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5 KU RU Ş GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

1 D E A ~ BOR O 
lu kitap bDrolarının lı çıkarma kudretini aı-ttırmak fıtlyenler 
için kın, fakat amelt bir kitaptır. O ılze az masraflarla çok lg 
n111I çıkarılabllecejjlnl gliıtcrlr. Fena ve yanlıı büro uaullerl 
yUzDnden geri kalın, hattı zarar eden veya batın mUeaıcıcler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için ya~lmıttır. Fiyatı 60 Kr. 

Dikili Zelzelesinde· • ıenlerin 
ayısı Yüze Yaklaşıyor 

Kasaba Tamamen Harap Oldu, 70 den Fazla 
Yaralı Var. Mütemadiyen Ceset Çıkarılıyor 

Saracoğlu, Moskova 
-ı Yolunda Bir Sahil Köyü Y okoldu · 

Hariciye Vekili Dün Zelzele Sahasında 
OdesayaHareketEtti, 4000 Kişi Açıktadır 

-ı 

Sovyet Memleketinden 
iyi Havadis1erle 

DöneceğimiUmuyorum 
Saracoğlu, Bugün Odesaya, Pazara Moskovaya 

Yaracak ve Derhal Tem aslara Başlıyacaktır ı 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dün öğleden sonra saat 

ı.s te, Kadeş vapurile Moskovaya hareket etmittir. Sovyet Hari
cıye Komiser Muavini Potemkinin Ankara ziyaretini iade maksa- 'Hariciye Vekilimizin Galata rıhtımında teşyiine ait bir lntıba 

dile Yapılan bu seyahatte Hariciye Vekilimize Hariciye Umumi 1 y • R Al 
-,kıitip muavini Cevat Açıkalın enı us man 

H • • hususi kalem müdürü Abdullah Zeki • ar 1C1 ye ve daire müdürlerin~en Feridun Ce-

lal refakat etmektedırler. Sovyet Bü. H d d ç e • ıd e 
V k • ı • • yük elçisi Terentief te Şükrü Sara~- u u u iZ 1 1 e 1 1 n 1 n oğlu ile birlikte hareket etmiştir. 

Moskova Galata Rıhhmında 
Heyetimizi götüren Kadcj vapuru 

daha evvel hazırlatılarak Galata yolS e ya h ati cu salonu önüne getirilmisti. Saat 
14,30 da Sovyet büyük elçisi Teren

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Hariciye Vekili Şükrü Sara. 
coğlu, Sovyet Hariciye 

Komiser Muavini Potemkinin 
Ankaraya yaptığı ziyareti iade 
etrnek üzere, bugün Moskovaya 
hareket etmiştir. 

Hadiselerin bu kadar siiratle inki. 
§af etmekte olduğu, ve kafalarda bir 
Çok istifhamlar bellrdigi sırada ya
pılan bu seyahat hariç1e ve dahilde 
büyı..ik bir alaka uyandırmıştır. Sov
Yet Rusyanın Almanların bir ademi 
tecavüz misakı imzalaması, Polonya
da cskı çarlık arazisini işgal etmesi, 

Tuna ve Balkan devletlerinin mukad. 
deratına karşı alaka göstermiye ba~
laması da bu seyahate verilen ehem
ıniyeti arttırmıştır. 

Sovyet Rusya ile Türkiycnin men
faat ve mukadderatlarında bir çok 
rnüşterck noktalar vardır. İstiklal 
harbindenberi başlıyan bu menfaat 
ve mukadderat iştirıı.ki iki memleket 
arasında devamlı bir dostluk tesisine 
hizmet etmiştir. 

Bu dostluk ~imdiye kadar hadise
lerin imtihanından muvaffakıyetle 
çıkmış ve zaman ile artmış, fakat ek. 
silmemiştir. 

Nihayet bundan birkaç ay evvel 
Balkanlarda ve Akd · " sulh ve 
ernniyetin temin ' a f i.. 
dile garp· dev 

tief, yanında Sovyet başkon.;olosu 
Georgief ile Sovyet kolonisindea mü. 
rekkep 30 kişilik bir kafile olrluğu 
halde vapura gelmiş ve hareke-;; saa
tine kadar rıhtımda kolanı ile has. 
bihalde bulunmuştur. 

Hariciye Vekili Şiikr~i Saraco~lu, 
saat 15 e 10 kala, Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak, Vali ve belediye rei
si Lutfi Kırdarla birlikte rıhtır!la 
gelmiş ve İstanbul komutanı Korge
neral Halis Bıyıktay, şehrimizde bu. 
lunan mebuslar, eski D a h i l i y c 
Vekili Şükrü Kaya, 
yeni La Haye orta elçimiz Yakup 
Kadri, Müddeiumumi Hikmet Onat, 

İstanbul Parti müfottisi Tevfik Fik
ret Sılay, üniversite r~ktörü Cemil 
Bilse! ile Sovyet ve Romanya baş. 
konsolosları ve diın saba!1 Belgrat· 

tan şehrimize gelen Yugoslavya se
firj İlya Simenkoviç, kalabahk blr 
halk kütlesi, ve Sovyet kolonisi ta
rafından hararetle karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimizi rıhtımda Sov
yet büyük elçisi Tercntief karşılamış 

(Sonu Sn: 6, Sü: 2) 

Romanya Hükumeti 
Şiddetli Tedbirler Aldı 

Yarşova Şehrinin Şark Kısmı ile Lublin ve 
Lwow Sanayi Mıntakası Sovyetlere Geçti 

Londra, 22 (Hususi) - Sovyet 
Birliği ile Almanya arasındaki yeni 
hudut hattı tesbit edilmiştir. Berlin. 
de neşrolunan tebliğe gore, bu hat 
Şarki Prusya hudut hattının yarısın
dan başlayarak Varşovanın şark kıs. 
mına kadar uzanmakta Ye Varşova • 
nın nehir ile ayrılan şark kısmını 

Rusyaya; sol kısmındaki ana şehri 

Almanyaya bırakmaktadır. 
Varşovanın şimalinde bulunan 

ve halft mi'ıdafaaya devnm eden 

lmıeı.• 

... 
• l ri.11 

:\todlin mevkii de Rusyaya geçiyor. 
Hudut hattı Varşovadan sonra Vis -
tülü takip etmektedir. Vistülün sa. 
ğındaki şehirler Almanyada ve solun 
daki şehirler Rusyada kalıyor. Da • 
ha sonra hudut hattı cenubu garbiye 
doğru uzanarak Sen Dömiyerj nami
le maruf sanayi sahasını Almanya • 
ya bırakmakta ve San nehrini takip 
ederek Karpatlardan geçmektedir. 
Slovakya hududunun garbindc iki 

~ıvtl 

(Sonu Sa. 6, Sii. 5) 

• 

• ,. .. ,., 6-•• 
~ 

w •. ,.,,. > 
~ • KIYfV 

o 

"' 

Bergamada On Ev 
Çöktü Ayvalıkta ve 

lzmirde de Hasarat Var 
Dikili Mıntakasında Dün de Şiddetli Bir Zelzele 

Oldu, Yaralıl ar lzmire Naklediliyorlar 
İzmir, 22 (TAN Muhabirinden) - Dün gece yanımdan aonra 

saat 2,37 de v ilayet merkeainde ve diğer kazalarda çok tiddeli 
zelzeleler olmu9, yüzlerce vatandat ölmüf, yaralanmıf, bir köy 
batmıf, Dikili kazası ba9tanbata harabeye dönmüftür. 

Bunlardan başka, Bergamada 4 - 5 j 
ev yıkılmış, bir kaç koyde de mühim 1 ~~~~~~~~~~~~~~' 

hasarat olmuştur. Resmi, hususi muh i •ı• F 
telif kaynaklardan racia hakkında ftCJI iZ • ransız 
topladığım malumatı bildiriyorum: Yüksek Meclisi 

lzmirdeki Hasar 

Gece yansından sonra başlıyan ve 
snbaha. kadar fasılalarla 6 defa tek-

rarlıyan zelzele, İzmir halkına bütün 
geceyi dışarda geçirtmiştir. Ilk zel-

zele saat 2,37 de çok şiddetli şekilde 
hissedilmiş, 17 saniye sürmüştür. 

Halk 928 senesindeki zelzele faciası
nı henüz unutmadığı için teliı.şla ve 

gecelik kıyafetleri ile sokaklara dö· 
külmüş, bütün şehir ayağa kalkmış

tır. Sokaklar, geniş meydanlıklar, 

kadın ve çocuklarla dolmuştur. 

Meteoroloji istasyonunun aletleri 
karma karışık bir hale gelmiş, mas. 

mafih zelzelenin şimalden cenuba 
doğru olduğu tesbit edilmiştir. 

Zelzeleden İzmirde Üçüncü Kah
(Sonu Sa. 4, Sü. 1) 

EN SON 

Dün Toplandı 
Paris, 22 (A.A.) - fnglU~ _ 

Fransız yiiksck meclisi bugUn f ngll
terede, Fransa namına Daladler. Ge
neral Gamelın ,. e Amiral D rlan: İn
giltere namına da Chamberlain. Lord 
Halifax ,. e Lord Chatfıeldin iştira

kıle toplnnmıştır. Blri sabah ve di· 
ğeri öğleden sonra olmak üzere iki 
içtima akd dilmiştir. Meclis, 14 
EylCil toplantısındanberi h d s olan 
'li akayii ve bunların nctlcclcrlnl tcı
klk eylemiştir. Muttcfıklerln plan
larını tamnmiylc müessir kılmak Ü· 

zere alınacak tedbirler husu unda 
t m bir mutabakat htısıl olmu5tur. 
.Meclis, silflh ve rnühimm t lmalı\tı 
meselesini de tetkik eyl :nl:ı ve fki 
hukümciln gayretlerini arttırmak 

ve ahenkleştirmek üz.ere tnkip edile
cek usuller hakkında mutabık kal-

DAKİKA 

Tan. makinesındeki ııususı tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da~ 
kika ~elen haberleri verecektir. Haber olmadı~ S?On bu kıS1m bos kıılıaı-ıık ır 
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PENCEREMDEN 

Babil Esareti 
Yazan: M. Turhan TAN . 

1 ngiliz gazetelerinden birinin 
Polonya faciasını Habil esare-

tine benzettiğini radyoda dinledim. 
Londradaki meslekdaşın bu teşbihi 

yaparken nasıl bir - vechi şebeh bul
duğunu bilmiyorum. Fakat öyle sa. 
nıyorum ki o meslekdaş, yetmi§ yıl
lık bir esaret hayatından sonra Ba. 
bil esirlerinin yurdlarına döndükte -
rini ve o harap yurdu yeni baştan 

şen bir yuva haline koyduklarını 

düşünerek, Polonyalıların da er veya 
geç hürriyetlerine. istiktallePİne ka
''uşacaklarını umarak bu teşbihi yap
mıştır. 

Fakat ben, Polonya ile eski Ku • 
dllsün talileri arasında daha başka 

türlii benzeyişler de buluyorum. Me
sela Kudi.isün bir yandan kuvvetli 
bir Mısır, bir yandan da kuvvetli bir 
Mezopotamya imparatorluğu tara -
fından boyuna tazyık, boyuna tehdit 
olunması gibi! .• 

İzaha hacet yoktur ki tarihin en 
şevketli günlerini yaşa~•an Mısll'la 

istila devrini bütiin azametiyle id -
rak etmiş olan Mezopotamya impa -
ratorluğu arasında ne yapacağını şaşı 
ran yahudi~e devleti, sağındaki muh 
teşem Rusya ile solundaki muazzam 
Almanyaya karşı yıllardanberi sabit 
bir politika takip edfımeyen Polon • 
yanın ilk çağdaki timsalidir. O kü -
çük devlet, yukarı tükürse sakalının, 
aşağı tilküne bıyığının berbat olaca
ğını diitiinerek rüzgara göre siyaset 

takip etmek istemiş ve bu yüzden 
hem Mısırın, hem Mezopotamyanın 

kahrma kendini hedef eylemişti. 

Kudüsle Varşovanın bahtlan a -
rasındaki ayrı bir benzerlik te her 

iki hükumet merkezinin bir değil, 

bir kaç kereler istilaya uğraması, ha. 

rap olması ve halkının gÖ!; etmek 

TAN 

;,\. .. =ofı;'•"'\o ..... ,'İJI!. ;.o,,-.:''~·~ ....... ~ ... ,.,,~,.,~'""ı 
.... • 'loı. • "' '· ~ , ,, :". .:.. """ ;s: .. +" 

23 - 9 - 939 

Mahsul 
Fiyatları 

Ucuzluyor 

Hariciye Vekilimizin '' Kadeş,, vapuru ile Mı-:>skovaya hareketine ve teşyi merasimine ait iki muhtelif intıba 

İç piyasalarda alış veriş iyi bir mec 
raya girmiştir. Satışlar artmıstır. 

Anadoludan muhtelif mallar gel -
mektedir. Mevrudatın fazlalaşması 

fiyatlara tesirsiz kalmamıştır. Kilo -
su 28 kuruşa kadar fırlayan pirinç -
ler 23,5 kuruşa, altmış kuruşa çı -
kan zeytinyağlar 48 kuruşa, sadeyağ
lar 100 kuruşa düşmüştür. Sabunlar 
cinslerine göre 1-2 kuruş, kuru fa -

Varşovadaki 

İran Elçisi 

Şehrimizde 
,; 

Semplon ekspresi ile konvansiyo-
nel treni dün sabah ikişer saat teah. 
hurla şehrimize gelmişlerdir. Dünkü 
konvansiyonelle Avruparla tahsılde 

bulunup son harp vaziyeti üzerine 
memlekete dönmeleri icap eden tale
be kafilelerinin sonuncusu da gel -
miştir. 

Semplon ekspresi ile de memleket
lerine dönmekte olan İraklı ve İranlı 
bir kısım aileler şehrimize gelmi~ler. 
dir. 

Diin sabah gelen Romanya bnndı. 
ralı Transilvanya vapuru ile, İranın 
ve Çekoslovakyanın Varşovatlak~ el
çileri şehrimize gelmişlerdir. Bunl3.r 
transit olarak limanımızdan geç
mişlerdir. 

llıtikQr/a Mücadele 
Kanunu Bu Hafta 

Meclisten Çıkıyor 
çinde Büyük Mlllet :Meclisinde 
miizakere edileceği bildirilmekte· 
dir. 

Emniyet Müdürü 
Polis Amirlerile 

Hasbihal Etti 

sulye, mercimek, nohut, bezelyede 
2-3 kuruş tenezzül olmuştur. Antep 
fıstığı 80 kuruşa, iç fındık 33 kuru -
şa, ceviz 10 kuruşa inmiştir. Meyve 
ve sebze fiyatlarında dahi dü!Üklük 
vardır. Yalnız ithaliıt maddeleri Ü -

zerinde hissolunur derecede fiyat 
tenezzülü olmamıştır. Kahve 110 -

Emniyet müdürü Muzaffer Aka - 120 kuruş arasındadır. Yerli limon
lın di.ın saat on beste Şehir Meclisi lann Mersinden getirilmesine baş -
salonunda kaza emniyet amirleriyle !anılmıştır. İtalyadan beş yüz san -
başkomiserleri toplamış ve kendile _ dık limon getirilmiştir. Limon sto -
riyle uzunca süren bir hasbihal yap- ku artmakta tılduğu için ihtiyaç ta
mıştır. Muzaffer Akalın vazifeye mamen karşılanacaktır. Biri İngiliz 
haşladığı gündenberi yaptığı teftis ve diğeri Holanda bandıralı iki vapur 
tetkikleri neticesinde edindiği kana. gelmiştir. Bu vapurlaFda muhtelif 
atlerini anlatmış ve zabıtamızın fa- ithalat maddeleri bulunmaktadır. 
aliyeti etrafında yeni direktifler ver. Vapurlar fındık, ceviz ve lisansa ta. 
miştir. Muzaffer Akalının hasbihali bi mallar yükleyeceklerdir. Meyve 
bir saat kadar sürmüstür. ihracatı yapılmadığı için razakı üzii-

LiMANDA: 

Kara denizden 

mü 6.11, yapıncak 6-9, müşkele 6 -
10, elma Amasya 10-12, Osmanpaşa 
elması 5, kestane 4-7 kuruştan satıl
maktadır. 

Gelen Seyyah .otomobilleri 

zorunda kalmasıdır. Çünkü Mezopo· MAHKEMELERDE: 

İhtikar yapanlan tetkik ıçın 
te§kil olunan ticaret odası heyeti 
faali~·etine devam etmektedir. Ko
miteye diin yeniden şikayetler ya. 
pılnuştır. Pazartesi giini.i komite 
toplanarak şikôyetleri yerinde tet
kik edecektir. Sikayetlere mevzu 
teşkil eden maddeler arasında ka
ğıt, kalem, zamk, bandajlar, ka -
lem ucu, muhtelif madenlerden 
sapılmış eşya, demir, tel ve çivi, 
yünlü ve ipekli mensucat, kundu
ra, çorap, giyim eşyası, elektrik 
malzemesi bulunmaktadır. Hüku
metçe hazırlanmış olan ihtikarla 
mi.icadele kanununun bu hafta i . 

Kanunun hiikümlcrine göre. 
muhtekirlcre verilecek eczalar 
hiikme istinat eder etmez derhal 
tatbik ve tahsil edilecektir. Kanu. 
nun ihtikarın haşladığı 1 cylltl 
939 tarihinden itibaren tathik edi
leceği tahmin edilmektedir. Hu -
kuki prensip ve esaslar böyle bir 
kanuni kaydın kabul edilmesine 
mini teşkil etmemektedir. Kanu • 
nun tatbikatı için Belediyelere. Ti. 
caret Odalarına geniş salahiyetler 
verilmektedir. 

Yunan Vapuru lzmirde 

Kaza Raporu istedi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
yabancı seyyahlara ait olu~ da mem
leketimize getirilmiş olan hususi o -
tomobillerin memleket haricine çı -
karılmasma müsaade etmiştir. Dün 
alakadarlara bu voldak.i kaı-ar tebli2: 
olunsnustur. 

tanıyanın cebbar ve kahhar hüki.im -
dan Nabuchodonosor "Buhttınasr" 

kısa bir devre içinde KudUsU Uç ke
re :wuhasara ~tmJş ve soı;ı muha~ara

da şehrin altını. üstüne gettrmişti. 
Halkın Babile nakli de her muhasa-

ra sonunda daha geniş bir mıkyasta 
yapılmak üzere yine üc kere vukua 
gelmiştir. 

Biri Milattan altı yüz ),1 önce, 
biri zamanımızda felaketlerin en ağ. 

nna uğramış, baştan başa harap ol
muş ve halkından on binlercesini 
düşman ordularına kurban vermek 

ntırannda kalmış olan bu iki tarihi 
şehrin bahtlarındaki benzerliğin bir 
kere daha tecelli etmesini ve Polon. 

yanın da eski Kudüs gibi viranelik
ten mamureliğe çevrilmesinin gecik
memesini temenni ederiz. 

"" Bu mevzuu şu suretle sütunuma 
seçirirken Mezamirin Babil esareti
•e taallllk eden şu satırları hafızam. 
da canlandı: 

''Babil şehri kenarında oturduk, 
Kudüsü düşüne düşüne gözyaşı dök-

tük. Nehirin kıyısındaki söğütlere 

tanburlarımızı astık. Bizi esir eden • 

ler yanımıza gelerek: "Bize. Siy on 
ilahilerinden okusanıza" dediler. Bi
se azap ve ıztırap veren bu insanlar 
bizden ilahiler, sevinçler istiyorlar -
dı. Fakat Rabbin ilahisini ecnebi bir 
memlekette nasıl okuyabilirdik? ... 
Ey Urşalim! Seni unutursam sağ e
lim hünerinden mahrum olsun!" 

Her Polonyalı da esir götiiriildii. 
ltl yerde aşağı yukarı böyle düşün • 
mez mi? .• 

fil z 

Şehrimizde Bir Tarife 
Müzesi Kuruluyor 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 
gümrüklerimizden geçen büti.m eş
yanın gümrük tarifemizin tasnifle
rine göre tatbik edilecegi pozisyonla
rı gösterebilecek şekilde nümuneler 
toplayJp bir tarifeler müzesi vucude 
getirmiye karar vermiştir. 

----ıo,----

Balta ile Adam Öldürdü 
Bergama - İnekçiler köyi.indeki 

ormanda bir çınar 'lğacından bal al
mak meselesinden çıkan kavga so
nunda Ali oğlu 28 yaşında Mustafa 
Kapak, Ömer oglu 60 yaşında Eyübü 
balta ile kafasına vw·arak öldürmüş 
Yt! tutulmustur 

65 Yaşında Bir KadJn 

Adliye Koridorunda 
Rakı içiyordu 

Bazı evlerde aşçılık yapan Zehra 
isminde altmış beş yaşrnd:ı siyahi bir 

kadın dün sabah yarım kilo rakı al
mış. Sultanahmet parkına gitmiş. ça

yırların üstünde içiyormuş. Reycan 
isminde bir kadın da yanına sokul

muş ve ahbaplık yapmak :stemiş. 

Parti Ocaklarının 
Kongreleri Başlıyor 

Kalastan İzmire mühim miktarda 
kereste yi.ikü ile giden Yunan ban
dıralı Pipi vapurunun kaptanı tica
ret mahkemesine müracaatla vapur, 
yükünün yolda fırtınadan zarar gör
düğünü ileri sürerek bir kaza rapo
ru istemiştir. 

Dün Galatada 
Bir Cinayet Oldu 

Bugün 29 Ocak Kongresi Yapılıyor. Karadeniz Hath 
Kış Tarifesi 

Yarın da 35 Kongre Yapılacak Denizyolları idaresinın hazırlamış 

olduğu Karadeniz hattı kış tarifesi-

Suçlu Bugün 

Muhakeme Edilecek 
- İlaç mı içiyorsun, demiş. Zeh

ra bu suale kızmış, hemen ayağa 

kalkmış, kadının saçlarını eline do

lamış ve adamakıllı dövmüştür. Po
lis Zehrayı yakalamış ve müddeiu. 

mumiliğe göndermiştir. Zehra adliye 
koridorunda da şişesini başına dike. 

rek rakı içmiye devam etmiştir. Ken 
disine soranlara: 

Bugünden itibaren Cümhuriyet ,
Halk partisi ocak kongreleri başla - SPOR : ! 

nin tatbikine yarından itibaren başla 

nacaktır. Galatada oturan Ahr:nt::t oğlu Meh. 
Akdenizde başlamış olan deniz kon medin şarapçı Moizle ötedenberi a~ 

trolü üzerine muhtelıf limanlara g:. rası açıkmış, Mehmet dün Moizi bir 

- Ben rakı içmedim demiyorum. 
İçiyorum. Fakat o kadın ne karışır, 
demiştir. Zehra sarhoşluk ve dövme 
suçile meşhut suçlar müddeiumumi
ligine verilmiştir. 

Eroin Müptelc11arı 
Tophanede Mescit sokagında 3 _ 5 

numaralı Hafızın kahvehanesinin üs. 

tündeki edada oturan Abdülkerim 

oğlu Zeki ile Haygo oğlu Sergis clün 
eroin çekerlerken cürmü meşhut ha. 
linde yakalanmışlar ve asliy ~ beşin-

yacaktır. Kongreler 23 teşrinievvelde 
nihayet bulmuş olacaktır. Bugün 
Bakırköy kazasının: Atış alanı, Hal
kalı, Safra, Besiktaş kazasında: Mu. 
radiye, Beykoz kazasında: Muradlı, 

Esenceli, Koçullu, Fatih kazasında: 

Karagümrük. Kadıköy kazasında: 

Caferağa, Osmanağa, Rasim paşa. 

Zühtü paşa. Tuğlacı. Kartal kazasın
da: Kurtdoğmuş, Emirli, Kurne, 
Sarıyer kazasında Kumköyü, Us -
kumruköyü, Zekeriyaköyü, Kireç -

burnu, Rumelikavağı, Tarabya, Ru
melihisarı, Şile kazasıinda: Kızılca, 

Meşrutiyet, Değirmen çayırı. Kara

kiraz, Üsküdar kazasında: Kuzgun
cuk ocak kongreleri toplanacaktır. 

Yarın da Bakırköy kazasında: bi
rinci ocak. Esenler, Firuz, Ambarlı. 
Avcılar, Beykoz kazasında: Sarıpı -

nar, Ömerli, Hüseyinli, Beyoğlu ka
zasında: Kağıthaneköyü, Mecidiye -

ci ceza müddeiumumiliğine verilmiş
köyü, Çatalca kazasında: Muradlı. 

lerdir. 
Kavaklı, Yassıviran Hisarbeyli, Ka-

Bunların üstünde birer pantalon, 
ve ceketten baŞka bir sey yoktu. dıköy kazasında: Hasan Paşa, 
Müddeiumumilik bunların tiryakilik Osmaniye. Mecidiye, Göztepe. Mer-

1 • in iptila derecesinde olup olma. divenköyii, Kartal kazasında: Kurt -
erın it"" ·· Ş hl" B b 1 b dığının tesbiti için adli tıp ımiesse. oyu, e 1• a a ar, Dolayo a, 

sesinde muayenelerine lüzum göster- Sarıyer kazasında: Garipçe, Emir -
gan, Ayasağa, Rumelikavağı, Gümüş 

miştir. 

Adil Pamirin Muhakemesi 
Bazı müesseselerdeı1 sahte mak-

buzlarla fazla para aldığı için te\"kif 

edilen telefon idaresi memurlarından 
Adil Pamirle arkadaşı Cemilin di1n 

ağır ceza mahkemesinde duruşmala. 
rına devam edildi. Sudular ve avu. 

katları müdafaalarını yaptılar. Mu
hakeme karar için talik edildi. 

lzmirde Talebe Miktarı 
İzmir, 22 (A.A.) - Bu sene şeh. 

rimiz orta okullarına 6507 ve lisele
re 2583 talebe kaydedilmiştir. 

dere, Sile kazasında: Ahmetli, Ha -
sanlı, Dumalı, Kurne, Yalova kaza • 

sında: Çiftlikköy, Taşköprü, Koru -
köyü ocaklarında konızreler tonla: • 
nacaktır. 

Kamyon Motosiklete Çarptı 
Muratlı (TAN) - Şofor Musti!fa. 

nın idaresindeki kamyon, bir moto. 
sikletliye çarpmış, beyni parçalanAn 
motosikletli ölmüştür. Şoför tutul
muştur. 

Zeytin Bol 
Izmir - Bu s@ne mıntakamızda 

zeytin mahsulü bold~r. 

Fenerbahçe G.Saray 

ile Karşdaşıyor 
rerek barınmış olan bir çok gemiler çok yerlerinden yaralamıştır. Moiz 
yollarına devam etmektedirler. Sen Jorj hastahan~sine kaldırılmış, 

Fenerbahçe ile Galatasaray kıup- Bir Yolcu Denize Düştü ameMyat yapılırken ölmüştür. Polis 
leri yarın Fener stadında gazete - k"" ru d. H b l'd Mehmedi elinde kamasile yaka!a-Eren oy vapu un ey e ı en .. 
mizin koydugvu kupa ic.in karşılaşa • . ... k d giderken l l d mıştır. Bugun meşhut suçlar kanunu-Buyu a aya yo cu ar an .. ,,_. . v hk . 
caklardır. Takımlar sahaya ağlebi 22 l d Mesut d . d.. .. na gore ~ıncı agır ceza ma emesı-

yaş arın a enıze uşmuş 

1 

. . ~ . . 
ihtimal şu kadrolarla cıkacaklardır: ise de vapur durdurularak kurtarıl- ne v:rılecekt_ır: B_u ~adıse yem te-

Fenerbahçe: Cihat- Lebip. Fa • mıştır. sek~u~ e~en ıkıncı ag:r ~eza mahke-
ruk _ Esat. Ali Rıza. Reşat- Fik -

1 
• d mesınm ılk el koydugu ış olacaktır. 

Denız e Atı-= Taıı·mıer·ı tk· · v hk d .. ret Rasih. Melih, Rebii, Fikret. -s ıncı agır ceza ma emesı un 
'Galatasaray: Osman- Adnan. Zeytinburnu önün~e başlamış o- asliye altıncı hukuk salonunda faa. 

Faruk _ Yusuf, Enver, Celal - Be- lan atış talimleri bugtin dahi devam liyete geçmiş ve verilen evrakı tet. 
dii, Salahattin, Cemil, Boduri, Sara- edeceği için bu mıntakadan geçecek ı kike başlamıştır. 
fim. merakibin uzaktan geçıneleri tebliğ 

Yalnız takımlar oyunda üç oyun olunmustur. 
cu değiştirebileceklerdir. 

Yarın Güreş Maçlarına 
Devam Edilecek 

Profesyonel güreş müsabakala -
rına yarın Taksim stadında devam 
edilecektir. 

Tekirdağlı Hüseyin Rus pehliva
nı Skorobof ile greko rumen güreş 

yapacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyin - Rus gi.i • 
reşinden başka Tekirdağlının iki 
hafta güçlükle ve itirazlı bir se -
kilde yendiği Alman ile Dinarlı Meh 
met güreşecek, Habeş Tafari - Mü
layimle, Molla Mehmet - Skoviç 
ile karşılaşacaktır 

Beıikta§ • Pera 
Arasında Bir Maç 

Yarın saat 11 de Şeref stadında 
Beşiktaş - Pera hususi 1 ir müsa _ 
baka yapacaklardır. Siy· ı :?yazlı _ 
lar bu maçta lig maçların .... u cıkara
cakları takımı tecrübe edecek.lerdir. 

Gece Maçı 
Fenerbahçe - Şişli takımları ö. 

nümüzdeki hafta içinde Şişli Çocuk 
Esirgeme kurumu menfaatine Tak _ 
sim stadında bir gece maçı yapacak
lardır. 

~~~~-o,~~----

H ar i c iye Vekiline Baıvekil 
Vekalet Edecek 

Ankara. 22 (TAN) _Hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlıınun Moskova 
seyahati esnasında HJJ.r!ciyt? Vekiıle. 

ti işlerini Başvekil Refik Saydam ı. 
dare edecektir. 

Kömür Havzasının 

Haritası Yapılıyor 
Zonguldak (TAN) - Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsiince kömür 
havzasında yapılan tetkikat bitiril • 
miştir. Simdi. muayyen bir sahanın 
havadan fotometrik haritasını al -
mak üzere bir tayyare her gün ça -
lısmaktadır. 

Yeni Normal Seri 

Pullarımız 

İcra Vekilleri Heyeti. 19 kıvmette 
yeni normal pul serisine, 1, 26 ve 29 
kuruşluk kıymetlerden üç adet pul 

daha ilavesiyle serinin 22 kıymete 
iblağını kabul etmiştir. İcra Vekil-

leri Heyeti ayrıca 100 kuruşluk pul
lardan bir kısmının da blok olarak 
bastırılmasını kararlaştırmıştır. 

Erzurumdan 3 Günde 
Mektup Geliyor 

Erzuruma kadar uzatılmış olan 
trenin Erzuruma muvasalatinden 
sonra başlamış olan posta nakliyatı 
ile mektupların üc günde şehrimize 
gelmesi Erzurumlu tüccarları çok 
sevindirmiştir. • .. 

TA K V 1 M ve H A VA 

23 EyUil 1939 
CUMARTESi 

9 uncu ay 
ı\rııbt· 1358 
Şaban: 9 

Giln: 30 

Gilneş: 5.48 - Öğle: 
İkindi: 15.32 - Akşam: 
Yatsı: 19.40 - İmsak: 

Hıı.11: 141 
Rıım' 13~ .. 

Eylı'.H· 10 
l!!.06 
18.07 
4.08 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji l"tasvonıınd~rı :'ı

lınan malQmata göre hava yurdun Fne 
bölgesi ile Akdeniz kıyılarında a1 bulutlu 
Doğu bölgelerde bulutlu ve m~vzl' ya
~ışlı geçmiş, rüzgftrlar umumiyetle Garbi 
istikametten orta kuvvette e mi5tlr. 

DOn İstanbulda hııvıı buluth gC'<;-mi 
rQzgAr Cenubu Garblden sanlyc?de 2 - 4 
metre hp:la eıımişiır Saat 14 t~ h \'il t 1:

ylkl 1012,2 milibar idi. Suhune' en yUk-
ek 24.7 ve en dil uk 16.4 sant 0 rat k y

dedllml tir. 



Y cımn: Omer Ruıa DOCRU L 

A lmanya ile Sovyet Blrlilt ara
sında yeni hudut çidlmittir. 

Yeni hudut, Avrupa haritasında bil· 
yük bir değişiklik yapıyor. 

Her 19yden önce, Almanya ile 
Sovyet birliii bitişik komtu olJ1?UI • 
lardır. Ve bu komşuluk Şarki Prus· 
yadan başlayarak Varşovaya kadar 
nehir boyunca ilerliyor, Varşovanın 
sağ kısmını Rusyaya, sol kıımıııı 

Almanyaya bıraktıktan sonra cenu. 
bu garbiye dotru uzanıyor, Sen Dö
miyrej adını taııyan ıanayi merkezi 
nin mühim bir kısmını Almanyaya 
vererek Karpatlardan geçiyor, daha 
sonra Slovakyanın bir kısmını da 
kucaklıyor. Almanya ile Sovyet Rus 
ya arasında Lebistanın taksimi he • 
sabına teessüs eden bu bitişik kom • 
şuluk, ıüphe yok ki, iki memleketin 
siyasi ve iktısadl milnuebetleri üze. 
rinde olduju kadar, bütün Avrupa
nın siyaseti üzerinde tesir edecektir. 

Almanya, Lehistanın taksimin -
den önce 88 milyon nilfualu bir 
memleketti. Lehistanın taksimi ile 
Lehistanın yan nüfusu Almanyaya 
geçtiyse, Almanyanın nüfusu belki 
de 11 milyon kadar arbmf, ylnl 100 
milyonu atmııtır. 

Ayni hadisenin vukuundan ev· 
vel, Sovyet birlliinln nüfusu 175 
milyondu. Taksimden sonra bu nl. 
f usun sayw Ud yüz milyona yaJdat. 
mıştır. 

Sovyet Birlllf, kara ve ha•a kuv· 
vetleri bakımından, Almaayaya kat 
kat üstündür. Sanayi kudreti bakı -
mından Sovyet Birliği Almanyanın 

seviyesine varmış olmayabilir. Fa· 
kat, bütün hızı Ue sanayiletmekte o. 
lan Sovyet Birliğinin Almanyaya 
yetiımesi ve onu reçmeal, nihayet 
zaman meselesidir. 

Ylni Almanya, Lehbtanı paylat
mak pahasına, Sovyet Birlltinin bi
tişik komşuluğunu kabul etmekle, 
ılya~ef nia U.kiJt edeceği ita btlka
mette, bu kuvvetli ve bUyilk kom~u· 

nun umumi ve hususi menfaatlerini 
hesaplamak, onun menfaatlerine uy. 
Pil olmayan her hareketten çekin • 
mek, kısacası iki taraf arasında men
faat çarpııuıasına, rekabet çıkması
na imkan vermemek mecburiyetin -
dedir. 

Menfaatleri, saye ve hedefieri 
UYIUD olan komşular arasında mu • 
savat prtlan dairesinde samimi 
dostluklar tc. üs edebilir. Fakat 
menfaatleri aylan, gaye ve hedefleri 
zıt olan komtular aruında, rekabet
ler ve çarpıımalar hatlar. 

Yeni komşular arasında da ha i
ki halden biri hasıl olacajı tUphe ıö
tUrmez. 

Ama bu iki halden haqisi? 
Buna da umana bırakmak daha 

dotru olur. 

Son ddif.Udiklerin vUcude ıetir· 
dili ikinci yeni komşuluk, Rusya ile 
Macaristan arasında teessüs etmlt • 
tir. 

Çekoslovakyanın taksimi sıraıın. 
da Bütenya da (Karpatlar altı Uk. 
raynası) Macarlstanın hissesine dilf
milftil. Polonyanm taksimi iiserine 
Sovyet Birliii ile Macaristan araauı
da Rütenya hududu boyunca kom • 
tuluk teessüs ettili ribi Leh • Bo • 
men hududu da Sovyet kuvvetleri 
tarafından lgal olundufu için Sov
yet Birliği ile Romanya arasındaki 

komıuluk da kuvvetlenmit ve ıeniı· 
lemiıtir. 

Yeni komıuluklann bu safhası L 
le alakadar olan en mühim nokta 
Avrupanın cenubu ıarbisinde genlı
lemeyi istihdaf eden Almanyanın va. 
ziyeti, bu vaziyete göre geniıleme 

hedefinin akıbetidir. 
Önümüzdeki pnler ba vaziyeti 

•e ikıbeti, Avrupa siyasetinin, umu
mi ve husuai bakımlardan alacalı 
Yeni istikametleri tavzih edecek ve 
neticede Almanyanın yeni bir çem· 
bere ıfrip girmediği anlaşılacaktır. 

Milhendlı Mektebi 
MUdGrlUğl 

Ankara, 22 (Tan) - Yüksek mü· 
hendil mektebi müdürü Suphi Nafıa 
fen heyeti azabjına naldeclilmif ve 
yerine müderrislerden Tevfik Tay -
lan terfian tayin olunmuftur. 

Almanya 
Müşkül 

Mevkide 

........ BUGÜNKÜ VAZİYET -··--ı 

ADmanDaron ı 

AMERİKA 

Ne Şarka, Ne Garbe, 

Ne de Cenuba 

Doğru Sarkamıyacak 

Şa ırk G==lhuı <dl udu 

Sularında 

Denizaltılar 

Amerika Donanması 

Bunları Şiddetle 

Takibe Başladı 
Paris, 22 (A. A.) - Tebliğ: Sar. 

bruk bölgesinde kıtalarımızın teması 
ve bütün cephe üzerinde de iki taraf 
topçusunun faaliyeti kaydedilmiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - 22 eylul akşam 
tebliği: 

Cephenin heyeti umumiyesinde bu 
gün sükunetle geçmiştir. Deniz kuv. 
vetleri vapur kafilelerinin himaye
ıini müessir bir tarzda temine ve dü§ 
man deniz altılarını takibe devam 
etmlftlr. 

Bertin, 22 (A. A.) - Garp cep -
heslnde y a 1 n ı z p i ş d ar kuv 
vetleri arasında münferit musa 
demeler olmuştur. Fransızların bir 
avcı tayyaresi, bir hava muharebesi 
esnasında dügürülmüştür. 

* LQrıdra, 22 (A. A.) - İstihbarat 

Sovyet Müdahalesi 
SOVYET Birliii ile Almanya. ara 

larmdaki yeni hududu kararlaş
tırmışlardır. Bu hududa ıöre Al
manya ile Sovyet Birliği geniş 

bir saha üzerinde komşu oluyor
lar. Şarki Prusyadan Slovnk
yanın ucuna dayanan bu hudut 
Almanya ile Rusya arasında yep 
yeni bir komıuluk ve bu komşu
lukla beraber yepyeni bir siyaJİ 
vaziyet vücude getirmektedir. 

BU KOMŞULUK Avrupanın siya
si muvazenesini büsbütün değiı
tirecek bir mahiyettedir. Çün
kü iki komıu her bakımdan 
biribirinin zıttHlır. Biri komü
nisttir. 
Diğeri nasyonal sosyalisttir. Bl. 
ri geniılemek ve başka millet-

leri çlpemek lehindedir. Dlie· 
ri miJletlerln haklannı tanı

mak ve hürriyete kavuştur. 

mak için utraııyor. 

VAZIYET bu merkezde olduğu 
halde yeni komtuhık uzun bir 
sahada kendini ıöetennekte ve 

Gamlenin de iştlrakile toplan. 
miş ve son bir haftalık askeri 
vaziyeti tetkik etmiı. erkinı

harbiyelerce alınan kararları 

gözden geçirerek bazı mühim 
kararlar vermiştir. Mühimmat 
ve harp malzemesi imalatının 

arttırılması için alınması Jü. 
zumlu tedbirler de bu arada 
tesbit olunmuştur. 

Şark ve Garp Cephesinde 

ŞARK cephesinde Lehlilerin mu. 
kavemetl devam ediyor ve mu
kavemet yine Vartova üzerin. 
de temerküz ediyor. Va11ova 
müdafileri teslim olmaktan u
zaktadırlar. 

GARP Cephesine ıelince. yine 
mahalli hareketler devam et
mektedir. İki taraf arasında cid
di hareketlerin ancak mukadd~
mesi sayılacak hadiseler vuku 
bulmakta ve tayyare faaliyetle
rinden de bahsolunmaktadır. 

Romanyada 

Nevyork, 22 (Hususi) - Ameri • 
ka cümhurreisl Mister Roosevelt, bu. 
gün iki yabancı tahtelbahirin Ame
rika suları civarında dolaştıklannın 
müıahede olunduğunu söylemiştir. 

Mister Rooseveltin matbuat mü· 
messillerine verdiği izahata göre bu 
tahtelbahirlerln biri büyük Okya • 
nusta Alaska cenubunda, biri de fİ· 
mali Atlaside dolaşırken görülmüş • 
tür. Bu tahtelbahirler takip olun • 
maktadır. Mister Roosevelt, "her 
milletin kara sulan, menfaatleri ka· 
dar imtidat eder., nazariyesini tat • 
bik sırasının hulul ettiğinden bah -
setmiş ve daha sonra tahtelbahirle -
rin kime ait olduğu hakkında soru
lan bir suale cevaben alaylı bir ce • 
vap vermiş ve: 

- Belkide İsviçreye aittir! de -
miştir, sonra daha şakacı bir lisan • 
la: 

nezaretinin bir tebliğine göre, Fran
sadaki İngiliz hava kuvvetleri 20 ey· 
l\1lde Fransada bir Alman harp tay
yaresini düşünnüıtür. 

lnsilterede bir mecli. üstelik Macaristan fte Roman. RUMEN Başvekili Calinescu'nun 

- Belki de, demiştir, bu tahtel · 
bahir Efganistan veya Bolivyaya a. 
ittir! 

Londra, 22 (A. A .) - Kral, bir 
meclis akdetmiştir. Bu mecliste Lort 
Stanhepe, Lort Cramford, Lort But· 
hcaffe ve milli müdafaa umurunu 
tanzim naztrı lort Chatfield hazır bu. 
lunmuşlardır. 

yanın garp hududunu kucak- Katli hadisesi her tarafta nefret * lamaktadır. ve infialle karşılanmıştır. Bu Londra, 22 (Hususi) - Taymisln 
B'Ö1°t}N Avrupanın siyaseti Um· hadisenin, münhasıran Demir Meksika muhabiri de Karib denizin

de bir Alman tahtclbahirinin görüL 
düğünü bildirmektedir. 

rinde milesslr olan bu vaziyet muhafızların eseri olduğu kati-
bütiln dünyayı merak içinde yetle anlaşılmıştır. Yeni Rumen 
bırakmaktadır. hükumeti, memlekette sükun ve Leh tahtelbahiri bulunamıyor 

Baltıkta Rus ve Alman zırhlıla • 
n , kaçan Leh tahtelbahirini aramağa 
devam ediyorlar. 

HautU'ın yarı rami bir tebliği 
Pariı, 22 (A.A.) - Havas, aşağıdaki ya

rı resmi mütaltıaları neşretmektedlr: 

Fakat bu merakı da ancak ha· a!layişi idame i~in fevkalade şid-
diseler ortaya çıkaracaktır. detli tedbirler almıı, bunları tat-

1 bika geçmiştir. Bu arada bir çok 1 
Almanya, bunaltıcı bir muamma karşı

sında bulunuyor. Hltler'in bütün nutku, 
bu muammanın etnfında dönmektedir. 

1 
Yüksek Harp Meclisi §Üpheli kimseler tevkif olun- : 

: iNGiLtZ - Fransız yübek mec- muş, bir çok binalarda araş- ı 
Verilen mallımata göre Tallin -

den kaçan tahtelbahlrin klfi derece. 
de levazımı bulunmakta ve mütead
dit torpiller taşımaktadır. Bu tah -
telbahirin İsveçten Almanyaya gi • 
den demir ihracatını tehdit etmesin· 
den endişe ediliyor. 

Bu munmmanın iki şıkkı vardır ve §Un
lardır: Ya "Şarka doğru,. hareketine de
V''l\ etmek ve yahut bütün kuvvetleri 
ıarbe çevirmek. 

1 Iisi, dün Londrada Daladier, tırmalar ~·apılmıştır. Romah-
1 Chamberlain, Halifaks ve yada, sükClnet hakimdir. ı 

. .............................. ------------------------------------------
Filhrenin nutku dikkatli bir surette o

kunurıa, kolay anlaeılır bir mU~kül kar
ş111nda bulundutunu g6ııterlyor. Hltler, 
bundan altı ay evvel Almanya - Polon
ya anlaşmazlığı bltmiıUr dedill ayni ton 
ile buliln de lnıiltere ve Fransadan hiç 
bir talebi olmadığını tekrar eylerken, a
le1hte stratejik ıeralt altında Fransız -
tnaııız cephesine dofrudan doğruya karıı 
koymaktan ne derece çekinmekte oldutu
nu zımnen itiraf etmektedir. DanzJi hati
bi, gayet müphem ve sıkılgan kelimelerle 
Almanyanın Şarki Avrupada istihdaf et
tiil "çok mahdut ıayeler" den bahseder
ken, bizzat kendi doktrinini tekzlp eyle
mekte ve Alman - Sovyet paktının pa
halı ve zayıf mahiyetini mUşahede ve ka
ıı,uı etmektedir. 

Stalln rejiminin emperyalizme dolru 
lnkltıfını, Hitler, belki de büyük Alman
ra::rı botıevizm bulaşmasından Art kılacak 
bir mahiyette ıarmektedir. Fakat bu teh
Wceden kurtulurken, Mitler, ikinci bl: 
tehlikeye düşmektedir. Filhakika, Ruı 

aııkerlerlnin garbe dolru llerlemeııl, Hitler 
Almanyaaı tarafından ezllmlt veyahut eı.11 

mek tehdidi altında bulunmuı milletlerin 
panıılavb;m'inl uyandırmaktadır. 

Sovyet nUfuzu altına .ırmiı blr cenubu 
ıarkl Avrupasından ve yahut rakip iki 
hırsın çarpışmasından dolacak bir Sov
yet - Alman anlaımazlıtından bahsetmek 
için vakit henüz erkendir. 

Bu vaziyette, Almanya, garbe doğru aca
ba dönecek mi? !:fer Almanya kendi fJr• 
kalarını, Alman genel kurmayının geç!l-
mez mahiyetini bildlli majino hattına dol 
ru ıilrer ise, bu taktiJI, bir nevi inUhar 
demek olacaktır. Eter Majino'nun arka
sına düşmek için Belçikanm ve İ"-lltere
ye karıı tayyare ve denizaltıları Ualerl teş .. 
kil için Holandanın b1taraflıklarını ihlAl 

ederse, Almanyanıın enterna,,.onal huku
ka karp yapacatı bu :reni ıulkast te, milt 
tetikleri ıam avlamıyacaktır. Bir kere 
Brilkıel ve LAhe;ye, kendi bitaraflıklannı 

müdafaaya azmetmlı bulunmaktadır. Bun
dan başka, tnılltere ve Fransa da, bu ihti
mal için katı tedbirlerini şimdiden almı~
lardır. Fransanın bUtUn cepheleri, başkıı 
başka vasıtalarla müdafaa için tngiltere-
nin asker ve malzeme yardımı da glttıkçe 
daha ziyade fazlalaşmaktadır. 

Demek oluyor ki Hltler, hem şarka dol
ru ilerlemek, hem de ıarbe doln.ı geniş 

mikyasta bir hareket yapmak için fena 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Nihayet Avrupada ve Avrupa haricinde 
muhtelif bitaraf büyuk memlekeUerde, dip 
lomaUk vaziyet, iyileşme yolundadır. Fakat 
bu noktada Fransa ve tnıntere, ketum dav 
ranmaktadır. Bir kere bunların inkişafı 

bittabi alır olmaktadır. Saniyen kuvveUe
rln bugünkü muvazenesi, İngiltere ve 

Franııaya, mütecavizin kendi kendisini 
mahk!ım ettlti bir mevzi ve yıpratma hıır. 
bine itimatla bakmak imklnlarını ver
mektedir. 

Dijer taraftan "Rys .. ve CSep) 
isimlerinde iki Leh tahtelbahlri bir 
İsveç limanına iltica etmlftir. Bu ge. 
milerden birinin 66 ve diğerlni.ı;ı de 
56 kifiden ibaret olan milrettebatı 

İsveç makamlan tarafından tevkif e
dilmiştir. Tahtelbahirlerin silahları 

alırunıftır. 

* Londra, 22 (A. A.) - Bir çok saf· 
fı harp gemilerinin ve bilhassa Hood, 
Renown ve Repluse kruvazörlerinin 
batınlmıı olduğuna dair olan haber. 
ler yalandır ve asıl ve esastan aridir. 
Bu tekzibi yapan amirallik dairesi, 
ilave ediyor: 

Bremen vapurunUb zaptedilmlş 
olduğuna dair olan pyiaların da asıl 
ve esası yoktur. 

HADİSELERİN İÇYüzü 
• Sovyet Rusya, merkezi Cracovie olmak üere, 

mütalril bir Leh Cümlauriyeli kurmak hmusun· 
daki emelini Almanyaya lrabul ettirmiılir. Sıalin, 
himayaine alacağı bu kızıl cümhariyeti, icabın
da, /GfÜtlere karr bir •ilah olarak kullanacalıhr. 
Bu cümhuriyet, ayni zamanda, Almanya ile Sov
yel Ruıyanın hemhudut olmalanna imkan bıralı
mcyacak, ve ara yerde bir tampon vazilui wö
recektir. 

• . Almanya, Polonya iıgalinden sonra, serbest kalacak 
olan askerlerini de Garp cephesine çekecek, ve o cep
hedeki dilşmanlannın karşılarına, kuvvetlerinin heyeti 
umumiyesiyle dikilecekti. Sovyet Rusya ile bir ademi 
tecavüz paktı imzalayııının bir çok sebeplerinden mü
him bir tanesi de buydu. Fakat Sovyetlerin, Polonya 
i,.raline yeterek miktarda askerleri oldulu halde, dört 
milyon yeni asker toplamalan ve daha da toplamakta 
bulunmalan, Rayş hilk6metini hayli kuıkulandırmış
tır. Bu kuvvetler Polonyada durdukça, ve bu kuvvetle
rin arttırılması her an muhtemel olduk(a, Almanya 
oradaki askerlerini çekememek, hattl billkis arttırmak 
lüzumunu duymaktadır. Bu vaziyet, ve gittikçe şiddet
lenen bu mecburiyet, Almanyada endiıe uyandıran ye-
ni sebeplerden biridir. ~ 

• * Almanlann ZiglriJ hattı, fena ve nohan malze.". 
meyle ve alelôcele illf'I olrınmuftu. Hitler, bu hat
tın malını, propagaru:lalarla unutturmaya çal1f
m1fh. Vakıa bizzat kentli nutuklarile de yardım 

• 

ettifi bu propaaanda sayainde, Zi61rid, hemen 
bütün tliinyacla, a,Jma bir •et olarak tanınmıfh. 
Falıal, Frauular, 90n yaphlıları hava Ptikpalları 
ve piyac/e tlenemeleri anasında, Ziglrül hattının 
taJe zayıl noktalarını bulmalda kalmamlflar, bu 
hattın henüz natamam buluntluğunu da öğren
miılerdir. 

F' rcumzların bu hakikati anlatlıldannı Hzen Al
nanlar, ZiglriJ hathna tlerhal, yüz bin amele 
vılmıfiartlır. Zi6fritl hattının nok•an taraflarını 
tamamlamaya, ve zayıl larallarını takviyeye ~a
rı,an bu amelelerin yüzleri siyaha boyanmııır. 
Elbiseleri tle toprak renllİntletlir. Almanlar bu 
tetlbir sayesinde, i11faatın tlevam etliğini Fran
sızlardan gizlemeye ~alıımaktatlırltır. 

* Polonyada biribirleriyle karşılaşan Sovyet Rus askerle-
riyle Alman askerleri arasındaki samimiyet gittikçe 
artmaktadır. Almanlarla temasta bulunan hemen bü
tün Sovyet zabit ve neferlerinin Almanca konuşmaları, 
mütekabil anlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Sovyetlerle 
birlikte, bir çok mükemmel tiyatro heyetlerinin de Po
lonyaya girmeleri, ve orduya temsiJJer vermeleri Al
man zabitlerini ve neferlerini, Sovyetlerle kayna,:ıııya 
daha fazla cezbetmiştir. Bu vaziyet Bitlere, ve Göringe 
endişe vermektedir. Bu yüzden, Mareşal Görinı Sov
yetlerden, hudut meselesinin bir an evvel hallini iste
miştir. 

____________________ ___. __ ....:;;:.;;.;. ____________________ ~ 
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Ci.EK 
Ayakları Karııan 

Çocuklar 
Ycuan: B. FELEK 

- Bana bak birader! Bu işin için· 
den çıkılmaz oldu artık! 

- Hangi i,tn? 
- Şu cihan siyasetinin! 
- Neden? 
- Neden o1sun efenaim! Bir ta. 

raftan Rusya ile Almar..ı~ ademi te
ca\'bz paktı imza etti. Öte taraftan 
Almanyanın müttefikı ~lan Japon • 
larla Çlnde harbe d"vam ediyor. 
Ruslar Lehistanı lşg.ıl ettiler. "Le • 
histana dokunanla J.arp ederim" di. 
yen tnıllizlerle Fra:.sız harp ilan et· 
miyor. AlmanyanıL dostu olan İta). 
ya ise herıün daha ,uksek bir sesle: 
"Ben bitarafım!" diye bafınyor. A
merika cUmhuriyeti muhariplere ıi
lih satmamak yasai anı "bitaraflığı 

takviye için" kaldmyor. italya Ar
navutluktan askerlertni çekiyor. Yu. 
nanlılar da ayni harekette bulunu • 
yor. 

Romanyada Rusb.a la müzakere 
yapılırken, nazi taraftan Demir Mu. 
hafızlan imha etmiş olan Başvekil 
Calinescu öldürülilyoı. 
Almanlar Belçika hududuna 1800 
tayyare toplarlarkeıı Belçika ye 
Rotanda bitaraflıktau bahsediyor. 

Ve bunlann hepsinin üstünde tn
clltere ve Fransa "Biz Bitleri yere 
sermeden harpten vaz ceçmeyiz,, di
ye bafınyor. 

- Peklli! Bunda içinden çıkıl • 
aıaz ne var? 

- Naııl ne var kardeıim! Bütiin 
bu bltaraflıklannı ilan eden millet • 
lerin Jıakiki vaziyetleri nedir? Cld • 
den bitaraf mıdır, yoksa ekseri oldu. 
tu ribi itlerin ıelişmesinl beklemek 
için mi "bitarafız,, diyorlar? Meseli 
Belçika. Hududuna Alman kuvvetle
ri yıfıldıjını ıörürken nuıl bitaraf 
kalır? 

Tahmin edildiği ıibi vaziyetleri
ni düzeltmek ve Franaıılan yandan 
vurmak lçia Almanlar Liibemburc 
büyük dtlkalıiuıı çilnerlene, inlçre 
nasıl bitaraf durur.? 

Yine Almanlar Romanyayı teh
dide mecbur olup Macaristam 
zorladıldan saman İtalya ve B\llya 
nasıl buna göz yumarlar? 

Baltık devletlerinin bili de ma-
16m. Bunu ıören 'bazı İskandinav 
mllletlerinin nıiyetlerl ne olaeü? 

tıte içinden çıkılmaz noktalar •un 
lardır. 

Acaba kim bitaraf kalacak, kim 
kalmıyacak! Bunu nuıl anlamab? 

- Dinle! Madem ki politika Ue 
uirafJIUya haıladın. Bari N urettln 
hoca fıkralarını ııkça sıkça oku daı 
sana ders olsun. 

- Ne münasebet? 
- Onun fıkralannın her hlrlade 

dehtetli felsefe vardır. Dinle heni. 
Bir &Un hoca hir takım çocukların 
dere kenannda hlrbirlerile çekiıtlk· 
lerini ıörmilt= 

- Ne kavra ediyorsunuz, çoeuk
lar? Diye sormuı. 

- Ayaklarımızı ıuya soktuk. 
Şimdi hanrbi hanrtmizin ayalı ol -
dulunu ayıramıyoruz. Onun i~la p
klşiyoruz. Cevabını vermiıler. Boea: 

- Ben ılse onu hallediveıe)'lm. 

deıniı ve elindeki detnekle bir Od ta 
ne vurunca canı acıyan ayaltnı çek. 
mif, hukeain ayajı meydana çık • 
lnlf. 

- Ha! Demek sudaki ayaklar kl. 
min oldutu, yani herkesin vaziyeti 
belli olmak için dejnek yemek la -
zım? 

- Lazım delil! Lazım delil ama 
yene canı yanar, vaziyetini açıla vu
rur. 

Anladın mı bizim köylü? 

Maverayi Erdü11 
Krallnın Oğlu 

Staiını Bitirdi 
Ankara, 22 (A. A.) - Relsiclim

hurumuzun fahri yaveri olarak or -
dumuzda stajını ikmal etmekte bu -
lunan Maverayı Erdün emir! hazret
lerinin mahdumu Emir Nayif stajı
nı bitirmiş olduğu cihetle refakatin. 
de yaverleri olduğu halde bu akpm 
Toros ekapresile memleketine mü -
tevecclhen hareket etmiş ve tstu -
:yonda nmulm1e ulurlammsbr. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi l~zımdır. 

Türkiye Muazzam 
Bir Kütle 
Tarafından 
Sigortahdır 

Yazan: Naci SADULLAH 

Hadiseleri samimi, devamlı, de
rin bir dikkat ve alaka ile ta

kip edenler, ve tecrübeli Türk dev -
letinin güttiiğü basiretli siyasetin ne 
kadar şümullü bir görüş mahsulü ol
duğunu sezebilenler biliyorlar, kav· 
nyorlar ki, bugün, şarki Avrupayı 

barut ve benzin kokan ateşiyle tu -
tuşturan korkunç yangın, çatallı a
levlerini, bu vatanın bağrına kadar 
asla savuramıyacaktır. Türk vatanı 

hu yangına karşı, 18 milyon Türk -
ten, 170 milyon Kızıl Rastan, 45 mil· 
yon İngilizden, 42 milyon Fransız • 
dan, ve bunları takip eden daha mil
yonlarca insandan müteşekkil mu • 
azzam bir kitle tarafından sigorta e
dilmiş bulunuyor. Ferasetli vatan -
daşlar, Türk devletinin, Türk mille· 
tini hu ölçüsüz mazhariyete nasıl ka
vuştul'abildiğini kestirmekte zorluk 
çekmezler. 

Olgun Türk diplomatlarının de
rin basiretine, coğrafi, siyasi şart -
Iarın, ve taliimizi gittikçe parlatarak 
seyreden hadiselerin de yardımı, bi
zi bu mesut neticeye kavuşturmuş 

bulunuyor. Hele Almanyanın şark 

davasına veda etmek mecburiyetin -
de kalışından sonra, rahat ve geniş 

bir soluk alabilmek için, dünyanın 

tuttuğu istikamete bakmak k&fidir: 
Ti.irkiye artık bu yolun üzel'inde 

değildir. Ve delirmeyen hiç bir ihti· 
ras, Türkiyeden yol isteyen davalal' 
peşinde koşarak çıkmaza saplanmak 
istemez. 

Vakıa bugün, bütiin bun181', bii • 
tün vatandaşlara mahlm olan aşikar 
hakikatlerdir. Ve bu mesut hakikatin 
bu ,·atanda yaşayan herkes tarafın
dan kavranılmış bulunduğunu anla. 
mak için, vatandaşlann, hiç bir en
dişe çizgisiyle kırışmayan yüzlerine 
bakmak kafidir. Türkiye, kopmuş 

bulunan harbin bütün zaral'larına 

hudutlarını sımsıkı kapatmış olan 
memlekettir: GöniiJlerimizdeki bü -
tfln endişe mikrop1arının ölüşü, bu . 
na inanmış bulunmamızdan geliyor. 

Fakat buna rağmen, radyo maki. 
neleri başında sabahlayan vatandaş
ların sayısı büyiik bir yekfin tutu • 
yor. 

Gece yarılan İstanbul şehrindeki 
binalardan bir çoklarının kapılan ö
nfinde pijamalı, gecelikli vatandaş -
lar gazete bekliyorlar. Ve fırsattan 

istüade piyasaya atılan bazı gazete 
yavruları bile, bas undan yapılmış 

taze ekmek gibi kapışılıyor. 
Kahveler, tramvaylar, gazinolar, 

lokantalar hala, muharebe dediko -
duları ile dolu, ve uzaklarda kopan 
kıyametten, her vatandaşın dimağı. 
na sıçrayan kıvılcım bir türlü sön -
nıUyor. Bütün bunların arkasından 

gelecek bir: 
''- Niçin?,, sualine ,·erilecek ce. 

vap, hepimize, derin bir iftihar du -
yurabilecek mahiyettedir Zira bu ala 
kanın harp tehlikesinden çok uzak 
kaldığımıza katiyetle inanmış bulun. 
cluğumuz bir sırada dahi olanca de -
rinliği ile devam etmesi, Tiirk mille. 
tinin, şarki Avrupayı saran ateşe 

hodbin bir endişe ile bakmadığını 

gösteren en asil delildir. 
Kendisini muharebe tehlikesine 

çok yakın hisseden bir milletin, cep
he haberlerine karşı sonsuz bir ala
ka göstermesi çok tabiidir. 

Fakat bu alaka, milli de olsa, 
hodbince bir endi~enin mahsulüdür. 

Halbuki Tiirk milletinin, ayni en· 
dişeyi duymadan ayni alakayı gös • 
ternıesi, yaradılışındaki asaletin a -
zametli tezahürlerinden biridir: Zi • 
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Demir Muhafızlar ve Diğer 
Nazi .Teşekkülleri Romanya 
içinde Nasıl alışıyorlardı ? 

(4) 
u ı 937 ye kadar üç sene zarfm-

da Romanyada naziler la· 
rafından milyonlarla ley sarfedil
di. Yüzlerce gazete tesis ettiler. 
Tethişçi teşkilatları silahla teçhiz 
ettiler. Almanyadsn yalnız altın 
değil, makineli tüfek ve el bomba. 
sı beraber geldi. Almanya artık 
bekliyemez. Bizim petrollerimize 
ihtivacı var .. , 
Milİi Köylü Partisinin İkinci Reişi 

Dr. Lupu 
(Ccnova matbuatına verdiği rapordan] 

* Romanya nazilerin cenubu şar-
kiye yürüyüşlerinde bir köpri.idür. 
Eğer naziler Romanyayı kendi ta
raflarına kazanırlarsa Sovyet Rus. 
yayı Avrupa siyasetinden tecrit 
etmek emellerine kavuşmuı ola. 
caklardır. Eğer Romanya, Fransa -
Rus anlaşmasına temayül ederse 
Drang nach Osten büyük bir darbe 
yemiş olacaktır. Bunun önüne geç
mek için Romanyayı kazanmak la. 
zımdır. 

Titulescu Hariciye Vekili bulun. 
duğu müddetçe Almanya bu si-

yasetini yürütemedi.Titulesct! Roman 
yanın ananevi harici siyasetini ta
kip ediyor, mutlak bir sulh, şart. 
sız, kayıtsız Milletler Cemiyetine 
bağlılık, Fransa ve diğe:.· sulh ta
raftarı. milletlerle iştiı'ak davasmı 
güdüyordu. Bu siyaset Balkan an
laşması, Küçük antant politikası \'e 
Romanyanın Sovyetl~re yaklaşma. 

sı şekillerile kuvv~tl.::?niyordu. 

Romanyada Titulescu faşizmin 

baş düşmanı idi. Romanyada na. 
zizm taraftarları Ti.tulescu'nun 
Litvinof ile teşriki mesai edişine 
kızıyorlardı. Kralın etrafına topla
nan bu nazi taraftar!arının ve Al
manyanın tazyiki ile Titulescu düş. 
tü, onunla beraber katibi Savel 
Radulescu ve siyasi taraftarları da 
sefirleri de düştüler. Bu, nazist 
Almanya ve Romanyadaki sağlar 
için büyük bir muvaffakıyettL Ti. 
tulescu'yu düşürm.:!k için Alman
ların çevirdiği entrika şu idi: 

Kral Karol ve Başvekil Tata
rescu, Titulescu'nun çekilmesine 
karar vermezden i.iç gün evvel Ro. 
manyadaki nazizm lide.:ı l\IL O~~a
viar Goga Berlinden Bukreşe don
dü. Döner dönmez Kral tarafından 
kabul edildi. Goga, Her Hitler, 
Hess, Goering, Goebbels, Neurath, 
Ribentrop, Schacht. Darre ve Ro
senberg ile görüşmeler yapmıştı. 
Bu görüşmelerden sonra Kral Ka. 
rola bir mesaj getirmişti. Goga bu 
mesajla beraber Titulescu hakkın. 
da Gestaponun bir dosyasını da 

ra hudutlarının selametinden emin 1 
bulunan Türk milletinin alakası, 
Milli bir endişeden ziyade, beşeri bir 
rikkatten doğuyor: Ve bugün, Türk 
milleti, kendisini değil, başkalarını 
yıpratan, kendisini değil, başkalarım 
ürküten felaketlerin azabını duyu -
yor. 

Biz, İspanyaya kar~ı, Ilab~şista
na karşı, Çekoslovakyaya karşı, Çi· 

ne karşı, Avusturyaya karşı, Polon. 
yaya karşı. yani ezilen bütün zayıf -
Iara ve ezilen biitiin insanlara karşı 
ayn{ alakayı g<>sterıniş, ayni merha
meti duymuştuk. Hiç bir menfaat 
beklemeden bu atakayı gösteren, hiç 
bir minnet beklemeden bu merha -
meti duyan, ve her maz1fımun ıstıra
bına kalbinde yer veren bu millet, 
kanlı dünya haril.asının ortasında, 
serefinden. gittikçe kaybeden insan · 
iığm lekeleyemediği bir asaıet ahi. 
desi gibi duruyor: Bununla iftihar 
duymakta hayli haklıyız: Zira elle -
rimizde yirminci asrın silahlarım, 

ve içimizde birinci asrın yüreğini 

taşıyoruz! 

YAZAN: 

S. Glovgon ]ones 

Demir Muhalızların iki yıl önce öldürülen lideri Kodreanu, 
teskilat feshedilmeden önce Demir Muhafızları teltis ederken 

' ' 

beraber getirdi. Himmler'in gön
derdiği bu dosyadaTitulescu'nun di 
ğer milletletle yaptığı konuşmalara 
ait casusların verdiği raporları 

getirmişti. Bu raporlar, Titules. 
cu'nun yalnız Romanya menfaat. 
lerine muhalif hareket ettiğini de
ğil, Kralın da kredisini hariçte kır
mıya çalışhğını gös~er1yordu. Kral 
bu raporları okuduktan sonra Ti. 
tulescu'yu azle karar verdi. 

T itulescu çekildikten sonra 
Almanya için Romanyada 

çalışma sahası açılmı:;;tı. Romanya. 
nın mali kontrolü, liberal ve Fran
gofil Bratianu'nun elinde idL Bi.i
yük Resista ve Banca Romanescu 
mühimmat fabrikalarını o kontrol 
ediyordu. Braiianu Almanların ilc
tısadi dühulüne kuvvetle muhale. 
fet ediyordu. Naziler, onun nüfu
zunu kırmak için 5iddetli bir mü
cadeleye giriştiler. Daimi müşavir. 
lerden Avarescu, Vaida. Voyvod, 
Argetoianu, Manoilescu yalntz Al
manyaya doğru bir cephe değişik
Jiğine değil, kendilednin de alaka. 
dar olacakları Alman sermayedar 
teşebbüslerinin Almanyada kurul. 
masına taraftar oldular. Oç bin a
j anile Alman Soya - Bean kum. 
panyası teşekkül C?tti, Romanyada 
nazi propagandasını yapmak için 
müthiş paralar sarfetti. Almanya, 
Romanyanın kimyevi ithalatının 
imtiyazım üzerine aldı. Hububat 
ticaretine el uzattı, daha bir ço!-t 
sanayi ile beraber gaz kuyularını 
da eline geçirdi 
Almanyanın Romanyadaki bu 

faaliyetleri Deutsche Oresdencr 
bankasının Bükreşte açtığı Gru. 
pul Bancar bankası tarafından teş. 
kilallandırıldı. Grupul Bancı:ır'm 

müdürü C. Argetoianu büyük nü. 
fuz sahibi idi. Doktor Schacht'ın 

muvaffakıyetile, Almanların Ru
men gazlarını satın alma faaliyeti 
260 bin tondan 193.ı, 1935, 1936 da 
670 bin tona çıktı. Almanya Ro. 
manyaya 18 milyon R. l\L borç
landı. 

Bütün bu gayretler sayesinde li
beral hükumeti düştirrlükten sonra 

Mareşal Avarescu'nun idaresinde 

nazist hükumetini kurdular. Fran

sa bu vaziyet karşısında Bal

kanlardaki bütün kuvvetlerini se
ferber etti. Liberalleri, zaranistle
ri muhalefete sevketti. 

A lmanyanm Romanyadaki 
faaliyetleri Tnmsilvanya

daki Alınan ekalliyetleri tarafın. 

dan himaye gördü. Alman1ar 1933 
de bu ekalliyetler arasında milli 
Erneuerun_gsbewe_gung der Deut. 

schen (N. E. D. R.) teşkilatını kur. 
dular. Bu teşkilat taınamile Al
rnanyadaki Nazi fırka'.'imın prog
ramını takip ediyordu. Bundan 
başka Romanyalılardan müteşek

kil Yıldırım teşkilatını kurdular. 
Bu teşkilatın reisi Dr. Fabrıcius'. 
tu. 

N. E. D. R. 1933 nihayetine, Ba~
vekilin ve Fransa taraftarlan Du. 
ca'nın Sinaya istasyonunda Yıldı
rım gruplarının lideri Nicholas 
Constantinescu'nun öldi.irülmes:.ne 
kadar faaliyetine devam etti. Bu 
cinayet etrafında yRpılan tahkikat 
Yıldırım gruplarının N. E. D. R. 
teşkilatına bağlı olduğunu meyda. 
na çıkardı. Naziler ve tethişçiler 

gizli çalışıyorlardı. Nazilerin bu 
Yıldırım grupları t,aşkilatı 1934 te 
tamamile feshedildi. 

Almanyada Volkisrher Beobah
te!" gazetesi derhal tehdid~ ba~la. 
dı: "Romanya hükumeti bu nefret 
ettiği nazi teşkilatlarını feshetmek
le hata ediyor. Öyle bir zaman ge. 
lecek ki, bugünkü hLikfımet erkanı
nın hepsi, yerlerini bu feshettik. 
leri teşkilatların ad3.mlanna ter!< 
edeceklerdir.,, 

Bu teşkilatlar feshedildikten son
ra, naziler Romanyada daha iki 
teşkilat kurdular. 8'..ınlardan biri 
Alman Halk Sualian teşkilatı, cli. 
ğeri de Romanyalı Halk Fırkası i
di. Bu ikincisi ilk kongresini 1935 
tc Bled'de akdetti. 6000 azası olan 
bu teşkilat Romanyada Yahudi a. 
leyhtarı hareketlere başlam:ıyı ve 
Romanya ile Fransa arasındaki an
laşmayı bozmayı kararlaştırdı. Ro. 
manya parlamentosundaki nazi mü
messilleri Alman mümessili gibi 
konuşmıya başladılar. Bu teşkila
tın reisi Romanyanın Henlein'i 
Hans Roth parlamentoda: "Roman
ya hükumeti, buradaki Alman e. 
kalliyetinin iki memleketi birleş
tirmek için bir köprü olduğunu u. 
nutmamalıdır,, diyecek kadar ile
riye gitti 

Alman nazileri bir çok Roman. 

yalıları da aralarına aldılar. Profe

sör Cuza'nın faşist meclist, Yahu. 

di aleyhtarlığına başladı . Nazist 

Köylü Fırkasının reisi Goga ve es

ki Başvekil Vaida • Voyvod ta bun

lar arasında idiler. Bunlar Hitle. 

rin meşhur "psikolojik tecavüz., 

siyasetini takip ediyorlardı. Ştar

ları da şuydu: "Hitler bizim komü

nizme karşı hamimizdir.,, Roman. 

yada Nazi fırkası Başvekili Tata. 
rescu'nun kardeşi Stefan Tatarescu 
tarafından teşkil edildı. Fırka Ya
hudi düşmanlığını birinci prensip 
olarak ilan etti. 

1935 te bu dağınık teşkilat
ları birleştirmiye teşebbüs 

ettiler. Fakat Goga He Guza (Bük. 
reşte Goza ve Goga ismile anılır
lar) bu hususta anlaşam;ıdılar. 
Bu Rumen teşkilatlarına doğru:lan 
doğruya Volkisch.::?r Beobahter ga
zetesinin muhabiri Her \Veber pa
ra veriyordu. Bunlar 1936 da Di
mineatza gazetesinin başmuharri
ri Doktor Blumenfie1d'di oldurttü
ler. Dimineatza gazetesi "Mavi e. 
vin,, nazilerin merkezi olduğunu ~
lan etmişti. 

Romanyada dehşet saçan en bü. 
yük teşkilat 1933 te Bükreşte giz
li teşekkül eden Demir Muhafızlar 
teşkilatıdır. Bu teşkilat, Yahudi 
düşmanı olduğu gibi demokrasi 
düşmanJdır. Gayesi Romanya ile 
Fransız anlaşmasını bozmak, ve 
Almanyanın Romanya<la bir nazi 
hükumeti kurmasına yardım et
mektir. Kullandığı usul adam öldür 
mektir. Demir Muhafızlar teşkila
tının lideri Zelea Codresnus'tu. 
1923 te Yahudi aleyhtarı bir nü. 
mayişe muhalefet eden polis komi
serini öldürmekle meşhurdu. Et
rafına bir takım gençleri toplıya. 
rak ölüm taburları teşkil etti. 

1933 te liberal Başvekili Duca 
bu teşkilatı dağıttı. Fakat bu ha. 
yatına mal oldu. Katili Constanti
nescu, Codreanu'nun muavini idi. 
Demir Muhafızların kuvveti 1936 
da anlaşıldı. 1936 tE?mmuzunda bu 
teşkilatın 16 azası apandisit ameli
yatı yaptırmak üzere girdiği hasta. 
hanede Michel Stelescu'yu öldür
düler. Stelescu ön~e Demir Muha
fızların lideri idi, sonraları "Ru
men Ehli Salibi,, teşkilatını kur. 
mak için aralarınd:ın ayrıldı. Bu 
sebeple kara listeye girmişti. Ay. 
ni zamanda gazetede kendini ö
lümle tehdit edenlerın isimlerini 
le neşretmişti. Demir Muhafızlar 
Milli Köylü Fırkası lideri Maniu'
yu ölümle tehdit ettiler. 25 ağus. 
tostada eski Maliye veki!i Madgea
kuyu öldürdüloc.Birkaç gün sonra 
da bu fırkanın mühim bir azası o
lan Sava Gimon Besarabyada Kis
bnieu'da bir tarlada ölü bulundu. 

D emir Muhafızlar parayı doğ. 
rudan doğruya Almanya. 

dan alıyorlardı. Yeşil gömlekleri
nin üzerinde gamalı haç taşıyor -
lardı. 

Demir Muhafızlar kimleri öldüre. 
cekleri hakkında emri Almanya. 
da, Dolfüs'ü öldürmek kumanda. 
sını veren membadan alıyorlardı. 

1936 da Titulescu'y:.ı zehirlemiye 
teşebbüs edenler de bunlardı. Bu 
sıralarda Balkanlarda bir çok devlet 
adamları da bunlar tarafından ze
hirlendi. 

Fransada salahiy.;?ttar mahafil -
den aldığım malıimata göre, Al. 
man nazi propaganda teşkilatı Ro. 
manyada seksen gazeteyi kontrol 
etmektedir. 1936 da Romanyada 
Propaganda için sarfedilen p1ra 
600 milyon leydi. Bu gazeteler mü
~emadiyen Romanya - Fransa bir. 
]eşmesine muhalif ne~riyat yapı. 

yorlardı. Bu cereyanı körükliycn 
başlıca gazete Porunca Vremiu ve 
Curentue gazeteleridir. Bu gazete
ler bir zamanlar Yıldırım grupla
rının lideri olan Doktor Fabriciıııı 
tarafından idare edilmektedir. 

Liberal hükumet , Romanyayı 

nazi tesirinden kurtarmak için 936 
da Duca'nın ölümünden sonra ıda
rei örfiye ilan etti. 1937 den sonra 
Romanyanm harici siyaseti tama. 
mile değişti. 
Nazist tehlikesini anhd!ktan sonra 
Kral ve hükumet nazilere karşı 

cephe aldılar. Bilhassa Kral Karo. 
lün son Berlin seyahatinden ve Lon
dra seyahatinden sonra siyaseti ta. 

.. 
5 

ra~z:m;ı~ 
Balkanlarda 
Nazi Teşkilatları 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

R onıanyada Başvekil Cali.nescu
~·u öldürdüler. Bu tek başına 

bir hadise değildir. Hitler şarka doğ
ru siyasetini takip ederken, şimali 

şarkide olduğu gibi, cenubu şarkide 
dahi, bu yiiriiyiişii kolaylaştıracak 

Nazi teşkilatlarını kurmuştu. Bunlar 
daha demokratik memleketlerde a • 
çık açık faaliyetlerine, propaganda. 
larına deyam ettiler. daha otoriter 
de,'letlerde gizli ocaklar halinde ça
lıştılar .. Bilhassa Roınan~·adaki De • 
mir :Muhafızlar teşkilatı diğer Bal _ 
kan şehirlerindeki teşkilatların en 
revolüsyoner mahiyette olanı idi. 
Demir Muhafızlar Kara listeye kay
dettikleri devlet adamlarını bundan 
evvel de Romanyada öldürdüler. 
Başvekil Titülescunun diişmesine 

sebep Demir l\luhafızlar, ve bunları 
himaye eden nazi hiikiııl'letiydi. Al _ 
manlar o zamanlar Romanyada 0 

kadar tazyık ~·aptılar ki, Romanya. 
lıların hürriyet \'e dcnıokrasiye ta -
raftar, nazizme düşman bir millet 
olmalarına rağmen Goga gibi koyu 
nazist, Patrik gibi koyu mürteci a • 
damları devlet idaresine getirmeğc 

mecbur oldular. Almanya ile o kor· 
kunç iktısadi anlaşmayı imzalamağa 
mecbur oldular. Fakat Ronıanyada 

ileri unsurların faaliyeti neticesi, ve 
nazi tazyikınm aldığı tehlikeli şekil 
karşısında vaziyeti anladılar, daha 
demokratik bir idare kurdular. Fa • 
kat bu nazi nüveleri. hükumetin bü
Hin şiddetli tedbirlerine rağmen i. 
çerden hala temizlenmedi, hala 
Her Göbelsin emriyle hareket et _ 
ınektedirler. Bunun en açık delili 
Calinescu~·u öldüren, ihtilalci nazi 
unsurların hemen radyoya koşup, 

radyo vasıtası ile Alman nazi mer • 
kezini haberdar etmeleridir. 

Hemen her memlekette nazi pro
pagandası ile zehir1enmiş gençler, 
nazi parası ile satın alınmış adamlar 
ve gazeteler yardır. Bunlar hadisele. 
re uyarak bir sükıln manzarası 

arzetselcr dahi, için için faaliyetleri
ne nihayet vermemişlerdir. Her 
memlekette zaman zaman emniyet 
miidiirlüklerinin yakaladıklan ca • 
suslar, propaganda broşiirleri, gizli 
telgraf makineleri bu niivelerin fa· 
aliyetini göstermektedir. Ronıan'.\·a 
emniyet miidürii hu gibi bir çok h·a. 
rekctleri karşıladığı halde, Soba 
kuryesi vasıtası ile gelen gizli ev;a
kın çalınmasına, kur)·enin ölümü • 
niin önüne geçmeğe, şimdi de Başve
kilin katline mani olamamışlardır. 

Bu da gösteriyor ki nazi teskilat
ları Balkanlarda zannedildi~inden 
çok mühimdir, ve faaliyete gecmek 
için yukardan emir, ve fırsat b~kli • 
)'Orlar. 

Bu hadiseden bizim için de alı • 
nacak dersler vardır. Bizde de za -
man zaman nazi teşkilatlarının faa
liyetlerine :ıahit olmu uzdur. Bu me
alde neşredilen broşürler, bazı ga -
zetelerde çıkan makaleler. gençler 
arasına yayılan nazizm fikirleri bu 
teşkilatın burada da faaliyette oldu· 
ğunu gösteren alametlerdir. 

Biz bugiin için harp harici olabl. 
liriz. İnşallah harbin sonuna kadnr 
da bitaraf kalabiliriz. Fakat dünya
nın giriştiği ve sonu meçhül hu ha • 
direde içimizde mikrop saklamak, 
\·arın son nedamet fayda Yermez gi
bi bir netice ile karşıla~manuza se • 
hep olabilir ... Herkese dostuz, fakat 
tehlike sezdiğimiz hiç bir yerde bita
raf deği1iz. Bu sebeple biraz daha 
müteyakkız davranırsak. hiç bir şey 
kaybetmez, Ç,Ok şey kazanırız ... U • 
nutmı:rnlım ki nazi nü,·eleri henüz 
daha hiç bir memlekette tamamiyl(' 
tasfiye edilmiş değildir. 1\fiitemadi . 
yen nazi casuslarını hapishaneler< 
sevkeden Amerikada bile. 

mamile değişti. Romanyayı nazi 
istilasından kurtarmak için demok
rat liberal bir hiiktimeti iktidar 
mevkiine getirdiği gibi sulh taraf. 
tarı olan demokrasilere temayül 
etti. ... 

Hamiş: Bugün Romany:ı Başve
kili Calinescu'yu öldiircnler de bu 
Demir Muhafızlardır. Bu hadise de 
Romanyada nazizm teşkilatlarının 
tamamile tasfiye edilemediğini gös. 
termektedir. (Mütercim) 
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Harbin Muhtelif 

Memleketlerdeki 

Akisleri 
Harbin dünyadaki akisleri etrafında a

jans tarafından verilen ve muhtelif dev
letlere ait olan haberleri a§ajıda hulasa-

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TOrklye 

Ttirk iye 
R a d yod ifiizyon Postal a n 

R a d y os u Ankara Radyosu 

D a lga Uzunl uğu 

ten yazıyoruz: T. A. Q. 
1639 ın. 183 Kes. 120 Kw 

19,74 rn. 15195 Kes. 20 Kw 
Suriyede: Harbin sonun a k a dar T. A. P. 31.70 m. 0456 Kes. 20 Kw 

ıneclis dağıtılmıştır. Nazırlar m ecJisi 

Yerine de Fransız müşavirleri ile 

şimdiki müdiran meclisi kainı ol -
ınuştur. 

Japonyada: Tokyo - Vaşington 

arasındaki miinasebatın t a n zimi için 

vaktiyle Amerik ada bulunmuş olan 

arniral Kişisa • B u ro hariciye na%ır

lığına getirilecektir. 

Yugoslavyada: Manevralar için 

askere çağırılanlarm ailelerine za • 
ruri yardımların yapılmasma k a rar 

verilmiştir. 

İspanyada: Beynelmilel k öp rü -

nün İspanya cihetin e, İspanyanın bi· 

taraflık deklarasyonunu ihtiva eden 

büyük bir levh a asılmıştır. 

Yunanistan • ltalya 

Münasebatı 

Cumartesi, 23. 9. 1939 

13.30 Program ve n1emleket saat ayarı, 
13,35 Türk müziği: Halk türküleri - Sa-

di Yaver Ataman. 14 Memleket -ıaat aya

rı, ajans ve meteoroloji haberleri. H,10-

15 Müzik (Dans mü:r.iği Pi.) 15 - 15.30 
Müzik (Şen oda müziği) İbrahim Özgür 
ve ateş böcekleri. 

18.30 Program ve memleket saat ayarı. 

18.35 Müzik (Küc;ük orkestra) Ş~f Necip 

Aşkın. 1 - Gustav Lindner - Sarap İhl
hı Baküs şerefine dans 2 - Cristian Ry

mlnıt - Entermezzo, 3 - Leopold - Yeni 
dünyanın eski şarkıları, 4 - Rio Gob

hard - Maskarade konser vahi. l!l.10 
Türk müziği: İnce saz faıılı - Safiye To

kay'ın iştirakiyle Celdl Tokses. ÇalDnlar: 

Hakkı Derman. Eşref Kadri. Hasan Gür, 

Basri Üfler, Hamdi Tokay. 20 l\lf'mleket 

saat ayarı, 20 Müzik (J. Strauss'ın Yarasa 

Opereti) 20.40 Ajans ve Meteor-~loji ha
berleri. 21 Türk müziği: Okuyanlar; Met-

Atina, 22 (A.A .) - Havas Ajan- haret Sağnak, Sadi Hoşses. Çalaıılar: Ve-
sından: 

Yunan gazeteleri bu ayın 20 sinde 

neşredilen ve Yunanist an - A rna

vutluk hududunda bulunan iki mem

leket kuvvetlerinin geri çekileceği

ne dair olan müşterek tebliği mem

nuniyetle karşılamaktadırlar. 

Gazeteler, bu teşebbüste Mussoli

ninin önayak olmuş olduğunu yaz

makta ve bu hareketin İtalyanın m us 

lihane niye~lerini isbata kafi b u lun

duğunu ilave etmektedir . 

* Roma, 22 (A.A.) - R esmen bildi-

rildiğine göre bir Arnav u t faşist m i

\isi ihdas edilmiştir. Yeni milisin za 

_titleri İtalyan ve A rnavut olacak ve 

~çe'nin yüksek otoritesi altında b u 

lunacaktır. 

BORSA 
22 - 9 - 1939 

CEK.t.ER 
Londra 5.24 
Nevyork 
Parfs 
MilAno 
Cenevre 
Amııterdam 

Berlln 
Brüksel 
Atına 

Sofys 
Prag 
Madrfd 
Varsova 
Buda peşte 
Bükres 
BeJ.srad 
Yokohama 
SU>kholm 
Moskova 

ESHAM VE TA HVlı,A 'f 

Sıvas - Erzurum 10.15 

' 
1 
1 
1 

Merkez Bankası 91.50 Peısin 

'-- ·--------' 

clhe Daryal, Reşat Erer, Kemal Niyazi 

Seyhun. 1 - Hüzzam peşrevi. 2 - Leyla 
Hanım - Hüzzam şarkı (Ey sabahı hüs

nü an) 3 - Leyli! Hanım - Hilzzam şar

kı (Harabı intizar oldum) 4 - S"lahattln 
Pınar - Hilzzam şarkı (Aşkınla sürün

sem) 5 - SalAhattin Pınar - Hüzzam 
şarkı (Ümidini kirpiklerine bağhdı gön

lüm) 6 - Vecihe Daryal - Kanun tak

simi, 7 - Tanburt Cemil - Şehnaz şar
kı (Feryat ki feryadına imdat edecek 
yok) 8 - Zeki Arif - Şehnaz şarkı -
(Senden ayrı geceler) 9 - Dede - Seh
naz şarkı - (Gönül dcırmaz su gibi çağ
lar) 10 - Rahmi Bey - Şehnaz şarkı 

(Ey dilberi lşvebı:ız) 21.40 Konuşma. 
21.5:1 MUzlk (Neşeli plO.klar) 22 Ecnebi 
dillerle konuşma. 22.30 Müzik (Dans mü
ziği Pl.) 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilAt, kambiyo - nukut borsa
sı (Fiyat). 23.20 Müzik (Cazband ı~ı.) 

23.55 - 24 Yarınki program. 

"KURTULUŞ .. 
Biçki ve Dikif Dersanesi 

Müdiresi : Bayan Papazyan 

Haftanın 4 gününü kadınlara günde 

üçer saat Fransız usuliylc biçki ve di't\ş 

dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe mu
saddak diploma verir. Feriköy Tepeüstü 
U6 No. Pnpazyan Apartmanı. 

,~------, 
YAPI KALFASI 

ARANIYOR 

İstanbul adalarından bi
rinde çalışmak üz~rc tec
rübeli, becerikli, idareli bir 

yapı kalfasına acele ıhtiyaç 
vardır. 

İstiyenlerin çalıştıkları 
yerleri bildirir bir mektupla 
İstanbul 406 numaralı pos

- ta k utusuna müracaatları. 

'---· ----~ 
ISTANBUI. BELEDiYESi ILANLARI 

ilk 
temlna.t 

129,60 

37,50 

2,59 

4,82 

2,25 

1,80 

Muhammen 
bed•ll 

l'i28,00 Aksaray yangın yerinde 24 ilncil adada 216 metre murabbaı 
arsanın satışı. 

500,00 Rumellhiııarında Bebek - fstınye asfalt yolu üzerinde Durmuş 
Dede tekkesi mU"temUAtındıın birikmiş iki ev enkazının satışı. 

34,50 Aksaray yangın yerinde Meslhpaşa caddesinde 6,90 metre mu
rabb::ıı arsanırı satıeı. 

64.28 Fatih yangın yerinde Haııekl civarında Nevbahar mahallesin~ 
de Bucak sokağında 1.86 Yüı.lti 42.R3 mPtrP m11rRhh:ıı arsanın 
satışı. 

Sen~llk 

k ira 

30,00 

24/ıO 

BilyUkderede Maltız sokafında 219 numaralı Kahve önündeki 
225 metre murabbaı arsa 
Silivride Fatih mahallesinde Havra sokağında 7 numaralı ah4 

şap ev. 
2,70 36,00 Üsküdarda Tenbelhacl Mehmet mahallesinde Demirci soka

iında 1 numaralı arsa. 
Tahmin beJelleri ile ilk teminat mikdarları yukı:ırda yazılı işleri ayn ayn açık 

arttırmaya konulmuştur. İhale 9--10-939 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümen
de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamel:'ıt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan He ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (7628) 

* * 
Sarıyer Kcıymakamlığı ve Belediye Şubesi Anbarında mevcut olup hepsl!'!e 22 

lira 51 kuruş değer konulan eski terazi, kantar ve dirhemlerle bir takım köhne eşya 
pazarlıkla satılacağından tr.liplerin 2-10-939 Pazartesi günü saat 14 de mezkuı· Şu-
be Encümenine milracaatları lilzumu ilan olunur. (7630) 

Devlet Demfryolları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
Deniz vasıtıılar!mıza ai1 128 adet örtülük muşambaların mevcut şartnamesine 

göre yağlanmaları pıızarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 29 Eylül 939 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 de Galata Rıhtımında 

unıurn müdiidük ı.ı;rııısı dahilinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Şartname söıil .ııec:en komisvonda her gün görülebilir. "7605,. 

T A N 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harlct 
Askerf Kıtaatı ilanları 

Bursa garnizonuna ait 100,000 kilo sığır eti 25.9.939 pazartesi günü 
saat 11 de Tümen satıb alma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacak
tır. İlk teminatı 2250 liradır. Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyon. 
da görülür. isteklilerin belli saatinden bir saat evveline kadnr kanuni 
şekildeki teklif mektuplarını Dllrsada komisyona vermiş olmaları. . * * (387) (7067) 

Konyada bir tavJa ahırı inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye kon

muştur. Şartnamesi Ankara. İstanbul, Konya levazım amir~ikleri satın 
alma Ko. larındadır. Keşif bedeli 16450 lir(! 28 kuruştur. Ilk teminatı 
1233 lira 75 kuruştur. Eksiltme 29 eylul 939 cuma günü saat 16 da Kon

yada levazım amirliği satın alına Ko. da yapı:acaktır. İstekliler belli gün 
saat on beşe kadar teklif mektuplarını mezkur satın alma Ko. na vere. 

ceklerdir. 
Antalyada bir tavla ahırı inşası kapalı zarf usulile cksiltmeya kon

muştur. Şartnamesi Ankara. İstanbul Lv. amirlikleri satın alma Ko. 

ları ile Antalya alay satın alma Ko. larındadır. Keşif bedeli 16343 lira 

96 kuruştur. İlk teminatı 1225 lira 80 kuruştur. Eksiltme 29 eylul 939 
cuma günü saat 11 de Konyada levazım amirliği satın alm::ı Ko. da ya

pılacaktır. 

İstekliler belli gün saat 

alma Ko. na vereceklerdir 

ona kadar teklif mektuplarım mezkı"ır satın 
( 408) ( 7191) 

Miktarı 

ton 
* Muhammen 

bedeli lira 
* İlk teminatı İhalesi 

Lira K u . 

Karaköse 300 45750 3441 25 30-9-939 saat 9 
Kağızman 240 37200 2790 00 30-9-939 " 10 
Sürbehan 370 64750 4487 50 30-9-939 " 11 
Iğdır 350 61250 4312 50 30:9-93~ " 12 
Yukarda miktarları yazılı un kapalı zarfla alınacaktır. Isteklıler şart

namesıni Karakösede satınalma K. da bedeli mukabilinde alınabilir. 
Kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 

saat evvel Ko.na vermeleri. (7192) 

* * Ankaradaki b irliklerin i.htiyacı için 315,000 kilo ekmeklik un kapalı 
zartla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 33,075 lira ilk te

minatı 2480 lira 63 kuruştur. İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 10 dadır. 
Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Kayseride kor ve A
d anada Tümen satın alına komisyonlarında görülür. İsteklilerin kanu

nun 2 ve 3 cii maddele r ind eki şeraiti h a iz olmak ve ticaret odasında mu
kayyet olduğuna dair vesikalarile tem inat ve teklif mektuplarını ihale 

saa tind en bir saat evveline k adar tek lü mektuplarını Adanada Tümen 

satın alm a komisyonuna vermeleri. "411,, "7234, 

* * Çanak kale Müstahkem m evki b i rlikleri ıçın aşağıda garnizonları 

hizalarında yazılı sığır etleri kapalı za rfla eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 30.9.939 günü Çanakkalede müs tahkem mevki satın alma komisyo

nunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel muvakkat temi

nat ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komisyona tr>ldif 
mektuplarını vermeleri. (415)(7272) 

Muvakkat 

G arnizonu Miktarı 

Kilo 

teminatı 

Lira Ku. 
Tutarı 

Lira Ku. 

İhale saati 

Çanakkale 

Erenköy 

Eceabad 

100,000 
119.000 

95,500 

* 

2081 25 
2173 24 
1890 90 

* 

27,750 
28.976 50 
25,212 

10 
11 
12 

E~kişehir garnizonunda ana depodan hava birliklerine yapılacak Kalabak suyu 
tesisatı kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. Bu işe ait keşif, şartn:ıme tahlil fiatile 
vaziyet pl~nı Ankara, İstanbul ve Eskişehir levazım Amirlikleri satınalına komis
yonlarında görUlür. Eksiltme 2-10-939 günü saat 16 da Eskişehir levazım Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 42,056 1ira, muvakkat teminatı 
3154 lira 20 kuruştur. İstekliler 2490 sayı h kanunun 2 ve 3 - cü maddelerinde ya
zılı vesikalarla teminat makbuzlarını havı teklif mektuplarını mezkOm gilnde saat 
15 kadar komisyona vermeleri. (430) (7353) 

* * Mersin garnizonundaki kıtaatm ihtiyaL·ı olan aşağıda yazılı iaşe maddeleri kapa
lı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltme Mersin'de Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat evveline kadar 
kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler Mersinde Asker! Satınalma 
komi~yonunda mevcut ışartnamelerl görebilirler. (439) (7441) 
Cinai Kilo Muha mmen i lk temi nat ihale gUn ve ıaatl 

Un 
Pirine; 
Bulgur 
Kuru Fasulye 

540,000 
48,000 
60,000 
48,000 

bedeli Lira Kr. 

62.100 
11,040 

5,700 
7,200 

* * 

4355 
828 
427 50 
540 

4-10-939 

" 
" 
" 

10 
11 
1!> 
16 

Edremit ve Bergııma garnizonlarının ununa t alip zuhur etmediğln<len tekrar ka
palı zarf u~ulile eksiltmeye konulmuştur. Edremit unu 510 ton. muhammen bede
li 5737~ lira ilk teminatı 4304 liradır. Bergamr. unu 400 ton, muhammen bedeli 
48000 lira ilk teminatı 3600 liradır. Eksıltme kapalı zarf usulile Edremltte Tüm 
satın alm~ Ko. binasında 6-10-939 cuma giinü saat 10 da yapılacaktır. Teklif mek
tupları «aat ı o da komisyona teslim etmiş olacaklardır. Eksiltmeye iştirak edecek
ler Ticaret Odasında kayıtlı olmaları şarttır. 
Şartnameyi görmek ve okumak isteyenler her giln iş saatinde Ko.na müracaat 

etmeleri. 

* TASHiH * 1LAN1 

(445) (7446) 

Ga-ı:c•~miziıı 13 ve Jll EylCıl !l39 ~arihlerinde çıkan İstanbul Levazım Amirfü<'. 
harici IIAnlarının Adan11dak; bJ.-ltk!erın ihtiyacı lc;in 315,00Q. kilo ekmek hakkındakı 
ilan sehven Ankara'daki o!arak çıkmıştır. Vaziyet tashlhen ilan olunur. 

* * K .,·f bedeli 45,276 lira 22 kuruş olan Cebeci hastııhane~indeki Fi;ı:iyotrap; bina-
sının i~-~ıılt inşoRlı paza:-lıkla yaptırılacaktır. Pı:ızorlığı 26-9-939 Salı giinii saat 

11 dedir. K~tı terninAtı 6791 lir.ı 15 kuruıştıır. Şartnıımesl 227 kurusa Ankarada M. 
M. v. satınalm:ı ı<:omisyonundan alınır. Paza.rh(ta gireceklerin 2490 ~ayılı kantınmı 

2 ve 3 ı:il macldekı inde vazılı bclııcler1P ve bu gibi işlerle lştignl ettiklerine dair Tı
caret Odıı~ından alaı:ı:.kları ves!kıılarlıı birlikte muayyPn !?Un ve saatte Ankarada J\!. 
M v satınalma Komisyonuna gelmeleri. (469) (7614) . . * * 

Elmalıdııki kıtaatın ihtiyacı olnn 270,000 kilo un kapalı zarf ile ek•iltmt>ye ko
nulmuştur. Şıırtnanıesl Ispartad::ı Tilmen ve Ankara, İstanbul Lv. Amirllk!erı satın 
alnı:ı kombyonlarında görülür. Tahmin bedeli 33,750 lira ilk teminatı 2561 lira 24 
kuruştur. Eksiltme 9--10-939 ~azartesi günü ııaat 16 da Ispartadn Tümen satın ııl
mı:ı komlsyonunrla yapılac:ıktır. istekliler belli gün saat 15 kııdar teklif mektuplarını 
Isl'arlıada tümen sat.n alma komisyo!"una vermeleri. "465,, "7611., 

* * 
Elfızığ iç'n 500 ton lavemarltı mE'deı:ı kömürü satın alınacaktır. Tahmin bedeli 

ltl,000 lira ilk tı>minı.tı 1200 liradır. Şartnamesi Elazığdaki askeri satın alma ko
misyonunda ~örüli.\r. Eksiltme 10-10-939 Salı günü saııt 11 de kapalı zarfla ola
caktır. Tekllf nwktıııları 10-10-·93!CI Rtinü sı:ıat 10 kadar Elfızığda askeri satın almn 
komisyonuna verilml5 olacaktır. '467,, "7612,, 

* * Garnizon u Miktarı T ahmin bedeli lı k temlnaı 
ton Lira Ll. Ku. 

ihale şekli 
gUn ve aaatl 

Babaeski 4:10 15,750 1182 K. Zart 10/10/939 11 
Babaeski 360 12,600 945 ,, ,, ,, ,, 11 
Kaynarca 360 13,500 1012 50 ,, ,, ,. ,, 16 
Hayrabolu 360 12,600 945 ., ,, ., ,, 16 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyncı için 8 taksitte alınacak kuru ot miktar, tah-

1"=== 
Levazım Amirllğl Satınalma Komisyonundan : 
38,169 kilo yufka alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28-9-939 per

şembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5725 lira 35 kuruştur. İlk 

teminatı 429 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli

lerin kanuni v~sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. "212,, "7240,, 

* * 3X6 eb'adında on adet branda eşya örtnsü alınacaktır. Pazarlıkla eksittmesı 
25-9-939 Pazartesi gilnü saat 14.15 de Tophanede Amirlik Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komisyonda gorülür. İsteklilerin kati teminaUarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. "235,, "7440,, 

* * 150 adet trıımpet, lfiO adet fifre alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26-9-939 Sah 
günü saat 14 de Tophanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Niimune v~ ev~afı komh:yonda görülür. İsteklilerin kati temin;ıtlarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeler!. (234) (7449) 

Adet 

300 Kec;e belleme 
300 Kıl kolan 
300 " yem torbası 
300 İp yular başlıgı 
300 " " sapı 

300 Kıl gebre 

* * 
• 

Yukarda yazılı attı kalem muytabiyen in paza?"lıkla eksiltmesi 26-9-939 Salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Leva7.ım ~mlrll~i ~atına1tna komisyonunda ya
pılacaktır. Niimuncleri !rnmisvonda göı illür. İsteklilerin kati teınJnatlarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. (238) (7437) 

* * Beş kalem ampul ve on bir kalem ecza alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.9.939 
Pazartesi günü saat 15 de Tophanede ht. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya. 
oılacaktır. Tahmin bedeli 1916 lira 50 kuruş katı teminatı 287 llrı:ı 55 kuruştur. 
İsteklılerin kanuni vcsikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. (239) (7478) 

* * 37 ,000 metre yatak kılıflıiı bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-9.939 pa. 
zartesi (!Ünü saat 11 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. Nü.mu. 
nesi Ko da giirülür. Isteklilcrin kati teminatları ile belli saatte Ko. na gelmcle.. 
ri. (245) (7512) 

* * İstanbul lcvaznn yollamasmm 42 No. lu hamule motörli için 70 'tienh 'ICuv-Vetiıı(le 
(Doyc) ırıarka bir dizel motöril abnacalı:tır. Paı1rlılda elı:ılltmeal 25. 51-5139 pau.r
tesi günü s:ıat 15,30 da Tophanede lmirlik satm alma Ko. da yapılacaktrr. Tahmi11 
l:ıedeli 5780 lira kati teminatı 867 liradır. Şeraiti Ko. da ııörillür. İV..cklileriıı belli 
saatte Ko, na gelmeleri. (244) (7514) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli 17096 Ura olan 80000 kilo zeytin tanesi 3 1. Teşrin 939 

tarlh'ne rastlıyan salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İlk temintı 1282 lira 20 kuruş olup :ıartnamesi her gün komisyondan p~ 

r<ısız olarak alınabilir. ıl • 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tari!ab dahilinde tanzim edecekler! ka .. 

palı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat wveline kadar Kasıın .. 
pa·nd:! bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz mukabillnd ) • meleri. (7331) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Dz. yeni erat a.sı mevcut keşif 
ve fenni şartnamesi mucibince tamiratı il - I. Teşrin - 939 flr!hinc rastlayan 
perşembe günil saat 11 do açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (750) lira olup keııfi ve :ıartnamesi her gUn kol'!lllyondan ah.. 
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilinde kap eden 1•ııilde bir~ 
likte belli gun ve saatte Kasımpaııada bulunan komisyona müracaatlar..,. (7405) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (22.400) lira olan (160.000) kilo kuru fılmı,. a 
I. Teşrin 939 tarıhlne rastlıyan Salı günü saat 14,!b da kapali zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (16SO) lira olup iiiartnmesi her gün komisyondan [.'llrillilp w 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edeceklen kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasuııpo:;ada 
buluna:ı komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7404) 

....... * * 
M armara Üssübahri K . Satın alına komisyonundan: 

Clnıl 

Sığıretı 

.. 

K lloıu 

94900 fzmit 
7 3000 Darıca 

187900 

Ta hmin flatı 

Kuruı S n. 

27 
27 

50 
50 

i lk temh•atı 
Lira Kurttt 

1957 
1305 

-32 
62 

1 _ Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacından olup yukarda mlktan Yazılı 11• 
ğır eti bir şaı tnamede ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 r. Teşrin 939 Pazartesi günO saat 16 da İzmltte Tersane kapı
sındaki koml~yon binasında yapılacaktır. 

3 _ Şartnamesi, Ankarada levazım dairesi Reisliğinden, İstanbulda Kasımpa:sa
da Dz. Lv. satınalrn:ı komisyonundan ve komisyonumuzdan 231 kuru5 mukabilinde 
alınablllr. Bu miktar et, bir veyahut ayrı ayrı iki talibe ihale edilebilir. 

4 - EksiHıneye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu işle alMtadar 
olduklarına dair is~diğl Ticaret vesikalarını ve yukarda hizalarında gösterilen flk 
teminatlarile birfl1~lc mezkur kanunun iarlfatı veçhlle tıınzim edecekleri teklif mek 
tuplarını muay:o;cn gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlı-
ğına vermeler!. "7465,, 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - Adapazarında T~lefon Mlişeddide merkeı.J. inı;ası açık eksiltmeye konul· 

tnuştur. 

2 - Yapıl:ıcak işin bedeli kesf. 7518 lira 72 kurulitur. 
3 - Bu ise ait evrak: 
A - Projeler ve binanın VJ.ıiyet planL 
B - K~if hul!isa cetveli ölçiı cetveli. 
C - Nafıa Vekfılet.inin genel VE' fenni şartnameleri binaya ait hususi fennl 

ljartname. 

D -- Mukıwelcnııme milsvecldesl ve açık eksiltme şartnamesi olup istiyenler bu 
e\Takı her giln İzmit P. T. T. Miidürlilğilnde görebilirler. 

4 - Eksiltme !J-10-93!) tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da İz:mtt P. 
T. T. müdıirlıığünrle teşekkül eder. ekslltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait !iı>:ı lira 90 kuruş muvakkat teminatı Kocaeli P. T. T. 
nıiidürliiğü veın€'sinı• yatırdıklanm; dair makbuz \'cyn şayanı kabul banka mektn
bu ile lhalt'den en ai' seklz ııün t>vve] ve en aşaitı 6000 liralık yapı işini bir defada 
boşardıkl:ır na dair referanslariyl:' Kocaeli valili~ine müracaatla alacakları ehliyet 
vesika~ı ve Tlcnret Odası veslkala.rını 2490 numaralı kanunun tarifleri dairesinde 
hazırlıyarak ekfiilhne komlsyon.ırıa mıiracaatları lltın olunur. (7609) 

M. M. V. Hava Müst&§arhğından: 
Ücreti Barem K:ınununa gön. verilmek üzere Eskişehir hava okullarına ıki ta

bip alınacaktır. Taliplerin evrak:ıırı ile hava müsteşarlığına müracaatları. 

"4765., "756:'! •• 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bflgiler Okulu se~me sınavı: 
25 F.yliıl Pazartt>si sabahı sa::ıt fl.5 da Süleyman!ye medresesi arkasındaki I3io-

loji F.nstltüsilnde başlıyacaktır. "'7634., 

mln bedel, ve ihale gün, saatlerı yukarıya çıkarılmıştır. Evsaf ve şartları komis
yonda her gün r.ör:.ili.ir İısteklilt!rin kanuni evrak ve \'esikıılariyle teklif v~ t~minat 
melttuplarını belli ıı:ün ve saatten bir saat evveline kadıır 1,ül('hurgazda tümen sa-
tın alma komisyonunr. ve~mis bulunaceıklard1r. "466,, "7610., 

* * F.liızığ ıçin lf;50 ton odun :ıhncc-aktır. Tahmin bedeli 33.000 liradır. SArtn:ımf''ll 
Elazığdaki askeri satın alına komh•yonunda görülür Eksiltme 11-1~939 Ç,m;amh:
gunü. saat l O da kapalı zarfla yap•laı:aktır. İlk teminııtı 2475 liradır. Teklif mektup
ları ll- l0_;!)3!J günü saat 9 kadar Eliı.zığdaki komisyona verilmls olacaktır. 

"468,. " 761:t., 
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Ana, ilk, Orta ve Liıe sınıflarına talebe kaydına ba,lanmıf hr. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren hat lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek 

için mektebin hususi otobüs servisi vardır. Tedriıata 25 Eylulde başlanacaktır. Talebenin mek-
..._ ____________ tebe gelmeleri. Telefon: 20530 •------------

OSMANLI BANKASI 
3f Mayıs 1939 

AKTI F 
Tarihindeki Vaıiyef 

PAS 1 F 
f terl in ş. r. fstc rlin ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is- Sermaye 10 00~000 
t~nmemiş olan kısmı 5.000.000 
Kasada ve Bankalarda b ulunan 

St tu mucibince ayrılan ihtiyat 
9k(.:CSi 1 250 000 

paralar 5.437.441) 2 6 Tca11\•ulde bulunan banknotlar 302 342 8 2 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar l.531.64R 5 7 Gorülcuği.ınde ödenecek senet-
Tahsıl olunacak senetler 4 393 835 7 9 l~r ve vadeli senetler 227.397 7 1 
Cuzdanda bulunan kıymetler 2 330.379 2 9 

Borclı.: cari hesaplar 7.532 241 3 8 

Re.hin m ukabilinde avanslar 2.231.386 1G 5 

Alacaklı carı hesaplar 15 332 257 16 111 
Vadeh bonolar ve carı hesaplar 1.709 905 10 l:ı Kbbuller 632 5 18 15 

Kabul yoluyla borçlular 632.568 15 11 Mute!crrik ".!25.178 16 8 
Gayrı menkul mallar ve mobilya 598.111 7 8 

Muteferrlk 178 O:il 13 1 

Tuvalctınizi y patkcn 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

siırüni.ız. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yaglı 

v e yağsız ola.ı tiıp ve 
vazoları varclır. 

A IL.E SANDI Ö I P iYANGOSU: 

Osmanlı Bankasıncn ihdas edılen "Aile 

Sandığı., piyangosunun keşldesl 25 c!lrl 

29.879.650 15 4 29.87!1.650 15 4 tarihinde icra edlllp tıtldekl Jkramiyclcr 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Türkiye Umum liid iirli 
PH. GARELLİ 

Her yerde ve her zaman en liuvvetli hazır gıda Türk fındığıdır. 

tevzi edilecektir: 

Adet T Ork ll ra11 T Urk llra11 

1 1.000 J.000 

4 250 1.000 

5 100 500 
25 50 1.250 

25 1.250 

80 ikramiye itir. 5.000 

İşbu keşideye, Nisnn - Eylıll 1939 altı 
aylık miiddet zarfmda ''aile sandığı,, (T11_ 

sarruf cilzdanı) hesabında matlCıbu T. L . 50 

den oş:ığı olmıyan her mudi i§tlrak ede-

2., - 9 - 939 

SÜMER BANK 
SELLÜLOZ SANA Yii 

MÜESSESESiNDEN: 
Bugunkli cihnn vnziycti dolayı ıle hnm m ddc t<'d rıkind m ruz 

kalınabı ecek mu kul't ve ayni z manda memleketın her ne\l k' •ıt 
ihtiyacını kabıl oldugu kadar uzun bir muddet temin edebılmck zn
rurcti bızi ımalat programlarımızda bazı tadilatta bulunmak \ e ayni 
zamand, fiyatlarımızı da normalize etmek mccburıyctınde hır k
mı<:tır Mnh za her hangı bir ıhtıkiıra meydan bırakmamak uzere la
ıı.11" gcltn tedbırlcr alınmı ır. 

Bu\ u;, toptancılar v pıl n i konto l 
mı i el ındc at>t1 ımız p<'r kcnde tı 
len fiyntlarln kartonlarda bır top v,. k 
atı ) apın .rtta bulundu1(Umuzu ılan ri 

dıldi ı gibi i t nbuld Y 
d pomuzdn ıd g t ri 
ıtlarda bir bal) aya kadar 

PERAKENDE SATIŞ FIATLARI : 

Cinsi 
P crak<'ndc 
K ilo riatt 

Kraft mbnl j k ıdı 60 Gr 
l<raft ambalaj ka ıdı 40 ve 50 Gr 
Bir taraflı beyaz sclluloz ka ıd: 60 Gr. 

31 5 
32 -
31 5 

Bir taraflı bC'yaz clluloz kfığıd1 40 ve 50 Lir 32.
Beyaz cllııloz iki tara!lı 36 -
Renkli selJuloz k l!"ıdı sarı ttırur.cu pembe 37 -
Renkli selluloz kfı ıdı mavi, ye ıl 

Renkli sclluloz kü ıdı k ırmızı 

Acık renkli bir taraflı elluloz küğıdı 
Biletlik kağıtlar renkli 
Biletlik kağıtlar beyaz 
İmitasyon Kraft 60 Gr. 
İmitasyon Kraft 80 Gr. 
S unger kağıdı penbe 
Sünger kiı ıdı beyaz 
Sumen sunger kırmızı 
Sumen sünger ye il 
Srenz (bakkal) kağıdı 130 Gr. ve yukarısı 

Şrcnz (bakkal) kagıdı 130 Gr. dan aşağısı 
Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 45 nu
maradan itibaren 24 k iloluk paketi 
Gri mukavva 50 numaradan itıbaren 

~8-

39-
32 5 
30 5 
285 
28.-
27.-
42.-
39.-
42.-
39.-
22.5 
23.5 

595 

K 

.. 
" 
" 
" .. 
" .. 

" 
" 
n 

" .. 
• 

" .. 
" 

24 kiloluk paketi 545 .. 

Hami : Blrlnd dcl ~ı gnı.et · in 18 EylCıl 939 tarihli nü!h sında nesred le.n b 1 
llflnda karton \ k ıtl nn hiz ıl rı o 1 1'1 tlar KURUŞ olduğu yazılacakken seh· 
\en (LİRA) go tcril is det: 1 itte KURUŞ olduğu tavzih ve tashih olunur. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
--------------------- ·~........................... ~ 

KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 

bu müliemmel gıdadan bütün memlek.ette her vatandaıın 

kolaylıkla istifade etmesi i~in tertibat ahyor. 

Yatak, yemek ve çalı,ma 

odalariyle aalon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 

BAKER ( eıki HA YDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müıait p.rtlarla sa
tılmaktadır. 

KAYİP - 936 senesinde fstanbul 
limanından almış olduğum 19/7247 
11umaralı'tayfa cüzdanımı kaybettim 

1 

Yenisini alacağımdan e~ki inin huk
, mu yoktur. - Mehmet oglu Mehmet. 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : 
Aş ğıdn ndl rı y z.ıl Enstı•O ve klınlkl<'rde munhal nsJ tanlık olduğund n hı 

llp ol nlann Eylul ıuh1* etine ~ d r dekanlı a muracaat etmeleri lldn olunur. 

Adll Tıp EnsU U Tıp tarihi ve Deontoloji EmUt Q 

llıJyen 

Beşeri Fizyoloji 

Genel Fız.yoloji 

Marazi te rih 

Umumi emraz 
Tıbbi ve hayaU kimya 
Üroloji 
Birinci şlrürjl 
Deri " e Fir ngl 

Kulak - Boğaz - Burun 
hastalıkları 

" 
" .. 
.. .. .. 

Kl nl l .. .. 
.. 

Radyolojı EnsUtu ü 

Do um ve kadın h tal tarı Kılıni •i 

Anntomi " 
Hı tolojl .. 
D hil ye Kllnlit 

İkinci Hariciye • 
Goz " 

,_ TUZLA iÇMELERi ,ı 
~ ........................................... ~ 

1 Trenlerinin Vapurları : 6,25 - 7,30 - 9 - 11 - 11,SO - 1 
'---... 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır. ----ır 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 

U. idaresi ilanları 
Muhamm en bedeli 2520 lira ve beher topu 40 k ilo ve 20 metre mu. 

rabbaı olan 300 r ulo ala cins karton bitiıme 25.9.1939 pazartesı gü nu saat 
(11) on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon t.ırafından 
açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler in 189 liralık muvakkat temin3t ve kanunun 

t ayin ettiği vesaikle birlikte cksUıme szunü saatine kadar komısvona m u
r acaatlan lazımdır. 

Bu işe alt ş rtnameıcr ko:nlsyondan parasız olarak d.:ığıhJmaktadır. 

(7060) 

... * 
l uh mmen bedelı 2000 lir ol n 1 det rtl k muayene cihazı ne 3 adet darbe 

ile rtlik mu y ne cıh zı 5-10-1039 perşembe g{lnU aa t 15 de Haydarpaşada Gnr 
b n ı d h llndeki komı yon t rafından ka P l ı uırf u ullle satın alınacaktır. 

Bu i e g rm istey<'tllc n 150 lir lık m uv kkat teminat k nunun tayin ettığl ve
s 1 rla tekllflerlnl muh t vı z rfl rını Y ni giln ( 14) on dörde kadar komisyon 

verm lcrf l zımdır. 

it rtnam lcr komi yond::ı p ra sız olarak dııltııılmaktadır. (7450) , ................................... ..... 
işleri Harita ve Proie 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Karadeniz Hattı KıJ Tarifesi 
Istanbuldan 24 EyJUl pazar gunU kalkacak postadan itibaren Karadeniz hat

tında k11 tarıfcsinin tatbıkine ba15lanacaktır. 
P ostalar İstanbuldan eskiıi gibi aah ve perıembc günleri saat 12 de ve pa_ 

zar ı:Unleri aaat 16 da kalkacaklar ve donuıte bazı iskeleler tevakkuflarrnm iı 
hacmine core temdidi hasebiyle yaz t arifesine nazaran İıtanbula birer giın 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları ı'-·on-ra-gel-ecelr-ler-dır. _____ • ____ I 

Müessesesi Müdürlüğünden: , __ Bu akşam YAVRUNUN GECESi __ 

Karabukte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müe11esesi 
tarafından kurulmakta olan tehre su isalesi ile tehir şebekesi 
tesisine ait harita alınması ve proje, ketif ve tartname tanzi
mi ifi kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Bu İfe ait tartname Ankarada Sümer Bank muamelat fU
beıinden, 1ıtanbulda Sümer Bank tubeıinden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müe11eıeai Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

Taksim PANORAMA Bahçesinde 
• tes'id edilecektir. 

HAMiYET YÜCESES 
Bestekar SALAHADDiN PINAR 

ve Arka.dql&n 
Bu geceye lutfen ittirak edecek olan kıyıpetli ıan'atki.rlarda.n 
mütetekkil Belvü aaz heyeti, Küme sazı ve aan'atki.r Vantro-

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihhars1z tasarruf hesaplannda ~n 
az 50 lirası huJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile o1~ag1dak1 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
• 
" 

• 
• 

plana göre ikramiye dai1tılacaktır. 

l .000 Liralık 4,000 Lira 
500 • 2,000 .. 
250 • l ,000 .. 
100 ,. 4,000 

" - .. ,. 5 ,000 .. 
40 " 4.800 .. 
20 • 3,200 • 

Dlh..'XAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lir adan aşağı 
dupniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektu 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 JJirincikinun. l Mart ve ı Hwıır:m 
tarihlerinde ~ki1ecektir. , 

Eksiltme 29. 9. 1939 cuma günü aaat 16 da Karabükte De-
'ir ve Çelik Fabrikaları Müe11eıeıinde yapılacaktır. J 

1 

log lmitatör ve Preıtidijitatör PANGALI tarafından muhtelif ı 
eil~cd~aaat&~ek~ud~~~ece~~ J---------~--------~--------

Sahlbi ve Neşriyat MOdflrO Halil LOtfü OÖRDÜNCO. Gazetecilik ve 
Nenlvat T L S Rıtcrtdıf'l Vf'T TAN M11th11aı.1 


