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GAZETESi 

iDEAL BÜRO 
l!lu kitap bUrolarının ıı çıkarma kudretini arttJrmak lstlyenlar 
için k11a, fakat amelf bir kitaptır. O ılze az muraflarla çok Jt 
nasıl c;ıkarılabllııcelllnl g!Sstıırlr. Fena ve yanlıı bDro uaullerl 
yUzOnden geri kalan, hattı zarar eden veya batan mUuaeeeler 
uyılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiler! kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 Kr, 

Berlin, Kat'i Kararlar Arifesinde 
HITLERIN ISTISARELERI, HEDEFLERi ' P A-R T 1 G R U P U T O P LAN O 1 
Ribbentrop' un Nutku Ş.Sa.racoğlu Moskova 
Bugün ipucu Verecek Temaslarını Anlattı 

Büyük Britanya fabrikalarında hummalı bir fekilde devam eden tayyare inşaatından bir görünüf •• 

Bulgari standa 
Neler Oluyor? 

ı Stalin, Müttefiklere 
Karşı Almangaga· 

Yaz.atı": M. Zekeriya SERTEL 

B ulgaristanda son günlerde 
mühim hadiseler cereyan e

diyor. Bulgar Başvekili Köseivanof 
çekilerek yeni bir kabine kurmtya 
memur ediliyor. Kral, Başvekil yeni 
kabinenin siyasetini tayin için par
limentoda muhtelif gruplarla te
maslar yapıyor. Bu istişarele: bittik
ten ve yeni kabine teşekkül ettikten 
aonra mühim kararlar verileceği ha

Yardım Etmigecek 
Saat Zarfında . Müttefiklere . Harp 

Etmesi . ve .. lngiltereye Karşı Napolyon 
.Ablokasını Tatbik Etmesi Muhtemel Görülüyor 

Hitferin 48 

ilan 

ber veriliyor. 
Bulgaristanda cereyan eden bu ha. 

diselerin ehemmiyetini anlamak için, 
Köseivanofun istif asma takaddüm e
den günlerde Balkanlarda müessir 
olan ve Bulgaristanı bu buhrana sü
rükliy~ vakaları hatırlamak lazım

Londra, 23 (Hususi) - Günün en çok konu9ulc.n ve bir sürü 
tahminlere yol açan en belli batlı meselelerinden biri Berlinde 
Her Hitlerin yaptığı iıtitareler ve .bu istitarelerin vereceği neti· 
celerdir. 

-, Observer ile Daily Mail gazeteleri 

ALMANLAR tarafından verilen malUmata göre, 
istişarelerin uzun uzadıya devam et-

dır. 

14 Tayyare 
Kaybettiler 

mesinin sebeplerinden birisi Türk -
İngiliz - Fransız anlaşmasının im
zalanması, ikinci sebebi de bir taraf
tan Paris, diğer taraftan N evyork ga
zeteleri tarafından verihn malumata 
göre Stalinin Her Hitler tarafından 
vuku bulan askeri yardun talebine 
mukabil ret cevabı vermesidir. 

Sovyet Rusya, Romanya hududu
tıa indikten sonra Bulgaristanda bir 
kımıldama, bir hareket sezildi, öte
denbe:ı;i Bulgaristanın hamisı telakki 
edilen Ruslar yine Balkanlara geli
yordu. Bulgarlara, bir türlü tatmin 
edilmiyen hudutlarını genişletme e
mellerinin tahakkukuna yardım ede
bilirdi. Bu düşünce ile şimdiye kadar 
gizli kalan Rus sempatisi derhal ken-

Garp Cephesinde Hitlerin Meşguliyeti 
Observer gazetesinin diplomatik 

Kollarının muhabiri Her Hitlerin bütün dikka-Yalnız Keşif 
dini gösterdi. İş bu kadarla da kal- 1 · G 
ınadı. Moskova, Odesa, Varna ve Sof- Faa iyetı Örülüyor 
'a arasında hava seferleri tanzim et- Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansı , 
inek üzere Bulgar generallerinden askeri vaziyet hakkında şunu yaz -
biri Moskovaya gitti. Moskova ile l>";ıktadır: 
Sofya arasında yeni hava ve ticaret Cephede bütün faaliyetin inhisar 
anlaşmaları imzalanması kararlaştı. ı d ı 
?vtoskova, cim.diye kadar boş bırakı- eylediği keşif kol arı musa eme erin-

Y de Fransız kıtaatının eline Alman e-
lan Sofyadaki sefaretine bir sefir 

sirleri düşmüştür. Bunlar müttefikan 
gönderdi. Rusyaya mütemayil olan k · 
~ulgarlar yakında Sovyetlerin Bul- soğuktan ve yiyecekten şi ayet <>t-

mektedir. Raristanı Almanyanın ik.tLc;adi ve ti-
cari esaretinden kurtaracağı ümidi- Bütün cephe boyunca Rhin'dcn M-o 
il d. selle'e kadar iki tarafın işgal ettiği e üştüler. 

mevzilerde tam bir süktinet vardır. 

B ır taraftan da İtalyanlar Bal- Fransız kıtaatı Şark çıkıntısındaki 
kanlarda tekrar faaliyete geç- hatlarını tahliye etmemişlerdır. Bü

tl~er. İtalya, Sovyetlerin Balkanfa,rr tün faaliyet geçen günlerde iki ta
tıufuzu altına almasına mani ol t .... 'f ~~.zileri arasında bazı noktalar-
ı . . :• .il&' b 
C::ın Macaristan, Romanya, Y_~g._._.,ırı. vas! '!>ir sahayı ihtiva eden o~ a-

) a ve Bulgaristandan müre){ft ~ ., 2iye, }\eşü kolları sevkine inhisar 

( Sonu Sa. 6 S:il~ ~"?),11~ (Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

tini diplomatik meseleler üzerinde 
topladığı ve bunun kısmen Türk - İn
giliz - Fransız anlaşmasından ileri 
geldiğini söylüyor ve daha sonra An
kara ve Romadaki Alman elçilerinin 
Berline çağırılmalarının Almanyanın 
pakt yüzünden hissettiği endişeyi te
barüz ettirdiğini söyledikten sonra 
diyor ki: 

"Hitlerin diplomatik cephesinde 
rastlıyacağı güçlükler bundan böyle 
kendiliklerinden artmaktadır. Zira 
Türk - İngiliz - Fransız paktı, hali
hazır siyasetinde başlıca amil olmak 
istidadındadır. Bu pakt, idaresi ve ne 
ticesi üzerinde diplomatik kuvvetle
rin hakim bulunduğu bu harpte. bi
rinci derecede bir diplomasi zaferi ol
muştur. 

Şu nokta, şimdiden müşahede edil
miştir ki, İtalya, Von Ribbentrop{ın, 

(Sonu Sa. 6, Sil. 5) 

Bu Beyanat 
2 Saatten 

Fazla Sürdü 

Saracoğlunun Sözleri 

Memnuniyetle Karşılandı 
Ankara, 23 (A.A.) - Parti 

Grupu Umumi Heyeti bugün 
"23/ 10/ 939,, Büyük Millet Mec
lisi Umumi Heyeti içtimaından 

sonra &&.at 15.30 da Reis Vekili 
Milli Sefimiz, Ankarada Pazar günkü at yarışlannCla Harici~ 

Vekili Şükrü Saracoilu ile görüşüyorlar .. 
Hasan Saka'nm Batkanlığmda 
toplandı: ı-

Papen Dönüyor Ruznamede yalnız Moskova seya
hatinden avdet etmiş olan Hariciye 
Yekilimi;dn grup umumi heyetine 
vereceği izahat mevzuu vardı. t 

1 
p 

Celsehin açılmasını müteakip Ha. Uç er aktı Al a 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu söz a. J m nyayı 
!arak yirmi günden fazla devam eden 

~~;:~· müzakeratma ait izahata F evkalide Me ul 
Moskovada temas edilen me- şg 

aeleler hakkında teati edilen fi- Et kt D Ed• 
~i~lerdeki vuzuh ve. sarahat ve . m e e evam ı yor 
iki devlet arasındakı dostluğun 
samimiyetini gösteren karşılıklı 
beyanat, umumi heyetin memnu
niyetini mucip olmuttur. 

İki saatten fazla devam eden bu 
izahatı müteakip bir iki hatip söz al. 

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

Londra, 23 (Hususi) - Bitaraf kaynakların verdiği maluma-
· ıa göre, Her Hitler, F on Papen'e, Türkiyeye derhal dönmek için 
emir vermittir. Binaenaleyh Fon Papen de bir kaç gün içinde va
zifesinin batına dönecektir. Bern' den verilen malfunata göre Al
man siyasi mahafili, Türk - Fransız - İngiliz muahedea.inin 
akdi hadisesile fevkalade mefgul olmaktadır. 

-, Basler Nachrichten gazetesinin 

1 •it . T •• k• 60 Berlin muhabiri cumadan beri müşa-
ngı ere ur ıyeye hede edilen k~~if si!asi fa~li;~ti ve 

. bu meyanda Turk dıploınasısının ce-

M • 1 1 • 
1 
• L • 1 k nubu şarki dehvletlerifnezd~~dte ve _t-

i Y O n n g 1 ı Z ıra ı 
talyanın da er tara ta gos ermege 
b~şladığı faali.yeti kaydeylemekte. 
dır. 

B • K d • A k Bu cümleden olarak bir Belgrad 
ır re l çaca haberi, eğer İtalya ile Tür~iye. ~a

sındaki müşkülat izale edılebılırse 
Mussolininin cenubu şarki devletle
rinden mürekkep bir konferansın iç
timaını derpiş eylediğini bildirmek-

Son Anlaşma Piyasalarımızda Çok iyi Tesirler 

Yaptı, ihracatı Tahdit · Eden Kararnamede 

Değişiklikler Yapdacağı Anlaşdıyor 

Türk heyetinin Londrada istikbaline ait bir intıba .. • 
[ Y AZISI 7 inci sayfada) 

tedir. 
Times'in Makalesi 

Dünya matbuatı Türk • İngiliz -
Fransız paktı ile meşgul olmağa de
vam etmektedir. 

Times, bugünkü başmakalesinde 

hu paktın Almanya üzerindeki tesir. 
!erinden ve uyandırdığı hayretten 
bahsediyor ve şu sözleri söylüyor: 

"Hitlerin Balkanlardaki Alman yayılma 
ve hakimiyet planlarına açrlmrıı büyük bir 
gedik telakki ettiği vaziyeti tamir için 
Alman diplomasisinin bütün hile ve yal
taklanma yollarına müracaat etmesi muh
temeldir .,, 

Tihıes, İtalyanın Balkanlardaki rolün
den söyle bahsediyor: 

'·Italyanın Balkanlara karşı gösterdiği 
alaka, İtalyan emellerinin, Macaristanla 
Romanya arasın~aki münasebatm inkişa
fından dolayı ağır surette haleldar olma
sından ileri geldiii. İtalyan siyasetinin bir 
mütearifesi gibi telakki edilebilir. 

Mus!;olini hükOmetinin ahiren oynaı!ığ1 
rol. tevhit ve istikrar ettirici bir roldü ve 
bu itibarla Balkan devletlerinin hürmetini 
ve semeresini calip olsa gerekti. Bu balı:ım 
dan ı;urası nazarı itibara almmahdır ki, An 

(Sonu; Sa: 6, Sil: 4) 



PENCEREMDEN 

Yontulmamışlar! 
Y azan: M. Turhan TAN 

B ismark, malfım olduğu iizere, 
siyasette taarruz ve tecaviiil': 

sisteminin mucltlerinden değilse bi
le en hararetli, en insafsız tarafdar
Jarındandır. Pıusya Kralını Alman 
İmparatoru yapmak, Berlini Avrupa 
siyasetinin merkezi tanıtmak ülküsi. 
le çevirmediği dolap, kurmadığı rlii

zen ve kırmadığı koz kalmamı~hr. 
O, sonsuz hulyalarını gc..-çeklc~tir. 

rnek için hazırlattığı orduyu ilkin 
küçük Danimarkanın takatsiz cüsse
si üzerinde tecrübe etti, sonra btt sı
nanmıs ordu ile Avusturyayı yere 
serdi ve daha sonra Fran aya çulla. 
narak ordularını Parise k adar &ötür. 
dü. 

Tarihin hayretle kaydettiği vechi
Ie Bismark, dünyanın yumrukla ya
ratıldığına ve yumrukla idare oluna. 
bileceğine inanırdı. Eski Rus Çarla. 
rından olup: "Tebaamı:ı:ı okşamak 

'eyn ezmek ancak keyfimize bağlı 
işlerdendir" demiş bulunan korkun ç 
İvanı bu gibi düşüncelerde çok geri 
bırakarak: "l\ledeniyet kuv\·etin hem 
eseri, hem hiz~etknndır, bu eseri 
kendi meramına ram edebilen lere 
medeni denilir" demişti ki maksadı 

silôh kuvyetile küre iizerinde h ege
monya kurmanın medeni b ir harek et 
olacağını anlatmaktan ibarettir. 

Bununla beraber onun tuhaf tuhaf 
sözleri, ibretle incele1tmc~e değer 

hareketleri vardır. Bir gün o, Fre· 
derihsruha malikanesinde desteııe ile 
odun keserken, bir misafir gelir ve 
kendisini o halde görür, t ahiatile hıty. 

ret gösterir. Bismark da onun şaşkın. 
lığını gidermek için odun kesişinin 

sebebini - fakat §u suretle - izah eder: 
- Ne yapayım, azizim ? •. İ•sanları 

mademki yontanııyoruz, bari odun 
yontmakla müteselli olalım. 

Tiirk - İngiliz • Fransız ittifakının 
&erçekle~me~i üzerine bütiin dünya 
matbuatı sütun sütun miilahazalar 
sıralarken Alman gazeteleri de kır. 

gın ve kızgın söylenmeğe koyulmu~
lar ve bu ittifakı müttefikan n aho, 
bulmti tardır. Türklerle müttefikleri 
beşeriyetin selametini ye onunla mu. 
vazi olarak kendi hayat ve hay iyet 
haklarını gözönünde tutarak son mu· 
ahedenameyi imzaladıkları ''• bu işi 
yaparken Alman gazetelerinin alkı~ı
na mazhar olmak, yahut o alkıştan 

mahrum kalmak meselcıı;in i asla ha-• 
tırlanna getirmedikleri cihetle o ga. 
zetelerin hadise hakkında verdikleri 
hükmün Tiirkiyede, Fransad~ ve İn
gilterede bir gazete bedeli k adar da. 
hi kıymet bulamaması t ab iidir. Y al
nız şu var: Alman gazeteleri hazan 

• kızgınlığın zorile - nezaket h udut. 

lnrı dışına çıkıyorlar ve can sıkıyor

lar. Bismarkın yukarıya kaydettiği. 

miz fıkrasını da biz bu seb eple hatır

ladık. Fakat o yumruğu pek Alman 

diplomatının, kendi yurtdaşları olan 

gazetecilerden bir kısmının " natra. 

şidc,, olduğuna iman getirerek b u 

~özii söylemiş olması da muhtenıel· 

dir. O halde benim yazımdaki (ran 
!!ııkıyorlar) sözti yersiz kalacafıttdan 

onu geri alıyorum. 

Yarın Ziya 

ihtifali 

Gökalp 

Yapllacak 
Türk sosyoloğu Ziya Gökalpın ölü. 

münün 15 inci yıldönümii münase
betile Üniversite konferans salonun
da yarın bir ihtifal tertip edilmiştir. 

İhtifal• • profesör Mustafa Şekip 

Tunç tarafından verilecek bir hita

be ile açılacak. felsefe şubesinden 

Kudsi merhumun tercümei halini an

Jatacak, bundan sonra sırasile, pro

fesör Hilmi Ziya, Kazım İsmail ve 

doçent Gündüz, Sabri Esa~, Ziyaettin 

Fahri, Şukrü Halit ve Muhsin tara

fından birer nutuk söylenecektir. 

Yeni Ekmek Çeşnisi 
Tabik Edildi 

Belediye İktısat müdürlüğü tara -
fından hazırlanan yeni ekmek çeşni

sinin tatbikine dünden itibaren baş.. 

lanmıştır. Yeni çeşni evvelkine na
ıaran biraz daha esmerce olmakla be

r aber, ondan daha mugaddi ve 600 
ı-andımanlıdır. Fiyatlarda bir deği
ıiklik yoktur. 

TAN 24 - 10 - !:l:l9 

.. 
1 Pamuklu Bez 
Standardı 

Pazar günü Ankaracla yapılan at yarışlarından bir görünüş .• Türk- Rumen ticaret müzakerelerine iştirak eclen lıeyet azaları .• 

Slmavnalı 

Bedrettinin 
Kemikleri 

-0--

Sultanahmet CamiinCle .. 
Bir Sandıktan Çıkh 

Evkaf idaresi. İstanbuldaki b ütün 
evkaf depolannı tasfiyeye karar ver
miştir. Sultanahmet camiinin hünkar 
mahfeli de şimdiye kadar depo ola
rak kullanılıyordu. Buradaki tasfiye
ye devam edilirken bir sandık içinde 
insan iskeletlerine rastlanmıştır. Bu 
kemiklerin buraya niçin konulduğu 
aMştırılırkcn, es~i Evkaf memurları 
büyük Türk alimlerinden Sımavna 

kadısının oğlu Bcdrettin Sima.viye 
ait olduğunu, Manastır Türk hudut
ları haricinele bırakılırken büyük a
limin kemik1eri türbesinden çıkarıla. 
rak İstanbula getirildiğini ve mera
simle bir yere defnedilecekken her 
nasılsa sonradan burada unutu1du -
ğunu söylemişlerdir. Bu haberin doğ
:ııu olduğu anlaşılmıştır. Bu kemikle
rin Çapada büyük Türk mutasavVJfı 
Konyalı Cemalettin İshakın yanına 
gömülmesi kararlaştırılmıştır. Ya
kında kemikler merasimle buraya 
defnedilecektir. 

Ekmek Mayası 
Getiriyorlarmış 

Yerli ekmek mayası imalatına baş
lryan bir müessesemiz, yeni bir rakip 
karşısında kalmıştır. Şehrimizde bir 
Yunanlı firma Yunanistandan külli
yetli miktarda ekmek mayası getir
terek müsait fiyatlarla sattı~ı haber 
verilmektedir. Ayni zamanda daha 
bazı maddeler getirterek fmıattan is
tifade ile yüksek fiyatlarla satmakta 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu firma ih
tikar komisyonuna bildirilecektir. 

Atatürk Köprüsü 
İnşaatı hitam bulmuş olan Atatork 

köprüsünü açılış merasimi ayın yir
mi doku~uncu günü, yani Cümhuri
yet bayramında yapılacaktır. Mera
sim programının şimdiden hazırlan~ 
masına · başlanmıştır. 

Bankalar Tüccarlara 
Akreditif Açacak 

Bu Suretle Tüccar Daha Kolay Para Temin Edebilecek, 
İthalat ve ihracat. Kolaylaşacaktır 

Takas Sirketi dün toplanarak Vekaletten gelen 
yeni talimatın tatbikatına dair görüşmeler yapmış. 
tır. Yeni talimata göre: 

Halihazır buhran sebebile ithalatçılarımız, klirin~ 
:nukavelesi ve ticari anlaşmalarla bağlı bulunduğll· 
muz memleketlerden ithal edecekleri malların be. 
Jellerini ecnebi ihracatçılarına peşin tediye etme
den, muhtaç bulundukları ithal emtiasmın memle
ketimize sevkini temin edememekıtedirler. 

Eu mahzuru Önlemek ve ithal imkanlarını kolay- . 
lastırmak maksadile, Ticaret Vekaletinden alımın 

direktifler d <'iresinde bu memleketlerden yapılacak 
ithalat için eenebi ihracatçıları lehine akreditif aç. 
tırılması kararlaştırılmıştır. 

Bu akreditifler, evvelce memleketimizden yapıl

mış olan i.lıracat emtiasının bedellerinden Merkez 
~'1nkasının hariçteki kliring muhabirle:ri nezdinde. 
ki hususi takas hesabına yatmış olan paraların isti
mali suretile açılacaktır. 

Bu suretle ihraç edecekleri malların bedellerini 

almış olacak ecnebi ihracatçıları mallarını hemen 
Türkiyeye sevkedecek ve bu suretle ithaliıtçılartmı. 
zın i~hal !ıususundaki arzuları tesri ve teshil edilmiş 
olacaktır. 

:Memleketimizin büyük ithal ihtiyaçlannı temin 

gay~c:ine matuf olan bu memleketin tatbikatına ge· 
çilmesi için Merkez Bankası şubelerine, Umum Mü. 
dürlüğü tarafından talimat gönderilmiş bulunduğu
na göre yı;karda bildirilen izahat dairesinde hemı:;n 
muı:ımcleye başlanabilecektir. 

Hal>er aldığımıza göre ticaret ve kliring mukave. 
lelc-d ile bağlı bulunmadığımız yani enterşanjabl 
memleketlerden ithal edilecek mal bedellerinin de 
akre:Utü suretile ecnebi ihracatçılarına ödenmesi 
mPselesi üzerinde '1.urulmakta ve bu hususun te
mini !Çin Takas Limited Şirketi tarafından lazım 

gelen teşebbüslerde bulunulmaktadır. 

~i'··ket müdürü Salih dün akşam Ankaraya git. 
miştır. Birkaç gün sonra dönecektir. 

Türk - Rumen lktısadi 
Müzakereleri Başladı 

Çocuğunu 

Sokağa 

Atan Ana Türkiye - Romanya arasında ya
pılacak yeni ticaret anlaşması içlıı, 

dün ilk görüşmeler Tophane köşkün
de başlamıştır. Murahhaslar haiz bu
lunduklan salahiyetlere · dair müte
kabilen resmi evrakını ibraz ederek 

resmen ilk içtimaı yapmışlardır. Es
ki anlaşmanın tatbikatından elde e
dilmiş bulunan ve son zamanlarda i
ki dost memleket ekonomisinde te
barüz eden vaziyetlere göre hazırla
nan esasların görüşülmesine başlan

mıştır. Her iki heyetin ilk temaslar
la beraber gayet samiıni bir hava i-

Sovyet 

Gemileri 

Harp 

Gittiler 

çinde ve her iki memleketin mena
fiiıti düşünerek başladıkları müzake. 
relerin kısa bir zamanda neticelendi
rileceği temin olunuyor. Romanyaya 
yapılacak ihracatın yeni anlaşma ile 
artacağı ve bilhassa zeytin ithalatı

nın tezyidi imkanları için Romanya 
hükumetince murahhaslarına hususi 
talimat verildiği haber alınmıştır. 

Dün Gelen Mallar 
Dün limanımıza Holanda banchralı 

Agamcmnon ve Sovyet Suanetia va· 
purları gelmiştir. Her i!d gemi bir
çok ithalat maddeleri g.:!tirmişlerdir. 

Vali Dün 

Ankara ya 

Akşam 

Gitti 

Asliye birinci ceza mahkemesi dun 
çocuğunun sıhhatini ıhlal eden Fat.: 
ma isminde bir ananın duruşmasını 
yapacaktı. Fatma altı aylık çocuğunu 
bir kağıda sararak Dolmabahçc sa
rayı önündeki bahçeye bırakmış ve 
kaçmıştır. O vakit yak'llanmış, soka. 
ğa bırakmak suretile çocuğunun 

sıhhatini bozduğu için müddeiumu
miliğe verilmiştir. Müddeiumumilik, 
o vakit ıı;orgusunu yaptırmı~, muha
kemesinin gayri mevkuf olarak ya
pılmasına karar verl\miştir. Fatma 
kendisini müdafaa ed-erken: 

Soyadını Bilmiyen 
Suçlu Üzümcü 

Mustafa oğlu Niyazi isminde 
Hariciye Vekilimizi limanımıza ge

bir tirmiş olan Moskova ve Frunza ~dlı 

Vali ve belediye reisi dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. Lutfi 
Kırdar İstanbulun belediye işleri 
hakkında alakadar Vekaletler~e te
masta bulunacaktır. Cümlıur~et bay 
ramında burada bulunabilmek için 
cumartesi günü avdet edecektir. 

- Ben kendim acım. Çalışarak 

hayatımı zor kazanıyorum. Çocuğu

mu Darülacezeye götürdüm.Analı di

ye almadılar. Bir komşu bana sokağa 
bırakmamı tavsiye etti. Ben de öyle 
yaptım. Fakat çocuğumun fazla ba

ğırmaması için bir köşede tetkik e

diyordum. Yakalandım. Eğer yaka -
lanmasaydım, ~ocuğum pekala Dıı.

rülacezeye götürülecek ve hayatı kur 
tarılacaktı. Ben Darülacezenin usu
lüne şaşıyorum. Anasının elile götür

düğü sıhhatli çocuğu almıyor da iO

kağa bırakılan vl! sıhhati bozulan ço-

üzümcü bozuk tartı kullandığı için Sovyet gemileri dün limanımızdan 
meşhut suçlar kanununun çerçevesi Karadenize gitmişlerdir. Gemi süva-
dahilinde asliye 6 ncı ceza mahkeme. rilel'i bir aralık vilayete uğrıyarak bi
sine verilmiştir. Hiıkim sorgusunu ya rer veda kartı bırakmışlardır. 

' 
pıyordu. Suçlu ikametiahını bilmi

yordu . Hakim sordu: 

- Ya soy adınız. 
Suçlu : 

S U AL C E·V AP 
- Vallahi ayıp olacak ama, ne ya. 

payım. Soy adımı da u nuttum. Mü

saade et te şu cebimdeki kağıdı çı

karayım, lazım olur d iye birisine 

yazdırdım da cebime koymuştum, de

di ve ceb inden çıkardığı kağıdı mü

başire verdi. Soyadmrn Özant oldu. 
ğu anlaşıldı. Sonra şahitler dinlendi. 
Hüsnü dedi ki: 

- Ben bu adamdan bir k ilo üzüm 
aldım. Gözüme a z göründü. Birisine l 
tarttırdrm. 200 gram noksan geldi. 
Tekrar kendisine döndüm. O tarttı. 

Tamamdı. K ilosunu tetkik ettim. Ki
lonun başını kırdığını gördüm. 

'Muhak•me karar için talik edildi. 

6 - Londradakl askeri heyetimiz re• 
lıl K1zım Orbay Ilı bu defa mıbuı etçi· 
len HUıeyln Rauf Orbay kırde& veya 
akraba mıdır? 

C - Kfızım Orbay ile Hüseyin Rauf 
kardeş veya nkrt1ba değillerdir. Her i
kisi de tesadüfen ayni soy adını almııi
lnrdır. 

• 
8 - Saylav yerine mebuı, Kamutay 

yerine BUyUk Millet Mecllıl, tUzUk ye
rine nizamname gibi Ublrlerln kulla · 
nılacakluı do!iru mudur? 

C - Parti umumi ktıUpllği tarafın
dan bu hususta teşkilata bir timim yn
pılmıstır. Bu t~mlmln ıtönclerilmesl lİ7.C'· 

. 
rıne eski tfıbklerin tekrar kullanılma
sına başhmmıitır. 

• 
S - C. H. P: kaza ve ocak kongrelr.ri 

lıer sene mi toplanır? 

C - Parti koza ve vlldyet kongreleri 
her iki yılda bir toplanır. 

• 
s - Aıri mezarlık açırmıı ve lıall< ö 

lülerl buraya gömülmeye baılamıı mı· 
dır? 

C - Asri mezarlık halka henüz açıl
mamı~tır \'C RÇlhıc.ığı gfin de belli nP

ğiJdir. ŞılT'dllik bu mcznrlığa Belediye
nin miisandesile tanınmış bnzı zevatın 

cl".seUeri ,ı:ıömiılnıaktedlT. 

cuğu alıyor, demiştir. 

Mübaşir verdiği adreste Fatmayı, 
bulamadığı için celpn:ımeyi iade et
mişti. Mahkeme polis vasıtasile Fat
manın araştırılması için davayı tehir 
etti. 

Sömikok Geliyor 
Son günlerde İstanbula çok mıK

tar.da sömikok gelmiştir. Belediye ik
tısat müdürlüğünün günlcrdenberi 
yaptığı tetkiklere nazaran hali hazır
da şehirde bir senelik ihtiyacını kar. 
şılıyacak kadar kömür stokları mev
cuttur ve ihtikara meydan verilme
mekteıiir. 

• • 
lç ın Rapor 

Bütün 

Şeki l 

-o--

Bezler İ~in Bir 
Tayin Edildi 

Şehrimizde çalışmakta olan iki b' 
ne yakın pamuklu el dokuma tezgah ı 

nın yaptıkları bezlerin standardı 

için yapılmakta olan tetkikler bitmış
tir. Tetkikat raporu Ticaret odasına 
verilmiştir. Raporlara göre butün 
bezler için bir norm tayin edilmiş
tir. Bez mensucatı bu normlara tabi 
tutularak satılacaktır. Bunn. dair ni
zamname kabul edildikten sonra bez 
fiyatları da ucuzlıyacakhr. Dokuma
cılar hazırlanan rapordan memnuni· 
yet göstermektedirler. Günde sekiz 
metre işliyen bir tezgahı:a norm iti
barile sahibine faydalı olacağı da te
min edilmektedir. 

SPOR : 

Lisanssız Oyuncu~ar 

Oynatdmıyacaklar 
Genel direktörlükle temas ve bazı 

mesaili halletmek üzere Ankaraya 

giden İstanbul bo1gesi asbaşkan \'e

kili Kemal Halim avdet etmiştir. Ke

mal Halim, en mühim meseleyi teş

kil eden lisans işlerini halletmiş \'e 

beraberinde ıetirmi~tir. İstanbulun 
400 fişinden ancak on tanesi nok
san görülerek yapılmamış, di~erleri 
çıkarılmıştır. Önümüzdeki haftadan 
itibaren lig maçlarında lisansı olmı
yan hiçbir oyut'lcu oynatılmıyacaktır. 

Eski Güneş klübü binasının genel 
direktörlükçe ıı;atm n}Jnarak İstanbul 
bölgesine tahsis edilmesi kararlaştığı 
için, Kemal Halim bu hususta da ıe
nel direktörle konuşmuş, fakat he -
nüz bir karar verilmemiştir. * Onuncu Balkan şampiyona51n
da 400 metrede Balkan şampiyonlu
ğunu kazanan Görenin mensup bu
lunduğu Galatasaray kliibünden ay
rılarak Fenerbahçeye girdiği söylen
mektedir. * Beden Terbiyesi Genel direk. 
törlüğü Atıcılık Fedeı'asyenu Başka

nı Hakkı lstanbulda yapılması dü~ü
niılen atış poligonu hakkında vali i
le temas etmek üzere İstanbula gel
miştir. 

Sicil Fişleri 
:Beden Terbiyesi İstanbul Bolcesi :Baş

kanlıiından: 

:Berayi tescil Genel Direktörlüğüm\" ze 

gönderilmiş olan idmancı fişleri tasdik o
lunarak huviyet ciızdanları bölıemize gon-

derilmiştir. Alakalı klup murahhasl;ırnıın 
bölcemize mUracaat ederek, kendilerine ait 
olan lisaıuları almaları rica olunur 

---o---· 
Gaz Maskeler i Talebeye 

Taksitle Verilecek 
Kolaylıkla tedarik vesilesi olmak 

ü~ere, okul direktörlerinin taahhüdü 
altında fakir talebeye altı taksitte 
ödenmek şartile halk maskesi veril
mesine, Kızılay Cemiyeti tarafından 
karar verilmiştir. 

T A K V 1 M ve H AVA 

24 llkteşrin 
S A L 

1939 
1 

lt1 uncu ay Gı.in: 3ı Hızır: 172 
Arabi 1358 l'lumı· 1355 
RarnıMNn: 10 Birinci teşrin: 11 
Güneş: 6,21 - Öile: 11,58 
ikindi: 14,56 - Akşam: \7.17 
Yatsı: 1850 - imsak: 4.41 

'- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Orta A • 
nadolu bölgesi ile Akdeniz sahillerinde hu
lutlu, di&er bölgelerde kapalı ve yer yer 
yairşlı geçmiş, rüzgirlar Doğu bölgelerde 
Garbi. diier bölgelerde Şimali istikamet
ten orta kuvvette, Karadenizin Garp kryı
larmda ve Trakyada kuvvetli esmietir. 

Dün lstanbulda hava çok bulutlu gec;
miş, rüzgar Şimali Sarkiden saniyed~ 2 -
4 metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava 
tazyiki 10,19,9 milibar idi. Suhunet eft yük
ı1ek 21,0 ve en düşük 11,1 santicrat ttlanılı: 
kaydedilmiştir. 



24.10.939 ~-====::;::==:::;:==========================~========= TAN 

f BUGONf 
Büyük Kararlar 
Arifesinde 

Yazan: ômer Rızıa DOCRU L 
Takas 

B ugünkü habe,rler de Ber1indc M lıl a m e 1at1n1 
yapılan istişarelerin · devanı 

ettiğini bildiriyor. Almanya devleti- Tanzı·m Ed.An 
nin ba<liında bulunan ze,·at bundan c 

~ 

sonra atacakları adımları uzun uza. 

dıyyesaplamak mecburiyetinde hu: T ı • t . 

Sovyet - Finlandiya 
Müzakeresi Başladı 

lunduklarını hissediyorlar. Sehebı a 1 m a name 
gayet sarihtir ''e imdiy_e kadar alı-, RUS 
nan neticelerdir. Ankara. 23 (Tan Muhabiri bildiri-

B 1 b . . • • Alman-.:an·n yor) - Dış ticaretteki takas muame- L f un arın en ırmcısı J :111' e onya 
Askerlerinin Litvanyaya Girmesi Görüıülüyor, 

Limanlarına da Bir Sovyet Harp Filosu Geldi 1 k l d Ge,.en tem lelerini tanzim ve kontrol etmek ve yapaya nız a ması ır. ,. - . . 
d Almann italva. İs- takas mevzuatını bırleştu·nıek mak- o 

muzun onun a . • • İ k· ıı·-· kl' · 
J ·ı "'ıkı fıkı d"'sttu sadile ktısat V c ı ıgınce tc ıf edi-pnn:ra Ye apon~·a ı e ... ., . . . . 

B ·· b · ı· dcP.ı'stig· i go"rüliı len kararın menyetı hakkınclakı ka-ugun u vazıyc ın a ,. • . . . . .. 
rarnamenin tatbık şekıllerını goste-

) or. ren talimatname bugünden itibaren 
Almanya bu yalnızlık karş.ı~ında . t kiı'ne girm· ı .. .' 1 k 

• . . merıye mev ış vu unma ·-Sovyet Birliğinin bıtaraflığını temın 
. b "h' f d tadır. etmek istedl. v~ unu mu mı e n-

Bu talimatname esaslarına göre karlıklara katlan!!rak başardı. Bu 
itnahitçı veya ihra~t~ı talepname -fedakarlıkların birincisi Lehistanda 
sinde mukabil ihracatçı vey.:ı. ithal.ıtRusyaya gayet kıymetli stratejik hu-

dut teminidir. Buna mukabil Alman. çının Takas Limited Şirketi tarafın
dan bildirileceğini eeyan ve tescil etya, kendisine karşı ancak düşmanlık 
tirebileceği gibi, bunları bildirmiş ol-

gösterebilecek yirmi milyonluk insn. b'l M k B k ·· t 
• . . sa ı e er ez an asına muracaa -

nı imparatorlugu ıçıne nlmı~trr. 1 k b'l ih t 'th ı· t 
,. a mu a ı raca çı veya ı a a çı-

Bundan başka Baltıkta, Memel ın ı nın Takas Limit~d Şirketi tarafından 
imalindeki biitiin füıler ve Baltık ~e- tadilen bildireceğini de beyan ede-

11izindeki hakimiyet de Sovyet Bır· bileceklerdir. 

liğine geçmiş .bulunuyo~. . ' İthalatçı veya ihracatçlnın bu şe-
Bu yüzden ineç ,.e Fınlandıy.ada kildeki beyanı gayri kabili rücu ola

Almanyaya gönderilen .ve ha~ti m~- cakb.r. İthalatçı veya ihracatçıların 
h . ı· h · l · tidaı maddelerın 
ıye 1 aız 0 

an ıp . .v. . tayini Takas Limited Şirketine bır&-
.. ~·v• '". Ilnr da Sovyet Bırlıb"lnın ' 

~~~.ıg-ı. J 
0

• kılmış olan ve biribirinden ayrı ola-
hakımıyetı altındadır. • 11 rak tescil edilmiş bulunan ithalat vqı 

A vrupanın cenubu şarkı yo annın . . . . 
k k mış oldu ihracat talepnamelerının tasfıyelerı-da Almanyaya arşı apan • .. Li · 

v 'k• d ni kolaylaştırmak uzere Takas ını-
gu gayet aşı nr ır. . . . . . · d b' · 

Almanya. bliyük bir Slav kütlesi- ted şırketının talebıne ıst~na en ırı-
ni ihtiva ettiii, hatta Slav kütlesi- birile karşıla~ırılması caız olacaktır. 

Moskova. 23 (Hususi) - Finlandiya murahhası 
Paasikivi, refakatinde Finlandiya Maliye Nazırı 

Tanncr ve Sovyetler Birliğinin Helsinki Sefiri De
revianski oldugu halde buraya gelmiştir. Mumoi. 
leyh istasyonda protokol şefi Barkov, Sovyet ricali, 
Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya Sefirleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Fin murahhaslan bu akşam Molotofla görüştü. 
ler ve müzakereler iki buçuk saat devam etti. 
Maliye Nazırı Tanner'in Finlandiyada i~çiler grupu 
lideri bulunmak ve Sovyetler nezdinde müessit' ol
mak ihtimaline mebni heyete refakat ettiği sövleni
yor. 'lanner, dün Finlandiya maliyesinin ve ikt:sa
diyatının kuvvetinden bahsetmi~tir. 

Reuter, Helsinki'dcn şu malumatı veriyor: 
Hudut mıntakası silah ve mühimmatça çlk geni~ 

bir surette teçhiz edilmiş, disiplinli ve müessir vn. 
ziyetli bir askeri kamp manzarası arzetmektedir. 

İaşe ve mühimmat meseleleri, çok mükemmel or
ganize edilmiştir. Bütün Finlandiyada hususi men. 
faatler, memnuniyetle, vatanın menfaati için feda 
edilmiştir. 

Sovyetler Birliğinde Finlandiyanın hazırlıklan 
hayretle karşılanmaktadır. Fakat Finlandiyalılar, 
Polonyanın ve Baltık devletlerinin mukadderatını 

gözönünden ka.çırmıyarak, hürriyetini muhafaza i
çin lazım geleni yapmaktadır. 

Letonyada 
Riga, 23 (Hususi) - Bir nutuk söyliyen Mun ers, 

Letonyanın Sovyetlerin menfaatleri aleyhine ola. 
rak, Sovyetleştirildiğini ve iki taraf arasında müte
kabil emniyetin kalkması üzerine Sovyetler Birliği. 
nin ciddi ihtilaflarla kar~ılaştığını soylemiş ve Ş'.1 
sözleri ilave etmiştir: 

"Sovyetlerle bir itilaf imzalamaktan imtina ede
bilirdik. Fakat Sovyetler Birliğinin memleketimiz. 
deki hususi menfaatlerini inkfır edemezdik. Mo~ko
va ile imza etmiş olduğumuz pakt, bizi Sovyet ha
kimiyeti altına sokmağa matuf bir teşebbüs mahi
yetinde telakki edilmemelidir.,, 

Bir Sovyet kruva.zörü ile iki muhrio Letonvarun 
Liepaja limanında demirlemiştir. 

Litvanyada 
Kaunas. 23 - Dün akşam buraya gelen Rus as. 

keri heyeti Litvanya askeri heyetilc, Rus askerleri. 
nin Litvanyaya girmesi hususunda istişarelere baş. 
lamı~tır. 

Estonyada 
Havasın Moskovadan bildirdiğine göre, Finlandi

ya baş murahhası Pnssaiviki Moskovaya geldigi 
anda Sovyet kıtaatı Estonyada yerleşmiş bulunuyor. 

Finlandiyalılar hiç şi.ıphe yok ki, Sovyetlerle an. 
laşmayı imzalryacaklardır. Fakat hiç istical göster. 
miyorlar. 

nin biiyüklüğü yüzünden dünyanın Bu şekilde mezcedilecek talepna- 1 - . 1 il Al a s e b st 
ikinci büvük &ıa,· devleti sayıtabae. melel'de bidayeten ithalatcı tarafın- ERZURUM HATTININ AÇILIŞI MÜNASEBETILE ı many r e 
cek hale ~elmiştir. Onun her tarafta. dan gösterilen ihraç ~-add~si v~ ih-

11 
ki Almanları Almanya içine çekme~ racatçı. tarafın~a.n gosterılen ıthal :MiLLJ ŞEFIMIZLE NAFIA VEKiLi ARASINDA Ukrayna Teşkili 
~inin sebebi de bu Slav kütlesine maddesı nazarı ıtıbara alınmıyacak- j 

karşı biraz daha kuvvetlenmek ihti- tır. -J 1 T AATİ EDiLEN TELGRAFLAR Kararında İmic 
yacını hissetmesidir. !r 

Faknt harbin şimdiye kadar kay. Amerİkadakİ ı Ankara, 23 A.A.) - Erzurum ğını ve giivenini sunmak için I! Londra, 
23 

(A.A.) _ Nevs Chro-
dettirdiii vakalar bundan ibaret de. 

11 
hattının işletmeğc a\·thşı ınünn- yepyeni bir kaynak olmuştur. nicle gazetesinin Budapcştc muha _ 

rrı'ldir. Casusl•r sebetile Nafia Vekili General Ali Bu scrcfli teznhiir 'csilcsilc b . ld d'ğ" - p l d 
"' ~ ~ irınin bi ir ı ıne gore o onya an Almanyanın hiitiin bitaraf komşu- 1 Fuat Cebesoy ile Reisicümhur İs- biitlin yuPddaşlnrın göniilden 

1 
, Romanyaya geçen mi.ılteciler Sovyet 

]arı tamamile silAhlnnmış ve hftzır· Nevyork, 23 (A.A.) _ Fede-~ı tan- 1 met İnönii arasında aısa,ıdaki tel. yiiksclen minnet ve şiikran duy-
.. , kıtaları föt ~lman kıtalo.rı arasında lanmış bir haldedir n hepsi de bita. kikat bürosu ecn@bi mamlek lerine graflar teati olunmuştur: ~larmı, kalbi tiiziınlcrile bir. ki münasebetlerin gergin olduğunu 

raflıklarını müdafaa etmek azminde. seyanat eden komünistlerin kullan-
11
Milli Şefimiz Reisicümhurumuz likte ~iik5ek huzurunuza arz im. 

1 
söylemektedirler. 

dir. dıkları sahte 1"ıasaportlar meselesile ismet /n0··nu"nu"n yüksek kanını bulabilmekle mesut ve I! 

r • Hudut hattındaki kuvvetleri tak-Almanyanın dahili vaziyeti ve hal- Amerikada casusların faaliyeti hak- huzurlarına bahtiyarım. 
kın harp yiizündcn de ~ektiği sıkıntı kında tahkikata başlamıştır. ' ' Yurdumuzu çelik ağlarla t;rmi. 

apayrı meselediı Amerika pasaportlar ile birleşik 1 l Ye matuf iradelerinizin ycııi bir 
Nafıa Vekili viye etmek üzere garbe doğru yüz -

· lerce Sovyet tankı gitmektedir. 

Fakat bütiin bunların Alman Pice- devletler arazisinele bulunan bir çok tecellisi olan Sıvas • Erzuruın de-
lini diişündürdiiii.i ,.e her ihtimali ecnebi casusların yakında tevkif edi- miryolunu. resmi ve hususi te· 

J\li Fuat Cebesoy 
Nafıa Vekili 

Diğer cihetten Sovyetlerin işgali 
altında bulunan mıntakalardn Al -
manlar geniş mikyasta propaganda 

yapmaktadırlar. Dağıtılan risalelerde 
:elecek ilkbaharda Hitlerin İngilte-

hesaba sevketı;~i aöze !;Brpıyor. leeeği iyi ha'ber alan mahfillerde söy- , şekkül Ye tcessüslerin 
5
a,,n nıü-

Çiinkii, diin de dcdiiimiz gibi ~·a lenmektedir. mcssilleri \'e aziz ,·atan çocukla. 
C - Erzurum istasyonunun a-

1 
h 

çılmasını yiiksek ~nhsımzda Ciim
huriyet hiikümetine tebrik ed~r
ken bu muazzam eserin tahakku
kunda başlıca şerefi kazan.,uş o
lan biiviik Tiirk milletine sükra- 1 

harbi kısa kesmek, ya~mt uzun harbe Komünist partisi sekreteri Sarl 1 ~ rile birlikte bugün resmen islet. 
devam etmek lazım. BütüqJnütehas. Brovder'in tahkikat komitesine sahte 

1 
meğe açmakla duyduğumuz; bah

sısların birlestiği bir nokta Alman- isim taşıyan bir pasaportla bir kaç , tiyarlık büyüktür. 
reyi ve Fransayı ezdikten sonra Sov
yetlere taarruz ederek müstakil bir 

yanın uzun bir harbe dayanmak iın- kere seyahat ettiğini beyan etmiş ol- Ebedi Şefimiz Atatiirk'ün izin-
l<nnını, haiz olmadığıdır duğu hatırlardadır. de yüksek idare ve irndclerile da. 

. . Ukrayna vücude getireceği kaydedil
mektedir 

O halde kısa bir harp mi olacak? Amerikadaki efkbı umumiye ens- ima ileriye giden ülkemizi diin 
Ve Almanyada geceli giindiizlü ya- titüsü, son yaptığı bir ankette, Ame- şimalden cenuba, bugün de garp. 

nıınızı ifade etmekle bahtiyarım. 11 

Vatandaşlarımın alicenap mu. ı 

hahbet tezahiiratına minnettıt- il • 
· ·hd ı ·· d d k b · b... ıı rım. Vekaletiniz esnasında vnta-pılan isti arelfr bunu mu ıstı af e. rikalı arın yuz e o san eş nıs ... - tan şarka bağlayan demiryo an-

diyor? tinde, Birle~ik Amerikayı Avrupa mızın eriştiği bu mazhariyet bii· nın çok değerli umrnn eserleri : 

Moskova, 23 (A.A.) - Tass ajansı 
işgal altında bulunan Polonya top

raklarında intihabat faaliyetinin sa. 
at altıda başladığını bildirmektedir. 
İntihabatın ilk neticeleri bu akşam 

h b . · h i · d ·· k l•hı'nde ı k idrak edectog· ine ımmimi kanaa- ı Tabii ki henüz belli değH. ar ının ar cın e ıorıne " yiik Tlirk ulmmnun ;\'Ü (Se \"ar-
)luhnkkak olan nokta ciddi harbin rey verdiklerini fakat İngiltere ile 1 lıiınua ve Cümhuriyet hükume. tim vardır. i 1 

heniiz başlamadığıdır ,.c bundan P'ransanın harbi kazanmasını iste - ı 1 ı tine kar~ı olan ~arsılınaz bağlılı· / trmet ~nön~ ~ ı 
d~leri~bildirmek~di~ Jı~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

onra ne yapılncağınm bir kimse ta. --------=-==--------------------------======:-------------
belli olacaktır. 

rafından kestirilemediğıidir. --------.-
0 halde beklemek liumn. 

Kütahyada Eğitmenler 
Andiçtiler 

Kütahya, 23 (A.A.)
1

- Eskişehir 
Mahmudiye Eğitmen kursundan bu 
devrede mezun olan Kiitahyalı 28 e. 
ğitmen memleketimize gelmışlerdir. 
Eğitmenlerin iştirakile halkevinde 
Yapılan bir toplantıda eğitmenlerin 

Vazifelerinin büyüklügü izah edilmiş 
tir. Bunu müteflkıp etitmeı:ıler halk-

evj k>aııdQSU ve lise izcileri ile bir
likte Atahirk aaıtına "idcrek amta 
çelenk koym"§lardır.~nıt 9aşımla he 
Yecanlı hitabelerde ltuluııaa eğitmeııt
ler Atatül'kön çizdiği yeldan ve Inö
)'llinün arkasından yt.irüyeceklerini 
tekrarlıyarıık and içmişlerdir. 

Harpten Sonra Tufan 
M:adrit, 23 (A.A.) - Tufan gibi 

Yağan yağmurlardan so!'lra Kartejan 
eyaletini çok fazla miktarda sular 
basmıştır. Sellere inkılap eden dere
ler butün Kartejen şehrini kaplamış
tır. Boğulanların kırk kişiyi bulduğu 
"~ hnsaratın !:"k ~zla olduğu söyle
eıı.ıyor. 

HADİSELERİN _ İÇ YÜZÜ 
Bulgaristan Almanyaya satacağı malların altınla 9 Hitlc·r J.Uussoliniyi de Berline davet etmişse de, Jtalyan 

Baş\ ekili böyle bir ziyaretin bitaraClıkla kabili telif 
ödenmesini istemiftir. Çünkü Almanyanın gön- olm:.dığrnı beyan ederek, itizar ctmi.tir. 
dermek utecliği mamul eşyaya Bulgari•tanın pek * 
az ihtiyacı vardır. ~ 9 /ta/yanın Lonclraya giden ıeliri Sinyor Bastiani-

itaha Balknnlal'dn, Sovyet ~e Alman niifuzuna kar~ı ni, lngiltere ile ltalya araıında cloıtluk münaıe-
kendi niifmmnu ikame etmek için faaliyetine del'nm betleri tesisine memur edildiğini, ve vazifesinin 
etmekteıfü. Jlelgrftda, İtalyan Ticaret Nazırının riyn- iki memleket için de hayırlı neticeler vereceğini 
seti :ıltında ~ir heyet ıehıaiştir. Maksadı Yu,o.~la\"yıı beyan etmiştir. 
ile bir ticare,t ı.ırnuhetitsi akdetmt'ktir. * 

* • Polit • Büro'yn ,·erilmiş olan yeni bir raporda Alman-
Sovyet hiikamcti, EstenytıJa hcllu Bol,evikl"flir- ~anın buıiinkii .iktısadi ''aziyeti şu yolda hulasa olun-
melt iıtediii hakkında Alman proptı~anda ajan- mu~tur: 
/arının işaa ettikleri rivayetlere meydan verilme- ı - Almamanın bugünkü ihtiyat altını 1914 sene-
meıini Eıtonya hükumetinden istemiştir. Alman- sindeki miktarın onda biri nishetindedir. 
ya EstonyaJaki Almanları Bolfevikleşmek tehli- 2 - 1914 de 28 buçuk milyon ton demir istihsal ede-

k k d hilen Alman .. ·a, bugün ancak 7 milyon ton istihsal ede. keıine maruz gösterere tehcire ikna etme le ir. ., 
bilmektedir. 1talya Romndn Balkan memleketlerinden miirckkcıı 

6 
.
1 " ü k d' 3 - Almnn..,anm normal petrol ihtiyacı, mı yon bir konferans toplumagı d · şünme t.e ır, .• * tondur. Haı-p zamanında ise, bu ihtiyaç miktarı, yirmi 

hes milvon tonu a~maktadır. Almaqyanın denizlere ha. ~lmanya, Sovyet Harbiye Komiseri Voroşilofu ki~t olmadık~a. hu miktarda petrol bulabilmesi müm-
tekrar Berline davet etmişse de, Voroşilol vakt; kiin göriilı•mcnıektcdir. Petrol kıtlığının ise, Alman 

l · k b t kl·ı· dd t ' t' ftarp mabcınd~rmi f.elcc uğTatarağı kanaati vardır. ~m~~nıiend~~ u e ııre em~~ır~·-------------~~~~~~~~---~-----------
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f:i.EK 
Hesa lar 

Yazan: B. FELEK 

H arp türlü mü nhcdelcrc ol aç
tı ergün :yeni bir ~akanın 

.,.aşkın sek i.rcisi: olnıakt:avız. 
Son gii.nl rdc A vrup da bir Almnn 

muhacereti ha lamJ!l bulunu:yor. Al. 
an .a, bütün civarındaki Almanlan 

anu atana toplamaktadır. Geçende 
bir rad~ o. bu lamı miktaclarını sö~' 
lüyorda. A a!!ı ) an irkaç milyc· 
nu ulu or. 

Bu muh eret, c ela si li hal· 
yada. Tlı ide ulunan Alınan te a .. 
asından ba lndı. Birkaç gün e\'\'el im
za edil n bir Alman • ital an anın,. 
masına göre bu Alınanlaı- üç ay ıar. 
fm Almanya a çıni bulunacnl • 
lardır. 

Sonra Sll'a Baltık meml ketlcr·n
deki Almanı ra geldi. Tiha;) et la\ aş 
~ata Rom Dl Iacaristan 'e Yu. 
go ıa,ya ,e hatta Bulg ri tanda bu.. 
lunan Almanların memleketlerine 
hicret cdet:clderi anlaşılıJ or. 

Kendi hudutları dahilindeki 80 
milyonu be !emekte giiçlük çehen 
Alman3 anın l erlerinde rahat rahat 
oturup geçinen bu birkaç mil3 on Al-

manı toplamasının sebebini 81'El"tı
ranlar, bunda iki maksat kesfetmck. 
tedirlcr. Birisi, Almanlnnn )eni zap. 
tettikleri Lehistan arazisini Alman 
mulıacirlcrilc doldurmak. 

İkincisi de hariçten hicret edece~ 
olan Almanların dı nda hırak:.ıcak
Jan mallarının bedelini dahilde Al· 
man markile öde3 ip, bunlann kar ı
lığı olan ecnebi dö\ izi ile de dö\ iz 
sıkıntısını hafifletmek. 

Gelen haberlere göre dışarıdaki 
Almanların pek çoğu bu muhaceret. 
ten menınun değildirler. Hatta Al. 
man hükUınetinin bu kararına karsr 
gelme~ iste) enler bile ''armış. Lôkin 
ne çare ki, hükumetler, Almanya ile 
yaptıkları anlaşma3 ı istisnasız olarak 
her Alman hakkında tatbik edecek
ler ve iş olacağına ''aracaktır. 

Harp bir fıfottir. Yapan )çin, kazn
nan için ve ka) beden için. 

Dü§ünün bir kere! Bundan uç ()ört 
a~· C\'\'el rahat rahat, mesut ve mii. 
reffch çalışan 'e bulundukları mem. 
leketle aralarında hiçbir geçimsizlik 
mevcut olnuyan milyonla adam mu• 
hacir olmaktadır. 

Son zamanların icapları o kadar 
geniş le saridir ki, bunu gördükçe 
yarından emin olmayı büyük bir ~af· 
let ~aymanıı~ a imkan göremiyorum 

Hindistanın Müstakbel 

Vaziyeti 
Bombay, 23 (Hususi) - Milli Fe

deral, liberal meclisi ve İslam birli
ğinin icra komitesi Hindistanın müs
takbel statükosu hakkında umumf va 
li tarafından yapılan beyanatı tetkik 
etmişlerdir. Her iki meclis ayrı ayrı 
yaptıkları bu toplantılarda umumi va 
linin bu beyanatını mucibi memnu
niyet addetmemişler ve müstakil Hin 
distan dominyonundn diğer muhtar 
dominyonlar gibi muhtariyet verilip 
verilmiyeceğinin açıkça tasrih edil· 
mesini istemişlerdir. Yalnız ekalliyet 
lere ait hakların tanınacngı keyfiye· 
ti İslamları pek memnun etmiştir. 
~--

Meclisin Dünkii 
Toplantısı 

Ankara, 23 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün (dun) yaptığı toplantıda An
kara §ehrl imar müdürluğü, hava 
yolları devlet işletme idaresi, hu
dut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü ile tahlisiye umum müdürlü -
ğünün 1935 yılı hesabı katil<!rine ait 
mazbataları da kabul etmiştir. Mec
lis, gelecek toplantısını 1 teşrinisani 
çarşamba günü yapacaktır. 

Yeni Bulgar Kabinesini 
Köseivanof ~uracak 

Londra, 23 (Hususi) - Sofyadnn 
gelen en son haberlere gore, Kral 
Boris, yeni kabinenin teşkiline gac;en 
cuma günü istifa eden Koseivanofu 
memur etmiştir. 

• 
Sofya, 23 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Kral, Balkanları alakadar eden mü 

him meselelerin mevzuubahis oJdugu 
su sırada biıtün partilerin kabinedP 
tem~il edılmcsini arzu eylemiştir. 



4 r ................................ _. -· .... _ -·- ... 
ı Tren Erzurumda 

ilk tren büyük tezahürat ıçinde Erzrıruma giriyor 

ilk tren tak altından geçerek merasimle Erzuruma giriyor 

' l 

Nafia Vehili, kordeliiyı keserek Eriurum istasyotJUnu a~llJ.QT 

'"Ali Fuat Cebesoy acış nutkunu okurken 

'Adliye l' ekili, Sıı·as cer atölyesinin küşat resmini yapıyo1· 

l' ekiller Sıvas cer atölyesinde tetkiklerde bulunuyorlaf> 

İŞİN ŞAKAS _I 

Birer Numara 
Vermeli! 

Yazan: NACI SADULLAH 

G azetelerde okuduğuma göre, şimdi 

Polonyada, bir Leh, bir tane de Mu

sevi devleti kurulacakmış. Bu hesapça, yı
kılan Polonyadan tam üç tane devlet do
ıiacak demektir: Polonyada kurulacak Ya
hudi devleti bir.... Polonyada kurulacak 
Leh devleti iki... Fransada kurulan Leh 
devleti üç . ., 

Bu vaziyete bakınca: 
"- Yıkılan milletleri ne yaparlar?,, su-

aline verebilecei'imiz cevap şudur: 
"- Kırparlar, kırparlar, devlet yaparlar! 
Şimdi, gazetelerden birisinde, faraza: 
"- Leh devleti Almanyaya ilanı harp 

etti 1., şeklinde bir havadis görseniz, kendi 
kendinize gayri ihtiyari sorarsınız: 

"- Acaba hangisi? Fransadaki mi, yok
sa Polonyadaki mi?., 

Bana kalırsa, bu kabil yanlışlıklara mey
dan bırakılmamalı, ve bu devletlere birer 
numara verilmelidir. Doğrusu, bu "Numa
ra,, bolluğunda, bu cihet ihmal olunma
malıdır. Hem bu devletlere birer numan 
verilmesi, hiç kimse tarafından yadrrıran-

1 mıyacaktır: Şu anda bu devletler, istiklal 

1 
ve hlirri.yetlerinden mahrumdurlar. Ve bu 
mahrumıyetten kurtulacakları güne kqdıır 

"Mahldlm,, sayılırlar... Ma!Um ya?. Mah-
ldlmlar, - medeni memleketlerde - nu
marah olurlar .... 

• 
ôldü mü, öldürülcfü mü? 
Fransız dostlarımız, hili Alman do~tla

rnnızı çatıyorlar. Hatırlarsınız ya? Alman 
Generali Von Friç, Varşova muharebele
rinde ö!müştü. Fransızlar, bu generalin öl
dürtüldüğünü iddia ettiler. HUi. da bu id
dialarında musır davranıyorlar. Halbuki, 
Almanlar, bütün dünyaya Von Friç'in cep
hede kahramanca öldüğünü bildirdiler. 

Fransızlar, buna inanmadıklarını muhte
lif vesilelerle izhar ve ilan edip duruyor
lar. Hatti dün g-elen l'Oeuvre gazetesinde 
bir karikattir vardı. Bu karikatürde Füh
rer, maiyetindekilere ~u emri veriyordu: 

"- Bu akşam, General Von "Bilmem
kim., , Garp cephesinde kahramanca öle
cekt;rl,, 

Görüyorsunuz ya? Von Friç de AbdütS
:ıize döndü: Öldü mü, öldürüldü mü belli 
delil. •• Hayırlısile harp bitse de, Ziya Şa
kirden ötrenselıcl 

Cümhuriyetin 16 ncı Yd 
D~nümünde Yapdacak 
Şenlik ve Merasim 

TAN:--============================================= 24 - 10 - 939 .. ......................................... ... 

Yarın Alişam 

SÜMER 
SİNEMASI 

DEANNA 
DURBİN'in 

MEL VYN DOUGLAS • 

JACKİE COOPER 
ile diğer 11 Yıldız ve 5 

Orkestranın İf tirakile yaratılan 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Şaheseri 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tfirklye Radyodifüzyon Postalan 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunlutu 

r. A. Q. 
r. A.. P. 

Sah, 

1639 Ol. 183 Kes. 120 !Cw. 
19,74 ın. 15195 ltca. 20 ıtw. 

31,70 m. 9458 ltC9. 20 ıtw. 

24. 10. 1939 

12.30 Program ve Memleket ıaat ayan, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği: Yeni şarkılardan miintehap 
program. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat E
rer, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Radife 
Neydik, Melek Tokgöz. 13.30/14.00 Mü
zik (Karışık proırram - Pl.). 

18.00 Program. 18.05 Memleket ıaat a
yarı. Ajnas ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (Dans müziği - Pi.), 18.55 Konu•
ma (Halk iktısat saati), 19.10 Türk mü
ziği (Karışık program), 19.50 Konuşma 
(Tavukçuluk), 20.05 Tiırk müziii (Kla<1ik 
proırram), Ankara radyoıu küme ıeı •e 
saz heyeti. İdare eden: Mesut Cemil. 

21.00 Konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken. 21.15 Müzik (Radyo orkestrası -
Şef: Dr. Praetorius), 1 - Mozart: "Sen
foni., (do majör - "Jüpiter.,), 2 - Hon
neeeer: "Pastorale d'Ete,, 3 - Schubert: 
"Rosamunde., (Balet müziii), 22.00 Mem
leket aaat ayarı, Ajanı haberleri, ıiraat 
Esham - Tahvilit, Kambiyo - Nukut Bor
sası (Fiyat). 

22.20 Serbest aaat, 22.30 Müzik (Car-

l~~emı~~! ~~b!l~ r:·::'.: :,:,:·~~: :"j 
AŞK YE ŞARKI GALASI .••• 

GENÇLiK ve MUSiKi GALASI ••• 
Yerleriniıin evvelden aldırılması rica olunur. Tel: 42851 _, 

~ ............................................ ~ 
Yarın matineler- FERAH ve AZAK Yarın Matineler-

den itibaren den İtibaren 

KEŞİF ALAYI (Türkçe) 
Şanı göklere aıimayacak, şerefi dünyayı dar bulacak senenin en mühim filmi 50 
senedeneberi sinemacılık aleminde eşi görülmeyen şaheserler şaheseri ... 

Ayrıca şayanı dikkat CESSUR POLl.SLER 
Büyük Gangster filmi: 
Amerikanın Ölüm Kaynağı Gangsterlerile en modern kuvvetlerin 

ve makineleşen polislerin savaşı 

:A:z:A:_K-._,_d_a-_-:..ı ___ _l~F--E-RA-H-.d-a-· 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI H D R A M ., Kl8MINOA 

Bu akşam saat 20.30 da 
AZRAiL TATiL YAPIYOR 

HALKEVLERlNDE 1 ---
Konferans 

l!;mınönü Halkevinden: 26/10/939 
Perşembe akşamı saat 21 de İstan. 
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Doçentlerinden Sabri Esat Siyavü~ 
ğil tarafından (Halk terbiyesi) mev
zulu bir konferans verilecektir. 

4 * 
Fatih Halkevinden. 

Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümü ...ıııı••• 
münasebetile 28 teşrinievvel cumar- • 

CÜMHURIYET BAYRAMI MÜNASEBETILE _, 

Önümüzdeki P ER Ş EM B E AKŞAMI 

1 - Okuma yazma çağım ıteeen 
yurtdaşlar için Evimizde bir (Halk 
mektebi) açılmıştır. Okuma yazma, 
sağlık bilgisi, hesap bilgisi ve mem. 
leket bilgisi derslerini ihtiva eden 
bu mektebe herkes yazılabilir. 3 a.. 
det fotoğraf ile her gün saat 10 dan 
21 re kadar Ev direktörlüğüne mü· 
racaat edilebilir. 

tesi günü saat 12 de başlıyarak 30 
teşrinievvel pazartesi akşamını ka
dar resmi daireler tatil edecektir. Hu 
susi daireler için bu mecburiyet cu
martesi ve pazartesiye şamil değiL 
dir. Bu üç gün zarfında bütün şehir 
gündüz bayraklarla süslenecek, ge
ce elektriklerle tenvir edilecektir. 

Bütlin meydanlarla caddelere 
' cümhuriyet devrinde yApılan işlere 

ait afişlerle dövizler asılacaktır. Bay
ram günlerinde cümhuriyetin inkılap 
ve istiklalin esas ve kıymetini, üstün
lük ve ehemmiyetini halka anlatmak 
için söz söyliyecek yurttaşlara Parti 
tarafından halk kürsül~ri kurulacak-
tır. Pazar günü saat 9.30 dan saat 
10,15 e kadar vilayette vali tarafın
dan tebrikler kabul edilecektir. Bu 
merasim protokola göre yaptla.caktır. 
Saat 10,30 dan 10,40 a kadar vali vi-
layette toplu olarak konsoloslann teb 
riklerini kabul edecektir. 

Saat 11 de vali, İstanbul kuman
danı, Parti müfettişi Beyazıda gide-
rek geçit resmine iştirak edecek as
keri birliklerle mektepleri ve diğer 
teşekkülleri teftiş etmelerini mütea
kıp geçit resmine başlanacaktır. 

Merasim alayı Beyazıtta hazırla -
nan tribün öünde yapılacak geçit res-
minden sonra tramvay yolunu takip 
ederek Taksime kadar çıkacak, yal
nız mekteplerin bir kısmı Sickecide, 
diğer bir kısmı da Karaköyde bu a
laydan ayrıla bileceklerdir. 

Merasim alayının güzergahında 

bulunacak halk, ancak bu caddelerin 
yaya kaldırımları üzerinde durabile
ceklerdir. Geçit töreni bitınce tri
bündeki zevat daha evvel otomobil
lerle Taksime gidecekler, merasim a
layının da Taksime varışını müteakıp 
abideye çelenk koyma merasimi ya
pılacaktır. 

Daha sonra da Edirnekapıdaki Şe
hitlik ziyaret olunacaktır. 

Gece şehrin büyült yollarından geç 
mek üzere İstanbul kumandanlığınca 
fener alayı tertip edilecektir. 
Diğer taraftan kazalar dahilinde 

de parti reisleri ve kaymakamların 
elbirliğile hazırlıyacakları program 
dairesinde mahalli kutlama, şenlik-
ler. gece de fener alayları yapılacak, 
orta ve ilk okullarla halkevleri de 
bu şenliklere iştirak edeceklerdir. 

Senenin ilk büyüli Türk Filmi 

Türk artisti - Rejisör - Teknisyen ve musikişinaslarının filmi 

Baş Rollerde: MÜNiR NUREDDiN - HAZIM - FERiHA 
TEVFiK- BEHZAT- HALiDE- MUAMMER- HA

Di - SAIT- PERiHAN - SUAVi ve GÜLSEREN 

1 
Bilhassa bu film için bestelenen Aşkın sesi - Aşkın 

MUS Ki KISMI: ıztırabı - Aşkm zaferi - Deli Gönül şarkıları ile Uvertür 

SADETTİN KAYNAK 
Diğer Şarkılar: Muhlis Sabahattin • 

Bu filmi sayın halkımızın rahatça görebilmesi için şehrimizin en bü
yük iki sineması olan 

SARAY ve i PEK 
Sinemalarında birden gösterilecektir. Numaralı bUetleri bugilnden aldrrmtı. 

İz • ı•ı • Bu Film aynı zamanda EL HAM_ "'" mır 1 er• R A sinemasında da gösterilecektir. ...._ 

1 Hediyelerde başhca üç vasıf aranır: _ .. , 
Zerafet, ihtiva ettiği kıymet ve taııdığı môna 

HACI BEKlR ŞEKER, ŞEKERLEME ve LOKUMLARINDA 
bir Hediyede aranabilecek bu üç V uf da ayn ayn vardrr. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKiR 
Bah~ekaµı • Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

Toptan sipariş için Ticarethanelerin merkezi olan İstanbulda Bahçckn
pıda Hamidiye <'liddcsinde l\lc§hur Hacı Bekir mağazasına müracaat 

' edilmesi rica olunur Tenzilat yapılır. 1 

2 - Evimiz yurtdaşlann bedeni 
arızalarını konsülte etmek ve nor. 
mal bir hale ifrağ için icap eden be
den terbiyesi formüllerini vermek 
üzere bir beden terbiyesi mütehassı
sı arkadaş temin etmiştir. Bu arka. 
daş haftanın pazartesi ve çarşamba 
günleri saat 18 - 19 arasında vAki 
olacak müracaatları kabul edecektir 

Herkes müracaat edeilir, bedava. 
dır. 

1 

* Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Şubat ayı içinde Evimizde fotofrıf 

ı serg-isi açılacaktır. 

2 - Bu sergiye yalnız amatörler i~tirak 
edebilecektir. 

3 - Derece alan eserlere Evimiıce mt!
kafat verileceği gibi, bu eserler Niıan 940 
ayı içinde Ankarada açılacak olan umamf 
fotoğraf sergisinde de teıhir edilecek '" 
orada da derece aldıiı takdirde Genci sek
reterlikçe mükafat verilecektir. 

4 - Sergiye iştirak edecek amatörlerin 
tafsilat almak üzere Evimize müracaat e1 
lemelerini rica ederiz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdür Muavıni Doktor Salahattin 
Emil, yüz lira maaşla bu umum mü
dürlüğe terfian tayin edilmiştir. 

ÖLÜM 
Kızılcahamam kaymakamı Hamdi 

Önayın babası tapu memurluğundan 
mütekait Osman Önay Kalecikte ve
fat etmiştir. 

Adliyeye Davet 
İstanbul Cümhuriyet müddeiumumlti

ğinden: 

lstanbula geldiği ınlaıılan Kırlı:larell 
sulh hakimi Hilmi Kamalın acilen memu
riyetimize müracaatı. 

l
f Erlere Meydan olan ... Şampiyonlara gönül veren ... Neş'eye, harekete can atan ... Bütün lıtanbul \ 

Bu Perşembe günü matinelerden itibaren 

L A L E SİNEMASINDAKI 
Dünyanın en heyecanlı POLO MAÇINA davetlidir. Amerikayı bir neş'e kasırgası gibi yerinden oynatan 

Meşhur " LASTiK AGIZLI 11 Komik JOE BROWN 
Türkçe p o L o ş A M p i y o N u 

Bütün lstanbulluİarı birer kahkaha tampiyonu yapacağından 

Filminde 
kat'iyen eminiz. 

'----------------------------------------..-.~ 
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TOrklye llonelıl 

1400 
no 
400 
110 

Kr. 1 ..... 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
• 
• 
• 

1500 
IOO 
100 

• 
• 
• 

MllleUeraruı posta ittihadına dahil 
olml78D memlekeUer için abone 
bedeli mQddet sırastyle 10, 11, t, 
ı,ı liradır. Abone bedeli pefindtr. 
Adrwı deliştirmek 21 kuruştur. 

Cenp için mektuplara 10 kurulluk 
pul Ulveal lhımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Parazite 
Karıı Ahnacak 
Tedbirler 
A akara radyo istaıyonuınuzla, 

Fransız radyo lstasyonlann. 
4an birisinin ayni tulilmevc üzerinde 
ltirlepneal, radyomuzun neıriyatını 

takip edebilmemizi son derecede pç
lettirmiftir. Fransız spikerile, Türk 
spikerinin ayni zamanda dinlenilme-
81, mizahçılarunıza karikatür mevzu. 
lan ilhamına bile 'aıladı. Geçen 
sin tanınimf karikatüristlerimizden 
birisi, bir radyo baııacla fiyle bir 
lnllhavere ıeçiriyordu: 
"- Ben evvelki sün, Ankara rad

yMandan Daladyenin nutkunu din· 
ledlm! . 

"- Ben de dün akpm, Pariı rad-
70111ndan Selim Sırrmm koaferan
mın dinledim!'' 

Badyo neıriyatını takip edenlere 
Mraraanız, bu, hakikatin müballla 
edibnealle doğurulmut bir nükte de. 
jil, hakikatin bizzat kendisidir. 

Zira, hakikaten, iki istasyonun 
nepiyatı o del'fte birbirine kanş
maktadır ki, Ankara 'l'adyosundan 
Parlat, Teya Paris radyosundan An
karayı dinlemek, kolaylıkla mum. 
kiln olabilmektedir. Bu itibarla, 
Fransız doatlanmızla, radyo dinleyi. 
ellerini, bu vaziyetten kurtaracak bir 
anlapna yapmamızı bir defa daha 
temenni etmemek elimizden gelmi-
yor. • 

B11 anlapnanıi y11p11madıfl mUd
detçe, Ankara radyosu, havadis ve 
musiki yerine, parazit ve düdük neş.. 
riyatı yapmaktan tamamen kurtula. 
mıyacaktır. Bu yüzden, - sanıyoruz 

kl - her iki radyo da, ayan bozuk lti. 
rer saat ılbi iılemeldedir. 

N8frlyat kanşıklıjlnın bilsbfltUn 
arttıtı buıUnlerde, ayarlan düzeltme 
saatinin çoktan gelmiş olduğu bir de. 
fa daha anlqıhnıı bulunmaktadır. 

• Kapahla11 Lolia11tafar 
Dtln, htanbulan muhtelif semtle

rinde, ban lokantalann pialilderin. 
den dolayı bpatıldıklanm ltfiyük 
'bir memnuniyetle halter aldık. Be
lediye, handan enel, ayni cezaya, 
otelcileri maruz bırakmıftı. O zaman 
hlz, devamlı olmuını temenni etti. 
ilmi• dikkate, ve bu cezaya, sade o
tellerin detti, bilhassa lokantaların, 
99 hamam, fınn, ıazino ıibi, daha 
ltlrçok umumi mahallerin de muha. 
tap olmuı lüzumunu hatırlatmı,tık. 
llmcli, biraz evvel aldıtımm yazdı
iunu hayırlı haber, bu noktanın na. 
san itibara ahnmıı bulundujlınu 
alltermektedir: Bu itibarla, bize, 
illide illetine, mide fesadına uin· 
inak, yatafa dilpnek korkusu duy. 
llıadan kann koyurabibnek imkanını 
lll8jdellyen bu alikayı, ve bu hareke
ti, ne kadar yerinde bulsak, ve ne ka. 
4lar takdir etsek azdır: Zira Beledi
h, en müzmin dertlerimizden birini 
.... tedaviye ıiritmiı demektir! 

S•lta11ahmet Camll11l11 
Tamiri 

İstanbul evkaf baımüdürlüğü Sul. 
'-nahmet camiinin tamirlerini ta -
lllanııamıya bl.flamıştır. Son cemaat 
1erhıdeld bütüin kubbelerin içi ka
lenıklrt denilen bir usulle caminin 
bıtuuıc:1a kullanılan hakiJd renklerle 
bo,aıunıya baflanmıştır. Dlf avlunun 
~tün pencerelerine de alçı çerçeve
ler konmıya baflanmıştır. 

Giimrikte Memur 
imtihanı 

Lise mezunlan arasından seçilerek 
~lerde istihdam edilecek genç 
~ ~ün sabah imtihanlarına baş • 
~ır. 61 talip imtihana girmİf
~· imtihan evrakı düıı akpm An 
--wn ıönderilmlftir 

,. 

Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirler 

Bqladien 

B ö1lı bir :ruı ail.Uesl teklif edil
dili zaman, prip bir he1ecan 

da1dum. Seri belki de cazip olacaktı: 
kariler ıuetelerde, kitaplarda derlitopla 
tuvaletli, mak1aJlı, smokinli, fraklı ve 
daima hesaplı ıörmele al11tıldarı mu
harrirleri, huıuıi1etlerinin tabiilili i
çinde, - ne bile1im - bir nevi yatak 
odaaı halile ıe11"edecelrleri için-. Llkin 
daha baılamackn, dimafrma bir tered- . 
dUt çöktü: Onlan bize ıörilnen heyet ve 
hUvi1etlerine, idrakimizde mlna alan 
karakterlerine ıöre anlamak hakkımız
dır, ancak tamamın ıahıi olan ve hattl 
kıımen mesleld mahremiyeti bile bulu
nan ba intıbalarla onlan izaha kallnı
malıta halmzlık 1apmak ihtimali 1ok 
madarP Vicdanımda hemen hepsinin 
_ u .eya çok - doıtluk borcuna ta
pdıfım edip ve muharrirlerin bana a
yan elan ıır perdelerini - Uıtün kö -
rfl - kaldmvermekten doiacak manza
ra. umulmadık bir ıürpriz de tqkil e
decek delildi. Fikir ıanatkln ne illhlar 
ıibl yapyan bir efsane mahlCUru, ne de 
Hher vakitleri Zühreden hayaline nur 
inen bir fevkalbeıerdir. 

O, her ıün içini muhite daltta dafrta 
ıesen, hiı, he1ecan ve fikir mattlari'e 
ha1at ve hldiaeler karınmda bir cemi
yet nizamı ve ahlllır kuran adamdır. O
nan mıknatıılı bir cilt ıibi dalma ürpe
ren seziı cihazı, valulları tellldri eelril
leri, zihin hanrhkları ve dolum aiTıla
rıdır ki, biraz tabii olmaktan çdraralc, 
matbuat ha1atmm milıterelr havaınnı 
nratmıJtrr. lıte uiz karilere verece· 
timiz alıiıler de banlar olabilir. 

Uzun ydlar "Cumhuriyet,, de ve bill
hare "Tan,, da ifasmdan ıeref kazandı
ltm sekreterlik hizmeti, bana birçok bü
,Uklerimizle, her çeıit meılek ve sanat 
adaıiııanmızla tanıtmak, fikirlerine hem 
nııta olmak, hem ıekil vermek mazha
riyetini kazandırdı. Bu sütunlarda bula
calınu ha,.t parçalan :yine o mazhari
yetin tecellileridir. 

Guete ıekreterlnl ıeml kaptanma, 
kumandana, ahçı ba111a, vasat hacimde 
bir anıiklopedi1e, koka alabilen bir mah
JGlıa, meçhul bhramana, ıöıteriıli ca
mekln döte1en vitrinciye, Marlco 
P81&78. fllrtr ve havadia ekaperine, ,... 
rnn ketfeden kahine ve papucu büyilie 
benzetirler 1 

Bunların hesm dotra olıa, biçarenin 
enell inana benzememesi icap ederdi. 
Ancak - itiraf etmek lbım - be1>9in
den birer parça balaıık nr. Anl8'ılan 
ki, acam bucakıız ha,.\ (irdibadınm bir 
stinliik armonisi olan ıazeteler, onlarm 
elinde tam terkibini bulur •e iıte bu ar
moninin 1ap1e1 unatklrları olan muhar
rirlerle ıekreterler araıında bundan do
la11 ııkı bir rabıta vardır. 

Onlarla hayat ve hareket bcraberliii· 
nin izlerini canlandırmafa çahıırken 
llatatlarla arlradaılardan hem müsaade
lerini, hem - ihtintenl - arlarmı ri
ca ederim. 

F. o. 
.Alime+ Ağaoğlu 

M uamdaki telefon, azarlan
mıı gibi, yırtınıyor, zorlanı. 

yor, ~izeyi kaldırmağa dar yeti. 
fiyorum: 

- Firidün Beeek!?? 
- Efendim .. Buyurun.:. 
- Ezizim, bendeniz Eğoğlu Eh-

met ... 

- Anladım Hocam, emret üsta
dıın ... 

- Nuılau ezizlm? 
Fakat cevaba vakit kalmadan 

sitemlerini sıralıyor: 

- Sana dargınım ben. ,Artık hiç 
arayıp sormüyiinün.. Benim ma
kale ne oldu? Hlli çıkmamı§ .. 
Korkirem ki unuttuz?!. 

Onun, göz alıcı bir kalıba ,ır. 
mek uğruna Ayannı değiştirmeğe 
razı olmıyan cevherler gibi asil, 
mert, ve sıcak musikıu şivesini, 

ben bir gönül bestesi gibi sever ve 
0 aşkla dinlerdim. Bana öyle ge
lirdi ki bu; Asyanm efendisi olan 
milletin, Elburz zirvelerinden uza
nıp Bojazlçinde konuşan sesiydi ... 

İlk tanı§Dlamız "Ciımhuriyetn 

de (Serbest insanlar ülkesindel 
eserl tefrika edilirken oldu. Mer. 

hum üstadımın el yazısı, Sanskrit. 
çe ile hiyeroglif melezi ve dünya 
aclbelerinin sekizincisiydi! Ne sek
reter bu muammayı halledebilir, 
ne mürettip dürüst dizebilirdi. Ga
liba kendisi de bir kere yazdıktan 
sonra artık karine ile okuyabili. 
yordu! O zamanlar hocam Kemal 
Salibin muaviniydim, ortaya çı. 

kan müfküll'ı . görünce işi ~eri-

Yazan: 

Feridun 

me alarak yazıların hem sekreter
liğini, hem musahhihliğini yap. 
mağa başladım. Onun geniş te. 

sa.mühünü suiistimal etmemek 
şartile, daima ihmal ettiği üslupta· 
ki bazı bozuklukları da "yirmi se
ne bundan mukaddem ... " gibi çan. 
raz cümlelerin ötesini beri ederek 
düzeltiyordum. 

K ısa bir müddet geçti - belki 
bir ay sonra filan - serbest 

fırka için Fethi Beyle beraber iz. 
mire gidiyordu, ben de gazetemi 
temsilen onlara refakat etmektey. 
dim. Ağaoğlunu canlı politika 
hamleleri içinde tetkike fırsat bul. 
muştum. Bir zırhlı tareti kadar 
metin cephe üzerinde, fikir alemi
nin birinci smıf zekalarından biri 
• fakat toplarla • konuşuyordu. 
.Fiyevrisl hiç dütmiyen bir mizaç, 
• belki yanlıf, belki doğru - o zekA 
mihrabından bir kere "hak., diye 
fırlamıı bir söz arkasından glad
yatörler gibi yürümekteydi .• 

- Hıyr Begüm!!. 
Bir bahsin, bir mü~leanın a1t1n 

tılanna rızasının bu demir ke
penkleri indikten sonra dönüp ge. 
riye bakması, ve o azimle kendi. 
ni verişten bir milim gerileme pa
yı bırakması muhtemel değildir 

artık... Hayati tenkitlerini dinler-
ken içime ezinti geliyor; bereket 
versin biliyorum ki sade sözle ne 
yıkılacak cihan, ne kurulan bir 
dünya vardır ..• 

Gemide bir milnakap açılıyor. 
Büyük içtimaiyatçı, bizim gazete. 
lerin bitaraf olamıyacağıııa kul 
ve bundan miiftekidir.. Bilmem 
nasıl bir cilretle, itiraz ediyorum: 
"Hayır hocam, diyorum, ayni te
lakkide değilim. Biz siyasi müca
delemizi başka sütunlarda yapaca
ğız; lakin hadiseleri tahrif etme. 
den bildireceğiz. Dürüstlük, karie 
karşı en tabii namus ve vazife bor. 
cumuz değil midir?" 

Osman 

Tecrübesi, Fransanm kayıtsız 

hürriyet cennetinde yetişip bizim 
meşrutiyetin bulanık ve bulaşık 

devrelerinde stajllJI. bitiren üstad 
dudak büküyor: 

- Öyledir ama, olmaz oğlum. 
Gezete ya partizan olur, yahut en
formasyon gezetesi; ikisinin orta
sı yoktur, ve siz enformasyon ge. 
zetesi olamazsız!.. 

Llkin birkaç gün sonra, İzmir. 
de, beni çağınyor. Gazeteleri oku
muı: "Aferin oğlum, diyor, sen 
doğru bir gençmişsin, artık sans
inaniyrüm ama kızıyrüm de .. 

- Aman hocam, niçin? 
- Kapalı yazmışsın, fehat be-

ni kahve kahve dolaşıp, bir nevi 
etrafa fitne dağıtan vaıza benzet
mipin, bu doğru mudur yeeni? 

- Bilakis hocam, ben bir turne. 
de yer yer, panisinin doktrinini 
izah eden kürsilsüz bir profesörü 
tarif etmek istemiştim .. 

Abidevi çehresinin burçlannda 
uyanık ~ibetçiler gibi duran göz
lerine kadar yüzü gülüyor: 

- Biliyür müsün çocuk, seviy· 
rüm seni?!. 
Hayatın levs girdibadı ve taat. 

fün rüzgarları arasında bir ahlak 
peygamberi değil, bizzat ahlak o. 
larak yaşayıp göçen merhum ho
canım ölünceye kadar benim için 
israf ettiği bu sözleri, matbuat hiz
metlerinde kazanılmış en büyük 
mükafatlardan biri olarak, lakin 
ah ne yyık ki~~ij.nle ~tırlıyo. 

*** F ildr ve cemiyet hayatında 
liberalizm nasıl medent id. 

rikinin elastiktyetten mahrum 
cevheri idiyse milliyetperverlik de 
insiyaklarının ve insani his ve fiil 
sisteminin nurlu meşalesi idi. Bu
nun tezahürleri milli tarihimizin 
safhalan arasında sık sık görül
müştür. 

Bir akşam onu, bir dostla bera. 

LOKMAN HEKtMtN öc.'70TLERİ 

iNSANiN MiDESi BOYOR MO? 
Bir zaman mide büyümesi • o 

vakitki adı ile teveuilil mide • 
şimdiki tansiyon fulalıiı İıastak
jından daha ziyade moda olmu,tu. 
Pariste meşhur bir profesörün bu 
hastalıiı keıfederek ona türlü tür· 
ili fenalıklar isnat etmesi üzerine 
burada da birçok ki,iler mideleri
ne lastikten boru aokturarak yı. 
katmayı ldeta bir keyif sayarlardı. 

O zamandan beri daha yeni 
dertler çıktıysa da midenin büyü. 
yeceği iıi büsbütün unutulamadı. 
Aiularmdan sık aılıt ıular çıkar
dıldanndan yahut karınlarının L 
zerinde atnlar duyduklanndan 
dolayı midenin büyümesinden 
•llphe edenler hm vardır. 

Vakıa, midenin ıerilerek bUytL 
dütu vardır. Fakat pek nldir ola
rak. Bazılannda bir ameliyattan 
sonra mide ıerilir, haylice korku
tacak haller çıkarır. Ancak bunun 
tedavisi pek kolay ve çabuk yapıL 
dıjlndan ameliyat ıeçirenin mide 
büyümesinden ılkiyet batırma 
ıelmez... Bir de mideden barsak
lara açılan kapıda herhangi bir se
bepten darlık oluna yemeklerin 
midede fazla kalmasından dolayı 
mide büyür: O vakitte de kapının 
daralmuı çok daha ehemmiyetli 
olduğundan midenin büyümesi pek 
hafif kalır. 

Çok yemeyi ldet edenler araan• 
da da mideleri btlyllmtlş olanlar 
vardır. Şu k~iar ki o bahtiyar a. 
damlar da midelerinden bir rahat. 
ıızlık duymadıklan için ondan •
klyet etmeyi hf~ düşlnmezler. 

Midelerinin büyildüiflnfl zanne
denlerin çofunda mide btlyümüt 
delil, yerinden aşaiıya inmiştir. 
Bu da ziyadece zayıOamak netice. 
sinde karnın içindeki yalların eri. 
mesinden ileri ıelir. Zaten o vakit 
mhfeden baıb baraklar ve ~ 
rekler de ·verlerinden ualın iner-

ler ... Kimisinde de daha doğu._ctan 
blr istidat, yahut bir mide rahat. 
sızlıiından sonra fazla perhiz neti. 
eesi olarak midenin adalesi incele
şir ve mide aşaiJya doğru uzar ..• 
Bayanlarda da birkaç çocuk nnnesi 
olduktan sonra, karın adaleleri 
sevşemesinden dolayı mide düştü
iil vardır. 

Bu sebeplerin her hangisinden 
oluna olsun mide yerinden düştü. 
iti vakit hazım bo7tılur, midenin 
Uaerine atnlar ıellr. Bunlar\•an 
başka baş dönmesi, yürek çarpıntı. 
sı, nefes darlıtı, halsizlik, hel ağ
nlan olur... Hava yutup da son
radan mideden kendi kendint" ıaz. 
lar çıkıyormuş zannederek üııtiis. 
te 1refirenlerin birçoh da böyle 
midesi dü$ük olanlardır. 

Mide dU,üklllfUne karşı yatsız 
etlerle, yapız balıklarla. vağı az 
sebzelerle perhiz etmenin faydası 
olur. Yemekten sonra ar~a üzeri. 
fakat biraz sala dotru. 117.anmak 
da hazmı kolavlaştınr. Mide üze
rinde ainlara karın sıcak su ile ıs
latılmı, bez... Rah"t"ı71ıklQnn 
hepsi yemeklerin midede fazla 
durmasından delil, sempatik si
nirlerinin bU7.fllmesinden ileri 
,-eldiii ve hu ıdnirleri dfi7.•ltmeee 
de ılık sa clf;kUnm""'" favıfası ol. 
dutu İ«'in ılık !in d~ünmek o ra
hatsızlıktan g~irlr. 

Bunlann hepsinden daha i:vi ,e
leeek olan kann kemeri tHımak. 
tır. Mide dbşük olmakla beraber 
kann zayı0amamı$ oluna yalnız 
kemer yetişir. Ancak çok defrt vn. 
eut zayıOamu ve kann çökmüs ol
duğundan. sabahleyin yatakta ke
meri taktıktan sonra eli kemerle 
kann arasına sokarak düsilk kamı 
yukarıya doinı kal•ınnak ve ke. 
merle karın arasına bir ince yastık 
yerletthmek llnm olur. 

ber, Yat Klüp'de ziyarete gltml1-
tilt. Bizi büyük salona aldı. Meğer 
balo varmış, üstad da çocuklan ve 
merhum mebus Sabri Toprakla 
beraber bir kenardan hay ve huyu 
seyrediyormuş. Lakin asabiyeti a
çıkça görülüyordu. 

- Bir şeyin mi var hocam, me
Tak ettim, diye sordum. 

- Bura bah, dedi, şu masaya ... 
Kızlardan birkaçı bir Türk diplo. 
matmın, birkaçı yine Türk ailele. 
rinin kızlan .. Birisi de bir Musevi 
doktorumuzun .. Doktor sıkı tenbih 
ettiği için kız türkçe görüşüyor, 
bizimkilerle yanlanndaki delikan
lılarsa hep fransızca konuJUyor
lar. Kendimi bir Parla kabaresin
de sanıyorum monşer, kendimi tu. 
tamı yorum .. 

Hakikaten şiddetli bir derunt 
hamleyi zaptetmek için çok uğraş
tığı belliydi, birden yandaki masa
ya dönerek gürledi: 
"- Bura bah hanım, siz hiç utan. 

miyür müsünüz? Siz Türk değil 
misiniz? Vallah babanıza yazaca. 
ğım." Ve bize "Hadi çıkalım, de
di, gayrikabili tehemmül burası ... " 
Bahçeye çıktık ve onun hasta göğ
sünü de ayağa kaldıran mukaddes 
öfkesini avutmak için uzun saatler 
uğraştık .• ... ... Q nu, karakterini w hayatını 

tetkike belki bir kitap bile 
kafi gelmiyecek; üç beı hahra çiz.. 
gisile portresini belirtmekte güç. 
lük çekiyorum. 
Ağaoğlunun en kuvvetli iman 

seciyelerinden biri Atatürke sade 

ruht değil, ruhani bağlanışıydı. A

cı çektiği demler, hatta kupkuru 

doğrulu~ c~aıkar olclulu za
manlar ~f. Bir yazısında COf
kun ve bütün feveranlan, bütün 
tujyanlan kudal olan bir yanar. 
dağa benzettiği Atayı Atefin bir 

vecd ile anlahr, anlatır; sonunda 
izahm kifayetsizliği ıztırabile ya
narak: 

- Siz ne bilürsüz begüm Musta
fa Kemali! derdi. 

Matbuatta, vatan hizmetlerinde 

Ammeye nezredilmiş çıkışlardan 
çekinmedi; vicdant aalibetinin ma. 
yası olarak Ataya imanı vardı; bu. 
nu, çekmi§ ve ermiş bir milinin ti
tizlijile ölünceye kadar .kalbinin 
derinliklerinde sakladı. 

Ebedi Şefin ölfunünden iki yıl 
evvel, saadetini bana da teb§ir e
den bir mektubunda, Atanın ken. 
disini yanına çağırdığını sürurla 
anlatıyor: "Bilsen, diyordu, bu bü.. 
yük adam o kadar iltifat etti, o de
rece hürmet ve itibar gösterdi ki, 
ne diyeyim, g8§Yoldum. Yanlann
da İsmet paşa hazretleri de vardı. 
Kıymetli paşamız da ayni tevec. 
cühleri esirgemedi. İkisi arasındR 
dünyanın en bahtiyar gecesini ya. 
şadım. Artık sana videttiğim ya-
2ılan yaubiliriın! .. " 

••• S on görüşüm, ölümünden on 
beş gün önce oldu ve bende 

hali içimi titreten acı bir hatıra 
miras bıraktı. O sıralarda, bir öğle 
sonu, - on dört gün • müdürlüğünü 
yaptığım İkdam'daydım, Ağaoğlu 
gün aşın makale yazıyordu. Baf
muharrirliğini yaptığı bir gazete
ye getirilmeme sevinmif .. Bunu btr 
kartla bildirdi, .onra sık sık tele. 
fonJaştık. Bir gece onu biraz lor
gın ve hırç.ın buldum. İdareye bir 
§eyden kızmış lmif, evveli azarla
dı, SQDra yumufadı: 

- Vallah ezizim yazmıyacağım. 
fakat sırf senin hatınn için yazı. 
yorum. Bunu da bil LAldn ..• 

Rica ettim, pek pfkatll olan 
muhabbetini tahtike çalıştım, tele. 
fonu, yine 11eak, samimiyet dolu 
sesile gülerU. V.: "Çocuk yine 
kandıriyürsihı beni, gözlerinden 
öperim oğlum,, diyerek kapadı. 

Ertesi ıün bir taksi ile matba
aya bdar gelmis. Atağıya koştum. 

(Devamı 7 incide) 

1 

G'O&>tlSLEf) 
Bir Suale S.!!~ll cı 
Yazan: Sabiha Zelıeriya Sertel 

K ütahyada Osman Özeren hua
sile aldıtım bir mektupta, 

"Kollarunızı batlayıp bekllyecek mL 
yiz?" batlıiı altında yazdıiun bir 
yazı mllnaıebetile bana soruyor: 
"Neden İnılliz ve Fransız emperya· 
lizmine sulhün koruyucusu diyor da, 
milletini layık oldutu hayat .niye
sine yetiıtirmek için her çareye bq 
vuran Alman emperyalizmine eulh 
dütmanı, ve mütecaviz diyonunm? 
ingiliz emperyalizmi ile Alman em. 
peryalizmi arasında ne fark vardır?" 

Emperyalist bir devlet olmak için 
lazım olan evsafı rözönüne retirir
sek, İn&iltere ve Franaanın bu mahi
yeti ılzlenemiyecek kadar meydan· 
dadır. Hindistan, Cezayir, Tunus, da. 
ha bunun ribi birçok misallerile, 
dünyanın en büyük müstemlekeleri. 
ne sahip olan bu iki devlet de em· 
peryalisttir. 
Almanyanın Cihan Harbinden son· 

ra Venay muahedeaile Ulaumundan 
fazla eezalandınldıiı, kendisine •· 
it topraklana ve hakların elinden a. 
hndıfı da meydandadır. Eler Al
manya yalnız kendi mlW huautlan· 
nı temin için ortaya çıkmq obaydı. 
dlvası birçok tarafdar da bulurdu. 
Fakat Almanya ortaya fqlzm bayra. 
ğile çıktılı zaman, Viyanadan lstan
bula, Berlinden Bafdada, Prusyadan 
Siberyaya yayılmak gibi ileri emper. 
yalist iddialarla çıktı. Dünyayı yeni
den bir harbe siirükliyecek bu iddia. 
lannda kendisine fedaklrbklar ya. 
pıldıtı halde iktifa etmedi. A vustar
yayı ilhak etti, Sildet mıntakasım al
dı, Çekoslovakyayı çipedi, Memell 
aldı. Danzis Te koridor meselesini 
ortaya attıiı zaman, artık bu istek. 
imin hududa nerede bitecelf malt\m 
deflJdi. Bu itibarla iki emperyalizm 
arasında fark yoktur. 

Fakat İngiltere Te Fransa esldclen. 
beri .emperyalist obnakla henlHır, 
bugünkü davada kannlan doymUf 

olduiu için tecavüze ı~medile, bil· 

7tlk iltlll teea1'f•s•ı•• 
Abnanya oldu, bu 1ebeple mflteeavfz 
kelimesi onun aleyhine kullamldı. 

İnıiltere ve Franun•n ellerindetinl 
muhafaza için ıirdikleri bu harp, on
lann emperyalist sıfatlannı izale et. 

mit detlldir, fakat ilk tecavfls on
lardan selmemlıttr. Bundan sonraki 
seyirde, Abnanyanın emperyalist ld

dialanndan vazgeçeceil, veya Al· 
manyaya tamamile değişmiş bir ni

zam releceti henüz belli detlldir • 
Almanyanın Rusya ile anlattıktan 

sonra takip ettitl siyasette dellfik. 
likler vardır, fakat büttln bunlar da 
Abnanyayı emperyalist bir devlet va
sıflanndan henllz kartanmf delil
dir. Çek•lovakya lılll istilhı altın

dadır, ••rp cephesinde hal'betmek is. 
temiyen Almanyanın Balkanlara in· 

mlyeceibıe dair olan rivayetler he
nüz teeyyüt etmemiıtir. Alınnya 

yalnız kendine ait topraklarla iktL 
faya razı olacatına dair kad raran
tiler gösterine, o uman bir sulh ma

sasında konıqmak Mlld mllınldin o
lur. Fakat cliva bu Ud emperyalizmin 
Çarplflllası oldala i(ia bqfinllk da.. 
ha hiç birisine "sulh kurtanenı,, n
fatını veremeyiL .. Sulhi kimin kur· 
taraeaiı da ma14m delildir. 

Alman fqlsmine ve emperyallnnl· 
ne ıfieterllen hoşnutsuzluk, dtlnyayı 

yeniden taksim eden ve Avrapanm 
içinde bütün Balkanlan, Baltık dev. 
Jetlerini. hattl Sovyet Buyanın bir 
mmmı içine alan küçtik bir Avrupa 
idealine karpdır. Emperyalizm kil
ç(lk milletlerin tamamen aleyhine ol
duta İ(indir ki, ne isim ve pkilde •• 
kimin tarafın•an ıeline pWn düt· 
manız... KüçBk milletlerin Ye blta. 
raOann emperyalizme kartı s&ter. 
dikleri korkunun Te nefretin menbu 
da kendi miW lstlklillerbai tehdit 
ettiii içindir. Yoksa bu bahiste mev~ 
zu olan mlllet deflldlr. Hiçbir mille
tin, hiçbir millete düpnanbiJ yok-
tur. 

• KadıklS74!i &t Wdml Bu Bedri,.: 
11...aa büaettltbüs mnele)'i nmanm 

naalceti itibarile lncele)'lp J'Uaıntnca

lmL lls" bir melftapla ba mlltahedenbl 
mercilne bildiriıüa. 

lablha Z••rlya 



6 TAN 

Bulgari standa 
Neler Oluyor? 

(Başı 1 incide) 
:,bitaraf blok vücude getirmiye teşeb
büs etti. Bu teşebbüs Yugoslavyanın 
hoşuna gitti. Çünkü Yugoslavya, hem 
Sovyet tesirinden kurtulmak, hem 
de siyasetini İtalyan siyasetine uy
durmak istiyor, ayni zamanda harp
ten uzak kalmak için elinden geleni 
yapıyordu. Balkanlarda kuvvetli bir 
bitaraf blok tesisi Belgradın işine ge
liyordu. Bulgarlar ise Yugoslavyanın 
az çok tesiri altındadır. Sofya. Bel.. 
padı kırmaktan daima ietinap etmiş
tir. Hatta Bulgaristanın Balkan. An
tantına karşı açıktan açığa muhalefet 
etmemesindeki sebeplerden biri de 
Yugoslavyanın tesiridir. Yugoslavya, 
bu nüfuzundan istifade ederek Bul
garistam İtalyanın~ tesisine çalıştığı 
bitaraf bloka girmiye teşvil~ etmek 
tedir. 

Almanlar On Dört 
Tayyare Kaybettiler 

:Bulgaristan bu iki tazyik arasında 
vaziyetini tayine, ve önüne ~ıkan bu 
fırsattan istifade çarelerini aramıya 
koyulmuştur. Onun hedefi Roman
yadan Dobriceyi almak, ve Akdenize 
inmektir. Hangi taraf ona bunu te
min ederse Bulgaristan o tarafa te
mayül edecektir. 

Sofya şimdi vaziyetini tayin mec
buriyetindedir ve bu iki şıktan birini 
tercih ıztıranndadır. 

(BaŞl, 1 incide) 
etmtştlr. Bir kaç Alm.3n keşif kolu 
pusuya düşürülmüştür ve esirler a
lınmıştır. 

Bu esirler umumiyet itibarile hiç 
bir şey söylemiyorlar. Ancak Alman 
askerlerinin yaşadıkları maddi ha -
yatı gizlemiyorlar. Alman askerleri ı 

soğuktan, örtüsüzlükten ve sıcak ye
mek bulamadıklarından şikayet edi
yorlar. 

Bu akşamki resmi tebliğden sonra 
mutad olduğu üz.ere Havas ajansı ta
rafından neşredilen yarı resmi teb
liğde şöyle denilmektedir: 

20 eyluldenberi cephenin heyeti u
mumiyesi üzerinde teessüs eden sü
kunetin artık devam ctmiyeceği o.n
laşılmaktadır. 

Daha dündeft itibaren devriye faa
liyetinin artlığ-ı görülmüştü. Bugi.in 
ise artık Nomanlanda bir kaç gece 
müsademesi kaydedilmekle kalınma
mış, kıtaat tüfek ve mitralyöz ateşile 
doğrudan doğruya temasa geçmişler
,!fir. Her zaman olduğu gibi askeri 
aaliyetin en şiddetli olduğu yer cep

henin Sarre'la Moselle arasındaki 

garp kısmı olmuştur. 

Fransızlar Nasıl 
İtalyanın himayesinde bitaraf Çekildiler? 

bloka girmek Bulgaristanı Reuter ajansı, Fransız başkuman-
şimdilik harbe sürüklenmekten kur- danlığının Almanları şaşırtan ve hir 
tarabilir. F:ıkat İtalya, Bulgaristana 

şey yapmaktan iıciz bırakan son ha
s.iyasi emellerini tatmin için ne ya- reketlerini şu şekilde anbtıyor: 
pabilir~ Dobriceyi Bulgarlara nasıl "Fransız baııkumandanlıiı tarafından y2-
verebilir, ve Bulgaristanın A:kdenize pılan parlak bir sekükeyşi hareketi, Al
inmesini nasıl temin edebili:? İtalya, man erk&nıharbiyesinin planlarmı boz
Avrupada çarpışan büyük kuvvetler mu3tur. Almanlar, kendi topraklarmı iş
arasında ehemmiyetini kaybetmiş, i- gal etmekte bulunan Fransız kıtaatma kıır-

$1, geni$ mikyasta bir taarruza ceçmck 
kinci plana düşmüştür. Bugün hiçbir niyetindeydiler. General Gamelin, bu ara-
devlete vaatlerde bulunac:ık mevkide ziyi gizlice tahliye ettirmiş, orada., sadece 
değildir. Bu şartlar içinde Bulgaris- bir iki tabur askerle, gösteriş ateşine ki.fi 
tanın İtalya tarafını tercıh etmesi bi- gelecek miktarda ınühimmat bırakmıştı. 

·· h l'dir Bütün ışıklar yerH yerinde duruyordu. Al-
raz şup e ı · f .

1
f tn manlar, Fransızların iki aiindenberi çeki-

Maamafi~, Sovyet tara ını ı _ :za. • lip gitmiş olduklarını, ancak, taarruz ha
etmesi de daha az mahZ'.ırlu degıldır. reketi boşa t;ıktıiı zaman anlıyabilmiııler
Sovyet Rusya, Bulgaristana Dobrice- dir. Fransız ordusunu sıkı sıkı yakalnmış 
yi vaadedebilir. Fakat bu takdirde olduklarmı z:a~nettikl:ri .halde. boş siper-

. k dd t 5 , !ere ve mevzılere gırmııı bulunuyorlardı. 
Bulgarıstan~ mu a_ e~a ~nı O\ - Şimdi, ikinci derecede bazı arızalar nıüs-
yetlerle teşrik etmesıne ıhtıyaç; var- tesna, Fransız hattı. Fransrz arazisi yakı
dır. Hi.ıkumetin başına Sovyetlerin runda boydan boya uıo:amakta ve Almanla
boşuna1'giden bir heyetin gelmesi i- rr, Rhin, Moselle ve Sarre civarındaki su 
cap eder. Buna ise ne İtalyıı, ne de basmış mmtakalardn bırakma~adırlar.,, 

demokrasiler müsaade edebilirler. Almanyada Azıller 
Onun için Bulgaristan büyük bir. Bitaraf bir membadan verilen bir 

müşkül içindedir. habere göre, Eski Alman orduları er-
Bulgaristan, Balkanların ortasında kanı ~arbiye reisi General ~ame~

her zaman patlamıya müsait bir ya- tayn ıle General Stragel,· kralıyetç:ı
nar dağdır. Bu yanar dağ şu veya bu lik dolayısile .azlol.u?~uşlaruır. Ordu 
taeyik altında infilak ederse lavları ar-ası~da kralıyetçılığın ~ayı~mo.sı do
bütün Balkanları sarabilir. Onun i- layısıle daha başka. zabıtlenn de ar.-

Çin Bulgaristandaki hadiseleri dik- lolunduklan bildiriliyor. . 
katle ve alaka ile yakından takip et- Almanlar tarafından dört bın 
melidir. Bulgar ka.binesini"l vereceği vatandaşı ile birlikte siper kazmıya 
karar yalnız Bulgaristanın değil, bü- sevkedilir~en . kaçan . bir P.~lony.a su
tün Balkanların mukadderatını tayin bayı, kendılerıne verılen gundelık ta
edecektir. yının bir dilim ekmekten ve memba 

veya şehir suyundan ibaret olduğu
nu söylemiştir. Polonya Yahudileri a

Partİ Grupu Toplandı leyhinde alınan tedbirler, Almanya

~Başı 1 incide) 
d1. Bazı sualler irat ettiler ve izahat.. 
ta bulundular. 

Hariciye Vekilimiz bu sual ve iza
hata icap eden cevapları verdikten 
sonra saat 18.30 da celseye nihayet 

verlldL 

• 
Ankara, 23 (TAN Muhabiri bildi

riyor) - Ankarada imzalanan üç ta
raflı anlaşma Türk, İngiliz ve Fran
sız meclislerinde ikinciteşrinin ilk 
haftasında ve ayni zamanda tasdika 
arzolunacaktır. 

* Ankara. 23 (A.A.) - General Vey-
gandın Ankarayı ziyar-:?ti münasebc
tile Fransız büyük elçisi tarafından 
verilen akşam ziyafetinde Polonya
nm Ankara büyük elçisi Sokolnicki 
de davetli bulunmuştur. 

dakinden daha şiddetlidir. 

Hava Muharebelerinde 
Londra, 23 (Hususi) - Bugün neş

rolunan tebliglere göre, Almanların 
yaptıkları hava hareketleri esnasın
da 16 uzun menzilli bombardıman. 

tayyaresi kaybetmişlerdir. Bugiin de 
iki Alman tayyaresi, bugün öğleden 
sonra İskoçyanın cenubu şarki sahili 
üzerinde gözükmüştür. İngiliz avcı 
taxyarelcri derhal, bu Al:nan tayya
relerini karşılamış ve düşman tay -
yarelerinden birini düiürmüştür. 

Hava Nezaretinin bir tebliğine gö
re, bir İngiliz gemi kafilesine yapı
lan ve Almanların dört tayyara kay

betmelerile neticelenen hücumdan 

sonra, beş Alman tayyarecisi, İngiliz 
romorkörleri tarafından kurtarılmış, 
"e bu Vakagrinsby'de karaya çıka

rılmıştır. Diğer iki Alman tayyareci-

TEi LİGLER 
Fransız Tebliği 

Paris, 23 (A.A.) - Umumi karar
gnhın tebligi: Butun cephede gece sa
kin geçmiştir, 

• 23 teşrinievvel akşam tebliği: 
Bilhassa Sarın Garp bölgesinde te

mas müfrezelerinin faaliyeti kayde
dilmi§tir. 

Alman Tebliği 
Berlin, 23 (A.A.) - Ne5redilcn bir 

tebliğde bildirildiğine göre, Garp cep
hesinde pek hafif bir topçu ve keşif 
kollan faalıyetinden başka kayda de-

• ğer hiçbir hadise cereyan etmemiııtir. ......................................................... 
deniz altıların daldığ1 yerde araştır
ma yapan pilotlar artık denh:altı ge
milerinin izine tesadii.f edememi~

lerdir. 
Londra, 23 (A.A.) - istihbarat nezareti 

bildiriyor: 
Alrnanyanın, İngiliz harp ve ticaret ge

milerine karşı yaptığı hava muharebesi 
teşebbuslerlnin ilk devresinde tamamen 
akim kaldığı neticesine varılmıştır. 

Firth of Forth üzerine yapılan baskın
lar modern tayyareleri11 modem hava top
larilc mueehhcz ve son sistem avcı tay
yarclerile takviye cdllmiş modern harp 
gemjlcrile ilk muharebeleri yapmalarına 

fırsat vermiştir. Bu ba kınlar e~nasmda 

dtim"!ana verdirilen Elgır zayiat, zırhlıların 
nıiıdııfnasını delmenin mütecavizler için 
fe"e"kcılrıde zor olacagını ısbat etmiştir. 

Deniz ve hnvn mütehassısları, İngiltcr.e 
Alman bombardımcın tayyarelerinin hıık
kındnn geleblt•ce ıne kanaat getfrmisler
dir ve her türlü sürprizi knrşılamıya lımiı
de bulunduğunu bt1dırlyorlar. Almanynnın 
daha ;.Wı9 t1i hücumlarda bulunması miim
kiındür. Fakat bu takdirde düşmanın za
yiatı o kndar ağır olacak, Almanya kütle 
halinde taarruzlan tasavvurda dahi tered
dıi t edecektir. 

Halen alınan tnfslliıta göre, geçen hafta 
zarfında Almnıılar Iııgiliz lımanlarınn ve 
ticaret gemilerine yaptıkları taarruzl:ı1· es
nasında 16 ve hatttı dahn fazla boll\hardı
man tayyaresi kaybetmişlerdir. hıglllz 
zayiatı Mcıhawk d06hoo~rinde 15 öl!i ve 
15 yaralıdan ibarettir. 
' İngilizler hir;bir gemi kaybetmemişler
dir. Yalnız İronduke zırhlısında bıraz ha
sar \'ardır. Southampton zırhlısına 16.10 
tarihinde bir bomba düşmü•~e de kııptan 
köprüsüne isabet etmls ve hiçbir hasar 
yapmadan denize du§mUıitür. Taarruza uğ
rayan bütün harp gemileri derhal denize 
açılmnfn müheyya bulunuyoı·lar. 

* St. 701 markalı Alman karakol ge-
misinin Falsterbo ile Moen arasında 
bir mayne çarparak battıtrı anlaşıl -
mıştır. Dalgalar sahile 29 ceset at -
mıştır. Bir Danimarka deniz tayyare
si St. 701 in miirettebatından beş ki
şiyi bir sal iistünde görerek kurtar
mıştır. Bunlardan bir tanesi biraz son 
ra ölmüştür. 

Kaçan Askerlere 
İsviçreden gelen haberlere göre. 

Alman ordusunda bulunan Tirollü 
ve Vorarlbergli Avusturya askerleri 
arasında yeni bir kaçmak dalgası baş 
lamıstır. Avusturyalılar Alman ordu. 
sunda hizmet etmemek için İtalyaya 
kaçmağa çalışıyorlar. Geçen hafta 
yüzden fazla asker bu suretle orta
dan kaybolmuştur. Dağ devriyeleri 

firarilere müzaheret eylemektedir. 

İtalyan makamatı bu istilaya kaILŞı 

durmak için ciddi tedbirler derpiş 

eylemektedir. 

Göbelsin Nutliuna Karşı 
Doktor Göbel5, dün Çürçil hakkın

da en galiz kiifürlerle doıu olan bir 
nutuk söylemiş ve İngilizlerin Athe
nia vapurunu üç muhrip kullanarak 
batırdıklarını iddia etpıiştir. İddia 
Amerikada çok fena knrşılanmıştrr. 
Bütün Londra gazeteleri bu iddiayı 
reddediyorlar. 

Nev-York Herald gazetesi diyor ki: 
"Göbels'in dünyaya hitaben bir nutuk 

iradedececi hakkındaki haberden fevkalade 
--0--

Adapazarında Bir Yangın 
Adapazarı, 23 (A.A.) - Bugün sa

at 18,15 de Nasrullah ipek fabrika
:'llnda yangın ~ıkmıştır. VaktindP. ye
tişen ve fevkalade gayret sarfeden 
itfaiye yangınm genişlemesine mani 
olmuş ve fa.brikann yanı başında bu
İunan depoların ve diğer fabrikala
nn yanmasının önüne geçmiştir. 

si de başka bir romorkör tarafından bir hidise karşısrnda kalacağımızı anl11-
sahil civarından kurtarllmıştır. Bu mııttık. Fakat bizzat Gobelsin bu kadar 

gülünç bir iddiada bulunacağı kimsenin 
iki Alman tayyarecisi, ağır surette aklına gelmemişti. Dunyada nazilerden 

Yunanistandan Asfalt . 
Ahnacali 

Bu sene şehrin muhtelif semtlerin
de cok miktarda asfalt yol yapılmış 
old~ğundan son günlerde asfalt buh
ranı hissedilmiye başlamıştır. Bunun 
için Yunnnistandan bir miktar asfalt 
alınmasına karar verilmiştir. 

yaralıdır. Üç Alman tayyarecisi de baeka insanlarda bulunabileceğini Alman-
u sabah kurtarılmıştır. yanın aldı bir türlu almıyor. Amerik:ıın ef-
:5 r ışmıya · ti k d b""t" kan umumiyesi bu nutku hazin olduğu nis-

1 
U ça P ış ra e en u un bc;tte eğlenceli bir hadise mahiyetinde te-

ngiliz tayyarecileri, çarpışma hak - ,lakki ediyor.,, 
kındaki raporlarını nezarete vermiş
lerdir. Almanların dört tayyare kay
bettikleri tamamile tahakkuk etmiş
tir. 

Londra, 23 (A.A.) - Hava neza-
reti bildiriyor: 

Biri Şimal, diğeri Atlas denizinde 
olmak üzere Alman denizaltılarına 

karşı İngiliz tayyareleri tarafından 
iki taarruz daha yapılmışw-. 

Her iki tarruz da :pıuvaffakıyetle 
neticelenmistir. Taarruzlardan sonra 

Deniz Harbi 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman makam. 

ları İskandinav vapur kumpanyala
rına vapurlarını aratmaktan kurtar. 
mak için Kiel kanalından geçirmele
rini bildirmişlerdir. 

Almanya. donanmasının kontroli.i. 
ne tabi bulunan İskandinav devlet-
}erinin bi.itün ticaretini Kiel kanalı. 
na çekmek tasavvurundadır. 

Alman makamları ayni zamanda 

Papen 
Dönüyor 

(Başı 1 incide) 
karada İmzalanan üç taraflı paktın başlıca 
hedeflerinden biri, Balkanlarm birliğini ve 
istoikllilini tarsin etmektir. Biıyıik Britanya 
ve Fransa, şimdi, Tıirkiycnin kom~usu o
lan Romanyaya ve Yunanistana karşı al
dıkları taahhütleri yerine getirmek husu
sunda müsait bir vaziyette bulunuyorlıır. 

Biıyük Britanya ile 'Türkiye arasındaki 

kati muahede onu Balkanlara yaklaştır

makta ve yokluğu, Polonyaya doğrudan 
doğruya yardım etmesine mani olan bir 
askeri harekat üssünü, icabmda kendisine 
temi" etmis bulunmaktadır ... 

Berlindeki· Hiddetin 
Sebebi 

Amerikanın en belli başlı gazetele
rinden Nevyork Heraldın Faris mu. 
habiri şu yazıları yazıyor: 

"Hitler, geçen hafta, ikinci diplo
matik mağl(ıbiyete Jğramıştır. Türk 
- İngiliz - Fransız paktının imzalan
dığı haberini henüz almıştı ki. Stalin, 
Fransa ve İngiltere ile müsellah bir 
ihtilafa girmekten imtina ettiğini 

kendisine bildirdi. 
Stalin, Rusyanın. Almanya ile bir

likte resmen beyanatta bulunmağa 
amade olduğunu, fakat sözünden fii
le geçmek istemediğini bildirmiştir. 
Kremlin, Almanyaya, müttefiklere 
karşı, her türlü vasıtalarla müzahc
rette bulunmak taahhüdünü saraha. 
ten reddetmekteı.11r. Moskovanın va
ziyeti, paktın imzası haberi üzerine 
Berlinin duyduğu büyük hiddeti bi
raz izah etmektedir." 

Mısır Gazetelerinde 
Kahire, 23 (A.A.) - Mısır mat.bua. 

tı, üç taraflı Ankara paktının imza. 
sın~aki ehemmiyeti tebarüz ettiren 
başmakaleler neşretmekte ve Ti.irki
yenin kahramanca hareketi karşısın
da Mısırın duyduğu sevinci ve hay
ranlığı mevzuubahs eylemektedir. 

Halil Sabit, Mukattam gazetesinde 
şöyle yazıyor: 

"Dtin Ankarada tarihin belli baş
lı bir faslı yazıldı. Ankara paktı. bü
yük bir ehemmiyet taşıyacak ve ge
rek harbin neticesi üzerinde, gerek 
bazı milletlerin hareketlerini tayin 
etmeleri hususunda büyük kıymeti 
haiz bir amil olacaktı!'. İnönü 
Cümhuriyet hükCımeH, yapıcılık si
yasetinde rehberleri olan dehayı bir 
kere daha gösterdiler." 

Diğer taraftan Balağ gazetesi diyor 
ki: 

"Türkiyeni.'ı hareketini bir şeref, 
dürüstlük ve yararlık nümunesi teş
kil ettiğini kabul eylemek doğru o
lur. Ankara paktı Akdenizin şarkın
da, İngiltere - Mısır muahedesini 
takviye eden bir blok yaratmıştır.'' 

Düstur gazetesi de, Türkiyenin 
kahramanca hareketini hayranlıkla 
karşılamak hususunda herkesi geri
de bırakmalıdır, demektedir. 

bitaraf ticaret vapurlarını Alman li
manlarından kömür almağa davet et. 
mekted.ider. Di~er cihetten Alman
la!' bitarafları İngiltere ile ticaret 
yapmaktan vazgeçirmek icin bi.itün 
gayretlerini sarfetmektedirler. 

• 
Londra, 23 (A.A.) - İstihbarat n~ 

zareti bildiriyor: 
Scapa Flovda Royal Oak zırhlısı

nın torpillenmesi hakkındaki tahki
kat devam etmekte, fakat bu husus
ta malumat verilmeme1dedir. 

Ayni zamanda diğer bir geminin 
daha torpillendiği hakkındaki Al -
man haberlerinin katiyen asılsız ol
duğu bir kere daha teyit edilmekte
dir. 

Alman denizaltılarının tekrar faa

liyete geçmeleri hakkında istihbarat 

nezareti tarafından verilen bir teb

liğde, İngiliz ticaret gemileri tara -

fından yeniden bazı zayiat kaydedil

miş olmasına rağmen son hafta zar
fındaki İngiliz zayiatının 1917 de de
nizaltı harbinin en şiddetli devre~in

de kaydedilen zayiatın adet itiba::ile 

yüzde onu ve tonilato itibaile de 
yüzde 21 i olduğu bildirilmektedir. 

Hava Harbi 
Alman makamları bütün Almanla

ra, Alman topraklarına düsecek ve
ya bu topraklara inmek mecburiye
tinde kalabilecek düşman tayyarele

rine el sürülmemesini emretmişlerdir 

Bu emrin iki sebebi vardır: Evvela. 

düşman tayyarecileri tayyarelerinin 

içine, tayyareyi tahrip için patlayıcı 

maddeler koymuş olabilirler, ikinci

si de tayyarede bulunan her şeyin 

Alman makamları için büyiik bir kıy 

meti vardır. 
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Hitlerin istişareleri 
Ve Hedefleri 

(Başı 1 incide) 
ümit ettiği gibi Sovyet Rusyaya ya
kınlaşmak şöyle dursun, Balkanlarda 
geçen ilkbaharda Almanya lehine o
laı&ak kaybettiği vaziyeti tekrar ele 
geçirmek için, bilakis pusuda bekle
mektedir. 

Diğer taraftan, Türk - İngiliz -
Fransız paktının Akdenizde müdafaa 
ettiği menafi ve emniyet, İtalya, Fran 
sa ve İngiltere arasında muallakta 
duran bütün meselelerin kati ve dos
tane bir tarzda halline o kadar mü
saittir ki, Almanyanrn Roma elçisi 
Von Makenzcn ile Von Papen, heri
kisi de, Hitlerle şimdi yapacaklan gö 
rüşmelerde, hayli müşkül anlar ge
çireceklerdir.,, 

Rusyanın Red Cevabı 
Sovyet Rusya şefi Stalinin, Bitlere 

verdiği cevap hakkında ise Paris ga
zeteleri .şu malumatı veriyor: 

"Hitler, Stalinin cevabını almıştır. 
Berlinin bazı bitaraf maMellerindeıı 
sızan bir·habere göre Stalinin mektu
bu Hitleri derin bir inkisara uğrat. 
mıştır. 

Diğer taraftan Nevyıork Herald 
Tribiin gazetesine Paristen şu haber 
veriliyor: 

Stnlin, Hitlerin hususi mektubun
da mündemi1 Sovyetler Birliğinin 
miittefiklere karşı Almanyaya yar. 
dı~ etmesi talebini nazarı dikkate al
mamağa karnr vermiştir. 

Stalinil'l İngiliz - Fransız - Türk 
paktı karşısında pasif kalması da har
be girmemek arzusundan ileri gel
miştir. 

Yine bu gazetenin verdiği haberle
re göre, Sovyetler Birliği, bütün hu. 
bubat, maadin, petrol vesaire için 
bedel olarak altın istemektedir. 

Bir ipucu Bekleniyor 
Her Hitlerin Berlinde memleketin 

her tarafındaki nazi liderleri ile yap
tığı i5tişarelerin mevzuu son d~rece 
mcktum tutuluyor. Bununla 1'eraber 
yarın Hariciye Nazırı Fon Ribben
tropun Danzigde söyliyeceği nutuk
ta bir ipucu vermesi bekleniyor. 

Almanyada ikilik 
Londra gazetelerine göre Alman. 

yada dahili ihtilaflar vardır. Bir ha
bere göre siyasiler, muharipler ve iş
çiler nazistlere karşı birlEı?iyor ve bu 
da Hitleri el'ldişeye dü~ürüyor. 

News Of The World gazetesinin 
Berlindeki eski muhabiri, nazi şefle
ri arasında, Sovyet Rusya bahsinde 
çok kuvvetli noktai ııazar ihtilafları 
bulunduğunu Amsterdamdan yaz. 
maktadır. 

:Bu muhabir, Fon Ribbentropb Gö. 
belsin, Sovyet Rusyayı her ne paha-

Langada Bir Pamuk 

Fabrikası Yandı 
Dün akşam saat 17,50 de Büyük 

Langada Karakol caddesinde sabun 
Hiccarı Knrarnanlı Yuvana ait bin:ı.
dan yangın çıkmıştır. 20 bin liraya 
sigortalı olan bu binanın zemin katı 
ile, üç katını Güneş İdrofil Pamuk 
Yapımevi işgal etmektedir. Pamuk 
fabrikasının sahibi Hasan oğlu Sa
dık olup Fi:Tuz Hakverdi işletmekte
dir. 

Müessesede paket halinde bulun;m 
pamuklarla pamuk balyeleri karni -
len ve bina da kısmen yandıktan son 
ra, yangın itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. 

Cluteni Az Makarna 
Yapıyormuş 

Cihangirde Anahtar sokağında 325 
numaralı evfle oturan makarnacı !s
temat oğlu Yorginin hıfz1ssıha. kaide
lerine uymıyan, gluteni az makıırna 
sattığı için dün asliye sekizinci CE!ııla 

mahkemesinde sorgusu yapıldı. Suç
lu kendisini .şöyle müdafaa etti: 

- Bizim yaptığımız makarnalarm 
gluteni belediyenin tayin ettiği mik
tardan yüksektir. Yalnız belediye 
kimyahanesinin yaptığı tahlil yanlış

tır. Buna itimat edemiyorum. Çünkü 

Ankarada ham maddeleri tahlil ens
titüsü de bizim makarnaları tahlil et-
ti. Tam buldu. İki kimynhanenin tat
bik ettiği usul başka başkadır. Bu 
makarnanın alındığı parçanın bir 

kısmı mahfuzdur. Bunun Ankarada 
ham maddeler kimyahanesinde tahlil 

edilmesini isterim. O vakit suçum ol
madıi{t anb~ılacaktır. 

sına olursa olsun harbe sürüklemek 
lüzumuna kani bulunduklarını, l\fa
reşal Göring, Frich, General Fon 
Bravçiç gibi daha az müfrit şeflerin 
bunlara, muhalefet ettiklerİJıli ve Fon 
Ribbentrop politikasının Almanyayı 
bolşevikleştireceğini sezdiklerini ila. 
ve etmektedir. 

Nap.olyon Ablokası 
Dafty Mail gazetesi ise Amster : 

damdan şu malumatı almıştır: 
Hitlerin sabrı o kadar tükenmiş

tir ki, kırk sekiz saat zarfında Fran
saya ve lngiltereye harp ilan etmesi 
miimkündür. Bu muhabir, Garp cep
hesindeki sükunete mukabil, İngilte
reye karşı büyük bir taarruza ge
çilmesini ve harbin şiddetlendirilme
sini mi.imkun görmektedir. 

Türk - İngiliz - Fransız paktı, Hit
lerin kararını tacil etmiştir. 

Reuterin Kopenhangdan aldı~ı ha. 
bere göre. nazilerin maksadı Garp 
cephesinde Fransızlara karşı yapılan 
harekatı durdurmak, buna mukabil, 
bütün gayretlerini İngiltere aleyhin
de sarfedePek mütemadi ve kesif ha
va akınlarile İngiliz adalarını ablo• 
ka etmiye uğraşacaklardır, 

Gazetelere Göre 
Times gazetesi, nazilerin, Britanya ada· 

smda bir Napoleon ablokası tesis etmelı 

isteklerine dair olan haberleri mevzuu bah· 
sesederek diyor ki: 

"ls!Nndinav memleketleri ve diğer Av· 
rupa memleketleri bilmelidirler ki, Alman
ya, kendilerini, denizaşırı ticaretin bir ha• 
ta olduğuna, Avrupa kıtasmın, nazi AJ, 
manyası rejimi altmda, hakiki bir ticaret 
bloku teııkil ettifine, Sovyet Rusyanın bu 
bloka, külliyetli iptidai maddeler verece
fine, bunun en milhim kısmının da İtal
yanın hissesine dılliecei:ine ikna ebnegc 
çalı~maktadır. Napolcon'un m;ıı;lüp olciu
eu bir lııte Hitler ınuvaffak mı olacak? 

Naz.ilerin Avrupaya gönderdikleri me
murlaı·, hükı)mctleri, bu yeni Alman itti
hadına Aza olmak hususunda ikna edecek
leri ümidinde iseler, Hore Bellshanın ge
çen cumartesi günü radyo ile neşredilen 
nutkuna bir cevap bulmaları icabeder. 

muer, hükmü altına aldığı memleket
lere ne gibi !aydalar temin edebileeektir'! 

Fransız gazeteleri de ayni bahis ile meş
culdül'ier. Bu gazetelere göre Alman Baş
veklilctinde tcreddiltler &Örülmekte ve Hit
lcrin hem kendi istikbalini hem Üçüncü 
Reich'in istikbalini tehlikeye koym!k, ya
hut Ingiliz ve Fransız hiıkdmet reislerinin 
n.utuklannda ileri süriılen {jartlarm tayin 
ettikleri yola cirerek sulhu kazanmafa bir 
kere daha teşebbiııı etmek cibi ezici iki ııık 
arasında kaldığını ıtcistermektedir. 

Bitler, garpta kati biı- darbe vurmak hu
susunda Kremlin tarafından kafi bir yar
dım vereceğine güvenmemekte ve Alman
yada, cizli gizli ayaklanmağa baılryan ko
muniıst dalgasından kuşkulanmaktadır. 

Alman Führerinin, almak mecburiyetin
de bulunduğu ezici mesuliyetler vardır ' ' C 

bu mesuliyetleri, nazi partisinin başlıca a
zasile paylaşmafı tercih ediyor. 

Bir Cami Avlusunda 

Ceset Bulundu 
Dün sa'bah Aksarayda Muratpaşa 

camii avlusunda bir adamın ölü ola
rak yattığ görülmüştür. Cesedin hü
viyetini tahkik eden zahıta, inhisar
lar idaresinin Fatih tütün deposu 
müdürü Kadri olduğunu tes'bit etmiş 
tir. Kadrinin kalp sektesinden öldü~ 
ğüne ihtimal verıilmekle beraber, ağ
zının, burnunun ezilQ'liş elması 

şüpheyi celbettiğinden ceset morga 
kaldırılmış, tahkikata başlanmışt~ 

--o"----
Bira Fıçısının 
Altında Kaldı 

Beyoğlunda Mehrnet Üzcanın içkill 
lokantasında garson Hamdi, üzerine 
yuvarlanan 100 kilo ağırlığındaki bi
ra fıçısının altında kalarak sağ kolu 
kırılmıştır. Hamdi Beyoglu hastaha 
nesine kaldırılmıştır. 

Bir Vapur Bir Motöre 
Çarp+. 

Lizea adlı İtalyan balık ıeınisi Ça
nakkaleden çıkarken Amasya moto-

' rüne çarparak IDaş tarafından yarala-
mıştır. Nüfusça zayiat o1manu§tw. 

lrlandada Bir lnfilali 
Dublin, 23 (A.A.) - Bir çok İr· 

landalı tcthişçilerin mevkuf bulun· 
duğu Montjoy hapishanesınde dün 
vukubulan şiddetli bir infi!a!t ·Dub· 
lindeki bütün binaların camlnrmı 

sarsmıştır. 

İnfilak neticesinde vukua gelen ka 
rışıklıktan istifade ederek kaçmak 
istiyen bazı tethişçilerin bu cüretka~ 
rane plBna müracaat ettıkleri zanne
dilmektedir. Mevkuflardan hiçbiri 
kacmai!a muvaffak cılamamıstır. 
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Ahmet 
Ağaoğlu 

{Başı 5 incide) 

0..tomobilden gülümsüyor, elinde. 
ki kağıtları sallıyarak: "Evvela al 

şunu, yazıyı kendim getirdim sa
na, diyordu. Hem de göreyim de. 

dim, sen vefasız oldun artıkt" İçe
riye girerek .Jlini öptüm, özürler 

diledim. Yıllardır insafsız bir ne. 
fes darlığı ile hurda bir körüğe dö

nen imanlı göğsü artık bu koca vü. 

cudü çekemez olmuştu. Beni de 
yanma oturtar_ek: 
"- Burada konuşalım, dedi, yu

karıya çıkamıyacağım." Hastalı. 

ğından şikayet etti, yine Adaya, 
yahut Avrup.aya gitmek istediğin

den bahsetti. Günün siyasi işleri.. 
ne, gazetelerin kendine dair yaz

dıklarına dokundu. Hararetle söy. 
lendi: ~·Benim Partiye girmek i!ill 

müracaat ettiğimi yazdılar. Bir de
fa sormak yok mu azizim? Ben 

Mustafa Kemal ve İsmet paşanın 
arkasın~fa Bartiyi tesis edenlerdım 

birisiyim. Fırkamdan çıkmadım 

ki ... " 

Ona bakarken birdenbire sar
sılmıştım. Bu temiz, mert yüzde, 
kalbi eriten ne hazin değişiklikler 
olmuştu yarabbim? Kırışık yanak
lar üstünde gözlerin altı donmuş, 

ağzı, apayrı, başka bir çel\renin 
uzvu gibi - ariyet - konuşµyordu. 
Bakışlarına daha çok sabitlik ıel

miş?i. Bana bu sevim siPnada ece1, 
ağını germeğe başlamış ilbi gö. 
PÜndü. Bu teessürle hep önüme ba. 
karak kenuşuyordum. Elini öperek 
onu teşyi edeı:ken, üzerimde bir 
mezarlıktan dönüşün ıztıraplı a

ğırlığı vardı. Odama çıktığım za
man gözlerimden, ihtiyarsız, bir 

damla yaş sızdı ve Aiaoğlunun 

bana bıraktığı son yazısı üzerine 
damladı. 

TAN 

lngiltere Türkiyeye 60 
Milyon lngiliz Liralık 

Bir Kredi Açacak 

İstanbul İkinci 1nas Memurlu. 

ğundan: Müflis Kohen ve Amon fir. 
ması halefi olup Itriyat ve boş şişe 

ve her türlü gazoz ve rakı levazımı 

ticaretile iştigal eden Refael Amon 

alacaklılarına konkurdato teklif et
mişUr. Bu teklifin müzakeresi için 

alacaklıların 8/ 11/939 Çarşamba ~ü

nü saat 10 da dail'ede hazır bulun. 

Son Anlaşma Piyasalarımızda Çok iyi •·esirler 

Yaptı, İhracatı Tahdit Eden Kararnamede 

Değişiklikler Y apdacağı Anlaşdıyor 

maları ilan olunur. 131317) , 
AGARAN 
SACLARA 

Londra, 23 (A.A.) - :A.euter'in öğ
rendiğine göre, İngiltere. p~k ya -
kında aktedileceği ümit olunan bir 
~ali anlaşma mucibince, Türkiyeye 
altmış milyon İngiliz liralık bir kre
l!li verecektir. Bundan başka, İngil
tere, Türk ihracatının en büyük kı"'
mını ma:ıı~deeektir. 

Bu anla~rna hakkındaki müzakere
ler, Türk - İngiliz - Fransız paktının 
akdi ile neticelenen görüşmeler cs
gasında yapılmıştır. 

* Londra, 23 (A.A. ) ..:::. Hariciye ne· 
zaı:,etinden bildirildiğine göre, İngil
tere tarafından Türkiycye mühim 
bir ikrazda bulunulacağına dair An
karadan. alınan gazete haberleri res
mi bir mahiyeti haiz olmamakla be
raber, Türkiyeye ikrazat yapılması 

ve ekonomik krediler acılması husu
sunda İngiltere, Frans~ ve Türkiye 
arasında konuşmalara girişilmiştir. 
Son defa akdolunan muahedenin u
mumi zihniyet dairesinda bu husus
ta tedbirler de alınmıştır. 

Piyasaela Canhhl< 
Türkiye - 1nıiltere arasınd:ı. yapı

lan anlaşma, piyasalarımızda çok can 
1ı tesirler husule ıetirmiştir. Bütün 
iliracat malları üzerinde dünden iti
bareıt yeni bir inkişaf başlamıştır. İn 
giltere ve Fral\sa ile iş yapan firma
lar, 'muhtelif mallara dair esaslı pi
yasa malumatı tesbit etmektedirler. 
İlk iş elarak iki firma tarafından İn

tan verilmiştir. Yapak fiyatlarr üze:
rinde de canlılık olmuşt.ur. 40 bin 
kiloluk bir parti satılmıştır. Yeni an· 
!aşma üzerine ihracatın tahdidi hak
kın~a kabul edilmiş olan kararname
de tadilat yapılacağı, bazı yasak mad
delerin lisans listesine alınaçağı, li
sans maddelerinirı serb~st l:nakılarak 
mahsullerimizden mühim bir kısmı
nın ihracına müsaade edileceği anla
şılmaktadır. Bu arada dost bir mem
leket için yapaklarımızdan bir buçuk 
milyon kiloluk bir partinin ihracına 
müsaade olunacağı haber veri1mi~tir. 

Kabuklu ve iç fındık satışları art
mıştır. Fransa ile bitaraf memleket
lere 62 bin kilo, Brezilya Kahve şir
keti hesabına Brezilyaya 50 bin kilo 
fındık, Belçikaya kitre, Filistine tuz
lu balık, Romanyaya ke:;tane ve in
cir, Bulgaristana tuzlu balık, Yuna
nistana iki motörlü gemi taze pala
mut, Mısıra fındık ve mahlep. İtal
yaya 3~4 sandık yumurta, kitre. beş a 
yüz ton kadar susam gönderi1miştir. 
Almanyaya satılan 354 bin lin.lık 
400 bin kilo tütün Bulgaristan f;ıril<i-
Ie sevkedilmiştir. 

saç boyaları saçların tabif renk- A 
!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 
1NGİLİZ KANZUK E(!ZANESİ Tramvay Bir Çocuğa 
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RADVOLiN 
~ . t ... .. .. . . . ' . . . . .... . . ' ' . . ' .. ... 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemeliten sonra günae 3 defa muntazaman 

dislerinizi fırcalavınız. 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden! 

Serazan Alınacaktır 
Aşağ1da cinsi ve miktan yazılı ve muhammen bedeli 5934 lira 50 kuru!; olan 

azami 3050 kilo Serezan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 445 
lira 9 kuruşluk muvakkat teminat akc;elerini yatırdıklarına dair makbuzlarile ve
yahut bu miktar teminat mektuplarile ihale tarihi olan 27 / 10/ 939 cuma günü saat 
14 te Vil.iyet Ziraat müdürliığünde müteşekkil komisyona müracaatları ve şartna-
meyi görmek üzere bu tarihten evvel mezkür mtidtirltiğe gelmeleri. (8339) 

Cinsi Miktarı Anbalijı mecmuu Kilosu Muhammen kıymet 

Kısayaş ilaçlamaya 
mahsus Sereran 22 ku'tu be~er kiloluk 110 302 lira 50 kuruş .. .. .. 22 .. 12 ıı~r buçukluk 275 

" 
715 " ,.. ,. 39 kap 25 kiloluk 975 2437 ,. 50 ,. 

Kuru ilaçlamaya 
' mahsus serezan 100 kuta 1 165 

-1 
rer 74 100 .. .. ,. .. 18 5 §CC' 90 139 ,, 50 ,. 

,. .. " 60 katı 25 ,. 1500 2175 

yekQn 3050 5934 lira 50 kuruş 
619 .............. 1 ................................ , 

939 .. 940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan : 

=====:::ıe:====:::ı1=-====~ giltere için muhtelü cins tiftiklerden 

r 

Vatman Macidin idaresindeki Şiş
li _ Tünel tramvayı İstiklfil caddesin
den geçerken, Tarlabaşında yoğurtçu 
Faik sokağında oturan Yaninin oğlu 
10 yaşında Yorgiye çarparak sol a
yağından aiır yaralamıştır. Yaralı, 

Beyoğlu hastahanesine kaldırılmş, 

vatman yakalanmıştır. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun. 
dan: Üsküdarda Altuni Zadede otur
makta ve İstanbulda Sultan Hama
mında 23 No. lu mağazada .manifa. 
turacılıkla işti~al eden İhsan Evri
min iflası 26/ 9/939 tarihinde aC'ılıp 
tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan: 

Hey'eU Veklle kararı ile 939 - 940 kışında mahrukat kanununun tatbik 
Pdildlği "Balıkesir, Bandııma, İzmir, Bayındır, Buca, Bornova, Menemen, 
Ödemi~. Tire, Torbalı U~ak, Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar, 
Kırkaağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, İnönü, Osmaneli, 
Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kütaiıya, Ta\lfanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Kon;ı.;a, Argıthan, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı
vas, Samsun, Çarşamba, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Giresun, İne
bolu, Sinop, Trabzon, Sürmene, Hopa, İsparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Ak§ehlr, 
Amasya, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Boz.öyük,, Şehir ve kasa
balarında me~k\lr kanunun 5Umu1Une giren devair müessesat \"e sair binala
rın soba ihtiyac;ları iı;in kok, soınikok, briket, linyit ve taş kömUrü gibi ku
rumlu ve dumanlı kömilrleri kurumu ve dumanı ile birlikte yakacak ve so
ba borulaNnı tıkamıyacak, ınhhl, fenni, metin, zarif ve ucuz muhtelif boylar
daki sobalarımız yukarda ismi geçen yerlerdeki mahrukat \"C soba acentala
rımız tarafından satılmaktadır. 

23 - 10 - 1939 

Londra s .zı 

Ne'Y'!'Orlı: 129.60 
Qarla 2.9525 
Mlllno 6.615 

Cenevre 29.18 

Amsterdam 69.125 

Berlln 
Brflksel 21.845 
Atına 0.965 • 
Sotya 1.58857 

1 
Prag 
Madrld 13.10675 

VarsoTa 
Buda~e 23.29 
BOkreş 0.9475 
Belgrad 2.48 
Yokob;ima 30.415 
Stoldıolm 31.0125 
Hockova 

ESHAM V1!! TABVh.AT 
Merkez Bankası 103.-

\.._ 
ı 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yolları hastalıkları müte1'ıassısıJ 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-
ler apartıman. Fakirlere ııaraıaz. 

' Tel: 4391' ----

İstanbul İkinci İflas memurluğun
dan: Müflis Adapazarı ahşap ve de. 
:mir malzeme imalathanesi Türk 

Anonim Şirketi masası idare azası 

avukat Fethi Başaran ölmüş olduğun .. 

dan keyfiyeti tetkik ve icap eden ka
rarları vermek üzere alacaklıların 

25/10/939 çarşamba günü saat 10 

da dairede hazır bulunmaları ilfu:ı 

olunur. (2131.9) 

KAYİP - Ji:mininü askerlik şube
~il'lae• alaıjıur askerlik terhiı&: tez
ker•Mıi Jtay&et\lm. Y~ai a1aca
i11'ndan ldikınii yek~ı.ır. - G39 sıra 
num.arasnula kayıt''h 4:ill3 sicil nu
l'flaralı rialil eğlu Fethi Akerdem. 

""--=-~§@~~~~-

AP i K O G LU .. 
NAMLITURK 

SUCUKLAR iNi 
. HE~ YEDDE A'1AYIHIZ 

lfl ?4J~ TAKLiTLEROEM SAKININIZ 
~:----------==~-====---:--:--- ... 

80 bin ltiloluk mal satın alınn'll~tır. 
Eu malların kilosu 100 - 112,5 kuruş-

YENİ PUDR.A 

Pudn.ya tam teniniı;e eıı 
UygJ.ln rengi veren Kolori. 
metrik yeni bir makine 
icat edilmiftir. 

Bu makine sayesinde sim
diye kadar görülmemiş ~cm~ 
salsiz bir güzellikte yeni pud. 
ra renkleri icat edilmektedir. 
Bu yeni pudra "su geçmez., 
cinsindendir ve yağmurlu ve 

RENKLERi 
önünde 

KADINLARIN 
HAYRETİ 

*-...... 
kolorimetrik 

TENiN GOZELLIC1N1 
tKl MISI.J ARTTIRIR 

!Üzgarlı bir havada bile :::ahit 
durur. Burnunun padaması

na mani olur. En sıcak bir sa
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği
ni muhafaza eder. Hemen bu 

günden bu yeni Tokalon pud
rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü
:nüz. 

Pınarhisar Panayırı ve Pehlivan Güreşleri 
Her sene açılmakta '1laı:ı Pınow-iıiıBar seıııltaear b.ayvaı~ ve Emıia l"aı:ıayırı 'Du 

sene ae i İ5iflcl~•şr!.n 939 ~rihimle a'°'ftırak, iıiç CÜfll l!lev~ıın Mie1:mit ve panııyır, 
J>•naymian ltir ~wn e\·vel yani 7 İkincite~in 939 )ı.ıı-ihinrie Jıüyi.ık J>ehlivan :ü-
l'Clileri yapılacacı ili\m •lwnur. 'lii4) __ .. _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal k@ser.' 
- lcalınnda CJÜnde 3 kase alınabilir. 

1 - Möfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanlann ala_ 
caklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde İstanbul İkinci İflas 
dairesine ,gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (Senet veya defter hüla
saları vesaire) asıl veya musadc:lak 
suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hiliıflna hareket c~zayi me
suliyeti müstelzim olmak üzere müf 
lisin borçlularının ayni müddet için. 
de kendilerini ve borçlarını bildir. 
meleri. 

Alakadarın ajanlıklara müracaatları ilan olunur. (5432) (8737) 

,~ ....................... ı ............. tl 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz kadrosunda 20, 25, 30 lira maaşlı ve 80 lira ücretli memurfok'!arıa-

200 lira aylık ücretli ingifüce mUtercimliği münhaldir. 
Metı'urin kanununun 4 ncü madde!'indeki vasıfları haiz olan talipler arasm&n 

10/11/939 cuma c-ünü saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacağından isteklilerin en 
geç 9/11/939 akşamına kadar istida ve vesikalarını umum müdürlüğiımüze gön
dermeleri ve müsabaka günü de Ankara Merkez postahanesi öniınden saat 13,20 ce 
kalkacak otobüsle dairemize felmeleri. (5450) (8765) 

..- DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ank.ara, Sehinik ·caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüv~ Her Nev'i araba 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun, ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak
ları mahfuz kalmak şartiyle bunları 
ayni müddet içinde daire emriM 
tevdi etmeleri ve etmezlerse, mak
bul mazeretleri bulunmadıkça ceza. 
.vi mesuliyete uğrayacakları ve ruç-

han haklarından mahrum kalacak- ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassısdır. lan, 
4 - 3/11/939 Cuma günü saat "- Bilfunum deküm, Demir ve tahta işleri yapılır. --••" 

15 de alacaklıların Hk içtimaa gel-
meleri ve müflis ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplan. 
mada bulunmağa hakları olduğu i-
lan olunur. (21318) 

,_ihtira İICinı . 
"Yumurta, Yenıiş V. S. gibi kol11y 

bozulur mahsuller için ambalaj ve 
bunun imali için u~ul ve tertibat,. 
hakkında alınmış olan 22-1-1938 
günlü ve 2376 sayılt ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere ~he
re tevrüferai veya icar edileceğinrlcn 
talip olanların Galatada, İktısat Ha
nında, Robert Fen-i'ye mi.lrncaatları 

iliin olunur. 

Mantarlı muşambalar, storlar 
perdeler ve sair her türlü 
TEFRİŞAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BA
KER mağazalarında her yerden 
müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya dai
remizde haseler, yatak çar~af
ları ve yünlü yatak örtülerinin 
fiatlan kıyas kabul etmez dere-

cede ucuzdur ve rekabetten 
aridirler. 

,_ ihtira llCinı 

"Dokuma Fitiller için çekme ciha

zı,, hakkında alınmış olan 20-8-1936 

günlü ve 2149 sayılı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzere ahe

re devrüferağ veya icar edileceğin

den talip olanların, Galatada, fktısat 

Hanında, Robert Fcrri'ye müracaat

lan il~n olunur. 

İnh~~arlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinsi Mlkdarı 

Anidrit sUlfüril 1200 Kgr. 
Tanen alkol 400 " 
Permenganat dö potas 13 .. 
Sakız 1500 " 
Terden FUztıar 100 .. 
Metabi Sulfat dö potas 50 

,, 
.Jelatin 450 " 
Filüat 150 " 
Çember ıcavalyesı 1000 ,. 
Siklop çemberi 39000 " .. " raptiyesl 1000 " 
Rakı. Kanyak, Şa- ) 
rap, Likör, Galon san- ) 2772 M3 

Günü 

25/X/939 ,. 
.. .. 
,. 

"' 26 " .. 71 

" 
" ,, 
, . 

Ekılltmenln 

şekil 

Saati 

Pazarlık 14.30 
15 

" 15.30 

" 16 
" 16.30 
" 1-1 
" 11.30 
" 15 
" 15.15 
" 15.30 
.. 16 

l!i.30 

dıkları için kereste } d 
1 1 - Şartname, nümune ve eb'at listeleri mucibince yukar ıı c ns ve mikdan 

yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. . 
ır _ Pazarlık, yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubnyaat 

Şubesindeki Alım Komi~yonunda yapılacaktır. • . 
nı _ Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabılır 
IV - Anidrit sülfürü tüpleri İdare tarafından ''erilecek Ur. 
v _ tsteklllerin p:uarlık için tayin edilen gün ,.e saatlerde % 7,5 aüvenme p3-

ralari1c birlikte mezkılr komisyona gelmeleri il:in olunur. ~!!47,, 

Cinsi Miktarı 
* * Muh. Be.% 7,5 teminat 

Lira krş. Lira Krş. 
Ekslltmenin 

:iekll saati 

Sud Kostik 5000 kgr. 1150 86, 25 Açık eksiltme 14 
Hamizi Kibrit 300 ,, 150 11, 25 Pazarlık 14,30 

Form aldelit 100 " 135 10, 13 " 15 
Amonyak 1000 ,, 400 30, 00 ,, 15,3(1 
Kireç kaymağı 200 ,, 30 - 2, 25 ,, 16 

r _ Yukarıda ynzılı 5 ıı:alem ceza, hizalarında gösterilen usullerle sabn alı-

nacaktır. • 
11 _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminnUan, eksiltme saatleri hizala-

rında gösterilmistlr. 
111 - Eksiltme 25/X/939 çarşambn günil Kabata~ta levazım ve mııbıı.yaat 

şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatlerde '1ı 7,5 gll,•cnme 

paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. (P.570) 

Sahibı ve NeşTiyat Müdürü Halil LOtfü DÖRDÜNCtJ. Gazctecılik ve 
Nesrlvat T. L. S . Basıldığı yer TAN Matbaast 
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RADYO TiPlER-iNi 
KIVANÇLA TAKDi" EDER 

Her liiseye uygun muhtelif çe,ıt Tilctyo IOiüm eder. 
- . 

R. C. A. radyofar1nın, pahahlar1 gibi, ucuz flethlera dahi. yük• . 
sek kalite itibarile blrlblrlerlne benzerler. 

Veni A. C. A. 1940 NEVVOAK modelleri, . - ~ - - --- - - -
Nevyork dünya sergisinde teknik, gO-- - . 
zelllk, fiat itibarile R. c. A. tar i h ı n de - -- -
kazanılan tekmil rekorlar• kıran, mu-
- - .. . - .. . 
azzam bir müvaffakivet elde ettiler. 

NE V V O R K serisi raClyoları, R- <:.A.'nın 

#ii_mdiye kadar ımaf ettı~ı ·raayo çesı~ 
dinin en mütekAmilidir. 

Bunlar arasında, icabında elektrik cereyan ile ltletlleblllr ba· 

taryah yeni bir ahize vardar ki. behemehal bUyOk bir heye· 

~an tevlit edecektir. 

Bu harikullde ~radyolafin tecrübesini _isteyiniz. Slie en üygun 
olanını behemehal sececekslnlz. 

4040 

R&,C ~ 5 1IJodtlj, -5 LAMBALI 
Teknik noktal nazardan bir 
faheaerdlr. Ebonitten gOzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13, 18, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trellk tekmll beynelmilel dal· 
galarını mükemmel alır. 
Orta ve uzun dalgalarını, ka·" 
.blll lctlnap olmayan asgarT 
pDrOz ile alır. 
Peıın Sallı f lyab T. L. 90 

IOUILA liRADEftlift 

NEVYORK tipindeki R. C. A. radyolars fevkiltde 
güzel olup, ••siz bir randeman verirler. 

Bunlar arasında, her cereyana uyar radyolar bulunduOu 
gibi 1200 saat dayan1r batarya takımde i•ler NEVYORK 
R tipinde bir modeli vard1r. Buna ilAve edilebilen . 
25,- lira kıymetinde bir mObeddile ile her iıtendi6i 

anda alternatif cereyan ile itletilebilir. 

Bu radyonu" 1200 saat dayan1r batarya takımıle bera• 
bar· pesin sattı fiatı 120 • ., lirad1r. 

DADYOLARI 

RC,4, Jıev~ 6 "'6ddi .. 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, ganlt 
ab'attadır. YOksek frekans 
bir llmbası sayesinde, tek· 
mil dalgaları daha mOkem· 
mel ahzeder. Bllhaeaa, 13, 
16, 19, 25, 31 ve 49 metre. 
ilk kısa dalgaları mUmkOn 
olduOu kadar az oarazitla 
ahzeder. 

Pesin Satıı Fiyata T. L. 135 

İSTANBUL ·ANKARA - İZMİR 


