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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,------------------------..... 8 D E A L B 0 R O'" 
8u kitap bOrolarının 11 çıkarma kudretini arttırmak lıtlyenler 
için kıu, fakat amelf bir kitaptır. O alze az: mHraflarla çok ı1 
nHıl çıkarılablleceOlnl göıterlr. Fena ve yanlıı bUro usulleri 
yOzUnden geri kalan, hıttl zarar eden veya batan mUcneseler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak 

için yazılmıttır. Fiyatı 50 Kr. 

Zelzele Kurbanları 113 Kisi 
• -, 

ROMANIN YENi KARARI SARSINTI DEVAM EDiYOR 
Italya, 12 Adadaki Bir Enkaz Altında Daha 
Kısım Kıtaatı Geri Mühim. Miktarda Olü 
Çekmeğe Başladı Bulunduğu Sanılıyor 

Milli -~ MusSolini Dün de 
Tekrarladı:" ltalga 
Harbe Girmigecek,, 

Müdafa için 
20,000,000 
Daha Ayrılıyor 

)inkara, 23 (TAN Muha-

birinden) - Müli müdafaa 

ihtiyaçlarına •ar/edilmek ve 
levkalô.de membalardan hô.
aıl olacak paralarla karıı

lanmak Ü%ere evvelce ayrı
lan 58,917,000 liralık tah•i
•ata ilaveten daha 20 mil
yon liralık levkalaJe tahıi
aatın Milli Müdafaa emrine 
verilmesi hakkındaki kanun 
layihcm, Büyük Millet Mec
li•i ruznamesine alınmııhr. 

Sovyet Rusya 
Polonyayı 

Niçin işgal Etti? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

S ovyet.lerle ~imanların bir a. 
demı tccavuz misakı akdet. 

melerinin tevlit ettiği hayret daha 
yuzlerden silinmeden Kızılor:iunun 
Polonyaya girdiği haberleri verildi. 
O vakit herkesin hayreti arttı. Mosko 
vanın bu hareketini izah mümkün 
görünmüyordu. Değil yalnız ka:iler 

' hatta her türlü istihbar vasıtalarına 
malik olan devletler için bile, Sov
yetlerin bu biribirini takip eden ha. 
reketleri birer sürpriz oldu. 

Ne oluyordu? Alman - Sovyet 
ademi tecavüz misakının gizli mad
deleri mi tatbik ediliyordu ?Birbirile 
anlaşamaz zannedilen nazizmle ko
münizm elele vererek yeni bir fütu. 
hat devri mi açıyorlardı? Sovyetler 
emperyalist mi oluvermişlerdi? 

İlk günlerde akla gelen bu ve bun. 
lara benzer sualler insanın zihnini 
altüst ediyor, işin içinden çıkmak 
mümkün olmuyordu. 

Moskova hükumetinin şarki Po
lonyayı işgal için ileri sürdüğü se
bep te pek makul görünmüyordu. 
Moskova, komünizmle kabili telif ol. 
mıyan kan ve ırk nazar]y<.!sine daya. 
narak, garbi Ukrayna ve Beyaz Rus
yada bulunan ırk ve kan kardeşle
rini kurtarmak istediğini bildiriyor. 
du. Komünizm ırk ve kan nazariye. 
sini reddettiği için Kızılordunun iş

gal hareketini bu mazeretle izah 
mümkün değildi. 

Sonra şimdiye kadar Sovyetlerin 
en büyük iddia ve davası anti - em. 
peryalist olmaktı. Komünizm her 
türlü istismara, gerek insanın insan 

Bir lngiliz Gazetesi, llalyanın, Ankaraya 

Muslihane Fr-<irler Beslediğini Göstermek 

Maksadile Bu Kararı Verdiğini Söylüyor 
tayin edilmiş bulunduğunu ve bu si. 
yasetin bir eylul tadhli resmi dekla
rasyondanberi değişmemiş olduğunu 
bildirmiş ve demiştir ki: 

"Bu kararı değiştirmek zarureti 
hasıl olduğu zaman bunu İtalyan 
milletinin onünde izah edeceğim." 

Mussolini, şimdiki ihtilafın clabn 
vahim bir şekil almasının önüne ge. 
çilmesi lüzumunda ısrar etmiştir. 

LONDRA, 23 (A. A.) - DAl

L Y EXPRESS GAZETESlNlN 

YAZDIGINA GöRE, 1TALYA 

HOKOMETl, ANKARA YA 

MUSLiHANE FiKiRLER BES

LE01G1Nl GöSTERMEK IÇlN 
ONlKl ADADAKİ KUVVET

LERlNlN SULH ZAMANI 

KADROSUNDAN FAZLA O

LAN MEVCUDUNU GERi AL

MAYA BAŞLAMIŞTIR. 

Paristeki Kanaat lzmirde zebeleden çöken evlerden birinin hadi.eden sonraki manzarcuı 
Paris. 25 (A.A.) - Havas ajansı 

tebliğ ediyor: 
Fransa hükumeti, Mussolininin 

nutkunu ve bugünkü ihtilaf karşısın
daki İtalyan hattı hareketi hakkın
da verdig-i izahatı alaka ile kar~ıla

ZELZELENiN 
BiLANÇOSU 

ÖLE NLER : Dlkıli kazasında 83, Kabn-
mıştır. Mussolininin sulhü muhafaza --- • kumda 15, Bademl!dc 3, 

hususundaki faaliyeti ve bir eylfılde Ka:r.ık bağlarında 3, Ber-
tezahür eden hareketi Fransa hüku. gamada 3, Delıklltaş'da 2 

metince fevkalade takdir edilmiştir. kişi ölmuştür. 
Fransa hükumeti, bu takdirini o za- YARALILAR: Yalnız Dikilide 14R. Dlğl!l" 

Mühim Bir Kısmı Ağır 
Olmak Uzere 148 

Yaralı Tedavi Altında 

BU TEDBİRİN MOHİM BlR 

TA vız :TEŞKiL ETTİGİNİ y A

ZAN MEZKOR GAZETE, 1-
T AL YANIN BALKAN MEM

LEKETLERİ TARAFINDAN 

ROMA YA KARŞI BESLENEN 

ŞOPHELERl İZALEYE ÇALIŞ
MAKTA OLDUGUNU İLAVE 
EDiYOR. 

yerlerdeki yaralıların mik-
man İtaly~ notasına verdiği cevap- tan belli değildir. Dikiliden Başka 3 Köyün Tamamen, Digv er 

Mussolini 'nin Nutliu la da göstermiştir. HASARAT : Dıkıli kazası, Kab:ıkum, 
Rpma, 23 (A.A.) - Mussolini bu- O zamandanberi hadis olan vekayi Çomcr köyleri tamamen, 3 Köyün de Kısmen Harap Oldug"' U Anlacdıyor 

gün Bolonyada faşist liderlerine hi- Avrupanın enternasyonal şartlarını Saltan, İsll'lm, Dcllklıtıış S 
ı .1. h" köyleri kısmen harap ol- 1 • 23 (TAN h 

taben büyük bir nutuk söylemiştir. altüst etmiştir. Fransız ve ngı ız u. muştur. zmır, Mu abiri bildiriyor) - Bütün memlekette 
· Mussolini, şimdiki ihtilafı önlemek kumetleri, Polonya ile mün'akid an- KAYIPLAR : Dikılide ao kişi kaybol- derin bir teessür uyandıran zelzele felaketi, Dikili ve havalisinde 

için İtalyanın sarfettiği gayretleri ve laşmalar mucibince müttefik devlet. muştur. Cömerdc ölenle- ilk tahminlerin çok fevkinde haaara ıebep olmuttur. Şimdilik teı-
nihayet harbi durdurmak için yaptı- lerin aldığı vaziyeti kati olarak ve en rln ve kayıpların sayısı b" d l b'ld' . 
ğı teşebbüsü anlattıktan s.Jnra, İtal. açık bir tarzda tayin etmiş bulunu- belli değıldir. ıt e i e 1 ığıne göre, 113 vatandaşımız faciaya kurban gitmiş-
y:ının ihtilaf karşısındaki vaziyetinin yorlar. ============== tir. Maamafih, bu rakam da kati,--

Al 1 H il d Bükreşle 300J::!::d~~ka!~~:~a~~~dan haıa •E•N••••••• man ar o an aya Bilhassn, henüz enkazı kaldırıla- SON DAKiKA 
•• Demir M 'uh af lZ mıyan Dikili çarşısında fazla ölü bu. 

Tecavuze Hazırlanıyor O••ldı·ı·ru••tdu•• Iunduğu sanılmaktadır. Çünkü, ci. 
vardan çalışmak üzere gelen ve ge-
ceyi çarşı kahvehanelerinde geçiren 
ziraat amelesinin de enkaz altında GARP CEPHESiNDE 

lngilterenin Hava 

Kuvvetleri 

Fransaya 

Karargahı 

Yerleşti 

Paris, 23 (Hususi) - Her Hitlerin 
garp cephesine geldiği ve Başku
mandan Bruçiç ile birlikte cepheyi 
teftiş ettiği ve son Alman ta:ırruzla
nna nezaret ettiği bildirilmektedir. 
Fakat henüz bu haber teeyyüt etme
miştir. Askeri müşahitlere göre. Al
manlar garp cephesine bir fırka daha 
getirmi~lerdir. 

Holandaya Karşı 

ŞARK CEPHESiNDE 

Varşovadaki Harpte 

Alman Generali 

Fon Friç Öldü 
Lo~dra, 23 (Hususi) - Varşova, 

mukavemete devam ediyor. Alman 
kaynaklarından verilen malumata 
göre, Alman kuvvetleri Varşova ile 
Modlin arasına girmiş bulunmakta-

Bükreş, 23 (Hususi) - M. Cali
nescu'nun cenaze merasimi yarın 
(bugün) yapılacaktır. 

Calinescu'nun katli neticesinde e
yalet merke;Jcrinde ve Bükreşte bir 
çok kimseler idam edilmiştir. Şim

diye kadar kaç kişinin idam edild!ği 
henüz malum değildir. Cesetler, bir 
kaç saat umumi meydanlarda teşhir 
edilmiştir. Bunların boynunda ~u 

ibareyi havi lavhalar asılıdır: "Ka. 
tillerle vatan hainlerinin bundan son 

dırlar. ra görecekleri ceza, budur .. , 

Askeri müşahitlere göre, Alman· 300 Demir Muhafız öldürüldü 
Jar tarafından verilen bu malumat Katil hadisesi üzerine yapılan ten. 
doğru ise vaziyet şu merkezdedir: kil hareketlerinin vüsati hakkında 

bulundukları muhakkaktır. 

Ölenlerin Miktarı 

Izmir, Dikili, Bergama, Karabu. 
run \'e havalisinde dün gece yarısın
dan sonra ve bugün de zelzeleler 
devam etmiştir. Bilhassa Dikilide sa. 
at 8 ile 10 arasında ikisi şiddeti~ oL 
mak üzere 5 harekc~i arz kaydedil
miştir. 

Facianın Dikıli ve havalisindeki 

köylerde kurbanlarının adedi şimdi. 

lik şu suretle tesbit edilebilmiştir: 

Dikilide dün akşama kadar 44 ce
set çıkarılmış, bugün de kaldırılan 
enkazın bir kısmı altında 39 ceset 
bulunmuştur ki, yekfın 83 tür. 

tarafından (kapitalizm), gerek roil. Askeri müşahitlere göre, Alman
letlcrin milletler tarafından (em.., ....... ,M-.. p.arp cephesine bir fırka daha 
yalizm) istismarına düşmand11C1:5f'U~l'~etirmi~lerdir. 

Varşova müdafaası, Modlin ile resmi hiç bir haber yoktur. Fakst, 
şimdiye kadar irtibatını muhafaza Demir Muhafız rüesasının mevkuf 
etmiş ve bu sayede şehrin şimalden bulundukları bazı tahşit kamplarm
tehdidine mani olmuştur. Fakat, Mod da, katil haberi i.izerine isyan teşcb· 
linin Sovyetler tarafından işgal edil. ıbüsleri vuku bulmµştur. Bu hareket 
rı:ekt~ olduğu bildirildiğine ~öre, .§C· ler bastırılmış ve bir rivayete göre 
hır şımal tarafından da tehdıt edıle. 300 den fazla demir muhafız öldü-

Kabakum köyünde 15, Bademlide 
3, Bergamada 3, Ovacık köyünde 3, 
Kazıkbağları köyünde 2 ve Delikli. 
taş köyünde 2, Dikiliıle:t ağır yaralı 
olarak memleket hastahanesin~ geti. 

TAN, makinesindeki husus! tertibat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika ı:clen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım bos kal c~kur. 

yet Rusya komünizmin bu · · • Ancakı bu cephede her ne yapsa-
ıipini inkar ettiği gün kc • _ .. lar kati b1r netice alamıyacakları mu-

(Sonu ~a. (Sonu Sa: 6, Sü: C) (Sonu Sa: 6, Sil: 3) rülmüştür. (Sonu Sa: 6, Sü: 5) ( Sonu Sa. 6 SU. 1 ) .. 
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CEREMDEN 

ahç tır. 

Bundan sonra talebe 'Jıi?eIGii tef
i# edilecek \le t(fa~ ed~ la
zun ~ ~t.aplsi;.n tsim.ltti l{Ot et. 
tfril~ 
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f suGüNf 
İmkônsızhğı 
Yenmek Yolunda 

Yazan: Ömer RıZ':ı DOGRU L 

G arp cephe:.inde harp devam e· 
diyor. Fakat bir tarafta İngil· 

tere ile Fransa. diğer tarafta Alman
~·a, in~a ettikleri geçilmez hatlaru 
dayanarak iki hat arasında neticesi 
farksız ha~ekctler yapıyorlar. GiiTii
nüşe göre. aradaki hareketler hep bu 
şekil ve mahiyeti muhafaza ede· 
cektir. 

Gerçi inşa olunan hatların büshi.i· 
tiin geçilmez olmadığı muhakkaktır. 
Fakat iki taraf da bu hatları t•i~ne· 
nıek için çok biiyük fedakarlıklara 
katlanmak niyetinde değı1dirler. 

Çiinkii bu fedakarlıkların çok. hem 
de tahminin fevkinde çok hilyiik ol
masından, hu çok biiyiik fedakarlığa 
katlanmanın umulmadık derecede 
\'ahim neticeler \'ermesinden endi~e 
ediliyor. 

Bu yüzden iki taraf bu fcdakflrlı
ğı göze almamak lehindedir. Göze 
almamak lehinde, belki de azminde 
oldukları için iki . ıktan birini seç
mek lazımdır. Ya bu müdafaa hatla
rına dayanan muharebelere devam 
ederek iki hat arasında gidip gelmek 
hareketlerini devam ettirmek, :rahut 
harbe şiddet vermek ve onu knti bir 
neticeye götiirebilmek için başka hir 
mahreç aumak! 

Bu mahreci bulmanın biricik ~at·e
si Belçika ''eya Holandanın, vahut 
ikisinin bitaraflığını tanımıyarak hu 
memleketleri çiğnı!mek \'e bu suret
le harbin bir neticeye \'armasını te. 
min etmektir. 

Fakat bu bitaraf memleketlere te
cavüz hususunda hangi taraf önayak 
olacak? Hangi taraf ötekinden evn~l 
davranarak: hasmının üzerine cul· 
)anmayı kuracak ve harekete geçe· 
cek? .. 

Geçen Büyük Harpte Almanlar 
bunu yapmış ve hasımlarından ev,·et 
hareket ederek Bel~ikayı çiğnemi'j

Ier, müttefikler o zaman gafil a\·lan. 
dıkları için Belçikaya birden hire 
yardım edememi~ler \'C bu yüzden 
hem harp uzamış. hem Belçika da İ· 
yiden iyiye czilmi~ti. 

Fakat bu defa İngiltere ile Fransa, 
u:rnnık dal'ranıyor ve gerek Belçika
nın, gerek Holandanın çiğnenmesine 
karşı gelmek, böyle bir hadise vuku
unda bu devletlerin derhal yardımı
na koşmak için tedbir almı§ bulunu. 
yorlar. 

Bu yüzden bitaııef memleketler" 
tasallut bahsi, mewut olan harbe, 
bir de sinir harbi illwe etmiştir. 

Ve bu sinir harbi biitiin memleket
leri alakadar ediyor. 

Bu yeni sinir harbinin neticesi. 
asıl harbin neticesi iizcrinde en kati 
tesiri haiz olacaktır. 

Çekler Boyuna 
Fra~saya 

Akın Ediyorlar 
Dün sabahki konvansiyonel treni 

ıle Yugoslavyadan dört kişilik bir 
çek grupu gelmiştir. Başlarında Av· 
rupanın tanınmış profesörlerinden 
Vulnik'in bulunduğu kafile, Fransa. 
da teşkil olunan Çek lejyonuna ilti
hak etmek üzere Çekoslovakyadan 
kaçarak şehrimize gelmişlerdir. 

Profesör Vilnik dün sabah sunla. 
rı söylemiştir: 

"- Çekoslo,·ak:rada halk is~·an 
etmiştir. ;:\lemleket şimdi ihtilal ha
lindedir. l\lemleketimin en sonunda 
istiklalini 'kurtaracağına emniyeti
miz ,·ar. 

Alınanlarla miicadele i~in ı.iliıha 
sarıldık, hen de kürsiimii terkettim, 
Çek ordusunun bir zabiti sıfatiyle 
düşmanla çarpışmak için Suriye yo. 
luyla Fransaya gidiyorum. 

Beraberimdeki iiç genç te göniil
li.i olarak gelenlerdendir. Yugoslav. 
:vada daha 300 kişilik bir kafile ha
rekete hazırlanıyor. 

Almanların gizli istihbarat teşki

latlarının gözünden kaçmak için çok 
büyük ihtiyatla hareket ediyoruz.1, 

* Dünkü Semplon Ekspresi ile de 
Efganistanın Milletler Cemiyetinde
ki delegesi Abdülhamit Han ile 
Berlindcn İranlı ve Iraklı taıete ve 
tacirlerden mürekkep bir kafile gel. 
miştir. Ekspres dün ancak saat onda 
ıelcbilmiştir. 

Almanlar iki 
Gemi Daha 
Batırdılar 

-<>---

Sovyetler Macarlarla 
Münasebata Giriştiler 

Meksika Sahillerinde 

Alman Benizalhlarr 
Londra, 23 (Hususi) - Norve~in 

Bergen limanı civarında bir Alman 

Şimdiden Polonyadaki Alman Askerleri Arasında 
Komünizm Propagandası Kendini Hissettiriyor 

tahtelbahiri tarafından sahilden 10 Londra, 23 (Hususi) - Sovyet 
mil kadar açıkta Finlimdiyaya ı:ıit Rusya ~facaristan ile yC'l'liden dip-
3800 tonluk Ragnar vapuru torpil- loınatik münasebetlerini tesis etmiş· 
lenmiş. vapur iki dakikada batmış.. tir. Bu münasebetler evvelce l\Iaca
tır. Tayfası daha evvel sandallara a. ristanın antikomintern pakta gir
lınmış olduğundan , sahile nakledil- mesi üzerine inkıtaa uğramıştı. Ma· 
miştir. carbtal\ eski Varşova sefaret mü:.te-

Bir Alman tahtel!:>ahid Akensirle §arını Moskova sefirliğine tayin et
isminde bir İngiliz vapurunu torpiL miştir. 

fiyerek batırmıştır. V1tpurun mürct- 1 Sovyct kıtaları eski Macar - Leh 
tebatı Norveç limanlarından Bcrge- hududunun işgalini tamamlamış bu
ne gelmiştir. Mürc~tebat tahtelbahi. lunmaktadır. Macarların asker top· 
rin evvela vapura ihtarda bulundu- ladığı haberi yalandır. Bütün Avru· 
ğunu ve içindekilerin sandalları de. pa matbuatı Lehistanın Sovyet Rus
nizc indirmelerine müsaade ettiğini, ya ile Almanva arasındaki taksimi 
fakat elbiselerin ve,;:ıir eşyanın gö. ile meşgul ol~aktadır. 
türülmesine mani oldugunu beyan et 
miştir. Akcnside 10 dalrikad1 !.>at -
mıştır. 

Harbin başlangıcınd:ınberi İngiliz 
donanması tarafından 7 Alman tah. 
telbahiri batırıld1ğı istihbarat neza
retince bildirilmektedir. 

Torpile ~arpan bir gemi 
Bahriye Nezaretinin bir tebliginde 

İngiliz Kittixvake devriye gemisinin 
Manş denizinde 20 Eyll.ılde bir torpi
le çarptığını, mürettebatından be
şinin kaybolduğunu ve diğer ikisi
nin de yaralandığını bildirmektedir. 

Gemi tamir edilmek üzere limana 
dönmüştür. 

M eksiktt sularında 
Bugün de iki meçhul tahtelbahırin 

Meksika sularında göründüğü haber 
verilmektedir. Tahtelbahirlerin biri 
Petrol limanı etrafınd,1 dolaşıyordu. 

Gazetelere Göre 

İngiliz gazetelerine göre, Sov
yet - Alman teşriki mesaisi gittik. 
çe sıklaştığı için Almanyanın müs
takbel siyaseti hakkındaki cndiseler 
artmaktadır. Deyli Ekpres ga:r.:etesi· 
ne göre, Sovyetlerin Polonyada i~gal 
ettikleri yerlerde yaptıkları komu
nizm propagandası d:ıha şimdiden Al 
man askerleri arasında kendini his. 
settirmiye başlamıştır. Mutedil na
zistler bu vaziyetten endişe etmekte 
ve hükumetin tedbir almasını iste· 
mektedirler. 

Paris gazeteleri, Sovyet Birliğinin 
hemen hiç bir kurşun atmadan Po
lonyadan büyük bir pay almasını 

hayretle karşılamakta ve bunu Hit
lcrin Garbi Avrupa devletleri tara
fından tatbik olunan ablok&ya knrşı 

Teblig..., ler J Sovyet iktıı:;adi s istemi, Scıvyetle-r·......... . .......... i j rin Lehistanda işgal ettikleri yerler-

:! i Moakova, 23 (A.A.) - Kızı lordu Er· ı : de tatbik olunmaktadır. Bankalar, 

1
. klnıharblyeeı n ı n 22 Eyıoı tebl l61: i i mağazalar vesair iş müesseseleri 

22 EylDI tarihinde Garbi Bcyar Ruı· 11 Sovyetleştirilmiştir. 
i yada harekltta bulunan Kızılordu kı· 1 * 
i tutı Bresletovıkl'yl ltgal etnılı ve ı . 
: Grodlno'nun şimali garbıalnde bulunan 1 Varşovadan Berlıne gelen yabancı-
f Aygustof ormanlarını Polonya orduıu· lar şehrin çok feci şartlar içinde ya. 
1 nun dökUntUlerınden temızleme5c bag· 11 şadığını anlatmaktadırlar. Sehirde ö-
• lamııtır. lenler, umumi meydanlnra gömı.il. 
İ ~arbi Ukraynıda Kıztlerdu kıtaatı mektedir. Jaşe sıkıntısı bir hayli §İd-
e Polonya orduıu döküntUlerlnın taıfl· i yealne devam etmiş ve Sarny mınta· detlidir. Şehirde tif_o da nlmış yürü. 

kasını birçok Polonya aubay grupla· müştür 
rından temlzlemtıtl r. 

General Langerln kumandası altın· 1 

dakl altı fırka ve iki alaydan murek· ı· 
kep Polonya piyade kuvveti Lvov mın · 

takaıınela Polonya mukavemetinin kı· 

rılmuı eanasında Sovyet kıtaatına tes• 1 
lim olmuıtur. : 

17 EylOlden 21 EylOle kadar Polon· J 
ya ordusundan ealr olarak 120 bin as· 1 
ker ve 11ubay alınmıı ve 380 top ile i 
1400 mitralyöz iğtinam olunmugtur i 

: ···········································-· .. ······· 
tüphanelerinin Bitlerin (Ka\·gam) 
adlı eserini bundan sonra halka ver
miycceklcrini bildir•nektedir. 

Vilno Şehri 

:Oaily Expres'in bir haberine gore, 
Sovyetler birliği Vilno şehrini Lit
vanyaya iadeye karar vermi!itir. 

Bir Polonya membaındnn verilen 
mahlmata göre Sovyetler Birliği ile 
Almanya arasında bir to.mpon dev. 
let kurulması meselesi Alman _ Sov
yet müzakerelerinin rnevzuunu teş

kil ctmektesir. 

* l'olonyanın garp mıntakalarının 

işgali neticesinde Ahnanyada millı 
ekalliyetler nisbetwinin iki mis1ine çı
kacağı söylenmektedir. 

Baltık Devletleri 
Leto-·a Reisicümhuru Ulmanis, 

Amerika gazeteleri muh<tb irler inc 
yaptığı beyanatta Estony:ı limanları
nın Sovyetler tarafından .:bloka e
dildigi ve Letonyanın da tehdit :ı.1-

tında bulunduğu hakkınclnki ş<ıyia. 

ların doğru olmadığını söylemi~ ve 
Baltık devletlerine karşı hiç bir teh
like mevcut bulunmadığını göster
miştir. 

Estonya Hariciye Nazırının yakın 
da Moskovaya gidecegi anlaşılmakta 
dır. Ziyaretin yeni bir ticaret muahe 
desiyle alakadar olduğu söylendiği 

gibi Estonyalıların Leh tahtelbahir
rini kaçırdıklarına dair ileri sürülen 
iddialarla alakadar olduğu da ilave 
edilmektedir. 

* ilit~ar cdMmiş b~ fed~Srl~ say- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

maktadırlar. IIit1er bu yüzden Sov· ı • ıt d M • • h • t Berlinden resmen bildirildiğiM gö-
re, Almanyanın dört tayyare gemi 
sinden üçü Alman limanlarında ve 
biri de bir limanda bulunmaktadır. . 

___ _,oı----

Hitlerin Kahveleri 
Müsadere Edildi 

Londra, 23 (Hususi) - Arabistan
dan Her Hitlerin şahsına mahsus 
olmak üzere gönderilen i!·i ton !<:ıh. 
ve, İngiliz devriye gemi.leri tarafın
dan müsadere edilmiş olduğu için 
Her Hitler harbin sıkıntıların1 şah
san da hissetmiyc baılıyacaktır. Hlt
ler namına bu kadar büyjjk mikyai. 
ta kahve ısmarlanmış olması harbin 
uzun süreceği keyfiyetinin Almanya
ca evvelden anlaşıldıgını göstermek. 

tedir. 
Bugi.inden itibaren İngilterede 

benziniıt vesika ile verilmesine baş. 
lanmıştır. Taksilere yevmiye yalnız 
iki galon verilmektedir. Şoförler, bu 
miktarın maişetlerini temine kati 
gelmediğini söyliyerek miktarın art. 
tırılmasını istemektedirler. 

;:~~:~a ~::~poaı:~şt~:.b~~i~ep~~7~~ ngı ere e u ımma 
yen'e göre, Almanyanın Sarka doğ~ imala"' tı Çog"' altılıyor 
ru akın siyasetinin vefat etmiş sa. 
yılması lazım gelmektedir. 

Bundan böyle Sovyetlerin 5lav Harbin dilnyadakl akisleri etrafında o-
jans tarafından 'erilen ve muhtelif dev

birliği siyaseti bütün Balkanlarda ve Jetlere aıt olan haberleri asağıd:ı hulfısa-

mek için muhariplerle ve Amerika 
ile yeni müzakerelere giri~iştir. 
İSVEÇTE: Adriyatik kıyılarına kadar imtidat e- tel'! yazıyoruz: 

den sahalarda mevziler elde etmiyc iNGİLTERF.DE. Motörleri bozulan bir Alman tay-
çalışacaktır. Lendra _ Paris arasında giindelik yaresi İsveç suların& yere inmiştir. 
Epok gazetesine gör.:?, Hitlcr biitün hava seferleri tekrar baslaınıstır. Tayyare bitaraflrk kaidelerine göre 
kuvvetlerini garbe s<?vkedebilmek i- Hükumet harp istihsalatını uzun mevkuf tutulacaktır. 
çin her fedakarlığa boyun eğmiştir. vade ile seferber hale koymıyn çalı~- A:\IERİKADA: 
Orelre gazetesine göre de bu yüzden ın:ıktadır. Mühimmat imalatım arttı- Hükumet 60 milyon dolarlık avcı , 

Almanya kU"Vvetli bir Rusya ayakla- r.:ıc,ık yeni ve pratik tedbirler alın· talim, keşif ve bombardımaıı tayya-
rı altında. ezilmek 1\!hlikcsinc ımı. mıstır. releri sipariş etmiştir. 
ruzdur. A LMAXYADA: Bitaraflık kanununun hli~ümctin 

Hulasa, Fransız mahafiliııin düşün. Bcrlindc Hava .N'ezaretindE' bir u- arzusuna göre tadil edileceği cok 
cesi Almanların garbe atılmış olduk- ikast olmuş, 30 kişi tevkif edıJmiştir. muhtemeldir. 
ları şarktan ve Balkanlardan ıimirli FRA~SADA: Ayan meclisini teşkil eden 96 aza-
kesmiş bir vnziyette bulundukları - Erfrans kumparıyası Uzak Şark nın bitaraflık kanunu hakkındaki 
dır. seferlerine yakında başlıyaca::tır. mütaleaları şöyle tesbit edilmiştir: 

İsviçre gazeteleri Alman - Sovyet BHLÇİKADA: 35 aza ambargonun kaldırıl!nasına 
anlaşmasını hayretle karşılamakta ve Hiçbir su bendi yıkılmış veya tah- muarız ve 46 sı ise Roosevclt'i tuL 
Almanların bolşeviklik aleyhinde ya- rip edilmiş değildir. maktadır. Diğer on beşi Roosevelfe 
zılan eserlerin halk arasında doğılıL Hükt"ımet, iktısadi bakımdan dev- müsait olmakla beraber henüz kati 
masını menettiklerini, belediye kü- letin bitaraflık vaziyetini !aı·:.Jn et- bir vaziyet almamıştır. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Alman Propaganda Nazırı Doktor Göbels, Na
ziıtlerin servetlerini 'bitaraf ve yabancı memle
ketlerin bankalarına yatırdıklarına dair yapılan 
neşriyat dolayısiyle bu haberleri verenlere şu mu· 

kabelecle bulunmuştur: 
"Bu hususa dair vesikalar gösterecek ve banka
ları tayin edecek bir kimse çıkarsa oradaki serve
timizin onda birin(hediye etmeğe hazırız. Onun 
için vesika nefrini ve madde teıbit edilmesini 
bekliyoruz.,, Dı!)ktor Göbel• bir müddet de tayin 
etmif, fakat tayin ettiği müddet, haberin gazete
lerde intişarından evvel geçmi, olduğu göze 
çarpmaktadır. 

* 

• Romanyada, Calineıcou'nun katli üzerine, geniş 
mikyaıta tevki/at ba,lamı,tır. Vaktiyle Demir 

Muhafızlar teşkilatına İntisap etmiş nekadar in

san varsa yakalanmıştır. Faşist olduklanndan 

şüphelenilen heı-keı, derhal tevkil edilmektedir. 

Devlet, bu cin~etten sonra, lafizme karşı, ım

hakiır bir mücadele açmaya karar vermiştir. 

* 9 Yakında, İngi)h•u• ile İtal~·:ı arasında, iktısadi bir an-

İngiltere hükumeti son harbin menşelerini gösteren bir 

laşma iınzalıuınc·ağı sö~ lenilmektedir. Harbin başladığı 

ı:iinrlenberi, İngiliz diplomatlarilc İtalyan diplomatları 

arasında, mahiyeti son derece gizli tutulan miizakcre

ler devam .-tmektedir. Bu arada, Londraya gizlice gi

dip rlönmiiş olan İtalyan devlet mümessilleri arasın. 

dn, bizzat K"Dnt Ciano'nun da bulunduğu !!Öylenilmt>k

tedir. Yakında kar ılasabileceğimiz ilk hii ·iik siirpri

zin, birdt•nhire ililn edileceği söylenilen bu anla~nıa 

olncağı ıımuhıyor. 

Ma\'i Kitap neşretmiştir. Kitap baştan başa vesikalarla 
doludur. Halk son harbi çıkaran sebepleri öğrenmek 

ic:in eserin neşrinden itibaren saat başında bin nü~ha 
satıldığı görülmektedir. Eser mütemadiyen basılmakta, 
ha~ılan niishalar derhal satılmaktadır. 

·-----------------------------------------------·----------------------~----------------------------------....:. 

3 .. 

fCifK 
Abloka Meselesi 

Yazan: B. FELEK 

- Kuzum birader! Garp cephcsin 
de ne olu~ or Allnhı SC\ ersen? 

- Muharebe. 
- Bu ne biçim muharebe böyle? 

Ne mane\ ra 'ar, ne hücuın. 
- Çiinkii orada iki taraf istih. 

kamlara girmişler .. Biribirlerine top 
atıyorlar. 

- Ebu İ) böyle biter nıi yahu? 
- Biter. 
- Çocuk gibi laf ediyorsun. Al· 

manlar Lchistanı temizlediler. 
- Daha temizlemedner ya! Ne 

ise. Ha~ di öyle diyelim. Baksana sa
bık Alınan orduları kumandanı Ge
neral Fon Friç bile Var~o,·ada mak· 
tul diişmiiş. 

- i~ i amma Almanların Lehistan 
cephe inde artık mağlup olmaları 

ihtimali yok! 
- Orası öyle! 
- Beri tarafta da Fransızlarla in. 

gilizler arpa boyu yiiriidükten sonra:• 
durdular. 

- O da dofru. v 
- Almanlar da rahat rahat otu-

rurlar. Muharebe de bitmez. Ne ol. 
duysa Lchi~tana oldu. 

- Öyle diişünme kuzum. Bir kere 
Almanya Lehistanda büyük zayiat 
\'erdi. Malzeme kaybetti \'e edi~·or. 
Sonra Garp cephesinde bir yarma 
hareketi olursa Almanya derhal isti· 
laya uğrıyabilir. Bilhassa Alman 
topraklarında harp edilmesi Alman
ları bir taraftan yıldırır, öbür ta. 
raftan Hitlerc karşı is~·anlar çıkar. 

Eğer Zigfrit hattı denilen Alman is
tihkamları yanlamazsa harp sürer 
gider. Buna da yıpratma harbi der. 
ler. 

- Bundan Almanlara ne? 
- .. ·asıl ne yahu? Bir kere deniz-

le irtibatını tamamen kesti. Alman 
ticareti bahriyesi durdu. Buna mu
kabil bitaraf memleketler vasıtasiy. 
le bile Alınanyaya ne erzak, ne har· 
be yarar malzeme, ne kömür gelebi. 
liyor. İngilizlerle Fransızlar bitaraf 
gemileri dahi muayene ediyorlar. 
Jıunun adına abloka derler ltıuztım! 

Xe ihracat yapabiliyor, ne ithalat. 
Yiyeceği yok. Parası yok. 

- Orası Öl le amma Almanlar 
''dayanırız., di)·orlar. 

- Kimse "dayanamayız,. demez . 
Lakin bilesin ki Almanların vaıb·e
ti bir çıkmaz sokaktır 

- Neden? 
- Çünkü senin dediiin clbi harp 

Lehistanda bitse de ötekiler Almaa· 
ların yakasını bırakmıyor. Bitler 
Danzigte "benim Fransızlarla ahş 

verişim yok!., diyor, harp istemedi
ğini bağırıyordu. Lakin Lchistanı 

tahliye edip Almanyada da Bitler 
rejiminden başka bir rejiın . eelme· 

den Garp demokrasileri harpten 
vazgcçnıiyccekler. O halde Alman
ya halkı do~·urınak, oyalamak ve 

lıir cıkar yola giitürmck için ne ~ a· 
pacak? Balkanlara inemez, çiiTıkii 

Romanya hududunu Ruslar kapadı. 
l\lacaristana geçemez. İtalya razı 
değil. ital~·aya inemez, dostudur. 
Holanda ve isviçreye tecavüz ede. 
mcz. Hem güçtiir, heın de diğer bi
tarafları kuşkulandırır, hemen a
le:yhinc kalkarlar, \'e hemen Fran
sız ordularına ~·ol \'erirler. Bu sefer 
Almanlar Zigfrit hattı olmıyan sa. 
hada taarruza u~rar. 

- O halde! 
- O halde. ya !\lajino hattına ba-

şını \ 'ura \'Ura hırpalanacak. Yahut 
bekliycuk. Beklt>yince de ~·ava' ~ a
\'Rs yıpranacak! Sen hic abloka altı. 
na girdin mi? 

- Allah saklasın girmedim. yal-
1117 ı:e~enki nfüus tahririnde evden 
çıkmıyacaksın dediler. Vallahi deli 
oluyordum. 

- İşte! Onunla kıyas et te Al· 
manların vazi)'etini kana! 

Amerikanın Atlantik 
Donanması, Lizbonu 

Ziyaret Edecek 
Lizbon, 23 (A.A.) - Atlantik de. 

nizinde bulunan Amerikan donan
masından müfrez bir filo Amiral 
Courtuay'ın kumandasında yakında 
Lizbona hareket edecektir. 

Amerikan harp ~emileri Llzbon 
limanında bir kac gün kalacaklar. 
dır. Bu müddet zarfında Amerikan 
dtınanma ının bir kaç cüzütamı ge
milere iltihak edecektir. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye ıcnebl -1400 Kr, 1 Sene 2800 J(r. 
750 .. 6 Ay 1600 

,,, 
400 • 8 Ay 800 • 
150 • 1 Ay soo • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler icin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, ıı, 
3,!I liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 2!1 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluJı: 
pul il~vesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Harbi Kim 
Kazanacak? 

Yazan: Naci SADULLAH 

"- Başlamış bulunan büyük har
bi, hangi taraf kazanacak?,, 

Suali, insanı hallolunmasına çalı· 
ışılan en büyük dünya muammasiyle 
haşhaşa bırakıyor. 

Bugün, Alman istilasına karşı du
ran büyüklü küçüklü bir çok millet
lerin başında, hiç şüphe yok ki İn
giltere vardır. Bu itibarla, başlamış 
olan bu muharebeyi, faşist maskeli 
cılız Cermen emperyalizmiyle, de
mokrat kisveli besli İngiliz emper· 
yallzminin mücadelesi sayanlar hak. 
ısız gör{ilemezler. İngilterenin, hak
sız tecavüzler karşısnda haklı bir 
hiddet ve hareket göstermesine sem. 
pati duyuşumuz ise gayet tabiidir. 
Bunun içindir ki, bu yazının başın
daki suale, haksız ihtirasları ezmek 
üzere sıkılan İngiliz yumruğunun 
kudreti lehinde bir cevap aramak, 
en tabii gayretimizdir. Elimizde, bu 
gayreti kolaylaştıran sebepler de, 
kafi derecede mevcuttur. Zaten, 
bizzat Bitler bile, İngiliz zaferinin 
katiyetine inandığı içindir ki, son 
nutkunu, sulh istiyen kelimelerle 
doldurmuştu. 

Fakat buna rağmen, bazı meslek· 

tlaşlannıız, İngilterenin bu harpteki 

galip şanslarından şüphelenmek gaf

letini gösteriyorlar. Hatta, bu gafle-

11 hayli ileriye vardıran Muhittin 

Birgen, evvelki günkü yazısında, 

İngilterenin sırtına vurulan yükün 

heybetini tasvire çalışan cümleleri. 

ni, koskoca bir sütuna sığdırama
mıştı. 

Halbuki, İngiltereyi, Alman mil

letine :zayıf göstermiye çabalıyan 

Alınan propagandacıları bile, miies. 

eir kelimeler bulmakta, bu meslek

daşın bedbin :zekisiyle boy ölçüşe. 
ınem.işlerdi. 

Bize gelince, İngiltereye zafer va

deden aşikar ve sayısız sebepleri, 

izah olunmaktan bile ınilstağni gö· 

rüyoruz. Meslekdaşlarımızdan, ef. 

kirı umumiyeyi bu zafere ikna et

mek çin, büyük bir gayret beklemi. 

yoruz: Bu harbin neticelerni tahmi
ne çabalarken, bizzat Alınanlar ka

dar bedbin görünsünler kafi! 

* Zelzele Felôketi 

Tabiatin ani ihanetine uğrıyan 

İzmir kazalarının büyük felaketi 
' bütün milletin yüreğini sızlatmış 

bulunuyor. Ne garip ve ne hazindir 

ki, toprağın bu seferki müthiş hid. 

detiyle, üzerinde vuku bulan kanlı 

hadiseler arasında, tesadüfi: bir mü

nasebet var. Fakat, toprağın, -bu 

münasebeti düşünerek mazur göre. 

bileceğimiz- gazabına, yeryüzünün 

en suçsuz insanlarının uğraması, ta

biatin insafsızca bir adaletsizliği· 

dir. Biçare İzmirlilere, bu haksız sil. 

lenin acısını unutturmıya çabala

mak, elbette bütün milletin borcu. 

dur: Zelzele kurbanlarının acılarına 

ve zararlarına ortak olmak, hepimi
zin hic kimsenin davetini bekleme
de~ k~şacağımız bir vazifedir. 

Fakat, bugün, toprağa basan a. 
yaklarımız, gayri ihtiyari onun vic
danını ve insafsız yüreğini çiğnemek 
istiyor. Zira İzmirin, ve İzmir kaza. 
!arının tertemiz çocukları, toprağın 

duyduğu bu hiddetin mağduru olmı
ya müstahak değildiler: Ne olurdu? 
Toprağın bu hiddeti, sırasında oldu
ğu kadar yerinde olsaydı! 

•••••• 

·e .arp lcadları 
Bütün Avrupa gazeteleri, baş. 

ta muharebeye girişmiş o
lanlarınki, sivil hal!ta gam surat
lıktan çekinmelerini tavsiye edi
yorlar; iri harflerle ve gösterişli 

çerçeveler içinde, aşağı yukarı di
yorlar ki: "Sulh zamanında güler
yüzlülük bir terbiye meselesidir, 
harp olurken ise fazilet ve vazife
dir. Yüreğiniz müthış bir endişe 
ile burkulurken bile tebessümden 
çekinmeyiniz. Bir çok siviller gü
lümsedikleri zaman cephede çarpı. 
şanlara karşı bir ihanet yaptıkları. 
nı sanırlar; aldanıyorlar. Harp bir 
kısacık buhran değildir, bir vazi
yetin başka bir vaziyete intikali
dir ve bu yeni vaziyetin her hayat 
şekli gibi zor veya kolay devirleri 
vardır. Asıl istenilen cephe gerisi. 
nin dayanması olduğu için hiç kim. 
se sinir kuvvetini z:ıyıflatmamalı, 
etrafına gam, kasav~t saçmamnlı
dır. Zira "hele siviller dayansın, 

askerinki kolay!,, sÖ'!:Ü bir büyük 
hakikati ifade eder. Tebessümünüz 
zoraki bile olsa komşunuzun der. 
dini uyuşturacağı cihetle faydalı 
olacaktır. Gülümseyiniz, kendinizi 
herkesin başından geçen bir dra. 
mın merkezi addetmek fazla bir e. 
naniyet, nefisperestlik olur.,, 

Bu sözlerin kısacası şudur: ''Gam 
bir zehirli gazdır, maskesi tebes
sümdür; tebessüm maskelerınizi 

takınız!,, 

1 ı 1 
B u zarif maske, ner halde na

kiki gaz maskesinden fazla 
insan yüzüne yaraşır. İnsanı başka 
hayvanlardan ayıran natıka hassa
sı değildir; anladık ki, hayvanlar, 
çıkardıkları seslerle aral.arında an
laşıyorlar, fakat gülemiyorlar, gi.i
lümseyemiyorlar. Çehreleri kırışa
rak ıstırabı, şikayeti üade edebi
liyor, lakin sevinci gösteremiyor. 
Demek ki, ancak gülebildiğimiz za. 
man hayvandan en fazla uzaklaş. 
mış olmaktayız. Zaten ben dikkat 
etmişimdir, kedilerle köpeklerin 
gülen insanlara acaip, şüpheli, şaş. 
kın bir bakışları var<lır, "ne olu
yorlar, ne demek istiyorlar, bu ses
ler ve bu ağzı kulaklarına varışlar 
neye delalet ediyor?,, manasına id. 
raksiz, cahil bir bakış! Halbuki es .. 
nediğimiz, aksırdığımız, apşurdu

ğumuz ve bu kabilden, hayvanlar
da da emsaline rastladığımız sair 
hareketler yapıp sesler çıkardığı
mız vakit, kayıtsız kalırlar, ağla. 
dığımız, inlediğimiz zaman ise, ço. 
ğu defa yanımıza yakJaşır, derdi. 
mize ortak olurlar. Akıl erdire
medikleri tek nokta gülmek ve gü
lümsemektir; yani tamamen ya. 
hancısı oldukları tek insan hususi. 
yeti! Tebessüm, tabiatin fütiyat o. 
larak doğuştan elimize verdiği bir 
maskedir, "alınız, hicran ve gam 
zehirine karşı kullanırsınız. Dünya 
boğucu gazlarla doludur, çok işini 
ze yarar!,, der gibi... 

Hatta yeni doğmuş insan yavru
larını, agucuk yaparak ilk ayların. 
dan bu maskeyi kullanmıy:ı alıştır. 
mıyor muyuz? Pasif korunma 1ta
nunu beşeriyetin P.zelden ebed~ ka
dar tatbik ettiği ve edeceğı bir ka
nunu tabiidir, silahlarının en tesir. 
lisi ise gülmektir. Gülmek hassa. 
sından mahrum kal3a idi, insan 
nesli be'ıki de çoktan tükenir veya 
dejenere olurdu. 

Yazık ki, tabii maske, yani te.. 
bessüm ne kadar hoş ise suni mas
ke de o derece çirkin ve korkunç .. 

B en gaz maskelerinin zarafet
sizliğinden şıddetle şikayet. 

çiyim. Yirminci asır fen icabını 
hüsün ve zevk mefhumun., mu
hakkak uydurmalıtlır. İnsanı iki a
yağı üzerine kalkmış bir cins se
vimsiz, sakil fil yavrusu şekline 
koymak ve burnunu iki bacağı ara
sına kadar sokmak, bu miktar kor
kunçlaştırmak, çirkinleştirmek, 
Beni Ademe benzemez !1ale getir
mek ayıptır, acizdir. Fen erbabile 

icapları 
1 Yazan: Re/ ik Hal idi 

moda mütehassısları bir komisyon 
kurup bütün hassaları toplamış, 

yani hem zehirli gaza yol vermi. 
yen, hem de çehreleri değiştirmi
yen, değiştirse bile, bilakis çirkin 
yüzlere bile halavet ilave eden bir 
mütekamil maske tıpi bulmalıdır
lar. Öyle ki, takınca dünya Huri 
ve Gılman ile, kadın ve erkek hep 
seçme güzellerle bezensin, bu çeh. 
reler hep mütebessi!ll ve mültefit 
görünsün. Fırsat bu fırsattır, harp. 
te gam surat istemeyiz diyenlerin 
arzuları da yerine gelmiş bir taşla 
iki kuş vurulmuş olur! 

Güzellik kadar neşe verici ve ke
der dağıtıcı hiçbir amil ve kudret 
yoktur. 
Şu satırları yazarken, bir aralık 

sokağa baktım. İki genç hanım, bir 
yakışıklı delikanlı ile beraber, çeh
relerinde sabah güneşinin serin ışı
ğı, şapkasız başlarmın açıkta bı. 
raktığı sarışın, kumral ve siyah üç 
renk saç pırıl pırıl yalazlanarak, gü. 
lüşe söyleşe gidiyorlar, yokuş aşağı 
indikleri için keyifli keyifli, yaL 
palanarak gidiyorlar. Arkadan ba
karken gençliğin bilhassa ~niş ve 
çıkışta pek belli olan, aksamıyan 
gevşemiyen sert, gergin, zenberek
li, elestikliği gözü alıyor, üçii de 
güzel, gürbüzdür. Harbi düşündü. 
ğüm için dudaklarıında bir müd. 
dettir tüneyen gam kargası bu 
manzara ile karşılaşınca dayana -
madı, uçtu; yerine tebessüm kum
rusu kondu. 

Ş imdi, o üç güzelin suratları
nı mahut ve meJUn gaz mas. 

keleri kapatmış olsa idi, bu ferah
lığı duyabilir, size bu ruh hafiflL 
ğile şu satırları yazabilir mi idim? 
Göreceksiniz, önümüzdeki yeni bü
yük harpte maskeler, munakkak, 
zarifleşecek, şirinleşecek, yüzleri
mize bir süslü lamba abajuru gibi 
yaraşacak, etrafımıza keyif ve hu. 
zur verecektir. 

Maamafih değişecek olan sade 
maskeler değildir; yeni yeni öğren. 
diklerimizle harp şekli de büyük 
tahavvüle uğrıyacaktır. 1914 harbi 

başladığı zaman, düşününüz ki, tel 
örgü, tank, kırk ikilık top, siper 
muharebesi ve hatta bir cihetten 
boğucu gaz, sürü sürü icatlar ve a_ 
letler henüz meçhuldü. Bunları bi
rer birer öğrendik ve öğrendikçe 
şaşkına döndük. Hepsi ne ise ne a
ma şu tel örgünün daha önceden, 
hatta asırlarca evvel niçin keşfe. 
dilemediğine, harplerde kullanıla. 
madığına pek şaşarım. Dikenli tel, 
taŞıması ve kurması gayet kolay, 
fakat aşılıp çiğnenmesi fevkalade 
zor bir müdafaa vasıtasıdır. İlk kul. 
!anılışında askeri hareketleri dur
duruvermiş. makaslar, melinit fi
şekleri, asetilen lambaJar1, alev ok
ları hafif, ağır sahra topları, hiçbiri 
tamamile hakkından gelememişti. 
Ancak sonunda zırhlı hücum otoma 
billeri işe yarayabilmişti Halbuki, 
ne basit bir icattı, diker>sizini bağ
lar, bahçeler kenarına çoktanberi 
çevirir, kuyu, havuz, kümes etra
fına gerer, yemişimizi, çic:eğimizi, 
çocuğumuzu. kazımtzt, ördeğimizi 

korurduk. Askerim~zi ve meın

leketimizi ayni vasıta ile muhafa. 
zayı akıl etmezdik. 

Hoş, böyle ne basit, ne fay. 
dalı ufak tefek icatlar var

dır ki, en karma Karışığını bu!an 
insan zekası onları meydana koy
makta gecikmiştir, hala gecikmek. 
ted.ir, mesela bizler. kağıt helvası 
arasında dondurma yemesini nice 
zamandır bilirdik, bilirdik te böyle 
gevrek bir hamurdan yapılmış kap. 
larda, tabağa lüzum kalmadan ye
mesini düşünememiştilt . İnsan!ar, 

faraza, denizin dibinden kara, ka
tı, kirli kabuklu .:nidyeleri çıkarıp 
temizledikten, o kabukları cilaladık 
tan sonra içlerine pirinç, fıstık ve 
üzüm doldurmağı, bu zor, marifetli 
yemeği asırlardanberi akıl etmi~

lerdir de iki ekmek arasına azık 

koyarak bildiğimiz pratik sandovi. 
çi daha henüz hatırlarına getirmiş
lerdir. Çatal, medeniyetin yaşına 
göre dünkü icattır; tulumba tatlı
sı mürekkepli kalemden çok daha 
eskidir; beşeriyet doğduğu günden 

ır:- - ~ 
1 Lokman Hekimin O~ütleri 1 
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ÇİY SOGAN DOKUNUR MU? 
S Uleymanlyede Bay Fevı:I, 15, 20 

aenedenberl her gün 50 • 60 ;ram 

kadar çiy ıojjan yermlf, ahbaplarından 
baı:ıları, bu kadar devamlı aojjan in••· 
na dokunur, demlıter. Bu me1eleyl ga· 

ı:eteden ıoruyor. 

Arada aırada f a ı ı 1 • vermek 
şartlle, çiy aojjanın bUyUk faydası dil· 
ferde de.tan ofmu,tur. Köylerde çokça 
çili ıojjın yiyen çocukların çıbuk bU. 
yüyUp gellıtlklerlnl herke. bitir. Riva• 
yete göre M111rdakl ehramlardı lgçl· 
fere gUndeflk para yerine ıoğan verile· 
rek onların sade ıojjanla be1lenfp kuv• 
vetlenmeleri sayesinde yıpılmııtır. Bun
dan dolayı eıkl M ııırda ıojjana heykel 
blle dlklldljjl rlvayet olunur. Yine bun· 
dan dolayı, eski Mııırlıların birçok A· 
detlerlnl almıf olan lırafl ojjullırında 
çiy ıoğan yemek Adeta dini bir mecbu· 
riyet olmuştu. Şimdikilerden ancak pek 
ı:üjjürt olanlar o mecburiyete riayet e· 
derlerse de onların ara11nda kanser 
hastalığının hiç görUlmemeıl, ıol!ana bu 
hutalığa karşı Adeta koruyucu bir de• 
va olmak fÖhretini vermiştir ... Bulga· 
ristan köylülerinden de kanser hastalı· 
ğına tutulanların bulunmamasını he• 
kimler yoğurttan ziyade çiy ıoğana at• 
federler. Çünkü yol!urt yiyenler o hH· 

talıfja tutuldukları halde aojjan yiyen· 

lel' tut-utmazlar ... 

Sojjan, ·deva olduktan başka, lyl bir 
de gıdadır. Yüzde 10 şeker yapacak 
maddeleri oldujju gibi yilzde bir bu· 
çuktan fazla albümini, O, 18 de yağı 

vardır. insana en lüzumlu on iki türlü 
madenin hepsini verir. Hele insanın 

hem zekbını işleten, hem de beslen. 
meslne hizmet eden tiroit guddeslne fU. 
zumlu iyot madeninden yüzde 0,022 nls
betinde vermut ehemmlyetll bir fey
dlr ..• Vitaminlerden A vitamini soijandıa 
hiç yoksa da, ılnlrlerl aaklnleştlren B1 
vitamininden yüzde 40. beslenme ı,ıe

.. ıne lüzumlu B2 vitamininden 32 ölçU, 
dtılere ve bütün kemiklere faydası çok 
olan C vitamininden 20 m11lgram verir. 

Bunların hepsi c;ly aoğandakl nisbet· 
!erdir. Pi,ince değerinden kaybeder. 

Bir kere vitaminlerden A, 81 ve 82 
bUsbüt!ln kaybolur, yalnız C vitamini 
kalır, o da dlSrtte bir nlsbetlnde .•. Öte· 
ki maddelerden de. Soğan pişirilince, 
yüzde heaablle: 

Klor madeninden 70, şeker verecek 
maddelerile ııotaayom, manyezyom ma
denlerinden 50, ıodyom madeninden 45, 
fosfordan 40, kireçle çelikten 30, albü • 
mln ile bakırdan 20 kaybolur. 

Onun için çiy ıoğan plşmltlnden el· 
bette daha faydalıdır. 
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Ve 
beri yağmuru tanır, sicim gibi yağ. 
dığını görür, altında ıslanır da cluş 
dediğimiz pek sade aleti yeni kul
lanmıya başlamıştır. Hem bunu 
yıkanmak değil, delileri soğuk su
dan geçirmek gay~sile bulmuştur. 
Düşününüz ki, kancalı lngiliz iğ. 
nesi kadar faydalı, basıt bir icat 
mitralyöz kadar muğlak ve muzır 
bir icatla ayni yaştadır. 

Bütün bu saydıklarımın ve uzat. 

mamak için saymaktan vazgeçtik
lerimin elektrik gibi esaslı bir keş

fe bağlı ciheti de yoktur. Demek 

ki zahmetini çektiğimiz ve ihtiya. 
cmı duyduğumuz, yahut bir kıs
mını bulup ta esaslı yerlerde isti. 
malini hatırlıyamadığımız böyle ne 
basit, fakat ne ameli icatlar var! 
Mesela tam manasile pratik bir si
gara tablası henüz keşfedilememiş.. 
tir; nezlenin ilacı bulunamamıştır. 
Mendilin yaptığı işi daha sessiz, 
daha temiz, daha terbiyeli başara. 
cak bir vasıta temin olunamamı~
tır. Tıraş için, yirmi asır sonra bu. 
la bula bir jilet makinesi bulduk ki 
başka işlerdeki terakkiye göre bir 
adım ileri gitmediğimize niimune
dir. Henüz rahatça kıl düşürmek 
vasıtasına bile malik değiliz; fakat 
beş yüz kişiyi bir çırpıda yaylım 

ateşle yere sermiye yarar ne bü. 
nerli makineler icat etmişizdir! ' 

İcatlar ve keşiflerde büyük bir 
anarşi, bir muvazenesizlik, bir he. 
sapsızlık hüküm sürmektedir. 

Yeni harbe gelince, şimdilik 

yer altı istihkam\arını bili
yoruz ve hayretler içinde kalıyo. 

ruz. Asansörle inilir, Trenlere bi
nilirmiş, çelik kap1lar açılır, elek. 
trikli kapaklar kapanırmış, radyo. 
lar işler, vantilatörler dönermiş, 

bir düğmeye basarmışsın toplar 
patlar, bir manivelayı çevirirmışsin 
yer yerinden oynarmış. 

Bana kalırsa gelecek harpte bu 
istihkamları eski tporak tabyalar 
kadar değersiz, gülünç bulacağız. 

Yeni Majino hatları, zannederim, 
sadece yere gömülü olmıyacak, ay
rıca da sağa sola, ileriye geriye yü. 
rüyecek. Bir modern seddi Çin far
zediniz ki, her tarafından ateş sa_ 
ça saça düşmana d.)ğTn koşuyor, 

kolları açılıyor, kapanıyor ve icap 
edince münasip bir yer bulup yine 
toprağın altına sokuluyor. Ya, böy_ 
le iki çelik hattın ayaklamp şahla
narak biribirlerine çullanmasını, 

altalta, üstüste boğuşmasını bir 
düşününüz ve dövüştükleri saha. 
dan da artık. hayır beklayiniz! 

Zaten gazeteler yeni harp icat
larından bahse başladılar bile ... 
Fransız ordusu lastik tekerlekli a
caip mitralyözler kullanıyormuş, 

bu mitralyözler nücum halindeki 
piyade kıtalarını, Rrkadan kolay .. 
ca takip ediyor ve muhafazay:ı.. ya
rıyormuş. Almanlar ise neferleri
ni çelik zırh ve miğferle belk! de 
tekerlekle bezemişler, insandan bi
rer tank vücude getirmişlerdir; ay
nca, tayyarelerden görünmesin, 
diye istihkam amelesınin yüzleri. 
ni karaya boyuyorlarmış! Bunları 
okuyan askeri mütehassısların 
• son moda şapka ve tuvalet ha
berlerini okuyan <ıüs düşkünü ha
nımlar gibi- muhakkak yürekler 
çarpıntı içindedir: Ne zaman biz. 
de öyle giyinip kuş:rnacağız, öyle 
dolaşıp salınacağız, diye ... Fransa. 
da amelenin suratını siyaha boya
mıya lüzum yok, SenegalliJeri kul
lanırlar! 

G eçirdiğimiz bu harp, yarın 
göreceğimizden çok yumu. 

şak, çok hafiftir ve gelen gideni 
arattırır sözü yalnız insanlar için 
değil, harpler hakkında da pek doğ. 

m~:m11;w 
Kulak Gazetesi 
Faaliyette 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

N azizmin propaganda usullerin-
den biri de kulaktan kulağa 

havadis yaymaktır. Bu, cezai ınesuli
yeti olmıyan bir usuldür. Her mem. 
lekette içerde evvelden hazırlanan 

teşkilat nüvelerinin vazilcsi harp 
devresine kadar nazizmin beşeriye
ti kurtaracak yegane yol olduğunu 
yaymaktı. Ayni zamanda merkez
den aldıkları propagagnda l>roşilrle
rini dağıtarak fikirleri bir nazizm 
ihtilaline hazrrlamağa çalıştılar. Hat
ta bazı memleketlerde bu teşkilatla. 
rın silahlı müdafaa tertibatı da mev
cuttu, hala da mevcut olduğunu go
rüyoruz. Harp zamanında da bu nü
velerin vazifesi bir taraftan Alman
yanın kuvveti hakkında fikil'lere 
dehşet salmak, diğer taraftan neşri. 
yattan istifade edemedikleri takdir
de kulaktan kulağa kendi kuvvetle
rinin azametini, muhalif cephenin 
zaafını yaymaktır. İspanyada içerde 
kalan faşist teşkilıitlannın elektrikli 
şualarla kendi tayyarelerine ne yol
da casusluk ettikleri de mahlrndur. 
Şimdi bizim memlekette de her 

gün kulaktan kulağa dolaşan rivayet
ler var .. İngilizlerin ilan ettikleri 
kuvvet mevhum bir kuvvettir. İngi. 
JizJer, Fransızlar hala bu harp için 
hazır değillerdir. Polonyaya yardım 
etmemeleri, Fransa hududunda fa!l
liyet göstermemeleri, denizlerde mü
dafaada kalışları hep bunun netice
sidir. Türkler İngilizlerle anlaşmak
la Türk halkını andatıyorlar. Al. 
manl~rın zaten Türkiyeye karşı bir 
emelJeri yoktur, Ti.irkler bu anlaşma 
ile İngilizlere Mısırda öldürülmek 
üzere yüz bin asker satmıştır. 

Bu iğrenç rivayetlerin şuurlu halk 
tabakaları üzerinde hiçbir tesir yap
mıyacağı muhakkaktır. Fakat kulak
tan kulağa ya~·ılan bu bozguncu pro. 
pagandanın bir kısım ~afil halkı al
datmryacağını da iddia edemeyiz. 
Bugün bu mahiyette olan rivayetle. 
rin, yarın daha tahripkar bir şekilde 
zihinleri zehirlemek için faaliyete 
geçeceği de bellidir. fngiltcrede bu 
nevi rinyetleri şifahen nakle
denlerden 30 kişinin hapse mahkum 
edildiğini gazetelerde okuduk. De
mek ki kulak gazetesi, resmi gazete
lerden fazla bozj?uncu tesirler yaptı
ğı için İngiliz hükumeti buna liizum 
görmüş. 

Bizde de bu ne,·i rivayetler çıka. 
ranlan karşı bir tedbir alınamaz mı? 
Gazeteler yalan hir havadis ya7.arsa, 
veya efkarı tethi~ mahiyetinde ha
''adis neşrederse, kanunen mesul 0 • 

turlar. Fakat kulak gazetesinin hiç
hir mesuliyeti yoktur. Hatta İngifü~
lcre asker satmak gibi iğrenç hir va. 
tan düşmanlfğı yapan bu bedhahlar 
hiç endişesiz hergün bu çirkin iddia
lara bir yenilerini ilave için kendile
rinde cesaret buluyorlar ... Rivayet
ten bir ı:ey çıkmaz demek, hiJmem 
ki çok doğru mudur? Bu heyecanlı 
zamanlarda, herkesin hassas hulun. 
duğu bu devrede ürkütücü havadis. 
lerin. şayiaların daha fazla tesir ya. 
pacağını kabul etmek mantıka ve psi. 

1 kolojiye daha uygun olur. 

rudur. Daha henüz ölüyü soyan 
harpteyiz, ona rahmet okuttura. 
cak olan kaz1klısına sıra gelmedi. 

Fakat bu gidişe göre eli kulağın
dadır. 

Hem dikkat ediyor musuunz, 
harpler "açık arttırma., adını ver
diğimiz aleni müzayede şeklini aL 
mıya başladı. harp seneleri iki ta. 
raftan hararetli hararetli arttırılı. 
yor. Biri: 

-Üç! 

Diyor; öteki birdenbire. bol ke
seden: 

- Dört. beş, altı! 

Diyerek boyuna yıllara zam ya
pıyor. Milletler ve memleketler ı. 
se, bu manzara karşısında, mezada 
çıkarılmış esir ve eşya gibi boyun. 
ları bükük, dizleri çözük, biribirle. 
rine abanmış, kenarda bekleşiyor
lar. 

Hüznüma dokunmuyor değil Fa
kat ne yapayım ki, yeni harp pa.. 
rolası tebessümdür. Ben .ıem bu 
parolaya, hem de yüreğimin sızısı
na uymanın yolunu buldum. Gü. 
lüyorum ama acı acı! 
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·Nastl Anla.lnıs ? ~ • • • • • • • • : • • : Yazan: V. Seli9reyev i 
................. 

Fabrika direktörü telefonda 
avazı çıktığı kadar bağırı -

yordu: 
- Anlayamadım efendim?. Ge

ce kursları mı dediniz?. Tabii efen
dim. Verdiğiniz direktif dahilin
de hareket ediyoruz. İşçileri atöl
ye atelye ayırdık; her akşam mu -
ayyen bir atelye meşgul oluyor. 
Ne buyurdunuz? .. Dün akşamki 
derste kaç kişi mi vardı?. Öğrene
yim de neticesini size bildiririm, 
efendim. 

Direktör İvanov ahizeyi yerine 
asarak ayağa kalktı. Islıkla bir ha
va tutturara { odanın içinde, bir a
şağı bir yukarı, dolaşmağa basla -
dı ... Ne zaman bir şeye canı sıkıl -
sa hep böyle yapardı. Biraz daha 
dolaştıktan sonra zile bash; teknik 
katibi çağırmalarını emretti. Az 
sonra teknik katip geldi. Direk -
tör: 

- Şimdi kiiltür direktörlüğün
den telefon ettiler. dedi. fabrika -
mızda dün akşamki gece kursun -
da kaç kişi bulunduğunu soruyor -
lar? 

Teknik katip hiç bir şey bilme
diğine delalet edecek bir tarzda 
dudaklarını büzdü. , 

Direktör hiç bir şey söyleme -
den odasından dışarı çıktı. Doğru, 
dün akşam kursta olması lazım ge
len beşinci atelyeye gitti. Amele
lere teker teker sorınağa başladı: 

- Siz dün akşam gece kursun-
Ja bulundunuz mu? 

Amelelerin hepsi de bu suale: 
- Evet!. Cevabını verdiler .. 
İvanov sorduğu suale mi.isbet 

cevap veren ameleleri teker teker 
saydı: Demek ki dün akşamki kurs
ta 116 kişi varmış!. 

Halbuki maddeten bu mümkün 
değildi. Çünkü beşinci atelyeden 
kursa kayıtlı amelelerin sayısı an. 
cak 18 kişi idi .. Th!mek ki amele -
ler kendiSiyle alay etmişlerdi. 

Kurnaz direktör bu defa her 
ameleye şöyle bir sual sordu: 

- Siz dün akşam kursta niye 
bulunmadınız?. 

116 kişiden 70 tanesi hasta ol
duklarını; 45 tanesi karılarının 
hasta bulunduğunu; bir tanesi de 
tiyatroya gittiğini söyledi. 

Bu ikinci hesaba göre dün ak
şamki derste tek bir kişi bile yok -
muş!.. 

Demek, hakikati öğrenmek yi-
ne kabil olmıyacaktı... , ...... • 

• 
1 vanov, .fena halde canı sıkıl. 

mış hır halde odasına dön· 
dü. İşin içinden nasıl çıkacağını 
bir ti:irlü bilemiyordu. İşte bu sı _ 
rada kapı açıldı. !çeriye direktö -
rün oda hizmetçisi Agripina Va • 
silyevna girdi. Elinde, direktörün 
sabah çayı vardı. Direktörün asık 
ve düşünceli yüzünü görünce, ken
dine has bir teklifsizlikle sordu: 

- Hayrola İvanov arkadaş? 
Hasta falan mısın? Suratın bir a. 
cayip de ... 

- Hayır Agripina, hasta falan 
değilim. Fakat bir şeye canım sı
kıldı da onu düşünüp duruyorum. 

- Hayır ola, ne olmuş? 
- Canım, dün akşamki gece 

kursunda kaç kişinin bulunduğu_ 
nu tesbit edemedim de, işte buna 
canım sıkılıp duruyor. 

- Ama da canını sıkacak şey 
buldun ha! Otur keyfine bak, ça
yını iç!. Ben şimdi is~e~ikleriıi 
öğrenir, sana haber ~erırım. 

İvanov daha çayının yarısına 
gelmeden oda hizmetçisi geri dön
dü. Yine o laubali köylü samimi -
yetiyle söze başladı: " 

- Bütün istediklerini öğren • 
dim: Dün akşamki kur&ta topu to
pu beş kişi varmış. Bunlardan bi
ri de dersin sonunu beklemeden 
çıkıp gitmiş!. Muallimin sorduğu 
suale ancak iki kişi cevap verebil
miş: Petro ve Hlebov. Kapilafa ge
lince, zaten ona hiç sual sorulma~ 
miş: Petro ve Hlebov, Kapilofa ge
rulanları bilememiş; gelecek defa
ya hazırlanacağını vaat etmiş! Mu
allim, dersine hazırlanarak gelmiş; 
fakat görünüşe göre ders veri~ tar
zı da iyi değilmiş! 

- Fakat müsaade el, bu ka • 

........... _.. .. _..._ı 
dar sarih malumatı nı:?reden bul
dun? 

- Sizin tabirinizce "işi incele. 
dim.,, Biraz orasını, biraz burası· 
nı araştırdım; oraya baktım, bura

sını karıştırdım; velhasıl bunları 
öğrendim. 

- Fakat doğt'usunu isterseniz, 
bunun nasıl olduğunu ben pek an
layamadım .. 

Oda hizmetçiS'i devam etti: 
- Nasıl olacak işte, basba

yağı ... Ders okutulan odaya git -
tim; yerdeki izmaritlerin sayısını 
tesbit ettim: Yerde tam 30 izmarit 
vardı. Bu izmaritlerin hangi cins 
sigaralara ait olduklarını tetkik 
ettim: 10 tanesi "Şimal kanalı"; 
20 tanesi de ''Yıldız" sigarası. 

Bizde "Şimal kanalı., sigarasını i
c;en iki kişi var: Saraykin ve Hle
bov. Fakat yerdeki izmaritleril'l 
çoğu büyük büyük ve ezilmemiş • 
ti. Halbuki Saraykin sigarayı so -
nuna kadar içer; demek ki bu iz -
maritler Hlebovun olmuş oluyor. 
"Yıldız" sigaralarına gelince ... Biz
de "Yıldız., sigarası içenler: Ni • 
kolayev. Kopilof, Petrov ve Lu -
jaykindir. Lujaykin sigaralan a -
ğızlıkla içer. Onun için izmaritle
ri hiç ağıza alınmamış gibidir. De
mek ki o yoktu. Diğer taraftan Ni
kolayev sigara küllerini sağa sola 
savurur. Halbuki ders salonunda 
şuraya buraya serpilmiş kül bu • 
lunmadığma göre Nikolayev de 
derste yokmuş! .. Kala kala Petrov 
la Kopilov kalıyor. 

- Peki sonra? 
- Bundan başka bir buçuk ki-

şilik pipo külü de buldum. Demek 
ki iki kişi pipo içmiş! Fakat birisi 
bitirmeden kalkıp gitmişt .. Diğeri 
ise dersin sonuna kadar oturmuş. 
Herhalde dersin sonunu bekleme
den çıkıp giden Çudotvorov olsa 
gerektir; çünkü o yeni evlidir. 

- Çok güzel. Fakat derste bu
lunanlardan falan kimselerin ce -
vap verebildiklerini, filanın dersi
ni bilmediğini nasıl öğrendin? 

- Dur acele etme! .. Kopilovun 
izmaritlerinin bulunduğu tarafta
ki pencere kenarını kirlenmiş bul· 
dum. Dernek ki Kopilov mütema
diyen başını pencereden yana çe -
virmiş ve pencere ile oynamış ... 
Bir zamanlar biz de talebelik et -
tik... Muallimin gözünden kaçma
nın, pencereden tarafa bakmanın 
ne aemek olduğunu biz de biliriz . 

- Doğru bir fikir! 

- Sonra Çudotvorofun otur • 
duğu yerin döşemeleri de kirli.. 
Demek ki o da dersini bilmiyor -
muş .. Oda, sandalyesiyle oynamış! 

- Ya Petrovun dersini bildi -
ğini nasıl anladın? 

- Bu da basit: Yerde bir tez -
kere buldum. İşte tezkere: Bak, 
falan yerde şöyle olmuş, filan yer
de böyle olmuş gibi şeyler yazı -
yor. Demek ki herif işin aslını bi • 
liyor. 

- Buna da bir kulp taktın. Şim
di yalnız bir mesele kalıyor: Mu -
allimin vaziyetini nasıl tesbit ede
bildin? Yani onun dersine hazır -
!andığını, fakat iyi takrir edeme
diğini nasıl keşfettin?. 

- Bunu sürahideki sudan an. 
ladım. Çünkü muallim can sıkıcı 
bir sekilde ders anlatıyorsa mille· 
ti avutmak için mütemadiyen su i. 
rer!. Burada da iki sürahiyi bom
boş buldum. 

Fa8rika direktörü oda hizmet
çisine teşekkür etti. Fakat tam bu 
sırada telefon çaldı: 

- Neresi dediniz efendim? .. 
Kültür direktörlüğü mü? Ne me -
selesi efendim? Yine kurs mesele. 
si mi? .. 

Direktör ahizenin ağzını avu -
cu ile tıkayarak oda hizmetçisine 
döndü: 

- Sen gidebilirsin, dedi. 
Sonra yine telefondaki konuŞ

masına devam etti: 
- Tabii efendim. tabii.. Derhal 

hepsini öğrendim. Meseleyi derin
den derine inceledim. Bütün te -
ferruatını t~sbit ettim. Evet, evet 
na. ... : 

TAN .- 7 

Çekyada İ syan 
Hareketleri 

Londra, 23 ( A.A.) - Times gaze· 
tesine Budapeşteden g~len haberle
re naı.aran Bohemya ve Moravyada 
Almanlara karşı pasif mukavemet 
devam etmektedir. Çekler bu vasıta
ya müracaat ederek Afmanları boy
kot ediyorlar. 

Pragdan Bal şehrine gelen haber. 
lere göre evvelki gece şehirdeki 

meçhul askerin mezarına bir Fran· 
sız bayrağı dikilmiştir. 

Ernest Denis'in heykeline de "Ya. 
şasın Fransa,, ibaresi yazılmıştır. 

* Prag civarında kain Lydia Barro-
va sayfiyesinin bir yangın neticesin
de harap olduğu Prag'dan bildril
mektedir. Polis. bir suikast yapılmış 
olmasından şüphe etmektedir. Çek 
sinema yıld~zı Barrova'nın Dr. Gö
belsin dostu olduğu malılmdur. 

---oı---

Ticaret Vekôleti Vekilliğt 
Rahatsız bulunan Ticaret Vekili 

Cezmi Ercine, İktısat Vekili Htisnü 
Çakır vekalet edecektir. 

---Oı---

f elemenk Sefiresinin 
Cenazesi 

Geçen salı günü Ankarada vefat 
eden Holanda Sefirinin refikasmın 

naşı, dün sabah Ankaradan şehrimi
ze getirilmiştir. Cenaze, Holanda Se
farethanesinin kilisesine nakleriilmiş. 
tir. Cenaze, dini merasim yapıldık
tan sonra Holandaya nakledilecektir. 

Cenaze, Ankaradan yola çıkarıldı
ğı evvelki ak~m, Başvekil Refik 
Saydam, Vekiller ve mebuslarla An
karada bulunan sefirler tarafıdnan 
teşyi edilmiştir. 

-n-

ŞEHiRDE : 

Havadan Korunma 
Ekipleri T emamlanıyor 

Kazalarda, pasif koruma ekipleri 
için 46 - 47 yaşlarr arasında bulu
nanların kayıtlarına devam edil
mektedir. Bu muamele ayın sonuna 
kadar bitmiş olacaktır. Pasif koru
ma ekipleri için 8 bin kişiye ihtiyaç 
olduğundan bu miktar 46 - 47 yaşla
rından temin edilemezse 48 ve 49 
yaşlarında olanlardan temin edile. 
cektir. Bunlar hakkında hazırlana
cak listeler, ay başından sonra vilayet 
seferberlik müdörlüğüne gönderile
cektir. Her ekipten birisi, ekip şeli 
ismile tefrik edilerek açılacak. olan 
kurslara sevkedileceklerdir. Ekip 
şefleri bu suretle kurslarda yetiştiril
dikten sonra !teflerin i~a:Pesinde ol· 
mak üzere her mıntakada birer kurs 
dana açılarak ekip efradı burada ye. 
tiştirileeektir. ' 

Bundan başka geçen sene açılmış 

olan halka mahsus zehirli gaz kurs

ları da bu aydan itibaren tekrar fa
aliyete geçeceklerdir. 

Kömür Depoları 
500 bin lira sermayeli bir firma 

Belediy@ye müracaat ederek asri te
sisatı havi kömür depoları inşa et
mek üzere kendisine yer gösterilme. 
sini istemiştir. Belcdiıye bu firmaya 
verdiği cevapta kömür depolarının 

Haydarpaşa ile Salacak arası~da ya
pılacak limana yakın olması karar
laştırılmış olmakla beraber henüz 
yerinin kati şekilele tesbit edilmedi
ğini beyan etmiştir. 

--0--

Dil Bayramı 
Eminönü H alkevinden: 
Dil Bayramı yıldönümü münase

betiyle Salı akşamı saat (21) de Evi
miz Cağaloğlundaki salonunda aşa. 
"ıdaki program gibi bir toplantı ya
pılacaktır. Gelmek arzu eden yurd
daşlarımızın yer darlığı yüzünden 
hazırlanan davetiyeleri Ev Bürosun. 
dan almaları rica ~lunur. 

PROGRAıVI: 1 - İstiklal Marşı, 
2 - Konferans, 3 - Eski ve yeni 
dil örnekleri, Evimiz üyeleri tara• 
fından, 4 - Gösterit (Zor Nikah) E
vimiz Gösterit Şuh. tarafından. 

,-----------.,,, ·-----------------, 
T. iŞ ; BANKASI YAPI KALFASI 

ARANIYOR 

İstanbul adaların:ian bi
rinde çalışmak ÜZ"l'C tec
rübeli, becerikli, idıff&ll bir 

yapı kalfasırıa acel.:ı ihtiyaç 
\•ardır . 

İstiyenlerin ~alıştıkları 
yerleri bildirir bir mektupla 
İstanbul 406 numarch pos
ta kutusuna müracaatları. 

1 
' 

1 
1 , _______ ,, 

Or. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat (]4,30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl· 

vıınyolu No. 104. 

İstanbul Dördüncü İcra Mcurnı-ln
ğundan: 

Şefike borçlu Hatice Behirenin hal'iz: <'

lunaıı ve tamamına ür yeminli chP•..,ı'rnf 

tarafından dört bin lira kıymet takdi:- o
lunan Bakırköyiinde Cc"t"izlikte ka~·da n~
z:ının ş;ırkan Ali bey tarlası. şimalen de
mir yolu. garbcıı Taş i~kelesine ~id<!n ta
rik, cenuben Cevizlik tarla:;ı ile mahdut
~ur. 

Vaziyeti hazıraaı: İşbu gayri menkul ha
len Bakırköyündc Belediye bahçesi kal' ı
sında Boı;tan korkuluk sokağında bilıi nu
maralı olup arsadır. 

Cephesi kısa kargir dm·nrlı Kartal tepe 
caddesi arka tarafı şimendifer h:ıttı, sol 
tarafı Taşköprü hudutları ile mahdut ı

çlnde ufak susuz bir havuz ile 3 adet a
kasya ve beş adet sclvi ağacı mevcuttur. 
Mezkür arsa halen metnik bir haldedir. 

Saha51: Tamamı (2000) metre murab
baıdır. 

1 - f,.bu gayri menkumn arttırma ş.:ırt
namesi 3-10-939 ,tarihinden itibaren 
934/110 No. ile lstnnbul Dördiincii ic:r;ı 
dairesinin muayyen numarasında herkcşin 
görebilmesi için açıktır. İlfında yazılı o
lanlardan fazla malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ,.e dosya numarasilc mc
ınuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda y:ı-
1.ıh kıymetin yuzde T,5 nisbeinde pey veya 
Milli bankamn teminot mektubu tevdi c
dilecektır ~ (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğeı 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ııayri menkul üzeıoindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu. ilan tarihinden itib<ıren yirmi ~ün i
çinde evrakı müsbitelerile birlikte mcmu
riyetlmize bildirmeleri icap eder. Ak!ıl 

halde hakları ta-pu slcilli ile sabit olma
dıkça satıs bodelinin paylnşmasından ha
l'lç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırınaya'iştlrak 

edenler arttırma şartnamesini okumuş ve 
lüzul'l'llu mnlumat almış ve bunlan tama
men kabul etmiş ad \'e itibar olunurl~r. 

5 - Gayri menkul 26-10-939 tıırihinde 
perşembe günü saat 14 den 16 y:ı ktıdıır 

İstanbul dördüncü icra memurluğunda 3 
defa bağırıldıktan sonra en çok arltır<mı 
ihale edilir, ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 şini bulmaz veya 
!';atış isteyenin alacağına rüçhanı olan d1-

1939 Kü~ük Cari Hesablar İkramiye Plana 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keıide ta rihleri: 1 Şubat. 1 Mayıs, 

26 A9ustos, 1 Eylul. 1 lkinciteırln 

iKRA MiYELE R 
1 Adet · 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 ,, 5,000 

" 8 il 500 " 
4,000 ,, 

16 ,, 250 il 4,000 ,, 
60 ,, 100 " 

6,000 ,, 
95 ,, 50 il 4,750 ,, 

250 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

' ..., 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

biriktirmiş olmaz, • zamanda para aynı 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

" • 
Üniversite Rektörlüğünden : 

lılalihazır sebcbile Avrupada t::ıh<lllerin!' devam edemiyen talebenin talisil 'vazı .. 
yetıerini tesbit etmek uzcı·c Üniversite Rektörlüğilnde bir büro teşkil edilmiştir. 
İstanbulda bulunanların bizzat ve taşrada bulunanların yazı ile ve vesikalarile nılı· 
racaat etmeleri. 

Yükı:ek Mühendis mektebi ile Nafia Teknik okuluna girmek 
dan doğruya bu mektep dircktörlüğLine mül'acaat edebilirler.' .... 

isteyenler doğru .. 
(7333) , .......................................... .. 

1 Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden: 
Eyhilün 25 inci pazartesi gü nii saat 8 de orta ve lise sınıfları 

,___ ve saat 8.30 da ilk kısım derslere başbyacaktır. 

Adapazarı Belediyesinden : j 

er fiO := 231 adet 
<p 80 :::::: 600 ,, 
<p 90 = 305 

fi' 100 = 242 
<p 125 = 93 
ıp !50 = 35 .. 
er 175 = 19 ., 
<f' 200 = JO .. 
er 225 = 27 .. 
<r 250 = 24 .. 
qı 275 = 18 
<p 300 = 32 .. 

1636 

Karalı 7.arf usulile münakasaya konulan yukarıda müfredatı yanlı mia teFerrllat 
kolyr de priz ve iki adet boru delmo i.leti, talibi çıkmadr(mdan paıarhia bırakı:l

mıştır. Pazarlık müddeti on beş gündür. Muhammen bedeli 9986 lira ve muvakkat 
teminatı 748 lira olan bu malzemeyi satmak istiyenlerin teminatlarile birlikte panr
Jık yapmak iizere 2 llkteşrin 939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Adapa .. 
zan relcdiye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. "7539,, 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Cerr11hpaşa Hastanesi Göz Kliniğinde 3290.84 lira kesim tesisat bağlama işle• 

ri 5-10-939 Perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulnıu3tur. 
İsteklilerin 247 liralık muvakkat temin at makbuzlarile 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair ek~Utme tarihinden 8 gün e\'\'el istanbul Vilayetinden alınttıış ve
sıkalarile gelmeleri. Şartname ve ilişikler! her giin Rektörlültte &örülür. (7473) 

~er a1acak1ııar bulunup da bedel bunlnrın Teknik Okulu Müdürlügv ünden: 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak-

laı>ının \'e mccmuundan fa1Jıı.ya çıkmaz~a Mlihendis kısmı makine ve inşaat şubelerine alınacak t~lebelcrin dühul imtinan• · 
en çok arttıranm tııahhüdü baki kalımık ları Teşriniev\'elin ikinci Pazartesi günıi saat Dokuzda Yıldızdaki okul binasında 
üzere arttırma 15 gün daha temdit etliler.ek yapılacaktır. (754!l) 

10-11-939 tarihinde Cuma rıüııü saat 14 den I --- -----------------------------
16 ya ~kadar İstanbul dördüncü ıc~a nııe- lstanbul Sıhhake l~timai Muavenet Müdürlü9ünden: 
murlugu odasında arttırma bcdelı satış I" .. 1d.. - h r·1· · · d ı· b '-l'-1 il 

1 1 0.~ 'a~'!ratı o urmege ma sus ı ıt ve saıre nevın en yer ı ve ya ancı tera u 

ıstcyenin <ılacıığına ~ ç ıaıkn 
1
° ."

1
n t ıg?r n- meçhul !.ir takım maddeler muhtelif isimlerle imal veye celbedilerek satı:1a çıkarıl-

lacaklıların bu gayrı men u ı e cmın e- kt d H .k. b 1 k !" 1. .. ··1d ..... d • h f ıh f 1 1 ma a n·. u umetc;e un ann ontro une uzum goru ugun en umumı ı zısa -
ı:lilmi~ alacakları mecmuunrlat.11 a~. adya ~ı <t- ha kanunıınunun 183 iıncü maddesinin 5 inci fıkrasına tevfikan bu kabil mevaddın 
muk ve muhammen kıyme ın yuz e ye - v k' . . .. . . _ . .. 

' t k tt c :ıletımız murakabesıne t5.bı tutulması 5 agustos 1939 tarıh 2/11702 numaralı 
rniş beşini bı.ılmak şaı· ıle en çdo adrll ıranu Vekiller heyeti kararr iktizasmdan bulunduğu cihetle bu maddelerin tetkikine lü 
ihale edilir Böyle bir bedel el e e emez- h . . . • 

· N 1 k zum asıl olmuştur. Gerek memlekette yerlı olarak ımal edılen ve gerekse yabancı 
se ıha le yapılmaz "e ~atış 2280 0

• u a- me1"11lcketlcrden müstahzar halint!le celbolunan haşerat öldürmece mahsııs bu kabil 
nuna tevfikan ge1·i bırakılır. maddeler amil ve mümessilJerinin birer dilekçe ve beşer nümune göndermek sure_ 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu- tıle bulundukları yerlerdeki Sıhhat ve İçtimai Muavmet mildilrliikleri vasıtası ile 
nım kimse derhal v~a \'erilen m(.lhlet 1- Vekiletimize müracaat etmeleri ilin olunur. (7542) 
çinde parayı vermezse ihale kararı fesho
\unarak kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimsenin ar?.etmiş olduğu 
bedelle alnııya razı olursa ona, razı olmA7 
\'l"ya bulunmazsa hemen on bl!'Ş gün mud
detle arttırmaya çıkarılır, en ~ok arttırana 
ihale edilir. İkf ihale arasındaki fark \'e 
ı;eçen günler için yuzde beşten hes::p o
lunacak falz ve diğer zarnrlar ayrıc'l hilk
me hacet kalmaksızın memuriyetimizce a· 

Zile Belediyesinden: 
Belediyece 47748 lira 60 kuruş bedeli keşifli elektrik teıiıatı ve santral binası 

in,aatı kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiıse de talip çıkmadıjından kanu
nu.f 40 ıncı maddesi mucibince 15.9.939 tarihinden itibaren bir ay temdit ve pazar. 
Iıııa bırakılmıştır. Taliplerin toptan veya ayrı ayrı tekliflerı kabul edilecektir. 

İdari ve fenni oartnamesini Ankarada belediyeler imar heyetinden ve Iııt.anbul-
da Ayyıldız palas 3 numarada mühendis Hasan Hilet lııkpınardan cörebilir-
~~r. (7~32) 

lıcıdan tahsil olunur. <Madde 13~).' Devlet Limanları işletme Umum Müdürlününden: 
7 - Alıcı arttırma bedeli luınoıııclc o- ':1 

!arak yalnız tapu ferağ harcını ve 20 ~,,_ , İdare ihtiyacı için tabına lüzum görülen '(46) kalemden ibaret 11ıuhlelif defter 
nelik vokıf taviz bedelini ,.e ihale ırnrrr \ e evrakı matbua .açık usulde ek~iltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1750 lira 
pullar.ını verınege mecburdur. Müterakım \'e mu\'nkkat temınah 131 lira 25 kuruş tur. İhalesi 2-10-939 tnrlhine raştlıy;:ı.n 
vergıler. tenvirat ,.e tanzifat ,.e dell:'ıliye pazartesi ~iıniı saat. 15 de Galata rıhtımın da umum mudlirluk blnasınd:ı toplana
resıninden mutcvellit beledive rüsumu ve cıık samnalmn komısyonuı:ıda yapılacaktır. 
miiternkim vnkıf lcaresi alı~ıvn :üt olma- Şartname \"e nümunel<'r sözıi geçen komisyonda her gün görülebilir. 
yıp arttırma bedelinden tenziİ olunur. İsteklilerin bildirilen vakıtten evvel teminaUarı yatırmış olmaları icap eder'. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen 

tarihte İstanbul dördüncü icra memurh1ğu 

odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma 

şartnamesi dahilinde satılacağı ilan olu
nur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanh9ı lstanbul 
Levazım Amirli9i Satınalma Komisyonundan: 

(7341) 

1 - 100 metre uzunluğunda yedi parça 12 X 38 X 55 eb'adında galvenWJ zincirin 
30-9-939 Cumartesi gUnü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
U. idaresi ilanları ""' 

2 - Tasarlanmış tutarı 1650 lira ve ilk teminatı da 124 liradır. Zincir evsafı ve 
oartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

Muhammen bedeli 1560 lira olan 2000 adet batarya sandıklan için kurşun kaplı 
rıirinç ön kontak plakası. 1000 adet batarya sandıkları için kurşun kaplı arka kontak 
plakaı-ı. 2000 adet batarya sandıkları iştirak kabloları için kurşun kaplı çatal irtibat 
başhiı 9.10.1939 Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 117 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiii 
vesaikle birlikte eksiltme giınü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyond!n parasız olarak daiıtılmaktadır. 7645 

3 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım cad-
desi Alemdar Han 2 inci kattaki komisyona gelmeleri. (7300) 

Sarıyer Malmüdürlüijünden : 
Rumeli Hisarmda Arpa Emin mahallesinin Hacı Hüseyin sokai'tnda eski 8 yeni 

ıs eskı 6 yeni 16 numaralı iki adet hanenin bakkal Anderyanın Eminönıi Maliye şu
besine olan kazanç vergisi borcundan dolayı 9-10-939 tarihine mllsadif Pazartesi 
günü saat 1~ te Sarıyer Kazası idare heyetinçe bilcümle riısum alıcıya ait olmak 
üzere sııtıl:ıC'ağı ilan olunur. (7636) 
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SATIŞ-~-DEPOSÜ/ 
6~y~ğlu istiklal Caddesi 

No. 28 TeJ. 43849 

ratdı 

Krz ve erkek kısımlan ayrı dairelerde olmak üzere 

Ana sınıfı, ilk kısım, Orta okul ve Lise 
:4RNAVUTKOY0NDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARD~ NOR~IA SHEARER 

JYRONE POWER Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çüte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 fi 

, Satıhk Ucuz Otomobil , 

L lyi bir halde bulunan 934 modeli V. 8 Ford otomobili ucuz fiyatla satı-1 
lıktır. Talip olanların 60362 telefon numarasına müracaatları. _, 

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

men bedeli teminat 
Li. K. miktan 

Lira K. 

Eksitm~nin gün ve saati 
ye ne.r~de yapılacağı 

- -- - ------
Kok Dolmabahçe 50 ton 975 00 73 13 E:ksiltme 25.9.939 tarihin. 
kömü- veya Yedi- de saat 14.30 da Arkeolo-
rü kule gazha· ji müzeleri umum mü-

neleri malı dürlüğünde 

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

inhisarlar idaresinden ispirto Satın 

Alanların Nazarı Dikkatine 

inhisarlar lstanbul Ba$müdürlü· 
ğünden: 

1 - Ecza depoları ile Kolonya ve Ayna amillerine: 
Satılaıı ispirtolar 26 Eyltil 939 tarihinden itibaren salı ve cvma günleri verile

ceğinden isteklilerin ihtiyaçlarını üç gün evvel İnhisarlar Merkez Deposuna bildir .. 
· meleri. 
"İhtiyaç telefonla da kaydettirilebilir. No. 43799 

2 - Eczabanclerin: 
Her ay almakta oldukları ispirtolarda 1.10-939 dan itibaren her ayın ilk hafta

sına tesadüf eden salı, çarşamba ve perşembe günleri tevzi edilecektir. 
3 - Mugayyer ve cila ispirtosu alıcılarına: 

On beş kiloya kadar olan ihtiyaçlar hergün ve bundan fazlası üç gün evvel bildi. 
rilmek ~:ır,tiyle salı ve cuma günleri satılacaktır. Sipariş mahalli: İnhisarlar Merkez 
Deposu: Telefon: 43799 (7597) • 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyonundan: 

1 "t""" Merkezimiz müstahdemini için 159 çift nümunesi ''echil; fotin açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Beher çiftinin tahmin b~eli (550) kuruııtan tutarı (874 lira 50 
kuruş) dur. 

2 - Bu işe ait şartnameler merkezimiz levazım memurluğundan parasız alınır. 
3 - Eksiltme 3 - Birinciteşrin - 1939 Salı günü saat 14 de Galatadn Kara Mus· 

tara paşa sokağında mezkür merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - l\'1uvakkat teminat parası (65) lira (59) kuruştur. 

5 - Bu işe gireceklerin 1939 ı;eneii Ticaret Odası vesikalarını gösterme-
leri şarttır. (7364) 

·, 

OKANZUK 
KUVVET· ŞURUBU 

• • 
VIT-ALI N 

Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık_ 'gibi vak'a'.

larda kullanılan e n tesirli şuruptur . . Çocukların 
çabuk büyümelerini temin eder. 
V 1TAL1 N şurubu her eczanede bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü BaJil Lfitfü DÖRD'ÜNC'O. Gazetecilik ve 
Nenivat T. L. S. 811"tldılh veT TAN Mathaa!llt -

lstanbuf Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 
Askert Kıtaatı ilanları 

Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale saati 
Ton Lira Lira 

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

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

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

Teslim yeri - Tutan 
Lira 

* * Miktarı 

Ton 
İlk temina1 

• ... ira 
İhale saati 

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

Yukarda teslim yeri yazılı olan yulaf 29.9.939 günü kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler Vizede tüm sa
tın alma komisyonunda mesai günleri görebilirler .Talip olanların beJli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Vizede Tümen satın al
ma komisyonuna vermelerı. (388) (7126) 

• • Cinsi Miktarı Tutan İlk teminat Eksiltme şekli ve tarih ye saati 
Kilo Lira Lira Ku. 

~~~~~~~~~~ 

Odun 770,000 16,940 1270 50 Kapalı zarf 28.9.939 11 
Kuru ot 310,000 17,050 1278 75 Kapalı zarf 29.9.939 9 

Eksiltmeye konulan odun ve kuru otun miktarı yukarıya yazılmış. 

tır. Şartnamesini istekliler her gün Urfada tümen satın alma komisyo. 
nunda parasız alınabilir. Teklif mektupları eksiltmenin 1ukarda yazılı aç 
ma saatinden bir saat evveline kadar Urfada askeri satın alma komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. (389) (7127) 

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

* * Aşağıda yazılı maddeler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şart-
nameyi komisyondan bedelıılz alabilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını 2490 sayılı kam.1 nun tarlfatı dahilinde ve ilk teminatla
rını havi zarflarını Kastamonuda Alay Satınalma komisyonuna vermeleri. 

(442) (7443) 

Cinai Mikdılrl Tutarı l lk teminatı ihale lf\l n ve ıııatl 
Kilo Lira Lira Kr. 

Sığıreti 104,000 27,040 2038 4-10-939 8,30 
Odun l,370,000 23,975 1798 13 4-10-939 8,30 

* * Keşif bedeli 45,276 lira 22 kuruş olan Cebeci ha~hıhanesindeki Fiziyotrapi bina
sının ikmali frrşaatı p11za:-J;kla y:ıptırılacaktır. Pazarlığı 26-9-939 Salı günü saat 
11 dedir. K"lti teminatı 6791 lira 45 kuruştur. Şartnamesi 227 kuruşa Ankaradn M. 
M. V. satınalm:ı Komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde vıızılı belgcle:-lP ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dnir Ti
caret Odasından. ııl::ıcı:.kları vesilrnlarlıı birlikte muayyen ,gün ve saatte AnkaradJ M. 
M. V. satımılma Komisyonuna gelmeleri. (469) (7614) 

* * Sivas garnizonunun 21,000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu!jtur. 
Muhammen bedeli 21,000 lira ilk teminatı 1575 liradır. İhalesi 11-10-939 Çarşam
ba eünü ııaat 16 da Sivasta tümen satınalma komisyonunda yapxlacaktır. Şartnamesi 
her gıin komisyonda eörülür. İstekliler kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesi-

24. 9 ! 939 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

' 

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

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

,~ ...................................... _,, 
Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
Deniz vasıtalar!mna ai1 128 ndet örtülük muşambaların mevcut şartnamesine 

göre yağlanmaları p;ızarlıkla eks!Jtrne-ye konulmu~tur. 
İhalesi 29 Eylül 939 tari!ıine rastlıyan Cuma günil saat 15 de Galata Rıhtımında 

umum müdürllik b;rıası dahilinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Şartname sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. "7605,. • 

~----~~ .............................. .. 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Fl'ankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ~rı 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
Adet 1 .000 Liralık 4,000 Lira 

4 ,, 500 • 2,000 .. 
250 " 1,000 " " 

' • 
40 .. ıoo .. 4,ooo 

100 " -1 tt 5,000 tt 

120 u 40 " 4,800 " 
160 ., 2U ., 3,200 9o 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene tçınde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektlı 

1 

Ku~alar. senede 4 defa: 1 Eyhil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve l Bı.ızıran 
tarihlcrınde çckilecektır. 

' Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Siyasal Bilgiler Ok~lu seçme sınavı: 
25 Eyliıl Pazartesi sabahı sa:ıt 8,5 da Süleymaniye medresesi arkasındaki Bio-

loji Enstitüsünde başlıyacaktır. "7634,, 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli "24.505,, lira o!an 25.000 kilo Sadeyağx 26 Eyl<ll 939 

tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de pazarhkla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ilk teminatı "1837,, lira "88,, kuruş olup şartnamesi her gün Kasunpaşada 

kain Komiı;yondan bedelsiz olarak alınabilir. "7637., 

katarla ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi olan zarfı ihale saatin-
den bir saat evvel Sıvasta komisyona vermiş bulunacaklardır. "472,. 7655 

* * Ad:ınadaki birliklerin ihtiyacı için 315,000 kilo ekmeklik un kapalı zarna eksilt
meye kımulmuştur. Muhammen bedeli 33,075 lira ilk teminatı 2480 lira 63 kuruştur. 
İhalesi 29-9-939 Cuma günü saat 10 dadrr. Sartnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amir
likleri ve Kayseride kor ve Adanada Tümen satın alma komisyonlarında görlllür. İs
teklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz olmak ve ticaret odasında 
mtıkayyet olduğuna dair vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale natinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Adanada Tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. "411., "7234,, 


