUNIR NUREDDiN • HAZIM • FERiHA TEVFiK • BEHZAD • HALiDE 

SAiD • MUAMMER • SUAVi • GÜLSEREN 
Mw iki ve Şarkılar : Bestekar SADETTiN KAYNAK - MUHLiS SABAHADDiN 

Perşembe Akşamı İPEK ve SARA y Sinemalarında Birden 
Biletler bugiind en •atılmaktadır.------------

) 
niyci cenabı hilafetpenahi hükmü alisine mutavaat 
lüzumunu takdir edersiniz. Hiç kimsenin uhdei in
hi-:arında olmıyan hamiyeti vataniyedcn nasib!.ııl 

behülhamd hi~ kimseden aşağı değildir. 

Dahiliye Nazırı 

Adil 

mümki.inülicra olduğuna nasıl kaanat ediyorsunuz.Ev 
vel ve ahir arzettiğim veçhile dahili vilayette 
muhilli sükun ve asayiş ufak bir hareket bile yoktur. 
Maksadınız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Beyi tut
mak ve kongreyi dağıtmak ise buna imknn olmadı
ğını E>vvelce arzetmiştim. Şimdi yine bu iş 
için ahalı arasında mukatele açmıya, memleketi ate
şe verip büsbütün elden çıkarmıya sebep olmak va
tan ve millete karşı ihanet değil midir? Bendeniz oy
le anlıyorum ki. zatı aliniz hırsı cah ile hakikati gö
remiyorsunuz ve hakikati söyliyenleri sevmiynrsu
nuz. Onları susturmak, ezmek istiyorsunuz ve bilerek 
bilmiyerek düşmnnların ekmeğine yağ sürüyor, 
memleketi felRkete sürüklüyorsunuz. Şu hal ve v-:ı

ziyette bulunan bir nazıra artık ıtimadtm kalmadı. 
Bugüne kadar her mesuliyeti şahsan deruhte ederek 
idarei umur ettim. Fakat bu dakikadan itibaren ben
deniz makamı vilayette iken Harput Muslıimanları
nın Sıvas Miı<-lümanlarile ve buradaki anasm gayri 
müslime ve ecnebiye ile mukatele etmeleri gibi hazin 
ve hunin bir manzaraya tahammül edebilecek kadar 
vicdansız olmadığımdan buna müsaade edcmiyecc
ğim. Bu babtaki mesuliyetin de tamamen size raci 
olduğuı~ı: arzcderim efendim. 

TEFRiKA No. 49 

Mustafa Kemal Paşa, bu hayasızca telgrafa şöyle 
bir cevap yazmaklığımı emretmişlerdi: 

Dahiliye Nazırı Adil eyelendiye 
C: 10 EylCıl 335. 

Reıit 
Ali Galibin kaçtığını, suikastin suya düştüğünlı 

söylemiyorauın. Çünkü o sırada firari vali tnkip olu
nuyor<.lu. Y:ıkalanırsa Istanbula karşı katmerli bir 
ııürpriz yapı]mış olacaktı. Zaten o haberi rınzlra be
nim vermekligim de doğru olamazdı. Onun için ii-

rar hadisesine temas etmedim ve nazırın cevabını 

beklcıniyl! koyı..ldum. Hayasızlığın şaheserlerinden 

biri sayılmak liızım gelen o cevap şu şekilde geldi: 

Sıvas Valii Sabıkı Re,it Pa, a Hazretlerine 
C: Kongrenin orada akdedeccğini bildirdiğiniz iç

timaatt8n di.ıveli itilafiyece emsali sabıka:;ı gibi hasıl 
olacak sultcsiratı azime, bundan vatan ve ınilletce 
tahatldiıs cdehilecek mazarratı vahime şayanı enrli
şe oldugundan bu baptaki telgrafnamei valalarına 

cevaben nazarı dikkati alinizi vaktile celp.bu teşebbü 
sün sureti müm.sibede meni esbabının istihsalinı dira 
yet ve hamiyeti aliyelerine terketmiş icHm. Iki şıkkı 
muhtevi olan cevapnamei malumu vnlfılnrı i.ızerine 
Galip Beyin icrayı memuriyeti hususuna meclisi \ ü
kelıi kararile iradei seniyei hazreti hilafotpenahi şe
refsudur buyuruldu. Vatan ve milletin maruz olduğu 
mehaUki azimcyi teşdit etmekte olan harekatı viıkı
adan sarfmu:r.ar edilmesi hakkında evvel ve ahar ic
ra olunan teb1igat ve tekdiratı katiyyen nazarı dik
kate almıyarak mukt~ayı siyasete, miinafi ve va-

tan ve milletimiz hakkında cidden tehlikeleri dai 
harekütta ısrar edenler tarafından Galip Beye taar
ruza kıyama kudar varılması mülahazasına binaen, 
mücerret boyie bir mi.ınasebetsizliğin men'i vukuu 
için Galip Beyin lüzumu kadar muhafızla birlikte 
azimet etmesi ınuvafıkı ihtiyat görülmüş idi. Ve bir 

kaç muhafızla gitmek istiyen Galip Beye böyle bir 
taarruza maruz kalmamak için muhafızların ihtiya
ten tezyidi miktarı ve yüz, yı.iz elliye iblağı tavsiye 
olunmuştu. Bu kadar ciızi bir miktar maksadı vazı
han tayine kfıfiJdir. 

Bunu tefsir ve tevile imkan yoktur. Gaıip Beyden 
sur.:.tini naklettiğiniz yolda bir telgrafname de r..lın
mamıştır. Bu bapta zatı valiılarile teati ettigimiz tel
grafnameier miltalea ve suretini nakleylediğiniz tel-

grafnamem dikkatle kıraat olunduğu halde bu defa 
•yazdığınız. telgrafnamenin ne kadar mabeca ve şah
sını, mesleğini. vicdanını pek iyi bildiginiz bir ha
dimi kadim millete karşı kullanıdığınız ts.birntın ne 
derece niıscza olduğunu elbet teyekkım ve iradei se-

Evvela infialim hakkındaki iradei seniyci hnzrctl 
hilıifetpenahınin resmen tebliğini rica ederim. San1· 
yen sureti mevsukada haber alındığına göre valii Jb· 
hik Galip B. Sıvasa beraber girmek üzre Malatya.dıı 

bir tak1m eşkiya, eşirrayı başına toplamak ihanetinde 
bulunduğu görülmesi üzerine mahallince derdestinc 
teşebbüs olunmuş ise de refakatinde bulunan ve maı· 

harı teshilnt olmaları için tarafı devletforincle:ı ellC" 
rine vesikalar veren binbaşı Nüvil, Malatya mutasııf"' 
rıfı Bedirhani Halit ve eşkiyadan Knmr:m, Celadet 

Ekremle beraber Kahta istikametine doğra firar et· 
mişler ve elan takip edilmekte bulunmuşlardır. ŞıJ 
hale göre Galip Beyin buraya vürudu vakte mut>• 
tnç (!) ve belkt meşkuk olduğundan bu hakikatıct 
hakipayı şahaneye arzettikten sonra azlim hakkınd~ 
sadir olacak iradei seniyenin şayanı itimat bir ns11f 

tarafından resmen tcbli{tilc beraber bundan son'' 
(Devamı var) 







IIlkAye 

SOn Tayyareci 
Yaza•: StafforCI Nortlacon • Çeviren: Cevat Şakir 

G eceydi. Makine küliistü!' bir 
makineydi. O uçakla uçu

lacak bir hava değildi. Kasırga 
beni ite ite yolumdan çıkarmıştL 
Her halde orta Avrupada, bir yer. 
de uçmakta oldulumu biliyordum. 
rakat nerede? Birdenbire yırtılmış 
bir bulut aralıimdan bir tayyare 
llıeydanı gördüm. Etrafında dön
düm, dolaıtım. Apiıda elektrik ı· 
tıklan yaktılar ve bana nereye 1-
ııecejimi göstermiş bulundular. 
Çok ıevlndim. 
Kolaylıkla tasavvur edeblllnlniz 

ki, lnif pek kolay olmadL Rilz8'r 
Uç&iı ev yelkovem gibi fırıl fırıl 
döndürmlye çalışıyordu. Neyse iki 
&ı, bir art tekerleklerin üçü de 
ır...,,z bellaız yere değerek dön· 
ırıiye baflaymca derin bir oh çek· 
tim. Karanlıklardan anüme bir .. 
dam çJka geldi. Bu tayyare ıney
danınm bususl bir tayyare meyda
nı oldujunu, bu itibarla meydan 
lahibinin hemen geldijim gibi ha
"aya uçup gitmekltğimi rica ettl
llni söyledi. Herif almanca konut
lftuftu. Ben de Almanca olarak ce. 
l'ap verdim. 

- lmkinı yok, dedim. Hele fU 
laavaya bakınız. Sa& salim yere in
lnipen hiç o kudurmua kasırıımm 
içine da1ımr mı? 

Adam: 
~Ha! Demek ki. Mayn her, İn· 

ll1iz deliL dedi. 

Tam o sırada karanlıkta yirmi 
dört yaşlannda, uzun boy

lu, IU"lflD, mavi gözlü bir erkek 
~Jktı. Yapurdan sırsıklam olan 
Paltosunun gölüsteki aralıtuıdan 
bir Alman tayyareci tetmeni Onl
formaınnın ucu görünüyordu. Tay-
1uenlıi bir arkadapma ait olan bir 
ı.wz uçajı olduğunu söyledim ve 
&enç Jafllllda almancayı ana dlllm 
llbl konupnatınt ölJ'endilbıı için 
Allaha dolruN çok şükür ettim. 
'l'etmene: 

- Bent bir kahveye kılavuzla
llım ve bir aJCak kahve içirleni& 
tok memnun olacatım, dedlm. 

DeUkanhnm bak1fl pek tatlı ldl. 
tabt onda pek hazin bir şey var-
41. Hemen beraberce bir kahve
'-aqe pttik. Ben llilderime kadar 
.._ufh•m içimi wtmak için bir 
~ mnarladım. Öbürü kahve iç
ti. Vakit pç oldulu için kahveha· 
~ ldmsecUrler yoktu. Büyük bir 
'-kta koca koca kütükler yam • 
~ T91menln bakıp alevin ıa.. 
Jlal OJUD)arma dalguıdı. Adamm 
\iaı mı acaktı, yoksa yilzüride ..,,.. 
1- tiiyü mü vardı, her ne ile ona 
~~ wndJm ve İn,WZ oldu
hb'..ı ondan gizlemedim. Ondan bu 
~ oldutum yerin nereil ve ne 
•MIÇUB .,er oldutunu IOl'dum: 

~ilzihltı birdenbire bana döndil: 

ı...":". Ben ayılı kurbanlardanım. 
-.... Ja1'l1I iiJecelim, dedi. 
ltt. '&a. ıözlerl söylerken pek ciddi 

- ... o lfln lçlncle bir bdm par
'-lı mı nr? diye IOl'dum. 
._ l'ilvakl bir kadın var. Yani 

....: Fakat bu meselede onun 
~)'Gık. Onunla bir kaç ay ev• 
~ .. lendim ltte bundan dolayı 
·~ oı.nt dünyada kabnamn ıö
~ büyQk ehemmiyeti var. 
~ ta Wklmme tfUyecek
~.llbl bana uzun uzun baktı. Sö
,......_ devam etti: 

"1i; Yent lat edllmlt uçaktan •if· 
~ UÇUran tayyared-

•••••••••••••••• 

lerdeniıiı. 1)'ç 1ene evvel deneyici 
uçakçılar listesine kaydedilmiştim. 

- Gönüllü olarak mı? diye sor
dum. 

- Evet gönüllü olarak. O za
man ortada hayatı bana sevdiren 
bir sebep yoktu. Ölüm ve hayat be. 
nim için yekdl. O zaman Almanya
da ancak yirmi be§ d~neyicl idik. 
Bu tecrübe tayyarecilerinin oıı i
kisi alb ay içinde düştüler ve yan
dılar. On üç ki§i kaldık. Aradan bir 
sene şeçtt. O sene zarfında düşen 
ve yahut yanan olmadı. Tecrübe 
ettijimiz maldnel~rin hepsi iyi idi, 
bayağı neşemiz geldi. Artık fen in· 
sanlann tayyare inşaatında ace • 
miliğini yendi; bundan sonra tec
rübe tayyareclliil otonıobll şoför
lüğü kadar tehlikesiz oldu, diye -
rek biribirimizi kandırıyorduk. Ö
bür seneyi takip eden üç ay zar -
fmda. on üç ta77areclder.ı sağ ola
rak bir ben kaldım. İfte benim de 
kemiklerim yann parçalanacak. 

- Senin kemiklerin mi? Neden? 
- Yarın aabah saat 6.30 da in.. 

.miş olduğun tayyare meydanına 
bir otomobille bazı Mayn herler 
gelecekler. Ellini sıkacaklar, bana 
kısmetin açık olsun diyecekler, beş 
~ika IODra '6fiüril'i Olac&lım yF 
nl makine aölderden yuvarlanarak 
yeryilzünde tuzla. buz olacak. 

Dellkanhnm gözlerinde tra
jik bir bakış vardı. Fakat 

sesi hiç titremiyordu. Sigarasını 

tutan ince yapılı eliyse tabii evza
ile bir kaya metanetini ifade edi -
yordu: 

- Cesur bir adarmın teğme~lnı. 
Yarın öleceğini sanmıyorum, de -
dim. 

- Ne çıkar ondan. Yarın ölme. 
melde kurtulmuş olmam ki, bu se
fer olmaua önümüzdeki sefer ola
cak değil mi? Ha ılze gelelim. Ya
nn Mayn Berlerin burata geli
flnden evvel slzln mutlaka ayrıl -
manız lbundır. Çünkü sizi burada 
görecek olurlarsa, ehin de benim 
de hallerimiz yaman olur. 

Brtesl sünU erkenden kalktım. 
Havalandım. Fakat nedense deli -
kanlıya brp bü,WC bir 1181Dpati 
duyuyordum. Şu tecrübe uçuşunun 
sonunu 16rmek iBtlyordum. Gökte 
enikonu dolqtım. Tayyare meyda
nından bet alb 'ldlOfletre uzakta ıs
sız b1r tarla buldum. Oraya yavat
ça lnfp kondum. DUrbinimi yanıma 
alarak, tayyare meydanuıa doğru 
yürüdüm. Bir çalınm arkasına sin
dim. Dürbinden tayyare meydanı 
ıankl on metre ötedeymlf gibi sey. 
redilebiliyordu. 

Tepenin IÖJledlil slbi bir 0-

tomobil geldi. İçinden dört, bet ki· 
fi çıktı. El sıkqmalan oldu. Han
ıar açıldı. İçinden upuzun bir üs
tüvanaye benziyen bir tayyore çık
tı. Tepıenin bindilini gördüm. De
mek kf. bu yeııl kUfUD kanatlan 
clenenecektir. Ta17are kedi gibi pı. 
nı pmL ate öte mavilere daldı. Fa· 
kat motör 10luk almış hiı' insan gi
bi bir Od ab1lrdttkten sonra duru
verdi. Ne acı bir sükuttu. Tetmen 
hıktkaten usta idi. Motör durduğu 
halde tam bir lnif yapmıya kal • 
lufb. Fakat riisgAr appareye rahat 
vermlxardu. Hem de zaten pek faz
la yfllgelmlf bulunmuyordu. Tam 
toprala dokunacalı za.man, yeti
pn bir salnak, tayyareyi tepe tak
lak 1ere prptı. Tanarentn içinden 
euvala bemlırmr btr cJmnln hava-

TAN ================================================- T 

Odun. Kömür 
Bu Sene Ucuz 

Satılıyor 

Erzurumda 
Kurulan 

Yeni Eserler 

l11CJlllz Flrmalan Kuru 
Üzüm Alacaklar 

Bir Kachn Otomobil 
Alhncla Öldü 

Dün ubah Bostancıda ihtiyar bir 
kadınm ezilerek ölmesi ile neticele
nen bir otomobil kazası olmu~"tur. 

Bu sene odun ve kömür fiyatlan, • 
geçen seneden daha ucuzdur. Evlerde 
kok, antrasit ve sömikok gibı maden 
kömürlerinin gittikçe daha fazla kul
Janılması neticesi . olarak odun ve 
mangal kömürü sarfiyatı azalmıya 

başlamıştır. 

İzmir, 22 (A.A.) - İngiliz firma· 
larınm pek yakında piyasamızdan 

külliyetli miktarda çek:rdeksiz kuru 
üzüm alacaldan haber alınmıştır. Bu 
mübayaalarda, ihracat birliği tara
fından tesbit edilen fiyatların esas 
olacağı anlaşılmaktadır. 

• 
Muğla, 22 (A.A.) - Sene bqlan. 

gıcındanberi Küllük iskelesinden 
muhtelif iskelelere ve ecnebi memle
ketlere 31157 ton muhtelif efYa, 
42199 kilo balık, 3988 baı sığır, 5500 
ton zımpara madeni ihı-aç edilmiştir. 

Şoför Alinin idaresinde Bostancı
dan Suadiyeye doğru gelen otomobil 
caddenin bir tarafmdan diler tara • 
fına geçmek latiyen ve Şaf)wıbak

kalda oturan Erenk6yünde manav A· 
linin annesi 55 yqında Fatmaya 
çarpmıftır. Muhtelif yerlerinden ağır 
yaralanan Fatma derhal Nümune 
hastahanesine kaldınlmıf ise de bi
r.;; sonra ölmüftiir. Şoför yakalan
mış, tahkikata baflanmıftır 

Geçen sene de bu mevsimlerde Ka
radenizin Rumeli kıyıları ile Bulgaris 
tandan mühim miktarda getirilen kö
mür ve odunların bir kısmı depolar
da kalmı§tır. Bu sene de nakliyat 
mevsimi olan şu günlerde havalann 
iyi gitmesi sayesinde nakliyata de
vam edilmektedir. 

Şehirdeki mahrukat miktarı iki 
senenin ihtiyacını karphyabllecek 
dereceyi bulmuıtur. Ancak, İstan -
buldan yakın Anadolu viliyetlerine 
de odun ve kömür sevklyatı yapıldı
ğı için nakliyata devam edilmekte
dir. 

Şehirde bol miktarda odun ve kö
mür bulunması fiyatlan nisbeten dü· 
şürmüştUr. Depolarda Bulgar kö
mürünün kilosu dört buçuk, odunun 
çekisi 320 kurup verilmektediT. Ge
çen sene!erde Bulgar kömürünün beş 
buçuk ve odunun 350 kuruşa kadar 
satıldığı görülmüştü. Bu~aristan kö
mürü de, depolarda dört buçuk ku· 
rup satıldığı halde Kabataş iskele
lerinde üç kuruş otuz paradan da a
lınabilmektecllr. Dün bu fiyat ilzerln· 
den bir hayli satıı olmuftur. Yalnız 
bltZllan bu arada, Bulgaristan ko • 
mürü, diye aldıklan kömürlerin. yer
li çlktı'1ndan da Jlklvet e91ıektedir
ler. 

Tevfik Fikret 
Meselesi 

(Başı 5 incide) 
kuına kapanan 1.-n cemaatleri 
bu budutlann ötesindeki ln"8Jl ce
maatlerine birer dilıpnan diye hak· 
mıya batladılar. Emperyalist idea. 
linin lnklfafı da bununla beraber 
yürüdü. Ve artlk bu ballar bir dev 
haline ıeldl. .......... , .............. ~. 
hk Wealiae hilrmete neden ıqint 
olsun? Bir cemiyet içinde fertlerin 
telimllltl, cemiyetin ter.ıddai için 
en ... h •lr pl't ohana maldeltt 
mllleder de •ayü lnaaa umlye
tinln fertleri olamaz mı? Şu halde 
her milletin inkişafı, terakkisi be
şeriyetin kan ve terakkisi demek 
olacaktır. Milletlerara11 bir adalet 
fikri hiçbir milletin zararına bir 
ideal delildir. insanlar ancak mJL 
liyet hissi ile İDIBllhk vuifelerinl 
meze ve telif ettikleri ıtl• ıe•"
ten ahllld bir terakkiye yUJmelnôt 
sayılabilirler. 

işte Fikret böyle bir ideale ı&z
lerlnl bldırmqb, ve lnsanblı se
verken vatanından ve milliyetin. 
den hiçbir fedaklrbk yapmamqb. 

Yehlp Paıa Gel• 
t; zun seneler memleket dışında 

kalmış olan eski ordu kumandanla
rından Vehip Pap, evvelki akpm, 
Romanya vapurlle Pireden phrtmtze 
gelml§tir. Vehip Pap, İtalyan - Ha
bet harbinde Habef ordusunda vı..
zife atmııtı. 

ya atıldılmı ve yere dilftüğünü 
gördüm. Bu, tetmendi. Gövdesi bir 
külçe gibi yerde hareketsiz yatı -
yordu. Yerimden kalktıtım zaman 
yüzüm gözüm 11r1ıklamdı. Yağmur 
yalnu;yordu. Allamamıfbm da. Fa
kat alnımda bonculdanan ter dam
lalan yüz~den •talı ıojuk sojuk 
kayıyordu. 

• 
Aradan dört sene mı geçti ne? 

Bir IÜJi Berlinde sokalm 
btrlnde teymenl dipdiri &örmiye. 
ybn mi 1 Tıpla kendisine benziyeıı 
küçük bir otlan çocutunu da elin
den tutuyordu. Tetmen beni tanı
dı: 

- Korkma hortlak delfllm. Öl
nwllm. Kmnet yardım etti de I01 
kolum parpludı. Yokla halim ya· 
~ olacaktı. fbndiye kadar t.eo • 
rtıbe tan~ıe. atekl cttı.ıı-
7•"11 boflamlf °*8ktuD. Artık tay-

lzmire Göçmen 
Y erleıtirllecek 

Dikil Fek1ketzecleleri 
için Yardımlar 

hmlr, 22 (A.A.) - Bu sene İzmir uparta, 22 (A.A.) - Dikili fell • 
viliyeti ile kazalarında Romanya ve ket.zedelerine yardım maksadile vali· 
Bulgaristandan gelme beı btn kadar nin relsllji altında toplanan heyet, 
göçmenin is~Anı takarrur etmiştir. bugünden itibaren faaliyete geçmiı· 
Bu göçmenlerin çift hayvan ve fet- tir. Kızılay İsparta merkezi, halke
lerini beraberlerinde getirdikleri ha· vinin verici radyo tesisatı vasıtaslle 
ber alınmıftır. halka bir beyanname neptml§tir. 

Cümlaari~ ~ • • Yardımın genlf ölçilde temim için ay • .,. akta 
İzmir, 22 (A.A.) - Aııkarada ya- n1an komiteler hızla çabşm ve 

pılacak Cümhurlyet bayramı fell - halk da derin bir pfkat 'ft hamiyet 
lilderine i§tirak edecek olan 144 fa- du7Plu içinde tebemıatta bulun• 
el, bu sabahki trenle Ankaraya ha. ~. 
reket etmi§tir. İzciler. Ciimlc.1rlyet DentzU, 22 (A.A.) - DDd1l fell· 
bayramı şenliklerinden sonra Hata· kebeclelerlne J&?dım için vlllyet, 

Erz.rirum valisi HGfİm Ozcan · ya da tetkik seyahatine çıkacaklar • parti ve Kızılay er~ faaliyete baf-

Erzurum (Tan Muhabirinden) - dır. T • U • ilatU·~ lamıftır. Mektepli pnçleıimiz ele bu 
ramOCI)' ~ en wı yardıma latelde katılmaktadırlar. 

Erzurum, son seneler içinde bir çok İzmir, 22 (A.A.) - Tramvay ~r- Bursa, 22 (A.A.) _ DUd1lde .,er 
yeni umran eserlerine kavuşmuştur. keti ile ifçileri arasmda tahaddüs e· 
Bu yeni eserlerden bir kısmı, tren den ihtlW hakkında İzmir hakem ku saramtıamclan ötüril JUrilus kalan 
hattının küpt reami yapıldığı gün rumunca verilen kararın Ankaradald yurttqlara yardım için C. H. Parti• 
merasimle açılml§ ve bu bakımclan yübek hakem kurumunda müzakere lince bir yardım orıanlzuJonu ~ 
Erzurumluların sevinci de iki kat ol· ve tadlleıa tudik edildiil öjrenilmif- pılmıf ve faaliyete pçilmlt Dalun-
muştur. tlr. , maktadır. 

Selçuk ve Akkoyunlular devirle - lflA••••••••••••••••••••••' rlnin mJihim memurelerinden biri o. 
lan Erzurumda, bu y.eni imar eserle· 
rinin kuruluşunda vali Haşinı Özca
nın plinlı faaliyeti, büyük bir lmil 1 
olmuştur. 

Zührevi hastahane, çocuk doğum 
ve bakım evi, sinema ve Tayyare 
Cemiyeti binaları son üç sene zarfm
d:ı meydana gelen güzel eserler ara· 
sındadır. Bunlardan başka yol iııp
atı büyük btr hızla ileri götürülmÜ§· 
muhtelif caddelere, bir milyondan 

~ ~ke dö,,c:.m;ı;· Lalapap 
camit dit ~ tlı8nde ftd 
ıtı..ı park vf1cude aetfi'llmlttir. Şeh
rin elektrik lfi halledilmlft Erzurum. 
nura kavupnuttU;I'. En büyilk eksik 
olan su ihtiyacı da alınan tedbirlerle 
karşılanmıştır. 

Çümhuriyet hükümetin:n büyük 

himmeti ile iki gün önce demiryolu· 

na kavuf811 Erzurum, bu suretle Do
awıun baı phri olmuştur. 

Yengesi• Evlenmek 
için Kardeıtni 

Öldüren Bir Adam 
Kozan (TAN) - Kadirlinin Köse· 

pınar köyünden bir aile faoiuı olmuş 
bit adam, yengesin\ sevmtı ve bu 
yüzden ağabeyini öldürmüftür. Za-

1 
bıtanm tahkikatına göre hidise §ÖY· ı 
le geçml§tir: 

Dede, Osman ve Bekir isimli üç 
kardeşten Dedenin M1hr1 ismindeki 
güzel karısı, O.mania gayri meffU 
mtınuebata bqlamıftır. Bunlar, bir 
gün duyulacaklanndan korkarak. De 
deyi öldürmlye karar vermiflerdlr. 

Dede, tütünü laitince, Jtöy yakının· 
dald bir mağarada saklı tütünlerin· 

den almıya gitmiı, Olman gizlice 

kendisini takip eylemlı ve tam ma. 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
ICuraJat Tarilah 1888 

Sermayesi: leo,000,000 Tiri Llra11 
Şıibe .. ajuaa adediı za 

Zirai ve ticari her nem blınh ........ .., 

· Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat "•nkumda 1nmahraıa n •nl'llS ~ ....,tana•• • 
u 50 lirau bqJunaalan -.ıdı • defa pldlec .. kv'a De .._,.dalD 

c 
• 
4 

Adet 

• 
• 

plba .. " iknml7• •atıtılaeaktar. 
..... Ural* ..... 

iM • 1,800 • 
Ut • 1,000 • • 

40 • 101 • ..... İt 
lif • .., • ..... • 

120 • 41 • C,811 a 
111 • zo • ı.• .. 

DIKKAT: Hesaı>1anndald paralar bir 11ene 1~ 10 UradaD aplJ 
düpiyenlere Ucramiye çıJrtıtı takdirde «Jfı 20 wlul7Je vertıeoekth 
Kanlar HMd• 4 defa. 1 Eyl61. ı BirblclUaaa. ı ll8lt ft 1 ......, 
tarlhlerlade •necektlr. 

praya lirerken aıktJlı bir kU11unla ~-------------------_, Dedeyi öldürmüpür. 
!lir kaç aün sonra Bekirin de tü

tünü bitmif, o da ~taradan ı.ütün 
almlya gitmlt ve Dedenin cesedile 
kal'fllatmıttır. Hemen zabıtaya ha
ber vermif. neticede bldlsenln JU • 
karda anlatalaıı tekilde cereran ettL 
il anlaplmıftır. Osman ve Mihri. 
tevkif edllmlflerdir. 

Vakit Refiki ... 
23 Yapncl• 

Vakit reflldıaii dilnkll 1&J'J111e 23 
y8JID& bumıftıt. Arkadapmızı teb
rik ve uun hıilrler tema.nl eclerJz. 

RADVOLiN. 
ile SABAH. O&LE ve AKŞAM 

Her yem .. tea ,..,. tl•cl• 3 clefa •••fma•aa 
clf• .... lwlwl ftrettlevtMW. 

• 
yareye bhunl)'01"11n. "fent tana- ALMANCA TIRCOMI 
reler lnfll ediyorum, cledL Her ani 11..,.nca tcctlme 1'1eri 

Tıp Palllltell Dellanlılından : 
Tıp taktii.....,. mGDJW bulunan 20 Ura u1I 9'uth ._. .,. • 111'1 .n m•

atlı dcııw• JIMlllW'luldan için kanunt vuıtlan bals t.ılplerln rr t.püdevvel 1939 
•• ,__. adar •dı ıeom dekuallla aaan.atıan. ~ ~ tçin Ve ollunun elindeki oyuncak tay- a1era11te edilir. Pona inat.-

ya.reye lpret etti. •1111••• l1t.111baJ: 722 •••• fraDlllCU8 ~tercih bakla.... fMl'J\ 



' 

8 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 

yollardaki hastalıkların mikropla

rııı~ kökünden temizlemek için 
H ELMOBLÖ kullanınız .. 

HELMOBLÖ 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttı
' rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

• ~A· . ' • •• ,..,, .,,.,.... ~ 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir . 

HER ECZANE DE BULUNUR-

lktısat Fakültesi Dekanhğından: 
Fakültede açık 30 lira asli maaşlı kütilphane memurluğun3 kanunt evsa!ı haiz o

lanlar arasından müsabaka ile bir memur alınacaktır. İsteklilerin askerlik vazifesi
ni yapmış olması ve yabancı garp dillerin den birine hakkiyle vakıf bulunması şart
tır. Yuksck tahsilini İktısat veya Hukuk Fakilltelerlndcn birinde yapmış olanlar 
tercih edilecektir. İsteklilerin 25-X-1939 tarihine kadar Dekanlığa müracaatları. 

• (845a) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
/ . 

I - K~ ve şartname ve pltinı mucibince idaremizin Mnltepe enstltUsü gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve gnz kapılarının ta kılması işi yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (1336.99) lira muvakkat temlnab 100.27 liradır. 

I!I - Pazarlık 27-X-939 cuma gUnU saat 11 de Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnı:ımclcr hergun lcvaıun şubcsl veznesinden B kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte % 7,5 güvenme parala-
rile birlikte mczkllr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (8331) ................ ' 
939-940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
Hey'eU Vekile karan ile 939 - 940 kışında mahrukat kanununun tatbik 

edildiği "Balıkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Bornova, Menemen, 
Ödemiş, Tire, 'l'orbalı Uşak, Manisa, Alaşehir, Salihli, TurguUu, Akhisar, 
Kırkaağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, İnönü, Osmaneli, 
Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kutahya, Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Konya, Argıthnn, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı
vas, Samsun, Çarşamba, Ankara, Diyarbakır, ElAzığ, Malatya, Giresun. İne
bolu, Sinop, Trabzon, SUrmcnc, Hopa, İsparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşclıir, 
Amasya, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankın, Rize, Bo1.öyUk., Şclılr ve knsa
balanndn mezkur kanunun şümulüne giren devair macsscsat ve sair binala
rın soba ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, linyit ve taş kömürQ gibi ku
rumlu ve dumanlı kömUrleri kurumu ve dumanı lle birlikte yakacak ve so-
ba borularını tıkamıyacak, sıhhi, fenni, metin, zarif ve ucuz muhtelif boylar
daki sobalarımız yukarda i!ıml geçen yerlerdeki mahrukat ve soba ncentala-
rımız tnrat.ından satılmaktadır. 

A!Akadann ajanlıklara müracaaUan ll!in olunur. (5432) (8737) 

, _ _. ........................................ ı 
Yozaat Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llônı 
1 - Eksiltmeye konulan iş Yozgat hUkQmct konağının (80852) lira (19) kurusluk 

bakiye inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait §artname ve evraklar sunlıırdır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri genel şartnames!, 

D - Yapı işleri fennt §artnamesi. 
E - Hususı şartname, 

F - Keşif cetveli, tahlill fiyat, metraj, 
E - Proje. 
İstekliler Yozgat nafinsında bu evrak ve şartnameleri görebllirler. 
3 - Eksiltme 26 - 10 - tr.39 perşembe günü saat 14 de nafia müdilrlüğilnde top

lanacak komisyon huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (6064) Ura muvakkat teminat ver

meleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunması lilzımdır: 
A - En az (30000) liralık yapı inşaatını yapmış bulunmnsı. 

B - İnşaatın mesullyeU fennlyeslni tekabbill etmiş bir mühendis taahhUtnamesl 
ibraz etmesi. 

C - İhale tarihinden 8 gün evvel müracaaUa vlli'ıycttcn eksiltmeye girebilecek
lerine dair vesika almaları :::arttır. 

5 - İhale bedelinin (5000) lirası 939 senesi bütçesinden ve mOtcbakisi 940 bilt
çcslndcn tediye olunacaktır. 

6 - Teklif mektupları 3 Uncu mı:ıddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
nafia dairesine getirilecek, komisyon reisliğine makbuz mukabllinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış tarafın mühUr mumlle iyice knpatılmış olması lllzımdır .. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "8252., 

Yapı işleri ilanı · 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksıltmcye konulan iş: Ank;ra Tohum ıslah istasyonu selektör ve anbar 

binalao inşaatıdır. Keşif bedeli 12f23 lira 13 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 9111/939 perı;embt güniı saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve 

imar işleri eksiltme komisyonıı od:lsında kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ~artnanıesi ve buna mütcfcrri evrak 63 kuruş bedel mukabi

linde yapı ve unar işleri rebliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye r,ircbilmek için isteklilerin 946 lira 73 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri lliımıdır. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale gOnü olan 9/11/939 perşembe glinfi 

ıaat on dordc kadar cksıltmc komisyonu reisliiine makbuz mukabilinde teslim 
rdileccktir. 

Postada olacak tccikmelcr kabul edilmez. (8739) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

- 17 s:ıyılı motöre yeniden yaptırılacak komple silindir ve plstonlannın 
25/10/939 çarsambn günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 1129 lira 15 kuruştur. Ve ilk teminatı da 85 liradır. 
3 - Şartnameleri komisyonda gorülebllir. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarlle Galata Rıh-

tım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyon:ı gelmeleri. (8717) 

TAN 

r-.. ·1 O ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

• Hakkı Katran ·Pastilleri de vardır. • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Tutün Eks-peri ve hartl"an• ısı yeU)tİrmek üzere a3ağıda yazılı şartlar dahilin_ 

de 10 eksper namzedi alınacakur. 
1 - TLirk olmak, 
2 - Yaşı ctuzdan yukarı olmamak. 
3 - Asl:erlıf:ni yapmış bulunmak, 
4 - Asgari lise veya muadili bir mektep mezunu olmak, "Ziraat mektebi me. 

zunları ve lisan bilenler te"dh olunur.,, 
5 - Eksperlik yapmatıı mani her hangi bir hastalığı olmadığı idare hcy'ctl 

sıhhlyesince sabit olmak, 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahliklı olmak, mahkfimiycti bulunmamak. 
Bu şartlan haiz olanlar arasında bir yoklama yapılacak ve namzetler bu yok

lama neticesinde seçilecektir. Muracaatlar ıs ikinciteşrin 1939 a kadar kabul ed -
lcccktir. 

Daha fazla malumat alm .. k istiycnler Umumi Müdürhik tütün işlerine müra. 
caat cdebllırlcr. (8348) 

.--------------·------------,! H akiki b ir tiryaki için, alıştığı sigara ne ise, 
Ağzının tadını bilenler için de : 
HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 

ALI MUHİDDiN HACI BEKİR 
Merkezi: Bahcekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Toptan sipariş için tenzilat yapllır. 
Bahçekapı İstanbul Hacı Bekir Ticarethanesinin Merkezine müracaat 

' edilmesi rica olunur. , 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Limanları Umum müdürlüğü İzmir şubesi emrinde çnlıştınlmak 

üzere bir deniz insaiye mühendisi alınacaktır. 
2 - İsteklilerin asal:ıda yazılı vesikalarilc idaremize müracaat etmeleri ilan 

olunur. 
A) Diploma, 
B} Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden alınan vesikalar, 
C) Fotol::ranı bir istida. 

23 - 10 • 939 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

23 Birinciteırinden 30 Birinciteırine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattını 

ızmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Kırabiga hattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr sürat hattına 

M erain hattına 

NOT: 

Sah 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Tarı) 
Cuma 10 dıı (Güneysu), Pazar 16 da (Aksu). Gıı 

lata rılıtrmmdan. 

Sah 18 de (Bursa), Cumartesi ı8 de (Mersin). Si 
kcci rıhtımından. 

Sair, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophan 
rıhtımından. 

Pazartt:si. Sair ve Pazar 9 50 de ve Çarşamba. Per 
şcmbc ve Cuma ıs de (Trak). Cumartesi ayrı 

13.31) da (Sus). Galata rıhtımından. 

Pazartes! 8.15 de (Marakaz), Çarşamba ve Cunt 
&.ı ı; de (Sus). Galata rıhtımından. Aynca Çarşam 
ba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de (Bursa). Top 
hane nhummdan. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımmd:ın 
Pııur 9 da (Tayyar). Tophane rıhtunmdan. 

Ça,.~amb:ı ıs de (Kemal), Cumartesi 15 de (Saa 
det). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar ı I de (Kadcş). Galata rıhtımından. 

Sah 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Anafarta) 
Sirkeci rıhtımından. (875ı) 

Vapur &e!erlerl hakkında her türlü malümat a~ağıd::ı telefon numnr:ılan ya· 
:tılı Acentelerden öğrenillr. 
Galat a Baı Acentelliit Gnlata rıhtımı, Limanlar Umum 

MüdürlOğ{i binası altında 42362 
Galatı , Şube Acentellğl Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 
Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

* 
Sirkeci Şube Aeenteliı:ll 

* Evvelce münakalat VekAletince yapılan ilanla, 15 Teşrinievvel 939 tari 
hine kadar kabul edileceği bildirilen lngiltcrcyc ısmarlanacak gemiler hakkın· 
daki t eklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) '- .................. -. 

------~------_:.~~--~----------------------------~--------~ı 

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 

Dolu Türk Fındığını 

FINDIK. TARIM SATIŞ Yatak, yemek ve çalıtma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER (eski HA YDEN) 
mağazalarında tethir edil· 
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait şartlarla sa· 
tılmaktadır. 

Kooperatifleri Birliği 
Türk vatanının da her köıesine yayacal<, herliese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemiılerin her bakımdan en mükemmeli T ü r I< 
fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağa 

hazırlanıyor. 

Adli Tıp işleri Genel Direktörlüğü Arttırma 

Ve Eksiltme Komisyonundan ! 
Miktarı 

Çoğu 

Muhammen fiatı .. Muvakkat teminatı 

Azı K. S. Lira Kuruş 

Ekmek 
Francela 

Sadeyağı 

Dağlıç eti 

Süt 

Kuru Fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Yeşil Mercimek 
Kuru Soğan 

Zcytinyaiı 

Sabun 

Kesme şeker 

Ispanak 
Pırasa 

Kereviz 
Bakla 

4000 
so 

300 

1200 

300 

250 
200 
750 
so 

250 

so 
125 

ı5o 

200 
200 
ıoo 

100 

sooo 
100 

400 

1400 

400 

350 
300 

1000 
100 
350 

7S 
175 

250 

300 
300 
200 
150 

9 50 
14 50 

120 00 

4S 00 

10 00 

28 00 
20 00 
30 00 
20 00 
5 00 

ss 00 
3S 00 

30 00 

6 so 
4 7S 

10 00 
14 00 

36 71 

36 00 

47 2S 

3 00 

37 

7 69 

5 62 

Adli Tıp 13leri Genel Dircktör!Uğli müşahcdehancsinin Ikinciteşrin 939 başın
dan Mayıs 940 sonuna kadar olan ihtiyaçlarından yukanda yazılı 17 kalem yiye
cek maddesi şartnamesi veçhilc açık e~siltmeye konmuştur 

1 - Açık eksiltme 3ı/Ilkteşrinh>J9 Salı giınü saat 11 de Adli Tıp İglcri Ge
nci Direktörlüğü binasında yapılacaktır. 

2 - Açık eksiltmeye konan yukarıda yazılı maddelerin muhammen fiatları 
ve muvakkat teminat miktarları karşılarında gostcrilmiştir. 

3 - İstekliler şartnameyi komiııyona müracaatla görebilirler. 
4 - İstekliler bu maddelerin tamamı için teklifte bulunabilir. 
S - İsteklilerin Ticaret Odası sicilinde kayıtlı olmaları ve buna ait cari sene 

tarihli Oda vesikasını haiz bulunmalan lazımdır. (8469) 

Sabıbı v e Neşriyat M ü d ü r ü HaliJ Ltitfü 00RD0 NC0. Gazetecılik Vl' 

Ne'lrivnf T ı~ . S. Ra<ı:ı1ıhm Tf"T' T AN l\fnfhanıo 

·Devlet Demiryolları ve !imanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liste numaralar ile mlktnr ve cinsle 

aşağıda yazılı malzeme 5-12-1939 Salı günU saat 15,30 dan itibaren liste sırasll 
ve ayrı ayn ihale ed!lm~k ilzere kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare blnasınd 
satın alınacaktır. 

Bu lEe girmek istlyenlerln her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile kantl 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon r 
isliğlne vcn\ıeleri lbımdır. 
Sartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tescl 
lüm ve Sevk Şeniğinden cl.al!ıWmcktadır. (8540) 
Llate 

No. 

1 
2 
3 
4 
6 

Malzemeni" lemi 

KurŞUn malzeme 16.100 kilo 
Galvanize saç 7.4SO adet 
Çinko levha 30.000 kilo 
Teneke levha 4.300 adet 
Ahşap travers r:ıı,.t1ytsi imaline 
mahsus lfuna demiri 60.000 kilo 

* 

Muhammen bedel 
Lira Kr. 

4425, 00 
24677, 50 

5400, 00 
2112, 50 

7200, 00 

* 

Muvakkat temf"' 
Lfrı Kr. 

331, 88 
1850, 81 
405, 00 
158, 44 

540, oc 

Muhammen tcdeli 20094 lira otan Eskişehir çırak okulu için 22 kalem möb 
7/11/19J9 Sah giinü saat ı s de k3pah zarf usulü ile Ankrada idare binasında '' 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek ietiyenlerin 1507,0" liralık muvakkat teminat ile kanunan taf l 
ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Rcislili 
vermeleri lazımdır. 

Sartnamclcr parasız olarak APkıorada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa~ 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağ'rtrlacaktır. (8743) 

EKSiL TME ILANI 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

20.10.1939 c.uma günü yap•lal·ak eksiltmeye gelen olmadığından 
tarihinde sah ı:ıinü saat ıs de İst anbul Yıiksek Mektepler Muhascbeciliğifl 
1!013 lira ';'6 kuruş keşif bl'dcli ile eksiltme komisyonu dasında İstanbul Ma• 
Matbaası İstrotipi pavyona ineaatı : 

Kapalı Hrl usulilc konulmuştur. 
Mukavele. eksiltme, Bayındırlık i~leri Genci, hususi ve fenni şartnam,.te 

proje, l:cşif hul&sasile buna miHeferri diğer evrak bedelsiz olarak 
sınd:ı görülebilecektir: 

~!uvakkat teminat (976 lira 3 kuruştur.) 

İsteklilerin teki f mektuplan ve en az bir taahhütte (10,000) liralık bu f 
benzer iş yaptırma dair ldnrclerinrtcn almış olduğu vesikalara istinaden İstıın 
Vilayetine mürac:ıatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 
yılma ait Ticaret Odası ve~ikal:ırmı havi kapalı zarfların: 

ı - 11 - 1939 ~alı cünü kanuni tarifler dairesinde İstanbul Yüksek Mektl 
lcr Muhasebeciliğinde eksıltmc komisyonuna müracaatları. ( 8734) 

lstanbul Bölge .Sanat Okulu Arttırma. Eksiltme 
Ve ihale Komisyonundan: 
Teminatı 

Lira Kuruş 

187 so 

Pazarhfm Muhanımcn Bedeli 
Ta. Gün. Saat Lira Kuruı 

24.X.939 Sah . S. 14 1250 00 

İstanbul Bölge Sanat Okula M ensucat şubesi için 
hkla eksiltmeye konulmuştur. 

Miktan Cinsi 

1 

1 - Pazarlık C.ağaloıdunda yühck mektepler muhasebccilifi binasında 
lanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Pazarlığın şekli giın ve saati muhammen fiyatı, teminatı yukanda 
terilmiştir. 

3 - Pazarlıfa girecekler T icaret Odasının vesikasını 
nameyi görmek istiycnlcr mektebe mllracaat et sinler. 


