
r PAZAR 

10 
EYLÜL 
1 9 3 9 

TELGRAF 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞt~ct YIL - No. 1411 

5 KURUŞ GÜNLÜK 

r 

SiYASi HALK GAZETESi 

" 
VARŞOVA DÜŞMEDi 

Polonyadaki harp harekatına ait taf ıili.tı ve 
deniz harbine ait haberleri aon sayfamızda taf
ıilatıyle bulacaksınız. 

Göring, 
Fırkanın 

4 

ürebilecek 

Hafta· Sonra Polonyadaki 70. 
Gar be Gönderileceğini Söyledi 

Alman Mareşali Dedi ki: •••••••••••••••• BUGÜNKÜ~ VAZİYET ················ı 

Gaıırpta 
Haırekat 

<dlaı Mltlıhüm 
IBekD~nüyoır 

Yugoslavya ve Romanya 
Bitaraf Kalmazlarsa 
Akıbetlerini iyi Bilirler 

1 

HARP TEBLİGLERI 
fransız Tebliği 

I 

Par!s, g (A.A.) - 9 Eylill sabah harp raporu: 
Kara cepbmnde, bQUln gece Uk hatlarımızın faaliyeti 

ne geçmiştir. Forbach ormanının garbındakl bUyilk 
Warnstd ormanının kımıı killUsi eliınJz.dedlr. Bu orman, 

Fransız Ordusu 
Garpta Y eni~azı 

Şarli Cepliesinde Son Vaziyet 

l\IUHAREBE Varşo\'Rnın bitişiğinde yapılmakta ve 
Polonya ordusu ile Varşovada kalan erkek ka
dın bütün halk çetin bir müdafaa için hazırlan
maktadır. Diğer taraftan şehre yakla an Alman 
kuvvetfori Varşovayı bombardıman ediyor ,.e 
şehn dii ürmek için uğraşıyorlar. Almanlar, ce
nuptan dn Lublin'in üzerine yürUmekte ve ora
daki şehirleri zaptettiklerini bildirmektedir. Al· 
nıanlar, Poznan vilayetini, mukavemet görme. 
den işgal ettiklerini ilave ediyor ve kudret is- ı• 
tasyonunun işgali ylir:ünden bütün I.eh sanayi 
merkezlerinin karanlık içinde kaldığını iddia 
ediyorlar. 

yannameler attıkları halde, mukabil hareketten 
korkarak bomba atmaktan çekindiklerini, bugün 
Almanyanın sıkıntı içinde olabileceğini, fakat 
yakında Polonyanın kaynakları da Alman kay. 
naklanna katılarak sıkıntıyı izale edeceğini izah 
etti. 

GÖRİNGİN EN mühim sözleri bitarafiara ve bil
hassa Yugoslavya ve Romanyaya karşı idi. Çün. 
ki.i Görlng bu iki devletin bitarafhktan başka bir 
siyaset takip ettikleri takdirde başlarına ne ge
leceğini ~ok iyi bildiklerini söylemiş, bu iki de,·. 
Jete karşı zımnen 'tehditlerde hulunmu!il ve Al
mnnyanın :zafer kazanarak bu harpten çıkacağı. 
nı ilave etmiştir. 

lngiliı Kabinesinin Kararı 
lerimlz, hareketlerini knrn kuweUerlmlze tev~ etmek
tedlr. 

Parls, 9 (A.A.) - 9 Eylıll akşamı resnil tebliğ: 
DU,,mıan bUtlln cephede mukavemet ediyor ve dilşman 

tarafından muhtel!! mevzu mukabil hücumlar yapıl
mıştır. Fırkalnrtrnlldan blrl tarafından yapılan parlak 
bir taarruz. mUhlm aran elde ebnekliğimize imkAn ver
miştir. DUşman topçusu mukabil ateşler açmıştır. Bu
gün, düşman avcı tayyarelerinin müdahalesine rağmen 1 hava isUkşaflanmız. devam eyleml~Ur. 

1 lngiliz Tebliği ı 

l 

Garp Cephesinde Almanlar da 
Hücumlara Geçtiler 

Londra, 10 (Hususi) - İngiltere harp ka
binesi, bugün harbin asgari 3 sene devam 
edeceğini nazarı dikkate alarak mühim ka
rarlar vermiştir. Memleketin bütün kaynak
ları bu kararlara göre hesaplanıp hazırlana
cak ve seferber edilecek, Levazım Nezareti, 
ordu ve sivil halka lazım olan ·herşeyi bu ih- ı 
timale göre hesaplıyacak ve tedbir alacaktır. ı 
Milli Müdafaa ile meşgul diğer harp nezaret- f 
leri de ayni şekilde hareket edeceklerdir. 
Memleketin bütün sivil ihtiyaçları da nazarı 
dikkate alınmıştır. 

mutnıl\1 nk ul a nokta Almanlnnn dünk " iddia • 
nna ragmen Varşovayı düşürememiş oldukla-

rıdır. , 
Diğer bir nokta. Almanların Varşova tulü mev· 
ci üzerinde çalışan ve Var~ova olduğunu iddia 
eden bir radyo istasyonu viicude getirerek ya. 
lan neşriyat yaptıklarıdır. 

· Garp Cephesinde Harekat 

GARP CEPHESİNDE harekatın sahnesi, yine Zig
frid '\'e )fajlno hatlarının arasındaki fasıladır. 
Burada kah Almanlar ricat ediyor '\'e Fran ız
lar ilerliyor, kah Fransızlar rlcat ediyor ve öte
kiler ilerliyor. Fakat son haberlere göre, Fran. 
sızlar bu sahada Forbach ormanlarını i~gal et. 
mişler ve Zigfrid hattı üzerinde uçuşlar yaparak 
hattın fotoğraflarını almışlar ve Alman tahki. 
matının içyüzünü anlamışlardır. Bu sayede hat
tı yarmak işinin bir dereceye kadar kolayla~aca
ğı söyleniyor. nurada topçu faaliyetinden başka 
tayyare faaliyeti de ıöze çarpmaktadır. 

iNGİLTERE harp kabinesi bugünkü toplantmnda f 
harbin iiç sene veya daha fazla uzıyacağmı llR· 

zarı dikkate alarak kararlar vermiş, sivil ve as
keri ihtiyaçları buna göre idare etmek için tcd. J 
birler almıştır. 

1 
BU KAUAU, İngilterenin uzun bir harp için hazır

İ !andığı, ve harbi sonuna kadar götürmiye azınet. 
f tiğini göstermektedir. 

1 . 
: 

! Londra, 9 (A.A.) - İstihbarat Nezaretinin tebliği: :I. 
: Askeri tayyarelerimiz 8-9 EylQl gecesi Almanya üze-
j rinde beşinci istikşat uçuşunu ynpmışlardır. Havanın 
: milsalt olmamasına ratmen Alman milletine hitap eden 

1:: 

notun kopyaları Orta Almanyanm' geniş bir bölgesine 
dağıtılrnıştır. Verilen malılmııta ııöre tayyarelerimiz av
dette yanlışlıkla bir kısun Belçika toprakları üzerinden 1 
uçmuş ve bir Bel~ika avcı tny;raresinln hücumuna uğra-

1 1 m.ışlardır. · 
=-------------------------------------------· 

Başvekilin 

Beyannamesi 

:---ı Bütün milletin bu kararlara mü. 

M l • j zaheretinden emin olan harp kabine. e c l s si müttefik devletlerin ve dostların 

Yazan: Sadri ERTEM 

D ünyannı kan ve ateş yumağı 
haline sürüklendiği bugünler

de yine bu karmakarışık vaziyet kar. 
~ısında Cümhuriyet Türkiyesinin 
mert ve insanca aldığı tavrı hem 
dünya siyaseti, hem de inkişaf ve 
imar davasiyle istiklil davasını bir 
tutan dahili politika bakımından 

sevgi ile, saygı ile anmamak müm. 
kün değildir. Cümhuriyet Türkiye. 
sinin dünya hadiseleri karşısında tut
tuğu yol hem beşeri, hem millidir. 

Beşeridir. Çünkü hakkın, adaletin, 
hürriyetin, istiklalin, ve müstakil 
hayat bahşedecek bir sulhün taraf
tandır. 

Millidir. Çünkü Türk milletinin, 
geniş halk kütlelerinin. refahinı sulh 
ve sükun çerçevesi içinde tarla ve 

d'fabrikanın verimiyle ölçmektedir. 
Büyük Harbin başındaki Osmanlı 

İmparatorluğu, ile, Cümhuriyet Tür. 
klyesi arasındaki en bariz fark, biri. 
nin avantürden avantüre koşması, 

ötekinin dünyayı Türk halkının istik
lali, hürriyeti ve refahı bakımından 

telakki etmesidir. Bunun içindir ki 
Envcrland ile Kemalist Türkiyeyi bi
ribirinden ayıran müthiş hat milti 

(Devamı Sa: 4, Sj.i;."' 
fL· 

Yarın 
Açılıyor 
Hükumetin Umumi 

Vaziyet 

izahatı 

Hakkında 

Bekleniyor 
Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -

Meclis yaz tatiline karar vcrdiğ~ za· 
man tesbit edildiği gibi, Büyük Mil

let Meclisi pazartesi giınü toplana. 

caktır. Birinci celse rüznamesine e
saslı bir müzakere mevzuu konmuş 

değildir. Ancak, yoklama yapıldı~tan 
sonra, hükUmetin umumi vaziyet 
hakkında izahat vermesi ihtimali 

vardır. Önümüzdeki salı günü de 

Parti Grupu toplanacaktır. Bu top
lantıda Başvekil ile Hariciy~ Vekili
nin dinlenmeleri muhakkak addedil
mektedir. 

Diğer taraftan hüklımetin bugün. 
lerde Meclise bazı layihalar vereceği 
·e 'ounların acele olarak tetkik ve mü 

~ 

da bu tedbirlere göre hattı hareket
lerini tayin edeceklerini ümit etmek
tedir. 

Harp kabinesi tarafından verilen 
bu karar, İngilterenin harbi zafere 
götürünciye kadar idame edeceğini 
ispat eden yeni bir delil telakki olwı. 
maktadır. 

Aslierf Faaliyet 

Paris, 10 (Hususi) ·- Bugün neşro. 
lunan tebliğde, düşmanın bütün cep. 
hede mukavemet gösterdiği ve ma
halli muvaffakiyetlerden bahsettiği 
anlatılmaktadır. Cephe boyunca ke
şifler ve tayyare faaliyeti olmuştur. 
Fransız kuvvetleri mühim bir mevki 
işgaline de muvaffak olmuşlardır. 

bu arada düşman topçusu da faaliyet 
göstermiştir. 

Garp cephesindeki askeri faaliyet 
hakkında Havas Ajansı diyor ki: 

Ren - Mozel cephesinde cereyan 
eden harekat daha şimdiden Varndt 
ormanının hemen ,hemen tamamen 
işgaline imkan vermiş olmakla bera
ber ancak geniş ve daha sıkı bir te. 
mas teşkil eylemektedir. 

Bir taraftan Majino hattının geri
sine mühim miktarda kıtaat gelerek 
yerleşirken, diğer taraftan ilk Fran
sız kıtaatı ihtiyatla ilerlemetke ve 
Fr~nsiz - Alman hududunu bütün 
noktalarda geçerek Zigfrid hattının 
ileri noktaları üzerinde ihtimamla 

(Devamı Sa: 4, Sü: 5) 

Göringin Dünkü Nutku : 

l\IAREŞAL Göring, dün bir nutuk söyJiyerek Al
manyanm dört haftadan kısa bir zaman içinde 
Polonyanın işini bitireceğini ve şark cephesinden 
70 fırkayı Garp cephesine göndereceğini anlattı, 
daha sonra İngilizler Alman topraklarına be. 

Tahtelbahir Harbi 

ALMANYASIN harp çıkarmağa peşinden karar 
'\'erdiğini gösteren delillerden biri, onun harpten 
ev\·el, tahtclbahirlerini denizlere dağıtmast ve 
bunlara harp başlar başlamaz faaliyete geçmek 
için talimat '\'ermesidir. 

İNGİLİZ istihbarat nezareti bu tahtclbahirlerin, 
batıracakları gemilere hiç bir ihtarda bulunma. 
dan saldırdıklarını ve 1935 te Almanya tarafın
dan kabul olunan tahtelbahir harbine ait beynel
milel hukuku çiğnediklerini söylüyor. Almanl:ır 
da bunun aksini iddia etmektedirler. İngilizler 
tahtelbahir harbine son vermek üzere oldukları
nı ilave ediyorlarsa da bu harbin safhaları hak. 
kında nıaliımat vermeml"yi tercih ettiklerini an
latıyorlar. Bu sayede Almanlar, tahtclhnhirleri
nin akıbetini bil.miyerek bir takım ümitlere dil. 
şeceklerdlr. 

i 
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Mareşal 

Göring'in 
Son Nutku 
Polonya istilasının 

4 Haftada Biteceğini 

Söylüyor 
Mareşal Göring, dün bir nutuk söy 

liyerek Almanyanın dört haftadan 
kısa ,bir zaman içinde Polonyanın is

tilasını tamamlıyacağını ve Şark cep. 
hesinden 70 fırkayı Garp cephesine 
göndereceğini anlatmıştır. 

Mareşal Göring, bu arada komşu. 
larının bitaraf kaldıklarını, bilhassa 
Romanya ve Yugoslavyanın bitaraf
lıktan başka bir siyaset takip ettik
leri takdirde başlarına geleceği çok 
iyi bildiklerini kaydetmiştir. Bu nu
tuk üçüncü sayfamızdadır. 

EN SON DAKiKA 

Londra, 9 (HusuSl) - Alm1.nyanın harp maddeleri kay:ıakforından 
tamamlle tecrit edilmi~ vaziyette olduğu bildiri.iyor. Almaaya, nn. 
cak Baltık havzasında nlsbetEr. serbesttir. Fakat Alman ticaret g~mi. 
!erinin başka hiçbir yerden bit' ~ey almasına imkan kalmamıştır. 

Patis, 9 <Husus1) -- Fransız kuvvetlerinin garp cephesinde bugün 
i~gal ettikleri mevkiln müstakbel harekl t üzerinde son derece mü
essir olııcajı temin o:unuyor. Resmi tebliğler bu hususta mufa:::sal 
malumat vermemekle beraber mühim harekatın nrif es:nd~ bu!unul
duğu anlaşllıyor. Alman1ar tSarbruh)daki ahaliyi Koblenı: ve Kolon 
~ehirlerfn{' naklctmi~!erdir. 

Londra, g (Husust) - ?IU~ter Chamberlain bugün eski Çekoslo
vakyı. Cümhurreisi Doktor Beneşe bir telgraf gönderer~k Çek m .lle. 
tinin yabancı tahakkümden kurtulmasının beklendiğini söylemiştir. 

Londra, 9 (Hususi) - Japonlar, Çin dahilındeki ask >rf kuvvetle. 
rinin mühim bir kısmını Mançukoya nakletmektedir. S2bep, Mongo
lista.n - Mançuko hududunda tekerrür eden çarpışmaladır. 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gfin bu kısım bo,ş kalacaktır. 
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ENCEREMDEN 

Y..-n: il. T11rlwın TAN 
a, Arapça bir kelime. Kamn11, 

m1ID nereden ve ne surette 
apletplren palan ,.._ 

- .., - Km w:mlat1e ... 
ve sitem qlemek mAnasmadır. 
ldmse ile tatlı tattı ıeçineme

gÖDtil Janp dtben bomıak mi. 
.. aeWiii .... lilfik peuk-

11datda "1la ... 1ata, 
bvldit.Ja, lliaç pn•la w .bor 
u bir •esMJe Uhi llekr de-

U.- pi mala denir ki alır 
Okml deyıı sahibi Atmayıp 

n .. vJdf oluıumq eJL Yine 
iDlll etmek, kea4i flblnl be-

111111~ mlnalaruu ifade eder ve ıa 
tislne ıtlak olunur. 
Bekir siy• pahaya ~ 

........ Men khue79 tlenilll' 
-.ıınaıa '-aektir. 

'4 - Tehekktir ve ilffikAr da alır 
çıkmak için malı hapis et-

m••umadır ve tehekldlr tallM. 
•flradificlir. 

1 - llö.kre lhtiklrclan ... ., 
~denir. 

Deniz · Yollarmda 
Kaptanlar 
Ayrılmak 

BunLld Sebebi Yeni farem Knunun~n istifade 
Ettirilmelerine imkan Bulunamamış Olması lmiı 

Havadan 
Korunma • 

Tedbirleri 
o 

VafiDün Müesseseleri 
Gezdi, Emirler Verdi 

10. 9. 939 

Piyasa Vaziyeti 
Ithaii Maddeleri 
Fiyatlar\ Yükseldi 

için Tedbirler Alanı)tOr. 
Çahşmıya Başladılar 

Yeni Barem Kanununun tatbikatından Devlet Denizyollan Vali Utfi Kırdar, dün, bir- Son hafta içinde piyasamıza 3785 ton buğday getirilmiştir. 
kaptanları ve makinistleri istifade edememişlerdir. Yüksek De- gok nlfnl dairelerle ~ Buğdaylar cin!-le!Jbe göre 4,10~5 ~umştur. Arpalar 3,30-
niz Tiearet Mek~biııi bitirdikten sonra ayda 38 W-. ile çalış- ıt 4'zerek pasif kotWUna hUS11- 3,36 ktp"Uştur. Yiyecek madcf.leıri üart.de yeniden yüksek-
mak mecburlyetı k811lsında meslekten ayrılan bir çok gençler, sunu ittihaz edilen bGtlln ted· lik olmadığı gibi bazılarında 1-ük g8ttilnıitŞtür. Yahıız it-
Barem .. Kanununun me:;leğe avdet inık&ıun verecegını" · · diiıznne- birleri gözden ceçirmiıtir. Muh. halat maddelar~rinde artıa vardır .. KAğıt fiyatlarında yüz-
ck bul ' -ır- ...... 1 lir hava hücumu vuku· ıır 

r muracaatta unmuşlar, fakat eski vaziyetin devam et- aau hastanelerdeki hastaların, de yirmi beş, d · , bakır, teneke, çinko üzerinde yüzde 20-
mekte olduğunu görmilf.lerdir. ıneldeplerdekf, talebelerhı ko- 80 ııi8beiiftde y{ibeliş o!ıpilfiıt. 

- Halen ~ollarıDda VÔlfe ,a.. nlllhıan I~ birçok emhlet ID1oeu UO kurdfa kadar ~r-
ren kaptan ve makinistler de yeni vermiştir. L6tfi Kırdar, bu tet- miş olan kalayın fiyatı on liraya 1 
bareJD, üıerine Yüksek mektep me. kiklerden sonra Belediye Sulat fırlamıştır. Bu maddenin apekül.b. 
~ baremde gösterilen derece İdaresi miliürii Yusuf Ziya71 yon yapmak için toplandığı 1171-
aaa obillt ~e ç~ları mflddet te da nezdlne ı~ak bir lınt rdyor. 
tadan dlltıate almmak suretiyle ma. latieumu ihtimaline brp ~hrln • Piyaaa lioritrolll 6dfli.rlı 
~ yenideı:ı tesblaai istemiş. sularını temin eden hendlerln Ticaret Veklletinden verilen yeni 

Mb Reircltr ve nltlm mef- Geltyorlar ~a= ::=n :~ ~~~u= :•eceli~ı:; ~ır~u:;=:~ı;;m ı:· 
a da tapyuı bu kellmea.in 'çoğu llünakallt VekAletinJ., m•ca- ..... fltninta ae ....... ,_,... kat y .. pmıya memur etllllM. ılbn-

Şehirde 

l111ar 
lıleri 

ldflıete bıplijl yoktur Gerp Dil ~ at "'*1erilü vl! '~ muvdık lacaimı, şehrin suya olan lhtl- trolörler bütün maddelerin ..fiyatla. 1 
a taraıoutan ~ Eylulün 14ünden itibaren bn- ceftp 'f'erilmea111 taıc:dfrde mea. 1acmm ne suretıe temı. e.uıe- rmı tesbit etmekte"' ftllklr ~ stimlake Tabi Arsalar 

eep tekten ayrılacaklarmı söylemekte.. cefini SOl'DIUf ve hu ınm. ~ta mak tçin fl7atlaıı ~enler 
nmu lhtikir ıç1n ''vmpn. Birer Gün Ara ile dlrıer. de birçOIE .a.ktifler .. nilfttlt. kında ~ 1nıkih11aütadırlr. Bel-'iy• Mali Olan 

bpafıeıhk,, bitmeleri kar. _ Mektepten çıktıktan, bir kaç sene Pasif korunma için -bllttln fab- Kontrolörler yanndan itibaren ra-
Dort Vapur Gelecek mü~m olarak çalıştıktan sonra im. rikalara, ilk •e oda tetılri... pc>Jlarmı wreceklerdir. Dün ihracat Arsalar~ Değiıtirilecek 

••••plan minadaa aJınan n- IJnumdald hareketsizlik dev: t- tthan vererek üçüncü kaptanlığa ter mD•1e1elerine tle y-141en ,. IDıWUlleMtsi içhı TW ~ h ~ .ııteıı.s. Proatun pllnma 
ile bbul dilmiş karp1ıklar olup mektedir. İtalyan vapul'larm:U .:ıı fi edenlerin eline halen ayda 50 li111 mirle)' verlmlş, ,.asff koı1iDllUI bfr m&raalat ~~~ ~ .. ittihazına karar ve-

ultm hanlretl Mkldyle ifade et- gününden itibaren muntazam sefer- para geçmektedir. Bu vaziyet karp talimatnameslle istenilen ha. murta ihracma hazırlan8n til a rllen maJıallerdeki arsa ve bina 18• 

pik - -· lerlne bqbyacaklan bildlrllmekteclir nnda bunlardan bir çolu İktıaat vıı .,.lıklarm bir on ovvol lkmol lle lıahk ~ ~ mDracaat 
ftrllllle1l)ak, daha ziyade Şehrimizdeki İtalyan vapur aeen. Maliye Veklletlerfyle gQınriiklerde edilmesi •Hdirilmiştir. için mal h.-Jamıı ilan tl- ek yi yapmalarına mlaaa-

llesldllkl telerine gelen bir telgrafta Vesta i- vazife almışlar ve oralarda çalışml- Konmm~ için. kafmakamlm ahhütlerindeıı vaz _.. • .-nmMhd, ~ ana ve binala.· 
e tallakkuk eden men- simli İtalyan vapmunun Napoliden ya h*flamıtlardır. Bu vaziyet, yatlh tarda tam bir faaliyet başla- kader ecıtebi müesseselere blldir. nam şimdiden iattmıak edilmeslW 

Mr huebttlr. Kapatma ise ma. hareket ettili bildirilmektedir. Va- ve parasız old11ğu halde Yüksek De. mıştır. Kayaaakamlıklar dahi- mişlerdir. Yerli fabrlkalarm bu gt- istemektedirler. Belediye, temadi e-
Ja,methd çolal.tmak için yapılan pur ialı veya çarpmba günü lima· nb Ticareti Mektebine talebe olmak Unte korunına (şlerlnde çaı..a- bi ma<ıdelerin esasen düşük olan fi. den bu gibi müracaatlar kar§18U1da 

ile- delil, herhangi bir şeyi df'. nımıza geJmif bulunacaktır. üzere yapılan müracaatların da sa. eak ekiplerin kadrosu ikmal e. yatlarmı clah8 ziyade kırarak kapat- bunların dileklerini tetkik etmek Ü· 

en u W.U. ~ fiUidho. Karadenizde seferde bulunan tıaı. yısmı azaltmıştır. di11191tt1ı, lkı ekiplerde ça11p. ınalarma ve bu ıuretle müstahsili zere bir komisyon kurmuftur. Ko-
Ztte. llatlklnn ~ ~ ~ zwara M1cmalanna mini olmak için miiyon, in~t talebinde bulunA.ta. 

dola71da Jd kamu• larak Akdenize hanlııet etiiöşt:ii! rlre ba •• 1a8" lftıua -.U Jr6 ır r ~e 
•Nllld. mulıtekirler için madrıı- Eyh11ün on dördünden itibaren JAjvedilmiştir. başka olabilir. Rer kaza dalti- Almanyanm evvelce memleketi. etmek için tetkikler yapacaktır • 

._.., Ahmet Vefik Paşa ise Feneçia, Kampedlio, Abacia ve Me- Aynca Bostancıdan 17,20 de Bil- linde askerlik ~ağı haridnde mizden alarak işlettiği tütünlerin be. Gazi Wprlid inpıatı 
........ DntkAn "mulıteklrla ıun'ı,, rano isimli İtalyan vapurlan birer yükadadan 13,15 te kalkan vapu~ar kalacakl•nn mikdarma 1röre bu deli serbest dövizle ödeııdlli takdir- Gazi k~ tahta parkeleri, 

t.rlf edip itin içinden çıkmak glin fa.Sıla ile limanımıza gelecekler- da 25 dakika geç hareket edecek.. had 46 ile 62 ya' arasıdır. Bir- de eski bir satış olmak Wbal'lyle bu tama,,,.. ıeelbeclllmiştir. Parke inşa-
•llttir.. tzmlr, 9 (A.A.) - Gazetelerhı he- lerdir. ~ok bzalarda bu iki Y•f ~ partinin ihracına müsaade edilecek.. atı cta' tnı ayın sonuna kadar ikmal 
Bela inalrUaa da (muhtekir) berlerlne g6re, İtalyan vıpurlm titt L~--.ı _, .1.._1. da bulllDBJllann mensup olduk- tlr. Şehrimhdeki kösele fabrlkalan ~· Köprünün elektrik tertt-

•'!llbia günaen itibaren Ymanımıza sefere umınaa amae uunranı ları ka'V'!!!•kamhklara mllracaat da ııiır derisi toftlamaktadır. BeY" utı bitmek üzeredir. Mesnet duvar. - olarak Wnd Hemi ,,_ • 
yorum. bafbyacaklardır. Bu meyanda ttaı- I.lman tahn1ll, tahliye ameleshıüı edh• vasiyetlerini tesbit etmele- koz fabrikası için kuru sığır derll ltln Alınanyadan ılparlf edilen 

~-1'Pte sin, mat- yan bandıralı Filiaya vapurunun Ce. yiiz kurufluk yemıtyeleri Azertnden rl dün kendilerine teblii edil- nln cinslerine ~e kilolarına '68 malzemeııin gelmlyeceii anlapldıAm 
_.._... --. 1dr bllme olup nevre ve Marsilya için yük almak ~ 20 kuru§ vergi kesilmesi üzerine aı. mlşttr. kilosu 63 - 83 kurut ar..-. ... dan bunların dahilde tedarik ec:Ulıne-

oJD• ~ ......... ir zere bugün limanımıza gelmesi bek· ıneleııhı yansı iflerinl terkettiji~ tılmaktadır. Kuru ve y .. mervamn sine karar verilmifti. Köprü Cümhu-
meemd mbadli lalleklıı, l*hal& A- !eniyor. den Umanda işçi buhranı başlamif" · ihraç edilmemesi katarı tserme fe' riyet bayramında muhakkak surette 

ldllllil demekdr. lfalhld llatMr, • tır. ıtattıür havzasmdan kömür ~ kerlemeciler buJabileC"1ert "kel' açılacaktır • .... :::r ~ '=." .. "!.-:-" ... • lanadaki Sanat kil ile gelen gemiler bu Yüzden ha. Lokantacılar miktarına ~ l>ıı _,,,alan1an DBlımeeilere miiMet oerilii 
._.... • ...- PBb'aıa M • mulelerlni boşaltamamaktadır • marmel&t ve ~-- yapmıya ka. 

diye lıapsetlitek, afzllmek,eklebl Genııletllyor Liman idaresi evvelld gOn ~erdilf yemek Fıy•tlarını rar v~ .. I' rU Şelür .. dahiJindeki dökmecllere ve-
lhtlyamaı tU)'lk qlemekt'lr. 8cıa 

1 
,_ bir kararla gündeliklerin 120 kuru. il.-'• "Nııiirl 118 en mühlet bitmiftir. Bunlu dün. 

IMtteltlr de •• namussmlap •• .._.,.rda bır .-ayl phri U 1 f 1 .. , ~ıa.::.::ı-:ı• ll'UP haHJMle belecliyeye davet edile. 
•dansız ~. ekııak ... in)dpf eden B~ .. iblilı ile, vergi kes~dtkten sonra c:uz a amıyor ar .amilıo..li 7f11USU11 rek IOD olmak üzere kendilerine bir 

yapan matıeh•wı-4gl lbtJ.yacıın ~ amelenhı eline yine yuz kuruş geçı- Mad ı.&wnilri. ·a· de fa halde lhtlkhm Ttirkçetle ku. özere Baraa :BQat mekteblpln _..... mesW temin etmfttir. Bu vaziyetlıı Lokantacılardan mürekkep bir he. eQ -r--- rlt. fa: ay daha ~ verilmlŞtir. Do"lane-
olmadıpn, yani 'l'Urklerin •• IUJlUD ~ JQia..nri1 _ ijçl buhranını önliyeceli tahmin • yet, dün sabahleyin villyette vali ve := ilk2:0t·"8 &r: ş h. :ıet\ tlt1$eakları 1eı1-ı =eri 
-, b• menfur ve •• murdar mlftir. Mektebin lıaleft ........... dU•lde ile de aradan geçen DbUlJ) beledlye reisi Ldtfi Kırdan ziyaret rimlzdeld stok azalmı Eu e acaklar ve belediyeye i Cek· 
·~rini knql etmek Jham vardır: Bu talebeWr -..,...., -.ı .. ilfll4rden bir çojwıun da:. ederek son zımanlarda tatbik eHtrJlı. bu JdSm .... ~ : için lerdir~edi,. müsaade ederse bu .. 

• Pabt b.._tln -T81'k camil11 nacılık, demircilik; • bibi ~ ,.._ ..,....,.p. Dün bu yeri! mek istenilen yüzde 15 tenztllıll ta• tar y6ka1l~.;,.m kun mik. ~ ...... MWWcbr • 
.. ...,. filphe 7ok ld pia pyd lilt, anba. ve kari)leri ,.,_..,, e. ~ tııdae )1'ahl liman idareU dfelerln keDdllefi icin ~tatbik dünden itibaren d;poda teslim 2~o~u KoJın P'Pril• 

elmak prtiyt.- ihtikara sa· tomobB ve mot6r tamtwh\il. lılpk• tek jfgl bW.•"ta olm4clıtuu, bu tarifeuin ~ iç»- ra ve evde tes~. -24 lira • ~ltk lilerl amelesl bdroınm. 
llU• Jahat sapmak istiyenler var. çılık, cerrahi ileUer 7ap~ JDQÜl .O..lil ~.wı. len tulldlı: eden kWQJ.m tatbik .-. m~ '\iıtftıkt b ,._~eril- da vuku bulacak münhallerln ica• 
,..,... ll8rP nrumda onlarm ellik, elektrikçilik, mobilyacıbk, ve =-uJu• 1rta ceklerbıl IÖyliyerek lokantalaml bu narh muclbı\ôe nakli u 'lt"ı.werin bmda kadın amele ile doldurulmasl 

... ._._. ~ derba yaralan bina dojramacd1ll ~~ yo 1 ma~ Deniz. tenzillttan istisna edilmesini ~ da teslim 19 '15 Ura ye hariç depo. için karar ahmnqtır. Eskiden oldula 
ince tflylerlmizln tlrpermeme- ıer görmektedirler. Bu sene talebe nımna ~en'C: ~, lerdir. I.,okaııtacılar demJflerdir ki: zundır. JCömÜrcüıer 1'f. satılması ıa. gibi temizlik lflerlnde ça1ıpnak fiti. 

bnUn 19k. Y6m eminls ki adedi çoğaltllacak ve talebelerin iyi bandıralı o\&r&k ;"1mz Ba)Qr §il bil 11
- Bilhassa Stttec1 Clft.r1ııda y(1- melde, ıturuçelliıe ıı.: v..-me. yen kacbnJarm mGracaatları kabul dllln• lhttkh .keBmesf olma. ve istenildiği gibi yetişebilmeleri için kalmıffıtı e ze yakm lokanta var. Bunlar eUleD bilhus, uz.ıt 

1 1 deki ve ~. 
ıt•ı --CiQnharlyet Jdlk6metinln de bir çok tedris levazımı getirtlle- ~ '300 y; w· . 1 birlblrledle rekabet y:ii:ODCI- ıftyat- da &abilkok eve tae:~ deP.Olarda =============-==•= 

sayesind&- Ttirk ilinde cektir. Alınacak talebeleri istiap e- alt a 1 gegti lan btr'hlld~ ~ buluft;. teslim 23 llra4an ' depoda 
tekir dahi artık ıöriilmiyr. debilmesi için mektebin ıevsiine ka· R ~, ~uru akfa-::U. tçleriılcle ayıeı~ Var- tadır. Hatta bu .,;:tı sablma~ak- TA K V t M ve H AYA 

rar verilmiş ve civardaki on kadar ile demzaeıı ~en m de onu bulama • bir hlcUse olm en Karhl:oyde 
~-----=-----====-- evla tmmliki muamelea1ve başlan - 300 Mwrevt,.. tl'anlit olarak ıe. dJio Jd, kazancı ji1z vazi ı. ........ -. makamhta ~Ve bu hadise kay. 10 lyMI 1939 

Y •el ffl 1 mıstır çerek ~~ercur. maktadır. Şlmd1 bu yet-r-"- k6inilr tml§, bunun üzerine p A Z A R 
a e 8 8 0 M~ ti...... iitdtkten da yeniden yüzde 15 tens\llt yapar. ahin ll'ltiftett depocuya kiSmü. 

lltapkin Satllıyor Meclcllyekiyilld• sonra Akd~ ~ Jatemeı:ni1- ıana yatıyamazlarr mubaklrak ta- :ıu. ı>aramıu 19,75 üzertııden ver. !r.w:' :~ GOn: 
30 = ı!: 

Son Omıınh pldltaJıı Vahdettin Bir Defhle Araedt ler "* W ~ ıttin\UMa ka1Mak panacaklardır.,. • Recep: 2e Alultol: 28 

: :: ft ~Qaabfpl~den Bir adam Defterclarlala mü•aat için ~üraçaatta bül~Uf)ar. fakat Şlklyet belediye lkhsat mtıdftrlii- Trcıbzoncfa p1,,,_ iatgan oaı..: ıuı - Ol1c 11.11 
ç alt Jmım kitap ve ederek, Mecidiye ~e,ı- yed ya!· bu muracaat ial>ul eGlrmemiştir. Bu afmdan tetkik edildllden IOJlr8 Trabzon <TAN) İkincil: 15.47 - .Alqam: tut 

~-.&. wtılmU bere defterdarlıla disince malbı Qlaa bir defi. MUSQVJ,ler Bula*rista\mn Varna Uma- 16 tar har.p eb - Avrupadakt Yatsı: 20.04 - lmtlk: 8.31 
edt1mıp1r. ımbulkeııund .. ıhvlU. murafı ........... 11.ıft.. nından gelnlektecurler. • 10kantacılara cevap verlleceldr. sa ~ ebiyle, burada plya • - Hava Vaziyeti -

~-----=--==--- ne .... - ~~- . o - --.,"~ durganlaflllqtır. J':m- • Sa M den olmak iizete bu nru. ·~•muı- . dık tarım 18tlf koo ttf1 ldSyltlnh Y~ meteoroıon lataqonundan aha 
JI• lthrllerlmln m teklif etmiftir Bıa ,.,. mtiraea- lfr Çocuk l•~olclu Kaltllnm l&ylncle bu vazı,etten pera ~ tçtn nan maıemata ıare. ba\ra )'Ul'dun Tl'aQa 
Nuan DHrbtine : ltı yapan adamuı ·~ bir Kumbpı Tekinalp ııiOIAl"Hla 24 llr laclın Oidlrllcll flndıjın kilosu~'--·· ilerind • b6lpd ne Marmara havıuında bulu~ 

Memleket piy da ~ yri tablllik airülmedllt t~ tültft mamanda otdru tND .,olu IMtkçlteo Oria .. 1-- .. IAA.., en cl1ler ~ açık l8CDdl. rUallrlir 
Çapa marbas:m~tı tek- ~dedil ı tpret OtUll yerde rinden Şiikribliin evbut f'""tta mt. Safranbôlu (TAN> - Ul\Jf nahiye- -;--nna .... verm~. Akclenb P1ıJ&rında cenubi, diler 781'~ 

--'tleıi tlzerlncl ufak .... _ ınem it --•- _, Jd..a.t Alinin. _._.. 7 ldnlD i<aldırım ka,&ıde Abdi brJtı .,.,_, ,_,.,.,,1 ·--•-- de prJd istikametten, Dolu bmteleı'de 
~ • en bir Pilt hafriyat yapılarak deftııe araDıltnlf- ..w· __.en ma. ,,_..... 1.-boJDıuftur Civardaki ko. r-r-•,-· hatif, dtler 7erlerde otta k v ett. esmlt-

yapmad~~ ~rdtılfi lOqm 18 da hiçbir para bulunamamıftll'. yquıda :tmıall dört ıündenbetl •y- /.:/P. _,, e al~ elbise Son •azlyet yiizilnden bir bq &in tir. u v 

~m:aJ:f :U~darı ga bu safdil adamcalızm bir bolmuftıır· t.mal1 peqembe aünil = ~~ 1'an i~ dtzıberi devlet ve beledlfe üıpatla. DOn tmebulda hava oo1ı: buluttu ıeo-: 
flat talebinin şmJetle red"dldilmesiD.l kag ..,. üstüate rüya gördüğii ve .,namü için evden ·~~.!""" ... ~ilfıtlr Ayf80.fn öldilrlUdi- nna ~ talip çıknuımald:whr. Def. mı,, rl1clr limall prkideo 18Dlyede t - 8 
a)'l'le4 tlea eder bu rllyamn tesirlle böyle kuvvetli hJr daha dönmemlftlr~ AQl1elll Baö- .... •'\"' · . terdarJılın Mercan yokufunda yap. metre hızla emıfttlr, Saat 1' de bava tu-
t& b .,.I a.b~ •Sahibi• t..1- tle ıı--.. • etUM anlasıl- ce çoculunun bulmıuwı. iglıı aab~ JQ wı ceaedbıin ıömilldillti anlatıl- tırnı.k '-*ed•at __ ,._ ıA•'--J ytla 1018.1 ınilibar idi. Sf1hunet en :rflk-
~ıı-• .. Ba lftll..-..IP' • ""'bnaa mYA-" r ..- etmlftk makıadır. 1.1.. __ - •aa _.....,e .,,_ 24.8 Ye ee c1G1Qk 17..l'unttırat.olarak 

M. NUll ÇAP. Jllllbr._ 1A milnead • --.na da kimle talip ~. 
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IBUGüNI 
ı----
Almanyanın 
Cevabı 

Yazan: Ômer Rıza DOCRUL MARESAL GORING DEDi Ki: 
Mareşal Göring dün söylediği 

bir nutukla İngiltere ile Fran. 
saya bir cevap verdi. 

İngiltere ile Fransanın ricali son 
glinlerde sÖl )edikleri nutuklnrda '\'e 
neşrettikleri beyannamelerde, Al. 
ıuan milletine hasım olmadıkların. 

dan, yalnız Ilitlerizmin tecavüzünü 
yıkmnk liızım geldiğinden bahsetli
lcr ve Alman milleti ile her zaman 
sulh yapnııya h"izır olduklarını söy-

Bükreş ve Belgrat 
Müdahale Edemezler 

lediler. A k b l e • 
ya~~:r~:!o~~:~~g:~::l;~rö;tA1:a~~~, Aksi Takdirde l et erının 
i~inde ortadan kaldıracağmı, dnhn 

~onra buradaki bütün kttv\'etlerini AT Mu··ncer Olacag~znz Bze/ı.rler Garp cephesine göndereceğini ve bu J y eye 
cephede ayni faaliyeti gö tereceğini 

anlattı. Mare al Göring bunları si)y. imkan yok. Çünkü komşularımızın 
Berlin, 9 (Hususi) - 11:arc-liyerek Gnrp demokraslerini tehdit çoğu, bitaraftır. 

ettikten sonra bu ddn Almanları ah. şal Göring, bugün Berlin tesli- Romanya ile Yugo lavya, müda. 
Joka altına almıya iınkun bulunmndı- hat fabrikalarının birinde bir hale ettikleri takdirde akıbetleri. 
ğmı da sUyledi ve Almanyanın bu nutuk söyliyerek Polonya sefe- nin neye miincer olacağını bildik. 
defa bir çok bitaraf kom ularla mu- rinin dört haf tadan daha az bir leri için uitaraflıklarmı muhafaza 
hat olduğunu anlatarak Yııgoslav.y~ ızaman içinde tamamlanacağını ediyorlar. 
,.e Romanyadan bahsederken "bu ıkı k h . d Arada bir de bir takım tayyare a-

bAt ft •. k"' bAt f ve o zaman Şar cep esın en I . 
1 

k b F de,·let te ı ara ır, çun u ı ara . . l . kını şayıa an, uy umuzu ozuyor. a 
kalmadıkları takdirde başlanna ne Garp cephesıne yetınıJ A ~.an kat bu uykumuzdan uyandıkça bir 
geleceğini çok iyi bilirler,. dedi, bu fırkasının naklolunacagını soy- dµşman tayyaresinin dahi tepemizde 
de\'letforin esasen bitaraf kalınıyn lemiş daha sonra, Polonyanın dolaşmadığını görüyoruz. 
mecbur ,.e mahkum olduklarını, Al. hava kuvvetleri tarafından kazanıl- Vesika Usulü 
mnn menfaatlerinin icap ettirdiği dıgy ı s(;ylenilen hayali zaferlerle is-
bu mecburiyet ve mahkumiyete kar. tihza ederek bunların ancak bu ha. Vesilca usulü tatbik ediyoruz. Fa. 

kat, bunun ne zararı var? Memleket. sr geldikleri takdirde ortadan kalk. berleri uyduranların hayalinde yeri 
1 • te gıda maddeleri kafidir ve buna-

mak tehlikesi ile ~·üz ylize kalncak- olduğunu anlatmı~tır. rın en mühimmi olan ekmek boldur. 
)arını açıkça söyledi. Göring daha sonra, f ngiliz keşif 

Olmasa nt? çıkar? Az yemek netice-Bitaraflık dediğimiz ey, çok lns- tayyarelerinin Almanya üzerine be- . d ıfl e 
0 
zaınan kuma.: is 

• · • . . iğ . sın e zay· arız v r • tikli bir tabirdır. Lehdarnne hıta. yannamelcr atmakla ıktüa ett mı, t'hl·k· . d alır Bu da memle-
raflık, aleyhdarane bitaraflık, turaf. ve bir tek bomba atmadığını, çun u 

1 
k t 

1 
h' d d'ı .. k.. ı a ımız e az . , 

y • h 1 e e ın c r. 
girane bitarafhk, kati bitaraflık. bl. bir tek bomba attıgı takdırd: der a Memlekete daima hakikati bildire. 
taraflığın kolaylıkla türlü türlü şe· mukalebc göreceğinden emın oldu- ğ' Ç"nkü hiçbir propagandadan 

G .. . b d ce ız. u , kil ,.e mahiyet alan çeşitleridir \'C o· ğunu anlatmıştır. orı?g un an korkumuz yoktur. 
nun bu çeşitleri miitecaviz ruhlu t3- sonra şu sözleri söylemiştır: Propagandadal"i'hasımlarımız kork 
raf için istediği bahaneyi temin e. Sunf Maeldeler sunlar. Bunlar, Almanyadan kovulan 
der. Mareşal Göringin 1 e kati hita. "Almanyada suni maddeler kulla- bir takım bedtıynetlerin yardımı ile 
raflıktan bahsetmediği apaşikardır. nıyoruz: Bunların tabii maddeler de. beyannameler yazıp atıp duruyorlar. 
Çiinkii kati bitaraflık istiyenl r, t~h· rccesinde olmadığı muhakkaktır. Fa. Memleket içinde bunlara benıer da
dide lüzum görmezler ''e bunq rıca kat yakında Polonyarun kaynakları hR ha"ka sütii hmııkl.ıır varı<:J ""1A,. 

• .__
1
_ =-•--• .... • ,, .. • ............ ,,auuuuıcıc n.a~ııııcuK ,.e u za. da gitsinler ve lngiltere hesabına bc-

11pnr1k bir Jisan ile: dalı ~"--' ı...;.11 • k k ı man a ~ua 1 U'O uga avuşma yanname yazsınlar. 
- Hele bitaraflıktnn ayrılınız dn • k~ h ı 1 ktır "' Iek tt 

ım unı nsı o aca . l'ıem e e Liderimize Bağhyız göriirsilniiz! Başkalarının ba ına ge
len sizin de ba 1nıza gelir. Bu başka. 
ları ise mnllım. Dünkii. Çeko lovnk. 
ya, \'e bugünkii Polonya? 

Diyor! 
Almanya ise apaçık meydan oku. 

ma ile milletleri aleyhinde bir olmı· 
ya e\·ketmektedir. 

sabun yok, petrol :ız, fakat bundan Alman milleti ise, liderine o dere. 
ne çıkar. Ellerimiz kirli kal;lbilir. ce bağlıdır ki, ondan ayrılmasına im. 

Romanya ve Yugoslavy~ klı.n yoktur. Almanya sonuna kadar 
Şu var ki, bu defa İngilizlerin gc- harbedecck ve harbi zaferle tamam

çen defa gibi bizi abloka etmelerine Jıyacaktır. 

Yugoslavyada Siyasi 
1 

Affı Umumi ilan Edildi 

= 
1 • -

1 ı ı Lisans Usulüne Tabi 

Halk Tazyik Altında 
Amsterdam, 9 (A.A.J - Alman hü 

kumeti tarafından karar altına alınan 
muhtelli tahdidat şimdiden Alman 
halkını ehemmiyetle tazyik etmekte
dir. 

İlk günlerde upun vesika usulüne 
tabi tutulmıyacağı bildirilmiş olması 
na rağmen, Berlinde neşredilen resmi 
bir tebliğde bugünden itibaren unun, 
buğday ve çavdarın vesika ile verile. 
ceği bildirilmektedir. 

Bundan başka Telegraf gazetesinin 
Berlin muhabiri kumaş ve kundura 
mağazalarının bomboş olduğunu ve 
bu eşyayı ancak hakikaten ihtiyaç 
mevcut olduğu isbat edlldi~ti takdir. 
de satın almak mümkiin bulunduğu-
nu yazıyor. 

Her taraftan gP.len malumat bu 
tahdidatm Alman halkı üzerinde fe
na bir intıba hasıl ettiğini teyit et
mektedir. 

* Amsterdam, 9 (A.A.) - Alman 
pnMsı artık Holandadn geçmemekte
dir. Kıymetin üçte ikisini daha evvel 
kaybetmiş olarf mark artık piyasada 
muamele görmüyor. 
Hnhuvı .. hududunda Alman kumaş 

fabrika! nnda çalışan ve ücretleri 
yarı florin, yan mark olarak tediye 
edilen amele, Holanda tacirleri mar. 
kı kabul etmedikleri için bu \'aziyet
tcn çok mC'iteessir olmaktadır. Bun
dun başka bu Alman fabrikalarının 
yan ücreti florin olarak vermemesin
den korkulmaktadır. 

Fransanın Türkiyeye 

Ayırdığı Kontenian 

iZMiRiN 
Kurtuluş 

Bayramı 

Coşkun 

Dün 

Tezahüratla 

Kutlandı 
Izmir, 9 (A.A.) - Yıllarca önce al

tında inlediği esaretten kendisini 
kurtaran kahraman orduyu bağrına 
basmak saadetine kavuştuğu 9 eylu. 
lü, İzmir bugün büyük tezahüratla 
kutlamıştır. 

Sabahla beraber, halk, o günün a
sil heyecanını ifade eden bu sevinç 
içinde sokaklnn ve meydanları dol
durmuşlardır. 

Sabah sekizde sehrimizdeki mebus
larla vali, belediye reisi , komutan
lar, müesseseler direktörleri ve mat. 
buat mümessilleri CümhurJyet Halk 
Partisi merkezinde toplanmışlar ve 
oradan Halkapınardaki şehitliğe git
mişlerdir. ,. 

Burada, İzmirliler ' adına avukat 
Ekrem Oran'ın ve şehitler abidesi 
karşısında yer alan süvari müfrezesi 
komutanının söylediklefi heyecanlı 

nutuklardan sonra müzikn İstiklal 
marşını çalmış ve askeri müfreze ta
rafından havaya silah atılmak sure
tile şehitler taziz edilmiştir. 

Şehitlikteki merasim bitince hare
kete geçen kıtnlanmız şehri ihata e
decek tarzda.üç koldan yürüyüşe baş
lamışlar ve her geçtikleri yerde hal
kın alkışları ve yaşa seslerile karşı
lanarak Konak meydanında tesbit e
dilen yerlerine gelmişlerdir. 

Saat 10,15 1c Kadifekaleden atılan 
bir topla bütün halk ve nakil vasıta
ları bir dakika ihtiram duruşu yap. 
mı lar ve bunu müteakıp Halkapr. 
nardan gelen suvari kıtası komuta. 
nı, muzika bayrak marşını çalarken 
kı laya •e hükumet kon ğın bayrak 
cekmiştir. Bir çeyrek sonra atılan 

ikinci topln ordunun fzmire girişi 
müjdelenmiş ve bu htidise merasim 
yerini ye otraf'ı dolduran on binlerce 
halkın şiddetli alkışları, vapur ve 
fabrikalann düdük, otomobillerin 
korne seslerile uzun müddet kutlu-
lanmıştır. Bu esnada hava filoları
mız da şehir üzerinde muvaffakTyet. 
ti uçuşlar yaparak törene iştirak et. 
mekte idiler. Merasimin bu safhala
rını takiben askeri kıtalar, Birinci 

Hele bitaraflığını ilan eden milJct
Jcri tehdit etmek onları için için ha. 
sım yapmaktan başka bir eye yara. 
rnaz. Almanya da ancak bunu yap. 
makta ve aleyhindeki cepheyi ge
ni ·letmiye uğra maktadır. 

Belgrad, 9 (Hususi) - Siyasi mah. ı 
l ı Maddeler Meselesi 

kumların affedilmeleri hakkındaki ı Ankarn, 9 (A.A.) - Ticaret 

Kordonu takiben Atatürk heykeline Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret Ve-

Bütlin diinyoya meydan okuyan 
hir devlet bütün dünyayı kendi a
leyhinde birle miyc sevkeder. Bu. 
gUn de yapılan iş bundan ibarettir. 

General Weygand 

Ankaraya Gitti 
Ankara, 9 (A.A.) - General Vey

gand, bugün saat 11 de tayyare ile 
Beruttan Ankaraya gelmiştir. 

Paris Sefirimiz, Daladier 
ile Konuıtu 

Pati.s, 9 (A.A.) - Daladier Türki .. 
ye büyü kelçisi Behiç Erkini kabul 
etmiştir. 

--0~ 

Ankarada Ekmek 

Ucuzlatddı 
Ankara, 9 (TAN) - Belediye buğ. 

day fiyatlarında görülen düşüklük 
üzerine ekmek narhını on para in
dirmiştir. Yeni narha göre yarından 
(bugünden) itibaren •ekmek burada 
on kuruşa satılacaktır. 

Belediye ayrıca un fiyatlarım dn 
çuval ile ve kilo ile yapılacak satış. 
lara göre iki esas üzerinden tesbit 
ederek ilan etmiştir. 

kararname kralın doğum yıldönümün \'ekfıletinden tebliğ edilmiştir: 

1 

ı : 
de il8n edilmiştir. Umumi af kararna- icra Vekilleri heyetinin tas-
mesine göre parlamentoda sabık Baş- dikine iktıran eden 2/11869 sa-
vekil Stoyadinoviç'e tabanca çek- yılı kararname ite ihraçları li-

kaletinden bildirildiğine göre, Fran. 

sa hükumeti tarafından 1939 senesi 

üçüncü üç aylık devresi için Türki

yeye verilen zirai mahsulfıt konten

janlar şunlardır: mek teşebbüsünde bulunan mebus 
1

, sans usuliinc tabi tutulan mah. 
Damyan Arnautoviç'in cezasından 8 11 suJat ,.e maınlııtıt için Ticaret , Fransız gümrük tarifesi: 

şenesi de affedilmiştir. Solcu çiftçi- Vekiıletine vuku bulacak müra· , 34 a kabuklu yumurta 250, 34 b 
lerin lideri Dragolüb İvanoviç'in ce- rantların lisans talimntnnme i- i yumurta akı 150, 34 c şekersiz yu-
zası da affedilmiştir. ı hiikümlerine u'-·gun olarak '-'&• ,, • 

" " '' murta sarısı 200, 34 c şekerlı yumur-Birçok siyasi mücrimler hakkında pıJması liizımdır. li 
11 

ta sansı 30, 72 dane mısır 5.000, 72 dAva güdülmekten vazgeçilmiştir. Bu l ı Bu hu usta maltimnt almak ı ı 
suretle Hırvat ve Sırp bir""k siyasi il dane mısır "kabulü muvakkat sure. ,_ ü:ıere aliıkndnr tarirlerin mn-
mahkum affa tabi tutulmuştur. halli mrntaka ticaret müdiirliik- tile,, 12.000, 80 den fasulya " 4 üncü 

Yalnız rüşvet alarak cürüm işle- lerine veya ticaret odalarınn ı ı üç aylık devresi,, 300, 80 den mer-
yenler, askeri mahkumlar, casusluk ı ı müracaat etmeleri tavsiye olu- ı ı cimek "4 üncü üç aylık devresi,, 400, 
mahkumları ve yabancı memleketle- li 1 900 170 

nur. i 1'j 84 a dan diğer meyva ar. , c 
re kaçanlar umumi affa tabi dekil-

1

' ·- il çiçek soğanı 300 kentaldır. dirler. ' ,_ ~ - - ·~ 

kadar gitmişler ve heykel önünden 
gecerek yerlerine dönmüşlerdir. 

Saat 11,30 da da İzmir vilayet ve 
kazalarının, parti teşekküllerinin ve 
Halkevlerinin mümessillerinden mü
rekkep bir heyet Karşıyakaya gide. 
rek ora Halkevi mensuplannın da 
iştirakile Atatürkün annesinin ltabri 
ne çelenk koymuşlardır. Burada söy 
lenen hararetli bir nutukla Atat ürk 
ile annesinin ve istiklal harbinin a. 
ziz şehitlerinin ruhları taziz ve tak. 
dis edilmiş, kahraman orduya saygı 
ve baP'lTlık tezahürlPri yapılmıştır. 

M aniıranın kurtulufu 
Manisa, 9 (A.A.) - Manisanın 

kurtuluşunun on yedinci yıldönümü 
di.in parlak bir surette kutlulanmı.ş. 
tır. 1 

H 41) i S E L E·Rl.N ·,:. fÇ'.y O ·Z 0 
• Almnnyada Propaganda Nazırı Goeb~ls'in Sovyetlerle 

~·apılan ademi tecavüz misakınn ve Hitlerin tnk.i~ et. 
ti/'ri harp siyasetine muhalif olduğu hnber vcrılıyor. 
Goebels harbin bir müddet daha tehiri taraftarıdır, 

çünkli Stalinden korkmaktadır. Bu yiizden Goering 
He nralnrı açılmıştır. Ve yine bu ebepten Gocbels beş 
ki)lik harp meclisine fıza yapılmamıştır. 

• Hitler harbe başlamadan dahilde Nazi partisi 
içinde radikal bir temizlik yapmı,tır, Partinin 

Almanya, l\fncari tanda bir Nazi rejim tesisini temi. 
ne karar vermiştir. Çünkii• son znmanlnrda Macnri -
tnn, Romanya ve Yngo 1avya ara ında hissedilen ya-
1.ınhğın müşterek bir mi ak akdine mlincer olma ı 

ihtimali lm\'\'etlenınic; '\'e bu ihtimal Ilitleri telaşa 

dii~ürmü tiir. Bunun üzerine Ribhentrop, Polonyada 
Jıaı·p hitinciyc kadar Orta Avrupa ,.e Balkanlarda bir 
J,lok teşekkülüne mi'ıni olmak iizcre l\larari tanı taz. 
yik:ı başlamı~tır. Berline giden Macar Hariciye Na. 
:ıırmın avdetinde Budapeştede bir Nazi rejimi kurul· 
ma.ı ihtimali ku,•vetlidir. 

3 

Üç Bahkçı! 
Yazan: 8. FELEK 

Bir çabuk telüşlanır dostumun, 
beklenmedik ziyaretiyle be. 

kam oldum. Bugünkii havn içinde 
kendilerini kaybedip muhitinden ay
rılarak fıli mcsnil alemine uçanfor
.danbiri olan bu do tum ı bana ka la. 
n çatık, şnpkası usul hiliıfmn nrknya 
atılmış '\'C alnı açık, elinde o giiniin 
yirmi sekiz defa açıla kapana yıp
ranmış guetelerinden mürekkep bir 
perişan tomar, kolunda: 

- Gitme; dur! Der gibi a!'ılmı~ 

Çengelli bir kalın baston, ayakların. 
dn namuslu bir müflis gibi rengi 
kaçmış kunduralar, sırtında mesuli
yet kadar hafif bir ceketle geldi. 

- l\lerhaba Felek! Sen şiir bilir 
misin? 

"Felekte baht utansın binasip ... : 
Alt taraf mı hen tamamladım: 
- •.. Erbabı himmetten!,, 
....:. Hah! Ben de bunlardan biriyim 

kuzum! Şu dünyanın gidişatını öyle 
bir dikiz ediyorum ki; bilmem be
nim kadar bu 1 i incelemiş var mı? 
Şimdi dinle beni! Polonyanın Jıa. 

lini nasıl buluyorsun? 
- Kahramanca harp ediyorlar. 
- Öyle ya! Lakin Lehlerin akı. 

beti ne olncak? 
- Canım bu i lerde şunun akıbeti, 

hunun akıbeti diye ayrı ayn akıbet. 
Jer araştırmıya gelmez. Bu iş demok
rasilerle mihver devletlerinin karşı

lıklı akıbeti mevzu olan bir harptir. 
- İyi amma, Varşovayı tahliye et. 

nıi ter! 
- Ederler: 1914 te Pnri i de tah. 

tiye etmişlerdi. Belçika bir haftada 
işgal edllml ; Romanya da galiba on 
beş gün dayanabilmişti Lôkin dürt 
sene sonra o harbin tasfiye i yapılır
ken bu i galler lehte değil, müstc\'li 
mağllıbun zimmetine kaydedildi. 

- İyi amma Lehler bekliyebilir 
mi? 

- Her şey gibi harp te bir plftmı, 
bir hesaba bağlıdır. Bekler mi, bek
lemez mi diye değil nasıl muvaffok 
oluruz diye dü ünmek gerektir. Her 
yiğitin bir pilfıv yiyişi \'ar. Sana bir 
fıkra anlatayım . 

Doğruluğunu da pek garanti ede. 
mem.) 

Miinih konfcran~ına gittikleri za. 
man bir aralık Her Hitler, Sinyor 
l\fus olini \'e Mister Chamberl:tin 
küçUk bir göl kenarında balık tutmı. 
ya çıkmışlar. Her Bitler, elindeki ol· 
tayı suya vurmuş, kamı ı göle sokup 
bulandırmı:., savurmuş, sallamış fa. 
kat bir tUrHi halık tutamamış. 

Sinyor Mussolini mih\·er arkadn. 
şına: 

- Dostum balık öyle tutulmaz, 
böyle tutulur! 

Demiş \ 'C kollarını sıvayıp elini 
suya sokınu , bir iki denemeden son. 
ra bir balık yakalamış, oynar oynar 
elinde tutarak: 

- iııte! Diye övünürken balık e
linden fırlamış ve tekrar suya dal
nuş. Bu sefer Hitler ile l\1ussoliııi 

Chnmbcrlaine bnkmışlar. l\fnllım yn! 
Bu zat balık an meraklısı olmakla 
maruftur. 
Gülümsemiş. Cebinden piposunu 

çıkarmış, doldurmuş, yakmış. Göt•üs 
cebinden mendilini çekmiş, burnunu 
silmiş. Üstiinc 'oturduğu i kemlcmıı 
dört ayntrı da yerde mi diye denemiş 
ve düz.eltml . Biitün hu hareketleı 
esnasında berikiler merak \'e sabrr
sızlrklıırındnn çatlıyorlarmış. 

Nihayet bir iki defa da çubuğunu 
çekip dumanını hnvnyn iifledikten 
sonra yan ccbıııdcn çıkardığı bir Jrn. 
~ıkla gölün suyunu kasık kasık ho. 
nltmıya ba lamı . 

- Kıyak şey! 

- Evet! Belki geç, belki güç am. 
ma en emin yol, uyu kurutup balıi,'1 
y~kalamak değil midir? 

- Doğru! Fakat balık bekliyenle
rin karnı fazla acıkırsa? 

- Eyyy! Harp bu! Siinnet düğünü 
değil kuzum! Sıkıntı da olur, ıkıntı 
da! 

Bu suretle alınan tedbirlerle bu
rada ihtilciıra meydan , verilmemesi 

bugünkü •iycuetine muhalif olanlardan 1000 kifi JI.. 

ölJürülmüıtür. Bunlardan 10-80 i parti Jelleri- 9 Sovyet Rusya, Franıa ve lngilteredeki tebacuını Gümrükte Alman 
dir. Bu t<Uliye irini Gestapo rei•i Himler, Münih· geri çekiyor. Polonya hududuna tekrar <Uker Malları Çıkarılacak 
ten idare etmi1tir. Bu temizlik bilhaasa Viyana ve gönderiyor. ltalyada muhtelif İflerin ve ıerviı-
PragJa rok zalimane olmu~tur. Avuatury,a ve Çe· lerin baıına yerleştirilen Alman mütehaHulan Ankara, 9 (TAN) - Giimrüğe gcl-lstanbulun Et Meselesi ;s miş olan Alman mallarının memle-

Ankara, 9 (TAN) - İstanbulun et koslovakyada partiden ihraç edilenlerin ıayııı memleketlerine dönüyorlar. Bugünlerde yeni ıür- ketimizc ithali hakkında İcra Vckıl-
meselesini halletmek üze.re aliikadar 8,000 i bulmuştur. prizler bekliyebiliriz. teri heyeti yeni bir karanıame çıkar. 
olan vekfiletler tetkiklerine başlamış L-~==~...:.===~-----·-----_:_-------------------------------------1 mıştır. lardır. 

temin edilmiştir. , - -el' 
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Almanyada Rejime 
Karşı Propaganda 
Nasıl Yapılıyor ? 

(Başı 1 incide) 
kudrete dayanan siyaset ile avantür 
arasındaki büyük uçurumdur. 
' Büyük Harpte Osmanlı İmpara
torluğu dirijanlan milli kudreti, mil. 
li siyasetin icaplarını hesaba katma. 
dan muhayyel zafer perilerinin ar
kasından at koşturmıya başlamış-

lardı. 

914 senesine benziyen bugünlerde 
en büyük tahavvül Türkiyenin mad
di ve manevi çehresindedir, ruhun
dadır. 

{Başı 1 incide) 
istikşafta bulunmaktadır. 

Henüz yaklaşma ve temas tesisi 
safhasında bulunulmaktad1r ve hiç 
bir suretle büyük kuvvetlerle taar. 
ruz mevzuu bahsolamaz. Bu istihbar 
ve istikşaf vazüesinin ifasında hü
cum arabalarının müzaheretine da
yanan piyade ve bilhassa süvari kı
taatı, pek çok hava fotoğrafları alan 
keşü tayyarelerinden azami yardımı 
görmektedir. 

ve güzel günler için bir müjdedir. 
ları bu suretle tazyik etmekle başku. 
mandanlığımız iki hed~f takip etmeıt 
tedir: Maginot hattına l.izumu kadar 
hava payı bırakabilmek için ileri koJ. 
larımızın mevzilerini sağlam surette 
kuvvetlendirmek ve Alman genel kur 
mayını Polonya hududuna yeni fır
kalar göndermekten meneylemek. 

Excelsior diyor ki: 
Bütün taktik, Polonya cephesinde 

harekette bulunan Alman kollarının, 
ekseriyetini üzerimize çekmektir. Po
lonya cephesindeki harp şeraiti ta
mamile başkadır. Orada istihkamlar 
yoktur. Polonya cephelerinde açık a
raz!de çarpışmalar olmaktadır. Bizim 
garp cephesinde düşman arazisindeki 
ilerleyişimize gelince, bunlar Alman. 
yayı o derece fena vaziyete sokmuş
tur ki, bizim üzerimize gönderilmek 
üzere Polonya - Almanya harekat sa
hasından bir kaç fırka geri çekilmiş
tir. Bu suretle Varşovaya yardımımız 
müessir hal almıştır. Çünkü baştan. 
başa dostumuz ve müttefikimiz üzeri 
ne tevcih edilmiş olan Alman gay
retini yavaşlattırmış bulunuyoruz. 

y olda, bir adam, yere eğildi, 
ve düşürülmüş bir parayı 

aldı. Paraya baktı, hafifçe kızardı, 
gözlerile sağını solunu kolladıktan 
sonra, onu süratle cebine indirdi. 
Birkaç adım daha ilerledikten son
ra, gözlerime, iki taş arasında par
lıyan başka bir şey ilişti. Bu, bir 
"mark,, değildi. Mark kutrunda, 
madeni bir sikke idi. Madalyanın 
bir tarafında, bir gamalı haç var
dı. Ve gamalı haçın etrafında da, 
şu üç kelime okunuyordu: 

"- Açlık, harp, istibdat ... "' 
Bunu okuduktan sonra, madal

yanın öteki tarafını çeviriyorum. 
Orada, gırtlağı iki elle sıkılan bir 
insan başı var. Ve o adam, boğu
lurken imdat istiyormuş gibi şu 
1<elimeleri haykırmaktadır: 

"- Ekmek, sulh, ve hürriyet!" 
Sokaklara serpilen bu nikel par

çaları, üçüncü Rayş'ın ve naziz
min temelini kemiren illegale-gay
rimeşru propaganda nevilerinden 
biridir. 

Burada, yani Führer'in demir 
yumruğunu olanca ağırlıği

le bastığı bu Berlin şehrinde, sa
man altından su yürütmiye çalı

şan müthiş bir faaliyet sezilmek
tedir. 

Bu faaliyet arttıkça, polis kuv
vetleri de, gitgide kabartılmakta
dır. Bu yüzden, tevkif olunanların 
miktarı da, hergün biraz daha ço
ğalmaktadır. Bunlar hakkında ve
rilen hüküm ise pek oasittir: Ö
lüm! 

Her sene, her ay, her hafta, her
gün, cellat, o an'anevi beyaz es
vabını, ve beyaz eldivenlerini gi
yiyor, iki elile ağır satırı kaldırı
yor: Ve yere, kesilmiş bir baş dü
şüyor! 

1937 de, 25 kişi idam edildi. 
1938 de kırkı buldu. 1939 da ise, 
henüz tamamlanmıyan adet, ilk 
altı ay zarfında tüyler ürpertici 
bir yekuna vardı. 

Muntazam, ve gizli polisle, bun
ların emrinde çalışan büyük bir 
ajan - muhbir kalabalığı, idam e
dilecekleri yavaş yavaş yakala
maktadır. 

Himler'in emrindeki Gestapo 
teşkilatını hemen herkes bilir. Fa
kat nazi istibdadı, Gestapo'dan 
başka, daha beş tane gizli teşkila. 
tın faaliyetlerile devam ettiril
mektedir ki, bu ciheti bilen he
men hemen yok gibidir. 

1 - Resmi, ve üniformalı polis. 
2 - Foldpolizoi, yahut, nazi 

partisinin resen teşkil ettiği polis. 
3 - Sichorheitspolizoi ki, S. S. 

teşkilatının polis şubesidir. 
4 - Bizzat Hitlerin gizli ve hu

susi polis teşkilatı ki, çok büyük 
bir kalabalık teşkil eder. 

5 - Her nezarete merbut olan 
gizli polis teşekkülleri. 

Fakat buna rağmen, kömür 
tozlarile yüzleri simsiyah 

kararmış olan lokomotif makinist
leri, ocaklara kürekledikleri kö
mür yığınlarının aralarında, ve 
hudut aşırı yerlerden, Hitler aley
hine basılmış beyannameler getirir. 
ler. Tuna ve Ren nehirleri boyun
ca seyahat eden, ve zahiren, poli
tikayla hiç alakasızmış gibi görü. 
nen sakin tavırlı gemiciler de, Al
manyaya, yüzlerce kilo ağırlığın
da "anti nazi,. edebiyatı taşırlar. 

Gündüzleri fabrikasında iş gö
ren, ve geceleri, nasyonal sosyalist 
partisinin içtimalarına devam e
den meçhul adamların oturdukla. 
rı binaların bodrum katlannda, 
nazizm aleyhinde vesikalar bası

lır. 
Maamafih, Almanyat!a, halka 

esrarengiz bir surette habire dağı
tılan beyanname ve risalelerin 
çoğu, Almanya haricinde değil, Al-

__ ..., ___ ... 
. 

... 

Kemalizmin şaşmaz politika pren
sipleri, Milli Şef İnönünün millet 
davasını her davaya siklet merkezi 
yapan realist. olgun görüşlü sevk ve 
idaresi, bizi dünyanın bu buhranlı 
günlerinde kuvvetli, avantürden 
uzak, dünyayı hakiki çehresiyle gö
rebilir bir hale koymuştur. Büyük 
Harbin başladığı günlerde bizdekı 
devlet psikoljisini hatırlıyorum. O 
haleti ruhiye ile bugün içinde yaşa
dığımız, milletçe hergün hissettiği
miz olgun ,soğukkanlı havayı daima 
mukayese edebiliriz. Bu mukayesedr! 
en bedbinler bile bugün aklıselimin. 
halk arzularının daima devlet siya. 
seti ile yanyana yürüdüğü neticesine 
varmaktan başka bir netice elde ede. 
mezler. 

Majino ve Zigfrid hatlarının ara
sında mesela Sarrebouis mıntaka

sında 20 kilometreyi bulan mesafe
de düşman, Fransiz ilerlemesini ge
ciktirmek için, her türlü tahrip va
sıtaları ile tuzaklarını bir araya top
lamıştır. İleri kıtaatı~ız bu bölgeyi 
temizlemiye çalışmaktadır. Rhin -
Mosell cephesinin merkezinde bulu
nan Forbachn Batısında bir kaç kilo
metre mesafede Fransız toprakları
nın içine 8 kilometre derinlikte gir
miş geniş bir Alman çıkıntısı halin
de olan ve Sarrebouisnin yukarısın
na doğru Sar vadisine hakim olan 
Warnett ormanı bir tiyatro dekoru 
gibi gizlenmiş bulunuyordu. Fransız 
kıtaatı bu parçayı işgal etmek sure
tiyle mevzilerini on kilometre kadar 
kısaltmışlardır. Bir kaç gündenberi 
buna benzer diğer hareketler de ce
reyan eylemiştir. 
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ZPki, olgun, tecrübeli müsbet gö
rüşlü bir devlet adamı olan Başvekil 
Doktor Refik Saydamın dünyada 
ha:p dolayısiyle hasıl olan vaziyet
ler yüzünden bizde de kendini hisset
tırecek hallere karşı aldığı vaziyeti 
izah eden beyannamesi bu bakı~dan 
bir misal diye zikredilebilir. 

Kıymetli Bir Rehine 

Havas Ajansı bildiriyor: 

Bu samouvan kesesi. bir tozla dolu değildir. İçinde Alman halkına daihtılan 2izli 
propaganda risalesi vardır. R efik Saydamın beyannamesini 

dinlerken insan neler hatırla
mıyor. 

"9 Eylul sabahleyin neşrediıen 

Fransız tebliği, Forbachın Batısında. 

ki Warndt ormanınİn hemen hemen 
tamamen işgal edildiğini bildirıyor 

ve bu ormanı müdafaa eden mütead 
dit askeri tesisata işaret ediyor. 
Warndt ormanı Fransızların elinde 
çok kıymetli bir rehine teşkil etmek 
tedir. Zira, bu arazi Sar havzasının 
en büyük kömür membalarını ihtiva 
eylemktedir. Bu membalar, bilamel 
olduğu gibi durmaktadır. Çünkü AL 
manya buradan metodik bir şekildf' 
kömür çıkarılmasını şi~diye kadar 

manya dahilinde basılmaktadır. 

Ve bu faaliyeti durdurmak için 
başvurulan her çare neticesiz kal
mıştır. 

Anti nazist teşekküller, hergün 
biraz daha çoğalmakta, kuvvet
lenmektedir. 

Bunlardan çoğu, birbirlerine, 
radyolarla merbutturlar. Bu saye
de, polls baskınlarından, tıerllal 

haberdar olurlar; ve ona göre dav-
ranırlar. 

Meseia, işte Almanyaya gelecek 
zenci seyyahlara rehber ola
rak basılmış birer eser: Ka
bında, güzel bir şelale resmi 
var. İçinde ise, Kara ormanın gü
zellikleri sayılıp dökülmektedir 
Güzel bir de haritası var. 

Fakat, bu sayfanın arkasından: 
0

- Bütün Almanlara hitap!" 
serlavhasile başlıyan bir yazı geli· 
yor: 

Heinrichmann imzasını taşıyan 
bu makalede, bir muharebenin 
dehşeti, vahşeti, fecaati tasvir o
lunmaktadır. 

Bir başka broşürde ise, faraza: 
"- Niçin Eksantrik şampuva

nını kullanmıyorsunuz?" cümlesi· 
le başlıyan mükellef ve masum bir 
ilan görürsünüz. Bu ilanın altında 
şu ihtar vardır: 
"- Lutfen sayfayı çeviriniz!" 

E ğer, bu ihtara itaat eclip h 
sayfayı çevirırseniz, şu sa

tırları okursunuz: 
"- Üçüncü Rayşhin çocukları, 

gitgide daha büyük ve daha kuv
vetli yetişeceklerine, her gün biraz 
daha zayıflayıp cılızlaşıyorlar. Bu
nun sebebi, gerek kendilerinin, ge
rek analarının ve babalarının ala. 
bildikleri gıdanın a:?lığı eksikliği

dir. Ortalıkta süt yok, hatta, süt 
tedariki uğrunda sade inekler de
ğil, kadınlar bile sağılıyor. Niçin 
mi diyeceksiniz? Zira, memlekette 
kıtlıktan ku;-tulan yegane nesne 
"top" tur.,, 
Şimdi bir de, fotoğraf malze

meleri hakkındaki bir kataloğu e
le alın: Bunun sayfalarında muh
telif memleketlere ait resimler gö
rürsünüz. Fakat bu resımlerin hep
si de Mütareke günlerinde yapılan 
merasimler esnasında çekilmiştir. 
Başka memleketlerdeki merasimle. 
rin sulhperverane mahiyeti ile, Al
manyada yapılan zoraki ve harb
cuyane merasimlerin mahiyotı a
rasındaki tezat, bu kataloğda apa. 

şikar dır. . 
Bir pul kolleksiyonımu muhtevı 

bir zarf içinde, Chamberlain'in, 
Roosevelt'in, veya Sir John Si
monun nutuklarını b•.ılursunuz. En 

dokunaklı cumıeıerın aıtıarının R.a
lın hatlarla çizilınesi de ihmal o-
lunmamıştır. · 

İşte size, bir de, yüz kremi ku
tusu. Bunun üzerinde bile, nazizm 
aleyhinde, ırkçılık aleyhinde, harp 
aleyhinde, Hitler aleyhinde bir ma
kale var ki, Alman milletine hitap 
ediyor. 
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süratile biı: motosiklet g~iyoı::, 

Ardından savurduğu duman ve 
tozun arasında da, yüzlerce kağıt 
savrulup, sokağa serpUiyor. Gelen
ler, geçenler, birer, ikişer tane a
lıp ceplerine indiriyorlar ve hiç. 
bir şey olmamış gibı, yollarına de
vam ediyorlar. 

Aradan iki dakika geçmeden po
lis harekete geliyor. Evlerin pan
curları kapatılıyor ve polis moto. 
sikletleri S. S. teşkilatının zırhlı 
otomobilleri, caddelere dehşet saç
mıya başlıyarak ortalığı gürültü ve 
korkuyla dolduruyorlar. Eğer be
yannameleri serpen otomobil ya
kalanırsa, beyaz esvaplı, beyaz el
divenli celladın, kanı bir türlü ku
rumıyan baltasına yine bol bol iş 
düşecek demektir. 

Avantür sevdasiyle anavatan hu. 
dutlarının dışında mezbahaya sev
kedilir gibi gönderilen ve bir daha 
geri dönmiyen milyonlar. Cephe geri 
!erinde kadit olmuş, açlıktan, gıdasız
lıktan sinekler gibi vızıldıyan vatan. 
daşlar, şehirlerin ortasında elele 
ve:;in şismanlamakta devam eden iki 
mutt {ik: 

Bit ve harp zengini! 
İlaçsızlıktan, yahut ihtikara karşı 

koyamadığından kapanan ve bir da
ha açılmıyan kapılar; boşalan şehir
ler bir korkulu rüya gibi kafamdan 
geçti. 

Olanı anlatmaktan ne çıkar? 
Gelecek günlere bakalım! 
Gelecek günler hakkında hü.ki'ı.~ 

metin beyannamesi gayet sarih nok
taları ihtiva etmektedir: 

I - İhtikara karşı en şiddetli ted. 
birler alınacaktır. İhtikarı doğuran 
istihsal ve istihlak muvazenesinin 
bozulmasıdır. 

topraldarın tah1iyesi ve· Sarın miri 
madenlerinin Fransadan satın alın

ması hakkında bir Fransız - Alman 
anlaşması akdedilmişti. Bu anlaşma 
mucibince, bir Fransız maden kon
seriyomunun muayyen bir müddet 
zarfında Warndt'den bir miktar kö
mür ihracına hakkı olacaktı. Kömür 
Fransız - Alman hududu üzerinde 
fakat Fransız toprağındaki kuyular
dan çıkarılmıştı. Buna binaen bu işe 
tahsis edilen amele madene Fransa
da giriyor, fakat Alman toprağının 
altında çalışıyordu.,. 

Vakıa otomobilin savurduğu be
yannamelerin başında: 

"- Briç nasıl oynanır?,. sualini 
görürsünüz. 

Fakat onun altında cevapları ve
rilen sual şudur: 

"Nazizme karşı nasıl mücadele 
ve mukavemet etmeli?., 

Çok yakında, nazi polisleri ha
va taarruzuna karşı pasif korunma 
denemeleri yapacaklar. 

Bu tecrübe, geçen sefer gece ya
pılmıştı. Bütün elektrikler söndü
rülmüş ve sokaklar zindan:ı dön
müştü. !şıklar yine yanınca. Beıli
nin sokakları, binaları, nazizm a
leyhinde af işlerle donatılmış bu -
lundu! 

Guıtave Godlerey 

Bursada Yangın 
Bursa (TAN) - Geceleyin, Tuz

pazarında Süleymanın bakal dükka
nından yangın çıkmıştır. Yangın yir
mi dakikada söndürülmüşse de dük
kan ve içindeki mallnr yanmış, biti
şiğindeki tuhafiyeci dükkanı da kıs· 
men zarar görmüştür. 

Kartalda Bir Kadın Boğuldu 

Bizde bu muvazeneyi bozacak 
ciddi bir vaziyet yoktur. 

Büyük Harp başladığı zaman ihti. 
karın hakiki sebebini Türkiyenin 
dünya ticaretine açık pazar olmas• 
teşkil eder. Türkiye o zaman sınai 
bir kudrete sahip değildi, ham mad
de ve kısmen yarı mamul sevkeden 
bir memleketti. Buna mukabil ber
şeyi, hatta ekmek yaptığı unun mü
him miktarını yabancı memleketler
den getiriyordu. Hudutlar kapanınca 
ihtikar devi bütün kudretiyle hare
kete geçti. 

Cümhuriyet Türkiyesi kurduğu 
milli sanayi bayatı ile yüzde yüz her 
ihtiyacı tatmin etmiş değilse bile 
mühim ihtiyaçlarını karşılıyacak bir 
haldedir ve milli endüstri bize lazım 
olan şeyleri muvaffakıyetle vücude 
getirmektedir. 
Gıda maddelerine gelince, Türki. 

yede gıda maddeleri miktarını azal
tacak hiç bir sebep yoktur. 
Zirai istihsalatımızı azaltmak için ne 
gibi bir hadise mevcuttur ki kıtlık 
korkusuna düşelim. Zirai istihral 
kuvvetlerimizi azaltmak değil, ço. 
ğaltmak hedefimizdir. 

II - Hükumet beyannamesi istih. 
sali arttırmak hususunda millete sa. 
rih bir vaziyet göstermektedir. Hür
riyetini, istiklalini sosyal inkişafı bir 

Kartalda Cumhuriyet mahallesin. 

de Rahmetler mevkiinde, Abdülga:- · 

furun 19 numaralı evinde kiracı, Gaz 
hane mlstahdemlerinden Hamdinin 

70 yaşlarındaki annesi Ayşe, kuyu

ya düşmüş, ancak cesedi çıkarılabil

mistir. 

safta tutan bir devlet için milli var
lık, yani hürriyet ve istiklal tehlike. 
ye düşmedikçe tarla kuvvetlerini a. 
zaltmak, onlardan tasarruf etınek 
asla mevzuu bahsolamaz. 

Cümhuriyetin hedefi milleti ··ef . a. 
ha kavuşturmaktır. 
Dünyanın en buhranlı anlarına 

neşredilen hükumet beyannames· b.a 
. 1 h l ı-ze istıhsa sa asında açılan ceph 1 . e erı 

Gazetelere Göre 

Paris, 9 (A.A.) - Morice, "Petit 
Parisien., gazetesinde askeri harekat 
tan bahsederken diyor ki: 

"İki istihkam hattı arasındaki "kuş 
uçmaz kervan geçmez., mıntakayı aş. 
tıktan sonra kıtalarımız "Sigfrid 
hattının ilk mevkilerinin bir kıs~~ 
na girmiş ve bunları aşmıştır. Gayet 
vakıfane bir surette hazırlanmış 

0
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lan harp malzememiz, harikalar ya
ratmıştır. Fakat şurasını hatırı t . 
1• d ki b a malt 
azım ır , ugün bu ceph d • . . . e e yapı-

lan harekat bır ıstihkam h . h . . . cep esı ar. 
hıdır ve derınliofoe ya ıl b il 0 P an u er-
le~~ı:r, çok büyük gayretlerin mah
suludur Bü ilk · · Y hır cesaretle yaptığı 
bu gayretlerden dolayı burada çarpı-
şan o~duyu ne kadar övsek yeridir. 
Bu mucadele · ·d Yl ı are eden kumandan 
lık ve bu ·· mucadeleye iştirak eden kı-
talar b"'r· ' u un Fransızhrın, bilhassa 
geçen harpte V d"" .. ..d f er unun mu a aasına 
ve istirdadına · t" . . ış ırak etmış olan es-
kı nıuhari ı · ~ • P erın sonsuz hayranlıgına 
layıktır. Bu derece çabuk ve emni
yetli bir tarzda elde edilen bir kaç 
k~lonıetrelik ilerleyiş. bundan sonra
kı harekat için çok cesaret verici bir 
mahiyettedir. 

Harbin başlangıcmdanbni Alman-

göstermektedir. Tabiati fethetmek 
refah kalesini zaptetmek, sosyal in 
kişafımızı kolaylaştırmak milletimi. 
zin davasıdır. 

Her ahdine, her mukavelesine. sa. 
dık olan hükumeti de bu davada ken. 
disiyle beraberdir. 

İstiklalini, hürriyetini hiç bir za· 
man feda etmiyen bir kütlenin istih
sal faaliyetini arttırmak için hükCı. 
met bevannamesi veniden bir teSvi"k. 

--
Gece Mac;larmda 

Fenerbahçe 
Peralıları 

4 • 1 Yendi 
Dört klüp arasında tertip edilen 

gece maçlarının birincisi dün akşam 

Taksim stadında Fenerbahçe - Pe
ra arasında yapıldı. Gerek bu maç. 
ların ilk yapılışı ve gerek Fener -
bahçe takımının bu sene lig maçla. 
rında alacağı şekli görmek merakı 

~ .. ~~.Y .. l! lfSJ.:.<l?!l).>_~n kişlll.k bir seyirci 
İlk karşılaşma, büyük maçtan ev

vel Matbuat takımı ile İstanbulda 
bulunan ecnebi tekaüt takımı arasın
da yapıldı. Bu müsabakayı Matbuat 
takımı bir, sıfır kaybetti. 

Saat 19 da Fenerbahçe - Pera ta
kımları sahaya çıktılar. Fenerbahçe
liler genç oyunculardan müteşekkil 
olarak şu şekilde idi: 

İrfan, Lebip, Şevket, Faruk. Ali, 
Rıza, Orhan, Küçük Fikret, Cemil, 
Fikret, Rebii, Basri. . 

Pera takımı da tam kadrosu ile 
idi. Hakem Şazi Tezcandı. 

İlk dakikada Fenerliler hakimiye 
ti ele aldılar. Maamafih Ziya tertiba. 
tının iyi olmaması maçın karışık ce .. 
reyanına sebep oldu. 

Fenerbahçe hücumları arasında O.: 
yun devam ederken onuncu dakika 
sa,~dan bir hücumda Küçük Fikret 
çok güzel bir şütle Fenerbahçenin 
ilk golünü yaptı. 

Çok geçmeden ortadan bir hücum .. 
la Fikret vole bir şütle ikinci golü de 
kaydetti, iki dakika sonra da Pera4 

lılar merkez muhacimlerinin ayaği4 

lP. bir gol yaptılar. 
Devre sonlarında Rebii vasıtasile 

bir gol daha kaydeden Fenerliler bi
rinci devreyi üç bir galibiyetle bitir
diler. 

İkinci devrede Fikret oyundan ç1k 
mış, Rebii ortaya, Vasfi sol açığa ve 
Hayati de muavin hattına alınmıştı. 

Oyun başlar başlamaz hemen ikin
ci dakikada Vasfi Fenerin dördüncü 
golünü de yaptı. Ve ancak bir gol 
ile mukabele eden Peralılar maçı Fe
nerbahçe karşısında dört golle kay. 
bederek sahadan çekildiler. 

Böl9e Birincilik 

Müsabakaları Başlıyor 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Fut• 

\ 
bol ajanlığından: 

1 - 1939 - 1940 senesi bölge birincilik 
müsabakalarile tanzim olunan mesai prog
ramımızın tatbikatına 4-10-939 pazar günü 
başlanacaktır. 

2 - Liğ maçlanna iştirak edecek klUp
lerimlzin 18 EylQI 939 akşamına kadar a
Janlığımıza tahriren müracaatları l~zımdır. 

3 - 18 EylUl akşamına kadar ajanlıl(ı
mıza müracaat etmiyen klüplerin bilaha
re vuku bulacak müracaatları nazan iti
bare alınmıyacak ve teşkil olunacak kü
melerden hariç bırakılarak müsabakalara 
ithal olunmıyacaklardır. 
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10 Eylıil 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Eonebl 

1400 
760 
400 
150 

Kr. .. .. 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
100 

Kr. 
• 
• .. 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, t, 
3,5 liradır. Abone bedetl peşlndır. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul illlvesl lllzımdır. 

"Adisababa", "Tiran", 
"Madrit", "Varşova" 
Ve Viyanayla Prag ! 

Yazan: Naci SADULLAH v aktile, "Adisababa" dan gelen 
telgraflarda, şu satırları oku· 

muştuk: 

"- Bu yıl bahar, yurdumuza, ko· 
lonyal şapkasına bir ölüm çiçeği ta
karak giriyor. Eğer insanlık, tank. 
larla, tayyarelerle, ve yaralı hasta· 
nelerine atılan iperit gazlarile ezilen 
~nahsız bir milletin imdadına koş· 
mazsa, susuz bir çiçek f iadnı gibi 
düşman çizmesi altına düşecek olan 
Adisababa'da, istila ordulan, nfer 
şarabı ye:ı;ine Habeş kanı içecekler!" 

* Çırçıplak Habeş etinin, barbar 
tankına tam dokuz ay kafa tutuşun
dan sonra, çıtkırıldım Viyana şehri, 
Alman ihtirasının kucağına, esarete 
gönüllü imiş gibi, korunmadan, çe
kinmeden atıldı. Ve beşeriyet ondan 
sonra, erkek sesi duymak ihtiyacını 
tam iki buçuk sene, Madrid ndyo. 
suna kulak vererek gi.ierdi. 

Madrid radyosu, tam 9i2 gece, bü
tün dünyaya, şu cümleleri haykır

mıştı: 

"- Düşmnn, Madrldin ancak ölüsünü 
teslim alabilecek. 1sU14ya namu~ca tes
lim olmıya, namusumuz.la ölmeyi terclh 
ettiğimiz için, son Ma:tridli son nefesini 
verinceye kadar d~1l~eceğiz. Bu radyo 
eoı tulu gün, bü ün rl!lnya inansın ki, 
Mııdrid şehrinde, yaşıyan tek Ispanyol 
cümhuriyet~lsi kalri'ıamıştır!." 

* l 
Günün birinde. Madrid radyosunu 

dinlemek isteyenler, onu her zaman 
bulduktan yerde, parazitten homur
tularile, henüz ölmemiş olan beşeri 
İsyanını ilan eden hazin, \'e manidar 
bir sükut buldular: Ve o zaman, bil· 
tün dünyaya, Madridin acıklı sükö.. 
tunu ilan eden radyo iğnesi, ince ve 
sivri bir tığ gibi gönüllerimize battı. 
Fakat ondan biraz sonra, çıtkırıldım 
Prag şehri, üzerine çullanan Alman 
hırsının koynuna, bar şarkıları söy· 
liyerek düştü. 

Ve günün birinde, Adisababada kı
sılan, Madridde boğulan sesin Tiran 
radyosundan yükseldiğini duyduk. 
Mazlfun bir insan sesi, bütün dünya. 
ya şu feryadı yaydı: 
"- Bir tek topu, bir tek tayyaresi, ve 

bir tek zırhlısı olmıyan iki yüz elli bin 
insan, mermi ve zehirli gaz yağmuruna tu
tuldu." 

Zavallı Tiran radyosu... Kim bi
lir daha neler söylemek istiyordu? 
Fakat onun sesini de, cümlesini bile 
tamamlamadan kestiler! ... 

Şimdi iro, Adisababada kısılan, 

Madridde boğulan, , .e Tiranda kesi. 
• 

len sesin, Var§ovadan yi.ikseldiğini 

duyuyoruz. Varşova bağırıyor: 
"- Düşman varoşlara geldi. Top sesle

ri, çocuk yüreklerini, umacı nfırası ılbi 

hoplatıyor. Fakat Varşovalı, icap ederse, 
bahçesindeki yemiş ağacının kalın göv
desini söküp sila.h gibi kullanarak dövil
~ecektir!" 

* Şu anda belki Varşova, beşeriye-
tin Adisahaba çöllerinde okumıya 

başladığı İsHklal marşının son mıs
ralarını söylüyor. Fakat bu sesin su
suşundan sonra, bu marşın bir daha 
hiç duyulmıyacağını sananlara şaşa
rım: Zira 1939 yılının kainatında, bu 
şarkıya tapan tam bir buçuk milyar 
insan var! 

* 
Payitahtlar, milletlerin, vatanla-

rın kalblerine benziyor. Ve bunun i
çindir ki en acıklı feryatlar, istila 
bıçağı , kalblere saplanınca kopuyor. 

Beşeriyetin hafızası, Habeşistanın, 

İspanyanın, Arna\•utluğun, ve Po· 
lonyanın kalbinden kopan feryatları, 
yeryüziiniin kalbi duruncaya kadar 
unutamıyacaktır. 

Ve beşeriyetin tarihi, Adisababa
nın, l\fadridin, Tiranın ve Varşova· 
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Miladın yirminci asrında, ya
ni içinde yaşadığımız se. 

nelerin birinde, bir seyyah Fırat 
ile Dicle arasında dolaşıyor, bat
mış şehirlerden iz, eski mamure-
lerden işaret arıyordu. Maziyi eş. 
miye, tarihi deşmiye gelmişti. 

Yorgun ve mahzundu, elindeki 
kitap ona diyordu ld; 

"İlk medeniyetin temeli bu yer. 
lerde atılmıştı. Nehirlerin kıyı
sında haşmetli şehirler, sayısız 
kasabalar vardı; kalabalık, alım 
satım, yeşillik ve neşe göze çar
pardı. Pazarlarında altın devşiri
lir, ipek arşınlanır, insan kaynar, 
hayat fışkırırdı. Hükümdarlar uğ
rağı, cihangirler geçidi, ihtiraslar 
mıknatısı, bereketler tılsımı orası 
idi, orada idi. Tepeleri bulutlara 
kavuşmuş asma Semiramis hah. 
çelerile Babil kulelerinin, Nem· 
rud saraylarının, Eti kervansaray
larının ve Sümer misafirhaneleri· 
nin debdebeli gölg'!leri sulara vu
rur, çırağları sulanna dökülürdü. 
Halk bolluk görmek, refah tatmak, 
servete konınak ve rahata eriş. 

mek için dünyanın dört bir tara· 
fından buraya akın eder; inci ve 
mercan yüklü gemiler, ormanlar 
arası ve kanallar üzeri bu nehir
lerde gelir, gider, mal getirir, mal 
götürürdü. İlk buğday ovalarında 
yetişmiş, ilk kütüphane kenarında 
kurulmuştu; Allahın ilk defa adı 
orada anılmış, yerle göğiin ilk ha
ritası orada çizilmifi, ilk ~anat e
serleri, heykeller ve abideler ora. 
da vücut bulmuştu. Bugünkü Av· 

Yazan: Refik Halid 

H atta, değil böyle Milattan 
önceki asırların uzak me. 

deniyeti, dünkü Haı·unurreşidin 

orman gölgesinde barınarak Bağ
dattan geldiği yazlık sarnylardan 
eser kalmamıştır; kozmoğrafya a
limi Şakirin, Me'mun zamanında 
tul ve arz dairelerini ölçtüğü ra. 
sathane yere gömülüdür, Abbasi
lerin Rakkadaki cam ve çini fab
rikaları tuz, buz olmuştur. Yakın 
bir mazi bile şimdi orada nişane. 
siz kaybolup gitmiştir. 

Seyyah haftalarca bu medeniyet 
mezarları üstünde döndü, dolaştı. 

Elinde kitap: "İşte, diyordu, şu 
tümseğin yerinde yarım milyonluk 
bir şehir kurulu idi; şu sütunun 
devrilip kaldığı mahalde Asurile
rin bir sarayı, Etilerin bir limanı, 
şu takın altında İranilerin bir hi
sarı veya MakedonY.alıların bir ge. 
çidi vardı.,. Fakat, şimdi, bütün o 
mesafelerde yalnız toz ve kum gir-

dapları yapan bir münzevi rüzgar
dan ve bikes kaldığını hisseden pe. 
rişan bir seyyahtan başka hiç bir 
şey ve hiçbir kimse yoktu. 
· Ve bu seyyah kendi kendisine 
şöyle söyleniyordu: "Bu yerler, ka
bil değil o anlatılan şenliği görme
miştir; bu nehirler ormanlar ara. 
sından akıp şehirler yamacından 

geçmemiştir; buralarda medeniyet 
mekan tutup tarih dile gelmemiş
tir. o hikayeler efsanedir: alim
lerin muzipliği veya hatasıdır; Me. 
zopotamya şan ve şevıtete, umran 
ve refaha hiçbir devirde ermemiş-
tir.,, 

Halbuki elindeki kitap ve tarih 
ilave ediyordu: 

"Mezopotamyayı, biribiri ardın
ca, doğudan ve batıdan, şimalden 
ve cenuptan istila orduları kuşattı, 

cihangirler aştı, ihtiraslar yaktı 
ve ona göğüs geremediği için bu 
medeniyet yerin dibine battı .• 

M iladın kırkıncı asrında, yani 
beşeriyetin içinde yaşıya. 

cağı senelerin birinde, bir seyyah 
Ren ile Tuna arasında dolaşıyor, 

batmış şehirlerden iz, eski mamu-

rupa o z.aman bu nehirlerin arasına ı--- -::1 
sıkışmıştı; ilk Avrupa burada ya- L o k M A N ~:::~::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:·:·:·:·:·:·:·:·;;;;~ 1 
•amı~ tı ". ~:::;::::::~:::::::~::~:!:~~:~:~;~~:~:~:~;~:~:;:;~:~:~:~:r:::::::~: 
~ :J ~~:::::~::::::::::;:::;~::::::::;;:;:;;::::::::::::::;::::::::~:::: 

1:§1ıı::1:ı:m:ır~rm1ııt~\1 M E K i Mi N 
S eyyah etrafına bakıyordu: 

kupkuru, bomboş, sessizliği 

korkunç, korkunçluğ-..ı sessiz bir 
çölde idi; tek insan, tek bina yok
tu. İki nehir, gündüzleri bir tutam 
gölge yüzü görmeden, gt:ıceleri bir 
kandil ışığına rastgelmeden ça
murlu yatağında fey1zsiz, bereket. 
siz yuvarlanıp gidiyordu. Onlar, de
mek ki, dünkü tarihin Renleri, Sen
leri, Vistülleri ve T'.lllaları idi; bir 
medeniyeti sularlar; medeniyete 
can verirlerdi. 

Bu varlık nasıl hiç oldu, yok ol
du? 

Saltanat devrinde bir Ninivalı
ya, bir Babilli ve Tüdmürlüye. 
"Yarın buralarda ltuş uçmıyacak, 

kervan göçmiyecek, taş üstünde 
taş, omuz üstünde baş kalmıya

cak!,, denilse idi içinde yaşadığı 

debdebeli medeniyetin yerinde yel. 
ler esebileceğini her halde aklına 
sığdıramıyacak, "şu heybetli du
varlar, hisarlat, abideler ve hey
keller; şu granit sütunlar, taklar, 
kaldırımlar ve kışlalar; şu gürle. 
yen, kaynaşan, kabına sığmıyan 

halle, bugün bu dipdirı , sapasağ
lam mevcudiyet, kütüphaneleri, 
orduları, filoları, imalathaneleri, 
eksiksiz varlığile hiç erk mi, bi
ter mi?,, diye düşünerek her hal. 
de o şeametli kehanete gülüm
siyecekti. 

Halbuki bugünün seyyahı Nini
vanın toprak altındaki artığını güç 
bulabiliyor; Babil izshclir; Tüdmu. 
rün dörtte üçü yerin dibindedir. 
Hani Balis? Hani Tormoda? Ha
ni Tapsak? Hani ya Ksenefon, Stra
bon, Plin gibi eski seyyahların ve 
tarihçilerin öğdükleri böyle bir sü. 
rü haşmetli şehirler, koca Karka
mış ve milyonlarca halkı. \ barın

dıran Mezopotami mamuresi 

nın isimlerini, ''Viyana,, ve "Prag,, 
kelimelerinden daima '\tak bulun. 
duracaktır: Zira ebediyen yaşamak, 
sadece icabında ölmesini bilenlerin 
hakkıdır! 
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Teessürden Sinir Hastahğı 
B undan önceki yazıda anlattı-

ğım harp sinir hastalığının 
nasıl gelebildiğine belki taacci.ip 
etmişsinizdir: Başta, hatta vücu
dün hiçbir tarafında yara yok, 
hastalığa tutulan da zaten sinirli 
değil, gürültüden korkacak adam 
değil, o halde beyin nasıl bozulu. 
yor? 

Bunu anlatmak için yumurta 
sandığını misal gösterirler. İçerisi 
sıra sıra yumurtalarla doldurul
muş, bildiğiniz şekilde, yumurta 
sandığının kenarına bir tekme vu
runuz. Sandığa hiçbir şey olmaz, 
fakat içerisini agınız, tekme kuv
vetli olmuşsa yumurtalardan bir
kaçı mutlaka kırılmıştır ... İnsanın 
kaf esı • en zeki olanların bile • 
yumurta sandığından daha kalın· 
dır, fakat içerisindeki beyin yu
murta kabuklarndan daha çok na
ziktir. Top mermisi yahut bomba 
patlarken havada hasıl olan sar
sıntı da insan tekmesinden daha 
büyük kuvvetle tesir eder ... 

Zaten, muharebe edenlere öyle 
şiddetli hava sarsıntısı olmadan 
da sinir hastalığı gelebilir. O za. 
man da teessiirün şiddetinden ... 
Fakat bu teessür korku demek 
değildir. En cesur insan bile sev· 
diği bir arkadaşının, arkadaşları· 
nın yakınında, yanıbaştnda düş

tüklerini göre göre müteessir o· 
lur. Katı yürekli hekimler, muha. 
rebede bile bu türlü teessür duya. 
bilmek için sinirlerin zaten bozuk 
olması lazım geleceğini iddia eder
lerse de o teessürü hissetmiyen si
nirlere zaten bozuk demek daha 
doğru olur. 

Harpte böyle teessürden gelen 
sinir hastalığı, hava sarsıntısından 
ileri gelen sinir hastalığı, hava 
sarsıntısından ileri gelen şekilden 
haylice farklıdır. Bir kere, bunda 
bayılmak yoktur. Fakat insan mu• 
vazenesini az çok kaybeder. Kimi. 

si, hiç de korkak olmadığı halde, 
birdenbire kaçar, yahut titremeğe 
başlar. Ağlar, yahut güler, uzun u
zun nutuklar söyler. Ağlıyamıyan, 

gülemiyen, teessürden dili tutu
lan da birdenbire yere yıkılır; dü
şen arkadaşının cesedinin üzerine 
yiiziinü, gözünü sürer. 

Harpte teessürden gelen sinir 
hastalığı da sonradan iz bırakır: 

Gezıe uykusuzluk, korkulu riiya
lar, her şeyden çabuk öfkelenmek, 
bilhassa gürültüden pek çabuk 
miiteessir olmak... Şehirlerde gü
rültüye karşı mücadele geçen Bü.' 
yük Harpten sonra başlamıştır. O 
harpten i)ncc şehirlerin sokakları 
daha ziyade taşlıklı, arabalardan 
çoğunun tekerlekleri lastiksiz ol
duğu halde gürültiiden o kadar şi· 
kayet edilmezdi ... 

Muharebeye gidenlerden bazı. 
Iarı da öyle şiddet1i teessür duy. 
madan sinir hastahğına tutulurlar. 
Böylelerin de sinirlerinin zaten bo
zuk olduğunu düşünmek zaruridir. 
Muharebenin verdiği yorgunluk, 
mide bozukluğu, en iyi hazırlan· 
mış ordularda bile asker çok defa 
bulduğunu yer, soğuktan böbrek
lerin bozulması, içkiye düşkünlük 
onların sinirlerinde hozulmağa is
tidadı meydana çıkarmağa vesile 
olur, 

Sar'a hastalığının da muharebede 
· haşladığı vardır. Önceden bu has. 
tahğın nöbetlerini hiç geçirmemiş 
bir adam, hiç yaralanmadan, ame· 
Jiyat görmeden, birdenbire nöbet
lere tutulur. O zaman da gene en 
mühim sebep istidat. Muharebe 
burada da vesileden başka bir şey 
değildir. 

İsteri (Jenilen marifetleri gös
termeğe istidadı olanlar da muha· 
rebede bu istidatlarını meydana 
çıkarırlar. Kimisi ayakta duramaz 
olur, kimisi söylinmez, kimisi 
göremez. 

relerden işaret arıyordu. Maziyi 
eşmiye tarihi deşmiye gelmişti. 

Yorgun ve mahzundu; elindeki 
kitap ona diyordu ki: 

"Medeniyet burada kemale er
mişti. Fabrika dumanları bulutla· 
ra sarılır, tayyare ışıkları yıldız

lara karışır, trenler mekik dokur, 
vapurlar koşmaca oynardı. Yol. 
larda adım başına yüz adama rast
gelinir, sokaklarda adım atmak i
çin yüz adamla omuzlaşılırdı. Dağ
lar ormanlık, tepeler bağlıktı; ü

zümler sıkılır, şaraplar yapılır, 

nehir boyu eğlence yerlerine ko. 
şulur, Tunanm dalgaları besteye 
sokulup şarkılar söylenir, Ren'in 
güzellikleri güftelerde anılır, çal
gılarda çalınırdı. Rıhtımlar malla, 
knnallar salla dolu idi. Niifus gün
den güne artıyor, her karış başına 
bir insan isabet ediyordu. Binala
rın damları gökte, temelleri yedi 
kat yerde idi. Geceler o kadar ay
dınlıktı ki gündüzden ayırdedil. 

mez, şehirler öyle çoktu ki birbi
rinden seçilmezdi. O günkü A vru
pa bu nehirlerin kenarına ve ara
sına sıkışmış, ikinci büyük me
deniyet buralarda yaşamıştı.'' 

Seyyah etrafına bakıyordu: Göz 
alabildiğine bomboş, kupkuru, ses
sizliği korkunç, korkunçluğu ses. 
siz bir çölde idi; tek insan, tek bi
na yoktu. İki nehir bir ağaç gölge
sinde ferahlamadan, bir fener ışı

ğında gülümsemeden, bağrında bir 
sandal gezdirip, sırtına bir gemi 
yüklemeden, somurtkan ve zalim. 
berekete yabancı, insana dü§man, 
yavan ovalarla yalçın kayalar ara
sından homurdanıp ~idiyordu. 

Bu varlık nasıl hiç oldu,· yok ol
du? 

Saltanat devrinde bir Viya
nalıya, bir Kolo11yalıya, bir 

Almana veya bir Fransıza, her. 
hangi Avrupalıya: "Yarın buralar
da baykuşların tüneyebileceği elam, 
leyleklerin konacağı bir baca bile 
kalmıyacak; tek ağaç filiz vermi
yecek, tek adam çadır kurmıya. 

cak!,, denilse idi, üstü:ıde yaşadığı 
zengin ülkelere bedel, bir gün. bir 
çöl vücude geleceğini aklınn sığdı
rabilir, o derece şaşaah, demirden, 
çelikten, betondan bir kıtanın ye
rin dibine geçeceğini hayalinden 
geçirebilir miydi 

Seyyah haftalarca bu medeniyet 
mezarlığında dolaştı; arandı. ta. 
raııdı. Elindeki kitap: "İşte, diyor
du, şu tepenin altında altı milyon
luk bir şehir gömülüdi.ir; şu demir 
iskelet parçaları BabH kulesinin 
kardeşi Eyfelin bakıyesidir; şurada 
bir sıra yer altı istihkamları vardı; 
burada Krup isimli bir büyük fob. 
rika ... Şu tak, vaktile, şan ve şere
fe işaret, şu sütun feyiz ve bereke
te nişane idi. Ötede bir müze, be. 
ride bir tersane kurulmuştu. Şu 

ucra gölün kenarını eşerseniz mil
letler sarayı denilen haşmetli bir 
misafirhanenin enkazını bulabilir
siniz ... Fakat, şimdi büttin bu me. 
safelerde yalnız toz veya kar 
girdapları yapan bir vahşi rüzgar
dan, ve ölüm ürperrncleri geçiren 
bir perişan seyyaht.-ın başka hiç
bir şey ve hiçbir kimse yoktu. 

Kitap ilave ediyordu: 
"Avrupayı bir kaç istilacı ve 

mütecaviz serdarın ihtirası yaktı 

ve ona göğüs geremediğı, bu hırs. 
ları yenemediği için, o medeniyet 
tıpkı 40 asır evvelki Mezopotamya 
medeniyeti gibi yerin dibine battı." 

1 şte bunun öyle olmaması i. 
çindir ki, bugün Ren ve 

Vistül kenarlarında, yarın belki 

Sıran geldikçe : 

Mesleki 
Teşekküllerde 

Verem Sandıkları 
Yazan: Aka Gündüz 

V erem, verem, verem.. Yeter artık! 

Evet, ben de anlıyorum ki ikide bir, 
yerli yersiz vercuden bahsedişim bazıla· 

rına bıkıntı veriyor. Fakat yine biliyo
rum ki iş (bazı) nın keyfince yürümez, ve 
dünya (baz.ı) nın emrlle dönmez. Memle
ket denilen varlık umumlllğin ve mUste· 
rekllğin adıdır. (Bazı) nın hatırı için sir
keli baklavııdan veya kıymalı muhallebi· 
den bahsetmlyebiliriz. Verem, tifo, sıtma, 

maarif, yollar, sanayi hareketi gibi işler 

umumi ve müşterek mevzulardır ki be
ğenecek veya beğenmiyecek (bazı) yı dü
şilnmez. 

Bunun için sırası geldikçe konuşacajtız.. 
Sıra şayet gecikecek olursa, biz yakasın· 
dan tutup getireceğiz. Bugün o çekiştir

meye lüzum kalmadı. İki meslekdaşım bu
na vesile \'erdiler. Veremli meslekdaşla-

1 rımdan biri ısanatoryomdadır, diğeri de 
, hastanede. Evli barklı olan sanatoryom
dakine o kadar uğraştığım halde bir şey 
yapmağa muvaffak olamadım. Sanki hasta 
nedekine bir şey yapmağa muvaffak mı 
oldum? Son bir çare olarak İstanbul Mat
buat Cemiyetine başvurayım dedim; dO
şündüm ki onlar da istihale geçiriyorlar, 
Türkiye Basın Birliğine kalıp değlştlri

yorlıır. Basın Birliğine .rica edeyim dedim; 
baktım ki onlnr da henUz çekirdek halin· 
den filize gidiyorlar. Bununla beraber i
kisinden birinin veya ikisinin birden onca 
işleri arasında şu ehemmiyetsiz, küçük i5-
le bir saniye meşgul olarak ufnk bir yar
dım yolu aramalarını rica etmekten ken· 
dimi alamadım. 

Biz.im mesleki teşekkülümüz içinde ve· 
remli olanları düşünürken başka mesleki 
teşekküller de gözlerimin önüne geldi: 
Doktorlar Cemiyeti, Eczacılar Cemiyeti, 
Öğretmenler Cemiyeti, Kunduracılar Ce· 
miycti, Tabaklar Cemiyeti, Kitapçılar Ce
miyeti vesaire gibi ... 

Bütün bu te~ekkUlterln idare heyetlerJ, 
muhasebecileri, defterleri, kasaları vardır. 
Aidatları vnı;dır. Teberrüleri vardır. Mü
samereleri, baloları, gardenpartlleri var
dır. Ve hepsinde de muhakkak ki verem
lllcri vardır. Mesleki tesanüt denilen nes· 
nenin yanında ''ereme de bir küçük yer 
vermek zor olmasa gerek. Gerçi bu teşek
küllerin yardım çerçevelerinde (hastalık) 

faslı da bulunur. Fakat verem hastalık de
ğildir. O bir ljeydir, öyle sinsi, öyle hınz..ır, 
öyle ecinni kültıhı giyip kendini gizleyen 
bir şeydir ki nasıl tô.rif edeyim? 

Bundan ötürü diyorum ki yardım cetve
linde "verem,. apayrı bir yer tulmalı. Her 
mesleki teşekkül, safi gelirinin yOzde mü
nasip bir miktarını sırf ve doğrudan doğ
ruya vereme tahsis etmeli ve bunun için 
ayrı bir sandık kurmalı. Zor mudur dersi
niz? Sanmam. 

Meslekdaşlığı sırasında vereme yakala· 
nanlar birinci der~cede istifade etmeli. 

İşin liatafatına gitmemeli. Biraz kals· 
yum, biraz kuvvet ~urubu, biraz süt, yu
murta temini bile bugün için büyük bir 
ınuvaffaklyettir. 

Bir taraftan - ne kadar ender olursa 
olsun - ferdi yardım, bir taraftan devletin 
mücadelesi, bir tarafton da mesleki teşek
küllerin kuracakları verem sandıklan ha
tırı sayılır bir yekün tutar. 

Bakınız İstanbul esnafı kendilerine kaş
la göz arasında, yoktan bir hastanecik ku· 
ruverdi. Bugün için belki dardır, yetmez. 
Fakat ne de olsa kurulmuştur, gitgide bü
yür, yeterliğe erer. 

Sanatoryom, prevantoryom devletin iş!. 

Tnhsisatoryom, harcantoryom, pUmtoryom 
nazariyenin ve ipe un sericiliğln işi. Dis
panserler vilAyet, hususi muhasebe ve hu
susi yardım işi. Bunları kendi işlerine bı· 
rakalım. Mesleki te~ekküller biraz kerpiç, 
biraz tahta, biraz knra kiremitle birer 
paYyon çatamazlar mı? Yaz. mevsimi için 
prevantoryom taklidi birer istirahat pav
yonu. Her büyuk şehirde iyi havalı, a~ııç

lı, sulu, kuzeye kapalı yer mi bulunmaz? 
Bilyükadanın güney tarafı bomboş. Güze
lim Çamlıcayı hepimiz unuttuk. İzmlrin 
çepeçevresi, Adananın Torosları, Ankara
nın Keçiören!, Beynamı, Kızılcası, say sa
yabildiğin kadar. 
Şu yaz günunün öğle sıcağını savmal 

için şöyle bir konuşuverelim, hem hoşçı 

\'akit geçiririz, hem belki bir (kolay ha· 
kikat) e varabiliriz diye bunları y.azdım 

1 

Yoksa olmıyacağını tahmin elmez.lerdeı 

değilim. 

de Tuna ve Möz boyunda. A vru

panın müdafaası harbi yapılıyor, 

yapılacaktır. 

Ve bana öyle geliyor ki, şimdi 

Elcezirenin hak ile yeksan olmuş 

o şanlı medeniyet enkazı, o hey

betli sütunlar, taklar, kuleler ve 
hisarlar, asırlarca evvel gömüldük. 

leri kumların altından. azman is

keletler gibi takırdayarak, biri
birlerine abanarak, topraklan ya. 

rıp devirerek kımıldamak, kur. 
tulmak istiyorlar, kırık, çatlak, sa

kat kafalarını kaldırıp önümüze dı. 

kilerek bize seslenmek için çabalı

yorlar: 

- Halimıze bakınız, kurtulmıya 

çalışınız! 

t 
t 
i 

~ 

1 
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Trabzon Belediye 

Reisliği 
Trabzon (TAN) - Edirne mebus. 

luğuna seçilen Temel Nücumiden 
inhilfil eden belediye reisliğine tüc
cardan Mahmut Muammer Nimbıyık 
seçilmişi tir. 

IYENl NEŞRIY AT : 

tlLKU - Halkevleri Dergistnln '79 
uncu sayısı, özlü mUnderecatla çıkm~tır. 

VARLIK - Bu fikir mecmuasının 148 
!nci sayısı intişar etti. 

SİYASI İLİMLER (MUlkiye) - Bu 
aylık mecmuanın 101 incl sayısı çıkmış
tır. 

YENf TÖRK - 81 inci sayısı dolgun 
%n.Qnderecatla 'intişar etmiştir. 

ISTANBUL TiCARET VE SANAYi 
ODASI MECMUASI - 9 numaralı Eylul 
sayısı çılanıştır. · .. 

( 
BORSA 

p • 9 • 939 

çınu.ııı:s 

Londra 5.24 
Nevyorlc 
Para 
Mf.14no 
Ceoevnı 
Amsterda.:aı 
Berlin 
Bıilksel 
Atına ~ 

Sof7a 
Prag ' 
Madrfd 
Varşova 

Buda peste 
Bilkres 
BeJgrad 
Yokoham:ı -
Stok..lıolın 

Moskova 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani ~ 

1938 % 5 ikraınfyell 
19.-
19.-

'"\ 

1 

"-------./ 

'ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. "A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Krs '20 Kw 

Pazar, 1 O. 9. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk mfü:iği (Fa
sıl Heyet!) 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 Miizik (Kü 
çük Orkestra - Şef: Necip AŞKIN): ı -
Raffaele Valente Uzak bir memleketten 
sercnad, 2 - Fritz Recktenwald Viyıına 

müzikleri, 3 - Jo;ef Lanner Balo dans- ! 
lan 4 - Rio Gebhardt Noktilrno nlnni, I 
5 - Hans Mainzer Viyana Polkas1, 6 -
Franz Lehar Libe11cntanz operetinden 
potpuri. 14.15 - 14.30 Müzik (Dans mü- ı 
ziği - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Pazar Ça
yı - Pl.) 19.05 Çocuk saati. 19.35 Türk 
Müziği (Fasıl Heyeti) 20.10 Müzik (Dans 
müziği ~ Pl.) 20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.45 Türk 
Müziği: Çalanlar: Refik Fersan, Fahire , 
Fersan, Reşat Erer. Okuyan: Mefharet 
Sağnak. 1 - Şevkefza peşrevi, 2 - Ni
kogos - Şevke.fza şarkı (Geçip te karşı
ma göı.lerin süzme), 3 Reşat Erer - A
cemaşiran şarkı (Ey benim güzel kuşum) 
4 - Udt Ahmet _.: Acem kürdi ,şarkı (E: 
deli atfınazar halime çesmin dilber), 5 _ 
Bedri Hoşgiir - Ussak şarkı (Gel aşık 
gücenme). II. - Okuyan Necmi Rıza A
hıskan: 1 - Mahmut Celtılettin Paşa -
Bayati Şarkı (Narı firkat şülepftş olduk
ça) 2 - Suphi Ziya - Hüseyni şarkı 
(Feryad ediyor bil gül bülbillüşeyda), 
3 - Enderonl Yusuf - Hüseyni şarkı 
(Saçın bükümleri), 4 - Fahire Feı:san
Kemençc taksimi, 5 - Şevki Bey - Hü
seyn1 sarkı (Hicran oku) 6 - Dede -
Gülizar sarkı (Nazlı nazlı sekip gider). 
21.30 Müzik (Riyasetlcümhur Bandosu -
Şef: İhsan GÜNCER): 1 - FF;'rancis 
Popy Marş, 2 - Jean Sibelius Valse 
Triste, 3 - E. La1o Le Roi d'Ys operası
nın uvertürü, 4 - R. Wagner Lohengrin 
operasından fantezi. 22.20 Müzik (Caz
band - Pl.) 22.45 - 23 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

Levazım Amirliği S~tanalma · Kor'.nisyonundan: 
• • ., • 'P • : ~ • 

7500 kilo keçi kılı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi -11.9.939 pa
zartesi günü saat 14.45 te Tophanede Jstanbul levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira, ilk teminatı 
393 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanunt vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (168) (6734) 

* * 10,620 adet yün fanile alınacaktır. Kapafı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin yüz yetmiş 
sekiz lira, ilk .teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (172) 6774 

* * 14,500 adet frenk gömleği alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18.9.939 pazartesi günü saat 14,30 da İst. Tophanede levazım amirliği 

sabn alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz b!n dört yüz 
elli lira, ilk teminatı 2283 lira 75 kuruşttır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mekA 
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(173) ( 6775) 

44,300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 15 te İst. Tophanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz yüz otuz 
beş lira, ilk teminatı 1495 lira rn kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden b.ir saat evvel komisyona vermeleri. 

'175) (6776) 

* * Dört yüz sekiz ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19.9. 
939 salı günü saat 15 de İst. Tophanede İst. Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin sekiz yüz sekiz lira 
ilk teminatı bin beş yüz altmış lira altmış kuruştur. Şartnamesi komis. 
yonda görülür. İsteklilerin kanun~ vcsikalarile beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (180) (6811) 

* * Bin adet katlanır fener alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 r;ar-
şamba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradrr. Şartname 
ve ümunesı Ko.da görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
Ko. a gelmeleri. "187,, "6967,, 

* * 400 adet ispirto takımı alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 çar
şamba günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla 
caktır. Tahmin bedeli J 200 lira. ilk teminatı 90 liradır. Şartname ve nü
munesi Ko.da göriilür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko. 
na gelmeleri. '188,, "6968,. 

Beş bin liralık tela alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.9.939 salı 
günü saat 10.30 da da Tophanede amirlik satın alma Ko. d:ı yapılacak
tır. İsteklilerin nümunelerile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(206) (7154) 

Konservatuar Müdürlüijünden: 
8 Eylfıl 1939 cuma gününden itibaren kayıt ve kaydı yenileme mua. 

melesine başlanacak ve 23 eylfil cumartesi günü kayıt muamelesi niha
yet bulacaktır. Bu günden sonra ne eski talebenin ve ne de yeniden 
girmek istiyenlerin ınürscaatları kabul edilmiyecektir. 

25 eylul pazartesi günü tedrisata başlanacak ve 2 birinci teşrin 
pazartesi günü ikmal imtihanları yapılacaktır. 

Müracaat günleri pazar.tesi, çarşamba ve cuma 13den 17 ye kadardır 
Konservatuvara girmek istiyenl erin hangi şubeye gireceklerse bir 

lıstida ile müdüriyete müracaatları. (7084) 

TAN 10 - 9 • 939 
~ .............................. [ ................................. ~!~ Bugün ....... ~ 

B u G o N L 1 Ha rd·ı Dayanrlmaz derecede Tatil zamanını hoş geçirmek 

i p E K ore - Gülünç ve eğlenceli için 

KODESTE • TÜRKÇE Büyük Film S S~e~sı~a R Sinemasında 

llôveten: Şanh Ordumuzun TRAKYA MANEVRALA.RI Hakiki sesli • Türllc;e Gidiniz. Kahkaha kralı 
"--• sözlü 1000 metre. Bugün saat 11 ve 1 de Halk Matineleri 11 GEORGES MiLTON 

Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine: 
Kağıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığı.rn;z muş

külat dolayısile kağıtlarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kal<iık. 
Hacimleri.mizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntolarla dizmek gi
bi tedbirlere başvurduk. Bu cümleden olarak şimdiye kadar l O punto 
üzerinden dizilmekte olan ilanları 15.9.939 tarihinden itibaren 8 pun. 
to ile dizmiye karar verdik. 

Hurufatın küçülmesinden dolayı ilanlar hiçbir eksikliğe maruz 
kalmıyacak yalnız işgal edeceği yer ve hacim kısalmış olacaktır. 10 
punto ile 8 punto arasındnki nisbeti muhafaza için ilanların beher 
santiminden şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız 10 
kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibarile bir ilanın 10 punto üzerinden dizilmesile alına-
cak ücret; ayni ilanın 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin ayni 

1 
olacaktır. 

Elimizde olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu deJişikliği ma· 
zur görmelerini rica ederiz. 

" 

! r.:m!~!~RA u!:~N~ıçağ1,.' 
1 ~~~~:nda alınmış olan 4.2.930 

günlü ve 895 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak 
üzere ahara devrüferağ veya 
icar edileceğinden talip olauların 
Galatada, İktısat hanında, Ro
bert Ferriye müracaatları ilan 
olunur. 

1 İstanbul ikinci ülas memurluğun-
dan: Müflis Salamona J. Benasason 
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şirketi ile şahıslarının iflas işi için 
alacaklılarla görüşülmek, masarif i
le dava hakkında bir karar verilmek 
üzere alacaklıların 25.9.939 pazartesi 
günü saat 11 de dairede hazır bulun
maları ilan olunur. 

En son ve neşeli filmi 

PRENS BUBUL 
Filminde sizi güldürecek ve ne

şeye boğacaktır. Bugün saat 11 
ve 1 de tenzilatlı matineler. , ________ , 

iHTiRA ILANI 
"Hayvani ham derilerin muhafa

zası için usul,, hakkında alınmış o

lan 28.8.1937 günlü ve 2337 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

konmak üzere ahare defriiferağ ve~ 

ya icar edileceğinden talip olanların 

Galatada, İktısat hanında Robert 

Ferriye müracaatları ilan olunur. 

İ~tanbul Levazım Amirliğinden Verile.n·: 

Harici ~ Askeri· Kıtaatı İlanları 
Sıvas garnizonunun 140,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ekA 

siltmeye konul:ınu~tuD tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 lira
dır. İhale Sıvasta Tümen Satınalma komisyonunda 13-9-939 çarşanba gü 
nü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda göriilebfür. 
İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Sivasta komisyona vermeleri. 

(320) (6645) 

* * İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde beheri 
27,204 lira 95 kuruş bedel keşifli iki adet garaj inşa ettirilecektir. İldsi
nin tahmin bedeli tutarı 54,408 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla halesi 
12-9-939 salı günü saat 16 da İzmir Levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
Şartname, keşifname ve projelE>ri İzmirde Müstahkem Mevki İnşaat ko
misyonunda ve Ankarada M. M. V. Emakin İnşaat şubesinde görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ye bu işi yapabile
ceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir Nafia Fen Heyetinden 
alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve İzmir 
Müstahkem Mevki Koır.utanlığı'a dilekçe ile müracaat ederek emni
yetçe yatırılmış tezkiye vest'kalarile teminat ve tektü mektuplarmı lliale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (331) (673fij 

* * Bayburt garnizonu ihtiyacı olan 250,000 kilo un kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. Muhammen bedeli 36,250 lira, ilk teminatı ,2718 lira, 
75 kuruştur. Eksiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 16 da Erzincanda aske
rt satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlarında mevcuttur ve aynidir. Her yer~e her gün 
görülebilir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş mukabilinde komisyondan 
gönderilecektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel ko. 
misyon başkanlığına verılmiş veya posta ile ayni saatte komjsyonda bu-
lundurulmuş olacaktır. ,_.. 

Trabzon garnizonunun ihtiyacı olan 275.000 kilo un kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 37,125 lira, ilk teminatı 2'784 
lira 38 krş.tur.Eksiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 11 de Erzincanda as-

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve ev.safı kolordu
nun tekmil garnizonlarmda mevcuttur ve.aynidir. Her yerde her gün gö
rülebilir. İstiyenlere bir adedi 186 kuruş mukabilinde komisyondan gön 

derilecektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel komis
yon başkanlığına verilmiş veya posta ile ayni saatte komisyonda bulun
durulmuş olacaktır. (354) (6857) 

* * 9600 kilo pirinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ihalesi 20.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de Diyarbakırda levazım amirliği satın alma 
'komisyonunda yapılacaktır. Muhammen tutarı 19,200 lira ilk teminatı 

1440 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin belJi 
günde ihale saatinden bir saat evvel teminatlarile teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. (353) (6853) 

* * 105,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 28,050 liradır. İhalesi Niğdede tümen satın alma komis~nunda 

21.9.939 pe.rşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin teminat ve teklif mektuplarmı ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar Niğdede komisyona vermeleri. 

(352) (6859) 

* * Çorum garnizonu için aşağıda yazılı un ve sığır eti kapalı zarfla eksilt-
meye konulmuştur. Şartnamesi Çorumda Alay satın alma komisyonun.. 
da görülür. İsteklilerinin kanuni vesikalarile beraber teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bi~ saat evvel komisyona vermeleri. (347) (6861) 

Miktarı Muhammen Muvakkat 
Cinsi Kilo bedeli L. teminat İhale gün ve saati 

Ekmeklik un 
Sığır eti 

300.000 
84,000 

Lira 

31,500 , 2363 
15,960 1197 

* * 
19.9.939 
19.9.939 

14 
15 

Kağızman garnizonu ihtiyacı için 600 ton kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 10.500, ilk teminatı 1125 liradır. 
İhalesi Karakösede 25-9-939 pazartesi günü saat 11 de askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları saat ona kadar teslim 
edilmiş olacaktır. Evsaf ve şartnamesi kolordunun tekmil garnizonla-
rında 2örülebilir. "378., "7012,, 

* * İzmir Müstahkem mevki birliklerinin 151.500 kilo kuru fasulye ih. 
tiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16.9.939 cumartesi 
günü saat 12 de İzmir Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 18,937 lira 50 kuruş, ilk teminatı 1420 lira 32 kuruş.. 

tur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin Ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3, cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (349) (6860) 

* * "'' Bursa garnizonu içi.n 800 ton lavamarin kömürü 22.9.939 cuma gü. 
nü saat 11 de Bursada tümen satın alma komisyonunda kapalı zerfln 
satın alınacaktır. İlk teminatı 1200 liradır Evsaf ve şeraiti İstanbul Anka 
ra Lv. Amirlikleri ve Bursa Tümen satın alma komisyonlarında görüle.. 
bilir. İsteklilerin belli saatten bir saat evveline kadar kanuni şekildeki 
mektuplarını komisyona vermeleri. (375) (6970) 

* * Balıkesir, Susurluk, Bandırma. Kütahya birlikleri un ihtiyaçları olan 
1025 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18.9.939 gü
nü saat 17 de Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev. 
saf ve şartları İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Kor satın alma ko. 
misyonlarında görülür. Toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona ~it 
miktar için de ayrı teklif ve ihale yapılabilir. Taliplerin muvakkat te
minatlarını havi teklif mektuplarım !hale saatinden bir saat evveline ka. 
cıar -Xornısyona maxbuz muka'bıı_,ınae vermeıerı. (.:>'tO) ( OOOZ.l 

Garnizonu Miktarı İlk teminat 
Ton Lira Kuruş . ---

Balıkesir 500 5625 
Susurluk 150 1237 50 

Bandırma. 250 2015 62 

Kütahya 125 1078 13 

1025 9956 25 

* * ı = Aşağıda ihde gün ve saatleri gösterilmiş on dört kalem erzak 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyonda mevcut olup her gün görülebilir. 
3 - Kapalı zarflar 24.90 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ihaleden 

bir saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. 
4 _ İstekliler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Giresunda as

keri satın alına komisyonuna müracaatları. (7150) 
Cinsi Miktarı Muham. Muvakkat İhale gün Saati 

bede) teminat 
Li. Kr. Lira Kr. 

Bulgur (açık) 32.000 3680 00 276 00 25.9.939 9 
Patates (açık 32,000 1600 00 120 00 25.9.939 11 
Nohut (açık) 11,500 1035 00 77 62,50 25.9.939 14 
Odun (açık) 150,000 2250 00 168 75 25.9.939 16 
K. fasulye (açık 21,000 2520 00 189 00 26:9.939 9 
Ku. soğan (açık) 10,000 500 00 37 50 26.9.939 11 
Yağ (kapalı) 10,000 11000 00 825 00 26.9.!)39 14 
Fındık kabu. (aç.) 100,000 875 00 65 62,50 26.9.939 16 
Sabun açık) 8.000 2680 00 201 00 27.9.939 9 
Arpa (açık) 84,000 4200 00 315 00 29.9.939 9 
Ot (açık) 52.000 2600 00 195 00 29.9.939 11 
Üzüm (açık) 3,000 750 00 56 25 29.9.939 14 

Et (kapalı} 70,000 15750 00 1181 25 30.9.939 10 

Saman (açık) 26.000 1040 00 78 00 30.9.939 14 

lstanbul Arkeoloii Müzeleri Arttlrma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden : 
Cinsi Evsafı Miktarı Muham. Muvakkat Eksitmcnin gün ve saati 

men bedeli teminat ve ner!.?de yapılacağı 
Li. !{. miktarı 

Lira K. 

Kok Dolmabahçe 50 ton 975 00 73 13 Eksiltme 25.9.939 tarihin-
kömü- veya Yedi- de saat 14.30 da Arkeolcr 
rü kule gazha- ji müzeleri umum mü-

neleri malı dürlüğünde 

İstanbul arkeoloji müzelerinin kok kömürü ihtiyacı at:ık eksiltmeye 
konmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksilt
meye girecek olanların da münakasa günü Ticaret odasından aldıkları 
vesika ve muvakkat teminat makbuzlarile Arkeoloji müzeleri umum 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (7100) 

Askeri Müze Direktörlüğünden : 
Askeri ~üze pazartesi günlerinden başka her gün saat 9 dan 17 ye 

kadar zivaretcilere acıktır. (393) (7128) 
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ESKi FEYZIATI ..................... ,, ................... . 
Yahh BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

1 Beyoğlunda BAKER mağazaların-

dan Başka hiç bir müessese, hali ha
zırda kız ve erkek mektep talebe
sine, genç bay ve bayanlara mah
sus her boyda ve her zevke uygun 
kostümler, empermeabilize parde
süler, paltolar ve spor elbiseleri gi
bi zengin ve ;sık giyilecek eşya, ko
leksiyonunu takdim edemez. Şartlar 
ve fiatlar her yerden müsait ve u
cuzdur. Daima BAKER etiketini 

Al\(I sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi .binasında, kız ve erliek 
... kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İsteyenlere mektep tarünamesi gönderilir. Telefon: 36.210 ti 
tercih ediniz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hônları 
/ '>r. SUPHI ŞENSES 

l 'ı:lrar yoTian 1basta11klan mflteh\"9tıı• 1 
~eyo.itıu Yılda sineması karsısı Lek-

ansı 

Yangın söndürme 
levazımı 

Miktarı 

8 Kalem 

Muhammen B. 
Lira Kuruş 

1010 84 

% 7,5 teminat 
Lira Kuruş 

75 85 

Yangın söndürme aletı 279 Adet 2985 39 223 90 
Yangın söndürme.eczası 178 Adet 356 00 26 70 
Rum torbası 976 Adet 1073 60 80 52 
İp merdiven 6 Adet 34 78 2 50 
Çeşme merdiven 31 Adet 504 50 37 83 

I - Şartname ve mi.ifredat listesi mucibince yukarda miktarı yazılı 
rında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Şekli 

Açık Ek. 

Eksiltme 
Saati 

14 

Açık Ek. 14.30 
Pazarlık 15 
Açık Ek. 15,30 
Pazarlık 16 
Pazarlık 16,30 

yangın söndürme levazımı hizala-

ı .. r •n'lıırlnnRn. Fakfrlprp nıırıı<n? 

' "al• 4~fl'>' , 

KAYIP: İstanbul emniyet dördüncü şu
be müdürlüğünden almıs olduğum 31/20374 
sayılı tkamet tezkeremi zayi ettim. Her 
kim tarafından bulunursa aşağıdaki adre
sime gönderilmesini insaniyet namına rica 
ederim. - BUyUkadada Kesedar ıokık 

sayılı evde Yunan tebaasından 

Andlrya Novaa 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
KAYIP : İstanbul emniyet müdüriyeti 

şube 4 direktörlüğünden almış olduğum 

29-7-937 tarih ve 23335 sayılı ikamet tez
keremi zayi ettim. Yenisin! alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

III - Eksiltme 25.lX.939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun. 
da yapıl!lcaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur 

Kuruçe9me 164 No.h hanede Yunan 
tebaasından Koatl kı:ıı 

Antlpi Moahovakl komisyona gelmeleri ilan olunur. (7027) 

* * 
İşin nevi 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
% 7 ,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltmenin 

şekli saati 

Paşabahçe müskirat fab- 23755 84 
rikası müdürlük binası 

inşaatı. 1 
Maltepe enstitüsü gazla-
ma evi kalorifer tesisatı 
ve gaz kapılarının takıl-

1781 69 Kapalı Z. 14 

ması işi 1336 99 100 27 Açık ek. 15 
I - Keşü, şartname ve planlan mucibince idaremizin Paşababçe 

müskirat fabrikasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tadili 
işile Maltepe enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorüer tesisatı ve 
gaz kapılarının takılması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

Il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizala. 
rında yazılıdır. 

III - Eksiltme 21 • IX - 9W perşembe günü Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün 
levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 119 
kuruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına ait şartnameler 
leva-\ım şubesi veznesinden 3 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saik.le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve Şartnamenin F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfla
rını eksiltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon baş.. 
kanhğma makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmeye girecekler 
% 7,5 güvenme P.aralarHe ve şa·rtnamesinin {F) fıkrasında yazılı vesaik-
le yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur.. (6881) , .................................. , 
İstiklCil Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Bütün ıınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 

kaydına devam olunmakta.dır. 
2 - Eylül'ün onuncu gününe kadar kaydım yeniletmiyen eski 

talebenin müracaatları kabul edilmiyecektir. 
3 - İsteyenlere kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönde

rilir. 
1 Adres: Şehzadebatı Poliıs Karakolu arkası Telefon: 22534 

KANZUK 
'K U V V I;: T Ş u -·R U B U 

VİTALİN • 
Kansı~lık, Dermansızlık, lştahsızhk gibi vak'a· 
larda kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabuk bUyümelerini temirı ede.r . 

V 1TAL1 N şurubu her eczanede bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESf ·- Beyoğlu, fstanbul 

•·---- Yatıh, Yatısız • Kız, Erkek -----
Y Ü C A ÜLKÜ LiSELERİ 

Kayıd muamelesine başlanmıştır. 
Adres: Çarşık11pı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 ---------· 

M. M. V. Hava Müsteşarhğından: 
İzmir ve Çorluda istihdam edilmek üzere iki mimar alınacaktır. Bu 

mimarlara son barem kanununa göre ücret verilecektir. 
Taliplerin mektep diplomalan ve ellerinde mevcut diğer vesaikle An

karada M. M. Vekaleti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 15 Eylul 
939 akşamına kadar müracaat etmeleri ilan olunur "4366 "7030 • " u 

11 C Şemsülmekatip > 
1 OKULLAR GÜNEŞi 

Yuva - 1Ik - Orta Yablı - Yatısız 
Beşiktaı : Yıldız Tel. 42282 

HergÜn talebe yazılır. isteyenlere tarifname gönderilir. 1 
~--------... ______________ , 

], .......... ._ ........................ ._., 
KIZILAY 

HAST ABAKICI 
HEMŞl-RELER 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yıhna hazırlanılmaktadır. Okul geceli 

ve parasızdır. Okul, genç bayanların Hastabakıcı 
ve Ziyaretçi hemşire yeti§tirmek, hastanelerde ve 
umumt sıhhatle alakadar olan müesseselerde çahş .. 
malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç ylldır. Teo· 
rik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profesörler 
ve Muallimler tarafından verilir. isteklilerin tyi ah· 
ICikh ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmi§ olma· 
farı ıarttır. Di9er §artlarnnızla fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat istanbulda Aksarayda Haseki 

• caddesinde Okul Dire törlüğü müracaat dilmesi. 4 

Üniversite Rektörlüğünden : 

Hukuk fakültesinde: Medeni Hukuk, ceza hukuku, devletler umumi 
hukuku ve devletler hususi hukuku, İktısat fakültesinde: İşletme iktı
sadı, umumi iktısat ve iktısat teorisi, Tıp Fakültesinde: Radyoloji, ço
cuk bakımı ve hasalıklan, idrar yollan, pataolujik anatomi ve genel 
patoloji: Edebiyat fakültesinde: Umumi felsefe ve mantık, romanoloji, 
umumi Türkiye tarihi ve Türk edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. İs
teklilerin dil imtiham 16 ikinciteşrin perşembe günü yapılacaktır. İs-
teyenlerin Rektörlüğe müracaatları. "7047,, 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yüksek sınıfı ıçın liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/ 

9/939 tarihine kadar devam edecektir. 
1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasız

dır. Gayesi, Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesle
ki için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyim.i vesair hususatı 

mektep tarafından temin edilir. 
2 - Yazılmak için pazardan maada günlerde mektebe müracaat 

edilmelidir 
3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşr yazacakları istidaları. 

na aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır: 
A - Hüviyet ciızdam, 
B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri, 
D - PoHsçe musaddak eyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 - Fazla malumat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müra

caat edilmelidir İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaat-
lara matbu mekter duhul bilgisinden gönderilir. (6629) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Ahnacak 

1 - 15 ~ylCıldcn 28 birinciteşrin 1939 tarihine kadar aşağıdaki 
şartlar dahılinde ne-hari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerin fakülte idaresine verecekleri bel-
geler şunlardır: 

A - lı'akülteye girmek istediğini bildiren dilekçe makine ile yazılı, 
B - Tahsil vesikasının aslı, 
C. - Nüfus cüzdanının tasdiklisureti "ecnebiler için emniyetçe ve

rilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti .. 
Ç - Sağlık ve aşı raporu, 
D - Iyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika; 
E - Fotoğraf "16 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5 x 6 

büyüklüğünde, 

F - Pullu beyanname "Fakülteden alınır, istekli kendi el yazısile 
doldurur. 

G - Takip ede<'eği zümreyi gösterir fiş "Fakülteden alınır.,, 
G - Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçiren

ler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika getirmeleri 
ilan olunur. (6658) 

ı~tanbul ·Belediyesi.' ]ıan-ı~Jl~ 
... 

Yalova - Karamürsel yolu tamiratında kullanılmak üzere Taş ihzarı 
2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlığa 
konulmuştur. İhale 11.9.939 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 698 lira 44 kuruş ve ilk teminatı 52 lira 
39 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüle. 
bilir. Taliplerin 939 yılına ait ticaret odası vesikası ve ilk teminat mak
buz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. (6912) 

Şose inşaatı llcinı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstanbulda Edirnekapıdan başlıyarak Saray kasabası civarına 

kadar devam eden tak~ıben 125 + 500 kilometre uzunlu~Jtmdaki yolun 
tesviyei türabiye, sınai imalat ve şose inşaatı işi (1.576.630) lira (43) kıı· 
ruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 26.9.939 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evra~ 50 lira mu. 
kabilinde şose ve köprüler reısliğinden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
müteahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin dördüncü maddede oahsedilen 
vesika ile 939 senesine ait ticaret odası vesikası ve 61049 liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarüatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zarflarmı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğiııe makbuz mukabilinde vermelen la
zımdır. (4373) (7031) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Kiraya verilecek yerin cinsi Senelik kirası 

----------·· ·--------
İstanbul Erkek lisesi bakkaliyesi 798 Lira 
Vefa lisesi bakkaliyesi 245 

" Kumkapı orta okulu bakkaliyesi 270 ,, 
Davutpaşa orta okıdn bakkaliyesi 152 ,, 
Fatihte Gelenbevi orta o!tulu bakkaliyesi 130 

" Sultanahmette Cümlıuriyet orta okulu bakkaliyesi 190 ,. 
Kabataş lisesi bakkaliyesi 657 ,, 
Ortaköyde Gazi Osmanpaş:ı orta okulu bakkaliyesi 150 ,. 
İnönü kız orta okulu bakkaliyesi 291 ,, 
Kuledibinde Beyoğlu orta okulu bakkaliyesi 100 ,, 
Emirgan orta okulu bakkaliyesi 63 ,, 
Kadıköy birinci orta okulu bakkaliyesi 125 ,, 

Yukarda yazılı okul bakkaliyeleri hizalarında gösterilen senelik kira 
lar üzerinden üçer sene müddetie ve açık arttırma usulile ayrı ayrı ki. 
raya verilecektir. İ.steklilerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat makbuzlari
le beraber iyi ahlak sahibi olduklarına dair zabıtadan, mahkumiyet ve 
sabıkaları olmadığına dair adliyeden, sari hastalıkları bulunmadığına 

dair belediye veya hükUmet tababetinden alacakları vesikalar]a 11.9.939 
tarihli pazartesi günii saat 14 e kadar milli emlak müdüriyetinde top
lanacak komisyona müracaatları. (6286) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Motörlü kıtaat için makiniste şiddetle ihtiyaç vardır. Nakliye oku

lunca yapılacak imtihanda heyet tarafından takdir edılen ücretle ça
lışmak arzu eden makinistlerin acele olarak komutanlLlt n. ş. ye mü-
racaatları. (6957) 

6m ...................... _. .......... ı~ 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat llanka!ltnda kumbaralı ve ilıbars1z tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ku.rta ile aşağıdalcı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adet ı.ooo Liralık 4,ooo Lira 

" 500 111 2,000 .. 
4 .. 250 .. ı.ooo 

" 40 .. 100 " 4.000 il 

100 
" 

.,, ,, 5.000 
" 120 .. 40 " 4.ırno " 160 • 2U " 3,200 .. 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan asan-1 
' b 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verılecektır 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyhll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve ı llazıran 
tarihlerinde cckilecektir. 

... ---------------------------' 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Bam Lfttfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Nesrivat T . L. S. 8nıı;rldı2'1 vel' TAN Mathaacıı 

1 
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,ÇOCUK ANS i K L OPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebestntn en lıtuvvetU :rar
dımcısı, çocutwı en ı:enıfn ldlttlphanesidlr. Çocuğunu M

ven her babanın ,.avrusurı• verebllecett en l{lı:el hediye
dir. MQessesemlz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundunınuz. 

Varşovayi Düşüremediler 
. .--. 

Şahrin Varoşlarında iki Taraf Arasında 
Çok Şiddetli Muharebeler Devam Ediyor 
SEHİR DÜSMEDI DENiZDE HARP 
1 ' 

Almanlar Lublin'e 
ilerlediklerini 

iddia EdiyorlGr 
Cepheden Gelen Malumat, Ricatin Strateiik 

Sebeplerle Y apıldığmı Teyit Etmektedir 

Londra, 10 (Hususi) - Var
§Ova telsizi Varşovanın sukutu
nu tekzip etmiştir. Alman kuv
vetleri şehirden 1 O kilometre 
uzakta bulunmaktadır. Şehrin 
varoşlannda Almanlarla Lehli
ler arasında sokak muharebe
leri vuku bulmaktadır. Fakat, 
şehir işgal olunmamıştır. Ve so
nuna kadar müdafaa vaziyetin
dedir. 

Almanların Tebliği 

Umumi karargahın tebliği: 
Butün cephelerde mağllıp edilen 

Leh kıtaatının ricati dün de devam 
etınl§tir. Alman seri kıtaatı ekseriya 
düR11anın geri kıtalarına hücum ede 
rek Vistülün muhtelif noktalarında 
Sandomiez ve Varşc;vaya varını~ ve 
öğleden sonra Batı Cenubundan ~Leh 
hükumet merkezine girmişlerdir. 

Cenup Polonyasında Wislckadan 
ötede muharebelerden sonra Doğuya 
doğru ilerledik ve motôrlü kıtaat 
Rzoszowa vardılar. 

Sandormierz yakınında Lublin is
tikametinde Vistülün Doğusuna geç 
miye muvaffak olduk. Vistülün Ba. 
tısmda Zwolen ve Radom zaptedil
mi§tir. 

Daha Şbnalde Kalwaja yakınında 
Vistüle kadar ilerledik. 

Lodzu bugün cenahtan u;;üyen 
kıtalanmız tarafından iaal edilecek 
tir. Muharip kıtalardan ekserisi mü 
dafaa ederek kaçan düşmanı takip 
etmekte ve şehre Bzuranın Cenubun 
da iki cihetten yaklaşmaktadır. 

Posen vilayeti düşman mukave
metine tesadüf edilmeksizin sistemli 
bir surette işgal edilmiştir. 

Varşovanın Doğu Şimalinde düş. 

man Wyzkow yakınında Bug mna. 
ğından şarka doğru atılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz bütün gün 
Vistülün Batısında ve Doğusunda 
düşmanın ricat yollarını bombala. 
mıştır. 

Sandomierz ve Varşova arasındaki 
Vistül köprulcri iızerinde faaliyet 
gösteren bir kaç Leh avcı tayyaresi 
müstesna olmak üzere Leh kuvvet
leri hiç bir harekette bulunmamış

tır. 

Karpatların şimalindcn ilerliycn 
Alman kıtalan, buglin Reszova almış 
lar ve· Jaroslav Üzerine ilerlemiye 
devam eylemekte bulunmuşlardır. 

Batı şimalinden gelen bazı düş

man tayyareleri dün gece Almanya
nın batı şimal mıntakasına yaklaŞ

mışlardır. 

Sahil mınfakasında Alman toplan 
düşman tayyarelerine ateş açmış ve 
tayyareler Holanda yolu ile dönmek 
üzere cenup doğusuna doğru çekil
mişlerdir. Hiçbir bomba atılmamıf
tlr. Alman avcı tayyareleri düfmanı 
Jlolanda hududuna kadar takip et-

mişlerdir. Bir İngiliz tayyaresi dü
şürülmüştür. Tayyarenin içindeki 
beş kişi paraşütle atlamış ve tevkif 
edilmişlerdir. 

Garp cephesinde, iki Fransız tay. 
yaresi Alman topraklan üzerinde 
düşürülmüştür. 

Alman ordusu başkumandanlığı 

bildiriyor: 
Fransız keşif tayyareleri bugün 

Alman topraklan üzerinde istikşafta 
bulunmak istemişlerse de Alınan av. 
cı tayyarelerU. hava topları tarafın
dan tardedilmişlerdir. 

Rica+ Strateiiktir 

Peşte gazeteleri muharrirlerinden 
biri, Polonyalıların cephelerini ziya
ret ettikten sonra, gazetesine gönder. 
diği telgrafta Lehistan ordusu tara. 
fından yapılan ricatin tamamilc stra. 
tejik bir ricat olduğunu ve ordu ma
neviyatının gayet mükemmel oldu
ğunu bildirmektedir. 
Bükreş gazeteleri muhabirleri de 

ricatin tam bir askeri plana göre ya. 
pıldığını, maksadın Almanları Le
histan işlerine çekmek olduğunu, or
dunun bütünlüğünü muhafaza ettiği
ni, hiçbir yerde tefessüh ve tereddi 
alametleri gôriılmediğini, 60 saatlik 
saha içindeki dolaşmaları neticesinde 
bu kanaati edindiklerini bildirerek 
Almanların Leh ordusunu kıs
kaç içine almayı beceremediklerini 
anlatıyorlar. 

J lr Gazetenin Mütaleası 

Leh ordularının ricati hakkında 
tefsirlerde bulunan Holanda Sosya
list organı Hetvolk gazetesi bugün
kü başmakalesinde ezcumle diyor ki: 

"Leh cephesi bu s•Jretle pek ziya
de kısalacaktır. Artık Almanlar Leh 
kuvvetlerinin kısmı l:üllisile müca. 
deleye mecbur olacaktır.O kısmı kül
li ki şimdiye kadar harekat haricinde 
tutulmuştur. Bundan sonra Alman ?. 
leri hareketi başladığı suratlc devam 
edemiyecektir. Bund~n baska, Ro -
manyanın da Polonyaya teslimatına 
devam ettiği Blikreşten bildirilmek
tedir. 

Harekat zemini şarka intikal ettiği 
nisbette Alman kıtaatı için zorlaş -
maktadır. Doğuda iyi yol yoktur ve 
toprak müsait değildir. Sonbahar 
yağmurları başlayınca bu zorluk da. 
ha ziyade artacaktır. 

* Londra, 9 (A A.) - İstihbarat ne-

zareti bildiriyor: 
Leh Hariciye nezareti Varşovadan 

ayrılmıştır. İngiltere büyük elçisi de 
dahil olduğu halde ~azı yabancı se
faretler de şehri terketmişlerdir. 

Londra, 9 (A.A.) - İ~tihbarat Ne
zareti, General Norvid Neugebaue. 
rin riyasetinde bir Polonya askeri 
heyetinin dün akşam Londraya mu
vasalat etmiş olduğunu haber ver

mektedir. 

Polonyacla Son Vaziyeti Gö•teren Harita 

Alman Denizaltı 
Gemileri Şiddetle 
Takip Ediliyorlar 
._ 

lngiliz istihbarat Nezareti Ele Geçirilen Hasım 

Gemilerin Derhal Batırıldığını Bildiriyor 
Londra, 10 (Hususi} - İstihbarat !erin müsaderesine karşı protestoda 

Nezareti bugünkü tebliğinde bütün bulunamaz. 
düşman deniz kuvvetlerinin şiddeL Bununla beraber ihracatçı büyük 
le takip olunduğunu bildirmektedir. devletlerin kaçakçlık listesinin mü
Ele geçen hasım gemileri, batırılı- balağalı addedebilecekleri şumülü yü 
yor. Fakat denizciler, emin yerlere zünden menfaatlerinin muhtel olma
naklolunuyorlar. Halihazırda, Baltık sı mümkündür. Son harpte İngiltere 
denizi haricinde bulunan bütün Al- tarafından pamuğun kaçakçılık liste. 
man gemileri, deniz aşın sahalarda sine ithal edilmesi üzerıne Amerika, 
kendilerine birer sığınak bulmuşlar- böyle bir vaziyette bulunmuştur. 
dır. Bunların bir kısmı, İspanya li- Şimdiki ahval ve şerait dahilinde 
manlarında, bir kısmı Japon liman. petrol ile pamuk listeye ithal edile. 

hallunmekted•• Jlaha haska · ..Bu ikj.madde,ise. Amerik~ın 

1 
limanlarda da bir takım Alman gc- en esaslı ihracat maadclerindcdir. 
mileri bulunmaktadır. la Fakat bitaraflık kanununda ya-

---··---·· HARr -ı t:bLlbLl:Rİ 

l Denizdeki Harp pılabilecek tadilat ne olursa olsun si-
' yasi İngiliz mahafilinde Amerika ef. 

Alman Tebliği 

Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: Doğu cephesinde Alman kıtaatınm 1 Zürih, 9 (A.A.) - Stokhalm'dan karı umumiyesinin pamuğun ve pet. 
ilerleme.si sayesinde Almanyanın doğu hududu artık her zaman için katı surette 1 Nouvelle Gazette de Zürich'e bildi- rolün ve bilhassa petrolün şimdiki 
emniyet altına alınmış bulunmaktadır. . . • . . 

Buna binaen ordu başkumandanı, ordunun doğu hudutları içinde vazife gör- riliyor: ıhtılafta ne kadar esaslı bır ehemmı-
mesine artı)t lüzum kalmadığını Hıtlere bildirmiştir. Ancak bazı teknik sebepler- 1 İyi haber alan İsveç mahfellerin- yeti olduğunu çok iyi anlıyacağı ve 
den dolayı Sılezya vildycUnde Oder nehrinin şimallnde şimdiki vaziyetin bir de, Oresund'daki Alman mayın ba- bu listeden kuşkulanacağı kanaati 
mtiddet daha idamesi icap etmektedir. Bunun üzerine Hltler bugünden itibaren rajlarının üç geminin batmasına se-

1 
mevcuttur. 

cephe gerisi hududunun Oder şimalinde Silezya müstesna olmak ıizere, Almanya- ı b ld ğ .. 1 kt d' Yalnız 
nın siyası hududuna nakledilmesini emreylemiştir. ' ep 0 u u soy enme e ır. .. Mevzuubahis olan diğer bir mesele 

Oresund'a değil Büyük Belt ve Ku- d h . . . 
.. _. ••• •• ._..._..... ___ _ ........... _ ...... ............. •••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• d"k"l .. t·· e, eyetı mecmuası ıtibarıle nazarı 

çük Belt'e de mayın o u muş ur. 

Hitler Dem is 
' 

k •• 1 • 

lngiltere Harbe Girerse 
Zaferin Bedeli lngiltere 
lıiıparatorluğu Olacak 
Vaşington, 9 (A.A.) - Amerikan nında yer alacağına ve ~r~nsa .. ile 0 -

efkarı umumiyesinin büyük ekseri. nun gibi dünya hürriyetim mudafaa 
yeti, daima bitarafük kanununun Ro- ya azmeden milletlerle beraber çalı
osevelt'in arzu ettiği tarzda tadiline şacağına şüphe ~ırakmam~tadır. 
taraftar bulunmaktadır. King, Hitlere şıddetle hucum ede-

Salahiyettar mahfillerdeki kanaate rek "hatanın Almanyayı ko.~trol .e
göre, hukümet, ambargo kaydının ta- den rejime ait,, olduğunu soylemış. 
dilini elde etmek için her iki meclis- tir. 
te de lüzumu kadar ekseriyet bulabi. Hatip, bundan sonra Kanadanın 
leceğinden emindir. Yalnız, kongre- hürriyeti hakkındaki endişelerden 
nin toplantıya çağırılması için şim- bahsetmişti~. King, ezcümle demiş. 
diden hiçbir tarih ileri süriılemez. tir ki: 
Bir tarih tesbiti için, efkarı umumi- - Bir Alman gazetesinin temin 
yenin tadile muhalif kalan kongre ettiğine göre Hitler, şöyle demiştir: 

azası üzerinde onüne geçilmez dere- "İngiltere, harbe girecek olursa za
cede tazyik icra etmesi beklenmek- ferin bedeli İngiltere İmparatorluğu 
tedir. olacaktır.,, 

Los Angeles, 9 (A.A.l - Pittman, Hitler, bu sözleri ile Kanadayı is-
gazetecilere şu beyanatta bulunmuş- tihdaf etmiştir.,, 

tur: "Alman tahtelbahirlerinin Nev- Söylediği nutuk esnasında King, 
york suları civarında faali~rete geç- bazı sevkülceyş mülahazalarının ma. 
mesi halinde, harp ilanına hacet kal- Ilım olan manada harp ilanının tehi. 
maksızın, yılan kafası ezer gibi bun- rini mucip olabileceğini kaydetn'liş. 
ları tahrip etmek üzere torpito muh- tir. Amerikan kongresi toplanıp si
riplerimizi göndermek icap eder mü- !ahlara konan ambargonun kaldırıl
taleasındayım. Maamafih Avrupaya ması meselesini tetkik edinciye ka. 
asker sevkedilmesini asla tasvip et- dar Kanada belki Almanyaya harp 
mem.,, ilan etmiyecektir. King demiştir ki: 

Kanadada "- Hürriyetin müdafaası için mii 
cadeleye giı:ıişen İngiltereye ve ken-

Ottavadan bildirildiğine göre Ka- di hürriyeti ile dünya hürriyetini 
naaa Başvekili Makenzi King'in par müdafaa eden Fransaya karşı hayran 
lamentoda biriblrini takip eden be. lığnnı üade için kelime bularnıyo. 
yanatı, Kanadanın fngilterenln ya. rum.,, 

Bu tehlikeden dolayı Danimarka, İs- dikkate alınan Amerikan bitaraflık 
vec ve Norveç balıkçı gemileri faa-
uietıerine nihayet vermek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

kanununun tadili meselesidir. Kanun 

haddi zatinde, muharipler hukuku -

nun istimalini müteessir edemez. Zi

ra, Amerika tarafından vücude geti-
Diğer cihetten İngiliz donanması 

Norveç'in bütün Atlantik sahillerini 
kontrolü altında bulundurmaktadır. rilecek olan liste ne olursa olsun va. 

"Pribourg,, ismindeki Alman va. 
pu ru, Danimarka bayrağı çekerek ve 
kendi isminin yerine "Ebro,, ismini 
koyarak Fronthein limanına gelme
ğe muvaffak olmuştur. 1 

Van Molkerbuch ismindeki Alman 
vapuru Norveç sahilleri açığında bir 
İngiliz harp gemisi tarafından batı
rılmıştır. 

Öğrenildiğine göre Narvih lima
nından Almanyaya demir madeni ta
şıyan vapurlar, İngilizler tarafından 
zaptedilmiştir. Birkaç şilep de alela. 
cele Norveç limanlarına iltica etmiş
tir. 

Norveç demir madeni istihsalatı
nı~ ~~~e ikisinin A.lmanyaya ihraç 
edıldıgı bu münasebetle hatırlatıl
maktadır. Bu ihracata mani olmak i
çin İngiltere tarafından ittihaz edi
len tedbirlerin Alman ithalatı üze
rinde mühim bir tesiri olduğu hatır
latılmaktadır. 

Bltarafların Gemileri 

şington hükumetinin maksadı, bazı 

mevadın Amerikadan ihraç edilmesi-

ni teshil veya menetmek olup bu 

maddeler bir kere Amerıka toprağın-

dan ve Amerika sularından çıktıktan 

sonra bunların t\ansitıni kontrol et
mek değildir. İngiliz donanmasının 
ehemmiyetine ve lngnterenin kendi 
ticari vapurlarını himaye için malik 
olduğu vasıtaların mebzuliyetine bi. 

naen Londrada ihracat listesinin"pc
şin ve zarar ve ziyanı müşteriye ait,, 
esasına istinaden tevsii temenni edil
mktedir. Çünkü demokrasi devlet
leri bu esaslara göre seri teslimatta 
bulunmak vesaitine malik bulunmak 

tadırlar. 

Tafsilc1t Yerilmiyor 

İstihbarat Nazırının geçenlerde bil 
dirdiği veçhile Alman tahtelbahirle
ri, harp başlar başlamaz bir takım 
zayiata sebebiyet vermişlerdir. bil
hassa Athenia'nın ziyaı bu meyanda 

İngilterenin deniz muharipleri hu- dır. İstihbarat Nazırının dediği gibi 
kukunu istimal etmekte olduğu bu İngiliz donanması düşman tahtelba. 
anda mevzuubahis olan başlıca me- birlerine karşı şiddetli tedbirler al. 
sele, "kaçakçılık listesı,, nin Londra- maktadır. Amirallık dairesi, evvelce 
da hiç kimsenin esaslı menfaatlerine düşman tahtelbahirlerinin tahribine 
dokunmağı asla temenni etmemekte müteallik mallımatın neşri muvafık 
olduğu Amerikayı ne dereceye ka- olamıyacağını ilan etmiş idi, çünkü 
dar müteessir edeceği meselesidir. -evvela gecen Umumi Harpte görül-

Evvela şu ciheti ha~ırlatmnk lazım düğü veçhile bir tahtelbahirin ziya1t 
dır ki, kaçakçılık listesi tanzimi, iti. uğramasının manevi tesiri bu tahtel
razdan masun olan bir haktır ve bir bahirin uğradığı düşmanca malum 
defa bu liste tanzim edildikten sonra olduğu zamandan ziyade kendisinden 
hiçbir bitaraf memleket, memnu eş. kat'iyen malumat alınamaması halin 
Yayı hamil kargoların ve battA gemi- de. daha büyük olmaktadır. 


