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SiYASi HALK GAZETESi 

IDIAL IÜRO 
•u kit.ip baroları11111 lı 9ıkarma kudrotl11l arttırmak lotlyonlor 
itin kıoa, fakat amali bir klllptır. O olzo u maoraflarla ~k it 
naoıl 9ıkarılabllecotlnl ghterlr. P'ona va yanlıı bDro ueullwl 
yOzUnden geri kalan, hatta zarar eden vay• bot.in mo-..ı ... 
oayılm.ıyacak kadar ~ktur. Bu kitap, bu glbllorl kurtarmak 

19111 yazılmıttır. P"lyatı 10 Kr. 

Ribbentrop Rusyaya idiyor 
Sovyetler Estonya Hükômetinden Bir Nota 

ile ok Mühim Taleplerde Bulundular 
·----·---ı 

Ş. Saracoğlu 
Temaslarına 
Diin Başladı 

Alman Haricige Nazırının Moskovada 
Polonga, Baltık ve Balkan Meselelerine 
Dair Temaslar Yapacağı Bildiriligor 

r Moekova, 26 (A. A.) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili Şükrü Sa· 

' racojlu bu .abalı Kremlin Sa· 
rayında Molotof ve Kalenin ile 

IÖl'ÜflDÜflÜr. Vekil, öf le yeme
tmi Kremlin'de bu zevat ile bir· 
likte yiyecektir. 

Estonya Bir Taarruz 
Halinde Harp llCin 
Edeceğini Söylüyor 

Rusların Besarabyadan 
Romanyaya Tecavüz 

Ettikleri Doğru DeğildirJ 

Ak,.... Saracoilu, Operada 
"Rusluı ve Ludmill&,, nm tem
ailinde hazır bulunacaktır. 

Sovyetler, Estonyayı Sahillerinde Polonya 
T ahtelbahirlerini Saklamakla itham Ediyorlar 

Bükreı, Romanya ile Rusya Arasında Gerginlik 
Olduğu Hakkındaki Haberleri Tekzip Edivor 

Yum Türkiye Sefiri, Sovyet 
hükGmet: erkanı ,_efine bir öğle 

yemeti vsecektir. 

Londra, 26 (Huauıt) -Sovyet Ruayanm, Polonyada ve Baltık Londra, 26 (Hutu11) - Dün Romanya ve Sovyet R~ya huda. 
devletleri nezdinde a,..eti tünün en mühim meaeleıini tetkiJ dunun kapanmıt oldufuna ve Sovyetlerin Be.arabya hududu üze-
etmektedir. Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop'un, Sovyet hüku- rinde tah9idat yapmıf olduklanna dair ihtiyat kaydile verilen 

* metinin daveti üzerine yarın Moekovaya gideceği hakkında Tan birtakım haberler intitar etmit iae de bu haberlerin cloinı olma-
Moakova, 26 (A. A.) - Tass: Tiir- ajansının verdiji haber, vaziyetin ehemmiyetini arttırmıtbr. dıkları buıün rumen anlqılmıfır. 

Soo;yet Bti;belril oe 'Htıtici7C 
KomiHri llolotol 

t.l;re un197. Vekili Şükrü Saracoö- L-t M h. • 
lu, yanında harf'Cfye umumi katfp M .............. 111" "' • ıy•ti Av' a. mo ••KPICa m.. a raUQ s 1 n da - f yaBhüknfududunhQkdmdakl et!bb!f"t Besarha~~~ 
muavini Cevat Açıkalın, birinci dai- .. _,_ UWS1.11& 

re reisi Feridun Cemal Erkin ve hu- _Tassın verdiği malumata göre, Von kati surette tebip etmi§tir. 
sual kalem müdürü Zeki Polar oldu. Rılb~~tro.p ~oskovada Polonya me- Havaı'a Göre 
.ıı.u hald d"" M k se esının ınkışaflan ile meıgul ola. 
6 e, un os ovaya varmıştır. ak . . . . 

------------ Vek"l ard h . . k . c tır. Fakat Polonya meselesınuı ıkı 
ı , g a arıcıye omıser . . 

muavini Potemkin ile hariciye ko - ~·;~fd~lrz~abrın1a uygun ~kıri şekilfde 
miser muavini Dek f M k a e ı mış u unması ve ı tara ın HiTLER 

,Çıklnazın 

içindedir 
Yacın: M. Zelteri;ya SERTEL 

S ovyetıerin Orta Avrupa işleri· 
ne müdahalesi üzerine hidise

lelin aldığı ,ekil yakmdan tetkik 
99 tahlil edilince görülür ki Hitler 
tam bir çıkmazın içine düşmü§tür: 

anozo , os ova t 1 1 h d h .. d 
cı~eti reis m · · K 1 f h . . ay n o unan u ut attı uzerin e 
~Y.T uavını oro o , arıcı. b 1 d h "hi d h 

m mi k r:.tib" B 1 f u unması a a mu m ve a a ge-ye u u il ı ogomo o , proto - . . . 
k 1 U .. d .. ·· B k f M k nış meselelerın bahıs mevzuu olduğu o m uru ar o , s ovva mer .. . 
k k d lba S f 

...... lt gostermektedir. Nıtekim, Paris, 
ez uman anı a y uvoro , Ts- v ... . , A 

ki b ·· ük 1 i . H ~ nas ve Tallın den gelen malumat 
ye uy e ç sı aydar Aktay ve nu teyit edecek mahiyettedir 

sefaret erklnı, İran büyük elçisi Sa. • 
ed, Afganistan büyük elçisi Sultan Estonyaya Ültimatom 
Ahmet han, Bulgaristan orta elçisi 
Antonof, Yunanistan orta elçisi Mar- Paris ile Kaunas'tan gelen haber. 
ketti ve Romanya orta elçisi Da - lere göre Sovyetler Birliği, Estonya 
anu tarafından istikbal edilmiştir. sahillerinde bahri bir üs tesis edil-

( Sona Sa. 8 Sil. 1 ) (Sona Sa: ı. Sil: Z> 

Bitler Ve Göring 
Berline Döndüler 

1 - Sovyetler Almaıılarla ademi 
tecavüz misakı imza ve Polonya
lllD Yarısını itıal etmek suretiyle 
IJmaııYanın Şarka dojru siyasetin. 
den vazgeçmesine sebep olmuş, AI. 
JD8l1 ordulannın Şarkta taarruz yap. 
ıııal•nııa imkan bırakmamıştır. Daha 
dün Berlinde iki taraf arasında imza GARP CEPHESiNDE 
edilen bu pakt Almanyanm Şark si. 
1asetine nihayet vermiftir. Hitler 
GaTP cephesinde harp halinde bulun· 
d11iU. müddetçe Şark cephesinde 
teııdısine Yeni bir gaile çıkarmaktan 
uıak ka.Iınıya çalışacaktır. Zaten 
:ffitler Sovyetlere yaptığı müaaade
Jere mukabil; Rusyadan ham mad
de ve gıda maddesi tedarik edebile
ceJine kanidir. Harp müddetince ab. 
Jok•Ya tabi kalacak bir memleketin 
kendisine •çık kalan bu tek kapıyı 
da ~panıak istemiyeceği kolaylıkla 
tahJllln edilebilir. Nitekim Hitler de 
Daıııfg nutkunda Sovyet Rusya ile 

ŞARK CEPHESiNDE 

Fransa Kat'i 
Adımla ilerliyor 
Pariı, 26 (A. A.) - Son üç 

ı\indeki harekattan, kuvvetli 

müfreze bukmlannc:lan ve top· 
çu faaliyetinden aonra, "iki köp

rii" nün flU'kmda garp hududu
nun heyeti umumiyeainde yeni
den niabi bir ıük6n hüküm IÜI'-

etrn.i harP . ~eceğini ve demokrasile- mele ba§lamııtır. Yalnız İki köprü 
rin ~end~lııi böyle bir maceraya ıü. de faaliyet mevcuttur. 
rükllY~ıYeceğini söylemiftir. Şu Düpnan topçusu, dağlık Haardt 
halde ltlanya Polonyanın işgalini ormanının garbinde biribirini takip 
bitirince Şark cephesinde harbe ni- eden tedbirlerden ve vadilerden mü 
bayet ver~ek demektir. rekkep mıntakada Fransız kıtalannı~ 

2 -s:tlerin ilk plinı Polonya· mevzilerini ve arkalarını dövmekte. 
dan ta B Uf edeceği kuvvetlerle Tu- dir. Bir haftadanberi garp cephesin.. 
na "e tl ;lkan memleketlerini ifgal de askert harekltm büyük ekseriye-
etırıekn '

8 
•kat Sovyetler Almanyaya t icra edildill yer burasıdır. Fa. 

RoJll8 r Yolunu kapamıı, Balkan. karııya bulunan iki ta-
lar& A ~~nlllrın inmesine razı olrnı. ~ vaziyetinde bir deği-
7acaJıD ihaaa etmiş, ve Balkan dn. d!Umftır. Mavzuu bahso-

( Seau Sa. 1 Sil.. J ) • Sa. 1, Si. 5) 

Varıovaya 200 
Bomba Atlldı 

Londra, 26 (HU1U1i) - Her 

Hitler bupn MaretaJ Görinı ile 
birlikte Berline dönmüt ve Ber
Jinde meaai arkadqlan ile uzun 
uzadıya ıörütmüttür. Bu 1örii9-
melerin rann da devam edeceji 
anJqılmaktadır. 

Polonyadan alman 500 bin esir 
harbin devamı müddetince Alman· 
yada çalıştırılarak Almanyada hisso. 
lunan işçi buhranının bertaraf ecliJ. 
mesi kararlaştırılmıftır. 

200 Bomba Ahldı 

Şark cephesinde 11 gündür ağır 

topçu bombardımanı devam etmekte 
dir. Bugün bu bombardıman azami 
dereceyi bulmUJ sayılmaktadır. Şeb 
re bugün 200 bombadan fazla isabet 
etmi§ ve her yerde yanguılar çıkmıf. 

(Soaa Sa: ı. Si: 1) 

Çemberlayn. Çurçil 
Son Harp Vaziyetini 
Etrafhca Anlattdar 

Fransada _Komünist Partisi Lağvedildi 

Havas'm Bükreften aldıiı ha'berr 
lere göre, Bükreı hükfunet mahfil· 
leri, Soyyet kıtalarmın Besarabyaya 
ilerlemekte olduğu hakkında AnıerL 
kan membalarından verilen ha~ 
leri kati surette yalanlamakta v• 
Sovyet - Rumer hududunun hiçbir 
tarafında hiçbir Sovyet hareketi VU• 

kua gelmediğini sarih surette bildir
mektedir. Eski Polonya - Romanya 
hududu yerine kalın olan Sovyet-Ro. 
manya hududunda kati bir kontrol 
tesis edilmiştir ve bu hudut Orta Av. 
rupada askeri harekltın devamı müd-

(Sona Sa: 8, Sil: 3) 
Londra, 26 (Huauıi) - Avam Kamaruınm buıünkü toplan

bımda Miater Churcbill ile Miıter Chamberlain aöz aöylemi9ler

dir. Mi•ter Churchill, deniz ve tahtelbahir harbinden be.haetmit •••••••••••• 

ve bu harbe kartı gelmek için her tedbirin alınımı oldujunu 
aöylemittir. Mi.ter Churchill demi9tir ki: 

-, Her şeyden evvel ticaret geınile
l~!!!!!!i!!i!i!i!!i!!!!!ii!i!!!!!!i!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!ii!!!!it rine refakat zırhlılan verilmektedir. 

Çandarlıda 

Harap Oldu 
o 

Yeniden 18 Zelzele 
Daha Kaydedildi 
Dikili ve civannda evvelki 

,Un bütün ıece ve diln fasıla
larla ıarsıntılar devam etmiıtir. 
Gece, 17 si 3 ile 5 saniye arL41ın· 
da ıiddetlice, birisi de 10 saniye 
ve çok ıiddetli olmak lizere 18 1 

hareketian kaydedilmiıtir. Di. 
kilide harap binalardan bir kıs· 
mı ve duvarlar bu hareketlerle 
çökmUıtür. 

Çandarh nahiyesinde de ev
velld seee ıiddetli bir zelzele ol
ma,, buradan gelen haberlerden 
nahiyenin tamamen harap oldu. 
la anlaşılmıştır. Burada bUtUn 
nahiye halkı tamamen açıkta 
kalmııtır. 

Ve bu sistem gayet müessir olduğunu 
göstermiştir. Bu sayede İngiliz tica
ret gemileri, dünyanın her tarafına 
gitmekte ve vazifesini yapmaktadır. 

İkinci çare ticaret gemilerini teslih 
etmek ve tayyare taarruzlarına kar. 
şı tahtelbahirleri tedıiz etmektlr. 
Bu da yakında tamamlanacaktır. 

'O'Çüncü çare tahtelbahirlere doğ
rudan doğruya hücum etmektir. Bu 
da yapılmış ve iyi neticeler alınmış
tır. Çünkü üç hafta içinde Alman 
tahtelbahir filosunun onda biri im
ha edilmiştir. Çok yakında bu taat'. 
ruzlanmızın tesiri üç misli §idd~t 

peyda edecektir. 

O~ Haftahk Fa et 

Bu üç haftalık faaliyet yeni m~ 
todlanmızı tAdile lüzum bulunmadı
ğını göstermiştir. Çünkü düşman de
nizaltılan ilk haftada 16 bin, ikbıri 
haftada 21 bin ve üçüncü haftanın 6 
gününde 9 bin tonluk gemilerimizi 
batırabilmlştir. Bu suretle düşman, 
tedbirlerimiz karşısında mütem3dL 
yen gerilemiştir. Bunun neticesi ola

EN SON DAKiKA 

' Roma, 28 (Husu'1) - Alman-
ya Amerika ile münasebetlerini 
Jllah etmek istediği için Alman
) anın Va~ngton sefiri yakında 
Almanyadan hareket ederek va
zifesinin baruıa döne ek•ir. 

Londra. 26 (Husuc:i) - Bu
C(ln 200 Alman tayyaresi Var_ 
tovayı bombardıman etttğ; gibi 
bütün gün Alman ağır topçu1an 
şehri bombardımana devam et. 
mişttr. Bugün Rus oefareti crka
eını teşkil eden 62 kişi V &r§O· 

vadan hareket etmiıtir. 
Parb 26 (Hususi) - Fransız 

makamatı zeplin imalathanele
rini bombardıman etmedikleri
ni. burada vuku bulan bir takım 
hıf\l1kların tayyare bombardı. 
manına hamlolunduğımu bildir
mektedir. 

Londra, 26 (Husus\\ - lngiliz 
1'ralının biraderı Duk dô Glou
cester kıtasına iltihak etmek ü
zere Fransaya gelmiştir. Alman.. 
ların bılhassa Aachen'e Şarktan 
mütemadiyen kuvvetler gt:tır. 
dı.Juerı goze çarpmaktadır. 

Son selulelere alt tafsllAt De 
İmılr muhablrimlsln evvelld 
ubelelere alt mektan thJr. 
4hc8 aayfamndam. 

rak bugün lngtltereye harbin ba•lı- ------------
masından öncekinden fazla levazım 
ve erzak gelmektedir. 

... .umanda 

TAN, maJdn...._. basua1 tertibat a
,..ınde bu llCICm(da her ıGn en aon da
ldka .... ~ ~- Haber 
olmadıtı IOn bu kıstın bot ka\acaktır. 
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PENCEREMDEN 

Hastahk Yasağı! 
Yazan: M. Tmhan TAN 

Almanlann Siegfried adını tap. 
yan meşhur müdafaa hatları 

Fransızların l\faginot'lan örnek tutu 
Jarak yapılmış ve acele yüzünden 
hayli çürük noktalan taşıdığı riva -
yet edilmekte bulunmuş olmasına 

rağmen askerlik bakımından yine 
kuvvetli bir eser say

1

ılmaktadır. Ga· 
zetelerde okunduğuna göre bu istih. 
kamlar silsilesi ilk çağlann labirent
lerine taş çıkartacak kadar karışık 

bir yapıdır. Majino hattında olduğu 
gibi Sicgfried'de de yirminci asır 

fenninin bütün inceliklerinden isti -
fade olunmuş ve yer altında bir es
rar alemi, bir acibeler dünyası ya -
ratılmıştır. 

Fransızların da, Almanfann da 
bu ye~ altı alemlerinde muhtelif is. 
tikametlere giden şoseler, kat kat 
caddeler, yer yer bahçeler, çeşit çe
şit meydanlar, şaşırtıcı koridorlar, 
büyük büyük kışlalar, irili ufaklı 

sinemalar, tiyatrolar, geniş geniş ha
vuzlar, mükemmel fırınlar, mutan • 
tan mutfaklar ve her biri fen bari -
kası sayılacak büyüklükte elektrik 
santraUarı varmış. 

Fakat Alman malı istihkamlar 
silsilesinin, Fransız malı olan l\lagi
no hattına nisbet edildiği vakit, bil· 
yük ve pek büyük bir eksiği göze 
çarpıyormuş ki bu da o silsilenin 
çarçabuk vücude getirilmesinin ta
bii neticelerinden biri imiş. 

Siegfried'de hava keyfiyetinin bo. 
zuk olduğu rivayetine temas etmek 
istiyorum. Muhtelif ecnebi gazete • 
lerin ısrarıla yazdıklarına bakılırsa 

o yeraltı Alman dünyasında her şey 
iyi, yalnız nefes alıp verme mese • 
lesi kötü imiş. 

İki üç gün evvel bitaraf bir mem. 
Jeketten sızıp bizim gazetelerin sti ~ 
tunlanna dahi intikal eden bir ha -
ber, işte bu kötülüğün, bu mühim 

noksanın şimdi mahsullerini verme
ğe başladığını bildiriyordu. Mevsuk 
olduğu sarahatle söylenerek iddia o. 
~duğuna göre Siegfried hattına 

}eAeştirilen AJman askerleri hava 
tevziindeki yolsuzluklar yiizünden 
muhtelif rahatsızlıklara uğradıkları 

gibi kendilerine verilen gıda madde
lerinin hem az, hem bozuk olmasın
dan dolayı da mide hastalıklarına 

tutuluyorlarmış. O tantanalı mutfak
lar, içine çamur konulan altın kutu. 
lara benziyor ve ancak hastalık kay. 
nağı oluyormuş. 

Bu rivayet ve hikayetleri okur -
ken hatınma Osmanlıların Aynalı • 
kavak tenklhnamesinden sonra • ya. 

man bir gaflet ve kızıl bir cehaletle -
çıkardıkları 1786 seferi geldi. Baş -
tanbaşa facia ve haile olan bu harp 

sırasında düşman ordularından biri
ne general Münih kumanda ediyor • 

du. Bu zat, herhangi bir yapmacık 
hastalığa mahal bırakmamak icin -

bütün cihan tarihinde eşi görüJrne· 
yen - bir karar almış ve kumanda 

ettiği ordu mensuplarının hastalan • 
masını yasak etmişti. 

Gazetelerin Siegfried hattında 

yiiz gösterdiğini yazdıkları hastalık -
lann önüne geçmek için de bir gün 

böyle bir tedbir alınırsa • tarihteki 
örneği diişünüp • şaşmamak doğru 

olacak. Fakat Siegfried hattında 
hastalananların böyle bir yasağa 

karşı neler düşüneceğini kestirmek 
zannetmem ki kolay olsun? 

* Bebekte S. A. rumzu ile mektup 
yollayan okuyucuya: 

Sorduğunuz kıtayı • bugün - şu 
şekilde okuyabiliriz. 
Biçare lehin şimdi aleyhinde, lehinde 
Halkın nice sözler olunur guş fe-

rninden. 
Amma ki sözün doğrusu kan damlı. 

yor el'hak 
Alınan kılıcı, Avrupalının kalemin

den 
Manzume, meşhur şair Kazım paşa. 
nındır. ~L T. T. 

Aile Konsı~rveciliği 
İzmir, (TAN) - Bornuva ziraat 

mektebinde, aile konserveciliği kur
su açılacaktır. Kur:; bu hafta devam 
edecek, aile kadınlarlJldan isteyen • 

ve bahçevanlar kusa devam e· 

imtihan 
Usulleri 

--0-

y eni Talimatname Dün 

Mekteplere Bildirildi 
Maarif Vekaletinin orta tedrisat 

için hazırlamış olduğu yeni imtihan 
talimatnamesi dün bütün alakaciar 
orta tedrisat müesseselerine tebliJ 
edilmiştir, 92 maddeden ibaret olan 
yeni imtihan talimatnamesinin ifade 
ettiği umumi hükümlere göre orta
mekteplerin ve liselerin birinci ve 
ikinci sınıflarında talebe, sene so
nunda kanaat notlarile sınıf geçe. 
cektir. Üçüncü sınıflarında ise kana
at notlarile ortamektep ve lise bitir
me imtihanlarına girmek hakkını ka
zanacaktır. Devlet olgunluk imtihan. 
!arına da ancak liseyi bitirme imti
hanlarında muvaffak olanlar girebi
leceklerdir. İmtihanlar, bütünlii ve 
engel, devlet ortamektep imtihanı, 

lise bitirme imtihanı, devlet olgunlu~{ 
imtihanı olmak üzere dört çeşit ola. 
caktır. Bu imtihanlarda verilecek 
tam not 10 dur. 

Bütünlük ve engel imtihanlarile 
lise bitirme imtihanları hakkında ta. 
limatnamede mevcut hükümler eski 

talimatnamenin aynidir. Devlet im
tihanlarına taallılk eden maddeye 
göre ise, resmi veya hususi ortamek

teplerde üçüncü sınıfta aldıkları ka
naat notları besten aşağı olmıyanlar
Ia hariçten imtihana girmek isteyen-

ler temmuz ayı içinde Maarif Veka
letine müracaat ederek alacakları 

muvafakatname ile ortamektep dev· 
let imtihanına gireceklerdir. 

Ortamektep devlet imtihanlan 

Devlet ortamekep imtihanları, ele. 
me ve sözlii olmak üzere iki kısımdır. 

Biri türkçeden olm~k üzere üç ders· 
ten yapılacaktır, Eleme kısmınd:ı 

notlarının vasatisi beşten aşağı düş
meyenler sözHi imtihana girmek hak· 
krnı kazanmış olacaklardır. 

Gerek elemede, gerekse sözlüde 
muvaffak olamıyanlar bir sene daha 
üçüncü sınıfa devam edeceklerdir 
Sözlü imtihanlar son sınıf derslerin. 
den yapılacaktır. Hariçten girenler 
ise üç sınıfın derslerinden imtihan 
edileceklerdir. Bu imtihanlar i~in 

dört' imtihan devresi zaman bırakıl
mıştır. Ancak bu dört devrede ka
zanamıyanlar imtihana girmek hak
kını kaybetmiş olacaklardır. Lisele. 
rin ve ihtisas mekteplerinin birinci 
sınıflanna ancak bu imtih~na ait 
diplomayı haiz olanlar girebilecek
tir. 

Lise devlet imtihanları 
Bundan başka yüksek tahsil iein 

bulunması elzem olan değer ve ka
biliyetlerin tesbiti için senede iki de· 
fa da devlet olgunluk imtihanları 
yapılacaktır. Bu imtihanlar Üniver
sitenin ilmi salahiyeti altında yapı
lacaktır. İmtihanlara yalnız liseyi 

bitirme imtihanında muvaffak olan
lar girebileceklerdir. İmtihanlarda 

sorulacak sualler her sene Maarif 
Vekaleti tarafından gönderilece!< ve 

sualleri havi qlan zarflar ancak im
tihan salonunda açılarak talebeye 
tebliğ edilecektir. Her namzet mn
hakkak bir türkçe kompozisyon im- ' 
tihanı geçirecektir. ı 

Bu imtihanlarda muvaffak olmak 
için her branştan en az 6 numara :ıl- ı 
mak şarttır. Muvaffak olanlara dev
let olgunluk imtihanı diploması ve. 
rilecek ve ancak bu diplomayı almış 
olanlar Üniversiteye ve yüksek tah
sile devam edebileceklerdir. 

Ozüm Müstahsilini 
Korumak için 

İzmir, 26 (A. A.) - Yeni Asır ga
zetesinin yazdığına göre, hükumet. 
üzüm müstahsillerini korumak için 

Tarım Satış Kooperatifleri emrine 1 
milyon lira vermiştir. Bu müessese 
kooperatiflere ortak olmıyan müs -

tahsillerin de mallarını alacaktır. 

Mübayaa fiyatı İzmir borsasına göre 
hesap edilmiştir. Mubayaat peşin pa
ra ile yapılmaktadır. 

~ A. N 

Türkiye ile Almanya Arasında 
Ticaret Münasebetlerinin 

Tekrar Başlıyacağı Söyleniyor 
Gönderilmesi Tehlikeli Almanyadan istenilen Mallarrn Akdeniz Yoluyla 

Olduğu İçin Tuna Yoluyla Gönderilmesi İmkanları Tetkik Ediliyor 
Son günlerde Almanyayla ticari 

münasebetlerin başhyacağına dair 
piyasalarımızda şayialar deveran et.. 
mektedir. Almanya ile mevcut ve 
müddeti 31 Ağustosta nihayet bulan 
kliring ve tediye anlaşmasının yirmi 
gün müddetle uzatılacağı ve her yir
mi gün geçtikçe yeni bir anlaşma 

yapmadan otomatik şek!lde eski an
laşmanın devam edeceği temin edil
mektedir. Bu vaziyet Almanya ile iş 
yapan tüccarlarımızın iki türlü fikir 
etrafında ayrılmasına sebep olmak
tadır. Bir kısım tüccarlar Almanya· 
ya harp vaziyetinin icabı olarak kli
ring ile mal verilmesini muvafık 
görmemekte ve kendilerine akredi. 
tif açılmadıkça satış yapmıya taraf. 
tar olmamaktadırlar. Diğer bir kı

sım tüccar ise, Almanyaya kliring 
hesapları bakiyesinden ı, 776,500 lira 
borcumuz bulunduğunu ve bu borç 
mukabilinde ayni miktarda mal gön 
derilebileceğini hükumetimizin de 
mukaveleyi temdit ettiği takdirde 
paramızm alınması için hiç bir endi. 
şe olamıyacağını söylemektedirler. 

Hatta tüccarlarımız Almanya için sa
tılabilecek mühim bir kısım malların 
ihracı memnu listeye ithal edilmiş ol
masına nazarı dikkati celbederek bu 
malların lisans listesine konulmasını 
bile ileri sürmetkedirler. Almanyaya 

sattığımız mallar arasında lisanslı 

olarak tiftik, barsak, küçük baş hay. 
van derileri, yumurta, susam, pa. 
muk, bakla ve sopa fasulyesi vardır. 
Kuşyemi, tütün, muhtelif kuru 

meyvalar için Almanyadan sipariŞ
ler gelmiştir. Ancak Almanyaya ser. 
best olarak gönderilebilecek olan bu 
maJların müttefiklerin ablokası dola 
yısiyle Akdenizden gönderilmesine 
hiç bir tüccar cesaret etmemektedir. 
İhracatın yalnız trenle veya Karade
nizden Tuna yoluyla yapllması. müm 

POLiSTE: 

Boyacı Kirlior 
Apartımandan Düıtü 

Vali konağı caddesinde bir apar
tıman inşaatında çalışan boyacı Kir
kor 12 metre irtifadan caddeye diiş
müş, hurdahaş bir halde hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Kamyon Çarph 
Şoför Celalin idaresindeki 3475 

numaralı kamyon Dolmabahçe cad. 
desinden geçerken, yolun bir tara • 
fından diğer tarafına geçmek iste -
yen Lüleburgazlı İbrahime çarparak 
muhtelif yerlerinden tehlikeli suret. 
te yaralamıştır. İbrahim ifadeye gay 
ri muktedir bir halde Beyoğlu hasta. 
nesine kaldırılmıştır. 

kün görünmekte ise de tüccarlarımız 
bu şekle de henüz kati karar vermiş 
değillerdir. Esasen Tuna yoluyla sev 
kiyat için suların yükselmesini bek
lemek icap etmektedir. 

Piyasa vaziyeti 
Piyasalarımızda dün faaliyet a-zal. 

mıştır. Yalnız yiyecek maddeleri ü
zerinde biraz satış olmuştur. Şehri. 

mize 598 ton buğday gelmiş ve cins
lerine göre 4,08 ......... 5,27 kuruş ara
sında satılmıştır. Arpalar 3,30, çav
dar 3,05, kuşyemi 3,35 - 4,02, ufak 
fasulya 11, kalburlu nohut 7,20 -
8,10, susam 13,20 - 14.20. iç fındık 
33 - 35 kuruştan verilmiştir. Kuş
yemi ihracı için talepler vardır. A
merikaya kuşyemi göııderilmiştir. 

Macaristan için kftlliyetli miktarda 
iç fındık istenilmektedir. İngiltere 
için kilosu 95 - 105 kuruş arasında 
tiftik ve 115 - 117 kuruştan oğhk 
tiftiği satılmıştır. Satılan miktar 750 
balyadır. Karadenizden piyasamıza 

bol miktarda fındık getirilmiştir. Pi 
yasalarda ithalat ma11arı üzerindeki 
yükselmeler henüz tenezzül etmemiş 
tir. Bazı tüccarlar ellerindeki bu gibi 
malları saklamaktadırlar. Dün deniz 
yolu ile hiç bir ecnebi malı getiril. 
memiştir. 

Müteahhitlerin fİkayetleri 
Takas ve ihtikarı tetkik komisyon 

ları dün toplanmıştır. İhtikar komis. 
yonu gelen şikayetleri tetkik etmiş
tir. Çorum müteahhitlerinden EFef 
Mergen, piyasamızdan on gün ~11 vd 
aldığı mallarla son günlerde aldığı 
malların 15 bin liralık faturalarını 

göstermiş ve ilk on gün içinde on bin 
liraya aldığı malları son günlerde 

bin müşkülat ile on beş bin liraya a
labildiğini söyliyerek bu vaziyetten 
şikayet etmiştir. Müteahhit bir de 
resmi mahiyeti haiz bir ticaret gaze
tesi göstermiş, bu gazetede liste ha

linde neşredilen fiyatların iki ay ev
velki fiyatlar olduğunu, fakat münn
kasalarda bu fiyatlara istinat edildi
ğini söylemiş, bu gazete hakkında 

da nazarı dikkati celbctmiştir. Mü· 
teahhitler ithalat maddeleri üzerinde 
yapılan bu ihtikann önüne geçilmesi 
için Başvekalete mü:Nıcaate karar 
vermişlerdir. 

V anda pahalılık 
Van, - Şehrimiz piyasasında bazı 

iaşe maddelerinin fiyatları epeyce 
yükselmiştir. Bilhassa hububat ve 
şeker pahalı1aşmıştır. Buna mukabil 
yün ve hayvan satımı durmuş, bun· 
!arın fiyatları da düşmüştür. Piyasa
da umumi bir durgunluk vardır. 

Manisada ticaret ifleri durdu 
Manisa, (TAN) - Av:upada başlı. 

_S< ,U A L · C E V.' A P 
s - 1333 • 334 senesi mülga Şam lda· 

dlslnln ikinci sınıfının bugünkü lise teı
kllitı ile ~uadeletini Kulell Askerf LI· 
sesinden aldığım bir vesika ile teablt et• 
tim. Lisenin onuncu sınıfına muadil ol• 
dujiu anlatıldı. Şu tahsil ile kısa tıl:ı:me· 
te tibl tutulup tutulamıyacallımı nere• 
den öğreneblllrlm, nereye müracaat et· 
mek IA:ı:ımdır? 

C - Bulunduğunuz yerdeki askerlik 
şubesine müracaat etmeniz Hizımdır. 

Kısa hizmete tabi olup olmadığınızı o
rası tasrih edemezse askeri talim ve ter
biye dairesinden sorup öğrenir ve mü
kellefiyetinizin şeklini tesbit edersiniz. 

Jf. 
S - Heklmtıanda birkaç dllılz, aa§n 

ve anadan doljma kör var. Bunları okut· 
mak istiyoruz, fakat nerede okutaca!:jı· 
mızı, dllslz, aaliır ve körler mektebinin 
nerede oldullunu bilmiyoruz?. 

C - Dilsiz, sağır ·ve körler mektebi 
İzmirdedir. 

'* S - Lise talebesiyim, ayni zamanda 
bez fabrikasında çalıııyorum, yol para91 
vermeAe mecbur muyum? 

C - Eğer kazanır vaziyette olmasay
dınız yol parası vermezdiniz, fakat az 
çok kazancınız olduğuna göre yol parası 
vermekle mükellefsiniz. .. 

S - lstanbulda paralı ve yatılı ree· 
mi llseler hanglleridlr, Ucretlerl ne ka
dardır? 

C - 1stanbulda paralı ve yatılı ola
rak resmi Gal;:ıtasaray, Kabataş ve Hay
darpaşa liseleri vardır. Galataııarayın 
senelik ücreti 2~0, Haydarp:ışa ve Ka
bataş liselerinin ise 200 liradır. Memur 
çocuklarına yüzde on tenzil:it yapıl

maktadır. 

JI.. 
S - Buraada ayı ininde bulundu1ju 

söylenen kız ne oldu 7 
C - Manyak bir mahli'ıl~ olan bu kı1 

bütün manyaklar gibi konuı<masını bil
memektedir. Elyevm Bakırköy hasta
nesindedir. 

* 8 - Tapu ve kadastro okulu (8) ıu· 
bealnln muadeletlnl nereden ~renebl· 
llrlmT 

C - tstanbul Maarif Müdür1U~nden . 

yan harpten mütevellit iktısadi buh
ran, muhitimizde azami derecede his 
sedilmektedir. Münakalatın güçleş. 

mesi, Manisa hesabına birinci dere. 
cede müstehlik olan Almanyaya 1h
racatın büsbütün kesilmesi, bu buh. 
rana sebep olmuş, piyasamızd:ı bü
yük bir durgunluk başlamıştır. 
Manisanın baş ihraç maddesi olan 

üzüm piyasası beş kuruşla on kuruş 
arasında temevvüç etmektedir. Bu. 
na rağmen satış çok azdır. Ağustos 

bidayetinde yağan yağmurlardan ıs
lanarak bir şeye yaramaz hale gelen 
iki yüz bin çuval üzümün sebep ol
duğu zarardan sonra satışların da 
durması, müstahsili bir kat daha mü 
teessir etmiştir. 

Bir çok mağaza ve dükkinlar, bazı 
gün hiç satış yapamamaktadır. Bu 
yüzden bir kaç dükkan kapanmıştır. 

Ticaret faaliyetinin yeniden az 
çok başlaması, müstahsil ile esnafın 
sıkıntıdan kurtulması için, Adanada 
pamuk mübayaa edildiği gibi, burada 
da inhisarlar idaresinin vasi mikyas 
ta üzüm almasından başka çare gö
rülmüyor. Herkes, hükumetin bu 
yoldaki müşfik ve acil tedbirlerini 
beklemektedir. 

AdanaJa pamuk alınıyor 
Adana - Ziraat Bankası, Ceyhan, 

Osmaniye, Tarsus ve Adana müstah· 
sillerinden pamuk mülıayaasına de
vam ettiği gibi, malını satmak iste. 
miyen müstahsil ve tüccara da mal. 
Iarını depo etmek şartiyle, muayyen 
l.Jl1 abbette a.vcm.ı: ve~miye başıamış. 

tır. 

Malatya iplik ve bez fabrikası, Cey 
han piyasasından 180 bin kilodan 
fazla kütlü pamuk almış ve fiyatlar 
6 kuruştan 12 kuruşa kadar çıkmış-
tır. ' 

Bu mübayaat, çiftçileri sevindir
mektedir. 

SPOR: 

Serbest Güreı 
Müsabakaları 

Ankarada, 30 eylülde yapılacak 
olan Türkiye serbest güreş müsaba
kalarına iştirak edecek Garbi Ana -
dolu takımı, pazar günü yapılan gü. 
reşlerle tesbit edilmiştir. Bu güreş • 
lerde Denizli birinci, İzmir ikinci, 
Manisa üçüncü gelmiştir. Takım şöy
Iedii: 56 kiloda Şefik Kandemir İz. 
mir, 61 kiloda Hüseyin Gürsu Deniz.. 
li, 66 kiloda Feridun İzmir, 72 kHo
da Hamza Denizli, 79 kiloda Envt>r 
Denizli, 87 kiloda Mahmut Denizli; 
ağır siklette Halil Kırca Manisa. 

Fenerin Gece Maçı 
Yarın akşam Taksim stadında 

Fenerbahçe, Çocuk E s i r g e m e 
kurumu menfaatine Şişli ile bir gece 
maçı yapacaktır. 

Bölge Asbaıkanhğı 
Merhum Fethiden açık kalan Be· 

den Terbiyesi İstanbul bölgesi as -
başkanlığına getirilecekler meya -

i
l nında Ali Sami, Hamdi Emin, Taip 
Servet, hakem komitesi başkanı Ab
dullahın isimleri söylenmektedir. 

Okspor Kongresi 
Ok spor kurumundan: Kurumu • 

1 
muzun senelik kongresi 1-10-939 pal zar günü saat 10 da Beyoğlunda İs
tiklal caddesinde Nuri Ziya sokağın
daki merkezinde aşağıdaki ruzname 
mucibince yapılacağından bütün a • 
zalann gelmeleri rica olunur. 

1) Umumi katiplikçe hazırlanan 
1 rapor, 2) Aza teklifleri, 3) Kurumun 
1 yeni idare, mürakabe, divanı haysi • 
yet seçimi, 4) Kurumun mali, idari 

durumu hakkında karar itası. 5l Ye
ni cemiyetler kanununa göre ni -
zamnamede yapılması lazım ,relen 
tadilat hakkında umumi , katiolığin 
teklifi. 

27. 9. 939 

Köylüye 
Tohum 

Cins Buğdayla Damızhk 

Tavuk Dağıtıldı 
Vilayet Ziraat müdürlüğü, Y.c>şil

köy tohum ıslah istasyonunda cins
leri ıslah edilen 20 bin kilo Bindane 
ile 19 bin kilo karakılçık ve be~ bin 
kilo A~:ova buğdayını tohumluk ola. 
rak İstanbul ve mülhakatındaki çift. 
çilere tevzi etmiştir. Bu buğdaylar i· 
çin zürradan para alınmamıştır. Yal· 
ruz gelecek sene hasat zamanı aldık. 
ları buğdayı yeni mahsulden aynen 
iade edeceklerdir. 

Bu suretle toplanan buğdayların 
her sene mıktan arttırılarak tekrar 
köylüye tevzi edilecek ve bu böylece 
devam edecektir. 

Aynca kümes hayvanları ıslah 

istasyonunda yetiştirilen Rot ve Le.. 
gorn gibi yumurta ve et tavuklan 
cinsinden damızlık olarak 1400 piliç 
ile beş bin yumurta tevzi edilmiştir. 

Dil Bayramı 
Dil Bayramı dün şehrimizdeki 

muhtelif Halkevlerinde merasimle 
kutlulanmış ve bu mevzu üzerinde 
konferanslar verilmiştir. 

Eminönü Halkevinde verilen 
konferansta Türk dilinin yedinci a -
sırdan bugüne kadar ayrıldığı muh
telif kollar hakkında izahat verilmiş 
ve bu kolların hususiyetlerine dair 
bir çok misaller zikredilmiştir. 

Konferanstan sonra evin temsil 
kolu ta.rafından bir temsil verilmiş. 
tir. 

Ayni maksatla Kadıköy, Şişli, 

Beyoğlu Halkevlerinde de konfe • 
ranslar ve temsiller verilmiştir. 

Duı buı V:t ih 11 rull 

Bugün büyük ve kahraman deni7.
ci Barbaros Hayrettinin adı büyük 
bir ihtifalle anılacaktır. İhtifale sa. 
at on buçukta büyük amiralın tür • 
besi önünde başlanacaktır. Merasim 
kıtaların bir geçit resmiyle nihayf't 
bulacaktır. 

Muğlada Ekim 
Muğla, 26 (A. A.) - Bu sene vi. 

layetimiz dahilinde yapılan muhtelif 
mahsul ekimi mıktarı 31 bin hektar
dır. Geçen sene ekilen mıktar ise 28 
bin 149 hektardı. 

Baıı Koparılmış Ceset 
Adana - Şakirpaşa civarında, 

tren hattı üzerinde, bir kolu ve başı 
vücudünden koparılmış, hüviyeti 
meçhul bir ceset bulunmuştur. Bir 
tren kazası mı mevzuubahs olduğu, 

yoksa esrarlı bir cinayet karşısında 
mı bulunulduğu henüz meçhuldür. 

Karısını Yaraladı 
İzmir - İsmetpaşa mahallesin -

de 813 üncü sokakta 3 numarada o.. 
turan Hasibe, kocası yapıcı Ali oğla 
Ali aleyhine boşanma davası açmış 

ve bir arkadaşının evine kaçmıştır. 

Ali, sokakta rastladığı Hasibeyi ba • 
caklanndan, göğsünden yaralamış • 
tır. Kadının hayatı tehlikelidir,,. Ali 
tutulmuştur. 

TA K V I M ve H A VA 

27 Eylül 1939 
ÇARŞAMBA 

9 uncu ay 
Arabi: 1358 
Şaban: 13 

Gün: 30 

Güneş: 5.52 - Öğle~ 
İkindi: 15.27 - Akşam". 
Yatsı: 19.31 - İmsak: 

Hızır: 145 
Rumı· 1355 

Eylül: 14 
12.05 
18.00 
4.12 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alt

nan malô.mata göre hava yurdun Trakya 
bölgesi ile Ege sahlllerindeı Akdeniz kıyı
larının garp kısımlarında az bulutlu, di
ğer bölgelerde umumiyetle ve yer yer ya
ğışlı geçmiş, rüzgarlar bUtün bölgelerde 
şimal! istikametten garp bölgelerinde kuv
vetlice, diğer bölgelerde orta kuvvette, E
ge denizinde kuvvetli esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geemls. 
rüzgar şimalden saniyede 4 - 6 metre hız
la esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 1022,8 
milibar idi. Siihunet en yiiksek 17.2 ve 
en düşük 11.0 santigrat olarak kaydedil· 
mJJtlr. 
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!suGüNI 
eden 

BoğGşuyorlar? 
Yazan: Ömer RıZ!:ı DOCRU L 

P olonyanrn ortadan kalkar gi~>i 
olması üzerine Avrupanın luç 

olmazsa bir kısmı, garp ccphesimlc 
devam eden boğuşmaya bir muna 
veremez oldu. Yaşama hakkını mii
dafaa edemeyen Polonya, aşağı yu • 
karı ortadan kalkınış olduğuna göre 
garp devletleri ne diye boğuşınağa 

de\'aın ediyor? Bu boğuşmanın, ölii
yü dirilteceğine mi inanıyorlar? Yok 
sa daha başka maksatlar peşinden 
koştukları için mi bu şekilde hareket 
ediyorlar? 

Mesele, giiniin meselesidir ve gii. 
nün meselesi olduğu için her ~·erde 

konuşulan, her yerde miiııakaşa e • 
dilen meseledir. i\Iiinakaşa edilme • 
sinin en belli baslı sebebi, harp kor
kusu, harbin y~yılınası korkusu, 
harbin her muhiti izaç etmesi, her 
muhiti fedakarlığa da\'ct etmesi 
korkusudur. 

Dünya harp istemiyor. Ve sonu -
na kadar harbetmeğe azmetmiş gibi 
görünenler de harbi akıl '\'e mantı • 
ğın çerçe\'esinden çıkarınamak, akıl 
ve manhğm en dar çerçevesine sığ
dırmak için ellerinden geleni yapı • 
yor. Harp, insanın yaratıcı kuvvet • 
lerini kamçılayan en korkunç kır -
haçtır. Bu yiizden harp hiç bir dar 
çerçeveye sığmaz. İptidai insandan 
bugi.inün en medeni insanma kadar 
geçen bütün devreler sırastnda in -
san her şeyden evvel muharip bir 
mahluktu ve harp aletleri İcat et • 
mekle zayıfa karşı hakimiyetini te
sis etmeğ'e uğraştığı gibi tabiatten i
deale geçişinde de sevkitabiinin a~·ni 
hızını muhafaza etmistir. Onun için 
harbi akıl ve mantığın dar çerçevesi 
içine hasretmek isteyenler, idı•al i. 
çin, insan se,·kitabiisiyle dövü~me -
ğe, fakat harbe isteksiz ve inanc~ız 

bir zihniyet ile girişenlordir. Akıl ve 
mantığın icaplarını inkar etmek kim
senin aklında~gcçmez. Fakat harpte 
vn_ln1z .-lrlın il'An1n-rınA 4 .. ,.,,,_n. 112lnr 

hıç bir iş ba~aramaz ar, hiç ir nc:ti. 
ceye varamazlar. Çünkü harp her -
şeyden evvel, bir iman işidir. 

Bu böyle olduğuna göre garp 
cephesinde kopan hat'p bu kıyım·ti 
haiz midir? 

Buna heniiz mfüıhet bir CC'\'::t(l 

vermek sırasının gelmediğini söy!e -
mek gerektir. 

Çünkü harp heniiz hakiki hızmı 
almamış ve tam manasiyle bir ideal 
harbini temayüz ettirm;si lazım ge. 
len kuvvet ve şiddeti ihraz etme -
miştir. 

Buna ne zaman şahit olacağt'Z? 
Akıl ve mantığın inanca ve inan

cın yaratıcı kudretlerine yer verdiği 
zaman. 

Biz ancak o zaman Polonvanın 
tekrar dirileceğine ve bugün Varşo. 
vada yeni bir kahramanlık destam 
yaratan miidafilerin ateşle yanmı -
yacaklarına inanırız. 

Hıfzıssıhha Enstitüsü 
Hakkındaki ·Kanun 

Ankara, 26 (TAN Muhabirin. 
den) - Sıhhat Vekaleti merkez hıf. 
zıssıhha müesseseleri hakkındaki ka. 
nunun imzası ve Cümhuriyet merkez 
hıfzıssıhha enstitüsü ve hıfzıssı'hha 
mektebi teşkili hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır.Bu projey~ göre 
merkez hıfzıssıhha müessesesi, Cüm. 
huriyet merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
ile, hıfzıssıhha mektebi namı altında 
iki kısma ayrılmaktadı-. Sıhhat Ve. 
kfıleti memleketin muhtelif mıntaka
larının sıhhi ihtiyaçlarına göre ayni 
i~lerj yapmak üzere enstitüde şube· 
ler a~acaktır. Merkez hıfzıssıhha ens 
titüsü halk hıfzıssıhha şartlarının ıs
lah Ve inkişafına ve her nevi hasta. 
lıklarla mücadeleye yarıyacak, sıhhi 
ve fenni araştırmalar yapacak ve bu 
mevzular etrafında tetkikatta bulu. 
nacaktır. 

Ankarada Gece Hava 
Kqrunma Tecrübesi 

Yapdacak 
Ankara, 26 (TAN) - Bugunlerde 

şehrimizde pasif korunma gece tat -
bikatı Yapılacaktır. Tecrübe gecesi 
elektrik santralinden umumi cereyan 
)tesileccktir. 

TAN 

Nazi Şefleri Arasında 
Bir ihtilaf Çıktı 

Bitarafların Gemilerini Batırmasının 

JAPONYA 
Fransa İle 
Anlaşıyor 

Fransa ve f ngiltere ile 

Münasebetleri İyileşiyor 

Nedir O Bil! 
Yazan: B. FELEK 

Y ahu! Dünya tersine döndü. 
- Ne gibi? 

- Birader. Tnnıdığım iki kişi 

Almanların, 
Almanya Aleyhine Netice Vereceği Anlaşıhyor 

\'ar. Bulsalar birbirini bir kaşık 

suda boğarlardı. Kaç dcfn birbirine 
tabanca çektiler. Giiçbelii nralarını 

bulurlardı. Ne zaman biri kahve
de bulunsa ötekinin aleyhine ağzına 
geleni SÖl lerdi. Yanı o hale geldi ki; 
mahalleli "nman mahallede bir pahT 
dı çıkmasın" diye tasalanır durur -
lnrdı. Geçende ne olsa beğenirsin? 

Paris, 26 (A.A.) - Siyasi mahfel- -Ne oldu? 
lerde Fransa ile Japonya arasındaki _ Kom ulardan birinin terekesi 

J,onclra, 26 (A. A.) - Daily Ekspres gazetesinin 
Kopenhagchıki muhabiri, nazi şefleri arasında ihti
liıfJar 7uln~r ettiğini kaydediyor. Bunlardan biri 
Giiringle Amiral Reader arasında, kayıtsız ve şart
sız denizaltı harbi kararından doğan ihtilaftır. Bu 
harp, iistiist.c iki Finlandiya ve bir İsveç vapuru 

ne bir protesto notası vermiştir. Almanya, verdi;1i 
revaııta, huntın İngiltereyi besleyen bitaraflara lıir 
ihtar teııkil ettiğini bildirmi~tir. 

.Marcel Pays, Excelsior gazetesinde: 
"flu tchrlitler Slo,·akya, Polonya, Macaristan. 

münasebetlerin antikomintern p!lk- yapıldı. Bir hayli satılık mal. Bu iki 
tın Almanya tarafından ihlfılini mü- hasını komşu terekeyi pnylnşmnk i
teakip hissolunur derecede iyileştiği çin uzJnşmışlar. Şimdi dost geçini -
ve o vakittenberi devamlı surette dn- yorlnr. 

Romanya "e Baltık memleketlerini l\losko'\·:ımn 
ha iyi bir şekil almakta olduğu - Olnğnn ~eydir dostum! Bunda 

battıktan !'Onra bitaraf şimal memleketlerinden r\ l· 
manyaya tfoğrn olan ihra :atı esaslı bir surette tch
like;ve diisiirıncktedir. İsveç vapurunun bahrılmnsı, 
isveçte hii:vlik bir hiddet uyandırmış ve İsveç hii
ktirncti Almanyaya büfün demir ihracatına niha;\·ct 
'\'crilcc~ği fohdidini ihtiva eden şiddetli bir nota 

emrine bırakan Alman~·anın Sovyetler birliğiııe 
karşı giisterdiği mutavaatla garip bir tczad teşkil 

c:l'lemektedir.,. diyor. 

beyan edilmektedir. şaşacak ne var? 
Amiral Nomurnnın .Japonya hnrlcive ne- - Ne demek ne var? Yahu! İn. 

Le .Tournal gazetesinde Saint - Brice. Almanla. 

zaretine tayini FrallS'lz mahfellerlnde bil- !'nn dosta dost, düşmana diişınan o • 
vük bir memnuniyetle karşılanmıstır. A- I 
mira} dPmokrasiJerfn katf hfr düsmanı dt>• Uf, 

ra, bu suretle demokratlara hizmet ettiklerind<'n 
dolayı teşekkür ediyor ve diyor ki: 

ifüdir. Almnnva. 1talva - .Taponva ittifa- - Rusyada kurt hücumuna uğ. 
kını fena görmesi İtalya - .Japon va - Ru~- rayan kızaklar ne yaparlar bili) or 

gönderıni ştir. "Ilit:ırafl:ır denizlere hakim olan demokratların 

ne kad;ır itidal1e hareket ettiklerini takdir edecek 
dcrcccclc rcalisttirler. Almanyanm keyfi bir suretle 
tatbik ettiği şiddet hareketi bariz bir suretle te:r.a. 

ya ve Almenyn ara~ında bir anla'>lT!a hu- ınusun? 

İsveçin mukabelesi 
Stokholm. 26 (A. A.) - Emin bir menbadan 1ıil

dirildi~ine ~öre İsveç hiiklımeti kaçak harp e~yası 
hakkında bir tebliğ neşredecektir. Bu tebliğde İsveç 
ticaret gemilerinin A1ınan denizaltıları tarafından 

torpillc•nıne!'İ iizerinc İsveçin ittihaz edeceği tarzı 
Jınreket izah edilecektir. Social Demokraten ga·1.E'te
si bu hususta diyor ki: "Hiikumetin İsveçin hakla
rını \'e ınenfoatlerini şiddetle ıniidafaa edeceğine 

emin olın:lk lazımdır.,, 

Bir lsve~ kargosu batırıldı 

hür etmiııtir.,, 

* J .. ondra, 26 ( A. A.J - Bahri~·c nr:rnreti neşretti
ği J>ir teb1iğd<' Norveç sahillerinde bir deniz muha
rebesi vukuhulduğu hakkında bahriye nezaretine 
hi~ hir rapor gelmediğini bildirmektedir. 

- Hayırl 

- Kızağın arkasından gefon lmrt 
'-Üriisüne ya bir keçi yavrusu, ya bir 
domuz ~·avrusu atarlar. Kurtlar onu 
yerler. 

- Sonra? 
- Sonra da kokusu bulaştığı İ• 

ı~in birbirlerini yemeğe başl.ırlar. 
- l{ıyak şey! 

- E\·et! 
- Be birader. İn an bu kadar a. 

tıp tuttuktan sonrn şimdi nasıl el sı
kacaklar? 

Oslo, 26 (A. A.J - Nors Telegrambyra ajansı, 
ls\'cçin Silcsia Kargosunu bir Alınan dcnizaltısuım 
brıtırdığını bildiriyor. 

Çinliler Şan9haya 
Taarruz Ediyorlar 

sulü ihUmall kuvvetli oldufhına dair Al
manlar tarafından ortaya atılan haberin 
doi?ru nlmadığını lı:hata ktlficlir. Diğer ta
raftan Parice bir Jaoon elçisinin tayini 
cok manidardır. Eski elçi Suglmuranın 

lilerl~en ml'ifarakaUndenberi yerine klm
'<e tavin edilmemisti. Bundnn baı.ka Fran
sı7. hükumeti rl~ .Taponvanın P:ırJ~e l(ön
dermek niyetinde olduihı diplomat !dn 
Tokvo tarafınılan talep edilen At{l'emanı 

reddetmek mecburiyetinde kalmıstı. Cün
kfi tayini istenilen diplomat Fransanın 

vazivetl hakkında doctluktan f'irt beyanat
ta bulunmuctu. Bundan sonra Jaoonya 
vrnf bir setir tayinfndPn çekinmiş, t11kııt 

nihayet Sııvadııvı tııvln 511rPtile uzlasma 
esl'rl f!Östermiştlr. Bu da Pari~e büyük 
bir memnunlyeH mucip olmuştur. 

- Sıkarlar. Evvela ellerini, r-on. 
ra dişlerini. Sonra canlarını ve son

Frnnsız hükiımeU de bu uzlaşma eseri'le ra gırtlaklarını .. 
Kargo, N orveçirı ccnuo batı sahiline 4.5 mil me

se!cıJe batmıştır. 
Hongkong. 26 (A. A.) - Chekiai ajansı bildiri

yor: Çin kıtaları Şanghayın dış mahallelerinde Ja. 
pon mevzilerine taarruz etmişlerdir. 

mukabele ederek Şanghayaa Fransız im- - Hay Allah layığını versin! Şa. 
üyaz mıntakasına ait olmıyan parçayı Ja- ir gibi de ]af edersin! 

lsveç sularında mayn tarlatan 
Ilerne, 26 (A. A.) - Basler Nachrichtcn gazete- Bir şehir alındr 

sinin Sto!<Jı.)hnden aldığı haberlere göre, Alman 

pon makamatına tesllm etmiştir. Bugüne 
kadar bu araz.J Japonların muvafakatlle 
mülteci Çinlilerin iskanına tahsis edilmiş
ti. 

- F.dcrim zahir! 
- Hoşça kı:ıl camm, ben gidiyo -

rmn! 
- Giile giile! harp gemileri: Örsünd civarında İsveç sularındr. 

mayin tarlalarını miithiş surette geni letmiştir. llu 
ınnyın ı ... r .. ı..~ ., ır.ncu c"ıı.ı,.ınacu ıı..ı ın1sn oımu~cur. 

Chungkinı:{. 26 (A. A.) - Chekiai ajansı bildiri
yor: 'l'ung - hvva. şehri Çinliler tarafından muhasa
ra edilmiş ve Japonların mukavemetine rağmen 
siddetli bir bombardıman neticesinde zaptedilmiş. Diğer tarafttin İngilizler de yine :::.-============== 
tir. 

Alman bahriyesinin beceriksizliği 
On hin Japon muhac::arada 

Paris, 26 (A. A.) - ııa,·as: Bu sabahki gazeteler, 
2·1 saat zarfında İngiliz limanlarına ait kereste yiil<· 
lii i.iç İs\'<'Ç ve Finlandiya ticaret gemisini hatıran 
Alınan bahrtye nezaretinin beceriksiz" hareketini 
Lilhm.:sa kal dl•diyorJar. 

Chungkin.ı;?, 26 (A. A .) - Chekiai ajansı bildiri
yor: Şansi eyaletinin cenubu garbisinde kain Chnng 
- che'de Çin kıtaları on bin Japon askerini muhasa. 
ra etmislerdir. Çinliler Japonlara dört muhtelif is
tikametten taarruz etmektedirler. 

.Taponyada grevler 
Hongkon~. 26 (A. A.} - Chekiai ajansı bildiri

yor: Tokvodan alınan haberlere göre Japonya hal. 
kının hayatı pek gücleşmiştir. Çünkü bir netıcc 
vermeden çok uzun süren bu harp memlekette para 
bırakmamıştır. İçtimai karışıklıklar gittikçe V;thim 
bir ~ekil almaktadır. Temmuzda 37 ve ağustosla 
28 grev olmuştur. 

mülteci Çinlileri kal!>ul için İngiliz 
imtiyaz mmtakası yanında tahkim 
ettikleri bircok araziyi Japonlara t~s
lim etmişlerdir. Diplomatik mahfe!
lerde bu hareketlerin Japonlarla 
garp demokrasileri arasında bir mu. 
karenet husulünü ifade etmediği. fa
kat Japon hükumetinin yalnız Uzak 
Şark işlerile alakaf'~r olduğuna Ye 
Almanyanın diismanlarile nazikane 

Bitnrafları çok şiddetli mukabele tedbirleri teh· 
dicli altında, Almanyanın diişmanlariyle ticaret 
yar.maktan mene davet eden bu şiddet ve korkut. 
ma hareketi ınyri muharipler ,.e bilhassa Finlandi
ya nezdinde infial uyandırmış ve Finlandiya Berli-

·----------------------

• 

• 

• 

Her llitlerin daha şimdiden Polonyada kendisile sulh 
yapacak evet dendiınci bir hükumet kurmayı tasarla
dığı anlaşılıyor. Cenevreden verilen mal(ırnata göre, 
Sarki Prusyalı bir takını memurlar da bu evet efen
dimd hükumetin erkanı arasında bulunacaklardır. 
Fakat Almanya, Polonyada böyle bir hük(ımet kurdu. 
ğu takdirde İngiltere ile Fransa bu hükumeti tanıını
yacaklardır. 

* Almanya, lspa~yadan kendisine !azım ı~lan bir-
çok şeyleri tedarik etmek istediği halde, hergün 
bu maddelerin birini kaybetmektedir. Almanya, 
son günlerde, ispanyadan ordusu için lazım olan 
kumaşları tedarik etmek için müzakerelerde bu
lunuyordu. Fakat Fransa daha çabuk davranmış 
ve ispanyanın bu mallannı peşin para ile almayı 
taahhüt etmiştir. Bu kumaşlar, Almanlardan alı
nan makinelerle Barselonada yapılacaktır. Al
manya bu makineleri, ispanyada dahili harbin 
kopmasından evvel satmıştı. ispanya bu işi ba
şarmak için son zamanlarda Amerikadan mühim 
miktarda pamuk almıştır. 

* Harbin kopması iizerine Alman gemileri, İngilizlerin 
eline düşmemek \'e batırılmaktan kurtulmak için is
panya limanlarına iltica etmişler ve burada I uzur için· 
de yaşamayı umınucılardı. Bu Alınan gemilerinin sa:nsr 
yetmişi geçmektedir. General Franko, bu gemilerden 
otu7tınun ara~tırılmasını ve kaçak maddelerin mtlsade. 
resini istemistir. Vapurların kaptanlan itiraz etmişler 
ve Alman sefirinin himayesini istemişlerse de General 
Fr:ınko verdiği emrin tatbikı iizerinde ısrar etmiş ve 
emre muhalefet edildiği takdirde kaptanların tevkif 
edileceklerini söylemiştir. 

* SovyE'tlerin. Vilno şehrini Litvanyalılara terkedecek-
leri s(iylenilmc.'ktedir. Litvanyalıların, Sovyetlerlc yap. 
tıkları bu gizli anla~ma esnasında, bu kazanca muka-

• 

. . . 
münasebetlerin muhafazası arzusun-
da bulunduğuna delil teşkil etmekt<>
dir. 

bil ne gibi tualıhiitlerde bulundukları merak edilmek· 
tedir. Lih'anya ordusunun, Vilnoyu Sovyetlerden bu
giinlerde tesellüm etmesi beklenilmektedir. 

* Almanyaya 'l1Uhtelil vasıtalarla ve muhtelif yol-
lardan götürülürken, lngiliz donanması tarafın
dan musadere olunan benzinin miktarı, 870,000 
tonu bulmuştur. Bu rakamla birlikte, Almanlann 
endişeleri de büyümektedir. Söylenildiğine göre, 
~·Hmanya, bugünlerde, lngiltereye bir ültimatom 
verecek, ve "lktısadi abloka,, nın kaldırılmasını 
istiyecektir. lngiltere bunu kabul etmediği tak
dirde, Almanya, büyük bir hava Filosuyla Lon
draya hücum edecektir. 
Bu bombardımandan sonra, harbin birdenbire 
müthiş bir mahiyet alacağı söylenilmektedir. 

* Alınanların foanuz etmeleri ihti'}lalini km•\•etlendircn 
tahşitlatın artması üzerine, bitaraf kalamıyacağını an. 
lı~ an Ilolanda \'e Belçikanın, demokratlar cephesindc.' 
yer ~lacakları siiylenilmektedir. Gizli tutulan diploma
tik temaslıaın, bu anlaşmanın esaslarını lıazırlamakta 
oldui:u umulmaktadır. 

* ltalya ile lngiltere ve Fransa arasında iktııadi bir 
anlaşma yapılacağı hakkındaki rivayetler gittik
çe kuvvet bulmaktadır. ltalyan gazetelerinin de
m~krat cephe aleyhindeki ne,riyah gittikçe ve 
hissedilecek derecede hafifletmeleri, bu anlaşma 
ihtimalini teyit eden deliller arasında sayılıyor. 

Söylenildiğine göre, bu anl(Jfma neticuinde, ltal
ya, lngiltere ve Franıaya borçlanacak, fakat bu-

na mukabil Arnavutluktaki ve On iki Adalardaki 
askerlerini geri çekecektir. /tal.yaya, bu anlafma 
mucibince, Alrikada müstemleke de verileceği 
umulmakta.dır. 

ıB . M. Meclisi 
Parti Grupu 
Toplantısı 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. Paı·tisı 
Büyük Millet Meclisi Gr~ıpu Umumi 
Heyeti bugün 26-9-939 saı:ıt 15 te 
Reis Vekili Hasan Saka'nın riyase
tinde toplandı. 

Ruznamede yalnız Manisa Mebusu 
Refik 1nce'nin Büyük Millet l\focli. 
sinin eski zabıtlarının yeniden tab'ı 
ve tevziine dair olan takriri vardL 

İlk defa takrir sahibi kürsüye gele
rek tnkrirİ vermekteki maksadını 
izah etti. 

Büyük Millet Meclisi muhterem 
Reisi Abdülhalik Renda znbıt mese. 
lelerine müteallik riyaset makamının 
noktai nazarını izah buyurdular. Bir 
kaç hatip ayni mevzu üzerinde fikir 
ve mütalana beyan ettikten sonra 
takrir sahibi Refik İnee'nin bu mese
lenin riyaset divanınca ctrafile tet
kik edildikten sonra bir teklif yapıl. 
masını mübeyyin olarak verdiği tek. 
lif takriri reye kondu ve ittifakla ka. 
bul olundu. 

Ruznamede başka mesele mevcut 
olmadığından saat 16 da celseye ni
hayet verildi. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 26 (A.A.) - Vekiller He

yeti, bugün saat 18 de Başvekalette 
Başvekil Doktor Refik Saydamın ri. 
yasetinde bir toplantı yapmıştır. 

Muhacirler Hakkında 
Anakra, 26 (TAN Muhabirin.. 

den) - İskan umum müdürlüğü is
kan kanununun 31 inci maddesini 
değiştiren kanunun tntbik şeklini 
gösterir bi;ı- talimatname hazırlamış
tır. Buna göre yabancı memleketler
den hicret ederek memleketimize gel 
mek istiyen muhacirlere konso!osla
rımız tarafından resen, muhacir vize
si verilmesi esası kabul edilmiştir. 
Serbest iskan suretiyle anayurda gel. 
mek istiyen muhacirler için konsolos 
lar bundan böyle merkezden müsaa. 
de bcklemiyeceklcrdir. Bu suretle 
muhacjrJerin uzun zamnn beklemele. 
rinin önü alınmış olacaktır. 
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S ·· er Sinemasının 
Büyük Muvaffakiyeti 

Pek yakında: Gösterilecek olan 

SA L ŞMA 
( İngiliz - Fransız itilafı ) 

Şehir parkında kilimlerle çadır kuran halk, bir yavru yiyeceğini aldıktan sonra dönüyor ve Kızılay aşçısı sıcak yemek dağıtıyor. 

Fransa Akademisi Azasından Andre 
Maurols' n gUzel eserinden ilham a· 
lan Rejisör Vakııları pek San'atl<-' · 
rane bir tarzda tertip etmiş, kuvv~t· 

il bir ıırşk macerasını mUhlm siyası 
hl\dlselere karı~tırmış ve mlikAlel'T'e 
lerln cazlbell üslObu ve hem sade 
hem de edebT olarak yapılmıftır. Bu 
güzel mlisteını eserin baı rollerinde: 

Yictor Francen • Gabi 
Morlay • Pierre 
Richard Wilm anda lı 

Harabeye 
ahiyesi e Tamamen 

Döndü, Halk Açıkta .. 
gibi dalma sevilen ve takdir edllen l yıldızrardır. _, 

,nıam_ ŞEHZADEBAŞI ...... ~ 

FERAH Sinema 

Telefon: 21359 
Bugün matinelerden itibaren 2 F ilm 

1 _Atmaca cHARLEs eoveR 
Pıerre Rlchıırd Wllm 

İzmir, 26 (Tan Muhabirinden)
Dikili, Bergama ve Çandarlı havali. 
sindeki zelzele felaketi hakkında 

gelen haberler buralarda tahrip ve 
hasarın pek mühim olduğunu ve her
gün daha da artmakta bulunduğunu 
göstermektedir. Hükumetimizin bu 
mıntaka felfıketzedelerinc yardım i
çin daha geniş mıkyasta harekete g~ç 
mesi lüzumu açıkça görülmcktedk. 
Havaların üşütecek derecede serin • 
lemiş bulunması, kış mevsiminin yak 
laşmış olması, fclfıketzedeler için a
lınması düşünülen tedbirlere bir an 
evvel ve siıratle başlanmasını icabet
tirmektedir. 

Di • • 
1 1 Civarında 18 

lığındaki muazzam duvan, olduğu 

gibi sokağa devrilmiş ve bu üç deve
ci altında kalmıştır. 

Bakkal Kemal feci şekilde öl • 
müştür. Hareketi müteakip üç çocu
ğunu dışarı çıkarmış, ailesi, küçük 
yavrusu içerde kalmış, kapıdan ge • 
çerken üzerine taşlar düşmeğe baş

lamıştır. Bu sırada oradan kaçışarak 
geçen birinin söylediğine göre bak -
kal, her halde şuurunu kaybetmiş o. 
lacak ki: 

2 - MASKELi 11 5 11 LER 
Gözleri bozmoyon ve yormayan, ses
leri tabiileştiren son sistem moklne
lerimizin hiçbir sinemada eşi ve 
benzeri yoktur. Diğer makinelerle 
takdir ve mukayesesini (İy:i ve kötü) 
yü kolayca tefrik eden sayın milş-Z lzele Daha O du, Çadır 

• 
terllerlmlze bırakıyoruz. 

~--~~---' 
ihtiyacı Gi tikç Artıyor 

- Yapmayın, üzerime taş atma
yın... Toprakları dökmeyin.. Öleee -
ğim, karım da ölecek.. Ölüyoruz. 
Atmayın kayaları! 

ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı Dram Kısmında 
30-9-939 cumartesi akşamından 

haren temsillere başlıyor 
iti -

Bugün verilen haberlerde Ber -
gamanın 150, dün geceki zelzeleler
le tamamen harap olduğu anlaşılan 
Çandarlı havalisinin 200 çadıra ih -
tiyacı vardır. 

Halbuki Kızılay Ankaradan bf'Ş 

yüz çadır göndermiştir, bu mıktar 

ancak Dikilide açıkta bulunan 3500 
felaketzedeye yetecek, kuvvetli bir 
ihtimalle, harap olan civar köyler 
ihtiyacını karşılayamıyacaktır. Kı -
zılayın bir mıktar daha çadır gön -
dermesi herhalde isabetli olacaktır. 

Zelzele mıntakasından alınan son 
haberler şunlardır: 

Dik.ili ve civarında dün bütün gece 
ve bugün fasılalarla sarsıntılar de -
vam etmiştir. Gece 17 si, 3 ile 5 sani· 
ye arasında şiddetlice, birisi de on 
saniye ve çok şiddetli olmak üzere 
18 hareketiarz kaydolunmuştur. 

Halk korku içinde kalmıştır. Di. 
kil'de harap binalardan bir kısmı ve 
duvarlar bu hareketlerle çökmüş -
tür. Bu snbah Dikili kaymakamlığı -
na gelen bir telgrafta dün gece Çan. 
darlı nahiyesinde şiddetli bir zelzele 
ile evlerin harap olduğu, halkın n -
çıkta kaldığı, nahiye merkezi ile Dc
liktaş ve Demirtaş köyleri için 200 
çadır gönderilmesi istenmiştir. Di • 
kili kaymakamı ve hükumet tabibı 

vaziyeti tesbit için derhal Çandarlı
ya gitmişlerdir. 

Çandarlı zelzelesi hakkında, tel
grafta tahribatın derecesi, nüfuı:-ca 
zayiat olup olmadığı bildirilme -
mektedir. 

arasıntia büyük bir yarık açılmıştır., göre Nazilli ovasının bir kısmı su]ar 
Tetkikat yapan vilayet mühendisle- altındadır. 
rinin raporuna nazaran Bergamgda • 
400 ev artık gayri kabili tamir bir 
haldedir. Bunlar derhal yıktırıla

caktır. 

Poyracık köyünde Yıldmm cami
inin minaresi batıya doğru yatmış, 
Yeniköydeki Yenicamiin duvarı yı

kılmış. mektep binası da çatlamıştır. 
Kozak köyündeki camiin duvarı yı
kılmış, çatısı çökmüştür. 

Bergama ovasının bir kısmı zelzele 
mıntakasının haricinde kalmış, Cen. 
netayağı kısmındaki bağ kuleleri ta
mamen yıkılmıştır. Bu havali bağla
nndaki tulumbalardan siyah sular 
fı~kırmış, Demirci boğazındaki bü
yük kaynağın sulan çekilmiştir. Di
kili - Bergama arasındaki Hacı Rıza
nın büyük çiftlik binası da yıkılmış, 
Çiftlik sahibi Rızanın oğlu Mehmet 
ile Ovacık köyünün eğitmeni Ahmet 
ölmüstür. Bir yol amelesinin cesedi 
de enkaz altmda bulunmuştur. Bir
kaç da yaralı vardır. 

Bergama köyleri arasında en fazln 
zarar gören Tekedere köyüdür. Bu 
köy tamamen harap olmuştur. Ar
mağanlar köyünde de 45 ev, içinde 
barınılall)ıyacnk şekilde hasara uğra
mıştır. 

Bergama kazası için Kızılaydan 

150 çadır ve nakdi yardım istenmiş
tir. Havaların soğuk ve yağmurlu 
gitmesi açıkta kalanlarm çadır ihti
yacını acil bir hale getirmiştir, has. 
tnlanmalarından korkulmaktadır. 

I• zmır 25 tTan muhabirinden)
Yüzden fazla vatandaşımızın 

ölümünü mucip olan son zelzele fe -
lfıketi, bilhassa Dikili kazası ile ci -
varındaki köylerde mühim tahribat 
yapmıştır. Ege denizinin kıyısında 

kurulmuş bulunan, sekiz yüz haneli 
Dikili, bugün bir enkaz yığını halini 
almıştır. Kaza halkı. ki son istatis -
tiklere göre :l410 kişidir, tamamen 
açıktadır. İzmirden ilk facia haberi -
ni müteakip gönderilen kırk çadır -
dan, biri kaymakamlık.. biri zabıta 

ve b·ri de posta telgraf idaresine tah
sis edilmiş, diğerleri yaralılar ve he
nüz bir yaşını bile ikmal etmemiş 

çocuklara ayrılmıştır. 
Burada zelzele o derece şiddetli 

olmuştur ki, tahrip etmediği tek bi
na bırakmamıştır. Bir kısmının ça -
tısı ve duvarları içine ~ökmüş, bazı
larının ve bilha,c;sa büyük depoların 
kalın duvarları kaldırımlara seril -
miş, ikinci. hatta üçüncü kat, çatlak 
duvarlardan kaldırımlar meydana 
gelmiştir. Arada, toprak yığını hali
ne gelmiş bulunan evler de pek çok
tur. Harap zahire, pamuk, tütün de
polarından malların tahliyesine. en. 
kaz arasından ayıklanmasına çalışıl

maktadır. 

Resmi dairelerin hepsi harabe 
1 halindedir. Buralardan muhtelif dos. 

yaların kurtarılmasına cesaret edile
memekte, ayakta kalan bir kac du -
varın cfa her an devrilmek tehlikesi j 
görülmektedir. iki memur, nüfusu 
tcsbite çalışmaktadır. 

Daha gece yarısı, yani büyük fe
liıketi müteakip şehir haricine çıkan 
kırlara iltica eden halk o zamand11n· 
beri henüz esaslı surette bannacnk 

ğu muhakkak sayılmaktadır. Zelze -
lenin dördüncü gününde, bir çok 
mahallelerden, bilhassa tamamen 
yerlere serilmiş bulunan sahil boyu 
evlerinin enkazı altından ağır koku
lar yayılmağa başlamıştır. Bu vazi. 
yet, tahminlerin maalesef doğrulu -
vunu teyit eylemektedir. 

Yaralılara gelince. pek ehemmi -
·eti haiz olm1yan hafif yaralı o ka

dar çoktur ki, bu yeraltı çöküntii -
sünde hemen herkes ya başından. 

ya kolundan veya vücudünün bir 

yerinden yarnlanmıştır. Bizzat hü -
kumet tabibi Sürcvva da •aralılar 

arasındadır _Ev· ökmüstür. Hl.ikı'.'.ı -
met doktoru, bir merkep üstünde 
semt semt dola,.makta, hafif ynralı. 
ların pansumanlarını yapmakta, <;ar 
mlarını sarmaktadır. İzmir memle -

ket hastahanesinden gönderilen iki 
doktor iki gün durmadan çalı~mıs 

yaralıların tedavileri ile uğraşmış -
tır. Ağır yaralılar İzmirc ve kısmen 
de Balıkesire hastahanelere gönde -
rilmişlerdir. 

A nlatlıklarına göre. facia gunu 
aksama doğru Çanakkaleden 

üç deveci gelmiştir. Bunlar dC'vele
rini hana bırakmışlar, hava sıcak ol. 
duğundan kendileri de hanın önünde 
yatmışlardır. Hanın bir metre kalın-

BU AKŞAM 

ELEK 
Sinemasında 

Diye feryat ediyormu~.:: 
Şimdi bir çadırda kalan en kü -

çüğü dört en büyüğü de sekiz yaşın
daki üç yavru. baba ve analarının ö. 
li.imünden bihaber, onları hastaha -
nede sanarak ağlaşmaktadırlar. 

Yine DikiUden birisi söyledi· 

- Nasıl anlatayım... Bunu tarif 
edemem. Uyanmış bir sigara yak
mıştım .. Bilmem, beni uyandıran da
ha evvelden gelen bir gürültü mü 
oldu. Hatırlayamıyorum. Bir aralık 

oldukça fazla bir gii ürtü duvnr 
(Devamı 7 inciae) 

ROMEO - JÜLYET 

İstiklal caddesinde komedi kısmında 

iKİ KERE İKİ 

ÖLÜM 
Uluborlu'lu Emekli Piyade Yüzbaşısı, 

Kuleli Askeri Lisesi ve Emirgfın ortamck-

tcbl Rlyıızlye muallimi Afyon Dcmlryolu 

yüzbaşılarındıın İrfan ve Tophane Maliye 

Tahsil Şubesi şefi Yaşar Tümbegin baba

ları :\tustafa Nuri ölmüştür. Cenazesi Bu

gün 27-9-939 Çarşamba gilnO Kandilli 

cnmiindc öğle namazı k ınnrıık Anadolu-

lece.kür. 

,-.----·--------~----, Hiç bir insan gozünün şimdiye ksdar göremediği ... 

Hint ANGKOR lbadetgahı esrarı orasında geçen 
bir aşk ve sergüzeşt romanı... Seven ve ö~düren 

Hintliler ..• ihtiraslı ve meraklı bir film .•• 

r. OTO'n n OZU 
Büyük Japon Polis Hafiyesi 

PETER LORRE ve ROCHELLE HUDSON'un 
Fransızca söı./ii en son ve en büyük filmi 

Yarın Akşam S A A y Sinemasında 
'-.......... a. ......... 1111!!' .......... _ ..... 

Büyük Ve Yüksek Bir Aşkın 

Ve Güzelliklerle Dolu 

Romanı - Heyecan 

Nefis Bir Mevzu 

ONA KA 
Fransızca sözlü. Baf rollerde: 

• 

Maamafih en son alınan haber -
lerde nahiyenin tamamen denecf'k 
derecede harap olduğu, bütün n:ı. 
biye halkının açıkta bulunduğu ve 
buyük korku geçirdiği öğren'lmi~tir 

Dikilide, kamyonlarla taşınan 

Pazartesi gecesi sabaha karşı ya
ğan yağmur kuvvetli bir yer sarsın
tısı ile gelmiş ve bardaktan boşanır
casına yağmıştır. Şaşkın bir halde 
dışarılara fırlayan ve mühim bir 
kısmı da açıkta kalan kaza halkı 

sırsıklam olmuştur. Fırtına esnasın

da Bergamanın Yukarıbey köyünde 
muallim Eminin evine yıldırım dü -
miiş, yangın çıkmış, muallim hafifçe 

bir yer bulamamıştır. 1 
Mıktarı kafi çadır gelinceye ka • ı '9 

MARGARET SULLAVAN JAMES STEWART 
DİKKAT: Numaralı koltukları evvelden aldırınız. Telefon: 40868 

___ , 
çadırların kurulmasına dün bütün 
gece ve bugün devam olunmuş, fe • 
laketzedelcr derhal çadırlara yerleş
tirilmiştir. Kızılayın sıcak yemek 
tevziatı muntazamdır. Vilayet Da~ -
mi encümeni azalarından mürekkep 
bir heyet bugün Dikiliye giderek va
ziyeti tetkik etmiştir. 

yaralanmıştır. dar evlerden çekilen kilimler, ~ar - ~-.. •••••• .. • .. ••••• .. --.................................... , 
~aflarla tarlalara çadırlar kurulmuş-

Bergamadıa vaziyet: 

Zelzele ve son fırtına ile yağmu
run Bergamadaki zararı mühimdir. 

Diğer kazalarda : 

Vilayete gelen telgraflara göre 
dün gece yarısından sonra ve bug:in 
Ödemişin Adagün nahıyesınde, Ke
malpaşa ve Çeşme kazalarında da 
muhtelif zamanlarda bir kaç yer sar 
sıntısı olmuştur. Hasar olup olmadığı 
bilınmemcktedir. 

Bildirildigine göre burada zelzele a- Yağmurun tahribatı : 
ra sıra fasılalarla devam etmekte ve 
halk korku içinde bulunmakt!ldır. İzmir, 26 (TAN Muhabirinden) -
Geceleri meydanlar, yataklarJ:ı ve Ege mıntakasmdaki bora ve yağmur 
çarşaflardan kurulan çadırlarla dol-ı tahribatı hakkında k:zalardan. v.ilaye 
maktadır. Pazartesi gecesi yağa:ı ani te gelen malumata gore Ödemışm A
ve şiddetli yı:ığmur açıkta bulunan- daküme köyünün Kaz mevkiinde 
ları perişan bir hale getirmiştir. şiddetli yağmurlardan hasıl olan sel-

Bergamada şimdiye kadar beş yü- ler yörük çadırlarını sürüklemiş, 
ze y~kın binanın yarıldığı tesbit o- dördü çocuk, ikisi de kadın olmak Ü-

tur. Gecelik kıyafeti ile kalan kadm
lıır, genç kızlar buralara sığınmış -
!ardır. Kafaları kolları sarılı çocuk
lar, erkek ve kadınlar, şaşkın ve pe
rişan bir halde sağa sola koşuşmak
tadırlar. Evinin kısmen yıkılmamış 
odalarındaki eşyasını bile toplamağa 
kimse cesaret edememektedir. Cün _ 
kün bu şekilde hareketin tevlit etti
ği felakırti herkes görmüştür. Zelzc. 
lenin ertesi günü, Halkevlerinden ö
teberi çrkarmağa çalışırken ikinci ve 
biraz sonra da üçüncü hareketiarz 
olmuş. bu yüzden yaralananlar ve ö
lenler fazlalaşmıştır. 

Dikili ve havalisindc zelzeleler 
fası1a!-arla devam etmektedir. Halk 
artık sallanm~ğa o derece alışmıştır 
ki, ufak tef ek zelzelelere ehemmiyet 
bile vermemekte: 

- Yine sallanıyoruz. 
Demekle iktifa etmektedir. 

y aralılann adet!e tesblti he~en 
imkansızdır. Ölenlerin de ka. 

I lunmuş ve kazanın bütlin binaların- zere 6 kişi boğulmuştur. Bunlardan 
dı:ı ~atlaklıklar hasıl olduğu görül- beşinin cesedi bulunmuştur. Yağmur 
muştlir. Zarar çok büyiıktl.ir. Hacı- ve fırtınada bir çok ?.eytin ve incir 
h ldm camiinin çatısı çokmüş, iki ağı:ıçları devrilmiş, bağlar da zarar 
duvarı yarılmış, minaresınin şerefe- görmüştür. 

'1 n u t kı mı çatlamıştır. Kulaksız Burnovn ziraat enstlliisünün bü- ti rakamı alınamamıştır. Çünkü en -
camıınin alcmı devrilmlıı, i\.i duvarı tün Cl\mları kırılmıştır. kaz altında henüz <'csctlcr bl'l'l.,ndu. 

Yarın 
Ak§am 

TOM 

i PEK Sinemasında 
Eşi ve benzeri asla görülmemiş 

ÇAK o s 
Bütün dünyada 25 Milyondan 

fazla basılan bir roman 

bir mevzu 

SAVYER'in MÜTHİŞ MACERALARI ( Bütün Renkli ) 
Bütün kalbleri heyecandan titretecek nefis ve harikulade bir şaheser 

Yarın Akşam LAL E'de Yarm Akşam 

Bütün İstanbulu yerinden oynatacak. bütün insanları neş'eden coştura
cnk, bütün dertleri unutturacak senenin en büyük filmi. 

Brodvay s r 
FRED ASTAIRE GINGER ROGERS 

Bu filimde uçan bir çüt. zevk dağıtan bir rüzgar, (YAM) dansile dünyayı 
çıldırtan bir afet olmuşlardır. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 43595 

'---------.-------------------------mr31-' 



27 - 9 - 939 

27 Eylul 1939 ._ ... 

TAN 
ABONE BEDELf 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr, 

" 
• 
• 

' Sene 
6 Ay 
a Ay 
1 Ay 

2800 
11100 

800 
100 

Kr. 
• 
• 
• 

.MilleUerarası posta itUhadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 111, 9, 
a,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 Jcuru,Iuk 
pul i!Avesl lb.ımdır. 

ldlJ!i!J:Mtl\14!4!);!1 
Lehistana Saldan 
.Tütünlerin P rası 
Ne Olacak? 
Türkiye tütünlerinin hariçteki 

müşterilerinden biri de Polon
a idi. Polonya inhisar idaresi her 

yıl bizden iki milyon kiloya yakın 

ftütün alırdı. 

Bu sene de ilç ay evvel Polon -
~ya %50.000 lira kıymetinde tütiln 
cöndcrilmişti. Bu tütünler Var,ova· 
,,.. varmış, inhisar idaresi tarafından 

ttesellüm edilmiş fakat bu sırada harp 
~tığı için Polonyadan tütünlerin 

lalındığına dair olan vesikalar Mer • 
!kez Bankasına gelememiştir. 

Bu yüzden garip bir vaziyet ha -
ıdis olmuştur. Merkez Bankası bu tü. 

1üıılere karşılık olarak sahiplerine 
!kısmen avans vermişti. Şimdi bu a

damlardan verdiği avansı istediği fi· 
1>i, satılan tiltünlerln parasını da 

vermekten imtina etmektedir. Çün -
Jru tütünlerin monopol idaresince 

tesellüm edildiğine dair vesikalar eli 
ıne gelmem.iştir. Polonyanın Merkez 

'..Bankasındaki Kliring hesabınd:ı bir 
ınıktar alacağı vardır Zaten tütünler 

bu Klirlng hesabına mahsuben gön • 
derilmiştir. Fakat Merkez Bankası, 

Varşovadan cevap almadıkça tediye 
,.apamamaktadır. 

Şimdi Polonya hiikthneti ve mo· 
nopol idaresi artık mevcut değildir. 

Varşo\'anın da hali malumdur. Bina. 

enaleyh bu vesikaların gelmesine 
imkan kalmamıştır. 

Bu takdirde Polonyaya tiltün 
gönderen tüccarın düşeceği ve zaten 

düşmü~ bulunduğu müşkül vaziyeti 
takdir güç değildir. Bunlar gönder-

dikleri tütünün parasını alamıyacak 

vaziyettedirler. Bu vaziyet tütün ih. 

racatçılanmızı iflasa sürükleyecek 
kadar mühimdir. 

Vaktiyle İspanya harbi esnasın -
da İspanyaya yuınurta gönderen ih. 
.racatçılann da başına böyle bir vaka 
,.elmiş, fakat hükumet onların ala -

caklannı tediye yollarını bularak 
tilccarlarımın miişkül bir vazivet • 
ten kurtarmıştı. Bu defa tütün .ihra
catçılarımıza da ayni yardım elini u
satmağa ihtiyaç vardır. 

Merkez Bankasınca bu tlitünlerin 
l'olonyaya gönderildiği müsecceldir. 

l'olonyanın bugiin bulunduğu vazi • 
yet iÖzönüne alınarak, Merkez Ban
kası l{Jiring hesabından bu ihraut • 

çılann alacaklarını ödemelidir. Yu • 
ıııurta ihracatçılarına yapıldığı gibi 
bu meselede de alakadarlardan la -
,;ım gelen teminatı almak mümkün
dür. 

Hükumetin bu meseleye lay?k ol· 
duğu ehemmiyeti vererek tiitiln ih
ıacatçılanmızı da düştükleri mi.işkiil 
vaziyetten kurtaracağını umarız. 

A~·ni zamanda Poli - Tabak tara
fından ısmarlanan ve Polonya ı~ın 
Jşlenrniş bulunan tiiti.inler için de ay
rı bir Çare düşiinmek lazımdır. Çün. 

)tii Polonya için i lenen bu tütiinle • 
rin has'ka memleketlere satılma'!ı 
haY 1i Siiçtür. 
,._;::::::======:::::::::===============~ 

sovyetlerin Tokyo Elçiliği 
Moskova, 26 (A.A.) - Sovyetlerin 

yeni Toky0 büyük elçisi Smetamink, 
takviye edilmiş bir kadro ile pek ya
kında Tokyoya hareket edecektir. 

Amerikanın Bitarafhğı 
Vnsington 26 (A.A.) - Meclis, bi

tnraflık kan~nunun tndili hakkında
ki inisiyativı senatoya bırakmak için 
9 teşrinievvele kadar iki günde bir 
jcla toplarımağa karar vermiştir. 

TAN -==================:=-::--~ ==========================::::. 
Mu~arrir, bu yazısında Nazi 'Almanyasının, l\vrupanın cenuti'u ıarktsine yayllmar< siyasetinin gfzlt 

tarafı ofmadıqını anlatıyor. ve bu siyasetin adım adım nasıl tatbili edildiğini tahlil · ediyor. 

o o 

HİTLER'in arka 
Doğru Yürüyüşü 

Bulgaristanda Nazilerin Faaliyeti 
1934 te Bulgaristanda askeri 

bir idare teessüs etti. 1933 
te "Milli Meclis,. ismiyle gizli bir 
teşkilat olarak teşekkül eden bu 
askeri cemiyet köylü fırkasının li. 
deri olan Stambuliski'yi öldür
dük.ten sonra, Kralın sarayına as
keri gruplarını gönderdi ve bu su
retle Faşizmi Bulgaristana soktu. 
Bu askeri idare teessüs ettikten 
sonra siyasi fırkaları tazyik etti, 
Millet Meclisini dağıttı, Zirnova 
esas teşkilat kanununu feshetti, 
askeri grup hükumetin başına 

geçti. 
Bulgar hükumeti o zamana ka

dar olan demokratik idaresinde gö 
rülmiyen bir şekilde halıdan u
zaklaştı, köylüleri ihmal ettı, sa. 
nayi amelesini terörle susturdu. 

N azist hükumetin ilk icraatı 
bir katliam oldu. 1934 se

nesinin yazında, Stara - Zagorn 
mıntakasında binlerle kişi tevkif 

edildi. Gençlerin faşizm aleyhine 
yaptıkları bir nümayişte bir çok 
gençler polis tarafından yakalan
dL Bir çok Nazizm aleyhtarları 

dağlara kaçıp saklandılar, uzun 
zaman mağaralarda yaşadılar, bü
tün bir yaz ailelerinin getirdiği 

yiyeceklerle geçindiler. 1936 da 

polis saklandıkları yeri kcşf ett i, 
hepsini yakaladı. Bunların bir ço
ğu mukavemet ettiler, bir kısmı 
yaralandı bir polis komiseri de bu 
çarpışmada öldü. Teşrinievveldc 

bu Nazizm aleyhtarlarının 47 si, 
Stara - Zagoıa divanı harbinde 
muhakeme edildiler, aralarında 

dördü kadın olmak üzere bunlar· 
dan 19 u ölüme mahkum oldular. 

M ürteci Bulgar hükumeti bun
dan sonra Hitlerızm ile ta

bii olarak münasebet tesis etti, 
Hitlerin anti • komintern cephesi
ne girmekte hiç bir müşkülat gös
termediler. Bulgaristanla Alman
ya arasındaki harp dostluğu hala 
devam ediyordu, her ikisi de CL 
han Harbinde yapılan muahedele
rin yeni baştan gözden geçirilme
sine taraftardılar. Eski Kral Fer
dinand hala oğlu vasıtasiylc Bul
garistan üzerinde tesir yapıyordu. 
Kral Ferdinandın Hitlere aşık ol
duğu da bütün cihana malum bir 
hadisedir. 

Naziler Bulgaristana dühul için 
doğrudan doğruya giriş usulleri 
kuUandıI:ır. Hükumet haricinde 
kalan menkup nazırları Nazizm 
davasına kazandılar. 1936 da Hit
lerin bir ajanı, köylü muhalefet 
fırkasına mensup bir diplomata, e. 
ğer fırkasını nazist olan hü. 
kumeti tutmıya sevkederse, ken
disine ayda büyük bir meblağ 
vermeyi teklif etti. 

Naziler P~~fe~ör :sankoff'u ve 
onun ıçtımaı hareketini,. 

tutmak üzere binlerce ley sarfetti
ler. profesör Tsankoff harpten son 
ra Bulgaristanda mürteci kuvvet
lerin Jideri idi. l 920 de Stanbulis_ 
ki tarafınd ':l kurulan ve sol fırka
lar tarafından yardım gören köylü 
hükumetinin can alıcı bir muhali. 
fiydi. Staı:rı~ul~ski hükumeti köy
lünün ses~ı sı~asete de karıştır
mıştı, köylu l~hın~ meclisten zirai 
bir kanun geçırtmışti, Krala ve ki
liseye ait toprakları köylüye da
ğıtmıştı. Stambuliski Cenubu Şar. 
ki siyasetin.~ h.~kim ?l~cak beynel
milel bir koylu teşkılatı kurmıya 
çalışıyordu. Stambuliski 1923 te 
Tsankoff ve taraftarları tarafından 
öldüri.ildÜ. Planı da yarıda kaldı. 

Tsankoff'un tertip ettigi "dar. 

Yazan: 
F. Elvgn Jones 

Eski Başvekil M ebu• 
Profesör Çankol 

bei hüükumeti,, "beypz bir terör,, 
takip etti, bu esnada binlerce Bul. 
gar köylüsü ve işçısi Tsankoff1un 
ajanları tarafından öldürüldü. 

Profesör Tsankoff'un "içtimai 
hareketi,, hükumet terörü esasına 
dayanıyordu. Profesör sadakatle 
Nazi usullerini kopye etmişti. O
nun da Faşist aleyhtarlarını takip 
ve yok etmek için gizli teşkil edil. 
miş yıldırım grupları vardı, bun
lar gizli olarak talim ve terbiye 
ediliyorlardı. Gençlik teşkilatı ku
rulmuş, Sofyada bir propaganda 
mektebi açılmıştı. Zsankoff'un g:ı
zcteleri her tarafa dağıtılıyordu. 

Eski Bulgar Çarı 
Ferdinand 

yalnız Naziler Bulgaristanda 
Yahudi aleyhtar:Iığını ya_ 

pamadılar, bilakis Nazi propagan· 
dası daima Yahudi düşmanlığı fi
kirlerinden içtinap etti. Naziler 
Bulgar tüccarlarını Alman mües
seseleriyle alış verişe mecbur et
tiler. 

Doktor Şaht'ın Bulgaristanda 
muvaffak olmasına hükümet yar
dım etti, bu suretle Bulgaristanın 
iktısadi müşküllerini halletti. 1931 
buhranı, Bulgar pazarlarını zirai 
emtiasını Almanyaya satmak üze. 
re inhisar altına aldı. Şaht Bulga
ristana geldiği zaman Bulgnrista-

na fazla tütünlerini mısır, meyva, 
şarap , kümes hayvanlarını satmak 
üzere Alman pazarlarını açtı. Bu. 
nun neticesi olarak 1936 senesinin 
ilk dört ayında Bulgar ihracatının 
100/ 64 ü Almanyaya gitti, halbu
ki 1935 te Almanya an::ak Bulga
ristandan 100/ 53,5 nisbetinde it
halat yapıyordu. 

Bundan sonra Bulgaristanda zi
rai emtianın fiyatları yükseldi, 
ticarette tedrici bir salah görül
dü, fakat bunun neticesi olarak 
Bulgaristan Almanyanın iktısadi 

esareti altına girdi. 
1935 ve 1936 da Bulgaristan he

men de Almanyanın kolonisi hali
ne gelmiş gibiydi, Nazi planlarına 
tamamiyle boyun eğmişti. Alman 
askeri mütehassısları Bulgar ordu
suna girdiler, bunlara Bulgarista
nın askeri ve bahri bir üs olup ol
mıyacağını ve Bulgaristanın bu 
gayelere elverişli olup olmadığını 
tetkik salahiyetleri verildi. Bulga
ristan Karadenizde topraklara sa
hipti, bu sebeple Almanya için 
hususi bir ehemmiyeti vardı. 

NJ aziler bu tetkikleri yapmak 
için yalnız Bulgar ordusunu 

kullanmakla kalmadılar. askeri is
tikşafları yapmak için film 
kumpanyalarını da kullandılar. 
1935 Sonbaharında Ufa film 
kumpanyası, Tuna sahillerin
de, Romanya hududunda, Mi. 
chail Strogoff filmini almak üzere 
yerleşti. Bu filmin çekilmesine 
Bulgar ordusu da yardım etti. Ufa 
kumpanyası Karadeniz sahillerin
de "kahramanlığa,, ait bir film çek 
mek üzere Bulgar sahillerini do. 
laştı . Bu, bahriyeye ait bir filmci, 
açık denizde bir deniz muharebe. 
sini gösteriyordu. Bu filmi oynı
yanlar arasında Alman askeri mü
tehassısları da vardı, bunlar Bul
gar sahillerinin askeri gayelerde 
kullanılıp kullanılamıyacağını tet
kik ediyorlardı. 

ir'--------------~ı 
1 Lokman Hekimin Oğütleri 1 

' J 
EVLENECEK KIZIN DERDİ 
Eıklden, dellkanlılar evlenir, kızlar 

gelin olurlardı. Bayanlar erkek ı,ıerlne 

karı;ıp da her şeyde erkeklere mOsavf 
olduktan sonra, kızlar da ere varmıya 
evlenmek diyorlar. Onun için okuyucu· 
ıarımızdan bir genç kız, Hyln Bayan 
N •• gazeteye g!inderdlöl bir mektupta 
"yakında evleniyorum., diye haber ve· 
rfyor. 

Fakat bu mektup dDöUnDne bizi da
vet için değildir. Daveti, belki, evlene• 
celil gün belli olduktan sonraya bırak· 
mıştır. Şimdilik bizden istediği ,ey, 
kendisinin dert dedlöl pek ehemmiyet• 
alz bir terlemeden kurtulmıktır. iki 

aya!iında da iki, Uç parrnaöının araları 
çokca tertlyormuı da ... Bundan bafka 
"maddi ve manevf,. hiçbir kuıuru ol· 
madıliını da blldlrlyor 

Okuyucumuz, kendlılne eı 

gencin buna dikkat edecelilnl 

olacak 

merak 

etmlı. Halbukl • herkeı blllr • erkek· 
lerln b!iyle ıeylere dikkat etmeleri ev· 
lendlkten ancak Uç sene sonra ba,ıar. 
O zamana kadar da bu "dert., kendi 
kendine kaybolur. 

orıun lcln, bu yazı yakında evlenecek 
gene kıza cevap deljll, evlendikten Uç 
ıene sonra çok terlemekten şlklyet ~
den Bayanlara ve daha ziyade erkek 

okuyucularıma aittir. ÇUnkU bu oku· 
yucumuzun ılklyet ettlöl hal en ziyade 
genç erkeklerde olur. Genç kızların çok 
terlemekten ~lklyetıerl çok defa kol· 

tuklarındandır. O da bilhassa kırmızı 

saçlı ve pek beyaz tenli kızlarda ... Bir 
genç kızın genç erkeklere mahıua bir 
Arızadnn flklyet etmul • okuyucula· 

rımdan bazıları içlerinden gOlerek, bu 
da belki hormonlardandır, diyecekler 
amı • gelin oluyorum dlyeceııı yerde, 
erkekler gibi cvlenlyorum demesinden 
ileri gelıe gerektir ... 

Kimde olursa olsun ve vOcudDn nere• 
sinde olsa b!iyle fazla terlemek, mevel· 

mlnde bile, insana sıkıntı verir. Mev· 
ılmılz olursa büsbütün can sıkar. Hele 
fazla terle beraber acıılp bir de koku 
çıkara• , o zaman yalnız terleyenln ken· 
diıl dejjll, yakınındakiler de rahataız o• 
lurlar. 

Çok terllyenln • gene kim olur a ol· 
eun • kendlılnl hekimine iyice muaye
ne ettirmesi ihtiyatlı olur. Hele kokulu 
terin mide bozukluliundan • o da iyi 
çlönememek neticesi olarak • kan ızlık· 
tan, ltonfatlk olmaktıın. abur cubur ye· 
mekten. kimisinin fazla kııhve içmek· 
ten, bllhassa Bayanlıırdııklnln ubnh 
kahvaltıaında caya fa:rlaca dUsklln ol· 
maktan ileri geldl(jlne dikkat cdllm l~tlr. 

Bazılarında şeker hastalığının başla· 

dığına bir allmet olur. ilk zamanlarda 
ayakların parmakları fazla terler, sonra 
orada ekzema acılır ve kapanmaaı gUç· 
ıe,ır. Ondan dolayı idrar tahlili yaptır· 
mak hatU kanda teker nlıbetlnl arattır· 
mık hiç de fazla ihtiyat eayılmn. 

Fazla terlemek bütün vUcutte olursa, 
bir hafta, on gün sabah ve akşam mun· 
tazam olarak sıcaklık derecesini olarak 

kaydetmek de lüzumlu bir ihtiyattır. 

Fazla terden dolayı hekime muayene 
olunmıya giderken böyle hararet dere· 

ceel klöıdı da blrllkte götürülünce ter· 
!emenin ıebeblnl teşhlı etmek biraz da· 
ha kolaylaıır. 

Meydandaki allmetl, bSyle, yılnız 

terlemekten ibaret kalan umumi aebep 

anlatılınca tedavi edilir. Fazla ter de 
kendi kendine geçer. 

O zamana kadar da vOcudUn yalnız 
bir tarafında fnla terllyen yere livan· 
ta çlçelll eeaneı ile bergamot esaneı kil· 

rıtık ıUrDIUnce koku kapanır ... Ayak· 
!ardaki fazla terlemeye de ayakları ce· 

vlz yaprallı euyuna koymak iyi gelir. 
Buna kocakarı illet diyerek bcllenmez• 
seniz tanenle tedavi derılnlz. O zaman 
fence bir banyo yapmıı olursunuz. 

Nazilerin Tsankoff hükumetine 
yaptığı bu tazyikler Bulgaristanda 
büyük hoşnutsuzluklar uyandır
mıştı. Bulgaristanda da. diğer Bal
kan memleketlerinde olduğu gibi 
Nazi hükümetinin kumandası altı
na girmiye karşı büyük bir muha. 
lefet vardı Bulgar hükumeti 1936 
da biiyük bir muvaffakıyetle Tsan. 
koff'un iki nazırını, M. M. Koz
honharoff'u ve Michaikoff'u kabi
neden attı. Bundan sonra hüku
metin Tsankoff'un klübunü ve Na
zi nüvelerini kapatmasiyle, Na
zizm Bulgaristanda büyük bir 
darbe yemiş oldu. 1936 ya
zında demokrat fırkalar bir halk 
cephesi meydana getird'ler, köylii 
mümessilleri, sosyal - demokrat
lar, radikaller, milli liberaller, ve 
sol demokratlar tarafından imza 
edilen bir memorandumu Krala 
verdiler . .Memorandum Tirnova e
sas teşkilat kanununun yeniden 
tatbikini. meclis intihabatının ta
zelenmesini, ecnebi esaretinden 
kurtulmuş mesul bir ht. .umetin 
teşekkülünü istiyordu. 

Bulgar halkının Nazizme mu
kavemeti 1936 nihayetinde kuv
vetlendi. Mayısta, grev yapmak 
büyük cezalara çarpıldığı, tredün. 
yonlar tamamiyle kapatıldığı bir 
devrede büyük bir grev patladı. 
Nazist liderler bu grevi bastırmı
ya çalıştılar. Grev diğer şehirlere 
de yayıldı, bütün halk Nazist hü
kumete karşı isyan halinde idi. 

H ükumet mağhip olmuş bir 
vaziyette idi, bir manevra 

çevirmiye çalışıyordu . Grevi me· 
neden kanunun henüz kabul edil. 

ta•!U+ıi!fil 
Freud 'ün Ölümü 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

F reud, son asırlarda ismini her 
tarafa duyurmuş beynelmilel 

alimlerden biridir. Ve yahudidir • 
Freud'ün psikoloji sahasındaki .-tüd
leri, buluşları, p iko • analizleri, u· 
mum beşeri hareketleri cin!'!İyet esa
sına irca ederek iradeyi ve hareketi 
cinsi hi lere, temayüllere bağlaması, 
etrafına ne kadar taraftar toplamış. 
tır bilmiyorum. Fakat her memle • 
kette alimler arasında olduğu gibi 
münevverler ara ında da Freudizme 
bir çok sempatizanlar \'ardır. Ben 
§ahsen ba7.1 noktalarda Freud'U ka
bul etmekle beraber hayatı iznh ~ek. 
line taraftar değilim. 

Fakat Freud'ün 85 yaşında f ngil
terede, bütün ömrünce llmini, bilgi-
ini, \'erimini, zeka ını, enerJısını 

döktüğü, kültürüne hizmet ettiği, 

memleketten ko\ ulmuş bir in an o. 
larak ölüşüne içim sızladı. Freud 
belki bir deha değildir, fakat bir ze. 
kadır. Ya adığ1 toprağa 1 ık \'ermiş, 

85 senenin belki de 65 ni yaşadığı 

memleketin kültürü hesabına, açlı

~a. sefalete, ar.aha, ı tıraba katlana
rak bu toprağa dökmii tür. Bu ada -
mın kanından, ırkından, baba ından 
ize ne? 

Bu suali. bütiin ilmi kitapları ya. 
kan, kültüre, terakkiye, insanlığa 

kapılarını kapayan Nazist Almanya-

ya sormuyorum. Onun yahudi düş • 
manlığ'ının, kiiltiir dii manlığının, i
lim dii manlığının iktısadi bir eın • 

peryalizmi, siyasi bir emperyalizmi 
yaymak için vasıta olduğunu biJiyo
rum. Bugünkü hadi eler de Naziz • 

min bayrağı altına saklanan emelleri 
açık açık ortaya koymu tur. Bu suali 
hala bugiin, ilim adamlarının, fen 
adamlarının kanına, milliyetine, ır • 
kına bakarak hakkında idam hükmü 
veren ~·alancı terakkipcrverlcre so • 
ruyorum. 

Freud. Ayn tayn, Bergson çeya 
h rhangi bir alim, ilim dünyasına 

girerken hüviyet cüzdanını gö ter -
meğe mecbur değildir. Belki de bir 
gün bir Aynştayn olması mümki.;n 
olan hiç bir ferdten böyle bir \'esika 
orulamaz. 

Beşerin terakkisi ve tekfımülü 

insan :zekasından, yaradıcı kabili • 
yetinden daha ileri bir medeniy~t ve 

tekamülün kanunlarını, yollarını 

bulmasını istiyor. insaniyeti daha i-

lerilere götürecek zekanın onune, 
yahudi, Alman, Fran ız veya zenci 
diye hudut çizen, zekayı terakki hu-

dudunun haricine atan, kabiliyeti ve 
azmi zckfıya üstün tutan medeniyet 
ve kültür, yalancı terakkiperverle • 

rin hayalhanelerinde ya ıyan kfil -
tiirdiir. Realitede hudutları çizilmiş, 
ırkı \'e kanı muayene edilmiş bir 
kültür yoktur. Kiiltür '\'e medeniyet, 
7.eka '\'e deha, beşeriyete her yeni bir 
şeyi ilave eden insan, biitün beşeri. 
yetin miişterck malıdır. 

Freud, elinde \'aliziCermen hudut -
larından kanı bozuk di~·e ko\'ufduy. 
a Frcud'ün zekası ve ilmi kendine 
İngiltercnin ilim mahfeJlerinde ebe
di bir \&tan buldu. Bu \'atanda öldü, 
hu vatanda gömiildü. Eğer cennete 
inan"lam, sual meliiikelerinin de hü -
viyet cüzdanını sormadan ona cen • 
net kapılarını açacaklarını iddia e. 
derdim 

Kültiir ve medeniyeti, zekayı, il
mi, terakkiyi bu kadar dar hudutlar 
içine hapseden bir in!'lanlık, daha ha
kiki kültiir \'e terakkinin birinci ba
samağından ikinci ine çıkmamış de. 
mcktir. İnsanlığın uyanmasını bt!kle 
yelim. 

mediğini amelenin grev hakkı ol
duğunu ilan etti. Bu grevden son
ra Bulgaristanda halk cephesi ta
mamiyle kuvvetlendi. Demokratik 
bir hiıkumetin iktidar mevkiine 
gelmesine sebep oldu. 

Bundan sonra gelen hükumet
ler ve Köseivanof hükumeti Bul
garistanın Balkan anlaşmasına 
girmesini temin etmemekle bera. 
her, daha demokratik bir idare te
sis etti. Fakat halle arasında halfı 
Nazizmin Bulgaristan üzerinde 
yaptığı tazyiklere karşı büyük bir 
muhalefet vardır. Bu muhalefetin 
Bulgaristanın siyasetini ne dere
ceye kadar değiştirmiye yardım e. 
deceğini hadisat gösterecektir. 

n 

l 

j 

.. 

• • 

l 



• 
HITLER 
Çıkmazın . ( 

içindedir 
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Ribbentrop Rusyaya Gidiyor 

Estonga Bir Rusların 
Taarruz halinde Romangaga 
Harp ilan 
Edecek 

(Başı 1 incide) 
mestnı ve Sovyetlere ait harici tica
retin Estonyadan geçmesini istemi§· 

Tecavüzü 
Doğru Delil 

(Başı 1 incide) 
letlerlnden miirekkep bir Karadeniz 
paktı akdine teşebbüs etmiştir. Şu 
halde Almanya Sovyet ordularfyle 
karpla§ID&k tehlikesine maruz kal.. 
m.aksızın Balkanlara inmek teşeb
büsünde bulunamaz. FiUıaldka Po- tir. Hatta Sovyetlerin bu istekleri bir 

(Başı 1 incide) 
detince kapalı kalacaktır. Bu bahis-
te MolotQf, Bomanyanm :Moakova el
çisine kati deklarasyon yapmış ve 
karphklı olarak şurası tesbft edilmiş 
tir ki iki memleket bundan böyle tam 
bir bitarafiığa bağlı münasebetler i
dame eyliyecektir. 

Stefani'ye Göre 

lonyadan çekilen Alınan kuvvetleri- ült~matom mahiyetinde ileri ıürdük
Dhı Balkan ve Tuna cephesine de. len. ?aber ve~e~lr. Estonya 
ıu, Garp cephesine sevkedildikleri Harıcıye Nazın ıkıncl defa olarak 
!laber verfhnektedir. Almanya şfm.. Moskovaya gitmiştir. Bu zat, dün 
dllfk Balkanları da hali üzere bırak. Moskovada 15 saat geçirdikten son. 
mayı tercih etmektedir. ra geri dönmüş ve Estonya Reisicüm 

3 - Hitler Şarka ve Cenubu Şar. huru ve Başkumandanı ile görii~üp Stefani ajansı da şu malU.matı ver-
ld Avrupaya inemeyince bütün kuv- vaziyeti bildirmiş ve bunun ÜZerıne mektedir: 
vetlerinl Garp cephesinde tahşide Estonya kabinesi bir toplantı ya~~ış Romanya hüktimeti, Amerikan ga
mecbur olacaktır. Çünkü Almanya tır. Bu toplantıdan sonra Harıcıve zeteleri ve İngiliz radyosu tarafın. 
:fçln ba§ka harp sahası kalmıyor. Nazın tekrar Moskovaya hareket et- dan on Sovyet fırkasının Romanyaya 
Sovyet Rusyanm ve Balkan devlet- miştir. girdiği hakkında verilen haberleri, 
Jerkdn bltarafhğından istifade ede- Teblğler --· resmen ve enerjik bir surette tekzip 
nk Almanya Garp cephesinde Fran- etmektedir. Romanya - Polonya hu-
m ve İngilizlerle Çat'p!Şmayı göze Mnkova, 21 (A.A.) - Kızılordu dudu boyunca münakalit bittabi ka· 
alabilir. Fakat Garp cephesinde hü- kurmayının tebllllnde, ordunun 25 palıdır, fakat Sovyetler Birliği ile 
eam sahası Fransızlann Majino hat. EylOlde de hudut hattına doğru ller- Romanyamn Besarabya hududunda 
tmclmı ibarettir. Bütün dünya asken ıemealne devam ederek auvalkl, Go· normaldir. Demiryolu münakalib da 

nlondz, Opalin, Dabenka, Komarof, 
mlteb811JS1an bu hattm geçilmez Lavrlkof, Pemdagalçlkl, Poagalçlkal, normal vaziyettedir. Hiçbir hudut 
bir mildafaa kalesl olduğunda müt. ı Albetk, Aevbnlk ve Kozlnov phlrlerı- hidisesi vukua gelmemlştir. Rumf'n 
teflktirler. İngiliz askeri mütehasslSl nl ltaal ettııı blldlrllmektedlr. ve Sovyet kıtalan · araam.da temas 
Ltddl Hart'ın mOtaliasına göre İn· .. 11 

" .... ~-·-·" çok-samimi olmu§tur. İki memleket 
gDiz ve Fransız erkanı harbiyesinin Estonyada Asabiyet arasındaki münasebetler, Molotof ta. 
ba cephedeki pl!m tedafüide kalıp rafından yapılmlf bitaraflık beyana-
cJOpnaDJ tecavüze mecbur etmek ve S~vyetler Birliğinin Estonya budu- tı mucibince inldpf eylemektedir. 
bu RJ'et1e onu• yıpratmaktır. Al- donda tahşidat yaptığı tekzip edili- Re•fer'e Hre 
J)WIYa Garp cephesinde harbi kabul yorsa da taleplerin ültimatom mahi-
eclerek katl neticeyi burada almak yetini haiz• olduğu tekzip edilme- Reuter'ln Biikreften aldıjı haber. 
aıecburlyetlnde ise Majino hattına mektedir. lere göre Romanya hmdUneti hudut.-
ba taarruzu yapmıya mecbur ola- Paristen verilen bir habere göre lannı takviyeye ehemmiyet mmek 
aktır. Çünkü Almanya müdafaada bu yüzden Estonyada şiddetli bira- tedir.ııomanya hükdmeti eauen Sov 
~ bekllyemez. Onun için zama. sablyet büküm sürmekte ve diğer yetler Birliji ile mflfterek hududu 
DDl büyük kıymeti vardır. Her ge- Baltık devletleri de bu asabiyete iş.. bulundulu için eski Leli - Rumen 
fen g0n Almanyanm aleyhinedir. tirak etmektedir. Bir rivayete göre hududunun Rusya taraf?1dan ltgalL 
Çtlnkil zaman İngiliz ve Fransızla. yann Sovyetler Birliği ile Estonya Dl ancak bir hudut gemşleınest te. 
mı müttefikidir. Gün geçtikçe Al- arasında yeni bir muahede imzalana- WdD etmektedir. Fakat bu hududun 
-.nya Drtısadm zayıflıyacak, tngi· cak ve bu muahede Sovyetlere ticari Ruslar tarafından işgııli Romanya 
• ve Fransızlarla hem iktısaden, imtiyazlar verdı).cten başka Estonya ile Almanya arasında doğrudan ~oğ. 
f1eJn askerlikçe kuvvetleneceklerdir. limanlarmda ,,müstesna bir vaziyet ruya temasa imltAn vermemek itıba-
Onun için Almanya vakit kaybet- temin edeceJstir. riyle Romanyayı Alman tazyikinden 
*'8'zln Garp cephesinde taarruza M k t Edecekler uzakta bırakmaktadır. 
~ mecburdur, halbuki AJmail .. U aYellle ~ya!1ın IOn zamanlarda Ro-

~rJEAm harbiyesi 4e Ma.jlno hattının "S;;et: Rusya ile Estonya ara • m~ya W:erinde yaptı~. tazyik dola. 
llal'ıllalııııyacaima ve bu hatta yapı. sındaki mesele az çok tavazzuh et - yuıyle bu bld1se büyuk bir ehem

hilcumlarııı faydasız olduğuna miştlr. Anlaplan SOVyet Rusya, Es- miyetle kaydolmımaktadır. 
dlr. tonyayı Polonyaya ait tahtelbahirle. RomanyaRHI Teblltl 

4 - Almanya Majino hattını ya. ri gizlemek ve kaçırmak ile itham Bükreş 26 (A.A.) - Rador Ajanlı 
,,,,...,~,acatma kani olursa, 1914 har- etmi§tir. Estonya hariciye nazırı bu tebliğ ediyor: 

oldulu gibi, komşu bitaraf mesele üzerinde Moskovaya izahat Romanya ile Rusya arasında ger-
M lWllMe!tlerden birine taarruz ederek vermişse de bu izahat Moskova tara- ginlik olduğuna dair çıkan haberler 
~a yandan hücum etmek mec- fından kafi görülmemiş, ve Sovyet resmi mehafilde 

1
katf olarak tekzip e-

nlmiJ'etlnde kalacaktır. Polonya or- Rusya Baltık denizini yabancı tah - dilmektedir. 
,.._ bozulur bozulmaz, Fı-ansaya telbahirlerden temizlemek lüzumu - Askeri hAdiseler oldulu ve Sovyet 
ll9mta olan bitaraf memleketler bu nu hissederek ona göre tedbirler aı. hududunun kapatıldığı haberleri de 
lbllma1 kaqısında tedbirler almıya mıftır Sovyet Birliğinde hüktiın sü- tamamiyle uydurmadır. İki memle
._.bur oJmU§lardır. Belçika hudut. ren k~naate göre Estonyaya iltica e- ket arasmdald eski hudut normal 
W tabklm•tını ~ye etmlt; -. den Leh tahtelbahirleri buradan pet- münakallta açıktır. Rus - Rumen 
..... ilk aah•ınm ~eaifle~ hudu- rol, mühimmat ve erzak almış, daha münasebatı kati bitaraflık esası üze-
.. ,.We.o uker gondermi§tir. sonra buradan kaçınlmıştır. rine devam etmektedir. 

lavtçre 750 bin asker topl&mlf ve Sovyet muhripleri bu tahtetbahlr- Resmi mahafil, Molotof tarafından 
ii:IJllDGU'tta fevkallde tedbirler almıştır. leri aramaktadır. Bundan başka Es-- Romanyamn Moskova elçisine geçen 
Nlotaırıda aeferberllk yapmıı ve 450 tonyaıun Tallin limanına yakın bir lerde verilen bttaraklık deklarasyonu 

'8ker toplamqtır. yerde tahtelbahir 88ldamala mahsus nu hatırlatmaktadır. Esasen Polon. 
~ hazırhklar karpsında Almanya bir 81jınak bulundulu kanaati de yadaki Sovyet kumandanlan Rumen 

ilç devlete de bttaraflı~arma ria- vardır. Estonya hükWnetl Sovyet hudut kumandanlanna karşı tam bir 
edeceği hakkında yemden temi- Birlijinl ikna edeıneciiii için Sovyet bitaraflık arzusu izhar etmi§lerdir. 
vermiye mecbur olmuştur. hükG.metlnin Estonyaya karp bir ta- Calinuca'nun relika.ına 

l'k " kım zecri tedbirler alması beklent-
u tahlilden çıkan netice şucıur: maGf bailanclı 
Bitler tam bir ~zm için. yor. Büknf, 28 (Hususi) - Calinescu'-

Estonya Başkumandam bu akpm nmı refikasma ~aydı hayat şartiyle 
radyo ile söyledij:l bir nutukta Es- maaı bağlanmıı ve katli hldfsesinin 
tonyanın her lhtiWtan kaçındığını vuku buldulu yere bir Abide dikil. 
fakat taarruza uğradtlı takdirde ken nıesi takarrür etmi§tir. 
dini müdafaadan başka bir §ey yap-
mıyacağınl söylemiıtir. 

Romadan gelen haberlerde ise Sav YENi NEŞRIY AT a 
yet kuvvetlerinJn Estonya hududuna 
vardığı bildlrilmektedir. 

Polonya Harekah 

Polonya ,. Macaristan hududunda 
Uzsok'dan bildirildiğine göre Rus 

ZEKA DEMETLERi - Fıkralardan,~
filelerden, tültınç cllmlelerden mürekkep 

olan bu kitap, H. Baarl Çant1l7 tarafın
dan tertip ve Bahkeslrde kitap halinde 
neşrolunmuııtur. 

!Qtalannın yann sabah buraya gele
ceği bildirilmektedir. Rus kıtalan bu göre, gittikçe daha ziyade muhak -

TAN 

Avam Kamarasında 

Çemberlayn, Çurçil 
Son Harp Vaziyetini 
Etrafhca Anlattllar 

(Bap 1 incide\ 
mız insanca hareket etmekte
dirler. Bundan dolayı Almanların 

faaliyetini kendimize örnek tanımı
yoruz, biz bu deniz harbini de haki
ki bir deniz harbi tanımaktayız, çün
Jdl bütün deniz harbi kavaidine miL 
nafi bir şekilde vuku bulmaktadır. 
Chamberlaln 'in Beyanatı 

likeden kurtarmak için harbe girdik. 
Ve iki milletimiz bu maksada iriş
mek yolundaki azminde her zaman
dan ziyade müttehittir. 

Romanya Ahvali 

Cbamberlain, Romanya Ba~ 
Calinescu"nun katli hAdi•Jne ite te
mas ederek, Romanyanm ull'adılı e. 
lim zıyaı kaydetmiş ve demi~tir ki: 

Diğer taraftan Chamberlain, haf. Polonya kıtaatının RomanyaY;a ge. 
tanm umumi vaziyetini gözden ge~i- çişinin Romanya hük\imetinin Öbüne 
rerek 22 eylulde toplanan Fransız _ çıkardığı meselelere 20 Eyltilde te. 
İngiliz yüksek harp meclisinde tam mas etmiştim. Romanya hüktlmeti
bir mutabakat müşahede edildiğini nin bu meseleleri halletmek için sar
s4'lemlştlr. fettiği gayretleri Büyük Britanya hü 

Sovyetlerfn Polonyadald askeri 1 kumeti muhabbetle takip ederken 
hareketlerine temas eden Chamber- Calinescu'nun uğradığı alçakça katli 
lain demiştir ki: hadisesini öğrenmiş ve 21 Eylfilde 

Moskovada nefl'edilen tebliğde Bükreşteki Büyük Britanya elçisine 
gösterilc:Ull iizere Alman ve Sovyet İngiliz hüktimet ve milletinin du1du 
huduttan arasında çizilen hudut Sov. ğu nefreti, bu suikastten dolayı derin 
yet kıtaatım Varşovanın mülhakatı- tazlye~erini R~manya hüku~etiM ve 
na kadar ~irmekte ve Galiçyadaki milletine bildirmek emrini vermi§
Polonya petrol kuyulannın büyük tir. 
bir kısmını Sovyetlerin idaresine bı- Fnuuız Komüni.t paTtÜİ 
rakmaktadır. Maamafih Kızılordu- lafveJiltli 
nun son teblillerl yukarda zikredL Paris, 28 (Hususi) - Fransa hii-
len anlapna ile Sovyetlere bırakılan kilmeti bugilnkü nazırlar toplantı
topraklarm - ki Polonya cümhuriye- sında Fransa komünist partisini ka -
tinin yammdan fazlasıdır - Sovyet patmağa karar vermiştir. 

btutı tarafmdan henüz tamamile -------------
lg81 edl1memlt olduğunu gösteriyor. GARP CEPHESiNDE 

Sovyetlerin bq hareketi üzerintı 

6nden ve arkadan vurulan Polonya 

orduları bittabi topraklannı muha.. Fransa Kat'"ı 
faza edememişlerdir. Bununla bera-

ber Polonya milleti mücadeleden vaz Adımla llerı·ıyor 
geçmiş değildir. Varşova ve Hella ya-
rımadası mildafflerinin kendilerini (Baı tarafı 1 inelde) 
muhasara eden Alman kuvvetlerine lan topçu düellosu ve mahalli çar. 
karşı ve devamlı ve merhametsiz pışmalardır. Her iki taraf ta bura. 
bombardımanlara ~en hAlA yer- larda bir taburdan yüksek askerle 
lerhıt tutmak suretile gösterdikleri her hanii bir hareklt yapml§ değil. 
parlak kaiirain8nlik 6ndnde bQtiin dir. 
dünya mütehaulsttr. Yan Resmi Teblli 

Garp cephesinde, Fransızler bazı 

yerlerde terakkller elde ettiler ve 
118zançlannı muhafazaya muvaffak 
oldular. 

Parfs IU mQten,tmlm maldmatı verf7or: 
Birkaç haftadanberl Fransızlar cephede 

nlsb! bir atalet ı&termfllerdlr. DOn Ftan
sız topçu kuvvetleri batal')'alan nerı sar
mQJlerdir. Fransız kıtaları btıtan cephe 
hattı uzunl,utunca mevzilerini ~ tt
meğe teşebbüs etmişlerdir. Bu harekAt u
fak mikyasta yapı1m11 otmaaına rafrnen 
askeri mahfellerde bü,.ok bir ~a ile 
takip edilmiştir. Cilnldl bu sayede l'ralmz
lar bilhassa Blles mıntakasında ve Hardt 
dalında mflkemmel tarassut mevkileri 
elde etmlllerdlr. 
Almanların llOll lltl g(1n zarfındaki mu-
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ŞARK CEP.HESINDE 

Varşovaya 200 
Bomba Atlldı 

(Baı tarafı 1 lndcle) 
tır. Şehlr halkı yangınlar!a mücadele 
ye uğrqmakta ise de su darlığı yü
zünden yangmlar şehri perişan et· 
mektedii'. 
Bombardıman esnasında yüzlerce 

kişi yollarda ölmüştür. Şehirde gıda 
maddeleri darlığı da ayrıca mühim 
müşküllta sebep olmaidadır. Bom
bardıman esnasmda ölen hayvanlar 
~hal kesilmekte ve etleri halka da
ll~tadır. 

Tesnm Olmıyorlar 

Bu harikuIAde kahramanlık anla. 
rmı yaıı Varşova, teslim olmayı 
hAli dtipmmemektedir. Esuan AL 
man kuvvetleri bu sabahtan başlıya
rak şehri lnıtiaya karar vermiş ve 
askeri ve gayriaskert hedefleri tef
rik elnıiyerek her tarafı ağır topeu 
bombardımanına maruz bırakmıfUr. 

Harp Teblği .... 
Berlln, 21 (A.A.) - Teblll:- Dolu· 

da hudut hattına dolru ilerleme not'• 

ınal bir aurette devaın etmektedir. 
Yalnız aplı &an'ın doGueunda dalınık 
dOıman mOfrezelerl ile muudemeler 
9Uku bulmuttur. Ahnatt Leh eelrlerl• 
"'" adedi iki bine balll olmaktlıdır. '9h•• kartı harekAt bqlamıwtır. Al• 
man kıtaları Mokotovakl kat .. ını it· 
ı•I etinltlerdlr. .... ............•........... 

Mülteciler 

Macaristana iltica eden Polony&
blara birkaç şehirde kamplar açıl • 
mışbr. Bunların memleketlerine dön 
melerine müsaade edilmiş ise de ço
ğu bu izinden istifade etmek iste.. 
ınernektedirler. Diğer taraftan Ro-

l 
manya nazırlar meclisi, Romanyada
kf Leh mftltecflerine tam bitıarafbk 
çerçevesi dabiUnd~ yardım i9in mer
kez! bir lelVis ihdasına karar veı'
miptr. 

* Brükselde çıkan fnctepondaııee 
Belge gazetesinin Bükre§ husual mu
habiri yazıyor: 

İki haftadanberl Almanlar, Polon
yalıları Lock, !dödlin ve V-arp>va 
mukavemet ballarından sökemeallt
lerdlr. Polonyalıları, burada ~ 
açlık rAm ed~edektlr. Eğer Sovyet 
tecavilz11 vukua gelm~ş oliaydı, 
bu be kadar ıeferberllklerlnl ltmam 
edecek olan Polonyalıl11r. Ahmni la. 
talanna her halde çok pçlük vere
ceklerdi. 
Varşovanın mukavemet etmekte 

olduğunu bildirirken dijf>r taraftan 
Hela yarımadasının da hlli dayan. 
makta olduğunu kaydetmtrk icap ey
ler . 

MailGblyetln Sebepleri 

Dominyonlanmızın hazırlıktan L 
lerlemektedlr. Gemilerinden bir kıs· 
mı bizim gemilerimizle teşriki mP.sa
iye başlamış, ordulan talim ve- ter· 
biyeye koyulmuş ve tayyare kuvvet.. 
lerl de denizaşın hizmetler görmek 
ilzere hazırlanmakta bulunmuştur. 

Dominyonlann müşterek divaya tah
sis ettikleri milhimmat, iptidai mad
deler ve erzak her an daha ziyade 
artmaktadır. 

kabil taarnızları Fransızlar tarafından ıe- • Fransanın V•..nva sefirl-' dön-
rf P.Qskilrt(llmÜI olduğu için Qmltıılzltie - ..- • a ... u. 

iktisadi Harp 

Cbam'berWn iktısadi harp nezare
tine temas ederek fUlllan söylemiş
tir: 

Bu nezaretın başlıca vnzifesi Al. 
manyanın iktısadt bünyesini harbe 
devam etmek imkAnmı bırakınıyacak 
surette bozmaktır. Eğer Ingiltere Al
manyanın harp endüstrJsinia işlenıP
sine zaruri olan iptidai maddeleri 
ıetirmesine mini olablltrse, Alman
y~ın muhasematı ~zatmalt kabiliye
tini fillen felce uğratDll§ olacaktır. 

Bununla beraber çok fazla nikbinlile 
karp nazarı dikkati celbetmek iste
rim. Filhakika, Almanya ithaline 
meclpur olduğu iptida! maddelerden 
muhtelif miktarlarda stoklara malik 
bulunuyor. Binaenaleyh lktuadi harp 
nezaretinden sert neticeler elde et
mesi beklenemez. 

lngllterenin Vazly.tl 

dO~Oşler ve yeni teşebbüslere glrlşne- müt ve Polonyanın seri maflti'blyetl
mtşlerdlr. Şimdiki halde Zvefbrflken mm- nt bir taraftan Almanyamn mfithil 
takasında topçu ate,lne devamla iktifa '11'- tayyare faaliyetine ve faildyetine, 
lemektedlrler. h ten 
Şimdiye kadar mOsademeler nadiren vu- diler taraftan Almanların arp 

ku bulmakta idi. Fakat bugün Ren nelırl- evvel Polonyada kurduktan lenJf 
nln OstOnde lfddetll bir topçu düellosu casusluk şebekesinin ehemmiyetine 
vuku bulmaktadır. ba~4 gördülfuıü söylemMıfr. 

Alman hatlannm Ozerlnde cereyan eden ~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!lı!!!!!!!!!!!!!!!ll 
hava muharebeleri Fransız tayyarelerln"1 
mükemmel olduğunu ıöstermiıttr. Hava
lar pek iyi ıittili için Fransız tayyarele
ri keşif uçuştan yaparak toPlann bUlun
duklan noktalan tesblt ebnlşler, fotolr&f
lar a1m11Jar ve topçulara yardım etmlller
dir. 

Hava Mwharebeıl 

nna inmele muvaffak obnu§tUr. 
l'ransu hatlarma dfiten Dd Alman 

tayyaresbdiı pUotlan esir ahmm§tır. 

• İstlhbaftt Nezareti tarafından Del 
redilea iki tebliide 1nciUz Hava ımv. 
vetlerinln faaliyetinden bahMdilmek 
tedir. Dün gece Almanya üierlnde 

11'ransiZ ve Alman tanrareleri ara. bir keıif uçuşu yapan tııglliz tayyare 
sında dün bir muharebe vuku buldu led propaganda varakalan atmqlar 
ğuna dair Almanlar tarafından veri- v• salimen avdet etmlflerdlr. 

suretle bütün Polonya - Macar budu- kak bir mahiyet arzeden bir cihet 
dunu ve Slovak hududunun da 25 varsa, o da Sovyetlerin Polo~a Ga. Chamberlain, bir çok hllkllmetler-. 
kilometresini tutmuf olacaklardır. li~ası ile ~raynasını istllhının 1· l~ dostane müzakereler cez:yan et. 

Polonya _ Macar hududundaki talyan mahafılle~ ~ayt ?.ır.~kma- tıj:lnl ve bazı ahvalde bu hükO~t-

len haberlerin asılsız oldujıı yan Garp cep!J.esi ve ,l\lmanyanm Şf. 
resmi bir tebliğde blldlrilmeldedir. mali Gış.rbt mıntakaaı üzerinde de 
Almanlar 8 Fransız tayyaresinin dil- bir lteşif ~uşu yapılmıştır. Alman 
şilrüldillünü lddlaetmişlerdl. Haki- muharebe tanareleri taranndan şa,. 
katte iki Fransız tayyatesl dü§iitüL. pılan hücumlar geri püskftrtülmüt
müştür. Bunlardan bltisinin pilotu tür. fnğtliz tayyareleri bilları'za üs
paraıütle atlamata ve Fransız hatla.. lerlne dcSnmüşterdlr. 

HARP TEBLİGLERI 
H ajansınm hususi muhabirinin dığıdır. Sovyet rejımının, buyük İ · lerle kontrol işini basitleştirecek bir 
bi~;:ıiğine göre Karpatlara çok talyan menfaatleri olan Tuna ve -~al anlaşmaya vanlaca~ı tn~tere hil-

e. c ...... ..:mL. mıktarda kar yajmaktadır. Dün Uer- kanlar yakınında ~erleşmesini gor - klimetinin ümit ettiğini soyledikten 
Y 4"191 ......,... lemelerl beklenen Sovyet Jatalarmın mek, Romada endi§8ler doğurmak - sonra, harp karşısındaki İngiliz va-

• 
.L...L hareketi tehir edilmiştir. Alman kı- tadır. ziyetinl izah ederek demiştir ki: 

T emasl(lra a.-~- talan hududun Polonyaya alt olan Bu sebeple burada vaziyet, bil • Milletimis bugünkü kadar hiç bir 
(Başı 1 lncide) kısmını tahliye etmişlerdir. Bu mm- yük bir dikkatle takibedilmektedir. zaman müttehit ve azlmkl~ bulun-

Apl treııle Sovyetler birliğinin taka tamamlyle hllldir. İtalyan gazete muhabirleri de, mamıştır. Milletimiz -hu cıhet ne 
_ _. biy6k elçisi Terentief ve ve- Macaristan ahalisi Leh milltecl • yazdıklan yazılarda, Kızıl ordunun kadar tekrar edilse yerindedi~-: Po-

ısttkbal için Odesaya gitmiş olan terine yardım etmek için elinden ge- işgal ettiği §ehirlerde alınan tedbir - lonyanın ancak sonuncu misalini teş. 
e yakın prk §Ubesi müdürü leni yapmaktadır. leri tebarüz ettirmekte ve birdenbi- kil 911edill dabnl Alman taarruzu 

p Mdlkov-. 1~. RoMada re Scwyet rejhnlne tlbl bııakıhm endlfesinden katiyen kurtulmaja az. 

i. -
1 Parl1, 21 (A.A.) - 21 EylOI ubali telıllll: 

i
l DDıman topçu11111tun Deuxpottta mavklhtla dol•...c••llb...-ı fUllJd ...,,.,. 

etmlwtlr. 
21 lylOI gDndDs 8voı tlıYJ'8relerlınlz AhHn 11Y01 tllYJ'8rtlei'lte ıtlrlaai def8 11111• 

harebaye glrlflnlftir. 

1 Parla, 21 (A.A.) - il lylOI •klam tebllfl: 
DUıman top9uau "iki klprD" mevkllnln oenup mıntakuında va Plrmuene'ln 

! cenubunda faaliyette bulunmuwtur. 
l•fakla beraber dUtm•nın lautv oepheal~lf ..-ııa. ettlll b•r ltukın ha· 

reketl tardohınmuttuP. 
Berlln, 21 (A.A.) - .. " nph....... mahdut topfu faall:;etl ve Heri ....,...... 

lerln bası hareketleri kaycledllmlftlı. Beı ""'" .. tayy.aN91 ve iki tana uev ,yen 
b .. lı balon dUtGrOlmDwtUr. Diler bir Pran9'a tana....a de hav• dlfl toplarım• 
taraf1!14an dDtllrOlmDttDr. ~e ~ ~-Biz ve Prama serek ken-

~- teb- ·--------.... ~-------... ................... . 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen : Harici 
Askeri Kıtaah ilanları 

Çanakkale Mst. Mevki bölgesinde inşa ettirilecek beş adet pavyon 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur.. İhalesi 29.9.939 cuma günü saat 
11 de Çanakkalede Msl Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır. Her pav
yon keşif bedeli 23999 lira 45 kuruş, ilk teminatı 1799 lira 96 kuruştur. 
"Bu bir pavyona ait tutar ve teminat olup diğer dördünün de aynidir., 
Her pavyona ayn ayrı teklif yapıla bilir. İstekl~erin muayyen tarihte 
2490 sayılı kanunun 2 : 3 maddelerinde yazılı vesaikle 939 ticaret odası 
vesikaları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel kapalı ~arfiarı mak
buz mukabilinde Ko. na vermeleri. "Pavyonlara ait keşif, plan, hususi 
ve fenni şartnameleri İst. Ankara Lv. Amr. satın almaları ile Ç. kale 
Mst. Mevki satın alına Ko. da görülür. (405) (7195) 

* * 425,000 kilo yu1af kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu-

bir çadır ve yıkılan evlerden birkaçı 
hammen bedeli 25500 lira ilk teminatı 1812 lira 50 kuruştur. İhalesi 
30.9.939 cumartesi günü saat 10 da Edremit Tüm satın alma Ko. binasın. 
da yapılacaktır. Te!dü mektuplan saat 10 da ko. na teslim edilecektir. 
Şartnameyi görmek istiyenler Ko. na müracaat etsinler. ( 403) (7188) Çandarlı Nahiyesi de 

Harabeye Döndü Halk 
Tamamen 
Açıkta ... 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 

* * Miktan Muhammen 
ton bedeli lira 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

İhalesi 

Karaköse 300 45'150 3441 25 30.9-939 saat 9 

(Başı 4 üncüde) 
gıöi oldum; bunu yerin altından bir 
darbe takip etti. Ondan sonra yer i
leri ve titreyerek bir de geri sallan. 
dı. İşte, ne olduysa bu kadarcık za -
manda oldu. Herkesin olduğu gibi 
benim de evim yıkıldı. Ölmedim, ço. 
cuğumu ve karımı kaybettim .. Keş
ke ben de sağ kalmasaydım. 

üzerinde büyük bir yarık vardır ı aydınlanması, halkı bir hayli heye • 

Yol burada ikiye ayrılmıştır. cana düşürmüştür. • K A N Z U K 
Kağızman 240 37200 2790 00 30-9-939 " 10 
Sürbehan 370 64750 4487 50 30-9-939 " 11 
Iğdır 350 61250 4312 50 30.9-939 ,. 12 

Vilayet umumi meclisinde Dikili 
azası bulunan, Denizyolları 

acentesi Necati ailesinden beş ferdi 
kaybetmiştir. Büyük kızı ve dok\lz 
aylık torunu da bunlar arasındadır. 
Evleri, depolan yıkılmıştır. 

- Görüyorsunuz, dedi. Bundan 
bfiyük felaket olur mu? .. 

İhracat kontrolörü Alaettin, ha
yatını bir komidine medyun olduğu. 
nu anlatarak: 

- Ufacık komidin beni muhak -
kak ölümden kurtardı. Dedi. Başımı 
onun daracık dolabı içine sokuver • 
miştim. Vücudüme hatırı sayılır iri
likte bir kaç taş düştü. Zelzele ge -
Çinceye kadar o vaziyette kaldım. 
Sonra enkaz altından kalkarak ar • 
kadaşlarımı aramağa düştüm. 

Yaşlıca bir nine şunları söylü • 
yor: 

- Ya ben gündüz ne,_ gördüm. 
bir bilsen .. Bizim kapı karşı komşu. 
•u pabuçcu Mehmet evine gelmişti. 

Çocuğu Aliyi dışarı çıkardı. Kendisi 

Yine girdi. Pencereden daha altı ay 
evvel dünyaya gelen yavrusunu uza
tıyordu. Ortalık bir sallandı. Duva -
nıı çöküverdiğini gördüm. Ali de 
babası da, küçük oğlu da altında kal. 
dılar. Aha cenazesini dün kaldırdık .. 

Öyle bir felaket ki tasavvur edi
lemiyecek kadar korkunç... Herkesin 
gözleri yaşlı ... Acılarının, teessürle • 
rinin şiddetinden ağlamasını bile u
nutmuşlar .. Elleri sallanıyor, başla -
n eğik... Sorarsan yüzüne bakıyor • 
lar: 

- Felaketin azametini görmü -
Yor musun, daha ne soruyorsun? 

Demek istiyorlar .•• 

B ir kaç kişi tekrar etti. Ben de 
yazmağa söz vermiştim. Diki. 

lili fela.Jtetzedeler, acılarına her su -
retle ortak olan Bergamalı kardeş -
lerine teşekkür ediyorlar. Felaket 
haberini alır almaz Bergamadan ek. 
mek, su, yiyecek, giyecek, her şey 
gönderilmiş. Tarlasında işini b1raka
rak atına binip yardıma gelt:'nler, 
yiyecek ve giyecek getirenler olmuş. 
Yarı çıplak bir kadın da: 

- Ölünceye kadar unutmayaca • 
ğız. Bize çok iyilik ettiler. Dedi. 

* Bugün tesbit edilen bir raporda 
maddt zarar şu rakamlarla bildiri! -
mektedir: 500 ev tamamen, 250 ev 
kısmen yıkılmıştır. 50 ev tamir edi
lirse oturulacak vaziyettedir. 129 
mağaza ve dükkan tamamen yıkıl -
mıştır. Bundan başka 20 kadar depo 
da harap olmuştur. Sağlam kalan 35 
muhacir evinden bir kısmı hasara 
uğramıştır. Dikili - Bergama şosesi 

A kşama doğru Dikiliden ayrı -
lırken, Kızılay, umumi bah -

çede açtığı aşevinden felaketzedelere 
sıcak yemek, bol etli kuru fasulye 
ve ekmek veriyordu. Yemeğini alan, 
çadırına veya açıktaki grupuna gi -
diyordu. Ortalık. ağır ağır karanr • 
ken, yakın akrabalar birbirlerine 
sokuluyorlar, Yekdiğerlerinin hara
retlerinden istifadeye çalışıyorlardı. 

Bugün en büyük korkulan yağmur 

yağması ihtimali idi. Ve, korktukla. 
rı da başlarına geldi. Çünkü gece, 
saat on bire doğru İzmire ve havali
sine bardaktan boşanırcasına yağ -
mur ya,ğdı. 

Kızılayın çadırları bir an evvel 
gelseydi, ikinci facia hafif atlatılabi. 
lecekti... 

Bu yağmura gelince, bu, burada. 
şimdiye kadar eşi hatırlanmayan se
mavi bir hadise olmuştur. Gece saat 
21 de. fasıla vermeden birbirini ta. 
kip eden şimşekler çakmağa ve gök 
yüzünü aydmlatmağa başlamıştır. 

Bu hal, saat 21,5 te şiddetlenmiş 
ve saat 22 yi geçeye kadar sürmüş
tür. Bir saatten fazla devam eden 
simşeklerin caktığı esnada gök gü -
rüJtüsü işitilmemis. yalnız bir aralık 
uzaktan kısa gürültüler gelmiştir. 

Semanın görülmemiş bir şekilde 

ANKARA RADYOSU 
TOrkiye Radyodifüzyon Pnııtaları 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 12n Kw 
T. A. Q. 19.74 rn. 1!1195 Kes. 20 Kw 
T A. P. 31.70 m. 114~fl KNı 1!0 1(1.11 

Ça·rıamba, 27. 9. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayan, 
12.35 Türk milziği (Pl.), 13.00 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberterı, 
13.15 - 14.00 Müzik (Riyaseticümhur Ban- 1 

dosu) Şef: İhsan Künçer: 1 - Franz Von 
Blon: Marsch Schützen, 2 - E. Becucci: 
Vals - Mon Tresor, 3 - Gounod: Ouv~r
ture Mireille, 4 - Suite Rosamunde: (No. 
1, İntroduction et Andante; Franz Schubert 
(No. 2, Entr'acte. (No. 3, Alr de Ballet. 

19.00 Program ve memleket saat ayan, 
19.05 Milzlk (Bir konserti - Pİ.), İıı.30 
Tilrk müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuş
ma (Dış politika hAdiselerj), 20.30 Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji lta
berlerl, 20.50 Tiirk müziği. Okuyanlar: 
Necmi Rıza Ahıskan, Safiye Tokay. Ça
lanlar: Vecihe Daryal, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. 1 - Ali ağa - Şehnaz peşrevi, 

2 - Dede - Şehnaz şarkı (Sana ey canı
mın canı efendim), 3 - Rifat B. - HicRz 
şarkı (Niçin bülbut figan eyler), 4 - A
rif Bey - Hicaz şarkı (Benim halim fir!l
kınla yamandır), 5 - Ruşen Kam - Ke
mençe taksimi, 8 - Blmen Şen - Hicaz 
şarkı (Yıllar ne çabuk), 7 - Sedat ö:o:
toprak - Şehnaz saz semals( 8 - SalA
hattin Pınar - Nihavent şarkı (Hala ya
şıyor), 9 - Sadettin Kaynak - Nihavent 
şarkı (Gön01 nedir bilene), 10 - Sadettin 
Kaynak - Nihavent şarkı (Kirpiklerinin 
gölgesi), 

Devlet D.emiryolları ve Limanları isletme 
U. idaresi ilanları 

Muhanınıen bedeli 2000 lira olan 1 adet sertlik muayene cihazı ile 3 adet darbe 
De sertlik muayene cihazı 5-10-1939 perşembe ,unu saat 15 de Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu llJe girmek isteyenlerin 150 liralık muvakkat teminat kanunun tayin ettiği ve
llfkalarıa tekllfierinl muhtevi zarflannı ayni gün (14) on dörde kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lAzımdır. .. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılınaktadır. (7450) 

* * Muhanıınen bedeli 2500 lira olan bir adet metal izabe ocağı 16-11-1939 Perşembe 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacakbr. 

Bu ite rfrmek isteyenlerin 187.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği veıUı:aıan ve tekli!lerinl ayn! gün ıa at 14 de kadar komisyon reisliği.ne ver
ıoeleri llzırndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireılnden, Haydarpqac!a te-
.,UOın ve sevk oeflllinden dağıtılacaktır. ( (7974) 

Bu hadiseyi, zelzelelerle alaka • 
dar görenler varsa da hakikatte böy. 
le bir alaka bulunmadığı, fen dilin
de kuru oraj denilen bu mütemadi 
şimşek çakmak hadisesinin alçak taz 
yikten ileri geldiği söylenilmektedir. 

Belediye Reisinin teşekkürü 
I,?ikili Belediye reisi, zelzele fela. 

keti karşısında yardıma koşan Kızı
lay cemiyeti ile İzmir Belediye VI" 
vilayet teşkilatlanna. askeri kuman. 
danlara teşekkür eden bir telgraf 
göndermiştir. 

KAYIP: Deniz Ticaret Müdiirlüğiindt>n 

aldıitım llmal'I cüzdanımı kayhettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hiikmü voktur. 

Haaan oillu Ahmet Afi Şengül 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 sah~sı>ri . hiitün dünvanrn eTJ 
mükernmt>l sıüze11ik müstahzarlan 
drr. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olınııstur 

Krem Balsamın Kanzuk 
Kadın ı?Üzellii?inin sihrini terki

binde sak!ıvan en ciddi ve savam iti 
mat markadır. Gene ve ihtivar bü
tün kadınlar icin zaruri bir ihtivac
tır. Cildin letafet ve taravPtini art
tınr. Ya~b. vaJtsız ve acıbadem cin. 
!eri vardır. 

KAYIP: Kumkapı orta okulundan aldı- Ekslr Balsami11 Kanzuk 
ğım tasdiknameyi kaybettim. Hükmü ol-
madığını nAn ederim. Cildin .~afmf ':1musakh~nı temi!! 

Kumkapı oı-ta okulu 2 net aınıf e~e~. V~zdeki cıl ve l7kelerl a111' 
C Ş b 1 d E 1 Çaga 

1 
Sıvılcelen tamamen ızale eder. 

• u ea n en n ı T ·1d '~tif b. . 1·~ ZA vl: 929 senesinde stfkIH Lisesinin ra~tan sonra cı e ld ır serın ı .. 
9 uncu sınıfından almış olduğum tasdfü· venr. 
nameyi zayi ettim. Yenisini alııcııJtımdaıı fn.ırlliz KANZUK eczanesi 
eskisinin hükmü yoktur. - NAFiZ REVOi';f,U . f!'ıT.\NRTJT, 

KAVI?: 19 teşrinievvel 938 tarih 31/22672 
numaralı ikamet tezlteremi kaybettim. YP.
nlsinl alacağımdan hükmü yoktur. 

Heybelladı ismet ln8n0 caddesi 
No. 84 de ltalyan tebaHından 

Neılm Slmon Aluf 

KAYIP: Davutpaşa orta okulundan al
dığım 27-7-936 ı:ı;ün ve 982 sayılı ta~dik

nameml kaybettim, yenisin! alacağımdan , 
eskisinin hükmü yoktur. - 337 Hasan 1 

\ 

~ MUSEVi LiSESi 
Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu. 

Tel: 41385. Derslere 25 Eyhil 
Pazartesi başlıyacaktır. 

Kayıt ve Tecdıdi kayıt mua. 
melesi, Cumartesi ve Pazardan 
maada hergün yıpılır 

.Müdiiriyet •••111111111 

Hall Tasfiyede Bulunan ' 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
TASFiYE HEYETiNDEN: 

Halt tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
hissedarları hey'eti umumiyesinin. 12 Birinci Teşrin 1939 tarihine te
sadüf eden Perşembe p;ünü akdi içtima etmek üzere dav9ti karar1aştı.. 
rılmış oldu~undan, Sirket hissedarlarının mezkur günde saat 11 de 
Sirketin Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında bulunan Merke
zini şereflendirmeleri ve hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf 
olduklarını müsbit vesaiki içtima l!Ününe teknddüm eden ~ir hafta 1 

evvel Ankarada Şirket Merkezine, İş, Ziraat Bankalarına veya Sümer 
Bank'a tevdi ederek birer dühııHye varakası almalan rica olunur. 

RUZNAME: 
·ı - fstıfa eden bıı:ıfiye memurunun yerine bir diğerinin intihabı. 

'------------------------------
ISTANBUL B~LEDIYESI ILANLARI 

Irk Sene ilk 
teminat kira 

187,50 1250,00 Karaağaç müesc:esah dahilinde 58 numaralı bağırsakhanenin 
iki sene müddetle kiı-aya verilmesi. 

330,00 2200,00 Karaağaç müessesatı dahilinde 115 numaralı bağırsakhanenin 
Jki sene müddetle kir aya verilmesi. 

187,50 1250,00 Karaağaç müessesatı dahilinde 60 numaralı baiırsakhanentn 
iki sene müddetle ldr aya verilmesi. 

40,50 180,00 YenihAlde 65 numaralı yazıhanenin 3 sene müddetle kiraya ve-
rilınesi. 

15,75 210,00 Kaıtıthanede fmrat.vc köşkü ahırlarının (1 - 3 sene) kiraya 
verilmesi. • 

Senelik kira muhammenlerl ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayn 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İh-'lle 12-10-939 Perşembe günü saat 14 de Dai
mi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt müdürlüğü kaleminde 
görUlebillr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü mu-
ayyen saatte dainıt encümeııde bulunmal:ırı. (7'752) 

Irk Keılf * * 

Yukarda miktarları yazılı un kapalı zarfla alınacaktır. İstekliler prt:. 
namesini Karakösede satmalma K. da bedeli mukabilinde alınabilir. 

Kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko.na vermeleri. (7192) 

* * Adanadaki birliklerin ihtiyacı için 315,000 kilo ekmeklik un kapah zarOa ebilt-
ıucye konulmuıtur. Muhammen bedeli 33,075 lira ilk teminatı 2480 lira 63 kuruıtıır. 
İhalesi 29-9-939 Cuma &{iniJ saat 10 dadır. Sartnameıi İstanbul, Ankara Lv. Amir
likleti ve Kayıeride kor ve Adanada Tümen satın alma komisyonlarında görilliir. tı
teklilerin kal)JJnun 2 ve 3 cU maddelerindeki feraitl haiz olmak ve ticaret odasmda 
mukayyet olduğuna dair vesikalarile teminat ve teklif mektuplarmı ibate saatinden 
bir saııt evv~1:11e kadar teklif mektuptannı Adanada TUmen satın alına komisyonUDa 
vermeleri. "411,, "7234,, .. , 

* * Çanakkale mt\stahkem mevkii için kapalı zarna 15.0DO kilo sadeyaiı alınacakbr. 
İhalesi 7-10-939 cumartesi gilnü saat 11 de Çanakkalede milstahkem mevki sa~ 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Sade y~ğının beher kilosu 100 kuruştan 15.000 lf
radır. Muvakkat teminatı 1125 liradır. Talfplerlft 2490 sa.yılı kanunun 2 ve 3 ca 
maddelerindeki vesaik ve muvakkat temi natlarJle birlikte ihale saatinden bfr saat 
evvel koın!qona milracaatıan. (484) (7573) 

* * Hepsine tahmin edilen tlab 15.900 lira olan 45 kalem tıbbi ecza pazarhkla 
3-10-939 salı günQ saat onda Anltaradıı M. M. V. satınalma komisyonunda utın a
lınacaktır. Liste ve şartnamesi her ıcın komisyonda görlllilr. Pazarlığa gll"ecekler 
2385 liralık kanuni teminat ve belgelerile birlikte pazarlık gün ve saatinde An• 
karada M. M. V. satınalma komisyonuna ıelmelerL (476) (7653) 

* * Eskişehir garnizonunda ana depodan hava birliklerine yapılacak Kalabak 
tesisatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Bu işe alt keşif, şartname tahlil fia 
vaziyet planı Ankara, İstanbul ve Eskişehir levıızım Amirlikleri satınalma komlıJ.; 
yonlarıada görillür. Eksiltme' 2-10-939 gQnil saat 18 da Eskişehir levazım Amh' 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşlf bedeli 42,056 lira, muvakkat teminata 
3154 lira 20 kuruştur. İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 - cü maddelerinde 18• 
zılı vesikalarla teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını mezkQm gilnde saal!' 
15 kadar komisyona vermeleri. (430) (7353) 

* * Aşağıda yazılı unun kapalı zarfla eksiltmesi 17-10-939 salı gUn1l saat 15-d,ttfa
mitte Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~artnamesi her gün Ankara. 
İstanbul, Eski,,ehlr Lv. Amirlikleri ve h mitte Tümen satınalma komlsyonlarmda 
görülilr. İsteklilerin belli gün ve ıaatten bir saat evvel ilk teminatlarını ihtiva e-
den kapalı zarflarını İzmitte tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (7734) 

Mevkii Miktarı Tutarı lık teminatı 

Adapazan 
Tuzla 
Gebze 

kllo Lira Lira Kr. 

390,000 
132,000 
168,000 

48,750 
16,500 
21,000 

3658 25 
1237 50 
1575 

* * fskenderundakl birlikler için aşağıda yıı:z.ılı iaşe maddeleri kapalı zarf usullle ~ 
tın alınacaktır. Tahmin fiyatile ilk teminatları hizalarındadır. İstekliler ıartname
lesl görmek için Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri ve fskenderunda alay satm 
alma komisyonlıırında görebilirler. Teklif mektuplan asağıda yazılı gün ve ııaatte 
fskenderunda satın alına komisyonuna makbur. mukabilinde vermiş olmalıdır. 
Cinsi miktarı Tahmin hedefi Muvakkat ihale gUnU Aatl 

l 
Ekmek 
Sığır-. eti 
Sade yağı 
Kuru ot 
Yulaf 

kllo 

1,182,000 
195,31)0 
22.400 

887,000 
1,133,000 

Lira 

104,560 
39,080 
23,520 
31.045 
62,315 

* * 

teminatı 

Lira 

7844 
2930 
1764 
2328 
4874 

23-10-939 
" .... 
" .... 
" .... 

24 " ,. 

• 
ıı 

H 
18 

• 
Canakkale iı:fn 130 ton kuru fasulye, 15 ton toz seker, 70 ton nohut ve 30 tıaD 

kuru üzüm 3.4· 10-939 günleri pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin CanaJrk•Je.. 
de komisyona gelmeleri. (491) (7736) 

* * Karakll9e<ie yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu kapalı nrfla 
14-10-939 cumartesi günü saat 10 de Erzurumda mmtaka Lv. satın alına komts,o.. 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 29,314 lira 20 kuruş, ilk teminatı 2198 lira 57 ka 
ruştur. Şartnamesi keşif ve plllnlan her zaman komisyonda ve K!9"akösede aslted 
sabn alma komisyonunda görülilr. tstekll lerln zarflarını eksiltme zamanından bfr 
saat önceye kadar Erzurumda komisyona vermiş olacaklardır. (473) (7859) 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
38,}69 kilo yufka alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28-9-939 pe. 

şembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5725 lira 35 kuruştur. tık 
teminatı 429 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli· 
lerin kanuni VP.sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. "212,. "7240 .. 

* * Çift 

teminat bedeli 900 Harici ve dahill Fotln. 
-,.-- 270 Terlik. 

593,97 7911>,59 Kadıköy tbrahlma!a Prevanföryum yolunun Üsküdar - Kısıklı 330 Er kundurası. 
iltisak kısınının esaslı tamiratı. 10 Yemeni. 

113,31 1510,80 Bostancı Maltepe yolu asfalt tamiratı. 950 adet boş teneke. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarla n yukarda yazılı isler ayn ayn aeık ek- Kuleli askeri lisesinde köhneye ayrı!'ln yukarda yanlı fotfn ve saf re 29-9-nt 

siltmeye konulmuştur. İhale 12-10-939 Perşembe günil saat 14 de daimi encümende cuma ıünil saat 15 de Tophanede fstanoul levazım Amirliği satın alma komfsyo-
yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve M~amelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta- nunda pazarlıkla aatılacaktır. Tahmin bedeli 160 lira 40 truruı, kati teminatı 24 lira 
tiplerin Bostancı - Maltepe yolu tamiratı için buna benzer en az 1000 ve İbrahim- 6 kuruştur. İsteklilerin satılacak eşyayı okulda ıördüklerlne dair alacaktan VlllS8• 

ağa - Kısıklı yolu tamiratı için en az 5000 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden B ikle bellJ saatte komisyona gelmeleri. (250) (7576) 
giln evvel Nafia Müdürlilğünden alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat * + 
makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun- (30.000) otuz bin adet erzak çuvalı ne (100.000) y!lz bin adet un çuvalı altna-
malan. (7754)* * caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28-9-939 perşembe günil saat· 14 de Tophanede tst. 

Lv. Amlrllll satınalma komisyonunda yapılacaktır. Nilmunelerl komisyonda iÖrft• 
Hastahanelere alınacak kaput bezi, kefenlik bez ve bulapk bezl kapalı zarf ek- lür. İsteklilerin kati teminaUarile belli saatte komisyona gelmeleri. (252) (7881) 

siltmesine konulmuıtur. İhale 12-10-939 Perşembe ıünil saat 15 de da1mJ encil- * * 
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 6959 lira 88 kuruş ve ilk temlnab. 522 Ura- n bin metre kılıf1ık bes alınacaktJT. PazarhiJa eksiltmesi 28-9-939 J)e1'$ernbe 
dır· Sartname Zabıt ve MuaınelAt Mildürllltü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk l(lnil saat H.30 da Tophanede imirllk 11tbnalma Ko. da yapılacaktır. Tabmfn be-
tenılnat makbuz v97a mektuplan ile MIO numaralı kanuna ıöre hazlrbyacalcJan 4-11 b!ıtber metresi 32 kunq kati teminatı 1200 liradır. Nnmunesi Ko.da görül 
kapalı arflaruu ihale ıano 1Ut H de kadar dalml ımcümene vermeleri. ıdıJ.tiW•!tc belli saatte Ko.na gelmeleri. (259) (
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ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

diılerinizi fırçalayınız. 

• - -. ................ ftLttlft DL 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralil, kırıkhl<, ve bütün ağrılarınızi derhal keser. 

-YtFll icabında günde 3 kaıe ahnabilir. URUN 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Adapazarında Telefon Müşeddide merkezi inşası açık eksiltmeye konul

ln111tur. 
2 - Yapılacak işin bedeli keşf.ı. 7518 lira 72 kurustur. 
3 - Bu ise aft evrak: 
A - Projeler ve binanın v:ıziyet plAnı. 
B - Keısif hulftsa cetveli ölçü cetveli. 
C - Nafıa Vekatetirun genel ve fenn! ııartnameleri binaya ait hususi fenni 

prtname. 
D - Mukavelename müsveddesi ve açık eksiltme şartnamesi olup lsUyenler bu 

evrakı her gün İzmit P. T. T. Müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 9-lG-939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da fzmit P . 

T. T. mildilrlUğünde teşekkül edec eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin bu işe ait 563 lira 90 kuruş muvakkat teminatı Kocaeli P. T. T. 

müdürlüğü veznesfntı yatırdıklaı·ına dair makbuz veya şayanı kabul banka mektıı
bu ile ihaleden en aı sekiz gün evvel ve en aşağı 6000 liralık yapı işini bir defada 
başardıklanna dair referanslariyl~ Kocaeli valiliğine müracaatla alacakları ehlb•et 
vesikası ve Ticaret Odası vesikalarını 2490 numaralı kanunun tarifleri dairesinde 
1ıazırlıyarak eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (7609) 

_ ............ I ...................... .. 

T. 1$. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Plam 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keıide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 EyUil, 1 lkinc:iteıri., 

iKRAMiYELER 
1 Atlet 2000 Liralık 2,000 Lira 
s ,, 1000 

" 
5,000 ,, 

8 ,, 500 ,, 4,000 ,, 
16 ,, 250 ,, 4,000 ,, 
60 ,, 100 ,, 6,000 ,, 
9S 

" 50 ,, 4,750 ,, 
250 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

32,000 

Bankasına para yatırmakla, yalnıı 

para blrlktirmit olmaz, ayni zamanda 
talhinizi de denemit olursunuz. 

Belediyesinden: 
Belediyece 47748 lira GO kurut \edeli keşifli elektrik tesisatı ve santral binası 

flİllatr. kasıab zarf aıaliyle münabaya vazedilmiııe de talip çıkmadığından kanu
_.. 40 met maddesi mucibince 15_9.939 tarihinden itibaren bir ay temdit ve pazar. 

bırakılmıştır. Taliplerin toptan veya ayrı ayrı teklifleri kabul edilecektir. 
lclari ve fenni tartnameıini Anbrada belediyeler imar heyetinden ve Iıtanbul-
~ds palas 3 numarada miihendiı Hasan Bilet Işıkpınardan görebilir-

(7432) 

Jıtanbul Defterdarlığından : 
Defterdarlık binasında mahfuz ikisi büyük diğeri küçük üç adet halı muhammen 
~ olan 42 lira üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. İhale 16-10-939 tarihi-

8aadif pazartesi günü saat 14 dedir. Bedeli nakden ve ı>etlndir. Taliplerin 
'1'>'""' ' !'""" pey akçelerlnl vakU muayyeninden evvel yatırıp mezldlr gün ve saatte def-
~:ti"*ıhk Milll emllk müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (7757) 

............................ ~.----.. ~ 
ve Proie İşleri 

&rkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeııeıeıi 
tarafından karulmakta olan tehre ıu isalesi ile tehir tebekeıi 
teaiıine ait harita alınması ve proje, ketif ve tartname tanzi. 
mi iti kapalı zarf uıulü ile eluiltmeye konulmuftur. 

Bu ite ait f&rbıame Ankarada Sümer Bank muamelat tu
huinden, latanbulda Sümer Bank tubeıinden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müeaaeıeıi Müdürlüğünden bedel-
• olarak alınabilir. 

Ebiltme 29. 9. i 939 cuma günü ıaat 16 da Karabükte De
• •e Çelik Fabrilcalan Müe11e1esinde yapılacaktır. 

27. 9. 939 

Glü•cn czkmczqİ. GczvrczqİCbiılollııl Makarnası. Sez hrİycsİ. Pİ rİncİ. f İyonqosu. Kuskusu 
ŞEKERLİLEAİN VE FAZLA $İ$11AHLIK fSTİDADI OLAMLAAIN GIDASIDIA • . .. .. . 

TAMINH1$ ECZAMAME ECZA DEPOLAIU iLE BUYUIC BAKKALIYELEADE SATILIR • 

UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_ İSTANBUL 
IZMİR Acentemiz Türk Ecza deposudur 

,,,-.11111••-----•saraçhanebaıında • Horhor caddesind~---··---11\ ı 

H A Y R 1 Y E L 1 S E S 1 ~:::!'.a il 
Hafiflik - Rahathk 

Erkek 

Kız 

J . " o •••• 1 ıc .......... ,. 

tur. 811 llDrsolor. vDoud•t111n ~ ~ oıkıııohııı• to11HlbD11Gzl lo· 
\/ Coltlr vo lllhG~Ozl ku....t1 .. t1ıey. 

Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına batlanmıttır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren ba,lar. Kızların yabh kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek 

İ.çin mektebin hususi otobüs ıerviai vardır. Telefon : 20530 
1 

_ ~~ __;.ı(Gol110). olıl l11cltolııllooH H 
• ~ boll•• 110 do .lılçblr to.,,. Jola· 

l'!J•h ı 25 ıı .. - .......... .. •... , ,... ,...... . ; 

llTuııM.. ......... 
'"'•' 111•11do111 12 No. le. 

MalH•ıııraı ııy.,ot odl11lı ~ 
ıı No.lıı ta.ıf-lıl loto~~!.!ı... 
ır•r•tıonıııııd• ••fi• ı .... lftol\ 

i "KURTULUŞ .. 
Biçki ve Dikit Denaneıi Her yerde ve lier zaman en liuvvetli liazır gıda Türk fındığıdır. 

FINDIK TARIM SATIS 
M Udlreal : Bayrrı Papazyan 

Haftanın 4 gününQ kadınlara ıtınde 

1 

llçer saat Fransız usullyle biçki ve d1ldt 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe mu
saddak diploma verir. Feriköy TepeQst(1 

KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 

bu müliemmel gıdadan bütün memleliette ller vatandaıın 

kolayhkla istifade etmesi için tertibat ahyor. 

ESKi FEVZIATI 

Yatılı BOGAZIÇI LiSELERi Ya+tsız 

, 

116 No. Papazyan Apartmanı. 

YAPI KALFASI 
ARANIYOR 

İstanbul adalarından bi
rinde çalışmak Qz"rc tec
rübeli, becerikli, idareli bir 
yapı kalfasına acele ihtiyaç 
vardır. 

İstiyenlerln çalıştıklan 
yerleri bildirir bir mektupla 
İstanbul 406 numaralı poa
ta kutusuna müracastıan. 

' 

Kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde olmak üzere 

Ana sınıfı, ilk kısım, Orta okul ve Lise 
ARNAYUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

KAYIP: İstanbul Emniyet Dördilnctl Şu
beden aldılım 27-9-937 tarih ve 31/15955 
numaralı ikamet tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. - Şlıll HalbkAr Gazi caddul No. 298 

~--••••••• İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 1 
Mlko apartımanında Fransız teba· 

asından Mlko Jermen 

,--YATILI ----- YATısız--,1691--------------~ T. C. ZiRAAT BANKASI 
Şişli Terakki Lisesi 

Nitantqında Halil Rifat Pata ve 8afmabeyincilik konaklan. 
Talebe kaydı için her giln saat 9 - 18 e kadar müracaat olunahllir. (Te. 

lefon 42517 J. Tedrisat 25 eylill 939 da başlamıştır. 

KIZ ERKEK 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Marmara Ossilbahri K. Satın alma komisyonundan: 

Clnıl Klloau Tahmin flıtı ilk teminatı 
Kuruı Sn. Lira Kurut 

Sığır eti 94900 İzmit 27 50 1957 32 
73000 Darıca 27 50 1305 62 

187900 
J - KomutanhK kara birliklc~rlnln ihtiyacından olup yukatda miktarı yazılı sı

ğır eti bir şartnamede ve kapalı ıarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 9 1. Teşrin 939 Pazartesi günü saat 16 da izmitte Tersane kapı

sındaki komisyon biı:asında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi, Ankarada levazım dairesi Reisliğinden, İstanbulda Kasımpaşa

da Dz. Lv. satınalm:ı komisyonundan ve komisyonumuzdan 231 kuruş mukabilinde 
alınabilir. Bu miktar et, bir veyahut ayrı ayrı iki talibe ihale edilebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu işle alAkadar 
olduklarına dair istediği Ticaret vesikalarını ve yukarda hizalarında g5sterllen ilk 
temlnatlarlle birlikte mezktlr kanunun tarifatı veçhiJe tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon ba~kanh-
ttına vermeleri. "7465., 

* * 1 - 23-9-939 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde 11500 kilo beyaz peynire tek-
lif olunan fiyatlar yüksek görülmüş olduğundan 3 Blrinciteşrin 939 tarihine rastlı
yan sah günü saat 15.30 da yeniden açık eksiltmesi yapılmak Qzeref O gün uzatıl
mıştır. 

2 - Tahmin bedeli (4600) lira ve ilk teminatı (345) lira olup şartnamesi ber 
gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yıı zıh vesikalarla birlikte belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (7722) 

lstanbul Defterdarhğından : 
MUkellefln adı lıı Adreel 

Abdurrahman Özkınay Fırıncı Küçükmustafapaıa mahalle ve cad-
. desi No. 74 

Namına tarhedllen 939 senesi kazane vergisine itiraz etmiş olan yukanda adı ya
zılı mükellef, komisyona şifahi izahat vereceğini bildirmiş ise de gönderilen da
vetiye kendisinin bulunamamumdan Vf yeni adresini de bildlrmemlf olmaaından 
teblil edilememiştir. 

t,bu illm takip eden .l(lnden itibaren bir bueuk ay lelnde Pfahl izahat vermek 
veya milddeiyatını ~ bildirmek suretlle İstanbul 1 Numaralı Jıuano tt:traz.. 
Jan ~ k ft ~ at\......._JOzma 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasında kmnbarab ve ihbarsız tasarruf hesap1annda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •taJiıdakı 

c 
4 
c 

40 
100 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 

pllna göre ikramiye datJtılacaktır. 
1.000 tlraJık 4,008 Lll'a 

SOO • Z,000 • 2so • ı.ooo • 
100 • 4,000 • 

-1 • S,000 • 
40 il 4,800 • 120 

180 • 20 • 3.208 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan .tı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecekttı 
Karalar. senede 4 defa. 1 EyUil. 1 Birincikinua, 1 Hal't " 1 llalraıı 
tarihlerinde eeklleeeldh 

, 


