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5 ICUIUŞ GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

• 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallfmler1n w mektep tal.ı>esinJD en kuvvetli yar
iımcısı, çoculun en zenıtn kiltQphanesldir. Cocutunu ae
ven her babanın yavru.suna vereblleceii en güzel hediye
dir. Müessesemiz tarafından ne§l'edilrniştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Chamberlain H itlerin Nutkuna u 
Cevabı Verdi'' Zafere Kadar Harp,, 
Sovyet Miidahalesinden Sonra Romanya 
Ve Karadeniz Yolu, Almanya için Kapandı 

Jltınlfm VOROŞILOF. 

Italyanlar Yunanistan 
Hududunda Bulunan 
Kıtal~rını Çekiyorlar 

Sovyet Askerleri, Polonya - Macaristan Hudut 
Mıntakasının l19alini de Tamamhyorlar 

Londra 20 (Huıuıl) - En ıon 
haberlere göre Polonyaya giren 
Sovyet kuvvetleri Polonya - Ro
manya hududunu klmilen itıal 
etmiı bulunuyorlar. Hatti Sov
yet askerlerinin Macarlıtana da 
111uvualat ettikleri bildirilmek
tedir. 

-H--11-L-1-1-1-N--ı Dijer taraftan Rus kuvvetlerinin 
Lewawun şimali şarki ve cenup ha
valisine varmış oldukları bu çok 

ki remıt maJı:amat, Sovyet R1J1Yanın 
müdahalesi haldunda katı bir hüküm 
vermek ııruının henüz hul~l etme
diğini bildirmektedJr. Mişter Cham
berlain de bugün Avam Kamarasm.. 
da bu yolda söz söylemiştir. Londra. 
da hüküm süren kanaate göre Al
man - Sovyet ademi tecavüz paktı 
bu meselelerle meKUl olmamış, bu 
hadiseler paktın imzasından sonra 
kendini göstermiştir. 

Kati Hudutlar 
:::-=~~~-P.'Jll~Wı~~~~~~l.J1;~j&.L'Q~)fiil'ilı~~f~iilü.i1İiiiiiiti~iiliMf8Fi~i'iifii~----... 

1 gösteriyor. liği, Rusyanın 1919 Jaki hudut haı: 
Bugünkü Alman resmi tebliği Al. 

manların Polonyada işgal ettikleri tını tesis etmeyi istihdaf ediyor ve 
onun için Leh - Ruıne:ı hududu gl

Cepheden resim: Alman tec8\·U~ ~arşı hala şiddetli bir mukavemet gösteren Polonya u..._., saz 
maskelerini takarak mevzie siraıeğe hazırlanıyorlar. 

Ya.saı.-: il. Zelıeriya SERTEL 

H itlerin Daıızlgte irat ettiği 
ıon nutuk on beş gün içinde 

Polonyayı haritadan silen bir fatihin 
ll1ltku dejildir. Hitler bu defa bir 
fa$ı ~i değil, daha ziyade başladı. 
jı harbin kendisine Uzİrladığı sür. 
prizleri &e7.en endişeli bir devlet a
damı gibi konuşmuıtur. Bir fatih ıi
bl ordularını nerelere sevkedeceğin
den Ujil,. demokrasilerin taarruzuna 
kUp keıdisini nasıl müdafaa~
jinden bahsetnilftir. Nutkun bu U

mumi havası bilhassa k.;yde 18yan. 
dır. 

Hitlerin Danzig nutkundan anla11-
lan ikinci hakikat şudur: Almanya 
prka doğru siyasetinden şimdilik 

vazgeçmiftir. Büyük imparatorluk 
hulyalannı bir kenara bırakmıt gö
rünmeği tercih etmektedir. Şimdilik 
hedefi Almanyayı bu uzun ve yıpra. 
tıcı harpten sağlam ve muzaffer çı
karmaktır. 

Bu vesile ile Almanyaııın Sovyet 
Rusya ile akdettiği ademi tecavüz 
misakının hakiki mahiyeti de mey
dana çıkmııtır. 

Almanya, Sövyet Rusyayı şimdilik 
bir düşman olmaktan çıl(armak için, • 
Ukrayna hulyuından vazgeçmeji ka. 
bul etmiştir. Sovyet Rusyayı temin 
için de Polonyayı işgal münuebetile 
garbi Ukrayna ve Beyaz Rus vilayet
lerinin Kızılordu tarafından ifialine 
ve Sovyet i§lalinin Romanya hudu. 
dunu kapayacak surette Macaristana 
kadar uzanmasına muvafakat etmiş. 
tir. Bu muvafakatin içinde Roman
yayı işgalden sarfı nazar fikri de 
mündemiçtir. 

bazı yerlerden çekildiklerini ve bu bi Leh _ Macar hududu da Sovvet .......... 
yerlerin Rus askerleri tarafından iş. kuvvetleri tarafından işgal olunac~ ATINADA ...... 
gal edildiğini teyit etmektedir. Diğer 

tır. Ye Romacla Birer 
Tebliğ Neırecllcl 

taraftan Rus işgal mıntakası ile Al- Diğer taraftan Alman mahafili, 
man i11al mıntakasının tamamen Hitlerin Sovyet Rusya ile Almanya 
tahdit edilmiş olduğu da haber veri· arasında doğrudan doğruya teması 
liyor. Fakat hudut hattının nereden bulunması aleyhinde oldujunu AUna, 20 (A.A.) _ Hariciye Ne-
geçıtiji henüz tavazzuh etmemiştir. söylemekte ısrar ediyorlar. Bu te- zareti şu tebllli neşretmiştir: 

Şark Yolu Kapandı masa mani olmak için ne yapılacağı "Avrupanın buıünkü vaziyetinde 

Bugünkü Le Temps gazetesi, Sov
yetlerin Polonyayı işgalinden ehem
miyetle bahsederek Sovyet askerle -
rlnin yaptıklan hareketlerle Roman
ya ile Almanyanın doğrudan doğru.. 
ya temaslarına mini olduklarını ve 
Galiçya petrol merkezlerinin en mü. 
himlerini ele geçirdiklerini anlatıyor 
ve daha sonra Rus müdahalesinin 
Almanyaya karşı Romanya ve Kara. 
deniz yolunu tamamiyle kapamıı ol
dufunu ilive ediyor. 

-Bu inkişaflar dolayısile, Londrada. 

dikkatleri iki memleket arasındaki , 
ve araya ne biçimde bir hükumeti münasebetler üzerine çevirmeğl fay-
hazıra konacağı henüz anlaşılmamış. dalı gören Yunan ve İtalyan hükft- • 
tır. metleri, bu münasebetlerin samimi 

Fakat bugün Almanyadan J'.losko- bir surette dostane olduğunu ve kar- ' 
vaya dört Alman zabitinin hareket et şılıkiı tam bir itimattan mülhem bu-

lunduğunu müşahede ve tesblt et-
miş olduğu bildiriliyor. Bunların AL mekle bahtiyardır. Bu hiS1iyatın ba- , 
man - Sovyet Rusya hududunu mü. riz bir delili olmak ilzere İtalya hü-
zakere edecekleri bildirilmektedir. kı1meU Yunanistan - Arnavutluk 

Fransanın Moskova sefiri bugün hududundaki askeri kuvvetlerini u- 1 

Rusya Başvekili M. Molotof ile görü- zaklaştırmaia karar vermiş ve Yu- ı 
nan hüktlmetl de buna benzer ted- • 

şerek Sovyetlerin Lehistana müda. birler ittihaz etmek üzere bulunmuı-
haleleri hakkında mal\lmat i.s.temiş. f tur." 
tir. Ayni tebllf dün akşamki İtalyan İ 

(Sonu: Sa. 6, su. 5) gazetelerinde de intişar eylemiştir. t ........... ....... ............ 

Almanyada isyan 
Hareketi Büyüyor 

----0--

BOHEMYADA 

Yüzlerce Klıinin 

ördürüldüğü 

Teyit Olunuyor 
Londra, 20 (A.A.) - Reuter: 
İstihbarat Nezareti bildiriyor: 

ŞARK- GARP CEPHELERiNDE VAZIYET 

3 Polonya Ordusu 

Muhtelf Cephelerde 

Mukavemet E•yor 

Alman Orduları 

aşkumandanı Garp 

Cephesine Giffi 

Hitlerin nutkundan anla'1ldıAJna 
göre Almanya, garp devletleri ile 
harp halinde bulunduğu müddetçe 
Sovyet Rusyayı kendisine dü~man 
yapmamıya karar vermiştir. Bu se. 
beple, şarkta Sovyet Rusyanın men
faatlerine dokunmamayı esas itibari. 
JI kabul etmiftlr. Sovyet aııuı 

17 eylul pazar günii, Bohemya ve 
Moravyada bir ihtilal hareketi çık

mıştır. Bu ihtilal hareketine bir kaç 
gün evvelinden, Pr.ıgda amele teza
hürleıri takaddüm etmiştir. Bu ame
le tezaaürleri, cumartesi akşamı halk 
lle Airn.ııı,. makffllları ve bilhassa S. 
S. ler ~ Elıdi çarpışmalara ın.. 

Londra, 20 (Hususi) - Polonyada 
harp devam etmektedir. Polonyalıla
nn henüz teslim olmıyan üç or
dusu da muhtelif cephelerde muka
vemete devam ediyorlar. Alman teb
liği Bzura harbinin kati neticeye va
rarak tarihin en büyük imha harbi 
olduğunu kaydediy.orsa da Polonya 
kaynakları harbin henüz bitmediğini 
anlatıyorlar. Varıova müdafaaya de-

Paris, 20 (Hususi) - Garp cephe
sinde tam sükunet hükiim sürmekte. 
dir. Fransız gazeteleri, Almanların 
şarktan mütemadiyen kuvvetler ve 
tayyareler getirdiklerini 'haber veri
yorlar. Askeri muhabirlerin ehem
miyetle kaydettikleri bir nokta, Fran 
sız erkanı harbiyesinin Almanya ta
rafından Belçikaya karşı vuku bula. 
cak her tecavüze karşı, son derece u-

~ ... l a Sa: 1, SU: C) (Sonu Sa: 8, Sü: S) ( Sonu Sa. 1 Stl. 1 ) 

lngiliz Baıvekili Dedi ki: 

Bizi Hiçbir Tehdit 
Hedeflerimizden Asla 
Geri Çeviremiyecektir 
General Gamelin, lngiltere Müdafaa Nazırı ve 
Fransız Ordu Şefleri Dün Pariste Toplandılar 

Londra, 20 (A. A.) - Başvekil lonya ordusu üzerine Alman tazyikı 
Chamberlain, bugün öğleden sonra ve Polonyalıların mukavemeti de • 
Avam Kamarasında, harp vaziyeti - vam eylemiştir. Ve Polonyanın bir 
nin ve umumi vaziyetin haftahk bi· çok noktalarında hali da devam ey
lançosunu yapan beyanatta bulun - lemektedir. Polonyada bugün, mese
muş, ve şu sözleri söylemiştir: la Varşova gibi teslim olmak isteme-

"Geçen hafta içinde vukua gelen yen mukavemet adaları hala mev _ 
hadiseler, o derece büyük ehemmi - cuttur.,, 
yeti haiz bulunmaktadır ki, bunların Sovyet Müdahalesi 
harbin mukadderatı ve diğer memle-
ketlerin hattı hareketi üzerinde ya • Mister Chamberlain, burada Sov. 
pabileceği tesirleri ölçmeğe henüz yet mudahalesine işaret ederek şun. 
vakit bulamadım.,, lan söylemiştir: 

Başvekil, bundan sonra Polonya. "Şark cephesindeki harp üzerine 
daki askeri vaziyeti bildirmiş ve de- kati tesirler icra eden bir hadise, ı '1 
miştir ki: eylulde vukua gelmiştir. Bu hadise, 

"Geçe11 bütün hafta zarfında, Po- {Sonu Sa: 8, Sil: :!) 

EN SON DA KiKA 
Paris, 20 (Hususi) - Askeri ma hafilin büffin dikkati Belçika ve 

Hollandaya dikilmiştir. Sebebi, Almanyanın bu hududa yakın o
lan Ahen'de yaptığı tahşidatın, şüphe verecek bir mahıyet al. 
masıdır. 

Fransa erkinıharbiyesi, Almanyanın Belçika veya Holanda bita
raflığını ihlal etmesi ihtimalini her dakika gözönünde bulundur
makta ve bu ihtimalin ilk tahakkuk alametlerini gözetlemektedir. 
Almanya, Belçika veya Holandanı n bitaraflığını ihlale ve bu mem
leketleri çiğnemeğe teşebbüs ettiği takdirde, İngiltere ile Fransa der. 
hal mukabil tedbir alacak ve bu memleketlerin yardımına koşacak
tır. Buna göre her tedbir alınmış. ve 1914 de olduğu gibi yardımın 
gecikmemesi için her hazırlık yapılmıştır. 

Tan. makinesindeki busus! tertibat ayestnde bu .Otunda ber li1n en son da
kika ıelen haberleri verecektir. Haber olmadılt l((ln bu kısım boe kalacakm. 
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PENCEREMDEN 

Onu Aşk, Bunu 
Harp Kaçırdı! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Haritadan bir kere daha silinmi~ 
olan Polonya, ilk inkıraz fela

ketine intihap osulile memlekete ya. 
hancı milletlerden kr:ll getirmeyi ka. 
bul etmesinden ve bu kralları guya 
niifnzsuz yaşatmak i!;İn de diyet 

Mektepler 
Pazartesi 
Açılıyor 

meclisindeki her ınebmıa kayıtsız, İstanbuldaki bütün mektepler pa
şartsız , ·eto hakkı vermesinden do. zartesi günii tedrisata başlıyacaklar. 
layı namzet olmu'.jhı. dır. 19 eylıil akşamına kadar orta 

Bu daima betbaht memleketin ,'). mekteplerin birinci sınıflarına nam_ 
rijinal bir usul olarak kabul ettiği ıet olarak kaydedilen ilk mektep me
seçmc Kral getirme adetinin il.k 1 z~nl~rının miktarı 7111, liselerin bi
nıahsolü Du~ d' Anjou'dur. Başka hır rıncı sınıflarına namzet olarak kay. 
münasebetle ' 'e yine ''Tnn,, sütunla· dedilen orta mektep mezunlarının 
rında yaznu~tık: Bu zat Fransa kra. miktarı 2457, orta mekt.epl.erln muh
lı İkinci Hanrinin meşhm· f'athcrine telif sınıflarına nakil suretile yeniden 
de 1\ledicis'den doğma oğlu idi. Po- kaydedilen talebenin miktarı 3032, 
lonya tahtını babad:mJ dededen knl. liselerin muhtelif sınıflarına kayde
nıa bir miras olarak i~gal eden İkin. dilen talebenin miktarı ise 865 kişi. 
ci Sigizmondun varis bırakmadan öl· dir. 

nıesi üzerine Lehler bir kral aramıya Bu yeni talebe ile bernber, orta • 
kalkışınca Katerin, F .rnnsa tacını ta. tedrisat müesseselerinde e\rvclce ka
şıyan büyük oğlu Şarl gibi kiiçük oğ. yıtlı olup da bu sene kayıtlarını tec. 
in Hanrinin de bir taht sahibi olma. dit eden talebenin okutulması için 
sını istedi, ayni zamandn Avuı.turya mevcut lise ve orta mekteplerden 
imparatorunun Polonyıı tahtını ele başka bu seneden itibaren tedr-isata 
geçirmeo;i ihtimalinden korktu, Türk. başlamak üzere yeniden iki orta 
!erin yardımile Hanriyi Polonya IHa· mektep. 30 da şube açılacak ve bir 
h seçtirdi. kısım orta mekteplerde de, binasızhl{ 

Duç d' Anjou veya Prince de Va- yüzünden çift tedrisat yapılacaktır. 
lois unvanlarını taşıyan Hanrl o ~ı- Bunun için İstanbul erkek, Çam
rada Prenses Kondeye fışıktı. n u ka. hca ve İnönü kız !iselerile, fatanbul , 
dın için yanrp tutuşuyordu. P olonya. Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy. Çapa, 
ya gitmek, yirü canından cUda düş · Göztepe kız, Taksim, Yenikapı. Re. 
rnek demekti. Fakat anasının n üfu. yoğlu, Zeyrek, Karagümriik, Bakır.
zundan iradesini kurtaramadığı için köy erkek orta mekteplerinde. ye. 
bu ayrılığa tahammiil etmek mecbu- mekhane, laboratuvar ,sınıf ve idare 
riyetindeydi. Ayni zamanda Lehlerin odalarında yapılan tadilftt neticesin
istiklale aşık, milliyctlerilc mağrnr de 30 sınıflık yer temin edilmiştir. 
bir taife olduklarını da anlamıştı. Muhtelif mekteplere namzet olarak 
Çünkü Polonyaya kral seçildiğini kaydedilen talebeler arasında da ye. 
müjdelemek ve resmen tehliğ etmek niden bir taksim yapılacaktır. Bu a· 
üzere Parise gelmiş olan lıeyet bu in. rada P endik orta maktebine dev~m 
tihabın m uteber olabilmesi için bir eden kız talebe Göztepe orta mekte. 
takım şartlar koşuyor ve bu şartla. bine, Kadıköy üçüncü orta mektebi
rın bir senet imzalamak surctile ka· ne devam eden kız talebe Üsküdar 
bul edilmesini istiyordu. ikinci orta mektebine nakledilerek bu 

Krallara teklif yapılanuyacağı a. mekteplerin muhtelltllk vasıfiarı 

kidesini taşıyan P rens Jlanri, ilkin kaldırılarak munhasıran erkek tale. 
surat asmak , P olonya heyet ini bu beye t ah sis edileceklerdir. 
tavrile susturmak istedi. Fakat he. Üsküdar kız, Beşiktaş ve Kasım
yet azasından Yuvan Zoborovski paşa erkek orta mekteplerinde şim
birden sinirlendi: diye kadar namzet olarak kaydedi -

- Asaletmeap, dedi. Prenslikten lenlerin miktarı mekt<!bin istiap had. 
krallığa geçebilm~ için şartlarımı. dini aşmış bulunmaktadır. Bu tale
zın kabulü lazımdır. Ya evet, ya ha. belerin okutulması için bu iki mek
yır, deyiniz. Evet, dersenız huzuru· tepte de çift tedrisat yapılacaktır . 
nuzda diz çökeceğiz, sizi haşmetmc. Senelerdenberi çift tedrisat yapan 
ap hükümdarımız olarak selaınlıya. Cağaloğlu orta mektebinin üst katı
cağız. Hayır, derseniz bu radan süku. na ilave edilen bölmı?lerin insaatı bit. 
netle ayrılacağız, şartlarımıa şükran tikten sonra bu mektebin çift ted~·i
ilc kabule hazır olanlarla göriişmiye satına nihayet verilecektir. 

gideceğiz. Beşiktaşta Feriye saraylarında ve 
Prens Hanri, yine anasının ib rami. Şehremininde beşer dershaneli bi-rer 

le ve Fransa siyasetin e hizmet etmi~ orta mektep açılacaktır. 
olmak düşUncesile nihayet b oyun eğ· İttihaz edilen bu tedbirle.- sayesin
di, eline tuto§turulan senedi imza. de bu sene mektep haricinde tek bir 
Iadr, asaletmeaplıktan haşmetmcap. talebe kalmamış olacaktır. 
hğa ge~ti ve Polonya tahtına otur. Normal tedrisat yap.1n mektepler-

du. de sabahları saat 8 de, çift tedrisat 
Fakat • o devirde Lehistan pa~i· yapan mekteplerde sabahları 7,45 te 

tahtı olan • Karakovideki kral şato. derslere başlanacaktır. Bir kısım ıa. 

su ona zindan geliyordu, gözü hep 

Paris yolunda idi, Boyuna Fransayı 

ve candan sevdiği Prenses Kondeyi 

düsiinüyordu. 'Memleketi anar'.?i için. 
de~tutmak ve kendi iplil ... lerini hu sa· 

yede eğirmek istiyen Polonya asilza. 

deleri ile asla uyu5amamı~tı. 
iste bu vaziyette tacım, tahtını ter. 

ke karar verdi, en yakınlarına bile 
sezdirmeden bir haziran gecesi Kara. 
kovi satosunun gizli merdh•eııinden 
indi) ;·anına bir kaç sadık aclamını a
larak Avusturya hududuna doğru sa· 
\•Uşup gitti. Polonyalrlar, uğrunda ni. 
ce nice kanlar dökiilen, h ani.imanlar 
yıkılan krallık tacını höyle kendili
~inden atıp kaçan Fr:rnsı,, prensin 
arkasından hayran hayran baka kat. 

nuslardr. 
iakat Polonya tarihine, o milletin 

basında bulunmak '.?erefini - bir a~k 

. ~ 

lebeleri uzaktan gelen Istanbul erkek 
İstanbul kız, Kandilli, Çamlıca, E
renköy kız liselerile Göztepe ve Üş. 
küdar üçüncü orta mekteplP.rinde 
8, 15 te, çift tedrisat yapan Üsküdar 
ikinci orta mektebinde sabahları sa
at 8 de derslere başlanacakhr. 

Öğleden evvelki zamanlar tama. 
mile tedrisata hasredilecektir. Öğle
den sonraki mesainin mühim bir kıs 

mı laboratuvar, tatbikat ve umumt 

bilgilere tahsis edilecektir. 

İlk mekteplerin de derse başlama 
zamanları tesbit edilmiştir. Bu m ek. 
tepler de her gün saat a de açılacak
lar, saat 8,30 da derse başlıyacaklar. 
dır. Tedrisat her gün saat 15 te bite
cektir. Öğleden evvel dört saat, öğ. 
leden sonra bir saat tedrisat yapıla
caktır. Mütebaki zamanlar serbest 
çalışmalara ve tatbikata hasredilecek 
tir. 

TAN 

istanbul 
Mektebi 

Ekmekçilik 
Açılacak· 

Ekmek lçin Bir Nevi Un Teshil Edilecek ve Bu 
Undan Yapılan Ekmeğe Şehir Ekmeği Denilecek 

Maarif 'Tekaleti mesleki tedrisat miidüri.i Rüştü, 
BelNli:'·eyc ~iderek açılması diişüniilen ekmek fab
rikası etrafındaki mesai hakkında izahat is temiştir. 

Bir ckmekdlik mektebi açmak tasavvurunda olan 
\'laarif V ck:"ı!cti, bu izahattan istifade ederek mek
tebi ona göre tesis edecektir. Vekalet, bilhassa harp 
sıralarında l<cndilerinden istifade edilmek üzere, 
ml"ktche iazla miktarda kadın talebe almak fik· 
riııdcdir. 

~ınncsince hu nümuneler üzerinde yapılacak tetki
katl:ı her niimunenin gıdai kıymeti tesbit ed ilere!c 
bunlardan birisi şehir ekmeği olarak tercih edilc
Cl"Kt ır. Bi:i~ ·Jeliklc bugUnkii ekmek fiatile gıdai kıy· 
mcti daha yüksek bir ekmek temin edileceği ümit 
tıd ilnıektedir. 

E kmek liyah inecek 
Plya<:amıza getirilen iki yüz ton buğday 5,34-4.15 

kuruştan satı]mıştır. Mevrudatın artması ve mah
suliin bolluğu scbebi1e buğday fiatJarında 4 _ 5 para 
düşiiklilk C\lınuştur. Buğdayın düşmesi birkaç gün 
devam eder veya düşüklük yüksekliğe inkılap et
nıezso tm ve ekmek fiat]arının da düşmesi ihtimali 
vardır. l\1ikset denilen kepeğin ihraç edihnesinden 
dol~yı mı fiailarının yiikseldiği doğru değildir. Ka
ba kt'pt>k fintı normaldir. Yalnız miksetin 72 kiloluk 
çuv:ılı 180 dc•n 90 kuruşa dü~tiiğü için dcğirmenci
lcı· aradaki farkı un fiatlarına yüklemeğ'c c;alışınak
t:ıdır. 

Şehir ekmeği çıkarılacak 

De~irmencilerle fırıncılar dün Belediye İktısat 

l\füdiirliiğiınde bir toplantıya davet edilerek kendi

lcrile tek un tipi Uzerinde görüşiilmüştiir. Belediye 

ltımyahanc müdürüniin de hazır bulunduğu bu top· 

tantıJa, değirmencilerin hazırlamış oldukları iiç un 

nıimum~si tetkik edilmiştir. Verilen karara göre hu 
iiç nümunedcn birer çeşni hazı rlanarak nümu neJi!t 
t'kmelder imal edilecektir. Sonra Belediye kimya-

POLiSTE: 

Mali işlerle Meşgul 

Olacak 
Şube 

Yeni Bir 
Kuruldu 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
döviz kaçakçılığı işlerile meşgul ol
mak üzere bir "Mali Şube,. tesis e
dilmiş ve bu şube faaliyete başlamış

tır. Mali şube ilk iş olarak Galatada 
Havyar hanında faaliyette bulunan 
bir kaçakçı şebekesini su'ç üstünde 
yakalamıştır. Bu sebeke Teosirestos 
Filip ve Hayim isminde üç kişiden 
mürekkeptir. Bunların üzerindı;ı 10(') 
küsur İngiliz lirası, 1500 liret, :rno 
drahmi yakalanmıştır. Paralar mUsa
dere edilmiş, suçlular asliye beşinci 
ceza mahkemesine verilmislerdir. 

Er oin Kaçakçıs ı Kadın 
Galatada oturan sabıkalı eroin ka. 

cakçılarından Fato ismindeki kadın 
dün yakalanmış, üzeri arandığı za
man 15 paket eroin bulunmuştıır. 

Bir Tramvay Yoldan 
Çıktı 

Sirkeci ile Topkapı arasında işle
yen 578 numaralı tramvay Çapadan 
geçerken yoldan çıkmıstır. Arab.ıı 

Çapa kız muallim mektebinin bahçP 
duvarına çarpmış , arabanın camları 

kırılmış, nüfus zayiatı olmamıştır. 

Atinanın Muhakemesi 
Genç kızları ve kadınları fuhşa tes.. 

vik etmekten suçlu Atina, Katin~. E
leni ve Anastasya hakkındaki duruş. 
mıya dün devam edilmiştir. İddia 
makamı bu suçluların tecziyPsini i<.-
temiştir. Muhakeme suçluların mi.ı. 
dafaalarının yapılmaları içın başka 

güne bırakılmıştır. 
---oı---

Sofyada Bir Hadise 
Dolayısiyle Tezahürat 

Sofya, 20 'A.A.) - Bir Yahudi ma. 
ğazasında vuku bulan bir hadise ü
zerine b üyük bir kalabalık toplanmış 
ve bazı ~uhitlere mensup gene kim
selerden mütesekkil gruplar şehir so. 
kaklarında tezahüratta bulunmuşlar

dır. Polis bunları dağltnıı~ ve elli ka
dar tevkilat "yapmıstır. Bunlar vila. 
yetl~re gönderilerek nafıa islerinde 
mecburi hizmete konulacaklardır. 

Polis idaresi bu mıinasebetle neş

rettiği bir tebliğde, hicbir tezahürü 

müsamaha ile kaqılamıyaca,~ını ve 
nizamı bozanlara karşı şiddetle ha. 
reket edeceğini bildirmektedir. 

İslanbuldaki 
Kütüphaneler 

Yakında Açıhyor 
Maarif Vekaleti bütün kütüphane. 

!erdeki kitapların umumi bir fihristi
ni yaptırmıya karar vermıştir. Avru. 
pada harp başladığı için f stanbul kü
tüphanelerinde ihtiyati tedbirler a
lınmasına lüzum görltld Liğiinden bu 
iş teahhur etmiştir. Bununla beraber 
ihtiyati tedbire tabi tuttılan yazma 
ve nadir nüshalar kütiiphaneler ta
ranndan sanaırnara yene.;ıL ınıırM:u, 

m emurlar bu kitapların adlarını ve 
bütün evsafını. sayfa ve minyatür a. 
detlerini beş cetvel halinde nazırla

mışlardır. 

Yakında kütüphaneler Eıc:ılacağı i
çin eğer kitapların fihric;ti :vapılmıya 

başlanırsa bu cetveller esas tutula · 
caktır. 

Arşiv dairesi kapanmamıı.tır. fsti. 
yenler arşiv dairesinden istifade ede· 
bilmektedirler. 

Kültürpark Her Vakit 
Açık Duracak 

İzmir, 20 (A.A.) - İzmir beledi -
yesi Kültürparkın gerek şehir, gerek 
mülhakat ve hatt§ bütün memleket 
için temin ettiği istifadeyi nazarı dik
kate alarak bu gece kapanacak olan 
Dokuzuncu Enternasyonal fuardan 
sonra da Kültürparktuki müzeleri, 
tiyatro ve eğlence yerlerin~, bil
hassa eocuklar icin oı.iyiil< bır !!lh

hat ve ~eşe yuva~ı olan Lunaparkın, 
gazinoların ve parkın diğer ak<ıamı
nın açık kalmasına k;ırrır vermiştir. 

Bu suretle fuarın kapanısı devlet 
ve vilayet pavyonlarile diğer t~~rı:,et 
payonlanna i-nhisar edeC'ck, Kultur
park, diğer bütün kültiir ve e~~ence 
yerleri de İzmir halkına ve harıçten 
ziyaretçilere acık kalacaktır. 

r----....... -·---------..... , 
BORSA İ 

1 
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Londra 
Nevvorlc 
Patis 
Milıino 

Cenevre 
Amı;terdam 

Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sofy:ı 

ÇEK.Ltm 

5.24 

68.770 

BELEDiYEDE 

Dökmecilere Verilen 
Mühlet Bitti Ocakları 

Mühürlenecek 
Belediye tarafından dökmecilere 

verilen bir aylık mühlet bitmiştir. 

Bunlardan hiçbirisi daha dükkanını 
başka yere nakletmediğinden Bele
diye dökmccilere ait ocakların mü. 
hürlenmesi lüzumunu dün akşam E
minönü kaymakamlığına yazmı~tır. 
o ... l·---... ....... q .:.:.-- ...ı;.:1._"'_,,,,_,,. t..-~-T'V'I~ 

bu dükknnlarda ocak yakan nya.cak

lardır. Fakat tesviye vesair işleri bu 
dükkanlarda, daha bir müddet için 
yapabileceklerdir. 

Tica ret Klübü 
Taksimde yapılacak içtimai mües

seselerden ticaret klübünün inşası 

hususunda şehrimiz tüccarlarının 

yardımlarına müracaat edilecektir 
Bunun için tüccarlar bir toplantıya 

davet edileceklerdir. 

Halk Hamamı 
Belediye, Balatta açmağa karar 

verdiği halk hamamının l'trafını is
timlak ederek tanzim etmeğe karar 
vermiştir Bu civardaki arsa ve evle. 
rin kıymetlerinin tesbiti dün vergi 
şubesine yazılmıştır. 

Boşanma Davalarında 
Sulh Te§ebbüsleri 

Adliye Vekaleti, boş:ınma davala
rında sulh mahkemel!!rinoc yapılım 
sulh teşebbüslerinden knçmın barış. 
ma ile neticelendiği ve kaçının teşeb. 
hüsün akamet.ile sona erdiğini tesbi
te karar vermış ve Cümhuriyet Mtid
deiumumi liklerinden bu hususta ma
lumat istemişti.İstenılen bu malumat 
gelmiş ve neticesi tesbit edilmistir. 
Alınan neticeye göre 936, 937 '933 
seneleri zarfında bı'lu Ih h mum su ma -
kemelerine 21.236 adet sulh tesebbü. 
sü davası ikame edilmiştir. B~nlar. 
dan 20·472 adedi sulh teşebhüsü~ün 
akametile ve ancak 764: adedi taraf
ların barışmalarile neticelenmistir. 

Sulh teşebbüsünün akameti~e ka
rar verilenlerden 9287 si boşanma da 
vası ikame etmiş ve bunlardan 777lı 
boşanma ile neticelenmıstir. Geri ka. 
\anlardan 908 i reddedilmiş ve 608 de 
takip edilmediğinden miiracaate bı
rakılmıştır. Sulh teşe bbüsü davası a. 
çanlardan boşanma için milracaat e. 
denlerin nisbeti yüzde 43.27 dir. 

~u ile deg~ il bir felaketli harbin ib· zor , • 
ramile • terkedip giden bir zatın is. 
mi daha girecekmiş. Şimdi kan ve a. 
teş içinde bir istila harbinin her tür
lii fecaatini tatan Polonyalılar bu
nu da gördüler ve Romanya toprak· 
larına sığınmak ıztırarında kalan 
Cürnhurrei:slerinin ardından meli'ıl 

• Prag 
Ayasofya Müzesı K d Madrtd 

Adliye Vekaleti alınan bu netıce 
Üzerine lüzumlu kanunların değişti
rilmesi etrafında tetkiklerine başla
mıştır. 

lncliıl bnktdar. 
Yine tekrar edelim: Tarih. ufnk 

t efek yeniliklerle tckorı·iir edip du. 

Tanzim Ediliyor lzmir Fuarı apan 1 varsovı 
1 ğ• İzmir, 20 (A. A.) - Açılışından Budapeste 

Ayasofya müzesi müdür ü ti cıun- Bükres -o-
den itibaren müzenin bahçesine bü- bugüne kadar geçen otuz gün içinde Belgrad TütUn Rekoltesi 

d k . Fuarı ziyaret edenlerin sayısı 576 M 
yük Bizans sütunlarmı ve b ura a ı Yokohama uğla, 20 (A.A.) - Vilayet dahi-
hafriyatta çıkan süslü kornişleri dik. bin 82 kişiye baliğ olmuştur. Stokholın linde tütün rekoltesi tesbit edilmiş-
miye başlanmıştır. Çok ağır sütun- Fuar bu gece saat yirmide Bele- Moskovı tir. Buna nazaran vilayetimizde beş 
lar tanzim edilirken vinçler de kul- diye reisinin Ada gazinosunda vere· ESHAM VE TAHvtLAT buçuk milyon kilo tütün vardır. Tü. 
lanılacaktır. Müze idare~i Ay~sofya ceği bir ziyafeti ve söyliyeceği bir Muamele olmamııtır. tünlerin denk yapma anıeliyatı henüz 
için yeni bir rehber de hazırlatmı ş- nutku mktıüteakip sabahın ikisinde ka- \..._____ _ __ ..,) bitmemiştir. Bu yılki rekoltenin ne-
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Tüccara 
Avans 

Verilecek 
İzmirden Ankaraya giden tüccar . 

larımızın Ticaret Vekaleti ile yap
tıkları temaslar neticesinde ihracatın 
arttırılması ve istihsalatm da kolay. 
lıkla kıymetlendirilmesi için tedbir 
alınması hükümetçe kabul edilmi<;ti. 
Verilen bu kararın tatbikine geçilmiş 
ve Ticaret Vekaleti tüccarlarımızın 

maruz kaldıkları zorlukları ortada n 
kaldırmak için milli bankaların es
kisi gibi lazım gelen krediyi temin 
etmeleri tebHğ edilmiştir. Bu arada 
avans sür marşandiz için de bankala. 
rımız muamele yapmıya başhyacak. 
tardır. İngiliz lirasının malların satışı 
sırasındaki kur'unun tesbiti kabul e
dilmiştir. Bu suretle ihracatçının sa. 
tışından sonraki muhtemel ziyanı 

mevzuubahis olmıyacaktır. Takas 
primlerinin yüzde doksan nisbetinde 
peşin verilmesi de kabul edilmiştir. 
Lisansa tabi olan mallarımızdan baş
ka ihracı yasak edilen mallarımızdan 
bazılarının da lüzum görüldükçe li. 
sansa tabi tutulmasına ~alışılacaktır. 

* Dün limanımıza iki İtalyan '\rapu. 
ru gelmiştir. Vapurlardan birisi Pire 
yoluyla Avrupadan gelen altı vatan
daşı getirmiştir. Yolcuları istikbal e
den dostları yirmi gündenberi ilk 
defa yolcu getiren İtalyan vapurun
dan çıkanları alkışlamışlardır. İkinci 
gemi limanımızdan balık yüklemek 
üzere gelmiştir. Bu gemi bir hafta 
kadar kalarak sularımızda tutulacak 
orkinos ve palamutlardan satın ala. 
rak götürecektir. 
İngiltereden bazı ma1 talepleri ge l

miştir. İsveç, Romanya, Brezilya i· 
qin fındık satışları olmuştur. Yerli 
""'""""'"""t fabr~alı;ırımı~ m.uhfelif
m1n takaiardan yapak topıamaınau.~-

lar. Dün kızı yapaklar kilosu 56 -
57 kuruştan on bin kilo satılmıştır. 

---o-

istihkak Davalarının Oç 
Se nelik Net iceleri 

Adliye vekaletince tanzim ettirilen 
bir istatistkten anlaşıldığına güre. 
936, 937 ve 938 senelerinde ikame 
olunan istihkak davaları yekunu 
9890 ı bulmuştur. 
Bunlardan 4431 i davacı lehine, 2823 
adedi de davacı aleyhine ncticel~n
mistir. Geri kalan 2636 dava henüz 
neticlenmemiştir. Yüzde itibar ile 
yüzde 45 üçüncü şahıs lehine, yiizde 
29 alacaklı lehine neticelenmiştir. 

lzmir ihracat Tacirlerinin 
Toplantı s ı . 

İzmir, 20 (A.A.) - Dün ak~am sa. 
at 17 de başlayıp geç vakte kadar de
vam eden bir toplantıda, .hracat ta
cirleri. ihracatı kolaylastırmak için 
hükümetçe alınan tedbirleri tetkik 
etmişlerdir. 

İhracat tacirlerimiz alınmış olan 
kararlardan fevkalade memnundur
lar. 

T A K V 1 M ve H A VA 

21 Eyli'.il 1939 
PERŞEMBE 

9 uncu ay 
A.rı:ıbT • 1358 
$aban: 7 

Gün: 30 

Güneş: 5.36 - Öğle: 
ikindi: rn.,15 - ~kşnm: 
Yatsı: 19.44 - Iımfık: 

Hızır: 13D 
Rumi tali• 

Ey!Ql: 8 
12.07 
lR.l fJ 
4.0tl 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteorolo ji istıısyonu.,dan nh

nnn malüınnta göre. yurtta hava cenup cio
ıtu unda nı;ık, Karadeniz kıyılnn He Trak
ya ve Marmara havzasınd;ı crık bulutlu ve 
mevzii yagıslı. d iğer bölgelerde bulutlu 
ıreı;m iş. rii1.,1?fır lar do~u bölııelerde cenubt, 
r.ll~er yerlerde ~arbl lstıkamctten or ta 
kuvvette P!lmlştır. 

Dün tstanbulda hava çok bulutlu geç
miş, rüzgar cenubu garblden sııniyede 1-2 
metre hızla esmi~tir. Saat 14 de hava taz
yikı 1015,4 milibar idi. Silhunct en yiik ek 
27,5 ve en düşük 17,0 santigrat olnrıılt 

kaydedilmiştir. 

Evvelkl Gece Zelzele Oldu 
Kandilli r asathanesinden alınan mnEı 

mata göre. dUn saba h saat 2.21,15 rlc S<"h
riml:r.dc kuvvetlice bir zelzele kayd dil
miştir. Zelzclenın merkez iistu İ8tnnbııld , n 
1020 kilometre mesafede olduğu h nm ıı 

tır. oanaca r. !aseti fevkaladedir. 

nı~o~r~! ________ ~--------------------~--------~--------------------~--------~-----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
Pr'lllmPkter'llr 
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SPOR 

Lig Maçlarının 
Kuraları Çekildi 
Atinada Yapılacak Balkan 

iştirak Edecek Oyuncularımız 

Oyunlarına 

Ayrıldılar 
Birinci küme klüpleri dün akşam 

bölge merkezinde toplanarak lig maç 
larının kuralarını çekmişler ve fiks
türü tanzim etmişlerdir. Bu fikstüre 
nazaran saha sahibi klüpler kendi a_ 
ralarındaki maçların birisini kendi, 
diğerini rakip sahada oynıyacaklar
dır. Saha sahibi klüpier saha sahibi 
olmıyan klüplerle olan maçlarından 
birisini kendi sahasında, diğerini de 
sahasız klübün istedıği diğer bir yer. 
de oymyacaktır. 

Lig maçları bir ilkteşrinde başb
yacak, birinci devre 26 ikinciteşrin
de bitecek, ikin~i devre de 24 birinci
kanunda başlıyacak, lig maçları 18 
şubatta nihayet bulacaktır. 

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 
klüpleri kendi aralarında yapacakla
n maçların sahalarını tesbit etmiş
lerdir. Birinci devrenin Fenerbahçe.. 
Galatasaray, Fenerbahçe - Beşiktaş 

maçları Kadıköyünde Galatasaray -
Beşiktaş maçı da Taksim stadında 
oynanacaktır. 

Fikstür şu suretle tanzim edilmiş
tir: 

1-10-939: Beşiktaş - Topkapı, Galatasa
ray - Fenerbahçe, Süleymaniye - Kasım
paşa, Beykoz - Vefa, İstanbulspor - HilAl. 

8-10-939: Galatasaray - Hilal, Beykoz -
Kasımpaşa, Vefa - Süleymaniye, Beşik

ta~ - İstanbulspor, Fenerbahçe - Topkapı. 
15-10-939: Galatasaray - İstanbulspor, 

Fener - Beşiktaş, Hilal - Topkapı, Vefa -
Kasımpaşa, Beykoz - Süleymaniye. 

22-10-939: Fener - Süleymaniye, Beşik
taş - Kasunpaşa, Vefa - Hilal, İstanbul
spor - Topkapı, Galatasaray - Beykoz. 

29-10-939: Süleymaruye - Topkapı, İs
tanbulspor - Kasımpaşa, Fenerbahçe -
Beykoz, Galatasaray - Vefa, Beşiktaş -
HUAI. 

5-11-939: HilAl - Kasımpaşa, Beykoz -
İstanbulspor, Galatasaray - Hiliıl, Fener -
Vefa, Beşiktaş - Süleymaniye. 

12-11-939: Vefa - Topkapı, Beşiktaş -
Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaı;a, 

İst. Spor - SQleymaniye, HllAl - Beykoz. 
19-11-939: Beykoz - Topkapı, Beşiktaş -

Vefa, Silleymaniye - HiUU, Fenerbahçe -
İstanbulspor, Galatasaray - Kasımpaşa. 

21-11-939: Fenerbahçe - Hilal, Ve!a -
İstanbulspor, Beşiktaş - Beykoz, Topka
pı - Kasımpaşa, Galatasaray - Süleyma
niye. 

Heyetimiz Cumaya 

Atinaya Gidiyor 

100, 200 metrede: Fikret, Melih, 
Nazmi, 400 metrede: Gören, Zare, 
Füruzan, Galip, 800, 1500 metrede: 
Rıza Maksut, 5000, 10001) metrede: 
Mustafa, Gülle, disk: Arat, uzun at
lama: ::ı.::u::affer, yü-:t<ıek atlamada: 
Süreyya, Polat, üç adım: Yavru, Po
lat, sırık: Muhittin, Halıt, Cirit: Me
lih, 110 mania: Vasfi, 400mania: Me_ 
lih, Neriman, Maraton: Şevki, Halit. 

Kafileye Atletizm federasyonu reis 
vekili Doktor Adnan riyaset edecek, 
Manitör Naili de beraber gidecektir. 
Olimpiyatlar, 1 teşrinievvelde başlı
yacak, 8 teşrinievv~lde nihayetlene. 
cektir. 

Bir Güreşçinin Mektubu 
İki üç haftadanberi İstanbulda gü

reş yapmakta olan profesyonel gü. 
reşçilerden Rus Askrobof bir sabah 
gazetesinde kendisinin Rus olmadığı 
hakkında çıkan yazı üzerine gazete
mize gönderdiği bir mektupta bu id
diayı reddetmekte, tabiiyetinin, ken
disinin Rus olduğunu isbata kafi bu
lunduğunu ve on senedenberi de As
krobof ismi altında güreştiğini bil -
dirmekte ve bu yanlış malumatın tas 
hihini istemektedir. 

Şubeye Davet 
Kadıköy Aıkerllk Şubeılnden: Kadıköy 

şubesine kayıtlı olup 928 tarihindenberl 
Akıbetini meçhul bırakan yedek diş he
kimi üsteğmen 310 doğumlu Serfiçeli İzıet 
oğlu Muammer Suphinin derhal şubeye 
müracaatı, İstanbulda değilse bulunduğu 
mahallin şubesi elile durumunu bildirme
si ve 18322 No.lu piyade asteğmeni Mıgır
dıç oğlu Osep Basmaciyanın da Kadıköy 
şubesine müracaati ilan olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 

ALMANCAYI ÇABUK VE KOLAY ÖG· 
AETIRIM - Muallim Enver Baturkanın 
bu kıymetli kitabı, herkesin istifadesine 
çıkarılmıştır. 

TALEBEYE MUAŞERET USULLERİ ·
Samih Nafiz Tansuyun ı;üı;e} ve faydalı blr 
eseridir. Kanaat Kütüphanesi tarafından 
neşrolunmuştur. 

PAUL CEZANNE: Büyük ressamın hııl 
tercilmesini ve nefis tablolarından bir
kaç tanesinin resimlerini ihtiva eden güzel 
bir eserdir. 

YENi ADAM - Yeni Adam'ın 247 nci 
sayısı dolgun münderecatla intişar etmiştir. 
Bu değerli fik:ir gazetesinin bu haftaki sa
yısında Türk rejimini ruçln severim, lto-

Atinada yapılacak onuncu Balkan nuşıtıa tekniği, dış sosyete iç sosyete, spor, 
oyununa iştirak edecek Türk takımı kültilr, fuar, cinsi terbiye yazıları vardır. 

Edebiyat anketi ve Baltacıo~lunun Ölüler 
cuma günü İstanbuldan hareket ede- adlı proloğu devam etmektedir. Tavsiye 
cektir. Takım şöyle teşkil edilmiştir: ederiz. 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 317 lira 90 kuruıs olan harp akademisi müştemilatının 

ıu tesisatı pazarlıkla münakasaya konmuttur. 
2 - Pazarlık münakasası 2 - I. Teş. 939 tarihine müsadif Pazartesi günii saat 

11 de Yıldı:ıda harp akademisi bina&mda müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 
~ - Şartn_amc ve kc:ıifnamt.lerini görmek istiyenlerin her gün pazarlığa girecek

lerın de Beşıktaş mal müdürhii;ünc yatırılmış 24 liralık teminat makbuzlarile mcz_ 
k(lr gün ve saatte komisyona m\i;a\'.aatları. "7344,, 

lstanbul Telefon Müdürlü9ünden: 
18--9-939 tarihinde ihalesi yapılamıyan 1100 lira muhammen bedelli 

1500 adet siyah mücerrit ve 500 adet liatik şerit 28-9-939 perşembe 
gunu ı;aat 15 te açık eksiltme sureti ile ihale edilecektir. Her 
kalem için ayrı teklif kabul edilir. Muvakkat teminat 83 liradır. İstekli
lerin mezkUr gün ve saatte komisyona müracaaUarL Şartnamesi hergün levazım 
imirliğimizde görülebilir, (7540) 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tflrkiye 
Tiirkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 

31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw 

Perıembe, 21. 9. 1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Türk müziği. Okuyan: Müzeyyen Se
nar. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
1 - Neveser peşrevi, 2 - Sadettin Kay
nak: Neveser şarkı (Hicranla harap oldu), 
3 - Aı·if Bey; Nihavent şarkı (Meyler 
süzülsün), 4 - Osman Nihat: Nihavent 
şarkı (Körfezde dalgın suya bak), 5 - Ci
van ağa: Rast şarkı (Bir acaip habı gaflet), 
6 - Kanuni Rıza efendi: Hast şarkı (Bu
gün hiç bakmadın), 7 - Rast saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program Pl.). 

19.00 Program ve memleket saat ayarı, 
19.05 Müzik (~nema sesi Pi.), 19.30 Türk 
müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma (Zi
raat saati), 20.30 Memleket ı;aat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 20.50 Türk 
müziği, Okuyan: Nuri Halil Poyraz, Ça
lanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Relik 
Fersan. 1 - Tanburi Ali efendi: Suzidil 
peşrwvi, 2 - Tanburi Ali efondi: Suzidil 
beste (Yıkıldı darbı sitemle), 3 - Dellal 
zade: Suzidil şarkı (Gücenmiş ol dili gül
zar), 4 - Cevdet Kozan: Ud taksimi, 5 -
Şıokir ağa: Suzidil sarkı (Sevmişim bir 
kaddi mevzun), 6 - Tan All efendi: Suzi
dil şarkı (Her bir bakışında neşe buldum), 
7 - Hamdi efendi: Suzidil Yürük sema
isi (U~şek ile dolsun der isen), 8 - Meh
met bey: Suzidil saz semaisi. 21.30 Konuş
ma, 21.45 Müzik (Operet seleksyonları Pi.) 
22.00 Müzik (Küçük orkestra) Şef: Necip 
Aşkın: 1 - Clemens Schalstlch: Küpidon 
ce Pasişe "Beş kısımlık aşk hikayesi,, a) 
YaJ:laşma, b) Aşk valsi, c) Başbaşa, d) 
Gezinti, e) Kavgacılık ve barışma, 2 -
Hans Löhr: Düğün marşı, 3 - Villi Lau
tenschlager: Yıldızlara doğru (Fantezi), 
4 - Raff: Kavatin, 5 - Knudage Riisager: 
Bir entermezzo, 6 - Bejamin Godard: 
Ninni, 7 - Bernhard Kutsch: İspanyol 
kaprisi, 8 - Ziehrer: Der Schatmeister 
operetirun valsları, 23.00 Son ajans haber
leri, Ziraat, esham, tahvilat, kambiyo-nu
kut borsası (Fiyat), 23.20 Müzik {Cazband 
Pl.), 23.55 - 24 Yarınki program. 

Mühim Bir Teberrü 
Hidiv İsmail Paşa kerimesi ve 

Majeste Kral Faruğun halası pren-
ses Nimet Muntar tarafınaan Cum-
huriyet Halle Partisi Kadıköy kaza 
şubesi reisliğine iki bin lira tevdi ve 
bu paradan bin lirasının Kadıköy 

Kızılay merkezine, bin lirasının da 

halkevi sosyal yardım şubesine ve

rilınesi arzusu izhar olunmuştur. 

Prensesin bu cemilesi Kadıköy mu

hitince samimi takdirler ve teşekkür
lerle karşılanmıştır. 

lıtarıbul 2 inci icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer bir adet Piyano ve 
bir adet Sahibinin sesi gramofon 30 plakı 

ile beraber ve bir adet aynalı bü!e ve bir 
adet soba ve bir adet halı 22-!l-939 tari
hine müsadif cuma saa' 4 den 5 ~adar 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Suriye çar
şısında 2 No.lu apartıman önünde açık art
tırma suretile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin % 75 ini bulmadığı 
takdirde 2 nci arttırma 27-9-939 tarihine 
müsadif çarşamba ayni saatte satılacağın
dan talip olanların yevmi mezkurda ma
hallinde hazır bulunacak memura müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

, • Bu akşamdan itibaren 

S A R A y Sinemasmda 

C LA R K G A B L E v e M 1 R N A L O Y'un 
Emsalsiz ve göz kamaş tmcı temsilleri 

Haro Muhabiri 
Fransızca sözlü şaheseri seyredilince, bu iki artistin bütün fll.mleri 

unutulacaktır 

Aşk maceralarının, cesaret ve kahramanlık maceralarile rekabet et
tikleri hissi, heyecanlı, hareketli· ve çok kuvvetli bir filmdir. 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. , .................................... . 
RAŞIT 

ERTUGRUL 
RIZA 

SADi 
TİYATROSU 

TEK 

Bu gece YEŞİLKÖYDE 
Yarın gece BÜYÜKADADA 

Cumartesi BEYLERBEYİNDF., 
Pazar BÜY'ÜKDERE aile bahçesinde 

Saçlarından Utan 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak Şeyler 

Tedavi Kliniğine bir adet Bazol 
metabolizma aleti 
İkinci Hariciye Kliniğinde bir a· 
det edipiaskop 
Laboratuvar için cam vesair le-
vazı mı 

8 adet buz dolabı 
1770 adet mevcut nümune üzeri-

Muhammen Teminatı 
bedeli · 

600 

4350 

1466 
2528 

45 

327 

110 
190 

29-9-1939 
Cuma 14 

14.5 

15 
15.5 

ne havlu 942 71 16 
584 adet terlik. 700.80 53 16.5 
Yukarıda yazılı altı kalem eşya açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklile

rin 939 Ticaret Odası kağıtlari ve teminat makbuzlarile ihale günü 
Rektörlüğe gelmeleri, liste ve şartnameleri her gün Rektörlükte görülür. 

"7221,. 

lstanbul Defterdarbğından: 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin eski İmam yeni fmamadnan soka-

Muhammen 
1atıf bedeli 

Ura 

ğında eski 23 yeni 21 ı:ıayılı hanerun mülkiyeti (Nakden ve peşinen) 3800 
Langada eski Şeyh Ferhat ve yeni KAtip Kasım mahallesinin eski ve 
yeni Asker sokağında eski 4 yeni 6 sayılı hanenin mülkiyeti (Nak-
den veyahut ikinci tertip mübadil tasfiye vesikasile) 700 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizalanndaki muhammen 

bedelleri üzerinden açık arthrma ile sablacaktır. Müzayede 2-10-939 tarihine mü
_,.cıu ı-..... ~4'1-L< ...... t<l d..nlr ~ h..d .. linln •mrf'ii il><arivf'_c;i vukarıda yazılıdu·. 
Taliplerin % 7,5 pey akçeJerini vakti mu ayyeninden evvel yatırıp mezkQr gün ve 
saatte Defterdarlık Miill EmlAk MüdlirlUi Undekl komU.yona mtıracaetıarı. (7373) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. latanbul 1 kinci İfil& Memurluğundan: 

Müflis Vasil Andis Oğlu ve Şeriki Ko-

Yapılacak işler Keşif 

Komisyonundan : 
mandit Şirketi (Beyoğlu Hamalbaşında 52 

İhale şekli No.da) İdare azası istifa etmiştir. Al5.k:ı-Teminatı 

Lira 

----
Birinci Şirürji kliniği 13915 
asansörü 

Lira 

1044 

İhale günü 
ve saati 

daranın istifa üzerine yeni idare heyetini 

25.9.939 Kapalı zarf intihap etmek üzere 25-9-939 Pazartesi 
Pazartesi ] 4 ~ünü saat 11 de dairede hazır bulunmaları 

Birinci Şirürji ve _göz 14599.07 1095 25.9.939 Kapalı zarf ilAn olunur. (20549) 

klinikleri transforma- Pazartesi 14.5 

formatör dairesi inşa.,ıtı 
Tedavi kliniği tran3- 11398.13 855 25.9.939 Kapalı 

iatanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mahl<e· 
zarf meslrıden: l\Iarko Deleon vekili Nesim A-

formotör dairesi inşaatı Pazartesi lo 
Tedavi kliniği elektrik 6125.50 410 23.9.939 Açık 

ve telefon santralı Pazartesi 15.5 
Yukarda yazılı işler Üniversite Rektörlüğünde hizalarında yazılı şe

kilde eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler kapalı zarfla yapılan işlerin dosyalarını muhammen bede

lin "yüz binde beşi., nisbetindeki bedelini Üniversite Muhasebesine ya
tırmak sureti!e Rekförhlkten alabilirler. Telefon santrali keşfi her gün 
Rektörlükte görülür. 

Bu işe girebilm'!k için 939 Ticnret odası vesikasile dosyalarındaki 
ilan şartlarında yazıiı vesikalarile teklif mektuplarını ih3le günü saat 
13 e kadar rektörlüğe vermeleri. (7103) 

dato tarafından, Fransada Manton şehrin
de Pavillondes Fleurs Avcnue Riviera'da 
mukim iken hali hazır ikametgahının meç
hul olduğu taayyün eden Janet aleyh;ne 
mahkemenin 938/494 No.lu dosyasile açı
lan boşanma davasına ait ar:ıuhal ilanen 
müdnaleyhe tebliğ edildiği ve mi.iddeti 
gectiği halde ccvDp verilmedigi cihetle 
ınuh:ıkcmt- günü 1-11-939 saat 14 olarak 
tayin kılınmış olduğundan müdaaleyh Ja
netin mezklır gün ve saatte mahkemede 
buJıınması \'eya bir vekil göndermesi lü
zumu ilan olunur. 

işte bunun için zatı devletlerinden ve or~da bu. 
lunan diğer ihvanı kiramdan pek ziyade rica ede. 
rim ki ikinci bir kongrenin behemehal akdine lü. 
zumu kati yoksa vaz geçilsin. Varsa, dör:; taraftan 
işg:ıli pek kolay olan Sivasın merkeıi içtima olma. 
sından sarf... ne.zarla işgal ihtimali pek bait olan 
Erzurumda veyahut tensip buyuru1ursa Eızinc:anda 
inikaclı csbabına tevessül buyurulmasını selameti 
memleket namına istirham ederim. Kolordu kuman
danı Salahattin Beyefendi de bu paptaki noktni !la
zarlarını ayrıca yazacaklardır. Şimdi yanımda bu
lunan Sıvas mebusu sabıkı Rasim Bey de Erz.ll!'uın 
mebusu sabıkı Hoca Raü Efendi h.ızretlerine bu 
baptaki malumat ve mütalaasını havi bır telgraf 
tevdi edecektir. Mütalaa buyurduktan sonra Hoca 
Raif Efendi Hazretlerine lô.tfen yollarsınız. Işte 
efendim, vaziyet bu merkezdedir. Ham1yeti ın~~ 
sellemenize karşı fazla tasdiden hazer eder ve emru 
cevabınıza ıntizar eylerım efendim. I~te Rasim Be. 

TEFRiKA No. 27 

mevcut degildir, burada şunu da an:edeyıın kı be11. 
deniz ne F rnı:ısızlann ve ne de herhangi bir devleti 
ecnebiyenin sahabetine tenezzül eden ~ahsiyetler
den değilim Benim için en büyük noktni sıyanet \'e 

membaı şeiö.G:t milletimin sinesidir. Kongrenin lü~ 
zum ve zaman ve mahalli inikadı hakkınd.1 mucssir 
olmak be:-ıdenizin şahsi hükmümün pcK ziyade fev
kinde haizi tf:sir olan millet kararına taalll'tk eder 
bir keyfiyettir. Yalnız tahmin buynrulcluğu gibi 
Fransızlarırı. kongre heyetinin Sıvasta toplanmasına 
mürevvıç görünerek ve sonra heyeti ele ~eçirmiyc 
imkan bulması acizlerince pek bait tevchhüm.ıttan
dır. Bütün bu maruzatımı aynen M0;;yö 13runeau'ya 
sbylemenizci.e de hiç bir mahzur görmüyorum ve 
bu münasebetle Mösyö Bruneau ve rüfeknsına miL 
letimizın muhafazai hukuk ve müdafaai ;stiklal içın 
Erzurum kor.gresi beyannamesiyle büttin cihana ol
duğu gil..ıi kendilerinin Istanbuldaki mümessıli siya
silerine de iblağ eylemiş olduğu m•1ita~reratı cspsi
yeyi trtbikte hiç bir suret ve sebeple ilüçarı tered. 
düt olmasına ımkan bulunmadığı bildinlmı~ olur. 
Mösyö Bruneau bilmelidir ki Fransızların Sıva:.:.ı 

yin teJgr&!L 
Reşit 

Rasinı Bey, Raif Efendiye hitaben, ben! tekit edi-

ve vaziyetin nazik olduğunu -fakat kısaca-
yor · b" 
Söylüyordu. Ben, Mustafa Ke~al Paşay~ derAın ır 
di.qünce~e sevkettiğimi zannedıyordum, n~tta onun 

b .. ı bir haber karşısında Sıvas kongresını ya te-
oy e . d ~ . r 
·ı a basKa bir merkeze tahvil c ecegını umuyo -

cı, Y ~ h t t 
d 11,,.eg~e· o bizim gibi kolay kolay ve me u u
unı. lVl • .• •• .. 1 lacak, hele şu veya bu kılükal yuzunden p_ogr~m~ 

dcği~tirece.k azminden fedakarlık yapacak bır ın. 

san dağilmiş. Cünkü bana hemen ina!"lclırıc!, kandırı. 
cı ve susturucu bir cevap verdi telasımın manasız

lığı~ı bir kalem darbesiyle açığ~ vuı·1u. 
S1yaset tanhinde gerçekten yü~seK bir yer ı:ıl

ması lazım ge!en o cevap işte şudur: 

Su.ıaa Valisi Reşit Paşa Hazretlerinf. 
!ta buyurduğunuz malumata ve mi.ıtalaatı sami

lerin~ hassllte~. arzı teşekkür ederim. Mosyö 
(Bruneau) ve rufekasının makamı tehditte vuku 
bulan ifadelerini tamamen blöf olarak telakki ede
rim, Sıvas kongresinin inikadı yeni bir mesele ol. 
mayıp aylarca mukaddem dünyaca malum olmuş 
bir teşebbüstür. Gariptir ki Istanbulda bulunan sa. 
lahiyettar F'ransız ricali siyasiyesinin de acizJerine 
gbnderdikleri haberler Anadoluda, millet tarafın.. 
dan vuKu buimakta olan teşebbüsatın pek muhik ve 
meşru olduğu ve milletimizin metalib-ıtı kendilerine 
sarih olarak iblağ edildiği takdirde hüsnü kabul 
ve tatbikini deruhte edeceklerine dair şimdiden 
tahriri teminat vermiye hazır oldukları merkezin-

dedir. Mösyö (Bruneau) nun ikinci miilakatta teb
dili lisar ve kesbi mülayemet eyte:nesı, acizlerıni 
kazanmak cihetine matuf olmak müsteb'ad de[,rildir. 
Bununla beraber Fransızlar tarafından -bınbaşı 

Bruneau'nun dediği gibi- beş on günde Sıvasın iş

gali o kadar kolay bir şey olamaz. Hatırı devleti. 

nizde olsa g(•rektir ki lngilizler bu husustak: teh
ditlerinde daha ileri giderek Batumdaki askerleri
niıı Samsuna ihracına karar verdiler ve hatta mahza 
bendenizi tehdit için bir tabur dahi çıkardılar, fakat 
bu teşebbüse karşı milletin kavi bir azim ve iman 
ve ı:ıtcş ile mukabele edeceği hakikati kendilerince 
tahakkulr ettikten sonra hem kararlarmd11~ sarfı 
nazar etmiye ve hem de Samsuna çıkarmış olduk
ları asl:erlcriyle beraber orada bulmıan taburu nak
le.tmiye mecbur olmuşlardır. Sıvas kongresinde 
mevzuu bahsoıacak hususat Erzurum kongresi be
yannamesi muhteviyatından sühuletle istidlal olu
nacağına nazaran kongrede ltiltıf Devletleri aley. 
hinde tahrikatta bulunmak gibi maksatlar katiyen 

işgale karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal 

olabilecel~ yeni kuvvetlerle ve çok pare larla yeni 

bir harbe karar vermelerine mütevakkıftır. B0yle 

bir kararın jandarma binbaşısı Mösyö Bruneau ve 

rüfekası arasında tezekkür edilse hıle F,. ansız miL 

letlnce r.ıuta' olabileceğine ihtimal ve,.ilemez. 

(Devamı var) 



21-9-939 

21 Eylul 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
• 
• 
• 

1 Sene 
1 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
aoo 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer tçln abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruılulc 
pul ilAvesl JAz.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Ustaca 
Usulü 

Harp 

Yazan: N ad SADULLAH 

B ilhassa büyük milletlerin, harp 
tehlikelerine karşı almakta 

bulundukları tedbirlerden bazıları, 

Umumi Harbin acı derslerinden aza· 
nıi derecede istifade olunduğunu 

&'Österecek mahiyettedir. Mesela, 
Fransadaki bütün hastaneler, daha 
~imdiden, cephelerden dönecek ya. 
ralalara kanlarını verecek olan ka· 
dınları ve erkekleri davet etmekte
dir. Bundan da anlaşılmaktadır ki 
Fransa; cephelerde yaralanacak ve 
fazla kan kaybedecek olan askerle· 
rini, Umumi Harpteki acı akıbetlere 
uğramaktan kurtarmak azmindedir. 
Fransız kadınlarının cephelerden ge. 
lecek yaralalara vermeyi taahhüt et. 
tikleri kanın miktarı bugünden ton
lan bulmaktadır. 

Yine Fransada, gazetelerin küçük 
ilanlar ne ntmeleri menolu'nmuştur. 
Fransız hükumeti, bu suretle, kü~iik 
ilin sütunlarının, Umumi Harpte ol
dulu gibi, yabancı caııuslar tarafın
dan büyük bir usta1ıkla kullanılma· 
sına imkan bırakmamış bulunmakta.. 
dır. 

İngilterede ise, radyolar, düşman 
tayyarelerinin harekatını kolaylaş

tırmak korkusile, hava raporlarının 
ne rini programlarından lı::aldırmı~

lardır. 

Görüliiyor ki, dört yıl itinde 20 
milyon ocak söndiiren Umumi Har
bin, beşeri~·ete öğretebildiği yegane 
ders, "daha ustaca harbetmek usu
lu .. dür. Bu hadn ders yüzünden bu. 
giiniin diinyasında insan kanının, 

petrolden, gazdan, benzinden (arkı 
kalmadı: İnanmazsanız, Fransaya ba. 
kın: Şimdi orada, tıpkı "benzin ııto
ku", "gaz stoku", "petrol stoku" gibi, 
''kan stoku" var. 

* Bari Radyosu 

ltalya, buıünkü halde bitaraftır. 
Bu bitaraflıiı, hayra da, ~ne de yo. 
ranlar var. Biz, burün bu sütunda 
bu bitaraflığın sebeplerini ve hedef· 
lerini araştırmaia girişecek değiliz. 

Fakat inanmak mecburiyetinde bu
lunduğumuz bir hakikat var: Hiç 
şliphe yok ki, bugünkü italya, ''bita
raf görünmek" ve bu görünü,Une 
bütün dünyayı inandırmak ihtiyacı
nı duymaktadır. Eğer, ltalyan mille
ti, bitaraflığına dünyayı inandırmak. 
tan bir kazanç umuyorsa, çok daha 
dikkatli davranmak mecburiyetinde· 
dir. Halbuki, bütün gayretine rağ • 
men, bugünkü bitaraflığı etrafında 
bütün dünyayı şüpheye sokmaktan 
kurtulamıyor. 

Eğer, hu iddiamızın tarafımızdan 
fsbat olunmasını istiyorsanız, kendi
sine, Bari radyosunu susturmasını 

unutmuş bulunduğunu hatırlatabili

riz. 
Biz, Türk milletinin kalbinde, İ

talyan milletine karşı nefret duygu. 
lar; u~·anmasına derin bir samimi • 
yetle aleyhtarız. Bilakis, İtalyanların 
hUsnilniyetlerine inanmak, ve onla • 
ra karşı daha sıcak duygular beste . 
mek arzusundayız. Halbuki, Bıtri 
radyosunun şivesi bozuk, niyeti bo. 
zuk, spikeri, yalan dolu ses, tezviı

dolu, tahrif dolu, sözleriyle. her ge
ce, Türk milletinin kalbini, İtalya a
leyhine tahrik ediyor. Bu itibarl:ı, 
sadece hiisniiniyetimizi isbat etmi., 
olmak için; italyan de\·letine bir de
fa daha hatırlatmak isteriz ki, ''Ba
ri'' rad~·osundan her gece yükselen 
o iğrenç ses, Tiirk ve İtalyan millet
leri ar8!1ında, miitekabil ve iyi duy • 
gular doğmasına bir türlü imkan bı
rakmıyan bir enıeldir. 

Fakat maalesef belli ki, İtalyan 
•Uk6meti, bu tavsiyemida hakikatin 

TAN 

Bu yazı, 1940 ta Amerikada yapılacak· Cümhurreisliği seçiminde, Avrupa harbtntn 
büyük tesirleri olacağını, Amerikahların dünya buhranı içinde kendilerini selamet· 
le idare edecek ıahsiyete rey vereceklerini anlatıyor; 

• • • 
Amerika Cümhurreisliği 
için Kuvvetli Namzetler 

B ugünkü Avrupa harbi, 
Amerika üzerinde her 

bakımdan tesirini gösterdi. O 
kadar ki 1940 ta yapılacak 
cümhurreisliği seçiminde Av
rupa hadiseleri büyük bir rol 
oynayacak, belki de en kati a
mil olacaktır. Avrupa harbi 
1940 sene~ine kadar devam et
tiği takdirde Amerikalılar, 

kendilerini dünya buhranı i
çinde selametle idare ede('ek 
şahsiyete rey vere('eklerdir. 

Gerek bu sebep yiizünden, ge
rek daha başka sebeplerden Mis
ter Rooseveltin üçüncü defa ola
rak namzetliğini koyup koymıya. 
cağı mühim bir mesele teşkil et
mektedir. Rooseveltin dostları o
nun riyaset makamına en liyakat
li şahsiyet olduğu kanaatinde ve 
bilhassa onun 1ecrübesine güven
mektedir. Başkalan ise daha baş
ka türlü düşünüyor ve onun Ame
rikayı harbe sürüklemesinden kor
kuyorlar. 

Mesele Amerikada en :fazla ha
raretle konuşulan ve müzakere e
lilen meseledir. Fakat Mister Ro
oseveltin kendisi heniiz bir şey 

söylememiş bulunduğundan vazi • 
yet tavazzuh etmemiştir. İhtimal 
ki Mister Roosevet gelecek hazira
na kadar bir şey söylemiyecek ve 
ancak ondan sonra :fırkası namına 
ya kendisini. ya ba_şkasını, namzet 
gösterecektir. 

Mister oosevelt, belki o za. 
man da kati bir katar veremiye -
cektir. Çünkü kendi fırkasında iki
lik baş göstermiştir. Fırka. kendi 
taraftarı olan liberallerden ve 
muhafazakarlardan müteşekkil • 
dir. Muhafazakarlar içinde bir çok 
ayan azası ile reis vekili Garner 
bulunmaktadır. 

E fkarı umumiye ise Mister 
Rooseveltin fırkası olan de

mokratlar ile en belli başlı rakip. 
leri olan Cümhuriyetçilerin kim • 
leri namzet göstereceği ile alaka • 
dar olmakta ve bu yolda ileri tah
minleri en derin dikkatle takip et. 
mektedir. 

Demokratlar arasında en bariz 
sima, halihazırda reis vekili olan 
Garnerdir. Kendisi Texaslıdır. 

Memleketi en geniş ölçüde da. 
var yetiştiren bir memlekettir. 
Şahsen mücadeleci olmakla maruf
tur ve 36 senelik siyasi hayatı hep 
mücadele içinde geçmiştir. 

1ş adamları, Garneri radikal 
sayıyorlardı. Fakat Gamer 932 
den başlayarak .Mister Roosevelt 
ile teşriki mesaiye başlayalı mu -
hafazakar olarak göründü ve Mis
ter Rooseveltin bir çok hareketle. 
rine karşı gelmekle tanındı. Bu 
yüzden onun liberal demokratlık 

ananesini idameye devam edeceği 
söylenme,kte ve diğer taraftan Ro
oseveltin yeniliklerine karşı gele
cek muhafazakarların reyini de 
toplayacağını anlatmaktadırlar. 

Garnerin vazifesi, ayana riya • 
set etmektir. Ayan meclisinin son 
zamanlarda Mister Rooseveltin 

ti kendisini ifade ettiğine bir türlii 
inanamıyor. 

Acaba aramızda, Türklerin, "Ba
ri" radyosundan ~·ükııelen o müstek· 
reh sesi nasıl di gıcırdatarak diııle

diklerini gören bir tek İtalyan yok 
mu? 

Ve acaba, milletler, kullandıkları 
silahların uyandırdığı tesiri denemek 
lüzumunu duymazlar mı? 

Eğer İtalyan milletinin güvendiği 
diier silihlann tesirleri de bu dere
ce "menfi" ise ilelebet bitaraf kala -
cağına inanabiliriz: Zira bu şartlar 
içinde taraftar bulanuyacaiı muhak· 
kaktır! 

Yazan: 
Carrol Kenworthur 

(UniteJ Preu'in Muhabiri) 

Amerika Cümhurreisi Mister ROOSEVELT 

bazı kanunlarına muhalefet gös -
terme i üzerine Garner, "Munafa· 
zakarlık namına isyan bayrağını 
kaldıran adam'' olarak şöhret bul
du. Fakat Garnerin kendisi buna 
karşı bir şey söylemiyor ve Roose
velt ile partisine karşı sadakatini 

muhafaza ettiğini gösteriyor. Fa

kat onun bu vaziyeti de nüfuzunu 

mütemadiyen arttırmağa yardım 

ediyor. Garnerin biricik kusuru. 

yetmiş yaşına varmış olmasıdır. 

G arnerden sonra en kuvvetlı 
namzet hariciye nazırı Cor. 

deli Hull'dür. O da, bütün ömrünü 
devlet işleriyle ve dahili politika i. 
le meşgul olarak geçirmiştir. Son 
jerece mütevazı, sebatkar, ve yük-

sek haysiyetli bir adamdır. Mizacı 
Dır çOJ< bal<ımlardan, Mister Roo
seveltin mizacına uygun değildir. 

Ve milli liderlikte bir değişiklik 

arzu edenler onu istemektedirler. 
Mister Hull, Rooseveltin yap -

tığı bütün yenilikleri kabul etmek· 
le beraber, daha fazla muhafaza -

karlık lehindedir. Bu itibarla de

mokratlar liberal grupu ile muha

fazakar grupu onun iizerinde bir

leştiler. Mister Hull'un ticaret mu. 

ahedeleri yapmaktaki programı u

mumiyetle, hatta muhalifler tara

fından tasvip edilmiş bulunuyor. 

Fakat, onun da kusuru, yaşının çok 

ileri olmasıdır. Çünkü o da yetmiş 

yaşına çok. yakındır 

HARP VE iYOT 
iyot, her zam•n vDcudOmUzUn en IU· • 

zumlu cevhırlırlndın biridir. Hır gün 
hev•den, eudan ve yemeklerimizden 
yUz miligram iyot al•maze•k Y•t•m•k 
gUçleılr. ÇUnkU beslınmemlze hlklm, 
dOtOnmemlzln blle nlzımı olan tiroit 
guddesinin en mUhlm meddeıl odur. 
O guddenln hatırı için kenımız d•lma 
iyot teııdı§ı gibi, neelçlırlmlzln hepsin· 
de ve en zlyede karecllierle beyinde iyot 
bulunur. 

Fa ket • eekl Ruı ve Japon harbin· 
denberl • her ne vakit ve her nerede 
harp çıkaraa iyot altındın daha kıymet· 
il bir cevher olur. Harp zamanlarında 
• d•hı ıonr•ları bllı • •ltın, betondan 
mahzenler lçerlılnde aaklınırık gllre· 
celil iti kliiıdı bır•ktı§ı h•ldı iyot •lkol 
içinde eriyerek tentUr diyot halinde he· 
men hemen sel gibi •k•r, fakat her tür· 
10 yaralar• muaaııat olan mlkropları 

çabuk telef ettl61nden muharebelerde 

yarılının lnaanlerın hayatını kurtarır.N 

Ondan dolayı bir yerde harp çıkınc• 

orada ve dUnyının her tlrıfınd• lyo· 

dun P•h111 birdenbire yUkıellr. 

iyot, • belki mektepteki del'llerlnlz• 
den hatırlarsınız • on dokuzuncu asrın 
lptldalarında keıfedllmlıtl. Daha mlk· 
roplar keıfedllmedın onun vlrUıler D· 
zerine tesiri blllndllil halde mikroplar 
bulunduktan ıonra birçok •ntlaeptlk 
lllçlu meyd•n• çıktıiiınd•n y•raları 
lyotl• temizlemek h•tır• gelmezdi. J•
DOnl•r bunu •kıl ettiklerinden he,. 

harp zam•nlırında, hem de ıulh za • 
manlarınd• bOtUn dUnyay• iyi bir hlz· 
met yapmıılardır. TentUr dlyodun t:ıu 

fayda11 y•yılmıdan llnce amelly•t yap· 
rnak için operatörler clldln Ozerlndekl 
mikropları telef etmek Ozerı o kadar 
u§raıırlırken •imdi tentOr dlyotlı ame· 
llyat Hhaları d• kolayc• temizlenmek· 
tedlr. 

Onun için iyot harp zamanlarınd• u· 
dece kendi kendllırlne ıçılmıı y•rılar 

l~ln de!jll, aulh zamanlarındaklnden da· 
ha fazlı !Uzum gllrUlen, amelly•t tı

lerlnde de pek delierll bir lllçtır. 

Evlerde de tentOr dlyodun en kOçOk 
yar•lır Uzerlnde bllı • zaten pek h•klı 
olarak kullanılm111 • hep eski Rua·J•· 
pon muharebesinden sonradır. Dıh• ön· 
r.ekl zamanlarda d• tentOr diyot yine 
hemen hemen her evde bulunur, f•kat 
ao!iuk algınlı!iında •rkayı kızdırmak, 

yahut ağrıluı dindirmek için kull•nı • 
lırdı ... O zamanlarda, z•rlfll611e tanın· 

mıı bir hekimin, vacudD yıllaru h•mam 

görmemlı bir :zatın arkHını kızdırm•k 

Uzere iyot aDrmek laterken nızlkll~lnl 

zarlfll!jlnı feda ederek <llrUmcık kıçı• 

rac•k dua Hyılın): 

Destur Y• keblkıtl 

Diye yudıiiı meıhur olmuttu- Ne 
kadar yazık ki, harplerin devamın• mi· 
nl olabilecek hiçbir du• bilinmez. Bilin· 
•eydi iyot boyaelle o du•yı da yazm•k 
mümkün olurdu. 

D emokratlann muhtemel nam
zetlerinden biri de James 

Harleydir Sebebi parti teşkilatına 
hakimiyetidir Kendisi demokratla
rın idare meclisi reisidir ve bu 

yüzden bütün liderlerle temas ha

lindedir. İriyarı, gürbüz ve enerjik 

bir adamdır. Onun fırkayı idarede 

gösterdiği muvaffakıyet yüzünden 

Cümhurriyaseti namzedi olarak i

lan edilmesi muhtemeldir. 

Fakat Katolik olması, ve umu

mi hayatta pek fazla tanınmaması 

yüzünden namzctliğinin umumi 

tasvip ile karşılanmasından endi _ 

şe ediliyor. 

Jaul Mc Nut da temokratların 

namzetleri arasında bulunmakta -

dır. Kendisi yakın zamana kadar 

Filipin umumi valisi idi ve henüz 

48 yaşında bir gençtir. Mc Nut A

merika lejyonu kumandanı idi. Ve 

İndianç valisi idi. So nderece ener
jik bir adamdır ve çok büyük şöh

ret sahibidir. Şöhreti yüzünden 

rey toplarnağa muvaffak olması 
muhtemeldir. 

Fakat bütün ihtimaller, Mister 
Rooseveltin namzetliğini koyma -
rnasına bağlıdır. Çünkü Mister Ro
oseveltin ş_ahsiyeti, bütün bu şah. 
siyetlerl unutturacak derecede kU\•. 
vetlidir. Fakat onun da namzctli. 
ğini koyup koymıyacağı ancak ge
lecek haziranda belli olacaktır. O 

zamana kadar neler olacağını kes
tirmek kimsenin elinde değildir. 
Belki Amerika da harp sırasında 
değişiklik olmasını istemiyerek 
Mister Rooscvelt üzerinde reyini 
toplar ve bu suretle milli liderlik 
te onda kalır. 

Moskovaya Bir 
Heyetimiz Gidiyor 

Ankara, 20 {TAN) - Ziraat Ve
kilinin riyasetinde mebus Ahmet 
Şükrü Esmer, Sadri Ertem ve Cev -
det Kerim f ncedayı ile Suat Derviş
ten mürekkep bir heyet Moskovada
ki Ziraat sergisini gezmek üzere Sov. 
yet hükumeti tarafından vaki davet 
üzerine bu ayın 29 unda buradan ha
reket edecektir. Seyahatleri 15 eiin 
kadar sürecektir. 

Okullara Parasız Ahnacak 
Yatıh Talebeler 

Ankara, 20 (TAN) - Maarif Ve. 
kfileti, lise ve orta mekteplere, mu J_ 
lim mekteplerine, inşaat ve usta ve 
sanat mekteplerine alınacak parasız 
yatılı talebe için açılan müsabaka im
tihanına girenlerin evrakla'nnı tetki. 
ke devam etmektedir. İmtihan neti. 
celeri eyhil ayı sonuna doğru belli o
lacak ve imtihanda kazananların i
simleri gazetelerle ilan edilecektir. 

Lahey Elçimiz Vazifesine 
Gidiyor 

Ankara, 20 (TAN) - Lahey orta 
elçimiz Yakup Kadri Karaosmanoğ
lu bu akşamki ekspresle Labeye git
mek üzere şehrimizden hareket etti. 

Kayseride lhtikGrla 
Mücadele 

Kayseri, 20 (A.A.) - Dün valinın 
başkanlığı altında bir toplantı yapıl. 
mış ve inşaat malzemesi ile gıda mııd 
delerinin fiyatlarını sebepsiz yüksel
terek ihtikar yapanlar hakkında alı. 
nacak tedbirler kararlaştırılmıştır. 

Kız Enstitülerine Ahnac:ak 
Yatıh Talebeler 

Maarif Vekaleti bu yıl kız enstitü
lerine parasız yatılı olarak alınacak 
talebe için hazırlıklarına devam et
mektedir. Alınacak talebe için önü. 
müzdeki günlerde .müsabaka imtiha
nı açılacaktır. 

-
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ta~!#Uim 
ln9iltere Rest 
Çekiyor! 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1. ııgilizce Star gazetesi "bu defa 
harbi ya kazanacak, 'eya her 

şeyi tamamile ka~ bedece~iz,, diyor. 
Zaten bildiğimiz gibi im harp bir 
Danzig me ele i, hatta lıir Polon~ a 
me ele 1 ~ üzünden çıkını de~ildiı. 
Bu biiyiik imparatorlukların menfa. 
atlerindeki zıddi~ etlerden, bu men. 
faatleri birleştiremenıelerindcn çık. 

mıştır. Şarka uzanarak btitiin Baltık 
memleketlerini, cenubu .arkiye uza. 
narak hiitiin 'l una 'c Halkım memle
ketlerini harita ına ilhak ctnıi bU. 
yük bir Alman impnrator)u:"•u, ne. 
men de :nuım A \'rupa kıtaı.ına sahip 
çehre ile İngiliz imparııtorhıi";unun 
korkunç bir diişmanıdır. Alnınnyn· 

nın şarkta isini bitirdikten sonra bü. 
tün azametile garbe arknrarrı ıla in. 
gilizlerin en hü~ iik endişelerinden 

biridir. İngiltereyi harbe siiriikliyen 
amil de budur. 

Bitler "garpta hiç bir işim yok,, 

dediği zamanlarda dahi, yalnız ko. 

miinizmi değil, demokrasileri de ~ık

mıya azmettiğini ilıin etmişti. 

İngiltere bu harbe tehdit altında olan 

iınparato tuğunu kurtarmak için 

girmiştir. Muhakkak. 
Fakat hıidiseler İngiliz im})arator· 

luğunun tahmininden lıa kn bir şe

kilde tecelli etti. Altı ny mukavemet 

edeceğini zannettiği Polonya iiç haf. 

tada yıkıldı. Alınan - !fos ademi 

tecaviiz paktından sonra, So,•yet 
Rusya Almanlann kendi hudutlarına 
dayanmasını men için, ı>rc t Lito' sk 
muahedesile elinden alınan toprakla
rı ilhak etti, Romanya hududunu ka
padıktan sonra, Macar hududunda 
Macar askerlerine de bir selfim çak· 
ta. Şimdi Almanyanın şark Sİ) a&eti, 
meşhur Drang Naht Austcn. başını 

bir du\'ara çarı>tı. Bu ikı devletin 
muvafakatilo olabilir .. Fakat netice. 
den bir ey deği mc.z. imdi, İngiJ_ 
terenin seneJerdenberi uğra!>hğı Al. 
manlarla Ruslan kapı tırmnk dav~ı 
da suya dü tü. So\'y t Rusya hitaraf 
kaldığı müddetçe İngiltere ile Alınan 
yanın, demokrasi ile faşizmin çarpış. 
masını seyredecek demektir. Fakat 
yeni hadiseler, her •levleti ~eni ted· 
birler almaya sc\'kcdcecktir. Bir Ja. 
ponyanın, bir Amerikanın haı·be iş. 
tiraki bugiin için uzak olabilir. Fa. 
kat yeni hadiseler kar~l'>ında bunla. 
rın da i tiraki pek uzak ihtimaller 
değildir. İngiliz imparatorlu~unun 
ha) atı mevzuubahis olan bir davada 
düşmanlarının onu yıkınk, do tları· 
nın onu \'e kendi menfaatlerini kur. 
tarmak için bu harbe girmeleri de 
rayet tabiidir. 

Bütiin bunlar, hakikaten ya İngi
lizlerin bu harbi kazanıp fa izmi kö. 
künden yıkacaklarını veya Star ga7.l'
tesinin deditri gibi her şeyi kaybede· 
ceklerini gö teren atameHerdir. De. 
mokrasilerin asırlık kuv\ etlerine ba
karak bir inıiliz imparntorluğunun 
~·ıkıhnası akıllara \•eleh \'erecek bir 
şeydir. İnanılma ı giiç lıir ~eydir. 

Fakat bu harp eski harplere benze. 
mediği için, yeni hadi cll'r , .e sür. 
prizlerle dolu olduğu içindir ki galiba 
bu İngiliz gazete i ilk hamlede rest 
~ekiyor. 

Fakat elinde flo ruaynli ·oksa, bu 
i e kare a kafi dl'ğildir. 

Dahiliye Vekili Bu9ün 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 20 (TAN) - Dahiliye 
Vekili Öztrak bu akşamki ekspresle 
buradan İstanbula hareket etmiştir. 

Bükreı Sefirimizin 
Ankaradaki Temasları 
Ankara, 20 (TAN) - Hamdullah 

Suphi buraya geldi. Temaslarına 

başladı. Üç gün sonra tekrar Bükreşe 
gidecektir. 

- --o-
Köylülere Kurslar 

A~ıhyor 

Ankara, 20 (TAN) - Maarif Ve
kaleti Ankara, İzmir, Edirne, Konya 
ve Bursa vilayetlerine tabi köylerden 
bir kaçında kö,lülere 4,5 aylık de
mircilik ve marangozluk tahsili i
çin kurslar açmıya başlamışlardır. 

Bunlardan Ankaradaki kurs Şe -
hidali köyünde faaliyete geçmiştir. 



-
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HiTl-ERİN 
utkun dan 

Çıkan 

Manalar 
I 

(Başı 1 incide) 
menfaatleri Alman ordularının Sov. 
yet hududuna dayanmamasın1, Kara
denizc inmemesini ve Bal:<anları iş. 
gal etmemesini istilzam cccr. Şu 
halde Almanya, garp devletleri ile, 
harp halinde bulundukça, ve yahut 
Sovyet Rusyayı düşman yapmamak
ta menfaat gördükç~. cenubu şarki 
Avrupası emniyette sayılabilir. 

""f . 
A lmanya §arka doğru siyase. 

tinden vazgeçinc~ bütün kU\·
vetini garp devletlerine karşı kul
lanmıya karar veriyor demektir. 

Hitler, Garp ceph~sindc Fr<:?nsız

'arın Majino hattını yaramıyecağına 
emindir. Bu emniyet dolayısiledir ki, 
bu hattın karşısına Zigfrid hattını 

yaptırmıştır. Maksadı garp cephesin
de az bir miktar a_skerle müdafaada 
kalmak ve istilası kolay olan şarkta 
harekete geçmekti. Şimdi Sovyetler. 
le yaptığı anlaşma neticesi olarak 
şarka doğru siyasetini terkedince bu 
planını değiştirrniye mecbur olacak. 
tır. 

Hit1erin nutkuna göre, Almanya, 
demokrasilere karşı ınağlCıp olma
mak için elinden geleni yapacak, ve 
hatta gayri insani teiakki edılebile. 
cek harp şekillerine müracaat ede
cektir. Yani İngiliz ve Frıınsız şe. 
hirlerini bombardıman edecek, de
nizlerde İngiliz ve Frans!z gemileri
ni batıracak, cepheden ziyade cephe 
arkasında harp edecektir. 

Bütün bunlar Hitlerin Polonya:'l"ı 
'işgale karar verdiği zaman hesapla
: rında aldandığını gösteriyor. O, nut
kunda da ima ettiği veçhile, Polon
ryanın işgalinden sonra demokrasile. 
rin sulhe razı olaca3ına kani bulu
nuyordu. Bugün ise sulh yerine harp
le ve uzun siirecek bir harple karşı
laşmış bulunuyor ve işte Hitlerin 
Danzigte yeni fütuhattan bahsedecek 
yerde müdafaadan bahsetmesi bun

•dan ileri geliyor. 

GARP CEPHESiNDE 

:-·· 
: TEBLİGLER 

Paris, 20 (A.A.) - 20 Eylul sabah 
tebliği: 

Gece, cephenirı heyeti umumiyesin
de sükunetle geçmlı;tlr. 

La Blies'in Mark mıntakasında düş
man topçu faaliyetinde bulunmuştuı-. 

• Berlin, 20 (A.A,) - Alman Başku-
mandanlığının tebliği: "Garp cephe
sinde yalnız keşif kollarının mahalli 
teşebbüsleri vukubulmu§tur." 

··-.. ---·--·-·---.. --·-····--· ...... 
tHaşı 1 incide) 

yanık davranmakta olduğu ve her ih
timale karşı her tedbiri almış oldu
ğudur. 

Almanya orduları, başkumandanı, 
general Bravtich şark cephı:!sinden 

garp cephesine gelmiş ve kumandayı 
deruhte etmiştir. 

Cephede Vaziyet 
Havas, garp cephesindeki son ha. 

rekat vaziyeti hakkınd.a şu izah:ıtı 

veriyor: 
"Garp cephesinin heyeti umumiye. 

sinde Fransızlar tarafından ancak 
topçu ateşlerinin ve tayyare faaliyet. 
Ierinin ihlal ettiği hir sükünet v:ır

dır. Sabah tebliğinin Sarre'ın şark 
ve akşam tebliğinin de Blies'in şarkı 
diye gösterdiği mıntakacl,ı Almanla. 
rın bazı hareketleri görülmektedir. 

Dün gece Almanlar iki büyük bas
kın hareketinde bulunmuşlardır ı'\I. 

manların bu iki teşebbüsii tıırdolun
muştur. Fransız umumi karargahının 
tebliğlerindeki mutat ketumiyete bi
naen Almanların mezkur iki tcşebbü. 
sünün hangi yerde vuku bulduğunu 
katiyetle tespite imkan yoktur. Ma. 
amafih dün g('ceki hareketin bugün
kü hareketi hazırlıy;.ın Lır derteme 
tcsebbi.isü oldugu tahmin edilebilir. 

Sunu kaydedelim ki, Blies mınta. 
ka;ının askeri çok büyük bir ehem
miyeti vardır. Bu mı:ı.taka 15 kilomet 
re imtidadındadır ve Blies ırmağının 
hudut hattını gectiği noktanın yakı. 
nında bulunan Obersguilbach mev
kiinden Hornbach Alman köyüne ka

dar imtidat etmektediı'. 
Blies ırmagmın mec:ası ile hudut 

lıattı arasındaki mıntakada cenuptan 

TAN 

Chamberlain Hitlere Cevap Verdi: 

HiÇ Bir Tehdit · Bizi Hedefimizden 
Asla Geri Çevii-emiyecektir 

(Başı 1 incide) Hitlerin nutkunda, boş yere bir 
Rus kltalarının Polonyaya duhulüdür tek kelime aradım: Sebebiyet verdiği 
Sovyet hükümetinin bu hareketinin bu mücadelede hayatını kaybetmiş 

beklenilmemekte olduğunu söylemi- olan cesur insanların ve Hitlerin ik
yeceğim filhakika Polonyadaki beyaz 1 tidar hırsı tatmin edilecek diye ebe
Ruslar. Ukraynalılau.hakkında Sov- diyen aile reislerinden olan kadınla. 
yet matbuatında neşredilen ve radyo rın ve çocukların hatırasım tebcil e. 
ile yayılan dekliırasyonlar, Sovyet den bir kelime. Fakat bu kelimeyi, 
hüküınetinin müdahaleye hazırlan - Hitlerin nutkunda bulamadım.,, 

makta olduğunu göstermekte idi." "Hedefimiz Sarihtir., 
Başvekil, Sovyet hükümetinin, Chamberlain, sözlerine şöyle de. 

İngiltere de dahil olmak üzere bütün vam etmiştir: 
yabancı devletlerle bitaraflık siya - "Bu miicadcledeki umumi hcdcfi
seti takip etmekte olduğunu bildi - ıniz, malfondur. Bu hedef, Avrupayı , 
ren ve bütün yabancı devletler mü • daimi surette \·e birbiri ardına ken
messillerine tevdi edilen notasını ba
his mevzuu eylemiş ve demiştir ki: 

"Bu vnziyctlP. İngilız hükumeti, 18 Ey
Jlıldc bir deklarasyon ne<retıniştir. Bıı 
dekltırasyon şöyle demektc~idl: "Poloııyn
nın kahir Alman kuvvetleı·i knr$ısında 
bulundugu bir zamanda, kendisine bir a
demi tecavüz paktı ile bağlı bulunan Sov
yet hUkümetlnin Polonyaya karşı bu hü
cumu, ileri süriilen sebeplerle muhik gös
terilemez. Bu hadiselerin mahiyeti heni.il. 
tnmamlle aydınlanmış değildir. Maomıı!lh, 
İngiltere hiikümetinin Polonyaya kar;ı o
lan taahhütlerini yerine getirmek ve bu 
taahhütler tamamile yerine gelinceye ka
dar bütün enerjisi ile harbe devam etmek 
azmim değiştirecek herhangi bir vaziyet 
v;.ıkua gC'lmiş değildir." 

Mücadeleye Devam 
Başvekil, sözlerine şöyle devam 

etmistir: 

disini gösteı·cn Alman tcca\•iizi tch -
didindcn kurtarmak \"e Avrupa mil· 
lctlcrine istikli\llcrini ve hürriyetle -
rini idame imkanları vermektir. lliç 
bir tehdit, bizi ve Fransız miittefik
lcrimizi bu hedeften çevirmeyecek • 
tir. 

İngiliz hi.ikumeti, bu harbi ara -
mış değildir. Neşredilmiş olan vesi • 
kaların da isbat ettiği gibi İngiliz 
hükumeti, müzakere yolu ile sulhcü 
bir hal suretine varmıya hazır oldu..ı 
ğunu bir çok defa bildirmiştir. İngi
liz hükümetinin buna varmak hah -
sindeki gayretleri netice vermemiş 

ve Almanyanın sebepsiz bir surette 
Rolonyalı müttefikimize tecavüzü ile 
İngilterenin ümitleri kmlmıştır.,, 

Chamberlain, bundan sonra sözü 
garp cephesindeki vaziyete intikal 
ettirmiştir. 

"Fransızlar, demiştir, metodik ve 
muvaffakıyetli bir surette ilerleme· 
de devam etmişlerdir. Fransızların 

tedbirleri, bu kıymetli stratejik ve 
taktik hedeflere varıldığını ve kaza
nılan arazinin gittikçe daha ciddi 
Alman mukavemeti karşısında mu -
hafaza edildiğini göstermektedir. ,, 

6 Denizaltı Batırtldı 
Chamberlain, daha sonra, on beş 

"Esasen vahim surette tazyik al
tında bulunan Polonyalılar üzerinde 
Sovyet istilasının tesirleri, tabiatile 
çok ciddi olmuştur. Polonya kıtaları , 

hala cesaretli mukavemetlerine de -
vam etmektedir. Sovyet hareketinin 
sebepleri ve neticeleri üzerinde her
hangi kati bir hüküm verebilmek i
çin vakit, henüz erkendir. Bu "Cyni
que" hücumun bedbaht kurbanı için, 
netice çok feci bir haile olmuştur. 

Polonya milletinin bu derece faik 
kuvvetlere karşı nevmidane miica -
delesini sempati ve ;ikkat hisleriyle gün zarfında altı veyahut yedi Al
takip eden biitün diipya. batta bugün man denizaltı gemisiniı1 batmldığım, 
dahi mağlU,biyet~ kabul eylemek is-ı bu miktarın da hakikahn dununda 
temeyen bu milletin büyük kıymeti. olduğunu haber vermi)tir. Başvekil, 
ne karşı hayranlık duymaktadır. harp ticaretinin ve ka<;akçılığmm or. 

İngiltere ve Fransa, Polonya or - tadan kaldırılması için alımın tedbir. 
dularının mağlubiyetine mani ola- lerin bitar~~l~ra pek tabii olarak za
madılar, fakat İngiltere ve Fr~nsa, rar. vereceg~nı .. f.akat~ .b~ı zararın as
Polonyaya temin eyledikleri kendi- garı hadde ındırılecegını anlatm!ştır. 
· k 1 t hh"tl · 1' t Chamberlain, sözlerini şöyle bitir_ 
sıne ·arşı o an aa u erın unu - . . 
mamışlardır ve mücadelede devam 
azimlerinde zayıflamamışlardır.~, 

Hitlerin Nutkuna Gelince 
Chamberlain, bundan sonra, H;it

ler!n nutkundan bahsetmiş ve demiş· 
tir ki: 

"Bu nıemlekettte tafrafuru~lukla w !eh
ditler savurarak konuşmak adet değildir. 
Belki bundan dolayı, Alman zimamdarları 
bizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Maama
fih Hltlerin son nutku hakkındaki mülU
hazalarımı söylerken de, yine sükunetle 
ve temkinli bir surette konuşmak !\dctl
mizden dışarı çıkmıyacağım. 

mıştır: 

"Bugünkü son sozum bir ihtar o
lacaktır: Hükumet sıfatih biz, tam 
karş1lıklı ve itimatlı temas halinde 
bulunduğumuz ı askeri müşavirleri
mizin tasvip etmedikleri usulleri ka
bule kalkışmıyacağız v _ müşavirleri. 
mizin, müttefiklerimizın ve bizz:ıt 
kendimizin zafer için lüzumlu bir 
yardım teşkil edeceği.1den emin ol
duğumuz hiç bir fedakarlıktan ve ha
reketten de çekinmiyeceğiz. Yapa -
mıyacağımız bir şey varsa, o da pek 
az muvaffakıyet şansı bulunan ser. 
vetlerimizi tehlikeye koyabilecek o
lan ve nihai zaferi g.?ciktirecek ma. 
hiyet gösteren sergi.ize~tlere atılmak
tır. 

Hillerin nutku, karşısında bulundujtu
muz vaziyeti değiştirmemektedir. Hitleria 
hiidıscleri anlatış tarzı, hakikate tc\•afuk 
edoı· gibi kabul olunamaz ve sözlerinde, son 
ııerıll.er zarfında işine geldiği zaman ihllıl 
ettiklerine benzer taahhütler vardır. Müte
addit yanlış beyanatı arasında, İtalyan 1 Strateji, kati kuvveti, kati zaman-
Jıükı'.'ımetinin tavassutunu Fransız hilküme- da, kati noktaya teksi! etmek sanaıi. 
tinin kabul ederek İngiliz hükı'.'ımetinın dir. Hazırlıklarımızın genişliği ve 
redde~tı~i efe vardır. Hitleri~ bu bey:ın:ı- harbin en az iiç sene süreceğini he-
tına \ erıleeek cevap, bizzat Italyanııı rcs- . . · . 
mi ajnnsının 4 EylCıl tarihinde ncşrettigl sap etmemız keyfıyetı, kuvvctlcrımi-
tebliğde münderiç bulunmaktadır. Resmi zin gittikçe artacağımn ve her ne o. 
İtalyan ajan~ının bu tebliği. İngiliz ve lursa olsun bunlara kar~ı koyacağının 
Fransız hiıkı'.ımetlll!'inln hattı hareketlerin- teminatını teşkil eylemektedir 
deki bı>raberligi sarih surette tebarüz el- .,, 
tirın_ektedir. 14 Milyar Sterlin9 

l-lıt!er: nut~unda. harbi yaparken kul- Londra. 20 (A. A.) - Harbin İn-
lanrlıgı ınsarıı usullerden pek çok bah~e- 'lt k 1 1 v . · gı ereye aca ma o acagına da· 
dıyor. Yalnız şu krıdal\söylemek isterim kı, . • ır ~o-
bu usuller~ sıı f insanidir demekle insanı rulan bır suale cevap veren Daıly 
olamaz. Alman tayyarelerinin açık şehir- Herald gazetesinin mali muharriri, 
!ere yaptı~ı bombardımanların ve ınuhn- 1914 ten 1918 senesine kadar yapı • 
clrler Uzerine açtıkları mitralyöz ııteşleri- lan masrafları tetk'k t 'k 
n ·ı h'k• ı · b'· t·· d. ı e tı ten sonra, n ı ııye en. u un unyanın fenarnrn İ 'lt . b , 
gitmiştir. ngı erenın u harpte senelik mutat 

bütçesi haricinde asgari 14 milyar 
sterling sarfetmek mecburiyetinde 
kalacağını yazmaktadır. 

* FransadG 

şimale doğru giden bir çay akmak
tadır. Bu çayın iki tarafında sol sa. 
hilinde 381 metre ve sağ sahilinde 
de 397 metre irtifa1nda ormanlık 
dağlar vardır. Bu mıntakanın heve- , 
ti umumiyesi bütün Blies vadisini de. 
ğil, ayni zamanda irtifaı karşı taraf

Paris, 20 (Hus,usn - İngilte~e 
Harbiye nazırı Hor Belişa, nezaretsız 
nazır Lord Hankey ile beraber Dala. ta 370 metreyi geçmiyen tepelere de 

hakimdir. d . .1 .. .. .. 1 dı'r Daha sonra 
ıer ı e goruşmuş er · 
başkumandan general Gamlen ve 

de toplanmış, askeri ve siyasi vazi -
yet hakkında Daladier'in verdiği mu
fassal malumatı tasvip ettikten son
ra müşterek zaferden tam tamirat 
ve tam tazminat alacak olan Polon -
yanın kahramanhğmı tebcil etmiş • 
lerdir. 

Nazırlar meclisi, nihai zafere ka. 
dar harbin idamesine ait askeri, ik. 
tısadi, mali tedbirleri kabul etmiş, 

bu sahalarda İngiltere ve Fransa a
rasında hergün daha sıkı bir surette 
tezahür eden işbirliğini teyit eyle -
miştir. 

Hitlerin Nutku Ne 
Akisler Yaptı? 

Londra, 20 (Hususi) - Gazetele
rin çoğu Hitler tarafından söylenen 
nutkun bir cevaba değer tarafı olma
dığını yazıyorlar. Taymis, nutka fii
len cevap vermek ve tecavüzün kuv
vetini kırmak lazım geldiğini ımla. 
tıyor. Diğer gazeteler de Hitlerin 
hiçbir sözünde durmadığını, onun 
hiçbir sözüne inamlmıyacağrnı kay
dediyor ve İngilizlerin tecavüzü yı
kıncaya kadar harbe devam edecek
lerini söylüyorlar. 

Manchester Guardian gazetesi 
böyle diyor: "Biz biliyoruz ki bu
gün bir bar.ış akdetmek, Almanyaya 
Avrupada her arzu ettiğini verecek 
müthiş bir hezimet olur." 

Paris, 20 <Hususi) - Paris gazc. 
teleri Hitlerin İngiltere ile Fransa
yı birbirinden ayırmayı istihdaf eden 
beyanatının boş bir teşebbüs teşkil 
ettiğini söylüyor. 

Prens Starhemberg, gazetecilere 
demiştir ,ki: 
"- Her Hitlerin elindeki kuvvete 

üstün bir kuvvete sahip olmad1kca 
onunla müzakereye imkan yoktur." 

Prens bundan sonra, Fransada bir 
Avusturya lejyonu teşkiline çah~

makta olduğunu, bunda muvaffak o
lamazsa kendisinin bir ecnebi lejyo
nuna gireceğini söylemiştir, 

Roma, 20 (A.A.) Gazeteler, 
Hitlerin nutku hakkında kısaca mii
.,!:alea1ar serdetmekte ve şarkta mu
harebenin bittiğini ve Polonya dev
letinin de ortadan kalktığını müşahe
de ettikten sonra şarktaki emellerini 
tahakkuk ettiren Almanyanın şimdi 
garba hıtap ettiğini ve kullandığı li
sanın mukni. mutE>dil ve sakin ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Gazeteler, artık hiçbir muhik he
defi kalmamış bulunan muharebeye 
nihayet vermek üzere iki tarafın 
hüsnü niyetle bir hal sureti bulmağa 
çalışmalarını · temenni etmektedir
ler. 

BOHEMYADA 
/ 

(Başı 1 incide) 

kılap eylemiş ve iki taraftan da siliıh 
kullanılmıştır. Ölü ve yaralılar mik
tarı mühimdir. 

17 eylfil ile 18 eylCıl arasında, Bo
hemya ve Moravyanın bir çok }erle
rinde, ezcümle Pordubice, Pribrin, 
Pilsen, Tabar, Pisek ve Brno'da is
yanlar çıkmıştır. Brnoda, Çek, Al
man cemaatinin bir kısmı da Çekler. 
le müştereken hareket eylemiştir; 

İsyan hareketi, 19 eylıilde garbi 
Slovakyaya da geçmiş ve Puzom
berck. Zilma ve Trenvin garnizonia. 
rı ayaklanmıştır. On b~ş bin kadar as 
ker, silahtan tecrit P.dilmiştir. 

Alman makamları, mevzii kalkın
malar değil de muntazam bir hare
ket karşısında bulunrluklarını anlar 
anlamaz, derhal çok şiddetli tedbir. 
ler almışlardır. Binlerce kişi tevkif 
olunmuş, yüzlerce kişi kurşuna dizil
miştir. Bu tenkil tedbirleri, arzu e
dilen neticeyi vermemiş gibidir. Ti
ranlığa karşı mücadele, karşıdaki 
kuvvetlerin yüksekliğine rağmen a
zim ve cesaretle devam etmektedir. 
Hareketin geçici bir mahiyet göster
mediği, harekete iştirak edenlerin 
gaye birliği, inadı ve disiplini ile 
belli olmaktadır. 

Blies'in sol sahilinin 1''ransız kıta. 
atının elinde bulunması 8 kilometre 
kadar daha garpte bulunan Sat're
brück'un müdafaasını pek müşkül 
kılacaktır. Çünkü Sarrebrück müdn. 
fileri soldan çevrilmek tehlikesine 

k h d niz kuvvetleri şefleri. ara, ava, e 
. . ı· k' le müzakereler yapılmış-nm ış ıra ıy İ . 

İsyan esnasında büyük maddi ha
sar vukua gelmiştir. Mühim demir
yolları üzerinde köprüler berhava e
dilmiş, itfaiye kışlaları tahrip olun
muş, demiryolu malzemesi ve diğer 
mal~emeler hasara uğratılmış, bi.lyük 
fabrıkalarda atölyelere bombalar a. 
tılmış ve makineler kırılmıştır. 

tır. İngiltere harbiye nazırına, n~ı~ 
liz erkanıharbiyesine mensup 3 kışı 

maruzdur.,. 
refakat etmekte idi. 

Bugün, Fransız nazırlar meclisi 

21 - 9 - 9:;9 

ŞARK CEPHESiNDE 

Uç Polonya Ordusu 
Harbe Devam Ediyor 

(Başı 1 incide) 
vam etmektedir. Bundan başka Poz
nanda da muharebeler vuk:.ı buldugu 
bildiriliyor. 

Hücum Püskürtüldü 

Varşova müdafaa kuvvetleri ku. 
mandanlığının bir tebliğine gôre, duş 
man 18 - 19 eylul gecesi şark mmta
kasında da bazı hücumlarda bulun. 
~uş ise de tardolunmuştur. 

Praga mülhakatına karşı yapı~an 
hücumlar da püskürtiihnüştür. 
Şimal mıntakasında Polonya kıta

atı şiddetli bir hücum ile mühim te
rakki kaydetmiş ve yeni mevziler e
le geçirmiştir. 

Bizzat cephede muharebeler de
vam etmektedir. 

Polonya radyosu saat 22,15 de 
Varşovadan yaptığı emisyonda Al
man kıtalarının Praga ve Vola varoş 
mahallelerine hücumlar yapmakta 
olduğunu bildirmiştir. Çarpışmaların 
ve topların gürültüsü haberlerin neş 
redildiğitıstüdyoya kadar gelmekte -
dir. Albay Lipinski radyoda, Polon -
ya piyadesi ne zaman Alman piyade
siyle karşı karşıya geldiyse her de
fasında faikiyetini gösterdiğini söy
lemiştir. Varşovanın bazı mıntaka _ 
larında Polonya kıtaları süngü hü • 
cumları yapmaktadır. 

* 
Polonyanın Londra sefiri Kont Ra-

çinski bugün İngiliz radyosu ile söy. 

lediği bir nutukla V lr~ova belediye 

Polonya Hükumeti 

Daily Telegraph gazetesine göre, 
Polonya hükumeti de I•'ransuya ge
çecektir. Polonya hükiımetinin Pa
riste yerleşmesini kolaylaştırmak iç~n 
diplomatik teşebbüsler başlamıştır. 

Diğer taraftan yakında, Alman iş. 
gali altındaki Polonynda Almanlarla 
sulh yapacak bir hükiırnetin teşekkül 
edeceğinden bahsedilmektedir. 

Romanyaya iltica eden Polonyalı
ların 60 bine vardıkl.lrı tahmin olu
nuyor. 
Mareşal Smigly Ridz'in l1omanya. 

ya gitmediği ve hala ordusunun kıta
larile birlikte harekı:!t ettiği teeyyüt 
etmektedir. 

Polonya muhacirleri diğer taraftan 
Macaristal}a gidiyorlaı·. Pe~teden ve
rilen malumata göre, bunların sayısı 
beş bini geçmiştir. 

Muhacirlerden bir cemaat te Le
tonyaya iltica etmişlerdir. Bunların 
900 u geçtikleri söyleniyor. 

Romanyada bulunan Polonya mu 
hacirlerinden bir kısmı da Fransaya 
geçmek üzere Yugoslavyaya gitmiş -
lerdir. 

Alman ordusu başkumandanlığı, 

neşrettiği bir emri yevmisinde, Vis -
tül üzerindeki büyük muharebenin 
neticelendiğini, Polonya ordusunun 
mahvedilmiş olduğunu ve bittabi Po-
1onyaya kar§l yapılan harekatın ni
hayetlenmiş bulunduğunu bildir -
mektedir. 

* reisinin mesajına cevap vermiş ve şu Berlinden şu malumat veriliyor: 

sözleri söylemiştir: "Gdyniadan bildirildiğine göre a-
"- İngiltere, katlandığınız feda- miral Unrugun kumandası altında 

karlıkları takdir edıyor ve neler çek- takriben üç bin kişiye baliğ olan Po
tiğinizi anlıyor. Feda!{arlıklarınızın lonya kuvvetleri Oxilia sırtlarında 

boşa gittiğini zannetmeyiniz. Fransa- 17 gün mukavemet ettikten sonra 
da yeni bir Polonya ordusu teşekkül dün öğleden sonra Alman deniz ve 
ediyor. Bu ordu, müttefiklerile yan- kara toplarının ve tayyarelerinin 
yana harp edecektir. Bh· gün bu or- müşterek ateşi karşısında mevzilerL 
du, zafer kazanarak Polonyaya döne. ni terked~rek Hela yarımadası isti 
cektir.,. 'kametinde gerı çe ilmi lerdir.,, 

SovyetMüdahalesinden 
Sonra Karadeniz Yolu 
Almanlar için Kapandı 

(B&şı 1 incide\ 
Çenoviçten verilen bir habere gö- • 

re Sovyetler büyük bir kısmı motör. 1 . 
Harp Tebliği 

Mo&kova, 20 (A.A.) - Tasa: 

leştirilmiş 110 fırka ile Şarki Polon- i Kızılordunun bUyUk erkanıharblye 

heyeti blldlriyor: 19 EylQlde Kızılordu 
kuvvetleri Leh kıtalarını tazylka de· 
vam ederek akpma doğru ılmaldı: 

yayı işgal etmektedirler. 
Cernauti, 20 (A.A.) - Romanya 

makamları Sovyet makamlarile mu
tabık olarak dün akşam hududu aç
mağa karar vermişlerdir. Fakat bu 
sabah hudut tekrar kapanmıştır. Zi
ra birçok meseleler, henüz Rus ma. 
kamlarile halle muhtaç bulunmakta
dır. 

* Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajansı bil-
diriyor: 

Pravda gazetesi dünkü başmakale•inrle, 

Polonyanın dogu kısmının Sovyetlcr Bir
liği tarafından i;igali sebeplerini tekrar 
eyledikten sonra kıtaatın Beyaz Rusya ıl~ 

Ukraynada pek ıız mukavemete maru;ı: ka
larak ilcl'lediğl ve halkın kahraman Kıı.ıl
orduyu şevkle karşıladığını, So,·yetlcr 
memleketinin mukaddes vazifesini huzur 
ve azamet içinde göstermekte olduğunu 

bildiriyor ve diyor ki: 
Sovyet hüküıneti, normııl cliplomatil~ 

münasebetler idame ~ttiği bütün memle
ketler hakkındıı bitaraflık siyaseti tak;p 
edeceğini yüksek sesle il:"ın etmiştir. Sov
yctler Birliği ile Almanya arasındaki ade
mi tecavüz paktı barışın nefine olarak ak
tedilmiştld. 18-9 tarihli Alınan - Sovyet 
tebliği bu ademi tecavüz paktının mcriyet
te olduğuna delildir. 

Estonyanın Vaziyeti 
Moskova, 20 (A.A.) - Havas: 
İyi haber alan bir membadan bil

dirildiğine göre Molotof, dün Eston
yanın Moskova sefirini kabul ederek 
Estonyanın bir Leh tahtelbahirini 
himaye ettiğini ve bu geminin evvel
ce tevkif edilmiş iken sonradan kaç. 
masına göz yumulduğunu söylemiş
tir. 

Sefir Estonyanın bitaraflığını mu
hafaza ettiğine dair teminat vermiş-

Garbi Beyaz Ruayada iki aaat ıUren 
bir muharebeden sonra Bieloıtok'un 

50 kilometre tarkında Vllno ~e Vell
naberıtevltsa'yı, Breıtlltovsk'u n 40 
kilometre ılmallnde Prujany ve Kob-

rln'I, cenupta, Garbf Ukraynada Vla· 
di"!lr, Volynıkl. Bug üzerinde klln 

Sokal, Brody, Bobrka. Rogatln ve Dl· 
linayı lıgal etmi9lerdlr. 

Sovyet ıUvarlleri ile tankları 

Lvov'un ılmall ıarki ve cenup mahal
lelerine girmlslerdir. ............................... ·-····~········ .. ······ 

tir. 
Diğer taraftan Polonya sefaret he

yetinin bugün Romanyaya gideceği 
öğrenilmiştir. Sovyet makamları Po. 
lonya sefaret heyetinden kordiplo
matiğin müstefit olduğu mutad ma
suniyeti kaldırdığı için heyet bilet 
tedarik etmek ve belki de gümrük 
kolaylıklarından istifade edemedı>n 

seyahat etmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Vilno'dan Vaz9eçildi 
Moskova, 20 (A.A.) - Litvanyanm 

Moskova elçi.sı l\:Iatgievltchus, di.in 
Hariciye Halle komiseri muavini Po
temkin ile görüşmüştür. 
Sanıldığına göre, bu görüşme esna. 

sında, Sovyet kıtalarının Vilnoya gel
mesinden ve Litvanya hududunda te
mas teessüs eylemesinden doğan pra
tik meseleler bahis mevzuu edilmiş. 
tir. İki muhatap. iki memleket ara
sında ananevi iyi münasebetlerin 
mevcudiyetini müşahade eylemişler. 
dir. 

Litvanya hükumeti, sanıldığına gi3-
re, Vilno mıntakası hak)Sı1nd:;ı. her za
man ileri sürdüğü taleplCrini bu defa 
tekrar etmemiştir. 



21. 9. 939 

lstanbul Levazım Amirliijinden Verilen : Harict 
Askeri Kıtaat. Uanları 

425,000 kilo yu!af kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 25500 lira ilk teıninatı 1812 lira 50 kuruştur. İhalesi 
30.9.939 cumartesi giınü saat 10 da Edremit Tüm satın alma Ko. binasın. 
da yapılacaktır. Teklif mektupları saat 10 da ko. na teslim edilecektir. 
Şartnameyi görmek istiyenler Ko. na müracaat etsinler. (403) (7188) 

* * 
Eskişehirde yapılacak inşaata muayyen günde talip zuhur etmediğin-

den yeniden kapalı zı.rfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 74,426 
lira 41 kuruş ilk te!llinatı ~987 liradır. Kapalı zarfla eksıltrnesi 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 gıreccklerin bir hafta evvel Hava müste
şarlığı altıncı şubeye ır.üracaatla vesika almaları "lazımdır. İsteklilerin 
kanunun 2 ve 3 ~ü maddclerind~ yazılı vesaikle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını belli saatter. bir saat evveline kadar Ankaradu M. l\1. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. (414) (7273) 

* * Keşi: bedeli 67.280 Ura 42 kuruş olan Ankarada hasta bakıcı binası yapısı ka-
palı ımrfla eksiltmeye konulmuştur. --

E:dltl!le•i 4.10.930 çarşamba gilnü, saat 11 dedir. İlk teminatı 4614 lira 20 k~ı
ruştıır. Şarınr.mesl 337 kuruşa Ankarada M. M. V. satın almıı komisyonun~~n a ı
nır. Eksiltmcye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kıınunun 2 ve 3 cu mad
deler n::le yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 

• · aat evve-alacakları vcı<ikı:ılarla birlikte zarflarını ihale saatinden behemehal bır s, 
52 liııe kadar Ankarada M. ::vr. V. satın alma komisyonu.na vermeleri. (433) <73 ) 

* * . \. '·. k • h . . k"l k n eti kapalı oı:arf-1zmir mlis~a .• kem rıevı:ı aı-; crı astanesının 48.000 ı o oyu t . d 
• .. .. 6 d dır !hale zmn· e la eksiltmeye konulmuc:tur. Ihalt:s! 6.ı0.939 cuma gunu saat 1. a · . 

640 
lir 

levazım amirligi satın alm-ı komisyonunda yapılacaktır. Tahmın bedelı ,
1
20• T. ~ 

ilk teminatı. 15t.8 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 1st~~lıl er ~~a;~ 
Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetinde ır er. sı. -
meye iı,ıtirak cdı-1.ekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli maddelerinde vle şartnatıı:"edsın-

. . . • 1 iha e saa n en de yazılı vesıkalan ıle temınat ve teklıf mektup arını 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaktır. (454) (7Sl7) 

* * d k ...... 1 Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 800 ton Balkaya linzit ma erı .omuru.h~·ına. 
caktır. Tahmin bedeli 16.000 lira ilk teminatı 1200 liradır. Karı 6~~r~~zo~u 

1K":Y~~ı 
için 1200 ton alınacaktır. Tahmin bedeli 21,600 lira ilk teminatı ~ 

1 
ıra ır. o~u

rün evsafı 'l:e şartnamesi mıntıka Lv. dadır. Bu kömürleri m~nbta ka eahvahz_ı_mt mtın -~t~-
~ f · dah" · d eahh.. d t ermeği Etı an ta u e mıe ır. cagı evsa ve şeraıt ılın e t ut e en za a v k .

1 
· 

10 10 939 1 Beher tonun yerindeki maliyet fiyatı azami 555 kuruştur. E ~ı tmes~ -k - t s~ 1 

günü saat 1 O da Sarıkamışta mmtaka satınalma komisyonun 8 yap aca tır .. ste -
lilerin muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Sarıkamı~ta komısyona 
vermeleri (450) (7518) 

* * Sarıkamış ihtiyacı için 150 ton un alınacaktır. Tahmin fiyatı 19.500 li.ra ilk 
teminatı 1463 liradır. İhalesi 9-10.939 pazartesi günü saat 10 da Sarıkamışta mm. 
taka satınalma komiısyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları muay_ 
yen !laatten bir saat evvel verilmi3 olacaktır. Şartname ve evsafı kolordunun tekmil 
garııizonlarında görülebilir. ( 452) (7519) 

* * Demirköy ve civarında gösterilecek anbarlara teslim edilmek şartile 15 000 
kilo pirinç, 3000 kilo hayvan tuzu, 4000 kilo sadeyağı, 10,000 kilo 
kuru ot, 80000 kilo yulaf, tc>OOO kilo makama ~0000 kiJo nohut 15000 soğan, 40000 ki 
lo bulgur, 10,000 kilo kuru üzüm, 10,000 kilo sabun, 2000 kilo beyaz peynir, 30,000 
kilo fasulye 27-9-939 çarşamba günü saat 14 den 18 e kadar Vizede Tümen satm 
alına komisvonunda acele pazadı:kla ııatın alınacaktır, İsteklilerin kanuni ves;kala. 
rile belli gUn ve saatte Vizede Tümen satmalma komisyonunda bulunma-

ları. (459) (7522) * * 

TAN 

Levazım Amirliği Satına lma Komisyonundan: 
lhale saati Kilo 

14 10.000 Yeşil mercimek 
14,15 Z5.000 Nohut 
14,30 20 COO Kuru fasulye 
14,45 6,000 1-:ıtales 
15 6,000 kuru ıoofan 

Yukarıda cins ve mikdarı yaınlı be<; kalem erzakm pa?"arlıkla eks;ltmec;İ _ _'T'~phane. 
de İ!>tanl":ul le·,·azım §.mirliği s:ıtmalma komisyonunda 22-9-939 Cu~a gun~ yu.k.a
rıda yazılı s3atlerde suasile yap1lacaktır. İşbu kale"?l~r ayrı a:.ı-ı ıh~le •dılebılır. 
Nümune ve evsaftan !<emisyonda gönllür. Her kalem ıc;ın ayrı katı temınat almacak-
tır. İsteklilerin l.ıelli saatte k.:ıınis~·ona rıelmeleri. ''230,, "7389., 

* * İhale saati Ton 

ıs.ıs !10 kuru cıt 
15.30 'iO Saman. 

Yukarrda mikilarr ve cınsi ya;th ik: kalem 22-9-939 Cuma günü hizalarm;la ya. 
zıh saatlerde Tophanede Levazım 5.mir!iği satmalma komisyonunda pazarlıkla ~it. 
nacaktır. İsteklilerin kat'i teminaUarile beraber belli saatte komlsvonn gelmelerı. 

"231,. "7390,, 

* * 42 No.lu hamule motörünün teknesi tamir ettirilecektir. Pazarlıkla ek!llltme<:İ 
21-9-939 Perşembe günü !'nat 15,30 da Tophanede İstanbul Le\·azım Amirliği !'atın
alma komisyonundıı yapılncaktır Keşif b t ieli 850 lira. kati teminatı 127 lira 50 ku
ruştur. Şartname ve keşfi komisyonda gfirünür. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (236) (7439) 

* * Kilo Saat 

14,000 Yeşil mercimek 14 
500 Çay 14 

28,000 Nohut 14,15 
40,000 Kuru fa~ulye 14,30 

Yukarda cins ve miktarı yazılı erzaklar 22-9-939 cuma günü hizalarında yazılı 
saatlerde Tophanede İst. Lv. amirliği satın alına koml!'yonunda pazarlıkla satın alına
caktır. isteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. (232) (7447) 

* * 20,000 kilo kuru kayısı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23-9.939 cumartesi günü 
saat 10,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satm alma komisyonunda yanıla. 
caktır. İsteklilerin nümune ve kati teminatları ile belli saatte komisyona gelme-
leri. (246) (7521) 
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Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu lhinlctrı 
Tahmin bedeli 

3000 kilo Erik Reçeli 
3000 kilo Ayva Reçeli 
2400 kilo Vişne Reçeli 

1191.00 
1191.00 
1056.00 

~ 00° 

1 

1 - Yukarıda cins ve mikdarlarile tahmin bedelleri yazılı üç kalem 
reçel. 22 - Eylf.ıl - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - lşbu üç ka1em reçelin ilk teminatı "257., lira "85,, kuruş olup 
şartnamesi her gün komsiyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
ı;tün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına müra-
caatları. "6962,. 

* 
27.300 kilo Çubuk makarna 

2.100 kilo Tel şehriye 
2.100 kil~ arna sehrive 

Tahnıin bedeli 

6360.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
1 - Tahmin edilen bedellerile miktarları yukarda yazılı üç kaleın 

yiyecek m.ı.ddesinin kapalı zarfla eksiltmesi 22 - Eylül - 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - İşbu üç kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı (550) lira (47) 
kmuş olup şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede. 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evvelinP kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. "6960 •• 

* 
1650 kilo yün çorap ipliği 
1950 kilo yün fanila ipliği 

* Tahmin edilen bedeli 

4042.50 lira 
5655.00 lira 

9697.50 
l - Yukarda cins. mikdar ve tahmin bedelleri yazılı iki ka1em yün 

ipliği, 23 - Ey1f.ıl - 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 10.30 da ka
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatları "727,, lire "32,, kuruş olup şartnameleri her gün 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifat1 dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı tek1if mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat 
e\'Veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanltğına ver. 
mel eri. "6959,. 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (46840) lira olan sekiz kalem boya malze-
mesinin mevcut şartnamesi mucibince 21-9. 939 perşembe günü saat 10 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün iş saati dahilinde 234 kuruş mukabilinde de

n.iz levazım satınalma komisyonundan alınabilir. 
3 ~ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek

leri. kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evvel 
Kasımpaşada Dz. Lv. Sa. AL Ko. başkanlığına vermeleri. "6951,, 

Kırklareli, Pınarhisar civarlarına tümence gösterilecek anbarlara teslim edilmek 
üzere 15,000 kilo soğan, 4000 kilo sadeyağı, 40,000 ki.lo bulgur, 20,000 kilo nohut, 
30,000 kilo fasulye, 15,000 kilo pirinç, 10,000 kilo kuru üzüm. 10,000 kilo makarna 
10.0llO sabun, 80,000 kilo yulaf, 3000 kilo hayvan tuzu, 10,000 kilo kuru ot, 2000 ki. 
lo beyaz peynir 27-9-939 çarşambıı. günü saat 14 den 18 e kadar Vize Tümen satın 
alma komisyonunda acele pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gününde Vize. 

,- 1•-· * * 
de komisyonda bulunmaları. ( 458) (7523) 

* * Ordu ihtiyacı için pazarlık suretile 25,500 kilo makine yağı 7665 kilo gaz yağı, 
7665 kilo gres yağı satın alınacaktır. İhalesi 25-9-939 pazartesi günü saat 16 da İ:ı
mir Levazım amirliği satrnalma komisyonunda yapdacaktır. Tahmin bedeli 13.944 
lira 8 kuru~tur. Teminatı katiye 2091 75 kuruştur. Şartııamesi hergün komisyonda 
görülür. İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mec_ 
bu.riyetindc:dirler. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesaik ve teminatı katiyelerile birlikte ihale saatinden evvel komis. 
yona gelmeleri. (456) {7524) 

* * 
Ordu ihtiyacı için pazarlıkla 175,000 litre benzin satın alınacaktır. İhaleı;i 

25.9.1939 pazartesi günü saat 15.30 da İzmir levaıım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 27,002 lira 50 kuruş. Kati teminatı 4050 lira 38 
kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. Pazarlığa iştirak edeceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle 
ve teminatı katiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat. 

lan. (455) 7525) * * 
Ordu ihtiyacı için pazarlıkla 175,000 litre benzin satın alınacaktır.. İhalesi 

25-9-939 pazartesi günü saat ı 5 te tzmir levazım amirliği satınalma komısyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen mıktar tutarı 27,002 lira 50 kuruştur. Tem~atı .ka:iye 
4050 lira 38 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. Paz_arhga ıştırak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ·· maddelerinde ve şartnamesınde yazrh ve. 

cu el k . 1 
sikaları ve teminatı katiyelerilc birlikte ihale saatinden evv omısyona ge -
mele.i (453) (7526) * * 

Ordu ihtiyacı için pazarltlı: suretile 1000 adet galvanizli bidon sahn ahnacak. 
ttr. !halesi 25-9-939 pazartesi günü saat 10 da tzmir levazım amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira kati teminatı 1200 liradır. $art. 
namesi hergün komisyonda görülür. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
dair vesika göstermek mecburiyetindedirl r Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şartn~esinde yazılr vesikaları ve teminatı ka
tiye emriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatlan. (451) (7527) 

* * Keşif bedeli 26,311 lira 32 kuruş olan Ankarada Gazi okulu harici su tesisatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 7- 10-939 cumartesi günü saat 1 t 
dedir. İlk teminatı 1937 lira 35 kuruştur. Şartnamesi 132 kuruşa Ankarada M. M. 
2490 sayıh ~anu~un 2 ve .3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bu gibi işle~le 
iştigal ettıkle~ıne d~ır Ticaret Odasından alacakları vesikalarla bır-
likte zarflarını ıh~e saatınden behem ehal bir ııaat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satın alma komısyonuna vermeleri ' (457) (7516) , •ı ____ , 

Harita ve Proie İşleri 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi M_üdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir \re Çelik Fabrikaları Müessesesi 
taraf mdan kurulmakta olan fehre au iaaleai ile tehir tebekesi 
tesisine ait harita ahn~~ı ve ~roje, ketif ve tarlname tanzi-

. . . l f usulu ıle ekaıltnı k 1 mı ışı kapa ı zar Ank eye onu muftur. 
Bu işe ait şartna.ıne .. ara.da Sünıer Bank muamelat fU· 

besinden, lstanbulda Sumer ~ank •ubeainden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Mueaaeaeai Müdürlü2ünden bedel-
sız olarak alınabilir. 

Eksiltme 29. 9. 1939 cu;.~ günü ~aat 16 da Karabükte De
mir ve Çelik Fabrikalar• ueaseaeaınde yapılacaktır. 

1 

_____ .,.. 

37,000 metre yatak kıhfhğı bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-9.939 pa_ 
zartesi günü saat 11 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da yaoılacakhr. Niimu
nesi Ko da görillür. Isteklilf'rin kati teminatları ile belli saatte Ko. na gelmele-
ri. (245) (7512) 

* * İstanbul levazım yollamasmm 42 No. lu hamule motörü ıc:ın '10 beygir kuvvetinde 
(Doyç) marka bir dizel motfüü alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 25.9-939 paı:ar. 
tesi günü s:>at 15,30 da Topha~ede amirlik satın alma Ko. da vapılacaktrr. Tahmin 
bedeli 5780 lira kati teminatı 867 liradır. Seraiti Ko. da görülür. İsteklilerin belli 
saatte Ko, na gelmeleri. (244) (7514) 

* * 
Bir No, lu Dikimev;nde mevcut 4400 kilo bevaz pamuklu kırpıntrdan c;amasır. 

hk bez yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29.9.939 cuma günü saat 14 de Topha 
nede amirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. !maliyenin kati teminatı 27 li
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da kırpıntılar Defterrfa.rda d"k:imf'vinde göriiliir. 
Şartnamesinde yazılı şeraiti 1 haiz isteklilerin belli saatte Ko. na gelme. 
leri (248) (7520) 

* * Bir ve Tki No, lu Dikimevlerinde birikmiş olan 101033 kilo yünlü kırpıntı verilerek 
battaniye yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29-9-939 cuma gü~ü ~aat l~.30 ~a 
Tophanede levazun amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. Imahyenın katı temı. 
natı 104 lira 49 kuruştur Battaniye nümune ve şartları Ko. da ve krrpıntılar Diki. 
mevlcriııde görülebilir. Şartnamesinde yazılı şeraiti haiz isteklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri 247) (7513) 

Zile Belediyesinden: 
Belediyece 47748 lira 60 kuruş bedeli kesifli elektrik tesisatı ve !'lantral binası 

inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmişıo:e de talip çıkmadığından ltanu. 
nun 40 ıncı maddeı;i mucibince 15_9. 939 tarihinden itibaren bir ay temdit ve pazar. 
lığa bırak~lmıştır. Taliplerin toptan veya ayrı ayrı teklifleri kabul edilecektir. 

İdari ve fenni şartnamesini Ankarada belediyeler imar heyetinden ve Istanbul. 
da Ayyıldız palas 3 numarada mühendis ·Hasan Halet Işıkpınardan görebilir-
ler. (7432) 

, KIZILAY -. 
C. Genel Merkezi Başkanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Kızılay C. Aksaray Hastabakıcı 

Hemşire mektebi ah,ap bina tamiratı, tahmini keşif be
deli (2221 ) lira (58) kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak 'unlardır : 
A - Keşif cetveli. 
B - Hususi fenni prtname. 
İsteyenler bu evrakı Kızılay C. Hastabakıcı Hemşireler 
Okulu Müdüriyetinden meccanen alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 939 tarihinde Cuma günü saat 10.30 da 

4 
5 

Kızılay C. Hastabakıcı Hemtireler Okulu Müdüriyetin
de yapılacaktır. 

Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklin in 166 lira 65 kuru, 
muvakkat teminat vermesi bundan başka atağıdaki ve-
sikaları haiz olup komisyona ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Eka.iltmeye en az bir parçada ( 3000) liralık bina inşaatı 
yapmış ve iyi bir şekilde bitirmiş olduğuna dair resmi iş 
sahlplerinden almmıt iyi hizmet vesikaları. 

7 - Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

Marmara Üssübahri K . Satınalına k o m isyonundan: 

Cinsi 

Rekompoze 
Sömikok 

KÖMÜR 
Tonu 

500 
205 

il.ANI 
Tahmini fiyatı 

Lira Krş. 

17 25 
24 50 

tlk tt?minatı 
Lira Krş. 

656 25 
376 69 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı iki 
cins kömür kapalı zıı.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 eyliıl 9W ~arşamba günü saat 16 da Izmitte Ter
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname, 1stan bulda Kasunpaşada Dz. Levazım sa
tın alma komisyonunda ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz ola
rak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarL 
fatı veçhile bu işle alabdar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve 
cinsleri hizasında gösterilen ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 
muayyen gün ve saatte;ı tam bir saat evveline kadar komisyon başkan
lığına vermeleri. (7180) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 13895 lira olan 337 adet muhtelif ebatta meydan karpit 
lambası 20-10.939 cuma günü saat (15) on be,te Haydarpaşada gar binası dahilin 
deki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle ııatm alınacaktır. Bu İşe girmek iste: 
yenlerin 1042 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat. kanunun tayin ettiği vesikalarla 
tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon reisli. 
ğine vermeleri lazımdrr. 

Bu işt ait şartnameler komisyonda parasız olarak daeıtılmaktadır. (7529) 

* * Erzincan • Erzurum hattı ü:o:erinde bulunan ve inşaatı ikmal edilen Altınbııı. 
şak, Tunceli, Gec;it. Sansa Tercan, Pekeriç, Erbaş, Karasu. Saptıran ve Aşkale tıı

tasyonlarrnın 22.9_939 tarihinden itıbaren yolcu ve her türlü nakliyata açılaeıı.ğı 
ve Erzincandan Aşkaleye pazartesi, c;an;amba, perşembe, cumartesi giinleri Aşkale 
den Er.zincana pazar, sah, perııembe. cuma, pazartesi günleri yolcu trenleri hareket 
ettirile~eği ilan olunur. (4'718) (7506) 

ilk 
teminat 

58,50 
51,38 
50,25 

63,75 

42,75 • 
37,17 
90 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
Muhammen 

bedel 

780 
685 
670 

850 

570 
495 55 

1200 

Haseki hastahan,.<rlne alınacak 6000 metre Tülbent. 
Cerrahpaşa hastahanesine alınacak karyola ve şezlong. 
Konservatuvar yatı okuluna 39 mali yılı ihtiyacı için alına
cak kuru erzak. 
KonservatU\·ar yatıokuluna 39 mali yılı lhtiyaçı için alınacak 
sadeyag, tereyaj;, zeytinyng ve sabun. 

" " " n 6000 kilo ekmek. 

" .. " " Yaş sebze. 

" " " " 3000 kilo 1 ci nevi kızıl 
karaman eti. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı ekııilt
meye konulmuştur. İhale 6-10-939 Cuma gilnü saat 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelAt müdürlüğil kaleminde ıtörülebilir. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi En-
cilinende bulunmaları. (7538) 

* * Şişhane karakolu ile Atatürk köprüsü arasındaki Yolcıızaile caddesi icin 10zumıı 
olan 100.000 adet parke taşı kapalı zarfla mübayaa edilecektir. İhale 6-10-939 cuma 
günü saat 15 de Daimi Encilinende yapılacaktır. Muhammen bedel 12.000 lira ve ilk 
teminat 900 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde ı;ıörülcbilir 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile hazırlıyacakları kapalı 7arfüı-

~ ................................. ., rını ihale giinU saat 1.f e kadar Daim! En cümene vermeleri. (7537) 



8 TAN 21 • 9. 939 

~ 

Sefaretinden: 
Şimdiye kadar askerlik çağları gelip dairei aidelerine müracaat et

memiş olan İrak tebaasının 16.8.939 tarihinden itibaren altı ay zarfın. 
da tabi oldukları askeri kıtalara iltihak ettikleri takdird~ hizmeti mu
zaafadan ve bilcümle cezalardan af edilecekleri ve bunun ilk ve son de-

. fa olarak yapılacağı ve bu müddetin hitamında 1939 senesi Milli Müda
faa kanununun ahkamında mevcLıt cezaların tatbikine derhal başlanaca 

ğı ehemmiyetle ilan olunur. (7508J 

tstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti şube müdürlükleri ic;in 66 parça mefruşat yaptı

rılması işi 27 .9-930 çarşamba günü saat 1 O da 2490 sayılı kanunun hükümleri dai_ 
resinde ac;ık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihale bedeli 54S7 lira 50 kuruş olan bu işin ilk teminatt 409 lira 32 kurustur 
2 - Mefruşatın cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler başmüdürhik 

levazım servisinde hergün i'Örülebilir. 

UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KAHZUK ECZANESİ BEYOGLU -İSTANBUL/ 3 - İsteklilerin kanuni vesaiklerile birlikte başmüdürlük binasındaki komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (7142) 

ı·. ... ... .. . -
TÜRK TİCARET BANKASI A. s. 

TESİS T ARiHi 1919 
Tamam en yatırıfmış sermayesi: T. L. 2.200.00 

Merkezi: 'ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Dahilde · ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELİ 

MEVDUAT usulünün temin ettiği menfaat 
ve kolaylıklar, mevduat sahiblerinin 

istifadelerine Tahsis Edilmiştir. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şubeler: TiCARET 

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

FINDIK TARIM SA TIS 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz ve 
nefis ıekilde bütün yurtdaııa .. a takdime hazırlanıyor. 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ 
VAZiYETi 

BANKASI 

l\KTIF. 

ALT. SAFI. KLG. 15.500.355 

Oahi1deki Muhahirler. 
Altın Safi Kilogram 

T'i!rk llra!ll 

ftariçteki Muhabirler~ 

678.111 

~lhn: Saft kllorttam ıo.oıo.ı38 

\!tına tabvilf kabil serbest 
"'öviüer 
rıııter dövizler ve borçlu klirtng 
"~kiyeler! 

'lazine Tahvilleri: 

l')enıhde edilen evrakf nakdiye 
''!ll'$11Jjtı 

1 
r{:ınunun IJ - 8 fncf ml'lifnelerl
.,e tevfikan hazine tarafından 

16 EYLÜL 1939 

21.802.488.77 
8.849.222.50 
1.471.889.11 

953.816.81 

335.648.13 
~ 

14.080.200. t4 

5.494.55 

3.228.630.03 

158.748.563.-

17.221U\27.-

Lira 

32.123.600.3 

PASiF. 
Sermaye: 

lhtiyat Akçesi: 
8 A.df ve fevkalade 

Hususi 

1.289.464.9 4 
'1'edavDldeki Banknotlar: 

17.314.324.7 

141.520.536. 

DPruhde f'dlten ewııkJ nakdlve 
Kanunun 8 - 8 !nc1 m;ıddelerlne 
tevfikan hazine tarafından v~kl 

tediyııt 

'l"\ı>ruhde edilen evrakı nakdlve 
2 ':ıkiyesl 

~ıır51l11h tamamen a1tın olarak 
fl~veten tedavQle H:ledllen 
Ree~kont mukabtll UAveten teda. 
vazed. 

Lira 
15.000.000.-

4.217 .134.25 
6.000.000.- 10.217.lSf 25 

158.748.563.-

17 .228.027 .-

141.520.536.-

17 .000.000.-

121.000.000.- 279.520.538.-

29.143.570.30 i •Akf tedlyat 

, ı;;e~edat Cüzdanı: . . -
' . ' 

Türk Lirası Mevduatı: 
- Oövlz Taahhüdatı: 

,., ltına tahvfU kabn d6vfder 

62 l')!jtr d5vtzleı ve alacaklı klirfng 
bakiyeleri 

2.784.t'4 

1R4.fiıi:U97.62 184.553.197. 
•---··---•saraçhanebaıında • Horhor caddesinde ________ , "T'fCART SENEDAT 

38.398.540.13 38.401.324.37 

Yahh 
Yatısız 

Muhtelif: 97 .546.920.50 Erkel( 

Kız HA YRIYE LISE,SI 
Esham ve Tahvilat Cüzd:.nı 

(D~nıhte @dilen evı-akı nak 
ı\ - (dlyPnfn karsılıltı E~ham ve 

TahvllAt <ftlbart k1vıııet1ıı 
9 - Serbest esham ve tahvllft 

) 47.909.924.97 

Ana, tık, Orta ve Lise sınıflarına talebe kay.dma batlanmıtt!r· Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren hatlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Y absız talebeyi nakletmek 

için mektebin hususi otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 Eylulde batlanacaktır. Talebenin mek-

• 7.559.768.56 55.469.693. 53 

ı\ vanslar. 
fl'lzineye kı~a vAdell i'!'l'At\S 

i\ltın ve Dövi? llzerinA 
"ahvllAt 07:erlne 

8.764.000.-=------------• tebe gelmeleri. Telefon: 20530 411 
11.889.!i9 

7.837.421.66 25 16.613.310. 

Cinsi 

tNHISARLAR UMUM MODORLOGO ILANLARI 
Muhammen B. 

Miktarı Lira Kuruş 

8 Kalem 1010 84 

% 7,5 teminat 
Lira Kuruş 

75 85 

Şekli 

Açık Ek. 

Eksiltme 
Saati 

14 

ffissedarlar: 

\l[uhtelif: 
l'ekGn il 

4.500.000. 

16.445.357 .98 

469.829.485.42 
Yekun 

469.829.485.43 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
Yangın söndürme 
levazımı 

h1'ddi % 4, altın üzerine avans % 3. 
------------~~~--~--------:::~====---=====--~~----------~~·----------~--------~----

Yangın söndürme aleti 279 Adet 2985 39 223 90 Açık Ek 14.30 
15 
15,30 
16 
16,30 

pı-------· Yangın söndürme eczası 178 Adet 356 00 26 70 Pazarlık 
Beyoğlunda BA KEA mağazaların

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

Kum torbası 976 Adet 1073 60 80 52 Açı.k Ek 
İp merdiven 6 Adet 34 78 2 50 Pazarlık 
Çeşme merdiven 31 Adet 504 50 37 83 Pazarlık 

I - Şartname ve müfredat listesi mucibince yukarda miktarı yazılı yangın söndürme levazımı hizala
rında gösterilen usullerle satın alınacaktıı:. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları. eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 25.lX.939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun

da yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa:te yüzde 7,5 güvenme paı·a.sile birliltte mezklır 

komisyona gelmeleri ilan olunur. (7027) 

~·-•YATILI ----YATISIZ--

Şişli Terakki Lisesi 
Nitanta~mda Halil Rifat Paf& ve Ba.tmabeyincilik konakları. 

Talebe kaydı için her gün saat 9 • 18 e kadar müracııat olunahilir. (Te. 

lefon 42:>17). Tedrisata 25 eyliU 939 pazartesi günü saat 8 de 
başlanacaktır. , ___ _ 

KIZ ERKEK 
____ , 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı - Satın alınacak 7 kalem saraç malzemesinin 27.9.939 çarşamba 
günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 920 lira ve ilk teminatı da 69 liradır. 
3 _ Cins, miktar ve evsafını gösterir şartnamesile aümuneler komis 

yondadır. Görülebilir. . 
4 _ İsteklilerin gün ve saatinde ilk temınat makbuzları ve kanuni ve

sikalarile Galata Rıhtım Caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komis

yona gelmeleri. (7144) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lötfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
NernvAt T L . S. RMıltlım "''""TAN Mnthanıın 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cenıiyetinıiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval 
zuhur eden hastalıklarla ya pllacnk mücadelede ve bilhassa '!le· 

ferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar. 
dımcı sıfatile çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

Kızday Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 

dahilinde (Gönüllü Hastabakıeı) yetiştirmek için 

birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan bu 
kursa aşağıda yazılı şartları ha iz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandası olmak 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - En ' az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malUınat almak isteyenler yu· 
kanda adresi yazılı mektebimizemüracaat etmelidirler. 

Şefik ruhlu ve bayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 
koşaeaklarma kaniiz. 


