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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Guaon diyor lci: 
•Her tacir bu kitapta 1rö11terdiğlın u ullcri t&tbilı: etmek 
ıurctiylc bir iiri sene ~ibi kısa bir uman iı;inde mliştcrile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabunda size 
bu sa.nati öiretiyorum,,. Fiyatı 50 kuruş. 

ovyet işgali Tamamlanıyor 
' Almanlar Mukavemeti Kıramadı 

Varşova Dün ·de Ağır 
Toplarla Dövüldü, 
1000 Kadar Olü Var 
Sovyet Rusya, Balkan Memleketlerile Münasebetlerini Alman tayyarelerinin bombardımanları altında 

yanan bir Pol•!>nya fehri 

Polonya Cümhurreiai Esash Şekilde Takviye Ediyor, Moskova ile Sofyaı-1 • .. 
Mo•çi•Tri ·Arasında Yeni Bir Ticaret Anlaşması imzalandı zmırde Dun Gece 

S OV YE TL E R-ı Londra., 24 (Huausi) _ Sovyet krta.Jarı Moı- da beslediği emellerden feragat mecburiyetinde ş•dd ı• a• 
kova • Berlin hükUmetleri arasında teıbit edilen kalmıttır. Nitekim, yakın zamanla~ kadar Al- de 1 et 1 1 r 
hudut hattına doğru ilerlemiye devam ediyorlar. man siya.seti ta.rafından dahilde tefvik gören Uk-

P olonyaya ALMANYA ALEYHiNE NETiCELER re.yna hareketi kamilen tatil edilmittir. z ·ıd· 
2 - Baltı~ havzaaında, R~ıyanın nüfuzu art- elzele Hı·ssedı 1 Niçin Girdiler? Londraclalö aiyaıi ve askeri müphitler, iki ta- mıt ve mevku daha fazla ıaglamlanmıttır. 

(2) raf arumda çi~len yeni hudut hattmm 3 nehir ROMANYA VE MACARISTANLA 
üzerinden geçtiğini ve bu yü%den kolaylıkla teı-

Ya.zan: M. Zefıeriya SERTEL' bit edilmit olduğunu anlatıyorlar. Sanayi saha

S ovyet Ruayanm, Polonya
nm tark vilayetlerini ni

cin iuraJ eltifİni anlamak için 
muayyen 'Düı ıman.ıere ihtbac.ı-

ları ve ıık nüfuslu Leh arazisi, AJmanyanın hia
tetine dütmüttür. Buna mukabil, Sovyet Birliği
ne Jes:M razi, daha fazla orman Irk ve batak
ldJ •• .ı~ üıUlc: dJUlJh u:= uJ1>llcu:u ..-;.Y1ck uU-

3 - Sovyet Rusya ile Romanya araaındaki 
kom,uluk genitlemif ve iki memleket münase
betleri ııldatmı~tır. 

mız vardır. 

1 - Biliyoruz ki, Almanyanın şar. 
ka doğru siyaseti Sovyet Ukrayna
sına doğru uzanır. Daha bir sene ev
*1 Hitler bir nutkunda Ukrayna gi. 
bi zengin bir zahire ambarını Sov. 
yetlere bırakamıyacağmı, Almanya. 
nın bu topraklara şiddetle ihtiyacı 
bulunduğunu söylemişti. Sonra da 
bunu sözde bırakmıyarak fiiliyata 
geçmiş, ve Ukraynaya giden yolu aç
%1llya başlamıştı. Çekoslovakya bu 
ınaksatla işgal edilmişti. Polonyada 
bulunan Garbi Ukraynalılar arasın. 
da Alman propagandası yapılarak 
burada halk bir Alman istilasına ha: 
zırlanıyordu. Hatta Beyaz Rus ku. 
mandanlarından bazılan buraJara 
gönderilerek teşkilat yaprnıya bile 
memur edilmişti 80 milyonluk aç 
Alman için Ukrayna kıymeti biçil. 
mez bir hazine idi ve Alman ordula
rı buradan K:afkasyaya doğru yürü
yerek Karadenizi Sovyet Rusyaya 
kapayacaktı. 

fuıludur. 

Hududun tahdidi timdiden, fU neticeleri ver
mit bulunma.ktadrr: 

1 - Almanya, bütün Ruı Ukraynaaı hakkm-

4 - Sovyet Ruıya ile Macaristan arumda 
geçen 'Kanunıtsanlde keallen siyasi münasebetler 
derhal tesis olunnıut ve bu temular yeni kom
tuluk tartlarına uygun bir iatikamet almıya bae
lamıttır. 

Sovyet Rusya bu Alman - planını 
bütün teferruatile bildiği içinöir ki 

Hariciye Vekili 
Moskovada 

Şükrü Saracoğlu, Odesada Hararetle 
istikbal Edildi ve Moskovaya Uğurlandı 

OdeM, 24 (A. A.) - Tass: TürRiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, ref aka.tinde Hariciye yüksek erkanı ve Sovyetler Bir
liğinin Ankara Büyük Elçisi Terentief olduğu halde, dün a.kfam 
Kad~ vapuru ile buraya gelmiftir. Sovye-tler Birliğinin misafir
leri, nhtrmda Odesa Sovyeti Reiıi Savçenko, Hariciye Halk Ko
miserliği mümessili Novikov ve Odesa makamatı mümessilleri 

, 
demokrasilerin tecavüzü durdurmak y • ı 
için vaki olan foşebbüslerine derhal er 1 en 
iştirak etmiş ve onlarla tedafüt ve te-

I tarafından selamlanınıftır. . 

Söz· 1 Şükrü. Saracoğlunun, 
Tan aıanıına beyanatı 

cavüzi bir ittifak akdine razı olrnll§~ y • Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
tu. İngilizlerle Sovyetler arasında ce- er 1 ne Tass ajansının Odesa muhabirine a-
reyan eden müzakerelerin en çetin şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

rnevzuunu da Polonya teşkil etmişti. G t • • ı k "Sovyetler Birliği milletlerine 
Çünk'1 Polonyalılar Sovyetlere inan- e 1 rı ece Türk milletinin dostluk hissiyatını 
ınıyorlardı. Topraklarına girecek o.. getiriyorum. Memleketiniz ~razisin -
lan Kızılordun,un bir dah~ çıkmıya. de ilk dakikalarım esnasında bunu 
cağını zannedlyorlardt. Bu sebeple de Mussolini'nin Nutkuna sizin vasıtanızla bildirmekten çok 
ötedenberi bütün tahkimatı Sovyet 
hududunda yapmış, sanayi merkez- Karşı Paris ve Londra bahtiyarım. Sovyet vatandaşlannın 
}erini Alman hududunda kurmuş ve şen ve mütebessim çehrelerini gör -
Alman hududunu açık ve serbest bı. Bu Cevabı Veriyor düğümden dolayı çok memnunum 
rakmışlardı. Sovyet Rusya, bir harp Bu, Sovyetler Birliği milletleriyle 
vukuunda Almanların Sovyet hudu- Roma, 24 (Hususi) - Siynor Ga.y. Türk milleti arasındaki dostluğu te-
duna dayanıp Polonyanın burada se.. da, Vocci D'İtalia gazetesinde Sinyor barüz ettirmektedir. Bu dostluk iki 
nelerce uğraşıp vücude getirdiği tah- Mussolininin dünkü nutkunu tefsir büyük milletin kurtuluş mücadelele
kimatı elde etmelerine mani olmak ederek, muhariplerin harbe karşı ri yaptığı znmanda başlamıştır. Bu 
için, tecavüz vaki olur olmaz Kızıl- geimeleri için henüz imkan bulun- iki memleket, bugün de, her zaman 
ordunun şarki Polonya vilayetlerini duğunu ve İtalyanın bu imkandan is- olduğu gibi, şimdiye,kadar ayni yük
işgal edebilmesinde ısrar ediyordu. tifade edilmesini istediğini izah e. sek hararetini muhafaza etmiş dost • 
İşte İngiliz .. Sovyet müzakerelerini diyor. lukla dolu ellerini birbirine uzat • 
akinı bırakan en mühim sebeplerden LONDRADA: maktadır.11 
biri bu olmuştu. - ' , Türkiye Hariciye Vekilini ve re _ 

Sovyctler demokrasilerd~n kopa- t , Londra, 24 (Hususi) = Sinyor fakatindeki zevatı hamil bulunan 
ramadıkları teminatı <f~~daz:. doğ_ 

1 
~sollnini~ dünk~ n~tku mü~ase- hu~usi tren saat 20 de Moskovaya 

ruya Almanya~an. eld~.~megı .tec. · rtııe resmı mahafıl bır şey soyle. do.eru Odesadan hareket etmiştir. 
rübe ettiler. Turkıyeyı ltaybetmış ,,.o- ~ekle beraber, Misteı- Cha.mber- Şükrü Saracoğlu, pazartesi sabahı 

(Sonu Sa: 6, Sü: 1) (Sonu Sa: 6, Sü: 3) Moskovada olacaktır. 

( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Tan Kupasını 
Galatasaray 

Kazandı 

Fenerbahçe Dün 

4-0 MaQlup Oldu 

Dünkü maçtan bir görünü, 
Galatasaray ve Fenerbalıçe klüP

leri, gazetemiz tarafından konulan 
"TAN kupası., için ıkinci karŞ!laşma
yı, dün Fener stadında yaptılar. Al
tı, yedi bini aşan bir seyirci kütlesi 
önünde oynanan bu maç, Galatasa. 
rayın 4 - O galibiyeti ile neticelendi 
ve kupa merasimle Galatasaraya ve.. 
rildi. • 

Bu maçın bütün tafsilatım ve Tak
sim stadındaki profesyonel güreş ,!DÜ. 
sabakaları ile günün diğer spor ha. 
berlerini dördüncü sayfamızda bula· 
caksınız. 

DikHide Enkaz1n T emizf enmesine Devam 

Geri Kalan 3000 Felaketzedenin Ediliyor, 

Barındırılması için de T edbitler Alındı 
lzrnir, 24 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Dikıli zelzele mmta

kasında enkaztn ternizlenmeıin.e bugün de devam ei:lllmit ve en
kaz altından bir ıürii hayvan cesetleri çıkarılmıftıl". Arattınna
lara nezaret etmek üzere lzmirden tekrar 2 fen memuru gön
derilmittir. 

Dikilinin çarşr ktsmındaki enkaz 
henüz kaldırılamamıştır. Du ameli
ye, zaruri olarak çok yavaş ilerliyor 
ve çarşı civarından geçenler, ağır bir 
kokunun etrafa yayıldığını duyuyor
lar. Bu enkaz kaldırıldığı zaman da. 
ha bazı cesetlerin meydana çıkması 
muhtemeldir. 

Dün Geceki Zelzele 

Bu akşam saat 20.50 de İzmirde 
oldukça şiddetli bir zelz~le daha ol
muş ve halk büyük korku geçirmiş
tir. Hasar yoktur. 

Vali Ethem Aykut. Parti Müfetti§i 
Galip Bahtiyar ve mebuslar, bugun 
Dikiliye giderek alınan ~edbirler~ 
gözden geçirmi§ler ve gece şehrimi
ze dönmü§lcrd.ir. 

Kızılay zelzele mınta.kasında sü
ratle kazanlar kurmuş ve sıcak ye_ 
mek dağıtmağa başlamtşt&r. Şehir 

parkında kurulan aşcvi:ıden de fela
ketzedelere sıcak yeme~ gönderil
mektedir. 

Fakat. 3000 kazazede henüz tama

mile açık.tadır. Üstelik, yağmur endi
(Sonu, Sa: 6 Sü: 4) 

EN SON 

Calinescu 
Merasimle 
Gömüldü 

imha Edilenlerin Sayısı 

350 yi Buldu 
Bükreş, 24 (A.A.) - Calinescu•. 

nun cenazesi bu sabah kı•al Karol ile 
veliaht, kralın müşavirleri, hükumet 
ve kordiplomatik azası, sivil ve as.. 
keri erkan ve Calinescu'nun ailes~ ha 
zır olduğu halde milli merasimle 
kaldırılmıştır. 

Dini merasimden sonra patrik ve 
Başvekil, mebusan ve ayan reisleri, 
ölünün hatırasını tebcil ve gördüğü 
işleri sena eden birer nutuk söyle
mişler ve müteakıbcn cenaze alayı 
Şimal garına doğru ilerlemiştir. Ce-

<Sonu Sa: 6, SU: () 

DAKiKA 

Vaşingoon 24 (Hurust) - Va~ingtonun nfmresmi :nahafilinde 
ı. ~·ın edildiğine nazaran. :Mi!ter Roosevelt, b~tarlllık kanununu. 

.:lili :çin bu tadile muarız ol.ruı.ra kar§l en a.z 5 rey ekseriyet temin 
' rrııştir. 

* Londra . 2d (Husus') - Sovyt>tlerln M?J!kova Büyük elçisi bu!iln, 
... orrl Hallfaks tarafından kab:ıl ~di1mi~ir. Epeyce uı:un ~üren bu MÜ· 
lakat..<ı büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Tan, makinesindeki huswl tertibat sayesinde bu sQtunda ber gün en son da
kika gelen haberlerl verecektir. R11beT olmadılh ~n bu kısım bos katııcak 11' 



2 TAN 

PENCEREMDEN 

Ayni Sığınak! 
Yazan: M. Turhan TAN 

T arih, arasıra öyle tekcrriirler 
kaydediyor ki onu okuyanlar 

ve yaşa~·anlBl' okuduklannı yaşıyor, 
yahut yaşadıklarını okuyormuş ze -
habıııa kapılmaktan kendilerini -.la. 
mıyorlar. Bu garip tecellinin veya 
dhenin yeni bir örneğini Polonya i 
dan Romanyaya doğru vukun gelen 
iltica akınında. siyasi ve askel"i hic · 
rette gördük. Çünkü ayni yoldan 
1709 da da böyle bir alon ve göç vu
kua gelmiş ''e o zaman Türklerin C· 

linde l>ulunan Basarabyanın Bendeı· 
adlı noktasına bir kralla mağltip bir 
ordu iltica eylemişti. 

ihracatımızı 
Arttırmak için 

Bir Lise 
Talebesinin 

Cesedi 
Hükumet, lngiltere ile Aramızda Teati 

Olunan Notaları Tasdik Etti 

-0--

Dün Sabah Samatyada 
Denizden Çıkarıldı 

Tarih o ''akıayı şöyle anlatıyor: 

f sveç kralı Demirbaş Şarl Danimar
ka ve Lehistan ordularını yenilikten, 
her iki de,•leti kendisiyle ~ulh yap -
mıya mecbur ettikten sonra 1\'tosko· 
,·ayı da mağlfip etmek ülküsiine bağ· 
landı Narvnda bir galebe kazanruak!n 
beraber Poltada da mağHıp oldu Tiirk 
hududwıa doğru ka!;tı ve Benrler 
muhafm Yusuf paşaya iltiea etti. 

Ingiltereye takas suretile yaphğt. 
mız ihracatı arttırmaı< için İngiltere 
büyük elçiliği ile Hariciye Vekaleti 
arasında teati olunan notalar Vekil
ler Heyeti taraiında.n tasdik edilmiş. 
tir. Bunlardan hükUmetimi.z tarafın
dan verilen ve İngiltere hükumeti 
tarafından tasdik edilen notanın 

metni şudur: 
Madde 1 - Türkiye hükumeti, ya. 

kmda başhyacak olan Türk ihracat 
mevsimi dolayısile takas rejimine 
tabi olan Türk - İngilJz ticari müba
deleleri hacmini mümkün olan sürat. 
le genişletmeyi arzu etmekte ve bu 
teklüin neticesi olarak Türkiye ile 
Müttehit krallık arasındaki.. ticari mü 
badelcler hacminin hissedilir bir su
rette artacağı ümidini beslemektedir. 

Halbuki o sırada çar Büyük Pet
ro büyük bir faaUyet içindeydi. 
Azak denizinde bir donanma vücude 
getirmiş, Aksu ile Turla (Bug ile 
Dlııyeper) arasındaki Ukraynayı Le· 
histandan almış, Buğdnnın merlcezi 
bulunan Yaş şehrinin karştsındaki 

Stalin ve Botin kalelerini ele gedr -
miş bulunuyordu. İsl•eçle değil, Tiirk 
lerle boy ölçüşmek nzmindeyd!. O 
sebeple Demirbaş Şarh Polta,·ada 
yenince şeYka geldi, mağU1p krn 
şiddetle takibe girişti ve knçak tnc
darın arkasından Türk lıududunu • 
kırk sekiz saatlik bir mesaleyc ka • 
dar - aşarak Aksu kenarında üç yiiz 
İsveç askerini esir, Buğdanın Çer -
naıiç kasabasında bulunan yedi yüz 
Demirbaşlıyı da imha eyledi. İşte iki 
yıl sonra vukua gelen \'e Büyiik Pet. 
ronun esir derecesine diişmesiyle 

neticelenen Tiirk • Rus harbi bu yüz
den, yani Deli Pet.ronun DcnıirhQ~ 

Şarli takip vesilesiyle ~rk hududn
nu tecavii2: etmesinden Türk hakimi 
,-eti altındaki topraklar üzerinde is
ve.çli mülteci askerlere hiicum etine· 
sinden ileri gelmişti. 

Madde 2 ~Türkiye hükumeti ya
kında Londrada müzakeresine başla
nılacak ""olup elyevm ahkamı med tL 
caret ve kliring anlaşmalarını tadil 
eyliyecek olan munzam bir itilruı~ 
akdine intizaren Müttehit Kra1lık hu 
kUmetininı takasa tabi mübadcliıttan 
mütevellit İngiliz liralarım mezkur 
itilaflarda tasrih edilen şekilden gay. 
ri bir surette tevzie salahiye ttar ol
mad 1ğı hususu gözönünde tuttilmak. 
tadır. 

İki yilz otuz yıl sonra ayni top -
raklar yine bir mülteci kafilesine sı. 
ğınak oluyor. Şn fark ile ki on seki-
1:inci asnn ilk yıllarında şimalden 

cenuba iltica edenler Lehistanı da 
galibane çiğnemiş, isve~ ordusu idi 
ve başlarında hiikfımdarlnrı da bu • 
ltmuyordu. Şimdi Demirbaş Şa~·Jin 
eski sığınağında hayatlarmı koru -
nıak kaygusunu çekenler Alnıaıı si • 
lindirinden kaçabilmiş Polonyalı -
]ardır ve kendilerini bu sığnıağa g<-· 
tirenler ciimhurrcislC'ti ile otdu ha~
kumandanıdır. 

Demirbaş Şarli taldp eden Deli 
Pctronun Tiirk hududunu geçerek 
mii1teci İsveç askerlerine hli,:-um et. 
iiğini yazmıştık. Alman ta) yareleri 

de Roman~ a hududu gerilerini sığı
nak olarak kabul etmiş ve yaralıır, 

bereler içinde o sığınağa can atmış 

olan Polonya tayyarelerioi ltovt1la • 
maktan geri kalmadılar. Lakin Ro -
manya topraklan üzerinde ateş aç -
mağa ve miilteci tan·areleri düşiir · 
meğe te~cbbiis etmediler. 

Madde 3 - Bu itibarla işbu nota
ların teatisi tarihinden itibaren mu
teber olmak ve yukartlaki fıkrada zik 
redilen munzam anlaşmanuı akdine 
kadar meriyette kalmak üzre aşağıdn. 
ki mutavassıt tesviye tarzını teklif 
eylemekle mübahi bul•.ınmaktayun: 

( 1) 2 eylfil 1936 tarihinde Londra-

Fransadaki 
Talebe Geliyor 
Dün sabahki konvansiyonel treni-

1e Fransadaki talebemizclen 13 kişilik 
bir kafile gelmiştir. Bu talebelc: r 
Fransadan buraya ksthr sekiz tren 
değiştirerek ve ancak 6 günde gele. 
bilmişlerdir. Fransız - İtalyan hudu. 
dundaki Modandan geçtikleri sırada 
İtalyan memurlar tal~bemizin gaz 
ma;kelerini musadere etmek istemiş 
ler, bu yüzden çıkan biraz sertçe bir 

münakaşadan sonra Fransız- hudut 
komiserinin müdahalesi ile maskele-

rin sahiplerinde bırakılması temin e. 
dilebilmlştir. 

Dün ayni trenle Hamburg İş ban
kası memurlarından 6 kişilik bir he. 
yet ve Çin tacirlerind:.>:ı beş kişilik 
bir grup \a şehrimize gelmişlerdir. 

Yolcuların anlaLtıklanna güre, hu
dutlardaki s1kı kontrolii'l sebebi, bir 
çok memleketlere mütemediyen gizli 
Alman ajanlarının gönderilmekte ol
masıdır. Bunlerın pek çoğu da, san. 
ki Yahudi imişler de, onun için Al. 
manyadan kaçıyorlarmış gibi seyahat 
etmektedir. Hakiki Yahudilerin bun. 
1ardan tefriki çok güç olduğundan 

kontroller çok sıkı yapılmaktadır. 

da imzalanmış olan ticaret ve kliring 
itilafına merbut ve muahhar itilaf. Dün sabah Samatya sahillerinde 
.. arla tadil edilmiş bulunan dördüncü denizde genç bir erkek cesedi bulun
listeye, 27 mayıs l9JS tarihli mun- uştur. Biraz sonra sahile çıkarılan 
zam 1tilfifın dördüncü maddesinin 2 esedin cepleri arandığında Haydar
nci fıkrasında tadat edilen ve bedel. paşa lisesi talebesinden olduğuna 
leri İngiltere - Türkiye Commodities dair bir hüviyet varakos1 bulunmuş-

tur. Kendisinin Akhisarlı olup :SmiLimited şirketine tediye kılıancak o-
l h · 1 k .. bı'l u"m nin Raşit Bayat olduğu tesbit edil~ an eşya arıç o ma uzerc, c - _ .. .. . 
1 T .. k t • ·th 1 k 1 aktır dileten sonra olumun sebebı lıakkın-e ur em ıası ı a ı ınac . . 

(2) - 'l'akas muamelatı dolayısilf. da tahkikata başlanmıştır. 
Müttehit krallığa ithal edilen Türk Ağaçtan Düştü 
emtiasının satışından tahassül eden 
İngiliz lirası mebaliğ yukarda sözü 
geçen 2 eylCıl tarihli anlaşmanın, 27 
mayıs 1938 munzam anlaşmanın, 27 
mayıs 938 munzam anlaşmanın be
şinci maddesi tadil edilen, dokuzun
cu maddesi ahkamına tevfikan tevzi 
edilecektir. 

(3) Türkiye hükumeti, işbu nota 
teatisine mevzu teşkil eden tesviye 
suretinin devamı müddetince, yukar. 
ki iki numaralı tali paragrafta der
piş edildiği şekilde t3.kas esasıaa istL 
naden yapılacak ithalattan mütevel
lit ve B tali hesabına yatırılacak me
baliğinyüzde 33 1/3 ii Türkiye 
Ci.imhuriyeti Merkez Bankası namı. 
na açılacak bir İngiliz lirası hesab>-
na nakledecektir. , 

Türkiye hükf.lmetile İngiltere bü. 
kumeti arasında işbu notanın ikinci 
fıkrasında zikredilen itilafın akdine 
intizaren bu hesaptan hiç bir tediyat 
yapılm1yacaktır. Bu hesapta topla
nan meba~n istimal tarzına müte
allik ahkamı munz9.m itilaf ta göste
rilecektir.,, 

Çiftçiye Yard1111 
Etmek İçin 

Son hadiseler dolayısiyle ihracı 

menedilen bazı maddelerden müs
tahsilin eHnde mühim miktarda bu
lunanlar için Ziraat Vekaleti tetkik· 
ler yapmaktadır. Bu maddelerin mü
hinı bir kısmı, zaten hükümet tara
fından satın alınmakta idi. Bu arada 
buğday mi.ibayaatı :faaliyetle devam 
etmektedir. Yeni istasyonlarda da 
alım satım başlamıştır. Toprak mah 
sulleri ofisine gelen haberlere göre, 
fiyatlar asla düşmüş değildir ve 
müstahsilJn hiç bir kayıbı yoktur. 

Mektepler Bugün Açılıyor 
Bütün lise ve orta mekteplerle ilk 

mektepler bu sabah saat 8 den itiba .. 
ren tedris:ıta başlıyacaklardlr. 

Beylerbeyinde Sütlüce caddesinde 
oturan Asımın oğlu 13 yaşında Ah
met Ferit evin bahç~sindeki ceviz a-
ğacından düşerek sol bacağı kırıl • 
mıştır. Anmet Ferit Nümune hasta
hanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Başına Kalas Düştü 
Beyoğlu Milli Garajda çalışan Meh 

medin kazaen başına kalas düşmesi 
neticesinde ağırca yaralanmıştır. Ya. 
rah Beyojtlu hastahanesine kaldml
mıştır. 

Tramvay Artında Kaldı 
Şoförünün ismi henitz ma!Cım ol

mıyan 3560 numaralı kamyon Top
haneden geçerken Tophane elik.im c-

vinde çalışan Behiç isminde bir gen
ce çarparak yere düşürmüştür. Behiç 
yerden kalkmıya çalışırken bu defa 
da oradan geçen Ortaköy - Aksaray 

tramvayının altında kalmıştır. Vat
manın derhal frenleri sıkıştırması ü-

zerine tramvay durup Behiç altından 
çıkarıldığı zaman başından ve ha -
oe>nlarıul.lan ag-u )'Qr<dı:tuaıgı gt.ıl'Ul

müştür. Yaralı can ldırtaranla Be
yoğlu hastahanesine kaldırllmıs. tah
kikata başlanmıştır. 

--o-..~ 

Mar"1anlar Kaldırıhyor 
Şarki Karahisar, 24 (A.A.) - Ha· 

valarm güzel gitmesinden istiiade e. 
den kazamız rençberlerl harmanları
m tamamen bitinnişl.?rdir. 

lhtikôrla Mücadele 
Trabzon, 24 (A.A.) - Valinin ri. 

yasetinde toplanan komisyon ihtikar 
yapma teşebbüslerini vaktinde ön
leyici faydalı tedbirler almıştır. 

Fındık ihracatı 
Trabzon, 24 ( A.A) - 23 eylüle ka. 

dar limanımızdan muhtelif ecnebi Ji. 
manlara 13346 çuval iç fmd1k ve 532 
çuval kabuklu fındık ihraç edilmiş
tir. 

. . 

1s U A L C E V A,:"P . 
6 - lıtınbı.ıl Kız Sınat EnıtltUıUnU 

pekiyi derece ile bitirdim, Ankara lı· 
met Pata Kız Sanat EnıtltUıUno gire· 
celilm, fartları nedir? 

C - Paralıdır. D1inyanın, en yüksek 
tahsil ücreti alan üniversilelerit:dı:n bi
riclir. 

S - Latince ~kuyup yaxma~ı ve ı~

tlnce kavaldlnl l:lğroten tUrkçe bir eser 

var mıdır? 

Bana bu nezaket biraz garip gii
riinmüştü. Fakat So,yet Rus;)a or • 
dulannın iki giin sonra harekete gc
ccrek Romanya hudutlarıoı Alman 
~rdularına kapadığını göriince o ne· 
zaketin sırrını anladım. Demek ki 
Ronıan)·a hududu gerilerinde bomba 
sal'Urmak Alman tavyareleri için 
:"ı nsakınış. Öyle i.se Polonyalı mülte • 
cilcr bir yiyip bin şiikretsinfor. Zira 
bu ~·asak olmasaydı ~imdi sıl!ıorıkb. 
nnda da emniyeti giiç bulabilirlerdi. 

Traktör Tevzi Edilecek 
İlk olarak Adana ova.smdu tecrü. 

heleri yapılmış olan yeni bir tip trak 
törün müsbet randtmanı dolayı
sile Ziraat Vekaleti bunlardan maki
neli ziraat mıntakalarına getirtmiyc 
karar vermiştir. 

C - Bu mektebe Kız Sanat Enstitü
sUnü muvaffaklyetle bitirenler ve mu
nllimler meclisi kararllc ihfüa:ıı yapmL
ya namzet gösterilen talebeler kabul e
dilirler, Mektep parasız ve yatılıdır. Ar
zu edenler için aynı:a pansiyon da var
dır. 

* S - Oxford Ünlve,..ltealnln ll<h .. t 
fubealnde okuyabilmek lçln bUtün tah
tlı müddetince n• kadar ücret vermek 
llzımdır? 

C - Ayda yti;>; llrıa ücret vermek Ul
zımdır. Senenin dört ayı tatil müddeti 
oldultunn göre senede 80(.l lira ücre~ ve
riliyor demektir. Tahsll mücldı?ti üç gn
ne olduğuna göra de 2400 lirs ödemPk 
fcnp etmektedir. 

C - Yoktur. Diğer li!iımlar~ıı bunun 
i<:ln yazılmış eserler vardır, Beyoğlu ki
tap~ılar.mda bulmak miımkündür. 

* S - 20 yaıındayım, lstanbulda doğ· 
d11m, bUyUc!Um, lran tebaaaındanım, fa· 
kat TUrk Ubliyetlne geçmek istiyorum, 
nereye rrllracaat etmeliyim? 

C - Bir istida lle bulunduğunuz ma· 
halllu ~n bUyük mülkiye memuruna 
milrac'lat edersiniz, vilflyet umuru hu
kukiye dairesi vazlyetinlzl tetkik ettik
ten ıonra arzunuzu Dahiliye VekAJeUne 
biM.irir, Dahiliye Vekaleti muva!ık gö
rOrse VekiHer Heyetine arzec\cr. Türlt 
t4biiyetlne kabul için Heyeti Vekile ka
ran lbımdır. 

,..................., 
YAPI KALFASI 

ARANIYOR 

tstanbul adaların:lnn bl· 
rinde çalışmak f.iz-?re tec
rUbell, becerikli, idareli bir 

yapı kalfasına ncel.:ı ihtiyaç 
varclır. 

l s tlyenler!n çatı ştıkları 
yerleri bildirir bir mektupla 
İstanbul 406 numnr~lı pos
ta kutusuna mürnca:ıtları. , ______ , 

Yeni Rakı Fabrikası 
Gümrük ve İnhisat·lar Vekaleti, 

düsük dereceli içkiler imal etmek Ü

zer'e Pasabahçe fabrikı:ısının bir ben 
zerini i~sa etmek tasavvurundadır. 
Bu fabrika sırf düşük dereceli rakı 
imal edecektir. 

Yeni Çöp Kamyonları 
Belediyeler bankası, bilhassa kaza 

belediyeleri için kömür ile işl~yen 
Titaşın çöp kamyonlarından getırte-
cektir. Üzerleri kapalı olan ve kolay
lıkla dolan bu otobt1slcr sokakl&rı 
kirlctmemcktedir. 

S - Nevyork fehrlnde Hgıırt geçin· 
me m..arafı • bir kişi için • ne kadardır? 

C - Devlet, tahsil, ıotaj vesaiTe için 
gidenlere 115 Türk lirası mukabilinde 
döviz verilmesi esasını kabul etıni:;Ur. 
Bu esasa göre Nevyorkta vasat bir ya
ııayış 115 liraya ihtiyat gösteriyor de
mektir. 

S - Kclomblya DarillfUnunu paralı 
mıdır? 

* S - Vunanlatand• ne kadar MUılU· 
man vardır? Bu mUılUmanların ne kı·. 
darı TUrktOr? 

C - 1928 nüfus sayımına g6re Yu
nanistanda 126.000 Müı;lümarı vardır. 
İstatistikler bunların 22.000 inin Türk 
olduğunu g8steriyor. Bunlar gnrbl Trnk
yada sakindirler ve İstanbul.da kalan 
Rumlara mukabil yerlerinde kalmışlar
dır. 
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Bir işçi Otomobil 
Altında Oldü , 

Yüz Kilometre Süratle Giden Otomobil 
işçiyi Altlnda 38 Metre Sürükledi 

Evvelki gece saat 3,40 ta Beşik

taşta bir tramvay amelesinin parça. 
!anarak ölmesi ile neticelenen bir o
tomobil kazası olmuştur. 

Vaka mahallinde keşıf yaırnn be. 
lediye mühendislerinin, Receb ın, o. 
tomobilin altmda tamam 38 metre sü 

Vaka şöyle cereyan etmiştir: 
Kazayı yapan 1673 numaralı oto

mobil şoförü Şükrü, Galata köprüsü 
üzerinden aldığı bir müşteriyi Orta. 
köye götürmek üzere Akaretler du
rak yerinden siiratLe geçerken bura. 
da tramvay yolunu tamır eden i~c_:i
lerden Recebe çarpıp derhal altına 
almıştır. Şoför ayni hızla yoluna de* 
vam etmiş, biraz sonrfl vakn mahal. 
line gelen polisler Recebin başı ve 
vücudünün muhtelif yerleri p:ırçala
narak öldüğünü görmüşlerdir. 

rüklendiğini bildiren rnporu okun
duktan sonra şahitlerin dinlenmesine 
başlanmıştır. 

Bunların hemen hepsi otomobilin 
100 kilometreden fazla bir süratle 
gitmekte olduğunu, cadde aydınlık 

olduğu için Şükriinün kazayı gördü.
ğü halde. sırf kaçıp kurtulmak için 

yoluna devam ettiğini söylemişlerdir. 

Şükrü, müşterisini Orlaköye bıra
kıp, ortadan kaybol:ica~ sırnda Be
şiktaştan telefonla haberdar edilen 

Ortaköy Polisleri tarafından yaka -
lanmıştır. 

Diin cürmü meşhut nöbetçisi olan 
Asliye dördüncü ceza mah!ı;emesine 

verilen Şükrü kaza hakkında şunları 
söylemiştir: 

- Gece caddeler tenha olduğun. 
dan biraz süratlice gidiyordum. A-

karetler durağından geçerken bir 
şıkırtı işittim. Oto:tnobilimi:l sol ta. 

raftaki projektörü gevşekti. Bunun 
camı düştü zannederek ehemmiyet 

vermedim ve yoluma devam ettim. 
Ancak Ortaköyde beni yakaladıkları 

zaman kaza yaptığımı ve bir adamı 
öldürdüğümü momurlardan (iğren

dim. 

Hırsız Serdümen 
İle Muavini 

Sirkeci nht1mma bağ1ı Antalya va
purunda serdümen Hamdi ile mua
vini Hamdi dün vapurun ambarında. 
ki, tüccara ait balyalardan birisini a. 
çıp muhtelif manifatura eşyası ça
larlarken suç üsti.inde yakalnnmışlar
dır. Suçlular adliyeye teslim edilmiş. 
lerdif. 

Bir Ev Soyuldu 
Üsküdarm Kısıklı semtinde oturan 

maliye müfettişlerinden Şaban ev. 
velki gece kansı ile sin<!mndan gece 
geç vakit eve döndükleri zaman evin 
baştan aşağı soyulmuş olduğunu gör
müşlerdir. 

Suçlu Nevşehirli Bekir yakalanmlş 
ve eşyalar noksansız olarak meydann 
çıkarılmıştır. 

---0-. 

Fethi Başaranın 
Cenazesi Getirildi 

Ölümünü teessi.irle haber verdiği
miz İş Bankası hukuk işleri servisi 
şefi, Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 
asbaşkanı Fethi Başaranm cenazesi, 
dün sabah trenle Ankaradan getL 
rilmi.ştir. Merhumun arkadnşlarm~ 

Bundan sonra, suçlu, kendisini 
müdafaa için avukat tutmak istedi· 

ğini bildirmiştir. Recebin bu talebl 
mahkemece kabul edildiğinden ken. 

disi tevkü edilmiş, dunışma önümüz. 

deki çarşamba gününe talik olun
muştur. 

Bir Çocuk Yaralandı 
Sabri tarafından idare olunan 3154 

numaralı otobüs Fatihte Fevzipaşa 

caddesinden geçerken ayni caddede 
oturan Eşrefin oğlu 15 yaşında Meh-
mede çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa has-

tahanesine kaldırılmış, ;ıoför tutul
muştur. 

Kamyon Kazası 
Şoför Hasanın idaresindeki 3493 

numaralı kamyon Galatadan geçer
ken Tophane sakinlerinden Nuriye 

çarparak basından ağırca yaralamış. 

tır. Yaralı Beyoğlu hastııhaensine kal 
dırılmış. şoför yakalanmıştır. • 

Vekiller Dün 
Gittiler 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve
kili Faik Öztrakla, Nafıa Vekili Ali 
Fuat Cebesoy ve Sıhlııye Vekili Hu
lusi Alataş dün akşamki ckSPres He 
Ankarnya gitmişlerd~. 

Yeni Nüfus Sayımı 
:teni umtıml nüfus sayımı hazırlık 

lan ilerlemektedir.İlk tecrübe sayım.. 
ları önümüzdeki aylar içerisinde ya. 
pılacaktır. Sayım için liizumlu olan 
matbu evrak bazırlatılmaktadır. 

Avukat Namzetleri 
Yeni avukatlık kanununu:ı neş -

rinden sonra stajını ikmal eden avu
kat natnzctlerinln ımtihanları 26 ve 
28 teşrinievvelde yapılacaktır. 

' 
lzmirde Orman Yangını 
İzmir, 24 (A.A.) - Kemalpaşa ka

zasının ormanında dün bir yangın 
çıkmıştıı:. Yangın itfaiyelerin ve köy
lülerin müşterek yardıını ile söndü
rülmüştür. 

TA K V 1 M ve H A VA 
dnn mürekkep kalabalık bir kütle, 
istasyonda cenazeyi kaqılamışlar ve 
cenaze Haydarpaşa Nümuntı hasla. 1 

hanesine nakledilmiştir. l 
25 Eyliil 1939 

PAZARTESi 
9 uncu ay 
Arabi: 1358 

GUn: 30 Hmr: 143 
İş Bankası umum müdiirü Sala -

hattin Çam da cenaze için Ankara~ 
dan gelmiş bulunuy~rdu. 

Cenazt',! bugün Kaclıköy Bahariye 
caddesindeki evinden kaldırılarak 
Karacaahmetteki aile kab:istanına 
defnedilecekt ır. 

----o- ---
Gümrük Tarifeleri 

Deijişiyor 

Gümrük tarifelerinin değiştiril -
mesi içitı tetkikat yapmak üzeıe top
lanan heyet çalışmalarına devam et. 
mektedir. Heyet bir proje hazırla -
maktadır. Bu proje hazıdnırken . 
bir çok nümuncler ~ctirtilerc>k tarife 
pozisyonları gözden geçirll·~cektir. 

Proje tamamlandıktan sonra Ve
kalete gönderilecektir. 

Şaban: 11 
Güneş: 5.50 - Öğle: 
İkindi: 15.31 - Akşam: 
Yatsı: 19.36 - 1mstık: 

Rumi: 1355 
EylUl: 12 

! 2.06 
1.8.03 

4.10 

--- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy me1eoro1oji istasyonundan alı

nan malümata ıtöre, hava yurdun Akde
niz kıyılan Ue Orla Anadolunun ş,-ırk kı

sımlarında ve kısmen de Cen up Doğusu 
ile Ooğu Anadoluda bulutlu. d ijter lıölgı:?

lerde yer yer çok bulutlu ve yağışlJ geç
miş, rüzgArlar Kocaeli ile Egenin ~m:ıl 
kısmı ve Orta Anadoluda garbi, diğer yer
lerde cenubi istikametten, Egt den izinde 
kuvveilice, diğer yerlerde orta kuvvette 
esmiştir. 

Dün İstanbuld:ı h ava kapalı ve kı .. men 
yağışlı geçmiş, r{h gl'ir şlmnli şarkiden sa
niyede 6 - 8 metre hızla eı:m işt lr. Saat 14 
de bava taıyikı 1003.1 mllrbar idi Sühunet 
en yüksek 27,2 ve en dOşilk lG,9 s:ıntigrat 

olmak ka:vdedilmistir. 
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f BUGüNI 
M ssolini 'nin 
Nutku 

Yazan.: ômer Rız .. :ı. DOGRUL 

Sinyor Mussolininin c~·vclki 

giinkii nutkundan anlasılan 

maksat :j~ ~ckilde hulasa edilebllir: 
"Büyiik harp, iki taraf orduları -

nın kitlelçri arasında '·ukubıılncaic 

temaslarla başlayacaktır. Bu t.emn. ... -
lar henüz ,·uI~u bulmamıştır ve nı -
kulnrına dn lüzum yoktur. Çiinkü 
Polon) ayı, yalnız Alman~·a değil, 

Almanların 

Mukabil 
Taarruzları 

Garp Cephesindeki Bu 

Taarruzlar Püskürtüldü 
· Sov~·et birliği de i;ııgal etmiştir. Hal -

buki İngiltere ile Fransa, yalnız Al· 
men.rayı istila ile itham ~Jerek o -
nunla lınrp ediyor ve Sovyet Rus:rn
ya ayni muameleyi yaı>mıyorlnr. 

Yapmadıklarına göre Al.manyaya 
karşı yapılacak muamele de Sovyet 
Rusyaya tatbik olunan nıuameftnin 

tıpkısı ohnalıclır. l\lüttcfikl"r· So,· -
yet Rusyaya harp ilan etmeıUklcrine 
göre garp cephesinde de harbin de -
vamında mana yoktur! 

Paris, 24 (A.A.) - Genel kurmay 
tebliği: 

Bu telakki, - tecın·üz varsa - At -
manya ile Sovyet Rusyayı ayni de • 
recede mütecaviz saymak ve ikisine 
ayni mukabelede bulunmak e!iasma 
istinat ediyor. Gerçi Sinyor .JUusso -
lini, İngiltere ile Fransayı, Sovyet 
Birliğine harp ilanı için tcşylk et -
memekte, hatta onların so.,.ryt•t Rus. 
yaya harp ilan etmemelerini takdir 
ederek bu sayede harbin daha fazla 
yayılmasına kar ı gelindiğini si:yle -
mektedir, fakat ayni keyfiyet~ daya. 
narak Almanyaya karşı ayni sebep
ten dolayı açılan harbin kapanması 
lazım geldiğini de söylcnıekteılir. 

Dediğimiz gibi bu telakki Alman
ya gibi Sovyet Rusyayı dtı ayni de • 
recede müteca,·iz saymağa i~tinat e· 
diyor. Bu ,telakkiye göre Almanya i
le Sovyet Rusya baş başa, clclo ver
mişler ve Polonyayı paylaştnıjlardır. 

Bu hareket tecavii7. ise, ikisi de 
teca,•ii7e ayni derecede iştinık et -
mişlerdir. Bu yiizden tecavü:rc karşı 
bir harekette bulunmak lazımsa, bu 
hareket iki!liine kar ı nıku bulmalı • 
uır . .u r kcllu o;.ı~ınucu Dırıue na:oı-

ttdilmc.ı.i ona knrşı gnrezkurlık olur. 
Ba yiizden ya tam bir harp yapmalı, 
veya hiç harp etmeıneli! 

• Vaziyeti hu şekilde telakki etmek 
için kali ,·csikalnra, ve tariY.J vaka. 
lara dayanmak lazımdır. Bugünkü 
vcsikalarln ''aknlnr:sa bu telakkiyi 
kfifi derecede teyit edecek nıahiye.t
te değildir, 

Mevcut olnn vesikaların birincisi 
Molotof yoldaşın Rus hareketini izah 
için s(;yJedlği nutuktur. Bu nntuk. 

Pol?ny~nın Alı~an istilası karşısın -
da ınhıdama ugraması üzerine t or a. 
)ığı kaplayal.'ak anarşi içinde bir knr. 
tarma ameli~·esinden bahser:lhord 

k 
. u. 

Bu urtarma ameliyesine ·• . k 
..,ırışmc , 

Sovyet ~usya için bir Earuretti. Cün. 
kD Sarkı Polon'-'al't da AI ~ 

~ J • tnan\·aya 
bırakmak, Alnıanyanuı tcc" ·· • ·ı ' 

uVUZ 1 l • 
tfrasmı geni letmckteo ba"ka b" 

• • • :ı ır şe-
ye Jııınıet ct_mczdı .. Nıtekinı Ile.r Jlit. 
ter de Danzıg nutkunda A,_u 

u an c . 
rnellerinln mahdut olduğunu v UJ 

• 1 e c. 
raynayı ıst hda( etmediğini süyle _ 
meklc, Sovyet hareketinin btt bah 

d ·~· . se son ,·er ıgını zımnen itiraf etın· t" 
ış ır. 

O halde So\'yct müdahalesi. bi 
· nı· t ·· h r ıs a ''e ecavuz areketi deVıJ p 

., ' O• 
Jonyanın Alman teca,·üzü ku .. 

151 ',; n -
da Jnhidama uğraması üzerine Sov . 
yet Birliğini uzak yakın Alman te • 
cavüzünden koruyan \'e ,.aktindc 

8
_ 

]ınan bir tedbirdi. 

Almanların geceleyin Sar mıntaka 
sında ve Vissenburgun şimalindeki i
leri hatlarımıza yaptığı bir çok mev
zii hücumlar püskürtı.i lmüşt!iı·. 

* Brükselden verilen bir habere gö-
re, bütun garbi Almanyada geceleri 
her taraf zifiri karanlık içinde tutul. 
maktadır. Bu da, mü~teCikler tarafın-
dan hava akınları yapılmasından en
dişe edildiğini göstermektedir. YaJ. 
nız dün, bu havalide bu emre muha
lefet eden 45 kişi tevkif edilmiştir. 

Harekat hakkındaki tefsirler 
""' Petit Parisien gazetesinde, garp 

cephesindeki faaliyetten bahseden 
Charles Morris, cuma günlindenberi 
başlıca cephenin şarka doğru hisse
dilir derecede genişlediğini ve bu
gün Hornbach ile Lauterburg\~n şi
mali garbi mıntakası arasındaki bü
tPn sabayı ihtiva etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

"Bu surcllc ateş hat!ı 70 ltJJometreden 
!azla uzundur. Cumnrtcsl gecesi Lauter 
nclırl boyunca ve bllhruısa Vissenbourg 
mıntnkasında ~iddctlı topçu muharebesi 
olmuştur. 

Sarre'da Blles ''e Morn mmtakaların
dakl muharebeler, bu ı:ephedP. şimdiye 
kadnr o1nn muhnrebelcrin h~psfr.dcn daha 
clddl bir mahiyet nr:ı:etmiş~ir. Düşmanın 
blilun hücuml:ırı püskiidülmüşti.lr. Bu ikl 
mınltıkadııkl ileri mcnllcrlrniz. ltttalan
mız tnratından tııkvlye edılmiş olup ııc:

kerlerimlz bu mC\"Ziler arkasındaki ku
çük ormnnl::ır içınde derece derece ilerle
.... w ... ıır1.... .A 

Kılnlanmız, bugilnlerde ba~lıca iki istl
kamette, bli'l rı et> ruCh J~trkaınetfnde 
şimale doğru, diğeri z,·cibnıcl'en'e doğru 
ilerlemektedirler. Bu son .ıstikametteki kı
talıınmız Sııargen'cnd ile Zveıhıuı:hen t~ 
pelerf üzerindeki kiiçiik orman:ı v:ısıl ol
nıuşlnrdır. Duşınıın, sevkulc"?yst kıymetin
den dolayı bu ormnnlara Eidc!etle sahip ol
mak istemcktcc!Jr.'' 

Harbi na.sel kazanmalı? 
Scrutator Sundııy Times gazetesin. 

de: ''Muharebeyi nasıl kuzanmalı?,, 
başlığı altındaki yaıdığı başmakale
de, Fransa Ye İngiltere için garp cep
hesinde alelacele her türlü taarruz. 
dan tevaltki lüzumunu izaiı etmekte, 
bununla bernber pasif bir müdafaa
ya çekilmemeleri lftzım geldiğini kay 
detmektcdlr . 

Muharrir, Almanvanın müdafaada 
kalarak ve İngilizlcr!e Fransızl::ırı 
hücuma zorlıyarak muharebeyi bi
tirmek arzusunda olduğunu yazdık -
tan sonra şunları söylüyor: 

"Sı?rt bir zafer llmidi, müttefiklerirı ar
ımıuna muvnfık olmakla bPraher, c;ğJebi
ihlimal, bu, takip ('(illecek !tattı hareketin 
en tehlikelisi olacaktır. Mu.iafa:;ıda l\IaJino 
hattı, s~en Cihan Harblnd~ İngilizlerle 
Fransızların tuttukları herha."lgı bir hat
tan çC'k dnha clverişlidlr." 

Muharrir, yenmek için düşmana 
mühim zayiat verdirmekten ziyade 
onu zaferi kazanamıyacağına inan
dırmak hususundaki prensip üzerin
de ısraı etmektedir. 

P.rolesör Freud Avusturyanın ilhakından sonra llitlerin kara listesine 
dahil olduğu için kovulmu~ ve ingiltereye giderek orada yerJe~nıişli. 

Yukarıki resimde kendisi Londrnya ,·ardığı zaman görülmektedir. 

Prof. Freud 
Vefat Etti 

Hitlerin Avusturyadan Kovduğu 

Alim 83 Yaşında Londrada Öldü 
:r~-ı. .. , '14 ( A. A \ - Sigrn\1J'd clizm. diye nnılan doktrinina ve nö

Freu~ bu sc:e ı:,a~pste:ıdsda.lti ika,. roloj}. bahsin.deki psi!ta.naliz !yileştir
metgfilıında olmuştur. 83 yaşında i- fnie usulüne esas te kil eylemiştir. 
di. Profesör Freud, bilahare, bu esas Ü-

~ zerinde tetkikatını ve tecrübelerini 
Londra, 24 (A.A.) - Bu gec~ Lon. genişletmiş ve tam olar;ııt Freudizm 

drada ölen Profesör Sigmund I<'reud, mektebini kurmuştur. 
1856 da Avusturya l\1oravyasında Freudizm, nevrozların yalnız eo;a-
Freiberg şehrinde doğmuştur. sını ve sebebini anhımukla kalnuı _ 

Vlyanada tahsilini parlak surette makta, fakat ayni zamanda psikana
ikmal etmlş ve laboratuvar ça. Jiz usulü ile bu ruhi hastalıkları jyi 
~şmaları esnasında kokainin sızıları etmektedir. f''reudiı:ıne güre, insan. 
dindirici mahiyetinin keşfi ile neti- ların riıyalnrı, hareketleri, elini ve 
celenen tetkiklerde bulunmuştur. artistik temayülleri de, ruhi ve cin
Frcud, bilahare Parise gelmiş ve Pa. si tcsirattan ve ayni zamanda talı -
riste Salpetriere'de doktor Char- teşşuura gömulmüş idelcrinden doğ. 
cot"nun nöroloji kur!arını takip ede- maktadır. Buyük ınsaıı ırklannm 

rek bilahare Nevrozlar ve .isteri ile manevi hassaları da ayni tarzda izah 
alakadar olmuştur. edilmektedir. Freud butun hayatı 

Freud, otuz yaşında Viy:ma üni- boyunca, cinsiyet nazariyesi, tahteş
versitesinde tedrise memur edilmj~, şuura gömülmüş ideler nazariyesi 
bilahare ı902 de nöroloji profesörü \•e heyecan nazariyesi üzerinde tet. 
tayin edilmiştir. kikatına devam etmiş ve psikanaliz 
. Profesör Freud, kendisini bütün enternasyonal rnecmuasıı çıkarmıştır 
dünyada meşhf.r ed:?n letkikatı~a ve Avustuı·yanın Almanyaya ilhakını 
bu tetkikatını izah yollu yazdıgı c· mütcakıp, gerek Ynhudiliğ<? ınensu
serlerc, otuz yaşında iken başla.mı~- biyeti ve gerek nazariyeleri dolayı
tı. İlk defa o'arak isterik bir kudıııı sile nasyonal sosyalistlerin kara lh:
ipnotizma ile uyutmuş, bu uyku e.'i- tesinde bulunan Freuıi, Viyanayı ter. 
nasında kadının fikri mazisinde n- kederek hükümetin misrıfirl olarak 
raşhrmalar yaparak isterisinin tah- İngiltereye gelmiş ve burcldA İngiliz 
teşşuura gömülmüş sebebini bulmuş vatanda~hğına kabul edilrnişti. Son 
ve sebebi şuur ~ev.iyi?sine çıkararak zamanlarda, ailesi Ue birlikte. Lon_ 
isteriyi iyi etmişti. Bu tecrübe. pro- dranın Hampstcad rnahallesind~ o
!esörUn kendi ismine izafeten ''Freu- lurmakta idi. 

Almanya 
Ticareti ve 
İngiltere 

-<>--

Ticari Eşyayı lngiftere 

ZaptedebiJecek 
Londra, 24 (A.A.) - İstihbarat 

Nezaretinin kaydettiğine göre bita
raflar, Almanya i1e ticaret yapnıak 

hakkına tamamen sahiptirler. Fakat 
İngiltere hükümeti de be) nelmilel 
kanunlar mucibince kaçak olduğunu 
ilan ettiği eşyayı, bu eşyl! bitaraf 
memleket arazisinden geç~e bile ka
bil olduğu takdirde zaptetmek h:ık
kma maliktir. 

İngiltere bu husust~ :faha bzln i. 
leri gitmemektedir. 

Almanya ile bitaraf memleketler 
arasındaki iktısadi münasebetleri 
tanzim iddiasında olmadığı gibi, bi
tarafların da ticari hürrjyetlerini 
tahdit davasında değildir. Bununla 
~eraber, bitaraf memleketler müş
kü11erc maruz kaldıklım takdirde 
İngiltere hükürneti onlan:ı ihtiyaç-
larını teveccühle ~an dikkate al
mağa daima hazırdır. 

* Paris, 24 (A.A.) - Bailby, Echo de 
P<ı_ris gazetesinde Almanyaya tatbik 
edilen abloka ve neticeleri hakkında 
yazdığı makalede diyor ki: 

"Almanyanın Baltık s~h"sı müs
tesna olmak üzere diğer bütün mü

nakale yolları kesilmiştir. Ticaret 

iilosu hareketsiz kalmış. ihracatı 
y~zde 50 kesilmiştir. Maden istihsa~ 

Iatı itibarile bugün Alm2nyanın e

linde kalacak ol~n Polonya arazisin

deki istihsaliit halihazırda Fransız 

toplannın ateşi altında bt.ılunan Sar 

havzası istih alôhnın yarısın::ı teka

bül edemez, Buradaki bac:lıca sanayi 
me...r:ezleri Fransız ve İngiliz tayya
relerinin tehdidi altında bulunmak
tadır. Halbuki 1914 sene,,ınde birkaç 
haftalık muharebeden sonra Fransa
nın bilhassa demir, çelik. kömür, 
yün, pamuk ve şeker istıhsal<itı ga
yet ağır bir darbeye uğramıştı. Bu
gün bu istihsalat, hiçbir suretle nıün
kati değildir. Bu suretle aradaki 
fark, müşahede edilmektedir." 

Skaiarakta Torpillenen 
Vapurlar 

Stokholm1 24 (A.A.) - İki Fin
landiya vapurunun Skajarak Boğa. 
zında bir Alman denizaltı gemisi ta
rafından batırılması, yalnız Finlan
diyada değil, bütün şimal memleket
lerinde derin endişeler hasıl ctmis. 
tir. 

3 

tfCi.EK 
Yersizlik 

Yazan: 8. FELEK 

Z avnllı Polonyanın yersiz kalan 
hiikuınetinden bahsetmiyo -

rum. Garp demokrasileri harbi ka • 
zanıncayn kadar belki de bu hüku _ 
met sembolik bir merkezde yurtsuz 
olarak de\ am edecektir. O başkıı bir 
hikiı' e. Ben bugün büsbütün baskn .. 
bir mevzu üzerinde gezineccI,ıinı. 

Pran nda, İngilterede yardımcı 
a kcri hizmetlere kadınları aldılar. 

Yani h il hizmetlerden başk3 askeri 
geri işlerine de kadınlar girdi. Bil _ 
hassa İngiltcrcdc, erkek hiznıetlerl. 
ne girmis kadınlar pantalon giyiyor 
' 'e ağı:zlarında sigara ile, bir erkek 
tavrı ile soknklnı•la dolaşıyoda'tmıs. 
Tdbii erkekler cepheye gld.inee me~:
dnn bu dişi dcliknnhlara kaldı. 

Gc~cnlerdc yine böyle panta1on
la gezen bir kaç kadına rpstlayan 
- galibn - İngiliz nskcrleri bu ''hanını" 
lara luf ntmı lar: 

- Harpten sonra pantalonlan 
nızı muhafaza edebilirsiniz. Laklıı 

nıemuriyetlcriniı.i, hayır! demişler. 

Alınan malUmata göre Fransa \'C 

ingiltercdc harbe gidenlerin ıwdet • 
lcrinde c ki iş \ c memuriyetlerini 
tekrar isgal edebilmeleri için şimdi a 

den idnri \'C kanuni kdbirler alını • 
yormuş. 

Doğrusunu isterseniz bundıuı da. 
ha tabii ''c liizumlu bir teşebbüs de 
olamnz. Güzel güzel isini yaparken 
yurt miidafnnsı için silah altına çağ. 
nlmış olan bir genç, hayatını bu u
ğurda tehlikeye koyduktan \ ' e bilfiil 
harbe gir:lp çıkhktnn sonra avdette 
eski ~erinin herhangi bir sebeple hnr 
he gitmemiş bir erkek \'eya bit _ ~ 
dın tarafından kapıldığını ve kendi. 
sinin bu yüzden açıkta kalmakta ol
duğunu görürse ne diişünür ,.e ne 
der? Onun için bu usulii çok adilane 

' çok yerinde bulurum. lJmarun ki· 
' bi:zdc de böyle bir tedbir ınevl.'ut • 

tur. Vc~a iftihnz edilm<'k fu:eredir. 
Bu bir lrnç satırlık peşrevden 

sonra gel lim u yersizlik nıeseles!
nc: 

Kndınlnr pnntnloo giyer de rakı 
i!=mez mi? 

Nitekim altını bcs ynşlarJnd:ı )Jir 
hacı ~arım okkn rakıyı alıp Sultnn • 
nhmct pnrl.ının ıwsiıdc bir köşesinde 
kafn~ı çekerken diğer bir bayan gc_ 
lip sormus: 

- Ahin! Ne o? İIUç mı içiyorsun? 
Bu siizdcn henkJnin bab:ısı tut

mu-., almış nyağmın altına bu suali 
soran ktıdını, tepelemiş. Tabii malı. 
kemeye g .. 1lirmü leı, B .• ladı,'.!ı bir i
si ynrıda hır kmak i fcmc,.,•n b . .• "'· acı 

adlilc koridorlarmdn da dem 1.'eher-
kcn birisi göm1ü : 

- Yahu! Bu ne ıniina!l;ebetsb _ 
lik! Burada da rakı içilir rni? Dh·c 
sorncal olımı 'e şu C(. \'ahı aJnııs: • 

- Oğlum. l\fünnscbetsidik değil! 
Yersizlik. Beni Sultanar.net paı lan _ 
da rahat b1raksalar dn burnra ~etir. 
ıucsel~rdi hurnda rakı icıuek :ıklırıu• 
gl'lir ıııl,\ di? Ce\ ahını vt>rınicı. 

Minberin ahında ba-:kın veren 

Svenska Dagcbiat gazetesinin de 
yazd1ğı gibi, torpillenen bu ilk bita. 
raf vapurlar hiçbir kaçak l'Şyayı ha
mil değildi. 

kny~ umun dedici gibi yersh:lik ada
ma neler yaptırmaz. 

---o,__ __ 

Balkan Olimpiyatlarına 
lıtirak Ediyoru -

Ankara, 24 <A.A.) - Haber alındı
ğına göre, Tiırkiycnin, Atinada yapı
lacak Balkan olimpiyatlanna istiraki 
hükumetçe muvafık görülmüştür. 

Amerikanın Bitaraflığı 

Ve Menfi Propaganda 

Bu sütunlarda daha önc<.'rlen d~ 
i7.ah ettiğimir. nçhile ayni müdalıa. 
le Almunyanm şarki ve ccnuhu sar. 
ki A vrupada daha fazla gcni~l~ıne 
j}ıtimaUerinc set çekıniş ve Alman 
tecavüzlindcn endişe eden küÇiik 
dedetJere ralıat nefes almak ''C teca 
vlizc kar ı daha mfümit şarttfU' için
de hazırlnnınnk imkanlarını vernıis. 

H A D i S EL .E R i N .~lÇ Y O Z ü ----'----------------~ 

Vaşington 24 (A. A.) - Resmi 
mahafiller ambapgonun muhafazası
nı talep ıçin ayan hasına gönderi
len telgrafların fazlalığım Alınan 

sefaretinin bir manevrası olarak te
lakkı etmektedirler. 

Amerika hiikümcti, bitaraflık ka. 
nununun tadıli aleyhinde prop~gnn. 
da yapmaları için Berlin ve Mosko· 
vanm Amerikadaki memurlarına 
gönderdikleri bır ÇQk mektupları ele 
geçirmiştir 

u~ -
Sonra So\'yct müdahalesi. şarki 

A \"rtıpa ''e cenubu şarki A vrupıı 
memleketlerini, iktısadcn y.1lnız AL 
manyaya bağlı olmaktan .ıa kurtar
mış, \'C bu suretle bu meml-eketlerin 
emniyetini bir kat daha sağJanıJa _ 
mıştır. 

Vazi~•ct bu ınerf<ezdc olduğuna 
gö!'e Rmıyayı mütecaviz saymağa 

imkan kalmıyacağı gibi İngiltere ile 
Fransanın harbe devamlarının nıann 
''e hedefi de deği ·nıemesi icabedcr. 
Dci!ismcmcsinin sf>hP.hi de budıU'. 

SlofJakyada başgösteren hareketler esnasında, 
Almanlar, birçok kimseleri teukil etmek mecbu
riyetinde kalmıılarJı. Bu tevkilat, hwekô.tı önle
yememiş, bilaki. şiddetlendirmi,tir. Bu va.ziyet 
karfısında, Alman devleti, ne,,.ettiği bir beyan
namede,.Slovaklan, bir hareket daha yapıldığı 
takdirde, şimdi elinde bulunan bütün mefJkuflart 
idam edeceğini bildirmek/~ tehdit etmiştir. Fakat 
bu tehdit, teıir göstermediği içindir ki yakında 
Jeoletin, elinde bulunan binlerce inıa~ı aıacağı 
sandmaktadır. ' 

ttalya il~ ~~~nımya &l'asınd! bir gerginlik başlann~br. 
Bu gt•rı:ınlıgın ha~lıca sebeplerinden bi.risi, İtalyanın 
İugiltcl'eyle, ı\hnnnyadan gizli olarak miizakereye gi. 
rişıncsidir, llitlcrlc 1\Iussolini arasındaki telefon mull3 

,·cı·derinin. bu rh-ayeti teyit edecek dcrl'cede nznltlığı 
ı,ii) !eniyor. 

* ltalyan fabrikalarında falışan Alman mütehaı-
sıılardan, ve ltalyan orduıunda bulunan Alman 
zabitlerinden birçoklarile birlikte, ltalyan top
raklarında bulunan 40 Alman tayyaresinin, harp 

bahanesile ltalyaclan ayrılmaları, bu rivayetlere 
inananların sayısını büsbütün arttırmıştır. 

ltalyan matbuatında, eıkiden hergün ''Çelik,, 61· 

lahyle anılan Mihver •Öziiniin, ""bir ay zarfın-
da bir defacık bile geçmemiı bulunmcut, bu riva
yeti teyit eden sebepler ara11nda sayılıyor. Bu va
Zİ)'et, ltalyan halkını son derece memnun etmek
tedir. 

Amerikan n. nn azasına gelen 
yevmi mektup adedi, iki giinde 40 
binden yüz elli bine çıkmıştır. 

Panamerikan Konferansı açJdı 

Panama, 24 (A. A.) - Panama -
rikan konferansı dün saat 17,25 de 
Amerikanın 21 cümhudyetinin işti. 
rakiyle açılmıştır. 

llnlledilmesi icap eden. deniz mü
nakalfıtımn ve ihracat tahdidatına 

maruz memleket ckonomilerh'in hi
mayesi ve sulhün muh3fılzas1 işleri 

üzerinde murahhaslar arı\sında tam 
bir anlaşma gorulmektedir. 



TAN ='-======================= 25. 9. 939 

TAN Kupası Maçı 
Galatasaray F enerbahçeyi 
4-0 Yenerek Kupayı Aldı 

İki ezeli rakip Galatasaray - Fe. 
nerbahçe klüpleri "Tan kupası" nın 
sahibini meydana çıkaracak olan i
kinci ve son karşılaşmayı dün Fe • 
nerbahçe stadında yaptılar. Yemye
şil stadı altı yedi bini aşan bir seyir. 
ci kitlesi çerçevelemiş bulunuyordu. 
Seyirciler arasında Dahiliye Vekili
miz Faik Öztrak da yer almıştı. 

Saat tam 16 da taraftarlarının al
kışları arasında her iki takım sahada 
göründüler. Takımlar karşı karşıya 

şu kadrclarla dizildiler: 
GALATASARAY: Osman - Faruk, Sıı

lim - Eşfak, Enver, CelAl - Süleyman, 
SalAhattin, Cemil, Boduri, Bülent. 

FENERBAHÇE: Cihat - Farulr, Lcbip -
Esat, Ali Rıza, Reşat - Fikret, Rasih, Me
lih, Rebil, Fikret. 

Hakem Şazi Tezcan. 

I 

Profesyonel 
Güreşlerde 

Neticeler 
-0--

T ekirdağlı, Almanı, 

Mülayim de Habeşi 

Mağlup Ettiler 
o ün Taksim stadında profesyo -

nel güreş müsabakalarına de-

~ ........................................ , 
1 

KAÇAK KORSANLAR 
( TOM SAVYER ' in Müthiş Maceraları l 

, __________ .ı _______ , 

~------··------------~ GINGER ROGGERS - FRED ASTAIR 
Dünyanın bafınt döndüren çıldırtıcı 

YAM DANSI 
Pek 

Brodvay 
yakında 

serenadı fil minde 

L A L E 'de 
bütün İstanbul halkına öğretecek .. ............ , ...... _ ..................... ~ 

,--------------------~------Ha li Tasfiyede Bulunan 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi 
Tasfiye Hey'etinden: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve. Tecim Anonim Şirketi 
hissedarları hey'eti umumiyesinin, 12 Birinci Teşrin 1939 tarihine te
sadüf eden Perşembe ı::ünü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaştı. 
rılmış olduğundan, Şirket hissedarlarının mezkur günde saat 11 de 
Şirketin Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında bulunan Merke
zini şereflendirmeleri ve hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf 

olduklarını müsbit vesaiki içtima gününe tek::ıddüm eden ':>ir hafta 
evvel Ankarada Şirket M:erkezine, İş, Ziraat Bankalarına veya Sümer 
Bank'a 1evdi ederek birer dühııHye varakası almaları rica olunur. 

Evvela merhum Fethi Başaran i
çin, maçtan evvel bir dakika ihtiram 
sükutu yapıldı. 

, vam edildi. Bu müsabakalann en 
' ............................. ,. , ·~-------, 

Oyun karşılıklı hücumlarla baş -
ladı. İlk korner Fener lehine oldu. 
Fakat neticesiz kaldı. Dakikalar i. 
lerledikçe Fenerbahçe taraftarlarını 
yese, Galatasaray taraftarlarım da 
ümide düşürecek tehlikeli sarı kır -
mızı hücumları Fener kalesini teh .. 
dide başladı. Bu arada Cemil, Cihat
la karşı karşıya kalarak muhakkak 
bir gol fırsatı da kaçırdı. 

Fenerbahçe hücum hattı ile, mu
avin hattı arasında irtibat olmaması 
Fener hücumlarını tehlikesiz bir 
şekle sokuyordu. Devre ortasından 

sonra Galntasaray hücumları tehli • 

keli bir hal aldı. Fenerbahçe müda
faası san kırmızı hücumlar-mı önle· 
yemiyecek kadar fena bir oyun oy -
namağa başladı. Devre sonlarına 

doğru Galatasaray hücum hattmda 
ufak bir değişiklik yapıldı. Bülendin 
yerine Sarafim getirildi. Ve bir iki 
dakika sonra soldan bir hücumda 
Sarafim kaleye kadar sokularak iki 
üç metreden çektiği bir şütle köşe
den Galatasarayın ilk golünü kay -
d etti. Dört dakika sonra da dev ... ·e 
Galatasarayın 1 - O galibiyeti ile ka
pandı. 

ikinci devre 
ikinci devreye Fenerbahçelilcr 

takımlarında tadilat yaparak çıktı -
Jar. Müdafaaya Ali Rıza, Bülend. 
hücum hattına da Fikret çıkarılmış, 
sağ açığa Melih, sol içe Basri alın -
mıştı. 

Galatasarayın hücumu ile başlan
dı. Fenerbahçeliler durgun, sarı kır
mızılılar da çok canlı idi. Galatasa • 
ray hücumları birbirini takip edi -
yordu. Fenerbahçe müdafaası Gala. 
tasaray hücumları karşısında çok 

müşkül vaziyetlere düşüyordu. Bir 
an geldi ki sarı kırmızılıların yaptı· 
ğ:ı her hücum Fenerbahçeye gol teh
likesi yaratıyordu. 

Dünkü maçla Galatcuaray 'kalecisinin güzel bir lıurtar11ı 

25 inci dakikada iki müclafiin a. ve galibiyeti hak eden bir oyun oy -
rasından topu kapan Cemil kaleye nadılar. Fenerbahçe müdafaasının 

kadar girdi. Ve sıkı bir şütlc ikinci bozuk oyunundan istifade etmesini 

Galatasaray golünü de yaptı. Fe - bildiler. Hücum hattında bilhassa 

nerbahçe müdafaası o kadar bozuk 
bir oyun oynuyordu ki, gollerin te • 
vali edeceği açıkça gözüküyordu. 

Nitekim 30 uncu dakikı:ıda yine 
müdafaanın hatasından istifade eden 
Cemil, Galatasaraya bir üçüncü gol 
daha kazandırdı. Bu golden sonra 

Fenerbahçe takımı büsbütün bozul
du. Fikret merkez muavine, Basri sol 

açığa geçti. Bir Fenerbahçe hücu • 
munda Galatasaray aleyhine bir pe. 
naltı cezası verildi. 

Fikret hafif bir vuruşla bunu ka-
lecinin eline verdi. 

39 uncu dakikada müdafaanın 

hatası Fenerbahçeye dördüncü bir 
gole daha mal oldu. Cemil sıkı bir 
şütle topu ağlara taktı ve maç da bu 
suretle 4 • O Galatasarayın galibiyeti 
ile neticelendi. 

Galatasaraylılar, dün çok canlı 

Cemil iki müdafiin arasından her 
hatayı gole çevirdi. 

Fenerbahçelilerde müdafaa na -
mına hiç bir şey yoktu ve bu mağ -
lıibiyeti bu hattın bozukluğu, yoklu
ğu doğurdu. 

MUsabakadan sonra gazetemiz 
tarafından ortaya konan kupa, iki 
haklı galibiyet kazanan Galatasa -
ray lılara alkışlar arasında verildi. 
Sarı kırmızılıları kazandıkları bu 
muvaffakıyetten dolayı candan teb -
rik ederiz. 

Pera, 4 -1 galip 
Şeref stadında dün sabah Beşik

taş - Pera hususi bir karşılaşma yap
mışlar ve bütün ·tahminler hilafına 

olarak maç 4-1 Peramn lehine bitti. 
Beşiktaş sahaya şu kadro ile çık

mıştı: Şevket - Faruk, Taci - Hü
seyin, Feyzi, İbrahim - Hayati, 
Sabri, Hüsnü, Şeref, Eşref, 

mühim hususiyeti Tekirdağlının Rus 

pehlivanı Skorbof ile yapacağı Gre

koromen güreşti. Rusun gelmemesi, 

Dinarlının Villi Mark ile yapacağı 

müsabakanın da Dinarlının gelme _ 

mesi yüzünden yapılmam'.'l<ıı güreş. 

Ieri heyecansız ve zevksiz bir hale 

koymuştu. Bu vaziyette müsabaka -

!arda aşağıdaki neticeler :ılmdı: 

Arabacı Mehmet - Malkaralı Hü

seyin ile, Somalı Fethi _ Dinarlı İs

mail ile, Mandıralı Halil ele İzmirli 

Yamalı Hüseyinle berabere kaldı -

lar. 

Habeş Tafari - Mülayim güreşi 

diğerlerine nazaran zevkli geçti. :jç 

devre güreşeceklerdi. Birinci ve ikin
c.i dt'Vı~ı.1~ Mi.Ua.}'ııu ııS.Jo.1ııtUl. ü..,ou-

CÜ devrenin üçüncü dakikasında 

Mülayim Habeşin sırtını yere geti -

rerek galip geldi. 

Molla Mehmet • Skovk müsaba

kası oldukça çetin oldu. Yenişemiye

rek berabere kaldılar. 

Rusun gelmemesi üzerine Tekir
dağlı Hüseyin Alman Villi Marn ile 
yirmi dakikalık Grekoromen bir gü. 
reş yaptılar. 

İlk devrede Hüseyin hakimdi. İ
kinci devre yine ayakta bıışladı. Yi
ne hakim bir güreş yapan Tekirdağ
lı sayı hesabiyle galip ilan edildi. 

l r PETER LORRE ' nin 
en son filmi 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

lşietmesi 
llCinları 

25 EyUilden 2 B. Teırine kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların 'İsimleri, kalk•! CJ Ün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ege), Pazar 

Bartın hattına 

l:ı:mlt hattın• 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

1fi da (İzmir}. Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Çanakkale}, Cumartesi 18 de (Anafar
ta ), Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Pe1';embe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rı !ı tım ından. 

Pa:ı:::ırtesi 13 de ve diğer gUnler 8.45 de (Sıts), Cu
martesi ayrıca 13.30 da (MaraJ;.;,:z). Tekmil postalar 
Galata rıhtımından. 

Not : 1 Birinciteşrin Pazar postası k•ş tarifesi 
muC'ibinı:e İstanbuldan saat 9 da kalkac(lktll'. 
Pnzartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 dil (Mara
ka7.). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamht• ve Cu-

·O ınartesi 20 de (Konya'). Tophane rıhtımından. 

pılmnktadır.) 

Karablga hattınf.. ~" , Sıı!ı ve Cuma 19 da (Seyyar). T<;>phane rıhtımın
dan. 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmll' ıllrat hattına 

Mersin hattı 

NOT: 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından, 
Çarı;amba 15 de (Bartın). Cumartesi 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
is'arı ahire kadar tatil olunmuştur. 

Vapur seferleri hııkkında her türlil malumat aşağıda telefon numaralan ya
;tılı Acentelerden öğrenilll' 
Galata Bat Acenteliği 

Galata Şube Acenteliği 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 42362 

Liman 
40133 

Galata rıhtımı, Mıntaka 
reisliği binası altında 
Sirkeci', Yolcu salonu Sirkeci şube Acent ellil l 22740 

, ....................... _ •• ,-.ı .......... ,. 

~ili.ri .fe-;./!ilı ~ar~ 
OTOMOBiL ve MAKiNİST OKULU. 

Taksim - Stadyum, Telefon· 42508. 
şoFÖRLERE: Yeni ders devresi ıı İlkteş
rinde açılacaktır. Müddeti üç aydır. :\oiotör, 

1 otomobil ve Montaj dersleri, Çift idareli 
Mö. MOTO' nun otomobillerde verilen Direksiyon dersle-

riyle 50 liradır. Kay.ı,t muamel 'sine baş-

s ON KOZU landı. Yer temini için son ,ızüni.l bekleme
mek lazımdır. Anadoludan gelenlerin tah-

Bu eser slllerin1 bitirinceye kadar yapr.calcları 
• masraf YekCınu, mektep ücretile berabe~" 

SARAY Sınemasının ~25 lirayı geçmez. Tafsilat için Program 
1 ısteyiniz. Amatör ehliyetnamesı alııcakl~r 

" En büyük zaferi olacaktır. , ~usust ders ve talimlerle Bt'lediye imtihanlarına 
~-----

hazırlanır. 

ların ya mecnun ve yahut Sıvas memurlarının pek 
gafil clma.smı kabul etmek lazım gelir. Her ne olursa 
olsun mademki kendilerinin derdesti hakkıncla emir 

vıikıası blöften ibaret olup bilakis 3alahıyettar bazı 
ric:ıli siyasiye;, ecnebiyenin vaki olacak metalip ve 
tezahüratı milliyeye muavenet vaadettiklerini, ve e
sasen Sıv<!.: kongresinin zemini müzakeratı Erzurum 
kongresinm beyannamesinde sarahaten gösterildiği 
veçhile katıyyen Itilaf devletleri aleyhinde bir hare. 
ket ve teşebbüsü tazammun etmeyip bilakis metalibi 
nıilliyeye nr!l.ırın da yardımlarını talep tarzında ol
duğunu, mahaza kendisi her hangi bir devleti ccne. 
biyenin sahabetine tenezzül eder şahsiyetlerden ol
nıayıp en büyük noktai istinadı milletin arzusu bu
lunduğunu ve kongrenin lüzum ve zaman ve mahalli 
inikadı hakkında müessir olmak şahsi hükmünün pek 
ziyade fevkinde haizi tesir olan millet kararına taul
lük ecler bir kevfiyet idüğünü ve binaenaleyh kon
grenin inikadından mazarrat ve vahamet mülahaza 
o!unması tcvr:hhümat neticesi olduğunu 'l(e maama. 
fih ifodah f!cizanemi kongre heyetindeıt l'-::rzurumda 
bulunanlarn tebliğ ile ittihaz olunacak kararın bildi-

TEFRiKA No. 31 

verilmiştir. Bu emrin infazı bir memur için zaruri
dir nazariyes1 takip olunarak derdestlerin~ teşebbüs 
olunduğu takdirde bittabi mukabele görüleceğınJen, 
bunlarla zaten kemiyet ve keyfiyetçe pek bozuk olan 

vilayet inzibat kuvvetleri arasinda başlayacak müsa
demeye ahaliden iştirak edenler bulumır ve bu kar. 

gu~alıktaı istifade ile ayak takımı ta.ı.·alında11 öteye 
beriye ve bahusus anasırı hıristiyaniye ve ecnebıyeye 

rileceğini siiyiediler. .. . 
Tekrar vaki olan ısrarım da musmır olamadı. Su 

hale nazaran zamanı pek muayy:m olınamakla 
b~rnber y;ı burada ve yahut diğer bir .mahalde ~o~
grenin toplar acağına muhakkak .~~zarıl~ bakılab:lır. 
Sıvasa ı,?elecekleri tahakkuk et:ıgı b.kdı::-de bu mP.. 
" 1 dair mütaleatı acizanemı arzetmezden evvel, • _e eye . . . 
şunu beyan etmek mecburiyetind~yım. kı, ~c~derıı.z 
bitaraf bir devlet adamı olmak itıb::ırıle hukumetı
min her emrini meriyülicra ve 13.zimülinfaz '.:>ilirim. 
Ancak suveri icraiye ile bu yüzden tahaddus ede-

cek netayic: vahimeden şahsan ve maddeten _hüku
metinıe karşı mesul olduğum gibi indellnh ve ~rtden
nas mcsuliyeti maneviyeden hazer edc.rırn. ~maen
alcyh memleketin hayrı ve menfaati noktaı naza
rından sevap zannettiğim fikirleri ~çııt .?lar~~ arzct
miye cüret ediyorum. Şu kadar kı, musta.nm zan. 
neltiğim bir fikri sakim ise bundan dolayı yanlış ze
hap ile itap ve muvaheze değil, irşat ve ikaz buyu. 

rulmakiığımı istirham eylerim. 
Maliımu asıfaneleridir ki, Mustafa Kemal ve Ra

uf Beylerin hareketi vakıalarınd~;1 dolayı de:des~
leri Sıvas vilayetine emir ve teblıg buyuruldugu gı. 
bi umum sırasında Erzurum vilayetine de bıttabi 
yazılmıştı. Bu adamların şimdiye kadar o~· ada ferih 

ve fahur işlerine devam ve kongreye iştirak ettık
lel"i Erzurum vilayetince ve kolordu ktım.1ndanJı. 
gınca malum iken verilen emir mucibince derdest
lerir.e teşebbüs olunmadığı ve yahut olunama:hğı es. 
babı sual ve tahkik buyurulmuş mudur? Suali Vakıa 
karşı mahallince sert ve beyan olunan sebep ve ına. 

zeret malUm aegilse de b 1 d rdcst ve kongre-. . 'k el un arın e 
nın mı. a ına mümanaat olunamadığı ılerkar ve ~u 
ho.le nazaran serbestçe on on beş günlük mesafe a. 
şarak buraya vürutıarı takdirinde ittihaz olunacak 
hattı hareketin de teemmüle muhtaç olduğu aşikar
dır. Da.ha geçen gün bu zevatın ne :ı;aman bu.raya ge1-
mek nıyetinde bulundukları hakkında malu:nat ah. 
zine telgrafhane vasıtasile teşebbüs olunmuşsa da 
gerek Erzuru k Refahiye merkezinde bu. m ve gere d'l . . 
lunan ın~ınurlar tarafından ken ı erı~1~ casus ol. 
madıklc.ırı beyanile itayı malumattan ıstınkitf edil. 
rni~ti. 

B. ·ı himanın kimlerle v• k ınaenaleyh mumaı ey . "'ne ıı. 
dar maiyetile Sıvasa geleceklerı tamamen anlaşıla. 

k t her halde derdestl~ri icin e"". 
nuyacaktı~. Fa a · •uJr ve-
·ı . 1 b adamların yanlarında ve burad . 

rı mış o an u . k n ıs. 
tinat ve itimat ettikleri bır ulvv~t bulunmaksızın 

, b' r şehre ge ebılmele · 
il. · .. selam 1 rt ve orada se ımenus b.. 1 1 . h 

. d' teşeb us ey eme erı at'ici e kıl 1 kongre aıt ıne . . za o -
ksini kabul etmek ıçın aYni :z:a,...,. d 

duğundan a •uan a buıı 

bir taarruz vaki olursa neticesi maazallah ecnebi iş
galine müncer oltnası muhtemel bulunan hu azim 

mesuliyeti kim deruhte edebilir? Şu muhik mülaha
zalara ve Nezc.reti celilelerine hafi olınaması lazım 

gelen diğer mücbir sebeplere mebni l\llust::ıfo Kemal 
ve Rauf Beylerin derdestleri ve kongrenin men'i 

inıkadı için teşebbüsatta bulunmanın müst~hil dere. 
cede müşkül ve nabemevsim olduğuna kaniim. 

Bilahı:ı.re Kastamonu valisi Ibrahim Bey gibi 1eke
lenmemek içın vakit henüz müsait iken şunu arzet. 
mek mecburiyetindeyim ki, şahsıma itimat buyu
rulduğu takdirde bu işi avni hakla hüsmi :dare ede

rek Sıvas muhitinde hükumetin rızasma muhalif ve 
memlekete muzır bir netice hasıl ettirmemiye son 

derece cehdü ikdam eyliyeceğimi teminen arzu işar 
ve emri cevab!ye intizar ederim. 

(Devamı var) 
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Milletıeraruı posta tttlhaduaa dahil 
01.ını;vazı memleketler için abone 
bedeli nıQddet aıraai7le IO, 11, t. 
S.S liradır, ~bone bedeli p9ftnd1r. 
Adrea delfıtfrmek 15 Jıcuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kunıtluk 
pul illveııt ll:wrıdır. 

me1rüka 
Kong1resü 

--~~· ~~ılıiliııılliWliilıiilıi .. 
Çok Mühim 
iki Nokta 

Yazan: Satiri ERTEM 

D tbıya en tehlikeli ıtınlerlnl ya-
pyor. Bütün bu facialar orta

nnda CUmlıuriyet Türldye.ı ıulhtln, 
•tlkdııun denebilir ld yeslM lltlnat
ıilu halini almqtır. DtlnJUUI vui. 
yetini dikkatle takip eden Ctlmhuri
yet htlk6meti memleketin lltiklilini, 
hflrriyetini korumak •• latihıal kud
retini arttınnak ıaJ"thldedir. litl
h il k 4 m e t f a m 1 1 1 i 1 kud. 
reti inkiıaf e t t l r m e k hasa· 
ıunda aldıjı tedbirler umanın icap. 
lanna ve laa1dld vaziyetlere tebbtll 
etmektedir. Alman tedbirler arumda 
bazı esnan erbabının ihtiyati ted•lr 
olmak here tllime çaimbmt olma· 
lan 4a vardır. 

Alman bu fhti7att tedblrt• bizleri, )'a
Di millet fertlerini ve hOlı:6ınet1 7mf ,.._ 
Dl tedbirler almala icbar etmektedir. 

İlinden sQcQnden a7Tılan vatandqlann 
miktan ne kadar az oluna olsun onlann 
areride bıraktıktan bir .. sahası ve ha7at
larını onlara ballamıı analar, babalar, 
çocuklar, kadınlar vardır. Bunlan a;,.rı, 

a)'n it mevzuu olarak telAkld etmek icap 
eder: 

1 - Tlllme lfdenlerfn bıraldıldan tı
lerl doldurmak, billıaua latUualltı azalt
mamalı: için llzun olan tedbirleri almak 
fktıza eder. Hattl 7alnız it kunetıerlnln 
,.erlerini bOI bırakmamak lift delııctlr. 
Billldı bu 7erler doldurulduiu S(bl lotfh· 
aali arttıracak tedbirleri de lttlhu etmek 
lhım ıelir. 

tıtihl81i arttırmak için alınlırak tedbir
lerin hedefi her ~eyden önce herhangi bir 
dQn;,.a vaz.iyetlne 16re fhtl7atlaıımw te-

A vrupada yirml gündenberl 
dökülüp duran kan ve har. 

be girsin girmesin, her memleketi 
sannıı olan heyecan Amerikayı da 
dahili siyaset sahasında harekete 
geçirmiştir, bugün Şeyh Sadi gibi: 
insanlann uzvi bir manzume ha· 
liııde yata~ıklannı ve o manzu • 
ınede herhangi bir uzvun elemin
den öbür uzuvların da ıstırap du. 
yacatmı iddia etmek gülünç olur. 
Çünkü insanlar, uzvt bir manzu
meye benzeme'kten artık uzaklaş
mıılardır. Ve aralanndaki alaka • 
yı menfaat esasına hasretmişler • 
dir. Onun için bir ülkeye gökten 
zehirli gu ve ateı dökülürken, 
yerden COfUP akan alev selleri de 
ayni illkeJi kuıp kavururken 
kolDfU ülke ıaldnleri • insanlık 
hesabına - gözyaşı dökmeyi alık • 
lık saymakta ve bu halleden ken
di ticaretine, ~anatına ne gı'bi kir. 
lar, yahut zararlar gelebileceğini 
düıünüp ona göre ya teessür iz • 
har veya kayıtsızlık ihtiyar et -
mektedlr. -

Bununla beraber bir ülkenin 
kan ve ateı içinde kalması en uzak 
yerlerde de akisler husule getir • 
mekten geri kalmıyor. Zira lktısa. 
di rabıtalar o kadar sıkışık o ka • 
dar kanşıktır ki fimal _kutbunda· 
ld pyritablt bir hAdlseden cenup 
kutbu • lkıtsat balwmndan • mü .. 
tıee.ir oluyor, bu teeaııürden de 
umulmu vlılalılar yüz ıöstertyor. 
İfte Amerikanın Avrupadald har· 
be karp pterdiji hassasiyetin ha· 
kiki sebebi budur. 

min etmek, diter cihetten de dünyanın B u hass,slyet acaba muharip 
muhtaç olabilecelt ban maddeleri fazla • 
miktarda elimizde bulundurm1ktır. Bu- lerden biri lehine siyilhlı 
nun için memlekette istihsalAt temposunu yardım doğuracak mıdır, yoksa sa
arttırmak, iatfhsal faaliyetine hız vermek dece o tarafa ma1.ıeme vermek 
iktıza eder. Bunun için iatfhaal kudretini 19kline mi münhasır kalacaktır? 
arttıracak teknik ve içtimai vaııtaJaTa Bu nokta üzerinde muhakeme yü
müracaat edilebileceli lfbi devlPtin blly{lk rütmek istemedlllmiz gibi Ameri· 
otoritesinin vücude ıetlncelf kola11ıklar 
da bu meyanda zikredilebilir. Meael.l zirai kanm her lld muharip cepheye 
birlikler, makineli istihsal, fazls zerl7at kartı tam bir bitaraflık gösterip 
ıtbl vasıtalar 7anında vaz17etin icap ettir- ıöttermiyeceğini de münakaşa e. 
dlil yeni kanunların vQcude ıettrilnıeat de decek dejillz. Biz, nhik ve pek nl· 
çarelerden biri ıa71labllir. Her halde dOn- zlk bir zamand& toplanan Ameri
)'anın ıeçirmekte oldutu ,Unlerın bize il-
ham edeceli en kuvvetli hakikat, tabiaU ka kongresinin fU sırada yürüttü • 
daha f7i. daha ra17onel blr tekilde latia- tü müzakereler ve1iylesiyle Ame. 
mar tmklnmı elde etmektir. Bunun için rikanın siyasi tarihini kısaca göz-
iltihsalln arttınlmaaı bir nevi iktııadl den geçirecejiz: • • 
mlW seferberlik mahiyetini alabiJlr. 

n - itlerini bırakanların dündOktert · MalUnı olduğu üzere Amerika 
saman itlerine kaVU11Dalan P7et tabU on sekizinci asrın ikinci yarısı or
arzulandır. Bu noktada ne kadar h.... taiaruıa kadar bir İnailiz müstem
olmak llzım ise. ıerfde bırakhklan in- leke1iydi. 1775 te hıyanet cürmü 
sanlan da içtimai 7ardımm MfbU. mer-
hameti De sarmak icap eder, Bu noktadan ile itham olunan Hancock ve Sa. 
fimdiden tedbirler almak, içtimat 7ardımın muel Adamı adlı iki Amerikalının 
merhamet ve ,efkat kadroeunu tanzbn et- hapaedilmek istenmesi üzerine ilk 
mek lkbza eder. tayan ıilihı patladı, İngiltere ile 
Buıün için 7ardıma muhtaç olanlann müaternlekesi arasınea bir harp 

..ılktan mevzuubalw dellldlr· Yardım nf· 
zamının kadrolaftınlınall. ha7ata U71Un batladı ve ancak sekiz yıl sonra 
bir hal alması llzımdır. ŞQphe5lz b~ Pariste Venay sarayında imzala· 
de işlerini, ,Uçlerini bırakank tllim hlz- nan muahede ile harbe nihayet 
metine giden vatandqlann ıerfd• bırak- verilerek ıimall Amerika hüku • 
tıklan çocuklar, analar, babalar, kardet-
ler, k~nlar arasında da 7ardıma ·mutttaç metlerinin iatikllli tasdik olundu. 
olaAlar vardır. Bunlara açılacak tefkat (14 Nisan: 1783). 
kucatı her 19yden önce "bir sadPka,, mev- Bu hükılmetler ancak 1787 a-
zuu teltkld edilmemeli, bilAkis vat11ndaşL'1 h . t-
)'Bpbfı hizmete mukabil ıerid~ kalanla- na "yasası ile Birletik Cüm unye 
nn ifasına mecbur olduklm bir vicdan ler halini almıftır. Bu kanuna gö
borcu tellkki edilmelidir. Bu vicdani eaaa re ittihada dahil hükumetlerden 
bir tarclftan bir •hl.lk dAvası halinde te- her biri hükümranlık hakkına ma
lAkkl edilirken diler taraftan da bir ka- Uktir, müstakildir. Mü§terek a.n. a 
nun mevzuu olarak takviye edilebilir. Ve 
bu yardıın meseleııln.ln de bir kMuna rap. yasanın mütterek mahiyette gor· 
ted!lmlş oımuı 7erlnde bir harrket olur. medili işler, her hükılmet dahi 
şu halde istihsal aatıanndan ayrılanla- linde hususi kanunlarla idare olu

nn yerlerini doldurmak, tıtih~li arttır· nur. Her bir hükQmetin icra kuv-
mak, ıstihsal saflanndan a;,.rılarak tAli- f d 
me gidenlerin teride bıraktıklanna ciddi, vetine malik ve ahali tara ın an 
samimi, ıerçekten 7ardımlar 7apabllecek seÇilmiı bir reisi, kanunlan müza
hir orıanizas7on VOcude cetinnek bizim iere ve kabul eden meclisleri var. 
için en mühim hizmeUerden biri olacak· dır. Hükumetlerin mahkemeleri, 

tırVAkıA bugün için bu meııeıetert zamansız kanunlan ayrıdır. 
tellkkl edebilecek bazı kimse~ buluna
bilir. Fakat sürprizlerle dolu bu diln7ada 
tünden güne bar.::l .. rtlar t~nde ülınabl
lecellni tayin miltkilldür. Bu sebepten 
ıelecek günleri her lhUmaıe kartı kud
retli, canlı bir surette kartılamak llzım-
dır. -'d 

Bilhassa talime •• en •11tandqla· 
nn ıeride bıraktıklan lnaanlan ee
ıniyetin merhametinin •ıcak hlr ku
eak pbi saflllBll hiçbir ......_ Uunal 
edilecek bir _.. delildir. 

B irleşik hükumetler arasında
ki rabıtalar - Filidelfiyada 

toplanan millf meclisce kabul edi· 
len • bu ı 787 ana yasası ile tayin 
ve tesbit edilmlftir. Ana yasa Bir· 
Jepk hükdmetler için müşterek o
larak icra, tefri, adli kuvvetler a
dı ile üç kuvvet kabul etmi§tir. 
İcra kuvveti bir reiaicümhura, teş. 
riJ kuvveti bir "konıreye" veril • 

Yazan: 
M. Turhan TAN 

Mi.ter ROONUelt, kongreJe lıonUfuyor 

mlfiir. Relsicilmhur ile kongre an
ca harici tılerle, diplomasi ile, or· 
du, donanma, ticaret meseleleri ile 
gümrük tarifeleri ile meşgul ola. 
bilirler. Reisicumhur lier bir hu • 
kumetiıi kongredeki vekilleri ade
dine müsavi müntehipleri havi ol
mak üzere tayin ettiği intihap da
ireleri tarafından dört sene için in
tihap olunur. Bu müddetin sonun· 
da yine intihabı caizdir. Müşterek 
tılerin idaresinden yalnız reisi • 

cümhur mesuldür. Nazırlar cüm. 
hurreisinin katipleri mesabesinde 
olup reis onlan - kongreye sorma
dan • tayin ve azledebilir. Kara ve 
deniz kuvvetlerinin kumandanı da 
cümhurreisidir. Kohgrenin tasdi • 
kine arzolunmak şartı ile muahe
deleri o imza eder. Elçileri _ve bil· 
yük memurlan o seçer, reisicüm· 
hur ile birlikte bir de ikinci reis 
intihap olunur ki vazifesi reisicüm. 
burun ölümü vukuunda yerine 

------------'1 
Lokman Hekimin Oğütleri 

ET YE TEREYAGI 
B u harp baılomadın ince blle, ı•· 

len telgraflarda Almınyıtda hal· 
ka hart.da ıu kadar et ve ıu kadar te• 
Peyalı verllebllecoll hıberlerlnln 11k eık 
ve ehemmiyeti• tokrarlandılı elbette 
tlzUnDze çarpmıttır... itle tereyılını 
verllen bu kadar ehemmiyet neden llerl 
O•llyor7 Artık herkn bitiyor ki harpte 
de, eulhte de ıneanlara enerji veren. a· 
dalelerl lıleten 9ıda ıekerdlr. f•ker vı 
unlu gıdılar· bol olune1 ıtlo yal u olea 
da-

lnean yalnız kalori huabllı ylylnco 
iti tamam olN ıtlı yalın o kadar ıltım· 
mlyetl kalmaL Vlkıl yıl. 11kırlıt iki 
mlıll kıdar kalorl vırı,... de terıyal 
olmayınoa onun iki mlıll 11kır yemek 
mUmkUndUr. ite gıllncı onun kalorlıl 
satın tekerle hımın hemen baıba ... 

l'akat gıdılal'da muvazene ve vlta· 
l'lnlırlı mad nler m111lolerl çıktıktan 
lönra yemek bahel çok dellfl"lıtır. Harp 
eden memlıkıtlordo gıdaların bazı ç•· 
tltlorl azalınca o m1Hlelıro 9ok ıltom• 
mlyet vermek zaruridir. Tırıyıl} ve et 
habırlerlnln dı eıklaımaeı ondan llerl 
gellyor. 

Tırıyalının ehemmiyeti hım yalın· 
dan, hem vltamlnlerlndendlr. IUr lnea• 
na, hiç hareket etmeden yalnız yı .. mık 
için ıDnde 11100 kalorl ıızımdır. Bunu 
bllfarz oadeoo tekerle temin etmek ka· 
bll olur. Fakat yılnız 11ker veya un 
yel'8ı o kadar kalorl bulmak için 2000 
kılorl verecek kadar yemılldlr. Yemez· 
H aolula kal'fı mukavemet edemez. 
Gıdalar ara11nda mutlakı muvaı:ene 
bulunmaaı !Uzumu kanunlarına gire, 
lnunın hareket için .. kor, ıeınmak ve 
vUcudUn tablf hararetini rıtuhıfıza et• 
mık için de yıl yemeel llzımdır. 
Yıl yerine Dçto bir fazla kalori vere• 

oek ıeker yemek harp zamanında cld· 
dlyotle dUıUnUleoık bir meeıle olmakla 
beraber .. kır pık bol olup dı o k•· 
dar ince h ... ba bakmamak mDmkOn 
olu blle, vUcut kındlelno IOzumlu olan 
yal kalorlelnl .. kerden oıkarırkon az 
ook bozulaoaktır. •ozulmuı vOcut, o• 
nerJI aarfetmnlne yotl11eek kadar ... 
kor bul• da ıent iyi lıllyemez. 

Tereyalı yerine zeytlnyalı, bııka n•· 
batf yal yeelnler, dlyeoekılntz. O da 
yal, bunlar da yıl. hattı aaıl yı!llı mld• 
dolerl terıyalındın dıha yOkeek nlı· 

bette. O zaman da vitamin m ... ıeıl 
kendini ghterlr. Tıreyılındakl · ılm· 

diye kadar blldlllmlz ve belki daha bl· 
lemedlllmlz . vltamlnlerl ondan batkı 
hl9blr yal veremez. 
Hıngl vltamlnlor oldulunu yazarık 

blldlllnlz l'Ylerl tekrar etmlyoc•!llm. 
l'ıkıt, m8fhur tereyılı memleketi olan 
Dınlmarkada lteklmlerln yaptılrları in· 
cı heupları gire hergDn odam baıına 
kırk gram tereyılına !Uzum vardır. 
Bunu o memleketln teroyallı,.ına bir 
roktlm aanmayınız. ÇUnkO bu ince he· 
aaplır o memlekette çıkın bir eılgın 
tk haııtalılı Uzırli'ıe yapılmıpır. Daha 
oonra Amerikalı vitamin mUtohau111 
hekimler de bu h-pları taıdlk etmlı· 
lordlr. ln .. n devamlı eurette, gUndı kırk 
ıram toroyalından mahrum kalıru o 
tla haatalılına tutulmak lhtlmall ~ok 
olur. 

lu kadar ki, herıDn o kader tereya • 
lı yemek Adetiniz dılllu, meraklanma· 
yınız. ÇOnkU bizim aadoyaO dedlllmlz 
ve yımeklorlmlze kattılıınız yal da te• 
reyıOıdır. Bizim memleketl111lzde çiy te· 
rıyalından hiç yomlyenlır blle eade· 
yaldan, gUnde adam bııına kırk gram
dan, ook zlyıde yerler. a.dey•!ldakl 
vitaminlerin eıcıklıkta kaybolıca6ındın 
dı endlıı etmeyiniz, oUnkU onlar hıra• 
rette fakat ıçık havadı kaybolurlır. 

Plllv pl .. rken tencere dolu, kapılı da 
kapalı oluru plllvın yalında telef ol• 
mamıı hıyllce vitamin kılır- Bunun 
en iyi delili do bizde lyle ulgın bir 
haatalı6ın • tUkUrlor olıun • bulunma· 
maoıdır-

itin IOzumuna ıellnce, bu da Ndıco 
bir azot mHelHI dı!llldlr. itin insana 
';erdlll amlnll aıltlerl batka hiçbir a
zotlu yemek veronıez. Bunlar dı vUcu• 
dUn yapı tatları demektir. Yıkılan hDc· 
relorln yerine konulamaae vUcut zayıf· 
lar, erir. Geçen ıUn de yazmıpım, gUnde 
yUa aram ot insanı pollagra haatalıOın· 
dan korur, 

pçmek ve kon1r97e riJaset et ; 
mektir. 

Tepi xuvvetlne malik olan 
~ngre biri senato (Ayan) 

ve biri mebuslar meclisi olmak Ü· 

zere ild kurultaydan mürekkeptir. 
Ayan, her bir hükumetin teşri 
meclisleri tarafından - nüfusu ne 
olursa olsun her hükt1met için iki 
kişi olmak üzere • intihap olunur. 
Mebuslar, her hükt1metin nüfuı 

mıktan ile mütenasip olmak kay
diyle ve iki sene müddetle seçilir. 
Ayan ve mebusandan mürekkep 
olan kongre muayyen zamanlarda 
toplanır. Cümhurreislerinin bu za· 
manlar haricinde kongreyi içti • 
maa davet veya içtima vaktini te
hir etmeleri evvelce memnu iken 
sonralan bu yasak kaldınlmış ve 
kongreyi fevkalide olarak topla -
mak salilhiyeti kendilerine bahşo
lunmuştur. Cümhurreisleri kon • 
grece kabul olunan · kanunlan'1 
tatbikini, bir daha müzakere edil. 
rnesini talep etmek suretiyle tehir 
edebilirler. 

Adli kuvvet cümhurreisi tara· 
fından kaydi hayat ile seçilen do
kuz hikimden mürekkep bir ali 
mahkemeye verilmiştir. Şimali A· 
merika Birleşik hükumetler an.ııı 

yasasının dikkate değer ve başka 
memleketlerde eşine tesadüf olun. 
maz bir cihetini teşkil eden bu ili 
mahkeme ittihada dahil bir hüku. 
metle diğer hükumet veya cüm • 
hurreisi ile kongre arasında ıhti

lif zuhur ettiği za~ hakem va
zifesini görür. Herhangi bir şah • 
sın müracaati ve istidası üzerine 
ana yasaya aykın gördüğü bütün 
kanunları ve kararnameleri feshet. 
mek hakkına maliktir 

G örülüyor ki Amerika ana ya-
sası üç kuvveti seçilnfe he

yetlere vermipe de parlmanta • 
rizm usulünü tesis etmemiştir. Bu 
kanuna göre Cümhurıelsinln hak. 
lan ve sallhiyetleri meşruti hükti. 
met krallarının salilhiyetinden çok 
fazladır. 

Bu ana yasa 1789 senesi mar -
tında tatbik edilmeğe başlandı. 
İlk cümhurreisi Washington oldu, 
dört yıl bu vazifeyi gördükten 
sonra tekrar intihap olundu. Bu 
mücldetia ..sonunda: üçüacü defa o
larak yine seçildi ise de kabul et
medi. Bu suntle ayni zatın üç de. 
fa reis seçilmesi viki, fakat bir 
zatın üst üste üç kere riyaset mev. 
kiini i§lal etmesi "gayri vaki" ha· 
lini almıftır. 

Yer yüzünde hiç bir kanunue· 
sasinin Amerika Blrleıik hükt1 • 
metler ana yasuı kadar iyf netice 
vermediği iddia olunabilir. Çünkü 
bu kanun ile idare olunan Birle • 
fik hüktimetler elll yıl içinde • ya 
satın almak, ya harp yolu ile ilhak 
edilmek suretiyle - altı milyon ki
lo metre murabbaı gen~liğinde 
toprak kazanmış ve bugün A vru
panın onda sekizi kadar genısle • 
miş bulunuyor. (1790) da yeni dev. 
letin nüfusu ancak dört milyon i· 
ken bugün yüz otuz milyondur. 
İktısat bakımından gösterdiği te -
rakki ise akla durgunluk verecek 
derecede büyüktür. Bu hakikati 
anlamak için Amerika Blrlefik hil
kumetler ticaretinin 1870 te dört 
milyar dört yüz milyon dolardan 
ibaret iken bugün yirmi üç mil • 
yara baliğ olduğunu düıünmek 
kafidir. 

A merıxada belli başlı iki fır. 
ka vardır: Cümhuriyetçi . 

ler, demokratlar, Cümhuriyetçiler 
merkeziyet usulüne, federal hü • 
kıl.metin üstünlüğüne, himaye usu
lünün son derece tfddetle tatbiki. 
ne, dıı politikada emperyalizme 
taraftardır. Müstemleke bulmak 
ve almak ister. 

Demokratlar, Birleılk hüktL. 
metlerden her birinin hükümran· 
lık hakkına riayet edilmesini. ik· 
tısat siyaseti güdülerek umum! 
masrafiann azaltılmasını, idare 
suilstimallerinin menini, mutediJ 
gümrük tarifesi yapılmasını um • 
de edinmiştir. İnhisarlara, •spekiı. 
lisyon mdamelelerine düşman ol. 
duklanndan tröstler aleyhine ha -
reket etmek isterler. 

Bugünkü cümhurrelsl Roose -
velt demokrat fırkaya mensup • 
tur, son derece dynamique bir şah. 
siyettir. Kongre ile ekseriya ihti ·
llf halinde bulunmasına rağmen 

bir çok mühim iıler baprmış ve 
ild kere reisliğe intihap oluıµnuı· 

R•!!»tm 
Romanyadaki 
Hadiseler 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Rumen Baıvekili Calinescunun 
katlini müteakip, ihtilal hare. 

ketlne teşebbüs eden 300 Demir l\lu. 
hafızın öldürüldüğünü gazetelerdu 
okuduk. Romanyadaki bu hidise, bü· 
tün Balkan memleketlerini büyük 
bir teyakkuza davet edecek mahi • 
yettedir. 

Romanya hüktlmetl bu hadisede 
harici bir tesir olmadıiını iddia ede
bilir. Bu gibi nazik devirlerde hiikô. 
metlerin, devlet adamlarının lifAyet 
ölçülü konuşmalan çok tabiidir, 
Berlln hüktlmeti bu cinayetin, ve bu 
lhtilll hareketinin lnglllzler tarafın. 
dan tahrik edildiğini iddia edebilir, 
Harp halinde devletlerin mesuliyeti 
birbirlerine yüklemek istedikleri de 
tabiidir. 

Fakat hadiseler karşmnd:a hft • 
küm vereceiimiz zaman, bcyanata

ve iddialara dejil, hldiselerir. makah 
line bakanz. Demir Muhafız teş • 
kilitınm 1933 tenberi kimler tara • 
fından teıkil edlldijini, kimlerden 
yardım gördüğiintl biliyoruz. Bu bL 
dlseyi de ferdf bir hidise olarak ka· 

bul edemeyiz. Siyasi cinayetlerin, 
ileri sevkülceyı hareketlerinin müj-

decisi oldufunu da biliriz. Cihan 
Harbi bir Arşidükün Sırbistand1t 

öldürülmesini müteakip başlamıştı. 

DeUusun ölümü, Avusturya istilası. 

nın habercisi oldu. Kral Aleksandnn 
Fransada katli, Yuıoslavyada nazist 

bir hüktlmetin bat• getirilmesi, Ya. 
ıoslavyanın Fransa ile münasebet • 
lerinl kesmesiyle neticelendi. Her si· 
yul cinayetin tahtında müstetir bir 
manuı vardır. 

Rumen baıvekillnin Biikreıte 
katlinden, Demir Muhafızl:ınn •nar-

tiat hareketlerinden sonra Roman • 
yada bir nazi ihtilaline teşebbüs e-

mareleri sezeriz. Hüktimet bugfln i. 
çin bu ihtilali karplamq v~ziyette • 

dir. Fakat tehlikenhı ne derem~ 
kadar ıeçtiibıi tahmin edemeyiz Po. 

lonyadan dönen askerlerin tamamOe 
ıarp cephesine mi teveccüh, ~oksa ce 

nubu prkiye dotnı bir harekete ml 
teveaatll edeceil yilade yüz muhal • 
kak dejildir. Bu,Un değilse bile, ya. 
nn böyle bir vaziyetin tahaddüA et-

miyecetfni de iddia edemeyiz. Snv • 
yet Rusyanın Romanya hudutlaıını 

kapatmuı, böyle cenubu ~rkiye 
doj'ru bir inişe demir bir set çekmlt· 
tir. Fakat yann cephelerde matıa • 
biyete uj'rayan alaylann böyle bir 

akın yapmıyacatı henUz belli deill. 
dir. Bu vaziyetler karşısında hiltfln 

Balkan memleketlerinin, siyui eti • 
ket ve nezaketi kenara bırakank 

ciddi tedbirler alması hldisel•rln 
lc'bar ettiği bir zarurettir. Nazi nil • 
veleri Balkanlarda tahmin edildi • 
jinden kuvvetlidir. Fırsat baldak • 

lan sün bu sibi komplikasvonlar Y•· 
pacaklan da 1933 tenberi geçirdiAI • 
mlz tecrübelerle ubittir. 

Bucüne kadar Balkan d9v)etleri 
devletlerle siyasi milnasebetlerlnl 

bozmamak endif91i ile, ve slyut 
tazyikler karşısında nazi f aallvetJe-

rine ıeniı hudutlar bıraktıl~r. R" • 
,Un bunun cezasını çekiyorlar. Ya • 
nn daha büyük felaketlere maruz 
kalmamak için, istisnasız bütün "8L 
kanlann ba teşldlitları kökiindea 
yok etmesi ilamdır. Çok sıkışık gUn
ler yaııyoruz. Saat on ikiyi de!ll, i· 
kiyi, üçü de ıeçtl. Şafak .c;kflyor 
Gök ,Urültüleri, şimşekler, ve kor • 
kunç aatnaldarla iline erişmek i"l>te. 
miyonak, kati ve ciddi tedbirler al. 
mamız lizımdır ... İster galip, f11ter 
mafltlp bir Almanyanın. son tuha' • 
turacatı ateı bu sibi ihtilillerdlr. 
Bu nazl ihtilillerinln arkasından da 
çok daha büyük komplikasyonlar ıe· 
lebilir. 

tur. Onun bitarafiık kanununda 
değişiklikler yaptırmak istemesi
ne karp kongrenin vereceği ka • 
rar, Avrupadaki harbin seyri üze. 
rinde ehemmiyetle müessir ola • 
caktır. Onun için medeni dünya • 
nın gözü Avrupadaki harp cephe
lerinde ise kulağı da Vaşingtonda· 
ki kongreye çevrilmiştir 
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Sovyet işgali Tamamlanıyor 
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lain'in son nutkunu hatırlatmakta ve 
onun bu nutkunda Polonyaya karşı 
verilen teminatın mutlaka yerine ge
tirileceğini ve Avrupı:ı.da tecavüze 
son verileceğini anlatan kısımlarını 

tebarüz ettirmektedirler • 5 - Şitncliye kadar Sovyet Rus. ....~ 
ynyı tanımıyan Yugoslavya, Sovyet i 
Rusya ile siyasi münasebetler tesis i 
etmiştir. t 

6 - Balkan devletleri, iktısat ba- ! 
kımından en çok Almanyaya bağlı ! 
olmaktan kurtulmuş, Sovyet Rusya ! 
ve bitaraf İtalya ile iktısadi münase
betlerini takviyeye imkan bulmuşlar j 
dır. Nitekim Bulgaristan da Sovyet 
Birliği ile yeni bir ticaret muahede. 

Sovyet Tebliği ı PARISTE: 

Moıkova, 24 (A.A.) - Bu sabahki 

1

. Paris, 24 (Hususi) .::.... Yarı resmi 

si yapmış bulu~makfodır. 
Alnaşma hakkında verilen malu

mata göre, Sovyetler Birliği, Bulga. 
ristanın Almanyaya yapmakta oldu
ğu ihracatın üçte ikisi nisbetinde 
mal alacak ve iki memleket aras111-
daki ticari münasebetler daha iyi i~
ler bir hale konulacaktır. 

Sovyet Kurmay tebllill: mahafil, İtalyanın 3ulhe taraftarlı. 
Kızılordu kıtaatı, Sovyet ve Alman ğını takdir etmekle beraber, Fran-

hUkQmetlerl tarafından tesblt edilen sanın vaziyetini tasrih etmiş olduğu.. 
hudut hattına doğru llerlemei\e başla· t nu, bu vaziyetin hiç bir tadile uğra-
mıı;tır. 1 mıyacağını söylüyorlar. 

Bu kıtaat Gorodok ve Stryj'I işgal 

1

. ·. 
eylemlı ve Blalistok, Brestlltovsk, Siyasi mahafil, İtalyanın bitaraflı-
Koveı, Vladlmlr, Vollnıkl ve Lvov hat· ğını muhafazaya devaın edeceğjni 
tının garblne varmıılardır. kaydetmekle beraber, Mussolininin 

Alman Tebliği 4 bir gün İtalyan mill<:?tini mühim kat rarlar vermek için çağırması ihtima. 
Berlln, 24 (A. A.) - Tebliğ: ! linden bahsetmesini de ehenınü-tle 
Şark cephesinde Alman kıtaatının l telakki etmektedir. 

Polonyada tesblt edlfen hudut hattına l 
doğru hareketi normal bir surette Gazetelerin telıirleri 

* Diğer taraftan, Almanya ile Sov- I 
yet Rusya arasındaki münasebet12r, I 
ve Polonyaya karşı hattı hareketleri j i 
burada, uzun speküH'ısyonlara sebe- ! 
biyet vermektedir. Bazılarına göre, ı İ 
Polonyanın taksimi harbin başlama- İ 

devam etmektedir. Çevrilen Praga ve Mussolininin nutku üzerine .Mar-
Madlin gelıirferinden gelen l . elı mülte· I 
ellerinin adedi son günlerde artmıştır. I· celpays, Exelsior gazetesinde ŞU sa-

Deniz kuvvetlerimiz, Hela yarıma- ı tırları yazıyor: 
dasındakl Leh mevzllerlnl tekrar ateş "Duçe bir takslm dokuz tarihll bitaraf-
altına almıştır. lık deklarasyonunu idame etmekle bera-

BUtün 9ark cephesinde Alman kıta• da henilz kollektif bir' şekilde harpte bu-

sından mukaddem düşunülmü3 ve '1 
kararlaştırılmıştı. Bazıların l. göre 
de, yeni vaziyeti Polonya kuvvetle. 
rinin Alman istilası karşı:;ında sürat- • 
le inhidamı hazırlamıştır. 

Berlln, 24 (A.A.) - Tebll~: 

1
. ber "Polonya tasfiye edilmi~,. ve Avrupa-

atının teeblt edllen hudut hattı Uzerln· lunmadığı için Polonya ihtil~fının hUA. 
de hareketi munt~zam bir surette de· t 
vam etmlvtır. Tomaszov • Amoscru· ~ 
deo arasında, cenuba do!iru hattımızı i 
yarmak latlyen dUtmanla muharebe t 
cereyan etmektedir. Düımıının bir kıs· l 
mı Zamosc'un batı cenubund~ muha· ı 

"mevzii,, bırakılabileceği zannt'ldadır. 
Şüphesiz Almanyanın arzusu budur. Fa

kat Avusturya ve Çekoslovakya<in acı tec
rübelerden sonra ihtnaflann "mevzit bıra
kılması,, nın ne demek olduğu malumdur. 
Bu, kuvvetli bir devlet için küçült devlet
leri birbiri ardınca, büyük pasifik devlet
lerin gözü önünde imha imkanı demektir. 

Gazetelere Göre 
Londra ve Fransız gazeteleri, Po

lunyanın taksimi ile meşgul olmak
ta devam ediyorlar. 

Petit Journal diyor ki: 
"Almanyada bütün ordu ve diplomasi 

ananelerinin Hitleri Rusya ile rrı~mkiin 
olduğu kadar sıkı bir ittifak akdine sü
rüklemekte bulunduğu keyfiyet:ni şüphe
siz gözden uwk tutmuyoruz. 

Fakat bu ittifak, Alman hegemony:ısı

nın gayelel'inl tahakkuk ettirmek için der
pi cdılmi tir. Bu gayelerin terkedildiğini 
di.ışfinmt>k gültinçtür. Yalnız görUncn ~udur 
k, JUtler, bu gayelerin tııhakkukunu ko
l l ştırmak şöyle dursun, teş\·l~ etmis
tir-. ilh::ıkika Almanya mn'tsatlıtrın;ı eri~
mek için Polonya taksiminde Sovyetlere 
bilhnssa cenupta verilen parç::ıyı a7.altma
dığı takdirde Macaristan Ü7.erine gittikçe 
daha fazla bir tazyikte bulunmnsı ve ş:ır
kn dogru akış siyasetini Karadenize doğru 
tevcih etmesi H'ızımdır ki, bu da nomanya 
ve Balknn devletlerinin heyeti umumiye
si üzerinde pek· ciddi bir tehdit teıikil ey
lemektedir." .. ' 

Epoque de şunları yazıyor: f""" 

"İki ş1ktan biri: Ya Ruslar Al
n11;nları bilhassa maden bakımından 
ehemmiyetli bir surette beslcmeği 

vadetmişlerdir. Ancak Ruslar şu an. 
da fazla ihracat yapac:ık mevkide gö
zükmüyor, yahut ta İngilız abloka
sının intizardan çok fazla tazyik ve 
tehdidi altında kalan nazi htiklımeti 
kendini her ne pahasına olursa olsun 
kurtulmak istediği tehlikeli bir va. 
ziyette görmüş ve biraz da nevmit 
bir şekilde elindeki bütün ktığıtları, 
hep birden masanın üzerine atmış

tır. Zira, üç hafta zarfında "şarka 

doğru,, rüyasına veda etmek Hitle. 
rin izzeti nefsi için peK ağır bir dar. 
bedir. 

Her halde, Hitler uğraşacak, iki 
cephe karşısında kalmamak av:ınta
f ını müthiş bir bedel mukabilinde sa
tın almı.ştır.,, 

* Alman ajansının bildirdiğine göre, 
Sovyet hükumeti Polonyadaki eski 
ıefaret ve konsolosluk memurları 
hakkında henüz bir haber alamamış
tır. Yalnız eski Varşova büyük elçisi 
ile atasamiliter Rusyaya dönmüşler
<iir. 

* 
Moskova, 14 (A.A.) - Estonya Ha

rıciye nazırı Setler, dün akşam Mos. 
kovaya varmıştır. 

Şark Cephesinde 
Son Vaziyet 

Londra, 24 (Hususi) - Varşova 
bugün yirmi gündenberi devam e
den muhasaranın en çetin gününü 
geçirmiştir. Almanların yüzden faz_ 
a ağır topu şehri mütemadiyen bom 
bardırnan etmiş ve bu yüzden bin 
kadar sivil maktul dü~ml.iştür. Bor.ı
bardıman esnasında 3 hastahanenin 
yıkıldığı da haber verilmektedir. 

Berlinde, Alman başkumandanlığı
am buaün nesrettil!i uzun bir teb • 

sara edllml,, diğer bir kıamı da halen 
Sov,IU!lt kıtaatının bulund;.ığu şark ta· 
rafına doj:iru çekilmektedir. 

Garp cephesinde topçu fAallyetl ol• 
mu§tur. Düımanın hücumları tarde· İ 

ı dllmiıtır. t İ ........... ~· ........... .............. 
liğde Polonya harbi sırasmda Alman
ların 500 bin esir, 1200 top aldıkları 
ve bütün Polonya hava kuvvetlerini 
imha ettikleri bildirilmektedir. 

Taarruz Püskürtüldü 

Varşova etPtntiltasında, Almanlar, 
Vistülün sağ sahiline hücumlarda bu 
lunmuşlarsa da bu hücumların hepsi 
geri püskürtülmüştür. 

Modlin mıntakasında da şiddetli 
muharebelere durmadan devam olun 
maktadır. Varkmanın ve Modlinin 
müdafaasına devam edilecektir. 
Varşova belediye reisi Starzynski, 

telsizde yeni bir nutuk söyliyerek, 
Varşova halkını mukavemetu azim. 
le devam eylemiye davet etmiştir. 

Starzynski, Alman tayyareleri tara
fından atılan "kötü bir lehce ile., ya
zılmış beyanamelerden bahse0.lerek 
demiştir ki: 

"Bu beyannameler Almanların ken 
dilerine bir çok zayiata ve mühim 
malzemeye mal olan bir mukavemete 
bir an evvel nihayet vermek ihtiya. 
cında olduklarını göstermektedir.,, 
Diğer taraftan Heler yarım ada

sındaki Polonya müdafılı::ri Alman. 
1arın deniz bombardımanlarına ma.. 
ruz kalmışlardır. 

Mareşal Göringin dün Var~o\•anın 
şimalinde hava ordusu cephesini zi
yaret ettiğini, D. N. B. ajansı bil
dirmektedir. 

* Bükreşten alınan bir habere göre, 
Polonya reisicümhuru Mosciski, şu 
günlerde Fransa veya İngillereye 
geçmek üzere Romanyadan ayrıla • 
caktır.Ancak hareket tarihi hakkın
da hiçbir malumat alınamamıştır. 

* Macar hükumeti, hududu geçen 
milliyetçilere ait, mii.himmat, harp 
malzemesi, at, katır, boynuzlu hay
van ve araba veya otomobillerin eş
has tarafından satın alınmasını ya. 
sak etmiştir. Bu yasağın hilafına ha
reket edenler iki ay hapis ve BOO lJen 
gö para cezasına çarptmlacak ve sa. 
tın aldıkları esva müsadete edilecek

tir 

'Amerika sahillerinde 
tahtelbahirler 

Meksiko, 24 (A.A.) - Vera - E
ruzdan bildiriliyor: 

Arturo vapuru Puntadelgato açık. 
larında hangi memlekete mensup ol
duğu bilinmemiş bir denizaltı gemi. 

si görmüştür. 
Alvarado ve Coatzcoales limanla-

rına da ayni mahiyette haberler gel

miştir. 

Fransa, Romanın geçen ağustos ayının 
son günlerinde yaptığı Allcenabane teşeb
büslerden dolayı İtalyaya karşı minnettar
dır. Bu minnettarlık, Fraruıız hükQmeti ta
rafından 1-9 tarihinde İtalyaya gönderilen 
notada resmen ifade edilmiş bulunmakta
dır. Bu tarihtenberi beynelmilel v.aziyeU 
esasından değiştiren hadiseler vuku bul
muştur. Almı:ınyamn seferberlik b:ılinde 

gafil avlanatı Polonyaya karşı tamamen 
haksız ve sebepsiz taarruzu Fr::ınsa ile İn
giltereyi kendilerini Alma."\ya n~ h'lrp ha
linde telakki mecburi.Yetinde tıırakrruştır." 

BERLINDE: 

Berİin, 24 (A.A.) =. D. N. B. bil
diriyor: 

Völkischer Beobachter gazetesi, 
Mu:rsolininin nutku hakkında şunla. 
rı yazıyor: 

"Mussolininin kati sözünü söyle
meden sükutu terketmesinin bir se
bebi vardır: İtalyan milleti diinya in
kişafını dikkatle takip etmektedir. 
Buna binaen faşist İtalya işlerin 
sejrindeki alakasını asla kesmemiş
tir. Bilakis saatine intizaren teyak. 
kuz halinde bulunmaktadır. Bu saat, 
iki garp devleti Duçenin kendilerine 
söylediğini dinlediği takdirde, barış 
saati olabilecektir. Duçe "tarihin ve 
milletler dinamizmasının mahkum 
ettiği., Versay Polonyasını' ihya te
şebbüsünün tamamen batıl bir şey 
olduğunu izah eylemiştir.,, 

lzmitteki Güreı 
Müsabakaları 

tzmit, 24 (A.A.) - Eskişehir, Bur
sa, Bolu ve Kocaeli bölgeleri güreş
çileri arasında Türkiye serbest güreş 
grup bi°rinciliği müsabakalarına. bu
gün saat 14 te halkevi müsamere sa. 
lonunda başlanılmıştır. Bu müsaba
kalara iştirak edecek olan bölge bi
rincisi güreşçiler, bu sabah saat do
kuzda halkevinde toplanarak toplu
ca Cümhuriyet meydanına gitmişler 
ve Ebedi Şef Atatürkün heykeline 
merasimle çelenk koymuşlardır. 

Yapılmakta olan müsabakaları ka. 
Iabalık bir seyirci kütlesi takip et -

mektedir. 

Japonyanın Paris Elçiliği 
Paris, 24 (A.A.) - Sawara'nın Ja

ponyanın Paris büyük elçiliğine ta~ 

yini diplomasi mahfellerinde mem-

nuniyetle karşılanmıştır. Japo'l.ya. 

nın uzun zamandanberi münhal bu

lunan Paris elçiliğine birini tayin 

hususunda gösterdiği süratin büyük 

bir manası olduğu kanaati izhar edil

mektedir. 
Japonya ile Fransayı müştereken 

alakadar eden bütün meselelerin 
bundan böyle süratle tetkiki imkan 
dahiline _girmiştir. 

lzmirdeki Zelzele Faciası 

lzmirde Dün Gece de 
Şiddetli Zelzele Oldu 

it 

.... 

SOVYETLER 
Polonyaya 

Niçin Girdiler? 
(Başı 1 incide) 

lan Hitler Sovyetlerin bu temayü. 

!ünden istüade etti ve bilinen Sov

yet • Alman ademi tecavüz misakı 

meydana geldi. Şüphesiz ki Sovyet. 
ler bu misakı irazalarken Hitlerin 

şarka eoğru siyasetinden vazgeçtiği

ne inanmış değillerdi. Ona göre ihti. 

yati tedbir almak lüzumunu hissetti
ler ve Şarki Polonyanın .işgali için 

Almanyanın muvafakatini nldılar. 

2- Hitler bu teminatı vermek
te tereddüt etmedi. Çünkü 

onun bu defaki hedefi Polonyada 

Danzig ve Koridoru işgal ettikten 

sonra harbe girmiyeceğine emin ol. 

duğu garp devletlerine sulh teklif et

mek ve yine bir Münih konferansile 

muradına ermekti. Bu takdirde Sov
yet Rusyanın şarki Polonyayı işgal 

etme~ine imkan hasıl olmıya~ak, fa

kat o da Sovyet • Alman ademi teca. 

(Başı 1 incide) 

şesi de başlamıştır. Kızılayın Etime. 

suttaki deposundan gönderildiği bil

dirilen 300 çadır henüz gelmemiş

tir. 

milyon liradan 
mektedir. 

vüz misakını bir tehdit vasıtası ola

fazla tahmin edil- rak ıiullanabilecekti. 

Kaymakam ve zabıta memurları 

çadırlarda vazüe görmektedirler. 
Diğer resmi dairelerin faaliyeti şim
dilik durmuştur. Maddi zarar, bir 

Kızılay, evlerinden giy~cek bir şey 
alamadan kaçanlara giyecek eşya ve 
hastalara da ilaç tevziine başlamış. 
hr. 

İlk olarak Ankaradan yola çıkarı
lan 300 çadıra ilaveten ıoo çadırın 
daha gönderilmekte olduğu haber 
veriliyor. 

Romanyada Tevkifler 
Gittikçe Çoğalıyor 

Calinescu'nun tabutu hazırlandıktan sonra 

(Başı ı incide) 1 Geniş tevkiller yapılıyor 
nazeyi güzergahta yığılan kesif halk Demir Muhafızlardan, irnha edi-
kütlesi selamlamış ve bu esnada as- lenlerin sayısı 350 ye varmıştır. p 0 _ 

keri müfrezeler ihtiram merasimini lis ve jandarma şüpheli bir cok kim-
. d t seleri tevkif etmiştir .. şehir ~e cı"varı yaparken cenaze alayı üzerın en ay. 

şüpheli kimselerden temizlenmekte. 
yareler uçmuştur. Ta.butn hamil bu- dir 
lunan tren öğle vakti gardan Curtea

ya hareket etmiştir. Defin merasimi 
orada yapılmıştır. Halle cenazeyi ga.. 

ra kadar takip eylemiştir. 

* Kral Karol müteveffa Başvekil Ca

linescu'ya Romanyanın en büyük ni.. 

şanı olan birinci Karol kordon nişa. 

nının vefattan sonra verilen rütbesi
ni tevcih etmiştir. 

.. 
Bükreş, 24 (A.A.) - Havas bildi

riyor: 

General Argeseanu kabinesi bir 
çok siyasi şahıslar ve gazeteciler ta
rafından Calinescu'nun cenaze mera. 

simi ve lüzuinlu olan tenkil hareketi 

müddetince asayiş ve ni.zamı temine 
memur muvakkat bir hl.ikfünet ola
rak telakki edilmektedir. 

SelcSnik Fuarına iştirak j Trabzondan ihraç 
Eden Milletler Olunan Fındıklar 

. S~l~nik, 24 (A.A.) - Atina ajansı 1 Trabzon, 24 (A.A.) _ Ağustosun 
bıldırıyor: . son iki haftasında dış memleketlere 

Matbuat ve Turızm müstecıarı N" ı .. .1 . -s ı. gonderı en ıç fındıklar 40-45 kuruş-
kulidis. 14 üncü Selanik fu:ırının ki.i- tan satılmıştır. 

şadı münasebetile söylediği bir nu- Bugün limanımızdan kalkacak o

tukta, fuann çok çetin olan bugiinkü lan vapura yüklenen iç fındıklar Iop 

umumi vaziyet içinde açıldığını, bu- 30 ve 31 kuruştan ve yüzde elli iç 

nunla beraber Yunanistaıun pasüik veren kabuklu fındıklar ela borsada 
mesaisine ,devam eylediğini ve bu 13 kuruştan muamele görmüştür. 
zorlukların fuarın terakk" . 1 -o--ısıne enge 
olamadığını söylemiş ve bu sene ya- Alexi Carrell, Fransız 
bancı memleketlerden Almanya, Bul Ordusunda Vazife Aldı 
garistan, Finlandiya, İtalya ve Tür- Paris, 24 (Hususi) _ Fransa hü. 
kiyenln fuara iştirak ettiklerini ve kumeti, suni kalb tecriibeleri ile bü-
bu suretle f b tün dünyada tanınmış olan profesör uarın tamamen hususi ir 

A •kt Alexi Carrell'i bugün mnhiyeti he. 
mana ı ısap eden bir müessese ha-

nüz anlaşılmıyan askeri bir vazüeye 
line geldiğini k ydetmiştir. tayin etmiştir. 

Fakat hadiseler onun tahmin etti. 
ği gibi inkişaf etmedi. Garp devlet
leri, Hitlerin tecavüzüne karşı lakayt 
kalmadılar. Polonyaya verdikleri sö. 
zü tuttular ve harbe girdiler. Alman 
orduları Polonya toprak1arında iler
lerken yapılan sulh teklifi tecrübele
ri müsbet netice vermedi. Polonya 
orduları da harbi kabul etmeksizin 
içerilere çekildiler. O vakit Hitler 

emri vakii kabule mecbur oldu. Po. 
lonyanın içerilerine kadar yürüdü. 
Halbuki Polonya ordularının muka
vemeti kırılınca Alınan orduları ko
laylıkla Sovyet hudutlarına varabilir, 
orada Polonyalıların evvelce Rusla
ra karşı yaptıkları tahkimatı ele ge. 
çirebilir ve sonra da Sovyet Rusya 
aleyhinde yürümek için garp devlet
lerine sulh teklif edebilirlerdi. 

Sovyetler, bu tehlikeyi önle:nek i. 
çin, Hitlerin tahmini:ıden fazla bir 
süratle, derhal şarki Polonyayı işga. 
le teşebbüs ettiler ve Alman·ordula· 
rı Vistülü geçinciye kadar onl~r Uk
rayna ve Beyaz Rusya vilôyetlerinı 
işgal ettiler. Bu suretıe Almanyayı 

Sovyet hududuna varıp orada hakim 
bir vaziyete gelmekten menetmiş 

1 
oldular ve Alman ordularına ŞDrk 
yollarını kapadılar. 

Buraya kadar verdiğimiz izahat 

Sovyet Rusyanm şarki Polonyayı iş

galini anlatan sebeplerden yalnız bir 

ikisidir. Diğer sebepleri ve bu jşga. 

lin neticelerini de yarınki yazımıza 
bırakıyoruz. 

"ANKARA RADYOSU 
TDrkiye Radyodifüzyon Postalan 

Tiirkiye Radyosu Ankara Rad\·osn 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcıı. 20 Kw. 

T. A. P. 31.70 m. 9456 Kc.1 20 Kw, 

Pazartesi, 25. 9. 1939 

12.30 Program ve Memleket sııat ayarı, 
12.35 Türk milziği (Pl.), 13.00 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteiroloji haberleri, 
13.15 - 14.00 Müzik (Karışık program Pl.), 

19.00 Program ve memleket şnat ayarı, 
19.05 Müzik (Oda müziği - Pl.), 19.30 Türk 
mil7.iği (Fnsıl heyeti), 20.15 Konut:ma 
(Milli musiki serisinden Fransız müziği: 
Halil Bedi Yönetgen tarafından), 20.30 
Memleket saat ayarı. ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20.50 Türk müziği. Okuyan: Mü
zeyyen Senar. Çalanlar: Vecihe Daryal, 
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 1 -
Suzinılk peşrevi, 2 - Arif Bey: Suzinak 
şarkı (Beni bizar ederken), 3 - Nuri 
Şeyda: Suzinak şarkı (Sevdim seni ben), 
4 - Ari! Bey: Suzinfik şarkı (Aşkınla yan
maktadır), 5 - Kemal Niyazi Seyhun: 
Kemençe taksimi, 6 - Dede: nnst §arh.-ı 

(Karlı dağı a§tım da geldim), 7 - Dede· 
Rast şarkı (Çalıma bak efede), 8 - Rast 
saz semaisi, 9 - Halk türki.ısil (Alıverin 

bağlamamı), 10 - Halk türlcsü (G:u·i9 
anam), 21.30 Konuşma (Doktorun saati), 
21.45 Müzik (Neşeli müzik (Pl.), 2:! 00 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Nedp Aş
kın): 1 - Paul Holzner: Saksonya dans
ları, 2 - Niemann: Zenci dansı. 3 - İtalo 
Azzoni~ Sabah şarkısı, 4 - Karı Föderi: 
Viyana şarkısı, 5 - Felix Glcsmer: Sabah 
sel~mı (Fıınte7.İ), 6 - Valtcr Bı:>rcncrt: 

Bir gecenin romanı (Vals), 7 - Fclıx Gles
mer: Sar nehri lrnnarlarında, 8 - Puccinl: 
Toska, 23 00 Son aj:ıns haberlcrı, ziraat 
esham - Tahvilftt, kambiyo - nukut bor
sası (Fiyat), 23.20 Mlızik (Qızband - Pl.) 
23.5S - 24.00 Y11rınki program. 



25. 9. 939 

lıtanltul Levazım Amlrlljinden Yerilen: Harici 
Askerf Kıtaatı ilanları 

1 - A§altda ih91e gün ve saatleri gösterilmiş on dört kalem erzak 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyonda mevcut olup her ,On Jôrülebilir. 
3 - Kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ihaleden 

bir saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. 
• - İstekliler hizalarında göaterilen gün ve saatlerde Glruunda as

keri satın alma komi'iyonuna müracaatları. (7150) 
Cinsi Mlktan Muham. Muvakkat İhale eiln Saati 

bede) teminat 
Ll. Kr. Lira Kr. 

Bulgur (açık) 32.000 3680 00 276 00 
Patates (açık 32,000 1600 00 120 00 
Nohut (açık) 11,500 1035 00 
Odun (açık) 150,000 2250 00 
K. fasulye (açık 21,000 2520 00 
Ku. sojan (açık) 10.000 500 00 
Yağ (kapalı) 10,000 11000 00 
Fındık kabu. (aç.) 100,000 875 00 
Sabun açık) 0.000 2680 00 
Arpa (açık) 8-1:,000 4200 00 
Ot (açık) 52.000 2600 00 
ttzüm (açık) 3.000 750 00 
Et (kapalı) '70.000 15750 00 
Saman (açık) 26,000 1040 00 

77 62,50 
168 75 
189 00 

37 50 
825 00 

65 62,50 
201 00 
315 00 
195 00 
56 25 

1181 25 
78 00 

... * 

2&.9.939 
25.9.939 
25.9.939 
25.9.939 
26.9.939 
26.9.939 
26.9.939 
28.9.939 
27 9.939 
29.9.939 
~.9.939 
29.9.939 
30.9.939 
30.9.939 

9 
t1 
14 
16 
9 

11 
14 
16 

9 
9 

n 
14 
10 
14 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 kuruş olan 25,000 ndet tı· 
lllar fırçası kapalı zarfla münakaııaya konulmuştur. İhalesi 27.9.939 ç~. 
şarnba günü saat 16 dadır. İlk teminatı20(S2 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesi 138 kuruş rn.ukabilinde Ankarada M. M. Vekaleti satın alma 
komisyonu reisliğinden alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklıt 
ınektuplannı ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankara. 
da M. M. Vekileti satın alma komisyonuna vermeleri. (390) (7121) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 kuruş otan 4000 adet termus 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 29.9.939 cumR günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 2550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 170 kuruşa An· 
karada M. M. Veklleti satın alına komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 cd maddelerinde 
gösterilen vesatlde teminat ve teklif mektuplal'lnı ihale saatinden be. 
hemehal bir saat evv~line kadar Ankarada M. M. Vekaleti S&tın alına ko-
misyonu reisliğine vermeleri. (392) (7125) 

* * Beher takımına tahmin edilen fiyatı on Ura olan 4000 takım rüzglr 
elbisesi kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. İhalesi 28 eylıll 
939 perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3000 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. dan 200 ku· 
nış mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 say.ılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupla. 
nnı ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın aL 
ma Ko. na vermeleri. (398) (7153) * * 

Eskişehirde yapılacak inşaata muayyen günde talip z.uh~ etmediğin· 
den yeniden kapalı z'U'fla eksiltmeye konulmuftur. Kefil bedeU '14,428 
lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 liradır. Kap8lı zarfla ekstltmesl 2.10.939 
pazartesi günü saat 15 de Ankarıfda M. M. V. v.tın alma ko,Jnisyonunda 
yapilllcaktır. Şartname ve proje ve keşif evrakı 375 kuruşa adı geçen 
komisyondan alınır. İhaleye gireceklerin bir hafta evvel Hava mtiste. 
p.rlığı altıncı şubeye müracaatla vesika almala# liillar. 411leıutft 
kanunun 2 ve 3 r.ü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını belli saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. ( 414) (7273) · 

*'* 
Aıatıda cinsi, miktan, fiatı tutan ve tlk temtnab yazılı )'Ulaf kapalı ıarfla satın 

alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi günü saat 16 da İzmitte tümen aatınal· 
rna Komlsyonundıı yapılacaktır. Şartnamesi her gün fstarıbul, Ankara EaldeelJ.ir 
Levazım Amirlikleri ve İzmltte t<lmen satınalma komisyonlıaında lftrülOr. Her mev
klin ih~acı QTı QTı müteahhitlere ihale edilebilir. Ve teminatları da Q'1'1 ayn alı· 
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ilk teminat ve teklif zarf• 
larını !zmitte tümen satımıtma komisyonuna vermeleri. "421,. "7325., 
Mevktı Miktarı Kilo Tutarı lık teminatı 

Lir• Llrı Ku -İzmit 115,600 5780 U8 H 
Ada 98,000 4900 167 DO 
Bolu 98.~ 4900 387 so 
Tuzla 880,000 35,700 16'17 ao 
Gebze 210,000 11,130 8M 75 

12,410 Jl70 71 

* * . . Manisa tilmen birliklerinin ihtiyacı olan 144,800 kilo kuru fasulye şerait ve evsa-
fı dahilinde satın alınacaktır. Kapah zarfta fhalesl 8-10-939 Pazartesi l(tnQ saat 
11 dedir. Hepsinin tutan 20,244 llra flk teminatı UU8 llra 30· lrunıştur. lstektnerin 
ilk teminat makbuz veıra rıaektuplarUe 2490 sayılı kanunun 1 ve a cU maddelerinde 
Yazıh vesikalarile beraber ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teklif 
DlektupJannı Maıdaada tllmen 1atınalma Komis)'onuna vemaelerL (421) ('1128) 

* * Aialıt!a cinsi, ftıfktarı, fiatı tutan ve tık teminatı yazıtı, bulgur kapab zarfla •· 
tın alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi günü saat 17 de İzmitte tümen aa
tınalma komiqonunda yapılacaktır. Sartnameei berl(ln İstanbul, Ankara Es~ 
levazım &mirlikleri ve İzmitte tümen satınalma komisyonlannda 16rülür. H..- mev· 
ldhı ihtiyacı ayn ayn müteahhitlere de ihale edflebllfr. Ve temfnatıan da ayn ayn 
ahnabWr. isteklilerin belli ııan ve aaatlncla ilk temınatıanm fhtfya eden kapalı 
sarGaruu &mitte Wmeo Nbnalma komil:ronuna vermeleri. ( 420) (7127) 
Mevkii Miktarı Kilo Tutllrı ilk teminatı 

--.. 
f zmir 
Ada 
Boİu 
'l'uzla 
Gebze 

35,000 
30,000 
30,000 
10.000 
12,700 

Ll'=}I Ku Lira Ku 

4375 
371SO 
3750 
1250 
1587 50 

321 
281 
281 
93 

119 

12,5 
25 
25 
75 
68,5 

14,712 60 1103 " 

it ... * *· apa.,. zart tmıH!e Edirne ıetn t,200,000 ldlo sert ve )'Um\1'8k buiday satın alı-
sıacaktır. Eksiltmesi 13-10·939 cuma arına saat 15 dedir. İlk teminatı 4050 lira· 
dll'· Bir ki\olwıun tahmin flatı 4 kuruş .fıO aanUmdir. Şartname ve evsafını ıörmelc 
f.lteyeııler ber gOn Edirnedeld asker! aııtın alma komisyonunda görebilirler. Ek• 
efltm~e llrecekler tik pey P81'8SJna Aft makbuzla bellf gün ve saatten evvel E-dlrD.._ utuı alma komiqonuncla bulunmalan Jlzmıdır. (446) (7fı75) 

* * AfYOll demiryol tamirat deposu fçln bir hanaar De buna ald su, elektrik t•lsatıa-
rıııın k&))aJ1 zarfla ihaleleri 11-10-939 euma günO saat 10 dı yapılacaktır. Keşif 
~ 78,927 Ura 88 mm., Dk ttmlnab 1031 11ra 89 ımruttur. Yapılacak banpr 
.e tesilabn proje ve keşfini ıörmek tstey enler her ıOn ve talip olanların ihaleden 
blt saat evvel temfnath teklif mektuplan nı 2490 sayılı kanunun 32, SS cO mac!de
ıertnfn larifatı dahilinde Afyonda Kor sa tın alma Jı:om1aonuna nrmelert. 

.. 449,, "7481,, 

* Ketif bedell ıe.sıı lira S2 kurut olan Ankarada Gut ~kulu huW •• tni•tr 
ırapalı tınrna ekıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-10-5139 cumartesi ırilnil saat U 
ltCfir. lı: teminatı 1937 Hrı 35 1nıruıtur ... rtnametf 192 lnml.. /mbrada M. M. 
V satın alına komisyonundan slmır. Eklil tmeye ıtrecekler:ln kaıdanl ~ ve 
.... •Yıla kaınuuaa 2 " ı el maddelerin.de JQılı belselerle ba slbi itlerle 

==================================================L:,- 7 • TAN 

Levazım Amirllii Satınalma Komisyonundan : 
Adet 

800 Keçe belleme 
800 Kıl kolan 
800 " yem torbası 
300 İp yular başlığı 
800 " " sapı 
300 Kıl gebre 
Yukarda yazılı altı kalem fnuytabiyen in pazarlıkla eksilbnesi 28-9-939 Salı gü

nQ saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amlrllll satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. (238) (7437) 

* * 150 adet trampet, 150 adet fifre alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26-9-939 Sah 
l(lnü saat 14 de Tophanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak· 
tır. Nilmune ve evsafı komisyonda görülür. İsteklilerin katı teminatlarlle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. • (234) (7449) 

* * Bir No, la Dikimevinde meYcat 4400 kilo beyaz pamuklu kırpnıtıdan çamaıır. 
tık bez yıptmlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29.9_939 cuma günü eaat 14 de Topha 
nede Amirlik satınalma komiıyonanda yapılacaktır. İmatiyenin kati teminatı 27 li .. 
radır. Şartname ve nilmaneei Ko. da kırpıntılar Defterdarda dlldmevinde sarilUlr. 
Sartnanıesinde yazılı ıeraitl haiz i1tetdilerin belli ıaatte Ko. na selnle-
leri (248) (7520) 

* * Bir ve iki No, la Dikimevlerbule birltmtiş otan 101033 kilo yünlü kırpıntı verilerek 
battaniye yaptırılacaktır. PazarbJda eksiltmesi 29-9-939 cuma rünü saat 14,30 ela 
Tophanede- levazım lmirliti satınalma Ko. da yapılacaktır. Imaliyenin kati temi. ' 
natı 104 lira 49 1nınaıtar Battaniye nümune ve eartları Ko. da ve ku-pmtalar Dltd. 
mevlerinde sarWeblllr. Sartnameslnde :vazıh teraiti haiz isteklilerin belli uatte 
Ko. na ıelmeleri 247) (7513) 

* * Çift 

900 Harici ve clahlll Fotin. 
270 Terlik. 
330 Er kundurlaL 

10 Yemeni. 
930 adet bol teneke. ... 
Kuleli ukert lileslnde köhneye ayrılıın )'Ukarda yazılı fotin ve saire 29.9.939 

cuma lilnO ıaat 15 de Tophanede İstanbul levazım Amirliii satın alma k~misyo· 
nunda pazarlıkla 1atılacaktır. Tahmin be:i eli 180 lira 40 kuruş, kati teminatı 24 lira 
6 kuru.ıur. hteklnerin satılaclk eşyayı okulda görduklerine dair alacaklan vesa-
ikle belli ıaaıte komis7ona ıelmelerl. (250) (7576) 

* * Adet 

2500 Soba tiorusu. 
280 .Alaturka dirsek. 
250 Alafranga dirsek. . 

Yukarda miktan yazılı boru ve dirsekler 28-9-939 ıah dnQ aat ıı.ıs de Top
hanede İstanbul levazım AmJrllfi satmalma komisyonunda 11•• Jdtll utan alına· 
cakttt. NOmunelert komieyonda a6rillilr. t steklilerin kat! tmdnattarde beraber bel-
li ıaatte komlqona ıelmelerl. (H9) (71'12) 

* * "'44,300" kırk d8rt bin Qç y1lz ctft yün çorap aJuı,aca~. ltapah sartla ekallt
mesine talip çıkmadılınclan pazarııtı 28· 9-939 perfembe atmcı uat H de Tôpba· 
nede tst. Levazım Amirllli satın alma komisyonunda npılaCIJdır. Tahmfıı bedeli 
on dokuz bin dokuz yOz otuz bq Ura "19, 935,, ilk temlıtat:ı bin d&1 yOz doksan bet 
"1495" llra a12,, on iki Ioıruştur. Şartname ve nOmun.S kom117onda lfSrO.lOr. İa· 
te~erin kanun! veaJkalarfle beraber belli saatte komJayona gelmeleri. (241) (7477) 

iıtical ettiklerine dair Ticaret Odasmdan alacaktan vesikalarla ~ir
likte zarflanm ihale saatinden behemehal bir 11&&t evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satın a1ma komilyonana vermeleri , (457) (7516) 

Clnıl 

Tavla ,, 
Alay kararıAhı keııfi 
Elektrik teslPb ,. 
Su teslsab ,, 

* * ilk teminatı 
lira Ku lira Ku 

118,293 38 ~ 8'1 
8,923 79 5r9 29 
6,701 84 S02 84 

31,329 62 2349 72 
2,403 70 lM 1 

17,571 53 131'1 88 
181,273 88 11,938 21 

Afyonda yapbrılacak 1apa, elektrik, su Wiaatıaruun cinai ve her birerlerinin ke
eit bedelleri ile muvakkat temlnatlan )'Ukarda yazılmııtır. Gerek yllpılann ve ıerek
ae tealaatm heyeti unıiUmf7ealııln bir talibe lhalelert e1utır. Bu inlaat ve teslatın 
her bir Jç,ımıma ayn ayn talip çıktılı takdirde bedel ihalenin he7etl umumi,.estyle 
muhtelit tilllplerfn vefttlklerl ftatlar muka7ue edilerek hazine menfaati olan cihet 
tercih edilecektir. !ntaat ve talaatla ekllltmelerl kapab zarfla 1-lo-ta8,41ma gü
nQ saat lJ de Afyonda kor aatın alma komisyonunda yaJ)ılacaktır. Ta1fi>let1n vere
cekleı:f teklif mektuplarında )"apı \'e tesisatın heyeti umumi)'eıilne veya berhılıncf 
bir kısınma ait oldujU tasrih edilecek· ve temfnatları o kısma göre vereceklerdir. fn
eaatm bir kısmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen teklifler hiçe 
sayılacaktır. Yapı ve tesisatın ketif ve projeleri her liln Afyonda ~or. satın alma ko· 
misyonunda 16rllltlr. f.telclilerln eblltme l(lnO ihaleden bir saat evvel 2490 •yılı 
kanunun 2 ve 8 cO mıddelertnc!ekl tarltat dahilinde teklif mektuplarını Af:yonda 
konıtsyona vermeleri. "423,, (7328) 

* * TOmen birliklerinin lhtb'açlan olan 65 ton aade yatının kapalı zarfla .. .blltmell 
12-9-939 günü yapılmıştır. İzmit mevldln in yağına istekli çıkmııı ve ihale edilmiş· 
tir. ~lıcla mlktarlan yazılı ıade yallanna istJ!kli çıkpıamı~. İkinci pazarııtı 
27-9-939 çarşamba günü saat 15 de İzmitte t!lmen satınalma komisyonunda ayn 
ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eski~hir 
levazım lm. ve fzmltte tümen sattnalma komisyonlarında g8r010r. İsteklilerin bel
li gün ve Aıtlndt ilk teminatlarlle birlikte İmıitte tümen sabnalma komisyonunP 
telmelerf. (471) (7652) 

Mevkii Mlıctan 1'utarı hk teminatı 
kllo .. ,. lira 

Aclapazan 15,800 14,975 1123 
Bolu 15,800 14,975 1123 
Tuzla 8.500 8,240 488 
Gebze 7,800 7,488 1180 

82,too 3275 

* * 200:400 adet ahıap fsketetll etl"I' takımı pazarlıkla satın ahnacaktır. Beberine yüz 
lira flat tahrn1n ecUlmiftlr, Pazarblı 28-9- 939 ı:>ertembe IOnfl ... t 11 dedir. KaU te
mhıatı ile bin liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Pazarlığa gireceklerin kamı
nı teminat ve 2490 uyılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi itlerle leU.al ettlklerlne dair Ticaret Odasından atacakları vesikalarla birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonu na muayyen gün ve saatte bulunma-
ları. (470) (7654) 

* * Kupdaııında ciheti askeriye tarafından ıösterllecek mahalde yapılmak tız .. e 
bedeli keılft 88,319 Ura 59 kuruştuk iki adet pavyon ile 15,217 lira 59 kuruşluk bir 
ahır ve 5824 llra 68 kurutluk bfr mutfak ki cem'an 109.381 lira 65 kuruııluk inşaat 
kapah zarf1I ekailtmeye konulmustur. İbaleal 18-10-939 Pazarteei ıünO saat 11 de 
İ~irde Bomovacla Aakerl Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Muvalıkat te
minat 6718 liradır. Bu inşaata a;d resim, plln, fenni ve hul!l\\ll Ş81'tname her gün 
Bornovada Alkerl aatm~ k'>misyonunda görülür. Bu işe istekli olanlar Nafia 
VekAletlnden ahnmq yapı mOteahhltUil v..ıkası göstermesi veya bizzat yüksek 
mülıendU ve;ra mimar olmua ve)'&hut bu 1Utlan haiz olmadığı tak~de bu ifin 
fenni meıruU1etlnt Qzerlne alacak bir milhenc!is ceya miman ln1Ubn dev.-tmı mOd· 
detince istihdam edeceifne dair Noterlikten tasdikli senet vermMI şartt11'. Eksilt
mesine ıtrecekler 2490 sayılı kıınunun 1 ve 1 cü maddelerinde ve 5 el maddede :va
zıh veıdkalln ve klnunun 32 ve 38 maddelerinde yazılı tarifat dairefllnde teklif ve 
teminat mektuplarını ihale saaUr&Clen bir aaat evveline kadar adı ıeeen komiııyona 
vermeleri. Posta ile gönderilecek mektuplar )'Ukanda yazılı saate kadar komisyo-
na ıeım..ı llzundır. Pottadı olacak teehhflt kabul edilmezı (474) (7657) 

* * Bepehıe tahmin edilen flatı \l\,900 Ura olln 45 kalem tıbbi ~a pazarlıkla 
3·10-939 sah günü saat onda Anltaradn M. M. V. satınalma komisyonunda satın a
bn1ctaJdır. Liste ft prtnamell her tOn kom!Jyonda görülür. Pazarlığa girecekler 
tall Uralı1c kamml teminat ve belgelerll• birlikte pazarlık gün ve saatinde An-
ar..- il. M. V, Atmalma k~OIUllla l*rtelerl. '476) fl60) 

Devlet Lhnanlan isletme Umum 
Müdürlüğünden:-

ıc1are ihtiyacı için açık eksiltme uaullle elli ton zift ve on ton '8t· 
ranlı üstüpü satın almacakbr. Ziftin muhammen bedeli 2300 ve muvak 
kat teminatı 172,50 Ura ve katranlı Dliji.pün muhammen bedeli 3500 ve 
muvakkat teminatı 262,50 liradır. 

İhaleleri ayn ayn Qlarak 28.9.939 tarlhbıe ruthyan pel1811lbe IDntl 
saat on beşte Galata rıilımında Devlet Hmanlan lpetme umum müdür
lüğü binasındaki müb8yaa komisyonunca yapılacaktır. 

M'.ezkılr levazımın şartnameleri sözü geçen komisyonda hei' 8'ln g6. 
rülebiltr. İlteklllerin bildirilen vakitten evvel muvakkat teminatlarını 
yatırmalan prttır. (7138) 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltm.e ilanı 
Telclrtlaj Nafia Müdürlüğünden : ' 
l - &Juiltmeye konulan lf: Malkara - Kepn yolunun 82+482-72+500 ncO tno. 

metreleri ananda ,... eaa.ıı tamiratıdır. Keşif bedeli (104085) lira (53) Iturufiur. 
2 - Kkalltıne Z-lo-eH tarihinde Pazartesi günü saat (16) da Tekirdat Nafıa 

•GdOrlfltOnde ekalltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - ıı:Jadltnae tartnameal ve buna müteıerri diler evrak iki lira 60 kı.uu, bedel 

mukabilinde Nafıa MüdOrlQlilnden alınabilir. 
4 - Bkllltmeye llrebllmek için taliplerin (6454) llra (28) kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve ihale gününden en az (8) gün evvel Tekirdağ Valiliğine müraca
atla alacakları (Ehliyet vesikaslle beraber 939 yılına ait Ticaret Odası vealkannı 
ibraz etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri §arttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (7179) 1 

Giimrllk Muhafaa Genel Kom•tanllğı lıta•ltul 
Levazım Amlrliğl Satanalma Komisyonundan : 

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

2 - T•hmtnl bedeli 920 lfra ve ilk teminatı da., 69 Uııacbr; 
3 - Cins. miktar ve evsafını gösterir prtnamesile ııümuneler lrıaadt 

yandadır. Görülebilir. 
4 - İlteklllerbı gün ve saatinde ilk teminat mqbuzlan ve kanuni ,,.. 

slkalarile Galata Rıhtım Caddesi Veli Alemdar han ikinci katta.ki komı. 
yona gelmeleri. (7144) 

lıtanb•I Sı••t Mleıseıeler Arttırma ve Ek11111 .. ·,0,t.ı 
Komisyonundan : 

Le:vll TJp T.ıebe Ywdma 1Azım olan 1000 cift 61ııceU t..llk açık ekailtıneır. 
konulmulhl!'. 

l - Eksilbne 2'1-9·9J9 çarşan bıı günü saat 15 de Cağaloğlunda S hbat ve İçtl 
mal Muavenet müdürlüjü )ıinasmda kurulu kQmisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: ıfır çift 150 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 112 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler: nilmune ve 'Jtrtnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında leyft 

tıp talebe yurdu merkyinde görebilirler. 
5 - tılteklller 1919 yılı Ticaret Odası vesikalile 2490 sa)'llı kanunda yazılı vesi

kalara ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte .komisyona aelmelerL (7156) 

lstanbul Telefon MüdUrlüğUnden : 
Muhtelif eb'atta 18 kalem kurşunlu k\ra kablosu kapalı zarfla eksilbneye çıka• 

nlmıştır. Muhammen bedel (281116). muvakkat teminat (1951,20) lira olun eksilt .. 
mesi 2'1-10-989 eunıa l(lnQ aut 15 d~ Müdürlük binasında yapıllcaktır. bteklller, 
muvakkat mak'buz veya banka teminat mektubu ite kanuni v•aikl muhtınrJ kapalı 
zarflarını o gQn saat 14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi her liln Le-
vazıuı Amlrlilimfzde görülebilir. (7019) 

De•b Leva11111 Sahnalma Komlıyoau llSnlan 
1 - Tahmin edilen bedeli (8903) lira olan (2000) kilo çay 3 • 1. Teşrin - tat 

tarihine rutlıyan ulı silnü saat 11 de kapalı zarfla ahoacaktır. 
2 - hk teminatı (517) lira (73) kurul! olup ~es! her gün komlayondaa 

parasız olarak alınabilir. 
a - isteklilerin 2490 sayıtı kanun de edecekl kapata 

_.., mektuplarım en ~ belli bir saat evveline kadar Ka ımva· 
,.._ on başkanbılm& makbuz mukabilinde vermeleri. 
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l Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden : ı 

Atef püsküren çelik- eJderhalar aenlzferde karşıta. 
•lyor. Muharebe_ amansızdır; okyanusu bile titret· 
mektedlr. 

Fırtınadan soiira ne destanlar ne kahramanca men~ 
kabeler şan ve şerefle hikaye edilecektir. 

Bu günleri yaşıyan bizler, harp menkabelerin.i vaka 
sırasında en ufak teferruatile dakikasında öören
meğı arzu ediyoruz. 

·Halen mevcut modern muhabere 
vesaiti sayesinde bu hakll ihtiyaç 
kolayca tatmin edilir. R ad v o _bu 
vesaitin en müessirıidir. 

. 
BOURLA BiRACfERLER 

RCA ma-rka-sı, radyo husu
sunda en yüksek tekemmül 
alametidir. Bugün radyo-. 
suz geçinemezsiniz. 
Eğer yuvanızda hala bir ra.; 
dyonuz yoksa, sizden evvel 
milyonlarca satın alanlar 
g i b i S i Z D E ' B i R RCA 
iNTiHAP EOiNiZ. 

STANBUL ANKARA-tZMıR 

Eylulün 25 inci pazartesi günü saat 8 de orta ve lise sınıflan 

ve saat 8.30 da ilk kısım derslere başlıyacaktır. 1 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Kayıd 

ve Kabulüne Başladı. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 Eylul 1939 

tarihinde başlanmıştır. Eylül sonunda kayıdlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari şubesine lise olgunluk mezunları; re

sim heykel, Türk tezyini sanatları ve tezyini sanat şubelerine orta mek.. 
tep mezunları kabul olunur. 

3 - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tabi oldukları ka· 
bul yoklamalarının yapılacağı tarihler 15 Eylulde akademi dahilinde 
ilan edilir. 

4 - Taliplerin müddeti zarfında akademi müdürlüğüne müracaatla
n ve kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi doldurmala
rı, hariçte bulunanların bir istida ile müracaat eylemeleri lazımdır. Be
yanname veya istidaya bağlanması icap eden vesikalar şunlardır; 

a - Nüfus ve hüviyet cüzdanı tasdikli süreti. 
b - Sıhhat raporu ve çiçek aşısı şahadetnamesi (Resmi doktorlardan 

alınmalıdır.) 

c - Resmi tahsil vesikası (Aslı). 
d - Hüsnühal kağıdı (mekteplerden bu sene mezun olanlardan is· 

tenmez). 
e - 12 tane kartonsuz vesikalık fotograf (alamünüt olmamalıdır). 

5 - Fazla tafsilat almak isteyenler akademi idaresine müracaat et· 
melidirler. 

6 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütlü 
olarak göndermeleri lazımdır. Bu gibiler vesikaları tamam olduğu tak-
dirde yoklama tarihleri mektupla bildirilir. (6995) 

••öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM•• 

L Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

Alınacak Şeyler 

Tedavi Kliniğine bir adet Bazol 
metobolizma aleti 
İkinci Hariciye Klini2inde bir a
det edipiaskop 
Laboratuvar için cam vesair le. 
vazımı 

8 adet \Juz dolabı 
1770 adet mevcut nümune üzeri· 
ne havlu 
584 adet terlik. 

Muhamme n Teminatı 

bedeli 

600 

4350 

1466 
2528 

942 
700.80 

45 

327 

110 
190 

71 
53 

ihale gtlnü 
ve şekli 

29-9-1939 
Cuma 14 

14.5 

13 
15.5 

16 
16.5 

Yukarıda yazılı altı kalem eşya açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklile

rin 939 Ticaret Odası kağıtlari ve teminat makbuzlarile ihale günü 

Rektörlüi?e' ızelmeleri. liste ve sartnameleri her gün R ektörlükte görülür. 
"7221,, 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Aşağıda adları yazıl: Ensti~ü ve kliniklerde münhal asistanlık olduğundan ta

lip olanların Eylül nihayetine ~:-ıdar dekanlığa müracaat etmeleri ilAn olunur. 
1 

Adll Tıp Enstitüsü Tıp tarihi ve Deontoloji Enstitilsü 
Hijyen ., Anatomi 

Beşeri Fizyoloji " Histoloji 
Genel Fizyoloji .. Dahiliye 

Marazi teşrih ,, İkinci Hariciye 
Umumt emraz 
Tıbbi ve hayatı kimya 

Üroloji 
Birinci şirürji 
Deri ve Firengl 

Kulak - Boğaz - Burun 
hastalıkları 

.. 
" 

Klinii!l .. 
,, 

t1 

Radyoloji Enstitüsü 
Doğum ve kadın hastalıkları Kiliniğl 

Göz 

• 
" 

Kliniği 

• .. 

Şişli . Terakki. Lisesi . ,Yatısız t~ r .... E-rke-1< -H-ArYarf rv· ErhoLarsdE s 1 
1 - :AN~ • iLK • ORTA ve LiSE KIS1'4LARINA Kız 

Yatılı 
Yahsız 

ı 

2 - Okula kayıt ve kabul şartlarını 1'Österir proscpcktiJs, istiycnler e bedelsiz olarak gönderilir. 

KE K 1 N ,. ş A· N T 'A ·ş· 1 Halil Rıfatp~~a kona~: IK l z ,._ 
E R . . Başmabeyncılik konagı t__:: -

.. 

Her yerCle ve ti'er zaman en liuvvetli li'azır gıCla -Türl< fındığıdır-

FIMDIK TARIM SATIŞ 
• • "'. 1 • 

KOOPERATİFL-ERİ BiRLiGi 
bu mükemmel gıdadan bütün memlek'ette h·er vatanClaşın 

kolayhkla istifade etmesi için tertibat alryor. 

Ana, llk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek 

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

------------~ tebe gelmeleri. Telefon: 20530 4-·-----------
M Ud1rea1 : Baya n Papazyan 

Haftanın 4 günUnU kadınlara günde 

üçer saat Fransız usuliyle biçki ve di!dş 

dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe mu

saddak diploma verir. Feriköy Tepeüstü 

116 No. Papazyan Apartrpanı. 

Sultanahmeddeki '\ ı 
Umumi Hapisane yıkılıyor. 

Her nevi enkaz: 
Tuğla, kereste, Marsilya 
kiremidi, ucuz satılıyor. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi· Müdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
tarafından kurulmakta olan şehre su isalesi ile t ehir şebekesi 
tesisine ait harita alınması ve proje, keşif ve şartname tanzi. 
mi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ite ait şartname An.karada Sümer Bank muamelat şu· 

hesinden, lstanbulda Sümer Bank şubesinden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

Figör olmuş taş metrosu 60 Eksiltme 29. 9. 1939 cuma günü saat 16 da Ka rabükte De-
kuruş. Mahalline müracaat. 1 mir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

' '~-------------------·I ________ , 
Sıhlbl ve Neırlyat M UdUrU Ha tıl LQtfü 
DÖRDÜNCÜ, Gazııtae111k ve Ne,rlyat 

T. L. t. a .. , dıQ.ı yer TAN Matbaası 

M. M. V. Hava Müsteşarhğ1ndan : 
Ücr eti Bar'm kanununa göre verilmek üzere Eskişehir h ava okullarına iki ta• 

bip alınacaktır. l'aliplerin evra}darı ile hava milste~arlıi!ına müracaatlaı~. 
"4765.. "7563 .. 


