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TELEFON 

Muallimlerin Ye mektep talebesinin en kuvvetli ,.ar
dımcw. toculun en zengin kilt\lphanesidlr. Çocuğunu ıe
-..en her babanın ,.avrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. MOessesemfz tarafından neşredilml~t!r. Evinizde bir 
tane bulundurunuı:. 

BEŞİNC 

1 9 3 9 5 ICURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

lngiltere Sulh Teklifini Birdenbire 
Reddetmeyerek Tetkik Edecek 

Miater Chamberlain 

lt~lya Yine 
Sahnede 
Görü11dü 

Yazan: M. Zelterlya SERTEL 

Harp illn edildiği gündenberi 
bitaraf bir maske takınarak 

lrlltesbıe çekilmiı görünen İtalyanın 
Rusların Polonyayı işgale batlama ~ 
lan üzerine tekrar faaliyet sahnesi
ne atıldıklannı görüyoruz. Alman -
ra Polonya işgalini bitirir bitirmez 
talyanın vazifesi ortaya çıkıp bir 
eu~ komisyonculuğu yapmaktı. Ni.. 
tekım İtalyan matbuatı bir hafta • 
danberi artık harbin bittijini, ve 

d
sulh zatnanmın geldiğini söyleyip 

uruyorlar. 
Fakat bUa __ ,_ f 

~.ter talya ve Alman-
;:nıeditaOhmnlın etttd li tekilde inkişaf 

· ar • bir takıın sü riz-
lerle kar§Ilqtılar. Abııan rd rpl 
Polonyaya yürürken Y•Pllan ° 1:n: 
altüst oldu. p 

Bitler harbe batladıtı zama 
Sovyet Rusyayı bir blöf vantası ola~ 
rak kullanacağını sanmı§tı. Alınan _ 
Rus ademi tecavüz misakını bir si. 
lih gibi kullanarak demokrasileri 
tehdit edecek ve demokrasileri suL 
he :mecbur edecekti. Halbuki Sovyet 
Rusya böyle pasif bir rol oynamafa 
razı olmadı. Bilikis iılere bizzat va
'Zlyet etti. Şarktaki hakimiyetini 

( Sona Sa. 8 Si. 1 ) 

• 

Bu Hafta Diplomatik"Askeri Heyetimize 
Y ollaSulh Teşebbüsü Londr~da Büyük 

Merasım Yapıldı 
Yapılacağı Umuluyor lngiliz Milli Müdafaa Koordinasyon Nazır1nın 

Riyasetinde, Heyetimize Bir Suvare de Verildi , ç J I l • LonJra, 3 ( A. :A.) - Röyter ajansı bilJiriyor: 

Chamberlain in iano, lVl.USO ını ua~a0;,::ı-:;::,e;e:!~::::~:::ı;::.;;.: 
P 

J ll G •• •• •• J 7 1 kiye Büyült Elçi.i, Türlt koloniai, Frannz kara ve deniz cukeri ar limentoua e oruştu v e 1 at(Jfeleri ve diğer zevat taralınJan aelamlanmııtır. 
Heyet fere/ine Londranın büyük otellerinden birinde lıüku-

'Jf JI, lı b V b • t l d met tarafından bir dine ve bir nıvare verümiftir. Ziyafete 
lVl.Ü im eganatı na ıne op an l =.:li~üılalaıı Koonlinuyon Nazın LorJ ChatfielJ riyıuet 

• ·-·-···-··-·--·-··-· -----------··---···---···-·----
Muhalifler, Sulh Teşebbüsünü 

Tetkik için Gizli Celse istediler 

R~maya Göre, Bu Hafta Avrupa 
Bir Dönüm Noktasında Bulunuyor Havas, Rusların Garp 

Hudutlarında Tahşidat 
Yaptıklarını Bildiriyor 

Londra, 3 (Huauat) - AYam Kamarumm Roma, 3 (Hususi) - Kont Cinano bu sabah 
bürünkü toplantr11nda Batvekil Miater Cham- Romaya avdet eder etmez Duçe ile görüterek 
berlain .aylediii bir nutukla Rua - Alman an- Berlin 1eyahati hakkında malUınat vermİf, da-

lıumuma&n ye bu aDı&flll&nm İngilterece na- ha eoma Mmeollni ile hit'likte kabine içtima-
..ı. w M ! 1 .................. ·,, ...... ,..... ......... .......... _...,... 

evvel Rus - Alman anlapnasının İn. j Romada hlkim olan kanaate göre 
giliz siyaseti ~zerinde. harbi tasfiye 1 Garp Cephesinde bu hafta Avrupanın tarihinde kati bir 

bakımından hı~ır tesır yapmadıtı- dönüm noktası teıkn edecektir. Bal+.kta Hakimiyet Teman· ·ı Meselesinde Rusya 
m alatmıı ve beyanatına fU şekilde Çünkü bu kere diplomatik yollarla 

devam etmi§tir: . Ha re k a.A t ve sulh teşebbüsüne resmen girişilecek Daha ileri Gidecek Olursa Almanyanın 
- Harbin asıl 1ebebi Almanyanın ve anlaşılan Sinyor Mussolini de bu 

Polonyayı kudi istilasıdır. Tecavüzü i§i idare ile meşgul olacaktır. Karcı Duracagv 1 ela ilave E•Hyor 
o hazırlamış ve o tatbik etmiştir. Bu ı• ı e rl ey•ı C Sinyor Bastalini, Kont Cianoya re- 3' 
bakımdan harbe girişimizin sebebi S . fakat ettiği ve Londra sefirliğine ta. Motkova, 3 (A. A.) - Dün Molkonya selen Letonya Harici-
Lehistanın uğradığı bu tecavüzdür. yin olunduğu için sulh teşebbüsünde ye Nazırı Munten ile Sovyetler Birliii Halk Komiaerleri Meclisi 
Fakat asıl sebep Avrupa milletlerine, An 1 rl a c 1 yor üzerine mühim bir rol alması muh. Reiıi ve Hariciye Halle Komiaeri Molotof arasında dün ak9am 
hµrriyetlerini feda yahut hürriyetle. ":I S temel sayılıyor. "lk .. .. I _. 
rini müdafaa için daima seferber ol- .. 1 gonıtme yapı mı,..ır. 1 

Pariı, 3 (A. A.) - Bir aydan- Gaz•t•lere Gore Bu görüşmede Stalin, Potemkin, .............. . mayı icap ettiren tecavüz zihniyeti 
ile mücadeledir. İngiltere bu yüzden beri devam eden harpte, fUDU İtalyan gazetelerinden Popolo d'İ- Sovyetler birliğinin Letonya elçisi 
muharebeye girmiştir. Ve muhare. kaydetmek lazımdır ki, bütün talia, nazan dikkati Rus· Alman hu- Zotov ve Letonyanın Moskova elçisi EN SON DAKiKA 
beye devam etmektedir. Franaız harekatı Alman toprak- dut hattına celbetmektedir. İki taraf Kocins de bulunmuştur. Görüşme i-

lannda ve yerine l'Öl'e altı yeya arasındaki hudut hattı evvelce Vis- ki saat sürmüştür. 
Kapah Bir Tehdit 

Rus. Alınan deklarasyonunda har
bi tasfiye~ ait madde son derece 
müphemdfr. Sulh teklifi kabul edil
mediği takdirde iki taraf arasında 

yapılacak istişare kapalı bir tehdit 
mahiyetini haiz olabilir. 

Fakat hiçbir tehdit bizim üzeri
mizde, hedeflerimiz üzerinde hiçbir 
tesir yapamaz. Bu ılbi tehditler At. 
man harp tekniji icabıdır. Harbin 
devaını nıesuliyetini demokrasilere 

(Sonu Sa: 1, SU: 3) 

yedi kilometre derinliie kadar tül nehri uzunluğunca tesbit edilmiş Rusya • Litvanya 
olduju halde yeni itilaf mucibince 

olan bir aahada cereyan etmek- Bug nehrı·ne kadar gerı· alınmıq ve bu İ 
-s yi malumat almakta olan bir 

tec:lir. sayede Polonyalılarla meskun olan Sovyet menbaından öğrenild;ğine 
Umumi ilerleyiı ajırlapnt§ ve ma- bütün topraklarda Almanyanın teşki- göre, Litvanya yakında Sovyet Rus

halli kısa harekata ve bunlnn takip lat yapmasına imkan hasıl olmuş. ya ile karşılıklı yardım misakı im _ 
eden sükunet devrelerine inkılap et. tur." zalayacaktır. 
miştir. İtalyan gazetesine göre Sovyetler Litvanya Hariciye nazın Urbsys 

Askeri sahadaki bu sükılnet siya. Birliği Estonyada sevkülceyşi mahi- Moskovaya hareketinden evvel Ha
si cephedeki faaliyete tesadüf etmek yette bazı tivizat edinmek mukabi. vas muhabirine yaptığı beyanatta 
tedir ki bu da, mutat harekeUere uy linde bu fedakarlığa razı olmuştur. nikbinlik izhar etmiştir. Litvanya 
gundur. Ayni gazeteye göre, Polonyanın murahhasları Moskovaya muvasalat 

Alman kumandanlıjı kaybedilen ihyası meselesi Hitlerin Rayştagda etmişlerdir. 
araziyi tekrar ele geçirmek için yap- (Sona Sa: 6, Sil: Z> (Sonu Sa. 8, Sü. 5) 

Hariciye Vekilimizin 
Moskovada Gezintisi 

tıtı teşebbüslerin akim kalması üze-
rine, bu arazinin Fransı!lar tarafın. 
dan tarsinini ifkü etmek için topçu 
atefi açmakla iktifa ediyor. 

Fransızlar ise, gelecek terakkile. 
rin hedefini teşkil eden mevzilere 
karşı keşif hareketlerinde bulunu-

Hitlere Karşı T ertib 
Edilen Komplo 

Londra, 3 (Husus!) - Mister 
Loyd Corcun bugün Avam Ka
marMında söylediği nutuk Ka
mara mehafilinde fazla tenkit 
olunmuş ve herçibadabad sulh 
lehinde sayılmıştır. Loyd Corc, 
katiyen bu fikirde olmadığını 
ancak vuku bulacak sulh teklifı
nin birdenbire reddolunmasına 
muhalif olduğunu anlatmıştır. 
Bugünkü müzakereler nctioeein
de hasıl olnn fikir, sulh teklifi
nin bu hafta içinde vukuunun 
kuvvetle muhtemel olduğudur. 

bıı&>ltwe ile Fransa hiıkumetlc.. 
ri bu teklü ile taahhütlerini te. 
lif edebildikleri takdirde sulh 
tetebbüsü muvaffak olacak, ak. 
si takdirde harp devam edecek
tir. O zaman Sovyet RusyR. ile 
Italyanın alacaklan v:ıziyet çok 
büyük ehemmiyet kazanacaktır. Saracoğlu ve Refakatindekiler Dinamo Stadını, 

Volga • Moskova Kanalını, Metroyu Tetkik Etti 

yorlar ve Alınanların yeni mevzile-
rini tehdit ediyorlar. 

Himlerin Meydana Çıkardığı Bu T eıebbüste Bir 

Çok Siyah Gömlekliler de Alakadar Bulunuyor 
Londra, 3 (A. A.) - Daily Ex· si muhafızlanndan bir çok siyah 

preuin Kopenhaı muhabiri, itima- eömlekli itham edilmektedir. Bu da 
da pyan bir menbadan almış oldu- Bitler için yeni bir muhafız heyeti
iu bir habere atfen Himmlerin Bit· nı'n ic"ılen t kil dil · 1 . . . . eş e mış o ması se -
lere karşı tertıp edılmış hır komplo b b' . . h k d 

, e ını ıza a yarama ta ır. Bu yeni 

Çunking, 3 (Hususi) - Çin.. 
liler tarafından iki günden beri 
Hupeh, Hunan ve Kiangsi vllA
yetleri hudutlarında yapılan 
mUkabil hücumlar Japonların 
vaziyetini fevkalade vahim bir 
fekle sokmuştur. Mevcudu 100 
bin kadar tahmin edilen Japon 
kuvvetleri son on beş gün zar. 
fında 18 bin subay ve efrad za. 
ylat vermi§lerdjr. 

meydana çıkarmış olduğunu bildir - . . 
Lt di heyetı, Dıetdch'in kumandası altma -------------me& e r. 

Suikast, reçen hafta Bitlerin Po
lonya cephesini teftiti esnasında ya· 
pılaeaktı. Bu mesele hakkında fev • 
kallcle olmakla beraber Bitlerin ph. 

vazedilmiştir. 

Dietrich'in ismi 1934 haziranında 

tasfiye günlerinin tarihine kanpnq· 
tır. 

TAN, makinesindeki hususi tertibat ıa• 
yeslnde bu sütunda her gün en son da• 
kika celen haberleri verecektir. Haber 
olmadıtı aün bu kısım boı kalac:ıktır. 
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PENCEREMDEN 

Estonya? 
Yazan: M. Turhan TAN 

E stonya, bütün tarihte - re~k 

renk asırlar iıntidadınca - Uç 
veya beş defa adı anılan iilkelerden
dir. Umu.mi Harp sonunda Paris sa· 
,aylarını nöbetle karargah yapan -
coğrafya bilmez ve tarih dinlemez -
diplomatların bile - el sırtından yap· 
mayı şiar edindikleri cömertliğe rağ
ınen • şişiremedikleri, geİıişleteme • 
dikleri bu memleket halkı • eski ırk 
nazariyelerine göre - Turan (Ural • 
Altay) cinsine ve o cinsin Finuva 
ıümresine mensuptur. Yüzleri, boy 
ve posları gibi dillerini de muhafaza 
etmekte bulunuyorlar. 

TAN 

Dün Gelenler 

4. 10. 939 

lzmirde 
Takas Şubesi 

Açılıyor 
-0-

lngiliıere ile Ticari .. 
Mübadele Şekilleri 

Dediğimiz gibi Estonya adını ta
rih, pek seyrek olarak dile almıştır. 
Eski Yunan ve Latin eserlerinde Es
tonyadan (Esti) diye bahsolti~ur. Or· 
ta çağda bu isim adeta unutulmuş • 
tur. Son çağda ise Estonyalı ancak 
tarih mağduru bir ·millet olarak gö. 
ze çarpar. Çünkü bu millet, Rusya 
ve İsveç arasındaki üstünlük dava -
larında kah onun, kah bunun pençesi 
altında kaldıktan sonra 1721 de kati 
surette Rusyanın .idaresi altına geç -
mişti. 

Mimar Prost, Sirkeci garında karşılanırken Çek mültecileri kafile halinde gardan çıkarlarken 

İngiltere ile yapılan yeni ticareı 
anlaşmasındaki esaslara göre ihracat 
mallarımızın resmi kanallarla müba
yaası takarrür etmiştir. Ticari mü -
badelede bedellerin yüzde onu ser -
best dövizle A hesabına yüzde otuzu 
B hesabına ve yüzde altmışı takas 
suretiyle ödenecektir. 

Mekteplerde Fiyatlar için 
Karar Verildi 

Takas primlerinin vaktiyle öden. 
mesi ve muamelelerin kolaylıkla i. 
daresi için takas Llınted Şirketi İz • 
mirde bir şube açmıştır. ,. 

Tedbir Alınıyor ihracat faaliyeti 
Piyasalarımızda yiyecek madde : 

leri üzerinde fiyatlar değişmemiştir. 
Buğday fiyatlarında kilo başına se -
kiz para kadar yükseklik olmuştur. Rusla.r bir yandan Finlanda, bir 

yandan Livonya körfezlerine ve u. Hava 
muınl bakımdan da Baltık denizine 

Tehlikesine Karşı Bütün Binaların Üst 31 Ağustos 

hakim bir vaziyet taşıyan Estonyayı Katlarına Kum Torbası Konulması Kararlaştırıldı 
niifuzlan veya mürakabeleri altında 

Mal 

Tarihindeki Fiyattan Fazlaya 

Satanlarm Dükkanları Kapatılacak 

İhtik~rla Mücadele Komisyonu Ticaret Müdürlüğünde 
toplanarak muhtelif eşya fiyatlarını tetkik etmiştir. Verilen 
karara göre, bir eylfıle kadar İstanbula celbedilmiş mallar 31 
ağustostaki piyasa fiyatlarına göre satılacaktır. Bu karar 
haricinde hareket edecek ticarethaneler hakkında iaşe karar
namesinin 9 uncu maddesi tatbik edilecektir. 

1 

İhracat muamelelerinde biraz canlı .. 
lık olmuştur. !sveçe dört vagon fm. 

, dık içi, İtalyaya bi!I." mıktar kitre, 
Mısır, Almanya, Danimarkaya 90 

bulundurmak mecburiyetinde idiler. Son günlerde gerek Belediye, gerekse diğer resmi ve hu
Bu yüzden İsveçlilerle uzun uzun bo- susi teşekküller pasif korunmaya ait faaliyetlerini arttırmış
ğuşmuşlar ve bir çok fedakarlıklara 
katlanmışlardı. Fakat meramlarına lardır. Bir taraftan zehirli gaz kurslarında pasif korunma 
erdikten sonra gördüle.r ki Estonyayı etrafında izahat verilirken diğer taraf tan da pasif kormunı· 
içeriden işgal eden başka bir millet ya ait tedbirlei-in ikmaline devam edilmektedir. 
vardır: Almanla!"!.. Bu arada alınan tedbirlerden,~--

Bu müşahede on sekizinci asır biri, g e r e k beton, g e r e k s e 1 S ELAN ı• K 
Rusyasını idare edenleri derin derin ahşap evlerde ve apartımanların üst SERGİSiNDE 

Karar Vali ve Belediye Reisinin 
tasvibinden de geçmiştir. Vali ve Be
lediye Reisi, bu mesele hakkında de
miştir ki: 

bin kilo tütün, İngiltereye 60 bin kilo 
tütik ihracı yapılmıştır. Şimal mem
leketlerine de alt] bin keçi ve 5 bin 
koyun derisi satılarak yüklenmiştir. 
Dün yeniden iki İtalyan gemisi li
manımıza gelerek balık almağa baş
lamıştır. Limanda dört İtalyan ve 
bir de Yunan gemisi bulunmaktadır. 
Bu gemilere dün yirmi bin çift pa
lamut yüklenmiştir. düşündürdü ve Estonya için hususi katlarında kum bulundurmaktadır. 

bir idare siyaseti takip etmek kara. Belediye kum alan ve satanlardan al 
nnı onlua aldırdı. Bu karara göre dığı resmi, kumun pasü korunma iş
Estonyalılar öz dillerini kullanmak- lerinde müstamel en esaslı bir unsur 
ta, o dille gazete ve kitap basmakta, teşkil ettiğini gözönünde bulundu -
mekteplerde de yine o. dille de-ıs o- rarak, kaldırmağa karar vermiş ve 
kutmakta · serbest bulunuyorlardı. bu karar dün bütün Belediye teşki
Yani Rusya, Estonya halkının şuu • latına tamim edilmiştir. Bu kumlar 
runa tasallut eden Almancayı söküp ufak torbalar derununa konularak 
atmak için o halka böyle bir imtiyaz· binaların üst katlarında bulunduru -

Yunan Kralı Jorj 
Paviyonumuzu Ge7.di 

"- İhtikarla mücadele komisyo
nu dünkü içtimamda 31 ağustostaki 
fiyatların bundan böyle aynen tat
'bikine karar vermiştir. Bu karara 
nazaran, şu son bir ay zarfında ya. 

· ithalat faaliyeti 
:nün Bulgaristandan motörle 57 

bin kilo mangal kömürü getirilmiş -
tir. Eylul ayı içinde ithal edılen kö
mür mıktan 4,5 milyon kiloyu bul. 

r,ı_,,v • - 1-- -- '\..... :1 • ...1.!. •• ıuu:;.tur. ~ 

veriyordu. lacaktır. 

Selanik, (Hususi) - Beynelmilel Selanik Fuan 24 eylftld.e mera
simle açılmıştır. Elen kralı ikinci Georgc, yanlarmda veliaht ile refi
kası, Selanik umumi valisi ve generaller olduğu halde Türk paviyonu

nu ziyaret etmiştir. 

cek, fiyatlarını indirmeyen veya ma
lını bu fiyata satmıyan yahut sakla
yan tüccarın ticarethaneleri sedde • 
dilecektir. Bu karar alakadarlara 
tefhim edilmiş olduğu gibi bütün 
halkımızın da bunu bilmeleri ]azım 
gelir. Bir eylülden sonra gelmiş mal
lar varsa bunların maliyetinin eski
sine nisbetle fazla olduğu isbat edil
diği takdirde fiyatları ancak komis
yonun kararı ile değiştirilebilecek -

Limanımıza gelen Feleııı.enk Ti -
tüs vapuru piyasamıza şap, tıbbı ee?-
za, lastik ,Lovcen vapuru çimento, 
madeni eşya, kimyevi maddeler, cam 
Romanyanın Transilvanya vapuru 
da limon, kına ve karabiber getir 

Lakin Estonyanın taşı, toprağı 

da Almanlann elinde oh1p hallı:, ya 
esir veya ecir mevkiinde idi. Rusya 
idarecileri l.u vaziyeti de düzeltmek 
için esareti lağvetmekten başlayarak 
bir takım şiddetli tedbirler aldılar, 

Estonya halkını Estonyada toprak 
sahibi yapmak hedefine erdiler. 

Resmi ve hususi bütün müessese

ler bu kum torbalanndan kafi mık. 

tarda tedarik etmeğe mecburdurlar. 
Hususi evler ve apartımanlar kendi 

ihtiyarları ile bu kum torbalarını te

darik edeceklerdir. Maarif Vekaleti

ne bağlı bütün mektepler de bu kum 

torbalarını tedarik edeceklerdir. Bu 

mekteplere gönderilen bir tamimle 
pasif korunma için alınması zaruri 
görülen bütün tedbirler sayılmış ve 
bunların ayın 14 üne kadar ikmal e
dilmesi istenilmiştir. Bu maksatla 
bütün lise, ortamektep, sanat mek -
tepleri ve muallim mektepleri mü -
dürleri ile ecnebi ve ekalliyet mek -
tepleri müdür muavinleri bugün öğ
leden sonra Maarif dairesinde bir 
toplantı yapacaklardır. 

Kral, itina ile hazırlanmış olan kolidis, refakatinde Selanik umumi 
Türk paviyonunun her standı önün. valisi Georgios Girimis Banka mü -
de durmuş ve müteaddit sualler ira- dürleri ve diğer resmi daire şe:fleri 
diyle paviyon komiserinden ihraç olduğu halde paviyonumuzu ziyaret 
maddelerimiz, sınai mamulatımız ve etmişler ve kendilerine inhisar ida
kültür hareketlerimiz hakkında iza . remizin Fuar için konulmuş sigara
hat almışlardır. Bilhassa halı, çini ve !ardan ikram olunmuştur. 

miştir. 

İşte 1914 de patlak veren Büyük 
Harp Estonyayı bu şekilde ve hayli 
flerlemiş vaziyette buldu. Sayıkın 

ancak bir milyonu bulan Estonyalı · 
lar 8.us camiası içinde adeta ayrı bir 
varlık teşkil ediyorlardı. Rusya hu · 
dutlarım mümkün olduğu kadar ge. .... 
rilere atmayı diişünen 1918 galipleri 
Baltık denizi kıyılarında bu 'maksat. 
Ja değişiklikler yaparken Estonyayı 
da - Lenin ihtilali sırasında Peters -
burg aleyhine ayaklanmasını senet 
tutarak · müstakil bir hükfunct ha
line getirdi ve halkın 21 şubat 1918 
de ilan ettiği istiklali tasdik etti. Rus 
yanın bu emrivakii kabul etmesi an. 
cak iki yıl sonra mümkün oldu ve 
l\:Ioskova hükumetinin 2 şubat 1920 
tarihinde · imza ettiği Tartu muahe • 
desi Estonyamn doğuşunu tamamla
dı. , 

~on günlerde coğrafi ''aziyetin -

ıfen dolayı yine adı dillere düşen Es

tonyanın tarihi kısaca bundan iba -

rettir. Fakat bu kısa tarih M oskova. 

nın Estonyaya tahmil ettiği yeni va. 

zifelerin ne kadar tabii olduğunu 

göstermeğe, zannederim ki, kafi ie· 
lir. 

Emniyet Üçüncü Şube 
Müdürü iıe B.aşladı 

Emniyet üçüncü şube müW-irlüğü. 
ne tayin olunan eski Diyarbakır em
niyet müdürü Nazım Tüzün dün ye
ni vazifesine başlamıştır. 

\ 

Etrüsk Tamir Edildi 
Etrüsk vapurunun bozulmuş olan 

ikinci kazanının tamiri bitmiştir. Ge 
mi on beş güne kadar sef~rlere baş
hyacaktır. Bursa vapuru da havuz.. 
dan indirilmiş olduğundan yarından 

itibaren Marmara seferlerine gönde
rilecektir. 

Mersin limanı D:»f 

inhisar maddelerimiz üzerinde te - Fuara Bulgaristan, İtalya , Al -
vakkuf eden büyük ziyaretçi, halı ve manya ve Finlandiya da resmen işti. 
çinilerimizin inceliğini ve şarapları- rak etmişlerdir. Bunlar arasında 
mızı takdirle gözden geçirerek pavi· Türk paviyonu, gerek harici m::mza
yon komiserne teşekkürlerini beyan ra ve gerekse dahili standlar bakı -
eylemişlerdir. mından nazarı dikkati celbetmekte-

tir.,, 

Komisyonun tetkikleri 

Mersin (TAN•) - Evveke hcrgün 
8-9 vapur görülen limanunız, şimdi 
boş duran mavnalarla kaı>lırlır. Şe · 
hirde bir sessizlik, piyasaJa bir dur. 
gunluk göze çarpmaktadır. 

Cuma günü öğleden sonra da ilk 
mektep başmuallirnleriyle kaza ma
arif memY.rları ayni maksatla Maarif 
idaresinde bir toplantı yapacaklar -
dır. 

Bir Ana, Kızını 
Satmış 

Saniye isminde otı altı yaşında 

genç bir kız müddeiumumiliğe mü -
racaat ederek annesi Şaziyenin ken
disini Osman isminde birisine sattı
ğım ve Osman tarafından da berbat 
edildiğini ileri sürmüş, annesi ile 
Osman hakkında kanuni takibat ya
pılmasını istemiştir. Müddeiumumi
lik tahkikata başlamış: ve Şaziye ile 
Osmanr yakalatmıştır: 

Propaganda nazın Teodoros Ni - dir. 

lstanbul Muhteliti 

Ankaraya Çağırddı 
29 Teşrinievvelde Ankara Muhteli

ti ile iki maç yapmak üzere İstan
bul muhteliti Ankaraya davet edil. 
miştir. İstanbul futbol ajanlığı lig 
maçlarını hiç bir suretle tehir etme
meyi kararlaştırdığından ve bu ta
rihte de lig maçı bulunduğundan bu 
davetin kabul edilmemesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Gece Maçı 
Bu akşam Galatasaray birinci fut. 

bol takımı Pera ile Taksim stadında 

bir gece maçı yapacaktır. Bu müsa
baka bundan evvel yapılan bir ma
çın revanşıdır. 

~ Otomobil Kazası 
Oldu, 5 Yarah Var 
Şoför Hamdinin idaresindeki 1608 

numaralı taksi Eyüpte ŞahitUk önün 
den geçerken direksiyonun jyi idare 
edilememesi yüzünden devrilınjştir. 
Yolculardan Mazhar ve Rahmı vii
cutlarının muhtelif yerlerinden yara 
!anmışlardır. * Hayrinin idaresindeki 1857 nu
maralı otomobil Balattan geçerken 
o civarda oturan 50 yaşınd,1 Miraya 
çarparak başından yaralamı~tır. * Şoför Pilepidisin idaresindeki 
1230 numaralı otomobil Cümhuriyet 
caddesinden geçerken Taşkışlada a!l
kerliğini yapan Haruna çarparak ba. 
şından yaralamıştır. 

Şaziye kendisini müdafaa eder - s _ Tarihi kitaplar nerelede satılır? s - Gazi Terbiye EnstltUsUnlin eski 

ken demiştir ki: C - Her yerde, bütün kitapçılarda mezunları da yeni bareme göre 30 lira 

_Ben fakirdim. Osman bir okka satılır. Devlet Matbaası tarafından neş. maaşla mı mualllmlH\e alınacaklar, ye
redilmiş kitaplar da vardır. Bunlar Dev-

Fiyatların yükselmesinden şika
yette bulunan müteahhitlerle mi .! 
marlar birliğinin bu husustaki talep. 
leri tetkik edilmektedir. 

Kırtasiyeciler de dün Ticaret O
dasına davet edilerek fiyatların yük

selmesindeki sebepler hakkında 

kendilerinden maliımat alınmıştır. 

Ticaret Odası tüccarlarımıza birer 

tamim göndererek Almanya ile o -

lan ticari münasebetlerinin son vazi. 

yeti hakkında kendilerinden malO. -

mat istemiştir. 

Kömür fiyatları inecek 

Muhtelif maddelerin piyasada 

yükselmesi dahili menşeli kömür fi

yatlarına da tesir etmiştir. Bu tesir 

saikı iledir ki piyasada Sömikok 

tedariki güçleşmiştir. Fakat bu vazi

yet ar izidir. 
On beş güne kadar gerek Zon -

guldaktan gerek Karabükten Sömi
kok getirilecektir. Sömikok fiyatla· 
rı üzerinde yükselme yapmak iste • 
yenler derhal kanuni takibata maruz 
tutulacaklardır. İstanbulda evde tes
lim bu kömürler 19,50 liraya mal e
dilecektir. Zonguldak kömürü piya
sada boldur. Krible olanların tonu e
ve teslim 14 liraya kadar satılmak
tadır. 

k k getı·rsı·n dı'ye kızımı +anlttım rıl barem eski mezunlar ve halen mu-e me • · Jet matbaasından, Devlet basın ve yayın d• 
.. k B d d t tbık Prast Gel ı Büyüdüğünde nikahlayaca tı. u müessesesinden, Kapalı çarşıda ve Sa- alllmllkte olanlar hakkın a a • 

sırada kendisine tecavüz edildiğini haflar çarşısındaki eski ve antika kitap edllecek mi? Terfi dört senede blr mi o- Şehir mütehassısı Prost şehrimi-
bilmiyorum. ı satıcılarından, Yüksekkaldmmdaki ki. ıacak7 ze gelmiştir. Prost Belediyede aJaka-

Osman ise: tapçılardan tedarik ;dilebilir. c - Eski mezunların da ayni ı;ckil- darlardan vermiş olduğu direktifler 

- Ben klZl Satın almadım. An • de yeni haremden istifade etmesi icabe. dairesinde, yapılmış olan işler hak -
S - Bugünlerde saat 20 sularında 

nesi takdim etti. Nikahla alacaktım . şarkı cenublden doğarı parlak yıldızın der, barem herkes hakkında seyyanen kmda izahat almıştır. Prost gazete -
Sonra kaçtı . Dedi. adı nedir? tatbik edilecektir ve eyliilden itibaren cilere demiştir ki: 

C - Merihtir. Merihi daha iki ay meriyet mevkHne girmiş bulunmaktadır. - Burada üç ay kadar kalarak 
Mu .. ddeiumumilik Şaziye ile Os. bu ş•kilde go··rmek -u··ınku··n olacaktır. Terfı· yen1· bareme ga··~e do··rt senedı'r h · An d 1 t f 

~ u• ' · Boğaziçi ve şe rın a o u ara ının 
mam~inciw~uhüim~~ev~-·--------------~~----~----------·· -, ı planlarını yapmak için calışacaihm. 
miştir. Tahkikat derinleştirilecektir.\ 

---o--

20 Çek Mültecisi Geldi 
Almanlar tarafından gördükleri 

fena muamelelere tahammül edemi
yerek firara muvaffak ohıın 20 kişi. 
lik bir Çek mülteci kafil~i dünkü 
Avrupa treni ile şehrimize gelmiş • 
tir. Bunlar Suriye tarikiyle Fransa
ya gidecek, orada teşekkül eden Çek 
ordusuna iltihak eyleyeceklerdir. 

----10---

Telefan Mütehassısı 
Telefon idaresi tarafından Şişlide 

yapılan santralın bütün noksanları 
ikmal edilmiştir. Yeni santralın şe
bekeye raph işlerini başarmak üze· 
re davet edilen mütehassıs Nilson 
da dün şehrimize gelmiştir. 

TAK V I M ve H AVA 

4 EyUil 1939 
ÇARŞAMBA 

10 uncu ay 

Arab!~ 1358 

Gün: 31 Hızır: 152 

Şaban: 20 
Güneş: 5.59 - Oğ"lb: 
İkindi: 1'6.19 - Akşam: 

Yatsı: 19.20 - İmsak: 

\'tumt· 1355 
Eylt'.ll: 21 

12.03 
17 .48 

4.19 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan 

alınan malil.mata göre, hava yurdun Mar. 
mara havzası ile Karadeniz kıyılarında 
Çok bulutlu ve yağışlı, Orta Anadolu, kts
mcn de Akdeniz kIYJları ile cenup doğu. 
sunda mevzii yağışlı, d.iier bölgelerde bu
lutlu ıeçmiş, rüzgirlar Trakya ve Kara
denizin gaı;p kısımlarında şimali, doğu ve 
cenup doğusunda cenubi, diğer bölgelerde 
garbi istikametten orta kuvvette, Marrna. 
ra ve Ege denizlerinde kuvvetlice esmiş• 
tir. 

Dün İstanbulda hava ekseriyetle bu• 
lutıu geçmiş, rüzgar cenubu garbiden sa
niyede 4-6 metre hızla esmiştir. Saat 14 
de hava tazyiln 1013,5 milibar idi. Suhu
net en yükıiek 24,4 ve en düşük 20,0 san. 
•=-•• .... 1,.,.ak kaydedilmiştir. 
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Harbe Dair Düşünceler 

Harp ve Halk 
Bitarafların 
Vaziyeti' 

Yazan: Ômer Rızr.ı DOGRU L 

H ergün ge~len telgraflar, bitaraf· 
ların ugradıkları tecavüzler • 

den uzun uzadıya bahsediyor. Bita. 
raflara ait gemiler yakalanmakta, 
~eya batırılmaktadır. Finlere, İsveç
lılere, N orveçlilcre ' 'e daha baskala
rına ait ticaret gemileri Alına~ talı
telbahirleri ve tayyareleri tarafın · 
dan taarruza uğruyor, ve bunlar ek. 
seriyetle imha ediliyor. Bu hareketi 
haklı göstermek için ileri sürülen 
sebep, bu gemilerin harp kaçağı sa. 
~·llan eııya taşımalandır. Halbuki 
sözüne güvenilir kaynaklardan ve -
rilen malfimata göre bu gemilerin 
çoğu, harp kaçağı sayılacak eşya dcı 
taşımakta idi. Bilakis İsveç ve Fin. 
l • d" ' ' I an ıya gemılerı kaçak eşya listesi-
ne dahil olınıyan kereste hamuru 
ile yüklü idi. Fakat bu gemilerin 
harp kaçağı s a Y ı 1 a n eŞF'l da 
t~şımaları hatırılmaları için muhik 
b~r sebep teşkil etmez. Böyle bir va
zıyet karşısında yapılacak is kacak 

] ~ , 
sayı an eşyayı musadere etmek ve 
gemileri korumaktır. 

ÇünkU gemileri bcıtırmak, hiç bir 
kanuna dayanmayan bir tethiş hare· 
ketinden başka bir şey değildir. 

Bu tethiş hareketinin hedefi, bi -

tarafları, muharip tarafların her iki

siyle de ticaret yapmaktan ahkoy • 

ınak ve bütün ticaretlerini yalnız Al

ınanya ile yapmağa mecbur etmek -
tir. 

Bitaraflara bu çeşit mecburiyet -
leri yüklemenin manası, bitarafların 
hürriyetlerini takyit etmek, onların 
bitaraf hukukundan istifade etmele
rine karşı gelmek, onların daha faz. 
la hitaraflıklarını bir taraf lehinde 
kullanrnalarını temin etmektir. 

Bu \'azi;p·t karşısında ka1an bi • 
taraflar Be 1' ·ı v , r ıne protesto ar yagrırı-
yorlarsa da, bu protestoların bir fay
da vermediği ayni hadiselerin te -
l)ıf~+.Uuden .aoacıK a111aşı11yor. 

. u telgraflara göre bitaraflara 
aıt sekiz gemi daha batırılmış ve bu 
suretle teth · h . . d v. ış areketının devam e· 
ecegı gösterilmiştir. 

d ;u .tethiş hareketinin bir hedefi 
e ngıltere olduğu için İngilitere 

matbuatı bu tethiş hareketini Na _ 
~.~).yon Bonapartan vaktiyle takip et. 
~gı hattı harekete benzetmekledir. 
. apolyan da İngiltereyi tecrit etmek 

sı,·as t• · ., e ını takip etmiş b"t·· A k · • u un vru· 
P~ •.tasının İngiltere He her miina-
se etı kesmesini temin . . ~ 

h • ıcın ugras . 
ınış, ulu!'la biit.. A - . : 
giliz muh .. ~n vrupayı, hır in · 

arrırının ded' •. 'b' 
kendi süng" .. .. ıgı gı ı, ancak 
midye h 1. usunun açabileceği bir 

a ıne getir k . 
kat bu megaloman:~ ıstemişti, fa. 

• . ın cezasını en 
agır şekılde çekınisti T b'h' . d , . eş ı ın ye 
rın e olup olmadığı ap ~ • 
seledir. ayrı bir me-

Asıl mesele, bi tarafların h .. . 
ı . . unıyet-
erını korumak hususunda mü • ı 

d 1 d eyyı -
e er en mahrum bir halde olduJrla-

rıdır. Bitaraflar Alman tecavüzleri _ 
ne karşı gelmelerini temin edecek 
askeri kuvvetlerden mahrum olduk. 
ları için yapabildikleri şey, bu mu
ameleyi protesto etmekten ibarettir. 
Protesto ise hiç bir tesir bırakma • 
makta ve tethiş hareketinin onune 
geçememektedir. Bunun biricik se'. 
bebi ise bitaraflann Alman tecavüz· 
]erine aynen mukabele vaziyetinde 
~ulunmamalarıdrr. Bilhassa Alınan • ı 
~aya koınşu olan bitaraflar, ister is
teınez boyun eğmek ıztırarında kalı-
;) or \'e işin nereye varacagvın· n"' 
malı' ., ..
k 1!et alacağını seyretmekten bas-

a ~ır şey yapamıyorlar. Çünkü t~-

Yazan : Aka Gündüz 

Son günlerde bir iki vilayetle 
bir çok kasaba köy dolaştıın. 

Sayısız denecek temaslarda bulun • 
Ye~~ PAoloo!a Amerikayı tehdit ı 

1 

Aıma-nlarla 
Hukumeh • Dövüşecek 
Çahşıyor AlmanlarAmerzkaga 

Bir Nota Verdiler Almanlar -<>-

Bir Polonya Zırhlısı 

Polonyadan Kaçabildi Almanların ileri Sürdükleri Şartlara Riayet 

-0--

Afrikadaki Almanlar 

lngilizlerle Beraber 

ı dum. Her daldan her konudan ya
renlik]er ettim. Keçiörene döndüm. 
Keyfi tam yerinde birisinin kalp, 
kafa ve ruh ferahı ile bunları yazı. 
yorum. Okuyanlarıma da hemen 
müjdeleyim ki harp, halkın üze
rinde hiç bir menfi \'e aykırı tesir 
göstermemiştir ve göstermemekte -
dir. 

Stokholm, 3 (A.A.) - Dagens Vy
heter, Battery adındaki Polonya tor
pido muhribinin Gotland adasındaki 
Linteham limanına vasıl olmuş oldu~ 
ğunu bildirmektedir. 

Torpido muhribinde Hela kalesi
nin Polonyalı kumandanı ile 17 Po· 
lonyalı zabit vardır. 

• V arşovanın ifgali tamamlanıyor 

Etmiyen Amerikan Vapurlarını Batıracaklar 
Vaşington, 3 (A.A.) - Alma~ya, "Gun., vapurunun batırıldığı yere 

Amerika gemilerinin 1''ransız ve İn. mücavir bütün limanlar bu vapuru 
giliz sularındaki hareketlerine karşı batıran denizaltının oralarda bulun· 
Amerikaya ihtar mahiyetinde bir duğundan haberdar edilmişlerciir. 
nota göndermiştir. 1 Öyle zannediliyor ki, bundan böy 

Notada şöyle denilmektedir: le Almanlar bir vapuru görür gör-
"Bitaraf olmıyan bir takım tic~- mez batırmağa karar vermişlerdir. 

Biz, 1914 dünya harbini başın • 
dan sonuna kadar ta içinden bilen -
ler bu intıbam ne demek oldu -
ğunu ve miijdesindeki manayı p~k 
iyi takdir ederiz. 

Berlin, 3 (A.A.) - Büyük Alman 
umumi karargahı, diğer bir takım 
Alman kıtaatının 2 ilkteşrinde Var
şovanın müstahkem mevkiine girmiş 
olduklarını bildirmektedir. 

ret gemileri, bu sularda hukuku dü- Alman korsan gemisi 
velin ticaret gemilerini araştırma hu· Londra, 3 (A.A.) - Dün Atlantik 
susunda bahşetmekte olduğu hukuku denizinde bir korsan gemisi tarafın. 
Alman harp gemilerinin istimal et. dac_ batırılmış olan "Clement,, i~
melerine mani olmağa bir çok defa- mindeki İngiliz gemisinin 29 Eylul
Iar taarruza geçmek ve bitaraflık de Nevyorktan ayrılarak petrol ve 
sıfatları ile telifi kabil olmıyan hare- muhtelif eşyayı havi 20.000 sandık. 
ketlerde bulunmak istedikleri de gö- tan ibaret yükü ile Brezilyaya git. 

Londra 3 (A. A.) -İstihbarat ne
zare-ti cenubi Afrikadaki Alman 
mültecilerinin gönüllü olarak 
hizmet etmek üzere cenubi Af· 
rika hükumeti makamatına mü
racaat etmiş olduklarını bildir. 
mektedir. Bunlarm arasında ev
velce Alman ve Avusturya or
dularında çalışmış olan kimse -
ler vardır. Bu gibilerden bir 
çoklarının gönüllü olarak kabul 

ı edilmeleri beklenilmektedir. 

Geçen dünya harbinin başlangıç 
dakikalarında hiç bir tarakta bezi. 
miz, hiç bir çorbada tuzumuz olma
dığı halde, sanki bütün dünya yalnız 
ve valnız bizim üstümi.ize çullanını~ 
gibi. bir tela~a, daha doğrusu bir kar-

i makarışıklığa düşmiiştük. Bize ne o· 
luyor? Dcıncdik. Hele şöyle bir or· 
talığa bakıverelim de sonra ne ya • 

. Varşova ve Modlin'de yakalanan 
esirlerin ve zaptedilen malzemenin 
cedvelleri henüz yapılmış değildir. 

Yeni Leh hükUmeti 
Paris, 3 (A.A.) - Polonya Büyük 

elçiliği tebliğ ediyor: 
Polonya Nazırlar Meclisi, dün öğ. 

leden sonra saat 18 de Raczkicwicz'
in riyasetinde toplanmıştır. Polonya 
diyetinde sosyalist mebus Jan Stan· 
czyk, Sosyal Yardım Nazu·lığına ta
yin edilmiştir. 

Amerika, yeni hükumeti 
tanıdı 

Vaşington, 3 (A.A.) - Hun, A
merika hükumetinin Polonya hiiku. 
metinin mevcudiyetini tanımakta de 
vam etmekte olduğunu beyan etmiş
tir. 

lngiliz Sefiri döndü 
Londra, 3 (A.A.) - Varşovadaki 

İnı:ri.liz sefiri B. Howard Kenuard, 
avdet etmiştir. Mumaileyh, doğruca 

Hariciye Nezaretine gitmiştir. 

Taksimi protesto 
A'lkara, 3 (A.A.) - Haber aldığı

mıza göre, Lehistanın taksimi hak
kında protestoyu ihtiva eden ve di
ğer memleketler hükfımetlerine de 
tevdi edilmiş olan beyanni:lme Lehis· 
tan büyük elçisi tarafından Hariciye 
Vekaletimize de verilmi;tü-. 

rülmüştür. mekte olduğu bildirilmektedir. 
Amerika mücehhizleri~ kendi İngiliz gazetelerinin bildirdiğine 

menfaatleri namına aşağtdaki ihtarı göre bu meçhul korsan gemisi har. 
yapmak icap ediyor: bin başlangıcındanberi muavin kru-

GemiJer, seyahat esnt\Sında, sefer. vazör haline ifrağ edilen bir Alman 
tarifelerini değiştirmemeli, radyo ile vapurudur. 
Alman deniz kuvvetlerinin mevcudi- Bütün İngiliz gemilerine müteyak
yetini haber vermemeli, zikzak sefer kız bulunmaları tenbih edilmi~tir. İn. 
yapmamalı, fener ve ışıklarını kapat giliz amiralliği Alman korsan geıni
mamalı Alman deniz kuvvetlerinin lerinin taarruzlarını b~klediği için ' .. 
vereceği emirlere itaatsizlikte bulun esasen bunlara karşı koymak icin la-
mamalı, Almanya ile harp halinde zım gelen tedbirleri almış bulunmak 
bulunan devletlerin kuvvetlerinin ta idi. 

refakatinde seyahat etmeği kabui et- Çörçilin nutkuna cevap 
memelidir.,, Berlin, 3 (A.A. ) _ "Berliner 

Hariciye Nezareti, Alman notasını Börsen Zeitung,, İngiliz Bahriye Na
bahriye encümenine havale ctmi§tir. zırı Churchill 'in nutkunı_ı mevzuu 
Encümen, key~iyeti mücehhizlere ve bahsederek diyor ki: 
limanlar idarelerine bildirmiştir. Churchill şöyle demiştir:: "Bütün 

IBveç tedbir aldl bitaraf milletlere ait &.temilerin t n:-
.:avı-..1,....ı..ı., :> (.h.h.) Dahri;yc CJ.· gılız deniz himayesi altında amiral-

kanı harbiyesi, mücehhizlere gemile- likçe seyri sefere davet edilebileceği 
rin tesbit edilmiş bir noittaya kadar günün geleceğini ümit ederim.,, 
kara sularını takip etmeleri Jazım "Bu sözlerin mi>nası pek sarih de
geldi~ni ve orada İsveç harp gemi- ğildir. Belki Churchill bununla İngi
lerininr himayesi altında kafileler teş !iz filosunun boşluklarını doldurmak 
kil edeceklerini bildirmiştir. için bitaraf ticaret gemi!erini sadece 
Baltılrta tevkil edilen gemiler müsadere edeceğini bildirmek isti. 

~ !!'!!!!!!!!!!.I 

Muharip Tayyarelerin 

Amerika Üzerinde 

Uçmaları Yasak 
:Panama, 3 (A. A.) - Konferans, 

heyeti umumiye celsesinde muharip 
tayyarelerin Amerika kıtası üzerin • 
de uçmalarını meneden karar sureti
ni kabul etmiştir. Bu karar sureti, 
konferansa dahil memleketleri tah -
telbahirlerin ne gibi şerait altında 

karasularına girebileceklerini tayin 
hususunda serbest bırakmaktadır. 

Konferans, bir de "panama be
yannamesi" kabul etmiştir. Bu be -
yanname, b ir emniyet mıntakasınm 
hudutlarını tahdit etmektedir. Bu 
mıntaka, bazı yerlerde Amerika sa. 
hillerinden altı yüz mile kadar uzan
maktadır. Bu mıntakada 'muhariple
rin gerek denizde gerek havada mu
hasematta bulunmaları memnudur. 

Emniyet mıntakası, Kanadaya ve 

Avrupa devletlerinin müstemlekele
rine şamil değildir. 

Arjantin. Falakland gibi adalar 
hakkında bir takım ihtirazi kayrdlar 
ileri sürmüştür. Arjantin , bu ada • 
larda her türlü huku}<unu ve m~şru 
salahiyetlerini muhafaza etmek az
mindedir. 

Stokholm, 3 (A.A.) - Bahriye Ne· yor. Belki de bitarafları İngiliz ge
zaretinden bildirildiğine göre., Öland mileri kafilesile seyri seie.Le mecbur 
civarında dün yakalanan sekiz vapur ederek "Athenia,, da olduğu gibi bi
dan hiç biri İsveçe ait değildir. Bun- taraflarla Almanya ar::ısmda hadise 

Zelzele Devam Ediyor ların beşi Finlandiyalı, ikisi Eston. çıkarmak istiyor. Fakat bitaraf der.iz 
İzmir, 3 (A. A.) - Dün şehrimiz- yalı ve biri de Norveçlidir. mahafili hukuki vaziyeti pek ala hi.1-

de bir zelzele olmuştur. Zayiat yok-ı Bu vapurların dördü odunla yük- mektedir. Onlara malumdur ki mu. 

tur. Dikilide de iki zelzele olmuş ve lü idi. harip bir devletin harp gemileri hi
eskiden yıkıljP.ak üzere kalan dört l Vapurlar Jerlıal batırılacakını.ş 1 rnayesinde seyri sefer ederlerse har-
duvar daha çokmüştür. Kopenhag, 3 (A.A.) - İsveçın bin tehlikelerine roaruz kalırlar. 

Kabul edilen diğer bir takım ka
rar suretleri, Amerika milletlerinin 
tesanüdünü teyit etmekte ve harbi 
"insanileştirmek" ve ka~akçılığı ta. 
rif eylemek lüzumunda ısrar eyle • 
mektedir. 

• 
HADİSELERiN .· IÇYÜZÜ 

Almnnya kiiltiir odasının emrı uzerine kiit~phaneler
~i ciddi kitapların yüzde rirıni beşi kaldırılnuştır. 
Sebebi, bu kitapların Sovyctler aleyhinde muhteviyatı 
lıavi olmasıdır. Bunların yerine Sovyet ve Nazi emel
lerinin mü~terek olduiunu gösteren yeni kitaplar \'e· 
rilecektir. 

* Alman Orduları Ba,kumcınclanı Bravçiç'in, Hit· 

mıflardı. Bu emri alan Alman ordularının ileri 
hareketlerini hızlandırmaları üzerine, Stalin, Al
manyanın Moskı,vaJaki Be/irine bir ültimatom 
vermiş, ve isimlerini •aydığı fehirlerin derhal 
tahliye olunma/arını istemiştir. Stalin, Almanya. 
nın Moskova sefirine, bu ültimatomuna 24 saat 
zarfında müsbet bir cevap verilmediği takdirde, 
adları geçen şehirleri cebren i'gal ettireceğini de 
bilJirmi,tir. Bu ültimatom, Hitleri •on derece 
hiddetlendirmiştir. Hitler, derhal, Alman ordu
sunun kumandanlarile gÖrü§mÜ,, ve bu ültimato
ma menli cevap verdikleri takdirde neticenin ne 
olabileceğini sormuştur. Alman generalleri bu 
•uale şu cevabı vermişlerdir: 

parsak yapalım, demedik. Hemence
cik karışmağa mecbur muyuz, değil 
miyiz? Demedik. Her mahallede bir 
dtizinc da\·ul gümbürdedi, her so
kakta iki düzine tellal bangırdadı: 

- Bildik bilmedik demeyiniz! 
Umumi seferberlik var! Gelmeyen 
idam! Oturmıyan idam! Kalknuyan 
idam! Aksıran idam! Öksüren idam! 
Sokağa çıkan idam! Eve giren idam! 
İdam bre idam! İdam oğlum idam! 
İdaın babam idam! İdam üstü idam! 
İdam altı idam! ... 

Arkasından bir davul daha, bir 
tellal daha! 

- Dedikodu eden idam! Yanlış 
haber çıkaran idam! Bozgunculuk 
~·apan idam! Panik nanik yapan i. 
dam! 

Ne var? Ne oluyoruz? Niçin? Kı
yamet mi koptu? demedik. 

Derneğe can mı, cesaret mi, takat 

mi, talakat mı kaldı ki? 

Bir Sırplı bir A \'usturyalıyı ktir~ 
sunlamıs. Birbirlerini boğazlaınağa 

~oktan hazırlanmış büyük devletler 
bunu nimet ve fırsat bilmişler, yür· 
ya edip a~·aklanmışlar. Bize ne? Bi
ze ne oluyor? Her düğünün derne -
ğin kanberi yalnız biz miyiz? 

BütiVı halkı telaşa, korkuya, pa. 
niğe ve-renler başkaları. Fakat yine 
bütiin halk telaş, korku, panik suç
larından maznun! 

Bununla beraber yine insaflı ko
nuşmak manc,·i vazifemizdir. O za· 
manki hiikumctin böJ le yapması 

kendi durumu bakımından biraz 
haklı~·dı. Dahili ihtilallerden yeni 
kurtulmuş, haince politika mücade-
lelerini yeni bastırını~, Trablus har
bi bitmeden Balkan harbi başlamış , 

çok fena bir bitişle bitmi~, büyük 
suikastler olmuş, gelen geçen hii · 
kumetlerin bocalamaları sürıniiş 

gitmiş, ogiinkii hiikümete se\'gi, bağ· 
hlık, inan kalmamış. 

O durumda bir iktidar mevkHnin 
yapacağı başka ne olabilirdi Yazık ki 
bu hal dört yıl siirdii ve nasıl· bitti
ğini bilmeyen kalmadı. 

Bugün ise garbın hali daha mü • 
him, daha vahimdir. Büyük harp 
patlamış, ve yirmi giin içinde sapa 
sağlam bir devlet daha ortadan kalk 
mıştır. Bu, işin heniiz \'Bren gelen 
biri. İkisi iiçii be~i ne olacak belli 
değil. 

Fakat hlitiin hunlara kar~ı halk 
~akindir. itidallidir. miistcrihtir, e. 
mindir, i~i gücii ile ınc guldifr, ha
lince getirince rahattır. Tabiri bira:.ı: 

caiz görHrsek hatıô kayıtsızdır bile 
diycbifüiz. cavuzler daha ileri g"t" .. 1.. 1 

o uru ur, ve tet· 
hiş hareketi daha ko;kunç bir mahi- ı 
y~t alı~sa, bit~~afların daha müşkül 
hır \•azıyete duşmelerinden b k • 
b. . aş a 

lcre verdiği yeni bir rapora göre, ordudaki me"1· 
nq,niyetıizlik gittikçe artmaktaJır. Zira, Alman 
zabitleri ve askerleri, açlığa ve aoğuğa dcıyana
rak, Ü•telik de dövüfijp hayli zayiat vererek ele 
geçirdikleri şehirleri, pipnl, birer meyva halinde 
Sovyetlere teslim edip çekilmeğe mecbur olunuş
larından hiç memnun değillerdir. Hele o ,ehirle
ri, Fü.hrer'in, kendilerine senelerce "en büyük 
dü,man,, olarak tanıttığı Sovyetlere bırakmak 
mecburiyetinde kalışları, memnuniyetıizliklerini 
büsbütün arttırmaktadır. 

* Sanıldığınn gt>re, Sovyetler, son konuşmalarda şunları 

"- Y orulmu, bulunan Alman kıtal arı, taze Sov
yet hıtalarile muharebe kabul ettikleri takdirde, 
alınacak netice vahimdir!,, 
Bu kati cevap karşıaınJa, Hitler, Almanyanın 
M oakova ıelirine telgrafla, Stalinin tekliflerini 
bilaitiraz kabul etmesi emrini vermiştir. 
Polonyadaki hudutların tesbiti de, bu şekilde 
vukubulmuştur. 

Sebeplerini her ;n~rde hemen öğ. 
rcnebiliri7: Yirmi ;\ ıllık tecriibelerin 
hep ınüsbet çıkan neticeleri, hiikü • 
mette istikrar \'e intizam. de,·lette 
toplu, d•.:.riist ve uzak göriiş, harbi 
tecavüz için değil ancak milli miida
faa bakımından mütalca ediş, tcd · 
birleri mutlaka zamanında ve yerin. 
de alış, halka itimat, sevgi ve bağlı
lık duygularmı köklü bir surette 
veriş ... 

ır netıce hasıl olınaz. 

Bitar~flan da bu müşkül vazi • 
yetten kurtaracak bir şey varsa Al
man tecavüzüne mukabeleden jba _ 
rettir. Aksi takdirde protestoların 
feryadı, harbin sonuna kadar devam 
edecektir. 

Amerika ile Ticaretimiz 9 
Ankara, 3 (Tan Muhabirinden)- j 

Atne 'k ·ı rı a ı e aramızda mevcut ticaret 

istenıi~lcrdir: 

1 - Japon • Alman anla~malarının feshi, 
2 - Alınan~·anın, Romanyaya tecavüz emellerinden 
resmen ve katiycn feragat etmesi 

·1 , 
3 - Almanya ı c Rusya arasında iktısadi anlaşmala. 
rın bir an evvel neticelendirilmesi. 

* Sovyet kılları, Polonya topraklanna girer girmez, 
Alman kıtalart, mümkün mertebe aüratle ilerle
mek, ve Rusların yetiışmelerine meydan bırakma
dan bazı mühim fehirleri İfgal etmek emrini al. 

• * 
l\loskova radyosunun, almanca neşriyatı, Alman halkı 
üzerinde rok ınenf i tesir yapmaktaydı. Bu ~sirleri, 
aldığı raporlardan anlıyan Bitler, yine Moskova sefiri 
\'asıtıısile StaHnden, Moskova radyosun1;1n almanca 
neşriyat yapınaınasıııı rica etmiştir. Stalin, hu ricayı 
kabul etmekte hir mahzur görmediği i~in, 26 ağ11stos 
tarihinden itibaren, l\foskova radyosu Alman dilile 
yaptığı nc~ri;rata nihayet vermi~tir. 

mukavelesinde bazı tadiller yapıl -
rnasına dair Vaşingtonda temaslara 

başlanmıştır. ·-----------------------------------------------------------' 

Halk bu dev]eti yirmi bir yıldan. 
heri nice nil'e terazilere vurup anfa
nuştır. Yukarıdnki ıni.ijdem i~te 

bunlardan doğmustur. 

Sehirdeki, bulanık hna spekiila
törünü hilıneın. Bildiğim, gördüğiinı 

(Devamı 6 ıncıda) 
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Amerika.iz Muharrir, Bu Paraların Kimler 
Vasztasile Hangi B.ı.nkalara ve Ne Miktar 

Nisbetinde Y atzrzldzğılJ.Z lsbat Edigor 
G eçen hafta Knickerbocker 

adlı meşhur bir Amerikalı 
gazeteci, dünyanın her tarafında 
neşredilen bir yazısında, Nazi şef. 
lerinin Alman milletinin sırtından 
edinmiş bulundukları servetlerini, 
her ihtimale karşı tahtı emniyet. 
te bulundurmak üzere, ecnebi ban 
kalarına tevdi etmiş bulundukla. 
rını ifşa etmişti. Ertesi günü Dok. 
tor Göbels bu ithama radyoda ce. 
vap vererek, iddia sahibini, sözle
rini ispata davet etmi~tL Hatta 
daha ileri vararak, Nazi şeflerinin 
ecnebi müesseselerine gizli ve ka. 
çamaktan olarak yatırılmış para. 
ları bulunduğunu ispat ederse, pa. 
ranın onda birini kendisine vere. 
ceğini vadetmiş, ve cevabı için de 
Pazar gününe kadar bir mühlet 
vermişti. 

O gün Knickerbocker Ameri. 
kaya gidecek olan knrısını 

ve çocuğunu Southampton'a teş. 
yi etmiş, hatta vapura çıkarak bir 
müddet onlarla beraber kalmıştı. 
Knickerbocker'i takip eden Alman 
hafiyeleri, onun da karısı ve çocu. 
ğu ile beraber Amerikaya dönece. 
ğini sanarak, Almanyaya o yolda 
haber vermişlerdi. Ayni akşam 
Göbels muzafferana ve mağrur bir 
eda ile iftira edenin iftirasını ispat 
edemediğini ve kaçı:xm~ta olduğu. 
nu radyo ile yer yüzünün dört 
bucağına yaymıştı. 

Halbuki Knickerbocker kaçma
mıştır ve kendisi dün Parise gele
rek, hemen Göbelse cevap vermiş
tir. 
Amerikalı gazeteci, çok ehem. 

miyetli bir vesika teşkil eden ce
vabını neşredilmek üzere Paris • 
Soir'a tevdi etmiştir. Göbels isnat
ların ispat edilmesinde ısrar eder
ken bunların ispat edilemiyecek
lerine kani olmuştu ve yanılmıştı. 

İşte muharririn Paris - Soir'da 
çıkan vesikaları: 

J 

Üstte sağdan sıra ile Alman Nazi şeflerinden Göring, Göbels, 
Hen, altta sağdan sıra ile Ribbentrop, Ley f)e Himmler 

üç ajan marifetiyle ve "Nippon 
Ginko,,, (Kreisbank Gladbach), ve 
(Nazional Bank Essen) vasıtalari
le yapılmaktadır. 

Göbels'e ait hayat sigortaları ise 
(Dortmunder Union Braurei A.G.) 
vasıtasiyle yapılmaktadır. 

Göbels'in kendisi 330,000 dola. 
ra, 2,350,000 Felemenk florinine 
ve 1,235,000 belgas'a sigortalan
mıştır. Karısı Magda Göbels 
670,000 İsviçre frangı 89,500 İn
giliz lirası, 4,500,000 Alman maı -
kına sigorta edilmiştir. 

Ribbentrop 

R ibbentrop'un kullandığı a. 
janlar şunlardır: 

1 - (Robert Schmidt Eylau) 
dur. Kendisi meşhur bir şarapçr. 
dır, ve meşhur Alman şampanya 
tüccarı (Heinkell) ile amca oğlu
dur. Ayni zamanda da Ribben1.ro
pun kayınbabasıdır. 

lunan (Georges Cann). Kendısı 

(Morddeutscher Lloyd) i idare e. 
den adamlardan biridir. 

2 - Rudolf Eduard Hess. Hessin 
aı:nca7.~id.ir Aln>tun mr:ın6,... ,,...,_ 

düstrisinin başında bulunanlar
dandır. 

3 - Georges Twardowski. Al
man ikinci bürosuna mensup bir 
gazeteci ve muharrirdir, BerHn, 
İsviçre, Belçika arasında seyahat 
eder. 

Cann Hess namına Sao Paulo'da 
(Deutsche Uberseeische Bank) a 
473,000 dolar, (Eduard Hess) i]e 
(Pardowski) de (Societa İtaÜana 
di Credito) ya (Bal) daki (Basler 
Handelsbank), {MaunheimJ deki 
(Bayerische Handelsbank) a ce
man yekun 4,250,000 mark kıyme
tinde olan meblağlar yatırmışlar
dır. 

Berlinde Budapesterstrasse' d9. 
kain (Jauch Huebener Co.) vasıta. 
siyle yapılan hayat sigonaları şu 

yoldadır. 

moe) deki (A. B. Svenska, Handels 
banken) müessesesine bir milyon 
yabancı dövizi yatırmıştır. 

Göring kendi hayatını şu meb
lağda sigortalamıştır: 

Bir milyon İsviçre frangı 400000 
dolar 3,500,000 Felemenk floritıi 
500,000 İsveç kuronu. 
Karısı Emmy Göring'in hayatı. 

nı aşağıdaki meblağlara sigortala
mıştır. 

800,000 İsveç kuronu, yine 
250,000 İsveç kuronu, bir milyon 
Felemenk florini, 380,000 İsviçre 
frangı. 

Ley 

L ey'in talii yaver olmadı. O
nun kullandığı iki ajanın 

biri balta ile idam edildi. Ötekisi 
de elan tecrit kampında bulun
maktadır. 

Birincisi (Alphonse Mucker
mann) dır. Resmen Alman Hari
ciye Nezareti Şark işleri evrak 
memuru idi. İhanetle itham ve 
muhakeme edilerek idam edildi. 

İkincisi (Paul Richter) idi. Gar
bi Afrikada seyahat ediyordu. Su
iistimal dolayısiyle mahkum edil
mişti. Elan Dachau'daki tecrit 
kampında bulunmaktadır. 

Ley'in iki yeni ajanı şunlardır: 

1 - (Franz Borsemann) dır. 

Kendisinin (Chicago) ve (San .Fran 
oiolııı.o}...A..1~ -1.-!41--.:.Vl.- _..._\- --L'-

nasebetleri vardır. 
2 - (Wilhelm Otto von Twet

tow) dur. Çinde Alman ithalatçısı 

idi. Ley, bu iki şahıs vasıta.siyle 

harbe tekaddüm eden altı ay zar

fında her ay vasati 50 ila 60 ,000 

dolar çıkarmıya muvaffak olmuş. 

tur. Bu servetin büyÜk bir kısm-:. 
ile Cenubi Amerikada emlak sa-

tın alınmıştır. 

Ley'in hayat sigortası rBlond 

und Voss) adında bir firmanın bir 

direktörü tarafından yapılmıştır. 

Kendi hayatı şu meblağlara si

gorta edilmiştir: 
2,800,000 Danzig florini (Bu pa

ra bir Haziran 1939 tarihinden iti. 
baren aynen Hollanda florinine 
çevrilebilir.) 

işin Şakası: _______ .. 
Bir 
Ve 

Darbımesel 
Bir Manşet 

Yazan: Naci SADULLAH B irka~ gün evvel, Anadolu Ajansı, 
"Londra,, mahreçli bir telgraf neş

retti. "Londra,, radyosunun, bir Fransız 

gazetesinden tercüme ederek bütün dün
yaya yaydığı bu havadis, ~u cümleyle biti
yordu: 
"- Moskova, "Prusya kralı için çalışı

yor!" 
Bu telgraf Anadolu Ajansı tarafından 

verildiği gün "Son Telgraf,, refiltimi2de şu 
kocaman manşeti okuduk: 
"- Londraya göre, Ruslar, Prusya kral

lığını kuracak!" 
Bu acaip man~eti okuyup da, hiçbir mll

na veremiyenler, kendi kendilerine: 
"- Hoppala ... İşte sürpriz diye asıl bu

na derler ... Zira bu hiç hesapta yoktu!" 
demişler, ve yeryüzünün btitün krallıkla
rını yıkmayı gaye edinen Sovyet Rusya
nın, kendi elile bir krallık kurması ihti
malini, tabii ve sonsuz bir hayretle karşı
lamışlardır. Halbuki, işin içyüzünü anlı
yanlar, hiç şüphe yok ki, kasıkları çatla
yincaya kadar gülmü$1erdi.r: Zira, hiçbir 
nükte, hiçbir insanı, "Son Telgraf,, refi
kimizin, bu manşeti atmakla gösterdiği 

emsalsiz gaflet kadar güldüremez. Bu iti
barla, müsaadenizle, alakadar olacaklar 
bulunması ihtimalini düşünerek, "Son 
Telgr::ıf,, refikimizin düştüğü gafleti kısa
ca anlatmıya çalışalım: 

Fransız lisanında: "Tr-availler pour le roi 
de Prusse,, diye çok eski ve çok meşhur 
bir "darbımesel., mevcuttur ki, farkına va
rarak, veya varımyarak, başkalarının men
faatlerine hizmet edenler hakkında kulla
nılır. 

Sovyetleri harfına varmadan Alman men 
faatlerine Alet olmuş göstermek isteyen 
Fransızlar, sarih bir maksadı 'mahsusla bu 
"darbımesel" i kullanmışlar, ve: "h tra
vaille pour le roi de Prusse,, demişlerdir. 

"Son Telgraf,, refikimiz de, bir "darbı
mesel,, olduğunu bilmediği bu cümleyi, 
taze, parlak ve sansasyonel bir havadis 
zannettiği içindir ki, derhal manşet hali
ne sokup, birinci sayfanın baş sedirine 
yerleştirmiş! Şimdi siz, "Son TuJgraf .. re
fikimizden bu gafletin hesabını sorarsanız, 
o ezeli pişkinliğiyle gülecek, ve: 

"- Canım, diyecektir, o bahsettiğiniz 
cllmle bir "darbımesel., değil mi? Biz de 
o "mesel,, i, "darb,, ettik!" 

Bu cevap karşısında akar sular durur. 
ZJra, hakikaten, "darbetmek,. kafasını gö
zünü yarmak manasına da gelir! 

• Bu münasebetle hatırıma gelen tarih! bir 
hAdiseyi de anlatıvereyim: 

v ""''uc, .nunıa şenrmoe, · o::ıenaıo., yanı 

~yan meclisi vardı. Böyle olduğu içindir 
ki, Roma şehrine,· Senatonun müsaadesi 
olmadan, ordu mensupları giremezlerdi. 
Roma şehrinin bir hududunu da meşhur 

Rübikon nehri teşkil ederdi. Bu nehri, Se
natodan habersiz geçenler, ~si sayılırlardı. 
Jül Sezar askerlerile birlikte, Rübikon 
nehı;inl geçer geçmez: 
"- Artık, Rübikon'u geçtik!" 
Demiş, ve bu suretle de, okun yaydan 

.,'lkmış olduğunu ifade etmek istemişti. 
O tarihtenberi, Jiil Sezarın o tarihi cüm

lesi de, enternasyonal bir darbımesel ha
lini almıştır. Bugün, bir daha geri alına
mıyacak bir karar vermis olanlardan bah
sediliken: 
"- O artık Rübikonu geçti!" denilir. 
Şimdi :faraza, Fr-ansız gazeteleri, Alman

yanın ve Sovyet Rusyanın tuttukları yol
dan geri dönemiyeceklerini anlatmak is

terlerse: 
"- Almanya, ve Rusya, "RUbikon,, u 

geçtiler!" diyebilirler. 
İster misiniz, o gün "Son Telgraf,, re

fikimiz, birinci sayfasına ~u kocaman man
şeti koysun: 

"- Alman ve Rus orduları Romaya 
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çu.um 

i 
Londra 5.24 
Nevyork 130.80 . 

• Pariıı 2.96875 

' MiHl.no -
ı Cenevre 29.3975 

1 
Amsterdam 69.68 

1 
Berlin -
Brüksel 21.99375 
Atina -Sofys -
Prag -

1 Madrld -
ı 

Varşova -
Buda peşte -
BOkres -
Belgrad -
Yokohııma -
Stokholm 31.19 
Moskova -

ESHAJ\'r VE TAHVtLAT 

1 Muamele olmamı§tır. 
\...------~·---------..-....--

Tüfekçi Ustası Aranıyor 
Kartal askerlik şubesinden: 189 uncu 

alayda mülhak bulunan 60 ile 70 lira üc.. 
retli bir tüfekçi ustasına ihtiyaç vardır, 
taliplerin şeraiti öğrenmek üzere §Ubeyc 
müracaatı ilan olunur. 

BANKALAR VE 
TjCARETHANELER 

Şehrimizde başlıca bankalar, tica
rethanelere tcshilat göstermeğc ve 
bir çok ticaret müesseseleri de yeni
den kredi muamelelerine başlamala. 
rı piyasamızın iyiliğe doğru gittiğini 

göstermektedir. 
Bu arada BAK.ER Müessesesi de 

tekrar harekete geçmiş ve eskisi gi
bi müşterilerine kredi sureti.y le iste
dikleri malları vermeğe başlamıştır. 
BAKER Müessesesinin Direktörü 
Bay BORNSTEAİN'nm piyasadaki 
mevkii ve senelerin tecrübesi s:ıye· 
sinde müessesenin faaliyeti artmış 

ve tediye kudreti genişlemiş bulun. 
maktadır. Direktör'ün bu hareketi 
piyasada nümunei imtisal olmuş ve 
bir çok müesseseler de eskisi gibi ti
cari faaliyete başlamalarına vesile 
olmuştur. 

GÜLNAZ SULTAN 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Büyük Şark filmi 

garp darbımesellerini öğreten bir hayır sa
hibi çıkmazsa halimiz haraptır: Zira, bu 
sevap yapılmadığı takdirde, "Son Telgraf,, 
refikimiz, dünyayı, Sovyet kıtalarından, 
Alman ordularından, ve dünya diplomatla
rından fazla karıştıracak! 

Bu münasebetle, sayın Turhan Tan ils
tadımızdan özür dilerim: Zira, tarihe bur
nunu sokmakla onun sahai saltanatına teca 
vüz etmiş oluyorum: Fakat sakın bu ha• 
reketimi bir tecavüz saymasın. 

Zira, hamdolsun, Jül Sezar gibi, Rübi-

B en; Göbels ve Göring, H~ss, 
Ribbentrop, Ley ve Hım

mler'in 34 milyon dolara baliğ o
lan bir serveti ya doğrLidan doğ
ruya ecnebi müessesel~rine tevdı 
ederek, veyahut ecnebi hayat si
gortalarına hayatlarını sigorta e. 
derek emniyet tahtına aldıklarım 
iddia etmiştim. 

Doktor Göbels bu paralar hak
kında benden daha teferrüatlı iza
hat istemişti. O izahatı işte bura
da veriyorum. 

2 - (Bonn) lu (Maximilien) ve 
(Hans Grosse) dur. Almanyanın 
bellibaşlı buharat ve şarap ithalat. 
çıla rındandır lar. 

3 - (Berlin) ve (Goettingen) de 
müessesatı bulunan (Heinrich 
Marbau) dur. Kendisi çok zen
gindir. Ve Ribentrop ile Hitler'in 
şahsi dostudur. 

(Hess) kendi hayatını 1,500,000 
İsviçre Frangı 480,000 Felemenk 
florini 53,000 İngiliz sterlingi, 
1,380,000 marka sigol"talamıştır. 

Leyin karısının hayatı da 133,000 
Danzig florinine sigorta olunmuş

(Devamı 6 ıncıda) 
girdiler!" 
• Eğer, bu fırsatçı refikimize, belli başlı kon'u geçmıs değilim! 

Göbels 

G öbels üç ajantyle sermayesi.. 
ni bitaraf memleketlere ya

tırmıştır. Bunların birincisi Ber
linde ve Hamburgta idarehaneleri 
bulunan "Wilhelm Achteberg" tir. 
Kendisi Nazi neşriyatiyle meşgul 
bulunan en büyük müessese olan 
"Franz Eh.er Verlag,, namma Mon. 
tevideo'ya gitmiş, ve orada kain, 
bir Alman ithalat şirketinin kasa
larına Göbels'in 1,850,000 doları
nı yatırmıştır. 

2 - Göbels'in Propaganda Ne
zaretinde aza olan Berlinli Tho. 
mas Bucher, Kreis Bank Gladbach 
Aktien Gesellschaft vasıtasiyle 

Luxembourg'taki bir müesseseye 
Göbels namına 2,480,000 Belgas 
yatırmıştır. 

3 - Amerikada mukim Alman
ların banka ajanı olan "Dresden,, 
li "Paul Von Boddch~i.m,, "Volpa
raiso,, ve "Buenos Aires,, e gitmiş, 
ve Japon "Nippon Ginko,, banka. 
sının "Osaka,, şubesine Göbels na. 
mına 465,000 İngiliz lirası kıyme
tinde dövizler ve tahvilat yatırmış

trı. 
Göbelse ait banka muamelatı bu 

Ribentrop'un gerek kendisi ge
rekse üç ajanı Ribbentrop namına 
ecnebi müesseselerine 3,165,000 
dolara baliğ olan bir serveti yatır
mışlardır. Bu paralar adları aşağı. 
da sayılan müesseselere bırakıl
mışlardır. (Narlem) de (Amester
damsche Bank N. V.). (La Hey) de 
(N. V. Hollandsche Buitland Bank) 
ve (Zurich) de (Banca Della Suz
zera İtaliana). 

Ribbentrop, Nazi şefleri arasın
da Fransız frangile hayatını sigor
ta eden yegane adam<lır. Bunun da 
sebebi, Ribbentrop h<?r zaman 
Fransa ile ayrı bir sulh yapılabi. 
leceği kanaatinde bulunmasıdrr. 

Ribbentrop hayatını şu meblağ
lara sigorta etmiştir: 3 milyon 
Fransız frangı, 760,000 belgas 
2800000 Felemenk. florini, 8900000 

mark. 
Kansını da 520000 dolar, 3500000 

İtalyan lireti 30000 İn~iliz lirasına 
sigorta etmiştir. 

Hess 

Hess'i'n ajanları şunlardır~ 
1 - (Breman) ve (Bre

sil) de (Sao Paulo) da şubeleri bu. 

Karısının hayatını da 24,000 
~erling, 620,000 marka sigortala
mıştır. 

Göring 

G öring'in dört ajanı vardır. 

Şunlardır: 
1 - (Heinz Schluetter). Ken

disi, Alman 1. G. Farben İndustrie 
sinin, yani Aniline trustunun şef
lcrindendir. 

2 - Mittel Deutsche 
Syndicat) mümessili 
Bergmann). 

Kohlen 
(Richard 

3 - Almanya hafi askeri teş

kilatına mensup (Eduard Poeckl), 
(Mayence) dir. (Zurich) ve Ce
nevre arasında seyahat eder. 

4 - Avusturya Gestapo'suna 
mensup (Sepp Eckhardt) Göring'
in bankaları (Deutsche Uebersee
ische Bank) ve Deutsche Sudame
rikanische Bank) dır. 

(Sao Paulo Schluetter) de (Safe 
deposit - Bank) müessesesine Gö
ring namına 225,000 dolar yatır
mıştır. 

(Poeckl), (Manneheim) deki 
(Badische Bank) ın yardımiyle 
(Nevyork) ta (Bergmann) ın tah
tı muhafazasına 750,000 dolar 
göndermiştir. 

(Eckhardt) Trleste'de (Banco di 
Sicilla) nın bir kasasına ve (Mal-

ı ,,, 
B U AKŞAM 

MELEK ve i PEK 
SINEMALARINDA 

Dünya Sinema~ıllğımn Şaheseri 
Bugüne kadar gördüğünüz bütün büyük 

şöhretini gölgede bırakan 

!ilimlerinin 

M A R 
ANTOINETTE 

1 E 

2 devre, 17 kısım, hepsi birden Filmi yaratan 

Norma Shearer Tyrone Power 
Mühim ilan: Fiatlarda zam yoktur. - Bu gece için 
MELEK'te Loca ve numaralı kol1.u klar kalmamıştır. 
İPEK'te numaralı koltuklar kapışılmaktadır. - Mütea. 
kip geceler için biletlerinizi evvel den aldırınız. 
Filme ilave olarak: FOKS JURNAL, en son dünya ha

berleri. 

TELEFON: • MELEK: 40868 • -iPEK: 44289 



::::::::=~- ~~10-:939~-:-:::s:::==:ı::::::==:::::::=:=::=:::::::::::::==:::::::::::::=:=:==ı~~AiM~=-=-;::::=:=:::::::::::========;:-::=:::::==::=:==========::============== 5 

4 llkteşrin 939 "'' 

TAN 
ABON! BEDELi 

TUrklye Ecneb1 

1400 Kr, 
750 " 
400 .. 
150 .. 

1 Senı 
5 Ay 

• 8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. .. 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olınıyan memleketler l.çin abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres defi~tirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşlu.lı.: 
PUl ilAvesf lAzımdır. 

GJ.iNQN MESELELERİ 

Temizliğe 
Doğru! 

•• Q ğrendiğimize göre, Belediye, 
teftiş ettiği otellerden yirmi 

beş tanesini kapatmak mecburiye ,. 
tinde kalmış. İstanbul otelcileri, u· 

Zlln zarnandanberi, böyle ciddi, sıkı 
bir teftişten geçirilmemişler, ve top· 
tan cezalandırılmamışlardı. Bunun 
tabii neticesi olarak, İstanbulun, bil. 
hassa Sirkeci muhitinde tekasüf e
den otelleri, içlerine girilmez, haÜa 
önlerinden geçilmez bir hale girmiş
ti. Bu otellerden bazılarında yatıp 
da, bir hastalık kapmadan, veya hiç 
değilse, çok sıkı bir temizliğe, hatta 
"'haşerattan taharete" mecbur kal -
:nıadan çıkınak, fevkalade tesadüfe 
bağlı bir ınazhariyet, bir nimetti. 
Belediyemizin, • biraz geç de olsa • 
bu hakikati sezmiş, ve icabeden ted. 
birleri alınıya başlamış bulunması, 
'bir çok vatandaşlara temiz bir otel 
'Yatağında, müsterih bir uyku çeke. 
bilınek ümidini kazandıran, takdite 
layık bir hareket ve gayrettir. 

Yalnız, hayati bir ihtiyaç, ve de

rin bir samimiyetle temenni edelim 

ki, belediyenin bu yednde, bu dik • 

katli, ve bu sıkı teftişine otellerle 

birlikte hamamlar, hamamlarla bir

likte lokantalar, lokantalarla birlik· 

te gazinolar, gazinolarla birlikte kah 

veler, kahvelerle birlikte sinamalar 

da tabi tutulsun. Zira, oturduğumuz 
kahve erin, yattiğimız otellerden, 

Yattığımız .otellerin yemek yediği • 

miz lokantalardan, hatta, yemek ye. 

diğirniz lokantaların, içlerine temiz

lennıek ümidi ile girdiğimiz hamam
lardan farkı yoktur. 

Bir çok vatandaşlara, §İmdilik, 
temiz birer yatak bulmak ümidi ve
rell bu sıkı teftiş, hepimizi, temiz 
Yerlerde oturabilmek, temiz kaplar· 
~an yiyebilmek, temiz peşkirlere si. 
lınebilmek, temiz masalar başında 
eğlenebilmek imkanlarına da kavuş. 
turmaiıdır. 

Zira eğer, bu yerinde dikkat, yal
nız otel yataklarına saplanıp kalır -
sa, şimdi, o otellere girmek isteme· 
Yen vamndaşlar, yarın o otellerde 
kavuşacaklan temiz yataklara birer 

v ' 
sıgınağa girer gibi serilecekler, ve 
sokağa çıkmak arzusunu, lokantaya 
gitmek iştahını veya bir gazinoda 
eğlenmek isteğini duyamıyacaklar • 
dır. 

Bu itibarla, otelleri kokmuş bi. 
re:r ınezbeleye çe,•iren ihmalin ya • 
kasına ~yanı takdir bir enerji ile 
sarılan Belediye, tuttuğu bu hayırh 
Yolda, yorulmadan ilerlemelidir: 
Ancak bu suretledir ki, biz, bu te • 
ınizlik mücadelesinin mevzii kalını· 
Yacağından emin olmıının verebile· 
ceği büyük ümitlere kavuşabiliriz. 

Bu ümide kavuşmak arzusu ile 
teınenni ediyoruz ki, Belediyenin bu 
Yerinde hareketi, bir netice değil, bir 
başlangıç olsun. 

İstanbul şehrinin bütün ph·likle· 
ri.nden kurtulmas1yle neticelenmesi. 
nı beklediğimiz bu muvaffakıvetli 
ciddi ve hayırlı başlangıç a~ın~ 
takdir etmek fırsatını da, rahat . bir 
nefes almıya hazırlanarak kullanmış 
bulunuyoruz! ' 

Tarsus Çiftçisinin 
Vaziyeti 

Tarsus - Bura çiftçisi, Adanada 
olduğu gibi, pamuklarının Ziraat 
Bankası tarafından satm alınmasını 
beklemektedir. I 

Mersin valisi Burhan Tekerin hu. ı 
zurile Ticaret ve sanayi odasında ya. 
pılan bir içtimada, çiftçinin kredi ih· 
tiyaçları, borçları hakkmda da görü. 1 

şülrnüş ve lazım gelen tedbirlerin it
tihazı kararlastırılmıstır. 

D emokrasilerin Almanyayı 
mağlup etmek için güven. 

dikleri en büyük silah, ablokadır, 
Londra ile Pariste hüküm süren 
kanaate göre her türlü iptidai 
maddelerden mahrum olan, gıda1 
nesneleri de pek az bulunan Al· 
manyanın deniz yoluyla yapacağı 
ithalatın önü alınırsa harp kendi
liğinden nihayet bulacaktır. İşte 
bu kanaat denizlere hakim bulu
nan demokrasileri kara ve hava 
hücumlarını bir yana bırakıp o· 
lanca dikkatleriyle Almanyayı 

denizden abloka etmiye sevket
miştir. Biz de bu münasebetle o. 
kuyucularımıza abloka tarihinı ha 
ttırlatmayı faydalı bulduk. 

Abloka İtalyanca bir asıldan 
Blockhaus şeklinde Almanlara ve 
onlardan da Blocus suretinde 
Fransızlara geçmiş bir kelime olup 
bir şehrin, bir garnizonun, bir ka
rargahın ve alelıtlak bir yerin sa. 
rılıp kuşatılmasını ifade eder, ab
loka ile muhasara arasındaki fark, 
birincisinde yürüyüş yoktur, hü. 
cwn yoktur, sadece hasrü tazyik 
vardır. İkincisinde ise yürüyüşle, 
hücumla sarılan yeri zaptetmek 
gayesi mündemiçtir. Yani abloka
dan maksat taarruza geçip bir 
mevkii zaptetmek değildir, belki 
sarılan yerin hariçle münasebetini 
kesmek ve içeridekileri dışarıya 
çıkmaktan menetmektir. 

Abloka karada ve denizde de O

lur. On altıncı asrın son yıllarında 
ve Dördüncü Hanri zamanında vu· 
kua gelen Paris, 1796 daki Dant~, 
1800 deki Ceneve kara ablokaları 
meşhur olduğu gibi Osmanlı Türk 
lerinin on dördüncü 'isır başların.. 

da bu usule kıymet verdikleri ve 
mesela İznik kasabasiyle Bursa 
şehrini uzun müddet abloka ettik
ten sonra zaptettikleri malumdur. 
Fakat deniz ablokaları kara ablo· 
kalarına nisbetle çok daha yüksek 
bir ehemmiyet taşımakta ve hu
kuku düvel ilmi bilhassa deniz ab. 
lokalariyle meşgul olmaktadır. İn· 

Yazan: 
M. Turhan TAN 

Ş i MAL C>lNtzl 

Haritamız, Almanyanın müttefikler taralından ne suretle 
abloka altına alındığını göstermektedir. 

gHiz, Alman, Fransız hukuk alim
leri deniz ablokası hakkında pek 

muhtelif nazariyeler kurmuşlar ve 

bir çok hükumetler bu mevzu ü

zerine kanunlar vücude getirmiş· 

lerdir. Biz de bu müsahabemizde 

deniz ablokalarını gözden geçire· 
ceğiz· 

Deniz ablokaları o kadar eski 
değildir. Çünkü on altıncı 

asırdan önce böyle bir ablokaya 
teşebüs etmek hem imkansız, hem 
faydasızdı. İmkansızdı, zira harp 
gemileri küçüktü ve uzun menziL 
li toplar yoktu. Faydasızdı: Düş· 

manı deniz yolu., :a ticaretten malı· 
rum etmek için daha müessir ça. 
reler vardı. İşte bu sebeple dev· 

Jetler ancak on aJ tıncı asırda ab
lokayı düşünmiye başladılar. 

Tarihin kaydettiği ilk deniz ab
lokasI 1584 te vukua gelmiştir. O 
tarihte İspanya ile harp etmekte 
bulunan Holandalılar Flander kı· 
yılarındaki limanların cümlesini 
ablokaya aldıklarını ilan etmişler
di. Sırf farazi ve itibari olan bu· 
abloka 14 Ağustos: 1612, 9 Ağus
tos: 1622, 21 Mart: 1624 ve 26 Ha· 
ziran: 1636 tarihli vesikalarla ta
zelenmiştir. 

Yine Felemenk hükumeti 1625 
ve 1666 tarihlerinde Büyük Bri. 
tanya sahilleri ile bütün İngUtere 
müstemlekelerini ablokaya aldığı· 
nı ilan ettiği gibi 1672 ve 1673 yıl. 
larında da ayni tedbiri Fransa a. 
leyhinde tatbik eylemi5tir. İspan-

Abloka 
Müttefiklerin A lmangaga 

Karşı Kullandıkları 

/!aşlıca Silô.hlardan Biridir 
1 ktısadi abloka, müttefik 

memleketlerin Almanyaya 
karşı kuJlandıkları başlıca silah • 
Jardan biridir. 1918 zaferini hazır
layan silahlardan birisi de bu ab
loka idi. Bu silahın bu sefer de ay. 
ni yardımcı rolü ayni muvaffakı -, 
yetle oynıyacağı muhakkaktır Fran 
sız ve İngiliz donanmaları birleş • 
tnekle, bütün dünya denizlerinin 
mutlak hakimiyetine sahip olmuş 
bulunuyor. 

Kendilerine bağlı olan memle
ketler, İngiltereye ve Fransaya, 
gayri kabili mukayese mükemme. 
liyette üsler temin ediyorlar. İn -
giltere ve Fransa, bu yerlerden, 
muhtaç oldukları mıktarda insan 
ve ham madde de bulabilirler. Bu 
iki muazzam filo, denizleri bütün 
düşman unsurlarından temizleme
ğe muktedirdir. Nitekim, bu har· 
bin başlayışından on beş gün son· 
ra, bu iş tamamlanmış oldu. Şimdi, 
perakende tahtelbahirlerden baş • 
ka. üzerinde gamalı haç taşıyan 

hiç bir ticaret ve harp gemisi de. 
nizlere çıkmak cesaretini eösterP
miyor. 

Y ukardaki harita, şimal deni
zi ile Baltık · denizindeki 

· kontrolun vaziyetini gösteriyor. 
Bu harHadan da anlaşıldığı gibi, 
İngiliz ve Fransız donanmaları i
çin, şimal denizinden Manşe çıkan 
geçidi, ve şimal mahrecini kontrol 
etmek çok kolaydır. Şu vaziyette 
Almanya, kendine ancak karadan 
komşu olan bitaraf memleketlerle 

ticari münasebet tesis edebilir. 
Kaldı ki, o memleketler de, İngiliz 
ve Fransız donanrnalannın sıkı 
kontrolu altındadır. Nihayet, Al • 
man donanmasının içinde barındı
ğı Kiel kanalı ile İngiltere arasın
daki mesafenin 600 kilometreden 
ibaret bulunduğu da unutulmama. 
lıdır. 

Kiel, Almanyanın başlıca harp 
limanıdır. Alman donanması, bu 
limana sığınır. Bu limanın uzunlu
ğu 103 kilometreden, genişliği 
99 metreden, derinliii ise, 11 • 13 
metreden ibarettir. Bu liman, Bal· 
tık denizi ile şimal denizini birleş
tiren kanala da hakimdir. 'Üçüncü 
Rayşhın kahramanlan bütün gü • 
vençlerini, bu kanala bağlamışlar
dı. Fakat Kieli müdafaa için yapıl
mış, ve üç milyar franga mal ol
muş bulunan tahkimata ve hava 
hücumlarına karşı alınmış terti • 
bata rağmen, İngiliz tayyareleri, 
oraya sığınan Alman donanması· 
nı bombardıman etmeğe, batta ü. 
çüncü Rayşhın en güzel ve en sü
ratli kruvazörlerinden birini ha -
rap etmeğe muvaffak olmuşlardı. 

V akıa, Almanlar, Jutland za· 
ferinin (!) hatırasına, mu· 

azzam bir tıbide diktiler. Fakat 
hakikatte, bu abide, Almanlara bir 
zaferi değil, bir hezimeti hatırla
tır. Zira 1915 te Jutland'da, İngi. 
liz donanması ile karşılaşan Cer • 
men donanması. harbi kabul et • 
memiş, ve yerine dönerek, umumt 
harbin sonuna kadar, bir daha de-

nize çıkmamıştı. 
Kielde bulunan Krupp fahri · 

kası da, ne kadar tedbir elınmış o
lursa olsun, İngiliz tayyarelerinin 
müthiş bombardımanından masun 
kalamaz. 

Zaten, Alman donanması, bu -
gün, İngiliz • Fransız donanmaları 

karşısında, ciddi bir kuvvet teşkil 

etmez ... Onlar, "Cep" adını ver -

dikleri ufak tahtclbahirlerine Caz· 

la güvenemezler. Zira içine sekiz 

on insan alabilen bu tahtelbahir · 

ler, İngiliz ve Fransız harp gemi· 

!eriyle boy ölçüşemezler. Onlar ol

sa olsa, hiç bir müdafaa vasıtaları 

bulunmıyan ticaret a-cmilerine sal. 

dırabiHıler. 

Bu Cep tahtelbahirleri, Alman
ya tarafın~an, harbin ita • 

nından evvel uzak denizlere gön · 
derilmişlerdi. Nitekim, Athema ku
mandanının şehadetinden anlaşılmı§ 
olan hakikat de. Almanyanın, bu 
hareketle gi.ittiiği.i tecaviiz emelle. 
rini gösterir. Fakat bugün, Alman 
donanması, denizleri, eskiden pu • 
suya girmiş olan bu Cep tahtelba
hirlerinden tamamen temizlemiş 

bulunuyor ... Zira İngiliz "Avcı" )a
rı, onları gizlendikleri derinlikler· 
de bulmakta zorluk çekmemi!şler
dir. Nitekim, İngiliz donanma ku. 1 

mandam, biiyiik ticaret gemileri. ! 
nin, artık selamet ve emni~·et için-, 
de vazifelerini görebileceklerini 1 

resmen ilan etmiştir. 

ya devleti de 1663 te Portekiz li
manlarını ablokaya almıştı. 

Bu suretle ortaya çıkan deniz 
ablokası o usulden faydalanan ve. 
yahut zarar gören devletler ara· 
sında bir de nazariye ihtilafı çık

masına sebep oldu. Deniz kuvvet.. 
leri zayıf olan devletler "ablokaya 
alındığı ilan olunan yerlerin ha· 
kiki surette ihata olunması lazım 
geleceğini,, iddia ediyorlardı. İn
giltere gibi denizci d~vletler ise 
yapılacak ilanın bir limanı ablo. 
kada göstermiye kafi geleceğini 
ve çünkü ilan hükmünü yerine ge
tirmenin o ilanı yapan devlete &.it 
bulunduğunu ileri sürüyorlardı. 

D enizci devletler içinde !ngil
terenin bu iddiasını yalnız 

başına ilkin Danimarka reddetti, 
Biraz sonra İsveç te Darıimarkaya 
iltihak eyledi ve Rusya ile Prusya 
da İsveçi takipte gecikmediler. 
Aralarında müsellah bitaraflık a. 
dını verdikleri bir nevi ittifak ak
detmiş olan bu dört devlet "ablo
kaların hakiki ve müessir olması. 
nı,, istiyorlardı. İngiltere, kendi 
kanaatini muhafazada ısrar ve 
hatta bu ittifak aleyhine silah isti
malini ihtiyar ederek Kopenhagı 
topa tuttu, Danimarka donanma. 
sını zapteyledi (12: Nis 1m: 1801). 

İngiltere devleti Napolyon aley
hine açtığı o uzun kavgaların dE'. 
vamı müddetince itibari ablokala
ra devam etti. 1803 t~ Alp nehri 
mansaplarını, 1804 te Şimal deni. . 
zindeki Fransız limanlarını, 1806 
da ise Fransanın bütü!l sahillerini 
ve nehir ağızlarını ablokaya aldı
ğını ilan eyledi. İşte bu itibari ab. 
lokadır ki harp tarihinde pek meş
hur olan büyük ablokayı (Blocus 
Continental) i vücude getirdi. Bü. 
yük kara ablokasını düşünen, 

ilan eden ve tatbik etmiye çalışan 
Büyük Napolyondur. Fransanm 
İngiltereye mukabele edecek do· 
nanması bulunmadığından ve İn
gilizler ise itibari bir abloka ile 
Fransız ticaretini kökünden balta
ladıklarından Napolyon bu tedbir 
ile düşmanını yenmek istemişti. 
Korsikalı dahi, bu büyük kara ab. 
lokasını kurarken "karadan d~ni
ze hakim olacağını ve İngilizler 
Fransaya deniz yollarını kapıyor. 
larsa kendisi de onlara karayı ka· 
pıyacağını" söylüyordu. 

G erçekten eşsiz bir tedbir O

lan büyük kara ablokasının 
beyannamesi şudur: 

ı - İngiltere adaları abloka al
tına alınmıştır. 

2 - İngiltere adaları ile tica
ret ve muhabere tamamiyle ya· 
saktır. 

3 - İngiltere tebaasından biri 
-her kim olursa olsun, ne sanat 
ve sıfatta bulunursa bulunsun
gerek Fransada, gerek müttefikle. 
rinin ülkelerinde tutulursa harp 
esiri sayılacaktır. 

4 - İngiltere tebaasına ait ma
ğazalar, ticari mallar ve her çeşit 
mülkler zapt ve müsadere oluna
caktır. 

5 - İngiliz mallarının alınıp sa
tılması yasaktır. Bu mallar ınüsa. 
dere edilecektir. 

6-Gerek İngiltereden gerek müs 
temlekelerinden gelen ve bu be. 
yannamenin neşri tarihinde İngil
terenin veya müstemlekelerinin 
limanlarından birinde bulunan ge. 
milerin hiç biri Fransanın ve müt
tefiklerinin limanlarına kabul e
dilıniyecektir. 

7 - İşbu emirnamenin birer su. 
reti İspanya, Felemenk, Napoli ve 
Etrurie (Tibre nehriyle Apennins 
dağları ve Adriyatik ımısındaki t. 
talya arazisi) hükümdarlarına teb
liğ olunmuştur. 

1 ngiltere bu buyuk kara ab. 
lokasına karşı ağır tedbir· 

ler aldığından Napolyon da şidde. 
ti arttırdı ve iki büyük millet ara
sındaki çarpışmanın hududu da, 
zararı da genişledi. Fakat kara ab. 
lokası Napolyonun istediği gibi 
yurumüyor, müttefiklerden bir 
kısmı İngiltereyle ticarette de
vam ediyor ve hele bütün Avru. 
pada yüz gösteren abloka kaçakçı
ları Napolyonun muazzam tedbiri.. 
ni baltalayıp duruyordu. 

Napolyonun sukutundan sonra 

imparatorluklar 
Kavgası ~ . ı() • 3 'i 

Yazan: Sabiha Zekeriyn Sertel 

B ugünkü harpte, satıhtaki htt
diselcre, zevahire, filan dev

letin falan devletle yaptığı anlaşma
lara bakıp harbin seyri ve sonu hak. 
kında hüküm verenler aldarunağa 

mahkumdurlar ...• 
On dokuzuncu asırdanberi mey

dana gelen harpleri doğuran sebepler 
ve zaruretler bu harbi de doğurdu -
lar. On dokuzuncu asır, sanayi inkı· 
labmdan sonra son kemal mertebe
sine varan, istihsal fazlasile istihsal 
aleti fazlasını hazmedemeyen bir ce
miyetin harpleri, ihtilalleri ile sar. 
sıldı. Yer yüzüne fazla gelen insan 
değil, bu makinelerin fazla istihsali
dir. Milletleri huzursuz eden top· 
raksızlık değil, parasızlıktır. Büyük 
imparatorluklar bu pazµları bul • 
mak için kuruldular, müstemlekesi 
bol olanlar refaha kavuştu, istihsali 
çok pazarı az olanlar iktısadi buh -
ranlara uğradılar. 

K ü ç ü k milletler bu bü. 
yük imparatorluklar arasında zaman 
zaman yem olup esarete, zaman za
man tampon ''azif esi görüp hürri. 
yete kavuştular. Emperyalizm mev -
cut olduğu müddetçe, küçük millet
lerin bayat hakkı yoktur. 

Bu harp tc, büyük imparatorluk
ların yaşamak, kiiçük imparatorluk· 
lann büyümek kavgasıdır, ne Dan
zig, ne Koridor, ne de Polonya me
selesi değildir. İngiltere Polonyayı 
kurtarmak için değil, büyümek iste.. 
yen bir Alman imparatorluğuntm 

kendine iras edeceği tehlikeleri 
önlemek için harbe girmiştir. Bu im
paratorlukların kavgasıdır. 

Emperyalizm hayatiyetini kay ; 
betmiş midir? Bu hususta mütefek· 
kirler iki kampa ayrılırlar ... Sağ ce
nahın iddiasına göre makine mede -
niyetini yaşatmak için dünyayı yeni 
baştan taksim etmek lazımdır. Fa • 
kat bu taksim büyük imparatorluk.. 
ların menfaatine zıdtır. Emperyaliz
mi yaşatmak istedikleri halde men
faatlerinin zıddıyeti birbirlerinin bü· 
yümesine karşı olan endişeleri onla· 
rı bu harbe sürüklemiştir... Bunun 
neticesi bir süper emperyalizm ile 
mi, imparatorlukların yıkılması ile 
mi neticelenecek, bunu harbin so • 
nunda göreceğiz. Sol cenahın iddia
sına göre emperyalizm kemale er -
miş, pazarlar taksim edilmiş, müs
temleke l'e yarım müstemleke olan 
memleketlerde milli kurtuluş lıare· 
ketleri uyanmış, dünyanın ekseriye
ti kendilerini çiğnemek isteyen im· 
paratorluklara düşman bir vaziyete 
gelmiştir. Bu devrede emperyalizm 
yıkılmağa mahkumdur. Bu iddianın 
doğruluğunu da yine harbin sonun • 
da göreceğiz. 

Bugünkü harbin sebepleri bu ka
dar derin olduğu halde, satıMaki ha. 
diselere bakıp hükümler vermek, 
cereyan eden bir münakaşa veya an
laşmadan manalar çıkararak kati 
iddialar yapmak sokak politikası ve 
sokak felsefesi hududlarından öteye 
geçemez. Hitler, Kont Ciano, Cham
berlain, Daladier, Stalin büyük bir 
kavganın vasıtalarıdırlar, kliçük 
milletlerin kurtuluşu veya i.ınpara • 
torlukların yıkılışı hükmünü yürü • 
yen hadiseler, \'e milletlerin şuuru 

\'erecektir ..• Halk dediğimiz ve mil
letlerin şuurunu temsil eden bu kit. 
leler hiç konuşmıyan, politikayı ve 
felsefeyi son dakikada heyecanları 

ile ifade eden diplomatlar ve fele
zoflardır ... Bakahnı onlar ne hüküm 
verecekler ...• 

1864 te Danimarka tarafından A
vusturya, 1879 da Şili tarafından 
Perü, 1897 de Yunanistan tarafm. 
dan bir kaç Osmanlı limanı, 18!':18 
de Amerika tarafından İspanya, 
1904 te Japonlar taraiındaıı Rus· 
ya aleyhine deniz ablo!rnlan ilan 
edildi. Fakat tarihin en büyük de
niz ablokası 1914 te İngiltere ta
rafından Almanya aleyhine kurul
muş ve bu abloka Almanyanm 
Büyük Harpte mağlüp olmasını 

mümkün kılmıştır. 
Demokrasilerin şimdi tatbik et· 

mekte oldukları deniz ablokası iş. 
te o büyük ablokanın tekrarından 
ibaret olup neticenin de evvelce 
alınan neticenin eşi olması kuv· 
veıtle muhtemeldir. 
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L İtalya Yine 
.. -· fi( 

Sahnede 
'Göründü 

Bu Hafta Diplomatik Yolla Sulh 
ı Teşebbüsü Yapılacağı Umuluyor 

Garp Cephesinde 
a 

Harekat ve 
İlerleyiş 

Ağırlaşıyor 

Nazi Şeflerinin 

Servetleri 
(Başı 4 üncüde) 

tur. (Bu para da, Holla:ıda florini
ne kabili tahvildir.) 

_ ) (Başı 1 incide) 
'kuvvetlendirdi ve Balkanlarda nazi 
ve faşist diktatörlüğüne nihayet ver
meğe teşebbüs etti. . 

Moskovanın .bu hareketi . Alman
yayı olduğu kadar Italyayı 

da şaşırttı. İ t ·a 1 y a B a 1 -
kanlan kendi nüiuz ınıntakası :dde. 
diyordu. Almanyanın harple meşgul 
olmasmdan istifade ederek Balkan
lardaki nüfuzunu arttıracaktı. Hal ~ 
buki Sovyet orduları gelip Balkan 
hudutlannı Alman ordularına kapa-

l yıverince Balkanlardaki hava değiş
ti. Evvelce Sovyetlerle anlaşmağa 

ırazı olnuyan Romanya şimdi Mosko-
vanm himayesi altında bir Balkan 

1 paktı akdine teşne görünüyor. Şim-

ldiye kadar Moskovayı tanımağa bile 
lüzuın görzneyen Macaristan ve 'Yu
ıgoslavya kendilerini Alman tazyikın
ıdan kurtaran Sovyetlere derhal dost 
eli uzatmakta tereddüt etmediler. 

1 Şimdiye kadar hudutlarını genişlet

ı mek iddiasını bırakamadığı için Bal

k~n paktına giremiyen Bulgaristan 

bile şimdi bütün ümidini Moskovaya 

bağlamış görünüyor. İngiliz ittifakı

na bağlanan 'Yunanistan ise artık t. 
talyadan korkmuyor. 

, _ ... --o----_--.....;. 

Ciano, Mussolini 
ile Görüştü ve 

. Kabine T opfançlı 
(Başı 1 incide) 

söyliyeceği nutukta izah edilecektir. 
Cianonun Berlini ziyareti hakkın

da "Regime Fascista,, diyor ki: 
Berlin mülakatı, İtalyanın tama. 

mile değişmiş olduğu haberlerini ya.. 
yanlan sukutu hayale uğratabilir. 

İ~alya, çizmiş olduğu siyaset yolunu 
takip ediyor. 

Bizzat Hitlerin de Mussoliniye 
gönderdiği telgrafta dediği gibi Dan
zig meselesinin Alman - İtalyan pak. 
tile hiçbir alfiltas• yoktur. Binaena -
leyh, İtalya için İngiltere ve Fransa. 
da tavassut teşebbüslerinde bulun. 
ması imkanı vardır. Fakat bu teşeb
büsler akim kalacak olursa bu mil. 
Jetler tarih önünde mesul olacaklar. 
dır. Henüz sulhe inanılıyor, fakat bu 
ümit o kadar fazla değildir. 

Almanlara Göre 
Berlin, 3 (Hususi) - Wölkişe Be

obahter gazetesi Kont Cianonun zi
yareti münasebetile yazdığı makale. 
de diyor ki: 

''IIiUerin siyaı::t hedeflerini bilen ve ı::on 

haftalar içinde Romamn hattı hnreketinl 

Bu vaziyet Balkanlarda yeni bir dikkatle takip eylemiş olan bir kimse 
Ciano - Hitler mülakatl::m esnasında neler 

hava yaratmış, gerek Al-
lr° • • görüşüldüğünü anlamakta güçlük çek-

manyanın ·ve gerek Italyarun bu mez. Hitlcr, her zaman olduğu gibi bu#(ün 
memleketlerdeki nüfuzuna nihayet . de sulh istiyor. Muıısolirıi İtalyma ise, sul
vermiştir. hü mubafa?.a için elinden geleni yııpmıştır 

İşte bu yeni vaziyet İtalyayı ha- ve sulbü yeniden tesis için bugün de her 
şeyi yapacaktır. Sulh, İngilizler ve Polon

'l'ekete getirmiştir. Akdenizde İngiliz yalılar tarafından ihlal edilmiştir. I.ondra, 
ve Fransız hakimiyeti baki kaldıkça faşizmin sulh siyasetini suitef~ir eder ve 
'Ve Türkiye ile Yunanistan İngiliz ve f.talyan dünya imparatorluğunun uzun 
Fransızlarla müttefik bulundukça mücadeleler sonunda Mussollni ~arafından 
Mussolininin Akdeniz imparatorluğu kazandırılan mevkiinden kendi kendisine 
davasına veda etmesi zarureti vardır. çekileceğini sanır ise, vahim suretle hata 

etmiş olur. Habeş onlaşma7.lığında. İtalya, 
Bu fedakarlığa mukabil Balkanlar- yapayalnız iken her şeyi gö7.e almıştır. Bu 
da temin edebileceği menfaatler de gün, yanında ateşle yuğurulmuş büyük Al
tehlikeye düşmüştür. Binaenaleyh manya ve Sovyetler Birliğinin muazzam 
!hadiselerin inkişafı bütün İtalyan sulh kuvveti var iken, bu onurlu memle-

ketin mütevekkil bir vaziyette kalacağını 
ıümit ve hayallerini suya düşürmüş - sanmak, cidden çocukça bir safdillik o-
tür. İtalya bitaraf kalmakla elde e. Iur. 

ıdeceğini umduğu menfaatleri şimdi. Bütün küçük bitaraf memleketlerin ve 
ı den elinden kaçırmış bulunuyor de- bu mem1eketler matbuatının hattı hare
ımektir. ,

11
,
1

,. keti de, Londrada bulunan harp ~millerine 
karşı bir meydan okuma teşkil etmektedir. 

1 Diğer taraftan müttefiki Alman- Bu küçük bitaraf memleketler de anlamış
jya gayet müşkül vaziyete düşmüş _ !ardır ki Chamberlainin sulh cephesi, bu-

- gün dünyada mevcut yegane harp cephe-
; tur. Harbi daha şimdiden kaybetmiş si haline gelmiştir ve sulh yolundaki bü-
lgibidir. O halde İtalya için bugünkü yük gayretlerine rağmen sulh aşkları dai

!
vaziyetin devamında fayda kalma -

ınıştır. Ya sulh teklifinde Almanya. 

1ya yardım ederek bu çıkmazın için. 

den mümkün olduğu kadar az zarar

'Ja çıkmağa bakacak, veyahut sulh 

ümitleri kalmazsa vaziyetini tayine 

mecbur olacaktır. Bu takdirde İtal· 

yanın bitaraflığını terk ederek ya 

Almanya ile birlikte harbe girmesi, 

veyahut kendisine verilebilecek bazı 

tavizata mukabil, demokrasilere ilti-
1 hak etmesi lazım ·gelecektir. 

Kont Ciano'nun Berlin ziyareti 
. bu vaziyetin aydınlanmasına 

hizmet edecektir. Hitler Rayştağda 
yapmağa hazırlandığı sulh teklifinin 
altına Mussolininin de imzasını koy
mak için müttefikinin muvafakatini 
istemiştir. Fakat şüphesiz ki Ciano 

·ile Hitler arasında, sulh teklifi red 
edildiği takdirde, takip edilecek ha. 

ı reket hattı da konuşulmuş ve tesbit 
edilmiştir. 

Onun için Rayştağ nutkundan 

sonra hadiselerin yeni bir safhaya 

girmesi, ve İtalyanın vaziyetinin de 

aydınlanması beklenebilir. 

İstatntbul İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Dairemizin 937 /4178 No. lu dos. 
yasile mahcuz olup bu kerr.ı paraya 
çevrilmesine karar verilen Beyoğlun 
da Harbiye Halaskar Gazi caddesi 
40 No. lu evin ikinci katında :nuhte-.. 
lifülcins ve tahminen 153 lira 75 ku-
ruş değerinde ev eşyasının birinci a
çık arttırması 10/10/939 da Salı ~a.. 
at 16 dan 17 ye kadar ifa edilecek
tir. Birinci arttırmada mahcuz eşya 
muhammen değerinin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde ikinci açık art. 
tırması 17/ 10 939 da ay:ıi gün ayni 
saatte ifa edilecektir. Alıcı olanlar 
muayyen gün ve saatte mahalllnde 
hazır bulunacak memuruna müraca· 
at ederek almaları ilan olunur. 

ma tanımamazlık edllen devletler, Avru
panın devamlı ve r.ulhpen·er bir organi
zasyonun hakiki şampiyonlandır. Mihver 
devletleri ve Sovyetler Birliği, bugün mu
azzam ve yenilmez bir tek blok teskil et
mektedir. Öyle bir blok ki, lüzumu takdi
rinde, diğerlerini doğru ve şerefli bir sul
ha mecbur edebilecektir." 

Angrift, Almanların Sovyetlerle beraber 
sulh için yapmış oldukları teşebbüsün res
mi mahiyette ve pinaenaleyh normal diplo
masi yolunu takip etmekte olduğunu tas
rih etmektedir. 

* Macar matbuatının umumi kanaatine 
göre, Kont Ciano, Alman - Rus anlaşma
sını Balkanlardaki İtalyaq menn!iini mu
hil olmadığı hakkında teminat aldığından 
sulh lehindeki gayretlerini arttıracaktır. 

Fransızlara Göre 
Paris, 3 (A.A.) - Gerek Paris. ge. 

rek bitaraf hükumet merkezlerine 
gelen haberlerden anlaşılıyor ki, Al. 
manya, İtalyanın bir tavassutta bu
lunmak teşebbüsüne tevessül etmesi
nin şayanı arzu olduğunu Kont Cia. 
noya bildirmiştir. 

Dolaşan bazı şayialara göre, Ber. 
line gitmeğe bizzat Mussolini davet 
edilmiş, fakat Mussolini hariciye na
zırını göndermiştir. 
Almanyanın gerek İtalyada, gerek 

Holanda ve Belı;ikada ve diğer hüku. 
ınet merkezlerinde yaptıkları faali. 
yete bakılırsa, zahiren kabul ediJme
ğe müsait sulh tekliflerinin yapılma. 
sı muhtemeldir. Bitaraf şahsiyetle

rin demokrasiler için bir zafer gibi 
olabilecek şekilde Hitlerin sulh yap
mak arzusunu izhar etmişlerdir. 

Her ne olursa olsun sarih olarak ve 
müteaddit defalar tayin edilen Fran • 
sız ve İngiliz vaziyeti değişmiş de. 
ğildir. 

ispanyanın Fil<ri 
Londra, 3 (Hususi) - İspanya şefi 

General Franko, bugün gazetelere 
vuku bulan beyanatında Rusyanın 
Avrupaya müdahaleşini çok vahim 
bir hadise saydığını~ buna karşı gel
mek ve şark tehlikesini durdurmak 
için bir anlaşmaya varmak gerekleş. 
tiğini, buna karşı göz kapamanın 

CHAMBERLAİN 'in Himmfe,. 

Muhim 
{Başı 1 incide) 

yüklemek tarzındaki iddialar bizim 
maksatlanmız tahakkuk edinceye 
kadar harbe devam etmemize mani 
teşkil etmez. Çünkü bir tecavüzün 
muvaffakiyet kazanmış olması o te. 
cavüzü haklı veya mazur gö'rteremez. 
Şunu da ilave etmek isterim ki, biz 
bugünkü Alman hükumeti tarafın

dan verilecek herhangi teminatı ka. 
bul edemeyiz. Çünkü bu hükumet 
hiçbir taahhüde ehemmiyet vermedi. 
ğini ve her istediği zamanı her taah
hüdü çiğnediğini isbat etmiştir. 

'Yapılacak sulh teklfinin mahiye. 
tinden henüz haberdar değiliz. Fakat 
teklif vuku bulursa bu anlattığım 

noktai nazara göre tetkik ederiz. Hiç 
bir kimse de harbin ilelebed devamı 
fikrinde değildir. Bütün düşünce. 

miz, tecavüz sistemine son vermek 
ve verilen sözlerin tutulmasını temin 
etmektir." 

Aslierf Harekôt 
Mister Chamberlain bunları söy

ledikten sonra, garp cephesindeki as. 
keri harekattan bahsetmiş, Fransız
ların burada ilerlediklerini ve çok 
kıymetli yerleri i7gal ettiklerini, 
büyük bir İngiliz ordusunun Fran
saya geçerek mevzilerine yerleştiği. 
ni ve bu büyük har~ketin hiçbir arı. 
zaya uğramadan başarıldığını anlat
mış, daha sonra, tahtelbahir harbin
den bahsederek bu harbin şiddetle 

devam ettiğini. Almanlara ait birçok 
tahtelbahirlerin batırıldığını, bir haf. 
tadanberi hiçbir İngfüz ticaret gemi
sinin batırılmamış olduğunu söyle. 
miş ve şöylece devarn etmiştir: 

Deniz Harbi 

=Donanmamız tarafından alınan 

tedbirler sayesinde t:ıhtelbahirler u. 
zak denizlere sürülmüştür. Ve bu 
yüzden mühim b1r tehlike teşkil et
miyecek vaziyete getirilmistir. Al
manya, tahtelbahir harbini daha feci 
bir şekle sokmak i~in silahla~dırıl
mış ticaret gemilerini de harp gemisi 
saymak istediğini anlatmıştır. Bu
nun manası deniz harbini genişlet. 

mektir. Bu gayri meşru harekete 
de tedafüi tedbirler ile mukabele e. 
deceğiz. fJ1giliz ticareti gün geçtikçe 
artan ve feyizlenen bir tarzda devam 
etmektedir. Ve İngiltereye her yer
den ticaret malları, bol bol gelmek
tedir. Cenubi Atlas denizinde mey. 
dana çıkan silahlı gemiye önceden 
hazırlanmış oran planlar dairesinde 
mukabele edeceğiz. 

Mister Chamberlain daha sonra 
Almanların Amıvatan filosuna yap
tıklarını söyledikleri hücumdan hah. 
setmiş ve hiçbir İngiliz zırhlısının 
hasara uğramadığını. Arc Royal tay. 
yare zırhlısının da batınlmadığmı ve 
bir guna zarara uğramadığını, bütün 
İngiliz zırhlılarının vazifelerini yap
mağa devam ettiklerini anlatmış, 

daha sonra dominyonların İngiltere. 
ye yardıma devam ettiklerini, bun. 
lar içinde ahiren Nev Foundnand ile 
Cenubi Rodezyanın İngiltereye yar
dnn hususundaki hazırlıklarını anlat. 
mıştır. 

çok yanlış olacağını söylemiş ve İs. 
panyanın muhariplerin arasını bul
mak için bütün kuvvetlerini kullan. 
mağa hazır olduğunu ilave etmiştir. 

Yugoslavyada 
Belgrad, 3 (A.A.) - Cianonun Ber. 

!inden birdenbire -ayrılması 'Yugos
lavya matbuatında seyahatine dair 
verilen haber derecooinde hayret u. 
yandınnıştır. Belgrad gazetelerinin 
muhabirlerinde hasıl olan intıba bu 
ziyaretin tam ve kolay bir anlasma 
emaresi göstermekten uzak olduğu. 
dur. 

Umumiyet itibarile matbuat şu ka
naattedir: 

Berlin ve Moskova Balkanlar hak. 
kındaki fikirlerini telife muvaffak 
olmuş ve bu suretle Balkan memle. 
ketlerinin Alman - Rus ihtilafından 
mütevellit korkularını y~tıştırmış ol. 
makla övünebilseler de ayni yatısına. 
yı İtalyaya ver~bilmek için daha bir 
çok şeyler yapılması icap eder. 

Beyanatı 
Muh.aliflerin Beyanata 

Mister Chamberlainden sonra mu. 
halefet lideri Atlee beyanatta bulu
narak: 

- Her sulh teklifi tetkik ol~nma
lıdır. Fakat geçen seneki usul {Mü. 
nih usulü,, hiçbir sulhü temin ede
mez, demiştir. 

Muhalif liberaller namına Sir Ar
chibald Sinkler sulhün bugünkü şart. 
lar dairesinde temin olunamıyacağı
nı, çünkü bu sulhün bütün medeni. 
yet kıymetlerini imha edeceğini 

söylemiş ve S1.1lh meselesiniQ gizli bir 
celsede tetkikini istemiştir. Lloyd 
Georges bu talebi teyit ederek şu söz. 
leri söylemiştir: 

- Şüphe yok ki Rusya, Almanya 
ve İtalya sulh meselesini görüştüler 
ve yakında bu şartları bildirecekler
dir. Bunlara süratle cevap verme. 
mek gerektir. Maksadım Polonyanın 
istilasını kabul etmek değildir. Tek
lif İtalya veya Rusya tarafından vu
ku bulacağına göre bitaraf devletler 
tarafından ileri sürülmüş olacaktır. 

Buna mukabil istiyeceğirniz şey, te
karrür edecek şartların ifasını temin 
etmektir. Sonra silahsızl~nma mese. 
lesini halletmiyen bir sulh de sulh 
sayılamaz .. : demiştir. 

Chamberlain 'in Cevabı 
Mister Chamberlain cevap vererek 

sulh teklifi henüz vuku bulmadığı 

için hafi bir celseye lüzum görmedi
ğini anlatarak: 

- Telilif vuku bulunca tetkik e~ 
dilecektir. Belki de bu şartlar tetki. 
ke de değmez. Bununla beraber si.i
ratle cevap verilmiyecektir. Fakat 
hedeflerimizi tahakkuk ettirecek her 
teklifi iştiyakla karşılamağa hazırız, 
demiştir. 

Hafi Celse Meselesi 
Bunun üzerine eski bahriye nazırı 

Duff Cooper, bu gihi sözlerin dahi 
hafi celsede söylenmesi Hlzım geldi. 
ğini, çünkü yanlış tefsire müsait ol. 
duğunu anlatarak: 

- Lloyd Georges'un da nutku giz
li celsede söylenmeli idi, çünkü bu 
nutuk teslimiyet tarzında tefsire 
müsaittir. Halbuki memlekette tesli. 
miyeti aklından geçirmiyecek bir 
kimse varsa o da V.oyd Georges'dur .. 
demiştir. 

* Avustralya Başvekili Mister Men. 
zes de bugün beyanatta bulunarak in 
giltere imparatorluğunun, sulh tek
lifine vereceği cevabın (hayır) dan 
ibaret olduğunu ve ancak kanun ile 
emniyeti koruyan bir sulhün bahis 
mevzuu olacağını söylemiştir. 

Gazetelere Göre 
... ~~---~~--~--

Daily Mail gazetesi, sulh taarru. 
zuna intiz\ıren şöyle yazmaktadır: 

Hitler, sulhü tebditkarane değil, 

fakat rica eder vaziyette istemekte. 
dir. Kendisine İngiltere ve Fransanın 
sulh şartlarını dikte edelim: 

1 - Hitlerizmin ortadan kalkması, 
2 - Polonya isti'dalinin iadesi, 
3 - Çekistan istiklalinin iadesi. 
İngiltere ve Fransanın bu üç nok

tada mutlak surette tatmini mi.itte. 
fiklerin Almanya ile müzakereye gi
rişmelerinin lazım şartıdır. 

• 

(Başı 1 incide) 
Diğer taraftan İngiliz tayyareleri

nin Berlin üzerinden uçuşlarına te. 
mas eden bu gazete, mezkur hadise 
üzeı-inde tevakkuf ederek diyor ki: 

Berlin halkı anlamıştır ki, Alman 
yanın hükumet merkezi de İngiliz 
hava kuvvetlerinin uçuş sahası hari. 
cinde değildir. 

lngiliz Ordusu 
İngiltere hükumetinin ılkbaharda 

ihtiyat ordusu mevcudiinü iki misli
ne çıkararak nizami ordu ile beraber 

TEBLİGLER ··a 
Paris, 3 (A.A.) - 3 İlkteşrin İ 

sabah tebliği: : 

Geceleyin her iki taraftan bü
yük ke~if kolları faaliyeti. 

Eylfıl ayına ait hava ınuhal'c. 
heleri bilan~osu resmen neşredil
miştir: 

.Mezkur ay zarfında 8 Fransız 
ve 24 Alman tayyaresi düşmü~
tür. 

3 ..;:. Teşrinievvel akşam tebli
ği: 

1\-tozel'in doğusunda ve San"ın 
doğusunda düşmanın ansızın 

yaptığı hücumlar püskürtü1milş
tiir. 

Ayni bölgelerde iki taraf top. 
çusunun faaliyeti kaydedilmiştir. 

* Berlin, 3 (A.A.) - Garp cep. 
hesinde sadece tayyare ve topı;u. 
ların hafif faaliyeti görülmüştür. 

a 

---...... -····· .... -. .... --.. ---··········· 

H immlerin adamları şunlar 

dır: 

1 - Franz Holthaisen. (Bu zat, 
Gestapo'nun mühim şahsiyetlerin· 
den biridir. Cenubi Amerikadan 
kahve vesaire satın alan bir ttk
car gibi görünür.) 

2 - Edith Mcnzi namı müstearı 
ile seyahat eden bir kadın. {Bu ka
dın, Viyana Gestapo'suna mensup
tur. HimmJer, bankalara emniyet 
etmediği için, bu adamları vasıta
siyle, servetinin 2,000,000 doları
nı, Cenubi Amerikada, Yakrn Ş3rk· 

ta ve Finlandiyadaki emi"l dost
larına emanet etmiştir. 

B ütün bu teferrüat. biriktiril
miş mevsuk raporlardan 

hulasaten çıkarılmıştır. 

Bu mevsuk ma1Um9.t, radyoda 
bana meydan okuyan Göbelsi tat
min etmiştir kanaatindeyim: Bil
mem, bu vesikalar, Alman Propa-• , 
ganda Nazırının muazzam serveti. 
nin onda birini hak etmiye kafi 
değil midir? 

Harp ve Halk 
(Başı 3 üncüde) 

şudur ki halk havaların yağışlı gidi· 
şinden ve bu yağışların fasılalı olu. 
şundan pek memnundur. Çünkü top
rak tavlanıyor, sürüm kolaylaşıyor 

ekim artacaktır, mahsulün bollaşına. 
sı kuvvetli ve tecrübeli bir ihtimal 

dahilindedir. Ve çünkü halk öniimiiz· 
deki yıllar için çok mahsul elde et
meyi çok kazançlı ve çok ihtiyatlı 

32 fırkalık bir muvazzaf ordu vücu· 
de getirmeğe karar verdiği anlaşıl-
maktadır. görmektedir. Onun için verdiği ka· 

Harbiye Nezaretinin dünkü be- rarı hahre toprakta tatbik ediyor. 
yanname ile davet edilmiş olan yaş- Döğü~ı, sövüş haberlerini radyo • 
ları 20 ile 22 arasındaki gençlerden lar veriyor, fazlasına ne lüzum var? 
başka yeni sşnşfları silah altına ça. deyip daha başka iyi işlere girişiyor. 
ğırmaması kuvvetle muhtemel· ir. l\lesela kura dolayı~ıyle talime ve~·a 
Hükumet dün davet edilenleri grup staja çağrılan komşularının tarJala -
halinde biribiri arkasında silah altı. rını. işlerini de düşiini..i:ror. Emece i
na alacaktır. 22 ve 23 ya~mdaki genç le yardım edip evde kalan kadım kı· 
ler, gelecek senenin başında askere 
alınacaklardır. Talim müddeti 4 ay 
ve bfl7' ahvalde daha. uzun sürecek. 
tir. H~ı· grup, takriben 388.000 kişi· 
den mürekkep olacaktır. Fakat bun
ların arasından askerliğe elverişli 

olrnıyanlarla vazifeleri başından ay. 
rılrnamaları icap edenleri de çıkar. 
mak lazım gelmektedir. 20 yaşında 

olan gençleri hükumet derhal aske
re alacaktır. 

* İtalyan gazeteleri, batı cephesin-
deki askeri harekatı büyük bir alA· 
ka ile takip etmekte ve Fransız kı
taatı tarafından başarılan metodlu 
terakkiyi kaydeylemekte berdevam· 
dır. Gazeteler Fransız genel kurma· 
yınrn mümkün olduğu kadar insan 
kaybetmekten sakındığına ve bunun 
için her taarruza muazzam bir ha -
zırlık takaddüm ~lediğine bilhassa 
işaret ediyorlar. 

zanı üztintiide bırakmıyor. Hlikflıne
tin tedbirleri de bu iyi işleri yüzde 
yüz kolaylaştırıyor. Bundan başka 

tarlasız, çiftsiz '\'C işsiz evler varsa 
onlara da ayrıca yardım ve bakını 

tedbirleri almaktadır. Hatta öi·te 
yerler gördüm ki bu gibi evlerin o· 
kula giden çocuktan için okuma 
geret:lerinin tedariki bile ön plana a. 
lınmıştır. 

Halkın bildiği ve inandığı ~udur: 
Bu devlet kurulduğu gündenberi ne 
yaptıysa iyi yaptı, ne dediyse doğru 

çıktı. Bize inanmak, uymak ve çalış

mak düşer. 

Henüz şurada burada bedbinler 

varsa bu müjdemi IUtfen çok ıörme... 
melerini rica ederim. Memleket hak .. 

kında miitalea yürütmeyi bira:z: da 

bize bll'akmak atıfetinde bulunsun • 

lar. 

Ruslar Garp Hududuna 
Asker Yığıyorlar 

(Baş tarafı 1 incide) 
Havas ajansının Moskovadan bll· 

dirdiğine göre, garp hududuna ye • 

ni kıtalarla miihim mıktarda harp 

lenmektedir. Finl8.ndiyada, Rusya : 
nın Leningrad civarında aldığı bah
ri tedbirler üzerine endişeler büsbü· 
tün artmıştır. 

Londra, 3 <Hususi) - Burada hü. 
küm süren kanaate göre sulh taar. malzemesi gönderilmektedir. JI. 
ruzu adı verilen hareketten evvel Cumartesi günü Moskovada Ga • Havasın Kanadadan verdiği btr 
müttefiklerin hava kuvvetleri kati zolin yüklü 210 kamyon görülmüş • habere göre, ecnebi ma1-ıfelledndc 
faaliyete geçecektir. Almanlar, hava tür. Kamyonlar, pazar günü Mosko _ Almanyanın Baltık denizi hakkında. 

kuvvetlerinin faikiyetlerinden balı- va<lın garp istikametine hareket et- ki bütüı:ı planlarından vaz geçmek 

settikleri halde şimdiye kadar inis- mişlerdir. Asker ve harp malzemesi mecburiyetinde kaldığı ve artı!: Al. 

yatifin hep müttefiklerde kalmış ve yüklü daha bazı kamyonlar da gö . manyanın bu denizde nu!uz tesis et-

yapılan hava harpleri hep Alman rülmüştür. mesine imkan olmadığı söylenmek -

topraklarında yapılmıştır. tedir. Baltıkta yalnız Sovyetler bir -
Fransaya Göre 

Kırkağaçta iki Kiıi 
Öldürüldü 

İzmir, - Kırkağaç kazasında Bağ
lar arasında bir cinayet işlenmiş, 
genç bir kız ve bir kadın öldürül· 
müştür. Oranın bekçisi de ağır yara· 
lıdır. Cinayeti kimin işlediği henüz 
anlaşılamamıştır. 

... """ 
liği hakimdir. 

Paris, 3 (A. A.) - Baltık memle- * ketlerinden Parise gelen haberlere Moskova, 3 (A. A.) - (D. N B.) 
nazaran, Alman • Rus anlaşmasının Molotof bu akşam Bulgar albayı Boj
Baltık memleketlerinde uyandırdığı 

heyecan mütemadiyen artmaktadır. 
Letonyada, eğer Rusya Libauyu ele 
geçirmek istediği takdirde Alman • 
yanın buna karşı duracağı dahi söy-

defi kabul etmiştir. Yakında Mosko· 

va ile Sof ya arasında doğru ha va 

postalarının ihdası için bir mukave 

lenin akdi beklenmektedir. 



A rtık ıssız kıyıda yapayalnız-
dı. Taşla, toprakla başba. 

§aydı. Nezaketin sahte maskesini 
yüzündeıı gözünden yolup atabi. 
lirdi. Çünkii taş toprak ve su, ya. 
lan nedir bilmiyorlardı. Bunlar 
samimi şeylerdi. Oldukları gibi i. 
diler. Curaya samimiyetlerini ve. 
riyorlardı. Cura da onlara, yeryü. 
zünde malik olduğu en kıymetli 
şeyini, yani samimiyetini veriyor. 
du. Zaten annesi onu dağ yama. 
cında doğururken, çıplak vücudi.i. 
nü ilk öpen sabah rüzgarı değil mi 
idi? 

İnsanlarla yüzyüze gelince sah. 
tek.irlık oyunu başlıyor. Biribiri
nin yüzüne gülmelerin, karşılıklı 
hal ve hatır sormaların hepsi de 
yalandı. Asıl fikir ve niyet hep 
saklı tutuluyordu. Herkes birbiri. 
ııe yüzünü değil sırtını dÖnüyor. 
du. Asıl yüzünü gizliyordu. Ken
di bile saçlarına dağ çiçeklerini 
dolar, ve koltuğunun altına maşa 
ve ızgaraları sıkıştırarak şehir kal. 
dırırnlarının üzerinde çıplak ayak. 
lannı şık şık şıkırdatattı mı idi; 
YÜzüne müşteriye göre bir eda ve
rirdi. Herkesin şehirde satmak is. 
tediği bir şeysi vardı. Ha kendisi 
gibi bir çingene kızı olarak elale. 
ıne maşa mangal satsın, ha tahta o
turup, başına bir taç geçirerek 
kendini kral diye satsın hep birdir. 
Biri sokakta öteki sarayda satılır. 
dı. Gerek maşayı, gerek tacı kaldı. 
rıp da taş gibi ne ise o olan bir . , ' 
mihenge vurdun muydu ikisinin 
hakikatleri meydana çıkardL _ 

T aş tacı görünce dalkavuk su.: '
1 

ratı gibi sırıtıp yılışamıyor. 
du. Taşa çarpılan maşayı,'"taş nasıl 
Yaınrı Yumru ooetst!, tacı Cla öyle 
ederdi. Demek ki maşa ile taç ara. 
sında fark yoktu. Asıl fark taşla 
taç arasında idi. Bu fark da, haki
katle yalan arasındaki farktı. 

Cura işte bu hakikatin içinde 
Yaşıyordu. Şu sıcakta nemlenen e
linin tersini güneşe tuttuğu zaman 
kılının ucunda parlıyan nem dam
lasının panltı itibarile pırlanta
dan ne farkı vardı? Pırlanta daha 
kıYınetlidir diyorlardı. Adam sen 
de, kendisi kuyumcu değildi, çin. 
gene kızı kara Cura idi. 

. Gönlünden koptu muydu verir. 
dı. Pazarlık, kontrat vade filan 
bilnı zd. 0 ~. ' 

1 ~ 
4 

e ı. Verecegı şey top yekun 
ta kendisi dahi olaydı. Kaşkaval 
PeYtıiri satarmış gibi nikah alım 
satımını hesap defterine kayıt 
koşturmazdı. Kendisi tüccar değil
di efendim~ Çingene kızı kapkara 
Curaydı. 

Oh Şevkiyi ne güzeldi. Ağanın 
oğlu Bay Mehmedin yüzüne bir şa. 
nıar patlatınca, hemen tabana 
kuvvet soluğu Şevkiyide almıştı. 
~rkek kardeşine zorla cellatlık et. 
tırmeğe kalkışmışlardı. Mademki 
herifi kendileri asılmağa mahkum 
etmişlerdi, kendileri asaydılar ya! 
Kardeşini cellathktan kurtarmak 
için sözü geçen ağaya bir sene hiz
metçilik etmişti. Sanki bir hanım .. 
mış gibi temiz entariler giymişti. 
O maskara elbiselerle aynaya bir 
bakmış. kendini tanıyamamıştı. 
Tar.ı bir s d" · · ene ışını sıkmış, urba-
ları sırtınd . an yırtıp atmamıştı. Ne 
var kı gü ·· b .. .. nun ırınde zenginliğine 
guve~erek ağanın oğlu küçük bey, 
kendınde sulanmak hakk .. .. .. İ mı gor-
muştu. şte bu cinine gitmişti. Ka. 
ra Curanın bir milyar bikri dahi 
olaydı; onun birini bile küçük be
ye vermezdi. 

J A ~~n. o .bir sen~ i~inde çekti-
gını bır kendı bılirdi. Ay 1• 

§ığına bakarak derin bir oh çekti. 
O adamlann hayatlarında hiç mu. 
si;1ti yoktu. Bir gün şarkı söyliye
~~ım diyerek sesini salıvermişti. 
Ozlediği derelerin, tepelerin, sıcak 
yıldızlı ellerin bir şarkısını söyle. 
:eğe kalkışmıştı. Şarkıyı kapıp 

oyuverince, aman komsular ne 
d. ~ 
ıyccekler diye hep üstüne dav. 

ranmışlardt. Oda yapıldı yapılalı 

şu duvarlar bir şarkı işitmediler, 
bırakın insanları, onlar yara doy
sunlar demişti. Öyle ya, onlar 
menfaatleri hakkında cene çalar. 
ken evin duvarları mutlaka kendi
lerini mezar taşı sanmış olacaklar
dı. Şarkısı Ağanın soyu sopu, ve 
komşusu tarafından hoş görülmüş 

veya görülmemiş, umul'undaydı 

sanki. Bir banyo satın almak ve 
temizlenmek için hayatını satma. 
ğı düşünen kafanın pisliğine kıyas, 

şu yalın olarak toz toprakta koşan 
pis ayağı bin kere daha temizdi, O 
mühimsedikleri laflar uğrunda: 

şarkı söylem<!.ği unutmuşlardı. On. 
ların rüyasını gördükleri, güzel 
binaların, otomobillerin, ev eşya
sının, koltuk sapdalyelerinin, be. 
yaz çinili abdesthanelerin daha ö. 
tesinde işte o Cura kızın gördüğü 
ve özlediği daha güzel, daha derin 
rüyalar vardı. Musikide öyle bir 
şe)'9'\'at'dı ki, hakikat dedikleri, hep 
bu mallara ve matahlara, takım
lara ve taklavatlara hazin bir renk 
saçıyordu. Musikide, uzak öteler. 
den ve açıklıklardan bir çağırış, 

bir davet vardı. İnsan kulağını tı. 
kasa bile. İnsanın içinden hıçkıran 
bir şeyi özletirdi. İnsana parayı, 
malı, matahı bir süprüntü diye hep 
bir kenara fırlatıp attırırdı. İnsan, 
kalabalık arasında kendini tenha
da, tenhada ise kendini kalabalık 
arasında sanırdı. İnsapın içini ya. 
kardı. İnsan başını alır giderdi de, 
içinin acısını mes;ıfelere yedirme
ğe çalışırdı 

B ir gün şehrin pazar yerinde 
ondan ucuzca istenen bir 

maşayı vermediği için herif öfke
lenerek yüzüne "bedava veren 
kaltakt" diye bağırmıştı. Curanın 
bütün kanı yüzüne sıçramıştı. "Ne 
sandın yoksa? Kendimi paraya 
karşı mı satacağım!" demişti. Elle
rini kalçalarına dayamış ve bir 
şarkı söyliyerek raksetmişti. Bü. 
tün pazar yerindeki köylüler ve 
köylü kızları bu deli işe solukları 
yettiği kadar gülmüşlerdi. ·~aşa 
Cura,, diye bağırmışlardı. Etraf. 
taki kahvelerden tamburlar, ve cu
ralar getirmişler, bin bir sesle 
"hey! hey!" diyerek, ve ellerine 
geçen, bardak, fincan, çanak, hep 
birzbirine çarparak ona tempo tut. 
muşlardı. 

Oynarken başı~daki saçları, fır. 
tınada parçalanarak mavi mavi 
şimşekler çakan kapkara bir bulut 
olmuştu. Fırıl fırıl çark edişinin 

yerde kaldırdığı toz bulutu ara
sından da ayakları, bacakları pırıl. 
.daşıyordu. Gövdesi, kendini hare. 
ketin sevincine salıvermişti. Ora
cıkta vahşi ve bütün dudakla gü; 
lücü, bütün dişlerile ısırıcı kapka. 
ra bir sevinç parçası kesilmişti. 
Gözle görünen hareketlerinin, ara
sında, içinde, altında ve üstünde, 
ancak bir çizgi, ·bir duyuş, bir a. 
tılış vardı. O çizgi kendisini de, o. 
nu sevenleri de, sesi gibi hürriyet
lere, uzaklara götürüyordu. Ken. 
disinin de, onu seyredenlere de 
yeryüzünde mevcut olmıyan bir 
güzelliği özletiyordu. Artık pazar 
meydanında alış veriş durmuş, 
herkes kendinden geçmiş, mavile. 
re binlerce dudaktan çıkan bir şar
kı süzülüp yükselmişti. 

H ele şu hizmetçilik prangası. 
nı boynundan, bacakların. 

dan kırıp açığa davranmıştı ya. 
Var olsundu klşların dondurucu 
soğukları, titrer, diş çatırdatır ge
çirirdi. Var olsundu güneşin yakı .. 
cı ateşi, yanar, terler unuturdu. 
Soğuğun, sıcağın, ona çektirdiği 

kahırları, krallığın bütün tantana 
ve şerefine değişmezdi. 

Herkesin cebinde apartımanının 
bir anahtarı vardı. Kapı açıyoruz 

diye kenefli, banyolu dairelerine 
girerlerdi. Ve ah1rda besiye çekil
mi5 bir inek hayatı geçirirlerdi. 
Curaya ise her kapı açılışı, bir içe
riye kapanış değil, muhakkak bir 
dışarı fırl~yış, bir seyahate basla. 

TAN 

yış, bir dansa giriş olurdu. O işte 
şu gecenin kraliçesi idi. Biraz son. 
ra başını bir taşın üzerine dayıya
rak hayaline dalınca her yaprak 
bir işaret. her yıldız bir söz. ay ı
şığı bir musiki, esen rüzgar bir 
türkü olurdu. Anasının koynuna 
sığınan yavru gibi, yaradılışın hlir 
çocuğu, yaradılışın bağrında uyu. 
yordu. 

Deniz ve kıyı bir nur örgüsü, 
bir ışık dokuması olmuştu. 

Ay ıiğında kendi beyazlığı gibi 
bir öeyazlık, ay ışığının saldığı 

gölgede kendi saçları, gözleri ve 
kuytu yerleri gibi bir karanlık 

vardı. Yavaş yavaş bir şarkı mı
rıldandı. Birden endamının hare. 
ketleri türküsünün akışın!l uydu. 
Oracıktan biraz ötede kapkara 
çamlarla örtülü bir koy beliriyor. 
du. Oraya hiç uğrayan olmazdı. O 
gece her şey ay ışığında esrarengiz 
ve sakin bir surette vazıhtı. Çalı
ları çatırdatarak geçti. Elbiseleri. 
nin parçalan diken ve çalılar üze. 
rinde kalıyordu. Fakat o değil el
biselerini, derisini, etini ve gönlü. 

nü bile esirgediği yoktu. Çalılar

dan sonra kıyıdaki düzlük ve ka
yalık çıktı. Başı arkaya eğrildi. 

Dudaklarını ayı öpecekmiş gibi u. 
.zattı. Yanaklarına doğru yarı inen 
kirpiklerinin ara yerinden gözleri, 
ayın deni$le~i. alqı;i gibi parlıyor. 
du. .. . ...... , ~iı&. 

Nasi1 ki bir çiçek yaprakların
dan örülme yeşil halısını yere se. 
rip de onun ortasında, rüzg!ra sa. 
çıla saçıla oynarsa, bir pars kadar 
çevik, uçan bir tüy kadar hafif, 
akan bir ırmak kadar kıvrıntılı 

bir dans tutturdu. Elbiseleri hare
ketlerine marn oluyordu. 

s ırtındaki bütün pılı pırtılan 
üst başından yırtıp attı. 

Gövdesini gönlü gı'bi, duygusu gi. 
bi, gülüşü gibi bütün olarak ay ı. 
şığına verdi. 

Fakat yavaş yavaş kaşları ça
tıldı, ay ışığında çalılar arasından 
bir tüfek namlusunun 'Parladığını 
gördü. Patırdı etmemeğe uğraşan, 
fakat bu gayrete rağmen çalıları 

çatırdatan sinsi adımlan duydu. 
Sıpsıcak kanına susamış olan ağa • 
nm küçük 'beyinin, kendisini, biri. 

RA·DYC> 
"ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiyo Radyosu Ankara Radyosu 

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

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120,.Kw 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
31,70 nı. 9456 Kes. 20 Kw 

Çarıamba, 4. 1 O. 1939 

12.30 Program ve memleket saat avarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberle°;.i, İ2,50 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - 14.00 1\füzik 
(Kiiçük orkestra) $ef: Necip Aşkın: 1 -
Siede: Aşk haberi b.ılet müziği, 2 - Of
fenbach: Musette (17 nci asır dans hava~ı), 

3 - Gounod: A\"e Mariıı, 4 - Nielsen: 
l\Iaskarade komik oprrasından f spıınr,·ol 
dnnslnrı, 5 - Micheli: Buseler seranadı, 
6 - J. Strauss: Şark hikayeleri, vals, 7 ~ 

Eduard Künneke: Tees•ür valsi, 8 - Ddgo: 
Arlökenin milyonların balet süiti No. 3, 
9 - Drigo: Esmera1da balet süiti No. 2. 
10 - Schmi~t Gentner: Bana daima söy
le (Ağır vals). 

18.00 Program, 18.05 Memleket sant a
yarı, Ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Fahire 
Fersan, ~vdet Çağla. Okuyan: 

1 - Semahat Özden~es: 

a - IJızır Ağa: Hicaz peşrevi, b - Şem
settin Ziya: Hicaz şarkı (Anılsm yar ile), 
c ..;_ Şevki Bey: Hicaz şarkı (KudrcUn kft
fi değil), d - Şevki Bey: Hicaz şarkı (Kış 
geldi firak), e - Hicaz türkü (Şu köylil
nün yosma da kızı). 

2 - Necmi Rıza Ahıskan: 

a - Ruşen Kam: Kemençe taksimi, b -
Zekfti Dede: Hizzam şat"kı (Ey hüsnü ce
mal eleme sen), c - Tatyos: Hüzznın şar
kı (Siıyi katanede), d - Faiz Kapancı: 
Hüzzam ~rkı (Büklilm büklüm sırma ~a
çın), e - Arif Bey: Muhayyer sarkı (Ey 

ateşi gam bağrımı yak), f - Halle tür
küsü (Şu dağları delm&J.i), 

3 - Melek Tokgöz: 

a - Ali Rıfat Bey: Sôzlnftk şarkı (KAr 
etmedi zalim). b - Ari! Bey: Sılnizak şar
kı (Göziimden gitmiyor bir an hayali), 
c - Sadettin Kaynak: Bayati şarkı (Kar
şıda kara yonca),), d - Uşşak türkü (Git 
gide gelmeyiverdi) "Müşterek,, 19.25 Ko
nuşma (Dı:ı politika hadismeleri), 19.40 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20.20 Temsil. 
20.50 Konuşma (Haftalık posta kutusu), 
21.10 Müzik (Riyaseticümhur bandosu) 
Şef: İhsan Künçer: 1 - V. Turine: Marş, 
2 - S. Yradler: La paloma (İspanyol se· 
renadı), 3 - B~öz: Benvenuto cellini 
uvertürü, 

ı~ sine vurduracağını anladı. Yalvar
mağa niyetlendi, fakat gururuna 
yediremedi. Çingene kızı idi. Gu. 
ruru ağanın honharlığından daha 
büyüktü. Yeryüzünde ancak musi. 
kiye tabi idi. Çünkü musikide hür
riyet vardı. Hiç oyununu kesme. 
den kayanın kenarına gitti. Nam. 
lunun b soğuk parıltısına göğsünü 

v~rdi. Tüfeğin sesını duymadı, 

çünkü daha evvel kurşun göğsünü 
deldi. Tarlada oynarken avcının 
kurşunile vurulan bir tavşan gibi 
sıcradı. Denize düştü. Denizde bir 
çırpınışın fısıltısı oldu. Rüzgar o
nu ay ışığınca açığa götürdü. 

T. Yüksek Mühendisleri 
Birliği Neşriyatından : 

1 - Nomografi, yazan: Prof. İng. Max Mayer. Türkçeye çeviren: 
D. D. Yolları Yol Dairesi Fen hey'eti Md. Hıfzı Candoğan Fiatı 100.kr. 

2 - Manyezi Çimentosu ve tatbikatı, yazan: D. D. Yolları Yol Dai
resi Reisi E. Kemal Eyüboğlu. Fia tı: 35 Kr. 

3 - Su İnşa;tı meseleleri, yazan: Dr. İng. Otto Streck. Türkçeye 
çeviren: E. İ. Etüt İdaresi mühend~slerinden M. Kulin. Fiatı: 160 Kr. 

Bu kitaplardan tedarik ~tmek .~steyenler, ~~endisler Birliği Mer. 
kezi ile başlıca kitapevlerıne mur acaat edebılırler. ' - , 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
ı - 29 Eylıil 939 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılaca~ı UAn ~dilen 360 ton ıa

zovile talip çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılınıs1ır. 
2 _ Muhammen bedel (46800), mu\•akkat teminat (3510) lira olup ek~lltmesi 

20 Teşrinievvel 939 clcna günü saııt (16) da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 
binasındaki satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ istekliler, muvakkat teminat malib uz veya banka teminat mektubilc kanun! 
vesaiki ve tekli!i muhtevi kapalı znrflannı o gün saat (15) e kadar mezkı1r komis
yona vereceklerdlr. 

4 - Şartnameler, An karada P. T. T. Levazım, istanbulda P. T. T. levazım ayniyat 
ŞU besi müdürlüklerinden (234) kuruş mu kabilinde verilecektir. (7936) 

r Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

• 
işletmesi 
ilanları 

MERSiN HATTI POSTALARI 
6-10-939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskisi gibi ba!tada iki posta ya

pılmağa başlanacaktır. Postalar Salı ve Cuma günleri Sirkeci rıhtımından saat 
10 da kallcacaklar ve Rodos hariç olmak üzere gldis ve dönüşte mutad iskelelere 
uğrayacaklardır. (8030) 

* * KARADENiZ HATTI DÖRDÜNCÜ POST ASI 
fstanbuldan 6-10-939 Cuma günü kalkacak postadan itibaren Karadeni:r. hat

tıncyı mevsimlik dördtincü postanın tatbikine b~slanacaktır. Bu postcılar her Cu
ma günü saat 10 da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trabzona gidec('k ve 
dönil~te yalnız fneboluya uğrayıırnk İstıı nbula geleceklerdir. (8031) " . , 

1 

Levazım Amirliği Sat1nalma Komisyon.urida~: · 

Adet 

500 MamUl yGtak kıhb 
500 " yastık " 
500 " yüzü 
500 "' nevresim 

Yukarda miktarı yazılı 4 \alem malzeme 5-10-939 persembe günn saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amirliği satı nalına komisyonunda pazarlıkla alına
caktır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatıarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (264) (7875) ıL 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
938/1152 
Mehmet mirasçılarına llln yollle son teblliS: 
Murisiniz sağlı~ında 2901 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı 132 liraya karşı 

Kasımpaşada Se!crikoz mahallesinin eski Mescıt, yeni Pıyade sokağında eski 16, 
yeni 18 No.lı evi birinci derecede ipotek gösterınis idi. 6-8-938 tarihine kadar o
denmc<liginden faiz ve komisyon sair masraflarla beraber borç miktarı 264 lira 96 
kuruşa varmıştır. 

Bu ı;ebeple Ye 3202 No.lu kanun mucibince yapılan takip ve atık arttırma neti
cesinde mezkür gayrimenkul 250 lira bedelle sandık namına muvaklrntcn ihale e
dilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1152 No.ra ile sandığa müracaat
la borç ödenmediği takdirde kati ihale ka rıırı veıilmek üzere dosyanın icra hAkim
ligine tevdi olunacağı son ihbarname makamına kaiın olmak Uzere ilan olunur. 

(8034) 

Şose lnıaah 
Kastamonu Daimf Encümeninden : 

277269 lira 15 kuruş bedeli kesim Araç - İğdir hudut yolunun 21 kilometre
lik İğdir hudut kısmı müceddet şose in~aa tı kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

İhale muamelesi 17 Teşrinievvel 939 tarihine nıüsadif salı günü ı;aat on beşte 
Kastamonu hilkümet konağında daiınt cnciiınende yapılacaktır. Muvakkat teminat 
14840 lira 77 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi hususi şart
name, k~şif hula~a~ile silsile! fiyat cetveli ve buna muteferri e\·rak 8 lira 11 kuruş 
mukabilinde Ankara, İstanbul, Zonguldak, Kastamonu Nafia MüdürlUklerlnden a
lınabi'fr. 

isteklilerin teklif mektuplarını ve en az elli bin liralık şose inşaatı yaptığına dair 
vesikalarını göstererek Kastamonu \"llliyetinden al:ıcakları ehliyet vesikasını ve 939 
yılı ticaret odao::ı vesikasını ve okuyup m ünderecatını kabul ettiklerine dair imza
larını havi yukarda yazılı keşi! hulfısası, silsile! fiyat cet\·eli ve hususi şartname 
ve sair evrakı arttırma ve ek~iltme kanuni ahkamı dairesinde yukarda yazılı gün 
ve saatten bir saat evvel Kastamonu vilayetine vermeleri ilfın olunur. (7999) .. 

Milli Müdafaa Vekaletinden : 
VekMet tercüme şubesine bir ingilizce mütercimi alınacaktır. Ayni zamanda iyi 

fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak imtihanda ehliyet sabrt olunca bidayette ve
rilecek ücret 160 liradır. Bu ticret gösterilecek mesai ile (210) liraya kadar çıka
rılabilir. Talip olanların hal tercümelerile birlikte Vekfilete birer istida ile müra-
caatları itı'ın olunur. (512) (7836) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
939 _ 940 İstanbul Telefon Rehberinin tevziine başlanacaktır. Ancak SürpRgop-: 

tan Mecidiyeköyüne kadar olan saha dahilindeki abone telefonlarının numaraları 
ŞiŞşli santralına göre (80000) den başlamak üzere tajdil ve o surelle yeni rehbere 
yazılmış bulunduğu için faaliyeti günü gazetelerle aynca ilan edilecek olan Sisli 
santralının açılı~ gününe kadar bu tevzi olunan rehberlerin kullanılmamasını ri-
ca ederim. (8032) 

\ M ÜDÜRIYET 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden : 
Adapazarı telen müşeddide binası inşasının 9-10-939 tarihinde ihalesine dair o

lan illlnı sabık hükümsüz olup aşağıda yazılı mevad ilan olunur. 
1 - Adapazarında •Telefon milşeddide merkezi inşası açıl~ eksiltmeye konul

~uştur. 

2 - Yapüacak işin ke~if bedeli 8790 lira 88 kuru~tur. 
Bu iı:e aid evrak: 
A - Projeler ve binanın vaziyet plAnı. 
B - Kesif hulAsa cetveli ve ölçü ceh•eli. 
c - Na!ia VekA.letinin genel ve fenni §artnameleriyle binaya aid husus! fennt 

~artname. 
D - :MukaYelename müsveddesi \'C açık ek~iltme şartnamesi olup isteyenler bu 

enakı her gün İT.mit posta ve telgraf müdürhigünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 18-10-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da İzmit P. 

T. T. Müdürlüğünde teşekkül. eden komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin bu işe aid 659 lira 32 kuruş mu\'akkat teminatı İzmit P. T. T. 

Müd~rluğü veznesine yatırlıklarınn dair makbuz veya şayanı kabul banka mektu
bu ile ihaleden el\ az sekiz gün evvel ve a ağı 6000 liralık y~ı işini bir defada ba
şardıklarına dair re!eranslariyle Kocaeli Valiliğine rnilracaatla alacakları ehliyet 
vesikası ve Ticııret Odası ve~ikalarını 249 O No.lu kanunun tarifleri dairesinde ha-
zırlayarak eksiltme komisyonuna müracaatları füln olunur. (8010) . 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak ıeyler Muhammen 

bııdell Teminatı ihale gUnli ve aaatl 

Teda\•i Kliniğine bir adet ba- 600 45 9-10-1939 14 
zol metabolizma alatı. 

Laboratuvar için, cam ve sa- 1466 110 ,, ,. 14.5 
ir levazım. 
1770 adet mevcut nümuneler 942 71 

,. ,, 15 
üzerine havlu. 
584 adet terlik 700.80 53 ,, .. 15.5 

Yukarda yazılı dört kalem eşya için 29- 9-939 tarihinde yapılan açık eksiltmelere 
istekli ıelmediğinden yukarda yazılı gün ve saatlerde ayni şartlar ile tekrar açık 
eksiltmeye konulmuştur. "7988,, 

I stanbul Belediyesi . lıa·nıarı· 
. . '' ,ı 

ilk Muhammen 
teminat bedeli 

230,01 3066,81 Tak~im Bahçe ihata du\·arı vesair yerlerine yapılacak Artl
fisiycl sıva. 

71,18 948,99 Üsküdar Ztihre\'i hastalıklar dispanseri Gıırajına ynpılacak 
iliıve. 

Keşif bedelleri ile ilk teınin~t mlkd:ırla rı yukarda ya7.ı1ı işler ııyrı ayn eksilt
meye konulmuştur. İhııle 19-10-939 Per~cmbe gUnil saat 14 de daimi cnrumendr 
yapılacaktır. Şartnameler Zabıt Ye :Muame tat Müdilrluğü kalcm_inde görülebilir. Ta
liplerin ihaleden 8 gün ev\·el Fen işleri m i.idürluğtine müracaatla alacakları fenni 
ehliyet "csikaları \"e ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü munyyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (8004) 

ilk Muhammen * * 
teminat bedell 

275,78 3677,07 Erenköy isl.asyon caddesinin şose inı<::ıatı. 
96,23 1282,98 Bostancıda Sucukçu .:\fosa sokağının tamiri. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı i Icr ayn ayrı n ı • <?k

siltmeye konulmuştur. İhnle 6-10-939 cuma gunü aat 14 de D ımi encü nd 
yapıJncaktır. Ş:ırtnarne Znbıt ve Muamcldt MUdürlUğu kaleminc'le görtitebılır Ta
liplerin ihaleden 8 gim CV\'el Fen işleri mOdiırllıgüne milnıcaalla alncakl n frnni 
ehliyet vcşikaları ve ilk teminat mnkbuz \'eya mektupları ile ılıule günü mu ~ n 
saatte Daimf Encümende bulunmıılan. (7531i) 



8 'I' AN ====~=================== -4-10.939 
350 albn madalya ve zafer nişanları, büyük mükafatlar, diplomalar ve otuz senedenberi dünya sergilerinde ittirak ederek mutlaka. birincilik elde eden 

Müdiriyetinden: Bazı tic:aretlianelerde ve piyasada HASAN GLÜTEN mamul&tının ve HASAN 'öZLÜ UNLARIN.IN diğer bir müe.ssesey e satıldığını ve bu sebeble 
badema iıbu müstahzaratln çıkmıyacağına dair rcikipl erimiz tarafından kasdi olarak iıae edilen tezviratın ve yalanların asıl ve esası olmadığını, bütün HASAN 
müstahzaratının cihanıümul olan şöhretile mütenasi b bir surette CJayet nefis olarak istihzar edilmesine devam edileceğini ve buhranı hazır sebebile fiatla· 
rında bk zam veya değişikliğin yapılmadığını ve yapılmıyac:ağını HASAN Müstahza.ratrnı seven ve meftun olan sevgili müşterileri ne ilan olunur. 

HASAN DEPOSUNUN YENİ ADRESİ• BAHÇEKAPU Beyoğlu ·Tramvay Durağı Karsısında 
• Yah Köşkü Caddesi 6/ 8 

Ankara, İzmir Kemeraltı, Beyoğlu, Karaköy, Beyazıd, Üsküdar Hakimiyeti Milliye caddesi, Kadıköy Altıyolağzı tube ve ıahf yerlerile Eıkişehirde Sabri, Malatyada İbrahim Iııli, 

(Hatay) lsknderunda Remzi İmer, Bursada Lofçah Mustafa ve orta.klan, Konyaıda Ali Ulvi Brandaç ve Anadolunun muhtelif yerlerinde acentalıkları vardır. 

Glühzn ekm~qİ ._Gevreqİ<hiıkaHıV ~akarna~ı. ~" hriyasl. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
ŞEl<ERLILEAIM VE FAZLA $1Şt1AHLIK ISTIDADI OLANLAAIM GIDASIDIR • 

TAMU4MI$ ECZAHANE ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜIC BAKKALİYELERDE SATILIR, 

UMUMİ DEPO: iNGiLiZ N u ECZANESİ BEYOGLU .: İSTANBUL 
l~MiR Acant mız TOrk Ecza d DO udur 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

ClnıT Miktarı 

Arap sabunu 3000 Kgr~ 

Muh. Bedell 
Lira Krt-

% 7.5 temi. Eksiltmenin 
Lira Kr1-

Benzin 40000 ,. 420 31 50 Açık eksiltme 14 
Gaz yağı 16000 " 8000 600 Kapalı zarf 15 
Uuhteli! elek-)" 91 Kalent 2360 177 Açık eksiltme 16 
trik malzemesi) 1967 40 147 55 " " 16,30 

I - Ş11Itnamelerl ve ti'lüfredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktarlan yazılı 4 kalem malzeme blzalarında gösteri-
len usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatler! hizalarında yazılıdır. 
III- eksiltme 11-X-939 çarşamba günU Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapnacaktır. 
lV - Şartnameler her gün sözü geçen ıiUbeden parasız alınabilir. 
V - Benzin münaltasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunt vesaiklc % 7.5 güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mez.kılr kom~•yon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri, diler eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat paralarile yukarda adı geçen komisyona gelme-
leri llAn olunur, (7676} 

* * Clnıl M iktarı Muti. bedeli % 7,5 temlnıt Ekılltmenln 

Lira Krf. Lira Krt- ıekll eaatl 

Muhtelif eb'aU.a) 
8,040 M3 tahta) 10 adet 365 37 27 40 Açık eksiltme 16 
ve kontrplAk ) 

I - Ebz'at listes! mucibince miktarı yukarda yazılı muhtelif cins tahta ve kon
trplAk açık ekı-iltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminab, eksiltme saati hizasında yazılıdır. 
III- Şartname 9 - X - 939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta levazım ve mü

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen ıiubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile birUkte mez.kôr komisyona gelmelel'l ilan olunur. "8013,, 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu llanlar1 

Adet Clnıl ilk temlnı.t M Unakaııa 
Lira Kr. tarihi 

l Hassas torna tezgAhı bü- 187 50 
yük 

l Hassas torna tezgA.hı kü- 127 50 
çUk 

1 Üniversal Frize tezgAhı 375 00 
1 .Pulapya i;ezglhı 135 00 
1 Radyal delik tezglhı 375 00 
1 Yükf!~k devirli delik tez- 33 75 

gahı 

l Çift taşlı ,zımpara tezgAhı 60. 00 
1 Dört mengeneli tesviyeci 37 50 

tezgahı 
1 Hassas raspalı • tesviyeci 112 50 

Telyeti 

5-10-939 

,, " 
.. ,, 
" ,, .. ,, 
1' .. 

6-10-939 

" ,, . 

Saati ııun 

10 Perşembe 

11 

13 
14 
15 
16 

,, 
.. 
" 

10 Cuma 
11 " 

• 

Tahmin B. 
Lira 

2500 

1700 

5000 
1800 
5000 
450 

800 
500 

1500 

1 Elektrik kaynak cihazı 93 75 " " 14 " 1250 
Tahmin bedelleri hizalarında gösterilen on kalem malzemenin hizalarında göste

rilen tarihlerde pazarlıkla münakasası Vekalet binasında mtiteşekkil komisyonu
muzda icra edilecektir. Parasız şartnamesini almak isteyenlerin hergün ve müna
kasaya girmek isteyenlerin de mez.lrur gün ve saatlerde belli teminat mektubu ve 
kanun! vesikalarile komisyoncu olmadıkları hakkındaki evrakla birlikte komisyo-
numuza müracaatları. (4887) (7770) 

BU CAZİP 
DEGİŞİKLİM 

Bayan 
D. Bramalle'ln 

iki fotografı 

YALNIZ 
7 GÜNDE 

OLDU 

Bu \nanı\mayacak Q\bi ı.ıen1ot 
fakat 

9\ZZAl ltCRUBE ED\N\l 

Ancak bir hafta zarfında, bin
lerce kadın buruşukluklanndan 

kurtuldular ve bir kaç sene genç
leştiler. Cildinizi kendi tabii ve 
kıymetli gençlik unsuru olan "Bİ· 
OCEL,, cevherile canlandırınız. 

Cildiniz hemen tazeleşip genç. 
leşecektir. "BİOCEL,, Viy:ına Ü
niversitesi profesörü Dr. STEJ
SKAL'in keşfidir ki, hali hazırda 
cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalan kreminin terkibinde mev
cuttur. Her akşam yatmazdan ev. 
vel tatbik ediniz. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleşttrir. Gün
düzler için de yağsız beyaz renk
teki Tokalan kremini kullanınız. 

Bir kaç gün zarfında siyah benleri 
eritir ve açık mesameleri sıklaş. 
tırır. En sert ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlattırır. 

Daima Genç 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

m üstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 saheseri. bütün dünvanm en 
mü]\emmel güzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

binde sakhyan en ciddi ve şayanı iti· 
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü· 
tün kadınlar icin zaruri bir ihtiyaç· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsa'min Kanzul< 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki çil ve lekelerl ahr. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İn$?iliz KANZUK eczanesi 
BEYOGLU . İSTANBUL 

,. Dr. Şükrü Mehmet 

1 
Gureba hastanesi cilt ve zührevi has

tahklan sabık hekimi Parmakkapıda 

Istiklal Cad. Ankara apartımanı 99 No. 
daire 2. Hergün sabahtan akşama kadar 

POSTA PULU DEGİŞTİRİYORUM 
Damgalı veya damgasız gönderilecek 

pul kadar Çin, Japon, Mançuko pulların
dan yollamağa hazırnn. 

Atlas Stamp Co, P. O . Box 647 
Shanghai/China - Via Siberia 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra CJÜnde 3 defa muntazaman. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

: Deylet Demiryolları ve Limantarı işletme U. idaresi ilanları 

Sahibi ve Neşl'iyat Müdürü Halil LQtfü DÖRD'ONCtl. Gazetecilik ve 
Ne$]'lyat T. L. Ş. Basddıiı yeT TAN Matbaası 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet metal izabe ocağı 16-11-1939 Perşembe 
günü ı;aat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdnre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 187.50 lirnlık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sa at 14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te-
sellilın ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7874) 

runnm ................ ft1#JP 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhli, ve bütün ağrılarrn·izt derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
• g g Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. g g g 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: 

Harici Askeri Kıtaatı ilanlara 

19,050 kilo muhtelif emait kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
2~1800 lira ilk teminatı 1935 liradrr. İhalesi 5-10-939 Perııembe günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 130 kunıta 
Ankarada Komisyondan alınır İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı .,c. 
eaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarnu ihale saatinden behemehal bir aut 
evveline kadar Ankarada komisyona vermeleri. (295) (6453) 

* * Afyon demiryol tamirat deposu için bir hangar ile buna aid su, elea:tr!k tesisatla-
rının kapalı zarfla ihaleleri 8-10-939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Keşif 
bedeli 76,627 lira 88 kuruş, ille teminatı 5031 lira 39 kuruştur. Yapılacak hangar 
ve tesisatın proje ve keşfini görmek isteyenler her gün ve talip olanların ihaleden 
bir saat evvel teminatlı teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32, 33 cü madde• 
lerlnin tarifatı dahilinde Afyonda Kor sa tın alına komisyonuna vermeleri. 

u449,. "7481,. 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 37 5 kuruş olan 9000 metre haki şayak ka-
palı zar.t usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 18-10-939 Çarşamba günil saat 
11 dedir. İlk emin tı 2531 lira 150 kuru tur. Ev t ve ıartname.i. 170 kuru~ mu• 

kabilinde M. M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
tekli! mektuplarını ihııle saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. VekAletl Satınalma komisyonuna vermeleri. (498) (7787) 

* ·* Beher metresine tahmln edilen fiyatı 3 70 kuruş olan on bin metre Ucivert ku-
maş kapalı zarf usullle mUnakasaya konul muştur. İhalesi 16-10-939 Pazartesi günü 
saat 11 dedir, İlle teminatı 2775 liradır. Ev saf ve şartnamesi 185 kuruş mukabillnde 
M. M. VekaleU Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde c;ıös terilen vesaikle ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden behemehal bir saat evveli ne kadar Ankarada M. M. VekMetl Satııı-
alına komisyonuna vermeleri. (499) (7788) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 57 5 kuruş olan 14000 metre gabardin kumaş 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş tur. İhalesi 17-10-939 Salı günü saat 11 
dedlr. İlk teminatı 5275 liradır. Evsaf ve şartnamesi 405 kuruş mukabiUnde M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan alınır. Eltsiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı 
ihale saatinden behemehal bir saat evveli ne kadar Ankarada M. M. _ Vek!leti Sa-
tın alma komisyonuna vermeleri (500) (7789~ 

* * Beher porsiyona tahmin edilen !iatı 8 kuruş olan 100.000 illl 500.000 porsiyon 
çorbalık sebze komprimesi pazarlık suretile satın alınacaktır. İhalesi 6-10-939 cu
ma günü saat 11 dedir. Kati teminatı 6000 liradır. Evsaf ve şartnamesi 200 kuru
şa Ankarada M. M. V. satmalma komisyonundan alınır. Pazarlığa glıeceklerln 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle ve yukarda yazılı kati temi
natile birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda bu· 
lurunalar1 (511) (7832) 

* * Beher metresine tahmin edilen !iah 80 kuruş olan 140.000 metre ekmek torbalık 
bez pazarlık suretlle satın alınacaktır. İhalesi 6-10-939 günü saat 14 dedir. Kati 
teminatı 13,700 liradır. Evsaf ve şartnamesi 560 kuru~a Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve S cil 
maddelerinde gösterilen vesaikle ve yukarda yazılı kati teminatlarile birlikte ihale 
saatinde Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. (510) (7833) 

* * Beher porsiyonuna fahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 100,000 illi 500.000 porsiyon 
çorbalık sebze komprimesi pazarlık sure tile satın alınacaktır. İhalesi 6-10-939 
cuma günil saat 11 dedir. Kati teminatı 8500 liradır. Evsaf ve şartnamesi 300 kuruş 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. Pazarlığa gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle ve yukar
da yazılı teminatlaı:ile birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. V. satınalrna ko-
misyonunda bulunmaları. (509) (7834) 

1
,-Demir Ve Tahta Fabrikaları-, 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Şirketimiz Adapazarı Fabrikaları için birinci sınıf 

Altı Tesviyeci İle Bir Elektrik 
Ve Oksiien Kaynakçısına 

ihtiyaç vardır. Taliplerin derhal Adapazarı Deta Fabrikası 
' Müdürlüğüne müracaatları. # 

Adli Tıp lıleri Genel Direktörlüijünden : 
Kalorifer için malılm evsafta ve azı 3X6çoğu 6Xl2 büyllklUkte 50X55 ton Türk 

antrasiti beher tonu 19 lira fiyatla depodan veya satınalma komisyonunda tekarrilr 
edecek nakliye ücreti zammile müessesede teslim ve teslim işi on gün içinde ta
mamlanmak şartlle açık eksiltmeye konmuştur. İsteklllerin ihale günü olan 19 Bi-

rlnciteşrin 939 perşembe günü saat 14 de yüzde 15 teminat parası {156) lira 75 
kuruş yanında bulunarak Salkımsöğütte adli tıp işleri genel direktörlüğündeki sa-
tınalrna komisyonuna gelmeleri il~n olun unur. (7997) 


