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150 KURUŞA 

BiR KÜTÜPHANE 
TAN, yakında okuyucularını yok pahasına zengin 

bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve
receğimiz tafsilatı bekleyiniz. 

LONDRA TEMASLARI Chamberlain Diyor ki: 
~' Almanyanın Hakettiği Tek 
Cevabı ·Yakında Vereceğiz,, 

lktısadi Mali ve 
Müzakereler Sona 

Ermek Ozeredir 
Mister Chamberlain ve Lord Ha lif ax, Beyanatta 

Bulunarak İngilterenin Türk Dostluğuna Verdiği 

Büyük Kıymeti Bilhassa Tebarüz Ettirdiler 
Londra, 26 (Hususi) - Mister Chamberlain bugün Avam Ka

marasında askeri vaziyet hakkında söylediği nutuk sırasında 
Türk. İngiliz - Fransız anlatmasından bahsetmif ve hu paktın 
tecavüze kartı mukavemet gösternıeği istihdaf eden hususi mana

llnt ve ehemmiyetini tebarüz ettirerek demiştir ki: 

"Bundan evvelki beyanatımda.-ı bi
ri harici siyaset sahasındaki en şaya
nı dikkat hadise, Türkiye ile muahe
denin imzalaıunış olmasıdır. (Şiddet
li alkışlar) Muahede Büyük Dritan-

' ' yanın ve Fransanın her tarafında ı 
çok derin bir memnuniyetle karşı. 
lanmıştır. Bu muahedenın dünyanın 
diğer pek çok yerlerinde de ayni de
recede memnuniyetle karşılanmış ol
duğunu öğrenmek bize büyük bir ce
saret vermiştir. 

1 

Londrtidaki askeri heyetimizin 
reisi Orgeneral Orbay 

Bu memnuniyetin sebebi, hiç şl.ip
hesiz şudur ki, bu muahedeniıı hiç ı· 
kimseyi tehdit etmiyen ve yegane 
hedefi' tecavüze karşı mukavemet 1 
göstermekten ibaret buluna.n bir 

1 
müdafaa vasıtası olduğunu bütün 
diinya anlamıştır. Bu muahede ile, 
İngiliz milletinin ve Türk milletinin, 1 

adaletin mesulivP.tini müstereken tn-1 
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Memnun 
Olmadı? 

I·+ 1 N. • -. . ı Bu vesileden istifade ederek mec- man u umetıdır Kararına ıt• a Edı·yor a ya 1ç1 n lise şunu da arzedeyim ki, majeste " ır z 
İngiliz kralının hükumetile Türk ve 
Fransız hükumetleri bir müddetten
beri Türkiyeye mali ve iktısadi yar. 
dım meselesini müzakere etmekte -

dirler. Bu yardım bilhassa harp mal
zemesine mütealliktir. Bu hususta 
Londrada, bir Türk askeri heyeti ile 

Yazan·: M. Zekeriya SERTEL konuşmalar yapılmaktadır. General 
• Orbayı İngilterede aramızda görmek • 

le büyük bir zevk duyduk. Görüşme-

"Ribbentrop'un Hakikati Tahrif Etmiş Olması 

lngilterede Hiç Kimseyi Hayrete Düşürmez ... 
Almanya ile Bitaraflar Arasında Telefon 

Muhabereleri Kesildi, Cephede Kar Var 

1 talya, kabuğu içine çekilmiş 
fırsat kollıyan bir avcı vazi-

yetindedir. Ne şimdiye kadar ortaya 
attığı iddialarından vazgeçmiştir, ne 
de emperyalist emellerini bir kenara 
bırakmıştır. Fakat bugün harbe gire. 
rek emellerinin tahakkukunu temin 
mümkün olm.'.ıdığını bildiği için, bi
taraf kisvesine bürünerek, iki tarafa 
da görünerek fırsat kollamayı tercih 
da hoş görünerek iırsat kollamayı 

tercih etmektedir. Emperyalist ihti
raslannı tatmin için şimdilik el al
tından diplomasi ve ekonomi yolile 
çalışmayı kafi görmektedir. 

Londra, 26 (A.A.) - Mister Cha.ınberlain, bugün Avam Ka

maruında söylediği nutukta evvela askeri vaziyeti izah etmi,, 

daha sonra Fon Ribbentrop'a cevap ve~iştir. İngiliz B~vekili, 
geçen hafta Garp cephesinde mühim harekat olmadığım, yalnız 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) işgal edilen mevzilerde bazı tadilat vukubulduğunu söyliyerek 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet hükfuneti, kaçakçılık ile müca

dele meselesine dair İngiltere hükfunetinin 11 ve 21 Eylul tarihli 

notalarına verdiği cevabı İngiliz elçisine tevdi etmiştir. Bu cevap

ta, Sovyet hükumeti, ezcümle diyor ki: 

Sovyet hükumeti, umumi istihlak maddelerinin harp kaçağı 
-ı demiı,tir ki: 

lt l ,.,, . t As. t . . .. 'Fransadaki İngiliz ordusu için 

a :g a .n.. a ı ı g as e ın ı ::1:c:; :~;:;1:ed:v~ı::;:.ıs::~~ı:: 
1 
Han edilmesi suretiyle, sivil aha-

Ş ark Hududunda linin yiyecekten, yakacaktan 

B iz d · E l 1Jgiliz bölgesindeki müdafaa hatları a ar an v ve rdütemadiyen takviye ~dilmektedir. 
Muharebe tayyarelerı tekrar faa-

Türkiyenin 
Asker Tahşit 
Ettiği Haberi 
Asılsızdır 

ll A 

/ 

liyetc geçn;ıişlerdir. Avam Kamara. 

a Et • k • sına malUm olduğu üzere, Alman n m ıyece m lŞ. 1 bombardıman tayyareleri 21 eyllıl-
Londra, 26 (Hususi) - Ti. 

mes'in Roma muhabiri, ltalyanm 
Geçen mayısta Türk - İngiliz • · eı· b 

sıyu ı ve u siyaıetin müstakFransız devletleri Akdeniz ve Bal· 
kanlann emniyeti için müşterek bir bel istikametleri hakkında yaz-
yol takip edileceğini ilan ettikleri dığı mühim bir Yazıda İtalyanın 
zaman daha harp yoktu. O vakit İtal. hala kati hattı hareketini ilan et· 
ya bu sulh birliğine karşı doğrudan mediğini anl;ı:trktan sonra Sin. 

doğruya cephe almaktan çekinme. yor Munolini'nin geçenlerde Bo
miş, üç devletin bu işbirliğini kendi Jognadaki f~iıtlere hitaben söy
emperyalist ibtiraslannı tahdit eden lediği nutukta, İtalyanın siyase. 
bir çember telakki ettiği için, Tür- • · · h 

tini deği~tirmesı ıçın enüz kafi kiyeye hücumdan da geri kalmamtş- .,. 
tı. sebep bulunmadığını, icap eder. 

B d f T .. k 1 g·ı· F se Venezia sarayının balkonun-u e a ur • n ı 1z • . ransız 
1 

• A • • ,. 

ittifakının ilanı karşısında Italyan dan tarıhı hır kararı ılan edece. 
matbuatı ilk günlerde tereddütlü bir ğini anlattığını naklediyor. Daha 
devre geçirdi. Türkiye, İngiltere ve sonra İtalyanın takıip edebile. 

Fransa Akdenizde ve Balkanlarda ceği hattı hareketi 9u fekilde iza~ 
ıulh ve emniyeti idame için birleşmiş 
oluyorlardı. Bu ittifak tamamen te- ediyor: 
d~füi mahiyeti haizdi. Avrupada Oç Yol Yar 
:tfpı.şlıyan harbin bu taraflara siraye- "İtalyanın önünde üç hattı hareke· 
tine mani olacak bir kuvvet halinde vardır: 

çalışacaktı. İtalya da bitaraf kalmı§- 1 - Ademi müdahale siyasetin 

de sabahleyin çok erken doğu sahili 
açıklarında bir kafileye taarruz et
mislerdir. 

Mevcut bombardıman tayyareleri
nin adedi altı idi. İkisinin tahrip e. 
dilmiş olması muhtemeldir. Öğleden 
sonra bombardıman tayyareleri. b iri 
12, diğeri 9 tayyareden mürekkep i
ki grup halinde tekrar taarruza baş
ladılar. Bunlardan da dördü, hatta 
belki beşi tahrip edilmiştir. Ertesi 
gün iki bombardıman tayyaresinden 
biri kafile yakınında, Saint Abbs ka
yalığı civarında düşürülmüştür. 
Düşman tayyarelerile çarpışmak 

üzere bizim tayyarelerimizden hi~. 

I 
Paris, 26 (A.A.) - (Havas): İstan-

buldan Daily Mail'e çekilerek Matin 
gazetesi tarafından istinsah edilen 
bir telgrafa göre, Türkiye, Kars ve 
Ardıhan havalisinde 300 bin mev-
cutlu kıtaat tahşit eylemi:?tir. 

Bu havali, Moskovanın emrile Er
menistan Sovyet cümhuriyetini!ı is
tediği mıntakadır. 

Bununla beraber Tür!dyedeki Sov-
t b .. ·· k l ·1·-· · b' emuru şu birisi kullanılmış değildir. Kafilenin ye uyu e çı ıgının ır m 

refakat gemileri bu işe kafi gelmistir. beyanatta bulunmuştur: . 
Gerek refakat edilen, gerek refakat "Bu ihtilaf müzakere ile halledıle
eden gemilerden hiçbirisine düşmon l bilir. Zira Rus ekal~iyeti h~kkında 
tarafından !ı;abet vaki olmnmıstır." çok iyi muamele edılmektedır . ., 

Deniz Harbi Şiddetli Mevzuubahis telgrafta Türkiyenin 
M. t Ch b l · d h her ne olursa olsun teyakkuzunu gev-ıs er am er am, a a sonra. . ~ . . . . . 

ta 1 . d . k f'l 1 .. t hd ·t setmıyecegı ılave edılmektedır. yyare erın enız a ı e erını e ı • 
eden mayınları vaktinde görerek teh- * 

ve giyecekten mahrum edilmesini 
ve bu yüzden, çocukların, kadınla. 

rın, ihtiyarların ve hastaların her 
türlü mahrumiyete ve açlıktan ölü. 
me maruz bırakılmasını ayni sebep
le kabul edemez. 

Sovyet hükumeti, bu tahdidatın 
ticaret gemilerinin seyahat serbesti
sine müteallik iptidai prensipleri ih. 
ıaı ettiği gibi, 26 şubat 1909 tarihli 
beynelmilel beyannameye ve La Ha. 
ye Beynelmilel Hakem mahkemesi
nin Fransa bandıralı Carthag vapu
ru meselesinden dolayı verdiği 6 ma. 
yıs 1913 tarihli karara da uygun ol. 
madığına kanidir. 

Ayni zamanda, Sovyet hiikume. 
ti,, Sovyet ticaret gemilerinin dev
lete ait gemiler olduğunu ve sırf bu 
sebebin, hususi ticaret gemileri hak. 
kında tatbik edilen herhangi bir 
tazyik tedbirine bunların tabi tutu. 
lamamalarına kafi geleceğini de ila. 
ve eder. 

Soyyet hükumeti. yukarıdaki hu
susata istinaden Britanya hükümeti. 
nin mezkur tedbiri ve Britanya res. 
mi makamatının icraatı yüzünden 
Sovyetler İttihadı teşekküllerine, 
müesseselerine veya vatandaşlarına 
iras edilecek olan zararlardan dolayı 
Britaııya hükumetinden tazminat 
talebi hakkını da muhafaza eder. 

tı. O da harbin Baµtaı;ıJax; ~ ~~ tutmak, 
< s<> · ı sn, ı· > r :~ CSonu Sa: 6, Sü: 6) ' 

Yeni Bulgar kabinesini teşkil 
eden Köseivanol 

Anadola Ajansınm notu: Sallhiyettar 
likenin önüne geçtiklerini, yedi Al- mahfiller nezdinde yaptığı tahkikata is-
man denizaltısından dördüne taarruz tinaden bu haberin tamamen asılsız oldu- Sovyet Birliğinin bu notası Lon. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 2) iunu beyana Anadolu Ajansı memurdur. (Sonu Sa. 7. Sü. 1) 
* 

. ,_ 
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Ağabeyisini 

Öldürmek 
• • 
lstemış 

İkinci ağır ceza mahkemesinde 
yengesini sevdiği için öz ağabeyisi
nin göğsüne tabanca kurşunlarını bo
şaltan Kadıköy Belediye odacıların
dan Siirtli Şükrü oğlu Bahri Baya
mın duruşmasına başlandr. Bahri 
mevkuftu. Reis kararnameyi okuduk
tan sonra suçlu kendisini şöyle mü
dafaa etti: 

- Ana, baba bir, büyük kardeşim 
Vehbi Yılmaz tapuda memurdur. İki 
senedenberi de bir kadınla metres 
hayatı yaşıyordu. Ben ara sıra -evle
rine giderdim. Bir gün yine gittim. 
Kardeşim beni güler yüzle karşıladı. 
Sonra bana dedi ki: 

- Elbisemi değiştireyim. Seninle 
Eyüpteki amcama gidelim. Beraber 
evden çıktık. Edirnekapıya kadar 
gittik. Ben bu tarafa ilk defa geçi -
yordum. Mezarlıkların içindeki yol
dan ilerlerken Vehbinin yüzü birden
bire değişti. Yumruklarını sıktı ve 
haykırdı: 

- Söyle Bahri, dedi. Benim karı
ma göz koymuşsun, beni ortadan kal
dıracakmışsın öyle mi? Şimdi bura
da kozumuzu paylaşacağız. 

Ben yalvardım: 
- ,6.ğabey,' senin ailenin namusu, 

benim namusum demektir. Bu nasıl 
olur? 

Fakat onun gözü dönmüştü. Ba
ğırıyordu: 

- Sen karımı elimden almak için 
ona benim asker kaçağı olduğumu, 
hukuka devam etmediğimi, ve daha 
bir çok şeyler söyliyerek benden so
ğutmak ve kendin almak istiyormuŞ
sun. 

Bundan sonra ü_stüme hücum etti. 
Bu sırada yere bir çatal düştü. O 
çatalı alarak suratıma salladı. Fakat 
ben geri çekildim ve bir hamle ile 
eline atılarak çatalı almak istedim ve 
aldım. Bundan sonra yerden taş aldı. 
Kafama vuruyordu. Ben bunu da kar 
şılayınca elini pantaionunun arka ce-
9ine attı . Bir tabanca çıkarttı. Ben 
derhal eline atıldım. Yalvararak e
lindelı.0~ldım . Fakat o hücumunda de
vam ediyor, ta~\trı başıma yağdırı
yordu. Nıhayet ben hayatımı kurtar-

mak için tabancayı havaya bir el bo
şaltmak suretile kendisini korkuttum 
Kardeşim üstüme yine atıldı. Bu sı
rada tabanca bir daha patladı. Ben 
kendisine acıyordum. Bunda.1 sonra 
da atılmada devam ediyordu. Biraz 
sonra yere düştüğü zaman vuruldu
ğunu gördüm. Ben de elimdeki taban 
cayı onun yerdeki şap'rnsının üstüne 

atarak korkumdan kaçtım. Tabanca
nın içinde daha altı kurşun vardı. E
ğer ben onu öldürmek kasdında bu
lunsaydım, onları da göğsüne boşal
tırdım. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. İlk 
şahit yengesi idi. O bildiklerini şöy
le sıraıa·dı: 

- Ben iki senedenberi Vehbi ile 
beraber yaşıyorum. Bir de çocuğu -
muz var. Bahri hasta imiş, sanator
yomda yatıyormuş. O zaman Vehbi 

kendisine nafaka verirmiş. Hastaha
neden çıkınca onu Kadıköy belediye
sine yerleştirdi ve nafakayı da kesti. 

Bahri bundan muğber olmtiş. Bir 
müddet bize gelmedi. Sonra sık sık 
geliyordu. Ara sıra bana da Kadıkö
yünden gazete gönderiyordu. Bir giin 
bir de mektup aldım. Bu mektubun
da Vehbiyi temizliyeceğim. Sen na
muslu bir aile kızısın. Sana saygı ve 
sevgilerimi izhardan korkuyorum, 
diyordu. Bu mektubu Vehbi gördü. 

Bana: 
- Kardeşim ben yokken eve neye 

geliyor. Bir daha eve alma, dedi. Ha
dise günü yine bize gelmişti. Ben ka
pıyı açmadım. O zorla girdi. Karde
şile beraber çıkıp gittiler. Vehbi gi
derken beş dakika sonra döneceğini 
söylüyordu. Sabaha kadar bekledik, 
dönmedi. Ertesi gün polise müracaut 
ettim. Onun yaralandığım ve Cerrah
paşa hastahanesinde yattığını öğren
dim. 

Bundan sonra diğer şahitler din
lendi. Gelmiyen şahitlerin çağırıl -
ması için muhakeme talik edildi. 

Basın Kurumu Kongresi 
Basın kurumu kongresi dün top

lantısını yapmıştır. Vaktin yetişme

mesinden toplantı. 16 ikinciteşrin 939 
perşembe günü saat bire bırakılmış
tır. 

Büyük Bayram 
Yarın Başlıyor 

Başvekil, Bayramı Y arm Radyoda Söyliyeceği Bir 

Nutukla Açacak, Merasim Pazar Günü Yapılacak 
Cümhuriyet Bayramının ilk günü yanndır. Bayram yarın saat 

13 de ba.thyacaktIT. Yarın saat 13 de bütün daireler, resmi ve hu
susi müesseseler, mektepler tatil yapacaklardır. B~vekil Refik 
Saydam radyoda söyliyeceği bir nutukla bayramı Türkiyenin her 
tarafında açmıJ olacaktır. 

Bayram 30 Teşrinievvel pazartesi ı-
akşamına kadar devam edecektir. İs- Al 
tanbula ait program bastmlaraR ala- man Klirin9i 

Hesaplarını 

Tasfiye için 
Heyet Geldi 

kadarlara tevzi edilmiştir. 

Bu müddet zarfında bütün mek
teplerle resmi daireler tatil yapacak. 

lardır. Hususi müesseseler ise yalnız 
pazar günü kapalı bulunacaklar, di. 
ğer bayram günlerinde, arzu eder-

lerse açık bulunabileceklerdir. Yine 
bu müddet zarfında bütün daireler, 
cemiyetler, hususi binalar, ticaretha-

neler, kara ve deniz nakil vasıtaları, 
istasyon ve iskeleler gündüzleri bay. 
raklarla, geceleri de elektrikler ve 
fenerlerle donatılacaklard1r. Halkın 

toplanacağı bütün meydanlar, resmi 
dairelerin önlerindeki holler de Cüm
huriyet devrinde yapılan inkılap ve 
ilerleyişi gösterir afiş ve dövizlerle 
süslenecektir. Bayram günlerinde 
Cümhuriyetin üstünlüğiinü halita an
latmak için şehrin muhtelif semtle
rinde kurulmuş bulunan kürsülerde 
birçok vatandaşlar nutuklar söyli. 
yeceklerdir. 

Bayram meraaimi 

Cümhuriyet bayramına ait mera
sim pazar günü yapılacaktır. O gün 
saat 9.30 dan 10.15 e kadar vilayette 
vali tarafından tebrikler kabul olu
nacaktır. Saat 10.30 dan 10.45 e ka

dar da konsolosların toplu tebrikleri 

kabul edilecektir. Hükumet konağın
da devlet namına yapılan bu m~ra. 

simden sonra saat 11 de vali, yanında 
İstanbul komutanı, Cümhuriyet Halk 

Partisi müfettişi olduğu halde Beya
zıt Cümhuriyet meydanına gidilerek 
buralarda toplanmış olan halkın ö
nünden geçecekler ve bayramlarını 

tebrik edeceklerdir. Bunu müteakip 
kıtaların geçit resmi başlıyacaktır. 
Geçit resmi Beyazıt meydanında ya. 

pıldıktan sonra kıtalar Taksim mey
danında abideye çelenk koyma me
rasiminde bulunmak üzere ayni in-

tizamla Taksime gideceklerdir. Bu 
esnada tramvay, taksi arabaları, rek
lam arabaları bu hat üzerinde işliye
ceklerdir. 

Taksimde merasimle abideye çe
lenkler konulduktan sonra kıta1ar 

muntazam bir şekilde arka yollardan 
garnizonlarına avdet edeceklerdir. 

Şehitliği ziyaret 

Beyazıttaki merasimden sonra E
dirnekapıdaki şehitlik de ziyaret e. 
dilerek oraya da çelenkler konula
caktır. Buradaki merasime Fatih 
kaymakamı riyaset edecektir. 

Türkiye - Almanya arasındaki eski 
kliring anlaşması üzerine tahassül et 
miş olan kliring hesaplarının tasfi_ 
yesi için dün iki Alman banka mü
messili şehrimize gelmiştir. Alman 
bankacılar Ankaraya giderek Mer
kez Bankasında tasfiye hesaplarının 
icrasında hazır bulunacaklardır. 

Yapak Tüccarlarının 
Toplantısı 

Yapak, tiftik, keçi kılı tüccarları 
dün zahire borsası salonunda bir top 
lantr yapmışlardır. Tüccarlar, bu 
malların memleket ihtiyacından faz
lasının ne olacağını ve ihracata mü
saade edilmezse yerli fabrikaların 

bunları alıp almıyacağını anlamak i
çin alakadar makamlara müracaate 
karar vermişlerdir. Yirmi beş tüccar 
aralarından üç kişilik bir heyet seç.. 
miştir. Heyet bugün Ticaret ve İktı
sat mıntaka müdi.irlüklerine müraca
at edeceklerôir. Tüccarlar bu işin 
halli için icap ederse Ankaraya baş
vuracaklardır. Canlı hayvan ihracına 
müsaade edildiği için hayvanla be
raber giden yapağının da mühim bir 
miktar tutacağı düşünülmektedir. 

----O- --

ihracat işleri 
İhracat işleri inkişaf etmekte de

vam ediyor. İngiltere için dün 100 
bin kilo tutan bin beş yüz balya tif
tik satılmıştır. Fiyatlar cinslerine gö
re 92 - 102 kuruş arasındadır. Ho
landaya mühim bir parti ~ütün, Slo
vakyaya barsak, İtalyaya yumurta, 
Romanyaya, Bulgaristana, Suriyeye, 
İtalya ve Yunanistana tuzlu balık sa
tılmıştır. 

lhtikôr Mücadelesi 
İlitikar tetkik heyeti dün mıntaka 

ticaret müdürlüğünde toplanmıştır. 

Heyet vaki olan bir çok şikayetleri 
tetkik etmiş ve bazılarının daha ge
niş bir şekilde tahkikine lüzum gö
rülmüştür. Şikayetlerin hep~i ithalat 
maddeleri üzerinde ve bilhassa kinı
ya maddelerile ilaçlara. taalluk et
mektedir. Heyet tetkikatı nihayet bu
lan ve satışlarında ihtikar olduğu ne
ticesine vardığı iki ticarethane hak -
kında ceza verilmesini vilayet men'i 
ihtikar komisyonuna bildirmiye ka
rar vermiştir. 

Balıklar 

Denize 
Dökülüyor 
~ 

Bunun Sebebi İhracatm· 

Tek Elden ve Müstahsil 

Aleyhine Yapılması İmiş 
.Bir haftadanberi Boğazda tutulan 

torik balıkları yıne denize dökiU
mektedir. Limanda on beş kadar İ
talyan ve Yunan balık gemisi balık 
almak için bekledikleri halde, fiyatı 
muhafaza için toriklerin denize dö
külmesi balıkçıların şikayetlerini ye
nilemelerine fırsat açm1ştır. 

Balık müstahsillerinin iddiasına 

göre, bundan bir kaç sene evvel to
rik akını başladığı sırada İtalyan ve 
Yunan gemilerine iyi fiyatla satış 

başlamış ve müstahsil de iyi para 
kazanmak yolunu bulmuştur. Fakat 
bir müddet sonra Balıkhane kabzı -
mallarından birisi bizzat İtalyaya gi
derek, bizden torik alan firmalarla 
anlaşmış ve onlara balığı gayet ucuz 
fiyatla temin etmeği taahhüt etmiş
tir. Bu vaziyet üzerine, ecnebi balık
çı gemileri, yalnız bu :kabz1maldan 
ve gayet düşük fiyatla balık alınıya 
başlamışlar ve 'ııbu suretle müstahsi
lin balığını doğrudan doğruya satma
sına imkan kalmamıştır. İddiaya gö
re bu vaziyet devam etmektedir. 
Müstahsil bu kabzımal aradan çe
kildiği takdirde hem ihracatın ar
tacağı, hem de balığın daha iyi fi
yatla satılabileceği kanaatindedir. 
Bu arada, bu işe hükumetin de mü
dahelesi istenmektedir. 

Şehir Meclisi Ay Başında 
Toplanıyor 

~Phi~ lTU>l'li<:i tPçrhıic:!'lninin bir;,.,,.; 

çarşamba günü saat 14 de içtima dev 
resine başlıyacaktır. İlk içtımada ri-

yaset divanı ile daimi encümen in
tihabatı tecdit edilece~tir. Bundan 
sonra da şehir tiyatrosuna ait kontrı;.t 

ile Darülaceze ve Karaağaç mezbaha
sının 937 senesi kati hesap raporları 
tetkik edilecektir. 

---o-

Darphane Müdürü Değişti 
Darphane ve Damga matbaası mü

dürü Fuat terfian ve yüz lira asli 
maaşla Maliye Vekaleti muhasebat 

umum müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Yerine Maliye Vekaleti nakit işleri 
umum müdür muavini Rüştü getiril
miştir. 

Muhasebat umum müdürli.iğüne ta 
yin edilen Fuat, yedi senedenberi 
Darphane ve Damga matbaası mü

dürlüğünde çalışmış, muvaffakıyet

ler göstermiştir. Yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

---<0'---

lktısat Vekilinin Tetkikleri 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır, dün 

Sümerbankta müdürlerle birlikte bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıda Sü -

merbank fabrikalarının senelik istih
salatını arttırmak için almmas:ı rn. 
zun gelen tedbirler etrafında görü
şülmüştür. 

Bayram münasebetile 22 köy mek
tebinin, 2 ilkmektebin, 2 ortamekte
bin de resmi küşadı yapılacaktır. -~-==================?===::=========:=:::::==:::=:::=:=:== 

Bundan başka Gazi köprüsünün, A
yaspaşa yolunun, Üsküdar Belediye 
tahsil şubesinin, Kadıköy maliye tah 

sil şubesinin, Fatih maliye tahsil şu
besinin de resmi küşatları yapılcı
caktır. 

inzibat tedbirleri 

Kaza kaymakamları ile merkez ve 
jandarma kumandanlıkları mümes
silleri dün emniyet müdürlüğünde 

bir toplantı yaparak Cümhuriyet 
bayramı programının iyi bir şekilde 1 

tatbikı için alınacak inzibati tedbir. 
ler hakkınla lazım gelen kararları 

vermişlerdir. 

Halkevlerinde 

Bayramın birinci günü akşamı, i
kinci günü gündüz, ve gecesinde hal
kevlerinde de merasim yapılacak, 

konferanslar, konserler tertip edile
cek. halka mahsus temsiller verile
cektir. 

s· UAL CEVAP 
S - Ortamektebl bltlrmlt ve llıe 1>1· 

rlncl aınıfını okumu§ bir talebe meslek 
mekteplerine girebilir mi? Bu mektep· 
ler nerelerdedir ve yaf haddi nedir? 

C. - Orta mektebi bitirmış bir tale
be, bütün sanat ve meslek mekteplerine 
girebilir, 14 yaşmdan küçük, 17 yaşın
dan büyük olmamak llzundır. Sanat ve 
meslek mektepleri lstanbulda, Ankara
da, lzmirde, Sıvasta, Bursadadır. lstan
bulda iki tane vardır. Biri Sultanah
mette, diğeri Şişlide Ayazağadadır. 

* 8 - Huıuı? ıurette okudum, orta• 
mektep dlplomaaı almak için imtihana 
girebilir miyim, Qlrebllir11m arzu etti• 
ğim okulda imtihan vereblllr miyim? 

C. - İmtihana girmek için Maarif 
Vekaleti orta tedrisat umum müdürlü
ğüne bir istida ile müracaat edersiniz. 
Orası yaıınızı, tahsilinizi tetkik eder ve 
sizi bulunduğunuz yerdeki orta okullar
dan birisinin imtihamna sokar. Bu mek-

tebi maarif tayin eder, siz istediğiniz 
mektepte imtihana giremezsiniz. 

* S - Bazı fabrikalarda bazı lıçllerln 
resmen kayıtları yoktur, bunlar lf olur· 
aa çalıftırıltr, it olmazsa çalııtırılmaz· 

tar. Meaal uatlerl, gece gUndUz kaydı 
yoktur. Bunlar hUkOmete vergi de ver· 
mezfer. Haklarını korumak için mUra· 
caat edecek bir teıekkUI var mıdır? 

C. - İşçi hukuku, iş kanunu ile temin 
ve tanzim edilmiştir. İş dairesi bu ka
nunun tatbikatına nezaret eder, iş~lerin 
hukukunu korur, bahsedilen amelenin 
fabrikada muntazaman, fakat rizli ola
rak çalqtmldtklarmı iıpat etmek şarti

le bir iıtida ilı;. it dairesine müracaat et
meleri llzımdır. 

* S - Serbest muhacir kanunu çıktı 
mı? 

C. - Henüz ı;ıkmadı. 
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Matein Günümüz 
için Program 

Ebedi Şefin Ölümüne Tesadüf Eden 1 O 

T eşrinisanide Heryerde İhtifal Y apılacaktrr 
Ebedi Şefimiz Atatürkün ölüm yıldönümü münasebetiyle yapı

lacak ihtifale ait program hazırlanarak dün alakadarlara gönde
rilmiştir. Programa göre, Ebedi Şefin ölüm yıldönümü tarihine 
tesadüf eden 1 O T efrinisani cuma günü saat 9 u beş geçe her yer

de ihtifal yapılacaktır. 

Galata da 
Hüviyeti Meçhul 

Bir Genç 
Öldürüldü 

ı 
Halkevlerinde, halkevi bulunmı· 

yan yerlerde parti binalarında, ve 
bütün mekteplerde merasim yapıla· 

Evvelki gece Galatada bir cina
yet olmuş, 18 - 20 yaşlarında tah
min olunan hüviyeti meçhul bir genç 
bıçakla karnından yaralanarak öL 
müştür. Vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Gece saat 11 sularında o civarda 
devriye gezen polisler bir adamın is
timdat ettiğini duyarak sesin geldiği 
tarafa doğru koşmuşlardır. 

Memurlar Bankalar caddesindeki 
Şakar radyo mağazası önüne geldik
leri zaman yerde bir adamın yattığı
nı görerek derhal bir sıhhi imdat o
tomobili çağırıp Sen Jorj hastahane
sine kaldırmışlardır. Fakat yaralı 

hastahaneye giderken hiçbir ifade 
vermiye muvaffak olamadan ölmüş.. 
tür. 

Hastahaneye indirilen maktulün 
cepleri arandığı zaman yeni alınmış 
bir para çantası, içinde beş lira kağıt 
para ç~mış, hüviyetini isbat edebile
cek hiçbir şey bulunamamıştır. Cese
din üzerinde siyah ceket ve lacivert 
panta1on vafüır. ıraşıı, orta boyTU, 
zayıf bünyeli, siyah saç ve kaşlı, ela 
gözlüdür. Sol kaşının üzerinde yeni 
geçmiş bir yara izi vardır. Simasının 
şeklinden Karadeniz sahili halkından 
olduğuna ihtimal verilmektedir. Kar
nının iki yerinde büyük bir bıçakla 
açılmış iki derin yara vardır. 

Cinayetin kadın veya kan davası 
gütmek yüzünden işlendiğine ihti -
mal verilmektedir. Vakaya müddei
umumi muavinlerinden Necati vazı
yet etmiştir. Dün akşam morga kal
dırılan ceset halita te'.;ihir edilmekte

dir. 
Cesedin hüviyeti anlaşıldı 

Dün geç vakit aldığımız malumata 
göre, morgdaki ceset, altı yüz kişiye 
teşhir edildikten sonra onun Rizenin 
Karakaya köyünden Ali oğullarından 
Mustafa oğlu Ali olduğu anlaşılmış
tır. Alinin Tophanedeki dikim evinde 
çalışmakta olduğu teshit edildikten 
sonra katilinin aranmasına başlan -
mıştır. 

----o----
1 svi~reye 30 Talebe . 

Gönderildi 
Harp dolayısile Avrupadaki tah -

sillerine devam edemiyerek mem1e
kete dönen gençlerden 63 kişinin bu
radaki tahsillerine devam edemiye
cekleri anlaşılmış ve bunların bita
raf bir memlekette ikmali tahsile 
gönderilmesine karar verilmiştir. O
tuzu Sümerbank namına tahsil ede
cek olan bu talebeler dün İsviçreye 
gönderilmişlerdir. · 

Dikilide Yapllacak 
lnıaat Şekli 

Dikili zelzelesi mıntakastndaki tet-

ı kikatını gazetemize anl~~an p~ofe~~r 
Hamit Nafiz Pamir, şu cumler.ın dun 
kü beyana.tına ilave edilmesini iste -
mektedir: 

"Harap olan Dikilide yeniden ya
pılacak inşaatta jeolojinin işar ede
ceği veçhile zelzeleye mukavim yer
lerin intihabını ve ahşap çerÇ~veli, 
mümkün mertebe elastiki binaların 
yapılmasını raporumuzda tavsiye e
deceğiz.,, 

Neşet Ömer Pavyonu 
İnşaatı ikmal edilen Haseki hasta

hanesinde Neşet Ömer pavyonu Cüm 
huriyet bayramında merasimle açıla
caktır. 

caktır. Merasim yapılacak salon ve
ya sınıfta Atatürkün bir büstü, büs1 
yoksa siyah çerçeve içinde bir fotoğ. 
rafı bulundurulacak, bu büst veya fo. 
toğrafın bulunduğu köşe çiçeklerle 
tezyin edilecektir. Merasimde mahal
lin en büyük mülkiye memuru, as4 

keri kumandanlar, halkevleri reisle· 
ri, miiessesat ve hususi teşekküller 

mümessilleri hazır bulunacak ve me
rasim en büyük mülkiye memurunun 
kısa bir hitabesile başlıyacaktır. Bu 
hitabede o gün ve o saatin Ebedi Şe.. 
fin ölüm yıldönümüne tesadüf ettiği 
beyan edilerek hazirun : beş dakika , 
ayakta sükuta davet edilecektir. Bu 
sükutu müteakıp hatiplerden birisl 
söz alarak Ebedi Şefin hayatını, mem 
leket ve millet için yaptığı hizmetle. 
ri ve bu husustaki mücadelelerin] 
anlatacaktır. Atatürkün hayatına, 

mücadelelerine, inkılaplarına ve mey 
dana getirdiği büyük eserlere taalluk 
eden hitabelerden sonra Milli Sel 
İsmet İnönünün, Atatürk hakkmg~ki 
beyannamesi okunacaktır. Bu mera. 
simden çıkacak olan heyetler, Ata
türkün heykeli bulunan yerlerde 
heykele, heykel bulunmıyan yerler
de Ebedi Şefin büstüne giderek çe-
.. ___ • .. J ... - • 

Mekteplerde y11.pı.lacak mera.sim 
Mekteplerde de ayni program veç. 

hile merasim yapılacakt1r. O gün ta
lebe mektebin ya konferans salonun· 
da, yahut en büyük odasında topla
nacak, sınıf ve yahut salona Ata
türkün, siyah çerçeve içinde bir res· 
mi asılacak, etrafı da çiçeklerle süs. 
lenecektir. Merasim başladıktan son
ra, Ebedi Şefin ruhunun tazizi için 
beş dakika ayakta sükut edilecektir. 
Bunu müteakıp bir muallim Atatiir
kün hayatını, eserlerini anlatacak, 
ondan sonra da İsmet İnönünün, A
tatürk hakkındaki beyannamesini o
kuyarak merasime son verilecektir. 

Radyo nefriyatı 
Radyoda da gündüz ve gece neşri. 

yatı sırasında program veçhile ha.. 
reket edilecek ve spiker f Ebedi Şefin 
ölüm dakikasını dinleyicilere hatırla
tacak, bundan sonra da Ebedi Şefin 
hayatını ve İsmet İnöni'mün beyan· 
namesini anlataca.ftır. 

Gazeteler siyah çerçeve 
içinde çıkacak 

Matbuat ta o gün baş sayfalarını 
siyah çerçeve içinde büyük ölünün 
hayatına. yaptığı büyük inkılap saf
halarına tahsis edeceklerdir. Bu su
retle bütün memleket 10 teşrinisani 
saat 9 da Büyük ve Ebedi Şefinin Ö

lüm yıldönümünün ihtifaline iştirak 
ederek onu kaybetmekten müteveJlit 
acıyı bir daha içinden duyacaktır. 

T A K V 1 M ve H AVA 

27 llkteşrin 1939 
CUMA • 

10 uncu ay Gün: 31 Hızır: 175 
Arabf 1358 Rumt· 1355 
Ramazan: 14 Bi .. inr-iteşrin: 14 
Güneş: 6,25 - Öğle: 11,58 
!kindi: 14,52 - Akşam: 17,13 
Yatsı: 18,46 - İmsak: 4,45 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malfimata göre hava yurtda, Egede 
bulutlu, diller bölgelerde az bulutlu ve yer 
yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar Karadeniz 
kıyıları ile Doğu Anadoluda $imali. diier 
bölgelerde Cenubi istikametten orta kuv
vette, Ege denizinde kuvvetlice esmi~tir. 

Dün İıstanbulda hava çok bulutlu geç
miş, rüzg~r Cenubu şarkiden saniyede 1 -
2 metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava 
tazyiki 1011,8 milibar idi. Sühunet en yük
sek 19,3 ve en düşük 10,4 santigr11t olarak 
kaydedilmiııtir. 
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(BUGÜN 
Müttefiklerin 
Rib~ntrop'a 
Cevabı 

yazan: ômer Rı7/Q. DOGRU L 

A !manya Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop'un son söylediği 

nutuk üç bahsin ort~ya atılmasına 

sebep oldu. 
Bunların birincisi, kendisjnin, in. 

gi1tereyi harbe girmez göstererek, 
Alman şefini Polonyaya karşı hare. 
kete teşvik etmesidir. 

Yeni Meclis 
Binasının , 

Temeli Atıldı 
---oı---

Merasimde Meclis Reisi 

Ve Başvekil de 

Hazır Bulundular İngiltere, Polonyaya kl)rşı taah. 
hütlerini ifa kin harbe girçceğlni en 
sarih şekilde - göstermişti. İngiJtere Ankara. 26 (A.A.) - Büyük Mınet 
hükümeti tarafından ne~rolunaıı Mec!isi yeni binasının temel atma 
mavi kitabm ihtiva ettiği vesikalar, mera,simi bugün saat 1 lde yapllmrş
bu noktayı zerre kadar şüpheye yer tır. Merasimde Millet Meclisi Reisi 
bırakmıyacak şekilsle tavzih ediyor. Abdülhalik Renda, Başvekil Refik 

Mister Charnberlain, ~er Bitlere Saydam, Meclis ikinci reisi Refet Ca. 
yazdığı mektupta bilhassa bu nokta. nıtezin başkanlığındaki insaat heyeti, 
yı tavzihe ehemmiyet vermiş ve bu Ankara Vali ve Belediye Reisi NeY
nokta üzerinde herhangi bir anlasma. zat Tandoğan, Büyük Millet Meclfai 
mazlık kalmamasını istediğini söy. idare amirleri İrfan F~rit Alpaya, 
lemisti. Buna rağmen, Almanya lla- Halit Bayrak ve Dr. Saim Uzel ve 
riciy~ Nazırının İngiltereyi Polonya- inşaat mimer.ı ile müteahhidi hazır 
ya karşı taahhütlerini ifa etmiyecek bulunmuşlardır. 
ve harbe girmiyecek bir vaziyette Bugünkü tarih ile Reisicümhur !. 
göstermeğe muvaffak olması hayret- nönü, Millet Meclisi Reisi ve Divan 
le karşılanınağa değer bir hadise.dir. Riyaset azalarile hükumet erkanının 

Mister Chamberlain de dün Rib. isimlerini havi bir vesika ve mevcut 
bcntrop'a verdiği cevapta bu nokta madeni meskUkattan birer tanesini 
ile alakadar olmuş ve İngiltere siya- ihtiva eden bir şişe mermer sandık i
setinin kavranmamasını, bugünkü fa- çine konularak Meclis binasının te. 
ciaya sebebiyet veren amiller arasın. meline vazedilmiş ve bu sandığm 
da saynuştır. kapağı Meclis Reisi Abdülhalik Ren-

Amerika gazeteleri de ayni fikir. da. Başvekil Refik Saydam ve Meclis 
dedir. Bilhassa Nevyork Taymls, ikinci reisi Refet Cenıtez tarafından 
Rlbbentrop'un son nutkunu, bir iti. vurulan Çekiçle tesbit olunmuştur. 
raf telakki ederek, Von Ribbentrop. Ve yine Abdülhalik Renda. Refık 
un İngiltereyi harbe girmez göster. Saydam ve Refet Canıtez temele il~< 
mekle harbin açılmasına saik oldu. harcı atmışlardır. 
ğunu söylemiştir. . Bugün temeli atılan bina sadece 

İkinci nokta İngiltere ile Fransayı Büyük Millet Meclisi binasıdır. Fev. 
ayırmak bahsidir. Von Ribbcntrop, kalade ahval ve vaziyet mani olma
bilhassa bu nokta üzerinde durmuş dığı takdirde bu bina inşaatının dört 
\'e Fransanın İngiltere yilzlinden senede bitmesi mukarrerdir. Yeni 
harbe sürüklendiğini ve nahak yere Millet Meclisi binasının ön cephesin. 
harbin faclalariyle ve eziyetleriyle de ve bu binanın sağ ve sol tarafla
vii7. vüz~ e-eldii'Hni söylemişHr. rında yapıJacak olan Başvekalet ile 

Bu nokta UZertndu .qıgıltere ile ııarıcıye v cıı..<Hl:!~ı oı.ua1an oııan~re 
Fransada söy1enen sözler, verilen te- yaptırılacaktır. a 1 

nıinat, ve bilhassa fiilen gösterilen 

~·tesanüt, Alman nokta! nazarının t Sovyet - Alman 
vakıaya mutabık olmadıgını ve A1. 

man propagandasının bu iki devleti Münasebetleri 

Avusturyalılar da 
Bitler Aleglıinde 
Fedainefse Hazır 

Danimarka Almanları Memleketlerini T erketrr1ek 

istemiyorlar, Belgrat, Tehcirden Memnun Oldu 
Berlin, 26 (A.A.) - Reuter ajan. 

sından: 

Himmler, Almanyaya avdet etmiş 
olan Alman kanındaki A)ma.1 va tan
daşlarının memleketlerine iadesi me
selesile iştigale memur edilmiştir. 

Mumaileyh, işgal altında bulunan Po 
lonyada yeni müstemleke mıntakala. 
rı ihdasına memur edilmiştir. 

Avuıturyadaki hür radyo 
Londra, 26 (A.A.) - Halı hazırda 

Avusturyada evvelce Almanyada bu
lunduğu haber verilmiş olan (Hürri. 
yet radyosu) na müşabih bir ::-adyo 
bulunmaktadır. 

Avusturya radyosunun son neşri
yatı şu sözlerle hitama ermiştir: 

Almanyadan ayrılmak istiyoruz. 
Spiker, Von Ribbentrop'un lngiltere

nio dünyaya hli.kim olduğu ve Almanyayı 
ezmeğe çalışmakta bulunduğu suretir.deki 
idd~alarına da cevap vermekte ve şöyle de
mektedir: 

Ingilterenin hakimiyeti ite Hitlerin U
kimiyeti arasındaki farka ait hükmü siz 
kendiniz veriniz. Büyük Britanya lmpara
torluğunun her kısmı, şimdiki harbe io:ti
rak edip etmemek hususunda seı;besttir, 

Almanyanın böyle bir karar verebilecek 
hangi mmtakası vardır, Hitler, cebir ve 

. 
şiddete maruz bulunan Avusturyaya beyle 
bir hak vermeie cesaret edebilir mi? 

Avusturya amelesinin bir kararı 
Paris radyoı;u, dün "Avusturya 2mele

si nin bir beyannamesini neşretmi~tir. Bu 
b;~annamede, Avusturya amelesinin "~it
lerin harbini imkansız kılmak,, azmınde 
olduktan beyan edilmektedir. 

Beyanname. "Avusturyalı amele .. nin 
yakında Hitler aleyhindeki mücad<!lede fe
dayınefs edecekleri ilave olunmaktadır. 

Danimarka Almanları muarız 
Stokholm, 26 (A.A.) Dani -

marka Etnik Alman gruplarının içtimaı 

dün akşam aktedilmiştir. Bu içtimada ka
bul edilen bir karar sur etinde, Dıırıimar

kadaki Alman ekalliyetlerinin Almanyaya 
sevkedilmesini mecburi kılmağa muarız 

bulunulmaktadır. 

Danimarkadaki Alman mebusu Poeller, 
yakında Berline giderek böyle bir tahliye 
plinmı protesto edecektir. 

Belgrat, tehcirden memnun 
Belgrat, 26 (A.A.) - "Havas., : Yugos

lavyanın Alman ekalliyetlerinden kurtul
maktan duyacağı memnuniyet, yarı resmi 
politika gazetesinin bir yazısmdıı.n sonra 
şüphe kabul etmemektedir. Bu yazıda, baş 
ka rrktan ve başka lisanda bir mlll~tin or
tasında yaşıyan bazı ekalliyetlerin ihdas 
ettikleri hadiseler teessüfle kaydedilmek
tedir. 

Halk Varşova'da 
Köpek Leşi Yiyor 

raris, 26 (A.A.) - Varşov~dan gel-ı Polon;yanın eski Londra 
~lş olan bitar.af bi.1' müşah~t: Reuter şe/irinin bafına gelenler 
aJımsınm Panstekı mu9abırıne a~- Reuter'in Kaunas'dan bildirdiğine 
ğıdaki bel'anatta bulunmuştur: göre, Polonyanın eski Lopdra büyük 

.ryırmağa muvaffak olamıyacağını 
gösteriyor. İki devlet, taahhütlerini 
ifa için harbe girdikleri gibi sonuna 
kadar yanyana harbedeceklerini, 
harbe girmelerine sebep olan he'-"'f· 
leri tahakkuk ettirmedikçe geri dön. 
miyeceklerin.i tebarüz ettiriyorl:ıl'. 
Alakadarlar, bu yoldaki Alman nok
tai nazarını, birinci noktai nazar de. 
recesinde acı bir kavrayışsızlık eseri 

"Varşovada köpe~ leşleri son de- elçisi Skirmut, el"kek ve kız kardes. 
rece rağbettedir. Zira bu leşler, hal- !eri He birlikte Molodono satosund~ 
kın gıdasını temine yaramaktadır. öldürülmüştür. 20 Leh a~kerinden 
Her_ köpek. leşi için. takriben 10 şili~g mürekkep kurük bir garnizon şatoyu 

Berlin, 26 (A.A.) - Ticaret eks. ed ed ı kt d v d h :. 
t .. ıye .. ı me e ır. arşova a ~ı: kahramanca müdafaa ederken içeri-

perlerini de muhtevi olan bir Sov- kum surmekte olan sefalet, tavsıfı deki birkaç Leh eşrafı kurtularak 5 

sayıyorlar. 

Üçüncü nokta, harbi sonuna kadar 
götünneğe aittir. Müttefikler bu ba
his üzerinde, esasen bu maksaUa har. 
be girdiklerini ve bu siyasetlerini 
değiştirdiklerini gösteren hiçbir ha
rekette bulunmadıklannı, ve Alman. 
yanın her taarruzuna mukabele et
meğe hazır olduklsırını söylüyorlar. 

Müttefikler, harp uzasa da, kısa 

sürse de hedeflerini tahakkuk ettirin. 

yet iktısat heyeti Berline :nütevec- • b·ı b. d d-..3· S h · 
naka ı ır erece qutr. - e rın en mil mesafede bulunan Vilno'-'a kar. cihen Moskovadan ayrılmıştır. Bu he b' v t J ) 

mühim binalarından ırçogu ama- mağa muvaffak olmuşlarsa da, çok yet, siparişlerin Almanyaya yapıl - Şeh. d 
mile harşp olmuştur. ır e ne e. yaşlı olan eski sefirle erkek ve kız ması meselesi ile meşgul olacaktır. ı · 
lektrik, ne de su vardır. Tramvay ar kardeşleri kaçmalta vakit bulam:ı-Bahri ticaret komiseri Tevossian, k. 1 ~ 
işlememektedir. Bütün dük an ar mışlar ve şato Sovyet askerleri tara. bu heyete riyaset etmektedir. • 
kapalıdır. Varşo'ilda hiçbir yevmı fından işgal edildiği sırada öldüriil

Belçika Kralının Roosevelt'e gazete çıkmamaktadır. Şehrin kah- müşlerdir. . 
Hususi Bir Mektubu raman belediye reisi Starzynski ile -----

Vaşi~gton. 26 <A.A.) - Belçika Varşovanın müdafaasını deruhte et- Filistinde Vaziyet 
tarafından Amerika hükumeti nez. miş olan sivil komitenin diğer erkltnı Normalleşiyor 
dine iktısadi meseleleri görüşmek ü- rehine olarak mevkuf tutulmakta- Kudüs, 26 (A.A.) - Filistinin muh 
zere memuriyeti mahsusa ile gön- dırlar. telif yerlerinde ilan edilmiş olan örfi 
derilen eski Başvekil Theunis, Rei- Geceleyin Alman askerleri ile her idarenin kaldırılması ve siyasi mev. 
sicümhur Roosevelt'e Belçika kralı an isyan halinde bulunan şehir seke. kufların büyük bir kısmmın tahliyc
Leopold'ün hususi bir mektubunu l nesi arasında teati edilen silah ses- si vaziyetindeki gerginliğin ne kadar 
tevdi etmiştir. leri işitilmektedir. hafiflemiş olduğunu göslerir. 

FinlCindiya 
Sovyet 

Müzakeresi 
---0>---

Fin Murahhas( arı İtilaf 

Temini İçin Henüz 

Omidi Kesmedik, Dedi 
Londra, 26 SHususi) - Finlandi. 

yanın Moskovaya giden baş murah. 

hasları Barsaviski ile Tanner bugiin 
Helsingfors'a muvasalat ettiler \•e 

Fin hükumetine son Rus tekliflerini 
bildirdiler. 

Tekliflerin mahiyeti heni.iz ilim o. 
lunmamıştxr. Fakat Finlandiya Hari-

ciyesi namına söz söylemiye salahi -
yettar bir zat Finlandiyanın istikla. 

lini muhafaza edeceğini anlatmış, da
ha sonra Hariciye nazırı şu sözleri 
söylemiştir: 

"Anlaşmak için imkan bulmaktan 
henüz ümidi kesmedik. Ümidi kes-

tiğimiz takdirde bütün kozlarımızı 

rnasanxn üzerine koyarak apaçık ko. 
nuşacağız,, demiştir. 

Neıredilen Tebliğ 

Bugün Helsingforsta şu tebliğ neş
redilmiştir:· 

''Finlandiya hükUmeti, Sovyet tek
liflerini tetlcik eylemekteciir. Finlan. 

diya delege1eri, ancak bu tekliflerin 

derin surette tetkik edilmesinden ve 

haklarında lazım gelen kararın alın

masından sonra Moskovaya dönecek
lerdir.,, 

Amsterdamiı çıkan Telegraf gaze
tesine göre, Finlandiyalılar Sovyet 

tekliflerini esas itibarile kabul etme. 
mişlerdir. Telegraf'ın muhabirine 

göre, vaziyet vahim telakki edilmek
le beraber, bir kompromi bulmak ü

midinin hala mevcut olduğunu yazı
yor. Fin1andiya delegeleri bir kaç 

gün Helsinkide müzakerede buluna
caklar ve hafta ortasına doğru tek

rar Moskovaya gideceklerdir. Sovyet 
hükumeti neticeyi tacil niyetlnde de. 

ğildir. Buna intizaren Finlandiya as
keri tedbirlerini tesri etmektedir. 

Diğer taraftan Finlandiya hüku. 
meti askeri tedbirler almağa devam 

ediyor. Finlandiyanın cenup sahille
rine mayınlar konmuş olduğu gibi 

ayrın da Helsingfors'da tayyare hü
cumu tecrübeleri yapılacaktır. 

* Lord Halifax, bugün Lordlar Ka-
marasında beyanatta bulunarak Rus. 

ya ile Finlandiya arasında müzakere 
yolile halledilmiyecek bir mesele bu. 

lunmadığını, iki memleketin makul 

bir tesviyeye varmalarının hoşnutlu
ğu mucip olacağını söylemiştir. 
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Tarih 
Tekerrürden 
İbarettir 

Yazan: B. FELEK 

B u lafı söyler dururlar. Her za
man doğru mudur? Pek kesti. 

renıiyorum. Çünkü çok defa sürpriz 
dediğimiz bir takım emsalsiz vakalnr 
nr ki; hiç de teker-rür etıni~ değildir. 

:\Iaamafih bu sefer size sö~·liyecc. 
ğim .. misal, tarihin tekerrürden ib:ı· 
ret olduğu kanaatini verecek gibi. 
Avrupanın orta yerinde çalışkan, 

malumatlı, azimli bir millet var: Al
manlar. Bu milletin her şeyden ev\'el 
de zaptürapta, emir ve kumanda~ a 
merakı var. Uzak tarihi bırakınız. 

Geçen Avrupa harbinde bu millet 
tepeden tırnağa kadar silahlandı. Or. 
dusunu en mükemmel hale getirdi. 
En muktedir kumandalara teslim et.' 
ti. Silahın en antikasını yaptı. Üste4 

lik kendine üç tane de müttefik bu-
larak İngiltere ve Fransaya karı;ı 

harbetti. Bu harbin akıbeti ne olur. 
du? Onu kimse kestiremez; eğer A. 
merika müd;hale etmeseydi. Ameri
kanın müdahalesine kim sebep oldu? 

Bir kere unutmamak gerektir ki; 
Amerikada halk yerli değildir. Dört 
asırdanberi hicret etmiş, Fransız, İn· 
giliz, Alman, İspanyol, İtalyan, Por. 
tekiz gibi A vrupalılarm torunlandır. 
Bunlar aile isimleri ve bazı yerlerde 
de konuştukları dillerile asıl kökleri..: 
ni belli ederler. Bu arada aslı Alman 
olan milyonlarca Amerikalı vardır 

ki; geçen harpte Alman!~- lehine ça .. 
lışmış olmaları tabii idi. Buna rağ
men Amerika, hem de Vilson gibi 
sulhperver bir adamın reisi.iği altın .. 
da iken Almanlar aleyhine.harbe gir .. 
di. Çünkü Almanlar lüzumsuz yere, 
sırf psikoloji tesiri yapsın diye a 4 

mansız bir denizaltı harbi tatbikına 
ba§ladılar. Ve Amerika bandıralı 

meşhur Liizitanya vapurunu batırdı
lar. O zamana kadar türlü türlü ha. 
diselerle, Meksikaya Amerika toprn. 
ğı vadetm~k gibi blı takım Ptolele~jp 
meydana çıkması a;bi sebeplerle za
ten galeyan haline gelmiş olan Ame .. 
rika efkiin umuıniyesi bu batırma 

vakası üzerine büsbütün taştı ve A. 
merika Almanyaya ilanıharbe mec. 
bur oldu. Bu tahtelbahir harbinin a· 
mili olarak zamanın '·akanüvisleri 
meşhur Alman Amirali Tripiçi göste
riyorlar. Halbuki bunun sebebi ben .. 
ce bir şahıs değildir, zihniyettir. 

İşte yirmi sene sonra patlıyan ikin. 
ci bir harpte Almanya ayni gafları 
yapmıya tekrar başlamış bulunuyor. 
İngiltere iJe Almanya arasında harp 
hali ilan edildiği gün bir Alman tah
telbahiri bir İngiliz yolcu vapu:mım 
- haber vermeden - torpilledi. İçinde 
bir ha:rli Amerikalı boğuldu. Ger~i 

şimdi bütün Alman propaganda te~
kilatı bu geminin İngilizler tarafın
dan batırılmış olduğunu i1an ederek 
Almanyayı mesuliyetten kurtarmak 
istiyorlar ama buna en ba~ta Amc. 
rikaWar olduğu halde kimse ciddi 
nazarla 1'akmıyor. 

ceye kadar dövüşmek azminde o1-
duklarnıı bildirdiklerine, Almanya 
Hariciye Nazırı da Almanyanın harbi 
sonuna kadar götüreceğini söyledi. 8 
ğine göre önümüzdeki günlerde har. 

HADİSELERİN İÇYUZü 
Bilhassa şu sırada bitaraflık kanu

nunun tadili görüşülürken Amerika 
efkarım tahrik edecek hareketlerden 
çekinmek gerek iken Almanlal' bu 
sefer de bir Amerika vapurunu tev. 
kif ederek Rusyanın şimalinde bir 
limana kadar götürüp orada Sovyct
lere teslim ettiler. Amerika efkarı 
huna hay1i içerlemiş görünüyor. 
Simdilik bu hadisenin esaslı bir ne.,. 

bin ciddileşmesi beklenir. 
Bütün meselelerin derlenip top

landığı nolrla Ült budur. Harp ciddi. 
leştiği takdirde harbin sonuna doğru 
ilerlediğ~e hükm.etmek mümkün o
lur. 

Vilno lıi Sarpa Sardı 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan

sı Stokholmdan istihbar ediyor: 
Litvanya kıtaatının Vilno istika. 

metindeki ileri harekatına ait olaıı 
f 

emir, birdenbire geri alınmıştır. Söy. 
lendiğine göre, Litvanya kıtaatr, son 
dakikada kendilerine verilmiş olan 
emre tevfikan hudutta durmuşlardır. 
Tahmin edildiğine göre bunun sebe
bi Polonyalılar ile Sovyctler arasın
da Vilnoda bir takım hadiseler zuhur 
etmesidir. 

Ambargo Meselesi 
Waşington, 26 (A.A.) - Ambargo. 

nun kaldırılmasına muarız olan se
natör Lafolette·nin takririni Ayan 
Meclisi 21 reye karşı 66 reyle red
detmiştir. 

Hitler, Zigfrid hattını yapan mühendi.a Dr. Todt'a 
yeni Sovyet. Alman hududu boyunca bir ZiglriJ 
hattı ;yapmasını ve bunu iki ayda tamamlamasını 
emretmiftir. Dr. Todt, mahallinde tetkikat yap
mı' ve bu if için altı ay mühlet istemiftir. Hitler, 
mühendisi bu ifin yapılabileceğine ikna etmek 
istemi,, fakat muvallak olamayınca Dr. Todt'u 
vazilesincfen alletmiftir. Bunun üzerine bu vazife 
General Keitel'in emrinde çalışan binbaşı Fran
zel isminde /;>irine verilmiştir. 

Balkanlardaki diplomatik !aliyetler hakkında şu nuı. 
IUmat verilmektedir: 

Macaristanın eski Londra maslahatgüzarı olup, İngiliz 
taraftarlığile tanınan ve şimdi Macaristanın Romanya 
Sefiri bulunan Bardossy, Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko ile görüşerek Macaristanın hudut tashihi 
hakkındaki iddialarının tetkik ve mümkünse tatmini. 
ni istemiş, ve bu mesele halledildiği takdirde Macaris
tanın Balkan blokuna girebileceğini söylemiştir. 

* Bulgar Kralı Boru, yeni Köseivanol kabinesine, 
Romanya ile aradaki ihtüallı noktaları hal için 
Bükreş hükumeti ile temaıa geçmesini emr~t. 
miftir. 

• 
• 

• 

Amstcrdaından 

mektcplermde 
rniştir. 

''erilen bir habere göre, bütün Alman 
ı·uscanın okutulması mecburilcştiril. 

* Zürihten bildirildiğine göre, Hitler, A.lmanyanın 
Ankara, Moslr.ova, Londra, Roma ve Bükref se
firlerini Berlinde toplayıp ;yapacağı son bir isti
sareyi müteahıp, bir sulh taarruzuna daha geçe
~ek, ve onu da muvaffakıyetle neticelendireme
diği takdirde Alman ordusuna büyük taarruz em
rini verecektir. Fakat Berlinde bu büyük taarru
zun~ bütün tahminleri yanıltacak bir cephede ;ya
pılacağı ıöylenilmektedir. 

. * lan Hay namilc romanlar yazan meshur İngiliz Gene .. 
rali Beith, erkanıharhiyenin talebi üzerine İngiliz as
kerlerine rephede okutulabilecek kitapların bir listesi. 
ni yapmıştır. Mfüehassıs sayılan bu kumandana hazır
latılan 1321 kitaplık listede Adolf Bitlerin "l\fein 
Kampf,. ı ıla mevcuttur. 

* Bern' den bildirildiğine göre, Bitlerin Varşovaya 

gitmesinclen evvel, Gestapo tarafından alınmış 

olan tedbirler meyanında, 8 l!in Musevinin de 
bilamuhakeme kur1una dizildiği anlaşılmaktadır. 

ticesi olmasa bile bitaraflık kanunu
nun tadili lehine birkaç rey daha il. 
tihakına sebep olac~~ı şiiphesizdir. 

Bundan başka bu gibi hareketlerle
dir ki; Amerika efkarı unıuıniyesi z:ı. 
ten harpten evvel Roo"e,·elfin sulh 
teşebbüs1erini zayıf te1akki eden ,.e 
kiic;ük milletlere ilişmemek garanti
sini vermiyerek Roosevelt'i bu teşeb. 
biisünde zayıf düsüren Almanvaya 
karsı muğher ,·aziycttedir. Demokra
sile;, şimdiden Amerikanın manevi 
miizaheretini kati surette temin et. 
mis bulunuyorlar. Böyle bir zemin 
iiz;rine kah torpillemet kah vapur 
zaptetme hadiseleri do inzimam e
dince bardak yavaş ya,·aş dolar ve 
günün birinde de bir daınla daha 
ilave edi1ince fa<:arak Amerikayı har. 
be siirükleyehilir. 

Biitiin hu yazdıklarımızı Almanlar 
herkesten iyi bilir1er. Lakin ne <;arc 

(Sonu 7 incide) 
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CEPHEDEN MEKTUPLAR 1 

'-·---------··-·--.,/ 
iki Cehennemi Ateş 
Arasında Bir Cennet: 
Lüksemburg Dükalığı 
Bu Küçük Dükabğın Ordusu . 250 Askerden 

300 e Çıkar.tarak Takviye Edilmiş, Hududa 

Yakın Bazı Köyler de Tahliye Edilmiştir 

Masallar, hoş bir tarzda uydu
rulmuş yalanlardan ibaret 

sayılır. Fakat şimdi size anlatacak
larım tamamen hakikattir. Hakiki 
bir cehennemin ortasında yaşıyan 
hakiki bir cennetten bahsedece. 
ğim. Bir zamanlar dünyada mev. 
cut devletler birbirile bitmez tü
kenmez harplere girerlermiş. Şim
diki zamanın o eski zamanlardan 
bu itibarla farkı yoktur. 

Polonyall Mütehassıs 

için izin Kararı 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden)

Muhasebe ve hesabat mütahassısı o
larak istihdamına lüzum görülen Po
lonyalı Karol Metenhauserin iki sene 
müddetle ve ayda 625 lira iicretle ça
lıştırılması, umum murakabe heyeti 
reisliğinin teklifi üzerine, Vekiller 
Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Bu Haftaki Konser 
Önümüzdeki salı günü akşamı saat 

21 de Fransız tiyatrosunda üç konser 
verilecektir. 

Evvela Ferdi Von Ştatzer bir pi. 
yano konseri verecektir. Müteakiben 
Ali Sezin bir keman konseri verecek 
ve bunu Münir Ayhaı1'ın şan konseri 
takip edecektir. 

---o>----

Maarifte Bir Tayin 
Ankara, 26 (TAN) - Okul müze

si müdürü ve ilk tedrisat umum mü
dürlüğü vekili bulunan İsmail Hakkı 
Tonguc. talim terbiye heyc:i azalığı
na naklen tayin edilmiştir. 

izmir Piyasasında 
inşirah Artıyor 

İzmir, 26 (A.A.) - İngiltereden 
vaki siparişlerin devamı ve ziyade
leşmesi piyasadaki inşirahı arttır _ 
makta devam etmektedir Dünkü ii
züm satışları on bin seksen cuvala 

1839 da iki büyük devlet ara. 
sında küçücük bir devletçiğin te. 
şek.külüne müsaade edildi. Bu mi
nimini devlet devasa komşula

rının bütün muharebeleri esnasın
da istiklalini kurtarmağa muvaf
fak oldu; öyle ki, elan Lüksemburg 
adile mevcuttur. Etrafında ağır 
çapta toplar, yeri göğü sarsar ve 
ateşle dumana bularken Lüksem
burg endişe içinde titriyerek yaşa
maktadır. 

-.ılııiıılllııiııll_.. ... ._._,...._W-'ıııl'\~.~=.=.::111 baliğ olmuştur. 

Lüksemburg istiklalinin yüzün. 
cü senei devriyesini bu sene tesit 
ediyor. Şekliklerin büyük bir kıs
mı harp başlamazdan evvel yapıl
mıştı. Bu münasebetle tarihi kıya. 
fetlerini giyinmiş alaylar resmige. 
çit yapmışlardı. Ve bu vesile ile 
halk, hanedana karşı sevgi ve sa
dakatlerini izhar etmişlerdi. 

Lüksemburgun bir asırlık istik
lali hep Fransa ile Almanya ara
sında kanlı muharebelerle, ve bü. 
yük ihtilallerle geçti. İmparator
luklar, devletler y1kıld1, yenileri 
kuruldu. 1914-1918 harbinde Li.ik. 
semhurg Almanlar tarafından iş. 

r 
gal edildi. O feci harp senelerinden 
sonra rahat bir deyre başladı. 

L üksemburg Büyük Dukalığı! 
Bu kadar küçücük bir dev

let için, ne büyük bir unvan. Çün. 
kü bütün memleketin mesahai sat
hiyesi 2586 kilometre murabbam. 
dan, nüfusu da 300,000 kişiden i
barettir. (Mesahai sathiyesi Tür. 
kiyeninkinden üç yüz kere daha 
küçüktür.) 

Naibi saltanat Büyük Düşes 

Charlotte'dur. Altı çocuk annesi
dir. G~ kendisi, gerek kocası 

Prince Felix halkça çok sevilmek. 
tedir. 

Bu küçük devlet, dünyada en 
büyük wan bir şeye sahip olmak
la ütihar edebilir. O da 23 kilo. 
metre uzunluğundaki, siper terti
batıdır. }3u hat kayaların içine o
yulmuştur. İşte bundan dolayı 
Lüksemburga şimalin Cebelitarık'ı 
denir. Bütün dünyada istihkamlar 
her gözden esirgenir ve gizli tutu-

Lüksemburg Dükalığrnın 
hudutlarını gösterir harita 

]urken Lüksemburg'da, seyyahları 
istihkamlarda gezdirip seyrettirir. 
ler. Zehirli gazlardan korunabiL 
mek için istihkamların methalleri. 
ne, hava sızdırmaz çelik kapılar 

konmuştur. 

Bu küçücük cennetin ordustl ya
kında büyi:tli]dü. 250 askerden 300 
askere çıkarıldı. Topçu kuvvetleriı 
yalnız şenlik günlerinde selam 
topları atmak için kullanılır. Bu 
ordunun masrafı devlet maliyesi. 
ne büyük bir yük teskil ettiği için, 
hükumet bazı vergiler koymflk 
mecburivetinde kalmıştır. Memle
kette refah o derecedir ki, eski 
elbise satan dolaı:ıla!', ve rehin alı
koyarak faizle para veren müesse
seler burada mevcut değildirler. 

Bilaistisna herkes hiç olmazsa kü. 
çük bir eve ve küçük bir bahçeye 
maliktir. Büyük Avrupa şehirleri
nin arka sokaklarında göze çarpan 
fukaralık ve sefaletten burada e. • 
ser yoktur. 

L üksemburg kendi parasını 

basar. Güzel posta pulları 

vardır; Belçika ile P.Ümrük ittiha
dı vardır. Manzaraları çök güzel 
bir memlekettir. Her tarafta fab. 
rikaları, bilhassa çelik imalatha
neleri vardır. Memleket iktısadi. 

yatında buraların ehemmiyeti bü
yüktür. Fakat şimdi kok kömürü 
kıtlaştığı için bazı fabrikalarda ka
panmak mecburiyeti hasıl olmuş. 
tur. 

İki ay evvel bütün memleket 
baştanbaşa şenlik içindeydi. Fakat 
günün birinde memleketi gezmek
te olan kalabalık halindeki turist. 
ler birdenbire ortadan kayboldu-

lar ve ondan sonra gece gündüz 
top gürültüsü duyulmağa başlan. 
dı. Şehirlerde sığınaklar yapıldl. 

Ben oradan ayrılırken hükumet 
kum torbaları dağıtmakla meşgul
dü. Kahve ve sinemalar saat onda 
kapanıyordu. Evvelce asıl şehir 

hayatı gece ortasında faal iken 
şimdi suların kararmasile birlik
te sehirlcre bir hilzün çöküyor. 

Frans1z - Alman • Lüksemburg 
hududuna yakın Schengen köyü 
tahliye edildi. Schengen ve Pet'l 
köylerini birbirine rapteden ve 
Mosel nehri üzerinden gecen köp
rü berhava edildi. Harbin ilk gün. 
leri esnasında, Alınan toprakları. 
nı işgal ederek ilerliyen Fransız 
as:Kerierini karşıki yamaçtan gü
zelce seyredebiliyorduk. Muhare
beyi görmek için çoluk çocuk hu. 
dutlara koşuyorlardı. 

T am bir bitaraflığa riayet et. 
mek için hükumet fransız

ca veya almanca konuşulmasını 

yasak etmiştir. Her türlü ihracat 
da menedilmiştir. Yüzüncü yıldö
nümü şenliklerinin top seslerile 
durdurulmasına halk çok kızmış
tır. 

Lüksemburgluların kendilerine 
ait ananevi telakkileri şudur: "Biz 
ne idiysek yine o kalacağız." 

Küçücük (hayat sahasını) ve 
hürriyetini muhafazadan başka bir 
kaygusu olmıyan ve komşularının 
hiçbir şeyine göz dikmeyen bu mi. 
nimini milletin bu arzusu ne ka
dar masumane değil mi? 

Bizim elimizden onların ancak 
bu masum arzularına kavuşmaları
nı ve bitaraf kalarak harbin tehli. 
kelerinden masun yaşam~larını te. 
menni etmekten başka bir şey gel
mez. 

TAN 

İŞİN ŞAKASI 

Harp mi, 
Sulh mü? 

Yazan: NACI SADULLAH 

F ransız gazetelerinden bazılarına ba

karsanız, Garp cephesinde faaliyet 

deh~et... Zigfridle Majino arasında. 
korkunç hava muharebeleri, ve yaman top
çu düelloları oluyor. 

Bu gazeteler, iddialarını ispata çaba
ltyan yazılar, ve nüktelerle dolu .. Meseli!., 
bermutat, iki kişi konuşuyor. Birisi: 
"- Yahu.. Diyor.. Bugünlerde, hayat 

yine pahalılaştı l 
Öteki, bu söze, şu ince nükteyle cevap 

veriyor: 
"- Hayat pahalı mı? Sen hayatm ne 

kadar ucuzladığını anlamak istiyorsan, git 
te, Garp cephesine baki 

• 
Halbuki ayni memlekette intişar eden 

gazetelerden bazdan ise, bilakis. Garp 
cephesinde, tam bir sükfinet bulunduğunu 
yazıyorlar. Bu gazetelere bakarsanı:ı, 

"Garp cephesi,, , adeta "Sulh cephesi,, dir 
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Cuma, 27. 1 O. 1939 

ve orada bugüne kadar, hiç kimsenin bur- Toplantılar, davetler: 
nu kanamamıştır. 

12.30 Program ve Memleket saat ayan, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği (Pi.), 13.30/14.00 Müzik (l{a
nşık program - Pi.), 18.00 Program, 
18.05 Memleket saat ayarı , Ajans ve Mete
oroloji haberleri, 18.25 Türk Müziği (Fa
sıl heyeti), 19.10 Konuşma (Haftalık spor 
servisi), 19.25 Türk Müziği. Çalanlar: Ve
cihe, Fahire Fersan, Refik Fenıan. I -
Okuyan: Radife Neydik. l - Segah peş
revi, 2 - Bimen Şen - Segah şarkı: (Sun· 
da içsin yar elinden), 3 - Arif Bey - Se
gah şarkı: (Olmaz ilaç sinei satpareme), 
4 - Sel. Pınar - Hüzzam şarkı: (Aşkınla 
sürünsem), 5 - Bimen Şen - Hüu:am şar
kı: (Sükı'.l.nda geçer), 6 - Hiiz:ıo:am saz 
semaisi. il - Halk türküleri (Mahmut 
Karındaş ve Sadi Yaver Ataman), IIl -
Okuyan: Melek Tokgöz. l - Rifat Bey -
Hicaz şarkı: (Niçin bülbül figan eyler), 
2 - Nubar Tekyay - Hicaz şarkı: (Ağla· 
mış gülmüş), 3 - Nubar Tekyay - Hicaz 
türkü: (Şu Izmirden çekirdeksiz nar ge
lir), 4 - Şemsettin Ziya - Uşşak türkü: 
(Şu salkım söğüdün altı daima), 20.10 
Temsil. 

Bu gazetelerin sayfalan da, bu iddi.l.ıyı 

isbata çabalryan yazılar, ve nüktelerle do
lu. Mesela, bu maksatla yapılmış bir kari
katürde, neferlerine emir veren bir zabit 
görünüyor. Zabit, neferlerine: 

"- Dikkat .. Diyor. Garp cephesine yak
laştık. Bundan sonra, ayaklannıztn uçla
rına basarak yürüyün: Zira herkes uyu
yor! 

• 

Konferans 
Bu akşam saat 21 de Nişantaşında $işli 

Halkevinde Edebiyat öğretmeni Muvaffak 

Hüsnü Benderli tarafından (Tevfik Fikret 
ve son münakaşalar) mevzuunda faydalı 

bir konferans verilecektir. Herkes dinliye
bilir. 

21.10 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Bana gelince, radyodan dinledlitim ha- ı 
vadislere bakarak, bu ikinci iddiada bulu- 1 

nan Fransız gazetelerine hak veriyorum: 
Garp cephesinde, hakikaten, mütekabil 

bir sükunet, hatta uhuvvet hüküm sür
mektedir. Hatta, bundan bir müddet ev
vel duyduğumuz bazı havadislere inan
mak lazım gelirse, o cephedeki hayat, 
cephe gerilerinde yaşıyanları imrendire· 
cek derecede sikin ve neşeli imiş. Bu yüz
den, gönüllülerin çoğaldığı bile söyleni
yor! 

T I YATRO L~ 

Hasan Ferit Alnar), 1 - Handel "Con
certo Grosso,. , 2 - Beethoven: "Z nci 
Senfoni., (Re majör), 22.00 Memleket ıa· 
at ayarı, Ajans haberleri, Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambi :ı - Nukut Boraaı;ı (Fi· 
yat). 22.20 Müzik (Cazband - Pi.), 23.25<' 
23.30 Yarınki prcgram ve kapanı~. 

Cümhuriyetin On altmcı yıl bayramını 
tesadüf eden 

Hem zaten, şu anda, sade Garp cephe
sinde değil, bütün dünyada, bariz bir ııü

kO.net seziliyor. Eskiden, harpten, feHl.ket
ten bahseden büyükler, şimdi lisımlarım 
tamamen değiştirdiler: Simdi hepsi de si
Hihları bırakmaktan, dünya sulbünü kur
tarmaktan, harp tehlikesini yeryijzünden 
tamamen kaldırmanın çarelerinden bahse
diyorlar. 

Halbuki, harpten evvel böyle miydi? O 
zaman, her diplomat, adeta, canlı bir ba
tarya gibi ateş püskürmüyor muydu? 

Meğer, tevekkeli değil, şair: 
-~- .tiazır ol ceruı:e. e2cr. is er ısen sulbü 

salilil,. 

Demiş. 

Bu manzaraya bakınca: 
"- Hay Allah koparanlardan ra~ ol· 

sun: Şu harp koptu da., bu sayede biraz ... 
Sulh yiizü ırördük 1- rnv .. •imi:ı ..... ımi
yor mu? 

Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmı: Tepebaliı saat 20,30 da 

AZRAiL TATiL YAPIYOR 

Komedi Kısmı İstikıat caddesinde 
Bu akşam saat 20.30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 
---o---
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da ilk defa 
(KADINLARIN BEÖENDİÖİ) 

28.10.1939 Cumartesi, 
29.10.1939 Pazar, ve 
30.10.1939 Pazartesi günlerine mahsuı 

üç günlük hususi program ayrıca ne§redi-

lecektir. • 
Her gün yalnız kısa dalıta 31,7 m. 9465 

kc/s postası ile neşredilmekte olan "Ya• 
hancı Dillerde haberler,. saatleri aşağıda 

gösterilmiştir: 

İranca 
Arapça 
Fransızca 

Saat 
0

13,00 ve 18,45 de 
., 13,15 ve 19,45 de 
,. 13,45 ve 20,15 de 

BUGÜN SARAY ve İ PEK' te 

DİKKAT : Filmin Fevka 18.de uzunluğu hasebiyle 
Seanslar: Saat 2. 4,15. 6.30 ve 9 dadır. 

BUGON MA TINELER. 

DEN İTiBAREN T AKSiM Sinemasında 

CHARLES BOYER -

Toplarından ölüm saçan, Torpillerinden 
tufanlar yaratan, Salvo ateşlerinden Okya
nusları titreten, Sema ve ıtöklere ıimşek
ler, kudurmuş denizlere alev ve dehı;ıetler 

" saçan filoların akla sığmayan savaşlar 
arasında geçmiş 

KAHRAMANLIK 1 

AŞK 

VAZiFE FiLMi 
119.veten: EKLER JURNAL 

Telefon: 43191 

ANNA BELLA Türk<;e sözlü 

'------------------------------·---------------' Evet, hadise mühimdi. Istanbulla Anadolu, Mustafa 
Kemal Paşanın - kongre heyeti namına - yaptığı bir 
tamim üzerine biribirile görüşemez, konuşamaz ol
muşlardı. lstanbuldan Anadoluya tek bir telgraf gel
miyor, postalar kontrol ediliyor ve Osmanlı saltana
tının payıtahtı siyasi hacre konulmuş görünüyordu. 

RE..$iT PA$4NIN 
bir sırada ıntihabat işini tesrie teşebbüs etmesi yakın 
bir istikbale aıt olan bu düşüncesinden ıleri geliyoı·· 
du. Ayni zamanda intihabat meselesini ortaya atması 
bir emri vaki ihdas etmek mülahazasına müstenit ol
sa gerekti. Çünkü sarayla Babıalı - belki ayrı ayrı 
düşüncelerle - mebusan meclisinin açılmasını - o 
sırada -- istemiyorlardı. Sarayın, milli felaketlerden 
istifade ederek vatan harabesi üzerinde yeni baştan 
müstebit bir il.iare kurmayı tahayyül etmesi müm
kündü!'. Fakat Babıali, sulhün takarrurundan önce, 
bir intihup yapılmasını manasız buluyor ve bu dü
şüncesine de Osmanlı Imparatorluğundan hangi par
çaların elden çıka~ağı ve hangilerınin elde kalacağı 
anlaşılmadıkça yapılacak bir intihabın kıymeti ola.. 
mıyacağını sebep gösteriyordu. 

Mustafa Kemal Paşanın bu işi nasıl kısa emirlerle 
idare ettiğini göstermek için - Sıvas valisi stfatile -
bana da yolladığı iki tamiın suretini kaydediyorum: 

Sıvas Vilayetine 
1 - Hükumet, milletin sevgili padişahına olan ma

ruzat ve irtibatını kesmekte ve tahakkuk eden hare
keti hainanesinde devamda temerrüt eyled'ğinden 
millet te meşru bir heyet resükara geçi!ıciye kadar 
hükumeti merkeziye ile münasebatı idariyesini. ve 
Istanbul ile her türlü telgraf ve posta mııhaberat ve 
müraselatını tamamen kat'a karar vermiştir. Ma
halli memurini mülkiye, askeri kumandanlarlrı bir
likte bu hususu temin edecek ve netic~yi Sıvasta u
mumi kongre heyetine bildirecektir. 

2 - Tşbu tebligat bilcümle kumandanlar.ı ve rüe
sayı mülkiyeye verilmiştir. 

Kongre Heyeti 

Sıva.. Vilayetine 
Hükiımeti merkeziycnin ittihaz ve takip etmekte 

oldugu mesleki irticakaraneye ve yaşamakta oldu
ğumuz günlerin mehalik ve muhatarat azimesinc 
karsı miidafaai hukuk ve muhafazai mevcudiyet için 
me~lisi millinin intihap ve inikadını temin ve tesri 

·HATIRALARI. ~ 

TEFRiKA 
etmek bugünün en mühim vazifesidir. 

Hükumeti merkeziye milleti iğfal ile mebusan in.. 
tihabatını aylarca icra etmemiş olduğu gibi son za
manda verdiği intihap emrini de türlü türlü esbap 
ile tavik ve tehir etmektedir. Ferit Paşanın, Torosun 
ötesindeki viltıyetlerimizden feragat ettiği, sulh kon
feransına verdiği nota ile sabit ve Aydın vilayetinde 
hudut tahdidine teşebbüsü oradaki işgali emri vaki 
halinde bir ilhak olarak kabul ettiğine delil bulun
muş ve aksamı meşgulei saire için de bunlara benzer 

gafilane ve hainane siyasetile mülk ve milleti :inki
sama uğratacağı kaviyyen melhuz ve meclisi milli-< 
nin inkidadından evvel sulhnameyi imza ile milleti 
bir emri vaki karşısında bulundurmak niyetinde ol
duğu memul bulunmuş olduğundan umumi kongre. 

orduyu ve milleti intibaha davetle berveçhiati husu
satın sürati icrasını mesaili hayatiyei milliyeden ad~ 
ve beyan eyler. 

Evvela - İntihabat hazırlıklarının meriyet mev
kiinde buluna."l kanundaki en asgari müddet zarfın-
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da icra ve ikmali için belediyeler ve müdafaai hukuk 
cemiyetleri faaliyeti tamme ile çalışmalıdır. 

Saniyen - Sancaklardan çıkarılacak mebusların 
- miktarı nüfusa nazaran - adedi hemen tesbit o
lunarak heyeti temsiliyeye şimdiden bilrlirilmelidir. 
Namzetler meselesi bilahare muhabere yoluyla hal
lolunacaktır. 

Salisen - Gerek intihap hazırlıkları, gerek intiha
batın icrasında mucibi tehhur esbabın şimdiden te
emmül ile ref'i ve hiçbir teehbura meydan verilmiye
rek asgari müddet zarfında intihabatın intacı. 

Heyeti T emailiye 
Görülüyor ki, Mustafa Kemal Paşa, Türk vatanı

nın idaresini eline almayı tasarlamış ve kararlaştır
mıştır. Bunun için medeni m illetlerin ihtilal tarihle
rinde görüldüğü veçhile bir meclisi mebusan açmak, 
yani memleketin mukadderatım millet vekillerinden 
mürekkep bir meclise teslim ettirerek şahsan o mec
lise rehber olmak tarikini ihtiyar etmek azmindedir. 
Istanhulla Anadolunun alakası muvakkaten kesildiği 

Must::ıfa Kemal Paşa, henüz işgal altına rlüşmiyen 
yerlerde intihar. yapılmasını hem maksat için kafi, 
hem de yüri.ıtüJecek davayı kuvvetlendirmek nokta
sından elzem buluyordu. Fakat, kanine aleyhine 
umumi hoşnutsuzluk izhar edilmek başka, devlete a
it vazifelere müdahale yine başka idi. Maslahat bu 
zaviyeden tetkik olunursa, Paşanın intihabat için ha
zırlıklar yapılmasını emretmesı tenkit ve itiraza uğ
raması kuvvetle muhtemel bir hareket olarak görü
lebilirdi. Lakin her vali, her idare amiri, her kuman
dan ve hı,_ -;ta her vatandaş o tehlikeli, o buhranlı 
günlerde vatan ve millet mukadderatının Damat Fe
ritler, nazır Adiller ve o ayarda gafiller elinde kal
masından be bir mebusan meclisine intikal etmesini 

(Devamı var) 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
1,11 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl IAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Birbirini 
Tutmayan 
Hükümler 
Evvelki gün, Ziya Gökalp ihtifa. 

li yapıldı. Bu ihtifalde, birçok 
kimseler, Ziya Gökalptan bahsettiler. 
Zaten, bu ihtifal münasebetile bütün 
İstanbul gazeteleri, sütunlarını gün
lerce Ziya Gökalpı tarif, tasvir, tahlil 
eden yazılarla doldurdular. Matbua
tın bu yerinde alakası belki bir müd
det daha devam da edecektir. 

Bütün bu yazılardan, lm sözlerden 
edinilen umumi kanaate göre, tilrk
~ülüğün ve Türkiyede sosyoloji ilmi. 
ilin yaratıcısı olan Ziya Gökalp, dün. 
ya çapında da "büyük alim,, sayıl
mıya bihakkın layık bir şahsiyettir. 

Bu yerinde teşhisler, Ziya Gökal
pın portresinin ana hatlarını tesblt 
eden hakikatlerdir. 

Fakat Ziya Gökalptan bahseden
ler, bittabi daha etraflı tahlillere de 
giriştiler. Ve işte bu tahliller, orta. 
ya - maalesef birbirine zıt - muhtelif 
hükümler, muhtelif teşhisler çıkar. 

dı: 
Mesela bir muharrire göre, Ziya 

Gökalpın, içtimai kanati, nasyonal 
sosyalizme yakındır. 

Bir diğer muharrire göre, Ziya 
Gökalpın içtimai nazariyeleri, muh. 
tacı ıslahtır. Ve zaten, kendisi de, bu 
gilnkü nesilden bu vazifeyi bekle
miştir. 

Biz, bugün, bu slltunda, Ziya Gök
alpın davasını izaha, isbata, tahliJe 
ğirişecek değiliz: Zira bu geniş vazi. 
feyi, bu sütuna ı;ığ....!nabilmck bittahi 
lmkansu:dır. Fakat bu münasebetle, 
diğer Türk büyiikleri hakkında ve. 
rilmis muhtelif hükümleri hatırlıyo
ruz: Yakın bir geçmişte, münevvr.r· 
}erimiz Namık Kemal hakkında miit. 
tefik bir hükiim verememiş, müna. 
kaşalara girismişlerdi. 

Mehmet Akifte de öyle olmadı mı? 
Ona "islimcı., diyenlerle, onu "milli
yetçi,, sayanlar aTa!llında kopan sid
detli münakaşa, günlerce, haftalarca 
aOrmedi mi? 

Muhtelif devirlerde ortaya çıkan 
Tevfik Fikret münakaşası, yeniden 
tazelenmedi mi? 
Şimdi de. ayni ihtilafa. 7.h·a Gö'k. 

alp lhtüali vesile olacak gibi görii. 

aOyor. 
Bize kalırsa, bunun asıl sebehi, 

~flnevverlerimizin. şahsiyetleri tah
Hl ederken, bitaraf davranmamaları
dıl'. Her münevver, onlardan kalan 

eserlerde, kendi şahsi inancına uynn 
ıııatırları, ye onların hayatlarında. 
kendi şahsi davasına uygun taraflnrı 

anyor. Bu yüzden, hü~·ük sahsiyet. 
Ier, muhtelif görüşte insanlar tara
fından çekiştirilen alacalı birer ha:r
rak haline sokuluyor. Ve bu yiizden 

ikide birde çıkıp da, hiçbir miisbet 
netice vermeden kapanan ınünaka~a-

lar, maasclef, onların ruhlarını taciz 
eden m<'cralara kadar süriiklcniyN. 

Bu itibarla, artık, kıymetleri tah. 

ın ederken, bitaraf davranmasını 

3frenmek mecburiyetinde~·iz. Bu hi. 

taraflığı, ve bu gü~, bu mesuliyetli 
vazifenin ara sıra bizden beklediği 

bitaraf dikkati göstermediğimiz tak
dirde, her çıkacak münakaşa, zararlı 

btr çeki~meden farklı olmıyacakfrr: 
Kendi göriislerimize baskalnrını alet 
şeklinde kullanmıya kalkısmaktnn 

bli~·iik hir dikkatle sakınalım; \'e 
şahsiyetleri, kendi df"·alarımızın si

lahı olarak kullanabilmek için tah. 
rif etmiyelim: Zira, bu hata. "kii. 
çük., leri lfümmsuz yere biiyütmt>k
ten, ve "büyiik,, leri haksız yere in
citmekten, hatta hazan küçiiltmck. 
ten başka hiçbir netice vermiyor. Ve 
mlinakaşaları, ekseriya. mevzu edi. 
len "şahı;iyet,, kaybediyor! 

lngilterede bütün fabrikalar geceli gündüzlü çalışarak top, silah ve mühimmat imal ediyorlar. Bu resimde: 
bir top fabrikasında 40 santimetrelik uzun menzilli bir topun nasıl imal edildiğini görüyoruz. 

r Tahrir Müdürü Gö,-z-üy-ı;M-~h-a~,-~i-rl~~- J 
\.. ________ ·-·-·-Fl-11 .................. , ______ _.._.. .... 

O 
nu ilk taruyıfDD • 'daha 
doğrusu öğrenitim • is

tiklal Harbi sıralarında oldu. 
Mustafa Kemali tavsif eden 
bir yazısını okuınuttum. Bir 
cümlesi, gök gürlemesile bera
ber çakan timtek gibi, Abyı 
her hatırladıkça dimağımda ı
tıldar: Onun gözleri için "Gök
lerden alınıp yine göl<lere açıl
mıt adeseler .... ,, diyordu. Ço
cuk ruhumda bu tarif, silinmez 
bir aydınlık, feza ve bol renkli 
bir ali.imi sema yaratmıttı. 

Artık imzasını aramak zevkli, 
ihmale katlanmıyan bir ihtiyaçtı. 
Duygularıma ortak genç arkadaşla
rım da vardı. "Teceddüt Edebiyatı 
tarihi,, ni, nadide bir sana-:: sergisi
ni temaşanın göz kamaşmalarile 

selamladık, Hamide yükselttiği a
bide önünde - müeessır kadar e
ser için de - hep huşu ile eğildik, 
Fikreti didikliyen ten.1<ıt!erini üzü_ 
lerek okuduk. Ve Cenapla müna. 
kaşası - edebiyat ve matbu~t ha
yatımızın belki tek ideal fikir mü
cadelesi- şüphesiz bütün bir genç
liğe sade edebiyat değil, bir edep 
ve efendilik dersi de oldu. 

Kim derdi ki, anayurdun bir kö
şesindeki meclüp çocuk, yıllarca 

sonra, sanatın bu yeni Habi!.:>ile, 
yazılarını neşreden gazetenin sek
reteri olarak karşılaşacak? 

B ir gün Cumhuriyett~ki y:ı-
zı odamıza yayvan, reftar, 

ve telaşlı gözlerle, ciddi, septik du
daklı bir zat giriyor. Abidin Da
verle bir kaç saniye ko11uştuktan 
sonra. ikisi birden bana döndüler. 
Tuhaftır, o güne kadar resmini bi
le görmediğim İsmail Habiple kar
şılaşınca, içimde bir his belirdi. 
"Mutlaka o olacak!,, t.Jstadım Da
ver, hazan işaret flaması gibi de 
kullandığı kalemile beni gösterdi: 

_ Yazılarına bey bakar! 
Onunla böylece adsız sekreter 0 _ 

larak tanıştım. Avrupadan yeni 
dönmüştü. Beş asır Türk şarkıları
nın gülbangı içinde akan Tunanm 
aşina kıyılarından koça bir tarih 
rüyası alıp getirmişti. "Tunadan 
Batıya,, uzanan edibi, pek çok go
nüller sanatın bir "Kanuni.. si gibi 
takip ediyordu. Lakin "neden bu 
kadar tezat?,. diyorlardı. 

Evet, niçin hep tezatla !iyellen
miş bir hilkat oyası ki. duyguları
nıza dolanıp ruhunuza dolarken, 
- belki güzel, belki hoş -, fak at 
ek yerleri gibi, müfekkirenizin cil
dine zaman zaman doltunarak sü. 
rünüyor? Niçin üstat. narin kele
bekler, ve körpe kızlar gibı çiçek
ler bezenmiş nefis bir bahar saba-

H©ılbüp 
~n: Feridun Osman 

hr getirdikten sonra, bir de levha
nın arkasındaki abus kışla ilikleri
nize kadar titreterek müşahedenı
zi çimdiklemekten hazzediyor? 

Bir gün onunla berab~r matbaa
dan çıkıp karşıya geçtiğimizi ha
tırlıyorum. Vakıf Hanı önlerinde 
durakladı. Akşamın ilk karanlıkla
rı arasında Jenduhalaşarak Yeni
camii büsbütün yutmıya çalışan bi
nalara dik dik, haşin - ve diş gı
cırdatarak - baktı ve mazisi es
kimiş bir sanat cürmünün yüzüne 
tükürür gibi, boşluğa söylendi: 

- Şu yapılan sanatla, ~u sanata 
yapılana bak! 

Ben Yenicamiin - ve Yenicami 
gibi bütün şaheserlerimizin - yıl
dızsız geceleri andıran sahipsiz bir 
ihmal karanlığında unutuluşunda
ki acılığı ilk defa o dakikada duy
dum. 

Üstadın tezatları harikalı bir in
şa üslubu, (empozan) bir sanat mi
marisi olmaktan, günclelik nayatı
nın hareket ve hadise izahlarına 

kadar inmiştir filhakika... Belki 
ondan "doymak için yemclt yemek 
icap eder - Yemek yediğini anla
man için doyduğuna kani olman la
.zım!,. tarzında şataretli perçin re
çeteleri dinliyebilirsiniz! Ama biz_ 
zat hayat ve sanat te bir çok tezat

, ların imtizacı veya - haydi üstat 
gibi konuşalım! - mizaçların te
zadı değil midir? Tabiatte bile sırrı 
meçhul aykırılıkların ahenginden 
kurulmuş terkiplere "güzellik,, de
miyor muyuz? Tekmil yapısı hep 
zaviyei kaimelerle bölünmü~. bü
tün çizgileri muvazi, müstatil veya 
murabba bir insana ne dersiniz? 
Ağzımızla gözlerimiz arasında bur
numuzun da ufki oluşunu bir an 

LOK_MAN HEKiMiN öGOTLERİ . 

Y aşh Adamların Öksürüğü 
J htiyarlann öksürüğii demi· 

yorum, çünkü gençlik ve 
ihtiyarlık daha ziyade ruh işidir. 
İnsan yaşça genç olur da ruhu ih
tiyarlamış bulunur. Buna kare\ılık 
nice ihtiyarlar vardır ki gönülle. 
rinin hala taze olduğunu isbat e. 
derler. Halbuki öksiirük yaş me· 
selesidir. Onun için öksiiriiğii ya
şa göre ayırdetmek daha aoğru o. 
lur. 

İnsan yaşlandıkça • gönli.i taze 
kalsa da - nefes borularının i<;cri
sini kaplıyan zar incelir, onun a
rasında bulunan ve ifrazat yapa
rak nefes borularının bosluklarmı 
daima ıslak tutan giiddcl~r azaldı
jfından horuların iri kuru kalır ... 
Kimisinde de - aksine - ince zar 
kahnlaşır, guddcl<"r hii~·iir ve nefes 
borularının içerisi fazlıı srılu olur. 
Bunun azı da, fa1lası da zararlı
dır: havadan gelen mikropların 
daha çabuk ~·eı:lesmelcrine sebep 
olurlar. Ondan dolayı, insan ya~
landıkça öksiiriiğr. dal•a kolav ttı. 
tulur. _göğiis ne7.lcsi ilk yıllarda 
mm·akkat olurken, yavaş yavaş 
mii71ninlesir. 

Nefes borularının :yaslıhğında 
tabii olan bu haline hir de akci
ğerin • vas il<'rledikce - kiidildii
ğiinii v; n"escinin pa~uk gibi ~·u
musadıl'ını ilave ederseniz ,·aslı 
aıfamla;I' zatiirrie hastahğ-ını~ ni
dn cahuk geldii!ini ve niçin tehli
feli olduğunu daha İyi anlarsınız. 
Ya,.Jıhğın sr.hen oldu~u <"n miilıiın 
mukavemctsizliklndcn biri de gö. 
ğfü;te me~·dana ~ıkar. 

Göğiis nezlesi hic-hir ya ta hosa 
ı:ı:idccek bir sey dcğibe de, hcniiz 
ilerlememiş bir ;ı,·aşta gelirse ken-

d~ kendine bile geçer ''e nihayet 
bırkaç gün sonra dinlenmeye se. 
hep olur. Halbuki yaşlılıkta gelin
ce ıniizmin olarak ~·erlesmek icin 
en ıniisait zemini bulur. Onun için 
öksiirük yaşlılığın daha uzaktan i. 
şitilen en bariz alametidir: insan 
apartımanında otururken mcrdi
\'cnden çıkan kimsenin. ağır aihr 
basan ayak seslerini duymadım 
önce. öksiirmesinden yaşlı olduğu. 
nu farkeder ... Bu miizmin öksiirü
~ün öksürenin kendisine \'e işiten. 
lere verdiği rahatsızlıktan başka 
~irkin bir hassası - bilirsiniz - pek 
de kirli olmasıdır. 

Müzmin öksiiriik can sıkacak 
bir şey olmakla beraber, ~·aşlılıkta 
öksürüğün bu neticesi gene en ha
fif olanıdır. Bayağı bir nezle ya 1ı 
adamda zatürrieye sebep olunca 
ondan kurtulmak umudu ancak 
dörtte birdir. 

Onun için yaşlılıkta öksürüğe 
hiç tutulmamak şüphesiz daha iyi. 
dir. Bunun icin de ilk tedbir. gönlii 
taze tutmak. fakat \'iicudii ihti~·ar. 
ca yaşatmaktır. İhtiyarca ~·asamcı
nın nasıl olacağını siiphcsiz bildi. 
ğiniz icin tarife kalkısmı~·ac-ağıın. 
I<'akat fanila gömleğin göğsü mu. 
hafaza ettiğini hatırlatmak iste. 
rim. Genç ya" a ona alısnıanııs ol
l'anız bile ~·aşlılıktı\ onu unutma
mak iyi olur. 

Öksiiriik gelince de. hele hafif 
bir ate~le birlikte gelirse, hemen 
yatakta tanı istirahat, sıcak şey
ler İçmek, yemeği bile • zaten ha· 
fif olarak · yatakta yem<'k... Bir 
de göğüs h<'kiminize muayene et. 
tirirseniz ihtiyat göstermiş olur
sunuz. 

düşününüz! O ne rüyeti imha e
den korkunçluktur o? 

Habip, hilkatin bu estetik oyu. 
nunu yakalıyan sanatkardır ve yek
nesaklığın bozkırları üzerine ser
piştirdiği tezat vahalarında sade 
ibdaının çiçekleri değil, sanat ale_ 
mimizin hadise jurnalcisi çehrele
ri de gülümser. 

••• B aşım,- dünyanın dört köşe 
sinden kopup gelerek masa. 

ma konmuş haberler arasınd:ı dal
mışken sert. fakat biraz ihtiyatlı 

bir sesle. doğruluyorum. Habip, ba
na elinden evvel, serzenişini uzatı
yor; Ne yaparsınız, her şeyden ön
ce, yahut her şeyden fazla münak
kittir! 

-Neredesin yahu? Sen örüm
cek gibi bu ağın içinden hiç çıkmaz 
mısın? Karşıya geçip bir hava al
maz, bir dostuna uğramaz mısın? 

- Biliyorsun üstadım, biz insan
ların "yaşadığı,, ve uyuduğu za
manlar çalışıp, uyandıklarında is
tirahate çekilen bir taifeyiz .. 

- Canım, eve gel oir akşam, bL 
raz oturup çene çalarız .. 

- Bizim odada o kadar çene ça
lınır ki, çalınmanın bu kadar mü
bah ve bol olduğu başka bir yer 
yoktur ve daha garibi ertesi günü 
bütün dünyanın çalacağı çeneler i
çin de "gıdayı~ akşamdan hazır

lamıya mecburuz! 
- Peki yahu, bir taksiye atla, 

Abdullaha gel bari.. 
Apartmanında semih ve miite

vazi bir ev sahibi olan Habip, Ab
dullahta; Serhatte dost ağırlıyan 

bir Uc beyidir! Orada her gün bir 
sofra kurulur. her akıam bir şölen 
verilir ve ağızlarda, İsmaili Rabba 
kurban olmaktan kurtaran kuzu 
hallolurken Habibin ağzından şak 
rak mısralar dinlenir. 

lf lf lf 

M asamın yanına. sağıma otu
ruyor: "Sana yazıyı hazır· 

layıp getirdim ama, eliyor, bir da
ha göz atayım da .. ., O ne? Üstat 
cebinden uzun kağıtlar, ve kurşun 
kalemle lastik çıkarıyor. Beğenme
diği kelimeleri ısrarla silerek yeni
lerini yazmaktadır. Bronz yüzünde 
gözleri hışımla yalnlanan o me
habetli edibi, kaynayan bir zeka
nın hararetile saçlarında şafak at
mış, feveranlı dimağı düşün, bir 
de şu yanımda, bir ilk mektep ço
cuğu gibi. müsveddesinde bir keli
me bozukluğu, tek bir nokta hatası 
bırakmamak için ter döken adamı 
gör .. 

Habip, ömrü sekret~r masa5ile 
mürettip kasası arasmdaki bir kaç 
saate sığan müsveddenin bile ça. 
murları silinip tozları alınmamış 

bir deste çiçek gibi karışrk ve pe-
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ta~!#lıffi~ 
Kış Yardımı 11..--ı-.,.o.: 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H arp, harbe girsin Yeya girmesin 
her memleketin iktısadi sey

rini sarstı. Yiyecek ve giyec~k eşya
sında olduğu gibi odun Ye kömür fi. 
yatlarında da nisbi bir çoğalma mey. 
dana gelmi~tir. Harbin tevlit edeceği 
kıtlığı gözönüne getiren, ve kudreti 
yeten birçokları evlerine bir miktar 
erzak biriktirmek lüzumunu da hic;
settiler. Fakat kenar mahallelerde, 
günü güniine yaşıyan in~anların böy
le uzak bir tedbiri almak değil, bir. 
ka~ gün sonra şimal rüzgarının ko. 
natlanna binip, fakir kulübesinde 
kendini ziyarete gelecek olan kışR, 
karşı koyacak en zaruri müdafaa ted
birleri dahi yoktur. 

Harp '·azi~·etinden doğacak müş
küllere karsı. her halde İçtimai Mu. 
avenet Vek,alcti, Dahiliye Vekaleti 
her seneden fazla içtimai yardım ted. 
birleri alacaklardır. Fakat buna ila· 
ve olarak her şehir belediyesinin şim
diden kun·etli teşkilatlarla hazIT. 
!anmaları lazımdır. Bu önümüzdeki 
kı ı, normal senelerin içtimai yar. 
dım teşkilatlan ile karşılamak müm· 
kün değildir. Yarınki harp için or
duyu. orduda vazife alabilecek kadın 
erkek her ferdi seferber ettiğimiz gi. 
bi, bu içtiınai yardım teşkilatında va
zife alacak unsurları da şimdiden 

teşkilatlandırmak, muayyen prog
ramlarla işe davet etmek mecburiye
tindeyiz. 

Her memleket bu sahada geni' 
tedbirler alıyor. Modada yaşıyan her 
İngiliz ailesinin ihtiyar veya genç 
bütün kadınları neferler için yün ce.. 
ketler öriiyorlar. Bu işleyen teş

kilatın, dünyanın her tarafına yayıl· 
mış fertlerine verdiği bir kumanda
dır. Biz kendi topraklarımızda yaşı. 
yan, hayatta muayyen bir vazifesi 
olmıyan bütün kadınlan gönilllil ola. 
rak bu işe daYet edebiliriz. Bundan 
başka resmi bir şekilde içtimai yar
dımı daha geni · ölçülerle, iktısadi, 

içtimai, kültürel, her bakımdan da
ha kuvvetli bir teşkilatla. hw,ekete 
geçirebiliriz. Bunun zamanı gelmiş
tir. Bu sadece norm~l bir kış yardımı 
değil, bir harp hazırlığıdır. Geçirdl
ğimi7. her gün zarardır, büyük facia
ların kar ·ılığıdır. Bu hususta hük(a. 
metin ve belediyelerin süratle faa. 
liyete (eçeceklerini iimit ederiz. 

Pazarhksız Satı§ 
Kanunu Meselesi 

Ankara, 26 (TAN) - Ticaret Ve
kaleti, pazarlıksız satış kanunu üze
rindeki tetkiklerine devam etmekte
dir. Vilayetlerdeki alıikalılardan bu 
kanunun tatbik şekli hakkında soru
lan mütalealar ve istenilen malıimat 
gelmiş ve tetkikine başlanılmıştır. 

Bu kanunun tatbikinden elde edi· 
1en neticeler kanunun bugünkü şek· 
lile arzu edilen faydayı temin etme
diğini göstermiştir. Yapılmakta olan 
tetkiklerden alınacak neticeye göre, 
kanunun tadili veya tamamen mcri
yetten kaldırılması cihetine gidile-

1 cekt-ir_. ____________________ __ 

rişan, gözönüne çıkmasına katlana· 
mıyan sanatkardır. 

*** O en büyük heyecanını "Tuna-
dan Batıya., eserinde, Çanakkaleyi, 
Anafartaları yazarken çekti. Tür
kün benzeri az bir şahamet desta
nını yazmak kadar. o harikanın 
halikini yazmak ta vardı. Makale. 
ler bitip Ebedi Şefin görmesi rica
sile Ankaraya gönderildikten ı>on· 
ra Habip, vakit vakit hulyalı ve 
zaman zaman sıtmalı gibi durgun, 
uzun günler geçirdi. Nihayet ona, 
Atanın kalemi mahsusunda.1 döne11 
yazılarla, imtihanda tam numara 
almış bir çocuk bayramı içinde, o
dama girerken gördüm. Hepsini 
birden söylemiye çalışarak haykı
rıyordu: 

- Yazılar geldi! Beğenmiş! Tek 
kelime bile değiştirmemiş! 

O Batıdan dönüşü b0yle bir im
tihan ve öyle bir yüksek zaferle 
de tamamlamıştı .. 

••• Biliyorum, onu anbtamachm; 
darbuka ile Betoveni nasıl çalarsı
nız? Ben de yaptığım karalamanın 
üstünde kalana bakıp şöyle diyo
rum: 

- Şu anlatan sanatkarla, şu sa· 
natkarı anlatana bak! 
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İtalya 'Niçin 
Memnun 
Olmadı? 

(Başı 1 incide) 
nize sirayet~~e muhalif görünüyor
du. O halde bu ittifaka nasıl itiraz e
decekti~ Bahusus İngiltere ve Fran
saya dostluğu, bitaraflığı. sulhper. 
verliği hakkında mütemadiyen temi
nat veriyordu. Londraya gönderdiği 
sefirine İngiltere ile dostluk münase
betleri tesisi vazüesini vermişti. 

Fransa, İtalyanın verdiği teminata i. 
nanarak huduttaki şehirlerde gecele. 
ri şehirleri karanlığa boğmak tedbi
rini terkettiğini ilun ediyordu. Bü
tün bu şartlar içinde İtalyanın, ta. 
rna~n tedafüi mahiyette bulunan, 
sulh ve emniyeti korumaktan başka 
bir gayesi bulunmıyan bir ittifaka 
itiraz etmesi mantıki olmıyacaktı. 

Onun için ilk günlerde İtalyan mat. 
buatı mütalea b,..yanından içtinap et
tiler, İtalyan resmi mahafili vaziyeti 
tetkik ile iktifa ettiklerini bildirdi
ler. 

Bu sükut ve tereddüt de~resi u. 
zun sürmedi. Nihayet Italyan 

hükılrnetinin fikirlerine tercüman o. 
lan Gayda, Giornale d'İtalia gazete
sinde baklayı ağzından çıkardı. Gay
da, Türk • İngiliz • Fransız ittifakı
nın çemberleme siyasetine dayandı
ğını. Türkiyenin bu ittifaka girmekle 
Akdenizdeki muvazeneyi bozduğunu, 
Balkan antantındaki vaziyeti ı:ıüp
heye düştüğünü söyliyerek Türkiye. 
vi Balkanlardan atmak lazım geldi. 
°ğjne işaret ediyor ve İtalyanın Arn:-ı
vutluğu işgal ettikten sonra bir Bal-

. kan memleketi olduğunu, Balkanla. 
rın mukadderatı ile yakından alaka.. 
dar bulunduğunu söylüyor. 

İtalyan resmi mahafili bu kadar
la da kalm1yor. Balkanlarda Türki
yenin haricinde yeni bir Balkan blo. 
ku teşkiline teşebbüs ediyor. Rom::ı. 
da Balkan devletleri murahhasları

nın iştirak edeceği bir konferans ha
zırlıyor. Bu konferansta Macaristan, 
Romanya. Yugoslavya, ve Bulgaris
~ ürekkep bir Balkan bloku. 
nun temelleri atılacağı söyleniyor. 
Ve esefle kaydeclJİim ki, bu projeyi 
Romany~ ve Yugoslavyada iyi karşı
layanlar ve alkışlayanlar bulunuyor. 
Bulgaristanda da, Romaya ailevi bağ
larla bağlı bulunan Kral Boris. İtal. 
yanın bu projesine tarafdar görünü. 
yor. 

İtalyanın maksadı aşik~rdır: Al
manya Balkanlarda eski rolünü kay
betmiştir. Sovyet Rusyanın onun ye. 
rine kaim olması tehlikesi karşısında 
bazı Balkan devletleri endişeye diiş. 
müşlerdir. Türkiye de, falyanlara 
göre, İngiliz ve Fransızlarla an1aş

mak suretile Balkan paktından ayrıl
mıştır. O halde Balkanlarda nüfuz 
tesisi için italyaya fırsat düşmüştür, 
bu fırsattan istifade etmek lazımdır. 
İşte İtalya, bu fırsattan istifade endi. 
şesile, ilk iş olmak iizere şimdiye ka
dar Balkanlarda sulhün en kuvvetli 
garantisi olduğunu isbat etmiş bulu
nan Balkan antantını dağltmayı gaye 
edinmiştir. Türkiye ve Yunanistan 
İngiltere ve Fransaya bağlıdırlar, hi
naenaleyh Balkanların haricinde 
kalmalıdırlar. Buna mukabil Maca. 
ristanla Bulgaristan İtalyanın hima. 
yesi altında teşekkül edecek olan 
Balkan blokuna girmelidirler. 

İtalyanın Türk - İngiliz - Fransız 

ittifakına karşı cephe almasının se. 
beplerinden biri de budur. Bu sayede 
Balkanları elde edeceğine kanidir. 

Bizim ötedenberi tezimiz şudur: 
Balkanları yine Balkanlılar 

kurtarabilirler. Balkan devletleri bir 
araya gelip kendi başlarına bir 'ı<uv
vet teşkil etmedikçe, şu veya bu em
peryalist devletin ihtiraslarına ve si. 
yasetine alet olmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bu da onlan sulhe de. 
ğil, daima tehlikeye sürükliyecektir. 
Dün Alman nüfuz ve istilası Balkan
lar için ne kadar büyük bir tehlike 
idiyse, bugün İtalyanın Balkanları 
nüfuzu altına alması da o kadar bu
yük bir tehlikedir. Balkan devletle. 
ri Romada değil, kendi aralarında 

toplanmalı V7 kendi mukadderatlan. 
nı kendileri tayin etmelidirler. 

Yoksa İtalyaya güvenerek eski 
bağları da bozmak, Balkan devletleri 
için en kuvvetli sulh ve emniyat 
mesnedini kaybetmek olur. Balkan 
devletlerinin bu oyuna aldanacakla-

TAN 

Chamberlain Digor ki: Cenubi Amerika 
Ve Avrupa Harbi 

"AlmanyayaHak ettiği 
Cevabı Vereceğiz,, 

Londra, 26 (A.A.) - Reitz, radyo 
ile neşredilmiş olan bir nutkunda, 
Cenubi Afrikanın şimdiki harp kar. 
şısındaki hattı hareketini açıkça tarif 
etmiştir: 

(Başı 1 incide) 
edildiğini, birinin ağır hasara uğra
tıldığını, diğer birinin de tahrip edil. 
diğini anlatmış ve sözlerine şöyle de. 
vam etmiştir: 

lüşmeler). 

B. Ribbentropun hakikati tahrif 
etmiş olması İngilterede hiç kimseyi 
hayrete düşürmez. 

Von Ribbentropun, dünyadaki bi
taraf müşahitleri aldatmak teşebbü
sünde de muvaffak olamadığına dair 
elimizde bir çok deliller vardır. Doğ. 
rusu ben şu ümidi besliyorum ki, 
Almanyadaki bütün imhalara ve talı 
riflere rağmen, hakikatin nerede bu
lunduğunu gören müşahitlerden bir
kaçı halen mevcuttur. (Alkışlar). 

Hatibin başlıca tezi şu idi: Harbi 
istiyen ve tertipliyen Almanyl'l de -
ğil, İngilteredir. 

Bütün dünya biliyor ki, bu doğru 
değildir. (Alkışlar). Bütün dünya bi
liyor ki, harbe mani olmayı İngilte
re hükumeti kadar şiddetle istemiş, 
sulbü siyanet etmek için onun kadar 
muhataralara atılmış hiçbir hükCtmet 
yoktur. (Alkışlar). 

Harbin sebebine müteallik olan e. 

"Cenubi Afrikayı, oraya el uzat
mak isteyen kim olursa olsun müda. 
faa edeceğiz. Afrikanın Büyük Bri
tanya camiasına mensup olan diğer 
arazisinin müdafaasına yardım ede. 
ceğiz. 

Cenubi Afrikada Almanlara taraf-
dar unsurlar yoktur. Nazi tahrikatçı. 
ları ile propagandacıları tevkil ve 
hapsedilmiştir. 

Diğer taraftan Tanganika, ile hi
maye altında bulunmakta olan diğer 
memleketler tehdide maruz kalacak 
olurlarsa bütün kuvvetimizle bu teh. 
dide karşı koymak için işe girişece

ğiz." 

Kanadada yeni intihabat 
Ottava'dan gelen haberlere göre 

Kanadada yeni Meclis intihabı bi~. 
miş ve Kanadanın harbe girmesine 
aleyhtar olan liberal birliği karşısın
da liberal parti esaslı bir zafer kazan. 

"Denizde Almanlar denizaltı har
bini şiddetlendirmişlerdlr. Bunu bek
lemekte idik. Sizi temin ederim ki, 
bu sahada da düşmana nazaran ü.s. 
tünlüğü muhafaza etmekteyiz. Düş. 
man taliin yardımile bir iki muvaf
fakiyet kazanmıştır. Fakat muhare
benin başlangıcında torpilleyebildi. 
ği miktarı bir daha elde etmiye mu. 
vaffak olamamıştır. Denizaltı gemi. 
leri üslerinden ve deniz yollarının 

birleştiği mıntakalardan gittikçe da
ha uzaklarda faaliyette bulunmrya 
mecbur olmuşlardır. Bu suretle deni
zaltı gemilerinin faal!7et sahalarında 
ticari seferler yok gibidir. Düşman 
denizaltı gemilerinin tahribinde gün. 
den güne elde etmekte olduğumuz 

daha büyük muvaffakiyetler günün 
b . · d ı· t• · · t hd·t d b · saslı bütün vesikları tam bir sami- mıştır. 
ırın e ıcare ımızı e ı e en u sı-

lahın ortadan büsbütün kaldırılabi1e- miyetle neşrettik. Hadiselere göre, 

ce~ine dair bize ümit vermektedir." 
Bundan sonra son günlerde beş 

İngiliz vapurunun batırıldığı haberi. 
nin doğru olup olmadığı birçok me. 
buslar tarafından sorulmuştur. 

Chamberlain demiştir ki: 

"Bu, batırılan vapurdan biri. 
Döyçland nammdaki Alman cep 
kruvazörü tarafından bir müddet 
evvel batırılan İsto Negatc gemisi
dir. Fakat bunu da yeni öğrendik. 

Beş vapurun tonaj mecmuu 22.715 
tondur. 
Diğer taraftan birçok Alman va. 

purları deniz kuvvetlerimiz tarafın. 
dan zaptedilmiştir. Bunlar 8863 ton
luk Föbus, 5896 tonluk Glarya. 1375 
tonluk Buyanka, 5864 tonluk Posei. 
dan ve 6369 tonluk Biskaye vapur
larıdır. Ayni zamanda 4574 tonluk 
Gongenhayn vapurunu da takip et. 
tik. Fakat .süvarisi gemiyi bize bırak 
maktansa, batır.mayı. tercih ettL Düş. 
man bu suretle ceman 33 bin ton-ya
ni bizden altı bin ton fazla kaybet
miş oldu. Bu rakamlar bahri gani
metler mahkemesince kontrol edil
melidir. 

Şurasını kaydetmek gerelttir ki. 
Alman denilaltı gemileri, gittikçe, 
daha gayri me_şru şekilde hareket et. 
mektedirler. Gemileri habersizce ba
tırmayı usul ittihaz etmişler denile
bilir. Ekseriya, batırılan gemilerin 
yolcuları ve tayfası, ufacık tekneler 
içinde dalgaların keyfine terkedil. 
mektedir. Bilhassa, Yarkshire vapu. 
runun batması asker kafılariyle, as. 
ker çocuklarının ölümlerine sebep 
oldu. 

Bu kadınlar ve çocuklar Uzak 
Şarktan memlekete dönüyorlard'l. 
Buna benzer diğer bir vaka da, Bre
tagne Fransız vapurunun batması. 

dır. Bu vapur da habersiz batırıl. 
mıştır. Vapurda pek çok kadın ve 
çocuk vardı. Bunlardan 14 kjsi ka
yıptır. Bt.ı alçakça harp ediş tarzını 
takbih için kafi derecede kuvvetli 
kelime bulamıyacağız (Alkışlar)" 

Ribbentrop 'a Cevap 
Mister Chamberlain daha sonra 

Almanya Hariciye Nazırının son 
nutkuna cevap vermiş ve şu sözleri 
söylemiştir: 

"Berlinin, 12 teşrinievvel tarihli 
beyanatımda izah ettiğim vakıalar 

hakkındaki Alman hükumeti noktai 
nazarına dair hiçbir işarda bulunma
dığını, geçen hafta Avam Kamar:ı
sında bildirmiştim. 

Bugünlerde, Berlinde, nazi şefleri 
arasında uzun istişareler yapıldı. 

Muhtemeldir ki, Alman Hariciye 
Nazırı tarafından söylenen nutuk 
bu görüsmelerin neticesidir (Gülüm
semeler) Alman NaZlnnın bu nut. 
kundaki müteaddit teferrüatı tefsir 
edersem, Avam Kamarasına vakit 
kaybettirmiş olmaz mıyım? (Gü-

rını zannetmiyoruz. 
Türkiyeye gelince, Türkiyenin hiç 

kimseye karşı tecavüz arzusu yoktur. 
İngiltere ve Fransa ile anlaşması Bal. 
kanlarda muvazeneyi bozmadıktan 

başka, emniyet ve sulhü kuvvetlen. 
diren bir amil olmuştur. İtalyanın 
telaşa diişmcsinin hakiki sebebi de 
budur. 

hakkımızda hüküm verfimesinden 
ve bitaraf müşahitlerin azim ekseri
yetinin lehimizde olmasından mem
nunuz. 

Neville Henderson, BerlJ.ndeki mis
yonuna dair verdiği son raporda Von 
Ribbentropun, Hitleri Polonya a
leyhindeki kararlarını vermiye teş.. 

vik ettiğini zikreylemekteclir. Von 
Ribbentrop, İngilterenin harp etmi
yeceğine, Hitleri, son dakikaya ka
dar iknaa çalışmış, İngiliz siyasetinin 
1933 tenberi, Almanya aleyhine harp 

Sovyet ·Macar Münasebatı 
Moskova, 26 (A.A.) - Yüksek Sov 

yet meclisi riyaseti, Şaronof:.ı Sovyet 
Rusyanın Macaristan elcilii?'ine tayin 
etmiştir. 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Macaris
tanla Sovyet Rusya arasmda iktısadi 
müzakerelerin pek yakında başlıyaca 
ğI ve Macar heyetinin teşrinisani a~ 
yının ilk günlerinde Moskovaya gL 
deceği söylenmektedir. · 

hazırlamaktan ibaret oldu~nu söy- Erdekte ihtiyaçlar 
liyen de, şimdi ayni adamdır. (Gü -
lüşmeler. alkışlar). Erdek, (TAN) - 1933 te baştan-

Müstakbelin tarihcileri tarafından başa denilecek mertebede yanmış o
tetkik edilecek meselelerden biri şu lan kasabamızda yeni yeni binalar 
olacaktır: Von Ribbentropun, gerek yaptırmak istiyenler çoksa da, müs
bizim siyasetimizi, gerek İngiliz mil- takbel şehir planı tanzim ve ikmale
letinin siyasetini anlamak hususun- dilmediği için bu mümkün olmamak

daki kabiliyetsizliği, devrimizin bü· tadır. 
yük hailesinde ne dereceye kadar a- Erdeğin içilecek suyu yoktur. Hal-
mil olmu tur? __________ , buki civarında tatlı memba suları 

Cevabımızı Vereceğiz çoktur. 
Chamberlain, daha sonra Von Rib- Diğer mahsulatından başka senede 

bentropun, Rusyayı Britanya impa- üç milyon kilo zeytin alan Erdeğin 
ratorluğu aleyhinde harbe davet ar. mesela yalnız bu mahsu]tinden kilo 
zusunda göründüğünü kaydetmiş ve: başına pek az bir yardım parası alın
"N asıl ve ne dereceye kadar muvaf. sa, Erdeğin hem içme suyunu, hem 
fakiyet ihtima1ile?" diye sormuştur. de elektriğini süratıe temin eylemek 

Chamberlain sözlerini şöyle bitir- mümkün olacaktır. 
miştir: 

"Öyle anlaşılıyor ki, Von Ribben
tropun nutkundan, Alman hükume. 
tinin, benim 12 teşrinievveldeki tek. 
lifim üzerine, bir tercih yaptığı neti
cesini çıkarmıya davet ediliyoruz. 
Alman hükumeti bu tercihin sonuna 
kadar mii.cadele etmek ve bu müca
deleyi bütün kuvvetile ve bütün e. 
nerjisile yapmak olduğunu bildiri
yor. 
Eğer kararı hakikaten böyle ise o

na verecek bir tek cevabımız vardır 
ve bu cevabı vereceğiz. 

Fakat Almanyaya meydan oku. 
muş olan, İngiltere değildir. Müte.ad. 
dit ihtarlarımıza kulak asmayıp, ta. 
arruz üstüne taarruzda bulunarak, 
bizi silaha sarılmıya nihayet mecbur 
eden, Alman hükumetinin kendisidir. 
Sözünden dönen, öteki milletlerin 
hukukunu ve hürriyetini ihlal eden, 
Alman hükumetidir. Bu harbin me
suliyeti ve akıbetlerini yüklenmek 
mecburiyeti, sözünden dönen, öteki 
milletlerin hukukunu ve hürriyetini 
ihlal eden Alman hükılrnetine raci
dir." 

Hitlerin istişareleri 
Londra, 26 (A.A.) - Danimarka 

menbalarından alınan ve Berline ge
len haberler, Hitlerin dün Alman or. 
dusu rüesası ile görüşmüş olduğunu 
teyit etmektedir. Alman kıtaatı mü
temadiyen Garp cephesine doğru sev 
kedilmcktedir. 

Fransız askeri münekkitleri son 
harp esnasında yapılmış olan topçu 
ateşinin şimdi kısa bir ateşle idame 
edileceğini, fakat bu ateşin şiddetli 
olacağını ve taarruzun bütün kuvve. 
tile ortaya atılmasından evvel olan
ca şiddetiyle kendisini göstereceğini 
tahmin etmektedirler. "' 

Takviye kıtaatının gerisini hırpa. 
lamak maksadiyle dümdarların fa
aliyetini bozacak tertibat alınmak

tadır. Bu tabiye Polonyada büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Yal
nız şu var ki, Polonya cephesiyle 

Garp cephesi arasında fark vardır' 

Churchill 'in Nutku 
Londra, 26 (A.A.) - Churchill, 

dün akşam Avam Kamarasında a. 
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Hitler, bizi uzun senelerdenberi harbe 
hazırlamakla ve kendisinin bütün c;ulh tek
liflerini reddeylemeklc itham ediyor. 

fhtlerin lıu ithamlarını Cı!rh :tmek için, 
aşağıdaki vakaları saymal<: kafidir: 

1 - İngiltere, Hitlerc, askerlik hizme
tini yeniden tesis etmeğe, askeri hava kuv
vetleri organize eylemeğe, Rt-n mıntaka
sını askerileştirmeğe, Avusturyayı ve Sü
det arazisini işgal etmeğe müsaade eyle
miştir: 

2 - İngiltere, kendisile Alman~a ara
stnda daima iyi antant idamesine çalış
mıştır. 

3 - İngiltere, Polonyaya garantisini, 
Hitlerin 26 martta verdiği taleplerin Po
lonya tarafından reddedildikten sonra, ı 

mart tarihinde vermiştir. 
4 - Hitler, Münihteki teminatından al

tı ay sonra Çekoslovakyayı işgal etmiştir. 
5 - Sulh teklifleri ve Mussolininin ta

vassut esnasında Polonyayı İşgale başla

makla Almanya bizzat harbi önüne geçil
mez bir hale getirmiştir. 

Gazetelere Göre 
Alman Hariciye Nazırı Von Rib _ 

bentropun nutku Fransız gazetele
rine bir yalan örgüsünü ret için ve
sile teşkil etmiştir. 

Petit Parisien gazetesi, Von Rib
bcntropun sözlerini ciddi bir lisanla 
reddetmekte, halbuki Figaro alay 1ı 
bir tarzda mevzuubahis eylemektedir 
Figaro diyor ki: 

Evet Ribbentropun hakkı var. Pa
panın, Roosevelt'in . şimal devletleri
nin ve Belçika kralının tavassut tek
liflerini, müracaatlarını hep İngil
tere ve Fransa reddetmiştir, değil 
mi? 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
Fransa ve İngiltere, şimdiki id

man hükumeti tarafından imzalana. 
cak hiçbir vesikaya itimat edemez. 
Fransa ve İngiltere kağıtlar yerine 
garantiler elde ettikten sonradır ki, 
demir çemberi gevşetec~ktir. 
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ltalya Kat'i Siyasetini 
Bahardan Evvel 

ilin Etmiyecekmiş ! 
(Başı, 1 incide) 

2 - Alman müttefiki lehinde har. 
be girmek, 

3 - İngiliz - Fransız saffına ilti
hak etmek. 

İtalyanın bu üç hattı hareketten 
hagisini takip edeceğini kestirmek 
mümkün değildir. Fakat üçüncü hat. 
tı hareket, bugün ancak en sudaı:ı 

ma.ntığın icabı gibi görünüyor. Hal. 
buki bugün de 1914 şartlarına benzi
yen şartlar vardır. Fakat aradaki 
farklara da göz yummağa imkan yok
tur. Bununla beraber İngiliz - İtal
yan dostluğu ananesi henüz ölmemiş
tir. Alınan - Rus dostluğu ise birçok 
İtalyanları ürkütmüş bulunuyor. İtal 
ya Arnavutluğun ilhakındanberi ken. 
dini bir Balkan devleti sayıyor. 

Almanya ise Rusya ile birleşerek 
bu sahada kendi sözlerini dinletme_ 
yi de istediğini göstermistir. Bilhas
sa Sovyetlerin Panslavist emeller ta. 
kip etmeleri İtalyanın büsbütün en-i dişeye düşmesine sebep olmuştur. 

Halkın Arzusu 
Bununla beraber İtalyan halkının 

en büyük arzusu, bugünkü ademi mü 
dahale siyasetinin devamıdır. Mali 
ve ticari aliı.kalar da bunun lehinde
dir. İtalyanın sonunda bu üç şıktan 
hangisini seçeceğini henüz Sinyor 
Mussolini de tayin ctmeJl1iştir. U
mumiyetle zannolunduğuna göre, İ. 
talyan siyaseti gelecek bahardan ev
vel bir değişiklik geçirmiyecektir .En 
salahiyetli mütehassıslara göre. o 
zaman da İtalya, harbe girmemeyi 
sonuna kadar tercih edecektir. Bu
gün işte söylenebilecek bir söz. hür
riyeti istirdat eden Sinyor Mussolini
nin muhariplerden her hangisinin 
yeni bir Versay dikte etmesine im
kan vermemiye uğraşacağıdlr.,, 

İtalyan Heyeti Sofyada 
Sofya, 26 (A.A.) - Bir İtalyan ik

tısat heyeti, Bclgrattan buraya gel
miştir. Heyet, İtalya ile Bulgaristan 

Londra 

arasında mevcut olan ~imdiki ticaret 
itilaflarını tamamlamak iizere bugün 
Bulgar Ticaret nezareti mümessilleri 
ile müzakerelere girişecaktir. Bu mü· 
zakereler neticesinde bu itilaflar ye
n: umumi vaziyete göre tanzim edil
miş olacaktır. 

* Başvekil ve Hariciye Nazırı Köse-
ivanof, dün İtalyan elçisini kabul et
miştir. 

Alman Hululüne Karşı 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: İktısad1 harp nazın Cross, 
Avam Kamarasında sorulan bir sua. 
le şu yolda cevap vermiştir: 
"Almanyanın Balkanlara iktısadi 

hüliılüne mani olmak keyfiyetinin e
hemmiyeti Britanya hükumetinin 
gözünden kaçmamış ve gerek bu 
memleketlere mal göndermek, gerek 
oralardan mal getirtmek suretile ya• 
pılacak olan ticari hareketi teşvik 

için,mümkün olan tedbirler tamamen 
alınmıştır." 

Balkan memleketlerinden gelen 
etlerin Alrr..:ınyaya gitmesine mani 
olmak için tedbirler alınıp alınma. 
dığını bazı mebusların sorması üzP.
rine Cross, bu meselenin, Britanya 
hükumetince yakından nazarı dikka
te alındığı teminatını verebileceğini, 
fakat bedih\ olan bazı sebeplerden 
dolayı bu hususta meclise izahatta 
bulunamıyacağını söy !emiştir. 

Bulgar Matbuatında 
Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar matbu

atı, Alınan Hariciye Nazırı Von Rib. 
bentropun nutkunu uzun uzadıya 

mevzuubahis etmekte ve bilhassa İn
gilterenin mücrimiyeti hakkında ile· 
ri sürdüğü noktaları tebarüz ettir -
mektedir. 

Slovo gazetesi, Almanyayı bütün 
idare edenlerin nutukları gibi bu 
nutkun da azimkar ve imanlı oldu
ğunu Jooydeylemeoktedir. 

Temasları 

Mali, lktısadi Müzakere 
Sona Ermek Uzeredir 

(Başı 1 incide) 
ler açık ve samimi bir hava içinde 
cereyan etmekte ve neticelenmek ü
zere bulunmaktadır. 

Ümit ederim ki, faydalı ve müessir 
bir netice elde edilecekti!'.,, 

Halifax 'ın SiHleri 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Lord Halifaks, Lord1ar kamarasın. 

da son Türk - Rus müzakerelerinden 
bahsederek demiştir ki: 

"Müııakerat görünüşte, müsbet hiç 
bir netice vermemiş olmakla b.eraber 
her iki hükı'.'1met, ananevi dostlukla
rını ilan etmiştir. Bu iki bi.iyük kom. 
şu arasındaki iyi mi.inasebetlerin de
vam ettiğini görmek arzusunda bu
lunan İngiliz hükumeti, için bu, bü
yük bir memnuniyet vesilesidir. Kal
dı ki, şimdi, bizi Türk hükumetn~ 

hususi surette münasebete görtüen 
Türk - Fransız - İngiliz anlaşma
sını akdetmiş bulunuyoruz. 

Lord Halifaks, Türkiye ile yapılan 
anlaşmadan bahsederek bu anlaşma
nın, Büyük Britanya ile Türkiye ara
sında. uzun senelerdenberi mevcut 
elbirliği arzusunu fiilen taahakkuk 
ettirmiş olduğunu ve dünyanın bu 
kısmında tecavüze karşı sağlam bir 
garanti teşkil ettiğini söylemiştir. 

Britanya hükumeti tarafından ak. 
tedilen diğer anlaşmalar gibi bu an. 
laşma da sırf tedafüidir. Hiçbir dev
leti istihdaf etmediği gibi, hiçbir 
devletin meşru menfaatlerini tehdit 
etmemektedir ve ancak bir tecavüz 
vukuunda harekete geçebilecektir. 
Türkiye ile Büyük Britanyanın müş
terek ve birbirinin ayni menfaatleri 
ihtiva eden hedefler için, müsavi 
şartlar dahilinde birleşerek akdettik. 
leri anlaşmanın mütekabil ve esaslı 
mahiyetini tebarüz ettirmek istiyo
rum." 

Chamberlainin Avam Kamarasın
daki beyanatında olduğu gibi, Lord 
Halifax da Türkiye ile yapılmakta o-

lan iktısadi ve mali müzakereleri 
mevzuubahs etmiş ve müzakere edi1. 
melde olan bütün meseleler üzerin
de General Orbay ile arkadaşlarının 
gösterdikleri anlayış eserini sitayişle 
anmıştır. Lord Halifax, Büyük Bri· 
tanyanın, Türkiye dostluğuna verdi. 
ği büyük kıymeti belirttikten sonra 
şu sözleri ilave etmiştir: 

"Türkiye tarafından son seneler 
zarfında başarılan terakkileri hepi. 
miz derin bir takdirle takip ettik. 
Milletimiz, Türk ırkının yüksek me
ziyetlerini ve seciyesini takdir etmek 
te her cihetle haklıdır ve 1ki mem 
leket arasında devamlı dostluk ess .• 
sına dayanan temenni ettiğimiz mü. 
nasebatın yeniden teessüsü, hepimi
ze büyük bir memnuniyet bahşet

mektedir. Türkiye ile dostluğumu. 

zun, Kemal Atatürkün üstad elile a
tılan temelleri, İnönünün münevver 
idaresi altında durmadan inkişaf et
miştir." 

Arap Dünyası 
Tunus, 26 (A.A.) - Arap gazete

leri Avrupa hadiselerine büyük b!r 
yer ayırmakta ve Türk - Fransız -
İngiliz muahedesini bilhassa sitayişle 
mevzuubahis cylemektechr. 

Ezzahra gazetesi, Müslümanların 
giriştikleri taahhütleri dinleri iktı -
zası olarak tutmasını bildiklerini bu 
muahedenin bir kere daha isbat et
tiğini yazdıktan sonra Alman propa
gandasının sarsmıya muvaffak olma
dığı Müslüman memleketleri sayıyor 
ve Müslüman memleketlerin, l\Iüslü
manlık akidelerine uyduğu için de
mokrasileri tercih etmekte tereddüt 
göstermediklerini tebariiz ettiriyor. 

Nevşehirde Yan9ın 
Nevşehir (TAN) - Memişbey 'ma

hallesinde kain ve Mustafa o,ğlu Tah
sinin tahtı isticarında b•Jlunan Tellal 
oğullarından Süleyman oğlu Nazımın 
evinden yangın çıkmıştır. f:v ktsınen 
yandığı halde ateş söndüri.ilmüştür. 
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Rusya ,lngiltereninGıda 
Maddelerinin Musa dere 
Kararına itiraz Ediyor 

• 
(Başı 1 incide) 

drada tetkik olunmaktadır. 

_Amerika Vapuru 
Amerika vapuru City of Fliht u

zun münakaşalara sebebjyet vermiş
tir. Amerika Hariciye Nazın, vapu. 
run iadesinin müekkit surette is. 
tendiğini. fakat henüz cevap gelme
diğini söylemiştir. Moskovadan ve
rilen mallımata göre City of Flint'in 
Alman mürettebatı serbest bırakıl. 
mıştır. Çünkü vapurun tamir edil. 
mek üzere Rus limanına girdiği anla
şılmıştır. 

Bitaraflarla Müzakere 
İngiltere hukumeti Holanda, Bel-

4:'ika ve Danimarka ile ticaret gecik
melerine mani olan ahval Üzerinde 
müzakereler yapmaktadır. 

Kıyasıya Taarruz 
Kopenhagtan bildirildiğine göre, 

Hariciye Nezareti, Alman sefaretinin 
Danimarka hükumetine bundan böy. 
le deniz üzerindeki İngiliz ve Fran
sız kafilelerine kıyasıya taarruz edi
leceğini söylediğini bildirmektedir. 

Bu taarruz, yalnız ticaret gemile
rine refakat eden harp gemilerine 
karşı olmıyacak, ayni zamanda iıan
gi millete mensup olursa olsun bü
tün harp gemilerine müteveccih ola. 
caktır. 

fon muhavereleri bugün saat 12,30 
danberi kesilmiştir. Almanya ile Bel
çika arasında da telefon muhaverele. 
rinin kesildiği söylenmektedir. 
Diğer taraftan Amsterdamdan ha

ber verildiğine göre. Şimal denizin
deki Alman sahillerinde Bremenden 
ve hinterlandından geçerek Emden. 
den Elbe m~nsabına kadar Alman 
kıtaları. tayyareler tahşidatı yapıl

dığı ve mütemadi malzeme nakledil-
diği görülmüştür. • 

Taarruz Niçin Gecikti? 
Londra 26 (A.A.)- Yorkshire Po5t 

gazetesinin askeri muhabiri, garp 
cephesi üzerinde beklenen Alman 
taarruzunun gecikmesini şu iki sebe
be atfetmektedir: Havanın fcnalı~ı 

ve Majino hattına ka\·şı bir taarruzun 
en az dört hafta çok şiddetli mücade
leyi istilzam edeceğinin muhakkak 
bulunması. Bununla beraber, te~ri. 

nisani başına kadar mustabat olmı
yacağı zannediliyor. 

11-
Amsterdamda çıkan TP.legraph ga. 

zetesinin Nevyork muhabiri, Holan
danın Almanlar tarafından işgali en. 
dişesinin Amerika efkarı umumiye
sini işgal ettiğini, fakat, bu zannı te. 
yit edecek hiçbir emmare bulunma
dığını yazıyor. 

Bundan başka usulü dairesinde ı- Londra, 26 ( A.A.) - Hava Nez.a. 

şıklarını söndürmüş veya yakmış o- reti, Wilhelmshaven üzerine yapı!nn 
lan bütün ticaret gemileri düşman ge hava baskını esnasında Almanyanın 
misi olarak tela}d{i edilecek ve binne. Greisenau kruvazörünün ikiye bö· 
tice kendilerine taarruzda bulunula-

lündüğü hakkında Oslodan verilen 
caktır. 

iki Vapur Batırırldı haberleri teyit eder malumat alına-
Osloda çıkan Aftenposten gazetesi, mıştır. 

İngiliz Sonegate ve Norveı; Lobentz- Müttefiklerin Hava Kuvveti 
hansen vapurunu Almany<mın Deut.. Danimarka askeri mütehassısla
stchland ,kruvazörünün batırmış ol- rından Yarbay Arinn, Berlinske Af-
duğunu yazmaktadır. tenain gazetesinde yazdığı bir maka-

Bu kruvazör Atlantikte Tcrre lede, askeri üstünlüğün müttefikler 
Neve'ün şarkı~da ve cenubunda do- için ıpüemmen olduğunu söyliyerek 
)asmaktadır. demiştir ki: . . 

GARP CEPHESiNDE Almanya. harpte yalmz kaldığı 
Faris, 26 (A.A;) ~ Havas ajansı· müddetçe açık şehirlere taarruz et

nın askeri vaziyet hakkındaki mutad miyecektir. Böyle bir harp açacak o
yarı resmi tebliğinde deniliyor ki: lursa çok tehlikeli bir oyun oynamış 

"Cephede kar başlamıştır. Havanın mu- olur. Almanyanın, böyle bir harp ya
halefetine rafmen, Fransız devriyeleıi, Al- pabilmesi için, müttefik1erinkine çok 
man hatlarında olup biten şeyleri sıkı bir faik bir hava kuvvetine ve hava dafi 
surette murakabe için faaliyetlerine devam vesaitine sahip olduğuna emin bulun 
etmektedirler. ması lazımdır. Halbuki hali hazırda 

Alman kumandanlıfınm bir şeyler ha-
Almanyanın faik hava kuvvetine s:ı

zırladıiı görülüyor. 
Salahiyettar Fransu mahfilleri, 16 ve 17 hip olduğu kabul edilebilirse de, ha

teırinifvvelde yapılan taarruzlar eanaaın- va dafi vesaitinin müttefiklerden üs
da di.ışmanm verdiii zayiat hakkında bazı tün olmadığı muhakkaktır. 
maltlmat vermektedirler. Ölen ve yarala- Bir gün gelecek ki, iki taraftan bi. 
nan Alman askerinin adedi 2.000 :1;l 3.000 
olarak tahmin ediliyor. Sarbrükün $ar- ri, düşmanı imha etmek icin lazım 
]undaki kıta kumandanının verdiii rapora gelen üstünlük derecesini bulduğuna 
core, yalnız bu kıtanın çok küçük olan kanaat getirecektir. İşte hava harbi 
cephesine saldıran Almanlar 150 ila 200 ki- asıl 0 zaman başlıyacaktır. 
ı:ıi kaybetmi:ılerdir. 

Bundan başka, Fransız kurmayına ı:elen Yarbay Arinn, İngilterenin dokuz 
haberlerde 16 teısrinievveldc Trencs'tcn bin, Fransanın birinci sınıftan iki 
birkaç yaralı treni geçtiii ve bunların Al- bin, ikinci sınıftan 1000 tayyaresi ve 
manların ilk taarruzlarını yaptığı bölge- müteaddit ihtiyat tayyareleri bulun
den geldiğinin muhakkak bulunduı;o bil- duğunu hesap etmektedir. Almanya
diriliyor. Ayni bölgede, M oselle'in Şar-
kında, küçük bir düşman müfreze~i Arıach nın birinci ve ikinci :;ınıf 6000 tay~ 
Şimalinde bir miktar ilerlemeğe te~ebbüs yaresi vardır. 
etmiş, fakat püskürtulmüştür. Diğer taraf-

1 
tan Alman devriyeleri Wa~nt bölgesinde 
ve Forbach'ın Şimalinde bilhassa faaliyet 
gostermişlerdir. 

Rhin üzerinde dün, hoparlörlerle yapıl
mak istenen Alman propagandaıoı teşeb
büıü Fransız .,-ıitralyöıleriyle karşılan-· 
mıı olmasma rağmen, ayni teşebbüs tek
rar edilmi&tir.,, 

Ak§am Tebliği 
26-10.939 tarihli Fransız akşam 

tebl~inde deniliyor ki: 
Cephenin muhtelif noktalannda 

keşif kollan müsademeleri olmuş ve 
karşılıklı topçu ateşi teati edilmiştir. 

* 
Diğer taraftan, Havas şu tafsilatı 

veriyor: 

Havanın yağmurlu ve soğuk olmn
sına rağmen cephede Rhin ile Mo
selle arasındaki mıntaka dahilinde 
faaliyet artmaktadır. Keşif kolları. 

mn ve müfrezelerin mevzii faaliyeti
ne topçu ateşi de inzimam etmiştir. 

Bir Komiser Metresini 

Bıçakla Yaraladı 
Evvelki gece Pangaltıda bir clna· 

yet olmuş, bir polis komiseri metre. 
sini bıçakla muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralamıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 

Emniyet ikinci şube komiserlerin. 
'den İsmail Hakkı evvelki gece Pan
galtı tramvay caddesindeki evine 
gittiği zaman, dört senedenberi bera
ber yaşadığı 26 yaşında Eleniyi evde 
bulamamıştır. 

TAN 
MAHKEMELERDE : 

Bir Asliye Mahkemesi 

Mübaşiri Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik, dün üçüncü ve 

dokuzuncu asliye hukuk mahkeınele
rinin mübJlşiri Beyoğlunda Aynalı. 

çeşmede 53 numaralı evde oturan 
Rüştü Hakkında Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesi tarafından 

tevkif kararı almıştır. Rüştüye isnat 
edilen suç, kaydiye paralarını zim
metine geçirmek ve evrakı yok et. 
mektir. Bu arada on bın lirahk bir 
de senet vardır. Tahkikat.ı müddt•i
umumi muavinlerinden Reşat Saka 
el koymuştur. Hadise şöyle olmuş -
tur: 

Son zamanlarda üçüncü ve doku -
zuncu hukuk mahkemelerine altık&. 
darlar tarafından ibraz edilen kağıt
lar, senetler dosyalarında bulunma. 
mıya ~'lşladığı için hakimlerin na
zarı dikkatini çekmiş ve süphelerini 
mübaşir Rüştü üzerinde teksif etmi~
ler ve bir arama kararı ::ılınarak evi
ni evvelki gün geç vakit aratmışlar. 
dır. Evde. mahkemeye verilen 25, j0 
kadar evrak ile bin liralık bir draho
ma senedi çıkmıştır. 

Muhakeme esnasında davact, müd. 
deialeyhler tarafından ibraz edilen 
vesikalar, senetlerin arkasına hakim 
"kaydiye,, işareti kor ve mübaşirler 
de alakadarlardan her kiiğıt başına 
20 kuruş kaydiye parası alITlar, son
ra bunları vezneye götürer"k kaydet
tirirler ve dosyalarına korlar. İ~te 
mübaşir Rüştü aylardanberi bu şe
kilde aldığı kağıtları evine götürür, 
kaydiyelerini de cebine atarmış. 

Bu kağıtlar arasında on bin liralık 
bir senedin bulunması laztm gelirdi. 
Fakat bu bulunmamıştır. Mübaşirin 
bu senedi alakadarlardan birisine 
para ile satmış olmasından korkul _ 
maktadır. Mübaşir sorgusu yapılır
ken her ~yi itiraf etmiş ve kısaca: 

- Bir iştir oldu, demiştir. Mahke

meler dosyalarını tetkik etmektedir. 

Reşat Saka da' tahkikatı derinleştir
miye lüzum görmüştür. Müddeiu
mumilik bu gibi hallerin tekerrür et
memesi için sıkı tedbirler almıştır. 

MacellCinosu Tesellüm 

için Heyet Geldi 
Bir İtalyan vapurile Çanakkale. 

de çarpıştıktan sonra limanımıza ge
len Macellanos vapurunun haciz mu
amelesini bitirmek ve gemiyi tesel
lüm etmek üzere İspanyadan bir he
yet şehrimize gelmiştir. Heyet, İs
panya Ticareti bahriyesine mensup 
bir mütehassıs ile acenteni 1 mümcs.. 
silleridir. Geminin tesellümu için :ıd
liyece yapılacak muameleye bugün 
başlanacaktır. 

Adliyede Yeni Bir 
Kararname 

Adliye Vekaleti, hakim ve müd -

SPOR: 

Lig Maçları 
Bu Pazar da 

Devam Edecek 
Lig maçlarına önümüzdeki pazar 

günü de dôrt stadda birden devam 
edilecektir. Yalnız ajanlık stadları

mızda vukua gelen bazı müessif ha
diseler dolayısile bu hafta sıkı ter
tibat alacak, bilhassa Süleymaniye 
stadındaki maçlara devam imkanı o
lup olmadığına, yapılaeak tecrübe
den sonra karar verilecektir. Genel 
direktörlük geçen hafta Ankaı:adan 
gelen futbol ajanına sıkı tertibat a. 
lınmıyan stadlarda maçların mene. 
dilmesini emretmiştir. 

l!!u hafta yapılacak karşılaşmala

rın cm mühimmi Seref stadında ya
pılacak olan Galatasaray • Vefa ma. 
çıdır. Vefn bugiine kadar yaphi'tı 

maçların hepsini kazanmış ve geçen 
sene de milli küme karşılasmaların
da Galatasaraya karşı muvaffaki
yetli neticel.er almıştı. Bu bakımdan 
bu maçın ehemmiyeti artmaktadır. 

Maçı Ahmet Adem idare edecektir. 

İkinci derecede ehemmiY.etli olan 
maç da Kadıköyündeki Fenerbahçe -
Beykoz karşılaşmasıdır. Bu maçın da 
hakemi Feridun Kılıçtır. 

Diğer müsabakalar şunlardır: 

Şeref stadında: Beylerbeyi - Şişli: 

hakem Necdet, Alemdar - Ortaköy. 
hakem Sami. 

Fener stadında: İstal'lbulspor - Al. 
tıntuğ, hakem: Halit Galip, Anado. 
lu - Pera, hakem: Adnan Akın. 

Taksim stadında: Beşiktaş • Hilal, 
hakem: Tarık, Topkapı - Süleymani
ye, hakem: Şazi Tezcan, Demirspor -
Kurtuluş, hakem: Basri. 

Süleymaniye stadında: Davutpa. 

şa • Altınordu, hakem: Bahaettin, 

Galatagençler - Galataspor, hakem: 

Refik Osman, Anadoluhisar - Fener. 

yılmaz, hakem: Eşref Mutlu. 

Bu hafta yapılacak müsabakalarda. 

ajanlık, bütün hakemlere lisanssız 

oyuncu oynatılmamasını tamim et. 

miştir. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun. 
dan: Mahcuz olup paraya çevrilme. 
sine karar verilen 50 lira muham-

deiumumilerin nakil ve terfilerin: te- men kıymetli kanape, koltuk, masa 
mineden yeni bir kararname hazırla ve plasörün birinci açık arttırması 

mış ve yüksek tasdike arzetmiştir. 9.11.39 perşembe günü saat 11 e ka-
.. • a ı dar ve muhammen kıymetin yüzde 

Kararname bugunlerde alakadarlar 75 ni bulmadığı takdirde 14.11.!'139 

tebliğ edilecektir. salı günü ayni saatten itibaren Gala

Tarih 
Tekerrürden 
• • 
lbarettır 

(Başı 3 üncüde) 
ki bu çalışkan millet için mukadder 
olan şudur: Çalışacak, icat edecek, 
kuracak ve yapacak. Sonunda diplo
masisinin hatası yüzünden harbe gi. 
rip üstüste devireceği çamlarla dost
larını kaybederek diişmanlannı :u·t
tıracak ve mağllıp olup tekrar yıkı· 
lanı tamire koyulacak. 

Daha iki ayı bulmamış olan harp 

hadiseleri bize bunu göstermektedir. 

Her iyi cihazın bir aksnyan tarafı 

olduğu gibi Almanların da diploına:..i 

ve politika tarafı, hele milletlerin 

psikolojisini kanı:ramamaktaki znn. 

fı hu giizel cihazm 
dır. 

aksayan tarafı· 

İşte tarihin tekerriirden ibaret ol
duğunun canlı bir misali. 

ta Hava Sokak, Cemaat hanında i
kinci açık arttırması yapılacağı ilan 
olunur. 

MOtenaslp bir Endam 
oJ ftouıul Korulırl (Oılu) •• K•· 

"'••lırl wOcudu ııkmıbızııı tııııllb.D 

'""''" eder. snımuaıııı 111111 ı•lmık· 
ıırı,. wGovtu 1umutıtır we l•coltlr. 

f'lyıtlar : Kı.:.ırlır 1 llred••· 
Koreılor (Oalııı) eutyınle bırabtr 

215 llredl" ltlbtNllo .. ,ı, ,..,. ,. •• " .• 1 

lllA'lllUl, 111~il• 
TOıııı 1111ydınt 12 No. I• 

Mllluanıııı zıror•t edııııı w•r• 
13 No.lu hrl ımlıl ııtaylıtlı. 
ırı alla""'tıda bly k tıullat. 

İstanbul Dördlincü İcra memurlu
ğundan: 939/4439 say:lı dosyada 
mahcuz olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen dört yüz kırk iki adet 
Dublutira Nuvid şapkalar 28.10.939 
cumartesi günü saat 9 dan on bire 
kadar açık arttırma suretile Çakmak 
çılar yokuşunda 1/3 No. lı dükkanın 
önünde satılacağı ilan olunur. 

lfl/a ...................................... ~ 
Henüz hiçbir müdafaa hareketi be

Urmemekle beraber, Almanya ile bi
taraf memleketler arasındaki telefon 
muhaverelerinin inkıtaı ve kontrol al 
tına alınması Almanya dahilinde nak 
liyatın karıştığını ve kati haberler 
beklenilmekte olduğunu göstermek
tedir. 

* 

Esasen metresinin son günlerdeki 
vaziyetinden kendisine ihanet ettigi
:ne zahip olan İsmail Hakkı, onu sn. 
atlercc sokak kapısı arkasında bek
İemiştir. Saat on bire doğru Eleni. 
nin eve geldiğini gören İsmail Hak
kı evvelden hazırladığı bıcakla Ele. 
ni~in üzerine hücum ederek, onu vü
cudünün tam beş yerinden ağır su. 

rette varalamıştır. 
Kadının feryadına yetişen polisler: 1 

yaralıyı baygın ve üadeye gayrı 
muktedir bir halde Beyoğlu hasta
nesine kaldırmışlardır. Suçlu komi. 
ser bıçağı ile beraber yakalanmıştır. , 
Eleninin dün gece gec vakite kadar 

Reuter ajansının bildirdiğine göre, ifadesini almak mümkün olmamış
Almanya ile Holanda arasında tele- tır. 

SiRKETi HAYRiYEDEN: , 
CUMHURiYET BAYRAMI münasebetile PAZAR GUNU 
Adi günlere mahsus tarife tatbik edilecek ve gecesi için de 
Köprüden Boğaza ve Boğazdan Köprüye fazla seferler yapı
lacalf.tır. Tafsilat vapurlarla iskelelere asılan ilan varakala-

rmda vazılıdır. 
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~---------· ' 939. 940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan : 
Hey'eti Vekile kararı ile 939 - 940 kışında mahrukat kanununun tatbik 

cdildigi "Balıkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Bornova, Menemen, 
Ödemis, Tire, Torbalı Usak, Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar, 
Kırknagaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, inonü, Osmaneli, 
Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kütahya, Tav'Sanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Konya, Argıthan, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı
vas, Samsun, Çarşamba, Ankara, Diyarbakır, El11zığ, Malatya, Giresun, İne
bolu, Sinop, Trabzon, Sürmene, Hopa, İsparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehir, 
Amasya, Edime, İstanbul, Kırklareli, Çankın, Rize, Bozöyük., Şehir ve kasa
balarında mezki'ır kanunun şümulüne giren devalr miıesscsat ve sair binala
rın soba ihtiyaçları için kok, somlkok, briket, linyit ve tas kömllrü gibi ku
rumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı ile birlikte yakacak ve so
ba borularımı tıkamıyacak, sıhhi, feruı!, metin, zprif ve ucuz muhtelif boylar
daki sobnlanmız yukarda ismi geçen yerlerdeki mahrukat ve soba accntala
rımız tarafından satymaktadır. 

Alfıkadmın ajanlıklara milrncaatlan ilan olunur. (5432) (8737) 

~ ..................................... ı 
: Oeylet Demiryolları ve Limanları iştetme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liste numaralar ile ml.kUır ve '1nsleıl 
asattıda yazılı malzeme 5-12-1939 Salı gilnil saat 15,30 dan itibaren liste sır:ısilc 
ve ayrı ayrı ihale edllmt-k üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada İd3rn binasında 
satın alınacaktır. 

Bu {şe girmek istiycnlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etUğl vesikaları ve teJCllflerint ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lAzımdır. 
Sartnameler para~ız olar.ık Ankarııda Malzeme dairesinden, Hnydnrpa~ada Tescl-
ınm ve Sevk Şefliğinden c'.ağıtıJmnktadır. (8540) 
Liate Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

1 Kurrun malzeme ~.100 kilo 4425, orı 331, 88 
2 Galvanize saç 7.450 :ıdet 24677, 50 1850, 81 
3 Çinko levha 30.000 kilo 5400, 00 405, 00 
4 Teneke levh:ı 4.300 adet 2112, 50 158, 44 
fı Ahş:ıp tru·ers r:ıı,..Hyesi imaline 

mahsus IM'ıa demiri 60.000 kilo 7200, 00 540, 00 

* * Muhammen bedeli 7000 lira olan 4 kalem al;ümtllfıtör plak ve çuliuklan 
22.11.1939 t;arşamba günü saat (15) on beı;te HaydarpaEada Gar bin~sı dahilinde
~ komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ise girmek ist!yenlerin 525 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin et
tiği ve ikalarln tekliflerini muhtevl zarflarını a;wıi gün saat (14) on dörde kadar 
komisyon Reislieine vermeleri lfızımdır. 

Bu işe alt şartnameler koınisyoftdan parnsız olarak dağıtılmaktadır. (8582) 

* * Muhammen bedeli 20094 lira olan Eski;ıehir çırak okulu için 22 kalem möble 
7/11/19J9 Salı günü aaat 15 de k3pah zarf usulü ile An!ı:rada idare binasmda sa-
tın almacakttr. il' 

Bu işe girmek istiyenlerin 1507,05 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankcırada Malzeme dairesinden, Haydarpa:ıada 
Tesellüm ve Sevk ~efliğinden dafıtrlacaktrr. (8743) 

DETA 
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 mütehauısdır. 

\. • BilUınum döküm, Demir ve tahta i,Ieri yapılır. __ _.,,. 

İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 
I - ı$artnamesi mucibince idaremizin Paşabııhçe Müskirat fabrikası için 1 

adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
lI - M}lhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradır. 
III - Eksiltme 12/XII/939 salı iünü saat ıs de Kabataşta levazım ve müb:ı

yaat §ubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her elin sözü geçen şubeden parasm almabilir. 
V - Münakasaya İştirak etmek istiyen firmalar fiyatsız fenni tekliflerini ihale 

~ününden l.ıir hafta evvel tetkik edilmek üzere İnhiaaJ!ar Umum müdürlüğü Muski
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulunii mutazammın vesika al
maları Uizımdır. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesalkle C'! 

7,S ı:üvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale !;aatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon ba~kllnlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (8921) 

, NIŞANTAŞ 

İNGİLİZ HAY • SKUL MEKTEBİ 
Mektep çağından yukarı bulunalar için geçen sene açılmıt 

bulunan GECE INGiLIZCE KURLARINA bu aene de 
2.11. 1939 Perfembe günü saat 19 da tekrar devam olunacak
tır. Bütün ders devresi 5 Lira. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz tadroıunda 20, 25, 30 lira mııaşlı ve 80 lira ücretli memurluklarla 

200 lira aylık ücretli İngilizce mütercimliği münhaldir. 
Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki va~ırıarı haiz olan talipler arasmdan 

10/11/939 cuma günü saat 14 de müsabaka imtihanı yapılacafmdan isteklilerin en 
geç 9/11/939 akşamına kadar istida ve vesikalarını umum müdurlüğilmüze gon
dermeleri ve müsabaka gunü de Ankara Merkez postahanesi bnunden saat ~ ZO de 
kalkacak otobüsle dairemize gelmeleri. (S4SO) (876S) 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa VekCiletinden : 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: tı.nkara Tohum ıslah istasyonu selektör ve anbar 

binaları inşaatıdır. Keııif bedeli 12~23 lira 13 kuruştur. 
2 - Eksiltme 9111/939 ııerşcmb" iünü eaat ıs de Nafıa Veklleti yapı ve 

imar iııleri eksiltme komisyon•t odl!r.ında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme fartnameai ve buna müteferri evrak 63 kuru& bedel m11kabi

linde yapı ve ımar işleri Tei:.Iiiiinden almabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 946 lira 73 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri lazımdır. 

5 - ı ~tekliler teklif mektupl.mnı ihale ~nü olan 9/11/939 perşembe günü 
saat on dcirıie kadar eksıltme komisyonu rcislifine makbuz mukabilinde teslim 
r-dilecektir. 

Postada ofacak cecikmeler J,;abul edilmez. (8739) 
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Diyor ki: 
Kısa bir müddet ''RADYO. 

LİN,, kullandıktan sonra dişle

r iniz inci gibi parladıktan baş

ka mikrobların kamilen mah

volduğunu; zararlı salya ve if

razatın kesildiğini, diş etlerin. 

-teki iltihabların durduğunu ve 

1ihayet ağzınızda latif bir rayi-

1a başladığını duyacaksınız. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 

!Iergiin Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerinden sonra günde 

üç defa dişlerinizj 

·KA D YOL i N ile fırçalayınız. 

Ve Makinistler Cemiyetinden: 

Senelik alelade kongremizin içti. 
maı için ilan edilen 24-10.939 Salı 
günü ekseriyet hasıl olmadığından 
31-10-939 Salı günü saat 14 te topla. 
nılmak üzere evvelce de ilan edildi
ği şekilde aza arkadaşlarımızın Sir. 
kecide Yolcu salonu üstündeki cemi
yet merkezine gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME 

1 - Eski idare heyeti hesap ve 
muamelB.tınm devir ve teslimi. 

2 - Cemiyet nizamnamesinin bazı 
maddelerinin tadili. 

3 - Yeni idare heyeti seçimi. 
4 . - Yeni yıl bütçesinin tasdiki. 

1939 senesi zarfında yalnız 

~ENİTH Radyo 
bütün dünyada diğer 3 muhtelif Vab
rikarun satmış olduğu Radyolardan 

fazla Radyo satmıştır. 
6 ve 8 LAM BALI 

En son Model z E N ı T H Rad
yolarını tecrübe ediniz. 

BAK.ER MAGAZALARINDA her 
iL._ , yerden müşait fiat ve ~arUarla 

~--------------------------· 1 satılmaktadır. 
______________ ... 

Devlet Limanları i şletme Umum Müdürlüğünden: 
Knruçeşme a·ııele yu: r,Jur.da mevcut birkaç bin tane eski kömür çevalyesi pa

zarlıkla gerek toptan ve gl!rek partil~re ayrılmak suretile satılacaktır. 
İsteklilerin 31/10/939 tarihin~ rastlıyan sah günü saat on beşte Rıhtımdaki 

Umum müdürlük binasında to}llanan satınalma Komisyonuna müracaatları. (~924) 
............................... 1:1111 ... 

iyi bir kmnandan, teh like vukuundan evvel muktazi tedbirleri 
aldığı gib i Dürendif müessese sah ib leri de gece bekçisi vazi

fesini gören bir 

SINGER KONTROL SAATiNi alırlar ve rahat uyurlar 
Milli ve şahsi serveti 

Yangından ve hırsızdan mu haf aza etmeliyiz. 
Emniyet ettiğiniz bekçileri geceleri kim kontrol eder? 
Bekçilerin gezdiii saati kim doğru işaret eder? 
Sizi yarın bekçilerin muntazam gezmediklerini veya 
uyuduklarını kim haberdar eder? 
Size bekçilerin arasında vazüesine hiyanet edenleri 
kim bulur ve ihbar eder? 

BÜTÜN BU VAZİFELE. 
Rİ YALNIZ 

SİN GER 
KONTROL 
SAATi 

MVK EMMELEN İFA 
EDER. 

Resmi dairelere, Polislere, Bankalara, Depolara, Fabrikalara, 
Gümrüklere, Deniz ve Demiryollarma, Mekteblere ve biliimum 
fevkalade lüzumlu bir kontrol aletidir. 

Hastanelere, 
müesseselere 

Osmanlı Bankası 

1 L A N 
Cümhuriyet bayramı münasebetile 

Osmanlı Bankasının Gahta merkezi
le Y enicami ve Beyoğlu şubeleri 30 
ilkteşrin 939 pazartesi günü kapalı 
bulunacaktır. 

İstanbul Asliye üçüncü hukuk ha
kimliğine: Saliha tarafından Yenişe
hir Vişne sokak 33 numarada Mus
tafa Kemal aleyhine açılan boşanma 
davasında müddeialeyhin yazılı ad
resi 10 sene evvel terkedip semti 
meçhule gittiği ve yenisi belirsiz ol
duğu cihetle hukuk usulü mahkeme
leri kanununun 141, 142 inci madde
lerine tevfikan dava arzuhalinin ila. 
nen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan işbu ilan tarihinden itibaren 10 
gün zarfında müddeialeyhin mür a
caatla dava arzuhalini tebellüğ ve 
cevap vermesi lüzumu tebliğ olunur. 

'lr. SUPHI SENSES 

1 İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-
ler aı:ıartıman. Fakirlere- nar.ıı,..,.,~ 

' Tel: 499:! ' , 

~adyolarını 
+enc~h · @der>sen~z · 

• 

VePdlğlnlz 
pof';,) anın 

~ 

~~ 

2 rnlsll kıyme+lnd~ ~1z;r1 
bl~ Radvo almıs olur.>sunuz ... 

p Hyarıia" bla 11ca1ı O 
ayarı bozulmaz 2770 • TR O P 1 K modeli 

en mütekamil radyo ahizesidir. Fen baıkrmmdan diğer 

markaların hepsinden iki sene ileridedir. 

~ en m.iilıtm ta•~ o&n Ft."?ade.f/~ 
PMILCO Aı:IDYO AND TELEVISIDN CDAP. ~ 

TÜllHİ'IE UlfU/'I 11/Jltt55İLI HELİDS MÜESSESRTI, 61llRTIJ - İ5Tfl!IBUL 
P.11. ıı,.oo, TEl.EF. /f'1616 

No. 1001 ıeklin aynısı olup bir sene- ı No. 1002 yanındakinin ayni olup kapalı 
lik kağıd mineler, altı anahtarlı ve vaziyette saatin vaktini gösterir 

meain kaphsı 40 lira . 50 lira 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci 
Ticaret dairesinden: Dimitri Konto
pulos ve P. S. Polihneridis tarafın

dan Maçkada karakol karşısında Su
bay apartmanında İğneadalı Hayd&r 
aleyhine iki vagon ot bedelinden aJa
cağı olan 417 lira 12 kuruşun tahsi
line mütedair açılan davanın cereyan 
eden tahkikatı sırasında: 

~1111•1111•11 ~1•illl•llll•llll•llll•llll• ll ll•ll ll••11 11•1 111•1111• 111 1•11 1 1•1111•1111•1111•11 11 •11 11~ 

Ta.traya bedel kartdığı gönderilir. T el: 21964 

Singer Saat Mağazası İstanbul Eminönü 
Tramvay cad. 8 

, ..................................... 1 
Haklcile kazanılmış bir şöhret 

ALI MUHİDDiN 

Müddeaaleyh İğneadalı Haydar i
lanen yapılan tebligata rağmen mah. 
kemeye gelmemiş olduğundan hak
kında H. U. M. kanunun 401 inci 
maddesi mucibince gıyap kararı it
tihaz ve bir ay müddetle ilanen teb
liğine ve tahkikatın 30.11.939 tadhi-

• -• -• 1 
Lira ile bir kıravat alabilirsiniz ! 
Lira ile Sinemaya 9idebilirsiniz ! 
Lira ile taksiye binebilirsiniz ! ... 

• • -
• 

HACI BEKİR 
, ne müsadif perşembe günü saat 14 

~--•••••••••••••1••••••••••••~ ~t~ikiMkararv~ilm~~Buh~ 
lstanbul Limanı Sahil Sıhh iye Me rkezi Satınalma sustaki gıyap kararı mahkeme divan. 

• • --• = 
~ 

• Fakat 1 Lira ile -
• 11Milli Piyango,, dan 
-• 1 -Komisyonundan : hanesine asılmış olmakla mumailey. 

1 - Merkezimiz ic;in azami 740 derecesi kesafette (1000) teneke benzin ile hin mezkur ~ün ve saatte mahkeme-
azami 890 derecei kesafette (lCOO) teneke mazut alınacaktır. de hazır bulunması aksi takdirde talı 

~ Alacağınız (Onda bir) bilet size : • -
Benzinin beher t<·nelcesiniıı tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazutun beher te- kikatın gıyaben devam edeceği lüzu

nekesi de 144 kuruş 90 santimden umumunun tutan ( 4259) liradır. 
2 - Eksiltme 14/11 / 939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafapaşa so- mu tebliğ makamına kaim olmak il-

k.ağında mezkur merkez ~aıın alma komisyonunda yapılacaktır. zere keyfiyet ilan olunur. 
3 - Sartnameler me:-kezimiz levazımından parasız alırm· ZAYİ _ İnönü Kız lisesinden al. 

; l Booo 1 l1ooool l15oool • • 
ii -• -

4 - Ek,iltme açık olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası 319 lira 43 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası vesikalarım göste::meleri 

~arttır. (8925) 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları besler, kök)erini kuv. 

vet]endirir , dökülmesini Ön· 

'er, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

mış olduğum 339 numaralı ve 3.8.939 

tarihli tasdiknamemi zayi ettim. Ye. 

nisini alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur . - Suzan Yıldıran 

i LİRALIK . iKRAMiYELERİ KAZANDIRABİLİR. . -= ~ 
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1 s tanbul Belediyesi llCinları 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

22,50 300,00 Beyazıtta Koska caddesinde 142 - 144 numaralı e'V ve 
dükkirun enkaz satışı 

15,00 200,00 Beyazrtta Koska caddesinde 132 - 134 numaralı ev ve 
dükkanın enkaz satışı 

17,89 253,52 İstanbul 51 inci okulun tamiri 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayn '-YrI pa

zarlığa konulmuştur. İhale 13/11/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatle Dai-
mi Encümende bulunmaları. (8919~ 

* * İtfaiye ekipler; için alınacak 105 adet Tulumba kapalı zarf eksiltmesine ko-
nulmuştur. İhale Z/11/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi En
cümeninde yapıl:ıraktır. Muhammen bedeli 30870 lira ve ilk teminat 2315 lira 25 
kuruştur. Sartname Zabıt ve Muamelat müdürlüfü kaleminde görülebilir. T aliple
rin ilk temin:ıt makbuz veya mektupları ile 2490 numarah kanuna göre hazırhya
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi En-
cümenine vermeleri. (8465) 

Askeri Müze Direktörlüğünden : 

__ .. _ .. __ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:. 
Nevralii, kırıkhk ve bütün aijrılarınızi derhal kes@r. 
- icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir. -

Devlet Denizyolları 
Umum ·Müdürlüğü 

• • 
lşletmesı 

'İlanları 
Evvelce milnakaldt Vekft.letince yapılan llftnla, 15 Teşrinievvel 9!i9 tari

hine kadar kabul edileceği bildirilen İngiltcreye ısmarlanacak gemiler hakkın-
daki teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kıuhr kabul edilecektir. (8472) 

~.............................. ,. 
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