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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep tale1esinin en kuvvetli yar

dımcısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye

dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. E\•inizde bir 
tane bulundurunuz. 

Almanya, Fransayı lngiltereden 

. Fransa, lngiltereden 
Ayrı Ve Şerefsiz Bir 
Sulh Yapmayacak 
Berlin Artık 

_ _ _,..A vrupada Yer 
Almanganın 
Balkanlarda 
Gözü Varmış 

Fon Ribbentrop 

istemiyormuş 
Aıf man Hariciye Nazırı, Amerika 
ile Hiçbir ihtilafımız Yoktur, Dedi 

Londra, 24 (Hususi) - Almanya Hariciye 

Nazırı Fon Rihbentrop dün Danzigde beklenen 

D.utkunu söyledi. Bu nutku daha evvelki Alman 

nutuklarından ayıran nokta, Amerikaya da 

hitap etmesi ve Almanya ile Amerika arasında 

Alman Mahafili, Berlindeki İstişare 

Ve İçtima Haberleri~i Tekzip Ediyor 
Londra, 24 (Hususi) - Alman mahafili son 

günlerde Alma.nyada hiçbir mühim veya fev· 
kafide mahiyette bir istifare yapılmadığını an

latıyor ve Roma ve Moskovadaki Alman sefir

lerinin Berline çağmlmalarım ve bir harp 
l hiçbir ihtilaf bulunamıyacağını, ikisi r::::·-

1
-, _ 1 arasında ticaret münasebetlerinden j llijl e başka münasebet bulunmadığını söy

lemesi ve fakat İngilterenin sırf A-

---ı mec~isini~ içtimaa .davet edildiğini 

Almanya 
Ticari 

Münasebetimiz 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H arp başlayıncaya kadar Alman. 
ya ile olan ticari münasebeti. 

nıiz beynelmilel ticaret teamülleri
ne muhalif gayri tabii bir şekil al
mıştı. Almanya Türkiyede adeta re. 
kabetsiz çalışmağa başlamış, Türki. 
yenin harici ticaretini inhisarı altına 
alınış gibiydi. İhracatımızın % 46 sı 
Al.manyaya, % 3,4 ü İngiltereye, 

% 3,3 ü Fransaya gidiyordu. İthala
tımızın da % 50 si Almanyadan, 
% 11 i İngiltereden, % 1 i Fransadan 
geliyordu. 

Almanyanın Türkiyede iktısaden 
günden güne hakim mevkie geçme
sine rağmen, İngiltere ve Fransa 
Türkiye ve Yakın Şark iktısadiyatile 
alakadar olmuyor, olmak isteseler de 
Alman ticaret sistemile rekabet ede-
nıiyorlardı. 

O vakit Almanya ile olan iktısa
di ve ticari münasebetlerimi

zin yanlışlığı ve tehlikesi üzerinde 
en çok duran TAN olmuş ve Alman
Yanın iktısadiyatı siyasetten ayırma. 
dığını, bu iktısadi istilanın siyasi bir 

tahakküme yol açacağını söyliye!'ek 
harici ticaret siyasetimizi değiştir
mek liğimiz lazım geldiğini iddia et
.rniştik. 

Harpten sonra vaziyet tamamen 
değişti. Cenubu şarki Avrupasında 
Yaşıyan bütün memleketler tam ve· 
Ya yarım seferber bir hale gfrdiler. 
Ticaret yolları bozuldu. Abloka sey. 
rüseferi sekteye uğrattı. Almanya 

aldığı mala mukabil mal veremiye. 
cek vaziyete düştü. Bu sebeple Al
.rnanyanın piyasamızdan alacağı ma-
1a. mukabil peşin para ve döviz ver. 

?nesi sartı ileri sürüldü. Zaten Alman
larla ·aramızdaki ticaret mukavelesi
nin de müddeti bitmişti. Bu muka
\rele tecdit veva temdit edilmedi. Bü. 
tün bu miişkiiller Alm~nlarla olan 
ticari münasebetlerimizi se;ıi~~e::'uğ. 

( Sonu Sa. l~Yl ) . 

merikada müstemlekeleri bulunmak 
yiizünden Monro kaidesini bozduğu. 
nu ilave etmesidir. 

Nutkun diğer mevzuları üçtür: 
1 - Harbe takaddüm eden hadise. 

leri Führer tarzında izah etmek, 

tekzıp edıyor. Resmı Alman ajansı 
yeni bir sulh teşebbüsünün mcvzuu
bahs olmadığını bildiriyor. 

2 - Lehistanm Almanya tarafın. 
dan vukubulan teklifleri reddederek 

1 

Londra gazeteleri ise bu istişare. 
ler hakkında malUmat vermeğe de
vam ediyor. Salahiyettar müşahitlere 
göre Her Hitler, Staline gönderdiği 
mektuba karşı iyi bir cevap almadığı 
gibi, son istişarelerinden de iyi bir 
netice almamıştır. 

Balkanlar ve Almanya 
harbe önayak olduğunu anlatmak, 

3 - İngiltere ile Fransayı ayır
mağa u~·aşmaktır. 

Von Ribbentrop bu mevzuların her. 
biri üzerinde mufassal beyanatta bu
lunmuş, bilhassa Fransayı İngiltere. 
den uzaklaştırmağa en büyük ehem
miyeti vererek, Fransanm mahza İn
giltere için kurban edildiğini söyle
miş, İngilt.erenin 1934 de Staviski 
hadiseleri üzerine nüfuzunu kullana. 
rak Daladier'yi iktidar mevkiinden 
attırdığını da ilave etmiştir. 

Polonya Meselesi 
. Von Ribbentrop, evvela Polonya 
ıle Almanya arasında bir seneden. 
b~ri korid 'r ve Danzig meseleleri yü 
zunden tahaddüs eden ihtilafın ve 

<Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

~···················-·~ ................. . 
TEKZİP EDİLEN 

BiR ŞAYİA 
Londra, 24 (A.A.) - İngiltc

renin, hayirhah bir bitaraflık J 
veyahut miittefiklerle ayni safta 
harbe girmesi mukabilinde İtal. 
yaya Da]maçya sahillerini giz • 
Iice vadettiği hakkında Balkan- ! 
}ardaki Alman ajansları tarafın
dan yapılan şayialar Londranın 
resmi mahfillerinde kati suret. 
te yalanlanmaktadır. 

Fransanın Bir Kararı 
Paris, 24 (Hususi) - Fransa 

hiikilmcti, Fransız • İtalyan hu
dudu üzerinde tayyare akınları
na karşı alınan "ışık söndürme,, 
tahdidatmı kaldırnrn,tır. Bu ha. 
reket, Fransanın İtalyan bita
raflığının sağlamhğına itimadı. 

nı göstermek itibarile ehemmi
yeti haiz göriilmektedir. 

i 
t 
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Fin murahhas heyeti 
Paasikivi 

reisi 

Finlandiya Rusya 

Müzakereleri Yine 

Neticef en em edi 

Mancester Gardiyan gazetesine gö
re askeri ve mülki konferansla;.· ne
ticesinde alınan netice, Fransa ile 
münferit sulh vapmak. İngiltcreye 
karşı tayyare ve tahtelbahır harb;ni 
canlandırmaktadır. Bu gazete ayni 
zamanda Almanyanın Balkanlarda 
karışıklıklar çıkarmak istiyeceğini 
ve bu hususta da Balkanlılar Birliği
ni bozmak hususunda Bulgaristanı 
kullanacağını tahmin eylemektedir. 

Deyli Meyl gazetesine göre Al
manyanın karşılaştığı güçlükler şun
lardır: 

1 - Bazı zabitlerde görülen Monarşik
Sosyalist temayüller, bu temayüllerin Al
manya ile Rusya arasında husule gelen 
yakrnlaşmadan sonra yeni bir kuvvet ol
muş olduğu ve bir ihtiyat tedbiri olmak 
üzere aristokratlarm ekserisinin ilk hat-

/ (Sonu Sa: 6, Sii: 4) 

Uzun Görüşmelerden 
Sonra Fin Heyeti, Dün 
Helsinkiye Döndü 
Londra, 24 (Hususi) - Mos

kovada Finlandiya ile Rusya a

rasında cereyan eden müzakere

leri idare eden Fin murahhaa he
yetinin başında bulunan sefir 

Barsaviki ile Maliye Nazırı Tan
nerin bugün Moskovadan Hel

sinki'ye avdet ettikleri bildirili

yor. Murahhas heyetin diğer aza

sı Moskovada kalmı,Iardır. 
Finlandiya Hariciyesi namına söz 

söylemeğe salfilıiyettar olan bir zat 
Fin murahhaslarının avdetinde, fev
kalade mühim bir şey bulunmadığı-

nı, müzakerelerin devam ettiğh1i, fa
kat bundan böyle müzakereleri mu· 
tat diplomatik kanallarla idare et
menin mümkün olduğunu söylemiş

tir. 
Dün gece iki heyet arasında yapı

lan müzakereler Stalinin mesai oda· 
sında yapılmıştır, ve gece yarısından 
sonra saat üç buçuğa kadar devam 
etmiştir. Fin baş murahhaslarının, 

Sovyet Birliği tarafından vuku bu
lan yeni teklifleri hakkında hüku
metleriyle temas lüzumunu hissede
rek geri döndükleri anlaşılıyor. 

İki taraf ta konuşulan meseleler 
(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

Ticaret gemilerini muhafaza ve denizleri kontrol etmekte -
olan lngiliz TTWtorbot filosu 

Simal Denizinde 
r 

Dün Bir Amerik'a 
Gemisi Zaptedildi 

Amerikalılar, Bilahara Sovyetlerin Vaz'ıyed Ettiği 
Bu Gemide Kaçak Eşya Bulunduğunu Söylüyor 
Londra, 24 (Hususi) - Alman donanması, Şimal denizinde 

Amerikaya ait City of Flint vapurunu yakalıyarak bir Rus lima
nına götürmilftür. 

Tass ajansı hadiseyi fU tekilde tasvir ediyor: 

23 birinciteşrin gecesi Mourmans. j 
km şimalinde kain Kola körfezine 1 

Alman bayrağını :taşıyan bir gemi 
girmiştir. Gemiye hiçbir Sovyct pi
lotu kılavuzluk etmiyordu. Bu gemi. 
Nevyork limanına mensup ve 5000 
ton hacminde ve City adında bir A. 
merikan gemisi idi. Evrakına naza
ran bu gemi, Mançestere gidiyordıı. 
Yolda bir Alman kruvazörü tarafın. 
dan yakalanarak Kolaya götürül

Almanya 
Memeli 
Kiraya 
Veriyor mek üzere içine kruvazör mürette. 

batından 18 kişi konulmuştur. 
Alman mürettebatının ifadelerine Londra, 24 (A.A.) - Times 

göre geminin hamulesi olan traktör- gazetesinin Riga muhabirine gö-
ler, buğday. mevvalar. deriler ve re, Memel'in 55 sene müddetle 
mum kaçak eşyadan madut bulunu. Litvanyaya iadesi için Litvanya 

yordu. ile Almanya arasında müzakere-
Mourmansk bahriye makamatı ge- ler yapılmaktadır. Pek yakında 

miyi zapt ve Alman mürettebatı hap. bu bapta bir itilaf aktedilece2i 
sctmislerdir. 

·Sefirlerin Teşebbüsleri söylenmektedir. 

Hadisenin maIUm olması üzerine Alman1arla Sovyetler arasında ge. 
Amerikanın Berlin ve Moskova sefir- çenlerde yapılmış olan ve Alman nü. 
lcri tahkikata girişmişlerdir. Mosko. !uzunun Sovyet Rusya menfaatine 
va sefiri, Potemkin ile görüşmiistür. Baltıktan çekilmesini derpiş eden 

Amerika Hariciye Nazın Mister pazarlığın Memelin de Litvanyaya ia 
Hull bu akşamki b~yanatında City desini müstelzim bulunduğu tahmin 
of Flint vapurunun kısmen kaçak. edilmektedir. Bu sebepten dolayı Al· 
kısmen de bazı şartlar dairesinde ka- manlar, birkaç hafta evvel Memeli 
çak sayılacak eşya taşıdığını ve fa. ele geçirdikten sonra orada alelacele 
kat yaptığı seyahatin tamamen meş- inşa etmiş oldukları istihkamları yık. 

(Sonu Sa. 6, Sil. 5) ı mağa başlcı.mışlardrr. · 

------------- ( Sonu Sa. 6 Sü. 4) 

Tekrar Litvanyalılara verileceği söylenen Memel ,ehri 
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PENCEREMDEN 

Bu a Bizim 
Aleyhimize! 

Yazaırı: M. Turhan TAN 

Y aradı1ışta kndm mı ,.efasevcr· 
dir. erkek mi? .. Şark, aslında 

çiirük ola·n bu dih·ayı, beşerin saadc. 
ti hesabına halli icap eden meseleler 
arasına sokarak birbirini tutmaz hü· 
kiiınler vermi~ ve hiikilmleri teyit, 
yahut tevsik için de eğlenceıi masal. 
lnr icat ebniştlr. Eğer vefa, doğrudan 
doğruya terbiyeden doğan bir haslet 
olmasaydı, yani tnbiatte vefa denilen 
şey bulunsaydı, şarkın bu mevzu Ü· 

zerinde asırlar imtldadınca sliren du. 
ruşuna ilişmek kimsenin hatırından 
geçmezdi. Fakat insanlarda vefa, Kaf 
dağında nnka gibi tamnmlle hayali 
bir şey olduğundan atalarımızın ka• 
dındn ''eya erkekte vefa aramak i~in 
heder ettikleri zamana acımamak el. 
den gelmez. 

Bununla beraber kadının - ve[asc. 

verlik bnkımındaıı - erkeğe, yahut 

erkeğin ayni bakımdan kadına terci. 

hini iltizam edenlerin uydurdukları 

misaller arasında seve seve dinlen

meğe lilyık olanlar da yok değildir. 

Meseli ıu fıkrayı hatırlayalım: 

Bir kızı, dUğUn - dernek kurup, 
davutlar zurnalar çnldıre çaldıra kı· 
na geceleri yapıp tnlibi ve ragıbı o. 
lan erkeğe veTirler. Genç evlilerin 
yıldızlan nıeğer ezelden birbirine 
uygun imiş. Bu yüzden yeni yuva, 
şen ''e ruşcn bir giilşen halini alır. 
karı koca arasında hiçbir sızıltı cık
madan aylar ve yıllar gerer. Kadm 
bu siirckli balayı içinde • tek bir gün 
bile - kocasını her akşam kapıdan 

karşılamayı ve ı-abahları giderken 
de kapıya kadar uğurlamayı ihmal 
etmez. Erkek de • yine o bahtil·ar 
geçen yıllar içinde - bir giin dah i eve 
eli boş gelmez, mutlaka mendili çe
rezle dolu olarak gelip eve allikasıuı 
temsil eder gihl giMhıen o çıkını !'a· 
dakatli bir ıttırat ile her akşam so. 
kak kapısı eşiğinde karısına sunar. 

Fakat bir gün işten bunalır, baş 

ağrısına tutulur, yemiş pazarına uğ. 

r al,P çerez düzmeği gözüne ala. 

maz, eli boş olarak evine döner. J{a. 

rısı, uzun yıl1arın temin ettiği alı'!

kanlıkla kapının ardında kocasını 

beklediğinden herif içeri girer girmez 

yine ayni alışkanlıkla elini onun eli. 

ne doğru uzatıyor ve yemiş çıkınını 
bulamayınca gözlerini şaşkın şaşkın 

C§İnin yilziine kald ırıp bağıryor: 

- A, n, senin bir gözi.in kör müy
dü kişi? 

E\.·et, adamcağızın bir gözü kör

mii~. Lakin daima kocasının eline ba. 

kan kadın bu noksanın yıllardanbcri 

farkında değilmiş! .. 

• 
Ccçen gUn Cskiidar adliyesincle 

eereyan eden bir muh akeme dolayı
:;ile bu fıkrayı hntırladım. Davacı bir 
Bayandır, on beş yıl önce kendini bo
şayan kocasını hakimin huzuruna ge
tirmiştir, talUkın tescilini talep et
mektedir, Fakat erkek, iddiaya göre 
bir zamanlar ayni yastığa kendisile 
birlikte baş koyan sabık niktıhlısmı 
bir türlii tanımıyor, "bu Bayanı öm
rümde bir dakika olsun görmedim" 
deyip sızlnnıyor. 

Eğer bu dava sahih ise erkeklerin 
de hayat yoldası olarak seçtikleri ve 
ömür ortaklığı yaptıkları kadınların 
b azan yüzlerine bakmıya lüzum gör
medikleri sabit oluyor ki naklettiğim 
fıkranın kadınlar aleyJıine olmasma 
mukabil hu da bizim aleyhimizde bir 
beyyinedir! 

Belediyelerin Yaptıkları 
Eserler 

Dahiliye Vekaleti Cümhuriyetin 
ilanındanberi memleketin her tara
fında belediye ve hususi idare bütçe
lerinden yapılan eserler hakkında bir 
kitap hazırlamaktadır. Bunun için 
vekalet bütün vilayetlere tamim gön 
dermiş, bu eserler hakkında mallı.-

mat istemiştir. f 

Unkapanı Köprüsü 
Açdmıyaccıık 

Üzerinde ağırlık tecriibest yapıl
mak için bugünden itibaren be~ gün 
müddetle Atatürk köprü~ü açılınıya
taktır. 

25. 10 - 939 

GUNUN RESiMLERi : :Ankaraya Giden Vekiller ve izciler 

Cümhuriyet Bayramında AnkaraJa büyük geçit resmine iştirak etmek üzere A nharaya giden lstanbullu izciler 
Cümhuriyet abidesine bir çelenk koymuşlar ve abide önünde bir ihtiram geçişi yapmı,lardır. 

Er:zurumdan dönen Vekiller Ankara· 
da B~vekil tarafından karşılanmı,hr. 

• • 
Aşkı lçın 

Çocuğunu 

Atmış 

! Hükômet Canlı Hayvan 
• • 

• • 
lzmıtte 

Petrol 
ihracına izin Verdi Varmış 

--o--

Genç Kadın Çocuğunun 

Yaşadığını, Sapasağlam 

Olduğunu Söylüyor 
Asliye Sekizinci Ceza Mahkemesi 

dün bir sene evvel doğurduğu çocu
ğu ortadan yok eden Tekirdağlı Sa
bahat isminde genç bir kadının du
ruşmasına başladı. Sabahat, Haydar 
isminde bir Trabzonlu ile evlidir. 
Bir bucuk sene evvel kocasından ay
rılmış ve Hüseyin isminde bir genç· 
le sevişmiştir. Bu sırada Üsküdarda 
Nemli tütün deposunda çalışıyor

muş. Hüseyin ona: 

---o-
ilk Rusyaya 90 Olarak Sovyet 

Sovyet Memurtart Tesellüm 

Bin Baş Hayvan 

İc;in Hududumuza 

İhraç Ediliyor, 

Geldiler 

Antepten G önderilen 

ir Mektupta Böyle Bir 
iddia Seraediliyor Yurdumuzdan canlı hayvan L'ıra

cına müsaade edilmiştir. Bu müsaade 
evvela Şark mıntakası hayvanları 

için verilmiştir. Bunun üzer ine Kars, 
Ardahan, Iğdır mınta~a1arı sığır ve 
koyunlarından doksan bin baş hay
van Sovyetlere satılmıştır. Hayvan
ları tesellüm etmek üzere Sovyet me 
murları hudutlarımıza g~lmişlerdir. 

Diğer taraftan her sene olduğu gibi 
Mısır, Filistin, Suriyeye ihraç olunan 
iki yüz bin baş küçük baş hayvanın 
bu sene dahi ihracı kaı-arlaşmıştır. 

Bu maksatla Diyarbakır, Urfa, Mar
din mıntakalarından Suriyeye hay
van sevkiyatına başlanmı:ştır. 

Yapak ihracı i~i de 
tetkik ediliyor 

._ ..ıı~ ı Yunanistan tuzlu balık almıyor 
TÜRK • RUMEN Yunanistan piyasamızdan fıçı 

Gazlantepten gazetemize gönderi
len bir mektupta İzmitte petrol ma
deni bulunduğu haber verilmektedir. 
Bu habere göre İzmitin Şimnli Gar
bisindeki Çubuklubala köytınün Ce
nubu Şarki istikametine miisadif, 
"Camiyenin tarlası, namıyle maruf 
ve üç tarafı yüksek olan tarlanın al
çak kısmında petrol vardır. Bildiril
diğine göre bu tarlanın iki yi.:z met

Ticaret Müzakeresi 
Türkiye - Romanya arasında 

yapılacak yeni ticaret anlaşma· 
sı için başlamıs olan müzakere. 
ler devam etmektedir. İki mu

rahhas heyeti anlaşnıa esasları 
UzeriQdeki esaslı noktai nazar. ' 
!arını tcsblt e( mi~lerdir. Müza
kereler ana hatlar üzerinde de. 

l ı 
mıştır. Mısıra yeniden 30 hin k ilo 

fındık gönderilmiştir. R.:>many.1 ve 

Yugoslavya firmafarı piy.1sam1zdan 

pamuk almak istediklerıni bildirmiş
lerdir. fngiltereye yenidm kırk b!n 
kilo tiftik satılmıştır. Buğday fiyat
ları normaldir. 

içinde tuzlanmış balık ithal etmemi
ye karar vermiştir. Bu sebeple piya
samızdan yalnız taze balık alarak 
Midilliye nakletınetkedirler. Bu ba
lıklar Midillide işlenerek kutularla 
ihraç edilmektedir. İtalyanlar dahi 
ayni şekilde balık ithal etmektedir
ler. 

Z eytin fiyatı pek düşük 
Ayvahk, (TAN) - Şiddetli bir fır- re kadar üstünde, Ali Çavm.un koru

tma olmuş, bunu dolu takip etmiştir. su dibinden çıkan kaynak suyunun 
Zeytinler büyük zarara uğramıştır. birikintileri üzerinde yarım santim 

Bütiin fabrikalar, yeni mahsulden kalınlığında ve bir tabaka halinde 
zeytinyağı çıkarmakla meşguldür. petrol bulunmaktadır. Fakat bu pet
Taze yağların İstanbula sevkine ba~- rol kan rengind'ldir. Cereyan kuv
lanılmıştır. "Vetli olmadığl zatnan p trol tabaka

Zeytin' fiyatları bu sene cok düşük sını kolayca gormeK tnumkuır oımak 

tür. Geçen yıl kilosu 7 kuruşken şim tadır. 

- Seninle beraber yaşarım. Fa
kat doğuracağın çocuğu istemem de
miştir. Sabahat doğurunca, çocuğunu 
bir ay beslemiş ve bir gün Hüseyinin 
anasından bir lira alarak yavrusunu 
göğsüne basmış ve Üsküdardan ls
tanbula geçmiştir. Ondan sonra da 
cocuğu ortadan yok olmn~tur. Çocu
ğu denize mi attı. Bir yere mi bırak
tı. Burası anlaşılamamıştır. 

Yapak ihracının menedilmesi üze
rine bu seneki rekolteden 60 - 65 
bin balya kadar yapak stoku arta 
kalmıştır. Bu stokun yirmi bin bal
yası şehrimiz piyasasında bulunmak
tadır. Yerli sarfiyat için bu miktarın 
ancak yarısı kullanılacağı ve geriye 
mühim bir stok kalacağı için yapak 
ihracının mümki.in olup olmadığı a
raştırılmaktadır.. Bu maksatla yapak 
tüccarları dün zahire borsasında bir 
toplantı yaparak vaziyeti tetkik et
mişlerdir. Tüccarlar bu iş için alaka
dar makamlarla temas etmeyi ve ya· 
pak ihracı kabil olamadığı takdi.ııde 
yeni mahsul başlamadan evvel stok
ların hükOmet tarafından :nübayaa 
e~ilmcsini isliyeceklerdir. 

dl 2.5 kuruştan satılmalüadır. Mezkur mahalle hUkumetçe bir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mü~hes~s gönderilip tetkikat kra 

Bir gün Sabahat depodaki arka

daşlarına: 

- Polis, beni arıyormuş. Tekirda
ğına kaçacağım demiş ve ')ndan son
ra kendisi de ortadan sır olmuştur. 
Nihayet polis onu sekiz ay aradıktan 
sonra Tekirdağında yakalamış, İstan 
bula getirmiş ve tevkiİ ettirmiştir. 

Dün duruşmasına başlandı: Kendisi
ni müdafaa ederken: 

- Ben çocuğumu Yüksekkaldırım

da bir apartımanrn kapısına bırakıp 

kaçtım. Şimdi Darülaceze le olduğu

nu öğrendim. Turp gibi sağlamdır. 

Diyordu.. Mahkeme bu cihetia tes

biti için şahitlerin çağrılmasına lü

zum gördü ve talik edildi. 

----Of----

Kemal, Kaza ile ÖlmÜ! 
Mayısın ilk gecesi Kasımpaşada 

sabuncu Kemal isminde bir gencin 
ölümli, inhisarlar lokantası garson
lar şefi Şerefin de kalbinin altından 
yaralanması ile neticelenen bir hadi
se olmuştu. Dün Asliye Dördünciı Ce 
za Mahkemesinde bu vaka alakadar
larının duruşmasına başlandı. Suçlu 
Şerefti. Küçük Niyazi, büyü~c Niya
zi, Nihat, Ulvi, Komiser Necati şahit 
olarak dinlendiler. Cibalıde Üsküplü 
mahallesinde oturan Şerefin karısı 

ile arası açıkmış, karısı Kasımpı-p
da bakkal Nurinin yanında oturu
yormuş. Bir Kandil gecesi Şeref ve 
dört arkadaşı sarhoş olmuşlar, Ka-ı 
sımpaşaya gitmişler. Şerefle karısını 

barıştıracaklarmış. Bir aralık Şeref 

abdest bozmıya eğilmiş. Bu sırada 1 

bir tabanca patlamış arkasındaki ar- ı 
kadaşı Kemal de cansız yere yuvar
lanmıştır. Şeref te yaralanmıştır. Şe 
ref kendisini müdafaa ederken: 

- Bir kaza oldu, kurşun vücudü
mU delip geçmiş, ben ölmedim. Ar
kamdaki zavallı arkadaşım ölmüş. 

Diyordu. Muhakeme işin böyle o
lup olmadığını tesbite karar verdi ve 
şahitlerin çağrılması için talik edildi. 

Diğer ihracat maddeleri 
Bugünlerde mühim miktarda ti.i· 

tün satışları oln:aktadır. ihracat için 
bir çok memleketlere nümuncler gön 
derilmlştir. Mısıra bir h aftada yüz 
bin kilo kadar tütün gönderilmiştir. 
Çin tütünlerini pek ucuza alan Mı~ır 
rejisi siyasi vaziyetin icabı olarak 
Çinden tütün alamadığından müba
yaatını Tfırkiyeye tahsis etmiye ka
rar vermiştir. Fındık ihracatı da art-

BELEDiYEDE 

Mecidiyeköy • Çarıamba 
Arasında Otobüs lıliyor 
Şişli ile Fatih arasında işliyen oto

büslerin badema Şişlirlen Mecidıye 

köyüne, Fatihten de Çarşambaya ka
dar temdit edilmesine karar veril
miştir. Otobüsler yarından itibaren 
yeni ser vislerine başlıyacaklardır. 

Matem Günü için 
Program Yapdacak 

İkinciteşrinin onuncu günü yapı
lacak olan Atatürk ihtihli programı 
henüz kati şeklini almamıştır. Bunun 
için Cümhuriyet Bayramından sonra 
Parti binasında bir toplantı yapılıp 

ihtifal programı tesbit edilecektir. 

inkılap Müzesi 
Şişlideki İnkılap Mü~es•niı:ı tami

ratına başlanmıştır. •ramirat bir ay 
sonra hitam bulacak ve Müze mera
simle açılacaktır. 

S U A L C E Y· A p ·. 
S - Adam ile insan arasında mAna 

farkı va r mıdır7 

C - Vardır. Adam dediğimiz zaman 
yalnız erkek murat olunur, insan deni
lince kadın veya eı·kek olduğu tefrik e
dilmemiş olur. 

• 
S - Be9 senellk sanat okulu mezunla· 

rı yedek subay olabilirler mi? 
C - Hayır. 

• 
S - BUyUkderenin havası vereme 

mUııta1t insanların oturmasına mUaalt 
midir? 

C - Değildir. Vereme müsait bünye
ler için Anadolu sahillerinden veya A
dalardan bir yerin tercihi daha doğru
dur. 

• 
S - Fazla okumak insana zarar veri r 

mi? 

C - Okumak esas itibarile faydalı
dır. Fazla okumıık belki gözleri müte
essir eder. Bazan ruhan hasta olanların 
da okumasına cevaz verilmez. Faka t 
bunları doktorun tesbit etmesi lazımdıı. 

• 
S - Ankara Hukuk Fakülteslne ka· 

yıt v e kabul mUddetl bitti mi? Tahsil 
mUddet l ne kulardır? 

C - Ankara Hukuk Fakültesinin 
tnhsil mliddeti üç senedir, teşrinievvelin 
sonuna k:ıdar knyıt ve kabul muamelesi 
devaın eder. 

• 
S - CUmhurlyet bayramının ikinci 

ve UçUncU gU nU dUkklnların kapanması 

rn ecburl midir? 
C - Hayır, ihtiyaridir. Dileyen vatan

daşlar bayramın birinci giinil olduğu 
gibi ikinci ve üçüncü günleri de di.ik
kAnlarını açmnzlnr. 

._ ________ ..... ______ _...-.... .-----------------------

MAHKEMELERDE : 

Piya ngo ikramiyesine 
Haciz Kondu 

Develi kazasının Gömedi köyün
den Halil oğlu Mehmet Özdemir ge
çenlerde İstanbula gelmiş, arkadaş
larından Osman oğlu Ali Denizle 
müştereken son keşide Tayyare Pi
yangolarından bir bilet almıslar. Bi
let Mehmet Özdemirde kal~ış. Bu 
bilete on bin lira çıkmıştH". Mehmet 
Özde mir paraları alınca ortadan sı
vışmıştır. Ali Demiz pofüe ve müd
deiumumiliğe müracaat ederek do
landırıldığını iddia etmiştir. Polis 
tahkikat yapmış ve Mehmet Özdemi
rin 8500 lirayı Ziraat Bankasına ken
di adına yatırdığını t.esbit etmiştir. 
Tahkikatı idare eden mUddeiumurni 
muavini Reşat Saka dün 3ultanah· 
met Sulh Birinci Ceza Mahkemesiıı
den bu paraya ihtiyati haciz konul
ması hakkında karar almıtşır. 

Sevgilisini Zehtrlemel< 
istemiş 

Sevdiği kızı zehirliy~rek öldürmi
ye teşebbüs eden Dimitri oğlu Yasef 
ile Kira oğlu Misakın duruşmalarına 
başlanacaktı. Suçlulardan yalnız Mi-

li sak gelmişti. Yascf ve davacı gelme
mişlerdi. Misak Sultanhamamında 
boyacıdır. Hadiseyi hiç bilmediğini 
seviştiklerini söyliyen çifti de hiç ta
nımadığını söylüyordu. 

Hadise şöyle olmuş: 
Yasef Anna isminde bir kızı çıl

dırırcasına seviyor ve onu kıskam
yormuş. Bir gi.in onu yemeğe davet 
etmiş. Misaktan aldığı bir zehiri de 
tuzluğa koymuş. ' Kaqı karşıya ye
mek yiyorlarmış. Yasef Annanın ta
bağına tuz yerine zehir serpmiş ve 

1 

zehirlemiştir. Kız zehirlenme arazı 
göstermiye başlayınca hastaneye kal 
'dırılmış ve kurtarılmıştır. Yasef kcn-

1 

disini müdafaa ederken: 
- Kızı seviyordum. Bunu yap-

tım demiştir. 

ettirildiği takdirde de petrol bulu
nacağı muhakkak addedilmektec:lli'. 

----o------
Tramvay. Kamyon ve 
Araba Çarpışmaları 
Vatman Mehmedin idare ettiği 688 

numaralı Ortaköy - Aksaray tram· 
vayı Beşiktaştan Ortakôye doğru gi
derken mukabil istikametten gelen 
şoför Muzafferin idaresindeki 3560 
numaralı kamyonla çarpışmıştır. 

Kamyon ayni zamanda oradan geçen. 
Ortaköy sakinlerinden Lotaryanın 

karısı Raşele de çarpmış, başınd:ın 
ağır surette yaralanma3ına sebebiyet 
vermiştir. Vatmanla ~ofôr yakalan
mış, tahkikata başlanmıştır. 
* Şoför Alinin idaresindeki 3655 

numaralı kamyon Galatada Necati 
Bey caddesinden geçerken Ömerln 
yük arabasına çarparak hayvanlar
dan birisinin ağır yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. 

TA K V 1 M ve H AVA 

25 llkteırin 1939 
ÇARŞAMBA 

10 uncu ay GUn: 31 Hızır: 173 
Arabi 1358 Rumı· 1355 

Ramazan: 11 Birinciteşrin : 12 
Güneş: 6,22 - Öğle: 11 ,58 
İkindi: 14,55 - Akşam: 17,15 
Yatsı: 18,48 - 1msfik: 4,42 

~ Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malumata göre, hava yurdun Trnkyıı 
ve Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu
nun Şimal kısmında bulutlu ve pek mev
zii yağışlı, diier bölgelerde bulutlu geç
miş, rüzgarlar Karadeniz kıyılarında Ce· 
nup, Doğu bölgelerde Şimali. diğer yerler
de Garbi istikametten orta kuvvette eS

miştlr. 
Dün İstanbulda hava ı;ok bulutlu geç

miş, rüzgar Cenubu sarkiden saniyede 2 -
3 metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava 
tazyiki 1011,8 milibar idi. Suhunet en yUk
sek 23,8 ve en düı;iık 11,3 santigrat olgrıık 
kaydedilmlıtir. 



-- Hartlı 
lhil .-ı 

aot:IUL 
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Muhar rir, dört yazı sürecek olan bu makale serisinde, bir harp veya seferber
lik halinde, kadın erkek 15 • 65 yaş arasında bütün Türk vatandaşlarının yap
maya mecbur oldukları "Milli Müdafaa mükellefiyetleri .. ni, son defa hazırlan-

mış olan bir kanunun hükümlerine göre tetkik ve tesbit ediyor. 

• • a 

Bir Seferberlik veya Harp 
Halinde Vatandaşlarımız 

Ne Yapacaklardır? 

B ir harp olursa, kauın, erkek 
bütün Türkiye vatanclaşlarr

nın uhdelerine düşen vaziieler ne
lerdir? 

Her memleket, bir harp vukuu 
halinde milletine başka başka vazi
feler ve işler vermiştir. Bilhassa o
toriter rejimlerde bu vazüeler, ha
zan en tabii hürriyetleri dahi tehdit 
etmektedir. Bu bakımdan Türkiye 
dünyanın en mesut memleketlerin
den biridir: Bizim, harp mükellefi
yetlerimiz arasında y:.ılnız müdafaa
mız için lüzumlu olan hususlan bu
labilirsiniz. Çünkü, hiç bir taarruz 
arzu ve gayemiz olmadığı için, mem 
leketin normal hayatını sekteye uğ
ratacak kararlar almak ihtiyacını 
duymamışızdır. 

Türk gençliği bir tehlike vukuunda kendisine düşecek vazifeyi 
tamamile yapabilmek için şimdiden böyle çalışıyor 

var ise, eyer takımiyle ve motörlü 
vasıtalar yedek. alat, edevat parçala
rı; icabında sürücü, arablcı ve şoför
leriyle beraber. . 

4 - Bütün müstahdemler ve mü
rettebatı ile beraber deniz, göl, nehir 
ve kanallarda bulun:m gemiler ve 
her türlü cer ve nakil vasıtaları; 

5 - Mürettebatı ve müstahdem
leri ile ve bütün malzemesiyle bera
ber hava nakil vasıtaları; 

edenlerden mürekkep muvakkat bi
rer tali komisyon teşkil olunabHe
cektir. 

Milli müdafaa mükellefiyetleri. 
milli müdafaa mükellefiyetleri ko
misyonları vasıtasiyle tatbik edile
cektir. Eğer bir mahalde, milli mü
dafaa mükellefiyeti komisyonu bu
lunmaz veyahut bir mükellefiyetin 
acele tatbikine zaruret hasıl olup ta 
usulü dairesinde komisyon1 müra
caat imkanı bulunmazsa mükellefi-

TAN~-":====:=:=:====================================== 25 -10 - 939 

İŞİN ŞAKASI 

Sığınak Olan 
Köstebek Yuvası 
Y azan: NACI SADULLAH 

Ş imdi, Fransada, İngilteredc, Almanya
da ve harp tehlikesini yakm dan his

seden bütün memleketlerde, hummalı biı· 

göç faaliyeti var: Milletler, hani harıl "sı
ğmak,, ]ara taşınıyorlar. Fransız, Ingiliz, 
Alman gazeteleri, "sığınak,, nükteleri, "sı
ğmak.. havadisleriyle dolu.. Şimdi artık. 

Mehmetçiğin meşhur şarkısını, Avrupa 
milletleri hep bir ağızdan okuyabilirler: 
"- Ölmeden mezara gömdüler bizi!., 
Bu hazin manzaradan da belli ki, beııe

riyet yavaş yavaş "yerin dibine ıeçiyor !., 
Fakat bu, sade korkusundan değil, galiba 
biraz da .... hicabından! 

Bu münasebetle yapxlan karikatürlerin 
en nefisi, iki köstebek arasında geçen bır 

konuşmaydı: Yuvaları sığmak haline geti
rilip dağıtıldığı için, biçare köstebek ler a
çıkta kalmışlar. Yuvasız kalan köstebek
lerden birisi arkadaşına: 
"- Gördün mü? diyor, biz bile "bitaraf., 

kalamadık!,, 

Görüyorsunuz ya? Nihayet, biçare kös
tebekler de "istila., ya uğradılar. Bu va
ziyete düşen beşeriyeti ne kadar ayıplasa
lar haklarıdır. Fakat, bereket ki, "sığınak,. 
haline sokulan köstebek yuvalarını istila 
eden insanlarm maskeleri var: B u maske 
onları, sade zehirli gazdan değil, beş!:rİ

yeti ayıplıyan köstebeğin haklı lanetinden 
de koruyacak: Zira yerin altındaki ma
sum yuvasını bile basan bu istilacı insan
lığın suratına, biçare köstebek bile tükü
rürdü: Bu itibarla... Maskelerimizc şükre
delim! 

ÖLÜM 
Sabık Sadrazam Mareşal Salih, kı

sa bir rahatsızlıktan sonra R amaza
nı şerifin 11 inci Salı günü Rahmeti 
Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bu
günkü Çarşamba günü Göztepedeki 
köşkünden saat dokuz buçukta Ka
dıköye ve oradan da motörlc on bu
çukta Sirkeciye naklolunac2k cena
ze namazı öğleyi müteakıp Beyazıt 

camiinde kılındıktan sonra Vasiyeti 
üzerine Eyüpteki aile kabristanına 

defnedilecektir. 
Merhuma Allah tan rahmet diler 

kederli ailesine taziyetleri.mizi su-

RADYO. 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

r. A. Q. 
l'. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes . 120 Kw 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
31.70 m. 94!i6 Kes 20 Kw 

Çarşamba, 25. 1 O. 1939 

12.30 Prorram ve Memleket saat ayarı, 
12.35 A jans ve Meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği (Pi.), 13.30/14.00 Mü
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın> 

1 - J. Strauss: Mavi Tuna Valsı, 2 -
Brusselmans: Felemenk raksı, 3 - ]. 
Brahms: Macar dansı, No. 8, 4 - Grieg: 
Pergünt suiti. 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
T ürk müziği. İngiltere radyo idaresinin 
talebi üzerine !ngiltereye ithaf edilmiş o
lan bu program, mezkur idarece Rö-trans
misyon suretile naklen neşredilecektir. 

19.00 Türk müziği, karışık program. 
19.25 Konuşma (Ormanlarmuzı tanıyalım 
ve koruyalrm), 19.40 Türk müziği (Fasıl 

heyeti) , 20.20 Temsil, 20.50 Konuşma 
(Haftalık posta kutusu) , 21.10 Müzik (Ri
yaseticümhur bandosu - Şef: İhsan Kün
çer), 1 - R. Chapi: A Bunch of Roses 
(Marche Espagnole). 2 - P. A. Steck: 
Flirtation (Valse - Intermezzo). 3 - G. 

11 _r_I YAT R O L_A_R_ı 
Şehir T iyatrosu 

TEPEBAŞI " O R A M ,, K IS MIN DA 
Bugün saat 14 de (KEL OLGAN) çocuk 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 
A ZRAiL TATiL YA PIYOR 

Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
HİNDİSTAN CEVİZ! 

---o
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da ilk defa 
(KADINLARIN BEÖENDİOİ) 

RADYO LAMBALARI 
Radyo makinelerinden iyi randı

man almak için muhakkak surette 
radyoların kalbini teşkil eden lam
balarını arasıra muayene etmek ve 
ölçtürmek lazımdır. Bu işin bilabe
del yapılmasını arzu edenlerin lıit
fen 41014 numaraya telefon etmeleri 
lıi.zımdır. 

Charpentier: Ballet du Plaisir, 4 - J. Ed. 
Garat: Kornet için Fantezi, 5 - P . Tschai
kowsky: Grosse Fantaisie Euııen Onegin. 
22.00 Memleket saat ayarı. Ajans haber
leri. Ziraat. Esham - Tahvilat, Kambiyo -
Nukut Borsası (Fiyat), 22.20 Serbest sa
at, 22.30 Müzik ( Cazband - Pl.), 23.25/ 
23.30 Yarınki pro·gram ve kapanış. 

Bugün Bugün 

Mi!~~=~:~en FERAH ve AZAK Mai~i~~:::cn _, 

1 • KEŞiF ALAYI iı~:~i~~:a~:besi TÜRKÇE 
)ayısız Milyonlar . .. Kasırga gibi dünyayı saran Ordular . ~ . Şim

lekler gibi ülkeler aşan kahramanların muzafferiyet destanı (Misli 
görülmemiş harikalar filmi) 

il -CESSUR POLiSLER ~:;i!:·ı:~~le ~1~ode~a~:~ 
vetlerin kanlı savaşı 

'-• ,_, _A_z_A_K_'_da_B_u_g_ün_F_E_R_A ... H-'_d_a-.ııı--~ , ....................................... ~ 
' Bu Akşam M E L E K Sinemasmda 

Başlıyacak olan senenin en Güzel Filmi 

(ıl<maz SOKAK 
Şaheserini yaratan Kıymetli artistler: 

Umumi veya kısmi bir seferberlik 
halinde ve fevkalade hallerde yapı
lacak seferberlik. hazırlıkları ile kı
taların tecemmüü esnasında alelade 
vasıtalarla temin edilemiyen bu bü
tün askeri ihtiyaçları veya hizmetle
ri, son zamanlarda hazırlanmış olan 
milli müdafaa mükellefiyet kanm:ıu 

hükümleri içinde vermiye veya yap
mıya herkes mecbur bulunmaktad1r. 
Bu mükellefiyetin Türk toprakları

nın tamamı veya bir kısmı üzerinde 
yapılamsına başlanacağı zamanı İc
ra Vekilleri Heyeti tayin edecektir. 

6 - Değirmenler, fırınlar, fabri
kalar, sınai müesseseleı·; yet doğrudan doğruya askeri makam narız. COR1NNE LUCHAIRE - ANNlE DUCAUX 

M illi Müdafaa mükellefiyetinin 
halkın kabiliyeti ve mevcut 

membaları ile mütenasip olarak tat
biki şart olarak konulmuştur. 15 y;;.

şından aşağı, 65 yaşından yukarı, 

malul ve sıhhati bozuk olanlarla, ge
be bulunan kadınlar şahsi mükelle
fiyete tabi tutulmıyacaklardır . 

Milli Müd!lfaa mükellefiyeti ka
nununda yazılı istisnalaı·dan başka 

verilen herşey veya yapılan herşey 
için sahiplerine değerince tazminat 
verilecektir. Kanunun koyd:.ığ"!t mü
kellefiyetin tatbikini istemek sala
hiyeti ancak askeri makamlara ait 
olacaktır. Tatbiki istenilen mükelle
fiyetin mahiyeti, mahal ve zamanına 
göre bu salahiyetin hangi askeri ma
kamlar tarafından kullanılacağı ayrı
ca bir nizamname ile tesbit edile
cektir. Her teklif yazılı ve imzalı ktt
ğıtlarla yapılacaktır. Bu kağıtlarda 
mükellefiyetin mahiyeti, miktarı, ve 
mümkün oldukça devam müddeti 
gösterilecektir. Yapılan mükellefiyet 
!ere karşı bir makbuz verilecektir. 
Zaruri hallerde Milli Müdafaa Veki
linin veya bir mevkiin müdafaasına 
memur krtaların en büyük kum::!n
:ianının emriyle harp mevkilerinde 
bulunan ahalinin iaşe ihtiyaçları da
hi milli müdafaa mükellefiyeti yolu 
ıle tedarik olunabilecektir. 

Milli Müdafaa m ük ellef iyeti 
yol ile tedarik olunacak 

Kan una göre milli müdafa<t mü
kellefiyeti yolu ile tedariki ca

m olan askeri ihtiyaçların başlıcala
n şunlardır: 

l - Erleri, askeri şahısları ve kı
taları ve bütün asker hayvanlarını 

barındırmak için ve ordunun her
türl ü vazife ve hizmetlerine müteal
lik levazım ve techizatmın konul
masına, saklanmasına ve askeri me
mur ve müstahdemlerin vazifelerini 
ifa etmesine yarıyan ve sahiplerine 
kati lüzumu olmıyan binalar; 

2 - orduya lazım olan giyecek, 
yiyecek, içecek maddeleri; hayvanla
r a lazım olan hububat, ot ve saman; 

3 - Binek ve nakil hizmQti için 
orduya yarıyan motörlü ve motörsüz 
her nevi kara nakil vasıtaları: binek, 
yük ve koşum hay,·anları mevcut, se
mer. yular, her nevi ko~um maddele
ri gibi levazım ile binek hayvanları, 

7 - Her nevi inşaat:ı, tamirlere 
vesair askeri işlere lüzumlu olan bü

tün malzemeler, vasıtalar, filetler, 
makineler ve cihazlar; 

larca tatbik olunacaktır. ---------------

8 - Her türlü cer ve nakil vasıta
ları ile hareket istihsal eden vasıta
lar için kömür, benzin, mazot, yağ 
vesair maddeler; 

9 - Kılavuzlar,. sailer, her türlü 
askeri hizmete lüzumlu işçiler; 

10 - Cephede, ask.:ır veya sivil 
sıhhat teşkilatı olmıyan sair yerlerde 
yaralı ve hasta askerlere, bu +eşki
lata gidebilecek veya sevkolunabile
cek bir hale gelinciye kaclar mahalli 
idare veya köy heyetlerince miınasip 
binalar veya evlerde baktırılıp yatı
rılmak hizmeti; 

l 1 - Askeri teslihata, techizata, 
ilaçlara ve pansıman malzemelerine 
miiteallik her türlü eşya. tıbbi alet
ler ve cihazlar, yatak takımı ve ko
naklamıya ait her türlü eşya ve 
madeler; 

12 - Askeri ihtiyaçlar için zaruri 
olan hertürlü maddeler ve hizmetler. 
Seferberlikten gayri hallerde bu mad 
denin muayyen bazı kısımlan üzeri
ne mi11i müdafaa mükellefiyeti ko
nulabilecektir. 

Gerek milli müdafaa mükellefiyeti 
vaz.olunan müessesesi dahilinde ve 
gerek süri.iciisii olduğu nakil vasıta
sı, başında çalıştırılmak üzere, hak
kında şahsen milli müdafaa mükelle
fiyeti tatbik olunan kimselerden as
kerlik mükellefiyeti haricind~ bulu
nanlara istihdamları devam ettiği 

müddetçe ücret veya yevmiye veya 
tazminat verilecektir. 

Milli M üdafaa mük ellefiyeti 

nasıl tatbik edilecek? 

Her türlü teslimler, askeı·i ma

kamlarca tayin olunacak tesellüm he
yetlerine makbuz mukabilinde yapı
lacaktır. Komisyonlar. istenile:ı şeyi, 
mevcut olan ve olmıyan ahali üzeri
ne tarh ve tevzi edeceklerdir. Bu tev
zi herkese ayırtsız, fakat mevcutla
ra göre bir nisbet dahilinde yapıla
caktır. 

Milli müdafaa mükellefiyeti hü
kümlerinin tatbiki için hazırlıklar 
bitmiş gibidir. 

Erıincanda Bitirilen 
Bir Yol 

Erzincan (TAN) - Erzincan - Sö
ke - Kelkit yolunun Erzincan vila
yeti dahilindeki kısmının yapılması 
bitirilmiştir. 

' BORSA 1 
ÇEKLER 

24 - 10 - 1939 
Londra 5.21 

1 Nevyorlı: 129.28 
• Parls 2.9525 l 

Mi!Ano 6.595 

1 Cenevre 29.18 
Amsterdam 69.145 1 
Bertin 

1 Brfıksel 21.80 
At11,a 0.965 1 

1 
Sotys 1.58857 

1 

.ı Prag i Madrld 13.1075 
Varsov a 1 
Budapesttı 23.29 ! 
Bükres 0.93 

1 Belgrad 2.48 
Yokohama 30.4375 
Stokholm 31.0125 1 
Moskova 1 

ES HAM VE T A RVtl.AT 
1938 % 5 ikramiyeli 19.55 
Ergani 19.20 

l Anadolu Mümessil 34.30 -- ________ ./ 

'IEFAT 
Merhum ~uallim Abdullah Vehbi Fı

ratlının Refikası ve Hicabi Fıratlı, Rika
bi Fıratlı, Muzaffer Fıratlının annderi 
Bayan Nezire Fırath vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün öğleyi müteakıp Fatih ca
miinden kaldırılarak Edirnekapıdaki aile 
kabristanına defnedilecektir. 

İki Büyük Konser 
Cümhuriyet bayramı şerefine ve Türk 

matbuatı işçileri menfaatine 28 birinciteş

rin cumartesi akşamı Taksimde Dağcİl ık 
klübünde bir müsamere tertip edilmi!!tir. 
Münir Nurettin ve arkadaşları tarafından 
alaturka ve Bayan Babikyan ile Bayan Hc
ge taraflarından alafranga konser verile
cektir. 

Ayrıca caz, monoloğ, muhtelif eğlence
ler ve sürprizler vardır. Dühuliye elli ku
ruştur. Elbise serbesttir. 

Tevfik Fikret Hakkında 
Konferans 

$işli Halkevinden: 27 teşrinievvel cama 
akşamı saat 21 de Nişantaşında Şişli Hal
kevinde (Tevfik Fikret ve son münakaşa
lar) mevzulu ve Edebiya t öğretmeni Mu
vaffak Benderli tarafından b ir konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir, 

DİKKAT: B u Akşam için Loca kalmamıştır. Numaralı Koltuklar Bu. 
gün sabahtan itibaren alınabilir. 

Program ilave olarak~ 

\..- TÜRK • FRANSIZ. iNGILIZ _, 

, __ 
[ 27 

Anlaşması - Ankarada vapılan imza merasimi 

TAKSIM 
1 inci 
teşrin BU 

SINEMASI 

CUMA Matinelerden 
itibaren 

Aşk, vazife, kahramanhk filmi 
Vatanını seven her ferd bu büyük eseri seyretmelidir 

1 
_J 

,.. CUMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE GöROLMEMlŞ BiR SİNEMA PROGRAMI 

··-
. - -

Yarın gündüz matinelerden itibaren 

LALE SİNEMASINDA 
Şimdiye kadar görülen tekmil komiklerin en kuvvetlisi Amerikanın en 

meşhur komiği Lastik ağızlı 
J O E B R A W N 'un yarattığı neş'e fırtınası 

T O R K Ç E 

POLO ŞAMPİYONU 
B ütün İstanbul gelecek . . . Tekmil halk katılacaktır ... Ayrıca: 

nenin en fevkalade Gangster Filmi. Fransızca 

ÖLÜM HARBİ 
HUMPHREY BOGART - GEORGES BRENT 

::;e. 

Hususi ilave: En son gelen Metro Jurnal'da, • İngiliz Askerlerinin Fransaya nakli ve hududa sevki · F'·an. 
sız Ordularının Alman topraklarına girişi _ Cephede tayyare harekatı ve Harp haberlerı -

H er vilayet veya kaza merkezin
de en büyük mülkiye memu

runun reisliği altında en büyük ma
liye memuru ile askerlik şube reisi. 
askerlik şubesi bulunmtyan yerlerde 
jandarma kumandanından ve beledi
ye ile ticaret ve Sanayi Odası tara
fından seçilecek birer zattan mürek
kep bir milli müdafaa mükellefiyeti 
komisyonu bulunacaktır. 

, __________________ __ 
Senenin ilk büyük Türk Filmi 

____________________ , 
Tazminat ve ödeme ijbd hariç ol

mak üzere müstacel işlerde milli mü
dafaa komisyonuna izafeten muame
leyi yapmak i.'ızere nahiye merkezle
rinde nahiye miidi.irlerinin reisliği 1 
altında jandarma kum:'.lndanı ve var
sa belediye reisinden yoksa nahiye 
merkezinin muhtarından ve köyler
de muhtar ve ihtiyar heyetini teşkil 

ALLAH iN CENNETİ 
Ba• Rollrde : 

Münir Nureddin • Hazım • Ferilia Tevfil( - Belizad • Halide • Muammer • Hadi • Suavi • Gülseren Sadak 

Yarm Akşam i PEK ve SARAY Sinemalarında 
~-----------••lll!ll•••Biletlerin bugünden aldırılması rica olunur. •••••••••••••••••~ 
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TAN 
A80NI 811Dll.I 

TDrklye llonebl 

1400 K11 1 lene llOO Kr. 
7IO " 1 Ay 1IOO • 
400 " 1 Ay 100 • 
1IO • 1 Ay IOO • 

llllletıeraruı posta ittihadına dahil 
olmınn memleketler tein abcıa• 
bedeli mOddet sırutyle ao, 11, t, 
1,1 liradır. Abone bedeli PetfndU. 
Adres deliltirmeJı: U Jı:uruttm. 
Cevap tein mektuplara 10 Jı:uruthık 
pul Ulvesi llzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Bizde Münakaıa 
Niçin Şahsiyata 
Dökülüyor? 
BBttln ıayretlere ralmen, mu· 

lelef, "edebin namı altında a. 
Phmt mflllakaplaruı, bapnda, orta· 
.... n7a sonunda plıalyata dildlL 
aemeü mtlmldln olamıyor. Guete
lenmk araıııında, seaelerdenberi, ya. 
J11bmt mtlnakaplarda bir tanesini 
Wle Jaatırlamıyorm ki, p!Wyata •1-
ldllmeden kapanabilmit oban: Ba, 
1llr fikri mtldafaa etmenin, bir pbsa 
ptmaktali daha kolay ıirillm.m. 
._ ve bir fllr.lr mUnakat•D•, blytlk 
lılr kalabalık öntiade kaybetmiye 
lı:adaabllecek .. w,..,.e 71kHleme
milt hJvnmamı-.. ileri pli)'or. Bu 
JllMleıulir ki, bam, toleranuasblı, 
Wr edebi mtlnalr.ap11 butoa, n1a 
~ kavıuma dikecek •ıeeeye 
nNıranlarmm ohı1or. 

BalJnakl, bqfill, münevver olmı. 
,.. pehlivanlar bile mql6blyeti haz. 
ma alıfhlar. Onlana tellkldleri bile, 
a8aenwlerimisin telikkilerinden 
Uha ytlbek bir seviyeye vardı: Bu. 
m lpndlr lr.I, mailip pehlivanlar, 
pli • .-UvanJan hürmetle lr.•akla· 
mü civanmertliibd 1österelaili7or. 
tar. 

llallnıkl, bu elYaJUnertlllr, ...ıe

..ı, heni•, fikir sahamıza kadar sL 
Z117et edemedi: Maalesef, hali, ina
mlanmız var ki, bir IMamn pJası. 
• taarm etmelr.le, onu bir fDdr ••· 
nabpsmda yenmek mtlinktlndlr. 
Halbuki, nuan itibara aıuum,..._ 

lmdan emin oldulumuz halde, alız 
lair lmitle, hlr defa daha tekrarhya
bm ki, bir mflllakapda fikri hıralap 
......... saldırmak, hir futhol mtlsa. 
••kMIDa topu hll'akıp adama sal· 
~tan daha u ararh, ve dalla u 
sari» 1tir hata delildir! 

• 
~oc•i••• Soiafa 

!Ata• Aaa , ____ _ 
D1Dktı '-TAN,, ......... ob. 

........ 1öre, 'bir Jca•mu1n, Ja'Y• 

.,..... sokaia 'bırakıp, laaatal• ...... 
• •Hıt olmak saçlle ....._,e 
wrUmlf. Kadın, kendlsinl, bu l1l'1a 
1t1aaaa eQaiere, 111 aöderle enap ... 
•- Bea pbp1oram• Fakat b
n rn•, .... ,.an as 7apmaktan m. 

tuamıJor. B• vui)'ette çocatwu 
.. MJca•llmeme bnkln yoktu. Buka· 
uatl ediaiace, oaa parilllcne,.e 
•ı nk mecbmbMlnl dUJ'dUDl. Fa. 
iat; DarllAeeze, peulama bhal et· 
...... Yalvardajun, allatblım halde, .... 
•-Olanın ... •edller •.• B1s, analı 

peü a1ama,... ... .. 
Çueüs, yavruma alıp pri aın. 

e.. Komtulannulan birili Hna •· 
1111 Yerdi: 
•- Seaa, detl.I, ~aimau IOkaia b1. 

m: o uman, onlar: ''Metrik ço
nktur!" diyerek, yavnma almak 
mecburiyetinde kalırlar!" 

Bea de hu nasihate kaalbm, yana. 
au sokqa hıraktım. Fakat hlttabi, 
•• oradan, polisler taraluulaa kal· 
4mhp ıöttk'Ulilfhtl ıiderimle pr. 
....._ AV11f11P pdem..U.. Yav
na, orada lr.lmH tarafıadan alrllL 
... ili takdlnle, ••alıp en lltth· 
mek meehuriyetindeydbn. Bu teeriL 
MJI, çoeatumu PlrBltlp alnuıcaia 
IUWla kadar tekrarlamak ai)'etln· 
leydim. 8'ı niyetle, 1avnunu elİllll 
W. sokak köteslDe )'erlettlrdlkten 
lllara, keaullm de mtlaaalp hir )'ere 
iblealp, )'aVl'Ulllun bealm sefaleti. 
.. ortak olarak llmekta 1mrtanı. 
atı hı lmltle lteklemlye Ntla•am. .......... ...,, ..... ., ......... 

(Devamı 'I badele) 

~AıN 

l•tii• biyili Türll ıoıyoloiu Ziya Gilialp 'I• llllml•ln Ti l•cl ylldönlfmlillr. Soıyololl llmlnl 
kura• Fransız fllozofll Auı•ıte Comte 'da• ıo• ra, bitin dilnyada, ıoıyolollyl bir ınm llaayıl
yetlle tetkik ve tedrisi keadlstae meıleli edtam lı illi ve •adlr miihhkklrlerclH biri de Gilialp
tlr. lu itibarla bu lllm, memleketlmlzcle, dlier blrtok ıarp memleketlerine nazaran dalla fazla 
hk4miil edebllmlıtlr. Aıaiıdakl yam GikalP.'•n ıallılyetl etraflnda toP.IU bir fikir vennektecltr: 

o o o . 

Ziya Gökalp'a Heyecan 
Veren Bir Telgraf 

Onun çocukluk ve gençlik ar
kadqları anlatıyorlar: Zi

ya, ~ muelelerde en korkunç 
bldbeleri, en tahammül edilmez 
üzüııtilleri, ıztıraplan tabii görür, 
onlan büyük bir sükıin ve vakarla 
karplardl: 

Gökalp, henüz bir idadi talebesi 
iken Vali Sıvı PaflllUn mektebi 
teftl§te bulunduğu bir zamanda, 
akpmlan mutat olan "Padiphıın 
çok yap,, nakaratını bağırmak ü· 
zere toplanan çocuklar arasından 
birdenbire ortaya atılan on beş ya.. 
pndald Ziya: 

Millet çok yaşa diye bağırdılt 
için mabeyine jurnal ediliyor. Ar
tık günlerce polis dairesinde sıkı 
bir sorauya çekilirken bile o mu
tat ıükdtunu bir an olsun bozma
mı§ ve korku IMri gös+.ermemiftir. 

Ziya, gençlik çağında iken 
meşhur milli aşiret reisi İb

rahim Papnın takat getirilmez 
tazyikine karp Diyarbııkırlılan is
yana tepik ediyor. Nihayet gale
yana plen balkın bapna geçiyor. 
Büyük bir kalabalıkla telgrafhane
yi basıyorlar. Bütün resmi, llluust 
muhabere tatil edWyor. Günlerce 
yalnız Ziya ile mabeyl.a arasında 

pddetll muhabereler oluyor. Bu a· 
rada valinin tehdiUerine kartı hal
kın cesaretinin de kırılmamasına 
çalıpyor. Netice: Kızıl sultanı vo
la ıetiriyor. İbrahim Paaamn ~n
kill cdbetlne lldDecell iradem çı
kinc~a kadar Z~~ lqanında d~ 
vam ~- Bu mildet zarfında 
telgrafhaneyi saran inzıbat kuv
vetlerinin hapla ve ne.fiy tehditle
rine rapıen fikirleri muzaffer o
luncıya kadar telgrafhanede mu
habereden geri durmamıştır. Bu 
bldlsede orada hazır bulunnalar 
anlatıyorlar: O, her zamanki gibi 
uJdn, telifsiz ve korkusuzmuf. 

31 Mart faciasının şaşkın aktör
lerinin yaptıkları gibi Diyarbakır
da da "f91'1at,, "padiJab., propa· 
pnduma inanan ve menfaatini o 
idarenin devamında bulan müteas
ııp bir kılım halk isyan etmişti. 

O zaman İttihat ve Terakki Ce
miyeti henüz meydana çıkmıftı. O
rada Ziyaya inanan bir kaç arka· 
dqmclan bqka kimle yoktu. 

H alhuki hiler, saatten saate 
bilJO.yordu. Bunu önlemek 

latiyea Ziya, onlarm cemıyet mer
kezine lkliyor. Asileri yola getir· 
mek için bir hflrriyet nutkuna bq
lıyor. Buna tahammül edemlyen o 
müteuaıp baflardan biri: .. Bu kl
firin derl.uıl yüzecek bir dindar 
yok mudur.,, Diye batırması üze. 
rine o kalabalıkta bir harezet bq
lar. On~ saldıracak olurlar Fakat 
Zly~ bu sözlere kup lakayt kalır 
ve nutkuna devam eder. Onun bu 
kahramınlıiı karpaında kara kuv
vetin hücumu kınbr. Ast baf1D e
mirleri majl11p olur. 

Orada bulunanlar anbtıyorlar: 
o uman da Ziya, yine lelSiz, ~ 
rest ve hareketleri her vakit llbl 
tabii ve tellpızclı. 

Ziya Gökalp, Dlyarbakırda 11J6n 
Türk,, cemiyetinin nepiyatını oku
yor ve her tarafa yayıyor. Aynca 
cmJarm ıazetelerine yazı yazmak 
eesaretiDi ıösterlyor. Ve bu arada 
bir çat ınJunttlara \llruyor. Polla 
tarafından takip ediliyor. Sorguya 
çekWJor. Fakat, mutat olan sükd
net ve tevekkülilnO bu arada da 
bırakmlJor. 

O, baJtar mektebinde pollt~a 
ile ulnfbiı tçln Yıldız sarayında 
IOl'IUJR çekiliyor ve dokuz ay Tq
Jnılada hapsine karar veriliyor • 
Bu arada dn1eıce aç kalmasma 

Yazan: 
Ali Nilzhet GÖKSEL 

rajmen o gena sakin, dalgın, dil
fÜDcell vaziyetinden bir türlü ay. 
nlmamış orada da evinde olduiu 
gibi okumuı ve düfÜDmüş. 

M ütareke günlerine ait hatıra
lanndan bir kumtnı şöyle 

anlatıyorlar: 

Profesör Şemseddin anlatıyor: 
"Bir gün Darülfünwıun içtimai

yat darülmesalsinde birlikte bir 
meıele münakap ediyorduk. Bir
den kapı açıl
dı. HlJA ara sıra 
tesadüf ettilbn 
uzun boylu, za
yıfça kısa sakal· 
lı bir adam içeri
ye girdi. Ziyaya 
yaklaşarak eline 
bir kiğıt uzat~L 

Ben o adamın 
hal ve tavrın
dan, ayni zaman-
da kapının ö
nünde dikilen di
ğer iki yabancı
nuı tarassutklr 
vaziyetlerinden 
ku§kulandım. K.l 
lıdın mahl,.u 
haldanda ... fll1 
anlamak flluile 
Ziyanın çehresini 

tetkike koyul -

terketmif, bu suretle kendi taliini 
71Jl'Clunun mukadderatına bağla· 
DUf, bu zamanda da vaziyetinde 
hiçbir fevkalidelik sezilmemiıtir. 

P rofesör Doktor Abdülkadir 
anlatıyor: 

Tevkifhanede ilk günlerin derin 
heyecaniyle bir çokları şaşırıp kal· 
mıflardı. Onlarda gayritabii haller 
görünüyor. acı acı dü§Üllcelerle 
tehlikenin yaklapn korkulu tema

smdan Orkenler 
;ol&Jıyordu. 

Bu vulyet 
karpsuıda Gok· 
alp'ı, ya karyo
lasında otur • 
muş okurken gö
rür, yahut etra
fında toplanan
lara ümit ve 
iman telkin eder
ken görürdüm. 
Halbuki, o za· 
man duyduklan
mıza göre en a
tır ceza onun D
ıni etrafında top
lanmıftL Fakat 
ondaki iman, çe
likt•n bir ZJrh 
~bi korku deni· 
len Z&C'f hisleri· 
ni onun benliğine 

dum. Fakat, o, 
her vakitki ~
bi tel!pızdı. 

Büyülı T ürlı soayolofu 
marlaum Ziya GöJıalp 

yaklaştırmaktan 

:>nu uzak tutmuı
tu. 

Hattl biraz da Wtayitı. Klltdı bL 
tirdi, cebine koydu. Her zamanki 
gibi itiyadı veçhile .. pek ın .. ,, ma
kamında boynunu büktü. Gelen a
damla gitmek üzere ayağa kalktı. 
Yürürken "derse giremlyecejim 
idareye mal11mat ver.ininiz diye
rek kapıdan çıktı. Vaziyeti anla
mı§tım. Gelen adam polis hafiyesi 
ve getirdiji kliıt ta tevkif emri 
idi. Ziya Darülfünun kürsüsünden 
hapishanenin ratip bir köfeSine ıö 
türülüyordu. Bütün bu macera es
nasında Ziya her vakitki gibi sa
kin ve tellpızdı. 

Z iya, Beldraja bölünde mev
kuf ve idamına bir ip ucu 

bulunmak üzere Divanıharbe gö
türülür ve ptlrilirken ayal •azl· 
yette idi.,, 

Felsefe muıJJiml IDtemi Senih 
anlatıyor: 

"Harbin son sünlerl gelmiftL 
Maldm akıbetlei' belirdi. Bir gün 
derse girmeden evvel, Ali Kema
lin o günkü gazetellnde çıknııf bir 
makalesini ptirdiler. Ziya Gök· 
alp idam edilmelidir eerllvhalı bil' 
bapnakale. Sınıfa ıircii aynı so
jukkanblılrJa dersini verdi. Ben
zinde solgunluk bile yoktu. Kendi
sine mahut makale hakkında fik
rini sorduk. O, içti.mai bir hldiM 
dedL o kadar.,, 

Buna illve ediyor: 
.. Bu manıara baldıran ııeb1rinl 

titremeden içen Sokrabn öUlm 
'kartwnda du7dulU ~ 
far)wı.dı " 

Bu tevkif hldl181lnclen evn1 1\ 
llt Pqanın bitüıi ısrarına raj
men memleketten kaçmayı kabul 
etmemiştir. Bu arada gene ömer 
Seyfeddinin bütün rlca1aruıa kar
p: .. Benim hiç bir lekem yoktur, 
binaenaleyh ne glzlentr, ne de ır. 
çarım.,, Demif ve bCiy6t bir._. 
retle hiclillelerhı Myrine kendini 

O, alellde zamanlarda oldulb 
clbi sakin ve telip1zdı. 

G ökalp, Malta yolunun en en
dlfeli zamanlarında, Malta 

zindanının en ümitsiz günlerinde 
o, yarattılt hava içinde ümit fel. 
&efesinin ferahlatıcı inanlyle her
kese teselli ve ümit vermişti. 

Or•da buldutu, "her insanın 
iki tarafı vardır. Biri melek diğeri 
hayvandır. Bizini mtılek cihettmiz 
İstanbulda kaldı. İngilizler bizim 
hayvan tarafımızı burada hapsedi
yorlar.,, Gökalp, bu buluşu ile ne
tele~yor ve büyük bir ümitle mll
ll imanın §8lıla.nmasını gözetleyip 
dunıyordu. 

Halbuki kendisi orada parasız. 
Ailesi de İatanbulda kimsesiz ve 
yoksul kalmıftl. Bütiln bu ümit kı
ncı ve usanç verici vaziyetlere o, 
JÜz çevirmif, gene profesörlük va· 
zlfesine başlamı§tı. Orada bulunan 
ihtiyar vezirler paplar, muharrir
ler onun etrafına toplanır üstat, 
onlara felsefe ve içtimaiyat okU
turdu. Zaten Gökalp için yazmak 

ve okutmak meselelerinde zama
nın, yerin müsaadesizlik davası 

bahis mevzuu olamazdı. O, ölüm 
döteltnde de ziyaretine gelenlere 
aoıı derslerini verip te öyle gitmif 
dejil miydi? 

Bu zamanda da yeis denilen, ü
mitsizlik havasım koklımıı delil
dir .. 

G akalp t>iyarbakırda geçen u.. 
zun paruuhk günlerinde 

''Kilçilk Mecmua,, ile uğrqtL Bu 
suretle yurdun her tan.fına kafası.. 
nm ıpk1annı yaydı. O zaman bü
tün lstanbut gazeteleri ondan nua
kaleler lktibu ediyordu. Falih 
Rıfk:ıntn dedill pbl: Kilçilk Mec
mua o gınanın blr !Ddr m1hrüı 
obmqtu. 

Vıtat, aecelerl muallimlere ders 
veriyor, ~üz mecmua ile up 
pyordu. FSJdderini yaymak için 
hiç bir fınatı kaçırmıyordu. Hattl 
fırsatlar yaratıyordu, demek daha 
dojru olur._ 

O zaman, Yahya Kemal, Yakup 
Kadri, Falih Rıfkı, onun baklanda 
çok güzel birer makale nep-et:mif
lerdi. Onlan bir gün matbaada 
kendisine verdim. Okudu, Fakat 
dikkat ettim, biç bir heyecan gös. 
termec:li, sadecJ tebessüm etti 1ıte 
o kadar. 

Fakat gene bir ,nıı matbaanın 
küçük, harap bir odumda, kırık 

bir malN'•D bapnda oturmUf, 
Türk Devletinin teklmill(l hakkın
da makalelerini hazırlıyordu. 

Birdenbire bir telgraf miivezzll 
içeri 8'rdi. Ona bir tetıraf verdi. 
Ziya Bey onu okudu. Sonra masa
nın Gzerine koydu. Çehresinde bir 
tebessüm bellrdi. Gözleri •fiden 
pırıl pınl yanıyordu. Merakla bak· 

tun. Bu, Darülfünun gençliiinden 
geliyordu. Ve aynen §C>yle yazıl
mı§tl: 

.. Darülfünun gençliği, muhte
rem hocalarını kürsülerinin batın
da görmek istiyor.,, 

Bu kısa haber Ziyanın dur
gun haline bir hareket ver. 

mlftl. Gökalp ıııemnun olmUJN. 
Gençlik onu lstlyordu. O. gene ldll'
ariisünde del'lini verecekti. Bu arzu 
onun ruhunu dolduran, onun ha
yatına nete veren bir kaynaktı. 

Bütün hayatında onun ild arzu
su vardı: Bir mecmuada yazmak, 
bir kürsüde söylemek. itte. bu teL 
graf1a bu ild anwıu da tamamlyle 
tatmin eclilmlt oJacalıaa lpret • 
c:Ulmlf demekti. Orada bulunanlara 
heyecanla Dlrülfünuna dair ve 
memleket gençliğine alt bir çok 
§eyler anlattı. Niyeti Küçük mec
muayı da İstanbulda devam ettir

mekti. Fakat, bütün arzularına 

rağmen İstanbula sltmek lmklnı 
önünde parasızlık büyük bir mAni 
te§kil ediyordu. Bir türlü bu para
DID tedarildne de imkln bulamı

yordu. 
Nihayet ailesinin evlnl satacak 

onun parulyle pdecekti. Bu ka
rar günlerce onun tuavvurlamu 
besledi. Fakat mevsim de kıftL 
Yollar bozuk, vuıta da yoktu. Ba

ban beklemek llzımdL Bu mecbu
ri bekleyif onu pek üzüyordu. Fa· 
kat pne n..-UU kaybetmedi. Hu. 
1'sa gençlerin o telsrafı onu çok 
sevlndlrmifti. Bu Def8ll1n mlnuı
nı üstadın ölümünden yıllarca 

sonra bir mülalıedeme dayanarak 
anladun. 

O nivenite gençleri mltlnı 
yapmak üzere DivaJl1Öhlll:' 

c1an seçiyorlardı, on1arm ....... 
dan ayrılan bir pnç tqlmı IPr ._ 
yecanla Zl)'amn türbelblln paı-
maldıjma sarıldı. Kalüabk dur
du. O genç, bütün ..Snln amç he
yecaniyle baiJnyordu: BtlJ(lk L 
Um! Ruhun pd oJsmı. -.on senin 
fikirlerini tat~ ~ ta
hakkuk ettlrmiJe pltıoruz. Sen 
61medln ıc:alpl.rtmf• ebediyen 
1Rf118cabm _. yü:aelen o MI 
daJp dalp Ja1l14ı. Oradaki &en9-
- o ...ı, derin bir aşkla tekrar
~ llmdl ölümünün on ı. 
flncl J11mc1a o zaman kafllmdıa 
...,ıen tekrarlıyorum. 

Ziya Bey, heyecanmda, .... 
llDde tamam17ı. haklı idi. 

G°"'tlSLEf) 
Ziya Gökalpa 
Ait Şahsi 2.. ~ • ., • 3 ct 
Bir HCitıra 

Yaan: SabiNı z.-,;,_. Sm.Z 

B qtla Zi)'a Gökalpbl iltlm 11-
nbtl hatırhyol'UL Ber sen• 

kendisine kup JUJ"dulumm _,...,.. 
ifade için yaptJlınm bu ihtilalde ZI· 
yanın ilmi, fikri kablli,.etlnl koDUf11• 
rm. Bu sene Ziya Gökalpı, tahd bir 
hatıramla anmak istiyorum. 

M9f1"Utiyet devrinde Ziya Gakalp, 
Tllrk cemiyetinin içtimai btlnyeünl 
tetkik etmlt, bu cemiyetin ıeçlreceii 
içtimai istihaleleri evvelden haber 
vermlt hir mtltefekklrdl. tddlalanm 
eserlerinden ziyade Ttlrk oealıam 
lıdlnilstlnden yayardı. Ben de onan 
koaleranslaruu he,-eeanla dinlerdim. 
Rattl ilk lllm he7ecanım ondan al. 
dun diyebilirim. 

Ameribdakl talıallclen aaHnten 
aoma kendisini ziyarete pttlm. Ba. 
lamadım. Bir rece, hlr apartunamn 
çatı katıada oturdaiuma halde, bas
talıiım dtlftlnıneden bet kat mertll· 
veni çıkarak bizi si7arete pldl. Ben. 
Iİ limon sibl An hll •.• Artık hutaJa. 
iı onu son devresine erfttimdt, fakat 
bundan bizim sibi kendisinin de ha· 
beri yoktu. 

O ıece konUftuk •.• Ben em Amerl.
katl~ içtimai huunmlaklara kup 
alınan içtimai tedbirleri, içtimai 7•· 
dun tefkilltını, Amerikan eemlyetin. 
deki l~timal milcadeleleri anlattım. 

Bu hunnuduklara karp alman iç
timai tedbirleri, çalıpna metodlannı, 
hu ~·••pna1arm içtimai honkluldara 
klktiaHn tamir etmese 'bile, verdlll 
lelllereleri uydun. Bizim memleket· 
te de J.a teflr.llita tfddetle lh~ oL 
daimaa, hatta buna bir haflanpç oL 
inak ibeıe Bima7ei Btfal eemi7etlae 
verdltlm hlr npora s&aterdlm. 

Ziya Gakalp, tliDJetll, dbıJe411, ._ 
onun fikrini öjrenmek, ondan hlr ce
vap almak için, uzun uman bekle
dim. Masanın üzerinde duran kuqma 
kalemlal elbade ~ ~ L 
nine hakıyor, kODUflllU)'or, saaece 
•tlflıdiyordu. Zi)'a Gakalp bma. 
da hlr fikri formUle ederken itiyle 
1IZ1lll saman dtlttlnlrdll. Soma kale-' 
mi elinden bırakarak, hapnı kaldır
cb: 

- Bu d.atklerinld yapmak için 
her .. ,.._ evTel, paradan, tefkllit. 
tan, metotldan evvel toleranee ilam, ..... 

O uman çok ıençtlm. Bu ipe Hl' 
teYdea evvel niçin tolerance lbma 
oldutunu anlamadun. Fakat hayata 
sirdlkten, samimi her mac ... ı..ı
ve muvaffaklyeteldlklerle Jcarplat
tıktaa aonra Ziya Gikalptn niçin to
leranee lhun dedllinl anladam. 

Her fikir, her tepb1tla, içtlaull te
rakldaln her a•amı, dar bir •lltblt 
~...ı lçlnıle, mu,.,... kal9lan 
dikUllr, bqka eeml,.etlerla I~ 
teralddleriae kup 10ft11 Wr .UUÜ
yetle hmhatlar çblllr " kapatılma, 
elbette teşldlattan n metotN•• n. 
vel toleranee lhım. Bir fikir tele. 
Naee'ı ... Her fikrla ...-t bliapl
muma, her çarenin ~ mlaab
fUUla me)'dan ftl'eil Wr fikir de. 
moknısbi ... Menalebtlıablde tiemok· 
nsiala •ua mlteMmU ltlr ••vre 
sirdlll .......... Zlp Giikalptn 
toleranee slstla& Mtırladım, ve daha 
bnetle ........ 

Zellıl• Tavıanllda 
lll!f.. lvlerl loscl• 

Ta...,.l•d•n yazılıyor: 
k/JB yirminel gecesi vuku bulan 

..ı.ı. 8 saniye devam etmif ve oL 
düı;a flddeW geçmiftir. Bir çok bl· 
ular, içinde barımlamıyac:ak-blr bal
de huara Ujramıfbr. 

Korku ve heyecana kapalan halt, 
kırlara, meydanlara iltica etmiftlr. 
Hafif hafif zelzeleler devam ediyor. 

Hentlelde 
Hendek. (TAN) - Aya Jlrmlnd 

gecesi ild daldka fasıla ile Ddwer ... 
niye devam eden iki zelzele olmut
tur. 

Çon 
Çorum - Yeni hapishanenin te

melleri bzllırkeıı petrol damarlarına 
tesadOf edflmlttlr. 

BuraJR bir petrol m&tehammı11n 
gelip 1eW,tatta bulunmam beldem • .,.. 
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Almanya ile Fransa lngiltereden Ayrı Alman Hudutlarındaki 
Ticari Ş f .' S JhY k Küçük Devletlere Ait 

Münasebc~.!.i~~e) ere SIZ u apmıyaca Haritalar top1attırı1ıyor 
rattı ve Almanyaya ihraç ettiğimiz Berıı·n Artık Avrupada Af manganın malların çoğu elimizde kaldı. 

Fakat Almanlar ticari münasebet· . Balkanlarda 
lerin bu şekli almasından memnun y 

1 olmadılar. Onlar İngiliz ablokasmın e temı·yor UŞ G.. .. ı; 
rnüessiriyetini sıfıra indirmek için r s m - ozu yarmış 
bütün Tuna ve Balkan memleketle
rile ticari münasebetlerini eski şekil. 
de idame .etmek ihtiyacındadırlar. 

D eutsche Allgemeine Zeitung ga. 
zetesi "Cenubu Şarki havzası 

ve abloka" serlavhalı bir makalesin
de diyor ki: 

"Alman iktısadiyatınr abloka içine al
mak istiyen bir kimse hiç şüphesiz Atlan
lik deniziyle alakaaar bütün seyrüseferi 
durdurmak zaruretindedir. Fakat iş bunun
la kalmaz, zira ayni zamanda Şimalden 
Baltık denizini, $arktan Sovyetler Birligi
ni, Cenuptan, daha doğrusu Cenubu şar
kiden, Balkanları tecrit etmek mecburiye
tinde kalır ki, bu da imkansızdır. Bu vazi
yet Almanyaya sarih, fakat hiç de yeni 
olmryan bir yol göstermekte, yani Cenu
ba şarki devletleriyle esasen mevcut mü
nasebat:r kuvvetlendirmek lüzumuna işa
ret eylemektedir. Demek ki, Alman eko
nomisi, kendisini yoracak ve vakit kaybet
tirecek bir politika peşinde koşmıyacak, 
bilakis ananevi ekonomi siyasetine de
vamla iktifa edecektir. Nitekim Rcich 
hüknmeti, 1931 senesinde Tuna yolile ya
pılan ihraca:tm, yani Bulgar, Rumen, Yu
goslav, Macar, Yunan ve Türk ihracatının 
altıda birini çekerken, 1937 de beşte ikisi
ni çekmiştir ve bugün büyük Almanya. 
Cenuba Şar.ki ihracatının yarısını alm1}78 
muktedirdir. Yukarıda mütaela ettiğimiz 
müddet zarfındaki ithalatın krymetini göz
den geçirecek olursak, görürüz ki, ı933 se
nesinde 10'29 milyon mark tutan bu 
ithalat, 1938 senesinde 1621 milyon 
marka baliğ olmuştur. Bu inkişafın, İngil
tere ve Frcrnsa tarafından yapılan miida
halelere rağmen, vukubulduğunu kaydetti
ğimiz zaman Cenubu Şarki havzasının Al
manya ile tabii bir mübadele esasiyle bağ
lı olduğunu derhal anlarız. Bu havza, Al
manyarun muhtaç olduğu her türlü ihı·acat 
maddesine malik olduğu gibi, diğer taraf
tan da Almanyanm ihraç edebileceği her 
türlü malı çekmeğe muktedirdir. Bu hu
ııusta ilk adım Alman - Rumen anlaşm!l
siyle atılmıştır . ., 

G örülüyor ki Türkiye ile eski ti
cari münasebetini idame et. 

mek Almanya için hayati bir ehem. 
miyeti haizdir. 

Nitekim Alınan firmaları mütema
diyen Türk müşterilerine mektuplar 
göndermekte, fabrikalarının eskisi 
gibi çalıştığını, Türk malına mukabil 
Alman malı vermeğe hazır bulun
duklarını bildirmektedirler. Fakat 
biz, Alman malı yerine döviz iste. 
mekte ısrar ettiğimiz için bu müna. 
sebet bir türlü tabii seyrini bulama-
mamaktadır. .. 

Bunun üzerine Almanlar yeni bir 
yol keşf~işlerdir: Mutavassıt dev
letler vasıtasile Türki,yeden mal aL 
mak. Bu mutavassıtlar kendilerile 
normal ticari münasebetlerde bulun. 
duğumuz devletlerdir, bunlar arasın
da en başta gelen iki devlet vardır: 
İtalya ve Romanya. 

Almanya doğrudan doğruya Tür
kiyeden mal alamayınca Romanya 

· ve İtalyadaki firmalara sipariş veri. 
yor. Bu devletler bizden aldıkları 

malın üzerine komisyonlarını da ek. 
liyerek kliring usulile Almanyaya 
satıyorlar. Almanya şimdi bu yeni 
Uiulü organize etmekle meşguldür. 

Teşkilat tamamlandığ1, Tuna ve Bal
kan yollan açıldığı zaman bu usulün 

tam bir süratle işlemeğe başlıyacağı 
görülecektir. Ve o vakit Almanya 
bizden eskiden çektiği malların yi
ne hepsini çekmeğe çalışacaktır. 

Yalnız bu usulden istifade eden 
sadece mutavassıt rolünü oy. 

nıyan devletlerdir. Çünkü bunlar 
bizden on kuruşa aldıkları bir malı 
Almanyaya 20 kuruşa satacak ve a. 
radaki farktan istifade edeceklerdir. 
Bu sur~tle mutavassıt devletler bi
zim hesabımıza zengin olacaklardır. 

Ancak İngiliz sermayesi piyasamı
za girmeğe hazırlanmaktadır. İngil. 
tere ve Fransa Tiirkiyenin harici si. 
yasetinde mühim rol oynamağa ka
rar vermişlerdir. Şimdiden birçok 
ihraç mallarımızı almak için teşeb
büslere girmislerdir. İngiltere ve 
Fransanın Türkiye ile ticari münase
betlerini arttırmaları, Türkiye için 
yeni pazarların açılmast demektir. 
Binaenaleyh Türk harici ticareti ye. 
ni bir inkişaf imkanına kavuşuyor 

demektir. 

İngiltere ve Fransa ile tesis ede
ceğimiz normal ticari münasebetler. 

{Başı, 1 incide) 
bu ihtıliifı hal için Almanya tarafın
dan yapılan teşebbüslerin bir tarih
çesini yapmış ve bugünkü harbe Po. 
lonyamn sebebiyet verdiğini isbata 
çalıştıktan sonra: 

Alman Harici siyasetinin daima 
Versailles muahedesinin ortadan kal 
dırılmasına matuf bulunmuş olduğu 
nu hatırlatmış, bu muahedenin son 
tadiline kadar bütün tadıllerinhı kan 
dökülmeden yapılmış bulunduğunu, 
Führerin garp demokrasilerinin ha
yati menfaatlerine dokunmadığını 

kaydeylemiş, buna rağmen bilhassa 
İngilizlerin daima muhalefetile kar
şılaşmış ve her defasında Hitlerin 
Fransa ve İngiltere ile normal müna 
sebata girişmek için tekrar tecrübe
ler yaptığını bildirmiştir. 

Sulh Meselesi 
Nazır bu bahiste, 1933 te Daladier 

ile iyi münasebat ve silahsızlanma 
hakkında tasavvur edilen mülakatı, 
Hitlerin Fransa ile anla;imak arzusu
nun Daladier tarafından son dakik.o.
da reddedildiğini, bir kaç hafta son
ra da Başvekillikten çekilmiş bulun
duğunu, sukutunun sebebi hiç şüp
hesiz İngiltere olduğunu hatırlatmış, 
bundan sonra Fünrerin İngiltere ile 
anlaşmak için yaptığı müteaddit te
şebbüsleri, bilhassa deniz anlaşması, 
Hollanda, Belçika ve Fransanın bü
tünlüğü, İngilterenin dünyadaki men 
faatlerine riayet meselesi ve hatta 
iki memleket arasında tedafüi ve te
cavüzi bir ittifak akdi hakk.mda Füh
rer namına kendisi tarafından İngil
tereye yapılan tekliflere işaret eyle
dikten sonra Almanyanın başka mem 
leketlerle de nasıl ayni suretle yak
laşmıya çalıştığını ve muvaffak ta 
olduğunu anlatmıştır. 

Almanya ve Müttefikleri 
İşte bu suretledir ki, İtalya ile Ak

denizde ve Japonya ile Uzak Doğu· 
da samimi ve hakiki bir dostluk te
essüs etmiştir. Az zamandanberi Sov
yetler Birliği de Almanya dış politi
kasının dostları arasında yer almış 
bulunmaktadır. Bu dostluğun derin 
olması için bütün tedbirler alınmış
tır. Bu iki devletin hayat sahaları 
biribirine temas etmetke, biribirini 
kesmemektedir. ik! devlet arasında 
herhangi bir toprak ihtilafı ebedi. 
yen bertaraf edimiştir. 

Harbin Mesuliyeti 
Von Ribbentrop bundan sonra har

bin mesuliyeti meselesine temas ede
rek bu nokta üzerinde uzun uzadıya 
durmuştur. 

Bütün dünya kani olmuştur ki 
Fransa milleti bu harbi istememiştir. 
Fransız milleti bugün de, yarın da 
harpten ziyade sulhü ister, fakat 
harp kendisine İngiltere tarafından 
ve Fransız hükumeti tarafından dik
te edilmiştir. 

İngiltereye gelince, Alman Harici
ye Nazırı şimdiki İngiltere hükume
tinin bu harbi senelerdenberi gizlice 
ve metodlu bir şekilde hazırladığına 
dair delillere malik olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

Dünyanın büyük bir kısmı, Müııih 
konferansını Chamberlain'in bir ba
rış eseri zannetmiştir. Bu büyUk bir 
yanlıştır. 

İngiltere Çekoslovak hükıimetine 
yardım etmiş ve bu suretle kendi mu 
dahalesi olmadan kolaylıkla !ıallecll
lebilecek olan bir meseleden bir Av
rupa buhranı ortaya çıkarmıtşır. Son 
dakikada Münihte yaptığı şey ile ha
tasını kısmen tamir etmiştir. 

Chamberlain Münih'e harbe mani 
olmak için değil, harbi tehir için 
gelmiştir. Çünkü o zaman İngiltere 
hazırlanmış değildi. 

İngiltere hazırlandıktan sonra Po. 
lonyaya garanti vermiştir. İngiltere
yi alakadar eden bir şey Polonyanın 
bütünlüğü değil, kendisine lazım o. 

bizi Almanyadan kısmen müstağni 

kılacak, piyasamızın normalize ol
masında nazım rol ovruvacaktır. 

lan silahlı yardımdan, garantiden 
maksat da harp vesilesi bulmaktan 
ibaret idi. 

Nazır, bundan sonra İngilterenin 
Mussolini tarafından 2 eylUlde yapı
lan müsalemet teklifini reddeyledi
ğini hatırlatmış ve bunun İngiltere
nin fena niyetine delil olduğunu bil. 
direrek İngiliz hükumetinin hakiki 
maksadının Almanyanın imhası ol
duğunu söylemiştir. 

Bu münasebetle İngiliz harici si
yasetinin sebep ve amillerinden bah. 
seden Ribbentrop, Almanyanın dün
yaya hükmetmek isteği hakkındaki 

iddiayı, "~örülmemis, isitilmemis bir 
yalan .. olarak tavsif eylemiş, !'dün. 
yada İngiliz bayrağının dalıtalanma
dığı bir kıta mevcut olmadığına .ı:!Ö

re,. bu tahakküm muahazesinin İn
giltereye müteveccih olabileceğini 

söylemiştir. 

Avruaada lıı; Bitti 
Hit1er, Alman politikasının cok 

mahdut ~aveleı>ini t'1krar eylemisti.r· 
Alman milletinin tabii havat sahası 
icinde hayat ve istikbalinin temini. 
Almanyanın A vrupada tarsini işi 

bitmistir. Versai11es haksızlığı beBta. 
ı-af edilmistir. Değuda yapılan yeni 
sureti tesviye ile Almanya müstakbel 
nesilleri için bir kolonizasyon saha
sına malik bulunmaktadır. Şimdi Al. 
manyanm simalde, doğuda, cenupta 
ve batıdaki hudutlan katidir. Alman 
müstemlekelerinin avdeti yani büyük 
bir millete Ja.vık olduğu vechile tabii 
müstemleke faaliyeti mfüıtesna ol
mak üzere Almanyanın İngiltere ve 
Fransa.dan istiyeceği hicbir şey yok. 
tur. Hitler bu suretle Avrupada istik
rar sart1an temin etmiştir. 

Nazır, bundan sonra, İngilterenin 
hiçbir tarafta hicbir zaman vaadleri. 
ni tutmadığını iddia eden beyanatta 
bulunmuş ve Chamberlainin son 
nutkunun Hitler tarafından uzatılan 
banş elini kati surette reddetmiş ve 
buna binaen ağır mesulivet deruhte 
evlemiş olduitunu kaydeylemiş ve, 
Alman milletinin bundan böyle bü
tün kuvvetile sonuna kadar mücı::ıcle. 
leve azmetmiş bulunduğunu bildir
mi~tir. 

Fransa Cevaa Verlyor 
Pariste çıkan Le Temps ııazete~i 

Fon Ribbentrop'un Fransayı İngilte
reden ayırarak İn ıti1tereye karşı tay
yare ve tahtelbahir harbi acmayı 

ummakla boşuna uğrastığını, iki mil
letin adil ve serefli bir sulhe yol s 
cacak garantili yeni devir teessüs e. 
dinceye kadar hep beraber hareket 
edeceklerini, Almanvanın isterse bu 
sartları kabul edeceğini. aksi takdir
de sonuna kadar harp ile karşılaşaca. 
ğını söylüyor ve bu suretle bu teşeb
büsün de bosa gitmeğe mal:...kum ol
duğunu gösteriyor. 

-----o~ 

Eski SadrCizam 
Salih Paşa Öldü 
Eski Sadrazamlardan Müşir Salih 

Paşa, dün kısa bir rahatsızlı.i{ı ınüte
akıp vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
askeri merasimle kaldırılacaktır. 

Cenaze merasimi şöyle olacaktır: 

Cenaze saat 9.30 da Göztepedeki 
köşkünden kaldırılarak Kadıköyüne 

getirilecek ve motörle. Sirkeciye nak
ledilecektir. Sirkeci rıhtımıırı.da bir 
kıta asker ile bir polis müfrezesi ce

nazeyi karşılıyacak ve bandonun da 
iştirakile teşekkül edecek cenaze a

layı Beyazıt camiine gelecektir. Bu
rada namazı kılındıktan sonra tekrar 

Sirkeciye getirilecek ve oradan Eyü
be naklolunarak aile mezarlığına gö
mülecektir. 

Merhum Salih Paşa 75 yaşında idi. 
1864 te doğmuş 1888 de erkanı harp 

yüzbaşısı olarak, Harbiye Mektebin
den birincilikle çıkımştır. Bilahare 

Almanyada tahsilini ikmal etmiştir. 
Salih Paşa, Mütarekede 'l'evfik Pa

şa kabinesinde Bahriye Nazırı ol
muş, bilahare uhdesine Sadrazamlık 
tevcih edilmistir. 

(Başı 1 incide) 
taki siperlere gönderilmesini teklif etmiş 

olan Himlerin tahrikatından sonra daha 
ziyade canlandığı söylenmektedir. 

2 - Amele mahafilinde komünizm ta
raftarlarının artması, 

3 - Yiyecek, içecek, elbise ve mahru
kattan mahrum ve parasız ve tatilsiz ı:ahş 
mağa mecbur olan halk kütlesinin miiza
yakası, 

4 ~ İptidai maddeler kıtlrğmm müte
madiyen artması. Bu hal birçok fabrika
ların kapanmasına sebebiyet vermektedir. 

Fransız gazeteleri bu bahislere şunları 
katıyorlar: 

Petit Parisien gazetesinde, Leon Bour
gues, diyor ki: 

Sovyetlerle dostane siyasete karşı yapı
lan şiddetli ve müteaddit tenkitlere cevap 
vermek hususunda Alman Başvekili sıkm
tıya düşmüş, böylece, komünizme her za
mankinden daha kuvvetle muhalif olduğu
nu ve şimdiki siyasetinin, acil zarur~tler 
ilcasiyle tatbik edilen muvakkat bir mahi
yet taşıdığını meydana koymuştur. Stalin 
diplomasisinin mahareti, bugün, Alman 
Hariciye Nezaretinin tahminlerini aşmak
ta ve Bed.ini fazla faal ve sıkıcı olduğu 
meydana çıkan bir "dost,. un hizmetlerin
den nasıl istifade edeı:eğini bilememekte
dir. Bourges'un mütaleası bu yoldadır. 
Esasen Bedinin büyük konseyinin varaca
ğı neticeler hakkındaki mütalealar pek 
muhteliftir. 

Paris matbuatının umumiye$ itibariyle 
ileri sürdüğü mütalea Hitlerin son derece 
şiddetli bir harbe ba§hyacağı merkezin
dedir. 

SPOR: 

LİCJ Maçları 
Hakkındaki 

Karar 
Birinci küme klüpleri lig heyeti 

bölge merkezinde toplanarak dört 
haftadanberi oynanmakta olan maç. 
lar üzerinde konuşmuşlar, bu arada 
da Fenerbahçe - Galatasaray klüple. 
ri arasında oynanan maçtaki ihtnaf. 
lı gol hadisesi mevzuu bahsolmuş. 
tur. Klüp murahhaslarından baııla
rı lig heyetlerinin maçların teknik 
hususatı noktasında karar vermeğe 
salahiyetli olmadığını ileri sürmüş. 
ler, esasen nizamname de bu nokta. 
yı sarahatle gösterdiği cihetle Gala
tasarayın itirazı reddedilmiştir. 

Galatasaraylılar, itirazlarının ü. 
çüncü maddesinde hakemin evvela 
avutu, sonra da ortayı gösterdiğini 
ileri sürmüşlerdir. Ajanlık, bu nok. 
tanın tetkikini hakem komitasına ha 
vale etmiştir. 

Dün akşam kendisiyle görüştüğü
müz futbol ajanı Kemal Halim: 

- Hakem komitesi yalnız hake
min vaziyetini tetkik edecektir. Mac 
üzerinde karar veremez. Maçın tek: 
rarı mevzuu bahis değildir, demiştir. 

Bu suretle gazetemizin, diğer re
fiklerimizin, maçın tekrar edileceği 
haberine karşı, maçın tekrarına ni. 
zamen imkan olmadığı hakkındaki 
iddiası tahakkuk etmiş demektir. 

0----

Almanya. Memeli 

Kiraya Veriyor 
(Başı 1 incide) 

Estonyadaki Almanların tehcfri 
devam etmektedir. 

4000 Alman Tallinden hareket et
miştir. 6000 den fazla Alıp.an da ya
rın hareket edecektir. 

A lmanya - Rusya arasında 
yeni bir an/asma 

Moskova, 24 (A.A.) _:__Halen Mos
kovada yapılmakta olan Alman -
Sovyet iktısadi müzakerelerinin ne
ticesi cümlesinden olarak, SovyetlP.r 
tarafından Almanyaya h::ıyvan yiye
ceği sevkiyatı hakkında bir anlasma 
imza edilmiştir. Bu anla~ma mucibin 
ce, bir milyon ton hayvan yiyeceği
nin' derhal Almanyaya sevkine baş
lanacaktır. 

Temyiz Azahğı 
Ankara. 24 (Tan Muhabirinden l

Merkez temyiz azasından Ömer Li'tt
fi Orser"in tekaütlüğü dolayısiyle, 

yerine ikinci umumi müfettişlik ad
liye müşaviri Tahsin Tokgöz tayin e
dilmiştir. 

Londra, 24 (Hususi) - Havas a-
jansının askeri muhabiri vaziyeti şu 
şekilde tavzih ediyor: 

Dün bütün gün Forbach'ın garbın. 
da oldukça şiddetli müsademeler ol
muştur. Bu müsademelerin hedefi 
Alman topraklarında kain Warndt 
ormanının yakınlarında bulunan kü
çük bir köyün işgali idi. 

Bazı mıntakalarda mevzii küçük 
hareketlerin artması Alınan faaliyc. 
tinin tekrar başladığı suretinde· tef. 
sir edilebilir. Fakat bugünkü hava 
şartları ve bilhassa feyezanlar dola
yısile büyük harekat muazzam müş
külata uğrıyacaktır. 

Alman makamatı, Almanyanın 

garbındaki küçük komşu devletlere 
ait az çok tafsilatlı haritaların satıl. 
masım yasak etmiş ve bunları miisa. 
dere eylemiştir. Bu hareket, Alman 
himaye idaresi altında bulunan b0zı 
sivillerin kaçmasına mani olmağı is
tihdaf edebileceği gibi Alınanyanm 
bu memleketlerde yapacağı askeri 
harekat için orduya kabil olduğu kıl
dar fazla miktarda harita temin ey. 
Iemeği de istihdaf edebilir. 

Hava Harbi 
Firth of Forth mıntakası üzerinde 

Alman tayyarelerinin yapmakta ol
dukları hücumlar dolayısile, hükfi
met, Queens Ferry ve İnverkeithing 
şehirleri ile meşhur Forth köprüsü 
civarında mansap kenarındaki ban-

TEi Li GL.E.R ····· . . . 
Paris, 24 (A.A.) -

gah bildiriyor: 

a 
Umumi karar- : 

Gece kayda değer hiçbir hadise 
reyan etmemiştir. 

: 
ce· 5 

24 teşrinievvel akşam tebliği: 

Sabaha karşı ve gündüz cephenin 
muhtelif noktalarında baskınlar ve 
müsademeler olmuştur. 

Wardnt ormanının Cenup ve Doğu 

kenarında oldukça şiddetli muhare
beler vukubulmuştur. Burada düşman 
tarafından taarruza uğrayan karakol
larımız, derhal yapılan mukabil taar
ruzb kurtarılmıştır. 

.. -.......................... ·-···-················ 

. 

liyö mıntakalarının çocuklardan talı .. 
liye edilınesine karar verilmiştir. 

Bu hususta bugün Avam Kmara. 
smda izahat veren Colville, bu mın
takanın idari bakımdan ~ahliye edil-

' miş arazi telakki olunacağım bildir .. 
miş ve lüzumu takdirinde tahliyesi 
faydalı görülecek diğer bazı mınt:ı.. 
kalardaki vaziyetin de tetkik edil· 
mekte bulunduğunu ilave evlemis .. 
tir. 

* 
Hindistannı en bilyük devleti olan Hay

darabat nizamı hava harbi için Hava Ne .. 
zareti emrine nakden 100 milyon İngiliz: 
lirası vermiş ve harp dolayısile Haydara
bat devleti haricine çıkacak Haydarabat 
kuvvetlerinin karşdığı olarak da ayda 
11.250 İngiliz lirasını umumi valinin em
rine havale etmiştir. 

Bir Amerikan Gemisini 
Almanlar Zaptettiler 

(Başı 1 incide) 
ru ve kanuni olduğunu söylemiştir. 

Gemi Mançesterden 15 ilkteşrinde 
hareket etmiş olup Liverpool, Glasko 
ve Dubline uğrayarak ve diğer ecne. 
bi limanlara uğrama\:sızın doğruca 

Amerikaya dönecek idi. 
Hatırlarda olduğu iizere City of 

Flint "Athenia,, yolcularından 220 
kişiyi alıp kurtarmış idi. 

Batırılan Gemiler 
Bugün batırılan gemilerin birin

cisi Yunan gemisidir. Ve simal deni. 
zinde batırılmıştır. Adı Paterasdır. 

Kaptan ile on beş denizci karaya çık
mağa muvaffak olw•:şlardır. 

Kaptan, üç denizci ile İngiliz olan 
bir pilotun kaybolduğunu ve vapu. 
run bir ,Alman denizaltısı tara.lından 
batırıldığını söylemiştir. 

Birinin adı Rid!:!e, diğerinin adı 

Ladbury olan iki İngiliz vapuru da 
batırılmıştır. Birinci vapurun müret
tebatı, henüz kayıptır. Fakat ikinci.. 
sininkiler kurtarılmıstır. 

"Bristol Channel,, ismindeki silah
lı İngiliz ticaret gemisi ile çarpıştığı 
esnada ağır hasara uğrayan bir Al. 
man tahtelbahiri dalmak kabiliyeti
ni kaybetmiş ve İngiliz harp gemile
ri tarafından kolayca batırılmıştır. 

Diğer taraftan Göbelsin Mister 
"Çörçil,, i Atheniayı batırmakla it
ham etmesi meselesi İngiltere ve A
merikada konuşulmaktadır. Ameri
kanın resmi mahafili ithamı gülünç 
bulmaktadır. 

Baltimoresun gazetesi, doktor Göhelsin 
itlı ıı mlarrnr iyan azasından Reynotd ·un 
Atheniayı Sovyetlerin batırdığı hakkındaki 
ithamı ile yaklaştırmakta ve şöyle yaz
maktadır: 

Göbels, Reyrtolds, hiçbir mantığın kıtbnl 
etmiyeceği masallar uydurmaktadır. Ayan 
Meclisinde bitaraflık kanununun müzake
resinin, bu gibi masallarla uğraşılacak de
recede manen aşağı bir seviyeye düsmüş 

olması, cidden şayanı teessürdür. 
Hükı1ınet mahfilleri de, bundan teessür 

duymaktadır. Ayan basından Borahm "İn
gilizler Amerika Birleşik devletlerini müt
tefikler yanında harbe sokmağa çalışıyor .. 

tarzındaki beyanatım mevzuu bahseden bir 
hükQmet azası, bize şu sözleri söyledi: 

"Amerikan hükfimetinin dizginlerinin 
İngiliz Büyük Elçisi tarafından idare edil
diği hakkındaki eski masalları dinlerken, 
ayan meclisi isyan hisleri duymuştur. Bu 
gibi şeylerin söylendiğini duyarken ,undan 
emin olalım ki, muhalefet, artık mühimma- ' 
trnı tiiketmiştir ve bitarfhk kanunu hak
kında karar vermek zamanı pek yakındır .. , 

Abloka Teşebbüsü 
Kopenhag, 24 (A.A.) - (Reuter) 
İskandinavya devletleri Almanya

nın İngiltereyi abloka altına almak 
bahsindeki teşebbüsünü büyük bir 
alaka ile takip etmektedir. Bu tak. 

dirde Hitler, boğazı setederek Baltık 
denizini tamamiyle kapayacak ve 
Kiel kanalı üzerinde b.ir kontrol ser
visi ihdas edecektir. Almanya o za 
man, bütün Skandinavya ticaret ge
milerini Kiel kanalına girmeden e\•. 
vel kontrol için durmağa mecbur e
decektir. 

Maamafih, Sovyetlerin işbirliği ol
maksızın, Baltık ~enizinin tamamile 
kapatılması im.kansızdır. 

Finlandiya • Rusya 

Müzakereleri 
(Başı 1 incide) 

hakkında malUmat vermiyor, fakat 
Moskova diplomasi mahfil!e.rinde zan 
nedildiğine göre, Sovyet diplomasisi 
Aaland adalarının işgalini değil, sa
dece bu adaların gayri askeri: bir ha
de muhafaza edileceğine dair kati 
vaat istemektedir. Nitekim, Sovyet 
diplomasisi, bir ittifak talebinde de 
olmayıp, ancak, Sovyet Rusyaya ha· 
sun herhangi bir kombinezona işti
rak edilmiyeceğine dair bir garanti 
ile, Hogland adacığının ve ona civar 
iki adanın terkini istemekte, FinlAn
diyanın kara topraklarında Sovyet 
kıtaatının yerleşmesi talebinde bu
lunmaktadır. 

Londra mahafili, Finlandiya ile . 
Rusya arasında 1932 de aktolunan 
ve 1941 senesine kadar hükmü cari 
olan ademi tecavüz muahedesine işa
ret ederek bu muaherlenin iki mem
leket arasında çıkacak her ihtilafı 
sulh yoluyla halletmeyi icap ettirdi
ğine işaret ediyorlar. 

Litvanyada 
Kaunas'tan gelen haberlere göre, 

bugün Litvanya ordusuna Vilno mın
takasının işgal emri verilmiştir. İşg&.l 
tedricen vukua gelecek ve bizzat 
Vilno şehri, pek muhtemel olıırak 

yarın işgal olunacaktır. 
Lltvanya ile Sovyetler Birliği ara

sındaki askeri mtizaker~lr>r yavaş bir 
surette devam etmektedir. Sam1clığı
na göre, ilk Sovyet garnizonları ö
nümüzdeki hafta içinde bazı Litvan
ya şehirlerine yerleşecektir. 

Letonyada 
Sovyet Rusya ile Letonya arasında 

aktedilmiş olan son muahede muci
bince Sovyet donanması için bir ha
reket üssü ittihaz edilmesi tekarrür 
eden "Libau,, limanına bir Sovyet 
kruvazörü ile bir takım Sovvet muh
riplerinin girmiş olduğu Berlinden 
haber verilmektedir. 



,, 
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PENCERE 
f Yaıan: PAOLO MONELLI 

ltalyancadan çeviren: • • ••••••••••••••••• 

B irkaç gün evvel Varşovadan 
haber verdiler: Hanya Go

nıolka, beş katlı bir apartımanttt 
en üst katındaki pencereden soka. 
la anwerek yaya kaldmmının üze. 
rinde parça parça olmuş. Kendisi 
mef}ıur bir Polonyalı mimarın kı· 
Z1 idi. 
Hanyayı ilk önce Krakovyada 

tanımıştım. Sonra ona 1920 de 
Varşovada rastlamıştım. Rusya ile 
Polonya arasındaki muharebeyi 
takip etmek üzere bir gazete tara
fından Varşovaya gönderilmiştim. 
Ruslar hızlı hızlı ilerliyorlardı. 
Hük1lmet ve bütan ecnebi diplo. 
matlar Pozene kaçmışlardı. Asilza. 
deler sonuna kadar şehirde kal
mak, ve şehir ile beraber yıkılıp 

ölmeje andlar içiyorlardı. Bazı ce. 
sur kadınlar da, iki piyade alayı 

teşkil etmiıler, ve harbederek can 
•ermele yemin etmişlerdi. 

Şehrin Ujazdowska sokağında 

süklüm ıüiklüın yürüyordum. Bir. 
denbire önüme bir nefer dikildi. A
yağını çarptı, ve selima durdu. 
Şaşa kaY-ım; neferin yüzüne dik
katlice baktrm. Genç ve solgun bir 
yüzdü. Dudaklarının kenan has
paca bir tebessümle bükülüyordu. 
Tanıdım. Hanyanın ta kendisi idi. 
Tepeden tırnal!l asker kıyafetinde 
idi. Kalın ve bol kaput, yanda çan. 
ta •e sünJf(l, ayakta hantalca kun. 
duralar. Velhasıl her şeyi tamam
dı. Şapkasını başına öyle bastır

mıştı ki, uzun saçlannın bir teli bi. 
le görilnmilyordu. 
"- Hanya bu kıyafet ne? Az 

kalsm seni tanınııyaca)rtıın." 
Bana memleketinin tehlikede 

olduğundan ateıli a~ bahsetti. 
Sözlerinde taassup v8)C8hut pt. 
ntzm kokusu yoktu. Kendi yawu-
8Ullun imdadma koşan bir lftl\eYe 
benziyordu. Beni görmekle mem
nundu. Ona çoktanberl mektup 
yazmanııı oldufumu affediverdt. 
Beni ıeçen seneye kadar sevmekte 
denin ettiilni söyledi 

Bristol oteline gelip beni görme. 
sini rica ettim. Odamda o meşhur 
Baczevsld votkasından koca bir 
life bulundUlunu 16yledim. Gül. 
dü. Söz verdL 

S ut bette gelecekti". Tam da 
saat beşte geldi. Koridorda 

uzun adımlannın parke üzerine 
çekiç gibi vura vura yana§tnakta 
oldutunu duydum. Kapıyı tıkır· 

datmadan içeri girdi. Kapının çer
'evesine dayandı, durdu. Ona doğ. 
ru koştum. Şapkasını yakalayıp, 

başından fırlattım. Yere birkaç ıaç 
firketesi tıngırdadı, saçının birkaç 
büklümü kaputunun üzerine yıkıl. 
ılı. Onu kendime dofru çektim. 
Fakat bütün bir kışlayı kollanmın 
arasına alırmıt gibi oldum. O ıslak 
yün ..kokusu bapma wrdu. Elleri
mi :muzlarının üzerinde tutarak, 
çekildim. Baştan aşalıya silzdüm. 
Yüzü makyajsızdı. Yine güzeldi, 
fakat ihmal edilmiş, kendisi tara
fından ayak altında çiğııenmeğe 

çalıplınıt bir güzellikti. 
"- Hanya, şu üst başındakileri 

çıkarsana!" dedim. 
Kaputunun düğmelerini çözme. 

le ba,ladı. Fakat 8nce kufllğın1 
attı. Süngü ve çanta yete donuk 
bir «ilrfiltüyle dilştiller. Saçlan ~ 
muzlarına ve alın ve ytldlnden a
•lıYa aktılar. Fakat ıklerlnı o 

güzel saçlarını göremiyordu. Onun 
güzel gövdesinin bunca elbiseler 
ve yünler arasında ne bembeyaz 
bopnacajını tahayyül ede11iyor
dum. Yalnız kı3la duvarlan. "SilkQt 
içinde loş koğuşlar, doktor muaye. 
nesi, Gırtlaktan gtirüldenen emtr. 
ler, ve "Sağ! Sol!" diye yürüyüş
ler görüyordum. Hanya, iki avuci-

. le saçlannı yüzünden sildi. O yup. 
yumuşak gülümseyişile bana uzun 
uzun baktı. Gülümse,.lşl usullacık 
söndü. başı göğsüne eğildi. Yavaş 
yavaş kaputunu ve takımlannr gi. 
yinmeğe başladı. Aynaya gitti. 
Şapkasını başına bastı. Saçlannı i
çine sıkıştırdı. Kapı eşiğine yürü
dü. Oradan pannaklarlle bana bir 
öpücük gönderdi. Kıyafeti hakkın. 
da bir söz bile aöylememlf oldu. 
ğum halde: 
"-Hakkın var. Yarın bildiiin 

kıyafetimle gelirim" dedt 

E rtesi günü, gün geldi, fakat 
o gelmedi. Ve ondan sonra 

da, onu bir daha görmedim. 
Alman - Polonya muharebesi do

layıalle Vartovaya dönünce, r.-t. 
geldiğim tanıdıklara hep Haiıyayı 
sordum. 'Bana pencereden düşüp 

eldüğünü söylediler. İşte o zaman 
onun, tuhaf bir çılgınlıkla yanan 
bakışı gözümün önüne geldi. 

İlk sefer Krakovyadaki otelimin 
odasına nasıl geldiğini ve yan so. 
yunmuş, yan giyinmiş bir halde 
pencereyi açıp Balkonun parmak
lığına. nasıl hopladı~nı hatırla

dım. ömrümde o günkü kadar bil. 
yUk bir korku "eçirdiliml bilml. 
yorum. Şimdi bile düşündükçe, 
sırtımdan aşaltya bit soltukluk ge
çiyor, tily1erlm diken diken ürpe
riyor. Onunla ancak bir IÜD evvel 
tanıtmıftık. 

Stıkiyeniç'deki büyük tablolar 
galerisinde büyük bir mlllt ziyafet 
veriliyordu. Biltiln Polonya orada 
taplanmıftı. Memleketin en «üzel 
kadınlan, generaller, ecnebi dip. 
lomatlar, yüksek memurlar hep o. 
tadaydilar. Mareşal Pllsudski kur
fUJİ! bit- llıılfôfma flymlştl. Uzun 
bıyıklan omuzlanna doğru sarkı
yordu. Betı1 mefhtır mimar pn>~ 
sör Gomolkaya \'e Jtıtı Hanyaya 
takdim ettiler. Hanyada bir ma. 
nulya solgunluAu vardı. Kapkara 
ve pek parlak g6zlett, ipince bur
nu ve şark ifl bir pla sarınan U%t.ın 
endamile g8tlere çarpan bir güzel
liii vardı. Yemekte yanyanaydık. 
Elektrik eenfYanımn nimer'I bir 
akıntı ile blrblrimiıe için ltfn te. 
mas ettiıtmizl duyduk. Biltln "e. 
ce birbirimizden ayrılmadık. Ba .. 
na, 0 tuhaf tebessümile baktıkça 
Taras Bulbayı hatırlatıyordu. On
da vahsi bir şey vardı. Halbuki 
ninesi Venedlkli bir ltalyan, dede. 
si de Litvanyalı idi. Ailesi Polon. 
yanın ti dojulanndan g~lmeydi. 

B ir aralık yalnız ve başbaşa 
kaldık. Bana birkaç gün 

sonra V arşovaya ıldecejimin doi
ru olup olmadığını, ve gittiğim 
takdirde oradaki bir dostuna bir 
paketi götürüp götürmiyeceğimi 
sordu. 11Bvet,, dedim. Ertesi l{lilll 
saat üçte l'ôetl otelittıe ıettrece
ltni iöyledl. Kolumu sıktı. Bana 
o tuhaf bakıflle baktı: 

"- v al1ahi otele simdi de n- . 

TAN zs. ıo. 939 

Milli Şef 
Çetinkayayı 

' Tebrik Etti 
Anbra, 24 (A.A.) - Srvaa vaıon ve lo

komotif atölyelerinin açılışı münasebetile 
Münakallt Vekili Ali Çetinkaya ile Cüm
hurreiıimiz ismet Inönü ve Baıvekil Dr. 
Refik Saydam anımda aıaiıdaki telıraf
lar teati olunmuttur: 

RebicUmhur Milli Şef İsmet 
İnönü'nUn yüksek huzurlanna 
Bti;tllr milli eseriniz olan demiryol ıi-

191etinln yeni ve milhim merhalesi Erzu
nun iataıyonunun a~ılma töreninden dö
nerken demiryollannuzm Srvalta tesis 
ettiii ve bu kere inpatı ve montajı hita
ma eren vacon •e lokomotif fabrikaamı 
Erzurum clavetllleri ve ltetif bir halk küt
lesi huzurunda Cümhuriyet hükQmeti adı
na t8renle badn lıletmeye açtık. Ke)'fi
yeti arzederlren, bu münasebetle de derin 
tl:ıim ve baihhklarımı bir kere daha te
tit e1lerlm. 

Münakalat Vekili 

Ali Çetlnkaya 

B. Ali f;etlnkaya 
MUnakalAt Vekili 

Srvaı vacon ve lolı:omotif fabıikasmm 

açılması haberini sevinçle aldnn. Bu mü
him eserden dolayı devlet demiryollannı 

ve ılzl hararetle tebrik ederim. Vatanın 
iman yolunda yeni muvaffalnyetlerinizin 
devammı dilerim. 

İnönü 

Sayın Bay Refik Saydam 
Başvekil 

Dttlet Demiryollan ltletme idarestnln 
SMtta teeiı eylecllil naon n lokomt'fü 
fahrlbnma Brnnun hattı aeılma t6re
nlDdea t1&nmtı11te olan büyük heyet, Sıvas 
haiıd. ldlkOmet Parti. tehir mlm ... illeri 
htlnttlilfa Cflmllarf;et ı.tlldlmetl namma 
b .... iti•_.,. ..._. olcNimm anı
ıanada anidtırlm. 

Mlilahı&t Vetdll 
Ali Çetlnkaya 

AH Çetlnkaya 

Münakalat Vekili 
Cok faydalı bir tesis olan vagon ve lo

komotif fabrikaaınm açılması mlinasebe
betlle s<Snder,.ditiniz telıraftan çoJı: mütr
baılil oldum. Te,etktlr ve ttbrlk ederim. 

•ı••ldl 
Dr. S.fllı Sat•am 

Kaptan ve Makinlıtler 
Cemiyeti 

Kaptan ve Makinistler Cemiyeti
nin yetmif hasından bir kısmı düiı 

toplanarak Y!ni idare heyeti seçlml 
hökında g6tilfln0fletdlr. 

llidhn. Acaba votkadan dolayı mı 
kendimde bu cesareti duyuyo.. 
rum?" dedi. 

"- Otelde, votkanın Alası var. 
Hem de Bakzevski votkası" de
dim. 

Ertesi günil, onu bekliyordum. 
Gelınlyeceğine emindim. Tam saat 
Uçil çalınca onu o uzun boyile ka
pının eıilfnde gördüm. Elinde pa. 
ket yoktu. Ciddi bir tavırla bana: 
"- Haniya votka?" diye sordu. 
Ona doğru yürüdüriı. Birbirim.1-

ze sanldık. Aramızda artık votka 
lilı geçmedi. Fakat birdenbire ne 
oldu? kapkara gözleri döndü. Na
sıl diyeyim; bakışında acı bir çığ
lık gibi bir kaçıı vardı. Sanki za. 
mandan da meklndan da sıynlıp 
gitmişti. Güzel gövdesi buz kesil
mif, bütün canından bopnmlf, ve 
bot bir elbise gibi koltulun iizerl
ıte 1niüılınrttılftl. Uzu.n bir lil· 
ld)ttaıı 1anra bir yılan kıvranıtlle 
kallttı. Bir hoplayıfta balkonun 
parmaklığuım üzerine oturdu. Bir 
ayajı, dışarda, muallikta sallanı. 
yor, öteki, balkonun zeminine, an. 
cak dokunuyordu. Tuhaf bir ağla
)'lf tutturdu. 

"- Sen delisin Hanya! Sen de
lisin Haıtya!" diye tekrarlıyordu. 
Parmak1armı birbirine örmüş, 
burkup duruyordu. Ben şimdi dü.. 
şecek diye tir tir titriyordum. Kor. 
kumdan yüreğim duruverecekti. 

Sokağa bakmşk üzere başını so
kaktan tarafa döndürdüğü zaman, 
üzerine fırladım. Yakalayınca oda· 
nın içine ~tim. Hiç mukavemet 
etmt!dl. Onu bir çocuk fibi tapya. 
rJc koltuğun üzerine koydurıı. Gü. 
lüniaedt. Sanki sürgün edilmiş ol
duğu uzak bir yerden dönüyormuş 
gibi kendine geldi. O berrak ve çil 
çil sesile: 

"-Pencereyi neye açtm? Dışa· 
rısı soğuk, kapasana!" dedi. 

Bizde Münakaıa 
Niçin Şahsiyata 
Dökülüyor? 

(Başı 5 inc1de) 
but halinde yakalandım: Ne yazık ki, 

şimdi, çocuğumun hastalanmasına 

sebebiyet verdiğim için mahkôm o

lursam, bu cezayı benden zh•de 
yavrum çekecek: Zira, bensiz de ka. 

lacaiı için, açlıktan ölecek!" 

• 
Bu biçare ananın bize verdiği ders, 

maalesef, çok aeıdır. 
Bu ana, başka ne ya)Nlbllirdi? 

Böyle bir davaya bakacak olan mah
keme bu kadına ceza verebilir mi? 

Yavnnunu snkata bıraktp sıvıf1Da. 
yışından, ve onda bekleyişi114Jen de 

belll ki. blçareıdn ıa .. 8 altında ..-ı
pan kalb, müşfik bir ana yüreğidir: 

Ve o, yavrusunu yok etmek deiil, 

kuffarmak lste111iştlr. Bu un mak. 

satla baş\•urduiu hile, çok masum ve 

~ok hazindir. Şimdi, bu anayı: 

"- Sen çocu~nun hastalanma

sına sebebiyet verılin: Giinahkirsın!" 

deyip cezalandırm-.k. adilane bir hü

küm sayılabilir mi? Kendisine bu ce

zayı vermiye kalkuıtıiımız anda, o
nun itile Yerehilttefl eevap şudur: 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
I -Şartname ve nümuneai mucibince ıo.111.000 adet Aliminyurn kapsül kapalı 

zarf uaulile ekıiltmeye konmuttur. 
II - Muhammen bedeli ıif 33483.60 lira muvakkat teminatı 2511.27 liradır. 
UI - Eksiltme 16/11/939 perıembe &iinil uat 16 da Kabataıta levazım ve 

mubayaat ııubeaindeki aJmı komiıyonanda yapılacaktır. 
r:v - Şartnameler her ıün levazım ıubesi veznesinden ve lzmir, A'nkara baı

müdürtüJı:lerinden 168 kuruı mukabilinde almabilir. 
V - Münakasaya iıtirak edecekler mühürlil teklif mektuplarmı kanuni ve

saikle % 7,5 ıiivenrne parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarflannı ekıiltme pnü ihale aaatinden bir saat evveline kadar mez-
klir komisyon baıkanlıtma makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (8750) 

lstanbul Defterdarhğnıdan : 
İstanbul tersanesinde bulanan 415 lira muhammen kıymetli 17 kalem hurda 

merakip ve eşya açık arttırma yolile satdıia çıkanlmııtır. Satıt bedeli nakden 
ve petindir. lhale 16/11/939 peqembe ıünl saat 14 ele MilH Bmlik müdürlüiün
de mltetelddl komisyonda yapı)acalrtır. Şatılacak merakip ve eıyanm nev'i, ~~
hiyetl ve ıeraiti etrafmaa her atin Milli Bmlik müdtirlüiünden izahat ahnabılır. 
Taliplerin 21 lira 12 kuruı mııvakkat teminatla muayyen ıün ve saatte komisyona 
müracaat lan. (8836) 

Kocaell P. T. T. Müdürlüğünden: 
Aaapuan telefon mBıecldede binan intuına dair 11.10.939 da yapılan eksilt

me müddeti 10 ıün daha temdit edilerek bu aym 27 inci cuma ıünü saat 14 de 
ihale edilecektir. flln tekrar olunur. -1' 

1 - Yapılacak itin ketlf bedeli 1790 Ura il lmrattar. 
2 - Bu iıe alt evrak A - Projeler ve binanm vaziyet pllnı. 
B - Ketif hulha cetveli ve ölçü cetveli C - Nafıa Veklletinin ıenel •e 

fenni ıartnamelerile binaya ait haauli fenni ıartname, D - Mukavelename müa
veddesi ve ac;tlr elniltme tartnameai olup iıtiyenler bu evrakı her ıün İzmit posta 
ve telıraf müdürlüiünde cörebilirier. 

3 - Ekııiltme 27/10/939 tarihine raathyan cuma sünü aut 14 de lzmit P. 
T. T. müdürlüiünde tetekkül eden komia70nda yapılacaktu-. 

4 - isteklilerin bu ite ait 659 lira 32 lnınq muvakkat teminatı Kocaeli P. 
T. T. veznesine yatırdıldarma dair makbuz veya ta1anı kabul banka mektubu ile 
ihaleden en az 3 sün evvel ve en atalı &000 Drabk yapı itini bir defada bapr
dıldarma dair referansları ile Kocaeli vatililine ıntlracaatla alacaktan ehliyet ve
sikası ve Ticaret Odası veıikalannı 2490 sayılı kanunun tarifleri dairesinde ba-
aırhyaralr ebiltme koaüsyomına ıntlracaatlan Ula oluar. (1126) 

"- Ben onu kaldıl'lma delil. !IİZİn 

lraealnnza atmak lstetllın. Kaltlınm

cla hastalanması, açlıktan ölmesine 

milreccahtı. Ve onu sizin himayenize Devlet Llmanları lıletme Umum Miidiirliijiiaden: 
kavuşturabilmek için, ha hileye 'haş. idaremize ait ninnalaraa bllanılmalıc here niimuneatna ılSre S60 tane uc 
vurmaktan ha9ka !•re yokfq!" ıoba ve o kadar bo,., dinek puarhkla •tın almac:akt1r. 

Bu itil.arla, 'lllze dtlfen e1I Nlllne Jateklllerin puarlrla fttlrak etmek &zere !'1 /10/939 tarihine tutb)'aft emna 
ltinB ıaat on bette Rıhtlllldalri Umam milcltlrllilı: biaasında toplanan .. tın alma 

hueket, ha Mtllaenln .e'tClili tlenten lıomiıyonuna müracaat etmeleri. (1816) 

~tifadeetmelrtlr. oı•aaı.yart111111111 ---------------------------------------------------pnulan, mah•eme eesalattle ltlıH-
ye etmenin ltlse teinhıı etleltdeeell 
hlfltlr fa1•a yoktm! 

lı Limitedin Tasfiyesi 
Tamamlanıyor 

lş Limited Şirketinin tasfiyesi bit
mek üzeredir. Şirfttin bütün me
murları muhtelif müesseselerde tav
zif edildijinden kimse açıkta kalma
lD1§tır. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis Bakırköy Çimento Türk A
nonim Şirk'!ti masasına gelen alacak 

.._ıak ve lytam Bankasından : 
Eaat Ro. Yeri Cinai Senelik kiran Depozitosu 

1475/1 B9"11a, leldt Mütar 
Mah. AnaÇetme aobtt 

Ana JtO MI 
"halen üzerfade 
saraJ vardır., .. 2000.- ~ soo-

C.29 Fatih Abaf Sabqı Mah. 
eski Kuburbeli, yeni In

cebel ıoJı:atı No. eıkl 78, 
yeni 80 

120.-

Adresi ve tafsilltı yukarıda yazılı ca:vrimenkuller açık arttırma saretiyle 
raya verilecektir. 

ıs.-

•ı-

İhale 31/10/939 Sah ıünü saat ondadu-. fsteklilerin bildirilen ıün ve saatte 
depozito akçesile Şubemiz Emlak Servisine ıetmeleri. (797) (8655) 

Emlak ve Eytam lanliaıından : 
Esaı No. Yeri 

851 Bfl~aa. Nlam lılQ. YU
rtibll ıolıalı No. eski 41 ye
ni 2/1 (Pafta 54, ada 205, 
Parsel 3) 

Nn'i 

174.- Bahçe 
114048/22IOH 

hiıae 
3419 M2 34.10 

1ı Hazinenin istediği (Gümrük resmi 
ve saire) 24814 Lira 43 K mevcut 
Kömürlerde imt~az hakkı olmak ü- • 
zere kayd ve kabulüne İflAs İdare
since 10-8-939 tarihinde karar ye-

66& Bliyübda Nizam Mah. Yor· 
sula ıobtı No. Eıld 41, ye-
ni 2 (Pafta 54, ada Ht, Par• Utl- Çam1dr 
tel 7) M/121 hiı. 2317& M2 2SUO 

A4res " ta&llltı ~ nalı pnimenhller açık arttırma uallle 11oe pe
ıla para Ue •tilatütlr. 

!haJe 8/U/flt puartetl dn6 aut ondadır. Iıtektilerin bildirilen dn Te •
atte depodto altçeal, nlfaı tezkeresi •e tiç Jı:ıta vesikalık fotolrafta 111bemia Bm-rildiği ilAn olunur. (2133'1) 

KA YİP - Sahibi bulundaltım 
3651 numaralı kamyonetimin arka 
plikasmı zayi ettim hükmü yoktur. 

• Arif Mustafa ÖZDEMİR 

lıtanltal Wnd lflAs Memurlalan
dan: 

Evvelce Samsunda manifaturacı
lıkla iftigal etmekte olan ve halen 
İstanbulda Şişlide Osman Beyde Ha. 
cı Dimitriyadi apartıınanınm 1 No.lu 
dairesinde misafireten oturan Dilber 
Mehmet Esinin ifllsı 29-9-989 tari. 
hinde açılıp tuflyenhı idi şekilde 
yapılmuına karar verilmif oldulun. 
da11: 

1 - Müfliste alacaıt olanlanıı ve 
istihkak iddiasında bulunanlann ala. 
caklannı ve istihkaklarını llindan 
bir ay içinde İstanbul İkinci İflas 
Dairesine gelerek kavdettirmeleri ve 
delillerini senet ve defter hulisalatı 
vesaire asıl veya musaddak suretle
rini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilifına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak ücere müfli
sin borçlularının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildinnele. 
rL 

Jü Semaine selmelerl. • (1613) 

lıtanb•I Mıntaka Liman lelıllllnd•• : 
1 - Hismet mot8rltrl için lllzmmt olan 20 ton bensin kapalı sarfla •e 10 

ton mot6rin acık ebiltme ite nriinabaan konalmaıtur 
2 - Benzinin mahammen bedeli 4180 Ye motarlnln 700 liradır. 
S - Benzinin ihalesi Sl/1Urtetrinlt39 ..ıı ltlDI taat 15 .e motarlntn ihalesi 

yine ayni etinde saat H aa llıfltab Liman Raitlitl blnuma& mitetekkll komiı
yonda yaprlacakt1r. 

4 - TallpJerin teklif mektuplarım, teminat nıöhaa ftya banb mektuplarDe 
birlikte kazanç tezkererleri ve kayıtlı bulundukları Ticaret odaımdan halen faali
yette olduklarma dair ve bu ilin tarihimden muahher tarihli bir vesika ile air

ldllerlerini veya namlanna teklifte bulunacaldannm musaddak vekiletnamelerini 
2490 ıayıh kanunun 32 inci maddesin~e ı:r11 olanan tekilde zarfhyarak ihale au
tinden bir uat n.eline kadar komisyon r1,.ıetine vermeleri " acık elrliltme:Je 
iıtirak edeceklerin de tam ihale saatinde yukarda ıözü ıeçen teminat ve veuiki
ni mliıtHhiben komisyonda iabatı vtlcat etmeleri .. rtnameaiaJ ıörmek Ye lzahmt 
almalı: iıtiyenlerin her ıün idare ıubeaine müracaat etmeleri ilin olunur. (8529) 

Türkkuıu Genel DirektirliğihMlen : 
İldncltepin ayı f~nde İstanbul ve Ankarada TQrlr Han Kurumu tarafından 

amatör tayyare modelcileri arasında teşvik mUsabakalan terilp edilecektir. 
Müsabakalarda ile eaaa ııözönünde tutulacaktır: 
1 - Beynelmilel havacılık teşekkülünün prtlanna uyıun lAstik motörlü 

modeller arasında, el ne havalandırma ve modeWı kendi kendlnfll verden kesile
rek havalanmasına töre iki seri. 

a - Mesafe. 
b - Zaman müsabakatan. 
2 - Beynelmilel havacılık ~monfJn prtlan dırında kalan kiiçUk ve 

b(lyük olarak tasnif edilecek iki seri JAatik motörlü modeller arasında. 
a - Mesafe, 
b - Zaman mllsabakaları. 
3 - Modellerin iyi yapılınalan yani isçilik bakımından mOsabaka. 
4 - Her müsabakada blrfnci, lkiDcl, Oçtlncü seçilecek \re bunlara kıymetli 

mükAtatJar verilffektlr. 
5 - Fazla malQmat tıtiyenler İstanbul Türk Hava Kurumu Şubesinde 

Türkkutu lspekterliltne mnracaat etme lldlrler. 

3 ._ Müflisin mallannı her ne sı 
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranlann o mallar üzerindeki hakla. 
n mahfuz kalmak sartile bunlan ay. 
ni müddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadıkça cezai mesuliye
te uğrıyacaklan ve rüçhan hakların. 
dan mahrum kalacaldan. ----------------------------

4 - 4.11-939 Cumartesi ıünü saat Y Gpl lılerl ilanı 
10 da alacakhlann ilk lçtlmaa gel-

meleri ve müflis ue müşterek borçlu N_..ıa Yeka""let·ınden •• olanlar ve kefillerinin ve borcunun aT 
tekeffül eden sair kimselerin toplan. 
mada bulunmala haklan oldnfu ilin 
olunur. {21336) 

ı - EbiltmeYe konulan iı: Ankara Tohum •lah iltaıyona ulekt6r ve anb3ı 
blnalan infUtll11r. Keıif bedeli 12523 lira 13 kuraıtar. 

Devlet Llm.anlamı lıı.+me Um•m Miltllrlltllntlenı 
At61"1erlmls lhtl7ae1 lçUı acrk ekllltme uallla 82 mette mlk&bı 1111111telif cini 

•e ebatta lereste eatın •lmacaktır. 

2 - Ebiltme 9111/939 ııerşembt> ıünil uat 15 de Nafıa VeklJeti yapı ve 
imar iıl.-l ebiltme korniayomı odasına. kapalı nrf aıulile yapılacalrtu-. 

S - Ebiltme tartıwneai ve buna mflteferrl evrak 63 kurut bedel mnkabi
llncla 78111 we imar itleri reiılijinden alınabilir. 

4 - ltbiltmeye ıirebilmek için iateldilerin 948 Hra 73 lmıııılak mavakkaı 
teminat -.ermeleri lbancbr. Muhanunen bedeli ile bin lira •e mankltat teminatı at Jt1s 1lrtal bef Ura olo 

muker kereıtelerln ihalal 2/11/939 tarihine rutlSJU pirtemM dft8 nat on 
bette Galata nhtınunda umum mUdtlrlD ..... na. toplanacak otaa utıa llldta 
Komiqoırana& 71pılanktır. 

llıaa.m.I lltr .a. l&rl a.-. •alıWdat:lllll: ..........,, 

5 - 1ıtekliler teklif mektaplannı ihale dnl olan 9/11/939 ı»ertembe rtinü 
aaat on dörde kadar ekıdtme komiı1ona reillitlne makbuz mukabilinde teslim 
Hdetelrtir. 

Poetaaıa elMalr .................... ec1ll-. (17st) 
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TAN 

Gripin kutularının 
Şekilde kabartma 

2s. ıo. 939 

üzerinde resimde gördüğünüz 
pullar ilave edilmiştir. 

Her Yerde lsrarla Purlu Kutuları İsteyiniz ve Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111{11111111111111111111111111111111111111111111111111111rırrrrıııtııııııırııırrııııırııırırıııııırııırııııırııııırırııııı~ 
= -Si F O S FA R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkl arı tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah te- ~ 
S min eder. Viicude devamlı genelik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları , u~·kus11zluğu gi. E: = derir. Muannid inkıbazlarda, ba'rs:ık tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatiirrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşek- E: 
5İ5 Jiği ve ademi iktidarda \ ' e kilo almakta şayani hayret faidelcr temin eder. = - ---- -FOS FARS O L'ün: Diğer bütiin kuvvet şurublarından iist.i.inliiğii OEVAMLI BİR SURETTE KAN. KUY. = 

VET, İŞTİRA TEMİN ET:\-IESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... ----- KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU - ~ 

---- Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
----

~11111111111111111111r111111111111111111111111ııtıı 11111111111111111111111111111111111111111111111,ıııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Glühzn ~km~qi. G(Zvrtlqİ (biıkıttııı Makarnası. Sahrİyuİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskus~ 
. INGILIZ KANZUK ECZAHANESI. Beyoğlu • ~stanbul 

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

dislerinizi fırcalavınız. 

.. ----DET A 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selônik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi : Deta - Adapazarı. 

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

' Bilumum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır. --• 

Edirne İcra Memurh.ıgundan: 

Edirnede Ayşckadında Ticaretle ------• iştigal eden ve halen ikametgahı,, Dünyanın meşhur §Ckercisi ' 

meçhul bulunan Tüccardan Ali H A C 1 BEK i R MAMULATI ağza ahndığı zaman 
bir hüviyeti olduğunu derhal belli eder. 

1940 
Kaşif Filibeye: 

Edirnede Tahtekalde Tüccardan 
Ahmet Ağaoğulları vekili Avukat 
Cevdet Önerin aleyhinizde yaptığı 
ı 04 lira 5 kuruş ilamlı takip netice- 1 

sinde namınıza tanzim olunan icra 

ayrı 

ALİ MUHIDDI HACI BE IR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu. Karaköy, Kadıköy. 

Siparişler ticarethanenin Merkezi olan Bahçekapıda Kadim HACI 
BEKİR mağazasına verilmesi rica olunur. Toptan siparişlere tenzilat 

MODELLERİ 
emri ikametgahınızın mal(ım olma-
ması şerhlerile bilatebliğ iade edil- ..._ yapılır. # 
miş ve keyfiyetin bir ay müddetle ~-----·------------------• 

Evsafı Gayet Yüksek 

YENİ RADYOLARIMIZI 
DİNLEYİNİZ 
Satış ve Teşhir Salonu 

Galata 
Palas 

Kara köy 

No. 16 

ilanen tebliğine Edirne İcra Hakim-
liğincc '4-10-939 tarihinde kanır 
verilmiş olduğundan b-..ı müddet 
içinde hükmolunan borcunuzil öde
meniz lazımdır. Bu mUddet için
de borcu ödemez, tetkik merciin
den veya temyiz veyahut iadei mah
keme yoluyla ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakılmasına dair 
bi~· karar getirmedikçe cebri icra ya
pılacağı ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunma:-ıız aksi hal· 
de hapis ile tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanda bulunur
sanız hapis ile cezalandırılacağınız 

icra emri yerine kaim olmaıc üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

·. Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liste numaralar ile miktar ve cincleri 

aşağıda yazılı malzeme 5-12-1939 Salı gilnü saat 15,30 dan itibaren liste sırasile 
ve ayn ayrı ihale cdllmdc üzere kopalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacnktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln her liste hizasınd::ı yazılı muvakkat teminat ile kıınu~ 
nun tayin ettiği ves!kalıırı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re

isliğine vermeleri Uızımdır. 
SartnamC'ler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tescl-
Him ve Sevk Şefliğinden ~ai"!ıhJmaktadır. (8540) 
Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 

No • Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

,_ Yalnız BALSAMIN Kremlerini Kullanınız! _, 

A ZUK 

KREM BALSAMIN 
Cildinize daimi tazelik ve mat 

bir sevimlilik verir. 

KANZUK 

BALSAM İN EKSIRi 

1 
Yüzdeki çil ve lekeleri giderir. 
Traştan sonra latif bir serinlik 

ve yumuşaklık bahşeder . 

•• 1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ. Beyoğlu - İstanbul-· 

, NiŞANTAŞ 

iNGİLİZ HAY • SKUL MEKTEBİ 

............... _. ...................... ~ -
1 Kurşun malzeme 16.100 kilo 4425, 

-
00 331, 88 

Mektep çağından yukarı bulunalar için geçen sene açılmıt 
bulunan GECE iNGILIZCE KURLARINA bu ıene de 
2. 11. 1939 Perfembe günü saat 19 da tekrar devam olunacak
tır. Bütün ders devresi 5 Lira. , 

939. 940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan: 
fl'ey'etl Vekile karan ile 939 - 940 kısında mnhnıkat kanununun tatbik 

edıldlği "Balıkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Bornova, l\'lencmcn, 
Ödemi:;, Tire, Torbalı Usak, Mnnlsa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar, 
Kırkaağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, İnönU, Osmaneli, 
Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kiltahya, Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Konya, Argıthan, Çumra, Ercgli, ·Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı
vas Samsun, Çarşamba, Ankara, Diyarbakır, El~zığ, Malatya, Giresun, lne
bol~, Sinop, Trabzon, Sürmene, Hopa, İspart.a, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehir, 
Amasya, Edime, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Bcızöyük., Şehir ve kasa
balarında mezkür kanunun şümulilne giren devnir milessesat ve sair binala
rın soba ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, linyit ve taıı kömür!i gibi ku
rumlu ve dumnnlı kümllrlerl kurumu \'e dumanı ile birlikte yakncnk ve so
ba borulaNnı tıkamıyacak, sıhht, fennt, metin, zarif ve ucuz muhtelif boylar
daki sobalarımız yuknrda ismi geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentala
rımız tarafından satılmaktadır. 

AUikadnrın ajanlıklarn murncanUarı !Hin olunur. , .................................. , (5432) (8737) -

2 Galvani:ıe saç 7.450 adet 24677, 50 1850, 81 

3 Çinko levha 30.000 kilo 5400, 00 4(l5. 00 

4 Teneke le\•ha 4.300 adet 2112, 50 158, 44 

5 Ahşap tra\'ers r:ı•Alyesi imaline 
mahsus l~mn demiri 60.000 kilo 7200, 00 540, 00 

* * Muhammen !:.edeli 20094 lira elan Eskişehir çırak okulu için 22 kalem möble 
7/11/ 19J9 Salı günü saat 15 de k:ıp&lı zarf usulli ile Ankrada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Ru ise girmek i'tiyenlerin 1507,0C. liralık muvakkat teminat ile kanunun tavin 
ettiği vesikaları ve teklifleı-ini a:rnı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Sartnameler parasız olarak Aıık11rada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk ~efliğinden dal.'ltılacaktır. (8743) 

Maliye VekCiletinden : 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada ücretle vazife görmek üzere bir isteno - daktiloğrafa ihtiyaç vardır. 

Taliplerin en a:r. oı'ta tahsil görmüş olmaları, eski mdinleri yazı makinesi ile is
tinsaha muktedir bulunmaları şaı ttır. Yabancı bir dil bilenler tercih edilecektir. 
Taliplerin haiz oldukları tahsil ve hizmet vesikaları ile birlikte 25. 26 ve 27 İlk
teşrin 1939 tarihlerinde öğleden sonra Ayasofyada Maarif Matbaası Mudürlüiüne 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Mü~avi şartları haiz bulunanlar arasında icap ederse, imtihan yapılacak ve 
ücret imtihanı ka?.anan namzedin durumuna göre tesbit edilecektir. (5492) (8815) 

, ___ _ 
ı - 2257numnrah mndent ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mucl- 1 

bince mevkii tedavlllden k::ıldırıl::ın eski bronz be~ ve iki buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuruşlut-Iar 31/K. evvcl/939 tarihinden sonr::ı de\'let borçlarına muka -

UKE , 
bil gerek malsnndıkları ve ,gerekse Hazine veıncdnrlığını ifa eden Merkez ve ZI- ..._'llllll __ 

Çalgılı kahve, Pastane ve Lokantası 

lstikl61 caddesinde, pek yakında açıhyor.-# 
raat bankalarınca dahi kabul edilmlyecektlr. 

Binaenaleyh: Ellerinde bıı ne\•! par::ı bulunanların bunları mezkür tarihe 
kadar Devlet borçları mukabilinde malsandıklarile Merkez ve Ziraat bankası ~-
belerlne yatırmaları ilan olunur. (8041) 

Sahibi ve Neşriyat l\füdfirO Rali1 Liltfü OÖROÜNC1) . Gazetecilik ve 
Neqofvııt T I> S. Bnc:yldıi?l Vf"T 1'AN Mııthnnq 


