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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi ... 

iDEAL BÜRO 
lu kitap bDrolarının it çık•'-ma ~..E_•tlnl arttırmak letlyenler 
için kıu, fakat ameli fl!r kltaptır~ze u maeraflarla çok it 
nHıl çıkarılablleceilnfS'i!Seterlr. Fena ve yantıı bDro ueullerl 
yDzDnden geri kalan, hattı zarar edan veya batan mDeae1eler 
.. yılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiler! kurtarmak 

için yazılrnııtır. Fiyatı 50 Kr. 

ulh Teklifi Reddedilecekti r 
lngiltere ve Fransa Harp Hedeflerini
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Tahakkuk Ettirmiyen Herhangi 
Bir Teklifi Kabul Etmiyecekler 

Yeni Bir 
Balkan 
Antantı 

için PICin 
Romanyanın Arazi 

Fedakirlığ1nda da 

E•tonya Cümhurrei•i 

Son Moskova Itilifı 
Berlin için Büyük Bir 
Hezimet Addediliyor 

Londraya Göre, Almanya Harbin Bütün 

Ağrrltğını Tek Başına Yüklenmeğe Mecburdur, 

Moskova • Berlin Askeri Paktının imzası 

için Bütün Gayretler Boşa Gitmiıtir. 
Conatantin Paet• 

Londra, 29 (Huıuıi) - Moskovadaki aiyaai mü,ahitlerin en 
-ı çok tebarüz ettirdikleri nokta, .on Ruı - Alman anl&flDUmm u

S o y y et R us ya keri bir ittifak ile neticelenmemit olduğudur. Almanyanm bütün 
· hedefi Ruıya ile ukeri bir ittifak yapmaktır. Fon Ribbentrop'un 

Baltık Devletlerinden Moakovaya yaptığı aon aef erin bütün gayeti bundan ibaretti. 
Fakat Fon Ribbentrop bu iti batarmağa muvaffak olamadı. 

N e 1 s t i y o r ? Ve bu yüzden 40D anlafmaya, aörülen tekil verildi. Bu .,,ı...,,... 
1 a.zan: Jfl • .l.llMU'l.JIQ ~1:.1.Us:Jı. ·- ,.. .. - A 1---··- "; .. anlh talcfifi yapacak Ve bu telc)ıifin....recldİ 

takdirinde ilci taraf ty&ni Kueyaııe Almanya) yeniden ı~ S ovyet RU5Yanm son aylarda bulunacaSdan:hr. Bu iatitareler bir tehdit manumı tazammun et-
tebellür eden siyaseti şudur: melde beraber iki taraf araamda askeri bir ittifak yapddığmı 

Avrupada emperyalist devletler ara. 

Son anl"f'"'lya wöre, Pol.onyaJa Rrayancn i1gal eieceği 
arminin lıati hudutlarını göıterir harita 

sında bir harp çıkmıştır. Bu yangı
nın Sovyet Rusyaya sirayetine mani 
olmak lazımdır. Bunun için de evin 
etrafında yangının sirayeti:'ıi mene. 
den tedbirler almak lazımdır. Avru
pa yangınına karşı Sovyet Rusyayı 
korumak için ta şimal denizinden 
Hazere kadar uzanan bir Çin seddine 
ihtiyaç vardır. İşte Sovyet hükumeti, 
son günlerde bu Çin seddini kurmak. 

· la me~l görünmektedir. Almanya 
ile zahiren anlaşmış görünmesine 
rağmen bu siyasetinde metodik bir 
~urette devam etmektedir. 
Almanyanın Polonyayı istila ederek 

Sovyet hududunda yerle,mesini ön
lemek için Kızılordu Vistül boyuna 
kadar ilerlemiş ve burada yangının 
kendi topraklarına sirayetine mani 
olmuştur. ' 
Yangının Karadenize kadar inme. 

sine mani olmak için de Sovye~ Rus
ya, Romanya, Bulgaristan ve Türki
yeden mürekkep bir Balkan paktı 
wcude getirmiye teşebbüs etmiştir. 
Şimdi Moskovada esasları tesbit edi
len bu pakt imza edildikten son:-a 
Sovyet Rusya Baltık de:ı~zinden Ha
zer denizine kadar kendi hududu et. 
rafına geniş bir set çevirmiş olacak
tır. 

Fakat yangıntn sirayet edebileceği 
bir saha daha vardır ki, burası şim
dilik açıktır. 

Scwyet Ru,..anm Baltık denlzl 
sahili üzerindeki küçük komşulan Ö

tedenberi Moskovaya düşmandır ve 
her gün bir bolşevik istilasınll u~a
mak tehdidi altındadır.Fakat bu dev. 
letler ayni zamanda Sovyet Rusyaya 
Baltık denizinden yapılacak bir hü
cum için de kuvvetli birer mesnet 
vazifesini görebilirler. Sovyet Rusya
ya yapılacak bir taarruz için bu dev. 
letlerin stratejik ehemmiyetleri in
kar edilemez. 

Bu sebepledir ki, nazı Almanya 
senelerce bu sahil devletlerini elde 
etmiye çalışmış, bunlardan Litvanya 
ve Letonyadaki Alınarı azlıklan ara
sında nazi tefkilatı vücudc getirmi~, 
bu memleketlerle olan iktısadi mü
naaebetlerini onlarm üzerinde siyasi 

( Sonu Sa. 1 SU. 1 ) 

• 

göstermiyor. j -

yor .. !~ı::~s ~~~~ı~:~~:~ı~~d~~~~~~!ğ~ R ı· BEN TRO P ~Do N D u· 
ta.kdırde - kı reddedılecegı muhak. 
kaktır - bu askeri ittifak tahakkuk 
edecek mi? Siyasi müşahitler htına 

gayet sarih bir cevap veriyorlar ve y e 1 E d · ı 
~haE.~;~:~~~1~~~~:~~!~~; enı mza ı en 
:.:·:.~~=:~:~n :;~~:~:·ı:kz:.: Anlaşmanın Metnı· 

Almanya Teli Baıına 
Siyasi müşahitler son anlaşmayı 

Almanya hesabına büyük bir rnuvaf. 
fakıyetsizlik saymakta birleşiyorlar. 

Almanya, Sulh istiyor Almanyanın bu anlll§maya daya· 
narak yapacağı teşebbüsler, şimdi -
den akamete mahkumdur. Çünkü Al. 
manyanın sulh için kıvrandığı anla
şılmıştır. Fakat Almanya sulhe ka. 
vupmıyacaktır ve harbin bütün a
ğırlığını tek başına yüklenecektir. 

Alman Hariciye Nazırı Diyor ki: "iki Devlet, 

Şarki Avrupaya Ait l,lere Hiç Kimsenin 

Etmiyeceklerdir" Almanyanın harpten niçin korktu
ğu açıktır. Fakat Almanya bütün bo
yun eğmelerine rağmen bir neticeye 
varamamakta ve her şeye rağmen 

Karıfmasına Müsaade 

yapyalnız kalmaktadır. 

(Sonu Sa: 6, Sil: :!) 

Mo.kova, 29 (Huıuıi) - Alman Hariciye Nazm Fon Ribben
trop, maiyeti ile birlikte buıün Moekovadan Berline dönmüftür. 

Nazır, hareketinden evvel ltalyan Sefirini kabul ederek görüt
müttür. Ribbentrop, Moakovadan ayrılmadan önce gazetecilere 

Sovyet Rusya, Bitaraf 
Kalacağını Tekrar 
Londraya Bildirdi 

Londra, 29 ( A. A.) - lngiliz •iycui mala/illerine göre, 
Sovyetlerin Londra Büyük Elçiri B. Mai•ki çar,amba günü 
Lord Halilax·'la yaptığı mülakatta Sovyet hükumetinin bita
ryz/- lwılacağım Naz·ır~ bildirmiftir. Keza Sefir, ekonomik 
müzakerelere bQflanmtUına matul /IJltİliz teklifini Je Souyet 
hüklimetinin kabule amade bulunduğunu bilJirmi,tir. 

Bu beyanahn, hadi.eler taralınJan tekzip eclilip etlilmi
yecefi meralt eJilmektetlir. Şimdiye katlar, ve Moalıowı teb
lifine rafmen, buna inanmamak için bir ıebep görüleme
meltlMlir. 

fU beyanatta bulunmuftur: 
0 Moskovadaki ikametim yine ma

atteessüf çok kısa oldu. Bir daha se
fere daha fazla kalacağımı ümit ede
rim. İkameümin bu kısalığına rağ
men. bu iki günden çok istifade et. 
tik ve aşağıda.ki noktalar tavazzuh 
etti: 

1 - Alman - Sovyet dostluğu kati 
olarak kurulmuştur. 

2 - İki millet, hiçbir kimsenin 
şarki Avrupaya müteallik işlere ka
rışmasına müsaade etmiyecektir. 

3 - İki devlet sulhün tekrar tees
süsünü ve İngiltere ile Fransanın 
Almanyaya karıı katiyen manasız ve 
neticesiz harpten vazgeçmelerini ar. 
zu etmektedir. 

4 - Maamafih eğer harp müşev. 
vikleri bu ild memleketin idaresini 
ellerinde tutmakta devam ederlerse, 
Ahnanya ve Sovyetler birliii onla-

(Solla Sa. 1, Si. 5) 

Estonga 
Rusya 
itilafı 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği yüksek Sovyet riyaseti divanı, 
Estonya Reisicümhuru, iki memleket 
arasında bir karşılıklı yardım paktı 
imzasını lüzumlu bulmuşlll" ve bu 
husus için delegeler tayin etmişler
dir. Halk komiserleri meclisi reisi ve 
Hariciye halk komiseri Molotofla Es
tonya Hariciye nazırı Dr. Selter a. 
rasında Moskovada 24 eylfı.lden 28 
eylfıle kadar bir karşılıklı yardım 

paktı ve bir ticaret anlaşması müza
kereleri cereyan eylemiştir. Bu mü
zakerelere bir taraftan Stalin ve 
Mikoyan, diğer taraftan da Estonya 
milli meclisi reisi Uluots ve profesör 
Piip de iştirak eylemiştir. Sovyetler 
Birliği • Estonya görüşmeleri 28 ey. 
lfılde bir karşılıklı yardım paktının 
ve bir ticaret anlaşmasının imzalan. 
masile neticelenmiştir. 

Paktın Esasları 

Moskova, 29 (A.A.) - (Tass): 
Sovyetler birliği ile Est:mya cüm. 

huriyeti arasında aktedilen karşılıklı 
<Sonu Sa: 1, Sil: 1) 

Bulunabileceği 

Öne Sürülüyor 
Bükret, 28 (A. A.) - iyi 

malumat alan mahfillere göre, 
Romanya hükUmeti, B. Sara
coğlunun Moskovaya vermek 
tuavvunında olduğu plandan 
malumatta.r edilmittir. Bu 
plan, hakiki bir "bita.raflar 
bloku,, halini alacak olan "ge
nitletilmit bir Balkan Antan
h,, tetkiline matuf bulunmak-
tadır. il ....... 

Ayni mahfiller, Romanya
nm bütün Romanyalıların mu
vafakatini iıtilzam eden bazı 
arazi fedakirlrklarmı derpite 
mecbur kalabileceğini ili.ve 
ediyorlar. - •tf 

BerlinJe Balkan 
Konleranaı (?) 

Beme, 29 (A. A.) - Natio
nale Zeitunı ıazeteline ıöre, 
Molotof, Tetrinievvel içinde 
Berline gidecektir. 

Gazete, bu münuebetle Ber
linde Doğu- Cenup Avrupuı 
memleketleri hariciye nazır

larmm ilk Balkanlar bloku 
konf erann halinde toplana
caklannı bildiriyor. 

EN SON DAKiKA 

Londra, 29 (Husu i) - Roman. 
yanın yeni Başvekıri vazıfeye 

başlar başlamaz butun memleke
tin bütunliığünu korumak için ted. 
bir almı~iır. Romanya, Bcsarabya 
da dahil olmak üzere butun mem
leketin bütünluğümi muhafaza az. 
mini beslerniye devam ediyor. 

* lngiltcrede milli sayım yapıldı. 
o5 bin memur bu işle meşgul ol
maktadır. Bu sayım gtda vesikala
rı tevzilne esas tutulacaktır. 

TAN, makinesindeki husus! tertibat sa
yesinde bu siltunda her giln en son da
kika selen haberleri verecektir. Haber 
olmadıtı gün bu kısım boı kalacakbr. 
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Yazan: ômer Rı~ DOCRU L 

1 ngiliz mahafili arap dünyası

nın müttefikler da\'asına bağ
lı olduğuna dair hergün bir cok neş
riyat yapıyorlar. Ve bu da\'ayı ishal 
için aradaki bir çok anlaşamam:ı:r. • 
lıklarm ve mücadelelerin kendili -
ğinden durduğunu, bu yüzden katil 
ye kıtal hadiseleri vukubulmaz oldu
ğun~ anlatıyorlar. 

Hakikatte yakın zamana 'kadar 
Suriye ve Filistin mühim ihtilaf sah
neleri idi. Filistin ihtilafları en kanlı 
mahiyeti almış \'e iki taraf arasın • 
daki mücadele fena halde müz~ıin· 
leşmişti. . 

Suriyede de vaziyet aşağı yukarı 
ayni mahiyetteydi. Yalnız ihtilaf he. 
nüz kanlı bir şekil almamıstı. Fakat 
istikamet orayı gösteriyordu. 

Bu iki memlekette hükiim siireıı 
huzursuzluğun sebepleri mallımdur. 
Bunlan bir kaç defa yazmış olduğu· 
muz için tekrara hacet görınii~·oruz. 

Fakat bu huzursuzluğun siikıiııe
te yer vermesinin hikmeti, herhal -
de araştınlmağa değer. 

Sükunetin sebebi, iki tarafı hoş
nut eden bir anlaşma olmadığını he
pimiz de biliyoruz. O halde bugiinkii 
sükunetin sebebi Arapların tabirince 
:'ehveni şer" i tercihten başka bi!'şey 
değildir. "ehveni şer" dediğimiı: Şt'y, 
muvakkat bir zaman için, göni11 rı
zası ile değil, fakat ıztırar sevkiyle 
ihtiyar olunan fedakarlıktır. Ve bu 
fedakarlığı göze almağa saik ol:ın a
mil ortadan kalkar kalkmaz, eski \'a. 
ziyet yeniden bat ıösterir. 

Arapların, yeni \-e meçhul bir 
tehlike karşasında "ehveni ter" i ter
cih etmeleri, onların hesabına bir 
basiret eseridir. Çünkü araplann en 
belli başlı ümidi, bugünkü buhranın 
geçmesinden sonra milli emellerinin 
tahakkukuna yardım edecek va7iye
tin hasıl olmasıdır. 

Nitekim araplar geçen harl>in 
sonunda da ayni ümidi beslemişler, 
• .. - ..... • .,. • • ·~ ._.: T> •• 

defa da ayni vaziyetin tekerrilr et-
:miy~eğine inanan araplar, miitte • 
tiklerin siyasetine bağlanıyor ve bu 
siyasete bağlantılarını ilan ediyorlar 

Fakat müttefikler, bugiinkü va -
ziyeti bahane ederek, asıl huzur<;uı;. 
luğu temadi ettireceklerine onu da 
bertaraf ederlel'Se, şüphe yok ki, da
ha geniş bir, muzaherete, daha sii
rekli bir dostluğa hak kazanını~ o. 
lurlar. 

Yoksa bugünkü müzaheretin 
haklı ve samimi olduğuna inann.ak 
sadedillik olur. 

Araplann meşhur bir ~özii de .... _ 
nu:n cerrebel mücerreb .. " dir. l\lil-

nası ''denenmiş olanı denenıeğe kal
kışan ancak pişman olur.,, 

Onların miittefiklere ,·ardım \'e 
müzaheretlerini esirgemedikleri hu 
sırada bu sözü de daima hatırladık. 
ları §Üphe götürmez. Müttefikler. a
raplara, kendi hesaplarına bu sözü 
Unuttururlarsa, en isabetli hattı ha
reketi tutmuş olurlar. Çünkii ileoritle 
hu sözü arapların tekrar etmefori , 
müttefiklerin arap Alemi ile olan 
münasebetlerinin iOisından başka 
bir şey ifade etmez. 

Bir Nahiyeyi 
Seller Bastı 

İzmir, 29 (Tan Muhabiri bildiri. 
Yor) - Gece yağan şiddetli yağmur. 
lardan Ödemişin Birgi nahiyesinde 
seller mühim tahribat yapmıştır. 
Dağdan gelen seller gece yarısı na· 

hiyeyi basmış, suların getirdiği a
gaçlar evvela büyük köprülerin men. 
fezlerini tıkamış ve sonra çarşıya ve 
:mahalleye hücum etmiştir. Hüklımet 
binası, karakol sularla dolmuştur. 
Gerek halle, gerek jandarmalar a. 
ga~Iara tırmanarak kurtulmuşlardır. 

Evler, dükkaruar, hanlar yıkılmış, 5 
kişi boğulmuş, resmi dairelerin ev
rak ve dosyalarile nüfus kütüklerin· 
den bir kısmı ıslanmış, bir kısmını 
sular alıp götürmiiştür. 

Santrale yıldırım düşmüş, telefon 
direkleri devrilmiştir. Çayın mecrası 
Bozdağdan kopan kayalarla doludur. 
Tehlikeli görülen evler boşaltılmıştır. 
Mezruat harap olmuştur. Nahiy'enin 
Avlucuk köyünde de 15 ev yıkılmış
tır. Seylaba uğrıyan halka çadır ve
rilmekte iaseleri temin olunmaktadır 

ı'AN 

Tayyareler Zigfrid'in KızıLoRou 
Polonyada 

Gerilerine Sarktılar ~eni Hu~udu 
l§gal Edıyor 

Hava Filosu, Heligul and Berlin, 29 (A.A.) - Büyük Al
man karargahı tebliğ ediyor: 

3 

ClEK 
Sürpriz Modası 

Yazan: B. FELEK 

G esende sürpriz kelimt-si hak 
kında galiba Akşam gazete 

sinde güzel bir etüd okumustum. 
imzası hatırımda olmıyan bu nınka 
lede sürpriz kelimesinin Tı.irkcc kar 
şılıklan aranmakta ve kalı muvaffa 
olup kah izharı tereddüt edilmekte~ 

di. 

Bir İngiliz 

Alman Deniz 
Yakınındaki 

Bulundu Kuvvetlerine Taarruzda 
l"'aris, 29 (Hususi) - Yarı resmi 

haberlerde müttefik tayyarelerinın 

Zigfrid hattı gerisinde muva!fakı -
yetli keşifler yaptıkları bildirilmek
tedir. Lüksemburgdan verilen ha
berlere göre, dün saat on dörttenbe. 
ri Li.ikscmburgdan devamlı ve ~id· 

detli bir top sesi işitilmektedir. 

TEBLİGLER 
]edikleri zaman onnnnı bomboş bulmuştur. 
Düşman kamilen obUs parcalarlle yaralan-

. ,... ···ı• mış askerleri bırakarak orasını tahlıye et-

"Alman kıtaatı, hudut hattmın 

şarkındaki hareketlerine devam ede. 
rek 28 eylıil günü Perzem}sl şehrinin 
cenup kısmını Sovyet kıhatına tes· 
lim etmiştir . 

Bt-n de bugiin bu manası güç, 
kendi güç \'e künhü gü~ an1nsılan 

kelime~ i makaleme baslık ~ apmağa 
mecbur oldum. 

Efcn,diın! Malum~ a bugünlerde 
ben de dahil olduğum haldt- he11inıiz 

siyasi kesildik. Öyle ki; e:ı maruf si· 
yasiler bizi görseler parmak ısıra. 

cakl&r. Efendim, neler tahmin etmi
~·onız, neler görmü~oruz ve neler 
göstermiyoruz bilseniz! Gerri ah\ a
lin inkişaf şekilleri de bizim bu sade 
su~ a siyasiliğimize hız ''er mi~ or de. 
ğil ama, ne de olsa başmd.ın yukarı 

iddialara giren, yumruğunu nıasa~a 
vurup: 

Brükselde çıkan (La Gazette)in 
istihbaratına göre, Lüksembur~ hu. 
dudunda bulunan bir Alma.!\ istih
kam kıtası, Lüksemburgun karşısın. 
da kain mıntakada bulunan Remich 
kasabasında lağım tertib ıtı vücude 
getirmektedir. 

Bunun sebebinin Fransızların muh 
temel bir taarruzuna karşı koymak 
olduğu söylenmektedir. 

misti. 
Parlı, 29 (A.A.) - püyük umumi 

i karargah tebtıii ediyor: Alman Esirleri 

1 
Gece ıükilnet lçınde geçmlttir. 

Cephe hattındaki, bl lhuaa Sarr· 
brücken'ln garbındıki elemanlarımı· 
zın fHllyeti görülmOttlir. 

Parlı, 29 (A.A.) - 29 • 9 ıkıam 
tebliği: 

Sarr'ın doğuıundıkl bölgede ez· 
cümle Deux • Ponta Lı Plrm11enıln 
cenubunda düıman topçuıu faıllyet 

glSatermlftlr. 
Her iki tıraftln keıılf ve ra11t tıy· 

yarelerlnln faaliyeti kaydedllmlftlr. 

Şimoll İngılterconın snnnyi mıntaknsını.1 
tam ortasında kain Garent şehrinde bul'.J· 
nan bir iplikhanede çok heyecanlı \'C mü
essir bir toplantı yapılmıştır. Alman haı·p 

esirlerinden mürekkep yeni bir grup, asl.ı 

göreceklerini ümit etmedikleri \ atandaş-
lan ile karşılaşmışlardır. Aralarında tah
telbahıler tayfaları da bulunan yeni gelen
lerin ekserisi sivil elbı e gıymlşlerdl. 

Bunlar, 23 yaşında bulunan delikanlı
lıırdı. 

Polonyadan getirilmiş olan bir çok 
Alman kıtaatının Zigfrid hattı yakı
nında kamp kurmus oldukları haber 1 
verilmektedir. 

Londra, 29 (A.A.) - Hava neza· 
retlnln bir tebllDlne göre, lnglllz ha· 
vı kuvvetler! tlddetll bir mukabil 
hava ateılne rajjmen Hellgolınd ya
kınında Almın flloıunJ taarruz et· 
mlılerdlr. 

• Berlln, 29 (A.A.) - Gup cephe· 
ılnde, ılmdlye kadar olduDu gibi ka· 
ra kuvvetleri fHlfyetl vuku bulmuş-

Almal\vada kendllerlne soylendigine 
göre dCirUşt bir muameleye maruz kala
cnklannı zannediyorlardı. Kamp çavu~u, 

esırler geldikleri zaman nazivArl ııel!m 

vermiş olduklarını soylemiş ve "fakat hl7., 
bu itiyadt çarçabuk kokunden söküo at-

i tık." deml&tlr. 

Alman Tayyareleri 

Bu sabah burada saat 11,20 de 
düdükler tehlike işaretini vermişler
dir. Bu hal, saat 11,50 ye kadar de
vam etmiştir. Düşman tayyarelerin. 
den hiçbiri, payitahta yaklaşmamış, 
ve Faris halkı hiçbir top sesi işitme· 
miştir. 

İskoçya üzerine Almanların hava 
taarruzu vuku bulmamıştır. Bu ha
ber, salahivettar mahafilce tekzip 
ediliyor. 

Şimali !ngilterede bir mühimmat 
fabrikasında bir infilak vukua gel -
miştir. 15 kişinin öldüğü ve 4 kişi. 
niıı varalandığı söylenmektedir. 

Son Harekat 

tur. 
Bir hıva muhuebeal ean11ında 

Vlsaemburg civarında bir Fran:snı: 

tayyıresl ve Oı"ıbrueck civarında 

da bir 1 nglllz tayyaresi dDtUrllmUt· 
tür. 

Berlln, 2t (A.A.) - Bllyllk Al· 
man karuglhı tebll6 ediyor: 

i Polonyanın Prqtestosma 

Parls, 29 (A.A.) - Polonya buyuk el
çisi bugün Fransız hükümetınc nşn:ıdaki 
protestoyu \ermiştir: 

Polonya de\'let ve milletinin mukaddes 
haklarını işitilmemiş bır tarzda nakzeden 
ve Polonya cümhurlyetı topraklarını iki 
miltearrız de\ lct lehine taksim eden 28 ~y

lül tarihli Alman - Sovyet anlıışmnsı ö
nünde, bUUln beynelmilel \ ecıbeler ve her 
türlü insani ahlfık hiçe sayılmak surctıle 
ynpılan bu tavsifi kabul etmez hareketi 
en katı bir şekilde protesto ederim. 

Altı lnglllz harp tayyareel. bu H· 

bıh Helgolınd yakınlırındı Al,;.an 
deniz kuvvetlerine neticesiz bir ta• 
arruzdı bulunmuftur. Alman ıvcı 

tayyereleri, guba dojjru gl!rütJ!rin
de bunların yolunu keamlftlr. Kı11 

_eli en bir uharebı: oJmuı Y.~ bu al-
tı ınglıız harp tlyyarealnden beıl ...,._ ı.... :ı.-t.-..ı.ı. "'"'" 01ıJ.:rc' ı ... , .. ,. .. -
denlze dO~UrillmO•tUr. tini hiçbir zaman tanımıyacak ve ddva ı-

·------- .... nın dogruluğundan aldıf:ı kU\ vetle toprak-
dıman altında kalmı~tır ki Frnn!!lz kıtaa- ı lnn miltcnrrızlardan kurtulacagı ve meş-

' ru hakları tamamen iade edileceği güne 
tı hedefe doğru bftyCik bir fhUyaUa iler- kadar mücadeleye devam edecektir. 

Varşovada bulunan Polonya kıtaa. 
tının hareketi bu akşam başlıyacak 

ve ihtimal iki üç gün sürecektir. Öy
le ki, Alman kıtaatının şehre girişi 
iki teşrinievvel tarihi için derpiş o. 
lunmuştur. Şehirdeki sivil halkın ia
şesini temin için icap eden tedbirlere 
tevessül olunmuştur. 

Modlin kalesi ve Alman topçusu. 
nun ve hava kuvvetlerinin bombardı 
mantarı neticesinde kayıtsız ve şart
sız olarak teslim olacagını bildirmiş. 
tir. Bu te$1imin şartları tesbit oluna· 
caktır. Modlin kalesinde takriben bir 
iki yüz subay, otuz bin asker ve dört 
bin yaralı vardır.,, 

Moskova, 29 (A.A.) - 29 eyllıl 

tarihli Sovyet tebliği: 
"Dünkü harekat neticesinde, Kızıl. 

ordu kıtaları, Graevo, Tchıjev, Me
jiretchie, Krenjek, Maloılytch, Prz. 
emysl ve Ustrzyki'yi almışlardır. 

Garbi Bielorusya ve Ukraynada 
temizleme harekatı devam etmekte· 
dir. Beş Polonya süvari alayı esir 
edilmiştir. 15 ton alınmıştır. Kru. 
kenitza mıntakasında muteaddit Po
lonya mı.ifrezeleri dağıtılmıştır.,, 

Macar • Sovyet hududu 
Hayasın hususi muhabirinin bil. 

dirdiğine göre, dün sabab Polonya -
Macaristan hududunun resmen ge
zilmesinden sonra, Voloc ile Tavone 
ar.su»ndald tünoldo mÜnAkale yeni· 
den tesis edilmiştir. Hududun diğer 
noktalarında. da Sovyct v~ Macar 
subayları arasında buna müşabih te. 
maslar vukua gelmiştir. 

Macar Nazileri Hükumete 
Ren'den Moselle'e kadar olan cephede Deniz HGıkimiyeti Müttefiklerde Hücum Ediyorlar 

sCikunet hCiküm surmekte devam ediyor. (A A ) ! 
Diler taraftan teeyyüt ettiğine gore, diln Lo d 29 (H •) - AI 1 Budapeşte, 29 , . - Iavas a· 

Moselle mıntakasında Fransız kıtaatının n ra, U8Usı - n•an man tahtelbahirinin batırmış oldu jansından: 
yaptıgı taarruz hareketi muvaffakiyetle tahtelbahirleri hakkında verilen ha- ğunu söylemişlerdir. Parlamentoda nazilerin şefi Hubay 
netfcelenmişür. Bu muvaffaklyet yalnız berlere göre bunlar sistematik Sll - Tokyoda ikıbeti hakkında endi~e tarafından hükumet aleyhine yapılan 
toprak kazandıran ve esir alınmasını ınu- rette İngiliz adalarından uzaklara edilmekte olan Empress Of Russia hücumlardan dolayı Macar siyasi ma 
~ip olan bir muvaffaklyet değildir. Ayni. tardedilme'ktedir. Bu tahtelbahirler, h fil' d b' b h 1 k h" vapuru, üç gün teahhürle bu sabah a ın e ır ne ze uzursuz u u-
zama~da ~ransız kumandanlığı bazı tlıblye cimdi yalnız İskandinavya cel"'ubi k' .. kted' H b T 1 k' · 
prensıplerıni muvaffaklvetle tccrübe e•- :.- . ' . '. iyi bir vaziyette Yokohamaya gel • um surme ır. u ay, e e ıyı 
mek imkAnını da bulmuştur. Bu taarruzun Amerika ve ,Japon sahıllerınde faa- mi§tir. "Fırkalar mütarekesi,, ne riayet ct-
mCisait bir ıekilde cereyan etmi:ı olması, liyet göstermektedirler. Salahiyet - Birincisi Bergen açıklarında. i _ memiş olmakla itham etmektedir. 
geçen harpte alınan tecrübelerin milkem- tar deniz mahafilinde beyan edilcli • Naziler, bundan böyle parlamento. 
mel surette tatbik edildiğini tesblt eyle- g~ ı'ne go"re bu hal İngı'lı'z donanma~ı- kincisi kereste yüklü Alanjern adlı li . . k "' nun faa 'yetme iştıra etmiyecekler· 
mistir. Hedefi bilhassa küçuk bir orman ı d · ı d k' h.k. . t' i .k 1 vapur ingı'ltereye kereste gotu"ı·u"r 
l n n enız er e ı a ımıye ın ı mu • - dir. Zabıta, Macar nazileri hakkında o an Fra,nsız taarruzundan evvel Fran ız . . . . . "" 

topçusu çok şiddetli bir topçu hnz.ırlııtı etmış olmasının bır netıcesıdır. ken torpillenerek batırılmış. uçüncti zulüm ve iğtisafı reva görmektedir 
yapmıştır. Bu menlleri işgal eden Alınan Nyland adındaki İsveç kargosu - bir Norv~ vapuru da torpile çarp - ve siyasi umumi af, bizim fırka mcn-
ilcri karnkolları öyle şiddetli bir bomb:ır- nun mürettebatı, gemilerini bir Al. mıştır. ~uplarına tatbik edilmemiştir. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
Almanya harap etlilen bir memlelrefte ya,ayan 
15 pıilyon Polonyalıyı da balemek mecburiye
tindedir. 

* 

- Sen görürsün! Nah! Sura~ a 
~·azıyorum. Eğer üç güne kadar de
diğim çıkmazsa! diye bar bar bağı
ranlarımız da çok arttı. 

Bunların arasında bir sınıf \'ar 
ki; gfıya bir biiyiik kehanet yapıyor
muş gibi: 

- Sen görürsün! Yine bir sffrpl
riz karşısında kalacağız~ diye kera • 
met satıyor. 

Bunu gazel gibi ağızd!tn söyle • 
yenler olduğu kadar bencileyin ma
kaleler yazıp "dünya yine yeni yeni 
sürprizler karşısında kalacaktır ,, 
diye karilerine sanki malumat \'eren 
muharrirler de \ar. 

Lakin bunlara soran olmuyor mu 
ki: 

- Efendim! Anladık bir sürpriz 
olacak! Çünkü zaten politikanın 

harman zamanındayız. Lakin silnri
zln olacağını haber \•ermek niye ya. 
rar? Hüner onun mahiyetini bildir -
mektir. Çünkü efendim; biz fikir 
diye ma\'al dinlemeye o derece 
itiyat hasıl etmiş bulunuyoruz ki; e
ğer maval yerine fikir serdederle:rse, 
adeta tedir~in oluyor, midemiz bo -
zuluyor, kötü kötü teftih1<'r rıkıvor 

:r • ' 
hulasa böyle bir şeyi yadırgıyoruz. 

Lakin ne de olsa hazan insanın 

aklına da gelmiyor değil. Biitiin b; 
kerametler tıpkı: 

- Tayyare piyangosunun bıı 

keşidesinde birine büyük ikrıtmi~ e 
çıkacak! Derneğe benzer. Runu ht-r
kes biJir, hüner bunun hangi numa· 
raya çıkacağını bilmektir. 

Onu da bilen ne seninle görüşUr, 
ne benimle! 

Onun için biz yine maval dinle. 
meğe devam eder dururuz. 

Belediyelerde Yapılan 

Maaı Zamları 

Kabul Edilmedi 
Ankara, 29 (TAN) - Barem kanununa 

göre beledıyeler ve hususi idarelerce ha
zırlanan kadrolar Dahılıye Vekaletine gel
mege ba&lamıştır. VckAlet yaptıiı tetkik
lerde bu kadrolann bazılarında maaş zam
ları görmCiştür. VekAlet bu kabil kadrola
rı eski vaziyete uyar bır şekilde yeni o -
reme göre t...nıim etmektedır. 

Bu Ay Ücret Alamıyacali 
Memurlar 

9 Her Hitler DanzigJe •öylediği nutulıta Alman· 
yanın gizli bir .Uala kullanacağından bah.etmifti. 
I ngiliz gazetelerine göre, bu •ilahın a.lı atar1 
yoktur. Çünkü bu .ilahın mahiyeti l•panya dahili 
harbinde anla,ılmıfh. Alman tayyareleri, Gene. 
ral F ranko hesabına, cümhuriyetçilerin hatlan 
üzerinde uçtukça attıkları beyannamelerde ute
•iri müthi, olan yeni ve gizli bir •ilahın kullanı
lacağından,, balı.ediyor ve bu .ilahın te•'im ol
mıyanlara karıı derhal kullanılacaiını bildiri· 
yorlardı. 

Cümhuriyetçiler, bu •ilaha aldırmamt$lar ve bu 
aizli •ilahtan e•er görünmemişti. 

• 
• 

AmerikRd3 va~yan 50.000 Polonyalı Fransaya ~tmek 
ve harl,t- i:tirak etmek üzere kafile kafile hareket ede. 
cckh•rdh·. 

* lapanya hükumeti, ltalyanın Madrit Seliri Gene-
ral Gambara'ya, General Franlıonun Akdenizi 
harp •ahcuından uzak tutmalı hıaıuundaki arzu
•unu tekid etmiıtir. Gerelı ltalya, gerelı l.panya 
nın bu hanı.ta birlf!filı bir •iyaet tutmalarının 
kararlaıtırıldığı anlQfılıyor. 

Ankara, 29 (TAN) - Devlet dairelerin
de ücretle çalışan memurlardan bazıları 

halen muvazzaf bulundukları vnzi!eler
den evvelkı hizmetlerin! tevııik ettirem • 
diklerinden dere elerı it oldukl rı V -
kliletçe t yın cdılememl t r. Bu ebcpt 
bu ayın onunda ücretler nl alanııy lc
lardır. Bu gibi nıemulara n\an ol rak b r 
miktar para 'ermenin kabil olup olm dı 1 
maliyeden sorulmu~. menfı ce ap Iınm _ 
tır. 

* So\'~·ct Birliği kıtnıannın Polonya topraklarını işgal 
ctm,•lerincf.-n ır.onra Macaristan ile Romanyanın arası 
bir ha.vli d'..izeldl ve iki taraf, ekalfu·etler meselelerini 
lıullctınl'k lüzumun~ hissettiler. 

* Her Hitlerin halihazırda bilhaaa iki me•ele ile 
mf!fgul oltluğu anla,ılıyor. Birincui me.ai arka
da,Ian arıuınJalıi ihtilafları bertaraf etmelr. 
/kinci•i Lehi.tan maele.ini taliye etmek. 
Lehistanın tak.imi .. rtuında memleketin ziraate 
elverifli olan en büyülı lrumı Ru•yaya geçmiı ve 
cüz'i bir lıınnı Almanyaya lıalmıfhr. Bu yüulen 

• * Amı1trrdamdan verilen haberlere göre, Almanyada ha. 
~·at halen tam kollektivizm bahsinde o der~e radikal 
dcei13lkliklt-r giistermektedir ki eğer böyle gider ise bu 
kollektivizm pek yakında Sovyetler Birliiindekl reji-
mi dah; geçecektir. Ruhr'dan gelen yoleulann anlattık
larına göre, şimdilik mekteplerde, fabrikalarda ve nas. 
yona) sosyalist teşekküllerde her türlü kantinlerin ya. 
v:ış ) ava~ genişletilmesi suretlle, bir kollektif iaşe sis· 
femi hazırlanmaktadır. Bu kollektlf iaşe ılıteml, pera
kendeci dilkkiinlann kaldınlmuı ile itmam olunauk. 
tır. Perakend~i dükkanlar. yerine büyük matazalar 
tesis edi!ecek ve bu biiyilk mağazalar nazi teşekkülleri, 1 
cıtiimle ''N. S. W!' nasyonal sosyalist hayır eemi~·eti 
tarRfındım idare olunacaktır. 

lzmir ihracatçıları 
Bir Birlik Kurdular 

İzmir, 29 (A.A.) - İhracatımızı 
daha muntazam bir hale ::okmak ve 
hariçteki fiyatları kor.trol edebilmek 
için teşkili kararlaşmış olan ve ni
zamnamesi Ticaret Vekiı.letince tas.. 
dik edilen İzmir kuru yemiş ihracat. 
çıları birliğı illcteşrin 939 dan itiba. 
ren faaliyete geçecektir. 

Bu birliğe dahil olmıyan tüccar ih
racat yapamıyacaktır. Birlik piyasa
da nazımlık vazifesi de yapacak ve 
icabında birlik kararları haricinde 
piyasayı dı.işürecek şekilde hareket 
edenler için bir kara liste hazırlıya
bflecektir. 



iNGİL TERENİN iÇYüZü 

Gaz Maskesi Kıvrımı 
Saç Modası Rev.ı.çta 

1 NGİLTEREDE baş gösteren 1 ikna edememiş, bin zahmet çektikten 
yeni saç modasının adı "Gaz sonra yaptığı cihazı kabul ettirebil

maskesi kıvrımları,. dır. Bu modayı mişti. 

TAN =-======================= 30 - 9. 939 

TAKSIM Sinemasında 
İkinci hafta devam eden ve herkes tarafından takdirle beğenilen 

Ü M 1 T ŞARKiSi 
C Neıidei Emel 1 

Türkc:e sözlü - Arapc:a şarkılı. Müstesna mevzulu aşk ve heyecan 
filminde yegane ses kraliçesi bülbüller bülbülü 

ÜMMÜ G ÜL S 0 M 'ün 
Kıvrak, lahuti sesini işiteceksiniz. Bugün ı ve 2.30 da tenzilatlı matinelet 

Seanslar: 1 - 2,30 - 4.30 - 6,30 akşamları 9 da 

RADYO 
A NK A RA RADYOSU 

TOrkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Po~talan 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 K~s. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1~195 Kca. 20 Kw. 
T A P Sl.70 m !14!>R f{('~ ?n J< w 

Cumartesi, 30. 9. 1939 

icada saik olan amil, gaz maskeleri. Miralay Swinton da t :mki 1914 te 
nin baştan geçen bir kayışı bulun- icat ettiği halde, icadı ancak 1916 
masıdır. Kadınların saçları ortadan şubatında tecrübe olunabilmişti. tn. 
taranmakta ve bu suretle bu kayışa giltere hükumeti, bu defa bu çeşit 
yer verilmekte, kayış sağdan ve sol. gecikmelere sebep olmamak için her 
dan yapılan kıvrımlar arasında kal- tedbiri almıştır. 

, 
HAYATINIZDA BlR ÇOK GOZEL FiLiM GöRMOŞ OLABlLIRSlNlZ, FAKAT : 

13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
13.55 Türk müziği (Gelin havalarından 

örnekler) : Sadi Y:ıver Ataman, 14.00 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 14.10 Müzik (J)ans müziği - Pi.), 
15.00 - 15.30 Mu7Jk (Sen oda müziği. İb
rahim Özgür ve Ateş Boceklerl). 

maktadır. * * B ÜTÜN İngiltere, her gece zi-

G AZ maskesi kullanmak adeti, !iri karanlık içinde yaşa-

İngilterede o kadnr yayıldı makta ve bu karanlık akşamdan sa· 
ki, mahpuslar bile onsuz kaçmıyor. baha kadar devam etmektedir. 
lar. Geçenlerde bir İngiliz mahpus, Karanlıkta sokağa çıkanlar ya bi
hapishane duvarlarını tırmanırken ribirlerine, yahut lam\:>a direklerine, 
gaz maskesini de unutmamı' ve onu ağaçlara veya kum keselerine çarpı. 
da taşıyarak kaçmıya. uğraşmıştır. yor ve bu yüzden bir çok sokak ka· * zaları oluyor. 

INGİLTERE hükumeti, tngil· Hükumet bu karanlığı tadil et. 
terede Almanya hesabına ca- meyi diışünmektedir. Fakat evler ve 

susluk yapanlar bulunduğuna inan. mağazalar eskisi gibi karanlık kala
dığı için askerlerin otellerde ve u- cak, yalnız sokakları biraz daha ay_ 
mumi yerlerde askerliğe ait konuş- dınlatmak imkanları aranacaktır. Hü 
malardan çekinmelerini tamim etmiş kumet sokaklara beyaz çizgiler çize. 
tir. Bu yüzden her yerde şu levhaya rek yol göstermiye yardım etmek is
tesadüf olunuyor: "DuvarlarL"l ku- temiştir. Kadınlar beyaz çantalar ta
lakları var!,, ve şu sözler okunuyor: şıyarak, beyaz çoraplar kullanarak 

kazalara imkan vermemek istiyorlar. 
"Umumi yerlerde, otellerde ve sa. 

irede düşmanın işine yarayacak ko
nuşmalar oluyor. Düşmanın casus 
şebekesi geniştir. En masum sözler, 
büyük bir felakete sebep olabilir.,, 

ROMANI BUTON DONY A DiLLERİNE çevrilmit 25 milyondan fazla basılan 

KAÇ AK KORSANLAR 
CTOM SOYER 'in MÜTHiŞ MACERALARI • Fransızca sözlü ve büt ün renkli> 
Şaheseri Kadar Güzel • Heyecanlı • ve Harikulade Bir Film Görmediniz. 

Ayrıca: FOKS'un en son dünya ve muharebe haberleri 

Bugün ı· p E K Sinemasmda Bugün saat 12,45 ve 2.30 da 
tenzilatlı matine 

~------------------•----r_. ______________ , , ______________________________________ , 
İki gündenberi L A L E Sineması 

Zevke susayan, dansı seven müzikle mest olan yüksek bir halkla 
doludur. Çünkü: 

FRED AST AiRE GİNGER ROGERS' in 
en son ve en mükemmel eserleri olan 

BRODVAY SERE NADi 
Bütün güzellik ve ihtişamı ile sezonun birinci zaferini yaratıyor. 

İlave: En son METRO JURNAL ve RENKLİ MİKİ 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı halk matineleri ,, ............................................................ , ...... ,_ 

18.30 Program ve memleket saat ayan. 
18.35 Milzik (Küçük orkestra) Şef: Necip 
Aşkın: 1 - Vilhelm Vacek: Marş, 2 -
Dohnanyl: Düğün valsi, 3 - Erich Trapp: 
Füjisa'nın etrafında müzik sesleri - Fan
tezi. 4 - Carlo Thomsen: Dua, 19.10 Türk 

müziği (İnce saz fazlı-Uşşak faslı), Safiyı 
Tokayın iştlrakile - Celtıl Tokses. 20.00 
Memleket sant ayarı, 20.00 Temsil, 20.40 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 21.00 Türk 
müziği. Okuyan: Muzafler İlkar. Çalanlar: 

Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam. 
1 - Küçük Osman Bey: Müstear pe:ırevl, 
2 - Müstear beste: (Gönlll ey mahı ru AS

kınla aram etmede geldi), 3 - Müstear 
şarkı: (Görsem seni ben ey derdi rlına), 
4 - Dede: Milstenr şarkı Gönlümü ben
detti ol mah), 5 - Reşat Erer: Keman tak
simi, 6 - Rahmi Bey; Mustear şarkı (Gel 

ey saki şarabı tazclcndlr) , 7 - Mustafa 
Çavuş: Müstear ııarkı (Beğenirsen al ya
nına), 8 - Şakir ağa: Müstear şarkı (Ey 
tuti), 9 - Mtistear yürük semai (Sana dil 
mahıtabanım), 10 - Küçük Osman Bey: 

* 1 NGİLTEREDE bulunnn Çek-

Işıkları yalnız zemine aksettirecek 
yeni bir cep feneri hazırlanmaktadır. 
Bunun sokaklarda kullanılmasına 

müsaade edileceği anlaşılıyor. Fakat 
bu da ancak kati lüzum hissolunduğu 
zaman kullanılacaktır. 

* 
I Bugün SAKARYA Sinemasmda _ 30SENE 

Müstear saz semaisi; 21.40 Konuşma, 21.55 
Müzik (Neşeli müzJk (Pl.), 22.00 Konuş
ma (Ecnebi dlllerde), 22.30 Müzik (Dans 
müziği - Pi.), 23.00 Son ajans haberleri, 
Ziraat, Esham - TahvllAt, Kambiyo-Nu
kut Borsası (Fiyat), 23.20 (Cazband - PL), 
23.55 - 24.00 Yarınki Program. 

lerden 1100 kişi Çek lejyonu· 
nu teşkil için gönüllü yazılmışlar. 
dır. Bütün İngiliz imparatorluğunda. 
ki Çeklerin 30 bin ki~ilik bir kuvvet 
teşkil edeceği tahmin ol:ı:myor. A
merikadaki Çekler de bunlara iltihak 
edeceklerdir. 

1 NGİLTERE hükfımeti, yeni 
bir sayım hazırlamaktadır. 

Gayet güzel, meraklı ve büyük iki film birden 

1 SOVEYŞ FEDAiLERi 
ANNA BELLA - TYRONE POWER 

tarafından Fransızca sözlü büyük film 

2 -- V A H Ş 1 O R M A N L A R D A 
Balta girmemiş ormanlarda geçen meraklı ve şayanı hayret Macera 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Zelzelenin Kati 

Bilançosu 

İngilterede bulunan 10 bin Avus. 
turyalı da bir lejyon teşkil ederek 
harbe iştirak etmek üzeredir. 

Bu sayıma yerli, yabancı, herkes iş
tirak edecektir. Bu sayım, gıda vesi
kaları dağıtmak icap ettiği zaman e. 
sas tutulacaktır. Sayımı 65 bin me
mur yapacak, sayım güaü her eve 
bir beyanname verilecek, beyanna. 
me doldurulacak ve ertesi gün nu -
maralı bir kart mukabilinde teslim 
edilecektir. 

_llflj-------"" Bugün ~-------~ 
Reçetesi 

İzmir, 29 (Tan Muhabiri bildiri· 
yor) - Bugün İzmirde iki, Dikilide 
üç, Çeşmede dört zelzele daha oldu. 

Zelzele hakkında hüktımetçe yapı. 
lan istatistiklere göre 27 eylıll öğle. 
ye kadar İzmirde bir, Urlada iki, Me· 

nemende 2,'Bera:amada 262 ve Diki· 
uae c;,v e Kı::.n!E:,q y .Ll\mıu~, .c~~~.s· 

• G ÜNÜN birinde İngiltere hü-
kumetinin de vesi;ca vermi. 

ye lüzum görmesi muhtemel olduğu 
içiıı,:hükumet, seksen milyon gıd:ı ve
sikası hazırlamıştır. Bahis mevzuu 
olan gıda maddeleri (tavuk, av eti, 
balık müstesna olmak üzere) et, yağ 
ve şekerdir. 

Herkese bir numara verilmesinin 
sebebi, tahliye yüzünden başka ver
lere gidecek olanlara kolaylık temin 
edilmesidir. 

lngiltere Bütün 

ihracatımıza Talip 

MI L L i ve ALEMDAR 
Sinemalarında 

C AS U 5 ?,.. 
BQf rolde: JEAN MURAT 

K 1 R 1 K HAYAT 
BARBARA STABWIYEK • HERBERT MARCHAL 

.Battanbata heyecan, aşk ve maceralarla dolu iki taheser 

mada 31, Dikilide 316 ev otunılanu. 
yacak hale gelmiş ve Bergamada 61, 

Dikilide 627 bina tamame!'l harap ol· 

muştur. 

İzmirde bir, Menemende bir Vt. 

Yakında milli sayım yapılacak, on
dan sonra vesikalar dağıtılacaktır. 

Vesika defterlerinde 25 kupon var. 
dır ve her kupon bir h::ıftalık gıda 
maddelerini temin etmektedir. Ku
ponlar renk renk olduğu için kolay. 
lıkla ayırdediliyor. Kuponlnrın renk
lere ayırdedilmelerinin sebebi, her 
yaşa mahsus gıda maddelerinin &y
rılmış olmasıdır. Altı yaşını ~cçmiş 

olan çocuklara, büyüklerden farksız 
vesikalar verilecektir. Fakat altı ya. 
şından küçüklere yarı tahsisat ve
rilmektedir. Ağır el işleri yapan er. 
kekler ve gençlere diğerlerinden da. 
ha fazla et ayrılıyor. Denizciler, yol
cular, misafirler için de ayrı vesika. 
lar verilecektir. Hafta içinde kulla
ntlmıyan vesika iptal edileceği için 
vesika toplamıya imkan yoktur. 

Fransa ve İngilterenin piysafarı
mızdan külliyetli mal çekecekleri 
söylenmektedir. Dün İngiltere ile iş 
yapan büyük bir firmamıza Londra
dan bildirildiğine göre, Türkiyeııin 

ihracat mallarını almak için Londra
da hayli ilerlemiş görüşmeler ya -
pılmaktadır. İngiltere hükumeti, dev 
lete mensup bütün sınai müesseseıe_ 
rine Türkiyenin ihracını serbest bı
raktığı mallarile lisansa tabi tuttuğu 
malların kısa bir zamanda mübayaa 
edilmesi için angajmanlar yapılma
sını tavsiye etmiştir. İngiltere hüku
metinin bu tavsiyesi üzenne sınai 
müesseseler ve büyük İngiliz firma
ları mallarımızı satın almak için cid
di hazırlıklara başlamışlardır. 

- ..................................... & 

Dikilide 55 kişi hafif, Bergamada 3, 

Dikilide 13 kişi ağır surette yaralan

mıştır. 

Lokantalarda yemek yiyenler 
vesikalarını lokantalara devretmek 
mecburiyetindedirler. • 
H ARP çıktı çıkalı İngilter~_de mu 

cltler çoğalmış, bunlar duşmanı 
yere serecek icatlarını h:.ikümete bil
dirmlye başlamışlardır. Bu mucit 
bolluğu, hükumetin, her icadı, tetkik 
etmesine mani olmamakt.:ı. ~ilakis, 
her icat azami dikkatle tetkik olun
maktadır. Sebebi hükumetin geçen 
harp sırasında yaptığı bir hatadır. 
Geçen harp sırasında tankı icat e. 
denler bunu hükumete tanıtmakta 
çok büyük güçlüklere uğramı~lardı. 
Bu defa buna imkan verilmemekte· 
dir. 

Geçen harpte Almanlar, bu gibi 
mucitlerin fikirlerinden çok büyük 
istifadeler temin etmişlerdi. Krupp 
Mineniwerf er adı verilen iki pusluk 
bir top, kolaylıkla bir yerden bir ye. 
re götürülüyor ve 50 pandüllük bir 
mermi 450 yardalık menzile gönderi. 
üyordu. Bu top, siperlerde bulunan 
lngiliz askerlerini son derece rahat
sız etmekte idi. 

İngiliz erkanı harp zabıtleri bu~a 
::ıir çare bulunmasını istecli!er. Wıl. 
!red Stokes namında bir İngiliz bu· 
oa bir çare bulmuştu. Fakat aylarca 
:ığraştığı halde İngiliz makamatını 

Romanya ve Almanya 
ile ticaret 

Romanya ve Almanya ile yent ti
caret anlaşmaları yaptldığı, İngilte· 
re ve Fransa ile mevcut anlaşmalara 
göre muamelelerin artacağı hakkın. 
da piyasalarımızda dolaşan yeni ha
berler vardır. Fakat Romanyadan ge
lecek ticaret heyetinin hareketi te. 
ahhur etmesinden bu memleketle ye
ni bir anlaşma yapılmasının da ge. 
çikeceği tabii görülmektedir. Alman· 
ya ile evvelce yazdığımız gibi kısa 
vadeli bir temdit anlaşması için gö. 
rüşmeler henüz bitmemiştir. Şehri. 
mizde bulunan dış ticaret reisi Bur
han Zihni bu işle meşgul olmakta ve 
Almanya ile iş yapan tücc:ıı !arımızla 
temas etmektedir. Almanya kliring 
sisteminden maada serbest dövizle 
de mal almak istediğini alakadarlara 
bildirmiştir. 

1 hracat muameleleri 
Dün yeniden bazı memleketlere 

ihracat için muameleler başlamıştır. 
İngiltereye kuş yemi, Fransaya fın. 
dtk, Viyanaya tütün, İtalyaya yu
murta, Mısıra güllaç satılmı~ ve ıh. 
racat beyannameleri verilmiştir. fs. 
veçe tuzlu kuru yirmi bin kilo ko
yun derisi yüklenmiştir. Sovyetlerin 
kil05u 94 • 95 kuruştan aldıkları 500 
bin kilo tütiklerden başka bir kaç 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyet hizmet otomobili ve otorsikletıerinde kullanılmak uzere arı ı:ıuuo 

çoiu 2000(; litre benzin açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 12-10.1939 
perşembe günü saat 15 te yapılacaktrr. Benzinin tamamının muhammen kıymeti 
3200 liradır. Muvakkat teminat 240 liradır, Taliplerin ayni gün ve saatte müdüri. 
yetimiz binasında kurulu komisyona şartnameyi görmek için de Ş. 3. mudürlüğiine 
müracaatları. (7619) 

Bundan başka Bergamada 5, Diki.. 
lide 41 olmak üzere zelzeleden ölen

lerin sayısı 46 kişidir. 

Muğlada zelz ele 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyet için azı 45000 çoğu 60000 kilo meşe oaunu açııc eıc!lııtme suretıyle 

alınacaktır. Eksiltme 12 _ 10 • 939 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 
Odunun tamamının muhammen kıymeti 900 liradır. 
Muvakkat teminat 67 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin ayni gıin ve saatte müdüriyetimiz binasında kurulu komisyona ııart-

KUSURSUZ 

BiR TENE 
Malik ol
mak için 

Muğla, 29 (A.A.) - Dün gece saat 
10 da şiddetli bir yer sarsıntısı ol • 
muştur. Hasarat yoktur. 

lnegölde çöken bina 

İnegöl, 29 (A.A.) - Geçen zelzele-
nameyi görmek için de Ş. 3 müdürlüğüne müracııatları (7668) 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyet 3uabatiyle karakolların tcshini için a:ı:t 150 çoğu 200 ton kok kömü

rü açık eksiltme suretiyle almacaktrr. Eksiltme 12-10-939 perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. Kömürün tamamının muhammen bedeli 4400 
liradır. Muvakkat teminat 330 liradır. 

T;ıliplerin ayni gün ve saatte müdüriyetimiz binasmda kurulu komisyona 
şartnameyi gönnek için de Ş. 3 miıdürlüğıine müracaatları. (7667) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
4958 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalem ilitı tersimiye 16-10.939 pazartesi 

rünü saat (l~) de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmu$tur. İlk temind 
(372) liradır. hteklilerin ilk teminatı yatırmak, sartname ve nümuneleri görmek 
üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okula müracaatları. 

İsteklilerin mezkUr ııünde eksiltmenin yapılacağı Yüksek Mühendis mektebin-
deki komisyona ııelmeleri. (7860) 

Sıvas iskan Müdürlüğünden : 
1 - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonuna getirilecek su tesisatına kapalı 

zarf usulü ile talip çıkmadığından 20-9. 939 tarihinden 20-10-939 cuma günü saat 
on beııe kadar bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur, 

2 - Keeif bedeli 39128 lira 17 kuruştur. 
3 - Bu işe ait yapılan proje, keşif fenni ve hu!lusi şartnameler Ankarada iskan 

Umum Müdürlülü ile İstanbul ve Sivas İskan müdürlüklerinde rörülebilir. 
4 - Tcmi.natı muvakkate bedeli 2934 lira 67 kuruştur. THH 
5 - Temınatlarını malsandığma yatırmaları pazarlıktan bir saat evvel komi~. 

yona vermeleri mecburidir. (7791) 

parti daha mübayaa etmek için An· 
karadan lisans müsaadesi gelmiştir. 
İç piyasalardaki satışlar kısmen nor
mal olnrak devam ediyor. Yiyecek 
ve yem maddeleri üzerinde fiyat dü
şüklüğü devam etmektedi.r. Yemük 
arpalar 3,22 - 3,26 kuruşa, sarı mJ
sır 3,25, yulaf 3,25, susam 11,20, 
mercimek 6, çalı fasulyesi 11,30 ku
ruşa düşmüştür. Dün 23 bin kilo iç 
fındık ve 20 bin kilo kabuklu fındık 
yüklenmiştir. P amuk fiyatları kilo 

başına ve iki hafta evveline nazaran 
5 - 7 kuruş yükselmiştir. Adana kı. 
lavland 37, İzmir akala 39 kuruştur. 
Yerli Adana 32 kuruşa verilmekte. 
dir. 

Kalay geldi 
Amerikadan gelen Amerikan Ex· 

port vapuru piyasamızdan yapılan 

mühim miktarda kalay siparişlerini 
getirmiştir. Gelen mallar pazartesi 
çıkarılacaktır. Kalay fiyatlan altı 

liraya düşmüştür. 

SEMERESi • 
NI VERMiŞ 
BiR GÜZELLiK REÇETESi. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 
siyah benlerinden ve açık mesamele-
rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla-
nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
genç kadın rollerini oynamıya mu
vaffak oluyordu.(Pancreatine ile tas. 
fiye edilmiş) saf biraz süt kremasını 
yine tasfiye edilmiş biraz zeytinyağ 
ile karıştırınız. Sonra bunu iki kısım 
saf krema ile tekrar karıştırınız. Ec· 
zacınız bu halitayı ihzar edebilir. Fa
kat az miktarda olacağı için pahalı
ya mal olur. Halbuki yağsız beyaz 
renkteki Tokalan kreminin terkibin
de musaffa zeytinyağı ile istihzar e

dilmiş bu kremadan vardır. Cildini. 
zi besler, beyazlatır ve gençleştirir. 
Yukarda resmini gördüğünüz genç 
kadın bize yazıyor: "Tokalan kre-

minin 3 günlük istimalinden sonra 
cildim açık, taze ve güzel oldu". Te
nin güzelliği için yağsız Tokalan kre-
mini tecrübe ediniz. Bugün milyon

larca kadınlar dünyanın her tarafın. 
da her sabah muntazaman Tok'.llon 
kremini kullanırlar. Müsmir netice. 
leri garantidir. 

den müteessir olan ve henüz inşaatı 
ikmal edilmemiş olan büyük bir be

ton bina bu sabah burada vukua ge. 
len zelzeleyi müteakıp göçmüştür. 

İnsanca zayiat yoktur. 

MESUT BiR NiŞAN 
MERASiMi 

İstanbul hfıkimlerlnden ve divanıharbi 

ürfi ile karargahı umumt C. T. Azasından 

mütekait Vehbi Torunun kızı Falına Miz
yal ile Üsteğmen P. Şükrü Kıvılcımın ni

şan merasimi dün Kadıköyünde Şifada ıs 

numaralı köşkte yapılmıştır. İki tarafa sa
adet dileriz. 

Şehzade başı il\ 

FERAH Sinemada 
, Telefon: 21359 

1-ATMACA 
CHARLES BOYER 

PIERRE RICHARD WILM 
2 • MASKELi " 5 11 LER 

Bu hafta İstanbul sinemalarının 
Muvaffakıyet, muzafferiyet ve 
izdiham rekorunu kırıyor. 1 
Gündüzleri devam seansları, su-

are 8,10 da. ' , 
-İSTANBUL ŞEH iR T IYATROSU -

~~l~~'.""~~~ ı DRAM KISMI 39-9-939 Cu-IJ martesi akşamı saat 20.30 da 
ROME O • JÜLYE T 
İstiklAI cad. KOM EDi kısmında 

i K i KER E iKi 
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T AN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Senı 
g Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
100 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, g; 
8,5 liradır. Abone bedeli pesindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 Jruruslult 
pul illvesl lbımdır. 

,e1ıu~:•xıı1444!J;f• 
Propaganda 

" KUtahyı mebuıu Sadri Erteme ., 

Sen, kendilerine şu mahut pıo
paganda mevzuu etrafındaki 

düşüncelerimi dinlettiğim belki otu. 
suncu mebusumuzsun. Hepiniz, birer 
birer, bana, ve dolayısıyle benim gi
bi düşünen bir çok kimselere yerden 
&öfe kadar hak verdiniz. 

Meclis kürsüsünde, o düşünce -
leriıı müdafaasını yapacağınızı vaat 
ederek, bizi beyhude ümitlere dii • 
§Ü.rdünüz. Fakat bilmiyorum neden, 
l>lze, b~ davanın müdafaasını yaın
pnızı dınlemek, ve muvaff akıyeti -
aıizi alkışlamak daha hala kısmet 
olmadı. • 

Bize hak vermiş bulunan me • 
llmslarmızın en samimisi olduğuna 
hı.andığım içindh ki, cılız bir ümitle, 
fakat kuvvetli bir ihtiyaçla tekrar
ladığım bu hitabı d·a sana tevcih edi
"Ol'Uln. 

Eğer, propagandanın, . bugünün 
!diinyasmda, ne emsalsiz bir ·. silah 
Dlduğunu isbata; ve bu sili.hm bu • 
güne kadar, onu meha;etle k ulla
n.anlara neler kazandırdığını sayını
Ja kallaş1rsam, dünyanın yuvarlak • 
hğından hiç kimsenin h aberdar ol -
ınadığını zanneden, ve bu, ezeli ha
kikati yeni bir keşif gibi ortaya ko
:.van meczuplara dönerim, 

Zira artık bilmeyen yoktur ki, 
faraza Almanya, koskoca Çekoslo -
vakyayı, koskoca Avusturyayı, bu 
keskin silahla fethetmiştir. Faraza 
Sovyet Rusya, Polonyamn dörtte ii

çfi? ~· tanklan ile değil, radyoları 
0

ilc 
fstıla etti. Bugün ilan edilmiŞ bulu
nan harp, Majino ile Zigfrit arasın
da değil, Berlin, Londra, Roma ve 
Paris radyoları arasında devam edi
yor. Ve bugün artık: ''Lafla peynir 
gemisi yürümez!" vecize~i, peynir 
gemisini bile yürütemeyenlerin lafı
dır. Bombardımanın yıkamadığı is
tihkamları, söz yıkıyor. Orduların 
istila edemediği dimağları sözler 
fethediyor. Ve milletler, siyaset kav
vlarını, cephane depolarından zi ya. 
G.e, lugat kitaplarını harcayarak ka· 
~anıyorlar. 

Bu yüzden, propaganda, hem kı -
hçtan keskin, hem de kıldan ince 
bir sanat haline geldi. 

Akla gelmedik vasıtalara baş vu. 
hn propaganda erkanıharpleri, or -
du erkanıharplerine iş düşürmeden 
nıuharebe kazanryorlar: Bunlan, ve 
lıunlara benzer bir çok h akikatfori 
hepimiz biliyoruz. Fakat maalesef 
lllilyonlara mal olan radyomuz bil~ 
hala beyati lpeşrevi çalıyor. 

b Fransız akademisyenlerinin kurdu Al-
ert Bayet'yi tanırsın. İnce zekAlı Fransız 

lllilletinin propaganda isinde ne saşırtıc1 
bir maharet ıösterdiğini de blllrsin. Buna 
rağmen, Albert Bayet, cılız bulduğu Fran
'1z Propagandasının elebasılarıru şöyle it
ham ediyor: .. 

- Siz, vatana ihanet ediyorsunuz!" 
Halbuki, İngiliz milletine: 
•- Filanca geminizi batırdık! İnanma2-

tanız hükılmetinizden sorun!" diyen "Nil
renberg,, radyosu, bu ithamkar propagan
danın milsbet bir tesir yaratabileceğini u
mamaz. 

Fransız milletine: 
•- İngilizler dövüşecekler: Fakat son 

ll'ransız neferine kadar!" diyen Berlin 
radyoııu, fasit muradına eremez. 

Fransn:lar, "Berlin,, radyosundan "Mar
ee;yyez,, i, ve "Laypzig,, radyosundan Ziı
frid'de ölen Fransız zabitine yapılan' mu
tantan cenaze merasiminin tafsilfitını din
lerken, Almanyaya sempati duyamıyor. 

Zira bütün bunlar, yıllardanberi yorul
muş olan o usta Alman pı;-opagandacıhırı
nın tesirsiz ve basit buluşlarıdır. Hatta 
bilakis, hakiki maksadını zerre kadar giz
liyemiyen bu çıplak propaganda, hedefini 
değil, sahibini vurur. 

Fransız zekAsı, bu tesirsiz propaganda
lara mukabele ederken iblisane bir maha
ret gösteriyor. Meselli' dün gece, Parls 
radyosundan, Françoi~ Rosay'ın sesini, 
belki sen de duymuşsundur. Fevkalade 
güzel nlmanca konuşan bu sevimli yıldızın 
~evirdiği sesli filmler, son yıllarda, Alınan 
ruhunu U k<Skünden fethetmiş olan çok 
lnu,·af!ak g~erlerdir. Şimdi, Paris radyo
lllndan., kendisini Adeta aşkla seven Al-

(Devamı 6 ıncıda) 

Sovyet Rusya-jAlmany~ 

HITLER 

R us - Alınan münasebetleri. 
nin son aldığı şekil, k:.zıl 

ihtilal ile nazist ihtilalin biribirile 
imtizaç edip etmiyecekleri mese
lesini ortaya çıkardı. Bu iki mem
l&ket arasındaki en mühim mese
le, anlaşmanın biribirinden çok ay· 
n gör ünen iki şef ve iki rejim a
rasında yapılmasıdır. Fakat iki ta
raf arasındaki bütün ayrılığa rağ
men benzerlik noktaları da vardır. 

Evvela iki tarafa hakim o~~ın şef. 
leri ele alalım: 

Hitler ile Stalin arasında çok bü· 
yük bir ayrılık vardır. Hitler, ke
limenin her manasile kendi ken
dini yetiştirmiş bir adamdır. Sta
lin ise "Lenin"in şakirdidir. Hit. 
ler partisinl,siy.aaetini, .muvaffakıye 
tini, kendi kendine imal etmiş ve 
bugün Almanyanın şefi, peygam. 
beri ve anahtarı olmuştur. Stalin i
se, daha fazla işliyen bir işin ba
şına geçmiştir. Bu yüzden Stalin, 
ihtiyatla ve adım adım harekete 
mecbur olduğu halde, Hitler doğ
rudan doğruya hedefine yürümüş· 
tür. 

İhtimal ki, vaziyetin şartları da. 
ha· başka bir şekil de almış olsay
dı, bu iki adam, karakterleri do. 
layısile, ancak bu şekilde hareket 
ederlerdi. 

S talinin en belli başlı vasıf
ları sabır ve sebattır. Bu 

iki vasıfta bir harikuladelik yok· 

işbirliğini 
Hazırlıyan 

Amiller 
Yazan: 

W alter .Duranty 
Nevyork Taymisin bu muharriri, on bet seneden· 
beri Rusyada ikamet etmektedir. Rusyaya dair • 
pek çok yazdar yazdığı gibi, onun kaleme aldığı 
bütün eser ler her yerde ~ok iyi karıdanmıı ve 

büyük bir alaka uyandırmııtrr. 

tur. Fakat Stalin bu iki vasfa, is. 
tediği işi vaktinde yapmak ve tam 
dakikasında ileri sürmek vasfını 
ve meziyetini katmaktadır. 

Hitler süratle hiddetlenir ve bir 
düşmam affetmez. l<"'akat Staun 
hasımlarını affetmeyi de bilir ve 
bir kaç kere affeder. Nitekim ha
sımlarına 1925 ten 1934 yılına ka. 
dar bu şekilde muamele etmiş ve 
ancak Kirof'u öldürdükleri zaman ' 
cezalarını vermiştir. 

Anlaşılan bu zamandan, yahut, 
bir sene sonradan itibaren Hit. 
ler ile Stalinin yolları birleşmi

ye başladı. Stalin, Sovyet Birliği. 
nin biricik lideri idi. Hitler de öy
le idi. Fakat arada büyük fark var
dır. Çünkü Hitler, ist~iği anda bir 
peygamber rolü oynıyabilir. Fakat 
Stalin böyle bir rolden uzaktır. 
. Hitler, arkadaşlarından müm. 
kün mertebe uzakta yaşamak ve 
böylece de peygamberlere benze· 
mek ister. Stalin böyle değildir. 

Çünkü idare ettiği partiyi .yakın. 

dan takip etmek mecburiyetinde
dir. 

Stalin Almanya ile yapbğı paktı 
her halde Ruslara kolaylıkla ka. 
bul ettirmiş olacaktır. Çünkü be. 
yaz, kızıl bütün Ruslar, İngilizleri 
düşman ve Almanları dost telak· 
ki ederler. Kızıl Ruslar, geçen Bü. 
yük Harp sırasında Almanlardan 
gördükleri düşmanlığı üç sebep yti
zünden unutmuşlardır: 

1 

\ / 

1 - İhtilalin harp yüzünden 
çıkması. 

2 - İngiltere ile Fransanın ih
tilali bertaraf etmek için herşf!yi 

yapnuş ohnal!lrı ve her mtidaha· 
lede bulunmaları. 

3 - 1922 den itibaren Rusya 
ve Almanyanın Versay kurbanları 
olarak birbirlerine yaklaşmı~ bu. 
lunmaları. 

Bunlara şimdi de bir sebep daha 
ilave edilebilir: Şimdiki Rus siya
setinin ve Rus düşüncesınhı. müm. 
kün olan her sahada Rusyayı ye· 
niden kurmak arzusu. 

Son paktın bir hay!i zaman 
önce hazırlanmış olduğunu 

pek sanmıyorum. Fakat.şüphe · et
mediğim bir nokta, Sovyetlerin Al. 
manya ile anlaşmayı, İngiltere, 
Fransa ve Lehistan ile anlaşmıya 
tercih ' edegeldikleridir. Fakat Hit. 
ler, anlaşmanın tahakkukuna mani 
oluyordu. Yalnız o da geçen ağus. 
tosta. pek fazla atıldığını hissetmiş 
VP bunun üzerine kati ve ani bir 
hareketle demokrasiler arasındaki 
tesanüdü yıkmıya teşebbüs etmişti. 
Almanların iş birliği yapmaları 

kolaydır. Çünkü hedefleri, dünya 
hegemonisidir. Fakat Ruslar ne 
yapacaklar? Kızıl enternasyonal i· 
çin kazançlar mı temin edeceklP.r? 
Almanların zaferi buna imkan bı
rakmaz. 

O halde Ruslar, Almanların ka-

STALlN 

zanacağı şerefte hissedar olmak is· 
terler? 

Fakat alabilecekleri hisse ne o. 
labilir? 

N azizmin baş itikadı, ırk fai
kıyetidir ve bu ırkın fertle

ri diğer fertlere ve bütün dünyaya 
hakim olmak vaziyetindedir. Bu 
itikat, asalet hakkına dayanan 
hakimiyeti temin ediyor. 

Bolşevikliğin esas itikadı, bunun 
zıddıdır. Ona göre bütün insanlar 
müsavidir ve aralarında hiç bir 
fark yoktur. Ancak ehliyeti olan
lar iktıdar mevkiine geçerler. 

İki itikadın rehberleri, muhtelif 
metotlarla, iktıd'al'ın sonsuz şahL 
kalarına varmış bulunuyor ve bu. 
nu ideolojilerine hamlediyorlar. 

Nazi sistemi sarsıl an kapitalizmi 
kuvvetle kurtarmak için işe başla
dıktan sonra sermayeci devletçi
liğe doğru hareket etmiş ve hala 
hareket etmektedir. Bu da bugün 
Rusyada hakim olan sistemden 
farksızdır. Almanyada kapitalizm, 
tedricen hazmedilmekteclir. Bu dı:. 

devlete bütün sanayi, ticaret, ma
liye mekanizmalarını kullanmıya 

müsaade ediyor. 
Rusyada ise kapitalizm yıkılmış 

ve bolşevikler kendi makinelerini 
kendi kuvvetleırile imal etmişle::- -
<lir.Bu pek muvazi vaziyet iki dik· 
tatör arasında çok geni:ş iş birliği 
imkanları hazırlamaktadır. 

Mar• - :AmmaJa kalın kalalı talebaymipin. Hala denini öğrenemedin. 

m-:mm~ 
içimizde 
Çahşanlar 

Yazan: Sabiha Zekeriytı Sertel 

B ulgaristandan gelen Türk tnlc
beleri, şehrin muhtelif nokta

larına nazi beyannamelerinin yapış. 
tınldığını, Bulgaristanda nazi!'tlerin 

büyük bir azimle çalıştıkl:ırını bil -
diriyorlar. Almanyanın Balkanlarda 

1933 tenberi kurduğu bu na1i teşek
kiillcri, hükumetlerin Alm:ınyayn 

temayülü, veya Alman taz~ 1k1 altın. 

da korkak bir siyaset takip ettikleri 
için pek sağlam olarak yerleştiler. 

Romanyadaki Demir Muhafızlar na

sıl Göbels teşkilatımı bağh iseler, 

Bulgaristanda ve Yugoslav~:ndaki -
ler de ayni teşkilata bağlıdırlar. Ca. 

Iinescunun Romanyada öldürüldüğü 
bir sırada, Bulgaristanda nazi beyan-

namelerinin dağıtılması, na~i <>cak -

tarının Balkanlarda faaliyet kuman. 
dası aldıklanna delalet ed'!r. 

Geçen gün, nazizmin gayri mat
bu or~anı olan kulak gazetesinden 
bahsettim. Romanya Ba~vekilinin 

öldürülmesi ile beraber naıiler tara. 
fından ihtilal mahiyetinde yapılan 

hareketlerin bu ocakların Balkanlar-
da kökünden kurutulması lüzumu -

na işaret ettim. Bugiln yine bu me • 
selenin üzerinde duruyorum. Bal-

kanları içinden kemirmeğe çalışan 

bu ahtapot imha edilinceye kadar 
da yazacağım. 

Dün akşam Paris radyosu, Po-
lonyada harbin süratli biT mağliibi. 

yetle neticelenmesine sebep olarak, 
içerdcki Polonyalı nazi te~ekkülleri

nin Alman ordularına casw.luk yap
malarını gösterdi. İspanyaıla da ayni 

hale şahit olmuştuk. Arnavutlukta 
ayni teşekküller düşmana yardım et. 
tiler. 

İstanbulda İngilizlerin Hizh Sc
hool ismindeki mektebi muallimleri 

askere gittikleri için açılamadı Fran 

sız ınekteplerl de Fransadan mual ... 
limleri dönmediği için muallim fık. 

danı karşısındadırlar. Halbuki Al -
manyaya askeri vazifelerini yapmak 
iizere giden muaUimlerden ~ayri, 

Türkiyede herhangi bir vazifede ça
lışan Almanlar dahi tekrar Türkiye. 
ye scvkedildiler. Bu nazist Almanlo

rın, memleketlerinin mühim bir 

harple meşgul olduğu bir devirde 
burada yapacakları iş, askeri hizmet. 
terinden daha mühim midir! 

Demek burada yapacakları iş !;'Ok 

mühimdir ki, hepsi gittikleri halde 
iade edildiler. Ve yeni talimat alarak 

geldiler. Harp halinde olnıadığıınız 

bir memleketin burada çalışan un • 

surlarını belki hudut harici edeme -
yiz. Fakat kuşkulanamaz mıyız? 

Kulaktan kulağa işae edilen bozgun

cu propaganda karşısında tedbir ala
maz mıyız? 

İngiltere, Fransa harp hatindE" ol
duldarı için cezri tedbirler alıyodııt. 

Fakat biz cezri tedbir alıncaya kil -

dar, ''atı alan 'Üsküdarı geçti" gibi 

radikal bir bozguna uğrars3k, yanar 
yanar dururuz. 

Türkiyede Balkanlarda oldu~u şe. 
kilde nazi teşkilatı yoktur. Fakat 

gizli teşkilatların faaliyette olduğu • 
na dair meydanda çok em81'eler var

dır. Ve bu teşkilatlar Türkiyede de 

1933 tenberi faaliyettedirler. M:em • 

lekctte göze batacak şekilde el al
tından yürütülen bir nazizm propa. 

gandası vardır. 

Nazizmin bir ideal maMyetlntlcn 
çıkıp, bir istila politikası olarak 

meydana çıktığı bir devrede nanlzm 
p r o p a g a n d a s ı yapmak. hu 

istilacı k u v v e t 1 e r e zemin 

ve zaman hazırlamaktrr. Buna da 
mı cevaz vereceğiz? Hukunı~tin bu 

hususta cezri tedbirler almnk zamAuı 

gelmiştir. Yann alacağımız tedbir -
ler çok pahalıya mal olur. 

Yugoslav Atletleri 
Atinaya Gitti 

Belgrat, 29 (A.A.) - Atina Bal
kan oyunlarına iştirak edecek oJan 
Yugoslav atletleri heyeti, dün Atina
ya hareket etmiştir. 
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Sovyet Rusya 
Baltık Devletlerinden 

Ne istiyor? 
;. (Başı 1 incide) 

'tazyik icrasına müsaade edecek dere
cede ilerletmi tir. Baltık devletleri. 
nın Moskovaya duşman olmnlan dn. 
nazi faaliyetinin muvaffak olmasına 
yardım etmiştir. 

Sovyet Rusya, İngilizlerle sulh 
cephesine i tirak için yaptığı müza
kerelerde Almanynnın Baltık devlet. 
}erini çigniycrek Rusyaya gireceğini 
ıleri surerek bu devletlere de mus· 
terek garantı verilmesinde ısrar et· 
mış. hatta bu devletler vasıtasile va. 
ki olacak bılvasıta tecavuziın bir 
harp sebebi telakki edilmesini iste. 

miştir. 
Bu Sovyetlerin ilk fırsatta bu kü-

-çuk memleketleri istilü ed rek teca· 
vuzü durduracağını go teriyordu. 

Simdi Sovyet Rusya Almnnyanın 
du tıığü nazik vaziyetten istifade ede 
rek memleketini Avrupa yangınına 

maruz bulunduran bu pencereyi de 
kapamak arzusundadır. Estonyanın, 
Polonya 

0

denizaltılarına sahlllerinde 
melce vermesi, Moskovnnın planını 
tatbik sahasınn koymak için buldu-
ıu bir mazeretten başka bir şey de. 
ildir ve bızim kanaatimizce Sovyet 

Rusva bu kuçük devletler müstakil 
kaldıkça, kendisini emniyette görmi. 
yece i için, Baltık devletlerini kendi 
nufuzu altına alacaktır. Bugtin Es· 
tonya ile yaptığı anlaşmayı, yarın di-
er Baltık devletlerine de teşmil e. 

decek ve burasını Sovyet nuf uz mın. 
takası haline getirecektir. Sovyetle. 
rin bu siyaseti, Almanyanın Bnltık 

denizindeki hakimiyetine de nihayet 
vermiş olacak ve Sovyct Rusyanın 
sol cenahını Alman hiıcumuna karşı 
kapamış olacaktır. 

Propaganda 
(Başı 5 incide) 

m nl ra h" ııp ec.1{'n bu yumusak ve slhırll 
il yıldız, ta§ı bile eritebilecek kad:ır 

kırık, ve mile sir bir s le: 
"- Şimd, dıyor, slze hitap eden kadın, 

v kille C' lend rmeye ç lı mış ol::ın 
k dın de ildir ve :;;imdi sfzinle, bir nrlist 
değıl, bir ana konuşuyor: Üç çocu~t cep• 
he;>e g tml ol n bır an ! .. " 

Bu k dımn, bu cumlelerle başlıyan sıı
mlml sözler nln yap en ı teslrlerı kestir
mek güç değlldır, değil mı? 

Kaldı ki, bu vakn, snde benim ha
tırladığım sa~ ısız misallerin en tn. 
zesi, hatta mübalağnsız, en basilidir. 
Aksini iddia edeceğini ummadığım 

icin, isbata liizum görmüyorum. I~ii
zum gören bulunursa, kendimi, <im
rümlin en kolay 'nzifcsini yapmıya 
çağrılmış sn~acağım. Fakat buna 
rağmen, Albert Bayct ile birlikte 
bir çok şöhret, kı:\ met, ve salfilıiret 
sahibi Fransızlar, Fransız propagnn
dacılarını beceriksizlikle itlınm cdi -
lorlar. 

Bu manzaraya şnhit olan vatan -
daşlann, adına propaganda denilen 
bu eşsiz iliıha karşı bizim istiğnn • 
mızı acı du) arak düşiinüşlerini mn· 
zur gör. Zira bu çetin miicadcle .sı -
rnsındn, mc clfı sade bayati peşrevi 
çalan Ankara radyosu namlusunu 
havaya ÇC\ irmis bir ramaznn topuna 
benzemiyor mu? 

Halbuki, sade Ankara rodyosu 
değil, sesimizi, dü manlara ve dost • 
lara götürebilecek her vasıta, bugü
nün ilıtiynı;lnrına göre iıynr olunm1-
~ n muhtndır. Eğer, kurmakta hulu 
geciktiğimiz bir propaganda Vcka • 
Jeti, bütiin neşir vasıtalarını zck:ı 

c~phesindeki miitlıiş kavgaya cnğr -

ran seferberliği biran c'" el ilôn et
mezse. alabildiğine genişleyen pro • 
paganda muharebesini, tef ve diım· 

belek çalarak se) rctmcnin gafletin
den maale cf kurtulama;> ız. 

Eğer l\lcclis kürsüsünden sesinin 
:-, likscldiğini bu sefer de duymazsam, 
giiecnmc ama, sana, Kütahyn sa) lavı 
değil, Kütah) a çinisi diyeceğim! 

Bitarafhk Kanunu Meselesi 
Vaşington, 29 (A.A.) - Amerika 

Birleşik devletleri ayanı Hariciye 
encümeninin bitaraflık kanunu -pro. 
Jesini tasvip etmesi uzcrine, Pitman, 
l.ongrede müsbct neticenin dört ve· 
yahut beş haftada alınacagını söyle
miştir. 

'1-
Raimon Kelly, Amerikan lejyonu. 

nun yeni şefi intihap edilmi tir. Mu
maileyh, bu tayini kabul etmekle, A
merikayı bir harbe surukliyebilecek 
her turlu tuzak kurmak te ebbusle
rinden vazgeçmeği taahhüt etmekte. 

4 ir. 
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Sulh Teklifi Reddedilecek 
(Başı 1 incide) malan Fransız siyasi mahafillerinde 

30 - 9. 939 

Yeni lnıza Edilen 
Anlaşmanın Metni Dün gece Moskovada imza edilen hiç bir hayret uyandırmamıştır. Bun 

Alman - Rus anlO§ması, İngiltere ka- lar, tamruniyle Fransız tahminlerine 
binesi tarafından tetkik edilmekte- uygundur. Rusya diğer devletlerin 
dir. Bu tetkikler bittikten sonra, İn- de iltihaka davet edildikleri sulh ül
giltere hukumeti, Fransa ile de te. timatomuna iştırak eylemektedir. 
mas edecek ve ona göre tedbir ola- Mı.işterek sıyasi teşebbüsü derpi e • 
caktır. Kabine kararının mustncel den deklô.rasyondan çıkan budur. 
bir suret~e verilmiyecegi. anlaşılmak: ı Moskova ile Berlin arasında bir as • 
t~dır. Mıster Chamberlaın, pazartesı keri ittifak olup olmndığı tnsrih c
gunu Avam 0Kamarasın~a, ~imanlar- dilmiyor. Faknt siyasi anlaşma, aza. 
in Sovyetlerın sulh tcklıflerı hakkın. mi d recede ruhi bir tesir elde etır.ek 

na kani bulunuyorlardı. Rus emper
yalist hedeflerini teyit eden bu pakt 
Amerika efkô.rıumumiyesindeki en • 
dişeyi kuvvetlendirmekte ve A vru • 
pa demokrasilerine malzeme bakı -
mmdan yardım lehinde gittikçe kuv
vetlenen yeni bir cereyan ortaya çı. 
karmaktadır. Amerikalıların ek.,erisi 
Avrupaya tahakkümden cenup Ame
rikasına ve Kanadaya tahakküme 
yalnız küçiik bi.r mesafe mevcut ol
duğu kanaatindedir ve bazı mahnfil. 
ler Amerikanın müdafaası ıçin bir 
Majino hattı tesisine liızum kal
maktansa Fransız Majino hattına 

yardımı tercih ettiklerini bildiri\ or
lnr. 

(Barlı 1 incide) 
rın aklını başlarına getirmesini bile
ceklerdir.,, 

3 - Sovyetler birliği halk komiser 
leri meclisi reisi ve Hariciye halk 
komiseri Molotof, Almanya Hariciye 
Nazırına nşağıdaki mektubu gön
dermiştir: 

da beyanatta bulunacaktır. için aske'l-i bır anla"""'a g·b· · t' . " S''" ,ı ı ıs ısmar 
Resmi mahafilde hukum suren ka- cdilecektır. Mezkur deklarasyon bu 

naate göre, beynelmilel vaziyette ye· nnlaşmanın filen mevcut olup olma
ni hiç bir değişiklik olmamıştır ve dığını tasrih etmiyor. Ancak bu sa _ 
son anlaşmalar, vaziyeti değiştirecek rahnt yoklugu bir tehdit manevrası. 
yeni bir tesir doğuramıyacaktır. Bu k 
münasebetle bilhassa Mister Cham- na ço • elverişlidir. Rusya Almnnya

ya uzun vadeli tediye esasına mi.is -
Jsviçrede Teessür 

berlnin'in, harp hedefleri hakkında 
söylediği sozlcr tebaruz ettirilmekte
dir. 

Mister Chamberlain, "hedefimiz 
Avrupayı Almanyanın sürekli tecn. 
vüz tehdidinden kurtarmak ve hür. 
riyete kavuşturmaktır., demi ti. 

Bugün, İngilterede h küm süren · 
kanaat, bu merkezdedir. 

Tesirsiz Gayretler 

Fransada vaziyet ayni şekilde mü
talea edildiği için iki memleketin si
yaseti hiçbir değişikliğe maruz olmı
yacaktır. fngltere ve Fransa siy11si 
mahfillerinin telakkilerine nazaran, 
son Alman • Rus anla"masındnn mak 
sat, İngiltere ve Fransada sarsıntılar 
yapmak ve maneviyatı bozmaktır. 
Sovyet • Almnn ademi tecavuz pnk· 
tı da ayni maksntla yapılmış, fa.kat 
tesirsiz kalmıstı. Bu defaki anlaşma
nın tesiri de daha evvelki anlaşmanın 
tesirinden farksızdır. Bu yiizden ye
ni anlaşma, gerek İngiltere, gerek 
Fransada zerre kadar hayret uyandır 
mamış ve azami derecede sogukkan. 
lılıkln karşılanmıştır. 

Esasen, Sovyet • Alman ademi te
cavüz paktının imzasından sonra İn
giliz ve Fransız mahnfili, bütiın ih. 
timalleri düşünerek harekete karar 
vermiş bulunuyorlardı. 
Paktın iktısndi bakımdan tesirine 

gelince,' Rusyanın Almanyaya şimdi. 
kinden fazla ynrdım etmesi varit gö. 
rülmemektedir ve bu bakımd n, ik· 
tısndi anln.şmıya da büyük bir kly -
met verilmemektedir. 

Teklif Reddedileceli 

Sulh teklifi bahsinde, İngiltere ·1e 
Fransa, harp hedeflerini tahakkuk 
cttirmiyen herhangi bir sulh teklifini 
knbul etmemek azmindedirler ve bu 
yüzden Almanya ile Rusya arasında 
yeniden istişareler ynpılacağı tchd!
dine ehemmiyet verilmemektedir. 

Tebarüz ettirilen diğer bir nokta, 
Versaydan şikayet eden, Versayı par. 
çnlamak için kıyam ettiğini söyliyen 
ve her milletin hakkını tanımayı a. 
dil sulhün esası saydığını i~dia eden 
Almnnyanın bu defa miistakil bir Po
lonyanın vücudünü kaldırmağı de
vamlı sulh için esas tanımasıdır. 

Hulasa, İngilteredeki kanaat, Rus. 
va ile Almanyanın yeni bir söz taar. 
~uzu açmış olduklarıdır. Fakat, bu 
taarruz hiçbir netice vermiycccktir. 
Rusynnın bundan böyle İngiltere 

ve müstemlekelerine petrol vermi -
yeceği hakkında· Berlinden lşae edi
len haberler de, İngilterede hiç bir 
tesir uyandırmamıştır. 

Anlaşmanın Tesirleri 

Londra, 29 (Hususi) - Yeni Rus
Alman anlaşmasının bitaraf devlet
ler uzerlndcki tesirleri dikkatle ta. 
kip olunmaktadır. 

Bu kere. Estonyanın Rusyaya kar
şı gösterdiği teslimiyet, Baltıktaki 

muvazeneyi Rusya lehine çevirmiş, 

ve onu en buyuk Baltık devleti yn· 
parak, Almanyayı nisbeten dalın tali 
bir vaziyette bırakmıştır. 
Diğer tnraftan, anla ma, Litvnnya 

ile Rusya arasında hudut tesis et -
mekle Rusyanın Litvanyadaki ve 
Baltıktaki nufuzunu diğer bir cephe. 
den de takviye etmiştir. 

tenit iptidaı maddeleri verecektir. 
İşte bu nokta Pariste esaslı cihet o
larak ve Almanyanın hakiki vazıye
tini gösteren en manalı keyfiyet o
lnrnk telakki edilmektedir. 

İttifak Tehditleri 

Paris, 29 (A.A.) - Havas bildiri. 
yor: Sovy~tlerin icraatına Fransada• 
"Dört B. politıkası,, ismini veriyor. 
la : Birinci B. "Blöf,, ikinci B. "Blo
kiıs ynni abloka,, üçüncü B. "Baltık,, 
dörduncu B ise "Balkaiilar,, Sovyet
ler politikasına mütedair meseleler, 
üç ilk B.ye tanlluk eden kıs•mları i
tıbarile Moskovada fiilen hnlledil • 
miştir. 

Cenevre, 29 (A. A.) - Yeni ~us
Alman anlaşmalarının neşri ve Sov
yetler birligi tarafınçlan Eston ·a gl· 
bi küçük bir bitaraf devlete zarla ka. 
bul ettirilen "dikte" İsviçre cfkarıu
mumiyesindeki infial ve tecssüri.i if
rata çıkarmış ve gazeteleri acı ve !a. 
kat enerjik neşriyata sevkeylemek· 
tedir. 

Tribuna de Geneve gazetesi Krem
linin Berlin tarafından Çekosl.:ıvak. 

yaya tatbik edilmiş olan usulleri Es
tonya hakkında tatbik eylediğini bıl

diriyor. Gazete diyor ki: 

En müfrit bolşevikleştirme ta • 
raftarları, en gözü kararmış Mosko-

va taraftarları şimdi anlamalıdırlar 

ki, Ruslarla Almanlar Avru9anın 
derisini yüzmek için anlaşmışla1-dır 
ve tehlike bütün Avrupa kıtao;ına 

yayılmaktadır. 

Moskovada Tefsirler 

Almanyanın barış ültimatomu pek 
yakındır ve Almanya Sovyetler b:r. 
ligi arasındn bir askeri ittifnk tehdi· 
dine dayanacaktır. Bununla baraber, 
bu sabah yapılan müşterek deklaras
yon bu ittifaktan bahsetmemekte, 
barış taarruzu akim kaldığı takdirde 
istişareler yapılacagı zikredilmekle Moskova, 29 (A. A.) - Hava3 a-
iktifa olunmaktadır. jansından: Ecnebiler mahafiltnde 

Diger taraftan, ekonomik anlaşma- ,Sovyet Rusyanın Almanya ile ynpa
nın Almanyaya İngiliz • Fransız ab- cağı teşriki mesainin arazi ve iktı • 
lokası üzerine mahrum kaldığı mad· sadiyat bakımından kendisine temin 
delerden bir kaçını, fakat sadece bir edeceği menafi tükeninceye kadar 
kaçını temin edeceği teslim edilmek- Almanya ile beraber hareket edece-
tedir. ği tebarüz ettirilmektedir. 
Ablokanın Almanyaya tevlit ettiği Ayni mahnfilde, Sovyet propagandası-

mahruıniyet kendisini pek ziyade en- nın A~an propagandasına uyarak Fran
dişeye düşürmekte ve Almanya Sov. saya ilişmedliU. !ııkat lnglltereye pek zf
yetler birliğile bir anlaşma akdine yade şiddetle hücum ebnekte oldu~ beyan 
çall§lllaktadır. olunmbkUıdır. 

Sovyet prop:ıgnndası, İngiltere ile A-
Fakat tıpkı 23 ağustos anlaşma • merikanın Sovyet Rusya ile Japonya arn-

sında olduğu gibi, Sovyctler bidiği- sında bir harp çıkarmağa çalı~makta ol
r.Jn karşılıklı olarak alacağını takdir duklarını, fakat Stalin'in basiret ve klya
m~::ık~ olmaksızın Almanyanın bu seti sayesinde bu teşebbüsün akamete uğ
yeni anlaşmadan ne derece istifade ratılncağını illin etmektedir. Almanlarla 
edebileceği derhal görülmektedir. Sovyetler arasınrlıı akledllmiş olan itilıifo, 

Sovyetlerin, İngiltere ile Fransıının Sov
Fakat ağustos anlaşmasında olduğu yet Rusya ne Almıınya ara ında bir harp 
gibi bu sefer de Almanyanın neler çıkarmağa çıılısmakta olduklarını f:ıdha 

ödiyeceğini istikbal gösterecektir. gayret eden neşriyaUannın tekaddum et-

E V • • mlş olduğu hııtırlardadır. 
stonyan ın azıyetl Ecnebiler mııhafılindeki miltalca, uıma-

Balkanlara gelince, Türkiye ha -
riciye vekili Şükrü Saracoğlunun 
Moskovada bulunması, Tiırkiyenin 
iştiraki olmadan Sovyetler birligi ile 
Almanya arasında doğrudan doğru· 
ya bir sureti tesviyeye mani olmak
tadır. Fakat Balkanların Almany:ı i. 
çin bir iaşe menbaı olarak kaldığ1 ve 
Sovyetler birliginin Ankara ile mfı -
zakere ederken bunu gözden kaçır -
mıyacağı aşikardır. 

Estonya Pakh Karşısında 

nın bir Japon - Sovyet itllfıfına milsait ol-
duğunu iddia edebilmek için daha pek t'r
ken olduğu merkezindedir. Polonyanın 

taksim edilmesi için de vakit pek erken
dir. 

Diğer taraftan :Molotof ile Şiikrii 
Saracoğlu arasındaki görüşmeler, i

ki gündenberi tatil edilmiştir. Molo
tof, dün Moskovadnki Bulgnr orta 

elçisi ile İran büyük elçisini kabul et 
miştir. Almanlar mahafilinde Şiikrü 

Saracoğlu ile Von Ribbentropun ayni 
zamanda l\Ioskovada bulunmaları • 

nın bir tesadüf eseri olduğu beyan 
olunmakta ise de Von RibbentroFun 
Türkiye ile İngiltere ve Fransa ara
sındaki münasebetleri bozmağtt ça
lışmak istediği kanaati vardır. 

Peıte ve Romada 

Budapeşte, 29 (A, A.) - BU.tün 
gazeteler, Rus • Alman ltHaflannı 

ilk sayfalarında büyük manşetler al
tında ve iri harflerle neşretmekte -
dirler. 

Azest gazetesi, başmakalesinde, 
Moskova gbriışmelerinin fevkalade 
tarihi bir şümulü ve ehemmiyeti 
haiz müsbet neticelere ilttiran etmis 
olduğunu yazmaktadır. • 

Roma, 29 (A. A.) - Öğleden s:.ın. 
ra çıkan gazeteler, ilk sayfnlannda. 
fakat hiç bir mütalca ilave etmeksi
zin Rus - Alman beyannamcı:;t ile 
itilaflarının ve keza Rusya ile Eston
ya arasında münakit itilafın metin
lerini neşretmektedirler. 

Amerikada 

Von Ribentrop dün iki memleket 
arasında takarrür eden ve neticeleri 
her iki millet için de istifadeli ola
cak olan muazzam iktisadi projeden 
bahsetmiş ve sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"Mi,izakereler hususi bir dostluk 
havası ve geniş bir zihniyet içinde 
cereyan etmiştir. &vyet hükumeti
nin ve bilhassa Stalin ve Molotov'un 
çok samimi kabulünü her şeyden ev
vel hatırlatmak isterim." 

Müzakere lerin Neticesi 

Diın gece, iki taraf arasında şu e
saslar dahilinde anlaşmalar imza e
dilmiştir: 

1 _:1.. Polonya, iki memleket ar&
sında taksim olunmakta ve iki tara
fın hudut hatları tesbit edilmektedir. 
Bu anlaşmaya göre, iki taraf araln
nnda haciz bir hükumet bulundur
mıya lüzum görmemişlerdir. 

2 - İKİ TARAF, GARP CEPHE
SİNDE HARBİN DEVAMINA MANİ 
OLMAK İÇİN BİR SULH TEKLİ. 
FİNDE BULUNMIYA KARAR VER 
MİŞLERDİR SULH 'I'EKLİFİ KA
BUL EDİLMEDfGt TAKDİRDE İ
Kİ TARAF ARASINDA İSTİŞARE· 
LER YAPMAK İÇİN MUTABIK 
KALMISLARDIR. 

3 - İki taraf, mübadele ettikleri 
notalarla aralarındaki iktısadi, tica
ri münasebetleri tanzim etmektedir· 
ler. 

Anlaımaların Metinleri 

Ajans, a.nlaşmalarm metinlerini 
berveçhiati tebliğ ediyor: 

1 - Alman hükumetinin ve Sov
yetlcr Birliği hükumetinin, :rn eylül 
939 tarihli deklarasyonu: 

Bugün imzaladıkları bir anlaşma 
ile Polonya devletinin tasfiyesinden 
doğan meseleleri kati surette halle. 
den ve bu suretle şarki A vrupada 
devamlı bir sulh için emin bir esns 
yaratmış bulunan Alman hükumeti, 
ve Sovyetler birliği hükômeti bir 
tnraftan Almanya ve diğer taraftan 
İngiltere ve Fransa arasında mevcut 
hali harbe bir nihayet vermenin bii
tı.in milletlerin hakiki menfaatine .,. 
uygun olduğu fikrini mtittefikan iz-
har ederler. Bu sebeple iki hükumet, 
lüzumu takdirinde diger dost devlet
lerle anlaşma halinde, bu hedefi 
mümkün oduğu kadar çabuk elde et
mek için müşterek gayretler yapacak 
!ardır. İki hükumetin ga)Tetlcrinin 
muvaffakıyetsiz kalması takdirinde 
İngiltere ve Fransanın harbin deva
mından mesul oldulUarı keyfiyeti 
sübut bulacaktır. Harbin devam~ tak
dirinde, lüzumlu tedbirler bahsinde, 
Almanya ve Sovyetler birliği hüku· 
metleri aralarında müşterek konsi'il
tasyonlar yapacaklardır. 

Hudut Anlaıması 

2 - Alman - Sovyct hudut ve dost 
luk anlaşması: 

Eski Polonya devletinin tasfiye • 
sinden sonra, Alman hükümeti ve 
Sovyetler birliği hukumcti, bu ara
zide sulh ve nizamı tesis etmeyi ve 
bu arazide oturan milliyetlere sakin 
ve etnik hususiyetlerine mutabık bir 
hayat temin eylemeği kendilerine 
vazife bilirler. 

İki hükumet, bu hususta aşağıda
ki maddeleri kararlaştırmışlarclır: 

Madde: 1 - Alman hUkümcti ve Sov
ycUcr Birliği hUki'ımeti, melluf haritad::ı 

çiz.ılmlş hattı bık Polonya anız.isinde iki 
tarafın imparatorluk menfaatlerinin hu
dudu olarak t{' bit ederler. 'Bu hat, ayni 
zamanda mUteınmlm bir protokolda da ta
yJn cdıleocktlr. 

Madde: 2 - İki tar f, birinci m:ıddede 
tesblt edllml olan iki t raf imparatorluk 
menfnntlerl hududunun kati mahiyetini 
kabul ed{'rler. İki taraf, bu anla maya ü
çUncu devletlerin her tUrIQ karı malarını 
reddeyliyeceklcrdir. 

Madde: 3 - Bırincl maddede tc.c;blt rdll
mlş olnn hattın gnrbındaki arazkle Iilz.um
lu yeni siyasi .. ejlm, Alman hiik\imeti ta
rafından, bu hattın şarkındaki arat.ide 
Sovyet hüktimeti tarafından tesis edlleock
tlr. 

"B. Nn:ıır, 
G5rüşmelcrlmWe al!ikııdıır olarak şura

sını size teyit ile kesbi şeref eylerim ki, 
Sovyct hukümetl, elde eıtı ımiz. umuml 
sıyasl anlaşma c ası ve ruhu üz.erinde, Al
manya ile Sovyct Bırllği r nda ticaret 
ve eşya müb del i mun eb tlerini bütan 
vasıtalarla inkl a! cttınne\ a:ımlndedir. 
Bu mnk'saUa, ıki t2rt1ftan ir ekonomik: 
program tesblt olunac ktır. Bu programa 
göre, Sovyctler Birllgl Almanyaya ipUdat 
maddeler verecek ve Alm nya, bu iptidai 
maddelere mukabil uz.un \ deh cndustri 
teslimatı yap c ktır. İki taraf, bu ekono
mik programı, Alman - Sovyet CD'D mil
badclesini mazldekı auımt hacmine vardı
racak bir surette ınki f ettireceklerdir. 
iki hüki'ımct, yukarıdaki tedbirlerin temin 
edilmesi için lilzumlu emirleri derhal ve
recekler ve mOz.akerelerln mümkün olduğu 
kadar çabuk bir surette baslanıp bitiril .. 
mcsi için her şeyi yapacaklardır. 

Hurmetlerimin kabulunü rica ederim, 
B. Na:ıır." 

imza: V. M. Molotof 

Almnnya Hariciye Nazırı Von Rib
bentrop ta, Molotofa bir mektup gön
dererek Sovyet Halk komiserleri re· 
isi ve Hariciye halk komiserinin mele 
tubunu aldığını bildirmekte ve Mo~ 
lotofun beyanatını aynen tekrar.,et
tikten sonra, mektubunu aşağıdaki 
cümle ile bitirmektedir: 

"Alman hüki'ımeU namına ve Alman 
hükumellnln emri ile, bu dcklt\rasyonla 
mutabık olduğumu bildirir ve Alman hü
kümet.inin kendi tarafından bu bususta 
lllzım olan her seyi yapacağını size rze
derim." 

imza: Y. Von Rlbbentrop 
İki numaralı vesikaya ek protokol: 
"Hudut hattının tarl!i: 
Hudut hattı, Lltvanyanın cenubt nok•a

!andan başlar, buradan Augustowo sima· 
linde, umumiyeUe garp istikametinde Al
man hududuna kadar gider ve buradan da 
Pısia ırmağına kadar .Alman hududunu 
takip eyler. Hudut hattı, bu noktadan 
Astrolcnka'ya kadar Pisıa ırmağını, bu· 
radan Krystnopol'a kadar Bug ırmağını 
takip eder. sonra garba doner ve Rawa• 
ruska ve Lubaczow'un şimalinde San ırma
ğına kadar gider, nihayet buradan da 
mansabına kadar San ırmağını takip ey· 
ler." 

Estonya ile Rusya 

Arasında Anlaşma 
Başı 1 incide 

yardım paktının metni aşağıdadır: 
Bir taraftan yüksek Sovyet mec

lisi divanı ve diğer taraftan Estonya 
Reisicümhuru, 

2 şubat 1920 barış muahedesile te· 
sis edilen dostluk münasebetlerinin 
inkişaf ettirilmesi mnksadile, gerek 
bu muahedenin ve gert~k: 4 mayıs 932 
tarihli ademi tecavüz pnktı ile ihti
lafların muslihane bir surette halline 
matuf paktın daima bu iki memleke .. 
tin karşılıklı miinasebat ve taahhüt
lerinde sağlam bir esası olarak kal
makta olduğunu gözönünde tutarak 
ve karşılıklı gnranti ve emniyet şart· 
larmın tesbitinde her iki taraf için 
fayda mevcut olduğuna kani bulu .. 
narak, aralarında aşağıdaki karşılıklı 
yardım paktının akdini lüzumlu gör
müşlerdir: 

"İki taraf askeri yardım da dahll olmak 
üıerc hcrhn~gi bir tecavüze karşı yekdiğe
rlne yardım edeceklerdir. Sovyct Rusya,. 
Estonya ordusuna tcchizat ve sııtıh bakı
mından yardım cdecektır. 

Estonya hüki'ımeti Sovyetlerin Saream:ı 
adıılarile Pale ky nehrinde bahri ve aske
ri üssulharckelcrle kcndı topraklan dahl
llnde tayyare meydanları tesisine muvafa
kat etmektedir. Estonya bu üssillharekcle
rl ve tayyare meydanlarını müdafaa et
mek için SovyeUerin oral rda kendi mas
rafiarıle muayyen miktarda askeri 1ıir 
kuvvet bulundurmalarını k bul etmekte
dir. Bu askeri kuvvetin zam!" mıktan, iki 
taraf arasında hususi bir muahede ile +.a· 
yin edılecckUr. lkı taraf yekdığeri aleyhi
ne müteveccih hiçbir lttıf k akdetmt!me 
ve hiçbir kovnlisyon gırmemc l taahhüt 
ederler. 

Bu paktın tahakkuku, iki tarafın huku
ki h6klmiyetlne ekonomik si temine ve 
devlet teşkılfıtına halel \ ermlycecktlr. 

Karşılıklı pakt, ta dıltl muteaklp me
rlyete girecektir. Bu ta dık altı giın zar
fında vukubulacak ve Tallln ehrlnde tea-
ti cdUeccktlr. Paktın mudd ti on encdır. 

Sovyct - Estonya ticaret anlaşması h 

Yeni şartlar, Macaristan ile Rusya 
arasında dn komşuluk tesisine im
ktın vermiş ve bu suretle Sovyet nü
fuzunu bu havaliye de yaymıya yar· 
dım etmiştir. Ayni sebepten Roman
ya ile Almanya nrasında temas ke
sildiği gibi Sovyet Birlil;i ile Ro
manya arasında da iki taraflı kom
suluk genişlemektedir. 

Havas ' ı n izahatı 

Paris 29 (A. A.) - Havas aJansı 
tebliğ ediyor: Alman - Sovyet an1a~-

Vaşington 29 (A. A.) - Sovyet
Estonya paktı Vaşingtonun diplo -
matik mnhfillerinde hiç bir hayret 
uyandırmamışbr. Zira bu mahfiller 
esasen Baltık memleketlerinin Mos
kovanın taarruzuna karşı her tiirlü 
mukavemetinin bugünkii ahval ve 
sartlar içinde faydasız bir hnl aldığı-

Nevyork, 29 (A. A.) - "Havas" 
Amerika efkarıumumiyesinin ek~e -
riyeti §U mütaleadadır ki, eğer Hit
ler Fransa ve İngiltcreyc galebe ça • 
larsa Amerikaya karşı da hsrp ede
cektir. Bu hususta mütalcalm"Jna 
müracaat edilen halkın yüzde 63 ü 
böyle cevap vermiştirr. 

Madde: 4 - Alman hOk~meti ve Sovyet 
hükOmeti yukandaki sureti halli, iki mil
let arasında dostane münasebetlerin ar~n 
bir inklşafının emin bir esası olarak telAk
kf ederler. 

Madde: 5 - Bu anl şma tasdik edilecek 
ve musaddak suretler, mümkOn oldu«u 
kad:ır çabuk bir zamandıı Bcrlinde te:ıti 
olunacaktır. Bu anlaşma, imzası t rlhlnden 
fUbarcn mcrlyet me-.kiine girmektedir. 

iki memleket arasındaki ticari mün sebet" 
forln ve nakliyatın kuvvetlcndirilm{'slne, 
Rusyanın Estonyaya nakliyat vasıt 1 nn' 
da kolaylık g5sterilecc ine, E tonya tran' r: 
sıt ticaretlnd{'ll bir kısmının Karadeniz vt 
·Mormansk yolu ile yapılma ına, Sovyet 
Rusyanın ticari nakliy tı için E tonya 11' 
mantarından i tifadesınc d rd r " 

Moskova, 29 (A.A.) - E tony H rlcl I 
ye Nazın B. Setler yarm tayy re ile Mo n1 
ko\ ndan ayrılacnktır. 
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Askert Kıtaatı llanıan 
Alalıda cinsi, mıktan, fiatı tutan ve Dk teminatı 7azıh J'Ulaf kapalı zarfla satın 

alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi günü saat 16 da fzmltte tümen satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstarıbul, Ankara Eskişehir 
Levazım Amirlikleri ve İzmitte tümen satınalma komisyonlarında glSrülQr. Her mev
kiin ihtiyacı ayrı ayrı mütealıhiUere ihale edilebilir. Ve teminatları da ayn ayrı alı
nabilir. isteklilerin belli gün ve aaatfnden bir saat evvel ilk teminat ve teklif zarf
larını İzmitte tümen satınalma "komisyonuna vermeleri. "421,. "7325., 
Mevkii Miktarı Kilo Tutarı lık teminatı 

-İzmit 
Ada 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

115,600 
98,000 
98,000 

680,000 
210,000 

* * 

Lira Lira Ku 

• 5780 
4900 
4900 

35,700 
11,130 

62,410 

433 50 
367 50 
367 50 

2677 50 
834 '75 

4170 715 

Manisa tümen blrll'lderlntn nıtiyacı olan 144,600 kilo kuru fasulye şer.alt ve evsa-
fı dahilinde satın alınacakbr. Kapalı zarfla ihalesi 6-10-939 Pazartesi gQnO saat 
11 dedir. Hepsinin tutarı 20,244 lira ilk teminatı 15'18 lira 30 kurustur. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz ve&'a mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cQ maddelerinde 
Yazılı vesikalarlle beraber ihale ıılln ve saatinden bir saat evveline kadar tPklif 
ntektuplarlDl Manisada tümen satınalma Komisyonuna vermeleri. (422) (7326) 

* * Aşağıda cinsi, rnildarı, fiatı tutan ve ilk teminatı yaz.ılı. bul~ur kapalı zarfla sa-
tın alınacaktır. EksfJtmesl 2-10-939 Pazarte~ g{lnü saı:ıt 17 de İımitte tQmen sa
tırıaıma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün İstanbul, Ankara Eskisehir 
levazım Amirlikleri ve İzmitte tümen satınalma komisyonlarında görülür. Her mev
kffn ihtiyacı ayn ayn müteahhltlere de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayn ayn 
.ıuıabilir. İsteklilerin belli gQ.n ve saatinde ilk teminatlanru ihtiva eden kapalı 
l:arflarını İzmitte tQmen satınalma komisyonuna vermeleri. (420) (7327) 

Tutarı ilk teminatı 
Mevkii Miktarı Kilo Lira l<u Llrı Ku -İ.zrnir 

Ada 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

İki pavyon kesfi 
l\!utfak ,. 
Tavla ,, 
Alay karargAhı keşfi 
Elektrik teslsaU ,, 
Su tes~ab " 

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

4375 
3750 
3750 
1250 
1587 50 

14,712 60 

* * 
Lira Ku 

116.293 38 
6,923 79 
6,701 84 

31,329 62 
2,453 70 

17,571 53 

328 12,5 
281 25 
281 25 
93 75 

119 58,5 

1103 H 

hk temlnıtı 
Lira Ku 
'1064 67 

519 29 
502 64 

2349 72 
184 3 

1317 86 

181,273 86 11,988 21 
Afyonda yaptırılacak yapt, elektrik, su tesisatlarının cinsi ve her \>lrerlerinln ke

lif bedelleri fle muvakkat teminatları Ytıkarda yazılmııtır. Gerek yapılann ve gerek
se tesisatın heyeti umumlyeslnin. bir talibe ihaleleri esastır. Bu lnsaat ve tesisatın 
her bir kısmına ayrı ayrı talip çıktığı takdirde bedel ihalenin heyeti umumlyeslyle 
lnUhteUt taliplerin verdikleri fiatlar mukayese edilerek hazine menfaati olan cihet 
tercih edJlecektir. İnşaat ve tesisatın eksUtmelerl kapalı zarfla 6-10-939 Cuma gü
rıQ saat 15 de Afyonda kor satın a\ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vere
cekleri teklif mektuplarında yapı ve tesisatın heyeti umumtyeslne veya herhangi 
bir kısmına aft olduğu tasrih edilecek ve teminatları 0 kısma ıöre vereceklerdir. İn
eaatın bir kımnna talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen teklifler hiçe 
aa:rııacakbr. Yapı ve tesisatın keşif ve pro1elerf her gün Afyonda kor. satın alma ko
misyonunda görülür. isteklilerin eksiltme günü ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cil maddelerindeki tarifat dahilinde teklif mektuplarını AfYonda 
komisyona vermeleri. "423,. (7328) 

* * te ll!aki .. hir garnizonunda ana aepodan ha va birliklerin• :yapılaeak Kala bak 1U1U 
sisatı kapalı zarfia münakasaya konmuş tur Bu 118 ait keşif, şartname tahlil flatile 

Vaziyet planı Ankara, İstanbul ve Eskişehir. levazım Amirlikleri satınalma komis
:nlarında görülür. Eksiltme 2-10-939 günü saat 16 da Eskieehlı' levazım Amlrlili 

31 
tınaınıa komisyonunda yapılacaktır. Kefil bedeli 42,056 lira, muvakkat teminab 
54 lira 20 kuruştur. İstekliler 2490 sayı h kanunun 2 ve 3 • cü maddelerinde ya

zıtı vesikalarla teminat makbuzlarını havı teklif mektuplarını mezkQm günde saat 
ıs kadar komisyona vermeleri. (430) (7353) 

* * 'keşt: bedeli 87.280 lira 42 kuruı olan Ankarada basta bakıcı binası yapısı ka-
Palı 7.rtrfla eksllbne7e konulmuıtur. -

Eksiltme!"! 4.10.939 çarpmba 80ni1, saat 11 dedir. tık ten)lnatı 4614 lira 20 ku
ruıtur. Şartnamesi 337 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alı
nır, EksUtmen girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delertnde yazlh betıelerle ve bu ııfbl işlerle lftllal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacalttan vesikalarla birlikte zarflannı ihale saatinden behemehal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. v. satın alma komlsyonµna vermeleri. (433) (7352) 

* * 'kapalı zarf usuıne Edime tein 1,200,000 kilo sert ve yumuşak bufday satın alı-
nacaktır. Eksiltmesi 13_10_939 cuma gflnü saat 15 dedir. İlk teminatı 4050 lira
dır. Bir kilosunun tahmin fi.atı 4 kuruş 40 santimdir. Şartname ve evsafını g&rmek 
iateyenıer her .nn Edirnedeki askeri satın alma komisyonunda g&rebllirler. Ek
llilbnoe ıtrecekler llk pey parasına ait makbuzla belli gQn ve sa!ltten evvel E-
dirnedekt satın alma komisyonunda bulunrnalan JAzımdır. (448) ('14'15) 

* * .._ 
Afyon deınJryol tamirat deposu için bir hanıar ne buna ald su, elektrik teslsatıa-

rpıın kapalı zarfta ihaleleri 8-10-939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Keşif :4eJJ 78,827 Ura 88 kuruş, ilk teminatı 5 03-1 Ura 39 kuruştur. Yapılacak hangar 
tesisatın proje ve keşfini görmek fstey enler her gün ve talip olanların ihaleden 

bir saat evveı teminatlı teklif mektttpları nı 2490 sayılı kanunun 32, 33 c0 madde
lerlnhı taritatı dahilinde AfYonda .Kor sa tın alına komlsyonuna vermelerL 

"'49n "7481,. 

* * la ~znılr mliıta!tlrem l!lfV1ri ukerl hastanesinin 4~.000 kilo konn eti kapalı u1'f. 
ekııltırıeye komıımu,tur. Ihalc:si e..J 0.939 cmna günü saat ıe. dadır. İhale lzmlr~e 

~evamn llmirJiii Atın alma komisyonunda yapdıcaktır. Tahmin bedeli 20,640 bra 
ılk teminatı lS•B liradır. Şartnamesi her eün komisyonda sörillür. istekliler Ticaret 
Odaanıda ka:rıth olduklanna dair vesika söıtennek mecburiyetindedirler. Ekailt
IDeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve prtnamesin
de nzılı vesikaları ite teminat ve teklif mektuplarını ihale aaatin den 

en iZ bir saat evvel komisyona ;ermiı bulunacaktır. (454) (7517) 

* * Bankamı, ıarnizonu ihtiyacı için 800 ton Ballı:aya linzit maden kömürü atma. 
~~kttr. Talunin bedeli 16.000 lira ilk teminatı 1200 liradır. Karı sanıizonu ihtiyacı 
ı~n 1200 ton alınacaktır. Tahmin bedeli 21,600 lira ilk teminatı 1620 liradır. KöiM
run evsafı ve şartnamesi mmtıka Lv. dadD'. Bu kömürleri mıntaka leva:nmımn ata. 
cağı evsaf ve şerait dahilinde teahhQt eden zata vermeği Etibank taahhüt etmiştir. 
B_~her tonun yerindeki maliyet fiyatı azami 555 kuru,tur. Eksiltmesi 10-10.939 salı 
~n~ saat JO da Sarıkmutta nuntaka ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. _tstek.. 
lilerın muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplannı Sankamqta komıı::rona 
vermeleri (450) (75l8) 

* * t .Sarıkam" ihtlncı için 150 ton un almacıktD'. Tahmin fiyatt 19.500 tire ilk 
t::'ınatr 1463 liradır. ihalesi 9-10.939 pazartesi sünü saat 10 da Sankamııta mm

a satınalma komisyonunda kapalı ı:arfla yapılacaktır. Teklif mektuplan mua:r. 
:ren ~tten bir saat evvel verilmiı olacaktır. Şartname ve cvufı kolordunun tekmil 
ga~onlarmda sörillebilk. (452) (7519) 

* * Islahfye ve Maraş garnizonları için 30,'UO kilo sadeyafı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmUŞtur. Muhammen bedeli 31 354 ıı ra 80 kuruştur. Eksiltmesi 13-10-939 Cu· 
: ıünü saat 10 da yapılacaktır, ~tına ai4 tutnam• Ankara, İstanbul w 

. nrbakır Lv. Am. ve Adana Askeri Sah nalına komls7onlannda ıörülllr. Tailplt!
rın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 en maddele rlndekl t~ti haiz olduklarına daır ve
sıılkle ilk temlnatlannı havi teklif mekt1ıp Janm belli saatten en az bir saat evveli
ne kad81' Adanada Tümen satınalma kom 18;ronuna vermif olacaklardır. 

(489) (7889) 

* * laJahlye ve Maraş garnizonlan ;cin 6e6, 000 kilo ekmeklik un kapalı zarna eımt•-
men konulmUŞtur, Tahmin "bedelı 89,l80 lira ilk teminab 8888 lira 50 kuruıtur. 

İhalesi 11·10-939 Çarıamba günü saat 10 da Adanada Askeri Sabnalrlıa Komis
yonunda yapılacakbr. Şartnamesi İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adanıı As· 
kerl Satınalma komisyonlarında görülür. İstekliler tayin edilen günde ihal; aaattn
den en az bir saat evveline kadar Kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz 
olduklarına dair vesaikle teklif mektubl3 rını Adanada Askeri Satınalma k:nmls-
yonuna vermeleri. (485) (7891) 

* * Aşağıda mikdarları \"e teslim yerle!'! yıımlı kuru otlar 13-10-939 tarihinde kapalı 
zarf ve açık eksiltıne ile alınacaktır Şartn amelen görmek isteyenler her gün Edır
nede Tümen Satınalma komisyonunda gö reblllrler. İsteklilerin belli gün ve saat
lerde ilk teminatlarile birlikte Edirnede T limen Satın alma komisyonuna müracaat• 
ları. Kapalı zarnar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mektuplannı komisyo-
na vermeleri. (484) (7692) 

Teallm mıhalll Mlkdarı Tahmin bedeli Irk temlnıt ihale 

Edirne 
Edirne 
Uzunköprü 
EdJrne 
Edirne 
Süloğlu 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. ·-205.260 
205.280 

45.120 
93.240 
33.240 

118,080 

6157 RO 
6157 80 
1353 60 
2797 20 
997 2n 

3542 40 

* * 

461 95 
461 95 
101 52 
209 79 
74 79 

265 68 

Saati Şekil 

17 Kapalı z.ırf 

11 " .. 
16.30 Ec:ık ck~ilt. 

11.30 " il 

ın 

9 .. " 
Müteahhit nam ve hesabına 32.onn çift okur kundurası ac:ık eksiltme suretlle mil· 

nakasaya konulmuştur. Beher c:!ftine tııh min edilen fiyatı 445 kuruştur. İhalesi 
12-10-939 Prşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8370 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 712 kuruşa Ankarada M. M. Vckal~ ti Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madnelerindP ırösterilen vesa
lkle ve teminatlı:ırile birlikte ih::ıle ı;aatin de Ankarada M. M. Vekaleti Sahnalnuı 
komisyonuna gelmeleri. (483) {7693) 

* * Çanakkale Mllstahkem mevki birlikleri ihtiyacı ic:in asalhda yazılı yulafiar satın 
alınacaktır. İsteklilerin mezktlr tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı \'esalkle 
birlikte Canakkalede komisyona müracaatları. ( 480) (7694) 

Garnizonu Kilo Tahmin b~dell lik temlnıt ihale gllnll .. kil ve uatl 

Ezine 
Geyikli 
Kilitbahir 
Eceabat 
Ezine 

80,000 
'12,000 

215,000 
360.000 
'163,000 

Lira Lira Ku. 

3,600 
3.281) 
9,720 

16.200 
34,335 

270 
248 
'129 

1215 
2575 12 

* * 

18.10.939 A. Ek. 10 da ,. 
10.30 .. 

" K. zarf J1 " 
17 .. 

" 
" .. 10.30 • 

11,30 .. 

KaraköftCle yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu kapalı 1arfia 
14-10-939 cumartesi günü saat 10 de Erzurumda mıntaka Lv. satın alma komlsvo
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 29,314 11 ra 20 kuruş, ilk teminatı 2198 lira 57. ku· 
ruştur. Şartnamesi ke;ıif ve pl~nları her zaman komisyonda ve Karakösede aakerl 
satın alma korrıtsyonunda görülür. istekli terin zartlannı eksiltme zamanından blr 
saat Ölıeqe kadar Erzurumda komlqona vermll olacö1ardır. (4'13) (7659) 

* * Afatıda mllr:darlan ve teslim J'er~ ,.,. zılı yulaflar kapah zarr ve açık eksiltftie 
ile alınacaktır. Şartnameleri g6rm.ek iste;venler Edfmede Tümen Satınalma kom!ıı
yonunda sÖI'eblıtrler. İsteklilerin bf!lli gQn ve saatlerde Plajıda yazılı ilk ternıut
larlle birlikte lldlrnede Tümen Satınalmıı komisyonuna mtıracaatları. Aeık f'llılllt
me ldn be1H uatee ,,. kapalı prt için bom saatten bir saat evvel teldik mektub-
lanm ~ nnnelerL (482) (7181) 

T..ıırn tnahalll 

Edime 
Edirne 

Edirne 
Edlme 
Uzunköprü 
Edlnı• 

MlkV" 
Kilo 

1n,ooo 

43,440 
260,000 

250,000 
250,000 

62,840 
123.000 

ilk temlnah 
Lira Ku. 

TB 

191 t8 
1121 

1125 
1125 

281 92 
553 10 

Tutarı 

Lira Ku. 

9720 

'2606 40 
11,000 

15,000 
11,000 
3,758 
'l,380 

* * 

fhale ıUn ve uatl ve "'"' 

12-10-939 17 Kapalı 

urf 
11,30 Aeık ek. 
15 Kapalı 

" .. 
" 
" 
" 

zarf 
11 fi n 

10 • 
10,30 Açık ek. 
111 Kapalı 

zarf 

Bet adet cephanelik bir adet ıaraJ bir adet nöbetcl kullllıeti 2490 sayılı ku11-
nan 46 mcı maddesinin (L) frluuma tevfikan Çorbada kor utmalma komia,..da 
9-10.939 pararteıi ıünii saat 16 da pazarlıkta ihalesi yapılacaktır. İlk pey parası 
3514 lira 88 kunıttar. Ketif proje,,. ~esini ıörmek isteyenler berırün Çorlu.. 
dalı: or aatınatma komitJ'ODUDda sörebilirler. İsteklilerin lranamm 2 . .,. S cU macl
deJerfndeki belseleriyle birlikte belli ıün ve saatte Çorluda kor aatmahna komis-
7onuna müracaatları. (513) (7871) 

* * Demirkö,. alayı haynnatı için 100,000 kilo kuru ot acele puarhkla satm ah .. 
nacaktır. Pıuarhiı 10.10-939 silnll saat 15 de tiimen satın alma tcomisyonunds •pı
lacaktır. isteklilerin kati teminatlarile Vizede komisyona müracaattan (514) (7873) 

Deniı Levazım Satınalma Komisyonu llanlan 
1 - Tahmin edilen bedeli (8903, lira olan (2000) kilo Ç8J' a - 1. Tepin • 939 

tariblne rastlıyan salı güntt saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - tık teminatı (517) lira ('73) kuruıs oluıt ıartnamesl her ınn komisyondan 

parasız elarak ahnabilir. 
3 - İsteklllerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahllinde ~ edecekleri kapalı 

teklif mektuplanm en gec belli gQıı ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa-
ısada bulunan komisyon baııkanlılma makbuz mukabilinde vermelerL (7332) 

* * Adet Clnıl ilk temln&t MUnakaaa 
Lira Kr. tarihi 

1 Hassas torna tezgAhı bQ- 187 50 
yük 

1 Hassas toma tezıAhı kQ- 12'7 50 
çille 

1 Univenal Frize tezgAhı 375 oo 
1 Pulanya teqlhı 135 00 
1 Radyal delik tezıAhı 375 00 
1 Yüksek devirli delik tez- 33 75 

gAhı 

1 Çift taşlı zımpara tezgAhı 80. 00 
l Dört mengeneli tesviyeci 37 50 

tezgahı 

1 Hassas raspalı tesviyeci 112 50 
Telyeti 

5-10-939 

.. " 

" ,. 
,, " 
" n .. ,, 

6-10-939 ,, ,, 

,, " 

Saati ıun 

10 Perşembe 

11 

13 
14 
15 
16 

.. .. 
,, 

10 Cuma 
11 " 
13 n 

2500 

1700 

5000 
1800 
5000 
450 

800 
500 

1500 

l Elektrik kaynak cihazı 93 75· " " 14 " 1250 
Tahmin bedelleri hizalarında ıösterilen on kalem malzemenin hizaıanada göste

rilen tarihlerde pazarlıkla münakasası Ve kAlet binasında müteşekkil komisyonu
muzda icra edilecektir. Parasız prtnamesi ni almak isteyenlerin hergiln ve müna
kasaya girmek isteyenlerin de mezkllr gün ve saatlerde belli teminat mektubu ve 
kanuni veslkalarlle komisyoncu olmadıkta rı hakkındaki evrakla birlikte komisyo-
numuza müracaatları. (4887) (7770) 

Millf Müdafaa Vekaletinden : 
VekAlet tercüme 1Ubesln• bir lnııtllzce mütercimi alınacaktır. Ayni zatnanda l:vl 

fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak im Uhanda ehliyet sabit olunca bidayette ve
rilecek ücret 180 liradır. Bu ücret t&teri lecek mesai ile (210) 1ira78 kadar eıka
nlabflir. Talip olanlann bal tercümelerlle birlikte VekAlete birer üıtida ile müra• 
caatlan llAn olunur. (512) (7836) 

lstanbul Gümrükleri Baımiidiirliğinden: 
Apfıda yazılı soba malzemeslle soba kurdurulması işi 1-10-939 Per,embe gQııtl 

saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
1 - Mevcut liste mucibince 34 adet soba kurulmasile bu sobalara ait malzeme

nin mübayaası. İhale bedeli 363 Uta 51 ku nııtur. 
2 - İsteklilerin bdll l{lnde BaşmtıdOr lüktekl Komisyona ıelmelert illn olu-

nur. ('1850l 

- 1 

SATIŞ ILANI 
lıtaalNll Dördiillcli icra Mem-'ul•ndan • 

• Recep tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24192 ıkraz No.sile borç ahnan PB• 
raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden do
layı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 

(1400) lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpaşada Camiikebir mahallesinin Sel
kapıaı sokağında eski 80 yeni 44/1 kapı No.lı sat tarafı mektep arkası ve aharın arsa
sı, son tarafı Hacı Şinasi pasa hemşiresi Pla tına Zehra arsası, arka tarafı yumurta ı 
f stefan hane ve bahçesi, ön taralı tarikia m ile mahdut kayden 34 zıra 4 parmak 
mlkdarında kAgir maa oda dükkftnın evsaf ve mesah&Sl aptıda yazılıdır. 

Üzerinde oda ve bir heli ve ufak bir sofa ve cephede ufak bir balkonu havi cep
hesi iıtor kepenkli ve elektrik tesisatını muhtevi kagir dilkkAndır. Arkada ufak bir 
aralık vardır. 

Meuhıaı: Umum sahası 34 metre murabbaı olup bina 31,5 metre murabbaı llze
rinde inşa edilmiş ve bakiyesi aralıktır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttırma
ya konmuştur. 

1 - İsbu gayrlmenkulUn arttırma !lartn amesi 2.10.939 tarihinden itibaren 937/256 
No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebil
mesi ic:in açıktır. handa yazılı olanlardan fazla maU'lmat almak ısteyenler işbu p.rt
nameye ve 937/256 dosya No.sile memurıyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a lAkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi le faiz ve masrafa dair olan lddla1arını 
işbu ilan tarihinden itibare yirmi gün için de e\'l'akı mQsbitelerile birlikte memuri
yetim ize bildirmeleri icap eder. Aksi hal de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma sartnamesinl okumu 
ve liJzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 _ Gayrimenkul 2-11-939 tarihinde Pe rşeınbe giinü saat 14 den 16 ya kadar İs
tanbul dördüncü icra memurluğunda ne; defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 :ıini bulmaz ve,..a sa
tış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu 
gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya cıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere ıırt tırma 15 gün daha temdit edilerek 
17-11-939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 18 ya kadar İstanbul dördüncO icra 
memurluğu odasında arttırma bedeli satı!! isteyenin alacatına rüçhanı olan cU!er 
alacaklıların bu gayrimenkul ile temin e dilınil alacakları mecmuuııdan fazlaya 
çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No.lı kanuna 
tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu nan kimse derhal veya verilen ftiOhlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmlı oldulu bedelle almaia razı olursa ona, razı olınaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gOn müddetle arttırmaya çıkarılıp' en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve f!e çen günler için % 5 den hesap olunacak 
fatz ve diler zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimizce ahcıdan 
tahsil olunur. (Madde: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli harictnde olarak yalnız tapu fera! harcını, Yirmi se
nelik vakıf ~viz bedelini ve ihtı.le kaMr pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim ·verııtler, tenvirat ve tanzifat ve delljµ7e resminden mlltev.ellit Be
lediye TOsumu ve müterakim vakıf karesi ahcıya lit olmayıp arttırma bedelinden 
tenzil olunur. 
İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Memur

luğu odasında ifbu ilin ve gösterilen arttarma prtııamesi dairesinde satılacalı llAn 
olunur. (788! 

Levam• A111lrllil Sat11ıalma tomlıyo•unclan : 
Altı bin ton~ Jmdırılacaktır. Kapah zarfla ekslltmfllil 12-10-939 peqembe 

ııünü saat 15 de İstanbul Tophanede latan bul levazım amirllll satınalma komll10-
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (50.8·10) elli bin altı yilz kırk Ura, ilk teminatı 
(3'182) üç bin yedi 7i1& HkBen Dd liradır. Şar~esi korniByonda aörillür. f.wcJDe
rln kanuni vesikalarlle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (251) (7658) 

* * 611 ton sömikok kömürü abnacalttar. Kapalı zarfla ekslltinest ıı-ı0-939 carsam1ia 
g~ü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beher tonu 21 Ura, ilk teminatı 962 Ura 32 kuruştur~ Şartnamesi Ko.da ı&1llttr. 
lateıcllleıin kanuni veaikala.rlle beraber tek lif mektuplarını ihale saatinden bir laat 
evvel Ko.na vermeleri. (258) (7887) 

** llarp akademisi için 250 ton kok kömürü alınacaktır. Açık etcsiltmliııl 11-10-939 
çarşamba ~ünü saat 15.30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko.da ~eaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu 19 lira ilk teminatı 356 lira 25 kuruştur. ~esi Ko. 
da görülür. İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. (2f"I) C'liN> 

. * * 1000 kilo ambalAjlık kuru ot alınacaktır. Pazarlığı 3-10-939 &ah ıonn aaat H,45 
de Tophanede İstanbul levazım Amirliği aatınalma komfS7enunda :vapı'l8Cakttr. İs-
teklllerln kaU temlnatla.rile belli saatte komisyona Jtelmeleri, (262) ('1872) 

* * 421 Kilo civl 
500 " Balye çenberl. 
300 Adet 2,5X5X3 ebadında gnc!ık '6ae h'k cıtası. 
500 " 4X20X2,5 " " tah tası. 
500 " 4XlOX3 " Uta 
Yukarda yazılı ambalAj malzemesi 3-10- 939 salı günü saat 14.30 i:la Toplianede L

tanbul levazım Amirlill sabnalma komis yonunda pazarlıkla alınacaktır. tııtekllle-
rln kaU teminatlarile belli saatte komitıyo nı:ı gelmeleri. (263) (78'1t) * .. -
Adet 

500 Mamlll yatak kılıfı 
500 n yastık " 
500 " ,, yüzü 
500 " nevresim 

Yukarda mlktan yazılı 4 kalem malzeme 5-10-939 perşetnoe günil saat 15 l!e 
Tophanede İstanbul levazım Amirliği satı nalma komisyonunda pazarhkla ahna
caktır. NQmunelerl tomısyonda görQlür. İsteklllerin kati temlnatla.rile pelll aaa»e 
komla)'ona ıeJme1erl. (264) (7875) 

Adet 

1250 Kilinf 
400 Battani)'e 

1150 Killin 

,,. Jf 

Yukarda mlktarları :vazıh 1dUm ve bat tanl7eW 1-10-939 perfelblie ı<lnft n.a.t 
14 de Tophanede Amirlik aatmalına Ko.da paurlıkla aı.aacl.ktır. Jleplıiıılbı talmdn 
bedeli 8987 buçuk lira, kati teminatı 1348 Ura 12 kuruştur. Nümuneleri komiqon
da görülür. Her kalem ayn ayn verUece liliden ı.teklilerin belli saatte Ko.na •el .. 
meleri. (265) (7876) *. İstanbul levazım yollamasının 42 No.lu hamule motöril icln '70 beygir kuvvetin-

'• de (Deıyç) marka bir dizel motörü alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3-10-939 salı 
günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım Amirliği sabnalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 5780 lira, kati teminatı 887 liradır. Şeraiti komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte komi.qon a ıetmeteri. (267) (78'18) 

* * On tonluk 2 ve 5 tonluk 3 adet Pres alı nacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 5-10-939 
perşembe günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1400 lira, kati teminatı 210 lira-
dır. İsteklilerin belli saatte komU:yona gelmeleri. (266) (7877) 

ISTANIUL r LEDIYESI ILANLARI 
Bib'ltkderede B...S idare malı HamldiJ'e mektebinin tamiri açık enumıeye 

Jıonalmaltar. ihale lt.10.939 puartesl dal IUt 14 de daimi encllmende yapıla
caktır. Mv.........., W.U 40S lira 42 nı... " ilk teminatı 30 lira 26 bra,tur. 
Sartname sabit " &Mmellt mldlldill blemhtc1e eörillebitir. Taliplerin bana 
beur. en u 200 Unbk it ~ dair Nafıa müclürlüiüaden alacaldan fennt 
ehliyet vesikan ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale dail muayyen ıa. 
atte daimi encthnende bulunmaları. (7819) 

* * 8ehlr tf7atroMlnan. prdirop •e blifesi 500 lira tahmbt edilen kira bedeli üze-
rbMlea açık arttırman konalmattar. İbale 15.10-939 puartesi günü saat 14 c1e 
daind enc:Umende npslacalmr. tık teminat 37 lira se kunaıtur. Şartname zabıt •e 
lllUlllellt m84ilr1Ultl kalemi9de s6rillebnlr. Taliplerin Dk teminat makbuz '"" 
mektaplan ile iltale sflnil lllUQ)'en natta daimi encllmende bulunmaları. (7US) 



• TAN 
1 -•&'Ti •••••••••••••••••••••••••' lataıiba1 ildnd lcra dalr•lnclen: iSi llll61a. borçtan doıa71 eaı-ııU\-NG.ıu "°8>'a ne 

'A A Z 1 Ç 1 L 1 S E L E R 1 Y at11m haczedilen 349 ura ıa:rmetinde muhtelif 
W halı Ye" etnaı 5_10-939 tarihine mlludif 

g.. ft ftek laannlan &Jl'I dairelsde olmak üzere perıembe rünll uat 15 dan 17 ye kadar 
Beyoilu Perapalaa civarında Aımalımescit 

Ana ıınıfl, ilk ....... Orta okul ve Lise Kanıhi apartnnanı 4 No. da aatdacaktır. 
·ıNAVUTl-YONDE ... &MYAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA o ırlln muhammen laymetinin yüzde 75 ni 
A V l IU'l bulmazaa z inci arttırmaıı 11-ı0-939 tari.. 1'-yt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. hine mllaadif çarpmba ırllnll ayni mahal 

lııl••••••••• Uteyenıere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.21.. , ve uatte icra olunarak en eok arttırana 
ihale edilecektir. Taliplerin aatıı ırlln ve 
saatlarında mahallinde bulunacak memu.. 

iNHiSARLAR UMUM MODURLO&U ILANLARI 
Miktarı Muh. Bedel! 

Lira Kl'f. 
Ar,,p sabunu 3000 Kgr. 

% 7.5 temi, 
Lira Kt• fek il 

Ekflltmenln 
8aatl 

:a..m 40000 • 420 31 50 Açık ekalltme 1' 
Gu 7a1ı ıeooo • 8000 800 Kapalı zarf 15 
JlubtelU elek·) 1 81 Kalenı 2380 177 Açık eksiltme 18 
trlk malzemeR) 1967 40 147 155 " " 18,80 

ı _ Sartnamelerl ve rnGfredat listeleri mucibince yukarda clna ve miktarlan :ra zı1ı 4 kalem malzeme hlzalarmda •&ıterl
Jen usullerle ekalltme>'e konmuttur. 

JI - Muhammen, bedelleri muvakkat teminatlan ekılltme saatleri bizalannda 'Y azıbdır. 
m- elulltme ll·X-118 çarpmba günü Kabatqta levazım ve milbayaat 1Ubesindeki alım koml8yonunda yapılacaktır. 
iV .c.. Şartııameler her ıGn *8 ıeçen ıubeden paruız al,ınabllir. 
V - Benzin mllnakuuına ılrecekler mühürlü teklif mektuplannı kanun! veaaikle °ıf, '1.5 l(lvenme paran makbuzu veya 
~ temlııat mektubfl9u ihtiva edecek kapalı zartlannı ekalltme saatinden bir saat evvel mezkdr kom \-yon başkanlığına 
..... mQkabillnde 1'!melerl, eliler eksiltmeye ıirecekler " 7,5 teminat paralarile :nıkarda adı ıeçen komisyona gelme-
lltl -. ~ur. (7676) 

* * 

runa yilsde 75 pey akı;eaiyle müracaaUan 
illn olunur. 

"KURTULUŞ .. 
Biçki ve Dikit Denaneıi 

M Odlreal : Bayan Papazyan 

Haftanın 4 g(lnQnQ kadınlara ııtmde 

Oçer saat Fransız usullyle blı:kt ve dt!tı. 

dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarlfı:e mu• 
saddak dipl6ma verir. Ferikfty Tepeüstü 
116 No. Papazyan ApartmanL 

Bulana Mükafat 

SABAH, öGLE ve AK$AM 
Her yemekten sonra günde 3 defa 11111ntazaman 

dislerhtlzi fırealavınız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralll, kırıkhk, ve bütün ağrllarınfzl derhal keser. 

wnı 

icabında ginde 3 kaıe ahnablllr • 
Her yerde pullu kutulan ıararla iateyiniz. 

~ Sertnanınt mu~lnce. mahtellf ebatta 24.000 kilo cM puarlılda utm ah- ~yıp=~~~~~·~~ ~s.~~~~-d~~~ı•••••••••••••••••••••••••~ 
~ aakerlik terhiı tezkeremi kaybettim. Adalara hareket eden vapurda bir 1 Leyli Tıp Talebe Yurdu D - ,. ........ Weli (4800) Ura m1IT&ldııat teminatı HO Bradır. 

m .OM hntlık ı-z-131 puarteai lbii aaat ıuo da Xabatqta 
~at eaWilncleki alım lııomiı:yonanda npdacalmr. 

IV - 8&rtnalnel• -... ı6ri seçen 111'bede pwua a1mat,mr. 

let'UllD ye Yeniaini alacaiımdan eakiainin hükmü evrak çantası unutulmuştur. İçerisin. 

V - Iatftfflerin pnarbk için tayin edilen itin n aaatte ~·· 7 ,5 dftnmc 
J*a)lriybi birli,kte meülr komiı:rona ıelmeleri illa olmuar. (7712) 

yoktur. 3215 doiumlu BiW oflu Remzi. deki evrak kimsenin işine yaramaz. Müdürlüğünden: 
Bulanlar, Sultanhamamında 46 nu- .. 

Kayıp: Samatn maliye ıubesinden al- marada Kaneti biraderlere getirdiği Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletince bu aene LeyU Tıp Talebe Yurduna 

* * baanı maaı cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
t - lertaame ._ ntlmune1l macibince 250 adet 21 m/m lik matbu :raldımıa çıkaracapmdan hülanfi olmadıiı ilin olıı-

makta olduium Ye babam Mehdiden mu. kabul edilmiş oldukları kendilerine teblll edilmif bulunan talebelerin 30-J.'0-989 
takdirde kendisine bol bir ikramiye günü sabahı Yurda müracaat etmeleri ve uzak mesafede bulunan bu lfbl tale
verilecektir. belerin mezkOr ıünde Yurtta l:>uJunına t üzere hareket ıünlerlni tayin etmeleri 

12.1-9'9 .tarihiae talip nhar etmeditiaden ebiltmai f81'&itl tablka dalrninde lO nur. Kacbktiy Mllbiirdar caddesi 42 No. da -------------

.... mlddetfe temdit eclllmiıtir. -..•••••••••••••••••••••••••r· D _. Nlmae bedeli aif ısso lira 11l11Taldrat teminatı 47.25 Uracbr. 'Olfet G&ndoidu. Dr. HAFIZ CEMAL "" 
lllın olunur. (7708) 

m - Bailtme 10-10-1131 ..ıı lfinl aaat 15 de Katı.tatta levuım ve miibanat ------------
~dül abm komil70DUda npılacaktır. Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Sahibi ve Neırlyat MDdDrD Halli LQtfD Pazardan maada saat CH.30 dan 13 e. iV - Nllmue "' 1&rtnameler hersin a6ri seçen ı•beden paraııs abnabilir 
V - !ıteldilerin ebiltme lcin tayla edilea süıs Ye aaatte yiiade 7,5 süvenmc 

~birlikte m.ktr lııomia:rona ıeJmeleri. (7115) 

Mühendis kısmı makine ve inşaat subelerine alınacak talebelerin dQbul lmtnian• 
DÖRDONCO, Queteclllk ve Neırlyat Salı, Cumartesi 12 ye kadar ııkarua. Dl· lan Teşrlnievvelln ikinci Pazartesi gilntl saat Dokuzda Yıldızdaki okul binasında 

T. L .. Baaıldılı yer TAN Matbaa• vanyolu No. lCK. yapılacaktır. (7549) 

---· YATısız--.. 

itli Ter kki Lisesi 
Nlfan ...... a Halil Rifat p&f& Ye .,,.,..,.,,iı.w:ilik konaklan. 

Ta1elte laQota isin 1aer ,aa saat t · 11 e kadar mlnıcaat olunabllir. (Te. 

W- USlf). Tedrisat Z5 eyl61131 da hatlamqtır. 
_,_, _____ KIZ ERKEK 

loayti Tillllea Serıu H.tklmlljlnden: 
• JJlmda Klınmaft pijqe ala:rınd• ve ne yılında K{'D7&dül pl,ade ala7Ul· 

da ..._. lafilhdam edilen beaap memuru th8anın ikam.tdlu ve balen n8r'tl$t ba
mquı ~ detbal K<m7•dakl tfbn• .... Mkfm ........ _.,._ 

....,.. sarih adnalnl blld1rmesl, a1u1 takd!Td• 'hakkında aakerl mah· 
b.nununun 211 cı maddesblln tatbik edlleceli lüzumu Din otıınur. 

(487) ('JltO) 

~~: ~9~~~~-~~, ~----1 LAN----.. , 
lZ,30 • 13,15 • 15,45 - 19,10 dadır. , ...._ ______ ____,. ___ , Gayrimenkul Satı§ı 

ı-..all Zarf Uı•llyle lksllfllle 114aı 
._.dftllai Nafta Midlrllilnden : BeyoiJu Dörclünc:ü Sulh Hukuk Hikimlitinden : 
'1-..........,. lııonulan 11: Jıılalkara -Keıan yolunun 82+412-'12+500 nctı kllo

mm.wt ihamda.,.. ....ıı tamiratıdır. ltetif bedeli (104085) Ura (53) kunıttur. 
1- Slaılltme 2-l~t tarihlnde Pazarte.l lllnü saat (18) da Teldrdal Naba 

............. ..ıuntme komfa.7onu ocluuıda kapah zarf mutue ;,apılacaktır. 
1 - Bbl1tme ıartnmnem ve buna mQtıeferrl diler evrak ilet lira 80 kul'UI bedel 

DmbNJtade Nafıa JIUdilrl.OIOnden almabWr. 
f - Bbiltm8" lfrebilmek Jctn 1aliplerin (8414) lira (21) .kun1f1uk muvakkat 

tllainat v-..ı ve ihale ıGntınden en az (8) atın evvel Ttkirdal Valilitine müraca
atla alacek1an (l'.hllyet vesikuile beraber 939 :rıhna alt Ticaret Odan vesikasını 
... etmeleri llDlndır. 

ı.t.lruıe:rbı teklif mektuplannı 2 bel maddede yazılı aaatten b1r ... t evveline 
adar komlqon reisllllne makbuz mukabilinde vermeleri tarttar. Poltada olacak 

--- ka\ul edilmez. ('71'19) 

Oalverslte 

KIZ TALEBE YURDU 
Lllelhda- • r;lael lılr aputnnamnda hnalıınlttm'. !Cıslanm ..._ aileleri, 
~ clltlnea mlan --~ bir n.iyettecllr. Tabrlrm Ye tifaben 
..... bbel ohmu. 

Ul.U. 0.C Tide _..... No. 11 Mlcllre Metktre. 

K.•*-11 P. T. T. Mlcllrfltl•d•• : 
l - Adafuaruı4a Telefon MGıteddidiıt m.nez1 1npa aeıt ekllltmq,e konul-

llluttur. \ 
ı - v...-.a wn bedeli blfi 7111 Ura n kuruatur. 
1 - Bu ... alt *"911: 
A _,....ve bhıanın vad)"et p1Am. 

B - Xllllt hullsa c:ftvell llel Cetveli. 
C - iti& Vekaletinin ...ı nı t.en1 ~ MnQa alt hUIUll tennl 

fatnam94 

b - Mukavelename~ " acık eklll1nte prtnaın..ı olup 1at17en1er bu 
ft'NID 1* illa IDnlt P. T. T. JltklOrlQOnde l&'eblllr1er. 

f - BaUtme 1-1-..... tarllılne rut1J7&a Pazartılıll lflnQ .. ı 10 da lzmlt P 
T. T. mOdtlrltltGnde te1üktU ede!: elı:alltnıe kGmJqonQ ~ yapalac:aktır, 

1 - htekmertn bu ite alt aa Ura IO lamq muvaıdcat temlaata koeMU P. T. T. 
mfklOrllllO Vemednfı 7&tlrcbklanna dair malı:bus "8" f8'Y&DI lrAu1 buJra mektu-
1111 ile ihaleden en u Nida dD nve1 Ye • ...ıa 1000 Jlnhk.~111 111n1 bir defada 
ıı.rclıklanna dair ıeteranalari7ı. X.-.ıt \llllWlbıe m....._aa aJacaldlft ebllJet 
veıdkul ve Ticaret °"8aı •-'kalmnm IW .......t.h bimaun tarlfteiıl ct.lrellnde 
btıarh7nık eblltate lıılamiq- mGnaaa~ım llAn otaar. ('1111) 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen 
ölü MıRU"diç Firenkyan uhdesinde bulunan Tophane Kılıç Ali ptışa 
mahallesi eski çöplük yeni Kara Mustafapaşa caddesi (Yolcu salo
nunun karşuında) eski 14, 16 yeni 223, 225, 227, 227-1 numaralı 
khRir han ve yamndald depolar açık arttırma suretiyle 31-10-939 
tarihine milsadif sah J(ÜDÜ saat 10 da satılacaktır. Arttırma bede1i 
yüzde yetmif be'1 bulmadılt takdirde ikinci arttırması 16-11-939 
tarihine müsadif perşembe JrÜnü saat 10 da icra edilecektir. Delli • 
liye resmi ihale pulu taviz bedeli müeterisine ait olup satış ~nüne 
kadar verRfier terekeye aittir. Tamamının kıymeti 58764 liradır. Art 

tırmaya l(irebilmek için kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetindc 
pey akceıi yatırm.ıt lbımdır. Kadastro masrafı da müşteriye aittir. 

Tafsil8t: 

227 numaralı Firenkyan hanı olup kAr~irdir. Çift kanath de
mir kapıdan l(irilince zemini mermer döşeli bir taşlı~a ve buradan 
çift kanadlı bir camekand~ zemini renkli çini döşeli ikinci bir t:ış
lıb Rirllir bu taehktan mozayik ve demir parmaklıklı ve küpeştel! 
merdivenle katlara çıkılır, ·merdiven altında camekanla aynlmış bir 
kahve ocaıt vardır. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. 

Bliincl kat: Bir koridor üzerinde 1 ili 7 numaralı odalan havi 
bir de cameUnıa a~ heJAsı vardır. 

İkJnci kat: Bir koridor ü.zerinde 8 ili 14 numaralı odalan havi 
olup ild hellsı vardır. 

Üçüncü kat: Bir koridor üzerinde 15 ill 22 numaralı odaları 
olup camekanla ayrılmış bir hellsı vardır. 

Dördüncü kat: Bir koridor üzerinde 23 1lA 30 numarah odaları 
olup comekAnla aynlmış bir hellsı vardır. 

Befinci kat: Bir koridor üzerinde 311lA 38 numaraıı odalan ha. 
vl olup camek8nla aynlmış bir helAsı vardır. 

Altıncı kat: 39 ill 40 numaralı odalan havi çatı btıchr. Burada 
bir he18 vardır. 

Hanm altuadakl dükkAn: Flips atelyesl olarak kullanılmaktadir 
22'1-l depo: Tamamen kirgir içinde ahşap bir merdivenle ~ 

br ve ahfap da.emen salon halinde bir katı vardır. Mesahal sathi. 
yesl 144 metre murabbaıdır. 

225 numaralı depo: Tamamen klrgfr mesaha! sathlyesl ıee 
metre murabbmır. 

223 oumai'ab depo: ltarııh- olup bronz fabrikası olarak kullanıl· 
makta olup meubai satblyeat 2'8 metre mqrabbaıdır. 

İitö1lleı1n ~ aiJteıi1en dil Ye saatte Beyoıta dördiln
cil sulh Huiak ,,,.,,....., .. natneut ._lert, ıezm,ek ilteyr.ıler 
han b.rncmna m.-.,..t -•11~ U. olun;ııj. (83'7 /88) 

~ ................................... .. 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Biltiln ıuuflar tçfn yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 
devam olunmaktadır. 

2 - İıtiyenlere kayıt prtlannı bildiren tarifname glSnderillr. 
Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534 " ...................... ., 

lstanbul Mıntaka Liman Relıllğlnden : 
Sirkeci nhtnnr 8nündeki yatık incir ve demir enkazının parçalanarak çılrant. 

maıı iti kapalı zarfla mllnakaaan konulmuıtur. Mahatnmen bedeli 20,000 llnadtT. 
!bale 11 birinciteşrin 939 Ç&rf&Dlba cünü aaat 15 d mm~__l!mg. rcj•litinck mL 
gteldrfl komi•yonda npılacaktır. Muva~kat teminat 1500 liradu. Taliplerin temi.
ut makbua nn balra mektubu ile dip evrakı n teklif varab1aruu 2490 9Ql
b arttırma ebilme ve ihale bnumuıun 52 inci ma44esl hllldlmlerine anım olarak 
kapalı rarfla ihale aaatinden bir ıaat evveline kadar Galata nhtımı üzerinde mma.. 
b liman ret.lifinde mfitqekkil komiıyona \'ermeleri Ye fenni 1&rtnameyi ıörmek 
ve almak iıte)'enlerin berıiin rinaet idare ıubesine miiracaatlan illa ola.. 
nur. (7743) -... ... - • • • 

SUMER BANK 
Gemlik Sunğipek Fabrikasında 

Toptan ve Penkencfe olvak aabfa çrkardmıf hulunm 
ve bobin (Konik veya Alebeınder) halindeki 

Sun'i ipeklerin Fiatları 
Aıaiıda göıterllmiıtlr. 

B• fi111tlar, fabrikada ambalijh olarak t..lbn prtlJe mate._..,, 
Bir vep m•htellf denyelerden bir ay sarfında çekilmek prtl1e 1100 
kilo veya daha fazla miktarlar için bu fiyatlardan 180 denyeye kadar 
(dahil) % 8, ZOO denyeden yukarı olanlardan .. "1 10 teuillt Jll• 
pıhr. 

Siparit vermek isteyenler doıtradan dotnıya fahrlkamıu mtlraea. 
at edeblleeekleri l(lbi İstanbalda Yerli Mallar Puarlan MlldörlQtl. 
ne mtlraeaat edeblllrler. 

Den- Kalitesi Perakende Den. Kallteal Penke1Mle 
yesi Kı. Satıı Fiyatı ,. ... x.. Satq Fiyatı 

60 1 540 Kr. Zil 1 "' Kr. 
n 530 

,, 
D "' 

,, 
m 520 ,, m 431 

,, 
75 1 530 " 100 1 445 ,. 

n 520 ,, 
D 415 ,, 

m 511 ,. m '" " 
lff 1 521 ,, 

311 1 415 ,, 
D 505 " D 415 " m '" 

,, m 400 ,, 
ızo 1 101 ,. 

408 1 411 ,. 
D '" 

,, 
D ... " m aı " m ate " 

110 1 ... " •• 1 4ff " 
D 411 " n SN " m '" " m •• " 

180 1 411 w ... 1 3H • 
D Cfl " D ... " m 418 " m 370 .. 

ZH 1 ..,. " ... 1 371 " 
D "' 

,, 
D sso " m as ,, m 330 

,, 

Dmft '.IJtinlryollan ve l.lmaalan lıletnl• 
U. lclaresl lt••lan 

.llluhammm ..,.. 11811 lira olan 137 adet mahtelff ebatta mqclıia ...,,it 
llmbUı a:L0.130 CU1a staa mt (15) • hlt• 11u-....a ..,. .._ ......,.. 
4eJd komla,. tara&ata ...... sarf ıiıaıııi)'lıır eatm aı-.caktlr. Ba ite ._.. ...._ 
~ Ha illa ıs lnlntt1alr ......._, t.iltnat. bıianan _.... etttf ~ 
~ ..... ~ lllrfJarlDa ~ ...... ı(l4) - ..,. -- lil •• ı ı tnllli-
lfae Yer111!11..t ...... . 

•ite 8lt ijiibwwweler......,.. ..-. olarak daimhwlıtatlı 


