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'GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 
dımcısı, çocuğun en zengin küttlphanes!dir. Cocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 
dlr. MOessesemiz tarafından nesredllmlstır. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

'-----------------------------../ 

Ren- ozel ephesi.ne Ye • 
nı 

Alman Kıtaatı evkediliyor 
Ren 
Bir 

Mıntakasında da ok Geniş 
Sahanın Tahliyesine Başlandı 

BUGÜNKÜ VAZİYET Almanlar Varşovaya ~···············ı 

J 

................... 

üngüOü~ Hc§1Vc§l FüOO~lUI 

25 Km. Mesafeye Yenü K.eşü'frDeır V aptu 
Garp Cephesinde ile diğer bazı Polonya şehirlerini işgal ettikle

rini Jıaber veriyorlarsa da Polonyalılar Karako • 
viyi he~z kavbetmediklerini ısrar ile iddia edi
yorlar. Kadar Yaklaştılar 

. , 
GARP CF.PHESİNDEKİ son inkişafların birincisi 

Almıınyanın garp cephesindeki vaziyetini takvi. 
yeye lüzum görerek memleket içlerinden bu 
cepheye yeni kuvvetler göndermeğe başlaması
dır. FranMz ağır topçularının birkaç gündenbe
ri siiren ve Fransız ilerlemesini tahkime yardım 
eden diiellosu, en nihayet Almanyayll ciddi bir 
vaziyetle karşılaıtığını anlatmış, o da. mildafna 
hattımn ~·arılmasına karp gelmek için tedbir 
ahnağa mecbur olmustur. 

Avam Kamarasında 

MİSTf:R CHAMBERLAİN, dün Avam Kamarasında 1 
bir nutuk söyliyerek askeri vaziyeti tavzih et- :i 
miş ve Polonyahların faik kuvvetlere karsı 

Son Fransız tebliğine göre, Fran. 
sız - Alman hududunda topçu dii
ellosu yapılan ve hafif ilerlemeler 

kaydedilen Sarbruk mıntakasını 

gösterir harita 

GARP CEPHESiNDE 

NiÇiN 
HARP 
BAŞLAMADI? 

lngiliz Harp Gemileri 
Denizaltılara Karşı 

Mücade eye Giriştiler 
Garp Cephesinde 

Londra, 7 (Hususi) - Al
manyadan gelen en son haher
lere göre Almanlar Ren - l\ıJ o
zel cephesine memleket dahilin
den takviye kıtaları gönder
mektedirler. 

Berlinden N~ork yoluyla gelen 
haberlere göre, Almanlar Ren üze
rinde çok geniş bir sahayı tahliye iJe 

1 meşguldürler. 

Yeni Keşif Uçu~u 

Şark Cephesinde 
Londra, 7 (Hususi) - Po

lonyada harp bütün şiddetiyle 
devam ediyor. Polonyalılar, 
müstevli Alman kuvvetlerine 
karşı olanca kuvvetleri ile karşı 
koymıya çalışıyorlar. 1 

Bugün Berlinden verilen bir habe- ı 
re göre, Danzig topraklarında bulu
nan Westerplatte'daki Polonya gar
nizonu bu sabah saat 10 da Alman 
kuvvetlerine teslim olmu~tur. 

Kahramanca Müdafaa 

Bugün verilen haberlere göre, İn- Burada harbin başlamasındanberi 

K şif U şiarı 

İKiNCİ 1NKfŞtF, İngiltere hava filolan tarafındnn 
şimal denizi de dahil olmak üzere çok geniş bir 
saha frıerinde yapıldığı bildirilen keşif ucusla
rıdır. Bu u~u ların hedefi hakkında heniiz hir 
~ey sii~·IPnmi ·or. İngilizlerin gecenlerde Vil
helınshıwen ile Kiele karşı yaptıkları hava taar. 
ruzn l•akkmda ancak diin resmi bir teLliğ n<'~
retlikleı·ine bakılırsa, onların bu gibi harekntın 
neHcec:ini ilan etmek hususunt!a nj!ır d:l\'ranmn
~·ı iltizam ettikleri anlasılır. Nitekim hava taar
ruzu hakkında verilen malftmat, bir hayli aydın
latıcıchr. Bu malfımata göre taarruz esnasmdıı 
homhı.lanan Alman cep zırhlılarının en kuvvet. 
lisi, adeta harbe çıkam1yacak hale getirilmiştir. 

Şark Cephesinde 

~ 

yurtlarını karış harı miidafaada gösterdikleri 
kahramanlığı en hararetli takdirlerle yi'idetıniş, j 
daha sonra Garp ccılheslndcn ve bu cephede 
yapılan harekata geçerek buradaki kara, deniz 
,.e hava kuvvetlerinin hem müdafaa hem tahrip 1 
için hazır olduğunu \'e faaliyete geçmiş bulun 
duğunu söylemiş, ingilterenin hürriyet davasını 
zafere kavuşturacağından emin olduğunu anlat. ı• 
mıştır. 

MiSTER CHAIUBERl ... AİN'İN nutkunu söyleme. 
sinden sonra İngiliz keşif tayyareleri tarafından ı• 
Almanya üzerine on milyon nüshası atılan be
yannamelerin metni de neşrolumuştur. Bu be
yannameler Alman milletini başındaki hüku
meti atmıya ''e sulhsever bir hiikumet getirmi~·e 

teşvik etmekte ve şimdiki Alman hiikiımetinin 
Alman milletini nasıl karanlıkta bıraktığını ve 
nasıl ezdiğini, onu nasıl lüzumsuz bir harbe sii
rüklegini anlatmaktadır. 

Diğer Memleketlerde 

ŞARK f'EPUESİNOF. Almanlarla l,<'hliler araı;ımla HARBİN BAŞLAMASI iizerine birdenbire duraklı. i 
muharebe de\•am ediyor. Almanlar. Şarki Prus- yan muvasala sistemleri yavaş yavaş yeniden iş. ı 
yadan ~km eden kuvvetlerinin Varsovadan yir- lemiye başlamıştır. Bir taraftan Roma - Pnris 
mi otuz kilometre mesafede olduğunu bildid. demir yolu hattı yeniden işlemiye baslıyacak 

yoı. Tiu satırları okuduğunuz zaman belki de bu diğer taraftan İtalya ile İsviçre arasındaki ınu. 
giliz hava filoları Şimal denizi de müdafaayı yapan kahraman LE'hlilcr 
dahil olmak üzere çok geniş sahalar. seksen kişiden ibarettiler ve bu gü. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL da keşif uçuşları yapmışlardır. Bu.· ne kadar kahramanca müd:ıfaaya de- ı mesafe daha fazla kısalmış olacaktır. \'asala da devam edecektir. j 
ı AL:\1ANLAn ŞARKI Prusyadan ve asıl Almanya- BİTARAF KALMTYA karar veren Yugoslavyanm, 
ı dan koridorun iizerine ~·ürüyen kuvvetleri arn- ihtiyat; tedbir olarak şimdiye kadar silah altına 
ı sındc artık irtibatın tesis edilmiş olduğunu hil- aldığı asker miktarı 500,000 kişi olarak tahmin i 

• • 1 gün Alman deniz üslerine yapılan vam ettikten sonra teslim olmak mec A lman~ar ~olo~ya~a gırelı il~ hava taarruzu hakkında resmi buriyetinde kalmışlardır. 
ı diriyorlar. Diğer taraftan Almanlar Karako,•i edilmektedir. ı ............................................................................................... 

yedı gun, Ingıltere ve hır tebliğ neşrolunmuş ve bu tebliğ. Fakat Gydinyadaki kuvvetler mu-
Fransanın Almanya ile harp i ıa- (Sonu Sa: 6, Sü: 2> <Sonu Sa: 6. Sü: 5) 

Basvekaletin 
1 

Bir Tebliği : 
lini kabul ettikleri beş gün oldu. 
Alman kuvvetleri Polonyada 
ciddi bir mukavemet görmksi
zin ilerliyorlar. Polonya hüku
nıeti Varşovayı terke mebur ol
du. Herkesin gözü Garp cephe
sinde. Ve herkes biribirine so-
ruyor: 

Garp cephesinde neye harp .başla. 
:tnıyor? Niçin İngiliz ve Fransız kuv
vetleri bir türlü taarruza geçmiyor? 
:Neden Garp devletlerinin hava km·
Vctleri Alman sanayi merkezlerini, 
askeri üslerini, demiryollarını bom. 

Muhtekirler Şiddetle 
Ceza Görecekler 

bardıman etmiyor? 
Bir defa şunu kabul etmek mec

buriyetindeyiz ki, İngiliz ve Fransız 
kuvvetlerinin derhal taarruz hareke. 

Gıda Maddeleri, Halkın ve Ordunun ihtiyacını 
Bir Seneden Fazla idare Edecek Kadar Boldur 

Harp vaziyeti dolayısile memleketimizde 
tine geçmesini beklemek biraz acele 
karar vermektir. Filvaki Fransız ve bazı gıda maddelerin\n fiyatlarında yükıeklik 
İngiliz kara ve deniz erkanı harbi- görüldüğü hakkındaki netriyat üzerine Bq
Ycleri aylardan beri hazırlanmışlar, vekalet tarafından bir tebliğ netredilmittir. Bu 
lllanlarını tesbit etmişler, hareket tebliğde, memleketimizde her türlü gıda mad
tarzlarını kararlaştırmışlardır. Fa- desinin halkın ve ordumuzun ihtiyacını bir ıe
kat Fransız ordusu seferberliğini nn- neden fazla müddet idare edecek kadar bol 
cak dün tamamlamıştır. Kuvvetlerin olduğu ve hiçbir tekilde sd~ıntıya dütülm1ye
tahşidi, mevzilerini alması, bütün 
askeri icapların ona göre tanzimi bir ceği bildirilmektedir. Hükumet, ihtikar yap-
kaç günlük iş değildir. • , ---.~ıl-tfl~ istlyenlere en tiddetli tedbirlerle muka-

(Sonu 9': ı. •t~cektir. icap ederse Mecli.ıen salahiyet 
"-·; ~ ~ 

alınacak, muhtekirlerin fabrikalarına, imalat

hanelerine, evlerine vaz'ıyet edilecektir. Hü
kumet, her ihtimali gözönünde bulundurarak 

gıda maddesi ihracını menetmittir. Buna rağ
men, ne fiyatlar dütürülecek, ne de yükseltile

cektir. T ebliğd~, hiçbir ihtimal kart11ında, hal

kımızın İafeai için enditeye mahal olmadığı, 

hükumetin bütün bu itleri iyi tetkilatlandır
mak ve iyi kontrol için icap eden bütün tedbir

leri aldığı kaydedilmektedir. Ba,vekaletin bu 

tebliğini üçüncü aayf amızda okuyunuz. 

EN SON DAKİKA 
Stokholm, 7 (A.A.) - Gazeteler İngilterenin bazı devletlerin bita

raflığına riayet etmiycccğini zannediyorlar. 
Dagens Nyheter gazeU!si, İngiliz filosunun Baltık denizine girmesi. 

nin ve bu bölgede hava ve deniz üsleri tesis edebilmesinin ancak 
Danimarka ile İsveçiıı bitaraflıkları ihlal edilmekle mümkün oldu. 
ğunu kaydettikten sonra Churchill'in 1915 de Baltık denizine htıkim 
olmayı İngiliz donanması için ilk vazüe olarak telakki eylemiş bu
lunduğunu hatırlatmakta ve kendisinin şimdi tekrar iktidar mevkiin
de bulunduğunu ilave eylemektedir. 

Londra, 7 (Hususi) - Polonyada, koridora karşı Şarki Prusyadan 
ve asıl Almanyadan motörlü kıtalar ve tayyare kuvvetlerile şiddetli 
bir hareket yapılmış ve bununla koridorun tamamile tecridi isten
miştir. Diğer hareket Varşovaya karşı yapılmaktadır. Bu hareket 
Alman !:iilczyası ile Şarki Prusyad an devam etmektedir. Fakat bu 
hareket bir akın halindedir ve dar bir geçit açarak ilerlemeyi istih
daf etmektedir. 

Üçüncü hareket, Polonya Silezy asına karşıdır. Burada bir kıskaç 
hareketi yapılmış ve Polonyalılar bu harekete büyük bir mukave
met gösterememişlerdir. 

Alman askerleri hala Varşov=ıd an 20 - 30 mil mesafededir. 
Londra, 7 (Hususi} - Yugos!ovya hükumeti, umumi seferberlik 

yapmağa karar vermiş ve bu kararı merhalelerle tamamlamak için 
Harbiye Nazırına salahiyet vermiştir. 

Tan, fevkaUlde günlerin devamı mllddetlnce. makinesindeki hususi tcrtıbat sayesinde 
bu slltunda her gün en son dakika gelen haberlerl verecektir. Haber olmadığı giln 

bu kısım bos kıılacaktır. 
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f BUGüNJ 
Propaganda 
Seferberliği 

Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

Y eni harbe, giren memleketler 
de, girmiyen memleketler de 

kısmi veya hükmi seferberlikler ve
:ra askeri tedbirlerle birlikte hep 
birden umumi bir seferberJik iHin et
tiler: Propaganda seferberliği! Ve hu 
seferberliğin en biiyük yükünü rad
~·o <:İstemlerine :riiklcdiler. 

İngiltere hükumeti, pek yakın za. 
mana kadar radyo!',He yalnız İngilizce 
neşriyat yaptığı halde bu ne~riyatı 
birdenbire arapça, İspanyolca. por
tekizce ile takvi;rc ettikten sonra 
bunlara fransızca ve almancayı kal· 
mış ve harp başlar başlamaz, derhal 
italyanca. macarca, lehceyi ilave et
mi~. bugiin de yunnnca, hın·atca \'C 

dalıa başka dillerle ncşri;rnt yapaca
ğını ilan etmiştir. Bütün bu neşriyat 
müstemirren yapılmakta ''c bütün 
dünyaya İngiltcrcnin si;\·asetini ve 
vazİ;\•etini. İngilter('nİn göriis ve dii
şHnüşiinü tanıtmaya vesile olmakta
dır. 

Fransada da \'aziyet aşağı yukarı 

ayni merkezdedir. Mihvercilcrin ba
şı olan Almanya. ;\'aptığı neşriyata 

fü:telik milli bir renk vcrmeğe ga~ret 
etmektedir. Birkaç defa anlattığımız 
gibi oradaki arapça neşriyat, sanki 
Almanyadan değil, Alman;\·anın için
de vüçude getirilen bir Arap ve İs
lam yurdundan yapılmakta ve hu 
gfü;terişi temin icin hiçbir fedakarlık 
esirgenmemektetlir. Diğer neşri;\·atta 
da ayni ~ekilde hareket edildiği açık
tan açığa göze carpmaktadır. 

İtalvan neşriyatına gelince: bu
nun Alman neşriyatından, hatta in. 
giliz neşriyatından daha ~ok geniş 

olduğu muhakkakttr. Çünkii İngiliz
ler ancak harbin başlaması üzerine 
propaganda neşriyatına azami geni~
liği vermeğe uğraştıktan halde İtal
yanlar daha önceden hareket etmiş· 
ler ve 24 lisan ile ne,riyat yapma~a 
girişmişlerdir. Bu lisanlar arasında 
Mitiin A 'l'rnpa dillerinden başka 

türkçe ve arapça ile. hatta hintce, 
çince ve Japonca ile de neşriyat ya· 
pılmaktadır. 

Sovyet Rusya da ayni şekilde ha· 
reket etmekte ve radyo neşriyatına 
azami genişliği vermektedir. 

Harp çıktı çıkalı Polonya radyofa. 
rının birdenbire ayni vaziyeti aldık
ları ve muhtelif lisanlarla ne~riyat 

yaparak vaziyetlerini izaha ehemmi
yet verdiklerini görüyoruz. 

Hulasa propaganda seferberfi~i 

vadisinde hiçbir milletin başka mil
letlerden geri kaln1amak, komşuları 
ve dostlarım, hatta düşmanlarını da 
aydınlatmak ve bu aydınlatmada 

kendi maddi ve manevi kuvvet ve 
kudretlerini tebarüz ettirmeğe çalıııı
maktadır. Propagandaruİı hedefi de 
budur. Yoksa onu yalan uydurmak, 
palavra atmak seviyesine dü!iiirrnek, 
ancak tereddiye uğramış kafaların 

i'idir. 
Avrupanın biitün milletleri bu!!Hn 

hu seferberliği ~ıupmış bir haldedir. 
Bu kafa ve bilgi seferberliği karşısın. 
da likayt kalmak, bugiiniin millet
lerince, askeri seferberliklere karsı 
llkayt kalmaktan farksız telôkki edil 
ınektedir. Çünkü propaganda ııefrr

berliği, kafa ve bilgi enerjisinin se
ferberliğidir ve hu seCcrherliğln ve
rimi çok mühimdir. Zira konu kom
su, dost. dü~man, her muhit bu se
ferber kudretin tesirinden azade ka
lamamaktadır. 

Bu kafa ve bilgi seferberliğini yap
ınak ve ba~armak süphe ~·ok ki her 
ınillet i~in ayrıca bir şeref hissesi a· 
yırmaktadır. 

Hataydan ihraç Edilecek 
Mallar Hakkında 
Yeni Bir Karar 

Ankara, 7 (TAN) - Ticarette tağ
şişin men ve ihracatın kontrol ve 
:ınürakabesi hakkındaki kanuna göre, 
ihraçları ruhsatnameye tabi malla
rın Hataydan ihraçlannda bir müd
det ruhsatname aranmaması Hatay 
ihracatının himayesi bakımından za
ruri görülmüştür. Btı itibarla halen 
l'U.hsatnameye tabi eşyanın Hataydı:ın 
ihracında bir kanunusani 940 tarihi· 
ne kadar ihracat ruhsatnamesi aran
rrıaması Ticaret Vekaletinin teklifi 
üzerine Vekiller Heyetince kabul e
dilmiştir. 

TAN 

BASVEKALETIN BiR TEBLIGI 
Gıda Maddelerinin Hemen 
Hepsinin lhr acı Menedildi 

lhtikiirla Mücadele için Hükiimet 
Meclisten Yeni Saliihiyetler lstigecek 

Ankara, 7 (A. A.) 
Ba~vekaletten tebliğ edilmiştir : 

''Avnıpadaki harp vaziyeti dolayısiylc memleketimizde gıda 
Ye diğe;· hRzı maddelerin fiyatlarında yükseklik vukua gelcligi
ne dair yap1lan neşriyat üzerine, alakadar dairelerin derhal tah
kik ve tctkika başlamalarına emir verilmiştir: 

Bilhass::. şunu tebarüz ettirmek lazımdır: 
Memleketimizde her nevi gıda maddeleri halkımızın ve ordu

muzun ihtiyacını bir seneden fazla müddet idare edecek kadar 
bol ve iyidir. Hükumetçe zamanında alınmış olan tedbirler, hiç 
bir mmfakada ve hiç bir hü)·ük şehrimizde ne bugiin ve ne de 
yarın için gıda sıkıntısı olmasına imkan bıraknuyacak şekil~le
dir. Eu tedbirlerin iyi işlemesi için de haı·ekete geçilmiştir. ih
tikar yapmak kasdiyle toptancılığa heves edenleri, lüzumsuz fi
yat yükseltenleri hükUmet mütemadiyen takip edecektir. 

ihtikar Yapanların Müesseselerine Elkonacak 
Bu gibiler şurasını açıkça bilmelidir ki, memlekette halk ihti

yacına yarayan maddeler üzerinde, ihtikar yapmak kasdına, en 
şiddetli tedbirlerle mukabele göreceklerdir. Eğer kanunlanmız 
kali değilse Büyük Meclisten buna mani olacak salahiyetleri ta
lep etmekte ve her nerede olursa olsun ihtikarcıların ticaretha
nelerine, fabrikalarına, ve evlerine el koymakta hükumet tered
düt etmiyecektir. 

Buna mukabil, hükumet muh.terem halkımızın dikkat naza
rına şunu da arzeder: Normal hayat değişmemiş olduğu liaJae 
lüzumsuz ferdi ihiyat tedbirleri almaktan faide yerine mazarrat 
gelir ve fırsat bekliyen ihtikar tasavvurlarına yol açar. Bir çu
val un nihayet iki ay dayanır. Ve sonunda bozulur. Fakat çok 
talep satıcıyı fiyat yükseltmiye sevkeder, bu suretle yeni bir 
yüksek fiyat seviyesi ve itiyadı doğurur. Buna meydan verilme
melidir. 

Gıda Maddelerinin ihracı Yasak Edildi 
Gıda maddelerinin, hemen kaffesinin ihracı menedilmi~hr. 

Fiyat yükselmesi için hiç bir sebep yoktur. Ne nakliyatta inti
zamsızlık. ne de çalışan kol adedinde noksanlık vardır. 

Şimdi bunlardan daha mühim bir mesele vardır: Bu sene 
mahsu]ü verimli olmuş ve depolara alınmıya başlanmıştır. Türk 
köylüsünün sonbahar çalışma devri gelmiştir. Her tarafta yağ
murlar yağmaktadır. Derhal nadasa başlamak ve kış ekimini bu 
seneden çok daha ziyade miktara çıkaracak şekilde çeşitli ekim 
yapmak, vatanımızın en yüksek ve en mühim menfaatlerinden 
biri olduğunu halkımızın bilmesi lazımdır. Bütün devlet dı:ıi!:e
lerinin ve bilhassa köye kadar teşkilatı uzanan resmi müe!.'se-

sclerin. her nevi mahsulün gelecek sene daha çok olmasında köy 
lü vatandasın ne kadar müessir olacağını kendilerine köy, köy 
mahaJle, m~halle dolaşarak anlatması için emir verilmiştir. Her 
münevver Türkün de bu mühim fikri yaymakta ve anlatmakta 
hükumete yardım etmesini rica ederim. 

Fiyatlar Ne Düşürülecek, Ne de Yükseltilecek 
Hükftmet, bu sene mhsulüniin ihracının menine rağmen, ne 

fi~·atları düşürmek ve ne de her sene olduğundan daha az almak 
kararındadır. Dünya vaziyetinin daha ne şekiller alacğını bil
miyoruz. Bunun için mhsullerimizin gelecek sene bu senelün
den daha çok olmasını memleketimizin yüksek menfaati ikti
zasından görüyoruz. Alakadar devlet daireleri ve teşekkülleri 
mümkün ve elinde olan bütün yardımları ve kolaylıkları gös
termek mecburiyetinde ve kararındadır. 

Bir mesele d'aha var : 
Halkın hayati ve sıhhi ihtiyaçlan için ltizım olan iltiç!arda da 

bazı ihtikarlara teşebbüs edilmek istenildiğini duyuyoruz. Bu 
hareket, bilUmum ecza depolarına ve eczanelere el konularak 
bu işin devletleştirilmesini teshil edecek bir başlangıç olabilir. 
Aliikadarlara bunu hatırda tutarak normal yoldan ve kardan ay. 
rılmamalarını tavsiye ederim. Muhterem halkımızdan da kendi 
ihtiyacı olan bir ilaçtan elli şi1eyi bir defada istemek gibi teşeb· 
büslerde bulunmamalarını rica ederim. 

Halkın la e için Endişesine Mahal Yoktur 
Bütün bu izahatı hulasa edecek olursak: 
Bazı ithal mallarindan, elimizde olmıyan sebeplerle, vukua 

gelecek makul fiyat tereffüünü hükumet daima göz önünde tut
maktadır ve tutacaktır. Vatandaşın, bunu bilerek yerli malı kul
lanması veya behemehal lazımsa aldanmamak için ihtiyatlı ol
ması icap eder. Yerli mallarımızda nedret veya fiyat tereffiiü 
düşünmek hatalıdı~. Her şeyimiz vardır. Vaziyet geçen Harbi 
Umumide olduğu gibi değildir. Biz geçen Umumi Harpten evv·el 
daima ve o harpten sonra bir kaç sene büyük şehirlerimizde !'c
nebi unu yerdik. Halbuki, son senelerde buğday dahil olarak 
her nevi gıda maddeleri ihraç eden memleketlerden olduk. Ge
rek istihsal gerek imalat ve gerekse münakalat bakımından her 
sahada ihtiyaçlanmızın hemen bütün hayati olanlarını temin et
mek imkan altına alınmıştır. 

Hiç hir ihtimal karşısında halkımızın iaşesi için endişeye nıa
lınl }'{)ktur. Bundan maada büti.in bu işleri iyi teşkilatlandır
mak ve 1yi kontrol etmek icin hükumet tedbirler almıstll' ve 
almakta devanı edecektir. Bugün, hepimize düşen vazife lıükiı
metle ve istikbalden emin olarak çalışmaktır.,, 

Ro ır-
m~n ya 1 Fra sız Cümhur 

ve Dunya ı R o o .il" Ş f 8• 
-ıl 1 ihracı Men 

Edilen 
Maddeltr vaziyeti eısı, ı ı e e ır 
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Kuluçka Ördek! 
Civciv Tavuk! 

Yazan: B. FELEK 
- Gel bana! 
- İşim var şimdi! Şakalaşm:ı! 
- Vallahi değil! Anlat bana şu 

işi! 

- İyisin, hoşsun kardeşim! Bir 
ınünas:!betsizliğin var. İş zamanı ge. 
liyorsun! Nedir istediğin? 

- Bana anlatsana! Almanya 
harhetmiyor mu? 

- Bu ne sual ;\'ahu? Harbetmi • 
yor da laf mı? Lehistan topraklarma 

\ 

tecavüz etti. Harıl harıl muharebe 
olu;rnr ayol! 

- Tamam! Ben de senin gibi dü. 
şünüyorum... Herhalde Almanlar 
muharebe ediyorlar. Lakin anlaya· 
madığım bir nokta var. 

- Hangisi? 
- Ya İtalya ne yapıyor? 
- Bitaraflığını ilan etti ya! 
- Biliyorum. Lakin mihver dev-

letleri birbirlerine askeri ittifakla 
bağlı değil miydiler? 

- Ha! Dinle yavrum. sen hiç ör .. 
dek kuluçkası gördün mü? 

- Gördüm. 
- İşte bu ördeklere hazan tavuk 

yumurtası yatırırlar. Zanıaw ı:e • 
lince cil'civler çıkar. 

- Ene olur? 
- Olacağı şudur: Ördek yavru • 

ları gezerken önüne hir su gelir. Ta. 
bil (cop!) di;\·e girer. Yavrulan. 

- Yavruları da anayı takip e -
der. 

- Sakın ha! Ördek yavrulan a
naları takip ederler. Lakin tavuk 
civcivleri? 

- Bilmem. 
- Bilmeyecek bir şey yok! Su. 

yun kenarına kadar gelir, orada du. 
rurlar. 

- N2den? 
- Neden olacak? Boğulmamak 

için. 

- Ha, ha, ha.! Anladım. Demek 
ki .. 

- Demek ki falan yok! Anladın
sa bırak beni de işime bakayım! 

- Haydi öyle ise kolay gele. 

ilk 1ren 
Erzuruma 
Ulaştz 

Halk Dün Coşkun 

Tezahüratta Bulundu 
Erzurum, 7 (A.A.}- İlk tren 10.30 

da Erzuruma girmiştir. 
Bu mesut hadiseyi b~itün Erzurum 

!ular en içten tezahüratla kutladılar. 
İstasyon ve civarını kaplamış olan 

kırk bini aşkın insan kütlesinin ar. 
zettiği manzara fevkcılade muhteşem 
idi. Herkes ılıcadan gelmekte olan ilk 
trenleri bUyük bir sab1rs1zhkla ve he 
yccanla beklemekte idi. Bu intizar an 
larında on binlerce halkın kalbi on
ları bu güzel dakikala:-a yaşatan E· 
bedi Şef Atatürk ile Milli Şef İnönü. 
ne karşı sonsuz tazim ve şükran his
leri ile çarpmakta idi. 

Saat tam 10.30 da vali ile mevki 
kumandanını getiren ilk trenle di. 
ğerleri istasyona geldiler. 

Kabine-nin-iç-ve Dış I Mesai Gönderdi Halk bu güzel netice karşısında 

Vapur ve Şileplerimiz rayların iki yanınd:ı kestikleri yüz
ıerce kurban ve "yaşasm İnönü, ya.

Ha rİc e İşlemiyecekler şasın cümhuriyet., wazelerile biiyük 
Siyaseti Tasvip Edildi 
Bükrcş, 7 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: Saltanat meclisi Kral Ca
rol'ün emrile toplanmıştır. 

Meclis, enternasyonal vaziyet kar 
şısmda hükumetin takip ettiği harici 
siyasete dair Başvekil ve Milli Mü
dafaa Nazı Calinesco ile Hariciye 
Hariciye Nazırı Gafenkonun izahatı. 
nı dinlemiş ve takip edilen diploma. 1 r 

tik hattı hareket ile hudutların mü
dafaası için alınan askeri tedbirleri 
müttefikan tasvip eylemiştir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Reisi
cümhur bugün saat 16.30 da 
Hariciye Vekili hazır olduğu 

halde Fransa Büyük Elçisi B. 
Rene l\Iassigli'yi kabul etmiştir. 

Biiyük elçi, Rcisicümhura 
Fransız Reisiciimhuru B. Albert 

Lehrun'iin. iki memleketi kuv
vet]e bağhyan ve bugiinkii alı

val içinde tamamen husu<;;İ hir 
kıymet iktisap eden dostluk bağ-

larından dolayı Fransanın has
saten hissettiği memnuniyeti 
Türkiye devlet reisine temin e-

den hususi bir mesajını takdim 
cylemistir. 

Bu dostluk ve sempati ni~a
nesinden fevkalade mütehassis 

Ankara, 7 (A.A.) _ İcra vekilleri sevinçlerini ve hükı'.'tmctimize karşı 
h · b ·· 18,.J bır· olan içten minnetlermi ifade eylemiş 

olan Rcisicümhur, minnettarh-
eyetı ugun saat ue toplantı 1 b.. ..k b ı rl" b"" •· ve en uyu ayram.arım un utun 

yapmıştır. ı d l'kl · 
A k 7 <TAN) l\. d .. gün ve gece devam e en şen ı er ı. 

ğının ve ayni zamanda Tiirki- n ara, - 1a en ko- · d ·t t · ı d. 
·· ·· ·· 'h , . . . çın e tesı e mış er ~r. yenin de iki memleketi kuvvet- murunun ı racı yasaıt edılmıştır. 

ı~ bağlıyan ve Avrupamn gedr- Ahvali hazıra dolayısile ith&lat u-
diği bu acı devrede filhakikn mumi tarifesinin 695 inci numara-
tamamen husuc;İ hir kıvmPt ik- sında yazılı olan mayi madeni mah-
hsap eden dostluk bağlarından rukat ve madeni ya~\arla benzol ve 
dolayı bilhassa m«'mnuniyet Tetraetil dö plom'un gerek gümrük. 
hissettiğinin B. Alhert Lebrun'a lenmiş, gerek gümrüklenmemiş olsun 

Semplon Ekspresi 
lşlemiye Ba~ladı 

Roma. 7 (A.A.) - Resmen 1:-ildi-

Meclis, bugünkü anlaşmazlığa ka
rışmış olan muharip taraftarlara kar 
şı, enternasyonal mukavelelerle mü. 
csses bitaraflık kaidelerine riayet e. 
dilmesini ittifakla kabul etmiştir. 

ibla~ını büvük elciden rica ev- 1 memleketimizden ihı·acı veya transit 
}emiştir. ı · olarak harice aktarılması mcnedılmiş 

1 tir. Her iki meseleye ait kararname, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vekiller heyetince tasdik cdilm~tir. 
tur. Mütekabil nutukiar teati edildik-

rildiğine göre, bugiind~n itibaren İs
viçre ve Franc:a ile doğrudan doğruya 
şimendifer münakalatı yapılac·aktır. 

Simplon Orient Express. Parıs - İs. 
tanbul yolu üzerinde muntazam se
ferlere başlıyacaktır. Bu ekspres, bir 
kaç gündenberi ancak Milanodan ha
reket etmekte idi. 

Romanyanın yeni Paris sefiri dün 
Reisicürnhura itimatnamesini takdim 
etmiştir. Bonnet, bu esnada Reisiciim 
hur Lebrun'ün nezdinde bulunmuş. 

ten sonra Lebrun ile yeni sefir Fra
nassovici, bir kaç dakika görüşmüş
lerdir. 

Yugoslavyada birlik 
Belgrad, 7 <A.A.) - Bütün memle-

ket, dün büyük bir şevk içinde kra. Ticaret Filomuz 
lın 16 ncı yıldönümünü tesit etmiş- Ticaret filomuza mensup şileplerin 
tir. Gazeteler, Yugoslavların her za- yeni bir karara kadar, ecnebi liman
manki gibi hükümdara karşı derin lımna gitmek üzere Boğazlardan çık
sadakat hislerile meşbu olduğunu ya- malarınm yasak edilmEsi, !'tıdece sa. 
zıyor. hillerimizdc muntazam posta sefer. 

leri yapan gemilerin şimdılik faali
yetlerine devam ettirilmesi hu kkın -
daki kararname Resmi Cerid,,de neş. 
redilerek yürürlüğe ~it·miştir. 
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Yeni Adli T eskilat 
' 

ANKARA RADYOSU 

alkı Aç Bırakan 
Yeni Mide Siyaseti 

Münferit Hakimler Bu 
Sabahtan itibaren 

Faaliyete Geçiyorlar 

Türkiye 
Türki~c 

T A Q 
T. A. P. 

Rad 'odifiizyon Postalan 
Radyo u Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
ı639 m 183 Kes 120 Kw 

19.74 m 1519!1 Kes 20 Kw 
31.70 m 9456 Kes. 20 Kw. 

CUMA 8.9.939 

12 30 Pro"r<ırn , 12 3 T irk muzi"'i (Pl. l. 

Yeni İstanbul adliye teşkila"tı kad. Ik. 13.00 MC'mlckct at ayar • j r.s ve mete-
ı mnhkeme bir kalem tarafındnn oroloji habC'rlcrl 13 15 • 14 oo Müzik (ka-

rosu dün sabah müddeiumumiliğe idare edilecektir. mık nroııram • modern mOzlk Pi.). 

tebliğ edilmiştir. Müddeiumumi Hık Müddeiumumilik Beyoğlu sulh ce. 1!1 no Pro"r m 19 oı; Wzlk <Kabare 

A lmanyada yiyeceğe, içeceğe 
ve giyeceğe taalllı!< eden 

her şeyın vesıkaya baglnndıgını 

gazeteler yazmışlardı. Mıdelerde, 

sırtlarda eşitlik temin edeceğine, 

yani bütün Almanyayı yarı aç, ya
rı çıplak bir vaziyete sokacağına 

bizzat Almanların da kanaat bes
ledikleri bu tedbiri - tarihte ben· 
zerı olmıyan - orijinal bir karar 
takip etti ve evlerde yemek pişi· 
rilmesinin yasak edileceği olan o. 
lundu. 

Bu tedbirler, Almanlarca siya -
setin mide işi telfıkki olunduğunu 
ve medeniyet alemini rahatsız eden 
Alman yaygarasının hep mideye 
dtişkunltikten ileri g.::ldiğini isbat 
ediyor. Öyle olmasaydı seksen mil. 
yon halka şu veya bu nazır per· 
vasızca: "Şimdi a~ kalınız, çıplak 

dolaşınız, yarın bol gıda bulacak· 
sınız, lordvari giyineceksiniz,, di. 
yemezdi, halk da bu ihtara boyun 
eğip midesine taş bağlamak, Hint 
fakirleri gibi dolaşmak kararını al
mazdı. 

Ben bu mevzu ile ilgili haber. 
leri okurken eski devirlerde ve he
le şark aleminde takip olunan mi
de siyasetini de hatırlamaktan 

geri kalamadım. Es.1<i Romada bin
lerce değil, on binl~rce halk devlet 
ricali tarafından dağıtılan un ve 
etle geçinirdi. Müstemlekelerden a
kıp gelen paralar suyu çektikten, 
harp yoluyla ganimet elde etmek 
imkanlan da ortadan kalktıktan 

sonra Roma halk kütlelerini doyur. 
mak en büyük bir siyaset zemini 
olmuş, her şahsa her gün biraz ek· 
mek ve biraz zeyUnyağı verilmesi 
devlet vecibelerinden sayılmıştı. 

Roma ile hemen hemen mu~ 
vazi olarak !randa da mi

de siyaseti kıymet ve ehemmiyet 
almış bulunuyordu. Aç mideleri 
memnun etmek için o büyük im
paratorlukta da - mı:?=-ela Sasani
ler devrinde - devletçe bir çok kiil
f etlere ve masrafiara katlanıldığı 
gibi bizzat hükümdarlar da mide 
siyasetine ilgi göstererek her gün 
yuzlerce sofra kurdururlar, binler· 
ce kimseyi doyururlardı. Bu sof
raların her biri on k~ ihk olurdu. 
Üzerlerinde yarım koyun, bir sa
han helva veya bal, on ekmek, bir 
desti şarap (yahut süt) ve bir bu
yuk balık bulunurdu. 

İslamlığın şarka ve şimale doğ
ru yayılmıya baş'amas•le beraber, 
mide siyaseti Araplar arasında da 
yer aldı, halkın sevgisini yemekle 
kazanmak usulüne kuvvetle bağ
lanıldı. Bilhassa Emeviler bu yol
da pek ileri gitmişler, inanılmaz şe
killerde yemek dagıtarak kendi 
lehlerine nufuz temin etmek ülkti
sunü gü.tmüşlerdir. Onlar, mide si
yasetinde İranlıları takl:t ediyor· 
lardı. Mesela irak valisi Haccac o
ğullarından birini :;ünnet ettirmek 
istediği zaman İranlıların bu gibi 
cemiyetlerde ne yaptıklarını anla
mak üzere İran asilzadelerinden bi
rini yanına getirtmiş ve kend. ırk
daşlan arasında gördüğü en par
lak dugün h kkında malumat ver. 
mesini is emişti. Bu .:silzad::! şu ce· 

vahı verdi: 
- Kisra (hukümdar dem<'k) ne

dimlerinden birinin dı.i~ ıniınu gôr
dum. Yemekler altın tabaklarla gü· 
muş masalar üzerine konulmuştu. 
Her sofrada dort tabak vardı. Her 
ma ya dort guzel c rıye memur 
ed im' ti. Sofralarda d rd r ki i o. 
turuyordu ve bun :ır y meklerini 
bitird kten onra orr yı altın ta
ba ları c rıyelerı ar laıınd.ı pay
la yorlardı. 

H accac böyle bir ziyafeti kor
kunç bular k halka - og· 

lunun du 1ununde - d ve ve koyun, 
yedırerek ikram etmış ise de dev
let hes bına mide siyaseti ~kip 
tmek ıztırarını duy'.lncn gerç~ten 

muthis bir israfa rıza goster-

met Onat kadroyu alır almaz hemen za mahkemesi için Adliye Vckiıletın- 'll0z ~· v s. Pl.). 19 30 T ırk ~ilzi~i (Fnsıl 
dl

. ·· · · d t · hcvctll. 20 l'i Kol"u ma <Spor ı<:enisil, 
a ıye encumenını ave etmış ve 

1 

den as1ive1ik mec:hut suçlara bakma t 20 30 1cml "C't "Re' 11v11rı jans ve me-Yazan: 

M. Turhan TAN 
yeni mahkemeler hakkında karar. salahiyeti istemiştir Bu talep terviç trorolojl h brrlC'ri 20 50 TOrk mOzıgi: 

lar alınmış ve akşam geç vakit te edilirse Beyoğlu tarafındaki meshııt (Yc>ni !ıarkıl r) Okuvnn· s 1 ve Tnk-ıy, 

hakimlere ayrı ayrı tebligat yapmış- suçlar İstanbul tarafı mahkemeleri. Çrıln,,ı r H'lkkı Derm n F. ref Krıdrl. Ha-
tır. Yeni adliye teşkilatı ve münfe- ne gelmivecektir. !'önl G~lr. Hamdi Tokay· ı - P ıırC'v 2 -
rit hakimler bu sabahtan itibaren t ·· · Snlı'lhattin Pınar· HIC'az nrkı (Hasta kal-

stanbul murlcfeıumumilik basmu· bim), 3 _ Kemani H vd r- J.Jıcrız sıırkı 

.. işe başlıyacaklardır. avinliğine ağırceza mahkemesi ~za. 1 <Hicranı. 4 - Kanun tıık!!imi· Hasan Gür. 
Bu sabahtan itibaren İstanbulda sından Salim tayin ~dilmiştir. Y<>ni 5 - s. Pınar- Hicıı?. ı;ıırkı <Anlıırlım ~e\·

tam 28 ağırceza, ticaret. asliye hu- kadroda tstırnbulda yal~ıız üç hfı~im mivC'cek!;]nl il - s Pınor Kıırcif:nr sıır
kuk ve asliye ceza mahkemesi işe terfi etmistir. Bunlar da mahkl'me kı CSnnıı ~önlıl \erdim), <2115 - 21.30: 

miştir. Tarih kitaplannd'l oku:ı

duğuna göre Emevilerin bu yaman 
valisi halk için işlek yollarda her 
gün beş yüz ve ramazan günlerin
de bile sofra kurdururdu. Etrafın
da on kişinin ferah feralı. oturması 
mümkün olan bu sofraların her bi. 
rinde on türlü yemek, taze bir ba
lık ve şekerli sütlaç bulunurdu. 

Haccac bir mahfe içinde bulun. 
duğu halde halk soirnlarını birer, 
birer dolaşırdı, stitlaçlardan bi
rinde şeker görmiyecek oıursa aş
çıyı çağırtarak bu tatsız eksiği, 

hemen tamamlamasını emreder ve 
şayet şeker getirilinciye kadar süt. 
laç yenirse aşçıya 200 değneklik 

bir ceza tertip eylerdi. Haccacın 

emri altında çalışan büyük me -
murlar da onun yolunu takip ede
rek bulundukları yerde halka ye
mek verdirirlerdi. Bunların için. 
de öğle ve akşam olmak üı:ere gün
de iki sofra kurduranlar da vardı. 

yine tarihler 'Omeyye oğulla-
rından Abdülmelek oğlu 

Hişam'ın Irak valisi Yusuf bin ö
merin günde beş yüz, Yezit adlı 
başka bir valinin ise bin sofra ter· 
tip ettirdiğini yazıyorlar. Abba
siler devrinde Mısır valisi olup 
sonradan istikliılini ilan etmi~ ve 
kuvvetli bir Türk devleti kurmuş 
olan Tolon oğlu Ahmet. yalnız 

muhtaç insanlar için değ
0

1. karnı 

tok ve sırtı pek kimseler için de 
(eski tabir ile havas ve avam) 
yüzlerce sofra kurdurmayı adet e
dinmi ti. Fatımiler saltanatının 

mr> hur simalarından mabevinci 
Lü'lü de mide siyaset·ne son de
rece bağlı bir adamdı Fakat o, sof
ra kurdurmazdı. her gün yemek 
tencerclerile birlikt~ on iki bin ek· 
mek da ıttırırdı Ramazanda ise 
bu miktarı bir misli arttırarak da. 
ha çok gönül ve .... mide kazanmı
yn çalışırdı. 

Turkler, yaradılış ıtibarile, ne-

cip ve kerim olduklarından yoksu
la yardımı milli bir borç saymış
lardır. Düğünlerde ve ziyafetlerde 
davetlilerini - azami mikyasta • a
ğırlamayı ise haysiyet ve .-ret 
meselesi tanımaktan geri kalma
mışlardır. Fakat mide okşamayı 

siyaset umdesi tanımak Türklerin 
hatırından geçmemiştir. Yalnız 

bir tarih hatırası var ve bu. bir is
tisna olmak itibarile. Türkün mi
de siyaseti meselesindeki umumi 
vaziyetini ancak teyit eder. 

H atmı dedi,i'!imiz sudur: İkinci 
Sultan Mahmudun akıl 

kahyası olup Tepedelenli Mehmet 
Ali pasavı kündeden atmak dü
şüncesile Mora isyamna zemin ha
zırlayan meşhur Halet efendi, ra
mazan geceleri konağında üç dört 
yüz kişiye iftar sofrası kurdurur
du. Mora isyanı dal budak salıp ta 
halk, dedikoduya başlayınca mide 
işini siyaset mevzuu yapmak ve 
taassuba hoş görünmek istedi, 
büyük konaklarda ve zengin evle
rinde yedi türlüden fazla yemek 
pişirilmesini yasak ettirdi. 

Tarihçi Şani zade bu yasaktan 
bahsederken şöyle diyor: "O esna
da fakir bir defa Halet efendinin 
sofrasında bulundum. Yemekler 
vakıa yedi türlü idi. Lakin havuz 
gibi mertebaniler içinde getirili
yordu ve yarısı sükkeri olarak ga
yet nade yemeklerdi. Kemiyet ve 
keyfiyete ve es'arın pahasına kı· 

yasen bu sofrada en az üç yüz ku
ruşluk (zamanımız rayicine göre 
üç yüz liralık) yemek tahmin eyle
dim." 

İşte şu örneklerden anlaşıhyor 
ki eski devirlerde t~kip olunan mi
de siyasetinden maksat halkı do· 
yurmak ve hoşnut vazivette tut· 
maktı. Almanların yürütmek iste
dikleri m ·de siyaseti ise halkın ya
n aç kalmasını hedef tutuyor ki 
sonu hayırlı çıkmasa gerektir! 

l Türkkuşu İspeklerliğinden ~ 
Simdiye kari r C. ve Tur.zm brovesi alanlardan Istanbu.da bulur.an 

eski ve yeni buttin üyelerin en kısa bir zamanda bizzat veya bilvasıta 
posta ıle adrcslerınin bildirılm sı rica olunur. (7061) 

Maltepe Piyade ve Atış Okulu 
Komutanllğından : 

b l d 
\lahmut K<ırındas ve Sııdi Yaver Ataman 

aşlıyacaktır. Bu mahkeme er en a- azalarından Ferhat Tömeke Ba\'an · tarnfındıın halk havıılıırı). 21.30 Konuşma 
ğırcezalarla ticaret mahkemeleri Beyhan ve Mefharettir. .. (Ancılık , e balcılık). 21 45 Neşeli ol~k-
müçtemi diğerleri tamamen münfe. Birinci asliye hukuk mahkemeşin. ıar (R.). 21 50 Müzik (Opera aryııları), 

rit hakimlidir. Mahkemelerin hepsi den altıncı hukuk mahkemesine ka- 22 oo tilzik (Radyo orkestrası) 1 - Bach: 
merkezde yani Yeni Postane bina. dar olan mahkemelerin hiıkiml<?:-i Suit (el minör). 2 - Berlloz: Periler dan· 

sı, ~ı - Llszt: "Les Preludes,, senfonık 

sında çalışacaklar, yalnız on hukuk lağvedilmiş olan ve kendi numarnla. parça. 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
mahkmesi tapu dairesinde işe başJı- rına isabet eden eski mahkemelr>rın esham ve tahvlHit. krımblyo - nukut bor
yacaklardır. Mahkemelerin yerlerini mevcut dosyalarını devir alacaklar sası (fiat), 23.20 Muzik (Cazband - Pl.). 

ve reis. aza ve hakimlerini aşağıya ve bunlara bakacaklardır. Yeni teş· 23.55 - 24.00 Yarınki progrnm. 

yazıyoruz: kil edilen diğer hakimler tebliğ ~ari. 
Birinci ağırceza mahkemsei: RC'ıs: hinden itibaren on beş gün iş almı. 

Refik, azaları Nef'i Demirlioğlu ve yacaklar, hazırlıkla meşgul olacak
Süreyya, İkinci ağırceza mahkeme- lardır. 
si: Reis: Erzurum ağırceza reisi Rem. Bunlar ayın yirmi ikisinden itiba. 
zi. azalan Atıf Varlık ve Halil. Bi- ren iş alacaklardır. Birinciden dor
rinci ticaret mahkemesi: Reis Faiz, düncüye kadar olan asliye ceza mah. 
azalan Nazmi ve Kamil Coşkun, kemeleriyle ikinci ağırceza mahke. 
ikinci ticaret mahkemesi: Reis Mü. mesi de on beş giin hazırlıkla mcş
nir, azaları Ahmet Remzi, Bayan gul olacaklardır. Ticaret mahkeme. 
Beyhan, üçüncü ticaret mahkeme&i: rindeD yeni teşkil edilen üçüncil ti
Reis İrfan, azalan Tahsin ve Bavım caret mahkemesi birinci hukukun 
Mefharet, dördüncü ticaret mahke- ticaret işlerini devir alacak ve bu
mesi: Reis Fazıl, azalan Tahsin ts- günden itibaren işe başlıyacaktır. 
tanbullu, Ali Kafadar. Adliye encümeni dün altıncı hu-

Yağmurun Artvinde 

Yaptığı Zararlar 
Artvin, 7 (A.A.) - İki. gün evveı 

Borçka ile Hopa arasında şiddetlı 

yağmurlar yağmış. dereler taşmış, 

Borçka yanındakı İçka'e suyu üzerin 
deki köprünün ayağı yıkılmıştır. Yi. 
ne bu yağmurlar ve bir buçuk 
kilometre boyunca vukubulan büyük 
heyelanlar yüzünden kapanmış olan 
Borçka • Hopa yolu vilayet nafıası 

tarafından tamir edildiğinden yol a
çılmıştır. Hopadaki mısır tarlaları 

mühim miktarda hasara uğramıştır. 

Tarsusta Bir Cinayet 
Tarsus, (TAN) - 13 yaşlarında 

İmat Gavsi isminde bir çocuk için 

Asliye ceza mahkemeleri: Birinc.-i kuk hakimliğine tayin edilen Sulta. 
cezaya Cemil, ikinci cezaya Kemal. nahmet beşinci hukuk hakimi S:ıki

üçüncü cezaya Necip Nadir, dördiin- rin yerine Sultanahmet hakimlerin. 
cü cezaya Bürhan, besinci cezaya Re. den Naili. Sultanahmet sulh birınci 
şit, altıncı cezaya Arif Çankaya es. hukuk hakimliğine sulh hakimi Ha
ki temyiz başmüddeiumumi muavi. lidi. tica.ret azalıi!:ına tavl~edilen Be 

i yed 
h--vga.~ .ıJ I~._.ı,-,f.C, ...... v a. •• -ı~'""llvola.1. 

n, inci cezaya Hakkı Balıkesir a- şiktNi sulh hakimi Tahsinin yerine ....., den Hüseyin oğlu Ramazan ile Çıp. 
5•rceza reisi. sekizinci, cezaya da ad. ticaret aza mülazimlerinden Zekivi. 
1
. ··f • lak mahallesinden Saıt oğlu Alaattin, 
ıye mu ettişi Cemil Tözen hakimi ticaret azalığına tayin edilen Kadı. - f · bıçakla biribirlerini vurmuşlardır. 

mun erıt tayin edilmişlerdir. köy sulh birinci hukuk hakimi Ali Beş, on dakika sonra Alaattin ölmüş· 
Asliye hukuk mahkemeleri: Bi. Kafadarın yerine Kadıköy sulh ceza tür. Üç yerinden yaralı olan Rama

rinci hukuka Muhittin, ikinciye 7e. hakimi Muhlisi, Kadıköy sulh c:eza zan, Mersin hastahan<?sıne gönderil. 
ki. üçüncüye Ali Rıza. dördünciive hakirrıliğine sulh hakimi Sıdkı Şef· miştir. 
Sabri. beşinciye Kazım. altınc:ıya katiyi sec;mistir. 
sakir, yedinciye Nail, sekizinciye ~s- Birinci ceza hakim muavinliğine 
ki İstanbul müddeiumumilik basmu. Arif, ikinciye Ömer, üçüncüye Mu
avini İbrahim Sünuhi, dokuzun~uya azzez, dördüncüye Saadet, birinci 
Suphi, onuncuya Zonguldak hukuk hukuka Nedim, ikinciye Semiha. ft
hakimi Kazım, on birinciye Osman, çüncüye Meliha, dördüncüye de Sa. 
on ikinciye de Hilmi hakimi münfe- dettin tayin edilmişlerdir. 
rit tayin edilmişlerdir. Diğer mahkemelerin muavinleri 

Hukuk mahkemelerinden altıncı simdilik münhaldir. 
ve on ikinci mahkemeler merkezde · 
kalacaklar ve İstanbul tarafının hu
kuku sahsiye davalarına bakacaklar. 
dır. Üçüncü ve dokuzuncu hukıık 
mahkemeleri de tapu dairesinde Be
yoğlu ahkamı şahsiye davalanna ba

kacaklardır. Beşinci asliye ceza ha
kimi yine eskisi gibi gümrük daıre

lzmir Yangınında Zarar 
Bir Milyon Liradır 

tzmir 7 (A.A.) - Evvelki gece Ke. 
restecilerde vuku bulan yangının se
bep olduğu zarar ve ziyan bir mil 

h 
. yon 

sinde çalışacaklardır. 

lira olarak ta mm edılmektedir s· 
gortaların ödemeye mecbur old 1'.1 ı. . . . u. arı 
mıktar ıse 400 bın lir:ıdır. 

lstanbul Defterdarllğından : 
25 _ 9 _ 939 tarihine müsadif Pazartesi gi.inü saat 15 on b t I t 

1~·· M"d .. r·ğ·· d eşe s an-
mul Defterdarlığı Milli Em i:lA u ~r u un e müteşekkıl cksıltme ko-

misyonunda 69974 lira 40 ~uruş keşıf bedelli Validebağı talebe ve öğret-
men sanatoryomu ikmal ınşaatı kapalı zarf usulile ek ·ıı k 1 . . sı meye onu -
muştur. Mukavele, eks~ltme,. ba~ındırlık ışleri genel hususi ve fenni 

şartnameleri proje, keşıf hulasasıle buna müteferrı· d ~ . . . ıger evrak 350 ku-
ruş muk~bilind~ daırede 1verılecektır. Muvakkat teminat ,47491 liradır. 
tsteklilerın teklıf mektup arını ve en az bu işe be ( 

· · l · d 1 nzer 50000) liralık iş 
yaptığına daır ıdare erın en a mış olduğu ves'k 1 . • • • . .. 1 k .1 . ı a ara ıstınaden 1stan-
bul vllayetıne muracaat a e sı tme tarıhinden k. .. 

hl
. t 939 vılına ait Ticaret Od . se ız gun evvel alrnmıs e ıye ve . .J ası vesıkaların h • . 

25 • 9 - 939 pazartesi günü saat 14 d k 1 nvı kapalı zarflarını 
Müdürlüğünde toplanan komisyon bas:a:ı~;;n Dciterdndık Milli Emlt.ık 
zarflar açılırken hazır bulunmalan. • a vermeleri ve saat 15 de 

"6794,, 

M. M. V. Hava Müsteıarhğınd . 
İzmir ve Çorluda istihdam edı'Imek .. an· 

uzer ·k· · 1 k B mimarlara son barem kanunun .. .. e ı ı mımar a ınaca tır. u 
a gore ucret ·1 k . 

Taliplerin mektep diplomaları ve . verı ece tır. 
karada M. M. Vekaleti hava .. ellerınde mevcut diğer vesaikle An-

musteşarlı"" ·ı . l . b . 15 E ı· 939 akşamına kadar müraca t 6' za ış erı şu esme y ul 
a etmeleri ilan olunur. "4366 , "7030,, 

Irak Sefaretinden : 
Askerliğe Davet 

1921 tevellütlü Irak teb 
hinden itibaren başlan aasının son yoklamalarına 1 eyliıl 1939 tari-

-n---
Yeni Lahey ve 

Bağdat Sefirlikleri 
Ankara, 7 CT AN) - Liıhey orta 

elçisi Cevat Üstünün Bağdat elçili· 
ğine nakli ile yerine eski Prag elçisi 
Yakup Kadrinin tayi nedilmesi yük
sek tasdika iktıran etti. 

r-
BORSA 

Loncfrıı 

Nevvork 
Pıırls 

MIUlno 
Cenevre 
l\mı;terdam 

Berlın 

Brilksel 
Ati na 
t:;ofys 
Prag 
Madrtd 
Varsove 
BudarıC'ste 

BOkres 
Belgr d 
Yok ohama 
Stok'ıolm 

Moskova 

7 • 9 • 939 

ÇEKLER 
5.35 

3.0575 

29.9375 

ESHAM VE TAllVf1.A1 

n 5 ıkr mlyelı 19.-

----~-·--~~-----w) 
İstanbul ikinci icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı 39 198 numuralı 

dosya ne tahtı hacze alınan sarı renk 
Kırım azmanı beş inek 12.9.939 tari· 
hine müsadif salı günu saat 14 den 
16 ya kadar Yenıkoy B:ıglar mevkiin. 
de 37 numaralı ev önunde sntılacak
tır. 

Maltepe piyade ve atış okulu iç in 75 lira ücretli bir elektrikçi ahna
caktır. Talipler Fen Tatbikat okulunda imtihan olarak kabul edilecek· 

lerdir. Taliplerin mezkur okula müracaatlarL 

mış olduğ d • . . zıasker şubelerine derhal .. un an alakadaranın tabı oldukları ah-
mın vesaiki mercii .;ı~racaatlan veyahut tecil ve üayı mutazam-
olunur. aı esıne süratle göndermeleri lüzumu ilan 

(4384) (7065) 

O giin muhammen k!yınetin yü.zcle 
75 ni bulmadıgı takdirde ikinci art
tırması 14.9.939 tarıhine müsadif 
perşembe günü ayni mahalli? ve saat
te icra olunarak en çok arttırana i
hale edilecektır. Taliplerin satış gü
nünde saatlerinde mahallinde bulu
nacak memur' te yüzde 7 5 pey ak. 
çesile mura at etmelerı ilan olunur. 



il 

8 - 9. 939 

8 Eylul 939 

ABONE BEDELi 
TOrkiye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
p 

.. .. 
1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 

1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. .. .. 
Mılletlerarası posta ıttihadına dahil 
olrnıyan memleketler t<;in abone 
bedeli müddet cırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres değlştirme;k 25 kuruştur. 

Cevap lı;ın mektuplara 10 kuruşluk 
pul ıllivesl lı'ızımdır. 

B a~laınış olan ihtikarın derhal 
önlenmesini isteyen yazıları· 

mızın, çok müsbct bir alakaya ka· 
vuştuğunu, Lutfi Kırdarın dün ver. 
diği beyanattan öğrendik. 

Bize, lilzım gelen ciddi ve sıkı ted
birlerin alınmış bulunduğunu miij· 
deliyen valimiz, biiyle günl.~rdc mil· 
li disipline Jıer hususta, ve her saha· 
da riayetkar davranmasının hayati 
lii:ıumundan bahsediyor. Hakikaten, 
bir memleket için, muharebeden bi. 
le daha zararlı ,.e tehlikeli olan düş
man, milli disiplini sarsmak için fır
sat güzleyen tufeyliler, ve bazirgfın· 
}ardır. Bugiinkü bahtiyar Türkiye., 
her bakımdan, biitün dünya millet· 
!erini imrendirebilecek kadar emni. 
yet ve huzur içindedir. Başl,JTlızda, 

hiçbir entrikalı politikanın tuzağına 
düşürülemiyecek derecede olgun bir 
şef vardır ki, beyaz ipek çilesi gibi 
parlıyan saçlarını, uzun mücadole ve 
tefekkür yıllarının tükenmez tecrü
belerile ağartmıştır: Onun hepimize 
verdiği sonsuz emniyet, şu anda, 
Türk hudutlnrmın dışına bile ta~ınış 
ve Balkanların ta öbiir ucuna kadar 
yayılmış bulunuyor. 

Menfaatlerini bizimle miişterek 

tutan dost milletlerin kudreti de dii
şüniilürse, Tiirk vatanının, Şimali 

Avrupayı tutuşturan korkunç ateş

ten ne kadnr uzak hulumluğunu kes
tirmek biisbiitiin kolaylaşır. 

Tiirk hudutları askerle doludur. 
'l'iirk gençlerinin yürekl;:ri, yıkıl. 

ınaz bir imanla doludur. Kasalarımız 
parayla ve aınbarlarıımz erzakla do. 
ludur. Ve bu mazhariyetlere sahip 
bulunan Tiirk vatanında bir endiı:e 
havası yaratabilmek, en becerikli 
kundakçının bile elinde değildir. Fa· 
kat buna rağmen, ortalığı teli'ışa \'Cr· 
nıek isteyenler var. Ve onlar, sade
ce, delinesi keselerini doldurmak 
hırsile, milli disiplini ihlfıl ciirctini, 
ve gayretini göstermel.ttedirler: Bizi 
şikayete sevkeden ihtiknT da, ayak. 
lanmıya başlıyan bu ihtirasın piçidir. 

l\leselıi, şu satırları, diinkii gazete
lerde, siz de okumuşsunuzdur: 

"Ticaret Odası, fiallıınn tetkikine 
başlamıştır. Odada, her harta toptan 
eşya fiatlan ötcdenbcrl tcsblt edil
mekte olduğundan eski fiatlarla knrııı
laşlırılmnk iızere, bugtıniln fiatlan da 
alınmaktadır. Fakat bu fintlar için, tüc
~arlardan imzaları da istenilmektedir. 
Halbuki, birçok ticaret erbabı, verdik
leri fiatların altlarını imzalamaktan ls
tlnkAf etml,şlerdirl" 

Ticaret odasının hu alaka \'e faa
liyetini ne kadar yerinde ,.e takdire 
layık buluyorsak, bu havadi in so· 
nuncu ciiınlesini, ayni derecere dik· 
kate \'e teessüfe miistahak görüyo. 
ruz. 

Tiiccar, \'erdiği fiahn altını iınza

lamnktan niçin ~ckinir? 
Biz<'e insan, nncak, kendisine 

Jnutlakn me uliyet getireceğinden C· 

Jnin oldu''ll eserin altını imzalamnk
tan kaçınır. Ve yine bizce, bu istin. 
kar, hnzin bir itirnfür ki, o vatandaş. 
ların ,fiatları yiiks<'l'mcnin bir ~ıı~ 
olduğuna vakıf bulunduklarını gös
terir 

nu istinkfıfı. haska sekiJdc tef ir 
etmek imkanı bulunmadığına göre, 
İtrızalarrnı atamı~·an ellere tırpam at~ 
Jnak, Ticaret Odasının da, Beledive· 
rıin de en. tabii hnkkı, ve \'azi.fe idir. 
t\l:ikadnrlnr. hu nokta üzerinde dik
katlerini derinleştirdikleri tnlsdirıie, 
ilıtikftr faillnini mevdana ckarmak 
koJnl·lığına da ka\'uşmuş olacaklar. 
dır. 

Eğer, koydukları (iatlnrın altına 

ltrıza1nrını atamıyan tikcnrlnrın dii
:tUstHiklerine bir fiat biçmek lftzım 
Relirse, verebileceğimiz paha. hiç 
iİr>he yok ki, koskocaman bir sıfır

dan iha~ttir. Onlardan derhal bek· 
lcdiğimi7. vnfize de şudur: 

" - Milli disipline riayet!" 

::\foginot hattında elektrik santralh'rİ nden biri. Rn muan~m scddin in~ası 
ile İtalya - Fransa hududu iizerinde ki tahkimat miithi~ bir miidafaa 

faikiycti temin eder. 

l\~aginot hattında: Yer altındaki galerileri her tarat ara,.ında muvasala~·ı 

ı temin etmektedir. Hattın kaleleri ıırasmdaki muhnberc hatları 20 kadem· 
lik betonun muha{azası altındadır. 

lngiltere Ve FranSa Garp 
Cephesinde Ne Yapabilirler? 

f ransanın garp hududunda 
yapmış olduğu tahkimat, 

harp tecrübelerinin vermiş olduğu 
bir neticedir. 1915 de Belçikaya 
ve Rusyaya ait müstahkem mevki
lerin birbiri ardınca sukutu üze
rine Fransa, kendi istihkamlarına 
karşı da itimadını kaybetmiş, bu 
yüzden 1916 da Almanlar Verdüne 
taarruz ettikleri zaman Fransızlar 
müstahkem mevkideki toplarını 

çıkararak müdafaalarını siper sis
temine dayamışlar, bu da Alman 
bombardımanına karşı, kifayet 
etmemişti. 

Almanlnr ise Dounmont ve 
Vaux kalelerini zaptettikten son
ra bunları Fransızların mukabil 

taarruzlarınaJrnrşı askerleri için 
sığınak olarak kullanmışlar, sekiz 
ay sonra Fransızlar bu kaleleri is-

tirdat ettikleri zaman oradaki in· 
şaatın bozulmadığını, ztrhlı top 
taretlerinin imha edilmediğini 

hayretle görmüşlerdi. Bu da beton 
inşaat lehinde kuvvetli bir delildi 

ve onun için Maginot hattının in
şaatında bu dersten istifade edildi. 
Modern bombaların nereler~ kadar 
nüfuz edebileceği hesap edilerek be 
ton tabakasının kalınlığı ve zırhlı 

Asker Gözü İle : 

Yaza.n: Liddel Hort 
( INGILIZ ASKERi MUTEHASSISI) 

tahkimatın mukavemeti ona göre 
hesap edilmişti. 

Hulasa, bütün materyel ona 
göre tecrübe edilmiş ve neti

cede birbiri ardınca üç mermiye 
mukavemet edecek materyel kul
lanılmıştır. Ayni zamanda gazdan 
korunmak meselesi tetkik olun
muş ve tahkimat içindeki hava 
tazyikını hariçteki havadan daha 
az yüksek tutmakla m ele halle
dilmiştir. 

Bu tahkimat, demir atmış zırh
lılara benzetiliyor. Bu teşbih bil
hassa toplar bakımından doğru

dur. Çünkii topçular hicbir şey 

görmeden calışmaktadırlar ve 
bunlar zırhlılarclaki topçu hare
ketlerinin tıpkısıdır. Çiinkü topçu 
harekatı ayrı bir daireden panö
ramik bir teleskop ile idare olun
maktadır. Her taretin ateş sahası 

bir harita üzerinde cizilmiştir ve 
bu yüzden ateşin isabeti de temin 

olunmuştur. Kaleler .arasındaki 

bütün muhabereler telefon ile ya
pılıyor. Ve muhabere hatlan yir
mi kademlik betonun muhafazası 
altındadır. Asıl telefon hattı 150 
kadem derinliğindedir. Yer altın
daki galeriler her taraf arasındaki 
muvasalayı temin etmektedir. Ga. 
leriler birbirinden her taarruza 
mukavemet edecek kompartiman
larla ayrılmıştır. Bu yüzden bun
ların biri dahi hasmın eline düşe
cek olursa diğerlerinin düşmesine 
mahal kalmamaktadır. 

Kaleler arasındaki bosluklar, 
mitralyözlerle ve antitank toplar
la techiz olunan kalcciklerle doL 
durulmuştur. Ve bunların her bi
rinde 12 asker bulunmaktadır. 

Bunlar her taarruza karşı hiç ol
mazsa üç gün mukavemet edecek 
vaziyettedir. 

Bu muazzam seddin in<:ası ile 
İtalya . Fransa hududu üzerinde 
Alplerden istifade edilerek yapı-

_Harp Harekatına Ait 
Haberlerin Kıymeti 

İzmir, 3 Eylül -

Radyo yirminci asrın bir hari
kasıdır. Bciyle olma.sına rağmen, 
herkes az havadis .ılJığından şika· 
yetçidir. Bugünkü harp harekatı
na taalluk eden haberlerin günü 
gününe, saati saatine ve lamamı 

tamamına alınmasının mümkün ol. 
madığını düşünen pe!<: az kişi var. 
Halbuki bu havadis kıtlığını, şim
dilik tabii gôrmek ltızım Çünkü: 
Harp harekatı henüz inkişaf etme. 
miştir. Bugünkü muharebeler Leh 
ve Alman ordularının büyük kı
sımları arasında değil, tarafların i
leri sürülmüş kuvvetleri arasında 
cereyan etmektedir. Henüz büyük 
kısımların temasa '!irmeleri za. 
manı gelmemiştir. Bunun için da
ha bir haftalık zamana ihtiyaç var
dır. Binaenaleyh, her iki taraf ta 
o zamana kadar, miisbe~ delillere 
istinat eden malumat vermekten 
çekineceklerdir. Ak:>i halde düş -
man istihbaratına ;puçları vermiş 
olabilirler. Yalnız bu müddet zar· 
fında her iki taraf ta dünya cfka. 
rını kendi muvaffak!yetlcrine i
nandıracak ve milli maneviyatı tak 
viyeye yarayacak haberler nı:;şret. 
mek temayülünde bulunacaklardır. 

Nitekim bu temayülün emareleri 
baş göstermiştir, Şu hale göre bu 
bir haf ta zarfında gelecek haber-

Yazan: 

Celal Dinçer 

leri ihtiyat kaydile karşılamak 

doğru olur. (Yıldırım harbi, fikri
nin bugün için tatbiki kıymeti kal. 
madığını söylemegi de faydalı bu· 
luyorum.) 

* 
Polonya kati neticeli 

muharebeleri kabul edecek mi? 

Böyle bir suali, kendi hesabım. 
ca, lüzumsuz bulurum. Bunun se
bepleri açıktır. (Fakat bu kabil bir 
suale muhatap olduğum için yazı· 
yorum): 

Bir defa Polonyanın harbe nasıl 
bir azim ve cesaretle girmiş oldu. 
ğunu biliyoruz. Hür yaşamak uğ· 
runa ölümü gözüne alan bir mil. 
let, günü ve saati gelince, kati ne
ticeyi almayı hedef tutan meydan 
muharebeleri vermekten çekin -
mez. 

Bundan başka da Lehistanın baş. 
ka türlü hareketine ihtimal yoktur. 
Çünkü bir ordunun kati .neticeli 
muharebeler (meydan muharebe
leri) vermekten harbin sonuna ka-

dar çekinmesi tasavvur bile olu • 
namaz. Böyle yapılacağına harbe 
girmemek • milli şeref ve haysiyet 
bahsi bertaraf • daha doğru olur. 
Harpte kati netice :lramıyan ordu 
mağllıbiyeti peşin olarak ka· 
bul etmiş demektir. l\Iuvakkut bir 
zaman zarfında her hangi bir or· 
dunun kati neticeli muharebeler 
vermekten çekinmesi için iki sebep 
hatıra gelebilir: 
Birincisi: Kendi kuvvetlerini miim· 
kün olabilen en ziyade fazlalıkla 
kati neticeli muharebe yerinde bu. 
lundurmak üzere vakit kazanmak 
veya en müsait arazi şartlarını el· 
de etmek maksadile. 

İkincisi: Müttefik orduların fii
len ·harekata iştirakine kadar za. 
man kazanmak ve düşmana darbe· 
yi hep beraber \'Urmak üzere ter
tibat almak için. 

Bu iki maksattan birisini güden 
ordu düşman ordusunun karşısında 
- tıpkı kati neticeli muharebe ya
pacakmış gibi - vaziyet ve terti· 
bat alır; düşmana cephane sarfet. 
tirir, zayiat verdirır. zaman kay
betmesine sebebiy.et verir ve .. tam 
kati netice zamanı yaklaşırken 

- kendisini düşman pençesine ta. 
mamile kaptırmadan - geri çeki
lir, zamanı gelince kati neticeli mu-

(Devamı 6 ıncıda) 

lan tahkimat Fransız ordusuna, sa
yı meselesini bertnraf eden mü
dafaa faikiyeti vermektedir. Sonrn 
bu kuvvetlerin daimi hareket için
de bulunmasını temin ediyor ve bu 
sayede Fransa, bu sı:ıhalar içinde 
lüzum gördüğü ycrl:ıre kuvvetler 
gönderebiliyor. 

Diğer taraftan İngiltere de bu 
müdafaayı daima besliye

bilecek bir kuvvette bulunuyor. 
İngiltere Fransaya, azami süratlc 
hava yoliJe yardım edecek vaziyet
tedir. İngiltere ve Fransanın deniz 
kuvvetleri de teşriki mesai ederek 
denizi tehdit eden her tehlikeyi 
bertaraf edecek vaziyettedir. 

Modern müdafaanın kuvveti na. 
zan dikkate alınınca, Fransız.Al
man hududunun darlığına rağmen 
Fransız ordusunun büyüklüğü 

Fransaya karşı herhangi taarruzun 
muvaffakiyet kazanmasına imkan 
bırakmamaktadır. 

Fakat Fransanın hududunu yar
mağa imkan bulunmadığı gibi 
Fransızların da mukabil hududa 
karşı vaziyeti aşağı yukarı ayni 
derecededir. Fransızlar Lehistana 
doğrudan doğruya yardım edemez. 
ler. Fakat, Fransanın yapacağı 

başka bir iş bulunmadığı için bu
radan taarruza geçmesi beklenir. 

Vaziyet bu mahiyeti alınca; İn· 
gilterenin karada üzerine aldığı 

vazifeler de büyiiyecektır. Fakat İn 
gilterenin Fransaya yapacağı ilk 
yardım motörlü bir kuvvet gön
dermektir. Çiinkü bu kuvvet Fran
sız tahkimatının yarılmamasına 

yardım eder. Sonra Fransanın ce
nup hududunu da takviye eder. 
Yani bu kuvvet Fransa tarafından 
bir ihtiyat kuvveti olarak kulla· 
nılır. 

F ransanın fngiltereden deniz 
ve hava yardımından baı:ka 

kara yardımı istC'mesinin üç sebe
bi vardır. Bunlann birincisi 
strateji bakımından biiyük bir e
hemmiyeti haiz değildir ve diğer 
iki sebep daha mühimdir. Birinci 
sebep, İngiltercnin kuvvetlerini de 
Fransa ile birle tirerek harekete 
geçmektir. Fakat bu hareket 

1914 - 18 de yapıldığı gibi bir ta
kım daha büyük davaların ihma
line sebep olabilir. İkincisi Fransız 
halkına İngiliz • Fransız birliğini 
tebarüz ettirerek Fransızların 

maneviyatını takviye etmektir. Ü· 
çüncüsü Fransızlara, müdafaaları
nın yarılması takdirinde güveni
lebilecek bir kuvvete sahip olduk
larını göstermektir. Buna karşı İn· 
giltcrenin Fransaya zırhlı bir fır
ka veya fırkalar göndermesi icap 
eder. Ve bu İngiliz kuvvetinin bir 
motörlü imdat kuvveti olarak te. 
lakki edilmesi lfızım gelir. 

Mevcut veya bilkuvvc mevcut 
bütün kuvvetler muvazenesi na
zarı dikkate alındığı takdirde 
Fransanın şimalinde. taarruzi bir 
harp vukuunu beklemek doğru ol
maz. Böyle bir harp, ihtiyar olu-

5 

J Harbe Dair Düşünceler 

Bu Harp 
D .. nya a • • 

ı ır 

Yazan: Aka Gündüz 

Y eryiiziiniin sulh için yıllardan • 
beri harcadığı sonsuz ga) ret

lere inat, ikinci dün~ a harbi baş· 
tadı. 

Yanlış söylemiyorum. İngiltere, 
Fransn, Polon~·a ile Alman~ a harbe 

l 
lıaslnclı clemh orum. 

Bir A \'rup~ harbi başladı da de. 
ı ıııi~·orııın. 
1 ikinci Umumi Hnrp başladı diyo. 
rııııı. 

Bugünkü harpte tnm tarafsızlık 
yahut yarı tarafsızlık dahi bu har
be ortakiaına girmek demektir. 

Diin)·aya bakınız. Hiç bir dc' let 
ıttiiteca\'izle ht'raber olduğunu, hat. 
tft olacağını ilan etmemi tir. 

Bu. ~u demcktir: 1\liitecnvizin hn· 
reketi fenndır. biz ondan değiliz. 

Bitaraflığı ilan etmenin de iki 
manası \"ardır: l - Silfıhlı harbe gi
renler mütecavizi temizlcıniyc ~ c.. 
ter. 2 - Knn ve nteş miimkiin ol. 
duğu kadar mevzii \'e sayılı kalsın. 

Madem ki sulh cihanının ummııi 

\"ekftletini almışlardır; bir giiıı mü· 
vekkillcrine başvururlarsa, o zaman 
hiz bitaraflar, aramızdan münasip 
miktarı silahlı cepheye ayırıp süre. 
riz. 

Dikkat ederseniz göriirsiiniiz ki 
hiç kimse bitaraflığını miitecaviz.in 
karma ilan etmedi. Bu bitaraflığın 
ruhu, hikmeti miitccavizi önlenıiyc 
kalkışanların karmadır. 

Bu da, şu demektir: Dünyanın 

hiitiin sulh istiycnleri, silahlı cep
henin arkasında bir (karısmaz ,·nzi. 
yet) almıştır. Yani bu hareketlcrhle 
orijinal bir ~urette harbe iştirak et. 
mişlerdir. Bunun adına diinya harN 
clt'nilir. 

İki tnrafa da yardım etmiyccc. 
ğlz, diyorlar. Hu yardım nasıl olur? 
Paraca, her tiirlii ku\'\·etçc, yiyecek. 
cc, \'e zamanca. Vesaire. 

Halbuki göriiyoruz, sulhcii muh:ı· 
riplcrde bunların hep~i var. Demek 
oluyor ki yardımları miitecavi7.e ct
ıni)·eceklcr. İşin inceliği burada. 

Bu takdirde diinya harbine Dnsif 
olarak girmislerdir. 

Bitaraflardan herhangi biri veya 
ikisi iki tarafa da ıniisa\'i derecede 
yardım etmekle yeni biçim bir bitn. 
raflık gösterebilirler. Fakat bu hile 
miitecnvize yardım demekten ziya. 
(le, miitccnvizi biraz daha fazlaca 
dih•iiz-tiirüp biisbiitiin yıpratmak de
mektir ki sulh cephesine yarı pasif 
olarak girmis sayılırlar. 

Ne taraftan \'e hangi objektifle 
bakarsanız lıakınız, sulh istiyen ~·er 
)'Üzi.i miitcravize karsı kiiskiindiir. 
nu kiiskiinliik bile beri taraftan o]. 
mnktır. 

Bugiin miitccavi:d pr.s ettirmiveıı 

bir diinya. ynrın miite<'avizin clincle 
hir Yo • yo olacağını bilmiyor mu? 

Ru harp onun icin dünya harbidir. 
Ne si:iylense hoş. En bii;vük hakim 

ve miicyyide zamandır. Göreceğiz. 

nacak fedakarlıklara uygun bir 
netice vermez. Burada yapılacak 
iş, stratejik müdafaadır. Fakat 
Fransa ile birlikte hesaba katıla. 
cak diğer meseleler vardır. Bun
ların biri. Belçikanın bltaraflı~ına 
taarruz, diğeri Holandanın istila
sıdır. O takdirde bunların müda
fnalarını takviye etmek Fransayı 
takviye derecesinde <'hemmiyet 
kazanır. 1914 de Belçikaya der
hal yardım edilmemesi müttefik
lere çok pahalıya mul olmustur. 
Bu dersin bu defa ihmal olunma· 
ması Uızım gelir. 

Diğer taraftan Garb: Akdeniz
de. deniz muvasnlası üze

rinde hayati tesiri olan bircok ha
diseler çıkabilir. Ve o zaman bu 
sahne taarruzi hareketlere müsa
it bir mahiyet alabilir. İngiltere, 
en iyi talim gören ve en iyi te hiz 
olunan kuvvetleri burada ku lan
mak, ihtiyacını hisseder. Çi:nkü 
modern sartlar altında vuku bnla· 
cak taarruza karşı ancak en vü't
sek seviyedeki askerlerin kullanıl
ması takdirinde muvaffakiyet ka
zanılır. Buralarda da Fran!':a ·ıe 

birlikte kara kuvvetlerine ihtivaç 
gösterecek sahalar bulunacaktır. 

Onun icin İngilizler bütün kuvv t
lerini yalnız bir sahaya hasretme
mekle isabet ederler 



tılar 
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~,r;''.: '· Harici Askeri Kıt.aatı ': ilanları . 

Kapalı zarf wmlilc 2000 adet battaniye satın alınacaktır. Muham
men bedeli 16400 lira olup ilk teminat miktarı 1230 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 15/9/939 cuma günü saat 15 de Vekalet satıııalma 
Ko. da yapılacaktır. Şartname ve evsaf her gün Ko. dan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2 v~ 3 maddelerinde yazılı kanuni vesikala
rile birlikte ilk teminat ve tekllf mektuplarını muayyen saatten bir 
saat evveline kadar An.karada M. M. V. satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (329) '6737) 

* * İzmir müstahkem mevki hayvanatının 516000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarfla rnünnkaı;aya konulmuştur. İhalesi 13-9-939 çarşamba günü 
saat 16 da İzmir LV. amırliği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 27090 lira ilk teminatı 2031 liradır. Şartnamesi her gün Ko. 
da giırülebilir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarna dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cii macidelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. 
na vermiş bulunacaklardır. "333,, "6779,, 

* * Izmirde Müstahkem Mevk: komutanlığınca gösterilecek yet<le be-
heri 27,204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki adet garaj inşa ettidecektir. 
!kisinin tahmin bedeli tutarı 54,409 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla ihalesi 
16.9.939~umartesi günü saat 12 de lzmirde levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 3970 lira 50 kuruştuı·. Şarba

rne, keşüname ve projeleri [zmirde Müstahkem Mevki inşaat komisycr 
nunda ve Ankarada M. M. V. Emakin inşa.at şubesinde görülür. istekli-
lerinin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu işi yapabilecek
lerine dair ihaleden en az bir hafta evvel Izmir Nafıa Fen heyetinden 
alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve Izmir 
Müstahkem Mevki K. na dilekçe ile müracaat ederek emniyetc:e yatı
rılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel 'kom!syon:ı vermeleri. (342) (6837) 

Teslim yeri Cinsi * * M'ktarı 

Ton 
Tahmin 
Bedeli 

Lira 

Ilk teminatı 

Lira 

Sarı.kamış Un 1200 156,000 11,700 
Sarıkamış Arpa 800 24,000 1,800 
Kars Un 966 120,750 9,056 
Ardıhan Un 250 35,000 2,625 
Sahanlar Un 150 20,250 1,519 
Artvin 'Un 140 20,300 1,523 

Yukarda yazılı arpa ve unun 14.9.939 perşembe günü saat 14. de 
Sarıkamışta mıntaka satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartname ve ev!ı:ıflanJrnmisyonda görülür. isteklilerin iha
le saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını Sarıkamışta satm alma 
komisyonuna vermeleri. (343) (6806) 

* * Çanakkale Müstahkem Mevki bölgesinde beş pavyon, üç tavla, üç 
hangar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme ve ihaiesi 21 /Ey
lül/939 perşembe günü saat 11 de Çanakkalede Müstahk~m Mevki sa. 
tınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 187740 lira 11 kuruş
tur. İlk teminatı 10638 liradır. İsteklilerin diplomalı miihendis veya 
mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassıs 
inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başın<la bulunduracakları noter
illcten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve asgari bir 
partide 100 bin liralık inşaat işini muvaffakıyetle yapını~ olduklarına 

dair resmi bir makamın tasdikini havi vesaik ibrazı ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerindeki yazılı vesaiki Ko. na ibraz etmeleri la
zımdır. 

Bu işe ait keşif, proje fenni ve hususi şartname Çanakka1ede Müs-, 
tahkem Mevki satmalma Ko. na Istanbul, İzmir ve Ankara levazım 
amirliği satınalma komisyonlarında görebilirler. İstekliler teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Çanakkalede Müstah
kem Mevki satınalma komisyonuna makbuz mukabilinde verm~leri. 

Cinsi 

~ -
Mikdarr 

Kilo 

(338) (6771) 

* * Muhamnıen İlk teminatı İhale şekli ve saati 
bedeli Lira Lira Ku. 

Un 630,000 85,050 6378 75 Kapalı zarf 15 
Bulgur 104,000 8,840 663 ,, ., 15,30 
Kuru fasulye 65,000 S,400 630 ,, ,, 16 
Pirinç 17,800 4,361 176 40 16 30 

" " 1 Dörtyol Garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzak yukarıda gös. 
terilmiştir. Eksiltmeler Dörtyolda Askeri Satınalma komisyonunda 
20-9-939 Pazartesi günü yapılacaktır. Şarnameler Garnizon Levazım 
Müdürlüğünde her gün görülür. Münakasaya girecekler mühürlü teklif 
mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber ihale saatin-
den bir saat evvel komisyona vermeleri. "368,, "6933,, 

• • Hepsine tahmin e<lilen fiyatı 53,893 lira 50 kuruş olan 855 adet ağır 
makinalı koşum semeri ile 2280 adet mahfe kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Sen.erlerin beherine 52 lira 90 kuruş ve mahfelerin 
beherine 380 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 4042 lira olup 
şartnamesi 270 kuruşa Ankarada M. M. V. satınalma Koınisyonundaıı 
alınır. Eksiltme 20/9,'939 çarşamba günü saat 11 dedir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü m~ddele
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
odasından alacakları vt>sikalt>rla birlikte zarflarını ihale sa:ı.tinden be
hemehal bir sa·at evveline kr.dar An.karada M. M. V. satına1ma Komis_ 
yonuna vermeleri. (367) (6935) 

* * Bursa g~rnizonuna ait 100.00? kilo sığır eti 25.9.939 ::>azartcc;! günü 
saat 11 de Tumen satın alma komısyonunda kapalı zarfla seıtın alınacak
tır. İl~ -~e~inatı 22.50 liradır. Evsa_f ve şeraiti her gün mezkur komisyon. 
da gorulur. İ!'teklılerin belli !;aatınden bir saat evveline kadar kanuni 
şekildeki teklif mektuplarını Dıırsada komisyona vermis o'malan 

(387) ( 7067) 
JI.. ... 

Aşağıda yazılı sarleyağı ve süt 22.9.939 günü satın ahı~acaktır. ts
teklilerın gösterilen tarHılerac 2490 sayılı kanunun 2, 3 cı.i rr.addelerinde
ki vesaik ve teminatı muvak~a<::e!eri ile birlikte Çanakkahd.? Müstahkem 
mevki s:ıtın alma komisyonuna müracaatları. (385) (7073l 
Cinsi Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale şekli ve saati 

Sadeyağı 
Süt 

Kilo Lira Lira Ku. 

10 000 
35,000 

10.000 
3,325 

* * 
750 
250 38 

. -----·--
Kapalı zarf 11 

Açık eksiltme 10 

Kırklareli garnizonu ic;in 9 ton pirinç, 20 ton nohut, 12 ton mal~arna, 

TAN 

. Deniz · L.~vazn~ . S~tınaln:aa Komi~yonu ilanları · 
o ., • ',: //"' • • • • • :~ • ' ' - ' • o I / 

1 - Tahmin edilen bedeli 13011 lira olan Taş Kızakta kain binanın 

tamir ve tadilinin ihalesi 18 eylül 939 pazartesi günü saat 14 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 975 lira 83 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (6877) 

İlk 1\fohammen 
teminat bedel 

24,78 
20 

330,35 ftf.ıiyey·~ C'l1ınacnk soba \•e soba !l'la1·wmesi. 
1200 Kun:agar; :ııüessesatı için alınacak 8000 litre hr•m.in. 

101,25 1350 .MezarJıkhn müdürlüğü için alınacaK bir adet maa 
motOr 1.;.a~·ost"risiz şasi 

750 Dc..rülfıcezc için alınacak 5000 litre l::en;:m 
73 U73,25 Istanbul lıi~inci yatı okulu 39 mali yılı ih.:yacı için 

ahnacak j'a:? sebze. 
33,19 442,50 lstanbul b·rinci yatı okulu 39 mali 1ı:ı ıhtıyaçı içiıı 

alma,·ak lmru kayısı, kuru üzüm ve -;rıirc> 

82,50 1100 İstanbul birinci yatı okulu 39 malı yılı ihtiyaçı için 
alınaC'ak kuru erzak. 

Muhammen bedelleri i'.e :ıı~ teminat miktarları yuk:ırd,ı yazılı iş1er 
2490 No. lu kanunun 43 ci.i maddesine göre temdiden açık eks;Itmeye 
konulmuştur. 1ha1e 18.9 939 pazart.:si günü saat 17 de D:ıimi Encümenrle 
yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü k ılemindc gb
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları •. c ihale güııü 
muayyen saatte Daimi End.imcr.de bulunmaları. (7088) 

Numaradan Numaraya 
1 - 490 
491 800 
801 1053 

* * 
6.9.939 Çarşamba 
7.9.939 Perşembe 
8.9.939 Cuma 

Belediye emekli ve tlksiiz'12rinin eylul 939 üçer ay1ı!clan yukar<la 
gösterilen günlerde cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık sa

hiplerinin cüzdanlarile belediye merkez veznesine müracaatları. (7005) 

l\luhammen 
· bedeli 
Lira Kr. 

Paşabahce nıiiskirat fab- 23755 84 
rikası müdürlük binası 

inşaatı. 

Maltepe enstitüsü gazla
ma evi kalorifer tesisatı 
ve gaz .kapılarınm takıl-

% 7 .5 teminatı 
Lira Kr. 

F:k .. iltmcniu 
şekli saati 

1781 69 Kapalı Z. 14 

ması işi 1336 99 100 27 Açık ek. 15 
I - Keşif. şartname ve planları mucibince idaremizin Paşabahçe 

müskirat fabrikasında mevcut yemekhanenin miidürlük binasına tadiH 
işile Maltepe enstitl\o,ünde yapılacak gazlama evi kalori.fer tesisatı ve 
gaz kapılarınw tukılm~sı işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizala. 
rında yazılıdır. 

III - Eksiltme 21 - IX . 93fl perşembe günü Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün 
levazım şubesı veznesiı:den ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden ı Hl 
kuruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına ait şartnameler 
levazım şubesi veznesinden 3 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamenin IF) fıkrasındg yazılı vesaiki ihtiva edecek kapah zarfla
rını eksiltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmeye girecekler 
% 7,5 güvenme paralarile ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesaik-
le yukarıd:ı adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.. (6881) 

: O.eylet Derriiryôllari· ve-limanlan iş.letme- U .. idaresi ilanlar~, 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 20/10/193<) Cumn 

günü saat 15 de kapalı zari usulü ile Ankarada İdare binasmd<t satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek ist~yenlerin (1762.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vc•sikdarı ve tekliflerini ayni gün saat 14 c ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız oları.;k. Ankarada Malzeme dairesiııden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. . (1JS23) 

* * Muhammen bedeli 2520 lira ve beher topu 40 kilo ve 20 rr.ctre rnu. 
rabbaı olan 300 rulo ala cins karton bitüme 25.9.1939 palartesi günü saat 
(11 ı on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki kbmi5yon tırafındar. 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleri.1 189 liralık muvakkat teminat ve knnunnn 
tayin dtiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon,1 mu-
racaatları lazımdır. · 

Bu işe ait şartnameler kr;.:nisyondan parasız olarak d.iğttı!ımıktadır. 
(70601 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
300 aded santral kordonu, 750 metre muhtelif cins kordon, 56000 met

re muhtelif cins tel ile 2000 aded 2 ve 3 nakilli telefon kordonu kapalı 
zarf usulile mübayaa edilecektir. Muhammen bedel 6570 ilk teminat 
493 lira olup eksiltmesi 27-9-939 Çarşamba günü saat 15 de Müdürlük 
binasmda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu· 
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar ' komisyona 
vermelidirler. Şartnamesi her gün Levazım Amirliğimizde gö

ı 

rülebilir. (6163) 

20 ton mercimek, 20 ton bulgm, 10 ton kuru üzüm, 16 ton kuru fasulye, 
pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 11.9.939 pazartesi ;JÜnü saat 16 da 
Kırklarelinde Askeri satın alma komisyonunda bulunmalaı·ı. (336) (7074) 

1 

. Leva.zım A~irliği Satınalma Komisyonundan: 
. . 

2600 adet Rugan bel kemerinin açık eksiltmesi 13-9-939 çarşamba gü
nü saat 14 de TophAnede İstanbul Levazım amirliği satınalma komis
yonuda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3900 lira ilk teminatı 292 lira 50 
kuruştur. Şartname ve r.ümunesı komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri (171) (6773) 

* * 16.00;) adet tire fanite alınacaktır. Kapalı zarfla eksi1tmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 9600 lira. ilk teminatı 
720 liradır. Sartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nııni vesikalarile berab<>r teklif mektuplarını ihale saRtinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. "176,, "6777,, 

* * 750 ndet mane,rrı:ı kayısının acık eksiltmesi B-9-939 carı;amba günn 
sa<ıt 14.30 da Toph::ınede İstanhu1 levn7.ım amirliği satınalma kom•syo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedıcli 1650 lira, ilk teminatı 123 lira 75 ku
ruştur. Sartname ve nümunesi komisyonda görüliir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "177,, "6778, 

* * ~ 
40.000 çift lire çorap almacakhr. Kapalı zarfla eksiltmesi 14.9.939 

perşembe günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda •apılacaktı; Tahmin bedeli 8000 lira, ilk teminatı 
600 liradır Sartname ve nümunesi komisvonda göriilür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile heraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
e\'vel komisyona vermeleri. "174,, "6780, 

* * 3000 adet yatak kılıfı ve 2700 adet yastık kılıfı mamut olarak alına-
caktır. l~apalı zarfla eksiltmesi J 4-9-939 perşembe günü saat 15 de Top
hanede Isüınbul levazım amirliği satınalma komisyonunda vapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bPdeli 7680 lira iJk teminatı 576 liradır. Şartname ve 
nümunc,.Jeri komiı:yonda görülür İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. '178,, "678lr 

* * Ordu -hastahaneleri için almaC"ak 10,000 çift tire çorabın açık eksilt. 
mcsi 15.9.939 cuma günü saat 14 de Tophanede Istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2650 lira ilk te
minatı 198 lira 75 kuruştur Sartnamesi ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. Istekli!erin kanuni vesıkalarile beraber belli saatte ko.nisyona 
gelmeleri. ( 183) {6803) 

* * 5000 adet yüz hnvlus:.ı a!ınacaktır. Açık eksiltmesi 15.9.939 cuma 
günü saat 14.30 d~ Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kurtıştur. 
ŞartnamE> ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (182) (6809) 

* * Askeri okullar için 5000 ç.ft terlik alınacaktır. Kapalı zarfla cksilt-
me<ıi 15.9.939 cuma günü saat 15.te Tophanede Istanbul levazım 6.mir
li,ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3000 lira ilk 
teminatı 600 liradır. Sartname ve nümunesi kom=syonda göri.ilür. !stek
lilerin kanuni vesika1arilc beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir s~at evvel komisyona vermeleri. (181) (6810) 

* * 10.000 adet boş ampül kutusu alınacaktır. Pazarlıkla eksil tmeı;i 
12 - 9 - 939 salı günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma kom·s
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira, kati teminatı 90 lirad:r. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesika-
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. '7008) 

* * Su borusundan alth ve ü.;t!iı 2230 adet karyolanın kapalı z:\rfla ek-
siltmesine istekli çıkmadığındr.r1 pazarlıkla eksiltmesi 15 eylul 9J9 cunıci 
günü saat 14,45 de Tophan-?ue amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır 

Beherinin tahmin bedeli yirm~ iki buçuk liradır. Hcpsinın ilk teminatı 
3758 lira 75 kuruştur. Işbu l:aryolalar beş partiye ayrıhraıt her paı·ti 
450; 500 karyola olarak ayrı <ıyrı da ihale edilir. Bir parti:ıin ilk teminat: 
bin iki yüz doksan üç lira yetmiş beş kuruştur. Şartname ve nümunesı 
komisyonda görülür. Isteklii.erır. kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri t192) (7042) 

* * 750,000 metre gazlı bez a:m&caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.9.939 
cumartesi güniı saat 10,30 da Tophanede amirlik satın ::ılma komısyonun-; 
da yapılacaktır. Istek1ikrin katı teminatlarile beraber belli ;;aaıte ko
misyona galmelerı. c 199) (7068) 

* * 42,000 metre kılıflık bPZ alınacaktır. Pazarlıkla eksiitmesi 9.!l.939 
cumartesi gi.ınü saat 10 da Tor,hanede amirlik satın alma itomisyonundö 
pazarlıkla ulınacaktır. Nürnuııes komisyonda görülür. T3teklilerin kati 
teminatlarile berabc-r belli saa:te komisyona gelmeleri. (108) (7069) 

* * Adet 

1500 Sıhhiye arka \an tası kut usu 
500 Sıhhiye erbaş çantası kutusu 

1000 Alüminyum küvet 
Yukarda yazılı uç kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 11.9.939 

pazartesi günü saat 14,30 da 'Icphanede Istanbul levazım amirliğ! satın 
aıma komisymrnnda yapılacaktır Hepsinin tahmin bedeli -! l 00 lira, ilk 
temınatı 307 lır:ı 50 kuı ustur. ~artname ve nümuneleri !\.omisyonda gö. 
rülür. Iste:tlilcr.n kanurn vcsıl:alarile belli saatte komi::;yona gelmeleri. 

(197) 17070) . .. 
15 ton pi1avlık pirin~ ~.!ınaC'aktır. Pazarlıkla eksi1t:n1?si ı 1.9 939 pı::· 

zartc5i günü saat 15,15 de Tophanede Ist. Lv. Amirliği 5atm alma koın s. 
yonunda yapılac<ıktır. Ni.imuncsı komisyonda görülür. Iste:<lilerın kati 
teminatlarıle bellı s;.ıatte .-.om.!> yona gelmeleri. (195) ( 7072) . .. 

Ordu sıhhiy~si kin 75 k:ılerr· ilaç alınacaktır. Pazarı·kl:ı ettsiltmesi 
12.~.9::ın salı günü saat 14 de Tophanede Tst. Lv. Amirliği s;;tın alma ko
misyonunda yapılacaktır ~artnan-.esi komisyonda görül:ır Istekliler;n 
kati te~inatlarile belli saatte '.wmisyona gelmeleri. (196l ( 7071) 

Üniversite Rektörlüğünden : 

Hukuk fakültesinde: Medeni Hukuk, ceza hukuku, devletler umumi 
hukuku ve devletler hususi hukuku. İktısat fakültesinde: İşletme iktı
sadı, umumi iktısat ve iktısat teorisi, Tıp Fakültesinde: Radyoloji, ço
cuk bakımı ve hasalıkları, idrar yollan. pataolujik anatomi ve genel 
patoloji: Edebiyat fakültesinde: Umumi felsefe ve mantık. romanoloii. 
umumi Türkiye tarihi ve Türk edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. İs
teklilerin dil imtihanı 16 ikinciteşrin perşembe günü yapılacııktır. İs-
teyenlerin Rektörlü;:te müracaatları. "7047 .. 
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AK T 1 E 

ALT. SAFi. KLG. 15.500.355 
BANKNOT 
UFAKLTK 

Oahilrfckf l\Tııhahirler: 
Altın Safi Kılogram 678.111 

'T'firk lirıısı 

Jfariçtcki Muhabirler: 
\ ltın: S:ın knoıtram 10.059.766 

'ıtına tahvili kı:ıbll scrbc t 
Jö,"izıer 

T')iıtcr dl'\vlzlcr ve borclu klirinı:: 

11kfvelerl 

'fazine Tahvilleri: 

rıen.ı'ııie edilen C\.Takl nnkdiye 

'{:ınumın fl - R ,,..,., l""l.,,:ı;ı,.ı .. rı

'IC tevfikan hazine taralından 

·!ık! tecHvat 

~cnedat Clizdanı: 

.. MHU IYET MERKEZ 
2 EYLÜL 1939 VA ZiYETi 

21.802.488.77 
11.943.134.50 

1.481.118.!JS 

953.816.81 

572244.70 

14.14!l.864.!16 I 
6.235.77 

3.G8i.R84.73 ~ 

158.748.563.-

Lira PAS J F 
Sermaye: 

thtiynt Akçesi: 

35.226.742.25 '\df ve fevka13de 

Hususi 

ı.526. 16ı.51 'T'eda\•iildeki Banknotlar: 

Drnıhde f'dllı!n eVTakı ntıkd!ve 
K:ıT'unun 8 - 8 inci m11r1ri,.lerlne 
ft-vffkan hazine tarafından vfıkl 
tedlyat 

17 843 !l85 46 ""ruhde- edilen cvrnkı nakdiye 
· · · -ıklvesf 

K'ıırııılılh t.ımamen nltnı nl:ırak 

ll~vrtcn tcıfavfile vıı?edllcn 

Ret>.,kont mukabili ilfıveten •"<la 
va:zcd. 

17 '>?l! 027.- 11 141 
Tiirk Llras1 l\Je\•duatr: 

----- '' .520.536.- o·· . T hh .. d t o\·ız aa u a ı: 

BANKASI 

1 
4.217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

17.228.027.-

141.520.536.-

17.000.000.il 

Lira 
15.000.000.-

10.217.131.25 

IJ8.000.000.-
1 

256.520.536.-

26.434.892.07 

3.034.M 

Saçları besler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGILiZ t< ZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • İstanbul 

"'İCARI SENVDA'I 

~shom ve Tnh' flat Cii,.danı 

(Deruhte rciilC'n eVTııkı n:ık 
!\ - (rllvcnln k:ı-~ılı!'ı F.c:hnm "'e 

161 591l.063 58 

A ttına tahvfll kabfl d5vl:zlı>1' 

160.596.063.56 rıııtr döviıler ve alacaklı klir!nJ!' 
oakivelerl 

Muhtelif: 

38.492.572.04 38.495.606.!JS 
I ASı.. 

100.090.633.60 tr u 
-

UK~iQ MSLANGIC 
~OLAYOLMAMISTIR 
~~~ 

• • 

TahvllM fllih:ı1"f kıvm,.tlc' 

- Serbest esham ve tahvil~· 

\van .. Jar: 

ttozfneye kı~a v!\ı1P11 ~··:ıruı 

\ltın ve Dl5vl! ilzerlne 
"ahvill'ıt Qzerine 

flisscdarlnr: 

'fuhtellf: 

45 22A 7R4.07 
7.559.768 56 

8.522.000.-
165.087 .78 

7 .808. 722.-

Yekfin 

52.786.553.53 

16.495.809.78 

4.500.000.-

16.262.950. 79 

1 446.758.802.90 
Yek<ın 

1 Temmuz 1938 tarihinCJen hibaren: lıkonto 
bllddi °!o 4, altın üzerine avanı °lo 3. 

ESKi FEVZIATI 

446.758.802.90 

Yatılı BOGA ZIÇİ LİSELERİ Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Be!bekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek 
kısımları ayrı dairelerde olma k üzere Lise ve Orta Okul. 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

•••••• • • - İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210••••••••• 

işantaşında: 'Esl<i Feyzi ye . . ,.. .. ,., .. '" .. : 

Trenlerinin Vapurları : 6,25 - 7,30 . 9 - 11 - 11,50 -
ms:L::J:::::::::ı:•12,30 - 13,15 - 15,45 • 19,10 dadır. 

1 L .Y 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval 
zuhur eden ha talıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa .se

fcrberJik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar. 
ılımcı sıfatile çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksaraydn kain 

• Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi • 

dahilinde (Gönüllü Hasta bakıcı) yet!~tirmek için 

birinci teşrin 1939 dan itibar en kurs a~ılncnktır. l\lcccani olan bu 
kur_a aşağıda yazılı şartlan ha iz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatanda-sı olmak 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - En az ilk mektep tahsili görmii;; olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında maliımnt almak bteycnlcr yu
karıda adresi yazılı mektebimizemüracaat etmelidirler. 

Şefik ruhlu ve hayır sever he mı:irelerimizin bu insani işe hevesle 

KAYIP : Burdur İnönü ilk oku
lundan 340 - 341 senesinde aldığım 
şahadetnameyi kaybettim. Yenisini 

Memleket'.mizin en eski hususi li~eıi~'.r. A~a, ilk, orta ve Liıe kısımları vardır. Kayıl , 

için hergün mektebe müracaat edılebıhr. lstıyenlere mektep tarifnamesi gönder.lir. 

LEYLi ve NEHARi -~ ... - -=., 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

alacagımdan hükmü yoktur. 
588 No.Iu Ali oğlu 

Mustafa Güngören ı••••••••••••~ 

KAYIP : 31/26330 sayılı ikamet 1 

tezkeremi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikal.!rından gelen 

BAYANLAR 

Ycniköy İstinye cnddesi 3-17 
sayılı ynlıdn Mısır tebaasın

dan Esseyyid Abou Bekir Ratıp 

için son moda ve yüksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MANTO
LAR, Beyoğ1unda BAKER ma· 
ğazalannda teşhir edilmek ve 
gayet müsaid şerait ve ucuz fı
atlarla satılmaktadır. Çeşitler 

KAYIP : ,3598 sicil numarnlı şo. 

förlük ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Bulup getiren olursa memnun edile
cektir. - Beyoğlu Biiyükparmnkka· 

pı şoförler kahvesinde Nihat 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı 1 
şimdiden temin ediniz. 

~-----c:n:;mzz:ı;!ID,'!Z, 

Emniyet Sandığı l\'liidürlüğiinden: 

r. SUPH SEN SES 

Şile Ahmetli köy muallimi Bay 
Yusuf Ziya 9 şubat 935 tarihinde 
sandığımıza bıraktığı para için veri
len 1068 numaralı kumbara cüzda-

tdrar yoTiıırı hast';ıııktarı mOtehRSSl" 
'leyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek· nını kaybettiğ"ni soylemiştir. Yenisi 
lt!T nrısırhmıın. Foklrlrr"' oar11"1~ verileceğinden eskisinin hükmü ol. 

~c:ıcım~ı:.:s "e-1· 4:i!l? ••••' mıyacağı ilan olunur. 

Ce iyeti Ok 
Gündüz ve yntı1. talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler 

aşagıdn gösterilmiştir. Fazla malumat almak istiyenle\'ın Okul 
JJircktorlüklerine bnşvurmaları. 

Anltara Kız ve Erke!t l{olleileri 

Günduz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

İlk Orta 
60 100 

225 260 

Bursa Kız Lisesi 
ilk Orta 

40 
185 

lzmir Ege Lisesi 
İlk Ortn 

J...ise 
120 
285 

Lise 
50 

185 

Lise 

lira 

" 

lira 

" 

• 
Gündüz 50 GO 75 lira 
Yatılı 160 200 200 " 

AsF maaşı 55 •irnyn 1-rnttnr olan memur ve :eknüt ço::uk-
larınd .. n ve kıırdcşlcrden ~ iızdc on tcnzılat yapılır. 

.. 

"6495,, 

\'C Ne rı~aı Miıdiiru Hnlil Luttu UOKIJUNCU. Gnzclecılık ve 
Ne<;~İ\·nt T L S Rnc;ılıiım ,.l'T 1' ' l\tnthnncı 

T e!f!fon: 44039 

Irak Sefaretinden : 
Ankarada Lozan meydanında kain Irak sefareti binıısı 4 T.?şriniev. 

vel 1939 tarihine kadar müzayedeye konulmuştur. Talip o!anlarm ~eraiti 
öğrenmek üzere Irak sefaretıne müracaatları. (7066) (4383) 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Kaytd 

ve Kabulüne Başllyor. 
Güzel Sa natlar Akademisi Müdürlüğünden: 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 Eylul 1939 

tarihinde başlanacak ve Eylıil sonunda kayıdlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari Şubesine lise olgunluk mezunları; re

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

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

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

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

alınmalıdır.) 

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

tenmez). 
c - 12 tane kartonsuz vesikalık fotograf (ali:ımünüt olmamalıdır). 
5 - Fazla tafsilat almak isteyenler akademi idaresine müracaat et

melidirler. 
6 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhiitlü 

olarak göndermeleri lazımdır. Bu gibiler vesikaları tamam olduğu tak-
dirde yoklama tarihleri mektupla bildirilir. (6995) 

Yüksek İktısat 
Komisyonundan: 

Kriple Maden kömürü 

70 Ton 

ve Ticcret Mektebi Eksiltme 

Muhammen 
bedeli li ra 

1155 

Muvakknt 
fominat L. K. 

81) 62.5 
Yüksek İktıc:at ve Ticaret mektebi için satın alınacak yetm:ş ton 

Kriple maden kömürü öni.imiizd"ki eylulün 16 ıncı cumartesi günü saat 
onda•ihnlesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuş. kömürı.in bedeli 
ile muvakkat teminnn yukarda gösterilmiştir. İsteklilerin şa .. tname . . • sını 
gormek için Sultanahmetteki mezkur mektep ıdaresinc ve eksiltm 
ic:tirak için yukarda yazılı gün ve saatte teminat makbuzu ve ş teye ~ .. ar na-
mede yazılı vesikalarla Cağnloğlun da Yuksek Mektepler muhaseb ·ı· .. . .. ecı ıgı 
binasındaki komısyona murar.aatla n . (6791) 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Frans11ca kurları vardır. 
OLGUNLUK IMTIHANLARINA HAZIRLAR. 

Kayıt muamelesi Pazar giinünd en maada hcrgün saat 9 dan 

kadar yapılır. 
12 ye 

' Okul 18 Eyllıl Pazartesi günü açılacaktır ••••••'~ 
~aJ!!!J!ll!!C!~~em~..-............. 1. ~.mımmı•' 

Bu Ak~am : Kadıköyiindc 
• • 

1 
Gazinosunda, Siiriye Yıldızı 

L. <ECE 

Kıymetli 

San'atkiır 

c arkadaşı, her Per~embe ve Cur: , 
Cumartesi ve Pazar akşamları 

eanslarına devam edecektir. Ayrı~
her Cuma ve Salı akşamları 

Bayan MUALLA ve 
Kemani 

SADi 

m:mlmR!!::~~~::ncı-..aacam;~ıc=ıc:mzm ... •I 
atah, Yat.sız • Kız, Erkek amı:amtWılll'Ziiill:i~ 

Ye arkadas1nrınt dinliychilirsiniz. 

c .. LK .. Lİ S ELE i 
Kay1d ıntıtımelc ine başlanmıı~hr. 

Adrec:: (_'arşıkııın 1'i~ atro caddesi. Telefon: 20019 

- !lll-i5illi--Em-•• 
Sıvas ld•a"'n .. " .. d .. 1 .. .. .. d ... , nıu ur ugun en : 

Eksiltmeye konulbn ış· 

452
1 

-:- Şarkışl~ ~azasının Gemerek istasyonunda yaptırılmakta olan 

1 k
goçmen cvının su ıhtiyacını temin etmek üzere Karadağdan getirı. 

ece su tcs· t k . ısa ı apalı zarf usulıyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 kuruştur. 

A k 3 - Bu işe ~it plan, proje. keşif ve fenni ve hususi şartnameler 

ı n. arada İskan U. M. Fen dııiresinde İstanbul ve Sıvas iskün müdürlük 
erınde gorülebilir. 

4 - Teminatı muvakknte bedeli 2934 lira 67 kuruştur. 
5 - Talipler teklif mektuplarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir 

~ant evvel m~ıkbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermelerı la
zımdır. 'l'cahhüt m<'ktupları muayyen saatten sonra geldiği takdirde 
kabul edilemiyecektir. 'fealıhüt mektupları kanunun tarifi dairesınde 
hazırlanmamış ve nıühürJenmemiş olduğu takdirde kabul edilmez. 

6- İhale 20/eylul/939 çarsamb günü saat 15 te yapılacaktır. (6955) 

Türk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden : 
Mahfuz nümune ve ~artnameslne göre (100.000) tane fıtrc ve zekat 

ve _<100,000) tane de kurban afışinin tabı eksiltmeye konmu.ytur Jsteı.:!i

lerın yüz elli lira muvakkat tcminatlarile eksiltme günu olar. 22 e;lfı1 
93~ cuma günü saat on beşte sortnameyi görmek istiyenlcrın de her gün 
Cagaloğlunda sube binno::ındaki komisyona müracaatları. (701'>) 


