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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar
dımcısı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. Müessesemiz taraf~dan neşredilıniştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

arbrük Dün Bombalandı 
Almanlar ehri. Derhal 
Tahliyeye Başladılar 

Polonyadaki harp vaziyetini ve İ§gal edilen mmtakalan gösterir harita .. 

Polonya Kuvvetleri Lodzu da 
istirdat Ettiler, Almanların 

Zayiatı ok Büyüktür 
GÖRİNGİN •••••••••••••••• BUGÜNKÜ VAZİYET •••••••••••••••• 

Son Nutku 
Yazan: Satiri ERTEM 

A lmanya ile demokratlar ara
sındaki harbin bir de iktısadi 

bir mahiyet alması, İngilterenin har. 
hi iic ~TIP iıiı:ımp Pıil"'hfl .. ,. .. a; ~jlf"
lesi Aliiianyada tabii bir aksülamel 

Fıran~aı<dla <dla Harp 
IKabünesn lKurlYIDdu 

husule getirecekti. Mareşal Göring, 
geçen akşam bir nutukla bu mesele
lere temas etti. 

Mareşalin söylediklerinin ne dere
ce tahakkuk edebilir şeyler olduğu. 
nu tetkik edecek değiliz. Çünkü bu 
nutuk şu kadar zamanda tahakkuk 
et~ırilecek bir iş planı değildir. 

Hatta halkı bu vaziyetten haber
dar etmek maksadile de söylenme. 
m.iştir. Mareşal Göring bu nutkile sa .. 
dece Alman vatandaşlarını teşci et
mek istemiş, harp afetine karşı na
sıl sabredileceğini anlatmıştır. Bu 
nutuk, mizahile, tehdidi ile, stoik ah. 
lakı ile, umulmıyan bir zamanda har
be giren bir sosyetenin şaşkınllkları.. 
na mani olmak em2liııdedir. 

Mareşalin nutku heyeti umumiyesi 
ile Büyük Harpte Alınan propagan.. 
dasının istinat ettiği prensipleri ye
niden tekrardan ibarettir. 

Mareşal Şark cephesinden 70 fır
kanın Garp cephesine nakledileceği. 
ni söylüyor. Balkanları tehdit ediyor. 
Malzeme bolluğundan ve niha
yet icabında deniz kıya.!eti ile ge. 
zilebileceğinden, sabun bulunmazsa 
yağlı ellerle dolaşılacağındaa ve az 
yemek yemenin faziletinden bahsedi
yor. 

D ünY.anın, elbisesi en çok, ve 
şişman insanı olan Mareşal i

çin söylediği sözlerin kendi bakımın
dan zevkli ve sportif bir manası ola. 
bilir. Radyoda bu nutku dinliyenler
den biri şöyle diyordu: 

"- Mareşal, deniz kıyafeti ile ge. 
zerim diyor. Yani artık amiral üni. 
forması giyecek! Dünyada gardrobu 
en zengin insan odur. 

Mareşalin önümüzdeki kış mevsi
(Sonu Sa: 6. Sü: 6) 

Türkiye • Almanya 
Ademi Tecavüz 

Paktı Haberi Yalan 

Şarl< Cephesinde takalarına çevrildiğini iddia e· 
derek artık sivillere ait her ye-
rin bombındımaıı cdilecciini tch· 
liğ etmektedir. 

ııA BlN en harareiH ınerke:ıi balA 
şark cephesidir. Fakat garp cep. 
besinde de faaliyet gittikçe inki· 
şaf etmektedir. Şark cephesinde ""' ~Garp Cephesinde 
Alman kuvvetlerinin bütün faa· 
liyeti yine Varşova üzerinde te. r..ARP cephesine gelince; Fransız 
merküz ediyor. Fakat Poznandan kuvvetleri Zigfrid hattı ile bi1-
ricat eden Polonya ku.vvetleri hassa Sarbruck'ta meşgul ol. 
de Varşovaya doğru gerilemekte makta ve Fransız erkanı harbi-
ve bu yüzden Alman kuvvetleri· yesi hattın zayıf noktalarını 
nin iki ateş arasında kalması ih· bulmak hususundaki kanaatinin 
timali belirmektedir. günden güne kuvvet bulduğunu 

ALMANLAR b.T. k 'd . 1 ihsas etmektedir. Sarbruck'taki 
' u un orı oru ışga Alman tayyare karargahı bom. 

ettiklerini günlerce önce bildir. 
dikleri halde en son haberlere bardıman edilmiş ve anlaşılan 

burası Almanlar tarafından bo· 
göre burada muharebe devam e- şaltılmıştır. İki taraf arasında 
diyor ve buradaki Polonya kuv· 
vetleri Alman kuvvetlerine mu. tayyare faaliyet!eri de eksilt ol. 

kavemet ediyor. 
ınamaktadır. 

ŞARK cephesiyle alakadar mühim Chamberlain 'in Sözleri 
bir nokta Alınan tayyare bom-
bardımanlarına aittir. Polonya MİSTER CHAMBERLAİN dün A.; 
hükllmeti, bu bombardımanın si. vam Kamarasında söylediği bir 
vil halk, açık şehir, köy, nahiye nutukta evvelki gün toplanan 
tanımadığını ve rastgele her yeri yüksek harp konseyinden bah. 
kasıp kavurduğunu bütün mede. setmiş ve İngiltere ile Fransa a· 
m devletlere bildirmiş ve bu ha- rasında harbi idare hususunda 
reketi protesto etmiştir. tam fikir mutabakati olduğunu 

ALMAN karargahı da Pok>nyada si- söylemiştir. Mister Chamber. 
vil halkın da askeri kuvvetlere lain daha sonra, harp hadisele· 
mukavemet gösterdiğini, sivil rini hulasa ederek İngiliz askeri 
halka ait yerlerin de harn mın. kuvvetlerinin ve hava filoları. ............................................................ 

Chamberlain Harp 
Vaziyetini Anlattı i 

Muhtaç j 
Çekleri 

Vasıtasiyle de "Düşmana Bitaraflar 

Olduğu Maddeleri 
• 

Göndermiyeceğiz, 

Esaretten Kurtarmak Hedeflerimizden 
Londra, 13 (Hususi) - Mis

ter Chamberlain, bugün Avam 
Kamarasında beynelmilel vazi
yeti ve harp vaziyeti hakkında 

Biridir .. 

Ankara, 13 (A.A.) - Bazı ecnebi bir nutuk söylemiştir. Mister 

rinde doğrudan doğruya şahsi fikfr 
mübadeleleri yapmaktır. Yoksa, tek
nik ve stratejik meseleler üzerinae 
konuşulmuş değildir. Çünkü, bu yol
daki konuşmalar mütehassıslar ara
sında evvelce yapılmıştır. Ve halen 
de devam etmektedir. Ve daha sonra 
da buna benzer içtimalar yapılacc.k, 
bu suretle harbi idareye ait bütün 
meseleler üzerinde anlaşmak iınkii -
m elde edilecektir. 

membalardan çıkarılan haberlerde Ch b 1 · l" a·· k 
T .. k. ·ı Alm d bi am er aın evve a, un yii -ur ıye ı e anya arasın a r a- . 
demi tecavüz paktı hazırlanmakta ol. sek harp konseyınde hazır bu-

nın Fransız topraklarına yerleş· 

tiklerini ve faaliyete geçmek ü
zere h z.ırlandıklarını anlatmış, 
şark cephesinde büyük bir kah
ramanlıkla dövüşen Polonyalı. 

ların Alman kuvvetlerinin bu
rada kati bir karar almalarına 
mani olduklarım, arada ise garp 
c~phesinde harbin başladığını, 

ve ihzari safhalarını muvaffa. 
kıyetle geçirdiğini izah etmiştir. 

LORD HALİFAX ise Alman ka· 
rargahı tarafından neşredi1en 

ve sivil halkın da bombardıman 
edileceğini anlatan tebliği mev. 
zuuhahs etmiş ve İngiliz Lord. 
ları bu hususta bir takım sual -
ler sormuşlardır. Lor<l Halifax 
bu suallere cevap vererek, sh•H 
halkın ve açık şehirlerin bom • 
bardıman edilmesine mukabil 
İngiliz kuvvetlerine de icabeden 
emirlerin verileceğini, ve bir ta. 
kım ıstıraplara sebep olmakla 
beraber bu şekilde hareketin 
zaruri olduğunu anlatmıştır. 

FRANSADA yeni harp kabinesi 
kurulmuştur. Daladier, Başve • 
kaletten başka hariciye ve h~ 
biye nazırlıklarını deruhte et • 
miştir. M. Bonnet, adliye neza • 
retini deruhte etmiştir. 

Diğer Memleketlerde 
~~~~~~~~~~~· 

AMERİKADA yeni bir faaliyet gö
ze çarpmaktadır. Amerika kon. 
gresi ayın 21nde toplanarak bita
raflık kanunu ve kanunun muha. 
riplere sllah ve mühimmat satıl
masını meneden maddeleri ile 
meşgul olacaktır. Amerika silah 
ambargosunu kaldırdığı takdir • 
de onun bu hareketi denize ha. 
kim olan demokrasilere silah 
ve mühimmat vermeyi kabul 
etmesi demek olacaktır. 

İTALYANJN vaziyetinde yeni bir 
iııkişaf yoktur. Sinyor Gaydn 
son yazdığı makalede İtalyanın 
kendi vaziyeti hakkındaki kara. 
rını müstakillen vereceğini ve 
bu kararların İtalya menfaatle
rine ve A vrupanın yüksek men
faatlerine uygun olacağını söy. 
lemektedir. Loyd Triyestino va. 
purlarının Uzakşark, Hindistan. 
Malay seferlerine devama kn • 
rar vermeleri İtalyanın harbe 
girmek fikrinde olmadığını gös. 

Almanlar Sivil Halkı da 
Bombardıman Edecekler 

Kırmak lesin Almanlar En Müthiş Mukavemeti 
Tahrip Vasıtalarını Kullanmıya Karar Verdiler 

Paris, 13 (A. A.) - Havas Ajansı tebliğ ediyor: 
Cephede, Fhinden Moselleye kadar olan kısımda Sar

rebruhun her iki tarafında iki mühim ilerleme kaydedilmiştir. 
Bir tarnftan Saqebruh'un garbindeki Varndt ormanının te~kil 

ettiği çı~ıntı işgal olunmuş ve diğer J 
taraftan da Sarreguemines ile Hor
~bach arasınd:a Lablies nehrinin 
sol sahilinde kain 200 kilometrelik 
bir cephede ve oldukça derin bir sa
ha üzerinde bu mıntaka ele geçiril • 
miştir. 

Cephenin garp müntehasında Al
manların taarruz hareketi durdurul
muş ve Fransızlar dün bu mıntakada 
ilerlemiştir. Bu hareketlerin en mü. 
himmi, Almanların mukavemetine 
rağmen Lablies'in sol sahilinde elde 
edilen ilerlemedir. Bu mıntakada 

düşman topçu ateşiyle ve tayyare 
hücumları ile mukabelede bulun. 
muştur. Fransız hatları üzerinde bir 
çok hava muharebeleri cereyen et -
miştir. 

Sarbrüli Bombalandı 
Paris, 13 (Hususi) - En son ha. 

berlere göre, Fransız hav:ı kuvvetle
ri Sarbrük'teki tayyare karargahını 
bombardıman etmişlerdir ve Alman
lar burasını tahliyeye mecbur olmuŞ
lardır. Fransız erkanı harbiyesinin 
Zigfrid hattı üzerinde zayıf noktaları 
bulmak hususundaki kanaati büsbii
tün kuvvetlenmiştir. 

'Sonu Sa: 6, Sü: 1) 

EN SON 

Şark Cephesinde 

Çok Çetin 
Muharebeler 

Oluyor 
Londra, 13 (Hususi Y - Po

lonyada müdafaa yeni bir ha1 
üzerinde temerküz etmektedir. 
Almanlar, Varşovaya garp ta -
rafından taarruzda bulunmak -
tan vaz geçmiş gibidirler. 

Hali hazırda şehre şimali şarkiden 
Bug nehri üzerinden, cenuptan 
da San nehri üzerinden taarruz edil
mektedir. Diğer taraftan Almanlar 
şehri havadan bombardıman ederek 
şehrin hariçle irtibatını kesmiye uğ. 
raşıyorlar. 

t rtibat Kesilmedi 

Koridorda muharebenin hala de 
(Sonu Sa: 6. Sü: 5) 

DAKİKA 
Nevyork, 13 (Hususi) - Romanın yarı resmi siyası mahfillerin. 

den nhnan malUnıata. göre, bir kaç gündenberi Italya ile Ingiltere 
arasında müstakbel bir teşriki mesaiyi istihdaf eden çok mühim 
müzakereler cereyan etmektedir. Bu müzakereler Italya Hariciye 
Nazın Kont Ciano ile IngilterEı sefiri arasında pek ınahrcm şekilde 
vuku bulmaktadır. Son güruerde memleketine gitmiş ol::ın Fransız 
sefiri de yakında yeni talimatla Romaya dönecek ve bu müzakerele. 
re iştirak edecektir. 

Roma, 13 (Husust) - Sinyor Gayda, bugünkü makal~sinde. Ital· ~ 
yanın harbe karşı vaziyetini tedricen tarif edeceğini, bu tarifin 
munhasıran Italyan iradesine bağlı olduğunu ve ltalyan menfaatleri 
ile yüksek Avrupa menf&:ıtlerine tabi olacağını yazmaktadır. Loyd 
Triestino vapurları Uzak Şark, Hindistan. ve Malaya saferlerine de. 
vamJt karar vermiştir. 

Nevyork, 3 (Hususi) - Cümhurreisi Mister Roosevelt Amerika 
kongresini, 21 eylulde fevkalade içUmaa davet etmiştir. 

1

Bu toplan-
tıda silfilı ambargosu, me;selesi konu@!acaktg._. _______ _ 

Tan, makinesindeki nususi tertibat sayesinde bu suıunda ner gün en son da
kika gelen haberleri verecektıı Haber olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 

duğu bi.ldirilmektedir. Yapılan ta.h- lunduğunu anlatarak demi~tir 
kikat neticesinde böyl~· in ki: 
mevcut olmadığı anlaşıl "- Hedefimiz harbin ilk günle-

:.<; 
.. '1 

(Sonu Sa: 6, Sü: ~) 
teriyor. ............................ .......................................................... 
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PENCEREMDEN 

Korkunç 
Garibeler 

Yazan: M. Turhan TAN 

Ş ark tarihçileri, tabiati aykırı 

hadiseleri dikkatle kaydet -
mekten geri kalmamışlardır. Gelişi 

güzel ele aldığım bir kitapta bile o 
çeşit hadiselere dair şu kayıtlar var: 
ı - "501 (M: 1107) tarihinde Irakta 
gözsüz bir kız çocuk zuhur etti. Hal· 
kın bütün gizli işlerini.sanki o işler 

yapılırken hazır bulunmuş ve görmüş 
gibi - haber verirdi. Onun bu kud
rete nasıl erdiğini anlamak için her 
çareye baş vuruldu, bir netice elde 
edilemedi. Gözsüz kız, miihürlerdeki 
yazıyı bile - harfi harfine uygun 
olmak şartiyle - okumakta güçlük 
çekmiyordu. 

2 - 544 (1144) yılında Yl'men 
taraflarında gökten günlerce knn 
yağdı. Bu kıpkızıl yağmur, toprak ü. 
zerinde rengini apaçık belirttiği gibi 
halkın esvabı üstünde de kan lekesi 
halinde sabit kalıyordu. 

3 - 545 (1145) te Musul şehrinin 
üzerinde bir bulut peyda oldu. Başka 
bulutlara benzemiyordu. Siyah ve. 
ya kül rengi değildi. Kızıldı, kiime • 
lenmiş ve harekete geçmiş aleve ben. 
ziyordu. Bu bulut, giin doğusu tara. 
fından yüz gösterdi. Biiyüyüp küçü1-
meden, dağılıp yayılmadan şehrin 

ortasına kadar geldi ve şehre puça 
parça ateş dökmcğe başladı. Bulut -
tan dökülen ateşler, nereye ve kime 
tesadüf ettiyse yaktı, bir çok kimse
leri candan cfıda eyledi ve bir çok 
evi küle çevirdi. 

Yine o yıl Irakın bir çok yerle -
rinde kanadlı akrepler peyda oldu. 
Bunlar dizi dizi, hatta sürü sürü u -
çuyorlar ve üzerine kontlukları ada
mı, koyunu, deveyi, atı sokup helak 
ediyorlardı. Kanadlı akreplerden ko
runmıya imkan da yoktu. Çiinkü ye. 
re kondukları vakit, öbür akrepler 
gibi, sürüne sürüne yiirüyorJar ve 
her yere girebiliyorlardı. Hayli ağaç 
deviren, çadır yıkan · bir korkunç 
rüzgar eserek bu uçan akrep sürüle
rini deniz istikametinde silip süpür
memiş olsaydı Irak kıtasının ısc:ız bir 
çöle dönmesi muhakkaktı. Zira o sü
rülerin zehrinden korunmak mfün _ 
kün değildi .;e her canlı mahlUkun 
zehirlenmesi mukadder göriinii.yor • 
du. 

Acaba yarının tarihçileri bugü -
nün korkunç garibelerini nasıl kay
d~deceklerdir? Her biri bilmem kaç 
kilo ağırlığında yakıcı, yıkıcı ve ze. 
birleyici bomba atan uçaklar, bin _ 
lerce senelik tarih içinde topu topu 
bir kere ve kürenin mahdut bir kö
şeceğinde peyda olan kanadlı akrep. 
leri kelebek saydıracak kadar kor _ 
kunç değil midir? ... Ağır topların 

. d ' pıya e bombalarının '\·iicude getir • 
dikleri cehennemler yanında l\lusula 
ateş döken biricik bulut, nisan yağ
muruna kaynak olan mübarek bu • 
lutlar gibi sevimli görünmez mi? 

Tereddütsüz söylenebilir ki ta • 
biat, yanar dağları ile ve tufanları 

ile dahi, yirminci asrın harpleri ka
dar beşeriyete fenalık yapamamış -
tır. Çünkü en büyük zelzeleler, en 
korkunç yanardağ indifa1an, en şü. 
mullü su 'lif etleri geçen biiyük harbin 
öldürdüğü insanların binde biri ka
dar kurban almamıştır. Bu~üııiin ve 
yarının harpleri ise o haileyi de a~a
tacak kadar nıiithiş olduğundan es
ki devirlerin tabii afetlerine biz ade. 
ta (nimet) demek ıstararında kalıyo
ruz. 

Bu, medeniyet mefhumunu olduk
ça küçülten bir garibe olsa gerek! 

Fethi Okyar 
istanbula 

Geldi 

Alman.ya Serbest 
• • 

Dövizle Mal istiyor 
Mahkemeler Tapunun 

Aft Katından Çıkıyorlar 

Dün Ticaret Odasmda Yapılan Bir T oplan+.da Muhtekirlerle
4 

Mücadele için Bir Komisyonun Faaliyete Geçmesine Karar Verildi 
Tapu ve Kadastro binasının alt İhracat için mal talepleri artmış- ~~~ -- -- - · -

katı yeni teşkil edilen münferit ha- tır. Danimarka telgrafla muhtelif hu- 1 ı' h t •ı k aA r 1 a 
kimli on hukuk mahkemesine tahsis bubat, zahire, keten, nohut, yün is
edilmişti. Lağvedilen mahkemeler- temiştir. Fakat ihracatı menedildiği 
den davaları devr.alan mahkemeler için bu talepler karşılanamamıştır. 
burada faaliyete geçmişlerdir. Dai- Almanya serbest dövizle mal almak 
renin odaları çok küçüktür. Bu oda- için teşebbüslerde bulunmuştur. İta]. ' 
lar mahkeme kürsüleri ile masaları yanlar muhtelif mallarımıza talip-
bile istiaba kafi gelmemektedir. tirler. j 1 

Mücadele 
Belediye, son günlerde ha -

vayici zaruriye fiyatlarında gö
rülen tereffüler hakkında yap· 
makta olduğu tetkikleri bitir. 
miştir. · 
Son iki gün içinde gerek hava· 
yici zar~riye, gerekse dahili 

' 1 ları normal bir hadde inmiş ol-

! 

1 

1 

, ve buna lakayt kalınamıyacağmı söy
lemiştir. Mıntaka müdürünün teklifi 
üzerine oda tarafından bir komisyon 
seçilerek muhtekirlcrle mücadele e
dilmesine müttefikan karar verilmiş. 
tir. Fiyatları yükseltilmiş maddeler 
arasında cam ve mamulatı porselen 
mamulatı, mürekkep, muhtelif kağıt. 
lar, demir, kalay, boyalar, eczalar, 

1 inşaat malzemesi, madeni mamulat 
ve masnuat, alıit ve edavat, makara
lar bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Tic:ıret Vekaleti 
kontrolörleri de araştırmalarına de
vam etmektedir. 

Bazı mahkeme kalemleri bahçede Dün Berlinden telefonla ne gibi mal- 1 

kalı:ıışla~dır.. Müddeiumumilik bu lar gönderilebileceği piyas_amızdan 1 

vazıyet uzerıne yeniden bina aramış sorulmuştur. Hububat,. zahıre mev
ve rüsumat dairesi şimdilik yeni ruda~ı artma~tadır. Pıyasal~r . ~o~- ı 
mahkemeler için münasip bulunmu 1 maldır. Halı ıhracı ya;;ak edıldıgı ı. 
tur. Yakında mahkemelerin bu bina: çin fiyatlar yüzde yirmi beş düş. 
ya taşınmaları muhtemeld' A müştür. Fındık satışları hareketsiz-

ır. vu. eli 1hr ·· ı ı d b' 

1 menşeli diğer 1!1addelerin fiyat- ı 

1 makla beraber Belediye ilerde 
bu maddeler üzerinde gayri • ' 

katlar da Adliye Vekaletine bir tel- r. acatçı tuccar ar ara arın a ır 
graf çekerek b' d ıı~ d toplantı ya-oar.ak iptidai mallar için 

manın ar grn an ve . . ~ . ~· . 

lzmir ve Manisada müstahail 
lehinde kararlar 

merkez dl . b' akl ~ d ne gıbı mahreçler bulunabılccegını meşru bir kar temin etmek gn-
a ıye ınasına uz ıgın an · 

b h t . 
1 

• araştırmışlardır. Yunan ve Italyan yesine kapılacak bazı eşhasm 
a se nııs er ve merkeze yakın bır 1 b"t'· Akd · ı· 1 · b h k l • •. . . vapur arı u un enız unan arı- u are et erıni önlemek j~iıı ı ı 

yerde yem hır bina teminini rıca et- 'ttikl · · · b ı· 1 .. d · b d d · ı l ı 

İzmir - Müstahsillerin elinde mal 
larının beklememesi için müessir ka. 
rarlar verilmiştir. İnhisarlar idaresi, 
piyasadan üzüm ve hurda incir mü: 
bayaasına başlamıştır. 

. . na gı erı ıçın u ıman ara gon e- \ ıca e en te hır eri ittihaz r.t • 
mı~lerdır. Dün öğleden sonr~ Baro rilmek suretile bir çok mallarımızın miştir. Bu hususta hazırladığı 11 

Reısi Hasan Hayri ile Baro nzibat satılabileceği ileri sürı..ilmektedir raporu dün Dahiliye Vekaleti- ı ı 
Meclisinden müteşekkil bir heyetle • ı ı Kooperatifler birliği de imRıan dahi-
Adliye Vekili nezdinde teşebbu"ste Yapak satışları ne göndermiştir. Esasen hükft - 1 

met de ilıti.karla mücadele için linde mübayaaya devam edecektir. 
bulunmuşlar ve tapudaki mahkeme. Sovyetlere yeniden 1400 balya kf- Meclise verilmek üzere bir ka- 1 Kooperatif ortaklarına ortak olnuyan 
lerin vaziyetini, avukatların mahke losu 49 kuruştan yapak satılmıştır. , nun layihası hazırlamış bulun- müstahsillere ikrazatta bulunulması 
melerin dağınıklığı yüzünden uğra- Ruslara eski mukaveleler mucibince 1 k 
drkları müşkülatı anlatmışlardır. Bu yapılmış satışların ihracına müsaade' : maktadır. Kanun Meclisten ~ı- ararlaştınlmıştır. İngiltereye, Fran 
heyete arzularının yakında isaf edL edileceği ve bunun için teşebbüsler i kar çıkmaz .şehrimizde ihtikar • saya, İtalya ve Belçikaya ihracata 
leceği bildirilmiştir. yapıldığı piyasada söylenmektedir. ı la mücadele etmek üzere icabe- devam olunacaktır. Avrupadaki va. 

d 1 i den teşkilat kurularak faaliye- 11' 
Dün fstanbula gelen Adlı.ye Veki- Yerli fabrikalanmıza arze· i en ya. li ziyet hasebile canlılığını kaybeden 

te sevkedilecektir. Ticaret Oda-
li Fethi Okyar bu bina meselesiyle paklan fabrikaların almak istemedik sında da ihtikarla mücadele i. lı: iktısad.i hayatın böylece tabii şekline 
b. t 1m leri ve bundan maksat fiyatların dü- · · . · al ızza meşgul o aktadır. çin bir komisyon faaliyete aer- 1 gırmesı ıçın ç ışılmaktadır. 

şüri.ilmesine matuf olduğu söyleni - j " 3 ı 
Fethi Okyar bugün adliyeyi teftiş İ .. 1 k j . miştir. . " Manisa, Satış Kooperatifine koope-yor. Dün zmirden getırı en yapa • _ 'i . . 

ve yeni mahkemelerin mesaisini tet lan fabrikalar almamışlardır. Bu yüz ·- -- ... .,_ . - . .. ··-, . ratife ortak olmıyan vatandaşlara aıt 

kik edecektir. den Anadolu malı 53 kuruljtiln 49 ku- U'--'.,,, . ,,. _i.i,zümlerin de ortak imiş!er gibi satın 
.. .. .. İ 1 1 . · y "'""'·~· devam euıgınaen nuKUm..:.t 1 ed'l . ı· 

ruşa duşmuştur. ta ya ] e tıcaret . .. . .. . a ınması ernr ı mış ır. , 

MAHKEMELERDE: muameleleri başlamış olduğu için pi. çe tedbır alınması duşünulmektedır. Satış kooperatifi ve şubeleri, der
yasaya bugünlerde bol limon getiri- Dün umumi bir tophınb yapan tica. hal mübayaata başlamıştır. Üzüm 

• Iecektir. Anadoludan yaş meyva it- ret odasında mıntaka ticaret müdürü fiyatları mahsüs derecede yükselmiş.. 
Nurullah Ataç Beraet Effi halatı artmıştır. Meyva Kooperatifler Mehmet Ali söz alarak bu mevzua tir. Bütün müstahsil, sevinmektedir. 

Akdeniz.de vapur aelerleri 
Ebüzziya Zade Velit tarafından Birliği, şehrin muhtelif semtlerinde temas etmiş ve bazı ithalat maddele

muharrir ve münekkit Nurullah A- meyva satış yerleri açmakta ve halka rinin yüzde yirmi beşten. yüzde elli 
taç ile Haber gazetesi sahibi Rasim ucuz meyva teminine çalışmaktadır. nisbetine kadar lüzumsuz ve sebepsiz Bartın vapuru dün Ayvalığa hare. 
Us aleyhine açılan hakaret davası Muhtekirlerle mücadele olarak yükseldiğine işaret ederek ti. ket etmiştir. İtalyan K'lpufaru va-
asliye dördüncü ceza mahkemesinde İthalat maddeleri üzerindeki fiyat caretin meşru şekilde11 çıkarıldığını 1 puru da dün limanımıza gelmiştir. 
dün neticelendirilmiştir. Hakim ya. 
zıda hakaret görmediği için iki suçlu 
hakkında da beract kararı verdi. 

Satie Davası 
Bugün Ağırceza Mahkemesinde 

Satie binasının satışından doğan yol 

suzluk davasına devam edilecektir. 

Geçen celselerde suçlulardan yalnız 

beşinin sorgusu yapılmıştı. Bugün 

de diğerleri dinlenecektir. Muhake

meye Ağırccza Mahkemesinin tatil 

zamanında vekalet eden asliye ikin

ci ceza mahkemesinde başlanmıştı. 
Mevkuf suçlulardan eski Deniz.. 

bank Umum Müdürü Yusuf Ziya 

Öniş, muavini Tahir Kevkep ve in
şaat şefi Neşet Kasım tahliye tale
binde bulunmuşlar ve bu talepleri 
reddedilmişti. Bugün suçlular ve a. 
vukatları tekrar kefaletle tahliye ta
lebinde bulunacaklardır. Avukatla
rı dün de dosya üzerinde tetkikat ya
parak müdafaalarının ve tahliye ta
leplerinin esaslarını hazırlamışlar

dır. 

Amerikaya 
Tütün 

Satacağız 
Son yapılan istatistiklere nazaran 

Amerikaya 17 sene zal'fında 99 miL 
yon 775 bin kilo tütün ihraç edilmiş
tir. Yunanistan da 1-15,825,000 ~Ho 
tütün ihraç etmiştir. Amerika tütün 
ihtiyacının yüzde 31,20 sini bizden 
tem.in etmektedir. 

Almanyaya da 938 senesi zarfında 
Türkiye 11 milyon, Yunanistan 23 
milyon, Felemenk 20 milyon, Bulga. 
ristan 14 milyon kilo tütün vermiş
tir. Bu sene Almanyaya tütün ihraç 
edilmiyeceği için her sene Almanya
ya verdiğimiz tütün bu sen~ Ameri
kaya ihraç edilecektir. 

GECE MAÇLARI : 

Fenerbahçeliler Şişli 

Takımını 4·1 Ye1tdUer 
• 

Dün akşam Taksimde gece maçla. 
rının üçüncüsü, Fenerbalıçe ile Şişli 
arasında yapıldı. Takımlar s.:ıhada 

göründükleri zaman Fenerbahçede 
Cihatla Rasimin yer aldığı, buna 
mukabil Rıza ile M~Hhin bulunma
dıkları görüldü. 

Şişli de tam kadrosile Fenerbah
çe karşısında yer almıştı. Rakam Nu
ri idi. Oyun çok seri başladı. Fener
liler, üçüncü dakikada ilk golü yap
tılar. Bir müddet sonra penaltı kac;ı
ran Fenerliler gayrete gelerek ikinci 
gollerini kaydettiler. 

Bundan sonra oyun daha zevkli bir 
şekil aldı. Fenerliler bütün gayret
lerine rağmen daha fazla gol yapa
madan birinci devre 2 - O Fener le-

hine kapandı. 
İkinci devrede Şişlililer daha can-

İzmirde 
Esrarlı Bir 
Cinayet 

Izmir _ Alsancak iskelesi civu
rında deniz?en b~r. cest?t çıkarılmış. 
tır. Hliviyetı şimdılık meçhul olan bu 
cesedin sağ gözüne mükerrer sopa 
darbeleri indirilmiş, kafa tasının da 
sopa ile parçalanmış olduğu görül
müştür. Bundan sonra ölu'· 1 ~ , e ve a.. 
yakları baglanarak denı'ze t 1 t .. . a ı mış ır. 
Dibe çokmesı iQin cesede b ~ı . . k ag anan 
ağır cısının opmuş ola _ . . cagı, zıra ce-
sedın 10 - 12 gün sud k 1 1 . a a mış o. 
duğu tahmın edilnıe?<tedir. 30 • 33 
yaşlarında ve am· 1 . e e olduğu anlaşılan 
bu adamın kinıle t "ld" '"ld" _.. r arnfından o u -
ru ugu tahkik ed·ı· t ıyor. 
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Belediye 
istimlCike 
Başlıyor 

Mısırçarşısının istimlaki 

için T eb,ligat Yapılacak 
Mıs1r çarşısının 'menafii umumiye 

namına istimlaki hakkında Dahiliye 
Vekaletince karar v;:?rildiği, dün be
lediyeye bildiri1mişt.ir. Karar bugün
lerde belediyeye tebliğ edilecektir. 
Bu tebliği müteakıp drhal stimlak iş. 
!erine başlanacaktır. 

Diğer taraftan Beyazıtta İnkılap 
müzesinin önündeki dukkaruarın da 
kıymetleri tesbit edilmiştir. Bugün. 
lerde bu dükkanların istimlakine baş 
!anacaktır. Evvelce Nafıa Vekaleti 
tarafından istimlak edilmesi düşünü
len Yenikapı ile Kumknpı arasında
ki teneke mahallesinin de belediyece 
istimlak edilmesine karar verilmiş, 

bu husus hakkında Nafıa Vekaleti 
tarafından belediyeye tebligat ya
pılmıştır. Buradaki evlerin de kıy. 
metlerinin takdirine başlanmıştır. 

BELEDlYEDE 

Pasif Korunma Teıkilatına 
Haıırhk 

Dün belediyede, r.aıs muavinleri. 
nin iştirakile yapılan bir içtimada, 
pasif korunma teşkılatmda sar.fedil. 
mek üzere bütçede münakale yapıl
masına karar veri1mi5tir. Bu kararla 
münakalesi yapılan meblağın ne gibi 
işlere sarfedileccği h:ıkkınd:ı Dahili
ye Vekaletine izahat vermek üzere 
belediye muhasebe müdürü Muhtar. 
dün akşam Ankaraya göndl?rilmiştir. 
Münakalesi yapılan meblağın bir kı ,_ 
mı yeni açılacak zehirli gaz kursl:l.
rına. bir kıc::mı da diıier oasiLkorun
ma teşkilatına sarledilecektir. 

Belediye Mulla~ebe Kadrosu 
Belediyece hazırlanan yeni barem 

cetvelleri dün Dahiliy~ Vekaletine 
gönderilmiştir. Bu cetveller~ göre. 
belediye muhasebe kadrosuna yeni -
den 50 memur ile 10 daktilo alına
caktır. 

Belediyede rnemur ve müstahdem
lerin tayinleri hakkında yeni bir ta
limatname hazırlanmıştır. Bu talL 
matnarneye göre badema yapılac~k 
tayin, terfi, tebdil, nakil, becayi~, 
ve tekaüt gibi muameleler mutlak su 
rette, bu husus için teşkil edilecek 
bir komisyon marifetile karar veril
dikten sonra yapılacaktır. 'Komisyon 
haftada bir defa toplanacak, bu hu
suslar h~kında gelen evrakı tetkik 
ederek kararını verecek, bu karar 
da riyaset makamının tasdikinden 
geçecektir. 

Dünkü Ekspresle Gelenler 
Dün sabah gelen semplon ekspresi 

ile konvansiyonel treni çok kalabalık 
idiler. M ı s ı r Kralı Majeste 
Faruğun akrabasından Prenses Me. 
lek dün gelen yolcular arasındadır. 
Bir kaç Alman mühendisile bir iki 
İtalyan da bu trenlerle şehrimize 
gelmişlerdir. T a h s i 1 i n i yarıda 
bırakıp memleketine avdet eden - İ
ranlı, İraklı ve Eürk talebe kafileleri 
de vardı. 

İlk 
Teminat 

Jstanbul Belediyesi i~anları 
Muhammen 

İnhisarlar idaresinin Mal::ıtyadıı 
tevsi ettiği tütün fabrikası faaliyete 
başlamıştır. Fabrika senevi 600 bin 
kilo tütün işliyecek ve aynca da 120 
bin kilo (Doğu) sigarası imal ede-
cektir. 

ı b . yun oynamıya başladılar. 0-
ı ır o k. . . 

··tevazin oluyordu. Se ızıncı yun mu . 
dakikada Şişli hücuma geçerek ıLlt 
golü kaydetti. . . . 

ŞİRKETİ HA YRiYEDEN : 
/- Me:vsim sonu münase?etiyle KÜÇtJ'KSU Plajı kapanm1ş ve bu 
ı a1~ tahsıs edilen seferler ılga edilmiştir. Ancak Anadoluhisarının 

16,28 

151,88. 

18,15 

27,57 

bedel 

217 

2025 

242 

ls. ı ci yatı okul 39 mali yılı ihtiyacı için alına
cak sabun ve soda. 
İs. 1 ci yatı okul 39 mali yılı ihtiyacı için alınacak 
Sadeyağ, Tereyağ, zeytinyağı ve zeytin tanesi. 
İstanbul ı ci yatı okulu 39 mali yılı ihtiyacı için a

lınacak un ve makarna. 
367,50 İs. l ci yatı okulu 39 mali yılı ihtiyacı için alına-

cak beyaz ve kaşar peynirler. 
31,50 420 İs. 1 ci yatı okul 39 mali yılı ihtiyacı için alınacak 

' süt ve yoğurt. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 2490 

No. lu kanunun 43 cü maddesine göre temdiden açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. İhale 28.9.939 perşembe günü saat 14 de Daimi En~ümen~e 
yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü ~'!.l~mındc .. g~~ 
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ıhale gunu 
muayyen saatte encümende bulunm alan. (7288) 

Müteakıben Şişlilıler Fenerlılerı 
k tırmıya başladılarsa da Fener 

Tapu ve Kadastro· Umurn ~ü~~m hattında yapılan değişi~;ik 
Müdürü Geldi derhal tesirini gösterı.li ve Fenerlılcr 

Tapu ve Kadastro umum müdürü t krar hakim vaziyete geçtiler. 
Halit Ziya dün İstanbu!~ gelmiştir. e Devrenin sonlarına do~ru iki gol 
Yanında İstanbul kadastro grup fen daha temin eden . ~en.erlıhr, maçı 
amiri Necmi de vardır. Halit Ziya, 14 • 1 galibiyetle bıtırdıler. 
burada tapu ve kadastro işlerile meş
gul olacaktır. 

Valiye Te§ekkür 
Emirg~nda Reşit Paşa mahallesi halkı 

8 - 9 yıldanberi ı;usuz kalmış olan ma

hallelerine mebzul miktarda su temin et

miş olduğundan dolayı Vali ve Belediye 
Reisi Lütfi Kırdara te~ekkür etmekte
dirler. 

Şubeye Davet 
Kadıköy Şubesinden: Şubede kayıtlı 

iken 939 Haziran yoklamasına gelmiyen 
ve şubeye kaydettirdiği ikamet ve iş ad
reslerini terk ile durumunu meçhul bı
r:.ık:.ın yedek suYari teğmeni (41939) Mar
dinli Abdürrezzak oğlu Abdürrahrnan Şe
ref Satananın derhal şubeye mUracaau 
fstanbulda değilse bulunduğu Yerin Stıb ' 
si eliyle adresinin bildirilmesini. • e-

enınıahalle cihetinde oturan sayın halkımızın ihtiyacı nazara alına. 
rak tarifede muharrer seferlerden yalnız atideki Postaların kemakan 
Küçültsu Plajına uğrayacağı, Sonbahar ve Kış tarifelerinde de ihti
yaca göre seferler tahsis kılınacağı şimdiden ilan olunur. 

2 - 17.9.939 Pazardan itibaren Küçük.su Plaj iskelesine uğrıyacak 
seferler: 

Adi günlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, 180, 198 ve 222 
numaralı seferler: 

Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, Ml, 545, 571, 404, 430, 
458, 488, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı seferlerdir. 

3 - Pazar Tarifesinde muharrer 416, 533 ve 563 numaralı seferler 
17.9.939 dan itibaren lağvedilmiştir. 

4 - Adi günlerde 9.15 de Yenimahalleden hareketle Sanver, Bü
Yilkdere, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12.15 de Plajdan Beykoza ka- ı 
dar yapılmakta olan seferlerle 13,15 de Beykozdan Plaj. -Usküdar 

•
ve Köprüye yapılan seferler de 18.9.939 dan itibaren yapılmıvacaktır .• - -~j\·---· 
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IBUGüNI 
Cephelerde 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

M iste! Chamberlain dün Avam 
Kamarasında söylediği nu

tukta Şark cephesinin hala bütün 
ehemmiyetini muhafaza ettiğini ve 
Almanyanın buradaki harbi kati bir 
safhaya götürmek istediğini, fakat 
Polonyanın yenilmez azmi sayesin~ 
buna fmkim hasıl olmadığını, ''c 
Lehlilerin ezici faikiyetler karşısın
da her fedakarlığı göze alarak mu· 
ka,·emete devam ettiklerini an1attı. 

Hakikatte Polonyalılar, yaptıkla

rı müdafaada kendi kuvvetlerine son 
derece faik Alman hava kuvvetleri 
ile karşılaşmışlar, ve Alınanlar bu 
hava faikiyeti sayesinde yaptıkları 
taarruzları ilerletmek, ayni zaman
da mukabil taarruzların tesirini kü. 
çültmek imkanını bulmuşlar, )undan 
ba ka muvasala hatlarını tPitdit ede
rek müdafaanın layıktyle beslenme. 
sine karşı gelmişlerdir. 

Almanların Polonyalılara karşı 

haiz oldukları bu iistiinlüğün tesirini 
küçültmenin biricik çarcö1, Garp 
cephesinin faaliyete geçmesi ve Po. 
lonyahlar llzerindeki tazyiki hafifle
terek Polonya müdafaasının yeni
den kendini derleyip toplamasına 

imkan vermekti. 

Garp cephesinde günlerdenberi fa. 
aliyet başlamış, fakat bu faaliyet he
nüz kemalini bulmamıştır. Sebebi de 
buradaki harbin ''müstahkem mev
kiler,, harbi olmasıdır. 

Fransız kuvvetleri Almanlann 
Zigfrid hattını mütemadiyen döv. 
mekle meşguldürler. Almanların, 

Şark cephesinde harbe devam ede. 
rek bu hattın mütemadiyen dövül
mesine razı olmıyacakları, bu yiizden 
hava kuvvetlerinin miihim bir kıs. 
mını Şarktan Garba çekmiye mec· 
hur olacaktan muhakkak sayılıyor. 

Bu vaziyetin tahakkuku üzerine Po
lonyanın miidafaası yeni ve mühim 
fırsatlarla karşılaşacak, Polonyalılar 

bu fırsatlardan istifade ederek nıü. 
dafaalarını sağlamlıyacaklardır. 

Garp cephesine gelince, Alman 
müdafaasının bazı noktalarda yanl
dığı haber veriliyor. Fakat bu müda. 
faa hatları birer çizgiden ibaret de. 
ğildir. Bilakis hunlar derinden de • 
rine tahkim olunmuştur. Onun için 
hir yarma hareketi bu hatların teh
likeli bir arızaya uğradığını ifade 
etmez. Belki bu hatların inşasından 
maksat, geni1' bir rahne açılmasını 
imkansız bir hale getirmektir. An. 
la ılan bu hatlarda ;seniş bir rahne 
açmadıkça bu rahneden istifade im
kanı kolay değildir. Küçük rahne
Jerden istiCade bahsine gelince, as
keri mütehassıslar bu bahis üzerin
de muhtelif fikirler ileri sürii)·or -
lar. Bunları hulasa eden bir İngi • 
liz askeri muharriri diyor ki: 

"Askeri mihanik mütehassısları 
kiiçük bir rahneyi i s t i s m a r 
etmenin mi.iınkün olduğuna kanidir
ler. Fakat tahkimat nıütehassısları 

bu kanaate iştirak etmiyorlar. Bu iki 
kanaat arasında mutavassıt düşün

celer \:arsa da yeni tecrübeler bu dii. 
şünce ve kanaatlerin kıymetini mey
dana çıkaracaktır. 

Fakat garp cephesinde başla:rnn 
muharebe, Polonyalıların daha mü -
SB\'i şartlar dairesinde dövüşmeleri. 
ni temin edecek, bu sa)'ede müdafa. 
anın uğradığı rahneler kapanacak, 
ve Polonya müdafaası bir çok fırtı -
nalara mukavemet eder hale gele -
cektir . ., 

Halk Partisi Müstakil 
Grupu Hükumetin 

Siyasetini Tasvip Etti 
Ankara, 13 (A. A.) - Cümhuriyet 

Halk Partisi müstakil grupu reis ve
killiğinden: 

Cümhuriyet Halk Partisi Müsta
kil grupu 13 eylCıl 1939 tarihinde sa • 
at 15 te reis vekili Ali Rana Tarha • 
run reisliğinde toplanarak hükılme -
tin, Başvekilin Meclisteki beyanat?D. 
da ifade edilen ve Hariciye Vekili ta. 
rafından Parti grupunun dünkü top
lantısında izah olunan, harici siyaset 
hakkında müzakerede bulunmu~ ve 
bu siyaseti tamamiylc tasvip ctmi;?tir 

Müzakere saat 19.30 da nihayet 
bulmustur. 

TAN 

Avrupa Harbi Karşısında 
Bitaraf Devletlerin Vaziyeti 
İtalya Sadece Rolünün Ehemmiyeti 
Tanınmış Olduğundan Bahsediyor 

Amerikada Roosevelt Taraftarları 
İle lnfiratçllar Hata Çarpışıyorlar 

Roma 13 (A. A.) - Giornale d'İtalia gazetesi, müdürü Vaşingtnn, 1? (A. A.) - Roosevelt, bitaraflık kanunu-· 
tarafından yazı!an bn~makalesinde İngiliz ve Fransız ricali nu yeniden gözden geçirmek üzere kongrenin fevkalade ola-
tarafmdan y3pılan rcsnıi beyanata bakılacak olursa, tam ye rak içtimaa davet edileceğine müteallik yakında bir beyanna-
uzun bir harbe infr:-ar e!mek lazım geldiğini tebarüz ettirmek- mc ııeşredilcceğini, matbuat mümessillerine bildirmiştir. 
tedir. .ı- ---, Müşarünileyh, "yakında,, demekle 

Bu muharebe, doğrudan doğruya 1 CEPHELERDEN GELEN RESiMLER: ne knsdetmekte olduğunu tasrih etme 
hiç bir İtalyan menfaatini tehdit et. miş, yalnız bu içtimaın 2 ilkteşrinde 
mçmekte ise de sebepleri ve akisleri- yapılacağı suretinde Sabath tarafın. 
le bazı meseleler ihdas etmektedir dan ileri sürülen tahm:m::ı yerinde 
ki bu meselelere mesela Avrupanın olduğunu ilave etmiştir. 
başka bir şekilde tanzimi, kuvvetle- Boralı ile Vandeuberg. Nye ve Tho 
rinin yeniden taksim ve tevzlini, hak mas daha şimdiden bıtarnflık kanu. 
ve iş vasıtalarına nisbetle milletler nunun tadil edilmesine mani olmak 
arasındaki münasebetler meselelerı 1 için gayret sarfına başlamışlardır. 
gibi İtalyanın esaslı menfaatlerine Geçen hıırpte Amerikan csllha ve mü-

1 
hlmmat sntışına nit tahsisatı idare etmi~ 

dokunan meseleler karışmış bulun • olan Nyc, matbunt mümessilleri ile gö-
maktadır. 'ı rUştilğü esnada kendisinin bitaraflık kn-

Bunlar, umum Avrupa nizamı ve I nununun tadiline muhalefet etmesine sa-
adaleti meselesi şeklinde hulasa edi. ik olan esbabı ttıdat etml~tir. 
lebilir. Mumaileyh, Amerikanın muhariplere 

Nazırlar meclisinin geçenlerde 
neşrettiği bir tebliğde İtalyanın si -
yasi vaziyeti tarif edilmektedir. 

Bu siyasetin gayeleri, ihtilafın 

silfth vrmesJ takdirinde hali hazırdaki ihU 
lAf.ın neticesi ile otomatik surette alAka
dar olacağını ve Amerikanın bu ihtil~fa 

1 i§tirak etmesinin kolayla§tırılmıs buluna
: cağını söylemiştir. 
'. Siyasi mahafil, kongrenin aktede. 
! ceği içtima devresinin kısa olamıyaca 
: ğını ve gürültüsüz geçemiyeceğini 
beyan etmektedirler. 

inkişafında ve bir neticeye varmasın
da birer amil olmaktan hali kalamı
yacak olan ve fakat Avrupanın haki. 
ki menfaatleriyle ahenktar bulunan 
İtalyan menfaatlerinin tanınması ve 
müdafaasıdır. Roma hükumeti, gün
delik siyasi faaliyetini İtalyanın ve 
Avrupanın menfaatlerine hasret -
mektedir. İtalyan milleti, ayni mü • 
dafaa gayesine askeri ve mülki ha • 
zırlığını, disiplinin, Düçenin eserle
ri"' .. · .... o Ynoml!>kctin mukaddcratınıı 
olan imanını da vakfetmektedir. 

Alman tayyareleri tarafından bombardıman edilen VarıoıJn 
eiuarındaki Vol·o ka•aba11nın taarruzdan •onraki hali 

Borah, şimdiden aşağıdaki parola
yı ortaya atmıştır: "Ambargoyu kal
dırmak, harp demektir.,, 

Bu parola, bütün muhalifleri fırka 
meselelerinde müstakil olarak bir a-

İtalyanın müstakbel hattı hareketi 
ne olacağı hakkında ecnebi tahrr.in
lerden bahseden Giornale d'İtalia di
rektörü, bütün bunların Avrupa knv 
vetleri çer$:evesi içerisinde İtalyanın 
birinci derecede olan rolünü tanımak 
demek olduğunu yazmaktadır. 

Venedik ile ecnebi memleketler 
arasındaki deniz servisleri pek kısa 

bir zamanda yeniden başlayacaktır. 

Evvela şimali Afrika, Libya ve b'.ln
larr müteakip derhal şark ve Mısır 

servisleri işlemeğe başlayacaktır. 

l
raya getirmiye yanyacnktır. 

Binnetice, infirat politıks.sı taraf. 
tarları, Roosevelt'in siyasetine leh. 
l tarlık et1nenin hakiki bitaraflık ru
f huna mugayir olacağı müteleasında 

1 
bulunmaktadırlar. 

Hull, gazetecilere beyanatta bulu-
• ı narak Hariciye nezaretinin bir beyan 
: name ihzar etmek maksadile muha-

l ripler tarafından Amerika gemileri. 

1 
nin araştırılmasına ve ablok:ı edilme. 
sine ait bütün hadiseleri toplamakta 

ı olduğunu söylemi§tir. 

1 Sovyetlerde 
Seferberlik 

Büyük erkanıharbiye reisi mare. 
şal Badoglio, Almanya ile Polonya 
arasında muhasemat başladığı sırada 
Romaya gelmiş ve o zamandanberi 
bu şehirde kalmıştı. Mareşal, dün a. 
va çıkmak üzere Romadan hareket ı 
etmiştir. 

Polonyalılar tarafından dü,ürülen bir Alman tayyare•i, 
bir enkaz yığını halinde 

Mosko\a, 13 (A.A.) - D. N. B. ihtı
yatlnrın s!Uıh nltınn çağrılması devam 
ediyor. Moskova sokaklarında ve istas
yonlarında trenlerle Sovyetlerin garp 
hudutlarına sevkedilmekte olan sefer
ber kıyafette ve sllAhh kıtaııt görülmek
tedir. Bu kıtaat bilyuk bir silkCtnet ve 
nefse itimat gösteriyor. 

HADİSELERiN iÇYUZU 
8 Cenubi Afrikada Alman propagandasının mağlubiyeti, 

Londrada çeşit çeşit mizahi tefsirlere vesile olmuştur. 
Cenubi Afrikanın bitaraf kalışı, Göbels'in Almanya. 
daki mevkiini büsbütün sarsmıştır. Zira, Cenubi Af
rika politikaınnı bizzat idare eden Göbels'tir. Ve onun 
nihayet menfi netice veren bütün gayretleri. Alman· 
yaya tam 30 milyon marka mal olmuştur. 

* a Almanlar, Çeko•lovakyada, bir Leh aleyhtarlığı 

• 

uyandırmaya çabalamaktadırlar. Rayşh, bu mak
ıatla, bütün propaganda va•ıtalarını harekete ge
çirmiş, •inemadan, radyodan da Slenis mikva•ta 
istifadeye galıfmııtır. 
Polonyada, Çeklerin ke•ildikleri, ve onlara daha 
birçok zulümler yapıldığı yayılmaktadır. Fakat 
'Almanların bütün gayretleri boşa gitmektedir. 

Bilakiı, Çekler, akın akın Polonyaya kaçmakta
dırlar. 

~ 
Polonyada harp eden Almanlara, Fransızlarla, İngiliz. 
lerin harbe girdikleri bildirilmediği gibi, onlara, İtal
yanların Almanya ile birlikte harbi kabul ettikleri söy· 
lenilmiştir. 

Osıv;ky, Fransaya ve ingiltere~·e, Çek ordusunun git
tikçe büyiimekte olduğunu bildirmiştir. Bu ordunun 
biitün subayları ,·e erleri Çektir. Binaenaleyh, evvelce 
siiylenildiği ıibi, bu askeri cüzütam, Çekoslovak gö. 
niillülerinden miirekkep alaylardan ibaret değildir. Bi
lakis, siyaseten de, askeri bakımdan da, Çekoslovak 
devletinin resmi n fiili o•dusudur. Beneş ''e Osusky 
bütün dünyaya, Çekoslo\'ak umumi seferberliğini res
men ilan etmişlerdir. 

* V arşo1Jayı muhasaraya ve işgale uğraşan Alman 
kttalarının kumandanı, bizzat Hitlerden, 15 Ey
IUlde 1ehrin zaptı işini mutlaka IJe her ne baha
sına olur•a olıun bitirmek emrini almııhr. Hal
buki, VarfOIJa müdafii General C:zuma, Varıova
lılara hitap eden bir beyanname•ini şu cümlelerle 
bitirmi,tir: 

"- Düpnan, artık bizden yalnız bir tek cevap 
alabilir. O da şudur: 

"- Dur. Ve arhk ileriye doiru bir tek adım 
atma!,, 
Polonyalıların, Varşovayı müdafaa hu•u•unda 
nekadar azimkar ve fedakar dauranacaklan da. 

~ bu •Özlerden bellidir. 
Çekoslovakyayı, Fran!nz hük\imeti nezdinde, Osusky • temsil etmektedir. Şimdi, yeniden dirilmi~ ı;ayılan çe. Bu itibarla, Lehistanda ba,lamı1 bulunan muha-
koslovak~·a, Alman:rn ile hali harptedir. Zigfride hü- rebenin en müthif ve en kanlı çarpıfmalarının, 

·---~-u_m_e_d_e_n_k_u_v_v_e_tı_e_r_a_r_a_s_ın_d_a_._~ç_e_k_a_ı_a~,_1_M_ı_d_a_v_a_r_d_ı_~ _____________ b_u~g~ün,~~~nn~hb~aMfıum~mak~dı~ 
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Çabuk Sürmüş ! 
Yazan: B. FELEK 

Sık sık geldiğime bakma! Ki· 
mi yolum düşüyor; kimi de 

kendim meraklanıp geliyorum. 
- Hoş geldin! 
- Kuzum efendim! Bu Lehistan-

da harp eden Alınan ordusu kaç kişi 
imiı;? 

- Vnllahi, mare al <Göring) e 
göre 70 fırka Alman a keri varmış. 

- E bu adamların bütün km•,·et. 
ler-i ne kndar? 

- İyi tesadüf! Ben de ~·eni oku
dmn. Snna Almnn ordusu hakkında 
~n salahiyettnr \'e yeni malUmatı 

vereyim. 
- Aman söyle şunu! 

- Almanyada Versny muahedesJ mu-
cibince mecburl askerlik yasak idi 

- Ynaan? 
- E\•ctl Hltler iktidar mevkilne gele-

siye yani 1933 tarihine kadıır oradaki as
kerlik R y \er denilen bir nevi mllisten 
ibaretti. Bunlıır da beheri üçer alaylık 7 
piyade fırkası, nlt.ısnr alaylı 3 sil\•ari fır
kası ve dordcr gruplu 7 topçu alayından 
yani 21 pıyadc, 18 suvari alayı ile 28 top
çu grupundan ibaretti. 

- Azmıs yahut 
- Dinle! 1933 - 1934 tc bu miktarlar 

üç misline çıkarıldı. Bir de zırhlı fırka 

iıtıve edildi. Mecburi ııskerlik ancak 1935 
tc tesis olundu. 

- Ya? Desene üç dört senelik Is! 
- Öyle! Bu kıırarlar ve değlsmeler ü-

zerine 1936 da piyade fırkalarının adedi 
27 ye ve zırhlı fırkahırınki üçe çıktı. 

1936 da meeburl askerlik müddeti ikl 
seneye çıkarıldı. 

- Uzun yahu! 
- Tabi!! 918 den 035 senesine kadar 

askerlik yapılmadan ccçcıı senelerin id
mansızlığını tclMı için ba~ka çare yok
tu. 

1938 de bu mlktnr 3 piyade, iki dat ve 
bir zırhlı 1'ırka daha arttığı gibi 1938 -
1939 da yapılıın gayretler üzerine ordu 
mcvcudil Uçü dnğ, yedisi zırhlı olmak ü
zere 49 piyade fırkasına lbltığ edildi. Bu 
miktara sc!erperllk zıımanında fl:lve edi
len ihtiyat fırkaları da iltıve edersek 100-
120 fırka kadar bir kuvvet tc~kil eder. 

- Çok asker! 
- E,·et! Alman ordusu adet iti-

bariyle büyüktiir ve Almanyanın in· 
snn rnenbalnrı daha fazla'sını bite çı. 
karacak kabiliyettedir. 

- Dehşet! 

- Evet işin km·,·etli tarafı bu -
dur. Şimdi bir de zayıf tarafına bak! 

- O da mı ''ar? 
- Yar ya! Bir kere faal ordunun 

yani seyyar kıtaatın topçu mevcudu 
beş sene zarfında 12 misli nrttırıJ • 
mış yani 900 bataryaya çıkarılmış 

olduğu gibi bu mıktara seferberlik 
dolayısıyle 600 batarya daha fün•c 
etmek lazım gelir. 

- Çok silah! 

- Evet! Lakin bunları kim kul· 

lanacak? Geçen Umumi Harbin are

fesinde faal Alman ordusunda 40 bin 

den fazla zabit \'C 110 binden fazla 

küçiik zabit vardı. Bundan ba~ka da 

20 bin ihtiyat zabiti, 60 bin ihtiyat 
kiiçük z.abiti ve ayrıca Landver de -
nilen askeri teşekkülün otuz hin za. 
biti ile J 60 hin kiiçiik zabiti vardı. 

Bütün bu zabitler mesleklerine 
ve riithelerinc ait biltUn talim ''e 
terbiye devrelerini bitirmiş \'e hazır 
bir halde idiler. 

Bugünkii Alman ordusu ise bu 
hale gelebilmek için çok, ama çok 
zaman ister. 

- E! Şimdi orduda zabit yok mu? 
- Var! Lakin kadroları doldur. 

mak için zabitleri çabuk terfi ettir • 
diler. Yani ağacı çabuk sürdürdUl,.r. 

O kadar ki; Alınan ordusundaki 
ıniralaylardan hir çoğu geçen harpte 
harbe i tirak etmemiştir. Daha tu • 
hafı ''ar: Mesela şimdiki Fransız 

orduları başkumandanı general Ga· 
melin Umumi Harpte bir fırka ku • 
mandam iken şimdiki Alman ordu -
ları baskumandanı general Brqvşiç 

hassa ihtiyat kuvvetlerinden birinde 
yüz ha ı idi 

- Yani! 
- Yani, Alman ordusunun 7.al•it 

kadrosu kısa tahsilli \'C az tecriıbeli. 
dir. Bu bakımdan, Alman ordusunun 
bugünkü hali, 1914 tekinden deha 
zayıftır. 

-Ya? 
- Ev!t! 
- Bak! Bunu bilmiyordum. LA -

kin adamların zırhlı kıtaları var di • 
yorsun? 

- Var! Zırhlı kıtayı para~ı ve 
malzemesi olan devlet her zaman 
teşkil eder, lakin tecriiheli haru za -
biti para ile pulla elde edilebilir mi? 
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Alman şansölyesi 28 ağustos 

hasın muvasalatmdan evvel İngiltc. 
re hükumetine bildirecektir. 

lifini kabul ettiğini mülahaza et
miştir. 

1939 tarihli İngiliz muhtırasına 29 J ngilterenin 30 Ağustos 939 sa-
ağusto.; 1939 akşamı cevap vererek lı günü sabah saat 2 de Ber. 

4 - Hükumeti kraliye, Almanya
nın her tesviyenin beynelmilel ga
rantiye tabi olmasını esas itiba!'ile 
kabulettiğini anlamıştır. bu cevabı İngiliz sefirine teslim ~t- lin sefirine gönderdiği telgrafta Po

miştir. Cevapta deniliyor ki: lonyada yaşıyan Almanların tahrikat 
"Berlindeki İngiliz sefiri, sıraya neticesi olarak sabotaj yaptıklarını 

' koymak lüzumunu hissettiğim bazı bildirerek bu harketlerin ağır ted
teklifler<ie bulunmuştur: birlerle karşılanacak mahiyette ol-

5 - Hükumeti kraliye, tngiltere
nin, Lehistan istiklalini ve hayati 
menfaatlerini temin etmiye ait nok
tai nazarının Almanya tarafından 

kabul ettiğini anlatmıştır. 1 - Rayş hükfunetinin samimi duğunu anlatmış, daha sonra 30 a
İngiliz - Alman anlaşmasını, iş bir- ğustos 1939 günü öğleden sonra şu 
liğini ve dostluğunu istediğini bir ke- telgrafı göndermiştir. 

6 - Hükumeti kraliye, Almanya 
hükumeti tarafından ileri siirülen 
talepleri ihtiyat kaydı ile karşılar. re daha il.ln etmek, "1 - Alman hükumetinin, tam sa. 

2 - Bu anlaşmanın hayati Al - lahiyetli Polonya murahhası istemek 7 - Hükumeti kraliye, Alman ce. 
vabını Polonya hükumetine bildir -
miştir. 

man menfaatlerini feda etmek paha- te ısrar ettiği anlaşılıyor. 
sına elde fdilemiyeceğini, bunların 2 - Biz Polonya hükumetine bu 
beşeri adalet kadar milletimizin şe- hattı hareketi teklif edemeyiz. Çün
ref ve haysiyetine istinat etmesi la - kü tamamile gayri makuldür.,, 

8 - Hükumeti kraliye, müzakere
lerin süratle başlaması lüzumunu 
takdir ve iki ordunun seferber bir 
halde karşı karşıya bulunmasındc.n 

endişe etmektedir. 

zım geldiğiıai izah etmek. * 
Alman hükumeti, İngiliz hüku • İngiltere hükumetinin, 29 ağustos 

metinin cevabından ve İngiliz sefiri- tarihli Alman tebligatma karşı hazır. 
nin verdiği şüahi izahattan İngiliz ladığı cevap, İngiliz sefiri Sir Hen. 
hükumetinin de Almanya ile İngiltc. derson tarafından 30 ağustos günu 

9 - Hükumeti kraliye Danzig için 
muvakkat bir tesviye yapılmasını ve 
bu sayede Alman - Leh münasebet. 
lerinin daha fazla güçleşmesine se
bep olacak hadiselere meydan veril. 

re arasındaki münasebetleri ıslah et- gece yarısı verilmişti: 
mek, ve Alman teklifini inkişaf et. "1 - Tükmeti kraliye, Alman 
tirmek ve gımişletmek lehinde ol - hükumetinin kendisine karşı dostça 

h 1 memesini münasip gorür.,, duğunu oşnııt ukla anlamıştır. beyanatından dolayı hoşnutluk hisse- * 
Geçen senenin son baharında der. 

Almanya hükumeti, Polonya mu
rahhasına verilecek teklifleri İngil
tere hükumetine de bildirmeği vaa. 
dettiği halde, bu tek!if!er 30 ağustos 
gecesi radyo ile ilan olunmu1 ve Ber-

ve son de:fa olarak 1939 senesinin 2 - Hükumeti kraliye de Alman. 
martında Poloı:ıya hükumetine şifahi ya hükumeti gibi münasebetlerin ıs
ve tahriri tekliflerde bulunulmuş ve lahını ister. Fakat bu uğurda dostla-
0 zaman AlmaJlya ile Polonya ara • rın menfaatlerini feda etmek iste. 
sındaki dostlu.1' dolayısıyle aradaki 
meselelerin iki tarafça kabili kabul 
şekilde halli derpiş edilmişti.. İngil -
tere hükumeti, Polonya hükumetinin 
geçen martt"' bu teklifleri reddettiği. 
ne vakıftır. Polonya hükumeti ayni 
zamanda 1:nı reddi bahane ederek as. 
kerl tedbfrler almış ve bu askeri 
tedbirle~ mütemadiyen genişletmiş. 
tir. Get?en ayın ortalarında Polonya 
seferb-erlik halinde idi. Daha sonra 
Daru:igte, Polonya makamatının teş
vikl ile vukubulan ve ültimatom 
mahiyetini haiz olan tehdidamiz ta. 

lepler tevali etmiştir. 

A iman hükfunetinin talepleri 
Versay muahedesinin hür şeh

re ait tadil talebine uygundur. Ve bu 
talep Danzig ile Koridorun Alman. 
yaya iadesinden, Polonyada yaşayan 
milli Alman gruplarının varlığını 
teminden ibarettir. 

İngiltere hükumetinin de bu me
selelerin halli icabettiğini takdir et. 
mesinden dolayı Alman hükumeti 
hoşnuttur. 

İngiltere hükumetinin de, rnese -
lenin hafta veya gün içinde değil sa. 
at içinde halli 18.zım geldiğine inan -
dığmı tahmin ediyoruz. 

İngiltere hükumeti iki mülaha • 
zaya ehemmiyet veriyor: 

1 - Önüne geçilmez bir infilak 
tehlikesini doğrudan doğruya müza
kerelerle önlemek. , 

2 - Alacağı şekil dairesinde ya. 
şayacak olan Polonyaya siyı:ısi ve ik
tısadi teminat vermek ve bunu bey. 
nelmilel garantiler şeklinde temin 
etmek. 

Bu mesele üzerinde Almanya hü
kumeti atideki beyanatta bulunmak. 
tadır: 

Almanya hiikUrrıeti, netice hak -
kında şüpheler beslemekle beral:.ıer 

İngiliz teklifini kabul ederek doğ. 
rudan doğruya müzakerelere girmi
ye hazırdır. 

Alman hükumeti, İngiltere ile sü
rekli dostluk tesisine hahişker oldu
ğunu samimiyetle isbata hazırdır. 

Fakat tavzihi lazım gelen bir nok
ta Polonyada bir takım arazi tadilatı 
yapıldığı takdirde Almanyanın Sov
yet birliği iştirak etmeksizin Polon. 
yaya teminat vermiye hazır olmadı
ğıdır. 

mez. lin, bunları Polony3: tarafından red-
3 - Hükumeti kraliyc Almanya. ı dedilmiş addetmiştir. Bunun üzerine 

nın doğrudan doğruya Lehistan hü- de harp başlamıştır. 
kfuneti ile müzakerelere girmek tek. (BİTTİ) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llCinları 
Muhammen 

Cinsi l\liktarı bedeli % 7 ,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. şekli saatı 

azami 
100 lük 600.000 adet 288.000,_: 21.600.- kapalı zarf 14 
tuz çuvalı 

50 lik 200.000 
,, 

58.000,_: 4.350.- " 
,, 

15 
tuz çuvalı 
Düz be- 100.000 met. 15.400.--= 1.155.--= " 

,, 
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yaz kanaviçe 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
.malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20 - IX · 939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
mühayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 

IV - (100) lük tuz çuvalı şartnameleri (1440) kuruş, 50 lik tuz çuvalı 
şartnameleri (290) kuruş mukabilinde ve 100.000 metre ~anaviçe şart
namesi parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmir baş. 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Çuval işine girmek isteyenler (İlan olunan miktarın 1/4 ünden 
az olmamak şartile) daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde 
verebilecekleri miktar üzerinden teminat yatırırlar. 

VI - 1\!ünakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunY 
vesaikle 5o 7,5 güvenme parnsı makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline 
kadar mezkı'.'tr komisyon başkanllğına makbuz mukabilinde vermelerj 
ilan olunur. C6853l 

Bursa 
500 

Belediyesinden: 
Ton Motörin Eksiltmesi Hakkında 

Bursa Belediyesi elektrik fabrikası için 500 ton motörin kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Beher tonu muhammen bedeli 65 lira 
olup ihalesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 de Belediye komisyonunda 
yapılacaktır. Başlıca şartları: Motörin Mudanya veya gemlik iskelele
rinden Belediyece tayin edilecek birisinde teslim alınacak ve bedeli 
Bursada ödenecektir. 
Şartname sureti 160 kuruş bedel mukabilinde verilir. Motörin ver

meğe istekli olanlar şartnameyi okumak için Belediye muhasebesine 
müracaat etmeleri ve kapalı zarflarını 2490 sayılı kanun ve şartname 
dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine 
vererek ihale saatinde belediye komisyonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. "6949 .. 

lstanbul Arkeoloii Müzeleri Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 
Cinsi Evsafı Mıktan Muham. Muvakkat 

men bedeli teminat 
Li. K. miktarı 

Lira K. 

Eksitm~nin gün ve saati 
ve nerede yapılacağı 

Kok Dolmabahçe 50 ton 975 00 73 13 Eksiltme 25.9.939 tarihin. 
Almanya, tam salahiyetli bir Po. 

lonya murahhasının Berline gönde -
rilmesi bahsinde İngilterenin yardı
mından istifade etmek ister ve bu rü 
murahhasın 30 ağustos 1939 çarşam. 

kömü- veya Yedi- de saat 14.30 da Arkeolo-
kule gazha- ji müzeleri umum mü-
neleri malı dürlüğünde 

ba günü Berline muvasalatını bek
lçr. 

Almanya hükumeti, kendisince ka
bule değer teklifler hazırlıyacak ve 
bunları mümkünse Polonyalı murah-

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

,, ________________________________________ , 
1 B U A K Ş A M Aşk, Heyecan Dolu Bir Mevzu 

İPEK Sinemasında Müthiş ve Muazzam Sahneler 
Deniz muharebelerinde denizaltı gemilerinin esrarlı maceraları, Denizaltı 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankal'a Radyosu 
Dalga UzunJuğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 Kw 

Per~embe, 14. 9. 1939 
12,30 Program. Türk müziği: Okuyan: 

Sadi Hoşses. Çalanlar: Cevdet Kozan Fa
hire Fersan, Refik Fersan. 1 - Besteni
ı;rar peşrevi, 2 - Mustafa İzzet Elendi -
Gayriden bulmaz teselli. 3 - Bimen Şen 
- Bestenigar şarkı - Mızrabı bırak zül
fünü sinemde gezindir, 4 - Bolahenk 
Nuri · Bey - Saba şarkı - Neyle zaptet
sem, 5 - Şerif İçli - Saba şarkı - Pür 
zaman, 6 - Halk türküsü - Aşık Ke
rem. 13 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
(Karışık program Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik Oda müziği 
PL) 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20.15 
Konuşma. 20.30 Memlket saat ayarı ajans 
ve meteoroloji haberleri 20.50 Tilrk mü
ziği (Müşterek ve ~olo teganni.) Okuyan
lar: Müzeyyen Senar Sadi Hoşses. Çalan
lar: Cevdet Kozan Fahire Fersan Refik 
Fersan. 1 - Klirdilihicazkar peşrevi, 2-
Lemi - Kürdilihk:azkar şarkı (Esirindir 
benim gönlüm.) 3 - Lemi - Kürdilihi
cazk:'lr şarkı - (İsmi ey şuhu sertab) 4 -
Osman Nihat - Kürdilihicazkar şarkı -
(Akşam Güneşi kalltmalı) 5 - Rahmi 
Bey Nihavent şarkı (Süzüp süzüp te ey 
melek), 6 - Kazım Us - Hüseynt şar
kı - (Saçından örülü) 7 - Kazım Us 
- Hüseyni şarkı - (Merhamet kıl) 8 -
Halk türküsü (Yakma gel yakına) 9 -
Sadettin Kaynak Muhayyer türkü (Batan 
gün) Müşterek, 10 - Sadettin Kaynak 
(Ne zatnan görsem onu). 21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Romanslar) 22 Müzik (Kü
çük Orkestra) Şef Necip Aşkın, 2 - A
dolf Grunow - Berlin Viyana valsi, 3 -
Becce - Serenad 4 - Fritz Recktörn
wald - Grinzingde - Potpuri, 5 - Ra
chmaninoff - Prelud, 6 - Ganglberger 

Kücük-füliit i.qi.• ı...""-• ..,.. ?"•--,--, ,, ,__ 
Sorge Bortkiewicz - Ga\·ot, 

Hazin Bir Vefat 
Sudurdan Kazasker ve eski Temyiz 

Mahkemesi Azasından Neş'et Mollanın 

kızı ve Müteveffa Albay Doktor Nasib E
şi Üsküdar Belediyesi Baş Hekimi Dok
tor Ekrem Arkan; Mimar Seyfi Arkan 
Doktor Baha Arkan, ve Türk Ticaret 
Bankası İkinci Müdürü Necmettin Arkan 
valdeleri Bayan Mevhibe Arkan kısa bir 
Rahatsızlığı miiteakıp vefat etmiştir. Ce
nazesi Bugün öğleden evvel Ca~aloğlun
daki ikametgahından kaldırılarak nama?.ı 

Üsküdarda Karacaahmet Camiinde eda 
edildikten sonrrı Karacaahmetteki aile 
kabristanına defnedilecektir. Allahtan 
Rahmet dileriz. 

Galata rıhtımında ya%ıhaneler 

ve dükk9.nlar 

Ziraat Bankasını takiben gelen sokaj'(ın 
başında rıhtım üzerinde vaki "Fazlı Ha

nı,, (Eski Gemlik kah\'chanesl) mükem

melen yeni bir hale konmuştur. Binanın 

üst katları yazıhanelere ve alt kısımları 

acentelere ve dükkanlara ayrı ayn kira

lanacaktır. 

Talipler: Birinci Vakıf Hanında 21-22 1 

numaraya müracaat edebilirler. 

Beyojjlu Nüfuı Memurlujjundan: Beyoğ
lu Bursa sokak 33 numarada oturan ve 
Tom Tom mahallesi Caddeikebir 459 
39 - 146 defterde kayıtlı Luturik kızı 
Hermisum Hacıbyoz soyadının İstanbul 
Beşinci Hukuk Mahkemesinin 14-6-939 
tarih ve 939 - 366 - 781 karariyle Ha
cıbiyar olarak tashih ettirdiğinden kanu
nu medeninin 26 mcı maddesi mucibince 
mı.n olunur. 

lıtanbul Aıllye 5 inci Hukuk Mahkeme· 

1 
sinden: Vida Karako tarafından Maçkada 
Aramir apartımanının 7 No. rasında Jak 
Benzona nezdinde Yasef aleyhine açılan 
ve M. aleyh Yasefin müddei Vida Kara
koyu bakmak şartiy1e Beyoğlunda Asma
lı Mescit mahallesinde Tepebaşı cadde
sinde 47 N. lu Hayım apartımanın 120 
hisse itibarile 20 hissesi h:endislne ferağ 
edilmiş ise de müddeaaleyh Yaset şarta 
riayet etmediğinden akdin feshi dolayı
siyle M. aleyhe gönderilen dava istidası 
kendisinin bir semti meçhule gittiğinden 
bahisle mübaşir tarafından bila tebliğ iade 
edilmiş olması hasebiyle ilanen tebliğ e
dilmiş ve tayin kılınan gUnde mahkeme
ye gelmediği gibi kanuni bir vekil dahi 
göndermemiş olduğundan hakkında gıyap 

kararı verilmiş ve celsenin devamı 3-
10--;--939 Salı günü saat 14 de talik kılın
mış olduğundan mezkt'.lr gün ve sa~.tte de 
gelmediği veya kanunl bir vekil gonder
mediği takdirde gıyaben muhakemeye 
devam olunacağı H. u. M. K. nun mad
dei mahsusası mucibince }ceyfiyet maıo.
mu 0ımak üzere tebliğ olunur. 

Krize ... Endişelere ... Can sıkıntılarına.... 1' 

LALE SiNEMASI 
Meydan Okuyor. 

Bütün Dünya Neş'e Kralı Methur 

FERNANDEL'in 
Eşi, emsali ve benzeri görülmeyen 

Parisi... Amerikayı... Hindistanı .. İstanbulu dolaştığı 

.BEŞ KURUŞLA DEYRiALEM 
Harikulade filmi 

Bu Akşam saat 9 da LA L E sinemasında 
Telefon: 43595 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
5000 çift terlik alınacaktır , Kapalı zarfla eksiltmesi 19/9/939 salı 

günü saat 14,30 da Tophanı:-de Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher çifti 2J O kuruş ilk teminatı 787 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala.. 
rile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (186) · (6932) 

* * 24 çüt ranzalı karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.9.939 
salı günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati te
minatlarile beraber bellı saatte komisyona gelmeleri. (200) (7119) 

15 ton bulgur alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16.9.939 cumartesi 
günü saat 11 de Tophanede !st. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatla
rile belli saatte komisyona gelmeleri. (224) ( 7269) 

* * 
Beş bin liralık kadar toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18. 

9.939 pazartesi günü saat 16.10 da Tophanede amirlik satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Kati teminatı 750 lira dır. Evsafı Ko. da görülür. İsteklile-
rin belli saatte Ko. na gelmeleri. (218) (2275) 

* * 45 bin metre Amerikan bezi alı nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.9. 
939 pazartesi günü saat 11 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da ya. 

pılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 26 kuruş 75 santimdir. Kati te
minatı 1805 lira 62 kuruştur. Nüınunesi Ko. da görülür. İsteklilerin belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (219) (7276) 

* * 500 adet bez su kovası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.9.939 sa
lı günü saat 15,30 da Tophane e lst.Levazım amirliği satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülüt. isteklilerin kati 
teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri (225) (7266) 

Adet 

65 Büyük bakır kazan 
65 Küçük bakır kazan 
65 Bakır yağ tavası 

65 Bakır kevgir 
65 Bakır saplı kepçe 
65 Bakır saplı tas 
65 Bakır büyük süzgeç 

* * 

Yukarda yazılı yedi kalem bakır malzemesi 19.9.939 salı günfi saat 
14 30 da Tophanede amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler ka· 
ti ~cminatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (221) (7274) 

* * 262 adet altlı üstlü karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.9.939 
perşembe günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kati temi. 
natlarile birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. (222) l7267) 

Metre 

550 
350 
50 
50 

1000 

Rengi 

Nefti çuha 
Lacivert çuha 
Gri çuha 
Mavi çuha 

* * 

Yukarda renkleri yazılı 1000 metre çuha 21.9.939 perşembe günft sa.: 
at 15 te Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (223) (7268) 

65 Büyük bakır kazan 
65 küçük bakır kazan 
65 Bakır yağ tavası 

65 Bakır kevgir 
65 Bakır saplı kepçe 
65 Bakır saplı tas· 
65 Bakır büyük süzgeç 

* * 

Yukarda yazılı yedi kalem bakır malzemesi 20.9.939 çar~amb::ı. günü 
saat 15,30 da Tophanede anti:-iik satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekli. 
lerin kati teminatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. (220) (7277) 

* * . Yüz bin adet bakır sahan alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.9.939 
cuma günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher adedi 26 kuruş, ilk teminatı 1950 
liradır. Şartnamesi ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesı
kalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (208) (7242) 

* * Sekiz bin kilim alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.9.939 cuma gü-
nu saat onotuzda Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma Ko. 
da yapılacaktır. isteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (209) (7243) 

* * On beş bin adet kumaş kilim alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.9. 
939 cuma günü saat 10,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
alına Ko. da yapılacaktır. Mevcut malı olan isteklilerin belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (210) (7244) 
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TAN 
ABONI BEDILI 

TUrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 

150 

Kr. 

" • 
" 

1 8enı 
IS Ay 
3 Ay 
1 Ay 

1800 
1500 

800 
100 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeU müddet aırasiyle 30, 11, t, 
3,11 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 215 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 lruruslu.lt 
pul llAvesl lAzımdır. 

GÜNQN MESELELERİ 

ltalyada Harp 
,Aleyhtarhğı 

• 

1 talya, yeni başlayan harbin 
karşmnda bitaraf kalına kara· 

nnı muhafazaya azmetmiş görünü • 
yor. Şu son günler içinde şark cep • 
besinde Polonyalılann mukavemeti 
artmış, yer yer mukabil taarruzlan 
inkişaf etmeğe başlamıştır. Alınan • 
yanın Polonyayı öyle kolay kolay is
tila edemiyeceği harbin daha ilk 
günlerinde anlaşılmıştır. Diğer ta. 
raftan garp cephesinde Fransız taar. 
ruzu da hayli genişlemiş ve gelen 
haberlere göre, Almanlar Polonya • 
daki fırkalarından mühim bir kısmı
nı yeniden bu tarafa sevke mecbur 
lkalmışlardır. 

Cephelerdeki bu yeni inkişaflara rağ
men, İtalyanın vaziyetinde hiç bir 
değişiklik yoktur. Roma gazeteleri, 
Alınanyamn arkasından İtalyanın da 
harbe sürükleneceği zehabını berta. 
aaf etmek için halka mütemadiyen 
.sükU.net tavsiye ediyorlar. Bilhassa, 
lİl Messagero gazetesinin 10 eyl(tl t~· 
rihli nüshasında İtalyadaki ~•Yt'i -
memnunlara hitap eden şu satırlar 

§&yam dikkattir: 

"Aramızda ebedi gayri memnunlar 

mevcuttur. Tükürdüğünü yalama. 

makta ısrar eden bozguncular, mo. 

ral ve fizik tereddisine uğramış 

korkaklar vardır ve belki de bun

ların mevcudiyeti tehlikenin en 

tıüyüğüdür. Bunlardan başka hü
kıimetin gizli niyetlerini bildikle. 

rini iddia eden ve istkbali bildikle

ri ile öğünen şarlatanlar da mev. 

cuttur. Fakat bütün telaş yersiz_ 
dir. Avrupanın yarısı alevler için

de yanarken, İtalya hiçbir zaman 

acele karar verecek değildir. Onun 

için herkes işi ile gücü ile meşgul 

olmalıdır.,, 
/ 

Ve gazete, bundan sonra, Nazır • 

lar Meclisinin karannı hatıTlatmak • 

ta, bu karann İtalyanın harbe gir • 

mek niyetinde olmadığım açıkça or· 
taya koyduğunu anlatmaktadır. 

İl Messagero'nun bu satırlan, 
İtalyada harp aleyhtarbğının ne lca. 
dar şiimullü oldujunu, ve İtalyan 
milletinin ne pahasına olursa olsun 
harbi istemediğini ortaya koyduğu ka 
dar, bütün bu endişeleri bertaraf et
mek için hila Nazırlar Mecfüinin 
harp başlarken verdiği karann ha • 
tırlatılması da İtalyanın bitarafükta 
karar kılmak niyetini ifade ediyor. 
Fakat, Roma bu siyaseti ne vakte ka. 
dar muhafaza edecektir. 

Orasını şimdiden kestlrnıeğe im. 

kin yoktur. 

Lisansa Tabi 

Maddelerin ihracı 
Ankara, 13 (TAN) - Yabancı iiJ. 

kelere ihraç edilecek bazı mahsulat 
ve mamulatın lisansa tabi tutulması 
hakkındaki kararnamenin tatbik su. 
retine dair talimatname Resmi gaze
tede neşredilmiştir.· Talimatnameye 
ihraç lisansı için Ticaret Vekaleti Dış 
Ticaret reisliğine verilecek talepna. 
me nümunesi de bağlıdır. 

Talimatnameye göre, ihraç lisans
larıyalnız talepnameyi tanzim eyli. 
yen firmaya ait olacak ve başka bir 
firmaya devredilmiyecektir. 

Lisanslar tanzimi tarihinden itiba. 
ren 45 gün muteber olacaktır. Bu 
müddetin inkızasında muhteviyatı 
sevkedilmiyen lisanslar iptal edilmek 
üzere alındığı daireye iade edilecek. 
tir. • 

Lisansta yazılı miktar alakadarlar
ca muhtelif partiler halinde gönde
rilebilecekür. 

TAN 

Yürüyüşü 
••• 

Macaristana ,H ulôl ve 
Propaganda Tekniği 

(2) 

A lmanya Avusturyayı ilhak 
ettikten sonra, Balkanlara 

sarkmak için önünde Macaristan, 
Baltık memleketlerine ulaşmak i • 
çin Polonya vardır. Bu memleket. 
leri dostane hulfıl ile, nüfuz mm. 
takası haline getirmek lazımdır. 

Bu sebeple Macaristanda takip e· 
dilen hı.ilul siyasetine germi ver • 
mek icabeder. Almanya, eski müt
tefiki Macaristan ile iyi münase • 
bettedir. Bu sebeple hükumetle 
anlaşmakta güçlük çekmediler. 
Dr. Şahtın iktısadi siyaseti, 1936 
da Macaristanın Almanyadan 20 
milyon Rm kredi bulması, Alman 
nüfuzunu bu memlekette yerleş • 
tirmek için kafi gelmiştir. 

Bundan sonra Almanya için ya. 
pılacak iş, Küçük İtilaf memleket
leriyle, Balkanlarda propaganda 
faaliyetine geçmek olmuştur. Al
man propaganda nazırı Dr. Goe
bels, bu memleketlerde Dr. Şaht • 
tan daha faal bir rol oynamış Al
man propaganda tekniğini muvaf. 
fakıyetle tatbik etmiştir. Hitlerin 
"Benim cephem" isimli kitabında 
söylediği şu sözleri hakikat h~line 
getirmiştir: "Meharetli ve müte
madi bir propaganda ile, bütün bir 
halka cehennemi cennet, en sefil 
hayatı bir zevk gibi göstermek 
mümkündür." 

Dr. Goebels Hitlerden aldığı bu 
. ilham ile, o kadar kuvvetli bir pro. 
paganda teşkilatı, ve gizli faaliyet 
teşkilatları meydana getirmiştir ki, 
bugün yalnız Avrupa değil, Şinıa
li ve Cenubi Amerika, Asya, Afri. 
ka, hiç bir kıta ve memleket bu 
propaganda ve teşkilatların faıüi

yetinden uzak kalmış değildir. A. 
merikada dahi ikide bir yakalanan 
casuslar, bu faaliyetin emareleridir. 

D r. Goebels tarafından "ınü· 
da!aa departmanı" teşkilat. 

landırıldığı zaman, Goebelsin ec -
nebi ajanlarına gönderdiği tali • 
mat 1933 te Petit Parisien gazete· 
sinin eline geçmiş ve bir broşür ha. 
linde neşredilmişti. Bu talimatta 
ecnebi memleketlerdeki ajanlara ı 
bir çok menbalar gösteriliyor ve 
deniliyordu ki: 

"Ecnebi memleketlerdeki efka

n uınumiyeleri kazanmak i

çin, propaganda salahiyetli bir ve
kil ve ajanları tarafından idare e. 
dilmelidir. Bütün havadis kanalla. 
rını elde etmek için şamil bir pro
gramla hareket etmelisiniz. Bu 
havadis kanallarının en mühimmi, 
Alman radyo servisidir. Ecnebi 
memleketlerdeki gazetelerde, doğ. 
rudan doğruya bizim hesabmuza 
çalışan adamlar bulundurmak, ve. 
kendilerine talimat vermek lazım
dır. Bundan başka kendilerine 
muhtelif meselelerde bizim dii~ü • 
nüşlerimizi, siyasetimizi bildiren 
grafik malumat ve döküman ver. 
mekten de çekinmeyiniz. Ecnebi 
gazetelerde çıkacak Alman propa. 
ganda makalelerinde, propaganda 
kokusu olmıyacaktır. Ecn~bi e;aze
teciler ve gazete sahipleriyle doğ. 
rudan doğruya teması muhafaza 
edip, bunlara şahsi menfaatler te
min edilecektir. Kiiltür ve seyahat 
broşürleri servisi meharetle nim 
siyasi gayelere hizmet edecektir. 

"Bunlardan başka, efkarıumu. 

miyelerde Almanya lehin<' sempa
ti yaratmak için, her nevi faali:--·ct 
hesapla idare edilecektir. Gençlik 
spor teşkilatlarına, ve sair her nt>. 
vi teşkilata kültürel takarrüp la
zımdır. Aras1ra sergiler tertip e. 
dilecek, bilhassa grafiklerle yPni 
Almanya hakkında yapılacak müs· 
bet neşriyat meharetle yüriitül~ • 
cektir. Almanca kitaplar, makale
ler, ecnebi lisanlarına tercüme e
dilecektir, Bilhassa İngilizce, İs • 
panyolca, l'e Portekiz lisanında 

Yazan: 
F. Elvgn_ Jones 

Macar Hariciye Nazırı Kont Caaky, Hariciye Nazırı olduktan 
sonra Berline yaphğı ilk reami ziyareti eanasında AlmanyaJa 

misafir edildiği oteld'e alınmı' bir reami. 

neşriyata germi vermek icah0 dcr. 
''Burada size Alman propagan. 

da servisinin bir hulasasını gönde
riyoruz. Mütemmim talimat da 
gönderilecektir. Bu propagandada 
dikkat edilecek en mühim ley, bu. 
nun Alınan menbalarından geldi -

ğini hissettirmemektir. Şimdi ha. 

riçte ajanlar bulmak meselesi her· 

zamandan daha mühimdir. Gaye • 

miz şüphe uyandırmadan propa • 

ganda servisine mümkün olduğu 

kadar çok adam kazanmaktır.,, 

Bu propaganda tekniği Alman. 
yanın nüfuz ve sempatisini 

genişletmek istediği memleketler. 
de Dr. Goebels tarafından muvaf • 

fakıyetle tatbik edildi. Macarls. 
tanda Almanca çıkan gazetelerden 
başka, Dr. Goebels tarafından Ma
carca Uj Magyarszaz isminde bir 
de gazete neşredildi. Mac:.tr gaze. 
teleri bunun Alman parasr ile çık· 
tığını ilan ettiği zaman, şüphesiz 

bunu inkar ettiler. 
Macar meclisinde Nazi propıt • 

gandasına karşı muhalefet göste -
ren mebusları, iktısadi tazyık ile 
susturdular. Almanyanın Macaris. 
tana bu siyasi ve iktısadi duht.L
lünden kuşkulanan Başvekil İmre. 
di, Alman tazyikı ile dü~ürüJdii. 

Almanyaya ve Nazizme daha ya -
kın bir hükumet iktidara getirildi. 
Almanyanın Macaristanın nahili iş. 
lerine müdahalesi o dereceye gel. 

ASTMALILARA SAGLIK ••• 
Rüzgarlı ve riitubetli sonbahar 

mevsiminin gelmesinden, yahut 
muharebenin başlamasından • çün
kü teessür de bu hastalığı arttırır • 
olacak, bugünlerde astmahlardan 
üstüste birkaç mektup aldım. Ki
mi Adanadan, kimi Konyadan, ki
misi İstanbuldan gönderdiği mek
tupta bu nefes darlığı buhranları
na karşı bir ilaç soruYor ... 

Burada filan veya falan ilacı 
sağlık veremiyeceğim şiiphesizdir. 
Benim yazabileceğim ancak umu. 
mi sağlık tedbirleridir. Nefes dar
lığı buhranına karşı da, ondan ko· 
runmak için de iliu;:ları yalnız her 
hastayı muayene eden hekim ya
zabilir ... 

Bir kere, buhran geldiği vakit 
hekiminizin tavsiye ettiği ilaçlar
dan hiçbiri yanınızda yoksa... Bu 
ihtimal ihtiyatsızlıkta olur. Ast. 
malı olduğunu bilen nefes darlığı 
buhranına karşı ilaçlardan bir iki
sini daima ,·anında bulundurmalı
dır ... İlaç y~ksa hekim gelinceye 
kadar göğsiin arka tarafına birkaç 
kuru ise çekmek az çok ferahlık 
verir. Bir bardak da ckerli su. Bu 
hastalıkta şekere gösterilen rağbet 
gittikçe artmaktadır. 

Nefes darlığı buhranından önce 
ve sonra perhizin ehemmiyeti 
vardır. Fakat bu buhran bir kalb 
hastalığından, yahut böbrek has
talığından geliyorsa perhizin şek
li değişir. l\tuayene eden hekim 
buhranın öyle bir hastalıktan ol. 
madığını ve gerçekten astma has
talığından geldiğini haber nrmiş 
olacaktır. 

O halde baharlı ve biberli ye
meklerden, konservelerden, bu 
mevsimde av etlerinden (bıldır
cın bile olsa ille alkolden çekinmek 
lazımdır. Birçoklarına yumurta, 
kakao, yağlı yemeklerin hepsi do· 
kunur. Çünkü karaciğer yorgun. 
luğunun bu hastalık üzerinde çok 
tesiri vardır. 

Lahana, karnabahar ,.e onlar 
gibi baharlı sebzelerden başkası 
dokunmaz. Sebzeleri de sade suda 
haşlatarak yerken üzerine biraz 
çiy tereyağı koymak daha iyi o
lur. Makarna ile pirinç de öyle: 
Sade suya ve üzerine çiy tere~·ağı. 
Patatesin yağda kızarmışı veya fı
rında pişmişi değil de, sade suda 
haşlama, yahut külde pişmiş olanı. 
Etler mutlaka :--·ağsız, ıskara, ya
hut haşlama söğiiş. En iyisi pirzo
la veya şiş kebabı. Onlardan da 
çok değil, makul miktarda ... Kah. 
ve ve çay, az olmak şartile, dokun· 
maz ... Tütün sigarası olmaz, onun 
yerine buhran ~eldiği zaman ta
tula sigarasından birkaç nefes ... 

Şeker pek iyi. Günde seksen, 
yiiz gram. Keyfinize göre reçel, 
komposto, yahut yağsız re,·ani. 
İsterseniz kıtır kıtır kahve şeke
ri. 

Süt, yoğurt, bezelye ile kuru 
sebzeler, ispanak, balıklar, kavun 
ve - mevsiminde • çilek bazılarına 
dokunur ve nefes darlığı buhranı
nın gelmesine sebep olur. Bunla
n birer birer tecrübe etmekten 
başka çare yoktur, yahut hepsin
den var:geçmek ... 

mişti ki, gazetelerde çıkan maka. 
leler hakkında bile hükumete taz
yikler yapılıyordu. Macaristanda 
bu duhülden kuşkulananlar ve mu. 
halifler çok olmakla beraber, Ma • 
caristanın iktısaden Almanyanın 

elinde bulunması, bu muhalefeti 
susturmağa kıifi geldi. Macaristan. 
da Alman propagandası o kadar i· 
leri gitmiştir ki, hükumetin resmi 
gazetesi olan Pester Lloyd bunu 
protesto etmeğe mecbur olmu:;ıtur. 

Almanyanın Macaristana dost. 
luğu, Macaristanın milli davasını 

gütmek için değildir. Macarları, 

Umumi Harpte kaybettikleri top
raklan iade etmek şartiyle, ittifaka 
almak istemesi, Avusturya kapı • 
sından Balkanlara geçmek içindir. 
"Küçük Avrupa" haritasında Ma -
caristan da Almanyanın, Avustur· 
ya gibi bir vilayetidir. 

Macarlar Çekoslovak istilasın

dan sonra bunu sezmişlerse de. U. 
mumi Harpte kaybettikleri top. 
rakları almak hırsı onları bu çık. 
maza sokmuştur. Bugün artrk Al· 
manların elinde bir oyuncak gibi. 
dirler. 

1936 da Almanya ile araların. 
da yaptıkları kültür anlaş • 

ması ile üçüncü Rayşin manevi 
bir kolonisi haline gelmiş1erdir. 

Bu anlaşma ile, Alman nazi profe
sörleri Macar üniversitelerine ka. 
bul edildi. Macar iptidai ve orta • 
mektepleriçde Almanca nutuk ve. 
recek hatipler, Alman hükumeti ta
rafından seçilir. Nazi edebiyatını 

Macaristanda yaymak için Alman. 
ya tarafından bir neşriyat müeı; -
sesesi kurulmuştu. Alman kitrtp • 
!arının Macarcaya tercüme edilen 
nüshaları Alman hükumetinin kon· 
trolünden geçmeden neşredile • 
mez. Bu kültür anlaşması Maca • 
ristanı Almanyanın manevi esare
ti altına soktuğu gibi, Dr. Şahtın 

yaptığı iktısadi anlaşmalar da l\Ia. 
caristanı iktısaden Almanyaya ta
bi bir memleket haline getirmiştir. 

Berlin ile Budapeşte arasında 

yapılan bu kültürel, iktısadi, bir. 

leşme, Almanyanın siyasi proı'!ra

mının Macaristanda tatbikini ko • 

laylaştırdı. Bu anlaşmada büyi\k 
rolü olan Fon Papen bu sıralarda 
verdiği bir nutukta: "Macarista -
nın ıstırap çektiği Versay sulh mu. 
ahedesini yırtmak için onunla be
raber mücadele edecek, bu mua • 
hedeyi yok etmek için omuz onıu
za harp edeceğiz. Alman • Macar 
birleşmesinin gayesi budu:-.,. de -
mişti. 

Macarlar bu vaad ile yaptıkları 

anlaşmanın neticesi olarak dahcı 

bugünden Almanyanın vasat bir 

devleti haline gelmiştir. Umumi 

bir harpte Macarların Almanlarla 

beraber hareket etmeleri pek ya. 

kın bir ihtimaldir. Aksini yapmak 

isteseler de, coğrafi ve iktısadi va

ziyetleri buna müsaade etmeye • 

cektir. 

Almanya Macaristanı elde et -
tikten sonra, önüne çıkan engel • 
!erden biri de Çekoslovakya idi. 
Çekoslovakya ile birleşen Küçük İ
tilaf devletleri arasındaki anlaş • 
ma bozulmadıkça, şarka doğru yü
rüyüş yarım kalırdı. Bu sebP.ple 
Baltık memleketlerine, sarkmak i. 
çin önüne çıkan bu engeli kaldır • 
mak, bu itilafı parçalamak için sü. 
ratle faaliyete geçti. Çekoslovakya 
bu faaliyetin ilk tecrübe tahtası 

oldu. 

Lülebu rgazda 
iskambil Yasal< 

Lüleburgaz, - Kaymakamlık kah
vehanelerde kağıt oyunlarını yasak 
etmiş, kahvehanelerden bütün ıskam 
billeri toplatmıştır. 
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M~!U?flf;f~ 
Fransada inailiz 
Askerleri 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M ajino hattından, Zigfrit hattına 
ateş açıldığı gündenberl, l"ran

sızlann gözleri l\lanştan gelecek ge. 
mileri bekliyordu. Polonyaya akın 

başladığı gün, Polonyalıların İngil • 
tereden duyulacak harp sesisini bek
ledikleri gibi. 

Dünya pazarlarına ton ton tica· 
ret emtiası taşıyan gemiler, ~arp 

cephesinde, sulhü katledenlerin kar. 
şısına çıkacak olan İngiliz neferlerini 
getirdiler.... Sokaklara dizilen halk 
sevinçle bağırışıyor: 

- İngilizler geliyor • 
Evet, İngilizler geliyor. Avrupa· 

wn ortasında yanan ateşi söndürmek 
için, futbol maçına gider gibi soğuk. 
kanla, sessiz, gürültüsüz, halkıu al -
kışlannr ince tebessümlerle içerek 
geliyorlar. 

Bu geliş, herhangi bir harpte, 
cephede yer almak için değildir. Bu 
geliş, Avrupa milletlerinin, bütün ci. 
hanın mukadderatını çıkmaza sokan 
akını durdurmak içindir. Hiç teliış 

etmiyorlar. Hiç kızmıyorlar. Büyük 
devlet adamları radyodan dünyaya 
hitap ettikleri zaman: 

- Biz Alman milletinin dostu • 

yuz. Onlara karşı hiç bir gayZ!mız 

yoktur. Biz beşeriyeti felakete sü • 

rükleycn cebir rejiminin Avrupa 

topraklarına saldığı kökü koparmak 

için geliyoruz.... A vrupada talı ak • 

küme, tehdide, cebir ve zora, hırsa, 

istilaya dayanan, insanlığı ortacağa 

döndüren akınm seyrini, ~ulhe ve 

kardeşliğe çevirinceye kada:r da dön. 

miyeceğiz diyorlar. 

A vrupanın göbeğine 1932 de ko

nan kundak, 1939 da patladı. Şimdi 

patlayan bir yanar dağın, ne kadar 

zaman lav saçacağım, ne kadar ya • 

kınlarda, ne kadar uzaklarda yan • 
gTnlar tutuşturncağını bilemeyiz. 

Lavların tesir sahasına en yakın mil. 
}etlerin se,•inçle gözlerini ~tansın ö

telerine çevirip: 

- İnarilizler geliyor. 

Diye haykırması, sadece hir müt. 
tefiki karşılamaktan ibaret değildir. 
Bu haykırı ın içinde insanların iı-te • 
mlyrek sürüklendikleri bu badired~n 
siiratle kurtulmak isteyişleriniu kay. 
gusu, güveni, ümidi \'ardır 

Zavallı insanlık ...• 

Kazaya Uğrayanlar 
Şoför Haydarın ıdaresındeki 30~4 

numaralı otobüs Galata köprüsünde 
belediye temizlik amelesinden Beh
çete, vatman Tevfik tarafından idare 
olunan 301 numaralı tramvay İstik. 
lal caddesinden geçerken Beyoğlu 

Türkgücü sokağında oturan Abdul
lahın kızı 12 yaşında Şukriyeye, şo
för Hikmetin idaresindeki 2048 nu
maralı ofomobil Sirkeciden geçerken 
liman idaresinin tahmil tahliye ame. 
lesinden Şakire, Baha~ttin tarafından 
kullanılan 462 numaralı motosiklet 
Galata köprüsünden geçerken, Ga. 
!atada Yolcuzade so!tağınd::ı oturan 
İsmailin kızı 8 yaşında Nezahete çarp 
mıştır. Dördü de muhtelif yerlerin -
den yaralanmış, ha~tahaneyc kaldı. 

rılmışlardır. 

Şefiğin idaresindeki belediyeye ait 
140 numaralı çöp kamyonunda çalı
şan temizlik amelesinden İbrahim de 
kamyondan düşerek muhtelif yerle. 
rinden yaralanmıştır. 

Fazla Rakıdan Öldü 
Nerede oturduğu henuz malum ol

mıyan Salim oğlu İbrahim isminde 

birisi evvelki gece söz söyliyemiye. 

cek derecede rakı içip İstikl51 cad

desinde yere düşmüştür. Polis mari

fetile bir otomobile konup Beyoğlu 

hastahanesine gönderilen Ibrahimı 

biraz sonra, içtiği rakı:un tesirile ôl

müştür. Vaka etrafında tahkikat ya. 

pılmaktadır. 

Bir Kadına Tren Çarptı 
Dün sabah Haydarpaşad'in Fendi. 

ğe giden 18 numaralı katar. Pendik. 
te Çamlık civarından geçerken, Pen
dikte oturan Dramalı Mehmet karısı 
Zeynebe çarpmış ve kadın ağır su • 
rette yaralanmıştır. 
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Sarbrük Dün Bombalandı 

Almanlar Ş·ehri Derhal 
Tahliye Etmiye Başladılar 

(Bası 1 incide) ı 
En son tebliğe göre umumi vazı- : .............. . HARP TEBLİGLERI 

______ .. 
! yette tam bir salah vardır ve Fransız 

bahriyesi de Alman tahtelbahirlerile 
meşgul olmıya başlamıştır. 

Havas 'ın izahı 

Paris, 13 (A.A.) - Havas AJansı 

bildiriyor: 
Garp Cephesinde, Rhin ile Mosolle ara

sında yapılmakta olan esaslı harekflt, 
Sarre'ın şarkında 1 kilometre kadar uzun
luğunda bir bölgede devam eylemektedir. 
Bundan dört giln evvel Sarre'ın garbında 

Warndt ormanında muvaffakıyetle başa
rılan barekfıt gibi müteakip harekfıt için 
bir temizleme mahiyetindeki bu hareka
tın vukua geldiği mıntaka, Fransız toprak 
larında Sarrequemlnes kasabasından Al
man arazisinde hududun iki kilometre 
ilerisif de kıiin Hornbahc kasabası ara
sında Blies suyunun sol sahifidir. Bu mın 
taka, tepeciklerle ve ormanlarla dolu bir 
mıntakadır ve tepecikler arasında Fran
sız ara~isinden şimale doğru akan ırmak
lar varCiır. Bu ırmakların yatakları ileri 
hareket ir:in miisail ılerlcme yolları teş

kil etmektedir. Sa::ırbruck'e şimalden ha
kim bulunan ormanlı dağlnrdan çıkan 

Blies suyu, iki t;ıraft.an 350 metre kadar 
yükseklikte tepeler arasından Fransız 

hududuna doğru akmaktadır. Blies suyu, 
Fransız Sarrcqucmlnes kasabası önünde 
Sacre'e dökülmektedir. Sarrequemlnes'in 
ilerisinde, Blies on beş kilometre kadar 
seyriisefaine sallhtlr. Fakat mecrası çok 
jvicaçlıdtr. Sarrequemlnes'den Bliesbru
Cken'e kadar olan yol sekiz kilometredir 
ve Blies, Bliesbrucken'de seyrüsefaine 
sallh olmaktan yani askerlik bakımından 
ehemmiyetli bir mania teflkil etmekten 
çıkmaktadır. 

Hudut ile Blies suyu arasındaki mınta
kanın Fransız kıtaları tarafından işgali, 

Saar arazisi dahilinde Blieskatel ve Zwe
ibrucken tarihi şehirleri ile ileriye doğru 
bir çıkıntı teskil eden bu mıntakayı Fran
sız kontroluna tfıbi bir bale getirmiştir. 
Almnnl:ınn dünkü resmi tebliğinde 

kaydedilen şiddetli aksülflrnelin sebebi bu 
olmuştur. Yine bu sebepledir k1 umumi
yet itibariyle garp cephesi üzerinde sü
küt..muhafaza eden Alman tebliğleri, bu 
mın1akada hiç olmazsa Alman tebliğinin 
tiıbiri ile "keşif kolları çarpışması,, vukua 
geldiğini söylemiye mecbur kalmıstır. 

Bir Şilep Battı 
Nevyork, 13 (A.A.) - Clairlogie 

ismindeki İngiliz şilebi İrlanda sa
hilleri açığında torpillenerek batınl. 
mıştır. Şilebin mürettebatı America.. 
na Shipper isminde!d Amerikan va
puru tarafından kurtarılmıştır. 

Vapur, şilebin miircttcbatını kur. 
tarmak için geri dönerek 150 ır..il u
zunluğunda bir mesafe katetmek mec 
buriyetinde kalmıştır. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Arandora 
ismindeki İngiliz gemlc;i 441 yolcuyu 
ve 17 milyon altın d.:ıları hamil ol -
duğu halde Nevyorka gelmiştir. 

Vapurun kaptanı Okyanusta 9 Al
man tahtelbahirinden kurtulmak için 
büyük bir gayret göstermek mecbu. 
riyetinde kaldığını söyleıniştlr. 

İngiltere hükumeti bazı Alman tah 
telbahirlerinin Cenubi Amerika dev. 
!etlerinin limanlarına sığınmış olma
larını nazarı dikkate alarak bu dev
letler nezdindeki mümessillerine bi
taraflığa tam riayeti temin için tali
mat vermiştir. 

Par!~, 13 (A.A.) - 13 Eylfil sabah tarihli harp tebliği: " 
Gece, düşman topçusunun aksillfımeli devam etmitşir. Dün gündüz iki tara! ha

va kuvvetleri bllyiik faaliyette bulunmuştur. 
Parls, 13 (A.A.) - 13-9-939 akşam tebliği: 

Kıtaatımız, dün ve evvelki günler zarfında zaptedilen mevzileri takviye etmek
tedir. Deniz kuvvetlerimiz dilşman denizaltılarına karşı şiddetle harekette bu
lunmaktadır. Ha\·anın muhalefetinden dolayı tayyare fa;ıliyeti az olmuştur. 

Berlin 13 (A.A.) - Umumi karargahın tebliği: 
Garp cephesinde, Alınan önctileri bir mukabil taarruzda bulunarak Sarreb

ruck'un takriben altı kilometre cenubu şark!sinde kain olup iki Fransız bölüğü
nün yerleştiiii Birnberg tepesini geri alın ıştır. Diğer mıntakalarda ehemmiyetsiz 
öncü m!isademelerl olmuştur. Alman topraklarına karşı hiç bir hava taarruzu 
olmamıştır. 

••••••--••••••••••••••••• .. •••••--••••••--•••••••••n-• .. ••• .. nı ... ••••••-••••••n-..... -·-.. ··--• 

Chamberlain Harp 
Vaziyetini Anlattı 

(Başı 1 incide) l mellerinin tahakkuk etmesine mAni 
İki milletin efkarıumumiyesi, te- oluyor. Polonya milleti, faik kuv • 

min ederim ki, tam bir ahenk içi.nde. vetlere ve faik vasıtalara karşı gel
dir. İngiliz ve Fransız milletleri, mekte tereddüt etmemiş ve bu yolda 
yalnız Polonyaya olan taahhütlerıni tebcile değer kahramanlıklar gös • 
hamilen ifa e t m i y e ay - termiştir. 

ni zamanda Naziliğin tecavüz tehdi- Garp Cephesinde Vaziyet 
di a1tmda yaşamağa son vermeğe az-
metmiştir. Onun ıçın sulh bu· 
tehlike ortadan kalkmadıkça teessüs 
etmiyecektir. 

Paris içtimaından son derece kuv
vetli ve canlı olarak avdet ediyorum. 
İki memleket arasında her mesele ü
zerinde tam mutabakat vardır.,, 

Polonyada Vaziyet 

Mister Chamberlain, daha sonra 
Avrupada Britanya imparatorluğun· 
da ve harp sahnelerindeki vaziyeti 
izah etmiş ve demiştir ki: 

"- Bütün imparatorluğun harbi 
en azimkarane tarzda sona götür -
mek için hareket ettiğini görüyoruz. 
Dominyon başvekillerinin nutukları 
bu azmi ifade ediyor. Fakat. Domin
yonlar yalnız sözle değil, fiil ve ha. 
reketle de bu azimlerini gösteriyor -
lar. 

Denizaşırı müdafaamız hakkında 

mufassal malfımat veremiyecek va -
ziyetteyim. Fakat, sizi temin ed('bi
lirim ki, gerek sivil, gerek askeri sa
halarda alınması lazım gelen her ted 
bir alınmıştır. Hedef birdir. 

Müşterek bir maksadı tahakkuk 
ettirmek ve müşterek bir vazifeyi 
üa etmektir. 

Bugün bir çok devletler bitaraf
lıklarını ilan etmiş bulunuyorlar. 
Fakat, bu da Naziliğin medeniyeti 
tehdidine karşı daimi bir askeri u
yanıklık içinde bulunmalarına mani 
o1mamıştır. Şark cephesi, hala en 
mühim cephedir. Almanlar, burada 
Polonya milletine kati bir karar tah
mil etmek için uğraşıyorlar ve gar. 
be asker nakline mecbur olmadan 
evvel burada kati bir safhaya gir~ek 
istiyorlar. Polonya milletinin yenil
mez azmi ve kudreti bu Alman e-

Diğer taraftan garp cephesinde, 
Fransız kuvvetleri ilerlemeğe başla. 
ınış bulunuyorlar. Bu hareketler çok 
mühim bir ihzari safhadır. Fransız 

makamları, bu safha hakkında fazla 
söz söylemek istem~orlar. Fakat, 
bu safhanın tam muvaffakıyetle ba. 
şarılmış olduğunu ifade edebilirim. 

Fransaya giden İngiliz seferi kuv
vetlerinin faaliyete geçtiği hakkın

daki haberlerin doğru olmadığını 

söyliyebilirim. İngiliz askerleri, 

Fransadadır. Fakat, henüz faaliyete 
geçmemiştir. Fransadaki hava kuv
vetlerimiz keşif faaliyetleri yapıyor
lar ve Fransız kuvvetleri ile teşriki 
mesai ediyorlar. Keşif uçuşları Al
man cephesi gerilerindeki harekat 
hakkında bizi bir hayli tenvir etmiş
tir. 

Diğer taraftan tahtelbahir harbi 
ile meşgul olan devriye kuvvetleri 
geniş keşifler yapmış ve düşman 
tahtelbahirlerine karşı taarruzlarda 
bulunmuştur. 

Bu münasebetle 3 Polonya muhri
binin İngiliz donanmasına iltihak et
tiğini ve birlikte çalıştığını haber 
vermek isterim. İngiliz donanması
nın asıl hedefi, denizlerin hürriyetL 
ni temin e~mektir. Ve bu vazüesini 
yapmaktaöır. ... 

Deniz Harbine Karıı 

Almanlar, deniz hnrbine, bütün 
deniz harbi kaidelerini çiğniyerek 

ve bir yolcu gemimize taarruz ede
rek başladılar. Daha sonra bir kaç 
İngiliz gemisi daha batırdılar. Çün
kü, harp başladığı zaman ticaret ge. 
milerimiz sulh şartları dahilinde bü
tün denizlere dağılmş bulunuyordu. 

nı, herkesin gittiği y~rde yerleştiğini, 
200 bin yataklı hastahanelerin her 
vaziyet karşısında faaliyete amade 
olduğunu bu işlerin en mükenraıel su 
rette tamamlandığını anlatmış, daha 
sonra istihbarat nezaretinin faaliye
tinden bahsederek bu nezaretin he
men işe başladığını bir taraftan düş
mana müfit olacak malumat verme
mek, diğer taraftan halkı havadissiz 
bırakmamak istediğinden müşkül va. 
ziyette olduğuntt, fakat bütün güç -
lüklerin bertaraf edileceğini söyle -
miştir. 

Harbin Hedefleri 

Chamberlain'in nutkundan sonra 
Mister Grennvood Mister Chamberla 
in'in beyanatını ve htikfımetin azim
karane vaziyetini, naziliği.1 tahakkü
müne son vermek hususundaki te:ni
natını memnuniyetle karşıladığını, 

fakat İstihbarat nezaretinin milli i
timadı yıkan bir şekilde :faaliyete 
geçtiğini söylemiş, daha sonra diğer 
bir hatip hükumetin harp hedefleri 
hakkında beyanatta bulunmasını, 
Çekleri esaretten kurtarmanın bu he
deflere dahil olup olmadığını sormuş 
tur. Mister Chamberlain, eski Çek 
Cümhurreisi Beneşe, Çeklerin yaban
cı tahakkümünden halası hakkında 

temennilerini anlatan telgrafına işa. 
ret ederek Çekleri kurtarmanın İn.. 
gilterenin harp hedefleri arasında ol
duğunu, daha ilerde bu hedefler hak 
kında mufassal malumat vereceğini 
söylemiştir. 

Lordlar kamarasında Lord Hali
faks, Almanların bu sabah neşrettik
leri ve açık şehirleri bombardıman e
deceklerini, çünkü Polonyalıların bü. 
tün köyleri ve kasabaları harp mın: 
takası yaparak bütün sivilleri de Al
man kuvvetleri ile mücadeleye sev
kettiklerini, binaenaleyh Almanların 
ağır topların yardımı ile de bu mu
kavemeti kıracaklarını söyliyen teb
liğleri dolayısile sorulan suallere ce
vap vermiş ve Almanyanın Mister 
Roosevelt'e verdiği cevapta sivil haL 
ka ve açık şehirlere karşı bombardı
man yapmamağı taahhüt ettiğini, İn
gilterenin de muharip kuvvetlerine 
ayni şekilde hareket için emir verdi
ğini, fakat Almanya bu taahhüdürıe 
riayet etmediğine göre, her yerde o
na mukabele etmek lüzumu hasıl o. 
lacağını söylemiştir. 

Daha sonra Almanların zehirli gaz 
kullanıp kullanmadıkları hakkında 
sorulan suale yarın cevap vereceğini 
bildirmiştir. 

Fransada Yeni Kabine _ 

Paris, 13 (Hususi) - M. Daladier, 
yeni bir kabine teşkil etmiştir. Ken
disi yeni kabinede Başvekaletten 

başka Harbiye ve Harıciy~ r.azırlık
larını da deruhte etmektedir. Bonnet 

Adliye Nezaretini deruhte etmiştir. 

Yeni olarak Abloka Ne.zateti kurul
muş ve başına Corç Karın getirilmiş. 

tir. Teslihat Nazırlığını da M. Dojo 
deruhte etmiştir. 

Times 'e Göre Vaziyet 

14 - !) - 939 

Şark Cephesinde 

Çok Çetin v.e Şiddetli 
Muharebeler Oluyor 

(Ba~ı 1 incide) 
vam ettiği anlaşılmaktadır. Almanlar r· 
ise burasını kamilen zaptettiklerini i 
bildiriyorlardı. 

TEBLİ .GL.ER· ... . 
Londra, 13 (Hususı) - Bu sabah 

neşrolunan bir tebliğde Lodz sehri
nin Polonya kıtnları tarafından geri 
alındığı bildirilmektedir. Varşova 

mıntakasında nlsbl bir sükün hüküm 
sürmektedir. Vnrsova garnizonu mo
törlil cllzOtamlnrın yardımile bir kaç 
muvaffakıyetli taarruz yapmıştır. Bu 
arada üç Alman tankı tahrip edil
miştir. Poznan'd;ı mahsur vaziyette 
bulunan Polonya kuvvetleri, Alman 
kıtaları ile çarpışarak cepheyi yar- $ 
mışlar ve irtibatı temine muvaffak : 
olıırak düşmanla çetin bir harbe tu- i 
tuşmuşlardır. i 

Diğer taraftan Pomor:ı::e ve Poznan'da 
bulunan Polonyıı: ordularının Polonya kuv 
vetlerinin kısmı killlisi ile irtibat temin 
etmiş oldukları Varşova tarafından nesre 
dilen resmi bir tebliğde teyit edilmekte
dir. 

Bu tebliğde bildirildiğine göre Pomor
ze- Koridor ordusu Modlin civarına ka
dar Herliyerek kısmı külli ile irtibat te
min etmiştir. Bu ordu, şimdi Almanlarla 
çetin bir muharebeye girişmiştir. 

Poznan ordusu ise şark istikametinde 
yolunu kesen kuvvetlerle bir kaç kere 
şiddetle çarpıştıktan sonra muntazam bir 
ricat hareketi yaparak yalnız Varşovamn 
cenubu garbisindeki Polonya kuvvetlerile 
temas etmeğe değil, ayni zamanda Lodzu 
istirdat etmei{e de muvaffak olmuştur. 
Varşova ordusu muvaffakıyetle netice

lenen bir kaç çıkış hareketi yapmıştır. 

Bütün diğer cephelerde Almanlar muvaf
fak olamamışlar ve ilerliyememişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri, uğradıkları ağır 
zayiat dolayısiyle faaliyetlerini mahsQs 
derecede azaltmışlardır. 

Almanların Tebliği 

Berlln, 13 (A.A) - Ordu başkuman
danlığının tebliği: 

Şimal ve cenup kollariyle şark ordu
su, 12 Eyl(ll gUnO, düşmanın sert imhası
na devam etmiştir. 

Przemysl'ln iki tarafından llerllyen A-1 
man kıtaları Sambor ve Jalorov'u almış
lardır. Silratli motörlü kıtalar Lvova ka-
dar gelmişlerdir. 

Radom'un cenubunda çember içine alı
nan Polonya grupu artık mevcut değil
dir. Bir çok esir ve harp levazımı elde 
edilmiştir. 

Siviller Bombalanıyor 

........................................... ·---···· 
liğ edilmiştir. 

· Amsterdam, 13 (A.A.) - Allge
meen Hendelsbald gazetesine göre, 
Aacben'in tahliyesi bugün öğleden 

sonra başlıyacaktır. 

GÖRİNGİN 
t·son Nutku .. 

(Başı 1 incide) 
mine karşı Almanyayı mayolarla mu
hafaza etmeye çalıştığını anlamak 
müşküldü. 

Almanya gibi soğuk memleketler. 
de mayo ile gezilebileceğini söy liye
rek bir mukavemet propagandası ya. 
pılamaz. Propaganda ile espri arasın
daki fal'k muvaffak propagandanın 
tabiate, hakikate aykırı olmaması, 
hakikatın bol bol tekrarlanması, izah 

Londra, 13 (Hususi) - Almanla.- olunmasıdır. 
rın Lehistandaki müdafaasız köy, "Espri,, böyle bir davanın arka-
kasaba ve nahiyeleri mütemadiyen sında koşmaz. 

bombardıman ederek halkı kırmak- Açlık için söylenilen sözler de an
ta olduğu mütemadiyen tavazzuh et. cak şişman insanların bile pek mah. 
mektedir. dut günlerde yapabileceği ~eylerdir. 

Amerika sefiri Mister Biddel Açlık propagandası Büyük Harpte 
bu vaziyet hakkında verdiği u- AJmanyada bol bol yapılmıştır. 914 
zun raporda Alman tayyarele- senesinde Almanyada propaganda iş
rinin rastgele her tarafı bombardı - lerini tanzim. işile tavzif edilen mer. 
man ettiğini ve müthiş tahribat yap- kez partisi şefi Erzberger, biribirin_ 
tığını anlatarak bir çok vakalar tes- den habersiz olara'k çahşan 27 büro
bit etmektedir. Bir yerde bir sana- mın faaliyetini temerküz ettirdiği z:ı
toryum, bir muhacir treni, salibi ah- man teşkilatın başına eski sefirlerden 
mer işaretini taşıyan bir yaralı tre- ve mebus Baron Mumm'u tayin ettir
ni, bir çok köy kulübeleri bombar- mişti. Baronun Bü]ük Harp hakkın
dıman edilmiş ve bu yüzde11 bir çok daki faaliyetlerin:ı-'de anlatan hatıra. 
insanlar nahak yere mahvolmy.ştur. ları, harpteki Alman propagandası. 
Bu tüyler ürpertici va.ziyet bütün nın mahiyeti hakkında bir hayli ma
medeniyet dünyasında derin akisler 10.mat verir. 

bırakmaktadır. 1 B aronun hatıratında bilhassa 
D. N. B. Ajansı, Filhrerin umumi ka- açlık meselesi mühim bir 

rargıihınd<ın bildiriyor: me k' · 
Alman ordu3u baskumıındanlığı, Polon- v 1 ışgal eder. Mumm ablokaya 

yalılar tarafından tatbik edilen harp u- karşı şöyle bir propaganda tertibi dü
sulünün varşovanın Leh kumanda heye şünüyor: 
ti taraf;ndan bombardıman ettirilerek si- Al 
vil halk arasında zayiata sebep olunma- manyanın abloka yüzünden aç. 
sının ve nhaliye çete şeklinde teşkilatlan- lıktan neler çektiğini bitaraflara an
ması hakkında emir verilmesinin insani !atmak! 
olmadığını nazarı dikkate alarak, Leh mu Baron bu teklifi yapıyor.Fakat Al. 
kavemetini kati olarak kırnıağa karar man hükumeti tıpkı bugünkü gibi 
vermiştir. 

Polonya hükumeti, bugiin bütün aksi bir istika~et tutuyor. Açlık me-
medeni hükumetlere bir nota ile mü selesini bir nevi spor mevzuu halin-

t d k Al 1 de ortaya atıyor. 
rac.aa e. e.re ma~ arın açık şehir. 
len ve sıvıl halkı mutemadiyen bom- Alman erkanı harbiyesi her şeyin 
bardıman etmekte olduklarını bildir- yolunda gittiğini anlatmak istiyor. 

· b ı Halkın maneviyatını böylece muha-
m. ış ve u muame eyi protesto etmi~-
t r faza edeceğine kani bulunuyor. Bu. 
ır. 

Al nun için sürü sürü alim ve hekimler 
man Zayiatı seferber ediliyor. Makaleler yazılı-

. Dığer taraftan Anadolu .ljansı Zü
rihten şu telgrafı veriyot: 

yor, nutuklar söyleniycr. Şu tez ile
ri sürülüyor: 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 L A N 
20 eylCıl 939 tarihinden itibaren Tünelin saat 21 de k:pa.naca~ı ilan 

Almanlarsa, harpten evvel tahtelba
hirlerini en mükemmel stratejik ~k 
talara yerleştirmişlerdi. Bu yüzcfen 
gemilerimizi himaye altına alıyoruz. 
ve bu usulü hergün daha müessir 
bir hale koyuyoruz. 

Londra, 13 (A. A.) - Times gaze-' 
tesi umumi vaziyetten bahseden baş. 
makalesinde diyor ki: 

A~~n bir rnenbadan bildirildiğine göre 
a ar, Polonyada ağır zayiata uğra

rruşlardır. Zayiat ıniktarı neışredilen ra

kamların fevkindedir, Ölülerin ve yaralı
ların miktarı askeri makamlar tarafından 
neşredilen rakamların o kadar üstünde
dir ki, doktorlar ve hastabakıcılar kfıfi 
~elmediğl için birçok yaralılar bakımsız
lık yüzünden ölm kt d' 

Harpten evvel Almanlar çok ye
mek yediler, çok gıda aldılar, şimdi 
az ve sade yemek rejimi Almanlar L 
çin çok faydalı olacaktır. 

olunur. (7249) UMUM MÜDÜRLÜK 

Heybeliada Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutonhğından : . 

Okulumuza 84 lira ücretle bir ıa boratuar memuru alınacaktır. Lıse, 
sanat ve Teknik okulu rnezunhırından talip olanlar arasınd-ı 551 sayılı 
talimata göre seçme yapılacaktır. Dilekçe ile veya bizzat okul K. lığı.. 
na müracaat edilmesi. (7232) 

Devlet Demiryollarr ve Liman işletme 
1 U. idaresi llcinları 

Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife ihdas edil-
mistir. Bu tarife 15.9.939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

~Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. ( 4470J (7230) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
İnkılap tarihi ikmal imtihan. 21 eyliil perşembe saat 8 de konferans 

salonunda yapılacaktır. 
Askerlik ikmal imtihanları 21 evlulden 15 birinci teşrine kadar ya-

pılacaktır. (7175) 

Harp başladığı sırada Almanla
rın Baltık denizi müstesna bütün de
nizlerde dolaşan iemilerinin tonajı 
1,105,000 idi. Bugün bunların hepsi 
ortadan kalkmıştır. Bir kısmı yaka
lanmış, ekserisi bitaraf limanlara 
iltica etmişlerdir. Almanyanın bita. 
raflar vasıtasiyle istediği maddeleri 
ele geçirmesini azami tahdidata ta
bi tutacağız. Kaçak maddeleri kon
trol sayesinde düşmana muhtaç oL 
duğu maddeler gitmiyecektir. Ve İn
giliz donanması bunu yapmağa ka
dir olduğunu göstermiştir.,, 

Mister Chamberlain, daha sonra 
sivil müdafaadan bahsetmiş, henüz 
memleket bir hava taarruzuna uğra
madığı için bir çoklarının şimdiki 

tahdidattan sıkıldıklarını ve bu tah
didatın eksilmesini istediklerini, fa
kat bu gibi tedbirlerin tecrübe neti
celerine bağlı olduğunu söylemiş, 

tahliyenin muvaffakıyetle yapıldığı. 

"Almanların Polonyadaki ileri harekll
tına rağmen, bu ilerlemenin siyası netice
leri hakkındnki baııı hesapları hayal ol
muştur. Çünkü, haydudun elinde şikanru 
bırakacak bir sulh yapılmıyacaktır. Al
manyanın ne kredisi, ne malzemesi, ne 
maneviyatı mevcut değildir. Pe~in parası 
da pek azdır. Bu sebepten dolayı, Alman
ya yapacağı istihsaline ve bu istihsalini 
başka eşya ile mübadeleye kalmıştır. Gö
ringin ta!rafuruş ifadelerine rağmen, Al
manya, kendi istihsalfıtından da pek mem 
nun değildir ve eşya mübadelesi imkan
ları da mahduttur.,, 

ROMANYADA 
Bükreş, 13 (A.A.) - Bükreş'te 

halka muhtemel hava hücumlarına 
karşı ne suretle korunulacağını öğ
retmek üzere bir takım tedbirler a. 
lınmıştır. Tramvaylar, kül rengine 
boyanmıştır. Gazlara karşı tahaff 

'kt uz 
kurslarının mı arı arttınlrnıstır p 
yitahtn bütün mahall~lerind~k' · a 

1
• 1 ı ço-

cukların vi ayet ere nakli icin h , azır-
lıklar yapılmaktadır. 

p e e ır. 

olonyalı esirlerin ııisbeten az miktar
da olması, Polonya ordusunun ne kadar 
büyük bir şiddetle mukavemet ettiğini 
göstermektedir. Viyanadakl hastanelerle 
mektepler cepheden gelen askerlerle do
ludur. 

Daily Ekpress gazetesinin Amster. 
dam muhabiri, Pragdaki Gestapo 
teşkilatının İngiliz konsolosu ile kon.. 
solosluk memurlarını ve ailelerini 
tevkif ettiğini haber vermektedir. 

Almanya hükUmeti, harp rnasnfı 
olarak 24 milyar mark istemiştir. Bu 
parayı temin için vergileri yüzde 80 
nisbetinde arttırmak icap edecektir. 

Kopenhag, 13 (A.A.) - Amster. 
damdan gelen haberlere göre, İngili7 
tayyareleri tarafından atılan propa. 
gal\da kağıtlarını okurken yakalanan 
ların hapis ve hatta idam cezasilc tec 
ziye edilecekleri Alman halkına teb-

Fakat, bütün tetklklere rağmen 

açlığa kimse alışamadı. 
Mareşal Göringin bu nutkunda ile

ri sürdüğü tezler mahiyet itibarile 
Büyük Harptekilerden hiç de farklı 
değildir. 

Propagandanın bu silahları Büyük 
Harpte kullanılmış ve muvaffakıyet 
kazanamamıştır. Yalnız bir noktadan 
Mareşalin nutkunu tamamen mantı. 
ki bulmak lazımdır. O nokta şudur: 
Almanyanın senelerdenberi tuttu

ğu otarşik politikanın tabii neticesi, 
elbisesiz, sabunsuz ve gıdasız kal. 
maktır. Yalnız otarşi politikası in. 
sanları yalnız çıplak gczmiye, yağ

larını koltuklarının a!tmn sürmiye, 
bedenlerin kadit haline girmesi ile 
sona erse, yine beşer'yet için çabuk 
savuşturulmuş bir kaza telakki edile
bilirdi. Fakat bu noktada Mareşal su. 
suyor. Susması haklıchr. Ciinkü harp 
içinde bir millete her hakikat söyle. 
nemez. 
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TÜRKİYE BANKASI 

'A K T 1 F. 

CÜMHURIYET MERKEZ 
9 EYLÜL 1939 VAZiYETİ 

P A S 1 F. 
TORK TiCARET BANKASIA.S. 

Lira • 
KASA:' Sermaye: 

21.802.488.77 
9.652.457.- bıtlyat Ak~eıd: 

ALT. SAFI. KLG. 15.500.355 
BAf\.'XNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhahfrler: 
Altın Safi Kilogram 678.111 

1.448.743.45 32.903.1!89.22 

953.816.81 

Adi ve fevkalAde 
Hususi 

'1'edavi1ldekf Banknotlar: 

4.217.134.2~ 

6.000.000.-, TESiS _ T ARiHi 1919 
Tilrk lirıısı 1.130.711.96 2.084.528.77 

158.748.563.-
Hariçteki Muhabfrler: 
Altın: San kilogram 10.059.766 14.149.864:.96 

Den.ıhde Mflın evrıtlo nıtkdJye 

!Cnnunun 8 - I! fncl madileterlne 
tevfikan hazine tarafından vAkJ 
tedlyat 

Tamamen yatırılmış • 
sermayesı: T. L. 2.200.00 

10.830.85 . Altına tahvili kabil serbest 
dövizier 

17 .228.027.-' 

Dijter dövizler ve borçlu kllrlrnt 
bakiyeleri 2.968.471.44 17.129.167.25 

'lf'n.ıhde edilen evrakı nakdiye 
"ıaklyesl 141.520.536.- Merkezi: ANKARA 

Hazine Tah-dllerl: 
1"11rıınl1f'ı tıımal"/'f@n sltın olarak 

Deruhde edilen evrak! nakdiye 158.748.563.- nllv@ten tf'dııvOle V'Hedllen 17.000.000.-

kal"Slb~ Reeııkont mukabili UAveten teda. 

Kanunun 8 - 8 inci mııddeterf-
11e tevfikan hazine tarahndan 

vazed. 118.000.000.- 276.520.536.-

vAki tedlyat 17.2211.027.-
Tiirk Lirasw Mevduatı: 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 
141.520.536.-

Senedat Cüzdanı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvnt kabO dı'5vf7:ler 5.873.79 

TİCARf SENEDAT 177.231.980.47 177.231.960.47 nı~ dövizler ve alacaklı kllrlng 

- bakl:veıen 37.925.843.03 
Esham ve Tahvi1at Cüzdanı 

(Deruhte edilen evrakı nak 
~ - (diyenin karşılığı E~hıım ve 

· TahvilAt (ftibart kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvllAt 

Avanslar: ' • 
Hazineye kısa vAdeJf ııvans 
Albn ve Dl5viz üzerine 
Tahvillt Qzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

47.149.fl54.97 
7.559.768.56 

9.024.000.-
11.404.76 

6.290.468.51 

Muhtelif: 

54.709.423.53 

15.325.963.27 

4.500.000.-

16.269.198.63 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Faizleri her. ay ödenen KUPONLU VADELi 
MEVDUAT usulünün temin ettiği menfaat 

• 

rektln ı 461.674.467.14 'Vekt'.in 

1Temmuz1938 t.arihinCJen bil>aren: lıkonto 
haddi % 4, albn üzerine avana % 3. 

ve kolayhklar, mevduat sahiblerinin 
istifadelerine Tahsis Edilmi$f İr. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 470 kuruş olan 100,000 çift ktm
dura kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 18/9/939 Pazartesi 
günü saat 15 dedir. İlk temin.at 22,550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 23 
lira 50 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alına komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be
hemehal bir saat evveline kadar An.karada M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (341) (6807) 

,. * * 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 kuruş olan 52.000 kilo pa-

muk çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 22.9-939 
cuma günü saat 15 tedir. İlk teminatı 5150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
390 kuruşa Ankarapa M. M. lrekaleti satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektupJannı ihale saatinden bir saat evveline kadar An. 
karada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. "369,, "6934,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 525 kuruş olan 15.000 ·metre 
kurşuni kaputluk kumaş kr.ıpalı zarfla münakasaya konulmuştur. İha
lesi 23.9.929 cumartesi günü saat 12 dedir. İlk teminatı 5187' lira 50 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 400 kuruşa An.karada M. M. Vekaleti satı. 
nalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 • 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektup. 
larmı ihale saatinden behemhal bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalına komisyonuna vermeleri. (371) (6938) 

* * · Beher kilosun tahmin edilen fiyatı 235 kuruş olan 60,000 kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulınuştur. İhalesi 25.9.939 pa. 
zartesi günü saat 16 dadır. İlk teminatJ 8300 liradır. Evsaf ve şartname. 
si 705 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti satınalma 
komisyonuna vermeleri. (370) (6939) 

* * Tutarı İlk teminatı Miktan Teslim yeri İhale saati 
Ton Lira Lira 

Babaeski 1040 9360 710 15,30 
Pınarhisar 770 5775 433 16,30 

Yukarda miktarı yazılı odunun münakasası 26.9.939 salı günü Vizede 
tümen satın alma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi Vizede komisyonda görülür. Talip olanlar teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evvel Vizede tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (395) (7123) 

* * 640,000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 38.400 lira ilk teminatı 2880 liradır. Eksiltmesi 27.9.939 çarşamba 
günü saat 16 da Erzincanda askeri satın alma komisyonunda yapılacak
tır. ~artname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarında görülebilir. 
İstiyenlere bir adedi 192 kuruş mukabilinde komisyondan gönderilir. 
İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Erzincanda 
komisyon başkanlığına verilmiş bulunmalıdır. (391) (7124) 

Teslim yeri Tutan 
Lira 

* * Miktarı 

Ton 
İık teminat 

Lira 
~ ----

İhale saati 

:Demirköy 9915 168 744 15,30 
Pınarhisar 43,500 870 3263 16,30 

Yukarda teslim yeri yazılı o1an yulaf 29.9.939 günü kapalı zarfla sa
tın alınacak'er. Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler Vizede tüm sa
tın alma komisyonunda mesai günleri görebilirler .Talip olanların belli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarım Vizede Tümen satın al- · 
ma komisyonuna vermelerı. (388) (7126) 

• • Cinsi Miktarı Tutarı İlk teminat Eksiltme şekli ve tarih ve saati 
Kilo Lira Lira Ku. ----- ~ 

Odun 770,000 l 6,940 1270 50 Kapalı zarf 28.9.939 11 
Kuru ot 310,000 17,050 1278 75 Kapalı zarf 29.9.939 9 

Eksiltmeye konulan odun ve kuru otun miktarı yukarıya yazılmış-

Profesör K. Kömürcan 'ın \ 
Aınell ve tatbik! kambiyo Kr. 35 1 
Muhasebe usulü "dett. bil.Anço 

Telgraf Adresi: 

tatb.,, 122,50 

Ticart malCtmat ve bankacılık Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler: TiCARET 
İktısat İlmi 
ihtısas muhasebeleri "ııirket, sa
nayi, ziraat, banka,, 
Ticari ve mall hesap 1 inci kısım 
Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri "yeni rakam., 
Yeni hesabı ticari "mufassal eser,, 
Mali cebir "istikraz ve sigorta he

, 
Şişli Terakki Lisesi f vatısız t-.a 
1 - ANA • iLK • ORTA ve .. L~.s~ Kl~IMLAR~N~. . '>:il"l) 1 sapları,, kitaplarının: 

Satıı yeri: ikbal Kltabevldlr. 

İstanbul 2 inci iflas memurlu • 
ğundan: Evvelce İstanbulda Sirkeci. 
de Sanasaryan hanında ticaretle işti-

ralebe ka. ydına başlanmışt,r. Her gün saat 10-17 ye kadar mudurJuğc nıuracaat e~ılehılir.( ~~lefo~ .. 4 .. 517)

1 2 - Okula kayıt ve kabul şartlarını gösterir prosepcktüs, istiyenlere bedelsız olarak gondcrıhr. 

1 1 N 1 Ş A N T A Ş 1 Halil Rıfatpaşa konağı ~ 
.. ER K E K Başmabeyndlik konağı ı_:~.-

gal ederken memleket haricine firar 

eden müflis Andonyadis Haralambo. rek alacaklılar ikinci toplanması 
sun masasına gelen İş bankasının is. 5-10-939 perşembe günü saat 11 de 
tediği 21100 lira 09 kuruşun esası i- yapılacağından alakadaranın dairede 
lama müstenit olduğundan 6 ıncı sı. hazır bulunmaları ilim olunur. 
raya kayd ve kabulüne karar verile- J (20392) 

tır. Şartnamesini istekliler her gün Urfada tümen satın alma komisyo. 
nunda parasız alınabilir. Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı aç 
ma saatinden bir saat evveline kadar Urfada askeri satın alma komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. (389) (7127) 

* * Edremit ve Ayvalık garnizonu birliklerinin 75,000 kilo sığır etine 
talip zuhur etmediğinden tekrar eksiltmeye konulmuştur.Tahmi.-ı edilen 
bedeli 16,975 lira ilk teminatı 1325 lira 62,5 kuruştur. Eksiltme kapalı 
zarfla 30.9.939 cumartesi günü saat 8 de Edremitte tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları saat 8 de komisyona tes
lim edilmiş bulunacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün iş saa. 
tinde komisyona müracaat etmeleri taahhüde iştirak edeceklerin ticaret 
odasında kayıtlı olması şartttır. (416) (7271) 

* * Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için aşağıda garnizonları 
hizalarında yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 30.9.939 günü Çanakkalede müstahkem mevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel muvakkat temi
nat ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komisyona teklif 
mektuplarını vermeleri. (415)(7272) 

Garnizonu 

Çanakkale 
Erenköy 
Eceabad 

Miktarı 

Kilo 

100,000 
119,000 

S5,500 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Ku. 

2081 25 
2173 24 
1890 90 

* * 

Tutarı 

Lira Ku. 

27,750 
28,976 50 
25,212 

İha!e saati 

10 
11 
12 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 32 kuruş olan 145,000 metre 
yastık yüzlüğü bez pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 16.9.939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Kati teminatı 6960 liradır. Evsaf ve şartnamesı 230 
kuruşa Ankarada M. M. V . .satın alma komisyonundan aı111ır. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde göstcr!
len vesaikle ve yukarda yazılı kati teminatlarile birlikte ihale saatinde 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri (410) (7235) 

* * Eskişehirde yapılacak inşaata muayyen günde talip zuhur etmediğin-
den yeniden kapalı z'lrfla eksiltmeye konulmuştur. Keşi.f bedeli 74,426 

lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 liradır. ·Kapalı zarfla eksıltmesi 2.10.939 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname ve proje ve keşif evrakı 375 kuruşa adı geçen 
komisyondan alınır. İhaleye gireceklerin bir hafta evvel Hava müste. 
şarlığı altıncı şubeye müracaatla vesika almaları lazımdır. İsteklilerin 
kanunun 2 ve 3 ~Ü maddelerinde yazılı vesai.kle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını belli saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. (414) (7273) 

Orman Koruma Genel Komutanhğı lstanbul 
Satlnalma Komisyonundan : 

ı - Zeytinburnu Orman koruma talimgahı ihtiyacı için 120 ton sö
mikok kömürü 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin A fıkrasına göre pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2480 lira olup muvakkat t-eminatı 185 lira 
90 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 18 eylul 939 pazartesi günü saat 14 te Sirkeci, Demir
kapıdaki Orman koruma satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görü. 
le bilir. 

5 - İstekli1erin, teminatlarını yatırmak üzere ihale saatinden evvel 
müracaat ederek komisyondan vesika almaları. (7262} 

~----.... 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 
devam olunmaktadır. 

2 - İstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534 

..._-. .............................................. , 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak 10 kalem elektrik malzemesinin 16-9-939 Cu

martesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tasarlanmış tutarı ·122 lira 50 kuruş ve ilk teminatı da 10 lira

dır. Malzeme listesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlari1e Gala
ta Rıhtım Caddesi Alemdar Han lkin,ci kattaki komisyona gelmeleri. 

"7220,, 

. . 

KANZUK 
' .. .,. ·-·· ' . . . . ' - .. 

MEVVA···.-ruzu .. .""=-~~ 

Mide, barsak, . karaci- " .:~~~-z~~: 
ğer ve safra yollannı " ---"@P > 

",MEYVA } 

temizler, muannid .in- . ~j.~~-~~./ı 
kıbazlan . giderir. Ha~~ ~. · ~\ı(A~~_!!>< ""i1 

mi teshil eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi · Beyoğlu, İstanbul .. 
' 
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SATIŞ DEPoSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

No. 28 Tel. 43849 

TAN =====-==================== _ U· 9 • 939 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

Şeker Hastahğı Olanlarla Fazla Şişmanllktan ŞikCiyet Edenlere: Bey oiilu B lr lnel Hukuk HAklmllOl nden: . 
Taşcıoğlu Osmanın Taksimde Talimha

nede Sema apartımanının 2 numaralı da

iresinde mukim Fikret Akil aleyhine aç

tığı davada müddei senetler . ibraz ederek 

müddeialeyhin ikametgahının meçhuliye

tine mebni mahkemece 15 gün müddetle 

ilanen gıyap kararı tebliğine karar veril

miş olduğundan mahkeme günü olan 

30-9-939 saat 10 da bizzat veya bilve

kAle gelmeniz muameleli gıyap kararı ma-

Emniyetle 

kuflanabileceğiniz 

. 

KAHZUK -GLUTEN 
Müstahzarları 

piyasaya ~ıktı. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGI - KANZUK 

GLÜTEN GEVREGI (Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESİ - KANZUK 

GLÜTEN PiRiNCi - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 
kamına kaim olmak üzere il~n olunur. 

Kanzuk Glüten Müstahzarlan, Fazla Şiş,manlığa istidadı Olanlar için En Mükemmel Rejim Müstahzarlandır. Vücudu Besler Fakat Şiş,manlık Yapmaz. (20410) 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 
İstanbul perakende aatıf yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat deposu. 

KAY 1 P - Ziraat Bankası İstanbul şu
besinden aldığlm 1307 numaralı kumbara 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. IZMİR Acentamlz TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ~ 

Ömer YARAR 

fındık çerez değil, gıdadır. Avrupalılar ve Amerikahlar her sene 
binlerce ton fındığı bunun için arar ve ahrlar. 

FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERA TiFLERi BiRLiGi 
Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz ve nefis fekilde bütün yurttaşlara takdime hazırlanıyor. 

Hasan Deposu Müdüriyetinden: 

Bazı ticarethanelerde ve. piyasada 

Hasan Glüten mamulatmm ve 

Hasan Özlü Unlarının diğer bir 

müesseseye satıldığmı ve bu se

beple badema işbu müstahzaratm 

çıkmayacağına dair rakiplerimiz ta

rafından kasdi olarak işae edilen 

tezviratın ve yalanların asıl ve esa

sı olmadığmı, bütün Hasan müs

tahzaratmm cihanşümul olan şöh

retile mütenasip bir surette 

gayet nefis olarak istihzar edilme

sine devam edileceğini ve buh

ranı hazır sebebiyle fiatlarında 

da bir zam ve değişikliğin yapılma

dığmı veya yapılmıyacağını Hasan 

müstahzaratını 

olan sevgiri 

olunur. 

seven ve meftun 

müşterilerine ilan 

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

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

kc1rada M. M. Vekaleti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 15 Eylfıl 
939 akşamına kadar müracaat etmeleri ilan olunur. "4366,, "7030,. 

~ 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz ha r p, kıtlık, m uh aceret ve emsali anval 
de zuhur eden hastahklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa ~e
ferb erlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar
d ımcı sıfatile çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayd a k ain 

Kızday Hastabakıcı Hemşireler Mektebi • ı 

dahilinde (Gönüllü Hastabakıcı) yetiştirmek için 

1 birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs a~ılacaktır. Meccani olan bu 
kursa aşağıda yazılı şartları ha iz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandası olmak 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - E n az ilk m ektep t ahsili görmüş olmak. 

K aydedilmek ve der sler hakkında malumat a lmak isteyenler yu
karıda adresi yazılı mektebimizemür acaat e tmelidirler. 
Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 

koşacaklanna kaniiz. 

il ,. ..................................... .. 
Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine : 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSU:GALATA, GÜMRÜK 

SOJ<AK N~ 36 

( Şemsülmek6tip ) 
OKULLAR GÜNEŞi 

Yuva - ilk - Orta Yatılı - Yatısız 
H .. Beşiktaş: Yıldız Tel. 42282 

"t ergun talebe yazılır. İsteyenlere tarifname gönderilir. 

~~------------...;. ____ , 
Dil • Tarih ve Cog"" rafya Fakültesi 

Kağıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığırnlZ müş· 
külat dolayısile kağıtlarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık F C~nkara Edebiyat Fakültesine) Talebe Kaydı 
Hacim.lerimizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntolarla dizmek gi- . akultede bu sene Felsefe Erutit üsü de tesis olunduğundan bir ede-
bi tedbirlere başvurduk. Bu cümleden olarak şimdiye kadar 1 O punto ~ıyat fakültesinde mevcut olması lazım gelen bütün ders zümreleri var-
üzerinden dizilmekte olan ilanları 15.9.939 tarihinden itibaren 8 pun. ~r. Bunlardan ba§ka Alman, İngiliz, Fransız dil ve edebiyatları ayrı 
to ile dizmiye karar verdik. bırer ders zümresi halindedir. 

Hurufatın küçülmesinden dolayı ilanlar hiçbir eksikliğe maruz ' . Fakülteye kaydolunabilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk im-
kalmıyacak yalnız işgal edeceğı yer ve hacim kısa lmış olacaktır. 10 tıhanını vermiş bulunmalt 18.zımdJr. 
punto ile 8 punto arasındaki nisbeti muhafaza için ilanların beher Talebe kaydına 15 EylUl 9:~9 tarihinde başlanacaktır .. 
santiminden şimdiye kadar tatbik. edilmekte olan tarifeden yalnız 10 Fazla izahat almak için Direktörlüğe müracaat edilmesi ilan olunur. 
kuruş fazla ücret alınacaktır. r (7253) 

~etice itibari1e bir ilanın 10 punto üzerinden dizil~esil~ alına. R 1a D • I • 
cak ucret; ayni nanın 8 punto ne dizilmesinden aıınacak ucretın aynı , _ esmı aıre erın Nazarı Dikkatine_ 

1 
olacaktır. 1 

d v Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan lıleri Bürosundan: 
.. Elimiz~e. ol.mıyan sebeplerden dolayı vaki bu e5işikliği ma. 

zur gormelerını rıca ederiz. Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eylfilden itibaren 

~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~ı~ ı ilan~~azclclerden beh~ilfin~~ancak ~i~r tane ~rilece~ gaz~~ 
t b. r.... d il 1 ıdarehanelerinden blldirilmis olmakla alakadarlara arzolunur 

Maslakta Askeri Prevantöryum Ba~ a ıp 19'." en: J11 
Bir kalorifer t · · alı k t isteklilerın yukardakı adrese ·· 1 .. .. , - r a eşçısı naca ır. mu.. .::>aJubı ve .Neşrıyat Muduru Hali1 Lüttü OOROUN CU G . 

racaatları. (7193) • · azetecilik ve: 
NesTıvat T . L. S. Ba~nJdılh vel' TAN Math11aın 


