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5 ICURU Ş GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

I D E A"L ld R O ' . au kltlıp bDroterıımı it 91~•""'•" ku 1 erttırm•k letlye11lw 
19111 kıu, feket erııell bir' kitaptır. O .ıze u m .. r•flerla çok it 
11a11I çıkarılablleceilnl fleterlr. Fena ve Y.a111ıı bDro ueullerl 
yUaUnden teri kalan, hattl HraP ede11 veya batan mD ...... ler 
uyılmıyecak kadar 90ktur. au klup, bu tlbllerl kurUırmak 

için yaaılmıttır. Fiyatı &O Kr. 

Ribbenlrop Bugün Dönüyor 
Almanyanın, Rus Tavassutu 
ile Türkiyenin Bitaraflığını 
Temine Uğraştığı Söy~eniyor 
Müzakerelerin Mevzuu 
Hakkında Resmi Bir 
Malômat Alınamıyor 

Fon Ribbentrop, Dün de Stalfn ve Molotoflp 
Uzun Bir Mülakat Yaptı, Müzakerelerin 

Bugün Nihat Safhaya Gireceği Anlaııllyor 
Londra, 28 (Huauat) - Moe

kovadan alınan haberlere ıöre 
. . . .. .. • Fon Ribbentrop busün de Krem-

Stalın ve Rıbbentrop Mo•lıovıulakı goru1melen •ırasında linde Stalin ve Molotof Yoldq-

1 1 larla ıörütmüttür. Fon Ribben-

Ribentrop'un 1 Hükumet 1
::;u:ey-;: k::=~~~;~ 

Moskova 
Ziyareti 

Yacrn: iti. Z ekeriya SERTEL 

Fevkalade 

SalCihiyet 
• • 
lstıyecek 

Milli lktısadı Koruma 

Kanunu Hazırlanıyor 

meldedir. 

Koııuımalann tam :anlatma ile ni
hayet bulacağı anlaşılıyorsa da an. 
Iaşmanın mevzuları hakkında hiçbir 
malumat verilmemektedir. Londra 
il~ Parisin bu bahisler üzerinde hiç
bır şey bilmediği göre çarpıyor. 

Polonyanın Taksimi 
Esasına Göre Sulh 

Teklifi Y apı1acakmış! 
Londra Siyasi Mahfilleti. Ar~.t,ieselelerinin ' .. { 

Yeniden Tetldki Yrlut.d~ ~ovaya 
Teklfler Y apalclı.. eliyorlar 

eler Molkova muam
ma.ar nda yeni tefairatta 
bulunuyorlar. Timea gazeteaiııin 

diplomatik muhabiri yazlJOr: 
"Dikkatler şimdi Moskova görül' 

melerine müteveccihtir. Von Rib. 
bentropun yaptığı ~~:rıt•lffÜD 
basıran mutasavver PolonyA tampon 
devletinin hudutlarını tesbite ma· 
tuf kalmaması muhtemeldir. Alman 
diplomasisinin Sovyet hükumetin• 
Türkleri batı devletlerine karşı olan 
taahhütlerinden vazgeçirmeğe ikna 
için Almanyaya yardıma sevk ümi
dinde bulunması muhtemeldir. Bu. 
nunla beraber Rusların bu manevra
ya iştirak edecekleri muhakkak ol· 
madığı gibi, Türkiyenin de böyle bir 
hareketi kabul edeceği zannedilemez. 
Doğu Avrupasında Sovyetler Birlijl 
vaziyetin anahtannı elinde tutmak
ta ise de, bu anahtann hangi istika
mette döneceği bahsinde yalnız fa
raziyeler yürütülebilir." 

A lman Hariciye Nazın Fon 
Ribentropun birdenbire Mos. 

kovaya gitmesi ve orada Sovyet rl· 
eallle derhal saatlerce süren :nüza. 
kerelere giripnesi, bütün dünya mat- ' 
buatını meşgul eden günün en mü. 
hhn meselesi oldu. Bu ziyaret etra
fında bir çok tahminler yapılmakta, 
bir çok faraziyeler yürütülmektedir. 
Hele bu ziyaretin Türkiye Hariciye 
Vekilinin Moskovada bulunduğu bir 
zam.ana tesadüf etmesine büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Ne oluyor, 
Moakova ile Berlin dünya için yeni 

İhtikirla mücadele için hazırla
nan yeni kanun projesi kati şekil· 

n1 almak üzeredir. Yakında Baş -
vekalete verilecek olan bu projey~ 
nazaran, hük6met, ayrıca lüzumu 

halinde veya seferberlik vuku un· 

da iktı..adi ve mali mevzuat dışın
da fevkalade tedbirler alabilmek 

Öne Sürülen Tahminler 
Bununla beraber bir takım tah • 

minler ileri sürülmekte ve Polonya
nın Almanya ile Sovyet birliği ara
sında taksimi esasına müstenit bir 
sulh teklifi yapılması ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Fakat Londra ve 
Paris gazeteleri bu teklüin katiyetle 
reddedileceğini söylemekte birleşi. 
yorlar. Gazetelerin ifade ettiği kana
ate göre müttefikler, Polonyayı kur. 
tarmak için silaha sarılmışlardır. Bu 
vazifeyi başarmadan silahı bırakmı
ya imkan yoktur. Smao,ilıı Ankarıula Potemkinle birarada 

Türk Mahfillerinde 
Bundaıı başka Times gazetesinin 

Moskovadaki muhabiri tarafından şu 
satırlar yazılmaktadır: 

bir sürpriz mi hazırlıyorlar? 
Kafalarda bir istifham halinde do

lapn bu sualin cevabını vermek o 
kadar müşkül olmasa gerektir. 

Sovyet - Alman ademi tecavüz 
paktı, tatbikatta bir çok menfaat te. 
zatlan meydana çıkarmıştır. Sene· 
lerdenberi ideolojileri baflta, gayele. 
ri başka, siyasi ihtirasları başka, ve 
emelleri bafka olan iki hükumet bir
denbire elele verip yürüyemezlerdi. 
Paktı imzalamakta menfaatleri müş. 
terektL Sovyet Rusya harpte.:ı kurtu· 

için Meclisten geniş 
isteyecektir. 

salahiyetler 

Bu sayede hükumet, istihsal ve 
istihlak maddeleri üzerinde spekü

lisyon yapanlardan 500 • 2000 li

ra arasında para cezası alınması 

ıibi daha bir takım şiddetli cezai 

müeyyidelerin derhal tatbikına 

salahiyettar olacaktır. Bu husus
ta)d tafıilit altıncı sayfamızdadır. 

Diğer taraftan Fon Ribbentrop 1 
Polonyada Rusyaya verilen arazi 
mukabilinde bir takım tavizat isti. 
yecektir. Fakat Rusyanın şarki Av. 
rupada muayyen bir siyaset sahibi ol
ması yüzünden bir takım tavizata ra. 
zı olmıyacağı söylenmektedir. 
Diğer taraftan Fon Ribbentrop ta

rafından yapılan ziyaretin çok ani 
olduğu da bildiriliyor, O kadar ki, 
Berlin mahafili bile ziyaretin vuku. 
unu hayretle karşılamışlardır. 

Estonya Sularında 
Dün de Bir Sovyet 

Gemisi Batırlldı 
luyordu. Almanya da demokrasilere-----------

Hulasa daha şimdiden ziyaretin 
(Sonu Sa: 1, 86: %) 

Sovyetler Yeni Taleplerde Bulundular 
Londra, 28 (Huauıl) - Sovyetler ) le Eatonya arumdaki ibti

lif deY&m etmektedir. Burün yine bir Rua Tapurunun Eatonya 
aahillerinde meçhul bir tahtelbahir tarafından babnldıfı ve ba

"Diplomatik mahfeller, Von Rlb. 
bentropun seyahatinin Saracoğlunun 
seyahati ile ayni zamana tesadüf et
mesinden dolayı pek meraktadırlar. 

Türk mahfilleri: bu iki ziyaret ara· 
sında hiçbir münasebet olmadığını 

iddia etmekle beraber, Kremlinin 
meşguliyeti artacağı için Alman na. 
zınnın ziyareti üzerine Sat'acoğlunun 
ikametinin uzayabileceğini kabul ey
lemektedirler. Söylendiğine göre Al
manya, Sovyet tavassutile Türkiye. 
nin bitaraflığını temine çalışmakta
dır. Bu bitaraflık , İtalyanın Alman
yanın yanıbaşında harbe Rirmesinl 
kolaylaştıracaktır. Sovyetlerin Bal. 
tık memleketleri üzerindeki emelle-

karp pntaj yapabilecekti. Fakııt 
pakt tatbikat sahasına konünca i§ de-

ğişti. Arada bir çok menfaat tezat
lan, ve münaziünfih meseleler çıktL 

1 - Almanya, Polonyada kan dök. 
tülü, harp ettiği halde, Polonyanm 
)'arısından fazlası, bütün zirai mın· 
taka, bütün petrol sahası Sovyetlerin 
eline geçti.Almanya Galiçyadaki pet. 
rolleri almak, Vilna tehrinl Lit.. 
vanyaya vererek bu Baltık devletini 
de kazanmak istiyordu. Halbuki her 
ikisini de Ruslar aldılar. Var,ovada 
müthiş Alman kanı döküldüğü halde, 
ıehrin yarısını Ruslara vermeği ka. 
bul ettiler. 

Bütün bu fedakarlıklara rağmen 
Polonya meselesi Sovyetlerle Alman
lar arasında henüz tamamen halle. 
dilmemiştir. Berlinde aleliic.?le çiz
dikleri hudutlara riayet edilirse, AI. 
maıı ve Rus ordularının karşı karşı· 

( Sonu Sa. 1 Sil. 1 ) 
r ~ 

Berlin lngiliz Tayyare 
Gemisi "Ark RoyaJ,, i~ 
Batırıldığını Söylüyor 
Londra, Haberi Katiyetle Tekzip Ediyor 

. 
Londra, 28 (Hususi) - Berlin dıman tayyarelerimizden biri bu 

radyolan, dün bütün gün çaldıkları zırhlının gövdesine en ağır bomba -
her pliktan, verdikleri her haber lardan birini yerleştirdi ve bomba -
servisinden sonra İngiliz milletine nın isabeti üzerine müthiş bir infilik 
hitaben: oldu, zırhlınız battı. Bunu hük\lmeti-

- Ey İngiliz milleti, dediler, biz nizden sorunuz ve (Royal Ark nere
sizin tayyare zırhlınız olan Royal dedir?) deyiniz! 
Ark gemisini yirmi altı eylulde ba- Berlin radyolarının bu meydan 
tırdık. Hük\ımetiniz bunu sizden okuyuşuna karp İngiliz radyolan fU 
saklıyor. Halbuki bizim bombar - (Sonu Sa. 8, Si . 5) 

tırılan seminin Pioneer adım t&fıdıtı bildiriliyor. (Sonu Sa: 1. Sti: 3) 

Estonya Hariciye Nazın Selter he. • ......................... .. 
nüz Moıkovadadır. Fakat, Molotofun 
meıguliyeti dolayısile kendisile görü
,ememiştir. 

Bir rivayete göre Sovyetler Eston
yaya klll'fl taleplerini tep:lit etmiJ]er. 
dir. Fakat Estonyalıl&r son derece 
ketum davranmakta ve bu talepler 
hakkında bir şey söylememektedir -
ler . 

Polonyadald Harekat 
Moskova, 28 (A.A.) - Kızılordu 

genel kurmayının tebliği: 
27 eyltıı günü, tahdit edilen hatta 

doğru ileri hareketlerinde devam e
derek, Avgustovun 15 kilometre gar
bmda Grabovoyu, Masovetsk'i, Dro
ıiçin'i, Kramostav'ı. Zamostle'nin 

<Sonu Sa: 1, Stl: 1) 

EN SON DAKiKA 
Londra, 28 (Hususi) - RJgadan alınan bir habere göre, bugun 

Rusya ı le Estonya arasında on senelik bir anlaşma imza nmı: tır. 

Estonya bu anlaşma mucıbince Ru~yanın, adalarında üsler yapması a 
mu aade ctmcktedır. Yine Rigadan bildırildiğine gôre, bug ın Rus 
tuyya eleri, Estonyanın uzeılncie bir kaç defa uçmuşlardır. 

Alm n - Rus konuşmniarı bu gece de devam etmiş ve k onu ma1ara 
y:ne St lin, Molotof, ve Fon Ribbentrop iştirak etmişlerdir. Fon Rih· 
bentrapun anlaşmayı tamamlıyarak yann (bugun) h reket etme i 
Jm:t olu:ı~ycı . 

Let.onyadan bildirildiğine göre,burada bir müdafaa k on eyi tc is 
ıunmuştur. 

Tan. makinesindeki bUIUSI ıertlbat ayeatnde bu .Otunda tıer C{ln en son da
kika ırelen haberleri verece'lrttr RıbeT olmadıtl ~n bu kısım bnc hl• r •lrtn 
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PENCEREMDEN 

Kartaca -Varşova 
Yazan: M. Turhan TAN 

Şu satır lan tarihten alıyorum: 
"Kartacayı ortadan kaldır

mak isteyen Roma ilkin bu mazlfun 
şehirden 300 rehine istedi. Kartaca
lılar yüreklerine taş bastılar, en de
ğerli çocuklarından üç yüzünü Ro -
maya gönderdiler. Zalim düşman bu 
sefer, şehirdeki bütün silahların ve 
filoların teslim edilmesini emretti. 
Mazltımlar bu emre de itaat ettiler, 
Romaya gemileriyle iki yüz bin zırh 
ve üç bin harp aleti yolladılar. Roma 
jşte bu vaziyette harekete geçti, Kar
tacaya hüc\lm etti. Şehir halkı da. 
galeyana geldi, kale kapılarını ka -
padı, mabedleri silah fabrikasına çe
virdi, müdafaa tedbirleri almıya ko
yuldu. Rivayete göre harp aletleri 
yapmak için lüzumu kadar ip bulu -
namayınca Kartaca kadınları ip ye
rinde kullanılmak üzere saçlarını ke
sip vermişlerdir. 

"Kartaca bu heyecanın aleviyle 
uzun müddet muhasaraya göğüs ver
di, aç kalınca laşe yedi, sonra kendi 
kendini tutuşturarak bir hamiyet 
yangını içinde küle münkalip oldu 
ve ancak bu halde düşmanın eline 
düştü! 

Şu satırlan dünkü TA.~ gazete -
sinden alıyorum: 

"Varşova çok şerefli bir müdafa
adan sonra teslim oldu. Bu sabah şe
hirden alınan son haberler şehrin 
baştan ba~ alev saçan cehennemi 
bir harabe halinde olduğunu bildiri
yordu. sı.mutun sebepleri şudur; 

"Şehir, tamamiyle haraptır. 

"Su tesisatının yıkılması yüzün
den içilecek su yoktur. 

"Yaralılarla dolu dokuz hastane 
bombardımanlar yüzünden berhava 
olmuştur, 

"Siviller aç ve susuzdur. Kendi
lerine yardım mümkün değildir. 

"Ölülerin gömülmemesi sebebile 
şehirde veba· çıkması muhtemeldir 

"Mühimmat tükenmiştir. 

,,.... Abide, mabet ve saire namına ko
ca şehirde harap olmadık hiç bir e
ser kalmamıştır.,, 

Biri 2085 yıl evveline, biri de dü
ne ait olan bu satırlar karşılaştırılın
ca insafa yabancı kitleler önünde 
her medeni şehrin - imkan müsait 
olduğu takdirde - Kartacaya dönnıe
ıııinin muhtemel olduğu meydana çı· 
kar. Gerçi tarih Kar{aca için de, Var
şova için de "galip sayılrr bu yolda 
:mağlup,, demekte tereddüt etmezse 
de bu manevi şeref bir "hiç,, ui;;trun
da veya hiçten farksız düşünceler 
yolunda heder olan canlara ve yıkı -
lan hanwnanlara tekabül edemez. 
Yannın insanları lekesiz bir vicda • 
nın ferahlığı içinde hür ve mesut ya
şamak istiyorlarsa kuv\·etin hakru 
ezmemesine bir çare bulmak ve her 
•~ırda yeni bir Kartaca peyda olma
masına çalışmak mecburiyetindedir
ler. Yakmak, yıkmak ve harap et
mek • bornlnr, zelzeleler, snlf{ln has
talıklar gibi • şuursuz kuvvetlere ya
kışır! 

Bodrum Süngercileri 

Sıkıntıda 
Bodrum, 25 (Hususi) - Avrupa

daki harbin tesirleri kazamız sünger 
müstahsilleri arasında ja görülmiye 
başlamıştır. Bodrum, Datça, ve Mar. 
maris halkının hemen hemen yegane 
maişet vasıtasını teşkil eden sünger
cilik, yeni başlıyan iktısadi buhran. 
dan müteessir olmuştur. Mahsulün 
avlanması bitmiş, fakat müstahsil e
lindeki süngerleri satamamıştır. Av~ 
rupadan alıcı tüccarlar gelmediği gi. 
bi her sene Bodrum ve havalisinde 
iki yüz bin liralık sünger mübayaa 
eden Süngercilik şirketi de bu sene 
henüz piyasada görünmemiştir. Kıs
men hükfımet sermayesile teşekkül 
eden bu şirketin müstahsıli muzaya. 
kadarı kurtarmak maksadi!e sünger 
sa tın almıya başlaması temenni edil
mekte ve beklenmektedi:. 

--o--
Maliye Vekaletinde 

Yeni Tayinler 
Ankara, 28 (TAN) - Maliye Ve

kaleti hukuk müşavirliğine mi.ıtehas. 
sıs müşavir Cafer '11uzel, merkez da
i:-elcri muhasebe müdürlüğüne İz
mir defterdar muavini Baki Ülkmen 
lavin edilmislerdir. 

TAN 

Yeni Doktora 
· Sınıfı Açıldı 

Maarif Vekaleti "Münevverlerin Memleket 

Hizmetlerini Alış Şekillerinden .. Şikayet Ediyor 
Harp dolayısile tahs:llerini ikmal edemiyerek Avrupadan dö

nen talebelerin vaziyetlerini tetkik ederek bunları mUhtelif yük. 
sek mekteplere yerleştirmek üzere Üniversitede tetekkül eden 
komisyon ~imdiye kadar müracaat eden birçok talebeyi, vesika
larmrn noksan olmasına rağmen mekteplere yerleştinniftİr. 

Bu talebenin bir kısmı hiçbir vesi- ,--
ka almadan dönmüşlerdir. Bunlar, MAHKEMELERDE : 
tahsil vaziyetleri ve vesikalarx bila. 

hare tesbit edilmek nzere şimdil ik Den.izbank ı~l!ilerinden 
muvakkat olarak mekteplere yerle~- 3'3' 

tirilmişlerdir. Para Alanlar 
Müddeiumumilik hazırlık bürosu 

Bunlardan doktoralannı yapmak . 
istiyenler burada kendi branşlarile 

alakadar fakülte veya mekteplere de. 
vam ederek yine doktonlarını yapa
bileceklerdir. Bunun için bu sene ü
niversite iktısat fakültesinde bir dok
tora hakkı tesis edilmiştir. Doktcra 
yapmaktan sarfı nazar edenler ait 
bulundukları teşekküllede vazife a

eski Denizbank kara işçilerınden pa
ra toplıyarak zimmetlerine geçirdik
leri iddia olunan grup amir muavini 
Bilal ile kolbaşı Ramazan, Hüseyin, 
Yaşar, Hikmeti suçlu sıfatile dinle
miştir. Suçlulardan grup amiri Sait 
gelmemişti. Bunlar: 

labileceklerdir. 

Münevverler ve memleket 

hizmetleri 
Maarif Vekaleti, 826 sı fstanbulda, 

2174 ü İstanbul haricindeki mektep
lerde olmak üzere orta tedrisat kad
rolarında üç bin muallim çalıştığını 
tesbit etmiştir. Bu muaHimlerden 
510 u bu sene istida ile Maarif Ve
kaletine müracaat ederek s1hhi, aile. 
vi, ve yahut başka sebeplerle nakil
lerini istemişlerdir. 

Maarif Ve k a 1 eti prensip 
itibarile muallimleri arzularına uy. 
gun yerlerde çalıştırmayı kabul et
miş olmakla beraber bunlardan 222 
muallim İstanbula, 200 den fazlr.sı da 
İstanbula civar yerlel'e nakillerini 
istediklerinden bu talepleri yerine ge 
tirmek imkanını bulamamıştır. Ve
kalet bu maksatla bütün mekteplere 
gönderdiği bir tamimde şu noktala
ra temas etmektedir: 

''510 muallimin hepsinin istedik
lerini yapmak demek, taşra mektep
lerinin kadrolarını boşaltmak ve bü
tün kuvvetlerimizi muayyen vila
yetlerde toplamak demektir. Mual • 
limlerimizi bütün Türkiyenin her ta. 
rafına müsavi ve muvazeneli bir 
şekilde tevzi etmeği esas olarak ka
bul etmek zaruridir. Her sene 200 
den fazla muallimin İstanbula nak· 
lini istemesi buna tam:ımen zıt bir 
hareket teşkil eder. Şunu da kayde. 
deyim ki, bugün İstanbulda 150 den 
fazla yüksek mektep mezunu vardır 
ki, bunlar yurdun diğer mıntakala
rında verilen vazifeleri kabul etmi
yorlar. Bu vaziyet mün~vverlerimi. 

zin memleket hizmetlerini almala -
rında aranılacak muvaze.Q.eyi bozma
ları demektir. 

Yukarda sayısı yazıh muallimler
den şahsi ve ailevi vaziyetleri icabı
na göre yalnız 9 u İstanbula nakle
dilebilmiştir. :Memleket dahilinde o
lup ailevi ve sıhhi diğer bir takım 
sebeplerle yer değiştirmek istiyen 
muallimlerin arzuları daha geniş 
mikyasta tatmin edilmiştir. Bunla. 
rın sayısı 131 dir. Bu suret!e bu sene 
140 muallim nakledilmişti:. 

Meccani talebe tefrik 
edilmiyecek 

- Bir gün vekaletten Denizbank 
umum müdürlüğüne gelen bir emir· 
d~ hamallardan da diğ~r memurlar 
gibi vergi kesilmesi bildirılmi§. Ha. 
maiların vergiden muaf olduklarını 
bildiğimiz için bu emri geri aldırma
yı düşündük. Hamallardan sekiz yüz 
lira kadar para topladık, kolbaşı Hü
seyini Ankaraya gönder~ik, diyorlar. 
dı. Bugün de grup amiri dinlendik
ten sonra karar verilecektir. 

Ligor Deli imiş 
29 muhtelif suç sahibi ve katil o

lan Ligor isminde biri son suçu olan 
adam öldürmekten muhakeme edi • 
lirken tıbbı adli müessesesi suçlunun 
deli olduğunu söyleriilş ve ağır ceza 
mahkemesi de davanın düşmesine 

karar vermiş, suçluyu Bakırköy akıl 
hastahanesine göndermişti. Hastaha
ne biraz sonra suçluda akıl hastalığı 
bulunmadığı için Ligoru serbest bı. 
rakın.ıştır. Ligor bundan sonra bir 
Müslüman Türk nüfusile şark vi
layetlerine kadar gitmiş ve geçenler. 
de şüphe üzerine yakalandığı zaman 
üstünde bir tabanca ile eroin ve sah
te nüfus kağıdı bulunarak tsfanbula 
gönderilmişti. Ligorun eroin satmak
tan ve taşımaktan suçlu olarak asli
ye beşinci ceza mahkemesinde dün 
duruşmasına başlanmıştır. Ligor ken 
disinde cezai ehliyetini se!beden akıl 
hastalığı bulunduğunu iddia etmiş -
tir. Müddeiumumilik ise Bakırköy 

akıl hastahanesinde verilen raporla 
tıbbıadli müşahadehanesinden veri· 
len rapor arasındaki tezadın halli için 
hadiseyi tıbbı adli meclisine havale 
etmiştir. Meclis dün tetkikini yapmiş 
ve neticeyi rapor halinde müddeiu
mumiliğe göndermiştir. Söylendiğine 

göre meclis te Ligorun deliliğinde 

ısrar etmiştir. 

Bir Suçlu Tevkif Edildi 
Sirkecide Demirkapıda otel kama

rotu Mehmedi dövdüğü için Müddei
urnumilige verilen Azizin dün Sultan 
ahmet sulh birinci ceza mahkemesin. 
de sorgusu yapılıyordu. 12 şahit din· 
lendi. Hepsi de Azizin aleyhinde şa. 
hadet ettiler, Suçlu çok yüksekten 
konuşuyor, garip vaziyecle:r alıyor ve 
şahitlerin kendisini dövdüğünü söy
liyerek bunların şahadetlerirıi red· 
detmek istiyordu. Hakim Reşit bu
nun hareketini "münasip olmıyan 

kavil ve fiil ile mahkemeye hürmet
sizlik,, saydı. Kendisini tevkif etti. 

ihtikôra Karşı 

At.nacak Tedbirler 

Tesbit EdUiyor 
Dün nuntaka Ticaret Müdür 

lüğünde miihim bir toplantı ya
pılmıştır. Belediye iktısat mü -
dürü, Ticaret Odası umumi ka
tibi, mıntaka iktısat müdiirii, 1 

Ticaret Odası reisi, yaş sebze 
ve meyva kooperatifi müdürü, 

Ticaret Vekaleti müfettişleri ve 
hukuk miişavirlerinin de iştirak· 

ettikleri bu toplantıda ihtikar 
meselesi ile devletçe iktısadi 

( 
korunma mevzuu etrafında dü- 1 

1 

şüniilen esaslar hakkında Anka- 1 

radan istenilen bazı malfunatın 

tcsbiti için görüşmeler yapıl -
mıştır. Toplantı üç saat siirmiiş-
tür. 

Haber aldığımıza göre, bu 

toplantıda ayni zamanda piya -
sadaki fiyat temcvvüçlerini gü· 

nü gününe mürakabe etmek i-

!~ ayrıca bir karar verilmiş~ ı 

Mehmet Niyazi 

Y eşilköy Hırsszları 

Dün Yakaland ılar 
Uzun zamandanberi Yeşilköyde 

hırsızlık yapan 3 kişilik bir hırsız 
şebekesi yakalanmıştır. Hırsızlar 

Yeşilköyde bir çok evlere gmp, 
binlerce lira kıymetinde mücevherat 
ve eşya aşırmışlardır. En son olarak 
Şevketiye mahallesinde avukat Mu
radın evine girerek bin iki yüz lira 
kıymetinde eşya, İstasyon caddesinde 
Mığırdıçın evinden de eşya ve mü
cevherat ve belediye sıhhat müdürü 
Osman Saidin evinden 70 lira para 
aşırmışlardı. 

Zabıta hırsızları, çaldıkları eşya • 
ları Kapalıçarşıda satarlarken suç 
üstünde yakalamıştır. Hırs1zlar sabı
kalılardan Bilecikli Niyazi ile Ban
dırmalı Mehmet ve Hakkıdır.Suçla
rını itiraf etmişlerdir. Buglin adliye
ye teslim edileceklerdir. * Tarabyada Murat Halis mahal
lesinde oturan İtalyan tebaasından 
Ohanesin evine hırsız girerek muhte
lif eşyalarını çalmıştır. Zabıta hırsızı 
aramaktadır. 

lzmitli GüreşçiJer 
İzmit, (TAN) - Bursa, Eskişehir, 

Bolu ve Kocaeli mıntakaları güreşçi
leri arasında yapılan Türkiye serbest 
güreş birincilikleri seçme müsaba
kasında takım ve fert itibarile birin. 
ciliği kazanan Kocaeli güreşçileri An
karaya hareket etmek üzerecliler. 

Kongreye Davet 
Çeşmemeydanı C. H. P. Semt Oca

ğından: 

Cumartesi günü saat 10 da ocağımız 
yıllık kongresi yapılacağından azala
rımızın hazır bulunmaları rica olu-

nur. 

Maarif Vekaleti müfettişleri 1nra
fından mekteplerde yapılan teftişler 
neticesinde bazı mekteplerde ınec • 
cani paralı ve leyli talebeden tt!frik 
edilerek daha müsait yerlerde yatı
rıldığı ve yine böyle yerlerde yemek 
yedirildiği görülmüştür. Vekale: bun 
lar hakkında mekteplere gönderdiği 
bir tamimde bunlara diğer talebeden 
farklı muamele yapılmıyarak paralı 
talebe ile ayni muamel!?le..:e tabi tu
tutulmalarını bildirmiştir. 

S U A L C E V A :·.p~:~~~ 
' . . . . 

Yeni göz pavyonu 
Cerrahpaşada yaptırılan üniverd

teye bağlı yeni göz kliniğinin inşaatı 
tamamlanmıs ve teçhizatı da getiril. 
mişti.Bu techizatın montajına da bu
günlerde başlanacak ve pavyon iki 
aya kadar açılacaktır. 

S - General Fon Frlç kimdir? 
C - 1935 ten 1938 tarihine kadar Al

man ordusunun başku.mandanltğım yap
mış olan general Von Friç 1880 yılında 
Renrath, yani Ren civarında bir şehirde 
dolmuştur. Kendisi, bir general çocu~ 
dur, toptu zabitidir. 1914 - 1918 harbin
.de erkanıharp yüzba§ııııydı. Yeni Alman 
ordusunun kuruluşunda en büyük vazi -
feyi görmüştür. 1938 senesinde, Hitler, 
yüksek kumandanlığın ııeklini değişti -
rince, general Friç açıkta bırakıldı. Ve 
bunun sözüm ona, sıhhi sebepler netice
sinde olduğu işae edildi. Hakikatte ise, 

o, Alman ordusunu, Nasyonal - Sosya -
lizmin ihtiraslarına alet olmaktan koru
mağa cabalamıştı. V c suçu buydu. Şiın -
di, kendi vücudüne yeniden şiddetle ih
tiyaç hasıl olduğu için yeniden orduya 
ahnrnıştı. Vazifesini tamamlayısmdan 
sonra da, maktul düştü. 

* S - Zlgfrld hattı Belçika hududunu 
da ihtiva ediyor mu? 

C - Almanların Zigfrit hattı Fransa 
hududundadır. Maamafih kısmen Belçi
ka hud• duna da uzanmaktadır. 
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Fransa ile 
Takas Başladı 

Fakat Fransa ile lngilterede ihracat Lisansa 

Tabi Tutulduğundan Buralardan ithalat Gü~leşti 
ihracat muameleleri üzerinde büyük bir hareket olmamakta

dır. Takas suretile yalnız Fran~ya bir miktar fındık gönderilmiş
tir. Yeni Fransız anlatmasının Merkez Bankasına tebliğ edilmesi 
üzerine banka, takas ıuretile getirilerek gümrüklerimizde bek
lemekte olan malların muamelelerini yapmağa ba.flamıştır. 

BELEDiYEDE 1 

Dünden itibaren gümrüklerd~ bu. 
lunan ipekli, yünlü, mensucat ile 
tıbbi eczalar ve ilaçların çıkarılma-

. Barem lkinciteşrir:de 

Tatbik Edilecek 
Belediye bütçesinde yapılan bazı 

münakale Dahiliye Vekaletince tas
dik edilmiştir. Bu münakalenjn 
91.750 lirası hastahanelerin üç ay. 
lık iaşe ve mualecelerine, 59 bin kü· 
sur lirası itfaiye levazımatı mübay~ 
asına, 128 bin küsur lirası belediye
ye intikal eden et nakliyatı için muh 
telif nakil vasıtalan mübayaasına, 

23.840 lirası yeni teşkil edilen mu
vazzaf itiraz komisyonları maaşatına, 
4 7 bin lirası Taksim bahçesinde ya. 
pılmakta olan gazino;mn tefrişat ve 
sair hususatına aittir 

Bundan başka varidat fazlalığın

dan temin edilen 775 bin liranın da 

belediye sarayı inşaatı karşılığı ola. 
rak munzam tahsi~at kaydi!e beledi

ye bütçesine konulması Vekaletçe 

muvafık görülmüştür. 

Vekaletçe tasdik edilen maaşlı ve 
ücretli memurlara ait barem cetve
lile 12 ve 14 lira maaşlı memurların 
maa~ıarı 1:> ııraya, ı.o ve ı r,;HJ ııra 

maaşlı memurların maaşları 20 lira
ya, 22,5 lira maaşlı memurlann ma
aşları 25 liraya, 45 lira maaşlı me
murların maaş~arı 50 liraya, 55 lira 
maaşlı memurların maaşları 60 lira· 
ya çıkarılmıştır. Cetveller bir teşrini
saniden itibaren tatbik edilecektir. 

Sanayi Mıntakaları 
İmar planında tefrik edilen sanayi 

mıntakalarında kurulacak sanayiin 
mahiyetini tesbit etm::!k üzere bele.. 
diye fen heyetinde bir komisyon ku
rulmuştur. Komisyon, bunun için sa
nayi mmtakalarını seksiyonlara tef
rik edecektir. Muayyen evsafı haiz 
sanayi, muayyen seksiyonlarda bir. 
leştirilecektir. 

LiMANDA: 

Mersin Seferleri 

Yarın Başlayor 
lki gündenberi Karadenizde de

vam eden fırtına nihayet bulduğun. 
dan Polatbaneye barınmış olan Cüm
huriyet vapuru yola çıkmıştır. Gemi 
yarın limanımıza gelecekt1r. Mer<>in 
seferlerine yarından itibaren başla. 
nacaktır. İlk seferi Tırhan vapuru 
yapacaktır. 

Mısır limanlarına Türk vapurla
rının işlemiye başlıyacağı hakkında 

verilen haber şimdilik mevsimsiz ad
dedilmektedir. Dün limanımıza iki 
İtalyan vapuru gelmiştir. Bu vapur
ların hamulesi arasında kauçuk, cam. 
kağıt, çuval bezi vardır. Bu malların 
çıkarılmasına başlanmıştır. 

Şirketi Hayriye tarifesi 
Şirketi Hayriyenin sonbahar tari

feleri pazar gününden itiharen başlı

yacaktır. Bu seneki tarifede geçen 

seneye nazaran daha fazla seferler 

konulmuştur. 

sına başlanılmıştır. Vapur navlunla.. 
nnın artmasından, Fransa ile İngilte· 
rede ihracat mallarının lisansa tabi 
tutulmuş olmasından dolayı bu iki 
memleketten ithalat biraz güçlcŞ

miştir. Fransız takas primi yüzde 
yetmiş beştir. 

Bal.ık ihracah 
Taze balık yüklemek üzere limanı .. 

mıza gelmiş olan İtalyan vapurile bir 
Yunan gemisine fazla balık tutula· 
mamasından dolayı balık yüklene. 
memiştir. Evvelce ihracı yasak edil• 
miş zannedilen tuzlu balıkların kon. 
serva tel8.kki edilmiyerek ~hraç edi
lebileceği gümrüklere bildirilmiş ol
duğundan tuzlu balıkların İtalya, Yu 
nanistan, Romanya ve Mısırla Suri. 
yeye ihraç edilmesine başlanacaktır. 

Polonyaya sahlan tütünler 
Tüccarlarımızın mukavele ile Po

lonya rejisine satmış olduktan tü. 
tünlerin mühim bir kısmı Polonya. 
nm feci akıbeti üzerine Polonya re· 
jisi tarafından tesellüm edilememiş. 
tir. Romanya tarikile gö!lderilmiş o
lan bu tütünler dün limanımıza iade 
c...J~ı...,,.._~s-.._.; .. n ... •;~ ... :-:-'--!- '--d!!.- ' - -...J-

aktarma suretile gönderilecek o
lan diğer tütünlerle birlikte Ame
rikaya gönderilmesini düşüne'l tüc
carlarımız alakadar makamlara mü. 
racaat etmişlerdir. 

l ç piya.satla 
İç piyasalarda işler canlanmıştır. 

üç günde kilosu 83 - 88 kuruş arasın
da altı bin teneke Diyarbakır ve Bit. 
lis yağlarından ve kilosu 100 • 110 
kuruştan altı bin teneke Urfa yağı 
satılmıştır. Yağlar üzerinde işler art
mıştır. Rusya için 800 balya ve İn
giltere için 1500 balyayı bulan mü
him miktarda tiftik satılmıştır. Yer. 
li fabrikalarımız yüz bin kilo yapak 
mübayaa etmişlerdir. 

Tütün piyasası açılıyor 
İzmir - Havalar iyi gittiği ve bu 

sene mahsulü tütünler satılabilecek 

bale getirildiği için, tütün piyasası
nın her zamankinden bir ay evvel, 

15 teşrinievvele doğru açılma!ı bek. 

lenilmektedir. 

Pamuk liyatı arttı 
Adana - Ziraat Bankasından baş.. 

ka tüccarın ve bazı şirketlerin de 

mübayaata iştiraki üzenne pamuk 

fiyatlan 37 kuruşa kadar çıkmıştır. 

TA K V 1 M ve H A VA 

2, Ey161 1939 
CUMA 

9 uncu ay 
Arabl: 1358 
Şaban: 15 

Gün: 30 

Güneş: 5.34 - Öğle: 
İkindi: 15.25 - Akşam: 

Yatsı: 19.30 - imsak: 

Hızır: 147 
Rumı· 1355 

Eylıll: 16 
12.06 
17.57 
4.14 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, bava yurdun Akdcıı.iz 

kıyılan şarkında ve cenup doğusunda bu

lutlu, diğer bölgelerde çok bulutlu ve yer 
Kaptanlar Cemiyeti kongresi yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar Trakya, E

Ticaret Kaptan ve Makini!>tleri ce- ge, Orta Anadolu bölgeleri ile Marmara 

miyetinin idare heyeti istifa etmiştir. 

Cemiyet umumi heyeti yarıl'l saat 13 

te Sirkeci yolcu salonu üstündeki 
merkezinde toplanarak yeni idare he 
yetini seçecektir. Bir ih~imala göre 
de, deniz müessesatının yeni idare 
şekli üzerine, cemiyet fesih karan 
verecektir. 

havzasında cenubi istikametten orta kuv

vette, Eıe denizinde fırtına şeklinde es -
miştir. 

Dün fstanbulda hava kapah ve yafışlı 

geçmiş, rüzgar şimalden saniyede 3-S 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava ta"Z

yikı 1011,0 milibar idi. Suhunet en yüksek 

18.7 ve en düşük 10,2 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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1 BUGÜN Ci.EK 
Harbin 
ilk 

Dersleri Al ı v Al k 
~::: .• :::~::-:1::~:~~ man ar arşovayı ır en 

iki Çeşit 
Hareket! 

.. 
Yazan: B. FELf.K 

lıklara d:Y::-:;e~::i::~~~:~!:;~ F 1 s b e. k' y ki t 
:.~~;:.:~·~:.~!~!i.E~~!!!;::;,ı ransız ar ar ru e a aş ı 

H arp gerçi - yurt müdafaası id-
diası ile - birbirini öldür· 

mektlr. Böylece birbirinin kanına 

giren iki tarafın artık yekdiğeri hak· 
kında me\•16t okuması da beklenme-. 
Vikıl Almanlar kendi topraldanna 
düşen Fransız ve İngiliz tayyareci • 
lerine askeri merasim yapıyorlar a• 
ma bu bir hürmet işareti değil, pro
paganda dala,•eresidir. 

zihinleri en çok metrul eden en mii-

him noktadır. En salahiyetli müte
hassıslann anlatışına bakılırsa, bu. 
nun en belli başlı sebebi, iki taraf 
ha\'a kuvvetleri arasındaki geniş 
farktır. Bu fark, ezici bir üstünlük 
derec:esinde Almanya lehinde idi. 

Gerçi Polonyaya karşı harekete 
geçen piyade \'e topçu kuv\·etleri de 
Polonya kuvvetlerine faikti ve bu 
kuvvetlerle beraber motörize edil
miş büyük kıtalar da hareket ediyor
du; fakat buna kup Polonyabların 
yapacaiı it, strateji bakımından za. 

yıf olan mevkilerden ricat etmekti. 
Vaziyet bununla kalmış olsaydı ve 
Polonyalılar daha ezici bir silahın 
taarruzuna uğramaDU,f'olsalardı, mo
dern silablann, bilhassa makineli tü
feklerin geciktirici kudretinden i<ıti. 
fade eder, ağır ağır geriler \'e kor
kunç kayıplara uğramazlardı. Fakat 
böyle olmadı. Çünkü Almanlar, iis
telik hava silahlannın faikiyetinden 
istifade etmiıler, ve bu yUzden rica. 
tin ağır ağır ve metod daireııinde vu
hana imkan vermemişlerdir. 

Çilnkil hava silahı, bugünün, her 
şeyden evvel takip silahıdır. Bu si
laha karşı, hava müdafaası faaliyete 

geçmez ve ricat eden ordu kafi dere. 
cede tayyare difii silahlarla müceh
hez olmazsa, soluk bile almaia vakit 

bulmadan ricate mecbur kalır ve o
bun 4üşman ilerlemesini geciktirecek 
vaziyetler almasına ve mevziler tut. 
masına imkan kalmaz. 

Tayyare silahının, son Polonya 
harbinde oyııadıiı rol bu mahi)·ette
dir. 

Fakat diler tanıt- mot8if• Jd. 
faların da mühim bir rol oynadığı 
inkar olunmuyor. Bunlar da hasmın 

teşkilatını yıkmak ve b11 te kilatı in. 
hilale uğratmak hususunda mühim 

bir rol oynamışlıftodır. l\lotörize kıta
ların akınlarını, külli kuvvetlerin ha
reketi takip etmezse, bu kıtaların ka. 
zandığı muvaffakiyetler, yalnız mu
vakkat bir mahiyeti haiz oluyor. 

Şark cephesinin mukadderatı bu 
şekilde taayyün ettiği halde garp 
cephesinde vaziyet bambaşkadır. 

Bir kere iki tarafın biri de lıava 
Ustünlüiü iddiasında değildir. Sonra 

iki taraf da kafi de!'ffede tayyare 
dAfii toplarla mücehhezdir. İki tara
fın mevkii de stnteji bakımından 

kuvvetlidir ve müdafaa için organize 
edilmiıtir Ba ytizden burada vukubu. 
laeak çekilmeler 'Sıraııında hava sila
hının kuvvetli bir takip silihı olarak 

kullanılması için fırsat elde edilme
si pek muhtemel deiildir. Bunu, ha
va kuvvetlerinin ehemmiyetini kay. 
betmesi manasında telakki etmek 

yanlq olur. Çtinlrii onun bu vaziyet 
içinde üzerine alacağı başka roller 
"Vardır. Bunlar müstahkem mevki
leri bombardıman hususunda topçu. 
lara yardım edeceği gibi top menzi
li haricindeki mevkileri bombardı
man etmek hususunda milhim hiz. 
metler ifa eder ve bunlara benzer 
birçok vazifeler görürler. 

Fakat 'imdiden izah edilmesine 
JmkAn bulunmıyan nokta, ~arp cep
hesinde harbin alacalı mohiyettir. 
Çünkü "stratejik intizar., devresi 
hilA devam ediyor. Belki de bir miid
det daha devam edecektir. 

Yeni Rum&n Kabinesi 
Bükreş 28 (A. A.) - Yeni Ru -

men kabinesi. A. Constantin'nin baş
kanlığında teşekkül etmiştir. Şimdiki 
kabinenin bütün nazırlannı ihtiva 
eden yeni lt.ıbine, saat 21 de sarayda 
yemin etmiştir. 

-0--

llyasetl Cümhur Yaverliği 
Ankara, 28 (A.A.) - Münhal bu. 

lunan Riyaseticümhur yaverliğine 
deniz yüzbaşısı Ulvi Tckeş tayin e
dilmiş ve bugünden itibaren vazüe. 
9lne ba~ıştır. 

Şark Cephesinde 
SilCihlarından Muharipler 

Bugün Tecrit Olunacak 

Garp Cephesinde 
Müttefiklerin Havada 
Faikiyetleri Anlaşıldı 

İmdi düşmanlann birbiri hakkın
da b i söylemesi beklenir bir şey de• 
tildlr. Fakat birbirini öldilrftrken de 
bir mertçe, yiğitçe hareket etmek, 
bir de işi kalle§liie \'Urmak vardır. 

Ben bunun ikisine de misaller 
gösterecettm. Siz hUkmUnilzil veri • 

Londra, 28 (Hususi) - Varşova Londra, 28 (Hususi) - Garp cep. niz: 
müdafaa kumandanlığı, bu gün del .... ····ıhesinden verilen malı.ima ta gore, •••• 

1 

Alman tebliğlerinde bile itiraf e-
bir tebliğ neıretmiştir. Tebliğde, Fransız kuvvetleri Sar nehrinin sol 1 dillyor: Var,ova mildafaası, bUtfha 
şehrin yandığı, açlığın baş gösterdiği, Varıova, 28 (A. A.) - Bu sabah sa- ,kıyısına varmışlar ve burada yapı - Paris, 28 (A.A.) _ 28 EyJıll sabahı 
16 bin askerin ve yirmi bin sivilui at sekizde Var,ova müdafaa kumandan- lan hareketler de müttefiklerin hava. Fransız tebliği: ıayri müsait §artlara, biltün ağır l!>P• 
Yaralı yattığı, ölülerin bir çokları lr~ı. kqideaind~ ~eçiken ataiıdaki teb- 'da faikiyetini göstermiştir. Gece, heyeti umumiyesf ltfbarne ı:ıkln tayyare bombardımanlanna ve artık 

lıiı neıreylemııtı1': ı g-mlatf Sa b k b d bl dil kendı'nl kurtarmak Umldı' olmaması· enkaz altında kaldıkları için zayiat 215·_ 27 eylul ıecesi ve 27 aabahı Vis- Fransızlar Sarbrilke çok yaklaıbk- -.. ·" r. r nı un gar ın 9 r ş-
b ild' · F man hücumu akim kalmııttr. Ticaret na rağmen de\•am ederken atepn 

mıktarının kati olarak tesbit edile • tülUn Sol sahilinde çetin muharebeler larını ınyor, ransa her ihtimale gemilerine harp gemilerinin tedikl 
mediği anlatıldıktan sonra şu sözler vukubulmuıtur. Batıdan ve cenuptan ikarşı topçu barajları yapmakla mu. denizde ve ha\•adn devriye sen isle ı ~iddetinden \'e telef atan çoklujuıı • 
söyleniyor: ıelen Alman hücumlan pllıkiUtulmüı ve lkabele etmiş olduğu için, son derece tesisi sayesinde, ticari ııeyrlsefaln mun- dan dolayı erkek müdafilerin aafta-

"Bütiln bu şartlara rağmen mil· yapılan mukab!l hucumlar esnasında bir az zayiat vermiştir. lazam bir surette lşleme~e baılamııttr. nnda açılan rahneleri kadınlar dol .. 
· · miktar esir ile dört hücum arabası ve 3 Dün ölleden sonra. blrlıkte hareket e- duruyorlardr. 

dafaa kuvvetının maneviyatı zerre top alınmıştır. 17 sün mukavemetten Lüksemburgdan haber verildiğine den Fransız ve fnglllzler, duşmanın 
kadar sarsılmamış ve herkes vazife ıonra, fuılaaız topçu ve hava bombar- göre, dün saat 16.dan sonra Moselin müteaddit avcı tayyaresini dil$0rmtışler- Bö~le kahramanlıklar ortaçai sa. 
başında kalmıştır. Fakat müdafaa dımanına ve ıimdi alevler içinde olma- öbür tarafında Besch ve Borgm ara. dlr. Gece keşli hava kuvvetlerimiz fa- vaı destanlarında okunur. VaJ10va 
kumandası halkın daha fazla ıztırap sına ve ıUnlerdenberi bilkum süren su- sındaki mıntakalarda şiddetli bir allyette bulunmuştur. kalesinin ümitsiz müdafaasında kan 
•ekmesine meydan vermemek için ıazlufa rafmen, Polonyanın hukümet ltopçu bombardımanı ygpılmır+ır. 28 Eylul akşam tebllll: d"k Al "11 l z_· ö&:'-
~ merkezi hlli ayaktadır. 'i' Moselle'in hemen şarkındaki bölıe- 0 en \'e man gu c erme 1 5'"'" 

Y i r m i d ö r t saatlik bir müta·------·----------...... Ayni istikamette bugün de bütün lerde kıtaatımızın mevzii taarruzu ma- geren Leh kadınlannın bu terefli 
reke yapmış ve bazı şartlar dairesin- 'di ı t gün top infilakleri ic:itilmic:tir. ııaıt bir surette cereyan etmlıı ve bir hareketleruı' e mukab"ıl kar•• tarafta gı yor ar. Bunlann birçokJan ngil. r ,, s-
de teslim olmak istemi~tir. Teslim t "h" t Diğer taraftan Bem'den verilen miktar esir alınmıştır. da bir diier \'Uiyet daha var: 
olma §Artları Varşova ve Modlende ere mu ımma nezaretinde çalışa- ...... • ..... ----------

caklardır. haberlere göre ikinci defa olarak 24 ı-- Harp patlar patlamaz Almanlar 
müzakere edilmektedir. Ayın 29 un· * saatten az,bir zaman zarfında Bale p Şimal denizinde Athenia ilminde bir 
cu günü şartname imzalanacaktır.,, t ortekfz Almanyaya 

Nevyorkta çıkan "Nowyswjat., is- mıntakasının sviçrell sekenesi, Al. • f11•iliz yolcu vapurunu batırdılar. 
Bu tebliğ şehrin Almanlar tara - h Karıı Hasma il -mindeki Polonya gazetesi Romanya. man ududunda büyük bir hava ne r Hiç haber verilmeden ve beynelmi • 

fından haber verildiği gibi bila kay- daki Polonya mültecilerine harcan- faaliyeti göstermişlerdir. Bitaraflık Takip Ediyor lel hukuk kaidelerine rı'ayet _.:ın-e· 
diı§8rt teslim olmadığını apaçık gös- Lo d 28 auauu 

1 mak üzere Amerika Birleşik Devlet- Le Temps'in askeri muharriri bu- n ra, (A.A.) - Portekiz ta. den bir yolcu gemisinin batınlmı• 
Cehlr cnal Edlllyor l • • Bük' af d h t b 1 d :ıı Y .ır~ erının reş büyük elçisine tel. günkü yazısında Polonynnın mu- r ın an, mu asama ın aı a ığın- ve bir çok bigilnahın hayatına kı-1. 

Berlin 28 (Hususi) - Alman kuv- fl 10 b' d la · d k danber' f g'lt k t ı.. ., ... gra a ın o r gön ermiştir. avemeti sayesinde müttefiklerin 1 n 1 ereye a r § ı a~ı- mıı olması dünya efkin umumiye • 
vetleri Varşovaya yann (bugün) gi- f be ı:ı. nılan mu-zah tkı:. b't fl k · 

Al G se er r LAlerini ikmal ettiklerini, are ör 1 ara ı vazı- sini Almanların aleyhine tahrik et· 
recektir. Kararla..+ırılan -rtlara gö- man azeteleri h veti Al S t l 

ij• r- ava müdafaasına ait bütün ted. " • man - ov-ye an aşmasını ti. Bunu gören Almanlar: 
birleri aldıklarını, İngiliz kuvvet- müteakip Almanyaya karşı harunane "- Bu gemiyi İngilizler batmlı! • 

ro hıitiin n"\ .. lulriplQr .,::ıyni ıı:cı.:.ttc :!i ~ 
JAhlarını terkedeceklerdfr. Alman 
kuvvetleri şehre girdıkten sonra ev
vela askerleri silahtan tecrit edecek
tir, Bunların 130 binden fazla olduk
ları anlaşılıyor. Daha sonra siviller 
silahtan tecrit edilecektir. 

Berlin, 28 (A.A.) Alman gaze-

* Kadnastan bildirildiğine göre, 
Polonyalıların bir askeri tayyaresi, 
dün burada yere inmiştir. 4 kişiden 
mürekkep olan mürettebatı, tevkif ve 
tayyare müsadere edilmiştir. Litvan
yanın temerküz kamplarında on bin 
Polonya askeri mevkuf bulunmak -
tadır. 

Romanyadakl Mülteciler 
Romanyada bulunan ve 70.000 ol

duJdan tahmin olunan Polonya as
kerleri kamplarda yaşamaktadırlar. 
Siviller ve teknisyenler İngiltereye 

teleri, Val'fOVB sukutunun ehemmi
yetini tebarüz ettirmektedir. 

Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
"Val'fova için m{kadele son hattalaT'ın 

harp hftdlse1erlnln dramatik faslını t"ıkll 
eylemlşUr. Bu milcadelenln, muhar~be
nln umum! veçhesi üzerinde herhangi kn
tl bir ehemmiyeti yoktur. Harp birçok 
Polonya tırkalarınm Rııdom ve Kutn:> cJ
varında muhasara ecrtldlğl, BresUltovsk 
dilıttı~ ve cenup ordusunun Galiçya711 
girdiği zaman kati mahiyetlle bltmiıti. 
Var1<>vanın ve Varşova rnüd:ı!aasırun e

hemmiyeti başka bir sah:ıda bulunmakta
dır. Polonyalılar buradn sivil halkı silAblı 
mukavemete tahrik etmekle, Varşova mO
dafaasını Alman aleyhtarı bir propaganda 
vasıtası haline getirm~e teıebbils etmiş
lerdir. Almanlar şehri fşr111 fçln kanlı blr 
milcadeleye mecbur edilmek lstenllmlştlT'. 
Hedef, bu esnada diğer taraflarda zulQm 
propagandalarında bulunmaktı. Fakat se
ri askeri hareket bu tcşebbOse nihayet 
vermlııtlr." 

lerinin bir i.nzaya uğramadan bir mahiyet almağa başlamıştır. Sa. diye gülünç iddiada bulunduktan ci· 
Fransaya geldiğini anlatıyor ve bü- lazer hükumeti denizde müttefiklere b i son günlerde nazi - yini Almn • 
tün bu sırada Lehistanın tek başı. yardımı ~ihdaf edeu bahri tedbir- taraftan Demir Muhafızlar isminde 
na bütün Alman yüküne tahammül ler almıştır. 
ettiğini anlatıyor. gizli t~kkül tarafından öldilrtillen 

• Başvekil Calinescunun katlini de 
İstihbarat nezareti teblii ediyor: Dun Almanya, Yugoslavyaya Alman radyolan lngilizlerin üzerine 

cilndüz ve cece tnciliz tayyareleri, Alman-
yada ve sarp cephesinde istikıaf açuılan Ültimatom Yermemiı atmaya batladrlar. Ve İfln garibi bu-
yapmı,ıardır. Düımanın muhalefetine rai- Belgrad, 28 (A.A.) _ İyi haber a- nu llendileri de dahil olduiu halde 
men k17111etli ma16mat elde edilmiştir. Bü- kimsenin inanmadıitnı bilerek yapı-
tUn tayyareler hiç bir arızaya uiramadan lan Yugoalav mahfllleri Almanyanın 
üsaUlharelrelerine dönmu,ıerdir. Yugoslavyaya bir ültimatom tevdi yorlar. 

Alman propasandaaı ıistematık bir ıe- ettiğine dair yabancı gazeteler tara- Bu gidiıle, Vartova şehrindeki 
kilde hakôlrati tağ'Yir etmektedir. Ezcüm- çoluk •oc:-~-. hastaneleri ve Iİvil 
1 fından verilen haberleri kati surette ~ .,.u 
e yınni dort eyUil tarihli Alman teblifln- halkı da lngiliz ve Fransızların bom-

de sekiz Franınz tayyaresinin dıiıüriıldülıi- yalanlamaktadır. 
nU bildirmekte ise de halrikatte valn- t'Li bardıman ettiğini iddia etmeleri 

,, - • Yugoslavya Tiearet Nazırı dün ak. b ki b"l' tayyare du•miif ve bıanlardan birinin pilo- e ene ı ır. 
tu da paraıütle Franaız topraiına inmcje şam Almanyanın Belgrad elçisini Bence namert olmakla 
munffak olmuttur. kabul etmiştir. Bu görüşme esnasın- yalan da bir silahtır. Likln 

da, başlamak üzere bulunan Alınan-Ta:narecilcrimlz, bütün hava muhare
belerinde Alman tayyarecilenne faik ol
duklannı côsterm.i5lerdir. 

olmamak şartiy le. 
ya • Yugoslavya ekonomi görüşme-
leri bahis mevzuu edilmiştir. 

beralter 
gillilaç 

HADiSELERiN i YÜZÜ 
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Yine Nazi Şeflerinin 
Paraları Meselesi 

Londra, 28 (Hususi) - Amerika
lı gazeteci Mister Nikerbokerin na -
zist rüesasmın harice yatırdıklan 

servetler hakkında yaptığı nepiyat 
Alman propagandasını fena halde 
hiddetlendirmlı. Alman matbuat mü 
diırü bugün bitaraf memleketle
re mensup gazetecileri çağırarak bu 
nepiyata k&rfl gelmek için kendisi· 
ne yardım etmelerini rica etmlı 
ve bu işe ait bütun masrafların veri
leceğini söylemiştir. 

Souyetlerin, sekiz sene mren a.zun ve büyük bir 
emekle ue milyarlar harcayarak vücuJe getirJilı
leri "90 kilometre murabbalık,, muazzam ,ark i•
tiltlıaml.,.., Leninwrat feltrintlelri taisat oaatcui
le idare 

0

olunmaktaJır. Sovyetler, AvrupaJan vu
lnıbulacak büyült bir laücuma lıırmcılı •aye•ile 
laazırlatlıklan bu araz.iJe, fehir, iM.aba, lröy 61• 

ralımamı,larJır. Ve bu araziyi, icabmJa .. altın
da bıraltnıalı imkanına sahiptirler. Yine ba .alea
Ja, Sovyetler, - Jeniu mayin Jöker flİbİ • topraja 
mayin Jökmüılen:lir. lcabınJa bu mayinlmn in
lilô/Jarını temin etmek, - Leningrattaki te•i•at 
•aye•intle • kenJi ellerinJeJir. Sovyetlerin, Auru
paJan gelebilecelı ltiicumlartlan korlrma)'lf
lan, bilhaHa bu i•tihlıamlara ve bu taiaata pve
ni,lerinJenJir. Halbulti, LenİngTat fehri, Baltalı 

denizine, FinUinJiyaya, oe E•tonyaya yalıınJır. 

Kopacak herhanflİ bir kavgaJa, bu memleketler 
bitaraf kalmayıp, veya Sovyetlerle müttelik dav

ranmayıp Ja ita.un tarala yardım ettiltlm talı
JirJe, Leningrat feltrinin müJalaa olunm1U1 .sor
lOfGcalrhr. Bunun i~nJir iti, Souyetler, E•tonya 

ile, çok kati ve liili bir anlapna yapmak mecbu
riyetini JuymalrtaJırlar. Bu anlapna, kendilerine 
emniyet verebilecek bir lıatiyet, ve ciJJiyet ita-

• 

• 

betmezse, Sovyetler, E•tonyaya hrfı pidtlet lıul
lanmak zaruretini bile JuyacalrlarJır. 
Bu anl"fma vulrubulduju takclirde, Sovyeferin 
ayni mettlJe bir telıli/i Finlôndiyaya tevcih ede
cekleri Je •öylenmeluetlir. 

* Sovyet1erln, Rnmen hacladuna bpatışlanndan, ve Ma-
rari.4'taala siyasi temulan ınklqtırıılanndan sonra, 
Ahnanyanın şarka doiru siyaseti büsbütün tıkanmı11 
h~lunuyor. Sovyetler, Maearistanda iki l'azete neşre;_ 
ıruve ba,lamışlardır. Ba Sliv milletinin Sovvetlere 
knrs• IJesledir !eri sempatiyi, Bela Kuhn zama~ından
beri r:ok iyi bilen Almanya, gittikçe artan bir endite 
i!indcdir. 

* Almanlar fimJi, •arp cephuinJe, Belçikayı oe,a 
HollanJayı çiğnemek aıretile taarruza ltaz.ırlan
maktatlırlar. Bu taarruza bir an evvel yapmak 
niyetini beslemek mecburiyetini Juyu,lan, Jnrn 
çok yaklopnıf bulunmasıJır. Almanya, lııı iyice 
ba•hrmaclan evuel, neticui karlı bir taarruz ba
,aramaJığı talıJirJe, 1"6ilterenin ve FrtınMJmn 
miittelilıan takip ettilıleri "ilıwuli ablolıa,, mte
mi, mutlalıa mrualler olacaldır. Zira: 
1 - Almanlar, lııfın, laiç6ir lttırelret yapamamalı 
mecburiyetimle lııalacalılarJır. 
2 - Ellerimle meucal bulanan gr.Ja matlJeleri 
•tolru, yazı belıliyebilmelerine lıiıli Jefiltlir. 

lnglltere Yunanistan 
Mal Yerecek 

Londra, 28 (Hususi) - Atinadald 
İngiliz sefareti, İngilterenin Yuna
nistana gıda maddeleri ve sair ihti • 
yaçları ihraç etmiyeceğine dair 
duşman membalarından neşrolunan 
haberleri tekzip etmekte ve iki mem
leket arasında ticari mlıbadelenin 
devam ettiği bildirmektedir. 

Almanyanın Romanyaya 
Safflğı Tayyareler 

Berlin, 28 (Hususi) - Alm3nya 
hükumeti tarafından satılan 11 tay
yare Romanyaya gitmek üzere hare. 
ket etmiştir. 

* Londra, 28 (Hususi) - Blemen 
tarzındaki 14 İngiliz harp tayyaresi 
Romanyaya gitmek üzere İngiltere
den hareket etmiştir. 
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Yiyecek Maddeleri 
de Tahdit Edildi 

A lmanyada, bilhassa harp sanayii kı-1 
zıştıkça, tereyağ buhranlle, et buh

ranile, kumaş buhranlye birlikte, bir de 
amele, usta ve makinist buhranı başlamak
tadır. Bu buhran yüzünden Almanların 
göze aldıkları fedaktlrlıklar, son derece 
şayanı dikkattir. Zaten, harbin başından
bcrl, dikkat edilirse görülür ld, Almıırılar 
her gi.ın, o sunt ideolojilerinin bir prensi
bini daha feda ediyorlar. Kadınlan çıılış
tırmıyacııklardı. Şimdi onları zorla :fabri
kalara sürüyorlar. Ruslara scUım vermevi 
intihar sayıyorlardı. Şimdi onlara selam 
yerine, Polonyanın dörtte ilçilnü verdiler. 

MARIE ANTOINETTE 
NORMA SHEARER TYRONE PO VER 

. 
1 TAL YADA bütün lokantalara 

her müşteriye gı.inde ancak 
bir övün et verilmesi emredilmiştir. 
Mesela bir piliç kızartmasından son
ra bir rosto yiyen vatana hıyanet et
miş sayılarak ceza görmektedir. Bu 
halden lokantalar istifadeye kaJkış
m ı ş 1 ar, iki üç övün 
etli yemeği bir övüne indirmekle be
raber fiyatları da o nisbette indirme. 
mişlerdir.Bunun üzerine faşist teşki· 
latı ile belediye arasında vukun ge. 
len sertçe bir münakı.ışadan sonra, 
fiyatlar da indirilmiştir. 

• H ARP takdirinde havıı gazı ce-
reyanının kesilecegi ev, apart 

man ve otellere bildirılmiştir. Harp 
halinde herkese tenvirat için hususi 
tertibat almaları tavsiye edilmiştir. 
Harp halinde, ancak harbe yarıyacak 
mamulatı imal eden müessesata hava 
gazı verilecektir. 

• H ARP halinde askeri ve sair 
nakliyatta kullanılacak sokak 

!ardan otomobillerin, ve arabaların 
geçmesi şimdiden yasak edilmiştir. 

Bu memnuiyetin kendilerine de şa
mil olduğunu bilmiyerek o sokak
lardan geçen bisikletliler cezaya çarp 

tırılmışlardır. Ayni zamanda Italya
nın bütün şehirlerinde otomobil, o
tokar, otobüslerin muayy(;'n sokak
lardan ancak muayyen saatlerde ge· 
çcbilecekleri bildirilmiştir. 

Bu tertibat dolayısile iktısat cdi. 
len benzin miktarı, evvelce sarfolu
nan miktarın üçte ikisi olduğu söy
lenmektedir. 

kapılmışa benzemektedir. Mesela cu
ma sabahı, yarım saat içinde Vati. 
kan, yarımşar saatte de dört müze 
gezilmekte, onar dakikada sehrin ta
rihi manzaralarından eski Kapitol ve 
Forum gibi yerler gösteriidikten ve 

alelacele yemekler yendikten sonra. 
paraları tükenen seyyahlar dönen bir 
rüzgar girdabına kapılmış yaprak 
gibi, İtalyadan çıkarılmaktadır. 

* ı TALYADA vatanclnşlar biri-
birine hitap ed~rken "siz., 

tabirinin kullanılması yasak edilmiş 
ve onun yerine "sen,. sözü ikame e· 
dilmiştir. Siz tabiri daha ziyade ka

dınlara yakışan bir tabir olarak te
lakki edilmiştir. Onun için bir ay
danberi ltalyada herkes bıribirine 
"sen., diye hitap etmektedir. "Siz,, 
diyenler cezalandırılmakta.jırlar. 

• 
S ON zamanlarda yiyecek, içe-

cek gibi bir çok maddelere 
konulan tahdidntdolayısile kazançları 
azalan lokantacılar, otelciler, otomo. 
bil ve teferruatı satan tüccarlar, el
bise ve saire satan dükkuncılar hü. 
kumete müracaat edereit. dükkan ve 
saire kiralarını ödeyemiyeceklerini, 
ve bundan dolayı emlak ve &kar sa· 
hiplerinin de kiraları tenzil ~tmeleri 
lazım geldiğini bildirmişlerdir. 

* 
1 TALYA halkı arasınrla bütün 

sulh teminatına rağmen ade
ta bir panik vardır. Milanoda faşist 
korporasyonlarında nazır Maziali'. 
nin irat ettiği nutuktan şu parçaları 

lf. alıyoruz: 

M USSOLINİ deniz aşırı İtalyan "Memlekette birliğe ihtiyaç oldu. 
memleketlerine ait sergi ve ğu şu sırada bir takım menfi ruhlu

festivallere hemen başfanmasını em- lar, tufeyliler, bedbinler, sinirleri 
retmiştir. Bunun üzerine Venedik ar sarsılanlar, şuursuzlar, sokak şarla. 

sergisi hazırlıklarına ve buna müte. tanları ve dedikoducular memlekette 
allik şenliklere hemen giri • fena bir hava yaratıyorlar. Geçen ay 
şilmiştir. Barideki şark sergisine ait bunlardan yalnız Milanoda l097 kişi 
ei!lencelere de germi verilmiştir. 1 tevkif edilmiş, 1040 şirket ve mağa· 

lf. za mahkemeye verilmiş, 229 dükkan 
ve müessese kapatılmıştrr.,, 

1 T-:LYADA t~amvay blletçfle
nne on santımetre murabba· 

mda birer küçük mermer parçası 
verilmektedir. Biletçi her nldığı ma. 
deni parayı bu mermer üzerinde tı

kırtatarak kalp olup olmadığını de
nemektedir. Bilhassa bu son günler

de kalp paralnr pek çoğaldığından, 

ve kalpların ekserisi kurşundan ya
pıldığından, biletçiler her aldıkları 
ufaklığı dişlerile ısırmak mecburiye
tinde kalıyorlardı. Bu iş hem uzun 
süraüğü, hem de biletçilerin dişleri
ni döktüğü için pratik sayılmadı. O
nun için biletçilere küçük mermer 
levhalar dai?ıtıldı. 

* S ON günlerde Italyada sey. 
yalıları gezdirme işi, son de

rece intizamla ve süratle hareket e. 
den teşekküllere havale edilmiştir. 

İtalyaya giren bir seyyah kasırgaya 

ltalyada Harp 
Hazırllğı Varmış 

Sernplon ekspresi dün üç saat rö. 
tarla gelmi~tir. Yolcuların anlattık
larına göre, İtalyadn büyük bir ;ış

keri hazırlık göze çarpmaktadır. ls. 
tasyonlar tank, top, ve zırhlı otomo
billerle doludur, Fakat bunların han
gi istikamete sevkedildiğini kimse 
bilmemektedir. 

Faris sefarethanesi tarafından ta
lebelerimize verilen gaz maskeleri 
hudutta gümrük mmurlarımız tara
fından geri alınmaktadır. Dün gelen 
talebeler bundan pek miite<?s3ir ol
duklarını söylemişlerdir. Talebeler, 
bunun için Dahiliye Vekaletine mü
racaat edip maskelerini geri istemiye 
karar vermişlerdir. 

Şimdi de, vaktllc köpeklerle bir tuttuk
ları Musevi teknisyenleri, yaldızlı da\·eti
yelcrle iş başına çağırıyorlar. Mu•evi ma
kinistler, yeniden Alman fııbrikıılarına gi
rerlerken. naziler elpençe divan duruyor
lar. Bu işlerde çalışan Musc\•Ilere birer 
rozet vermişler, Bu rozetlerde şu harfler 
okunuyormuş: "V. V. J." Bunlar: "İkhsa
den kıymeUf Musevi'' mılnasına gelen ke
limelerin baş harfleri imiş. 

Şimdi, göğüslerinde bu rozetleri bulun
duran. M~scvller, Almnnyada, Almanlardan 
fazla ımtıyaz sahibi imişler: Eskiden, içle-

rine bile glremedıklerl parkları, gnziııola
n, lokantaları, barları Adeta haraca kesl
yorlnrmış. Bir. Fransız muharriri: 

"- Eğer, diyor, Musevilere Almanynda 
gösterilen itibar biraz daha artarsa, Hit!Pr 
de bu rozetlerden takmak mecburiyetinde 
kalacak!" 

Bundan belli ki, Almanlar, şimdi, men
faatleri uğrunda, mukaddes pren~iplerlni 
bile çiğniyorlar: "İktisadi bakımdan kıy
metli,. olan Museviler, Berlln sokııkl:ıı ın
da, canlı birer banka azametile dolıı~ıyor
lar. Zaten, Almanlar, bundan evvel de, 

zengin Yahudilere el silrememlşlerdi. 7,i
ra bu işin ucu menfaatlerine dokunuy<'r
du. Görüyorsunuz ya kurnazlığı? Hem 
menfaate tapıyorlar, hem de: 

"- Bizim damarlarımızda Yahudi knPı 
yok!" diyorlar. 

E ' MÜESSİR ll~RP ::\fALZE:UESİ 

Adisababa, t.ınklar altında pzllfrken· 
"- Kanımızın son damlnsına kadar dö· 

vQşeceğiz!" diye haykırmıştı. 

Madrid, bombalar altında yıkılırken: 

"- Kanımızın son dnmlasına kadar dö
vüşeceğiz!" diye bağırmıştı. 

Tiran, zehirli gazlar altında boğulurlcen 
ayni feryadı duyduk. Diin, bir harabe ha-

linde düşman eline geçen Vnrşova da, da
ha üç gün evvel şöyle haykırıyordu: 

"- Kanımızın son damlasına kadar da
yanacağız!" 

Biltün bu btçare memleketlerin, bütün 
fedakfırlıklarına, kahramanlıklarına rağ-

men yenlllşlerinden de belU ki artık sa
dece "kan", milessir bir harp malzenıe~i 

değildir. Ve asrın muharebelerinde, yalnız 
kendi asalcUne güvenen kanı mutlııka 

mağlılp eden mayiin adı benzindir. Bu 
hakikati çoktan öğrenmiş bulunduğu için
dir ki, "kan .. asaleti iddia etmekte, biltün 
dünya milletlerinden daha ileriye gitmiş 
olan Almanya bile bugün şovle bağırı)·or: 

"- Benzinlmlzin son damlasına kadar 
dövilşeceğiz!" 

Bu yüzden, vaktlle insanı güldüren b:ızı 
mizahi ve hayali vfıkıalar, bugün haki'·at 
oluyor. Meselfı, Alman Şok kıtalan, on 
beş giln içinde Varşovaya dayandılar. Fa
kat bu arada, Leh kanı kadar, Alman ben
zini aktı. Vu yüzden alınan hakikl ve ga
rip neticeyi görüyorsunuz. ya: 

"- İki taraf birden yenildi!" 

25 SENE ÖNCEKİ İLAN 

Ak sııçlı ihtiyar bir Fransız kadıncağm 
varmış ki, kocasıle iki erkek kardeşlnı Ci
han Harbinde kaybetmiş; ve i.ic yavru~ile 
dul kalmış: Şimdi, ilç oğlundan birisı 26. 
diğeri 24, ilçilncilsü ise 23 yaşındaymış. 

Ve şimdi, Uçil birden cepheye çağırılan bu 
delikanlılar, mürüvvetlerini bekliytm za

@!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 

Binaenaleyh, Sıvastaki Fransız binbaşısı-

• 
Fransızca nüshası İngilizce nüshası 

MELEK ve İPEK 
Sinemalarında şeref kazandırncaktır. 

Numaralı biletler şimdiden her iki sinemada satılmaktadır. .Çarşamba ______________________________ , 

TAKSiM 
Sinemasında 

2 nci HAFTA 

Şimdiye kadar gösteril~n "Türkçe sözlü,, filmlerin umum 
korunu kıran ve hiç bir filme müyesser olmıyan emsalsiz 

vaffakıyetle devam eden: 

hasılat re. 
büyük mu-

Şarkın ses 
Kraliçesi ÜMMÜ 

Ü Mi T 
GÜLSÜM 

ARKISI 
'ün şaheseri 

ş 
( Neşidei emel) 

Türkçe sözlü arapça şarkılı filmi muzafferiyetten muzafferiyete, mu-

•••••••••••••••1ıı vaffakıyetten muvaffakıyete koşuyor•••••••••••••••• 

Hükumet Kıymetli , __ Dün gece--~ 

LA L E RADYO 
Maden İhracını s ı N E M As ı 

Mevsimin ilk muzaffer galasın, ANKARA RADYOSU 

Yasak Etti idrak etti. 
FRED AST AIRS • 

Türkiye 
Tiir.kiye 

Radyodifüzyon Po~ta1an 
Radyo!'iu Ankara Radyosu 

Ankara, 28 (TAN) - Türk parası
nın kıymetini koruma h:ıkkındaki 

12 numaralı kararnameye ek olarak 
hazırlanan aşağıdaki karar, maliye. 
nin teklifi üzerine Vekiller Heyetin
ce tasvip olunarak bugün meriyet 
mevkiine konulmuştur: 

1 - Sikke ve külçe halinde oldu. 
ğu gibi kıymetli madenlerm, hurda 
ve masnu halde de memleket dışına 
çıkarılması yasaktır. (Kıymetli ma. 
denlerden maksat: Platin, altın ve 
gümüştür.) 

2 - Yolcuların şahsi zinet olarak 
daima tasıdıkları kıymetli maden
lerden mamül eşya da bu hiikme da
hildir. Yalnız alyans ve saat bu hü
kümden müstesnadır. 

3 - Haricten Türkiyeye gden 
ecnebil~. heraberlerinno go+irip il1' 

Türk gumrük kapısında alakadar 
gümrük memurlarına verecekleri 
beyannamelere veya pasaportlarına 
kayıt ve işaret ettirdikleri kıymetli 
madenlerden mamul eşyayı avdE>tle
rinde memleket dışına çıkarabilirler. 

Bu kararın neşrinden evvel Tür
kiyeve gelmiş bulunan ecnebiler be
raberlerinde getirmiş oldukları kıy
metli madenlerden mamiıl e yayı 
kambiyo mcrciler\nden mii<:aade al
mak suretile memleket dışına çıka
ra bilirler. 

4 - 1715 sayılı kanun hükümleri
ne göre yapılacak muameleler bu ka
rar hükmünden müstesnadır. 

vallı analarına acı hakikati bir türlU söy
liyememlşler. Birkaç gün evvel, kadınca
ğız pazara çıkmış. evine dönerken, sokek 
duvarlarında gözlerine bir ilan illsmi~. Bu 
ilan, yeni seferberliği nıın ediyormuş. 

Fransız delikanlılarını, tıpkı 1914 deki 
cümlelerle cephelere çnğıran bu ilftnın ta
rihini: miyop gözlerile seçemiyen biçare 
kadıncağız: 

"- Tuh ... demiş, gözil kör ol•un bu be
lediyenin... 25 se.rıedlr hfılfı, Parlsln du
varlarını bu menhus hatıralard:ın teır.iz

llyememiş!" 

GINGER ROGERS 'in 
En son filmleri olan 

Brodvay Serenadı 
Sonsuz bir hayranlık ve nihayet
siz bir zevkle seyredildi ve çıl
gın bir neşe ile a1kışl:ındt. 
Bugün de ayni muvaffakıyetle 

' devam ediyor 1 

ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı Dram Kısmında 

30-9-939 cumartesi akşamından iti • 

haren temsillere başlıyor 

ROMEO - JÜLYET 

İstiklal caddesinde komedi kısmında 

İKİ KERE İKİ 

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

Daf;a Uzunluğu 

lC~'l m. 183 Kes. 120 ıı:w. 
19,74 m. 1!519!5 Ka. 20 Kw. 
31,70 m. 9455 Kcı. 20 ıtw. 

Cuma, 29. 9. 1939 

12.30 Program, ve memleket saat ayan, 
12.35 Tilrk milzfği (PI.), 18.00 Memleket 

saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14.00 Milzik karıaık program - Mo
dern müzik plAklan). 

19.00 Program ve memleket saat ayan, 
19.05 Milzik (Kabare vcs lre - Pl.), 19.30 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konus
ma. 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.50 Tilrk mUzi~i. 
Okuyanlar: Mc.fharet sainak, Mustafa 
Cağlar. Calanlar: Vecihe Daryal, Fahire 
Fersan, Refik Fersan, Kemal Niyazi Sey
hun. 1 - Boğos: KürdlllhlcazkAr şarkı 

(G011cr açmış bülbOl olmuş bl karar), 2 -
Lemi-. Kürdllihlcazkftr şarkı (Açmam aça-

T mam sövlevemcm cünlcn ""rfnrt .. l S -
- 6alllhattfn Pınar: KürdlllhlcaikAr şarla 

Yeri doldurulmıyacalC bir boşluk içeri- (Bir gizli yalan söyle), 4 - Artaki: Kür
sinde bizl$ri derin hUzün ve elemli keder- dillhlcaı.kar şarkı (Arlık ne siyah g!nlerl
lere cark ederek ebedi caybubetiyle yü - nin gölgesi kaldı), 5 - Hlcazkfır peşrevi, 
reklerimizi parçalamı' olan zevcim. baba- 6 - ZekAI Dede: Hicaı.kAr yürük semai 
mız Fethi Başaranın ıon hizmetinde unu- (Billbül gibi pür oldu), 7 - İsmail Hak
tulmaz kadirşinaslıkları ile kumen olsun kı: Nihavent ağır s~mal (Seni hükmll e
acımızı tahfif ve teselliye çalı3an Türkiye zel), 8 - Rakım: Nihavent sarkı (Ne ya
tş bankasına ve difer müeısesatla bütün nan kalbime baktı), 9 - HlcazkAr tnrkü 
spor teşekkiıllerine ve meslekdaşları avu- (Bir yar sevdim kuş:ıdalı), 10 - Hlcaz.kAr 
kat arkadaşlarına ve cenazesinde hazır bu- saz semaisi: Kemal Niyazi Seyhun, 21.~0 
lunmak suretiyle hatırnnızı alan merhu - Konuşma, 21.45 Milzlk (Opera aryaları -
mun ıevdifi ve kendisini ıevenlere, mek - Pl.), 22.00 Milzlk (Radyo orkestrası - Şef: 
tup ve telgrafla taziyede bulunan muhte- Hasan Ferit Alnnr), 1 - Moussorgsk.r. 
rem ahipbaya ayrı ayrı te,ekkür etmek i- "Soroçlnstl pnnayırı,, operasının uvertürü, 
çin kendimizde kudret bulamıyoruz. Özür- 2 - Tschalkovsky: 4 OncU Senfoni, 23.00 
ler dileyerek ısükranlarımızm takdimine Son ajans haberle1"1, ziraat, esham - tah
Ultufkar gazetenizin tavassut ve delaletini v!H'ıt, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 
saygılarımızla rica ederiz. 23.20 Müzik (Cazband - Pl), 23.55 - 24.00 

OOlu Zevzeıl 

Behiç Bapran M ellhat Bapran 

''" .................... ' "~,,_,"'"'t 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

'~~~-
Şubeye Davet 

Fatih askerlik ıubeııinden: Aıaftda i. 
simleri yazılı erbaş ve erlerin 'ubemize 
gelmesi. Tayyare ba,çavu,: Ahmet 011. 
Mustafa Tahir 319 Fatih 51-1, Tayyare 
ba~ı;avuş Osman Of. Mustafa LQtfi 312 
Dof. Makinist eri Tevfik Oi. Rifat 319 
Fatih 3-3. 

Yarınki program. 

MEVLOT 
Eczacı Klzım Canm refikası Nefise Ca

nm ruhuna ithaf edilmek üzere 1 birinci -
teşrin pazar cünü öf le namazından ıonra 
Nişantaşmda Teşvikiye camiindc mevUlda 
o kuttu rulacaktı r. 

Müddeiumumfliğe Davet 
İstanbul müddelumumiliiinden: latan -

bulda bulunduiu, anla~ılan Tirebolu ceza 
hikimi Şev.ket Akının hemen memuriye -
timize müracaatı. 

ne de söz söylemek hakkınız var. Kralın oize kar~ı 
tebliğ vasıtast da olamazsınız.Onun için hemen mec. 
listen çıkın.z ve sizi gönderen gafillere gidip söyle
yiniz ki, biz bürada milletin arzusu ile toplandık. 

Siıngülerlt? barı.aklarımız deşilmedikçc buradan ay
rılmayız! 

nın beyanatını biz indi bir mütalea addetmekte ma
zuruz. Çunkü hürriyet ve istiklal uğrunda mücahade 
eden milletlerin pişvası olan Fransa efkarı umumi
yesinin cereyanı milliye düşman olacağını hatıra ge· 
tirmek mümkün değildir. Mahaza milletimiz istikl.1-
lini ve mevcudiyetini her ne bahaya olursa olsun kur 
~rmıya azmetmiştir. Bu cereyana tabi olmıyanlar, 
mahkumu zaval olup yıkmak istiyenler maruzu mu· 
kavemet olacaklardır. Paşa Hazretleri - Heyeti 
temsiliye -

TEFRiKA No. 33 

Acaba lstanbul, Sıvas kongresinin de tarihP bu 
kuvvette ve bu kıymette bir söz hediye etmesini mi 
istiyordu? Oy le ya. Kongre, milli cereyan namı ve
rilen ihtilal düşüncesini temsil ve o düşunceyi bü· 
tün memlekete teşmil için açılıyordu. Işte ön ayak 
olanlar nasihat değil, ferman dahi dinlemiyorlardı. 

Istanbu ise kongrenin mutlaka men'ini ve rehberle
rin tevkil edilmesini bizden istiyordu. Eğer bu ar. 
zuda bu emiıdE' ısrar ederse Fransanın :ıaşadığı 1789 
ihtilali muhakkak ki bizim yurdumuzda tazelene. 
cekti. 

Kazım Karabekir 
Umidim sönmüştü, Istanbula karşı "sizin yapama· 

dığınızı işte ben yaptım,, demek imkanı kalmamıştı, 
Sıvas Kongresi - her tehlikeye, her muhataraya rağ· 
men - açılacaktı. Gorünüşte Kazım Karabekir Paşa· 
nın, şifre olarak ta heyeti temsiliyenin imzasını ta
şıyan bu t e 1 g r a f n a m e , Sıvası tari
hine geçirecek, tnrihin bir zam:ınlar tanıyıp beş a
sırdnnberi unutmuş gbriindüğü bu ihtiynr şehre ge
niş bir şöhret verecek olan kongrenin adeta miıbeş. 
şlri idi. 

Bu knnnati edindikten, boş yere didindiğimi an
laclıktaıı s, nru kendimi teselli edecek noktayı da 
bulmaktn gecikmedim ve Dahiliye Nezaretıne yaz· 
dıgım son ~e~grafta kongre keyfiyetini saranıltl,. teş.. 
rih ettigimi duşünüp endişelerimi avuttum. Hatta 
bununla del kalmadım. Kongre yüzünden lstanbulun 
bana tevcih eaebileceği mesuliyetleri önlemek üzere 
şu tekit telgrafını • yine şifre olarak - yazdım: 

Dahiliye Nezareti Celile.ine 
20 Ağustos 335 şifreye zeyildir: Erzurum ıtongre

sinin heyeti temsiliyesi imzasile şimdi aldığım tel
grafta mütaleatı acizanem üzerine heyeti mezkure
ce uzun uzadıya cereyan eden müzakere neticesinde 
Sıvas kongresinden sarfı nazar edilmesine imkan ol
mayıp bu milli teşebbüse mümanaat ~tmek istiyen. 
!erin mukavemet görecekleri bildirilmekte olmasına 
nazarnn 20 Ağustos 335 şüre ile vuku bulan maruza
tımm cevabına intizar etmekteyim efendim. 

22 Ağıatoa 335 Sıvaa V aliıi: Reşit 
Bu telgrafı yazarken gözümün önünde Fransanm 

1789 da toplanan Etats Generaux'su canianıynrdu. 
MnlCım a, o meclisin 23 haziran 1789 daki içtimam. 
da sade ve manasız bir beyanname okuyan Kral On 
Altıncı Lui, sôı.lerini bitirdikten sonra: 

- Efendiler, derhal dağılmanızı ve yarın sabah 
asilzade mebusların, rahip mebusların ve avamı tem
sil eden mebusların kendilerine tahsis olunan salon
larda ayrı ayrı toplanıp müzakerelere ba2lamalarını 

emrediyorum. 
Demiştı. Bu emre asilzadelerle rahipler itaat etti. 

ler, fakat (avamı temsil eden) tabirile klymetler1 
küçültalmek istenen halk mebusları omuz silktiler 
ve yerlerinde kaldılar. Kral da gitmişti. lşte bu va· 
ziyette saray teşrifat nazırı (Breze) m<:!clise girdi. 
Reis Bailly'nin yanına gitti. 

- Kral Hazretlerinin, dedi, emirlerini i~itmedinlz 
mi? 

Bailly, kayıtsızca şu cevabı verdi: 
- l\'1eclis kralın azimeti üzerine sadece içtimaa 

fasıla verm!sti. Fakat müzakeresini tatil etmemişti. 
Ve sıralarında oturan halk mebuslanna dönerek 

sordu: 

- Şu mecliste toplanmış olan millet hiç kimseden 
emir alamaz, değil mi? 
Meşhur Mırabeau, işte bu sual üzerine saray nazı

rını muhatap tutarak tarihin henüz un!Jtmadığı ve 
asırlarca unutamıyacağı sözleri söyledi. 

- Sizin Mösyö, burada ne mevkilniz, ne reyiniz, 

Ben bu d;,jşüncelerle meşgul iken sabık mebus Ra· 
sim Bey odams geldi. Hatıralarımı sıralarken her 
fırsattan :stifade ile yazdığım veçhile Hasım Bey !!a.· 
mimi surette takdir ettiğim ve yine sami:ni olarak 
sevdiğim bir gençtir. Çünkü temiz bir ııileııir.ı çok 
temiz yetişmiş bir çocuğuydu. Kimsenin aleyhinde 
bulunmcız, şahsi menfaat kaygusile başkalarını uı
rara sokmak istemez, kendine aıt olmıyan işlere ka. 
rışmaz. 

Ben Erganiden. o Sıvastan seçilerek mebus bulu. 
nurken dostlaşmıştık. Meclis fesholun'.lncayn kadar 
dostça geçinmiştik. Sıvasta da bu dostluk devam edi-
yordu. (D:!Vamı var) 
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Dün hôdiselerin içyüzünü anlatan yazı muliarrl ri, l;ugün Cle bu bilgilere iıtınaClen hadiselerin 

alabileceği şekiller üzerinde talimfnlerde bulunmal<tadır. Müstakbel hôdiseleri daha iyi görÜP. 

muhakeme edebilmek ve hüküm verebilmeli için bu tahminlerin büyül< bir l<ıymetf vardır. 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adr~ değl:ştirmE:k 25 lruru&tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıslu.E 
pul ilAvesl lAzımdır. 

e·adiseler Ne Gibi 
! ~ lılılıı~ .............. ihtimallere Gebedir? 

Bir Tercümeye 
Dair! 

(2) 

1 1 
sından müteessir olmasına \•e Al-

ya z O h n Alt manyada komünist hareketleri baş 

S imdiye kadar vukua gelen an : r a ay göstermesine intizar olunabilir. 

h~dbclerin sebeplerini ~ah ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- So~etlerini~işahnaçalış~ca~ 
ettikten sonra bunların aydınlığı lan bu hareketler mukavemet e-

•• 
U stat Hüseyin Cahlt Yalçın, A· 

dolf Bitlerin (Kavgam) adın
daki maliım eserini Türkçeye çevlıi

altında, inkişafları hakkında tah. yirlerini takip ederken, Polon- cak düşünülebilir ki, Almanla-:- bu dilmez bir hale gelir ve Almany:ı 
minlerde bulunabiliriz. yanın Sovyet askerlerinin işgali al- taarruzu yaparlarken Polonyoda. Garp cephesinde mağlubiyete uğ. 

)'or. Polonyada askeri harekat bit. tında bulunan kısmında bir Polon- ki askerlerinden büyük bir kısmı· rarsa bizzat Hitlerin komünizmi i-
Onu Türkçeye tercüme etmek, hiç 

fÜphe yok ki, takdirle karşılanması 
lazım gelen yerinde bir külfettir. 
Müelliflerinden e'\·vel ölmeğe mah · 
k11ın olan ömürsüz eserler, ve sakat 
davalar arasına, ismini hiç tereddiit 
etmeden katabileceğimiz (Kavgam), 
Yaşayabilecek eserlerde ebedi vasıf
lar arayan ideoloji aleminde, bir ço
cuk maytabı gibi, kJyılcımlar, cazır • 
tılar, çatırtılar, rengarenk alevler 
•açtı ve bir kibrit kaaar parlayıp 
söndü: Zira bugün, bu eserin ortaya 
koyduğu davaya biliiil ihanet eden
ler arasında, bizzat Bitler bile var. 
Fakat bugünün dünyasını ateşe sürük 
leyen Adolf Bitlerin dimağını dol · 
duran ihtirasın enginliğini kavra • 
nıak için, bu kitabı okumak zahme -
tine katlanmaktan başka tek çare 
Yoktur. Yine bizzat bu eserdir ki, 
Nazizm.in, bir çok milletlerin mu -
kadderatı ile birlikte bu memleketi 
çiğnemeyi de istihdaf eden istila e
nıellerini, tam bir sarahatle meyda
na koyacaktır. Bunun içindir ki, bu 
eserin lisanımıza kazandırılması, bi · 
ze, Nazizme karşı şiddetle cephe al· 
lnak mecburiyetinde bulunuşumu -
:&un ııebeplerini de öğretecektir. 

miş sayılabilir. Varşova müdafaa- ya Soryet devletinin kurulma..;ı da nı - Soryet ordularından çekindi~- lan etmiye mecbur kalması ve ya-
sının, ancak kahramanca bir ha- beklenebilir. leri için - Avusturya ve Çekoslo • hut ortadan kaldırılması muhte • 
reket olarak kıymeti vardır. Fakat, bir taraftan lnglltere ve vakyadaki kuvvetlerini de • dahi- meldir. 

Fakat, çürük danlannı, zayıf di
mağh bir elı:ıeriyete aşılamak cayretini , 

Günün en mühim hadisesi, Po. Fransanın açık, diğer taraftan Sov. li isyanlardan ve ihtimal İtatyadan 
lonyanın yarısından fazlasının. Al- yet Rusyanın kapalı tazyiki altın. korktukları için • Garp cephesine 
manya tarafından - hatta bilfiil da kalmış olan, cenup yolu istila. nakledemiyeceklerdir. 
kendi işgali altında olan mühim şe· sına kapanmış sayılan .Almanya ne İngiltere ve Fransanın • bir tehlike 
birler ve mıntakalar da dahil oldu- yapacaktır? görmedikleri takdirde _ esaslı bir 
ğu halde • Sovyet Rusyaya bırakıl. En evvel akla gelen ihtimal. hazırlıktan sonra Almanyaya karşı 
ması keyfiyetidir. Bu, sıkışık, ümit. şarkta ve cenuptaki hareketlerine ciddi bir taarruza geçmeleri bek. 
siz bir vaziyette kalmış olan Hit- sed çekilmiş olan Almanyanın, hu· lenebildiği gibi, tedafüi bir vaziyet· 
lerin Soryet Rusyaya teslim oldu- dutları Almanya ve Rusya tarafın- te kalarak, Rusyadan yardım gör-
ğU.nu açıkça gösteren bir hiıdise dan müştereken çizilecek bir Po. miyecek olan nazi hükumetinin ik-
dir. lonya devleti esası üzerine İngilte. tısadi müşkülat ve dahili •.syanlar 

Sovyet ordularının Polonyanın re, Fransaya sulh teklif etmesidir. içinde kendi kendini mahvetmesine 
şarki kısmını işgal ederek Roman. Fakat böyle bir sulhü İngiltere. de intizar etmeleri muhtemeldir. 
ya ve Macaristan hudutlarına da. nin ve Fransanın kabul et~e~i Filhakika, askeri hadiselerin ce-
yanmaları, Almanyanın cenubi\ mümkün değildir. Diğer cihettE'n, reyanına muvazi olarak, biZ?.at Al. 
sarkmasına mani olması dolayısi· Almanların bu teklifinın Soryetler manya içinde vukua gelmesi muh-
le, Almanya hükumetini sinirlen- tarafından kabul edileceği de muh- temel olan hadiseleri, davanın ni-
direcek. İngiltere halkını - hiç ol. temel değildir. hai halli üzerinde mücssır olacak 
mazsa muvakkat bir zaman için .. unsurlar olarak tetkik etmek icap 
memnun edecek mühim bir hadi· B öyle olunca, Almanların eder. 
sedir. Garp cephesinde, bitaraf Bu hadiselerin hem tngiltere, 

Önümüzdeki haft;ılar içinde, devletlerin arazilerini çiğniyerek hem de Soryet .Rusya tarafından 
Balkan ittifakının ve küçük antan- Fransaya taarruz etmeleri bekle-- ihdas edilecekleri tabiidir. 
tın yeniden canlanmasına, İngilte. nebilir. Almanlar bunu, her halde Polonyada teessüs edeceK Sovyet 
renin Münib esnasında ve bu gün istemiyerek ve korkarak yapacak- rejiminin. Alman işgali altında bu. 
yapmıya muvaffak olmadığı bu işin !ardır. lunan Polonyada ve bizzat Alman. 
Soryet Rusya tarafından tahakkuk Bu taarruzun neticesi hakkında yada derin akisler yapma:>ına , Sov. 
ettirilmesine intiz olunabilir. yalnız erkanı harbiye heyetleri yet ordusu ile temasa gelen Alman 

Askeri ve siyasi hadisP.lcr se .. doğru tahminler yapabilirler. An. ordusunun komünist p'ropaganda-

Fakat, bu komünist hareketi. 
ne muvazi olarak, AJman. 

yadaki büyük kapitalizmin mü· 
messillerinin yapacakları <Anglo
fil ) bir harekete de intizar edile. 
bilir. Bu, bugün artık Hitlerle an. 
laşması ve birleşmesi imkanı kal
mıyan İngilterenin istediği, bek
lediği ve hazırladığı bir hareket o
lacaktır. 

Esasen (Soryet - Alman) itfla. 
kından memnun olmıyan ve Hit
lerin sermayeye karşı !.oyduğu 

son ağır tahdidattan endişe eden 
sermayedarlar, fabrik:ıtörler, İn· 
gilterenin yardımı ile Almanyada 
-Berlinde yahut diğer bir şehirde -
bir hükümet darbesi yapmaK te. 
şebbüsünde bulunabilirler. Bu su. 
retle Almanya, • İspanyada olduğu 
gibi - iki Almanyanın çarpıştığı 

bir harp sahnesi haline gelcbllir. 

Bu vaziyet karşısında, bir taraf
tan Sovyetlerin, diğer cıhetten İn. 
giltere ve Fransanın hattı hareket
leri ne olacaktır? 

ıilden her fert ıibi, Hitler de kitabmr,------------------------------------------------. 

Hadiseler böyle bir cerP.yan alın
ca, beynelmilel ll}ikyasta bir Kapi
talizm - Komünizm kavgası baş.. 

lamış demektir ve Sovyet Rusya 
karşısında, İngiltere ve Fransc. ile 
beraber, Amerika, Japony'l, İtal. 
ya ve diğer bir çok devletlerin da· 
hil olacağı muazzam bir anti Sov. 
yetik blok bulacaktır. 

cahillere, hattl bazı (yan münevver) 
lere sailam ıörünebilecek olan bir (de
ma&oji) temeli üzerine kurmuştur. Son. 
ra, (Kavıam) adındaki esere ıiren ba
zı basit tahminlerin tahakkuk etmis 
bulunmasını, Hitlerin kerametine at
fedecekler bulunabilir. Eier en sakat. 
e.n kof, en çürük, ve en basit demaıoji. 
lerin bile, ayartabalicek müdafaasız di
mailar bulabildiklerini hatırlarsak, bu 
endi,eyi pek te yersiz sayamayız. Bu. 
nun içindir ki, büyüle tezadlarla doldu
rulmu, bnlunan bu eser, bazı bomboş 
diınaiları çelmek istidadını ıösterebilir: 
Zira unutulmasın ki, o çürük davanın, 
onu yıkılmaz temeller iizerine kurul
muı ideolojilerle mukayeıe etmek im. 
ki.nma ıahip bulunmayanlara cazip gö. 
rünebilecek bir dinamizmi vardır. Bu 
dinamizmin Erzatzlıiını ancak, hakiki 
ideolojiledn sahip olmaları llzım gelen 
ilmt, felsefi, ve ebedi evsafı bilenler 
ıczebilirler. 

Bu bakımlardandrr lı:i, bu eserin ter
cümesini yaparken, bahsettiiimiz endi
•elere mahal bırakmıyacak tavzihlerin 
istitradını da unutmama.lı: lazımdır. Va. 
kıl, bu mühim lüzumun, üstat Hüseyin 
Cahit Yalçınm dikkatinden kaçacafmı 
sanmıyoruz. Nitekim, o, işe, eserin ter
cümesinden evvel tenkidi ile başlamı3. 
tı. Fakat, biz, Hüseyin Cahit Yalçının , 

tercüme ettiği eserin aşikir ziafını dü
ıünmesi, ve o kadarcık tenkidi kafi ıör
mesi, daha fazlasını lüzumsuz sayması 
ihtimalini de hatırladık. Bizi, bu satır -
ları yazmaia ıevkcden de, bu ciheti ha
tırlamaktan doğan basit endişeden kur
tulmak arzusudur. 

Bu sayede herkes öğrenmiş olacak 
ki (Kavgam); onu benim:>eyenleri 
2afere kavu~turması miimkiin görü
lebilecek bir (kavga) değildir! 

* Bir Yazıya Cevap 

T AHTELBAHIR 
Harbinde Almanya 

H er Bitler, İngiltere ile yaptı·" 
ğı deniz anlaşmasını feshet

meden önce İngiltereye müsavi 
derecede denizaltı gemileri yapa -
cağını ilan etmişti. Almanya, o za
man 83860 ton tutan tahtelba -
hirler yaptırmış, veya yaptırmak
ta idi. Ve bunlar 750 tonluk elli ve 
500 tonluk 80 tahtelbahir teşkil e
decekti. 

Fakat bütün bu programın ta· 
hakkuk eden kısmı neydi? 

Büyük Harbin ilk beş ayında üç 
tahtelbahir tamamlanmış, 1915 te 
bunlara 62 adet katılmış, 1916 da 
bunların sayısı 96 ya ve 1917 de 
103 e çıkmış, 1918 senesinin bütün 
'\'erimi 81 gemiyi geçmemişti. 765 
tahtelbahirin inşasmı icabettiren 
program ise ancak 344 geminin in
!'iası ile tamamlanmış, bunların bir 
kısmı da müttefiklere teslim edil· 
mek üzere yeti tirilmi~ti. 

ni süratin toptan inşaat hm;usunda 
da devam edeceğini sanmıştır. 

Fakat çok g e ç m e d e n 
bu süratle inşa edilen tahtelba · 
birlerin, işçilik bakımından ak -
sak olduğu, bunlardan su dahi sız· 
dığı görülmüş, bunları ıslah ıçııı 

bir hayli para, '\'e vakit sarfedil -
miş ve neticede inşaatta gösterilen 
sürat hafiflemi~ti. 

<-~ Almanya, tahtelbahir inşasına 
müsait, biitün tezgahlarını faali -

İngilizlerin inşa ettikleri tah • yete geçirdiği halde işler plan da- Hulasa, bugünkü harbin iiç se-
telbahirlerin çoğu 1400 tonluktur. iresinde yürümemiş, beş altı veya ne devam edeceği tahmin edildiği 
Almanya ise geçen temmuza ka - sekiz ayda bitmesi lazım gelen bir takdirde Almanyanın in 8 edebi · 
dar bu biiyükliikteki tahtelbahir - çok gemiler, ancak mütarekenin leceği tahtelbahirlerin sayısı 230 u 

imzasından sonra bitirilmiş, mü • geçmeyecektir. lerin in asına. ha lamamış bulunu· 
tarekenin imzası yüzünden bu tah- vaziyetin diğer bir cephesi 

yordu. Fakat, tahtelbahir harbine 
telbahirler derhal müttefiklere vardır: 

kar ı gelmek için, tahtelbahir in • teslim edilmişti. 1918 de İngilizlerin tahtelba • 
asına lüzum yoktur. Geçen harbin tecrübeleri bu _ nire karşı hazırladıkları vasıtalar 

Almanların tahtelbahir insaatı nu apaçık gösteriyor: bir hayli inkişaf etmişti. A~·ni se-
tamamlandıktan sonra 130 tahtel- 750 tonluk bir tahtelbahir hiç ne zarfında Almanya 81 tahtelba· 
bahirleri bulunacaktır. Bunlardan bir arızaya uğramamak şartiyle 14 hir yapmış ve garip bir tesadüf c-

·1 ayda in~a olunabilir. Fakat ayni seri olarak ayni senedeki tahtelba-yüz tahtelhahirin henüz inşa edı · -
hacimdeki bir çok gemilerin 25 hir kayıplan da seksen bire var · 

k 1 İ mekte olduğu anlaşılıyor. Fakat 
Hays u ismindeki ngiliz mek • ayda hile ikmal olunamadığı, iş- mı • bu yüzden bir senelik bütün 

tebinin harp vaziyetini öne sürerek, Almanyanın inşaatını hızlandır • çi veya malzeme bulamamak yü· mesai boşa gitmişti. 
tedrisata ha lamadığını, geçenlerde ması kuvvetle muhtemeldir. Xite - ziinden in aatın istenen ~ilratle ta· Bugün tahtelbahlre kar ı kut-
bu sütunlarda ~·azmıştık. Maarif mü· kim, 1915 ile 1918 arasında her nıaınlanamadığı görülmüştür. ]anılan vesait 1918 e nishetle da -
dürlüğünden aldığımız bir mektupta büyüklükte 765 tahtelbahir yap · ha Çok !azla tekemmül etmiş bir 
mektebin normal tedrisata başladıgv ı t t ~ haldedir. ırmış ı. 

haber verilerek deniliyor ki: İş, harikuliide hüyiiktii. Ve hii- . Bu yüzden Alman:vanın her ay 
"İstanbulda Beyo(lunda Hayskut adlı yük bir siiratle başarılıyordu. 191 l -c485 altı veya yedi tahtelhahiri faaliye· 

biri erkeklere ve diferi kızlara mahsus ol- te geçirmesi mukabilinde uğrayaca 
mak üzere iki !nciliz okulu vardır. Bun- ile 1915 te 186 tahtelbahir sipariş 
lardan erkek tngı'lı'z okulunun 0 .. °'retmen 1 d 500 tonluk tahtelbahirlerse 10· i't zararların nisbeti, bu mı'!.;tan dn • edilmiş, 1916 da 86 tahte bahir a-
kadrosu tamam olup tedrisata aksak!'lız 0 • 18 ay zarfında inşa olunuyor. 400 geçecektir. 

Bu iki cephe arasında - akıbeti· 
ni şimdiden tahmin edemediğimiz • 
çarpışma çok çetin olacak, çok u· 

:zun sürecektir. Soryet Rusya, mu
halif cephedeki memleketlerd:? ken
di lehine isyan hareketlerini i:ıek
liyebilir. 

F akat meselenin, bugün müs. 
taki siyaseti olan iki büyük 

devletin, İngiltere ve Soryet Rus
yanın anlaşması ile neticelenebile. 
ceğini ve bu tarihi işin, kurulduğu 

gündenberi sulhe hizmet etmiş o

lan Türkiye Cümhuriyetj hükfı • 
metinin tavassutu ile temin edile. 

bileceğini kuvvetle ve hararetle 
ümit ve temenni ediyoruz. 

Bu takdirde Milletler Cemiyeti 
tekrar dirilecek. bütün milletlerin 

iştirakile toplanacak olan sulh kon· 
feransında, Polonya ve Almanya 

meselelerile bunlara bağlı bulunan 
bütün meseleler, hak, adalet pren

siplerine göre halledilecek, ihtimal 
Almanyanın cenubunda. Çekoslo-

vakyayı da içine alacak olan bir 
(Tuna devletleri ittihadı) kurula. 

cak, Almanyada demokratik bir ı. 
dare teessüs edecek ve bugün bü-

yük bir kabus içinde bunalan in
sanlık sulhe kavuşacak, medeniyet 
kurtulacaktır. 

lngiliz. Japon Müzakereleri 
Tekrar Baıhyabilecek 

'Londra, 28 (A.A.) - Time5 gazete. 
si, Tokyodan istihbar ediyor: 

İngilizlerle Japonlar arasındaki 

müzakerelerin yeniden başlamasına 
Japon mahafilinde mümkün nazarile 
bakılmaktadır. 

larak başlamıştır. İngiliz kız okulunun iıe, ha suya indirilmiş, 1917 senesinin tonluklar için 10 • 15 ay lbımdır. Binaenaleyh ,bu miiliıhazalarla 
ahvali hazıra dolayısıylc Ingiltereye c\tmiş inşaat programına 273 tahtelbahir Alman deniz kumandası, inşa- şu neticeye varıyor: lngilterede Yeni Vergiler 
~lan ihzari sınıf öğretmeninin yerine der- konmuş ,.e 1918 haziranına kadar at sürati hakkında ilk beş yüz ve Alman)'& hiç bir vakit fngilte-

al diğer bir öğretmen temini kabil olma- b Londra, 28 (A.A.) - Avam Ka-
d .ı:. • 220 tahtelbahir daha hazırlannus· dört ,.üz tonluk gemilerin bec ay- re ile müsavi derecede tahtcl a -1

•
1 ıçin bu ihzari smıfm tedrisatı teaahü- " ';t marası, yeni varidat, bira, şarap, şe-

re u"' d h 1 b r d .. ,... tı da ı'kmal olunduwuna bakarak ay bire sahip olamıyacaktır • .,ramışsa a, a en u smr a a o,_. et- • "' • - ker ve likör rüsumunu ittüakla ka. 
•en bulunma, •e bu okulda da normaIL..-----------------------------------------------
tedrisat bytamııtrr.,. bul etmiştir. 
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B·!~?f ilia 
Varşova 
Yauın: Sabiha Zekeriya Sertel 

Asırlarca insan emeği dökerek 
kurduğu mamur şehrin son c· 

vi yıkılıncıya kadar, dokuz hastanesi 
tıklım tıklım yaralı ile, siperleri ka
dınlar ve çocuklarla doluncıya kadnr 
Varşova dayandı. Son ev yıkıldığı, 

sokaklar insan cesetleriyle bir harp 
meydanına döndüğü, kiliseler, tarihi 
eserler yerleyeksan olduğu, patlayan 
su boruları şehri tufana çevirdiği, 

açlıktan insanların nefesleri kesildiği 
dakika Varşon düştü. 

Gecenin karanlıklarını yararnk 
radyo ile son mütareke kararını ilan 
eden başkumandan diyor ki: 

"Varşovanın son evi de yıkıldı . 
Yaralılarla dolu hastaneler, alevler 
içinde yanıyor. Su boruları patladı ... 
Aç, susuz, mühimmatsız, imdatsız 

bir müdafaanın kahredici zaruretleri 
karşısındayız. Tarih şimdiye kadar 
bu derece vahşiyane tahrip edilmiş 

bir şehir görmediği gibi, böyle kah -
ramanca bir müdafaa da görmemiş
tir. Biz kendimizi tarihe havale ede
rek teslim oluyoruz.,, 

Ey Varşo\'Byı teslim alan kuman
dan ... Muzaffer oldun. 23 günde çöle 
çevirdiğin şehrin ortasında, insan 
cesetlerini çiğniyerek muzaffer bir 
kumandan gibi dolaşabilir in. Neron 
Roma yangınını nasıl seyretmişse, a· 
levler içinde yanan bu şehri, yanan 
hastanelerden kömür halinde hava • 
lara uçan insan kemiklerini dürbin
le seyredebilirsin. 

Nasyonal sosyalizm, gamalı haç, 
hayat sahası, küçük A,·rupa, biiyük 
Almanya, psikolojik tecavüz, istila 
namına ortaya atılan bütün bu iddi· 
alar ,.e davalar hep ideal içindi değiJ 
mi? 

İşte ideal.... Varşova avuçlannın 
içindedir. Bir harabenin ortasında • 
ın. Menfisin, Palmirin, Pompeyin 
duvarları ol~un kaldı.. Varşovanın 
dikili ta ı kalmadı. Kendilerini tari· 

he havale eden ~sirlerinin ayaklarıno 
zincir vurabilirsin. Yalnız dağlan a
şarak ülke ülke hicret eden kafilele· 
rin içindeki kini kösteklcyemezsin. 

Yar O'\'a senin artık ... Kokmu;ı laşe 
dolu asfaltın üstünden zafer alayları 
geçircbilir:>in. Fakat ey Varşova fa
tihi, dürbününü tarihe çevirme. O -
nun hakkında vereceği hüküm, zep· 
linin, zehirli bombanın Var~ova hak
kında verdiği hükümden çok ağırdır. 
Tarih, bugünün zabıt katibidir. 

Vazifesi bugünkü hadi eleri kay
detmektir. "Bugün" esirleri, hiirle • 

rin pençesinden, hürriyeti müstebit
lerin elinden kurtarmak için silaha 

sarılmıştır. Tarihin 1848 den bugüne 
akışı, bu deneler içindeki harpler 
ve ihtilaller emperyalizmin seyrini 

durdurmak içindir. Başını koltuğu 

altına alıp harp sahasında karşına 

dikilen Joan Pier, Varşo,·a veya 

Modlin değildir. tarihin akışıdır. Ül
keler zaptedebilir in, fakat bu akışı 

durduramaz.-.ın. Be erin tekamülünü 
geriye çeviremezsin. Varso,•a sokak· 
lannda dökülen kan, esareti kalbin· 
den vurmak için ~ha kalkan hürri
~·etin kanıdır. t te tarih bu muzaffer 
olduğun noktada, ezilenleri esaret -
ten kurtaracak bir devrin başladığı
nı kaydedecektir. Bu zafer bilmem 
ki ~enin mi? ... Sana teslim olanların 
mı? 

Almanyada Yahudilere 
Yaptırılan lıler 

Bern, 28 (A.A.) - Bund gazetesi, 
Berlinden almış olduğu bir haberi 
neşretmektedir. 

Bu habere nazaran Almanlar, ha. 
lihazırda Yahudiler için hususi iş 
kampları vücude getirmektedirler. 
Yahudiler, siper kazmak gibi çetin 
işlerde kullanılacaklardır. 

Bundan birkaç gün evvel Himler 
tarafından neşredilmiş olan bir ka
rarname. bütün Yahudilerin hususi 
kamplarda toplatılmaları ve muha
faza edilmeleri .lüzumunu ilan etmek. 
te idi. 

Bu tedbirin erkeklerden ba~ka ka
dınlara da şamil olacağı zannedili
yor. 

Bundan başka Yahudilerin bütün 
Almanyada saat 20 den sonra mes. 
kenlerini terketmemeleri lüzumunun 
ilan edilmiş olduğuna dair olan ha· 
berler de teeyyüt etmektedir. 
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Ribentrop'un 
I 

Moskovc;w 
Ziyareti 

(Başı 1 incide) . 
ya ve yanyana bulunmaları icap e
der. Halbuki Almanlar nazi ordula
rının Sovyet orduları ile, temas ha. 
!inde bulunmasını istemedikleri gibi, 
Sovyetler de Alman ordularını !ten· 
di hudutlannda görmek istemezler. 
Bunun için iki devlet a:-~smda kü
çük bir Polonya devleti yaratmak la
zımdır. Bu küçük Polonyanın geniş
liği ne olacak, hudutları nerelerden 
geçecektir. Bunu tesbit etmek ve 
Polonya yüzünden çıkabilecek ihti
lailann önünü almak için müzakere. 
ye ihtiyaç vardır. 

2 - Sovyetler, Almanların inti
zarı hılafına Romanya hududunu Al
man ordularına kapayıverdi!er. Bu 
hududun kapanması, Almanyayı bir 
ihayat sahasından daha mahrum et
mek demektir. Bu sebeple Sovyetle. 
rin bu hareketi de, Almanlann men
faatlerile barışmaz. Hele şimdi Sov. 
yetler Balkanlarla da alakadar olmı
ya başlayınca Almanyanın haklı bir 
telaşa düşmesini tabü görmek lazım
dır. Yarın iki memleket arasında 
bir ihtilaf doğurabilecek olan bu 
menfaat tezadını da müzakere ile 
halletmiye ihtiyaç vardır. ' 

3 - Almanya Danzigi, Memeli ve 
Koridoru aldıktan sonra, Baltık deni
zine hakim olmak ister. Halbuk~ Al
manyanın Baltık denizinde hakim 
bir vaziyette bulunması Sovyet Rus
ya için bir tehlike teşkil eder. Mos
kova bu tehlikeyi önlemek için Bal
tık devletlerini rızalarile kendi nil. 
fuzu altına almak, buna muvaffak o. 
lamazsa bu devletleri işgal ederek, 
Bal tık denizindeki cenahını !rnpa t
mak mecburiyetindedir. Nitekim 
şimdiden Estonyayı tazyike başlamış 
bulunmaktadır. Sovyet Rusyanın bu 
hareketi Almanların hoşuna gitmez. 
Binaenaleyh, bu meselenin de peşi
nen halledilmesi lı3.zımdır. 

4: - Bundan sonra takip edilecek 
siyaset ve hareketlerde de bir çok 
ihtilaf noktaları belirebilir. İki taraf 
bugünden bütün bu ihtim.alleri göz
önünde bulundurarak ona göre ted
bir almak mecburiyetindedirler. 

Moskovadaki Alman - Sovyet 
Temasları Bagün Bitiriliyor 

Müzakerelere Dai;:-J Polonyanın Taksimi Esasına Göre 
Malumat Ahnamıyor Sulh Teklifi Yapllacakmış ! 

(Başı 1 incide) 1 edilmektedir. (Başı 1 incide) 
netıceıerl hakkında bir şey söylemi. 
ye imkan yoktur. 

* _ Moskova, 28 (A. A.) =. Bu akşam 

ri hakkında Berlinin henüz ne dü- Ribbentrop, Sovyet hükilmeti ile 
şündüğü malum olmamakla beraber, Baltıkta ve Balkanlarda Alman -
bu emellerin Von Ribbentropa bir Rus menafii üzerinde tesir icra ede
emrivfilci olarak arzedilmcsı mfun- cek bir itilaf ve ihtimal askeri bir it-

Kremlin sarayında bir dine verile -
cektir. Dineye Von Ribbentrop, Fo
erster, Alınan büyük elçisi ve diğer 
Alman şahsiyetleri davetlidir. Rus 
davetlileri arasında Molotof, Potem
kin, Luvoski, Kanasof ve Vorosilof 
vardır. Stalinin de gelmesi muhte -

kün görülmektedir." tifak elde etmek ümidini beslemekte-

Almanyanın Gayreti dir. 
Times gazetesi şu satırlar1 ilave Von Ribbentrop, bütün bunları el-

meldir. 

Saracoğlunun Temasları 

ediyor: "Almanya ayni zamanda de ettiği takdirde, Hitler, Polonya. 
hem Moskova ile müzakere etmekte, nın haritadan silinmiş olduğunu ka. 
hem de Türkiyenin itimadını kazan- bul etmek ve Almanya lehine müs· 
mak için gayretlerinin iki misli art- temlekelerde tadilat icrası vaadinde 
tırmaktadır. Hitlerin Berline dönün- .bulunmak suretile muh:ısamata bir 
ce yaptığı ilk icraattan biri kendisi _ nihayet vermeleri için İngiltere ve 

Fransaya sulh şartları teklifi için 
kendisinde kuvvet bulacaktır. İngil
tere ile Fransa, kabul etmedikleri 
takdirde, Hitlerin Avrupa harbini so
nuna kadar idame edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas: Tür
kiye Hariciye Vekili B. Şükrü Sara
coğlu, refakatinde Cevat P.çıkalın, 
Feridun Kemal Erkin ve Zeki PoJar 
olduğu halde, dün Sovyetler Birliği 
ziraat sergisini gezmiştir. 

ne itimatnamesini veren yeni Türki
ye sefirini kabul etmek olmuştur. 

Yeni büyük elçiye askeri tazim me
rasimi yapılmıştır. 

Hitler, bu cemile ile Alınanyanın 
ithal ettiği Türk eşyasının bedelini 
ödememesi yüzünden Ankarada ha
sıl olan feci intibaı silebileceğinden 
şüphe etmekteydi.,, 

News Cronicle de şöyle diyor: 

Türkiye büyük elçisi B. Ali Hay. 
dar Akay, dün öğle üzeri Hariciye 
Vekili şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir. Bu ziyafette Ezcümle Molotof 
Voroşilof, Mikoyan, Potemkin, Deka~ "~tal~n, hiç şüphesiz nazilerin 
nozof, Lozovski, Terentiyef ve daha kendılerıne saklamakta oldukl~ı 
sair zevat ile Türkiye b .... k 1 ·ı·n-· ı Balkan ve Baltık pastalarının gemş 

uyu e çı ıt>ı dT l · · k d. · i · · t k · 
etkaAnı hazır bul t z• f t' l ım erını en ısı cın ıs eyece tlr. ,, 

unmuş ur. ıya c ın . . . • . . . 
sonlarına dog~ru S ğl M 1 Berlının dıplomatik mahafıllen-araco u ve o o. .. M 1. . . 
tof nezaket n t kl t , . tın• 1 _ ne gore, eme ın şımalınde Baltık 

u u an eaLl e ış er .:ı • • • b., t·· k h" . . dir. cı.enızmın u un şar sa ılının kon -

Akşa c··k ·· S ... 1 B .... k T" trolünü ve Romanya ile Bulgaristan m yU ru aracog u uyu ı- .. . .. 
Yatroy "d k "C . tt b uzerınde Sovyet nu:fuzunu isteye _ 

a gı ere assenoıse es,, a- . 
l · · t . t• cektır. Bu suretle Karadeniz bir 
esını seyre mış ır. .. .. .. . . 

P · 28 (AA) Le T Turk - Rus golu halinı alacaktır. Bu-
arıs, . . - emps gaze- · 

t · T .. k" h · · I .
1
. 

8
· nunla beraber, Alman diplomasisi -

esı, ur ıye arıcıye ve u ı ara- . . . 
wl b 1 akt ld w M k nın temelim de Baltık deniziyle •Ro-cog unun u unm a o ugu os o. 

Alın h 
. . . manya ve Balkanların kontrolü ar-

vaya an arıccye nazırının yem 
bir ziyarette bulunmasına tahsis et- zdusuktieşkHi~teltıı:ıepktel, ve yine bu arzu-

. ld guw b k 1 . d Al ur , ı erı o onyaya ~arruza 
mış o u aşma a esın e man- . 
larla Sovyetler arasındaki yeni mü. sevketm!§ bulunmaktadır.,,• 
zakerelerin beynelmilel vaziyette Almanyada Endı§e 
beklenilıniyen bir darbe ile neticele- Stokholm, 28 (A. A:) - "Havas,, 
nebileceğine ehemmiyetle işaret et- Berl~nden a~ına~ haberlere göre, 
mektedir. Berlın mahfillerı, Molotofun Berline 

Sovyetlerin Vaziyet i ia~ei ziyaret etm~Il!esini ve Von 

Londra 28 (AA) r· . l' t Rıbbentropun yemden Moskovaya , . . - yı ma uma . 
alan mahfillerde öğrenildiğine göre gıtmek mecburiyetinde kalmasını 

Führerin böyle bir harpte sivil a
haliye karşı amansız davranacağı 
söylenmektedir. 

Fransadaki Akisler 
Paris, 28 (A.A.) - (Havas): Gü

nün en mühim hadisesi, Paris gazete
lerine göre, Von Rlbbentropun Mos
kova seyahatidir. Moskovada neşre
dilen tebliğe göre, bu ziyaretin he. 
defi yalnız Polonyanın müstakbel 
statüsünü alakadar eden meselelerin 
hallidir. Fakat Fransız matbuatının 
düşüncesine göre, muhakkak surette 
bu r;smi sebep, görüşmeleri tek başı 
na izaha kafi gelmez. Muhakkak su-· 
rette Baltık meseleleriyle Balkanlar 
meseleleri de görüşülecektir. 

Roger Massip, Petit Parisien gaze
tesinde diyor ki: 

Failhakika Almanya bizzat kendisiııin 

menfaatleri bulunduğu bir denizde Çarla
rın ananevi siyesetlnin yeniden başlama
sına karşı lfı.kayt kalamaz. 

Fakat her vaziyette, garpta İngHiz-Fran
sız bloku ile karşı karşıya bulunmuş ol
mak keyfiyeti, nasyonal sosyalizmi gittik
çe daha ağır fedakl'ırlıklar kabulüne ve 
Almanyayı tehlikelerle dolu bir yola sok
mağa mahkı1m etmektedir. Baltık mesele
sinde görüş ihtuanarının derin ııurette te
barüz ettiği kuvvetle fahmin ediliyor." 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesin
de şöyle yazmaktadır: 

Berlin lngiliz Tayyare 
Gemisi "Ark Royal,, in 
Batırıldığını Söylüyor 

Almanların, batırddığınt iddia ettikleri 
Ark Royal tayyare gemisi 

(Başı 1 incide) best bırakılmıştır. 
cevabı verdiler: ... Deniz harbi karşıftnaa 

Royal Ark zırhlısı, vazüesi başın- Danimarka ve lsve~in vaziyeti 
dadır. Ve zerre kadar hasara uğra -
mamıştır. Almanların bu yoldaki bü
tün iddiaları, tamamiyle esassızdır 

ve Royal Ark sağ salimdir . ., 

* 

K openhag'dan gelen haberlere gö .. 
re, Alman tahtelbahirlerinin Dani· 
marka ve İsveç sahillerindeki faali
yetleri, Danimarka ve İsveç hükiı
metlerini düşündürmektedir. 

Kronprinzessin Margareta adında
ki İsveç gemisinin bir Alınan tahtel
bahiri tarafından araştırılması ve 
torpillenmiş olan gemilerinin batmış 
olmasından sonra kurtarmış olduğu 
11 İngiliz bahriyelisini teslime Al. 
manlar tarafından icbar edilmesi si. 
yasi mahafilde bir infial hissi teyit 
etmiştir. Bu mahafilde Almanların 

harp usulleri şiddetle tenkit edilmek 
tedir. 

Londra, 28 (Hususi) - Stokholm
dan bildirildiğine göre, bir tahtelba
hirin taarruzu üzerine, gemileri bat
makta olduğu sırada bir İsveç vapu. 
ru tarafından kurtatıhp alınmış olan 
11 ! .ngiliz bahriyelisi bir Alman tah
telbahiri tarafından esir edilmişler
dir. İsveç vapurunun kumandanı 
protesto etmişse de itaat etmek mPc
buriyetinde kalmıştır. Çünkü o sıra
da kara suları haricinde bulunuyor
du. 

A ncak İsveç milli müdafaa nazırı, 
Diğer taraftan istihbarat nezareti- memleketi harbe sürüklememek mak 

nin bildirdiğine göre "Royal Scep
tre,, İngiliz vapurunun müretteba
tından ancak 32 kişi kurtarılabilmiş. 
tir. Mürettebattan bir kısmı ve kap
tan gemiyi terkederlerken atılan 
gülle ile ölmüşlerdir. 

Zobraaor adındakı "Portekiz balık

çı gemisi Portekiz sahilleri açıkla. 

ııadile ticaret gemilerinin himayesi 
için kafileler sisteminin kabul edil
miyeceğini söylemiştir. 

Bütü~ bu ihtilaf mevzuları, iki ta~ 
rafın bütün hüsnü niyetine rağmen, 
yarın Sovyetlerle Almanlar arasmda 
ani bir harbe sebebiyet verebilir. 
Halbuki ne Sovyetler şimdilik harbe 
girmek taraftarıdırlar, ne de Hitler 
Sovyetlerle bir çarpışmaya mütema· 
yildir. İki taraf ta harpten kaçınca, 
aralarındaki ihtilaflı no~daları suJh 
ve müzakere yolu ile halletmiye mec 

Maiski, iki memleket arasıncla tica~ h.ayretle karşılamrşlardır. Sovyetle -
ret müzakereleri 'açılması hakkında- rın Baltık denizi üzerinde emelleri
ki İngiliz tetkikine dair olan Mosko- nin Alınanyada endişeler uyandırdı
vanın cevabını Lord Halifaksa ver. ğı tasrih ed.ilmektedir. "İyi haber alan Moskova mahtitlerl. Fon rında bir Alman denizaltısı tarafın. 

Ribb;ntrop'un günün birinde Baltıkta nü

Brükselden bildirildiğine göre, 
Kongodan Belçikaya gitmekte ola11 
posta geınisi İ?l}ilizler tarafından 
kontrol edilmiş ve vapurun dört bin 
ton kadar kalay, bakır, şeker, pamuk, 
ka'ıve vesaireden mürekkep olan ha
mulesi musadere edilmiştir. miştir. Ziyaretin Sebepleri 

Söylendiğine göre, Maiski, dl.in öğ- Moskova, 28 (A. A.) - Havas a-

hurdurlar. 

leden sonra Lord Halifaksa müsait jansından : Ecnebi mahafil, Alman -
bir cevap vermiştir. Fakat Sovyet yanın bilahare garp cephesinden mu 
büyük elçisi İngiliz hükumetinin it- vaffakıyetle yakasını sıyırması tak
hallt ve ihracat kredilerini kabule dirinde şark cephesinde çarpışmak. 

amade bulunması ve İngiltereyc mü4 çüzere şimdilik Sovyet Rusyanın bü
him miktarda Sovyet ihracatına mü. tün metalibatını kabul etmek 
saade eylınesi icap edeceğini beyan istemekte olduğu mütaleasındadır -

İşte bizce Ribenb."opun Moskova~ 
ya gidişinin hakiki sebebi budur. iki 
memleket ademi tecavüz paktını im
za ederken halle vak.it ve imkan bu

eylemiştir. lar. 
Diplomatik mahfiller Sovyet hattı Von Ribbent:ı:op ile gelmiş olan 

hareketinin ancak şimdi Moskovada Alman eksperlerinin, yani Dr. Sh-
yapılmakta olan müzakereler bittik. · murre, Von Steingrath, Gaussun 

lamadıkları ve tahmin edemedikleri ten sonra vazıh bir surette anlaşıla-
bütün meseleleri esaslı şekilde hal ve bileceğini bildiriyorlar. İyi malumat 
tesbit edeceklerdir. alan mahfiller, Von Ribbentropun 

Bu müzakerelerin bir Sovyet • Al- bütün Avrupa meselelerinin biltün 
man askeri ittifakına müncer olması - müsamaha kabul etmez - arazime
bizce varit ve mümkün değildir.Çün. sel e 1 erinin mu h teme 1 
kü evvela Sovyetlerle nazilerin müş- olarak M a c a r ve Bulgar 
terek bir harp gayesinde birlcşmele. isteklerinin,, tekrar gözden geçiril -
rine imkan yoktur. Saniyen Sovyet mesi suretile bir "barış taarruzu,, 
Rusya. emperyalist harbine girmek- teklif etmek ve Türkiyeyi müttefik
ten mümkün olduğu kada.r uzak kal. l~rin~en ayırmıya teşebbüs eylemek 
mak kararındadır. Molotof, Alman • nıy~tınde bulunduğunu zannetmek. 
Rus ademi tecavüz pa1dı münasebe- ted~rler.. Batı demokraslleri, red. 
tile irat ettiği nutukta bu nokta üze.

1 

d~tıkierı .. takdirde .. "ki, .. bilhassa 
rinde bilhassa ve ısrarla durmuş, d.un ngıliz ha~ butçesının neş
Sovyetlerle Almanların karşılıklı bir, rınden sonra ~oyle olacağı muhak ... 
askeri ittifak akdetmelerine imkan kaktır,, Von Rıbben_t~op, R~syanın 

~ .. 
1 

. t' . Besarabya hakkınakı ıstc"klerıne mü-
olmadıgını soy emış ır. zaheret teklifinde bulunmak suretile 

Almanyada Müteharrik 
Malzeme Eksikliği 

Hissediliyor 
Amsterdam, 28 (A.A.) - Telegraph ga

zetesi, Bcrlinden istihbar ediyor: 

Sovyet teşriki mesaisini temine çaJı. 
şacaktır. 

Baltık bölgesine gelince, Alman ... 
lar ve Sovyetler için m\.işterek men
faat bölgesi olacaktır. 

-0-

Hitler Ansızın 
;ıı;; 

Berlinden Ayrıldı 

Rusyamn iktısadi teşriki rnesaısını 

elde etmeyi tecrübe eylemek tasav
vurunda oldukları muhtemel ve Mo
lotof ile Saracoğlu arasında cereyan 
etmekte olan müzakereler üzerinde 
tesir icra etmeğe kıyam edecekleri 
tabiidir. Bütün mahafil, Almanlarla 
Sovyetler arasında cereyan etmekte 
olan müzakerelerin evvelce ilan edil
miş olan hat, hudut ittihaz edilmek 
suretiyle Polonyanm akıbetini tayin 
edeceğinin mümkün olduğunu beyan 
etmektedirler. Bu mahafil, Rusların 
yakında işgal edilmiş olan bütün a -
razide Sovyetlerin sistemini tatbik 
etmek suretiyle Polonyada bütün 
nasyonalist nümayişleri boğacakla

rını ilave etmektedirler. Diplomasi 
mahafili, Von Ribbentropun Mosko
vaya gelmesinin Selterin muvasala
tına benzemekte olduğunu ehemmi
yetle kaydetmektedirler. 

Almanya, Sovyet Rusyanın mü -
talebatını kabul etmek mecburiye -
tindedir. 

* Londra, 28 (A. A.) = Dün gece 
Maiski, hariciye nezaretine giderek 
Lord Halüax ile görüşmüştür. 

ittifak Şayiaları 

fUz mıntakaları tahdidi tekll!lnde bulun- dan iyice araştırıldıktan sonra ser-
================================================ mak niyetini güttüğünü öğrenmiştir. Hal

buki politik bürpda Jdano"v ımıpu, Bal
tıkta nilluz mınt:tkaları taksiminden bah
sedilmesini katiyen istememekte ve Rus
ların Riga körfezine hııkim Tallin limanı, 
Ossel, Dagoe ve Moon adaları gibi birinci 
sınıf deniz üslerini hiç kimse ile payb'!
mamaları icap ettiği fikrinde bulunmakta
dır." 

Journal gazetesinde Saint Brice 
diyor ki: 

"Bugün ortaya çıkan vaılyet şudur: 

Sovyetler Birliği Çarlık imparatorluğunun 
eski siyasetini mümkün olduğu kadar ge
niıs- mikyasta yeniden ele almak için Al
manyarun içinde bulunduğu sıkıntılı vaıi
yetten istifade etmek istiyor." 

ltalyan Gaıetele·ri 
Roma, 2.S (A.A.) - Havas: İtalyan 

gazetelerinin Moskova miizak~releri, 
hakkındaki mutaleaları, şaşkınlıktan 

nişane vermektedir. Gazeteler, mü
talea serdinden ictinap ediyorlar. 
Şimdiki vakayi hakkında tarafgi

rane veya şahsi bir mütalea mahiye. 
tinde telakki edilecek her türlü tel
mihlerde bulun.maktan da çekinmek
tedirler, 

Bun unla beraber İtalyan gazetele

ri, ilk sayfalarında ecnebi payitaht
lardan gelen ve Moskova görüşmele
rinin vaziyetin manzarasını pek zi
yade değiştirebileceğini bildiren ha
berleri neşretmektedirle!'. 

GazeteJer, Fransız komünist fır • 
kasının feshine büyük bir ehemmiyet 

atfetmektedirler. , ' TAN 

Hükumet 
Fevkalade 
Salahiyet 
lsliyecek 

Ankara, 28 (TAN Muhabiri bildi. 

riyor) - Vekaletler, ihtildrla mü

cadele için hazırlanan "Milli i.ktısa
dı koruma. kanunu projesi,, üzerin. 

deki tetkiklerini tamamlıyarak Tica
ret Vekaletine bildirı:rıişlerdir. Öğ· 
rendiğime göre, b u kanun projesi, 
sadece ihtikarla mücadele gayesini 

istihdaf etmeyip lüzumu halinde ve
ya seferberlik vukuunda iktısadi ve 

mali mevzuat dışında fevkalade ted
birler alabilmesi için hükUınete ge

niş salahiyetler temin eylemek mak
sadını da gütmektedir. 

Bu salahiyet cümlesinden olarak 
hükumet, her türlü istihsal v e istih-

Jak maddeleri üzerinde spekülasyon 
yapanlardan 500 lira ile 20 bin lira 

arasında para cezası ahnması, satı

lan malın musadere ooilmesj ve bu 
hallere teşebbüs eden kimselerin ti ... 

caretten menolunması gibi cezai mü

eyyidelerin tatbikine derhal teves. 

sül edebilecektir .. 

Bir Sovyet 
Gemisi 
Daha 
Batırıldı 

(Baş tanfı 1 incide) 
10 kilometre garbında Zavad:ı istas .. 
yonunu Raovts'i Mosvisa'yı ve San 
nehrinin membaları mıntak::ısında 
Sianki istasyonunu işgal etmiştir. 

Kızılordunun diğer bir takım lata-
1arı da, garbi Bielorusya ve Ukrayna 
ar azisini, Polonya ordusu bakayasın. 
dan temizlemiye devam eylemiştir. 

* Muhtelli kaynaklardan verilen ma-
himata göre, Rus kuvvetleri bir ta. 
raftan şarki P rusya hududuna, diğer 
taraftan Macar hududuna muvasalat 
etmişlerdir. 

Havas muhabiri Rus .. Macar te~ 
masının evvelki gün Lovocne'de vu. 

ku bulduğunu bildirdiktan sonra te
ması şu şekilde anlatıyor: 

"İlk temas, ::ıiddeUe yağan bir kar al~ 
tında ve otomobil fenerlerinin ışığı saye· 
sinde Albay Kutzuk'un kumandasındaki 
Sovyet mümessilleri ile Albay Kunery'nin 
kumandası altındaki birçok Macar zabl~-
leri arasında vukua gelmiştir. 

Sovyet zabiti, Kı1.ılordu namına kendi .. 
Fevkalade ahval zuhurunda her sini takdim etmiş ve Macar zabitlerine 

türlü iptidai maddelerin istih sal ve hududun PolonyadaKi kısmına vaziyet et
mekte olduğunu bildirmiştir. Mücamıele

satışları ve nakil işleri, b ilumum ti- kArane bir hava içinde bir toplantı yapıl-
cari müessese ve teşkilatın .faaliyeti mışbr. Her iki taraftan tebrik hitabelet'l 
devletin kontrolüne tabi tutulabile- trad edilmiştir. Sovyetler, "yeni Macar 

1 
cek, icap ettiği takdirde bazı madde- komşuları ile iyi münasebetler idame et-

Almanyadıı elde bulunan mütehıı.rrik 
ınalzemenin eksikliği kömür nakliyatını 
son derece müteessir etmektedir, bu ise 
Almanyanın kömür ticaretini izaç etmelc
tedir, halbuki bu ticaret sayesinde Alınan 
lktısadiyatınm mümkün <l1duğu kadar nor
mal seviyesinde tutulacağı ümit edilmek
te idi. İhracata tahsis edilmiş olan kömür 
stoklarının azalmasına mahal vermemek 
üzere kömür istıh':• kini mümkün mertebe 
tenkis etmesi Alman halkına ihtar edil
miştir. Alman kömürü, bilhassa 1ta1yaya, 
Şimal ve Bel.kan memleketlerine gönde
rilmektedir. 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajan ... 
sı, Hitlerin bugün Amiral Raeder ile 
birlikte ansızın Vilhelmhavene gitti
ğini bildirmektedir. 

Sovyetler Sofyayo 
Sefir Tayin Ettiler 

Londra 28 (A. A.) - Daily Mail j 
gazetesinin, diplomasi muhabiri, 
Moskova hadiseleri hakkında müta -
lealar yürüterek şöyle demektedir: 

Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klise 

itleri yapdn·. 

1 
lerin satışları doğrudan doğruya dev-

1 let tarafından yapılabilecektir. 

Bugün, bu ·gibi hususatı derpiş e

den bir kanu n mevcut olmadığından 

mek arzıısunda,, olduklarml beyan et-
mişlerdir. 

Bu sabah, iki taraf hudut hattında mü~-
terek bir istikşaf yapmışlardır." 
Diğer taraftan Rus kuvvetleri öte ve be

ride kalan Leh kuvvetlerini toplamaktt
dır, 

Buna mukabil, Almanya gıda maddele
r! ile sair emtila ithal eylemektedir. Ma
amafih dahili şeralt, '.mubısavver plfm da
hilinde Almanyanın harici ticaretini nrt
tırmağa muvaifak olabileceğinde şüphe

ler uyandırmaktadır. 

Sofya, 28 (Hususi) - İki seneden. 
beri münhal olan Sovyet sefirliğine 
35 yaşında bir genç olan Rus diplo. 
matı Levrentiev'in tayini için vuku 
bulan istimzaca Bulgar hükumeti 
muvafakat cevabı vermiştir. 

"Paris, Londra ve Romada Von 
Ribbentropun Moskovada yapmakta 
olduğu müzakerelerin Bitlerin bir 
(sulh taarruzu) için hareket noktası 
olacağı ve bu taarruzun her an ya -
ptlması rnuhteme1 olduğu tahmin 

TAN Matbaası • lstanbuJ 
Telefon: 24310 

j milli iktısadı koruma kanunu layiha-

' 

1 ~l halin icaplarına ~öre devletin bu 
ı ışlerle meşgul teşkilatının tam ve a-

~•-•ı•••••••••" 1 henkli bir şekilde çalışmasını temin 
için her türlü idari tedbirleri nefsin-

de toplamış bulunacaktır. 
Ticaret Vekaleti, projeyi onu • 

müzdeki günlerde Başvekalete vere
cektir. 
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Dün Dik ilide Yeniden 
Yedi Zelzele Oldu 

Felakete Uğrayan Halk Yağmur Altmda ve 
A<;ıkta Olup Çok Sıkmtı Çekmektedir 

İzmir 28 Tan Muhabiri bildiri -
' yor) _ Son yirmi dört saat zarfında 

Dikilide yedi zelzele olmuştur. Bun
lardan altısı üç saniye sürmüş ve ha
fU geçmiştir. Sabahleyin 6,30 da his
sedilen zelzele, 11 saniye devam et
miş, çok şiddetli olmuştur. Bu arada 
4 ev yıkılmış, bir kaç duvar devril
miştir. 

Sabaha karşı Bergamada da ikisi 
hafif, biri şiddetli olmak üzere üç 
zelzele duyulmuş, geçenki hareket -
lerle çatlayan binalardan bir kısmı 
yıkılmıştır. Geceki zelzeleler en bü
yük tahribatını Dikiliye bağlı Yahşi 
köyünde yapmıştır. 

Burada otuz ev tamamen yıkıl -
mıştır. Kızılay tarafından gönderil
diği bildirilen 500 çadırdan şimdiye 
kadar yalnız 332 si gelmiştir. Bun
lardan 317 si Dikilide kurulmuş, 15 i 
de Kabakum kö~üne gönderilmiştir. 

Halbuki; Bergama kazası ile di
ğer köylerde binlerce vatandaşımız 
açıktadır. İki gündür devam eden 
yağmurlar felaketzedelerin vaziyet -
lerini güçleştirmiştir. 

Kızılayın çadır sevki işini sürat
lendirmesi lazımdır. Havalar adeta 
kış denebilecek kadar soğuk ve yağ-

Geçenki hareketle yıkılan Dikili 
murludur. 

fınnı bugün yeniden yapılmıştır. E
ğer sabaha kadar yeni bir zelzeleden 
yıkılmazsa yarın ekmek çıkarmağa 
başlayacaktır. 

lzmirde Şiddetli Yağmurlar 
Devam Ediyor 

f zmir, 28 (TAN) - Burada on iki 
saattenberi şiddetli yağmurlar yağ -
maktadır. Heyelan tehlikesinden 
korkulmaktadır. 

Geçenlerde Ödemişin Adagide 

r 
BORSA 

Londra . 
Nevyork 
Parlı 

Mlllno 
Cenevre 
Amstttdam 
Berlfn 
Brültııel 
Attna 
Sotnı 

Praı 
Madrfd 
Varson 
8idaı>f:lte 
BOkree 
Belırad 
Tokohama 
Stokholm 
lolo.kon 
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T<lrk borc:u 1 pe,ln 19.30 

1 

l 
ESHAM VE TABVD.AT 

Türk borcu II peıin 19.275 

..) 

nahiyesine bağlı Adagüme köyünün 
altı kilometre şimalindeki Mezarlık-

tepede çadır kurmu~en sele kapılıp 
ölenlerin hüviyeti tesbit edilmiştir. 

Bunlar, Adagüme köyünden Süley -
manla kardeşi Mehmedin aileleri ef-

radıdır. Süleyman askere gittiği, 
Mehmet de tesadüfen köye gitmiş 

bulunduğu için kurtulmuştur. Boğu
lanlar şunlardır: 

Mehmedin kansı Ayşe, çocukları 
11 yaşında Salih ve 1 yaşında Recep, 

Süleymanın 12 yaşındaki oğlu İsma

il, 3 yaşındaki kızı Ayşe ve 11 yaşın
daki oğlu Recep. 

O"vey Oğlunun 
Oğlunu Zehirlemiş 

Hendek, (TAN) - Kocadöngel ko
yünde Batmanoğlu Mehmedin karısı 

Fadime, öldürmek kasdile yemeğe 

zehir katıştırmaktan maznunen tev
ki! edilmiştir. 

Bu yemeği yiyen övey oğlunun 

karısı Ayşe ve beş aylık çocuğu Dur

sun hastalanmışlardır. Dursun ölmüş 
Ayşe kurtarılmıştır. 

BULMACA 
BUGÜNKÜ BULMACA 

1 . z 3 4 5 6 '1 8 9 10 

1 

SOLDAN SAGA: 

ı - Bir vilayetimiz. 

2 - Antalya taraflanndattır. 

3 - Unlu bir yiyecek - İçilir. 

4 - Bir yarımada - Tabaka. 

5 - Garp değil - Meydan. 

6 - Bir arz kıtası - Aranmaktan emir. 

7 - Sakanın bir hecesi - İsim - Gümilı. 

8 - Siz - Bir vapur - Bir nota. 
9 - Bir zamir - Dolanmak. 

10 - Nihayetsiz. 

YUKARDAN ASAGI\ 

1 - Mana:alda bulunur - Bir harfi de· 
flşlrse son olur. 

2 - Bir yanmada - Bir harf. 
3 - Bir nehrimiz - Bir harf. 
' - Bir yarımada - Ütü AletL 
5 - Alınan parası - Aletler. 
6 - Bir da~ - Bir hayvan. 
7 - Bir harfi değişirse uyu olur - Bir 

ıart edatı - Bir vilayetimiz. 
8 - Bir sorgu kelimesi - Bir vilAyeti

mlz - P)t nc\a. 
9 - Sayfalar - Bir harf. 

10 - Teeddüp - Bir har!. 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
lık Muhamman 

teminat bede il 

58,50 
28,150 

51,37 

84,38 

780,00 
380,00 

684,90 

1125,00 

Haseki hasta han esine alınacak 6000 metre tülbent. 
Karaalaç müessesau Sıtır pavyonuna bir vinç ve otopsi 
binaıına bir adet demir araba müb11ya\ın. 
Karaağaç müessesatına alınaC'ak altı adet iç ve dış kam
yon tekerlek lflst ili. 
Tamiratı miltemadiye aıneleıılne yaptırılacak yollar için 
alınacak 300 .r.ı:t Kum. 

74,40 992,00 Tamiratı mutem adiye ameleslne yaptırılacak yollar için 
64 kamyon yevmiyesi. 

236,25 3150,00 Beylerbeyi iskele meydanının parke inşaatı için lüzumu 
olan 30.000 parke to~ı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukndn yazılı işler ayn ayrı açık 

eksiltmeye konulmu~tur. İhale 16-10-939 Pazartesi günü s:ıı:ıt 14 de Daimi Encü• 
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamell\t MfüHlrlüğü kaleminde görü
lebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gUnU muayyen sa-
atte daimi encümende bulunmaları, (7820) 

ilk Muhammen 
teminat bedeli 

73,62 

102,14 
331,94 

38,25 

283,88 

48,11 

981,50 

]361,75 
4425,75 

510,00 

3785,00 

641,40 

* * 
Haseki hastahanesine 939 mali yılı için alınacak 5 kalem 
Deval Ampül. 
İtfaiyeye almaca k 21 kalem malzeme. 
İtfaiye amir ve efradı ic;in yaptırılacak 413 çift Cizme ile 
35 çift Fotin. 
Feriköy Türk mezarlığı ihata duvan inşaatı için alınacak 
170 M3. Taş. 
Karaağaç müessesatı memurini sıhhiye ve fenniyeel De mOı 
tahdeminine yaptırılacak elbise, kasket, gömlek vesaire. 
Üsküdar itfaiye ıarajının elektrik tesisatının yaptırı,lması. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat mi kdarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı a
cık epiltmeye konulmuştur. İhale 2·1Q-9S9 Pazartesi ıünü saat H de daimi enci\· 
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelfıt Müdürlüğü kaleminde görüle
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz vP.va mektuoları ile ihale ıriinfı muayyen saatte 
daimi encümende bulunmaları. (7336) 

TAN 

lıtanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

300 beygirlik dizel motörü grubu kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 17200 lira ilk teminat]. 1290 liradır. Kapalı zarfla ek· 
siltmesi 9-10-939 Pazartesi günü saat 15 de vekllet satınalma Ko. da 
yap!lacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. "313,. "6536,, 

* * 
Esklşehirde yapılacak inşaata muayyen günde talip zuhur etmedigın· 

,den yeniden kapalı nrfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 74,426 
lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 liradır. Kapalı zarfla eksıltmesi 2.10.939 
pazartesi günü saat 15 de Ankararla M. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname ve proje ve keşif evrakı 375 kuruşa adı geçen 
komisyondan alınır. İhaleye gireceklerin bir hafta evvel Hava müste. 
şarlığı altıncı şubeye müracaatla vesika almaları 18.zımdır. İsteklilerin 
kanunun 2 ve 3 ı:ü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarım belli saatter. bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. (414) (7273) 

* * Edremit v~ Ayvalık garnizonları birliklerinin ihtiyaçları olan 550 ton yulaf ka-
pail zaı na P-kslltıneye konulmuştur. Muhammen bedeli 24,7!50 lira, ilk teminatı 1856 
lira 2~ kuru~tur. İhalesi 5.10.939 perljembe gUnil saat 10 da Edremltte Tilm satın 
almn komisycr.unda yapılacaktır. Teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona 
vermeleri, ljart.nameyi görmek ve okumak istiycnler komisyona miiracaat etmeleri. 

(434) (7391) 

* * Aşııittdıı yanlı mRddeler lnmalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şart• 
nameyi komisyondan bedelsiz alabilirler. isteklilerin belli lf{ln ve saatten bir Hat 
evvel teklif mel<tuplannı 2490 sayılı kamı nun tarif atı dahilinde ve ilk teminatla
rını havi zarfiıırını Kastamonuda Alay Sa lınalına komisyonuna vermelM"I. 

Clnıl 

Sığıreti 

Odun 

Mlkduı 

Kilo 

104,000 
1,370,000 

Tutarı 

Lira 

27,040 
23,975 

ilk teminatı 
Lira Kr. 

2038 
1798 13 . 

* * 

(442) (7443) 

ihale gün ve aaatl 

4-10-939 
4-10-939 

8,30 
8,30 

Edremit ve Bergama garnlzon1annın ununa talip zuhur etmediğinden tekrar ka-
rıalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Edremit unu 510 ton, muhammen bede
li 57375 lira ilk teminatı 4304 liradır. Berıama unu 400 ton, muhammen bedeli 
48000 lir11, ilk teminatı 31100 liradır. Eksiltme kapalı zarf uırullle Edremitte Tilm 
satın alma Ko. blıasında 6-10-939 cuma günü ıaat 10 da yapılacaktır. Teklif mek
tuplan saat 10 da "komisyona teslim etmiş olacaklardır. Eksiltmeye iştirak edecek
ler Ticaret Odasında kayttlı olmalan ıarttır. 

Şartnameyi görmek ve okumak isteyenler her giln i§ saatinde Ko.na müracaat 
etmeleri. .lü5l l7"48) 

* '* Keılf bedeH 2f!,31t lira 32 kuruş olan Ankarada Gazi olnıhı harici ıu tHisatJ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. EkıUtme 7-10...939 cumartesi günü saat 11 
dedir. İlk teminatı ı937 lira 35 kuruştur. Şartnamesi lS2 kuruıa Ankarada il. M. 
V. satın alma komisyonundan ıahnır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 uydı kanunun 2 ve S cü maddelerinde yazılı belcelerle bu ıibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından alacaktan nsikalarla bir
likte zarflanm ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar An.karada .M. M. 
V. ıatın alma komisyonuna vermeleri , (457) (7516) 

* * Sivas çırniıonunun 21 ,000 kilo sade yalı kapalı zarfla e,keiltmeye konulmuıtıır. 
Muhammeil'l>edeli 21,000 lira ilk teminatı 1575 liradır. İhalesi 11-10-939 Çarşam
ba gönli nat 16 da Sivasta tümen satınalma koaiiıyonanda yapılacaktır. Şartnamesi 
her •Ün komiıyonda cörülUr. İstekliler kanunun 2 ve 3 en maddelerinde yazılı vesi
blarla ilk teminat makbıızlarmı ve teklif mektuplannı havi olan zarfı ihale saatin-
den bir saat evvel Sivasta komisyona vermiş bulunacaklaı:dır. "47Z,. 7655 

* * 
Teetlm mahalli 

DemlrklSyı tttlim 
Pınarhlsarda gösterilecek anoarlara 

Erzakın lıml 

Gaz yağı 
Yemek tuzu 
Sadeyağı 

Bulgur 

Nohut 
P'uulye 
Pirinç 
Soğan 

Makama 

Su bidonu 
Kuru iizüm 
Beyaz Peynir 
Sabun 
Yulaf 

HaY\·an tuzu 
Kuru ot 
Kırmızı büber 
Zeytin yatı 
İrmik 

Çay 
$eke? 
Odun 
İhale tarihi 

Kilo 

4,000 
4,000 
4,000 

40,000 

20,000 
30,000 
15,000 
15,000 
10,000 

00 
10,000 
2,000 

10.000 
80,000 

3,000 
50,000 

150 
20,000 

8,000 

40 
8,000 

2SO,OOO 
9-10-939 
saat 15 

Kilo 

00 
00 

4,000 
40,000 

20,000 
30,000 
15,000 

00 
00 

Her alaya 3 adet 
00 

2,000 
10,000 
80,000 

3,000 
50,000 

1!50 
00 
00 

00 
00 
00 

10-10-939 
saat 15 

Kırklarell clvırında 

göıterllecek anbarlara 
Kilo 

00 
00 

4,000 
40.000 

20,000 
30,000 
15.000 

00 
00 

00 
on 
2,000 
00 

80,000 

3,000 
50,000 

150 
00 
00 

00 
00 

250,000 
11-10-939 

saat 15 

Vizede Tilmen Satınalma komlııyonunda pazarlıkla alınArRk enekların mlkdartıe 
eksiltme tarih ve saatleri yukarıda yazılıdır. İsteklilerin belli gün ve ııı1::ıtlerde Vi-
zede Komisyona ııelmeleri. "503,, "7843., 

,,, * 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 37 5 kuruı olan 9000 metre hl1d pyak ka

ııalı zarf usulile münakasaya konulmustur. İhalesi 18-10-039 Çarpmba günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 2531 lira 150 kuruıtur. Evsaf ve prtnemesl 170 kuru, mu
kablltnde M. M. VekMeU Satınalma komtııyonundan alınabilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vc.c;alkle teminat ve 
teklif mektuplarını ihııle saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ank:ırada 
M. M. VekAleti Satınalma koınlsyonwıa vermeler!. (498) (7787) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 370 kuruş olan on '61n metre lAcivert ku-
maı kapalı zarf usullle münakuaya konulmuıtur. fhıılesl 18-J0-939 Pazartesi gUnü 
ıaat 11 dedir. İlk teminatı 2775 liradır. Evsaf ve şartnamesi 185 kuruş mukabilinde 
M. M. Vek~leti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde (Öl terilen vesaik le ve teklif mektuplarını 

ihale ııaatlnden behemehııl bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekılleti Satın-
alına komisyonuna vermeleri. (499) (7788) 

* it 
Beher tnetrnfne tahmftı edilen fiyatı 57 5 kuruı olan t4001t metTe ga1'ardln kum:.ş 

tıpalı zarf usulile münakasaya konulmU1tur. İhalesi 17-10-939 Salı günü saat 11 
dedir. İllr temlnab 527& liradır. Evsaf ve şartnamesi 405 kuruş mukabilinde M. M. 
VekAleU Satınalma komisyonundan alınır. Ekiiltmeye ıtreceklerin 2400 sayılı ka
nunun 2 ve a cQ maddelerinde g&ıterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale paUnden behmnehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. VekAletl Sa-
tınalma komia;yonuna vermelerL (500) (7789) 

* * Tire piyade alayının ihtiya~ları oıan R0,000 kilo ı-:ığır veya keçi eti kapalı zarna 
eksiltmeye konulmuştur. İlıalesl 18-10-93 9 pazartesi günü ııaat 10 da Tirede piyade 
alay karargAhında yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,800 lira muvakkat teminatı 1035 
liradır. Ekslltmevc dreceklerln 2490 ~a•ılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde !steni-

Müfllı Refael Amon 'a Ald Sıra 
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1 Yako Franji vekili 
awkat Alkivyadis 

2 Türkiye Ziraat Ban
kası vekili Asım Sor. 
gun 

3 J ak Polikar 

4 Yako Mizrahl vekili 
Alkivyadis 

5 Ziya İnan Gör vekili 

Selim Mansur 
6 Cuya Tarango vekili 

Selim Mansur 
7 Salamon Alih vekili 

Selim Mansur 
8 İzak Gündoğan ve. 

kili Selim Mansur 
9 Mordahay Taragano 

vekili Selim Mansur 
10 Natan vekili Selim 

Mansur 
11 Leon vekili Selim 

Mansur 
12 Türki~ Şi§e ve Cam 

fabrikaları Umum 
Sosyetesi vekili Re-

800 

63,93 
10500 

4000 

3500 

4000 

270 

9850 

5000 

6000 

250 

800 

63,95 
9014 

4000 

3500 

4000 

270 

9850 

5000 

6000 

250 

bih Daldal 31275,63 135_00 
13 Gazozcu Mehmet 

Yorgancı 

14 Tamara Çikvaşvili 
15 Kurt Jurji vekili İs. 

mail Agih 
16 Süddeutsche Glas. 

vertriebs M. B. H. 

360 
10000 

1318 

360 
10000 

1318 

firmuı 549 M9 

lıtaabul lflaı Me111urluiu•dan : 

Apartman kira. 
ları üzerlnde;ı 
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İstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesince 26.6.939 tart. 
hinde iflasına karar verilmiş olan· Ref ael Amon iflAs masasına ait sıra 
defteri idarece tanzim 27.9.939 tarihinde daireye tevdi edilmiştir. 

Yukarda aynen sureti yum sıra defterine nazaran alacakları kıs· • men veya tamamen reddedilmiş veya talep ettikleri sıraya kaydedilmiş 
bulunan alacaklılar icra ve iflas kanununun (235) inci maddesine tey
fikan ya iflas kararını vere:ı mahkemeye ve yahut icra tetkık merciine 
itirazda bulunabilirler. 

İkinci alacaklılar toplanması 23. 10.939 pazartesi günü sut onda İs
tanbul adliye binasında lfla-; dairesinde yapılacağından alacaktan kıF
men veya tamamen kabul edilmi~ olan alacaklıların mezkur toplanmı. 
ya gelmeleri lüzumu ilan olunur. (20718) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet metal izabe ocağı 16-11-1939 Perşeınbe 
iünü aaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 187.50 liralık muvakkat teminat ite kanunun tayin et
tiği vesikalan ve tekllflerlnl l)'ni gün saat lf de kadar komisyon relsllğine v~r
melerl lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydanıaşada te-
sellilm ve sevk ljefliğinden dağıtılacaktır. (7674) 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGO ILANLARI 
ı - Şartııameıi mucibince muhtelif ebatta 24.000 kilo civi oazarhkla satın alı.. 

nacaktır, 

il - Muhammm bedeli (4800) Ura maTakkat teminatı 360 llradır. 
Ill - Pazarlık 2-x-939 puarteai silnil ıaat 111.SO da Kabataıta levunn ve 

mübayaat ıubeıindeki alU11 komiayonanda yapılacaktır. 
IV - Sartnamcler herıiln ıözil ıeçen ıabede parasız alınabilir. 
V - latıklilerln pazarlık için tayin edllen stin n natte ,.Uzde 7,5 ıüvenme 

paralarivle birlikte mezkilr komisyona ıelmeleri llln olunur. (7792) 

len belgelerlle birlikte ihale sQn ve ıaa tinden erİ ıeç blr ııaat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Tire4e plynde alay satın alına komisyonuna vermiş 
bulunacaklardır. Evsaf ve ljartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri, İzmir 
Tümen ve Tirede Alay satın alma komisyonlarında okunablllr. (507) (7835) 

* * C::anakkale Müstahkem Mevki bölgeslnd e 7aptırılacak tieı J>&vyon, Oç tavla, tıç 
hangar kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadılından ı>azarhtı 3-10-939 Sah gü
nü saat 11 de Canakkalede Müatahkem Mevki Satınalma komlayonunda yapılacak
tır. Muhammen bedeli 187,740 lira 11 kuruftur. Muvakkat teminap 10,638 lira
dır. İlteklllerln diplomatı milhendlıı veya mimar olmaları, olmadıkla1'1 takdirde ay
nı ev1afı haiz bir milteha1111ı lnpatın be 11ndan sonuna kadar bulunduracaklarını 
noterlikçe musaddak bir taahhilt kltıdı ne temin etmeleri, ugarl bir partide 
100,000 liralık inşa itini muvaf!aklyetle yapmıı olduklarına dair resmi bir ma
kamın tasdikini havi vesaik ibrazı ve 24 90 ıayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde 
yazılı evrakla birlikte Çanakkalede koınis yona muracantları. (508) (7839) 

* * Konyadakl kıtaatın ihtiyacı olıın 90,000 kilo kuru fasulye kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya levıı~ım Amirlikleri satın 
alma komisyonlarında istek111er okuyabil! rler. Muhammen tutorı 13,050 Ura, ilk te
minatı" 1223 lira 44 kuruştur. Eksiltme 18- 10-839 Carşamba gü!'fi saat 11 dedir. İs
tekliler sa:ıt ona kadar teklif mektuplarını Konyada Levazım amirliği satınalnı:ı 
komisyonu Baıkanlığına vermelerf. (502) (7840) 

* * Antalyadaki kıtaatın lhtiyaeı olan 422, 250 kilo Arpa ve yulafa teklif edilen fi-
yat korca pahalı ıörüldilğunden ilk paznrlığı 2-10-939 Pazartesi günü saat 15.30 da, 
ikinci pazarlıjtı 12-10-939 Perşembe giinil saat 15,30 da, son pazarlığı 23-10-939 
Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Arpa ve yulnf ljar~mesi Jspartada Til
men satınalına komisyonunda görüleblllr. Muhammen tutarı 10,001 lira 25 kuruş, 
ilk teminatı 1425 lira 9 kuruş. İsteklilerin belli saatte İsoartada komisyonda bu-
lunmaları. (505) (7841) 

* * Esk1şehlr garnizonunda hava birliklerine aid dekovil yolu fn~as1 kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuş, ihale g(}nU f~tekli çı!tmadığından ilk pazarlığı 4-10-939 Çar
şamba filnU saat 11 de Eakiıehirde Levazım AmirlllU satınıılmıı komf!;yonunda ya
pılacaktır. Keiif bedeli 28,398 Ura 88 kuruı tıır. Muvııkkat teminat 1980 liradır. t -
tekliler bu işe aid ljartname, keşif projesini Eskişehir Levazım Amirliği satınalma 
komi~yonuoda görebilirler. İsteklilerin ı;artnnmede yB7.ılı vesaik ve teminat mak .. 
budarım mezkQr ıün ve saatte Esltl§ehird• Komisyona ıeJmelerf. (504) (7842) 
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ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırc:alavınız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrılarınizi derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

.~w Her yer de pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ... 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satrnalma Komisyonundan: 
1 - 100 metre uzunluğunda yedi parça 12 X 38 X 55 eb'adında galvenizll zincirin 

3~9-939 Cumartesi günü saat 11 de açık: eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasarlanmış tutarı 1650 lira ve ilk teminatı da 124 liradır. Zincir evsafı ve 

şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım cad-

desi Alemdar Han 2 inci kattaki komisyona gelmeleri. (7300) 

M~ M. Y. Hava Müsteşarlığından: 
Ücreti Barem Kanununa göre verilmek üzere Eskişehir hava okullarına iki ta· 

bio alınacaktır. Taliplerin evrakları ile hava müste:ıarlığına müracaatları. 
"4765., "7563,. 

MÜHiM iLAN 
Memleketin her tarafın. 

da bulunan SİNGER SA
ATLERİ muhterem müşte· 
l'İlerinin nazarı dikkatine: 

Ahvali hazıra dolayısile yeni 
kataloğlar basılmıyacaktır. Ba
dema gelmiş ve gelecek Slnger 
saatlerimiz arada sırada gaze
telerle ilan edilecektir. Sayın 

mi.işterilerimJı:in siparişlerin! 

biran evvel vermeleri kendi 
menfaatleri icabı olduğu il.An 
olunur. 

Singcr saatleri mağazası 
İstanbul-Eminönü Tel: 21964 

Fatih icrasından: A1acaklı: Emine Lli~ 
leli Kemal paşa mahallesi Yeşiltulumba 

S. 39 numaralı apartımanda. 
Borçlu: Vebelciski Genç Türk S. Seyran 

apartıman. 

Eınineye kira bedelinden dolayı borçlu 
Vebelciskiye ait olup haciz altına alınan 
bir elektrik fırını bir kilim bir saat bir buz 
dolabı iki karyola iki seccade bir maden 
masa bir karyola iki ufak kaneve bir soba 
bir bakır çamaşır liğeni iki çiçek saksısı 

bir bakır mangal bir somyah minder 
2-10-939 tarihine müsadif pazartesi saat 
10 dan 12 ye kadar Lilelide Kemalpaşa 
mahallesi Yeşiltulumba sokak 39 No. apr
hmanda birinci müzayedesi ve kıymeti mu
hamminesini bulmadığı takdirde ikinci art
tırması 3-10-939 tarihine müsadif sah gü. 
nü ayni mahal ve ayni saatte ikinci arttır
maya çıkarılacaktır. Taliplerin mezlcilr a -
partımanda memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

'ır. SUPHI $ENSES 

1 tdrar yallan hastalıktan mot!!!hııısı~ 1 
~eyoğlu Yıldız ıdnem~SJ karsısı Lelt-

1..,. 11T\11rlım11n. Fakfrl~,. """"'"''· 
' ""el: 4392' , 

Her yerde ve lier zaman en liuvvetli liazır gıda Türl< fındığıdır. 

FINDIK TARIM SA Ti$ 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 

bu müliemmel gıdadan bütün memleliette her vatandaıın 

kolayhkl~ istifade etmesi için tertibat ahyor. 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ 
VAZiYETi 

BANKASI 

AK T 1 E 
KASA: 

ALT. SAFI. KLG. 15.500.355 
BANKNOT 
UFAKLIK 

OahiJdeki Muhahtrler : 
Altın Sa!i Kilogram 678.111 

ı'Qrk lirası 

Rariçt eld Muhabir ler: 
'\ltın: San kno~am 10.010.238 

A. itina tahvı'll kabil serbest 
"11ivl7Jer 
l")l~er dövizler ve borclu klldng 
"a kiyeler! 

23 EYLÜL 1939 

21.802.488. 77 
9.401.618.-
1.527 .105.81 

953.816.81 

351.142.26 

14.080.200.14 

18.331.45 

2.685.446.?9 

Lira 

32.731.212.58 

1.304.959.07 

P A S 1 F. 
Sermaye: 

thtfyat Akçesi: 

Adt ve fevkalAde 
Hususf 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde ~ilen evrak1 nıııkdfye 

K:arıunun 8 - 8 tncl maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vAld 
tediyat 

16.783.977.8 
T"ı l"ruhde edllen evrala nakdiye 

8 "ıaklyesf 

Lira 
15.000.000.-

4.217.134.25 
e.000.000. 10.217.134.25 

158, 7 48,563.-

17 .228.027 .-· 

141.520.536.-

Nişantaşında: Eski Feyzi ye Hazine Tahcllleri: ~Antlı~ tamamen slhn olarak 
flllv!!'ten tedııvtJle vuedllen 
Re~kont mukablll lllveten teda. 
vazl!!d. 

17.000.000.-

yatılı 
yat.sız 1 $1 K L 1 s E s i E~~:~ 1 

lisesidir. 'Ana, ilk, orta ve Lise kısımlan vardır. Kayıt 1 
edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

l)eru'fıde edilen evrakl nakdiye 
'"arşılı~ 

Kanunun 8 - 8 tncl mııddE'lt>rl• 

ııe tevfikan hazine tarafından 

.. ~ki tediyat 

158. 7 48.563 ....... 

17 22R.027.-
Tü rk Lfrast Mevduatl'! 

- Oöviz Taahhiidatı: 
141.520.536. 

124.000.000. 282.520.1136.-

26.670.424.37 

"enedat Cüzdanı: 
Altına tahvfll kabO dl5vf7.ler 2.793.69 

Memleketimizin en eski hususi 

' için hergün mektebe müracaat 
T elelon: 44039 ., 

1'tCAR1 SENEDAT 

F.sham ve Tahvilat Cüzd anı 
(Deruhte edilen eVT'akı nak 

A - (di:vPnln kar<;ılı~ı F.sham ve 
T ahvlllU <ltibıtr! kıvnıetlel 

q - Serbest esham ve tahvirn+ 

1R5.301.R15.:lf) 185.301.815.9 6 Diltr dl5vfaler ve alacaklı klirlng 
bııkiyelm 

Muhtelli· 

38.058.839.79 38.081.833.48 

98.248.803.16 

.-.ııııı1 ____ , ___ •Saraçhanebaşında • Horhor caddesinde---•1---•, 

HA YRiYE LiSESi 
48.745.984.07 ,_ 

7 .562.974.81 56.308.959.78 

Erkek 

Kız 

Yatıh 

Yatısız .\.vanslar: 
7.919.000.-

Ana, IIk, Orta ve Lise smıflarma talebe kaydına ba,Ianmıştır. Ecnebi lisanı ilk smıflardan 
itibaren ba,lar. Kızların yablı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek 

için mektebin hususi otobüs servisi vardır. Telef on : 20530 

'laztneye kısa ddelf ııvıı.ru 

a.ıtın ve Döviz üzerine 
"":ıhvilM Ozerine 

Hissedarlar: 

'\1uhtellf: 

11.586.74 
7.837.421.ll6 15.768.008.40 

4.500.000.-

16.497.061.79 

6m ........ : ............................ , 

T. C. ZiRAAT 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

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

, 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplartnda en 
az. SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağ1dalu 

4 

' 40 
100 
120 
160 

Adet 
,. .. 
.. 
• 

plana gö re ikl'amiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 Lba 
500 n 2,000 .. 
250 " 1,000 
100 ,, 4,000 " -1 ,, 5,000 " 

40 ,, 4,800 
20 • 3,200 .. 

DIKKAT: Hesaplan ndak i paralar bir sene lçtnde 50 lirad an aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd irde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kura la r senede 4 defa. 1 EYlfıl. 1 Bitincikanun. 1 Mart ve 1 Hazıran 
tarihlerinde cckilecektir. 

Yekfuı 470.716.531.16 Vek6n 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
hılddi % 4, altın üzerine avana % 3. 

470.716.531.46 

Sahibi ve N eırlyat MUdUrD Ha lll LOtfO 
DÖROONC O, G azetecl llk ve N e,rlyaı 

T. L. Ş. B 111ld ı{lı yer TAN Matbaası 

, . ' 
SiRKETi HA YRİYEDEN: • 

Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar tarifesi 
1. 1 O. 939 Pazar sabahından itibaren tatbik edi· 
lecektir. 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
5000 adet soba borusu 
500 " alaturka dirsek 

lstanbul Komutanhğı ilanları 
İstanbul komutanlığı birlikleri içln 42000 kilo yataklık kuru ot şerait ve nsa!ı 

dahilinde pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 30 - Eyliil - 939 cumartesi günü saat 10 
da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (7816) 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
VekAlet tercüme $Ubesine bir ingilizce mütercimi alınacaktır. Ayni zamanda !yi 

fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak imtihanda ehliyet sabit olunca bidayette ve
rilecek ücret 160 liradır. Bu ücret gösterilecek mesai lle (210) liraya kadar çıka
rılabilir. Talip olanların hal tercilmelerile birlikte VekıHete birer istida ile müra-
caatları ilAn olunur. (512) (7836) 

500 " alafranga " ,•••••••••••••••••••••••••••rlııı 
Yukarda miktarı yazılı boru ve dirsekler 30- 9-939 cumartesi gilnü saat 11 de T 1 $ BAM As 

Tophanede Amirlik satın alına Ko.da pa z:ırlıkla alınacaktır. Kati teminatı 421 bu- K 1 
ı;uk liradır. İşbu boru ve dirsekler yarı yarıya da ihale edilebilir. Nümuneleri Ko.da e e 

I görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. (261) (7837) 1 

, 'ı 

SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuv. 
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

1 

1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Plam 

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

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteırin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 

" 
5,000 ,, 

8 
" 500 ,, 4,000 

" 16 ,, 250 
" 

4,000 
" 60 ,, 100 ,, 6,000 ,, 

95 
" 50 ,, 4,750 ,, 

250 
" 

25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

~-------------------------'!------------------------~ 
talihinizi de denemiş olursunuz. 

• 

I 


