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L ozan, Türk tarihinde, korkuııç 
çöllerden ve sonsuz uçunmr 

Iardan sonra beliren ziimrUt bir va
hadır ve bu \0ahanın ardından hür
riyet ufukları, istiklal cennetleri a
çılmı~tır. 

Tiirk milleti işte o kork1.1nç çölle· 
ri, o sonsuz uçurumları aşarak ken
dini Lozana götürecek yolu -azmi
nin, iradesinin, cesaretinin ve, .. kılı

cının ı~ığı ile- keşfettiği zaman ille 
merhale olarak Mudanyada durdu. 
Çünkü zümrüt Yahaya doğru yiirii
mek, yiiriiyebilmek için bu .merhn
lede kiimelenen giiçlükleri de yen· 
mck lazım geliyordu. , 

Her müşkülü ycnmiye alışkın olan 
Türk milleti l\ludan;yada kurulacak 
setleri de mutlaka yıkacaktı. Yalnız 
hu işi eh1iyetle başaracak ve miithi~ 
kuvvetler temsil eden düşman he
yetlerle yılmadan çarpışacak hir 
milli miimessil seçmek lazımdı. Bii· 
~·ük Millet Meclisi bu intihabı sımr
lu bir isabetle yaptı, Mudanya kon
feransında Ga~ Cephesi Kumanda
nı İsmet Paşanın Tiirkiyeyi temsil 
etmesini kararlaştırdı. 

Bazı Maddelere 
Fiyat Kondu 

Mevcut Kahve Kadar Yeni 

Meydan Kalmamasına 

Kahve Getirildi, 

İhtikara Çalışıl.yor 

İhtikarı tetkik heyeti tarafından yapılmakta olan anışhr
malara devam edilmekt<:rlir. 31 Ağustostan sonra ithal edil
miş olan bazı maddeler için Avrupa ve Amerikadaki yiiksel
meler nazarı dikkate almı>rak resmi fiyat tesbitine baslan
mı tır. Bu fiyatlardan fazla miktarda· yapılan satıslar ·ihti-
kar addedilecektir. · 

Bu arada evvelce kilosu 67 • 63 ku- müddetin temdidi mümki1n olup ol
Tuşa olan dövülmüş bakır 75 - 80 madığı tetkik edilmektedir. Şirketin 
kuruşa. kilosu 20 - 22 kuruşa olan ihraç edilmek üzere mavnalarrla va. 
çinko 30 - 32 kuruşo, kilosu 54 ku- pur b ekliyen külliyetli miktarrla fın
ru~a olan vejetalin nebati yağları 60 dığı vardır. Bu fındıklar ilk fırsat.ta 
kuruşa fiyatlandırılm1ştır. Bu mad- ihraç edilecektir. 
delerin dışında kalan diğer ithala t J hracat işleri 
maddelerine henüz fiyat konulama- İhracat muameleleri tedrici bir su-
m1ştır. Bu yüksek fiyatlara mukabil rette artmaktadır. Mıs1r ve Suriyeye 
hiç yükselmiyen ve hatta düşüklük sahlepı mahlep, güllaç, kimyon gön
göstcren tek bir madde vardır ki , derilmiştir. Mısıra bir miktar ka • 
bu da pamuk ipliğidir. buklu fındık satılmıştır. isviçreye 

Kahve atoku ı kuşyemi, İtalyaya balık gönderilmek 
Kahve tüccarları mıntakıı ticı:ıret üzere muameleler, yaptlrrnştır. İn • 

müdürlüğünde bir toplanma yapmış- giltere için piyasamızdan 250 bin 
lardır. Kahve fiyatlarında görülen kilo kuru bakla alınmıştır. Roman
yükselmenin sebeplerini tetkik eden yaya gönderilmek üzere lisans talep 
ihtikar heyeti bu toplantıda tüccar- edilen yüz bin kilo susam ve Mısıra 
lardan malümat almıştır. Piyasamız- gönderilmek için is tenilen elli bin ki
da 30 - 35 bin çuval kadar kahve sto- lo zeytin tanesile İsviçre içil'!. tuzlu 
ku mevcut ise de bu miktarın ancak balığın ihracına lisans müsaadesi vc
iki aylık ihtiyacı karşılıyacağı anla- rilmiştir. İsveç ile ticar~t mün3.sc _ 
şılmıştır. Kahve şirketinin Brezilya. betleri artmıştır. Son günle:de İsve
dan takas suretile getirttiği otuz bin çe iç fındık, halı, kuş yemi. yaprak 
çuval kahve henüz gümrükten çıka. tüt ün, h am afyon, koyun derisi ihra

Mahkumlardan 
Para Ahnmıyor 
Mahkumların hapisanelordc 

yedikleri ekmeklerin bedelini 
ödemeleri kanun iktızasından

dır. İstanbul hapishane ınüdiir· 
lUğii beş seneden beri hapisha · 
neye girip çıkanların yedikleri 
ekmek bedellerini tesbit ettnİ!? 

,.e bu paraların 
yet muhakemat 
yazını~tır. 

tahsilini "ila
müdiirliiğiine 

Defterdarlık mahkı"ımlarm 

ekmek paralarını tahsil etmek 
için maaşları yiizer lirayı a~an 
dört avukatı memur etmiııtir. 

Şimdiye kadar defterdarlıkta 

bu bahiste 1500 dosya birik· 
miştir. 

Muhakemat miidiirlüğiin:in 

hfüiin icra teşkilatı seferber e
dildiği halde bir senede t~hsil 
edilen paranın yekunu 50 lira· 
~rı bulmamıştır. Yani be~ scııe

denheri mahktimlardao 200 lira 
hile tahsil edilememiştir. Ekmek 

bedelini ödemiyen mahkumlar 1 

tekrar 30 ıün kadar Jıapis yatı- ' 
1 

rıldıkları halde ;rine bu parayı 
tahsil etmek miimkün olama-
mıştır. Kanunen bunların ü · 1 

1 

Mektepliler 
Maske Alacak 

Hava Tehlikesinden Korunma Malzemesi 

Almması için Me.kteplere Tahsisat Verildi 
Pasif korunma faaliyeti hı:ıkkında görüşülmek ve pas;if ko

runma bakımından mekteplerde alınan tedbirlere dair bir fi
kir edinmek üzere lise, ortamektep, sanat mektepleri ve mu
allim mektepleri müdürleri ile ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
müdür muavinleri dün maarif idaresinde bir toplantı .'uı>
mı~lardır. 
Toplantıda bütün · mektep idare le. her mektebe birer miktar tahsisat 

rini ve talebeleri alakadar edecek 
yeni kararlar verilmiştir. Bu karar
lara göre her mektep pasif korunma 
ekipleri teşkil edecektir. Bu ekiplıor 
muallim ve idarecilerle 15 yaşından 
yukarı talebelerden kurulacaktır. 

Teşkil edilecek ekipler şunlardır : 

İrtibat ve gözet!eme, ışıkları sön. 
dürme ve karartma, maske, sığınak, 
yiyecek maddeleri koruma, yangın 
ı::öndürme, sıhhi yardım, gaz arama 
ve temizleme, enkaz kaldırma ve can 
kurtarma ve su elektrik, ha va gazi, 
kalorifer ve sair teknik tamirat grup 
!arı. Mektep, idareleri hava tehli
kesi vukuunda bu gruptarın vazife. <;üncii defa tekrar hapsedilmclc 

rine de imkan yoktur, yalnız 

on senelik müruru zaman had
dine kadar muhakemat müdi\r-

1 }erini ifa edebilmeleri icin mlimkün 

liiğü bu para~·ı verecek hale 
gelip gelmediklerini kontrol &t
miye mecburdur. Alakadarlar 
bu kanunun tatbikatmdan i.vi 
neticeler ahnmadığını Maliye 

olduğu kadar malzeme tedarik ede
cektir. Maarif Vekaleti bunun içln 

Yeni Muallim 
,Tayinleri 

Bu karar isabetli olduğu kadar 
manalıydı da. Çiinkii İsmet Paşn ilk 
mektep sıralarından başlıyarak as· 
keri akademi sınıflarının sonuna de
ğin birinci çıktığı gibi orduya erkanı 
harp zabiti olarak girdikten sonra 
da daima birinci tanınan \'C İ~tiklal 
miicadelesi başhyalıdanberi de l>i· 
rinciliği muha{a7.a eden -her ba
kımdan- mümtaz bir şahsiyetti. Bu 
itibar ile Tiirkiyeyi beynelmilel bir 
mecliste ancak o temsil edel>ilirdi. 
Fakat İsmet Paşa, nihai zaferi ka· 
zanan Tiirk orduları grupuntın «!a 
kumandanı idi. Bu haysiyetle onun 
murahhas seçilmesi ~ok manalı idi 
ve muzaffer ordunun inhina kabul 
ctıniyen azmi galip kumandanın li
sanında tebariiz edecekti. 

rılamamıştır. Kahveyi Brezilyadan catı başlamıştır. 
İtalyan vapurile getirten şirket, nak- o, ___ _ 

ı 1 

Vekaletine bildirmişler ve , ·e- Üniversite kimya şubt>si mezun. 
kaJct bu hususta tetkikat yap· ı !arından Hilmi Sarıhan İstanbul er

vermiştir. Bundan başka gerek mek
tep idarecileri, gerekse bütün talebe 
birer maske tedarik edecektir, Teh· 
likenin muhtemel olduğu zamanlar. 
da verilecek emir üzerine bu maske
ler daima beraber taşınılacaktır. Ay
rıca mektep idareleri gerek ekiplerin 
faaliyeti, gerekse mekteplerin muhi
tinde bulunan her ferde teretti.ip e
den ferdi veya kütievi vazifelerin 
başarılabilmesi için konferanslar, 
ve dersler tertip edecekler bu malze· 
menin sureti istimali, zehirli gazlar
dan koruma ve saire hakkında mu -
bitlerini tenvir edecekler ve yetişti. 
receklerdir. Arkasında geniş arazi 
bulunan mektepler müşterek mesai 
ile açık hava siperleri meydana ge. 
tireceklerdir. Geniş araziye malik bu
lunmıyan mektep idar~leri tehlike 
vukuunda, nasıl tahaffuz etmek icap 
ettiğini, kaza pasif korunma komis
yonlarile temas ederek öğrenecekler 
ve bu komisyonlardan alacakbrı di. 
rektifler dairesinde hareket ed~~~k
lerdir. Her ne şekilde olursa. olsun .. 
tehlike vukuunda yaptlacak ilk iı 

Mudanya konuşmalarına 4.: Birin
dtcşrin: 922 de ha lanmıştı. 'l'iirkiye 
ile beraber bütün medeniyet diinya
smın o kc~uşmaları ne derin bit ala· 
ka içinde takip ettiğini biz daima 
hatırladığımız gibi konferansın ilk 
açılma gününiin yıldönümü olan 
diin de -sanki on yedi yıl evvel ay
ni günü ya~ıyormuşuzcasın:ı- nıhi 

bir heyecan geçirdik: 
Bu tarihi nasıl unutabiliriz ki o 

gün Lozana giden yolun ha ında bu· 
lunuyorduk. Se\•r'de imzalanıp in
önü, Sakarya \'C Dumlupmar harp 
meydanlarında madde madde yırt.· 
lan idam kara:rnamemi:ıin par!;alan
nın yine o gün ismet Paşa tnrafmdan 
Avrupalı hodgam hiıkimlere, e\·vclki 
kararnameyi imza edenlere iade e· 
dildiğini görmüştiik. Mudanya milli 
tarihimizin kaydettiği mesut döniim 
noktalarından biridir ''e biz o nok
tadıın Lozana doğru yüriidiik, I.o· 
zanda da istiklal cennetine kavuş
tuk. 

Bize bu kadar kıymetli bir lıatıra 
armaganhyan Bü~ ilk Adamı, Mu· 
danyanın galip ve muvaffak sima
sını, l\fHli Şefimiz olan en olgun in
sanı -vine o hatıranın zevki ,.e he
yecanı içinde- ~iikranla selamlar
ken Mudanyasız kaldığımız takdirde 
bugi.iniio Polonyasma dönmiil? ola
cağımızı unutmuyoruz ve :Milli Şefe 
minnettarlığımızı tazeli~·oruz. 

LiMANDA: 

lskenderuna illi Sefer 
Bugün Yapıhyor 

Bir miiddettenberi tatil edilen pos
t alardan bugün limanımızdan İsken
deruna ilk vapur harekt!t cdecektlr. 
Kony a vapuru bu seferi yapacaktır. 

Her cuma ve salı günleri postalar 
muntazaman devam edecektir. Va -
purlar gidiş ve gelişlerinde Mersine 
uğrıyacaklardır. 

Uyesini de 1taıya kliringi hesabından Prosf, Varı ı· ıe 
ödemek istemiştir. Fakat vapur kum 

panyası nakliyenin serbest dövizle ö- Şehri Gezdı· 
denmediği takdirde ordınoya verıni. ı 

ı ımya başlamıştır. 
1 1 -

14 Yaşında Bir 
Hırsız Yakalandı 
Yeşilköyde hırsızlık yapanlardan 

sonuncusu da dün yakalanınt~, cür. 
mü meşhut mahkemesine verilmiştir. 
Geçenlerde yakalan~n Bilecikli Niya 

yeceğini şirkete bildirmiştir. On beş Vali \'C Belediye reisi dün, şehir 
gündenberi devam eden bu vaziyet mütehassısı Prost, ima.r miidürii v e 

üzerine iş Ticaret ve M:ıUye Veka- harita şubesi müdürü ile beraber şe
letlerine bildirilmiştir. Vekaletler ve hirde bir tetkik gezintisi yapmıştır. 
kambiyo idaresinin tetkiki neticesin- Bu gezinti esnasında evveliı Vali 
de navlunun Brezilyadan Cenevcye konağının karşısında yapılmakta olan 
kadar olan kısmının dövizle ve Ce- 1 çocuk bahçesi tetkik edilmiştir. Bu 
neveden limanımıza kadar ,olan kıs. bahçe biribirinden merdiventerJe "-Y
mınm da kliring hesabından ödenme.. rılan 4 setten ibaret olacak, her sette zi ile Bandırmalı Ahmedin suç ortağı 
si muvafık görüldüğünden bu gün- bir kum havuzu bulunaca'ı\.tır. Çocuk olan bu hırsız 14 yaşında Ali isimli 
Ierde gümrükteki kahvelerin c1ka - bahçesinin alt tarafına tesadüf eden bir çocuktur. Yeşilköy telefon san-
r1lmasına ba~ıanacaktır. Navlunun arazi yeşil sahaya tahsis ediimiş bu. 1 '.14 tra ı karşısında Marscl isminde bir 
tutarı seksen bin lira kadar tutmak. lunduğundan arkası tamami!e açık o-
tadır. lacaktır. Mütehassıs bu plan ve msa- zatın evine girerken suç üstünde tu-

Jil.. at etrafında verilen izahatı uygun tulan hırsız suçlarını itiraf etmiş. 

Brezilya kahve · şirketinin htiki'ı- bulmuş, bahçenin, bedii bakımd:ın avukat Murat ile belediye sıhhat mü
metle olan mukavelesine göre, ikinci şehrin güzelliğine halel verecek bir dürü Osman Saidin evlerine kendi
teşrin içinde faaliyetine nihayet ver- mahiyette olmıyacağını söylemiştir. sinin girdiğini söylemiştir. 
mesi lazım gelmektedir. Şirket mü- Sonra Mecidiye köyüne gidilerek in; Ali ayni zamanda o civarda bir 
'dürü dört ay evvel Ankaraya müra- şa edilecek olan Beyoğlu hastahane. bakkaliye mağazasında çıraklı:<:: etti-
caatla vaziyeti bildirmiştir. Şirket, sinin yeri tetkik edilmi5lir. Prost has 
kahve ithali mukabilinde memleke- tanenin burada inşa edilmesinde bir ğinden şimdiye kadar polisin nazarı 

dikkatini çekmemiştir. timizin bir çok mahsulatını ihraç et
mekte olduğu gibi kahve ithali ile de 
piyasalarda nazım rolü ifa ettiğinden 

Seyrüsefer 
Tanzim Ediliyor 
Dahiliye Vekaleti seyrisefe::- işle. 

ı-inin tanzimi için bir kaııun projesi 
hazırlamaktadır. Bu proje hakkında 
İstanbul vilayetinin de noktai naza
rını öğrenmeği faydalı gören vekalet 
projeyi buraya göndermi tir. Proje, 
Emniyet müdürlüğüne tevdi edilmiş 
ve lazım gelen tetkiklere başlanmış.. 
tır. 

Bundan başka seyriserer işleri hak 
kında bazı yeni tedbirler alınması 

kararlaştırılmıştır. Bu ted!:>irler ara
sında seyrisefer işlerinin taalluk et. 
tiği muhtelif şubelere ait büroforın 
bir binada toplanması, seyrisefcr kad 
rosunun takviyesi vardır. 

Emniyet müdürlüğü bu daireleri 
de ihtiva ederek altıncı şubenin yer· 
!eşmesi için muvafık l:>ir bina ara. 
maktadır. 

mahzur olmadığını söylemiştir. 

Daha sonra Taksim bahçesine gi
dilerek oradaki modern gazino in~a
atı tetkik edilmiştir. Cümhuriyet 
bayramında açılacak olan bu gazino 
240 bin liraya mal olmaktadır. 

Saç Boyasile Zehirlendi 
Eyüpte oturan 15 yaşırıda Kadriye 

saçlarını boyanuya mahsus ilacı su 
sanarak içmiş, zehirlenmi!itir. 

SUAL CEVAP 
S. - Balkan antantının tarihi ne

dir ve hangi milletler antanta dahil· 
dir? 

C. - Balkan antantı 9 şubat 1934 
de ak tedilmiştir. Türk iye, Romanya, 
Yunıınlstnn ve YugoslaYya Balkan an· 
t antma d ahildirler. 

• S. - Ecnebi tabiiyetinde olan, Pa-
rlı Hukuk Fakültesini fıitlren, Türki
yede yerleşmek isti yen, bir m üslümiin 
genç, TUrkiyede kendi mesleğinden ve 
diplomasından istifade edebilir mi? 

C. - Kıdemleri nauın itibara alı

narak, nahiye müdürlerinin vaziyetleri 
kendilerine tebliğ edilırıiştir. Türkiyede 
mevcut bilumum nahiye müdürleri a
raSJnda birinci SJnıf 7, ikinci sınıf 70 
nahiye müdürü bulunmaktadır. Veka
let sicil ve muamel:U müdürlüğü ha
l en nahiy e müdürlerinin vaziyetini yeni 
bareme uydurmuş bulutımaktadır. 

* s. - HUkOmetln köyler için satışa 
çıkaracailı halk tipi radyolar ne oldu? 

C. - Halk tipi r adyolar için ecne
bi Ilrmaların teklifleri beklenmekte
dır. Tekliller tamamlandıktan sonra, 
tesbit edilecek tipin memleketimize 
gümrüksüz girmesi temin edilecek ve 
satısa ç ıkarılacaktır. Fnkat bu i ş hali
h<ızır vaziyet dolayıslle şimdilik bir 
muddet tehir edilmistir. Göç Seferleri 

Mevsim dönüşü için Adalardan ts
tanbula göç edeceklere yüzde elli 
tenzilatlı nakliye seferlerine başla -
nılmıştır. Pazartesi. çarşamba, cuına 
günleri saat 10 da Kınalıdaa kalka
cak bir vapur bütün Adalan dolaşa
rak Buyükadadan Modaya ve oradan 
Köpr üye gelecektir. Yalnız cumartesi 
günleri Bilyükadadan bir göç seferi 
yapılacak, vapur Heyb eliye ve ora
dan do!!ruca Köprüye gelecektir. 

Belediye otobüs durak yerlerini 
yeniden tesbit etmiye karar vermiş

tir. Bunun için tetkikler yapılmakta. 
dır. Belediye zabıta talimatnamesine 
de seyrisefer işleri hakkmda yP.ni 
bazı hükümler ilavesine karar veril
miştir. Teşkil edilmiş bulunan bir ko
misyon bu hususla meşgul olmakta
dır. Yeni talimatname teşrinisani iç
timaında şehir meclisine sevkcdile
cektir. 

C. - Diplomal:ırını altlkadar ma
k amlardan tasdik ettirmek şartiyle is
tifade etmek mümkü ndür. Kendi me~
leğinde çalı~abilmesi de, o mesleğin 

hususi ııartlarma bağlıdır. Bilfarz ec
nebi tabiiyetinde bir şahıs, Ti.ırk mah
kemelerinde dııvn kabul edemez ve 
Türk ma hkemelerinde a\•ukatıık yapa
maz. 

S. - Yeni barem kanunu nahiye 
miidürlerlni dört sınıfa ayırmaktadır. 

Şu halde evvelce 22 llra maa9lı ikinci 
sınıf bir nahiye müdürll 25 llra maa9lı 
birinci sınıf nahiye müdUrlüğUne ter
fi ettirilmiş bulunuyorsa. yeni bareme 
göre vaziyeti ne olacaktır? 

* S - Ellmlzdekl donanr.ı :ı p:;angoau 
blletlerl ne olacak? 

C - Bu hususta 1-8-939 tarihli ga. 
zetemizin 11 inci sayfasında izahat var. 
dır. Bunlar 1940 senesi maYJsmın son 
gününe kadar Türkiye İş bankası ve şu
beleri tarafından beheri yüz kuL·uş be
delle satın alınacak, ondan sonra hü. 
kümsüz kalacaktır. 

kek lisesi yardımcı kimya muallim
liğine, Pertevniyal lis<?si muallimle
rinden Nezihe Beşıktaş birinci mek. 
tebi tabiiye muallimliğine, Gazi Os
manpaşa coğrafya muallimi Nezihe 
l W.1&\o.f u.J t,..t.,. i .Jt "1 1.JW !\.ıL .1. tr'4 ... ~·ı.,c,.,,. .,._ r 

tarih coğrafya muallimligine, Kaba
taş lisesi tarih coğrafya muallimi 
Hamdi Nazım, Şehremini orta mek
tebi müdürlüğüne ve tarih coğrafya 
muallimliğine Üsküdar birinci orta 
mektebi riyaziye muallimi Halil Şah. 
veııdi, Üsküdar ikinci orta mektebi 
riyaziye muallimliğine, Kadıköy Ü

çüncü orta mektebi beclen terbiye:>i 
muallimi Şaziye İşık, Beyoğlu orta 
mektebi türk~ muallimliğine fP.n fa
kültesi riyaziye asistanlarırydon Fey
yaz Gli\San, Vefa lisesi riyaziye mu. 
a1Um1iğine Pertevniyal lisesi türkçe 
muallimi Ahmet ~irani Okur, Ka _ 
srmpa.şa orta mektebi türkçe mual -
Umliğine Karagümrük or.ta mektebi 
biçki ve dikiş muallimi Saadet Çele
bi, Fatih orta mektebi biçkı ve diki!j 
muallim1iğine, Cağaloğlu orta mek
tebi tarih coğrafya muallimi Şükrü 
Sayalı, İstanbul erkek lisesi tarih coğ 
rafya muallimliğine Kadıköy birinci 
orta mektebi tarih coğrafya mualli
mi Ekrem Teziş, Haydarpaşa lisesi 
tarih coğrafya muallimliğine Hay
darpaşa lisesi fransızca muallimi 
Marko, Galatasaray lisesi fransızca 
muallimliğine yüksek iktısat ve 
t i c a r e t mektebi Fransızca 
muallimi Rıza İzzet Giiner, Haydar
paşa lisesi fransızca muallimliğine, 

Tekirdağı orta mektebi müdürü Sait 
Aykut, Eyüp orta mektebi müdür. 
lüği.ıne, Vefa lisesi riyaziye stajyeri 
Veysi Midil, Galatasaray riyaziye 
stajyerJiğine Salih Zeki Sözer, Kara
deniz Ereğlisi orta mektebi türkçe 
muallimliğine. Pertevniyal lisesi 
fransızca muallimi Nurullah Ataç, 
Gazi terbiye enstitüsü fransızca mu
allimliğine Mehpare, Üsküdar ikinci 
orta mektebi müdür muavinliğine hu 
kuk fakültesi mezunlarından Feyzi 
Gürel, Şehremini orta mektebi yar
dımcı tarih ve coğrafya muallimliği. 
ne, Pendik orta mektebi yardımcı aL 
manca muallimi Sabahat Yener, İs
tanbul kız orta mektebi almanca mu
allimliğine, üniversite kimya şubesi 
mezunlarından Rukiye Mutaf, İnönü 
kız lisesi yardımcı kimya muallimli
ğine. üniversite kimya şubesi me
zunlarından Fahir Sipahi, İstanbul 
erkek muallim mektebi fizik ve kim
ya muallimliğine, Balıkesir muallim 
mektebi riyaziye muallimi Süreyya 
Mutlu Haydarpaşa lisesi riyaziye mu 
allimli_iiine tayin edilmiştir. 

binaları tamamile tahliye etmek ola· 
caktır. 

---ıo----

G. Sarav - Pera 
Beraber:e Kaldı 
Dün akşam Galatasaray - Pera ile 

Taksim stadında hususi olarak bir 
gece maçı yaptı. Bu müsabaka bun
dan evvel yapılan bir m:ıçın re\•an~ı 
idi. Pera takımı tam kadrosi1e, buna 
mukabil Galatasaray da Cemil ve 
Salahattin eksik olarak sahaya cıktı
lar. Hakem Ahmet Ademdi. Oyun 
çok seri başladı. Karşılıklı hücumlvr. 
la geçiyordu. 

Beşinci dakikada Pernlılnr bir ~ol 
kazandılar. Bundan sonra GalatArn
raylılar mağlubiyetten kurtulmak i
rin cok canlı bir oyun oynadılar. NI-
~ . , 
hayet 36 ıncı dakikada Galntasal'ay 
beraberliği temin etti. Beş, altı dn. 
kika sonra Peralılar ikinci gollerini 
yaparak birinci devre P·~nmın 2 - 1 
lehine neticelendi. 

İkinci devre daha can1ı oldu. Ga
latasaray biribirini takip eden hü. 
cumlarla Pera kalesini tehdit ediyor. 
lardı. Ancak devre sonuna doğru be
raberliği temin eden gollerini yap
tılar ve maç ta 2 - 2 beraberlikle ne. 
ticelendi. 

Bu geceki müıabaha 
Bu akşam Taksim stadında Fener

bahçeliler Şişli takımı ile bir mi'ıs:ı.
baka yapacaklardır. Her iki takım da 
sahada tam kadrolarile yer alacakla
rı için maç enteresan olacaktır. 

TA K V I M ve HAVA 

5 EyUil 1939 
PERŞEMBE 

10 uncu ay 
Arabi· 1358 
Şaban: 21 

Giın: 31 

Güneş: 6,00 - Oğle: 
İkindi: 15.18 - Akşam. 

Yatsı: 19.17 - lmsak: 

Hızır: 153 
"iumı · 1355 

Eylül; 22 
12 O:? 
17.47 

4.21 

- Hava Vaziyeti 
Ye:tilköy Meteoroloji istasyonundan a

lman malümata göre, hava yurdun Kara
deniz kıyıları, Kocaeli, Trakya böl~elcri 
ile Egenin Şimal ktsmmda ve kısmen de 
Docu Anadoluda çok bulutlu ve mevzii ya
fışh, diğer bölgelerde bututlu geçm;1, 
rüzgarlar Cenup Doğusu ve Akdeni:ı: kı
yılarında Şimali, diğer bölgelerde Ct-nubi 
iıtikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bulutlu ~eç
miş, rüzı.ar Cenubu Garbiden ıan;v.-<le 

2 - 4 metre h1zla esmşiştir. Saat 14 t~ hı
va tazyiki 1012 milibar idi. Sühunet en 
yuksek 26.2 ve en dıi$Ük 16,0 santigrat o
larRk kavc;ledilmist1r. 
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BUGÜN f"HARP""fiKR;.U.:Ri .. 

ulh Teıebbüsii G A R P 

YCl%Cln: a,,.er RUJ? IJO(lRUL Baltık Denı·zı·nde ı· J Cephesinde İ 
lmanya tarafından yapılDlUI Nazistlerı·n ır apon ı·r K 
beklenen sulh f teıebbtisünün, 1 onuıma 

aralık, bitaraflığı iltizam etmiı H • k. E k Taburu Harp Cephesi gerilerinde, ufak 
ası dolayısiyle İtalya tarafından Grll!te I e ets• ı· ltir ıntnoda, Mş Franımıı za· 

pılacatı zannediliyordu. Fakat İ· 'S mnıy iZ 1 1 biti koaapyorlarmlf. Siz, Unıumt 
yanın bu teşebbilııe önayak olmak Servetlerı· mha Ed·ııd·ı Harpten açılmq. İçlerinden birisi, 
mediti resmen bildiriJm-Lt-..1· nt c· , - ıt:aır. Cihan Barlthule Almanlara 1 karşı 

.. no nun Berline _yaptıiı son G c h • d H 1 --o- dirifeD bir Framn sabitinin kah-
~ret netieesinde, en çok beklenen arp ep esın e ava a.. Çinliler Bir Şehir ramanJıiuMlaa ltahsetmiş. Ba men-
ınıal, İtalyanın l1llta tetebbUstlne Nazi Şefleri Sofahat labe, hayli prap )'11Varlamış .,ıan 
yak olınuı idi. Bu-lhtimalia ta- ~ B d v d H k + v k Daha Aldılar pnç Fransa ıabitlerinln milli duy-
diuk etıua.es1 herulde htr tok l~inde Yacıyorlar OZ ugun ad are e 1 O suıanm hu.btlum p1ııanc1mmı, 

sebeplere istinat edi)'or. ,. '3' Çunking, 4 (A.A.) - Chekiai A- bir tane1l: 
ir kere t-....!•te B --L1ı· . Lo dr 4 (H ··-•) t in j bildiri ' .augu re &fTIIAI ının Londn, C (Hususi) -Alman.. n a, uswu - sveç ansı yor: ''-- 8- de, demft, o preftl Fran· 

nutkunda eh9mmiyetW teba· )'a tberinde uçan :lagillz tay. (Korshobn) vapuru, odun hamuru ve _ Çin kuvvetleri Kaifangdan aonra 11a zaltlti bdar kahramanca ölmek 
ettirdlif en mflhim aokia, İqil- yarelefl Berlin ve Potsdam'a kiğıt ile yüklü olduğu halde Vilmin. Honan eyaletinin en mühim f8hri o. iaterim. Ve iaterim ki, benim mezar 
• ile FralllaJQn bugün Almanyada attıkları bej'annamelerde nazi tona giderken Sandham açıklarında Parı., 4 (A.A.) - u..mumt kartırelh lan Kailang istikametinde mukabil tapmın herine: "Vatan utnında 
nı olan rtleaa ile nQ, yapımya rüesasının harice kaçırtlıklan enternasyonal sularda bir Alman teblll ediyor: taarruza geçmiılerdir. öbntiftl.r!,, Clml..tni yusınlar! 
Nau7... Ye ita ... tar&Wı· Mrvetler hakkında Almanya ~ 1emili ~dan J$alaDJDJf, Gece uklıı ge9mlft ZwelbrUoken• Japonların anudane mukavemetine :IJdaei l'ramaa sabiti ~-
Verileeek te • Um lmü in cenup mıntaka81nda her iki taraf ta ra.ı.-... .. Çi +- k tlert ·~: mınata inanmıvaca- halkına mal6mat vermişleraı·r. ve Alman anına götürü §tür. aunoaa n ""pçu uvve 19hri -••-ve: 

1,.... ., topgu faallyetlnde bulunmuttur. t hri tml ~ 
De· j Bu be7annamelenle Von Rih- ~ Noroep1 ,.,....,,..ıli aerıın, 4 (A~.) _Garpta, larr•· a p e ye muvaffak olarak Kal. "- Bea •e... Di7e haylmmlf... 

lllOkruilerin no)dai na:un bu bentrop'ua Holanda ve İsviçre. Norveç hükiim~ Alman hükume. bruok mıntakaaında dOtmanın hafif lang şehrinin aotaıdarında cereyan Bea •e ayni kahramanhll ıHatermek 
:.:e ol~re sulh tepb· ye z milyon, Gö•la'ln 1.800.008 tinden bir nota almıştır. Bu notada, topgu faallyetl ıatıan-. edlllrae, hemen eden muharebeler neticesinde Çinli.. isterdim. Fakat Mn iaterdbn kt .... 
d lllla...UaJı; olmur için her- Almanya hallana uriee OD Norveç ticaret gemilerinin A!nıan de- hemen tam bir aUkOnet vardır. ler şebri klmile ifgal etmtf)erdlr. nim mnar tapının ..... e: "N~us 
. en en•I Alnıan1ada lalk6metin marktan fazla çl"karmata müsa. nizaltılarmın ipretlerine riayet et- Deniz harbinde, Alman detıls kuv· Çin kU'\'Vetleri şimdi Honan eya- ainaU llmutttlr!,, ctlmlealni 1az-

esl •e Yeni bir hilldUaetin q ade etmiyen Himmler'in 
800 

melerl ve muayeneden kaçmıya ça.. vetlerl 10 eylOldenberl yeniden 72 va· letinin merkezi olan Kaifenga dojra ...ıu .. ,. 
a '- lelnıeai icap eclecalrijr. 1•amamalan lüzumu bildirilmektedir. pur yakAlamıftır. Bunlardan harp ka• ilerlemektedirler. 0cladl l'num Ahitl de e m ~ ... .., • ..._ ,- bin tnplis Iİl'UIDI harice kaçır. ~ plı taııyan bir kısmı Alman llmaa· ı B" , •-L- • L- _.ıu.ı• Ol af, 

,,._. lf ltatında halUnan ri· dıklAn anlatılmış ve harice Amerikaya verilen nota larına ıetlrllmletlr. ır t1apon &uuara un ... aı al ve: 
n b:..t: b1tul e4ecelderlnl ~ s&aderilen bu senetln latitiba Danimarktqa da verildi Hongkong, 4 (A.A.) - Chekiai + ''- Dolıwa. demif, later4ha ld, 
-1lk emare ,.... ~ 1'a adamluın J.lr ıh memJe.. Kopenhagdan bildirildijine göre, rek Moselle cephesinde 24 saattenbe. jansı bildiriyor. iten de ayni bllranıanhiı sa.tere· 

ller Jlitlena hlltb ~- 'bttea 1sapua11 kmuimau U... 1ngiliz ve Fransız kara sulauıda A. rl ı.m bir sülainet vardır. En hare- Çin kuvvetleri Tavangcbvangda blle1lm. Ulda ben, maar taşanm 
~tlnnit ve • .,.. :Al- de efflll balı edllmlptr. merlkan vapurlan tarafından yapı • ketli mıntaka eski Köprünün cenu· düfman mevzilerine mrruz ederek, berine: "Millet •lranda ölmtqfflr!,, 
~ vtleude Setirmit 0Wmlu için Arnl mesele, 1tuıttn Lordlar lacak bitaraflığa mugayir hareketlere budur. Moaelle ve Sarr:e mıntakala. bir Japoıı taburunu tamamile imha dfımWiaia 1udmwm teftih eder-
W... çekileeeii •7ladi. Bıat· Kamarasında da nıftnu balı- kartı V&§ingtona bir ihtar mahiye- nna soğuk bir yaRmur y~jmıftır. tmiılerdir. • dim. 

t Ber Bitlerin, Polonya me- 10lmu1 ve Lord Neutov, beya. tinde olmak üzere Almanya tarafın. Hava faaliyeti bulutW-m pek aL Chekiang ~!~e~.de muntazam Dird .. ti l'ranm ultltl de, ayni 
~~ sonra it '9pn· natta bulunarak Alman Uderle. dan. Amerikaya gönderilen notanm çak ve rüyetin de fena olmuı doı.- Çin kıtaları butun &un Klaıbtn teb- blanmaablı ıistererek ölmek ar· 

~ek fikrinde oldaiu ve rinin nıüthit bir sefahat içinde bir smetl Danimarka Hariciye neza. yıaile durmu(tur. Havalana fenahlı rine taarruz etmlfÜ!l'CIİr. l>üfllW1 bu- ...... a)'lli tehalllde ishar etmiş: 
9 

tin IOn senelerini yuı ,...... yqathldarından bahsetmit ve retine tevcit edilınlftir. ve geceleıin pet soluk olması mu- rada bir kaç yüz kifl ve mühim mit. "- Fabt, demif, ben isterdim ki 
e IADatJa nıegul olarak seçb· Marepl Görinl'ln eakiden Ber. Roosevelt, Amerikan vapurlanna harebeleri lfkil etmektedir. tarda cephane kaybetmiftir. meur tapının üzerine: "Kanun ui-

Pllillllainıı>"!lff•tinde hulun.tulu t.cııten lin mtlzesinde bulunan bir çok muharip memleketlere ait tahtelba· Frarua lcabinainin toplantuı Honan eyaletinde llerliyen Çinli. randa öbntlftilr!,, eflmlesini yazsn· 
.. llQ._ntaıaıuıdaa aepoluan ve- nadide eserleri de saraylanna birlere yardım etmemelerini emret- Nazırlar meclisi, bu sabah Lebru. ler yeni bir muvaffakıyet .. kaunmıı- tar...,, • 

Bitle aalaplmaktadır. Fakat naklederek, hususi müzeler vO. ıniştir. nün riyuetlnde toplara••.._ ıs::;. Bask!.:,.!!,ğrıyan dupnan al'::' Dirtltbıcti ahit sus•n~a. hepsi de 
9Q'lllhl. rla hakikttea çekilmek 1 cude ı•tirdiiini siylemiıtir. I \ Konan •emisinin dier, sfyasf ve askeri vaziyet hakkın- il rfGllt ...__..ve sahada J08 6Iu ıtiderial, kemllleriııdea lnvli YQ!h 

old..Jr..._ L-LaJ 
1 

bil o . • . bırakmı..+ır. o'-- ı....a-i L • ..1 •• ı. . . .. _ ı-11. -.u - 0 0 uma e , lı -1.z al _.ı da izahat vermıştır. Lebrunun ımza- . . 9
• • .... _,..... ar-u~nna .;evırmış-

- ...... letehhtbtlnl tbhet !)tofrru. an ınaı . . . Çınliler çok miktarda cephane ve ıer. ~e Umumi Harbi de 0 . 
1e ...:ttn__ m ne· L d ela D 1 la "Gl t imindeki tn..ııız s.ına bır kaç kararname arzedılmış. bı"r ka makı"neli tüf" ek ı"ır+ı"nam et. _ _..__ Y şa 

P 
.. ~~~ •.emlnl•pall•'lh

0

arm. lauıaya On fG Om nyon r purun:e~tbm~ denizinin :nub:~ tır. BWJlann arasında Abloka Nazı. . ç. ıı• llUf >'•- aüer olan ° kır ıaçh 
.. ;:~"'--.• ------ azif lerini t . d bi k mışlerdır. Fraıws •"ti, beriae dikilen iatif-
._.t t•-• K f To...L. d n--ıı•'- bir t af d d rmın v e ayın e en r a.. B 1 t• imal. d ç· ku n ..._ ~!' tavat11uttaı1 mne- on eranSI "°.--nıyor a mu.ııı 1111 vapur ar ın an e. rarnaırte de bulunmaktadır. u eya e ın ı ın e ın v· hamklr ıöslere, sadece teheuttm et· 

h -,.. 1ebepler de balaia· lil. bir Alman harp gemisi tarafın· • • vetleri Sianıcheng ve Sisiangchen mekle cevap vermlı. Onun ıük6ta, 
_ __ ~. Londra, ' (HUIUll) - Mister Eden dan batırıldıll tahalctük •tn\lftir. Yabancılar tla l,.Pıs şehirlerini istirdat etmişlerdir. diprlerinin tecesaUsinU arttırmış. 
vJeu-·-r---- --~ ----- . v .a \, - " lemı:ıı.p.t.,, nın ~J tahli- onlııaana. alınıyOJ' J'--'-- .!..J..J~_J- vn. •• _.. .ıı--·n-...... --·•ar: 

..... Ualanaı bu fiıllfeea;. ta bulunarak, döminyon nazırlaıımn siye san~8""''-'~ ~ı . ..---- .......... n--., • ., ~ --ır. -·-wr 
devıeaı.r., ihtlllflan ve laalledl· iftirakile Londrada müşterek vazife. kendilerine taarruz eden geminin fo. Jiondrada !stihbarat Nezat"etınin H~eu, ' (A.A.) - AlılWı ajansı "-Ya sb? Sis ~e a)'IÜ ...O b-

lll-.Jeıeıt ltal leri ve umumi f li tl . tanzim· tolrafını çekmiflerdir. bllclirdiiine ıore, 28 eyl61 tarihinde bildiriyor: sanmak lıtemu 11117dlnl111 
r. ••mnnak ieap 88 ye en e. fmp'Jenpııı 91an bir ~ Jle Bir tebQe ~ Japon kıtatı Hu.. Olpn Fraw ••ICI: 

ltaı,.. ise decelı: bir konfer8D81D toplaııacajını Bir. Belıilıa f1"Pfl1'IJ lıqııı yal>a"C''•ı. -..uz~~ nan ~etlnkl tb»•Unde 42 Ç1a:a fJr. ,,_ Benee, deıitlf; ..... ...., .,.. 
teldaa Ber ha vulyette ~lr. söy!eımftir. .BrWr...ı. ".(4.A.) - UK-.•Mteı QtJder ve ordUda suba,' dallı ol8bı. kuma hilcam acterek a1t111 orta Çine .. n•na, mllletiae, kanam teravüz 
tı ı. .. 

1
_ --Un cuetelerlnbı nepi- • luk Belfika "baMl1'.ıı ~ ftpmu 1 Jeoelderdir. Maamafih yabancı lej. ait olmak o.re 14 lııkayı imha et- edllea laer Fraam. Jaatta laer insan 
~ .ıt 1M1eleleıiıa "ıulh Oralda llmaı ÇılUyor ~ya körtednde ~~lmU§tur. yonu ihdası ve orduya bol miktarda nıiştir. bina enet palı ...mbealnl h 
..... .._ topluaeak koafe\am- Riı•,. 4 (A.~:> - Oral mmtakasm- Kazanın sebebi meçhuldur. ve her istlyenin kabulü mevzmıbahis Bu habere bakllırsa, Çinliler 25 letltilmla o ~ ..wtl War kah· 

idi llle\'SQQ elaeainu anlat- da yenıden mühim miktarda elmas Garp Cephesinde 1 dejildir. Orduya bu sure~e ilk gire- bin ölü vermişler ve Japonlar 100 top nma._ •~, n blaranıaaea ii-
Jse.cli · Ba Yasi7ete ıö:re İtal)ta cevheri bulunduğu Moskovadan bil- Paris, 4 (Hususi) - Havas bildiri- cekler arasında Polonyalı t4yyaııeci- 50 ağır mitralyoz, 200 Çek mitral. 111'." 
._ ._-..eıeJeriy~e mef1U1 ola· dirilmektedir. yor: Askeri vaziyette, cerek Ren, ge. 1er vardır. yözü ve 4000 tüfek a11Dlflardır. Bu ltlhrla, ıtinila birinde, lyle 

lati .... lelena Ulliai teala - 1ı1r teeariz vuku buluna, ._ de 
..-.11aı .:!' itin ara •almak va-

1 
•J'lll kahra~Jıiı ıistereeellmden, 

hq aLunu. Ara hlaealr ve ayal derecede bllruunca llece-
~ liltJ mealaatlft bydln- timden eminim- Fakat. .. 

• olmMa ıetehMlatba. mu• • Kır NCh Fraua sabiti h •ı r'Qrı.htı.._'• .. netıeeı........_ daha Ra7G11U1 PolonJ'G7'1 miitlaWai oe Alman7f'un etmiıtlr. &lbbentrop'un, Litvanya'nın, hattl Letonya'. a, a-
--.eı. eder. Jlho taıaftH ara Klırollenize ılofra ilerleme ~ana Jıamai Yu- nın Alman ntlfmu altına ıirmesl huusundakl teklifi bt!,, taa aonra, dktta uabneia, 

P1:ae.lıın dJteı; taraftaa ._. men-. .-lavyat/tı tlerin 6ir memnııni79fle lear'flltllllJllf- de, Pollt • Blro'nun ba toplantmnda milukere " mL r..nlda sorm11flar: 
i1.1.a--_.temme air8flUlr. ..u. te- m Y:---•-·~ R nakap olunmllfhlr. atbbentıop'un teklifine söre, So•- .. _ l'abt? 
-~ Wr neticeye nı.lnmiYtt • ..__,,_., IU)'01I ,........ ,,....,.., 7et 81lsyalma llaltddald ntifas JlllBtakası ERonya •a. ._..., ldal ~ elmlealnl 

0 
etmi)"eeeji ~. elaemmi7dfe tetlıilı olunıqıor. Çiinlıii Y...-la~ dmaadaa ltafh)'aeak" Flnlaacllya'JI Dativa edecekti. tamamlam•ı: 

..... aaJh tefHMldne imala 7GllCll 6itarallıfı, onan Aonrpqnın cena6a ,.bı- Balbei ldaaov ve s~Mnla .,..... ıa .. ıtJtid.; ~- Walrat, ._,..._.... ki, 1llftlll 

~ 0laeaiı da heaU. beli; de· .; ile olalwlar laer'aralla f7i miiwebetler t..U nin lnyet alfa mmta1891 ..,....., '""' .... t9k tap-a •11• .. cfbiale)'I JWlll' 

batilllaJ etnaaini icap etti~r. R•31qı tGlllnla maele- musır davrannıqlu4ır .... ••'11•flıi"W6 ~ IU: 
~ki Ber Bitler tarafından ende t...ıiJI olanan gilpiilılerin Wri, y....,..,_ Komnetson_ Sovıet a.kJk fllol•u Hferber etmesi "- Ltell •H•lına ölmllttllrt,, 

ı.. 11o.!~4:~.!U:- aa- 1" lıonetlanı ile Romanol1- ar...,./alıi ..,..,.... emrolaamaftv. * 
6ederle, Y•oalav~ B .. Raalara .,_,.,.. :r":.ı...~~::!.:..:tel::: Roman yadaki 

Alman Ekamyetterl 
dili l7l maameledir. .... 'Wan1t ..,._,, • .,.., r.ton,_,,.. nrlhnlf elan 
Ra7tqı aiJ'Gl'et edeıa Bal•• .,. .... ..,.'.._. h9)'1t Ot tt•a ise, Alman denis kuvvetlerine kar· 
MllWlan 6iri Beltvatiı zi~ ~ ..._ y..., P -111tllllf 1th a.troı tedbiridir. Zira, Baltıkta Hl'bnt 
pılav70 naırlannılan 6irine, ft. Jloloıofan Bal- .......,. e.MW., Alman •eaı. kuvvetleri, hlttln ,.._ 
larütıın Ue y •-'->W ,,,...m. i,,i ıniiıwe6et- ::. ticaret vapurlaruwa 1e)'ribefeılal sjtçlqtirmek.. 

lerin tleotımınt tepUı etmif ve Raqamn Bolpuül 
• iefil, Panıliv 6ir A.la talrip etfilini anlatıtnf 

ue Slavların, IC--ıenisi inlai.Mr altına almıılan
nın elaemınİJ'8ffne ifaret dmif olt/afuna Onlal· 
mııtır. llıi tara/ ..._.,.,,,, 1aJnnlapwı ı.,.66a.l.n 
i/afiyatlı olomlı Oe "İre/ıf t.....ı.r 1'Üa6allnl)'Cl-
ccıitır. . 

* • l'efl_•Y. iltktı eden Lela/.i mülteciler, ~ı,,.,,,.,,,,..,., 
GaliaMalıl ttı6iı gca '=>rulannı ve Üta)IOnltıre• 
nı, talq./aanılerini taltrip eılerelr Rmlann 6an
ları ifletınelerine ıncini olmalı latetliklerini aB,,le
mifl.nlir. Petrol mem6cılcırı tla llJ'lli ıclril4e ıtıla
rip edilmi,tir. 

Btikref, t (A.A.) - "D. N. B.,, Ro
manyadakl Alman ekalliyetlerinin 
dai:nü murahham ly-...dan Hedrlch, 
s.peJdl ArJeio:r-u'yu ziyaret e
derek Romanya Almanlannın vazi
yeti haklwıda izahat vermlftlr. 

Batveld). Kalinesko'nun ekalliyet 
ter hatkmda baflamıt oldulu esse 
devam etmek h111uaundaki azmini 
teylda teminat vermiftlr. 

Muhtelif meselelerle allkadar ol· 
mak iizere Başvekil derhal tedbirler 
almlf ve Romanyadaki Alman ce
mutinln reisi l'abrttlus ile müzake
relere devam eım.t üıere en kısa 
bir müddet lçinde tamu etmekte
men.nlstni izhar etmlftlt. 



.. ALM~NY ANIN iÇYOZü· 
~ . . . . . . 

Alman Halkı Harbin 
Bittiğine inandırılmış 
A lmanyada halkın yüzde dok. 

sanı artık harbin bittiğini zan 
etmektedir. Halkın kanaatine göre, 
Polon.Ya işi bittikten sonra Fransa 
harbetmiyecektir. Nazi propagandası 
bu kanaati takviye için elinden ge
len her şeyi yapmaktadır. Fakat Al
man resmi mahafili harbin uzun sü
receğine kanidir. 

*** H alka dağıtılan son vesikalar et, 
yağ, peynir ve süt gibi gıda 

maddelerinin ne kadar azaldığını 

açıkça göstermektedir. Çünkü ilk 
günlerde adam başına verilen mik
tar azaltılmıştır. Süt yalnız annelere 
ve çocuklara verilmektedir. Yağ a
dam başına haftada 150 grama indi
rilmiştir. Et adam başına haftada bir 
cocuklara yarım kilo verilmektedir. 

*** A lmanyada, bilhassa demir ve 
çelik sanayiinde işçi buhranı 

hissedilmektedir. Berlinde çıkan Lo
kal Ançayker gazetesinde işçi aran
dığına dair ilanlar çıkmaktadır. 

*** Çocukları veya kocaları harp 
sahnelerinde ölen ana, baba

lara ve kadınlara gönderilen tezkere 
şu mealdedir: 

"Oğlunuz geri dönmiyecek. Yaşa
sın Hitler,, Bundan başka ailenin 
yas tutmaması için talimat verilmek
te ve siyah elbise giymemeleri ten
bih olunmaktadır. 

*** 
A lmanyanın Hava Nezaretinde 

vuku bulan infilak dolayısile 
bir çok tevkifler yapılmıştır. Fakat 
buna rağmen bu infilakı bir kaç in
filak daha takip etti. Tevkif olu
nanların sayısı Dtuzu geçmiştir. Hep 
si de "Siyah Cephe,, nin müess:sı 

Doktor Otto Strasse't'in taraftarla
rındandır. 

Doktor Strasser, Almanya hari -
cinde nazilHc düşmanı olan teşkilatın 
lideridir. 

*** 
A Jmanyada herkese askeri rüt-

bele gibi bir rütbe ve bir un
van verileceği Doktor Posse tara
fından ilan olunmuştur. Doktor..Pos
seye göre totaliter harpte halk sivil 
ve asker diye iki kısma ayrılmaz ve 
memleketin bütün iktısadıyatı ancak 
harp ihtiyaçlarına göre idare edilir. 

*** Doyçe Allgemene Zeytung ga-
zetesi tarafından verilen ma

lumata göre, Alman tayyarecile:i, a
tacakları bombalara isimlerini hak
kederek hiiner göstermektedirler. 

*** Folkischer Beobachter, nazi par-
tisinin gazetesidir. Bu gazete 

bolşevikliğin en müthiş hasmı idi. 

Fakat son günlerde bu gazete bir 
Sovyet sözünü kendine ~ıar edindi. 
Sovyetlerin posta kart!a;,·ı üzerine 
daima koydukları bir söz şudur: 

"Lenin yol gösterir,,. 
Folkischer Beobachter de Hitlerin 

bir resmini koyuvor ve onun altına 
şunları yazıyor: 

"Hitler yol gösterir.,, 

*** 
A imanların kömürrlen suni yağ 

yapmakta oldı.ıkla:-ı bildirili
yor. Daha evvel suni sabun ve ~uni 
boya piyasaya çıkarılmı~tır. ...... 
G arbi Almanyada mağazalar 

sabah 6 da açılmakta ve ak
şam altıya kadar açık kalmaktadır. 

Fakat mağazaların alış verişleri aza
mi saat 2 de nihayet buluyor ve a
lış verişe yarayacak bir şeyleri kal
mıyor. Mağazalar saat ikide kapan
mak istemişlerse de bu hareketten 
menolunmuslardır. 

~** 
A lmanyada sabun kıtlığı baş.. 

göstermiştir. Bir mütehassı
sın radyoda verdiği bir konferans sı
rasında şu sözleri vaziyetin hem 
ciddiyetini hem gülünç mahiyetini 
gösteriyor: 

"Traş olmak için, evvela belediye 
reisine müracaat ederek traş sabunu 
satın almıya müsaade eden bir bilet 
almak lazımdır. Devlet Jıer işimizle 
alakadar olduğu için sakallarımızı da 
ihmal etmemektedir.,, 

*** B erlin gazeteleri kadınları ta-
sarrufa davet ederek, düpe

düz eteklikler kullanmalarını ve pile 
yapmamalarını ve eski jaketlarini 
çevirerek yeni gibi kullanmalarını 

tavsiye ediyor. Bundan başka bütün 
erkeklere de ancak bir kaç çeşitlik 
elbiseler yapılması düştin.ülüyor. 

Bunlar dört renk üzere olacak ve bu 
suretle bütün siviller de üniforma 
ya gireceklerdir. 

*** A lman gazetelerinin çoğu _ ve-
sika sistemine geniş bir yer 

veriyorFrankfurter Zeytung gazetesi 
vesika usulünün uzun bir harbe dahi 
karşı gelecek surette hazrrlandığını 

söylüyor. Vesikalarla alman madde
ler un, yağ, peynir, et, süt, reçel, şe
ker ve diğer gıda maddeleridir. Hu
bubat, meyva, süt, balık, henüz ve
sikaya bağlanmamıştır. Fakat vesi. 
kalar, alınabilecek miktarın ne oldu
ğunu tesbit etmiyor. Bir Alman mü
tehassısı vaziyeti şu şekilde izah e
diyor: "Miktar meselesi mühim de. 
ğildir. Çünkü verilen maddelerde 
kafi derecede albümin, yağ, ve vita. 
minler vardır. 

Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarrıa eksiltmesi 12-10-939 perşembe 
günü saat 15 de İstanbul Tophanede İstanbul levazım ;\mirliği satınalma komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (50.610) elli bin altı yüz kırk lira, ilk teminatı 
(3782) üç bin yedi yüz seksen iki liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanun! vesikalarile heraber teldif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komi.sYona vermeler!. (251) (7658) 

* * 611 ton sömikok kömürll alınacaktır. Kapalı zartla eksiltmesi 11-10-939 çarşambı:ı 
günü saat 15 de Tophanede amirlilt safın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beher tonu 21 lira, ilk teminatı 962 lira 32 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. 
İsteklilerin kanunl vesi~alarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Ko.na vermeleri. (256) (7687) 

* * Harp akademisi için 250 ton kok: kömürü alınacaktır. Açık eklıiltmesl 11-10-939 
c:rırşamba günü saat 15.30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu 19 lira ilk temi nalı 356 lira 25 kuru~tur. ŞartnamPsl Ko. 
da görülür. İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. (257) (7695) 

lstanbul Defterdarhğından : 

Eminönünde Ahiçı>lebi mahallesinin e~ki Çobançesme yeni 
Cobansuyu sokağında kain eski 8 - 10 yeni 12 sayılı. üstünde 
üç oda bir hela ve ocaklığı altında bir mağazayı myştemil gay-

Mutıammen bedell 
Lira 

rimenkulün dörtte bir payı. 1250 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkulün hizaı:ı.nd;ıki muhammen 

satış bedeli üzerinden açık artbrma suretile mülkiyeti satılacaktır. İhale 16-10-939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Satış bedeli peşin olup mübadil 
ikinci tertip tasfiye vesikasile mahsup ettirilebilir. Taliplerin % 7,5 pey akçeleri
ni vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte defterdarlık Millt em-
lak müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (7801) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
Avrupadan dönerek mektebimize devam etmek istiyen talebelerin en geç 

20 - 10 - 939 cuma giinü akşamına kadar miiracaatları lüzumu ilan olunur. (8046) 

işin Şakası: 
TAN ::; - 10 - 939 

~---•TEKMİL lSTANBULUN ARZUSU, YERiNE GET1RILIYOR .... --
10.000 Kişinin Göremediği 

Havadislerin 
Kıymeti! Ve 

Gazete Fiyatı 

/DAMGALI KADINLAR 
B E T T 1 -15.000 kişinin Yer bulamayıp geriye döndüğü 

DAV 1 S 

BRODVAY SERENADI 
Ya.zan: Naci SADULLAH FRED ASTAIRE • GINGER ROG ERS 

J htikar~almücadele komisyonu karar 
vermış: 

On binlerce Halkın müracaat ve arzusu üzerine 
Bu senenin en güzel bu iki büyük I ilmi, bugün matinelerden itibaren 

Bir eylUI tarihinde, Alman ordularile 
birlikte eski hudutlarını aşan fiyatlar, ye
niden yerlerine döneceklermiş. Bu karara 
aykırı davrananlar, çok ağır cezalara ma
ruz bırakılacaklarmış. 

LALE SINEMASINDA 
DİKKAT: Hususi İlave: Bugünkü Ekspresle gelen en yeni METRO JURNAL'da son harp sahnelef 

bir çok zengin teferrüat. , __ 
Seanslar: Brodvay Serenadı, 2.30 - 6.15 - 10 da Damgalı Kadınlar: 4.30 - 8.15 de ,.,,, 

Acaba, bu karar karşısında, "Yeni Sa
bah., re!iklmiz ne yapacak? Zira, o da 
fiyatını arttırmış ve beş kuruşa yükselt
misti. Şimdi yeniden "Üç., kuruşa mı ine
cek dersiniz? 

Maamafih, bana kalırsa, bu refikimiz, 
kurnaz davranarak, yeniden "Ucuzlamak 

~--••••••••••••- Dünya Sinemacılıgının Şaheseri •••••••••••••"' 

MARiE ANTOiNETTE 
tan kurtulabilir. Evvela: '' 
"- Ben ihtilcar yapmadım. Benim fiya

tımı arttırışımın makul, meşru sebepleri 
var. Binaenaleyh, muhtekirlerle bir tu
tulamam!,. diyebilir . 

Dün Akşam MELEK ve i PEK Sinemalarında 
Görülmemiş ve eşsiz bir muvaffakıyet kazandı. 

Sonra, pahalıı!şmasının sebepleri~ sa
yarken, ihtikarla mücadele komisyonu a
zalarını, o zamanki hivadislerle, şimdiki 
havadisler arasında insaflı bir mukayese 
yapmıya davet edebilir. Öyle ya? Harp
ten evvelki basit havadislerle, harpten 
sonraki mühim havadisler ayni fiyata sa
tıla bilir mi? 

.. Bu Filmin 2 DEVR E ve 17 kısmı birden gösterileceğinden 
1.30 - 4 - 6.30 ve Tam 9 da 

sea ns saatlerine dikkat: 

, ..... ---------•, ı- Yann dan itibaren SAKARYA Sinemaamda 
ANA KALBİ 

Mesela o zamanlar, alelade bir otomobil 
kazası oluyor, ve bir insan ölüyordu. Hal
buki şimdi, ortaya çıkan zırhlı otomobil
ler, bir insan değil, bir millet çiğniyorlar: 
Yani, havadislerin sermayesi yükseldi. 

Maamafih, "Yeni Sabah., refikimiz, faz
la telaşa düşmesin: Zira eski hadlerine 
indirilecek olan rakamlar, daha ziyade gı
da maddelerinin fiyatlarıdır. Bu itibarla, 
bu işin ucu "Yeni Sabah., refikimize do
kunmaz: Zira o, yenilir yutulur sey de
ğildir! 

BİR SEYAHAT D ün, Taks~den otob~se binecek ol-

dum: Benım basamaga adımımı at
mamla, otobüsün hareket etmesi bir oldu. 
Biletçi bir kolumdan, kontrolör öteki 
kolumdan kavrayıp, beni içeri atmasalar
dı, eski seccade gibi kaldırıma serilecek
tim. Bir yere yerleşip etrafıma bakınca, 

bütün yolcuların yüzlerini sapsarı bul
dum: Hepsi de, münasip bir yere sımsıkı 
tutunmuşlar, zorla tayyareye bindirilmiş 

evhamlı ve korkak vatandaşlar gibi, titri
yorlardı. Kimse inmeğe cesaret edemiyor
du: Zira inmek istiyenler, tıpkı, batmak
tan kurtulmıya çalışan bir gemiden de
nize fırlatılan fazla eşyalar gibi kaldırı
ma atılıyorlardı. Bilyük bir telaş ve ace
leyle yapılan bu ameliye esnasında otobüs 
tamamen durduruımadıgı ıçın, inenler, 
Arafat müminleri tibl, açıkta ı;ecdeye va
rıyorlardı. Bir ar:ılık, şoförle biletçinin 
müşterek gayretlerine rağmen, arkamız

daki otobüs önümüze geçince, is büsbü
tün kızıştı: Birdenbire, damarına basan 
düşmanına saldıran bir deli gibi hızlanan 
otobüs, ipini koparmış adın bir boğa hır
siyle ileriye atıldı: İnsanlar kaçıştılar, 
taksiler yol verdiler, tramvaylar apışıp 

kaldılar, apartımanlar titreştiler ve bizim 
otobüs seyyar bir zelzele gibi, etrafa deh
şet saçarak hızını arttırdı. Hatta, çanları
nı şangırdata şangırdata gelen "Can kur
tarım,, arabası bile, manzaramızdan ür
küp bir kenra sindi: Ve biz, Bankalar 
caddesinden, kırk ikilik top mermisi gibi 
geçip, Karaköyr saatinin dibinde, biraz ev
vel önümüze geçen otobüse yetiştik. Ve 
arkada bıraktığımız otobüsü, ta Fathe ka
dar, bir daha önümüze geçirmedik. Fatih
te, biçare yolcular, otobüsten, yangına tu
tulmuş ahşap bir evden kaçar gibi indiler. 
Ben inerken, biletçiye balxtım. O, benimle 
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GEORGES OHNET 'nin 
p.heaerinden 

Büro Nakli 
Matbaa İşçileri Birliiinden: Cemiyet 

Merkezi Ankara Caddesinde Adalet ha
nının 3 iincü katında 20 numaraya nakle-
dilmiştir. * 

Uzun seneler Türk Matbuatına hizmet 
ederek bugÜn çalrşamryacak dereced~ ih~i
yar, hasta ve malftl kalan Matbaa İşçileri 
menfaatine her sene olduğu gibi bu sene 
de çok zarif bir şekilde drvar takvimi neş
redilmiştir. Resmi ve hususi müessesf'lere 
ihtiyaçları için tercihan bu takviml~rden 
satın almalarını' tavsiye ederiz. 

--o--
Halkevi Dersleri 

Kadrköy Halkevinden: Halkeviınizde 
teşkil edilecek Orkestraya iştirak etmek 
istiyenlerle ve ayrıca keman dersi almak 
istiyenlerin müracaatları. 

* İngilizce, Almanca, Fransızca Lisan 
derslerine yazılmak istiyenlerin iki adet 
Fotoğraflarilc İdare memurluğuna müra
caatları. 

Kurtufu§ Bayramı 
Şiısli HaJkevinden: İstanbulun Kurtu

tuq L~r•-~ .. ı.u. .utıu~.,c.LCl.İ)'.IC: \..Uma CUnU 

akııamr saat 21 de evimizde bir konferans 
verilecek ve Evimiz cazrnm iııtirakile bir 
de çaylı dans tertip olunacaktrr. Daveti
yeler Halkevi Bürosunda tevzi olunmak
tad1r. 

göz göze gelince, sırıttı. Rakibinin sır

tını yere yapıştınp minderden inen bir 
pehlivan gibi kabardı ve: 

"- Gördünüz mü? Dedi... Biz.im oto
büs kazandı!,, 

Halbuki, biçare biletçi, yanılıyordu: 

Zira bu yarışta onun otobi.\sü kazanma
mış, bilakis. benimle birlikte - bir daha 
otobüse binmeğe tövbe diyen - tam on 
!':ekiz müşteri kaybetmişti. Ben uzakla
şırken, yeni bir yarısa girmeğe hazırla
nan diğer bir otobüsün biletçisi bağırı
yordu: 
"- Haydi Bayım.. "Kurtuluş!..,, 

Yaya dönmeyi tercih eder.ek içimden: 
"- Sen, dedim, kime yutturuyorsun? 

Otobüse binenlere "Kurtuluş,. var mı? 

6 Tornacı İle 6 Tesviyeci Aranıyor. 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
Ereğli Bez fabrikası atölyesi~de çalıştırılmak üzere 6 tornacı ile 

6 tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin bilimtihan ehliyetlerini is. 
pat etmek şeraiti anlamak üzere Bakırköy Bez Fabrikasına müraca-

atları. 
, ________________________ _, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llanlari 
/ 

Cinai Miktarı Muh. bedeli 
Lira Kr~ 

% 7,5 t eminat 
Lira Kr,. 

Ekalltmenln 
ıekll saati 

Muhtelif eb'atta) 
8,040 M3 tahta) 10 adet 365 37 27 40 Açık eksiltme 16 

ve kontrplak ) 
I - Ebz'at listesi mucibince miktarı yukarda yazılı muhtelif cins tahta ve kon-

trplftk açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati hizasında yazılıdır. 
III- Şartname 9 - X - 939 pazartesi günü saat 16 da Kabatasta levazım ve mü

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

larlle birlikte mezkur komisyona gelmeleı·i tlAn olunur. . "8013,, 

lstanbul Orman Çevir9e Müdürlüğünden : 
1 - Orman Umum müdürlüğü için şartname ve nümunesl veçhile 1000 adet 

devlet orman çekici ile 1500 adet orman çekici kapalı zarf usuile münakasaya va

zedilmiştir. 
2 - Mezkur çekiı:lerin" muhammen fiyatı cem'an (24000) liradır. 

3 - Eksiltme 939 birinciteşrin 17 nci salı günü saat 15 de İstanbul orman çe
virge müdürlüğü odasında :ırapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1800) liradır, 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge mUdürlüğünde görüle-

bileceği. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma ve eksiltme kanununa 

tevfikan ihtisas vesikası ve bu gibi işlerin tamam yapmış olduğuna ve bu işe gi
rebileceklerine dair vesika ve ticaret od ası vesikasının ibrazı. 

7 - Teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar getirecekleri. (8012) 

Asrın Musiki fevkaladeliği ... Fransızc sözlü 

BUYUK CAZ 
Şaheseri başlıyor: Baş Rollerde: 

F AY E ve T Y R O N E P O W E R 111 

lst~nbul Belediyesi ilanla 

BELEDİYENİN DAVETi 
İstanbulun Kurtuluş Yıldönümü kutlulama merasimine iştirak edece1< 

alay birinci Teşrinin 6 ıncı günü saat 9 da Sıtltanahmet meydanında toplSJ 
saat 10,30 hareket ederek Taksim meydanına gidecektir. 

Bu törende bulunmak üzere htanrulda bulunan Mebuslar, Şehir mecW 
lan, Süel generaller ve Üstbaylar, Adliye ve Mülkiye rüesası, Belediye t 
ıtatbu.at mümessilleri, Siyasal parti başkanları, Hayır ve meslek cemiyetle! 
kanları, Bankalar Direktörleri ve imtiyazlı şirketler, Ticaret odası heyetleri 
nat cemiyetleri Reislerinin Taksimde hazırlarunıs olan tribünü te:ırilleri 
• lunur. 

il 

Elbise: 
Jaket atay, Silindir sapka. (8071) 

' * * Karaağaç müessesatı soğukhava 111ahzenleri Kamyonları için lüzumu olıı 
litre benzin 2490 numııralı kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına göre 
lıkla mübayaa edilecektir. İhale 9 - 10 - 939 Pazartesi günü saat 14 de daiıl 
cümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 1200 lira ve ilk teminat 90 liradır· 
name Zabıt ve MuamelAt müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk tr 

makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende ~ ı 
maları. r.ıtnnın ~ -

4. cü icra Memurluğundan.: 
GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Galatada Bere!C 
mahallesinde Zürefa ve Patrik sokağında eski 2 yeni 2 ve 2/1 kapı No. ıu 
tamamen bir tarafı Patrik sokağı, bir tarafı Raif hane ve bahçesi ark8~ 
dükkanları cephesi Zürefa sokağı ile mahduttur. 
Evsafı: 

Zürefa sokağında 2/1 No.lu kapıdan girildi 'nde zemini kısmen mermer { 
men çimento döşemeli kuyuyu havi bir taşlık üzerinde bir oda ve Alageyik sd 
da 2 No.lu kısma açılan kapı. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir hela. 
İkinci kat: Bir sofa i.iıerinde bir heli\, dört odadan ibarettir. Bu kısırrı 

mahiye icar getirmektedir. Ayni çatı altında kapıları Ztirefa ve yeni Alage. 
kağında 2 ve 2/1 No. lu bölük zemini taş döşeli üstü açık bir avludan gi'ı'l 
mini malta döşeli adi ocaklı bir mutfak, bir oda ve bir koridor Uz.erinde r 
dan ibaret olup koridordan inilir yeniden taksimatı yapılan zemin kat me1 

ya~ılan zemin kat mevcuttur. 
Birinci kat: Bir koridor üzerinde üç oda mevcuttur. Bu kıı:mın dahilindt 

mı yeniden tadil ve kısmen de tamir edilmektedir. Ve tamamen ahliaptır. ' 
de elektrik ve terkos teııisatı vardır. 

Mesahası: Tamamı 221 m~!:e M. olup bundan 150 metre murabbaı binli 
tebaki kısmı üstü açık avludur. 

Takdir olunan kıymeti: Tamamına 4000 dört bin lira takdir oTunmustuf 
l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 15-10-939 tarihinden 1 

937/1897 No. ile İstanbul Dördilncü icra dairesinin muayyen numarıısında lı' 
görebilmesi için açıktır. İ!Anda yazılı olanlardan fazla mallı mat almak istl 
işbu şartnameye ve 937/1897 dosya numarasile memuriyetimize müracaat 
dir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymelln yüzde 7,5 nisbetirı 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124)• 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahi( 
gayri menkul üzerindeki haklarını, husu~ııe faiz ve ma!':rafa dair olan ıdıl 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mi'~bitelerllP birlikte 
riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hal de haklan tapu sicili ile sabit 
ça satış bedelinin paylaşmasından hariç k ıılırlnr. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
ve lilzumlu malumat alını~ ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
~~ . 

5 - Gayri menkul 6 - 11 - 1939 tarihin de pazartesi günii ııaat 14 den 16 

dar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 
maz veya satış isteyenin alacağına ri.içha nı olan diğer alacaklılar bulunul' 
del bunla~ın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuunda1\ 

çıkmazsa en çok arttıranın taahhü@ıü baki kalmak üzere arttırma Hl ııtln dB 
dit edilerek 21-11-939 tarihinde Salı gtlnü ~aat 14 den 16 ya kader t~tanbl' 
düncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin nlııcağırı9 

olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacııklıırı mccJ 
fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
ihale yapılmaz. Ve satış talebi dii!>er. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu nan kim~e derhal veya verile!l 
içinde parayı verme1.se ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel e!1 

teklifte bulunan kimse arıetmiş olduğu bedelle almağa razı olursn ona, r5 

veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en c0~ 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve s:eçen ~ünler icin yüzde 5 den 11 

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memul'iyet1rı1 

cıdan tahsil olunur. (Madde: 133). !! 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 'l 

llk vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. _..../, 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden müte\ !" 
lediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp orttırrıı9 ıııJ 
den te~zil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarlht tstaJ1 t 
dilncü icra memurluğu odasında işbu illl.n ve gösterilen arttırma şartnıııtl 
sinde satılacaitı i15n olunur. ~ 

Üniversite Tıp Fakültesi Dekanhğından : ı: 
Aşağıda adları yazılı klinik ve Diş tababeti okulunda açık aslstııı111 

ğundıın talip olanların dekanlığa müracaat etmeleri ilan olunur. 1 
Çocuk hastalıkları ve bakım klinl~i asistanlığı Diştababeti okulu pro 

tan lığı. (8035) 
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Milletlerarası posta ittihadına dah 
olmıyan memleketler için abo 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16 9, 
3•11 liradır. Abone bedeli peşi~d 
Adres değiştirmek 25 kuruştu 
Cevap için mektuplara 10 k:urusluk 

ır. 

r. 

Pul ilhesi IAzımdır. 

GÜNQN MESELELER 

Mücadele 
Niyetini 
Müideleyen 
Bir Karar 

-

1 

TAN 

Eski 1.ngiliz Başvekili Lloyd George, bu makalesinde Polonya harbine tekaddüm eden vaziyet 
ile bu muharebenin geçirdiği safahatı tahlfl ettikten sonra Sovyetlerin, Lehistanın taksimin• 
den evvel ve sonra oynadıkları rolleri tebarüz ettirmekte ve bugünkü vaziyeti anlatmaktaClır. 

Stat • ın 
p olonyanın muntazam muka· 

vemeti, Rus kıtalarının hu
dudu geçmelerinden evvel, • Baş.. 
vekilin dediği gibi - kırılmıştı. Za
ten Polonya, ta başlangıçtanberi 
harp etmek fırsatını bulamamıştı. 
Bu betbaht memleketin ufukları, 
Polonyanın kuvvetlerinden kemi
yetçe de, keyfiyetçe de on misP 
üstün tayyare filoları tarafından 
harbin ilk 2 gününde fethoıunmuş, 
Polonya toprakları da mukave
metsiz binlerce canavar tank tara
fından istila edilmişti. 

o o o 

Ne Yapacak·? 
Yazan: 

Lloyd George 
lngilterenin Eski Başvekillerinden 

' 
yet birliğinin bölünmez bir par
çasıdır. Versailles muahedesi de 
Pilsudskinin istila hareketini tam· 
mamıştı. 

Ayni mülahazalar Vilno hakkın
da da varittir.Çünkü burası da Mil
letler Cemiyetinin protestosuna 
rağmen, Pilsudski tarafından ilhak 
olunmuştu. 

nu-J htikarJa n:'~cadele komisyo Romanyaya kaçan sınıf hüku
meti, askerlerin mukavemet gös
termek üzere durabilecekleri si
perler kazmayı evvelden düşünme 
miş olduğu için istila ordusu, is
tilayı durdurınıya hazırlanmıyan 
memleketi kolayca çiğneyin geç _ 
mek imkanını bulmuştur. • 

Sinyor Mussolininin fikirleri
ne tercüman olmakla ma

ruf olan Sinyor Gayda, Rusyanın 
halis bir Lehistan teşkiline taraf
tar olduğunu ve bu Lehistanın 
Rus • Alman himayesi altında yaşı
yacağını anlatıyor. un· nun verdıgı karara göre, b 

datt sonra bütün fiyatlar 31 Ağu 
tarihindeki, -yani ha:bin başl 
§tndan bir eün evvelki- norm 

stos 
ayı· 

al 
hadlerine indirilecektir. 

. İht!karla mücadele niyetinin c 
dıyetini ınüjdeliyen bu kararı ün 
dolu b' t kd' ' 

id· 
ıit 

.. ır a ~rle karşılamam 

mumk.ün değildir. İhtikarla müca 
le yolunda, ayni tedbir bundan 

ak 
de-
iki 

hafta k d ' a ar evvel Bulgar komşular ı· 
ün, hllz taufından da alınmıştı. Bug 

Bulgaristanda, bu karara muh 
~avrananlar hakkında, ürkütücü 
şıddet gösterilmektedir. Bu emre 
kın hareket eden bir çok mağaza 
~erhal kapatılmış, ve sahipleri, 
ınşaatında kullanılmak tanzifat 
lerinde çalıştırılmak, h~tti tas kı 
mak gibi ağır hizmetler gö~ını 

alil 
bir 
ay-
Ia:r 
yol 
iş· 

r-
ye 

mahköın edilmişlerdir. 
Bugün Bulgaristanda, bu ağır c 

~yı çekınekte olan bir çok bilyı 
tuccarlar vardır. Ve bunların va 
yetleri, ihtikar niyetlerini ö r 
ttı.üessir b" 'b n ıy 

e· 
'ik 
zi-
en 
kil ırer ı ret nıanzarası teş 

etmektedir. 

tik~undan da anlaş1lmaktad1r ki i 
a .• 1 ' h· 
n on eınek için, sözde kalan k 

·~M' veırme ki.U-tleğildir. Tutb 
~~~ ehemmiyet verilmiyen en b 
~ ararlar, tatbik olunan en k 

a·· 
i· 
ii-

k
çukd kararlardan bile tesirsizdir. Al 

a arlar · ok . ' verınış bulundukları 
ç yerınde kararın tatbik" -' 
ayn· 'dd' ınue 

t cı ıyeti gösterirlerse, ihtika 

J~a~andaşları ürküten bir tehlike h 
ını almak • t"d d b ıs 1 a ını tamnmen ka 
ede~. Aksi takdirde ise, böyle b 

tedbır alınnı asına karar vermek 
vermemek arasında bittab' h' b 

i.i. 

" a-
bu 
de 
r, 
a· 
y-
ir 
le 
ir fark k l . ı ıç 

l'ihi .~ ~az. Basıt, hatta lüzumsu 
ı gorunen bu işareti ehemmiye 

z 
t· 

e Yapınak }" uzumunu duyusumu 
maalesef ·1 . 

z, 
b ' verı mış bulunan mümas 
i~r kararların tatbikat saltasınd 
"' asıknı muhtelif vesilelerle acı d 

j) 

a 

.,ara .. .. u-
E~ gormuş olmamızdandu. 

e, cidd~er bu seferki karar, dikkati 
detı ıyetle, ısrarla, sabırla, hatta ~id -
tik

" e tatbik olunduğu takdirde - ih -ar şeyt ' 
ıu d 

anı, her mağaza cameka 
rı a il n. .' nı stebzi bir rakam kıyafet 

. 
i-

e gı:rip v suratımıza sıntamıyacak 

d~li ~rkanıızdan o zehirli ve ırata] ' 
ı nı ç k ~ 

h ,, 1 aranuyacaktır. Fakat, h 
ayatı Ve ""h" tna ınu .tm mevzuda, unutul 
rnası Iaz I . 

h 
u 
. 

i-ze d.. ını ge en hır nokta da b 
kanııuşen vazifedir. Alakadar mı:ı 
tah arı ve memurları, bu gizli, kiis 

' Ve kork d 

. 
-

nız hır kın unç ii.şmanla yapyal 
Ye sey·a . ak, ve bu zorlu mücadele 

ırcı kalmak b' . .. 
ticeler b • ızı, musbet ne 

. 
-

-rrıen mah ekl,cmek ümidinden tama 
ancak t ru'? bırakır: Zira ihtikar 

anı hır itt"f k · · nebil .. . . ı a ve ıtımatla ye 
' . 

ecegınıız bir d .. 
bar1a, aldatrlnı uşmandır, bu iti 
ıldatıhn .. aınıya dikkat etmek 

-
' ca musarnah k" mak ve ın" . a ar davrannıa 

, uc:rıın· l 
vermiye Ü l a akadarlara haber 

-
Şenrnernek t b. l .. -§en bir vazif d' e, ız ere du 

karşıı:ıında Ja~a;~ Bu kabil hadiseler 
rin cüru" . kalmak, muhteki -

m şerıkliğ' i -ten farklı h' h ın kabul etmek 
Pimiz h ır .. areket sayılamaz. He· 

' er rnuessese . 
lıcı gibi de ... 

1 
Ye, sade hırer a-

d 'k gı ' her rakam .. l . 
ı katle d'k a ~oz ermı 

gibi gir ~ en fahri birer müfettiş 
" nıe ınechuriyetindeviz· 
- Adanı sen d El' • .. 

riyle u ~ e... ın ınuhteki-

Y
J graşrnak bana rnı dü:o;tü~ D' 
P geçnıek h ~ · .,, •

men h ' mu tekire meydanı he· 
hıalı' g~mten boş bırakmaktır. Bu ih-

os erd·... • 
kend" . ıgımız takdirde, yarın 

ınıızde ugr~ a..,. b'I .. . . yu'- ' o3 a ı ecegımız bü-
~ zarıırları b b k•• h n esa ını sormak hak-

Jngiltere hükumetinin Polon. 
ya hazırlıklarilc alfıkadar 

olmaması, ona garanti vermeden 
önce bu hazırlıkların mahiyetini 
anlamaması hayrete değer bir hadi· 
sedir. 

Polonyada dahi bir askerin or
taya çıkarak kati mağlubiyetin ö. 
nüne geçmesini umuyordum. F::!
kat Varşovanın müdafaaı.ında hile 
temayüz eden şahsiyet ancalc bir 
sivil adamdı. O da şehrin belediye 
reisi Starzinski'dir. 

Onun memleketten kaçan cüm· 
hurreisi tarafından gönderilen ve
da mesajına verdiği cevap, yeis an. 
larında söylenen sözlerin en he. 
yecan verenlerinden biridir. Bu a· 
teşli cev;ı.bın bir kaç satırını nak4 
!ediyorum: 

"Damlarımız gerçi baıımızın ü. 
zerine yıkılıyor. Kiliselerimiz ve 
mukaddes abidelerimiz biribirf ar. 
dınca mahvoluyor, kadınlarımız ve 
çocuklarımızın binlercesi öldürül
müş bulunuyor, fakat harbe devam 
edeceğiz, fedakarlıklarımızın boşa 

gitmiyeceğine ve kanımızın ha
yasız istilaya dayanan zafer karşı
sında daha ağır basacağına inanı. 
yoruz. Sizi her nerede iseniz se
1 amlıyoruz ve yaşasın Polonya di-. 
yoruz.,, 

p olonya mukavemetinin sü
ratle yıkılışı, Polonya hü. 

kumetinin ihtiyatsızlığı yüzünden 
se de bu mesuliyetin büyük bir 
kısmı da müttefiklere aittir. 
i 

a 
Polonya.ya verilen garantimiz, 

ylarca mukaddem verilmiş bu
unduğundan hiç olmazsa üç yıl sü
ecek bir harbe girmiş bulunuyo· 
uz. Buna rağmen, müttefikimizin 
ksikliklerini tamamlamak için hiç 
ir şey yapmadık. Onlar bizden pa
a istiyerek levazım almak iste • 

1 
r 
r 
e 
b 
r 

g 
ı· 

is 

dikçe Sir John Simon işi aylarca 
eciktirdi ve en sonunda bir gün· 
tik masrafa karşı gel-emiyecek bir 
tikraz temin etti. 

Nihayet harp başladığı ve Al· 
ın 

g 

v 

r 
e 

an orduları Polonya topraklarına 

ırdiği zaman iki gün, bir karar 

eremedik ve karar verdikten son

a Alman taarruzu üzerinde teı:ir 
decek bir şey yapamadık. 

Ne mi yapabilirdik? 
Havadan mukabil taarruza 

çerek müttefiklerimize yardım 
debilirdik. Çünkü Almanlarlı'l fa. 

ge 
e 
ik 
ha 

hava kuvvetleri Polonya!ılarm 
reketlerini körletmiş ve felce uğ
tmıştır. ra 

İngiltere ile Fransanın hava 
k 
ke 

uvvetleri, Alman sanayi mer
zlerine hücum etseyii Almanları 
rilemiye mecbur eder ve Alman 
mandasını tayyare kuvvetle_ 

ge 
ku 
ri ni garbe çekmek lüzumunu anla

dı. tır 

Polonya bu sayede bir nefes a-

riye 
yu 
fark 
mu 
dan .... ulama B 

rnenıek . t' yız. u hakkı kaybet· 

tindeyiz ki, suiistimallere göz 
mmak, suiistimal yapmaktan çok 

h bir hareket değildir. Eğer, 

htekirin ciirmiine farkına varına· 
ortak olmak gafletini göster

istemiyorsak, "açık göz,, lere 
şı "gözü a('ık,, davranalım! 

mek 
ıs ıyorsak, inanmak nıe.cbu- kar 

ı' 
S TA Ll N 

lır ve Jrendini derleyip toplamıya 
imkan bulurdu. 

Rus müdahalesine gelince, ev. 
vela bu müdahalenin kime karşı 
yapıldığını anlamak lazımdır. Me
sele hakkında bir sürü mütalealar 
ileri sürülüyor. İlk önce bunu, Po
lonyanın sırtına sokulmuş bir han
çer sayanlar bulundu ve Stalin, 
diğer bir canavarın öldürdüğii bir 
avın leşine konan bir sırtlan gibi 
gösterildi. 

Yalnız Bernard Shav bu müta. 
lealara iştirak etmemiş ve Rusla
rın müdahale etmekle "Almanlara 
artık yeter!,, dediklerini anlatmış· 
tı. 

Rusların Polonyarla işgal et.. 
tikleri Beyaz Rusya, Po -

lonyalılar tarafından 1920 harbi 
sırasında istila edilmiştir. Leh Uk
raynası 1919 da silah kuvvetile 
Polonya tarafından ilhak edilmiş, 
ve o zaman Ukraynalılar müsellah 
mukabelede bulunmuşlardı. 

1919 da Pariste toplanan mütte
fikler konseyi Mareşal Pilsudski'. 
nin bu havaliyi zorla ilha&: etme. 
sini protesto etmişti. 

O halde Ruslar, hakikaten Leh
lilere ait olan bir karış toprağı al
mıyorlar. 

Ukraynalıların çoğu Rusyadachr
lar ve Ukrayna cümhuriyeti, Sov. 

1f119 .. llltl.,..... ........ ....,,.9J1 ....... !NMll~, 
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FINDIKLA CEVİZiN FARKI 
Geçen gün Tan yazıyordu: Eylilliin 

23 üne kadar Trabzondan yabancı li.. 
manlara şu kadar çuval fındık içi, şu ka. 
dar çuval da kabuklu fındık gönderil -
miş... Karadeniz uşakları olan yurttaş
larımızın (buradaki uşak tabirinin ço -
cuk demek olduğunu tabii bilirsiniz) 
"Mal mal funduk!., demelerindeki haki
katin bir kere daha meydana çıkmasın
dan elbette memnun olmuşsunuzdur. 

Fakat, bizden mal alan yabancıların 
cevizin yemişinden ziyade kütüğilne rağ
bet ettikleri halde fındığın yemişini ter
cih etmelerine sebep ne olduğunu, biL 
mem, hiç düşündünüz mü? Vikıi cevi. 
zin kütüğü pek makbul bir tahtadır ama, 
onun yemişi de lezzetli bir ırıdadır. Hat. 
ta bizde bir c;ok kimseler ekmeğe katık 
olarak birini ötekine tercih edenlere bir 
şey denilemez. Ancak ikisi de gıda ola
rak mukayese edilince fındık cevizden 
üstün çıkar. 

Bir kere beslemek bakımından: İki
sinin de kurusunda albümin hemen he_ 
men ayni nisbette ise de cevizin yağı 
yüzde 50, fındıktaki 60 nisbetindedir. 
Yağ insana en çok kalori verdiğinden 
fındık daha iyi besler demektir. Unlu 
maddeler cevi7.de yfüı:de 20 olduğundan 
baklavaya ceviz içi daha yakışırsa da 
fındıktakinin yüzde 15 olması da büyük 
bir eksiklik değildir. 

Haznn bakımından, cevizin yağı ça. 
buk acıdığı için, insanın ağzını, boğazı.. 
nr ve midesini yakar, güç hazmedilir. 
Halbuki fındığın yağı daha geç acıdı • 
imdan çabuk hazmolunur. 

Fmdriın cevize üstün olması en zi. 
yade madenleri cihetindendir. Cevizde 
fosfor yüzde 500 miligram nisbetinde 
çokça iıe de kireci UZ olduğundan iki. 

sinin arasındaki nisbet ancak 0,15 olur. 
Halbuki fındığın 'fosforu 3fJO olmakla 
beraber kireci 200 miligram olduğundan 
nisbet 0,66 çıkar. Bu iki madenin ara • 
sındaki nisbet 1 adedine ne kadar yakın 
olursa ikisinden de istifade o kadar çok_ 
olduğundan kemikler için fındık ceviz -
den dört misli daha faydalı demektir. 
Çelik de çevizdekinden yüzde hemen bir 
miligram kadar fazladır. Gerçi iyot ce
vizde bulunduğu halde fındıkta hiç yok_ 
tur. Bayanların taze cevizi taze fındığa 
tercih etmeleri belki bundan ileri gelir. 
İyot madeni tiroit guddesi vasıtası ile 
kadınları güzelleştirir. 

Ancak, cevizin madenleri hepsi bir 
araya gelince ona büyük bir kusur ve • 
rirler. Bu kusur, bütün yemişlerin ara_ 
ıında, yalnız cevizde bulunur. Ondan 
başka yemişlerin hepsi insanm kanma 
ve sulu maddelerine alkalenlik verdikte.. 
ri halde yalnız ceviz yüzde 11 derece 
de ekşilik verir. Halbuki fındık yüzde 
7,53 derecede alkalendir. Ekmek de yüz. 
de 7,5 derecede ekşilik verdiiinden ce_ 
vizle ekmek yemek kanın ekşiliğini art_ 
tımıak olur ... Sekerli h'astaların en ziya. 
de çekinecekleri şey kanda ekşiliği art
tırmak olduiundan onlara ceviz hiç de 
iyi bir şey değildir. 

Vitaminler cihetinden de frndık ce
vizden üstündür. A vitamininden ikisin 
de de hiç bulunmazsa da sinirlere lü: 
zumlu Bl den cevizde 150, fındıkta ZOO 
ölçü, beslenmiye lüzumlu B z den ce. 
vizde 230, fındıkta 270 ölçü vardır. C vi. 
tamininden cevizde 30, fındıkta ıs mili
gram bulunursa da fındığın taxesinde bu 
vitamin 50 miligrama kadar çıkar. De _ 
mek ki kemiklerle dişlerin sağlamlığı 
için taze fındık cevizden yine daha fay. 
dalıdır. 

Stalinin Her Hitlere bunu ka· 
bul ettirıniye muvaffak olup olmı
yacağını göreceğiz . 

Yoksa, Rusyanın, Polonya iş· 

galini kolaylaştırmak için 4 mil. 
yon askeri seferber etmesine lüzum 
yoktu. Hakikatte bu seferberliğin 
hedefi Polonya değil, Almanya i· 
di. 

Bu münasebetle Locd Balfur'un 
1916 da yazdığı bir vesikadan bir 
kaç satırı nakledebiliriz. Lord Bal. 
fur diyor ki: 

"Almanya, Rusya tarafından vu
ku bulacak her tazyikten vareste 
kalır ve bütün kuvvetini garpteki 
ihtiraslarını tatmin için kullanırsa 
belki de bu yüzden zarara uğrıya. 
cak olanlar, İngilizlerle Fransızlar
dır. 

Rusyanın garpteki komşusundan 
ayrılması onun İngiltereyi rahatsız 
etmiyecek bir şekilde Uz.ı.k şark iş
lerile meşgul olmasını temin et
mez. Rusya, Asyalı bir devlet ye
rine ne kadar Avrupalı bir devlet 
olursa her taraf için daha iyi o.. 
lur.,, 

A lmanya ile Ruşysnın bir hu
dut hattı çizmeieri onların 

Polonyayı taksim ettiklerine dela
let etmez. Belki onların Polonya
nın muvakkat işgali için hudut tayin 
ettiklerini de ifade eder. Neticenin 
ne olacağı ise bilahare takarrür e. 
decektir. 

O halde Polonyanm bir ganimet 
malı gibi parçalandığını söylemıye 
imkan yoktur. Çünkü Rusya ile 
Almanyanın Varşovayı kendi ara· 
larında paylaşmalarına ve biı·inin 
Vistülün sağında, ötekinin solunda 
yerleşmesine ve bunu daimi hudut 
olarak kabul etmeleri::-ıe imkan yok. 
tur. Biribirine esaslı bir surette 
zıt olan iki devletin biribirine karsı 
bu vaziyeti almalarına imkan yok~ 
tur. 

* Haftanın diğer mühim bir ha-
disesi, Amerikada silah am· 

bargosunun kaldırılması için Mis. 
ter Roosevelt'in yaptığı teşebbüstür. 
Bu teşebbüsün muvaffakıyeti, har
bin neticesi üzerinde müessir olur. 
O halde İngiltereye düşen şey, ti. 
caret yollarının serbestliğini temin 
etmektir. 

Hitler, Almanyanın masun ka
lacağı bir silahtan bahsetmişti. Bu. 
nun ne olduğunu ancak tahmin e
debiliriz. Onun bütün İngiliz ge
milerine ve limanlarına hava yo
luyla toptan bir taarruza geçmesi 
muhtemeldir. 

Fakat tayyare kuvvetlerinin, tay. 

yare dafii toplarla ve tayyarelerle 

mücehhez gemilere karşı müessir 

olduğunu sanmıyorum. Her halde 

İngiltere bahriyesi buna göre ha

zırlanmış olacaktır. 

Balkan Oyunları 
Atina, 4 (A.A.) - Balkan atletizm 

kongresi, dün ilk içtimaını yapmış, 
ve Kiorp Balkan oyunlarını'l orga_ 
nizasyonuna Türkiyeyi memur et
miştir. Balkan atletizm müsabakala
rına devam edilmektedi:r. Dekatlon 
müsabakalarının ilk günü neticesi 
şudur: Lekatsas Yunan 2350 puvan 
Nikio Yugoslav 3179 uuvan, Klina~ 
Yugoslav 165 puvan. Bugüne kadar 
umumi tasnü: 1 - Yunanistan 26 
2 - Yugoslavya 20, 3 _ Ronıany~ 
19, 4 - Türkiye 14. 

s 

m\l:m1m 
Sulh Blöfü 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

K aç gündür gazeteler "sulh taar· 
ruzu,, ,diye Almanlarla Sovyet

lerin verdiği karardan, Kont Ciano'· 
nun Ribbentropla yaptığı mülakat
tan, ve netice olarak ta bu devletle· 
rin müşterek sulh teşebbüslerinden 
bahsediyorlar. 

Yani bir çoklarına göre bu 
sulhiin harbe karşı yaptığı bir 
taarruzdur. Bana kalırsa bu bir 
sulh taarruzu değil, sulh blöfüdür. 

Evet Bitler sulh teklif edecek ~i
bi görünii~·or. Ne şartlarla?... "Be· 
nim davam zaten Danzig ve Kori
doru alnı~ktı. Bundan fazlasını al
dım. Artık benim için harbe devama 
lüzum kalmadı. Buyurun şimdi ko
nuşalım ... ,, Bitlerin bu teklifi ile, 
Münihte Chambcrlain'e Südet mın
takasını almak için yaptığı tekfü a
rasında bir fark vardır. O giin lngil· 
tere harp halinde değildi, mütema· 
di fedakarlıklar yapıyordu. bugiin 
Polonya taksim edilmiş, Hitlerin 
Şarka Doğru siyaseti durdurulmuş, 

Rusya Şarkta hakim bir vaziyPt al· 
mış, İngiltere bir Danzig ve Koridor 
için değil, Büyiik Alman İmparator
luğunu mlisellah kuvvetlerle müda· 
faa eden Bitlere karşı harp hqJine 
geçmiştir. Bitleri bu teklife sevke
den iki sebep vardır. Biri Sovyet 
Rusyanı,t karşısına bir müttefikten 
ziyade, Balkanları ve Baltık devlet
lerini istilasına bir set gibi dikilmesi, 
ikincisi milletini bundan öteye bir 
harbe sürüklemekte gördüğü mi.iş· 

külattır. Zaten çıkmazdadır. Bu 
sulh teklifini yapmakla ne kaybe· 
der, hiç... Bilakis, milletini harbe 
sürüklemek için bir hak kazanır. İş
te ben sulh teklif ettim, onlar kabul 
etmediler... Hitlerin sulh taarruzu 
bir blöften başka bir şey değildir: E· 
ğer benimle sulh masasına Polonyayı 
mağ!Qp etmiş galip bir devlet sıfati· 
le oturmağa razı olurlarsa, benim id
dialarımı, hiç olmazsa Danzig ve 
Koridoru bana bır~kmıya razı ola· 
caklardır. Benim de milletime vaat 
ettiğim bunlardı ... 

İngilterenin bu sulh t:ıarru:ıuııa 
vereceği cevabı merakla bekliyor
duk. Chamberlain nutkunu söyledi. 
Bu nutuktan Chamberlainin de 'ul· 
he yanaştığı manasını çıkarıy&rlar. 

Chamberlain nutkunda ne diyor? 
Sovyetlerle Alman anlaşmasının İn
giliz siyaseti iizerinde harbi tasiiye 
bakımından hiç bir tesir yapmadığıJ 
nı ilave ettikten sonra. "Harbin sr.
bebi Almanyanın Polonyayı isHlası 

olmakla beraber, asıl sebep bu de
ğildir. Harbe girişimizin asıl 
sebebi, Avrupa milletlerine hürri
yetlerini feda, yahut hürriyetlerini 
müdafaa için daima seferber olmuyt 
icap ettiren teca\'iiz zihniyeti ile 
mücadeledir. İngiltere bu yiiıdcn 
muharebeye girmistir. Alına1' 

Rus deklarasyonundaki sulh tekliti 
müphemdir. Biz bu teklifi kabul et· 
mezsek, iki taraf arasında yapılacak 
istişare kapalı bir tehdit mahiyetini 
haiz olabilir. Tehdit, bizim hedefle
rimiz üzerinde tesir yapmaz .. Harbin 
mesuliyetini demokrasilere yiikle· 
miye çalrşıyorlar. Hiç bir tecaviizün 
muvaffakıyet kazanması o tecavüzü 
haklı veya mazur gösterm<-z. Biz Al
man hükumeti tarafından verilecek 
hiç bir teminatı kabul edemeyiz . 
Çünkü bu hükumet hiçbir taahhüdü
nü tutmamıştır. Bize daha teklif vaki 
olmadı, olursa bu anlattığım noktai 
nazara göre tetkik ederiz.,, Diyor. 

Bu nutuk şu demektir ki, biz bu 
harbe zaten Polonya için ı!İrmiş de· 
ğildik. Bizim gayemiz Avrupa mil
letlerini, Nazizmin tecaviiziinden 
korunmak için daima sefP.rber bu· 
lunnuya mecbur eden zihniyetle 
mücadeledir. Yani Nazizmi yıkmak
tır. Buna, büyük bir Alma~ İmpa• 
ratorluğuna karşı İngiliz İmparator
luğunun duyduğu endişeleri df'! iltı
ve edebiliriz. Yani Hitler ve Nazist 
rejimi yıkılır, Almanya istiJa emel
lerine nihayet verir, silahlarını hıra· 
kır, bu şartlar dahilinde bizimle 
sulh masasına oturm1va muvafolrnt 
ederse, biz sulh teklifini tetkik ede
riz. 

Bu nutuktan Chamberlain'in sulhe 
yanaştığı manası çıkmaz. "Sulh tek· 
lifini anlattığım noktai nazara göre 
tetkik ederiz,, diyor. Hitler aldığı 

toprakları iadeye, rejimini yıknııya, 
silahlarını bırakmıya razı mıdır? 

(Lut!en sayfayı çeviriniz) 
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Hariciye Y eklllmlze 

Ankaradan Yeni 
TnUmn+ Gönderli• 

(Baıı l incide) 
Daladicr de bu hususta Fransız 

Mecli indç beyanatta bulunarak 
Tur dye ile milzakerelerin seyrini 
anlatmı ve Ankara hukumeti ile o. 
lnn munase'beti vasıflandıran dostluk 
ve duriı tliığiı kayıt ve bilhassa hm. 
ret eylemiştir. 

Askeri Temaslar 
Londra, 4 (Husuai) - Tüı·k 

heyeti ı·eisi General Orlxıy bu· 
giln Harbiye N~zaretinde bıgil 
tere Erkanı Harbiye Umum 
Reisi General lronaide ile u<i· 
rilRmü~tür. Miildkat uzun bir 
miiddet devam etmiftir. 

Moskovada 
Ankara 4 (A.A.) - A vrupada11 bu 

,güq gçlcn bazı haberlerde Hariciye 
Vekili Saraeoğlunun Moskovadan bu 
:akşam hareket edeceği bildirilmek-

tedir. 
B\l hususta yaptığımız tahkikata 

Jıazaran Hariciye Vekilimizin Mosko
'Vadaki müzakerelerinin bir kaç gün 
daha süreceği ve bu miızakerclcrin 
en dostane bir hava içinde inkişaf et. .. 
mckte olduğu anlaşılmıştır. 

Moskova, 4 (A.A.) - Türki~·e 

hükumetinin Sovyet tekliflerine 
cenbı bugün B. Saraeoğlu'na ııel. 
miştir. Türkiye Hariciye Vekili. 
nin B. lUolotov ile hemen temas 
edeceği bildirilmektedir. 

• 
Moskova; 4 (A.A.) - Türkjye Ha

riciye Vekili Şükrü Saraeoğlu, diin 
jöğle yemeğini davetli bulunduğu İ· 
ran buyuk elçiliğinde yemiştir. 

Sovyetler ile 

Baltık Devletleri 

Arasında 
(Brışı 1 incide) 

Lttvınya matbuatı, Sovyetlerin hiç 
olmazsa, Vilno kasabasının şimalin
deki yirmiye yakın köy grupunu Lit· 
vanyaya bırakacajı ümidini izhar et
mektedir. 

Letonya ile Müzakereler 
Letonye Hariciye Nazırı Munters, 

dün 'saat 18 de Kremline giderek Mo 
lotof He iki saat kadar götiısmü§tüı·. 

Yüksek Letonya Meclisi Reisi O· 
zolin, Letonya ile Sovyetler Birligi 
ara1ında yapılacak müzakere1ere iş

tirak etmek üzere tayyare ile Mos 
kovaya hareket etmi§tir. 

• 
Stokholm'den bildiri1diğine göre 

Sovyetlerin Baltıktaki kraah İsvcc 
•" efkarı umumiycsini endişeye düaür· 

mektedir. 

Estonya tarafından Sovyetler Bir
liğine terkedi1miş olan yeni iisleı de 
teşkilat yapmak üzere Talline gelen 
Sovyet heyetinin simdi sahil mınta
kalan ve evvelce tesbit edilen liman 
tarla iktifa etmiyerek Dago ve Ösel 
adalarını tamamiyle işgal etmek i·te 
diğine dair gazetelerde çıkan haber 
ler muhtelif şekillerde tefsir edil· 
mektedir. 

Yugoslavyada Partilerin 
Beraberliği 

Belgrat, 4 (A.A.) - Başvekil 

Çvetkoviç, ayan meclisi reisi Ko

rochetz, Orman ve Madenler Nazırı 

Kulenoviç, Yugoslav Radikal Birli
ği mümessili ve bu· partiye mensup 
olmıyan nazırlardan Maksimoviç ve 

t=========::ıc======- Lazar Markoviç dün bir içtima ak

Hitler Nutkunu 

Cumaya Verecek 
(Başı 1 incide) 

İngiltere ne Fransanın vaziyeti daha 
realist bir tarzda muhakeme ettikle. 
rini soylüyorlar. Gazetelerin teba. 
rüz ettirdtkleri bir nokt~ Lloyd Gc. 
orge'un dunlru beyanatıdır. 

Tefera gazetesi, İngilterenfn aleJa. 
cele birtakım kal'al'lar nrmiş oldu. 
ğu hakkında Lloyd George'un söy. 
lediği sözleri ehemmiyetle kaydet. 
mektedir. t4f 

Hitlerin Nutliu 
Berlin, 4 (Hususi) - Bugün zafer 

alayına iştirak etmek üzere V arşova. 
ya hareket ettiği bildirilen Hitlerın 

cuma veya cumartesi günü Rayştağ. 
da bir nutuk ıöyliyerek, sulh tekli. 
fini ileri süreceği anlaplıyor. 

Molotofun Ziyareti 
Bern'den bildirildiğine göre, Na. 

tional Zeitung gazetesine Berlinden 
su haber verilmiştir: Sovyet Başve. 
kili ve Hariciye komiseri MolotQf 
.yakında Berlini ziyaret edecektir. 

* Muıısolint Mareıal Grazfanlyt ka· 
bul etmi§tir . .Mareşal kuman.dası al
tındaki ordu hakkında raporunu 
venniıtir. 

İtalyan ordusu şimdi iki grupa ay
nlmıştır. Bu gruplardan birine Ve
liahd, diğerine de Mareşal Graziani 
kumanda etmektedir. 

Yugoslav .. Yunan Ticareti 
Bolgrat, 4 (.ı\,A.) - Yı.ıiotlavya • 

Yunanistan ticaret anlaımuını ge. 
rıi lctmek üzere Selinikte baılıyan 
'e 20 eylUlde inkıtaa uğra. an mü. 
:i:akerelere devam etmek üzere bir 
Yunan ticaret heyetl Belırada gel. 
mistir. 

Hltler Otomobillerln 
Süratini Tahdit Etti 

Bcrlin, 4 (A.A.) - fütler tarafın
dan ne redilen bir kararname, ile 
otomobillerin azami sürati teabit e
d lmıitir. Şehir dahilincle otomobil. 
lcrin sürati 40 kilometreyi şehir ha. 
ı icindc ve otomobıl yollarında 80 ki· 
lomctrcyi geçmiyece~tir. 

Otobuslerle diğer makineli nakli 
vasıtalarının sürati 60 kilometreyi 
geçmiyccektir. 

Bana kalırsa, henüz daha bu teklif· 
leri kabule haıır değildir .. inıiltere· 
nin bu artlarla sulhe yakla mıyac:a· 
l:'lnl o dn bilir.. Bu, milletini harbe 
de' m ettirmek için yapılmııt bir 
aılh taarruzu dei:il. ıulh blöfüdür. 

tede.rek parti mensuplarını daha sı
kı bir teşriki mesaive davet etmeğe 
karar vermişlerdir. 
~ 

ispanya HükGmetl 
Madrlde Nakledlllyor 

Madrit, 4 (A.A.) - Bir kaç güne 
kadar biıtün nezaretler ve merkezj 
devletler idareleri, Madrite nakledi
lecek ve Bur{IQs, ~eniden eyalet mer 
kezi haline giNcektir.. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TUrkfye Radyodifüzyon Postalan 

Ti\rlüye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalca Uzunluiu 
1639 ın. 183 Kes. 120 Kw 

T. :a.. Q. 19,74 ın. 1~195 Kes. 20 Kw 

T. A. P. 31,70 ın. 9456 Kes. 20 Kw 

Perıembe, 5. 1 O. 1 !39 

12:30 Prosram ve memleket ıaat ayarı, 
12.35 Ajanı ve Meteoroloji haberleri, 12.SCı 
Türk Müzlii: Çalanlar: Cev<ıet Çatla, 
Fahire Feraan, Refik Fersan Okuyan: Sa
di Hoıaeı. a - Tanburl Cemil - Kilrdıli 
hicazkir peşrevi, b - Kizun Us - Kurdi· 
lihicazkar şarkı - Kani deiil c - Zeki 
Arif - Kürdilihicazklr şarkı,- Yıllar 

re<iyor, d - Salihattin Pmar - Xürdi
lihlcuklr ıarkı - Aktam. e -.ı<ürdilihi· 
cuklr fArkı - Niye lriiıtiın ıoyle bba. 
z - Melek Tokıoı. a - Nuri Halil -
Hüseyni ıarkı - Artık yetiıir, b - Tan
burf Cemil - Hüseyni tclrkı - Yıllar ge· 
çiyor, c - Türkil - Glr41m yarin bahı;e
ıine rlilltr, d - Muhayyer ttirlı:li - Ni
c;in mahıun bakarıın, e - Nı1ııen ielim 
Bey Muhayyer saz semaisi. 13.30 - 14 
Muzik: (Karııılı: program - Pi), 

18 Proıram. 18.05 Memleket saat ayarı, 
Ajanı ve Mıtıorolojl haberleri 18,25 Mü· 
zik (R•d10 caz orkettraaı) 19 Konuıma 
(Ziraat 1aati). 19.15 Turlı: Muıicı: (Fasıl 
heyeti) 20.15 Konutma. 20.30 Turk Müzi
iı: Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet Ca~
la, Jtıflk Penan. Olruyani 1 - RadıCe 

Neydik, a - Usta Andon - Hllaeynl pes
rcvi, b - Sadettin Xa)'Nk - Hil•eyni 
turlru - Ayrılık yıl donümıı, c - Sadet
tin Kaynak - Hilseyni tiırku - Bdrıma 

taı baHJdım, d - Arif BeJ - Muhay
yer prkı - İltimas ctmeie yirc varını .. , 
e - Refık Fersan - Turku - Kız burun 
de plına, Mustafa Çailar beraber. :Z -
Mustafa Çağlar. a - Salihattin Pınar 
Hicaz farlu - Sızlayan kalbimi aev, b -
Şevki Bey - Unak ıarkı - Bu dehrin 
germU serdinden, c - Şevki Bey - Uşşak 

farkı - Bir katre içen, d - Unak Tür
lı:U - Akıam olur kervan iner yokuvu. 
21.15 Müzik: (Kuçük orkestra) Şef Necip 
Atkın. 1 - Mlroılav Shllik - İspanyol 
Dansı, 2 - J. Strau11 - Artiıt hayatı 
(Vala), 3 - Valtcr Noack - Romantik 
uvertur, 4 - Max Schônherr - Alp köy· 
lillerinln danı havaları. 5 - V. Czernik -
Olbel nnatlar töreni (Uvertür), 6 - Cari 
Rydahl - Melodi, 7 - J. Strau11 - Biz· 
de (Vals), 22 Ajanı, Ziraat, Eıham • Tah· 
vılit, Ka~iyo - nukut borsası (Fiat). 
22.ZO Müzık: (Küçulı: orkestra) Yukarıki 
prorramrn devamı, 22,35 Müzik (Cazband 
Pi) 23.25 - 23.30 Yarınki proıram ve ka
panış. 

SULH 
Taarruzu 
Ve İngiltere 

(Başı 1 incide) 

ıöyliycn İngiliz Başvekili, Hitler ta
.rafından vaki olacak bir sulh teklifi· 
ne de yanaımamak fikrinde olmak 
lazım gelir. O halde sulh teklifi a. 
kirıı mi kalacaktır? 

* 
Ingiltere ~olonya icin harp et

miyor. Ingllter0 yi harbi ka· 
bule mecbur eden en büylik sebep 
Avrupada bir cihan hakimiyeti kuı·. 
mak istiyen bir yeni imparatorluğun 
doğuşudur. Bu genç imparatorluğun 
hızı durdurulmaz, tecaviiz kabiliyeti 
kırılmazsa değil yalnız Avrupa için, 
fakat bilhassa İngiliz imparatol'luğu 
için büyuk bir tehlike teşkil edebi
lir. Bu tehlikenin oniıne geçmek için 
yapılan bütun teşebbüsler akim kal· 
dıktan ve tecavuzun sulh tedbirleı ile 
durdurulması mümkün olmıyacağına 
kanaat hasıl olduktan sonra, İngilte
re harbi kabule mecbur olmuştur. 

Bugün sulhü kabul etmek İng:Ite
renin harp gayesile tezat teşkil eder. 
Almanya Polonyayı işgalden sonra 
zayıflamış ve yıpranmış değildir. 
Polonyadaki zayiatı gayet azdır. 

Kuvveti hasara uğramamıştır. Fazla 
olarak Sovyet Rusyadan muhtaç ol· 
duğu ham madde ile gıda maddec;ini 
temin ederek ablokaya karşı uzun 
müddet mukavemet edebileceğine 

kanidir. İlk hamletie Avrupanın şar • 
kından İngiltere ve Fransayı uzak
laştırmıştır. Bu şartlar içinde sulhe 
razı olmak, Almanyanın bu harpten 
daha kuvvetli, daha tehlikeli, daha 
mütecaviz bir devlet olaraK çıkması
na razı olmak ve fazla olarak Alman
R us blokunun dunya üzerinde hıiki. 
miyetini tasdik etmek demektir. 

1 ngiliz imparatorluğu böyle bir 
vaziyete müsaade edemez. 

İngiltere sonuna kadar harp edecek 
ve nazizmi yıkıncıya kadar kılıcını 
kınına koymıyacaktır. Fakat unutmı
yalım ki, bu madalyanın bir yüzü· 
dür. Madalyanın diğer yüziinü çevir. 
diğimiz zaman gorduğurmaz mama. 
ra şudur: 

İngilterede bir kısım emperyalist· 
lerin ve müfrit muhafazakôr torilerin 
hedefi Sovyet Rusyaya karşı kuv. 
vetli bir Almanya bulundurmak, son
ra bu kuvvetli Almanyayı şarka doğ· 
ru tevcih ederek Sovyctlere musalfat 
etmekti. Bu suretle İngiliz impara. 
torluğunda gözü olan bu iki muazzam 
devleti biribirile çarpı11tırarak yıp. 

ratıp, zayıflatacak ve dünya lizerin· 
deki kendi hakimiyetini kuvvetlen. 
direcekti. 

Bu siyasetin, birinci safhnsı ta

hakkuk etti. Avrupada Avusturyayı, 

Çekoslovakyayı da içine alan muaz

zam bir Almanya vücude geldi.Fakat 

Sovyet Ruıyayı saldırmak üzere bü· 
yütülüp yetiştirilen bu kuvvet so. 

nunda §arka doğru şideceğine garbe 
teveccüh etti ve ıozUnü Ukraynanın 
zengin topraklarına değil, İngiliz im. 
paratorluguna dikti. 

.. 

Daladye Tahakküme 
Son Vereceğiz Dedi 

l (Başı 1 incide) l Ierini tehlikeden kurtaracak ve söy. 
da iştirakiyle hakiki bir inşa siyase· lenmiyen arzuları tatmin edecek o
tinc girmiye hazır olduğumuzu defa- lan bizim zaferimizdedir. Bitaraflar 
at ile soyledik. Fakat bu yoldaki te- da, tıpkı bizim gibi, mücerret bir ke· 
şebblislerimizin hepsi de boşa gitti. lime olarak değil, fakat hakikatlere 
Bugün herşeyden evvel yapılacak iş, dayanan bir sulh istiyorlar. Biz. İn • 
milletlerin hürriyetini kurtarmak- glizler ve Fransızlar yalnız kendimiz 
tır. Bunun icin de tecavüz zihniyeti- için değil, fakat bizim gibi düşünen 
nin lullkması lazımdır. Bu itibarla yalnız bunu söylemiye cesaret ede
herşeyden evvel emniyet şartlarını, miyen herkes için de riöviişuyoruz. 
tecavj.ize imkan vermiyecck tarzdn Kirillis Epoque gazetesinde makn· 
sağlamlamak, sonra itimadı temel- lesini şoyle bitiriyor: 
lendirmek lazımdır. Yoksa sulh ola-
maz.,, 

Daladier'nin Beyanatı 
Paris, 4 (Hususi l - Daladier bu 

akşam Mebusan Meclisi hariciye en· 
eumeni karşısında beyanatta bulu
narak sulh taarruzu şayialarından 

bahsetmi§ ve Almanyanın milletleri 
teker teker öldürdukten sonra, bu 
tecavüze karşı devletleri harpten 
mesul tutmak yolunu tuttuğunu, fa. 
kat bu gibi batıl iddiaların Fransayı 
yolundan dondürmiyec~ğini, Fransa· 

"Harbin tek hedefi vard1r ve bu 

hedef Avrupayı nihayet devamlı bir 
sulhe kavuşturmaktır. 

Bitaraf Memleketlerde 
Chaınberlaln'ın nutku hııkkındn "Nıı· 

tıonal Tıdende,, dıyor ki• 
Bu nutuktan sonra İngiıterenin Alman· 

yn tarafından yapılacak sulh teklifine ve· 
rllecck ccrnp hakkında hiç şüphe edile
mez: Ya bir İngiliz sulhU aktedllecek, ya· 
hut ta harbe de\am olunacaktır. 

''Berllngske Tidende,. gazete 1 de şöyle 

yazıyor: 

İngılterenin harp hedefierl değişme-

rnişür. Melhuz Alman tekli!leri bu harp nın Alman tahakkümüne son verin
ciye kadar harbe devam edeceğini 
söylemiş ve Mussolininin de sulh yo· tır. 

lundaki mesaisini takdir ile anmış

hedefleri zaviyesinde!\ tetkik olunacak-

Isviçre matbuatı, şu kanaattedir ki, 
tır. 

Gazetelere Göre 
Londra gazeteleri Chamberlain'in 

dünkü beyanatını umumiyetle tasvip 
etmektedir. Daily Expresse gazetesi 
Chamberlain'in İngiliz efkarı umu
miyesine bihakkın tercüman oldu
ğunu anlattıktan sonra şu suıli so
ruyor: 

"Bugünkü Almanyanın şefleri ta

rafından verilecek söz kabul oluna
bilir mi?,, ve cevap veriyor: (Asla!) 
Daily Telegraphe gazetesi ayni esas 
lar dairesinde mütalaa serdetmekte 
ve bugünkü Almanya devlet şefinin 
sözüne tnanılmaz hükmünü giymiş 
"olduğunu söylemektedir. 

Diğer İngiliz gazetelerinin mütala

aları da ayni mahiyettedir. 

Fransızlara Göre 
Oazeı,ıer ~berlşip,'in nutkunu 

tasvip etmekte ve Chamberlain'ın 

sulh taarruzunu şimdiden akamete 

uğrattığını yazmaktadırlar. 

Petit Parisien diyor ki: 

"Hitler, belki de Fransanın tulh 
aşkı üzerincie bazı ümitler besliyor. 
Dijer ümitlerinde olduğu gibi Hit • 
ler bu ümidinde de inkıur:ı uğrıya. 
caktır. Chamberlain, dün vaziyeti sa. 
rih surette bildirmiştir. Daladier de 
belki bugün, belki yarın ayni tarzda 
bildirecektir.,, 

Figaro da şunları yazmakt9dır: 
"Bitarafların menfaatleri, kendi· 

Chamberlııin'ın nutkundan sonra A\'rupa 
vaziyetini acık olarak &ormck için Hitlc· 
rin Rııyştağdaki nutkunu beklemek J ... -
zımdır. 

İsviçre matbuatına nazaran, İngiltere 
Berlinın yapacağı sulh ~kllflerine kapı· 

yı uluorta kapamamaktadır. Ancak Al
man - Rus sulh taa1TUzunun mu\ affakı
yet ihtimallerı pek azdır. 

Bu sabııhki Macar gazeteleri, Chamber
lain'in dünkü nutkunun Macarlstandakl 
sulh dostlannı teş'o ık edecek mahiyette 
olmadığını yazmakta ve ba lıklarında 
I<'ransa lle İngılterenin uzlaşmamazlıkla
riyle tesbıt etikleri harp hedetlerlnl elde 
edinceye kadar harbe devama karar ver
miş bulunduklarını kaydetmektedırler. 

Siyasi mahafılin kanaatine göre, mel
huz Alman - Sovyet sulh teklifini tetkik 
ctmeğe Amade olduğuna dair Chamber
lain'in sözleri sadece nazaridir. 

"Pester Lloyd,, dıyor ki: 
Macar mahafıll, İngılterenin harbe Po· 

lonya içın değil, sıyasi vaziyet dohıyısile 
bizzat kendi endışelerı yuzunden a:irdia:i 
hakkında Chamberlain'ın lUrafiarını bfi· 
yük bir allıkayla kaydetmiştir. fnglllz 

' Bapeklll bu suretle öteclenbf!rl Alman-
yanın ilerı surdüju dava~ kaydetm11 o
luyor. 

Norveç gazeteleri, Chamberlaln'in nut· 
ku hııkkında yazdıkları yazılarda ve bun
ların başlıklarında garp devletlerinin harp 
hedeflerini muhafııuı ettiklerini kaydet
mekle beraber, bu de\•letlerln sulh tek· 
lifine dair mlwıkerelcri de kabul ettlııni 
ilave ediyorlar. 

"Aftonposten,, gazetesi, sulh milzak:e
ratına kapının tamamlyle kapalı bulun
madıgı mUtaleasını ileri slirüyor. 

Keza matbuat, Lloyd George'un sulh 
imkanlarını alelAccte reddetmekten tah· 
7.lr eyllyen rnGdahalesıni ehemmiyetli tc· 
lakki etmektedir. 

ASLAN YE ESKIHISAR 
MOTIEHIT ÇAME~JO VE 
SU KiRECi FAIRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Dördüncü davetname 
Birinci ili.n 

Aslan ve Eskihisar muttchit çı. 
mento ve su kireci fabrikaları ano. 
nim şirketi hissedarlarının aş ıdaki 
ruznameyi müzakere etmek u re u. 
çüncü defa fevkalade top1antıya da
vet olundukları 29 Eylül 1939 tar • 
hinde Ticaret kanu~unun muaddt'l 
386 ncı maddesinin luzum go terdı. 
ği nisabı ictima hasıl olmadığından, 
mezkur şirket hlssedaranı aşağıda 
yazılı ayni ruznameyi muzakere et. 
mek üzere 8 Tetrinisani 1939 tarihi
ne musadil Çar .. amba gunu aat 15 
de Beyoğlunda İstiklal caddesındc 
Serkli Doryan <Cercle d Orient) bi
nasında dordüncu bir fevkalMe içtı. 
maa davet olunurlar 

Ruznamei MüzakeTat : 

1 - Şirket serm•yeıU'ıin tezyidi 
2 - ~irket dah11ı nizamname inin 

muaddel 14 ncü maddesinin tıidıli. 
Muaddel 14 ncu maddenin şekli 

hazırı: 

"Şirketin umur ve masalihi heyeti 
umumiye tarafından mansup ve üç
ten dokuzji kadar azadan mürekkep 
bir meclisi idareye ihale olunur. Mec 
lisl idare azalık müddeti iıç sene olup 
her sene kıdem itibarile bunların su
lüsii tecdit olunur.,, 

Muaddel 14 ncü maddenin ta· 
dilden sonra alacağı şekil: 

"Şırketin umur ve masalihi heyeti 
umumiye tarafından mansup ve üç. 
ten yediye kadar azadan murekkep 
bir meclisi idareye ihale olunur. Mec 
lisi idare azalık müddeti 3 sene olup 
her sene kıdem itibarile bunların sü
lüsü tecdit olunur.,, 

Ticaret kanununun 385 tıci mad· 
desi mucibince hissedarlarılan bir 
hissesi o1anın dahi işbu muz.akereye 
iştirak ve rey ita etmeğe hakkı var
dır ve birden ziyade hissesi olan ze. 
vatın reyleri hisseleri nisbetinde te
zavü t eder. 

İşbu içtimada hazır bulurımak isti. 
yen zevat, ticaret kanunu.nun 371 
nci maddesi mucibince, içtima tari· 
hinden bir hafta evvel hisselerini şir. 
ket merkezoe tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edılecek hisse se
netleri mukabilinr:.,;ı alınııcak mak. 
buzlar şirket merkez•ne tevdiat ma
hiyetinde olarak ka9ul ı.-dilecektir. 

İstanbul, 3 Tesr'aıievvel 939 
cclio;" idım.• 

~-------------~· Beyoilu l üncü Sulh Hul.uk Hilı:imlı 
iinden: 

Ziraat Bankası İltanbul ~ubesi vı:kılı 
tarafından Galatada Gabay h:ınmda 1 ve 
2 No. lu odaların miiıteciri Kbım Kııvtı" 

aleyhine 140 liranm tahıili ınnnında dava 
edilene ıonderilen davetiye milbaıııri ve 
zabıta tarafından verılen m •. şruhatt y;ı
zılı ınahalli terk ile ıittiii ve ıkametglihı 
meçhul olduiu bildirılmiş ve. davacı vekı
linln talebi ıle ZO cün muddetle ilinen 
tebliıat icrasına karar veriımıt oldufun
d'i mahkeme ıünu olan S. -11-939 uııt 
9.30 da mahkemeye ıelmm veya tara· 
fmdan musaddak bir vek:l gondermcsi 
akıi takdtrde 111abmda nwhkemeye de
vam olunacatı daveti1e nhlkamına 1raıın 
olmalı üıere ilin olunur. (20177) 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ 
30 EYLÜL 1939 VAZIY&TI 

BANKA Si 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. SAFI. KLG. 15.500.355 
BAl°'lKNOT 
CIFAKLIK 

OahiJdekl Mull•hlrlrr. ~ 
Altın Satı Klloırarn t7Ull.-

TOrk 11ra'1 
Hariçteki Muhıt.lrler: 
Altın: San klloıram 10.010.2311 

-'\ltın• tahvlll kabil Mrbest 
ıfövizler 

Diler dövlıler ve bQ.rclu kllrlnı 
ı,aklyelerl 

Radae Tah,·111eri: 

Oeruhde edilen evrak! nakdiye 
lcU'ftlıfl 
Kanunun • • 1 fııcl mıdde1,r1. 
ne tevfikan haıtne tarafından 
•Akl tediyat 

21.802.488.77 
1o.195.405.50 

1.613.709.82 

953.816.81 

414.283.99 

14.080.200.14 

3.080.78 

2.418.720.41\ 

158.748.563.-

17.228.027.-

Lira P A S 1 F. 
Sermaye: 

ihtiyat Aktesl: 
33.611.604.09 !\dl ve fevkıllde 

Hıuusl 

1 .368.100.SO 
Tedavtlldeld llaakaôtlar: 

"'"'rtı?ıde f!dllen eVTaln nıkdl79 
Kıınunun 1 • 1 tnC!f ma~delertne 
hwfikan haıJne tarafından vAkl 
tcdlyat 

,..,,.nıMe edilen evrakı nakdl1e 
16.502.001.40 l:ıldyesl 

f"~rsılııtı tıımamen ılhn n1ara'lr 
llheten tedavtı1e vıuıedllen 
Reft.'!kont nıutablU Ulveten teda 
Va?.ed. 

Türk Liran Mevduatr 
141·520·53G.- Oövla TaahhUdatı: 

----
4.217.134.25 
6.000.000. 

158,748,563.-

tT.21!8.027.-

141.520.538.-

17 .000.000.-

Lira 
15.090.000.-

10.217.136.25 

288.520 536 ....... 

2 65' 279 8 

Şimdi bu siyaseti takip eden 
muhafazakar İngllız '!'icali 

kendi kendilerine soruyorlar: İngil· 
tere niçin harp ediyor? Sovyetleıln 
karıısına çıkarmak üzere hazırladı. 
ğımız kuvvetli Almanyayı zayıfh,t

mak için mi ?Son hAdiseler de gösteri 
yor ki, Hitlerin Sovyetlerin kucağına 
duimesi, Stalinin kuvvctinl, Moş. 

kovanın beynelmilel siyasetteki ro
lünü kuvvetlendirmiıtir. Şimdi Mos· 
kova, kendisine karşı kullanmak is. 
tedigimiz Almanyayı, bizim aleyhi
mize tahrik etmektedir. Bu harbin 
sonunda Almanya ile İngiltere zayıf· 

~enedat CUzdalll: 
hyacak, Rusya kuvvetlenecektir. Bız Altına tahvili kııbn d8vfıler 

190.270.
333

.61 nııtr d!M~ler ve alacaklı kltrtnı 
bsklyelert 

130.000 000 l 
271012, 

311.415 098.39 
bunun için mi harp ediyoruz? 

TfCARf SENEDAT 
Bu düşüncede olanlar bu harbin 

içinden bir an evvel sıyrılmak, ve Al. Esham ve Tahvilat CUsdanı 

190.270 ~33.61 

manya ile anlaşmayı temin eden bir 
sulh yapmak fikrindedirler. 

(Denıhte edilen evrakı nak 
A - (diyenin karıılılı Esham ve 

TahvilAt <itibari kıymetle~ 48 ·711~·964 ·97 
- Serbest esham ve ta.hvilAt __ 7 ._t111_4_·2_77_·_08 İngiliz Başvekilinin sulh teklifini 

8 
tetkike yanaşması biraz da bu fikir-
de olanlara bir riııvet vermek için· Avanslar: 
dir. Raıineye kısa v.Ad@lt ıvanJ 

Binaenaleyh, dava ne Polonyanın Altın ve Dövfz Ozerine 
1'ahvf1At Oıerlne 

istiklali, ne de Avrupada aükün ve 
istikrarın teessüs davasıdır. Dava RiıHıedar1ar. 

büyük ve geniştir. Onun için bin bir \luhteW: 

ihtimale gebedirHiç ummadığımız bir 

anda sulh te olabilir, harp hiç um. 
madığımız kadar da uzayabi1ir. 

7 .885.000.-
12.510.23 

7.837.421.66 

Yelin 

56.331.242.05 

15.714.931.89 

uoo.ooo.-
15.815.91 l.69 

MuhteW: 

475.704.661.53 """"" 

1 Temmuz 1938taribin"den1ti);aren: lakonto 
haddi % 4, altm üzerine avanı er. 3. 

38 U'ı 808111 

97 .894902 82 

__, 
47~ 704 881 !Jf -
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Yaklaıan COMHURIYET BAYRAMI Münasebetile 

ve Bayraklarınızı 
Sailam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak SOMER BANK YERLİ MALLAR P AZIJlLARl 

Müeuee•i fUbelerinclen tec:larik edebilirsiniz. Mektupla aJMU"it kabul edilir. 
Merkezi: lstanbul. Şubeleri: Ankara, lzmlr, Adana, Mersin, Kadıköy, Beyoğlu. 

SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her Yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman 

dlılerlnlzl ftrçalay1111z. 

,, ............. , ... -----------------------------------------~ 
1 

DOCUM VE KADIN 
Haıtabkları Mütebauııı 

Dr. NAŞiD EREZ 
Muıyenehanealnl Takılm Bahc;eel 
DaOcılık KIObU k•rt11ınd• Vlfıık 

Pal11 Ap•rtm•ftına nakletmlftlr. 
• Tel • 41572 

~------' 
Beyoilu Altmcı Noterliğine 
Giorgio Giras ve Osman Nebi oğ. 

lu Xollektif şirketi şeriki sıfatiyle 
ve haiz olduğum salihiyete binaen 

r------_;;;~.;;.,------------------· memurlarımızdan Bay Rüat Erk'e 

.--

Kapalı zarf usulile Edime için 1,200,000 kilo sert ve yumuşak bulda7 sabn alı
caktır. EbiltmesJ 13-10-939 cuma ı:rınü saat 15 dedir. ille temfnab 4050 lira
• Bir klloauııun tahmin flatı 4 kuruş -10 aantfmdfr. Şartname ve evsafını. görmek 
Yenler her gün Edlmedekf aakerl satm alma komisyonunda görebilirler. Ek

tmeye llrecekler ilk pe;y Pl\"Ulft8 aft makbuzla beJll gün ve saatten "eVVel E· 
nedeki atın alma komi17onunda bulunmaları llzundır. '448) ('1475) 

* * lııntr hlüıtL'ıkem ~lfvkl askeri ha9tanesinln 48,000 kilo koyun eti kapalı ?.arr. 
ekaUtırıe)'e konubnu,tur. ihalesi t. 10.95$1 cuma ıilnU Aat 16 dadır. İhale lsmirde 
azun lnıirliııi aahn ahDA komiı)'Onaada yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,640 lira 
teminab l!ı48 liradır. Sartnaineai her siin komiı)'ODda ıörülür. lıteldiler 'he.ret 
ında ka71th otdaklarma dair veıika ıcs.termek mecburiyetindedirler. Jtbllt-

• iıtirak edecekler 2490 A:rtlı kanUllUll 2 ve 3 cü maddelerinde ve fUUWDeain.. 
7Uıh veıiblan ile teminat ve teklif mektuplarını ihale 1&&tindea 

az bir IUt evvel komi17ona vermiı bulanacaktır. (454) (7517) 

* * Banam.. ıarnhona ihtbacı lcin 800 ton Balkan linzit maclea ldim6r6 atma. 
· TaJunin bedeli 16.000 lira ilk teminatı 1200 liradır. Karı ıamizona ihtiyacı 

1200 ton alınacaktır. Tahmin bedeli 21,600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Kömü
evtafı •e .. rtnamesl mmtdra Lv. dadır. Bu kömlirleri mıntab levazımının :ıla
evaat "• leralt daıhllinde teahhilt eden zata vermeli Etlbank taahhüt etmiştir. 

; tonan nrindeki maliyet fiyatı uaml 555 kıınııtur. Elrailtınesi 10-10.939 salı 
aat ıo da 8-ıbmltta mmtab aatınalma hml17onuada yapılacaktır. istek.. 

nl nuaanenri aaatten bir Aat evvel teklif mektqplarını Sarıbmqta komi17ona 
e e (450) (7511) 

"* * .Barılwa11 hıtincı lcin 150 ton an almaca!ıtn-. Tahmin n,.tı 19.500 lira ntr 
tı 1463 liradır. tbaıe.ı 9-10.939 puarteal siinil saat 10 da Sanbmıtta r:ıın.. 

•tınalma komlı,.nanda kapalı sarfla ~pılacaktır. Teklif mektuptan muay. 
~tten bir 9Ut ene} veriJmie olacaktır. Sartname ve ev.atı kolordunun tekmil 

(4U) (751t) 

* * ketff Wen 21,31 l lira 32 bnıı olan Anlrarada Gui okulu harici ıa tniub i:'::.m ebJl~ konulınqtar. Ebiltme 7-10..939 cumartesi cünü uat 11 
aa Dab 1937 lira 35 lnınııtur. Sartnam•i 132 lnınıl8 Ankarada 'M. il. .. -:n- kcım!Qoonundan stuıır. Eksil tme;,e sfrecelı:lerin kanuni temlnat ve 

YI ~ 2 •e 3 c6 maddelerinde nadı belselerl• 1la clbl itleri• 
e erbut dair Ticaret Odamıdaa alacaldan ....ıatarla Wr
l&::::_nı ~~ 1&atindm behemehal bir saat ..,,eline kadar Allllarada il. iL 

--70D1111& •ermeleri ' (457) ff516) 

m * * 911ıam..,m ~an 21,000 kilo 1ade J'aiı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
dnfl :.ı H !:_-1.1,000 lira ilk teınlnatı 1575 liradır. İhalesi 11-10-039 Çaf18JD-
liln ~ 81.._ta tllmen aatmalına komiı)'Onanda yapılacaktır. '6artnameli 
la QJı ....... s6rillr, ı.t.ıdil_. kamana 2 Ye 3 CÜ maddelerinde "*1tı -.eef. 

bir IMt .,,,.:, ~ •• telııUf mektaplannı havi olan zarfı ihale 1a&tln-
~ •ermiı balnacıJrJırdır. ..472., 7655 

9Al.-OU tnlkdarJara ,,. ._.,_ * * 
alınacaktır. Sartnaın.ı.ra- ~lert yuıh ;yulaflar kapalı zarf ve ac:ık eks!ltrııe 
unda sÖreblllrler. ı tltmek isteyenler Edlmede TOmen Satınalma kom!•-

Ue birlikte EdJmede ~ IM-Jıt c!ln ve saatlerde 8'alıda :yazılı ilk temlnrt
lçfn belli uatte ve kan.1~ S.tınatmıı komisyonuna müracaatlan. Ac:ılı: f'ksilt• 
nı komt.,.ona vermeıeı1.-.. zarı için belli saatten bir saat evvel teklfk mektub-
llm mahalll Mlkdan lık (482) (7688) 

Kfto Lı!"''"att Tutarı ihale ıaa ve aaatl ve .. kll 
l<u. Lira Ku. ----182,000 729 

'720 12-10-839 17 Kapah 
r.arf 

11,30 Ac:ık ek. 
15 Kapab 

zad 

43,440 193 es 
250,000 1125 

250,000 1125 
250,000 1125 

82.MO 211 92 
123,000 553 50 

2'81 40 .. 
ıa,ooo .. 
111.000 .. 
15,000 .. 
1.758 .. 
7,380 " 

11 
1D 

• 
• 

10,30 Ac:s1t ek. 
18 Kapab 

** zarfı ~· :arq ıarnlzonları tein 30,740 kilo ndenJı kal*"k -.ırtla ekılltme,Je 
d • Ubammen bedeli 11,354 Ura 80 k\lr\lftur. ~ 11-10-9.19 eu

aQ aaat 10 ~ 1'8Pllaeaktır. Sadeya im• afd prinarne :AnJau-a ı 
arbaJar Lv. Am. ve Adaııa Aslı:erf Sahnalma komla)'Onlannda .&.uııtanbul v• 
2490 A1ili kanunun 1 ve 3 dl maddelerindeki fel'&IU haiz oldu~· ::plıt
ı!: ilk teıntnatlarını bav! teklif melduplannı bf'UI saatten en az bir t vv:;;· 

da Adan.da TümeJt Atuıalma kom lqonuna vermlı olacakJardır ~ e -

(489) (7889) 

* * Aşafıda mJkdarlan ve teallm :rerleıi :razıb kurt otlar 13-10-939 tarihinde kapalı 
ve açık ek.Utıne ile alınacakbr Şartn amelerf ıörmek isteyenler her dn Edır-

e TOmeıı Sabnalma koınisyonunda 16reblllrler. İstekl1lerin belli IÜn ve aaat
e ilk ternlnatlarfle birlikte Edirnede Tllmen Sabnalma komisyonuna mOracaat
. Kapalı zarflar için belli uaUSden bir saat evvel teklif mektuplarını kOlllU7o· 
vermeleri. (tl4) ('1892) 
11111 mahalll Mlkdarı Tatu11hı bedeJI 11k temlftat 

•tahJn" ... 

Kilo u,.. Ka. 

2011,280 
205,280 
45.120 
93,240 
il.MI 

118,080 

8157 80 
8157 80 
1353 80 
21rr 20 
WI IO 

3M3 40 

* * 

Lira Ku. 

481 
481 
101 
209 

" 2815 

95 
811 • 
52 
'19 .,. 
88 

r- ihale 
Saati ()•kit 

17 Kapalı l!olrf 
11 .. .. 

18,SO Ecık eksilt. 
11,30 .. .. 
10 • • 
8 • • 

e ~ marq ıarnlzonlan tein 8'8,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ekall+-
lear \lltur, Tahmlo bedelı 89,J 80 lira ilk teminatı 1888 lira 50 lıt\ıruftur, 
" d ll-l0-939 Carl8mba ıünil U.'lt 10 da Adanada Askeri Satınalma Komla

....,..1•r1 ~ ~ :t'al'Uacaktır. Şartnamesi Istanbul, Ankara. Kqaerı, Menin. Adana As· 
.: ~lına komla:ronlannda ıörültır. İsteklller tayin edilen C(lnde th&le saatin

•& 'bir •at evveline kader ununun 2 ve 1 cQ maddelerlndeld ,..ıtt hm 

6 - 6. 939 tarihinde vermiş olduğum 
ve Beyoğlu altıncı Noterliğinin 4150 
numarasına havi bulunan vekalet. 
nameyi, ismi jle('en. zatın .ırketimiz. 

den ayrılıp alakası k~ıiından 

iptal ve kendisi ve azil edildiii ve 
bir güna vekaletnamenin hükmü 
kalmadıbnı beyan eder ve Cümhu
rivet, Tan ve Aksam gazetelerile 
ilanı ve kendisinin keyfiyetten ha. 
berdar edilmesi için Beşlktasta Orta. 
bahçe Yaverağa sokağında 27 No. da 
oturmakta bulunan mumaileyh Rifat 
Erk'e de tebli~ni rica ederim. 

Galat.da, Tapta hamnda Gior~o 
Giru ve Oımaa Nebi oila Kollektif 
şirketi. 

MUALLA 
Salahattin 

PINAR 
BU AK$AMDAN iTiBAREN: 

Büyük Program ve görülmemif 
yeniliklerle açacajımız Salonu. 
muzda sayın halkımıza Sahne ve 
Musiki lnkılibı göstermekle bahti

KAYIP - Ban,.er nflfaa dairesinden 
aldıfnn nilfuı lrltıdımı b)'betthn. Yeni
ıini çıbracatımclaft eakiıinin billantl )'Ok· 
tur. San,.... Atabey ıokaiı No, 13 Salih 
Birhanettin PARS 

Dr. HAFl7 CEMAl 

yar olacağız. 
Memleketin kıymetli San'atkln Bayan MUALLA hem l'antazı. hem tarihi Sahnelere iştirak edecek. 

tir. Kıymetli bestekar SALAHADDİN PINAR dahi sahnemize şeref verecektir. (Hem alaturka, hem ala. 
franga hem de tarihi sahneler) : 1 - Tarihi musiki tablosu, 2 - Fasıl saz hey'eti, 3 - MUALLA ve 
KEMANİ SADİ; 4 - BOSELL ORKESTRA ATBAKSİYON11, d - İLOSVAY aEVOstt 

Pazardan maada saat tH.30 dan ti e 
Salı. Ounart.ı 12 ye kadar bkarayL Dl· 
van;yolu No. UM. 

Hergün saat 6 dan 2 ye kadar Program devam edecektir. Telefon 43776 
Her Pazar saat 3 den 6 ya kadar ailelere çaylı matine 

'--------------------~~~~~~~~, 
~-------------~---- .. --Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğu hanları 
MiRSiN HAnl POSTALARI 

1-10-- tarlblnden IUbenn ....ın battuıda 9ld8I llbl baftlıda Od posta 78• 
pı ......... balo1enacaıldır. Pastalar a.lı Vlt CUma sQnlerl ......... nbtumndan Jat 
ıo da kalldııcaklar ve Rodoıl barlc olmak o.ere ıidif ve d&ıilfte mutacl iskelelere 
~ (1030) 

* .. 
KARADENiZ HAnl DÖRDONCO POSTASI 

lstanbuldan 6-10-989 Cuma gilnü kalkacak postadan itibaren Karadeniz hat
tında mev imlik dördilncü postanın tatbiklııe başlanacaktır. Bu postalar her Cu
ma l(lnü saat 10 da Galata nhtıınmdan kalkarak dotruca Trabzona ıfdecek ve 
d6nU,te yalnız lnebolu7a u1ta7arak lstanbula leleceklerdlr. (8031) ' , 

Mllll Miidafaa v .. aletladen : 
Vekllet lercQme şubesine bir lngfllzce mütercimi alınacakbr. A;ynl zamanda b1 

fraıwzca bilen tercih olunur. Yapılacak imtihanda ehl17et ubıt olunca bidayette ve
rlleeek Qeret 180 liradır. Bu Ocret acssterllecek mesat lle (210) liraya kadar çıka· 
rılablllr. Talip olanlann hal tercomelerile birlikte Vekllete birer istida ile müra-
caatlan llAn olunur. (511) (7'38) 

olduklanna clalr vesaDde teklif mektuol:ırını Adanada Aakerl Satınalma ıtnmta-
:ronuna vermelerL , (485) <?891) 

* * Müteahhit nam ve hesabına 32 ooo çift okur kundurası açık ekalltme suretlle mil· 
nakuaya konulmUJtur Beher çiftine tahmin edilen fl,..tı 44'5 kuruthır. İtıalesl 
12-10-939 Prtenıbe .OnO saat ıı dettir. fik temlnab 8370 liradır. Evsaf ve ~
meal 712 kuruta Ankarada M. M. VckAI~ti Sabnalma komisyonundan ahmr. Ek• 
slltıne;ye ıtreceklerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cO maddelerinde ır&terflen V"8• 

l1ı:1e ve teminatlartle birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. Veklletl Satınalma 
kombyonuna ıelmelerL ('83) (7893) 

* * Caınakkale MOstahkmt mnkt bfrUJdert fhtt:racı feln •'8lıda 101b ;yulaflar satm 
ahn...adu. fa.Jrln-tn makar ıarlbl8rd• teminat üCe1eri w UIO A7lb ~ 
birlikte Canakkaı.de komlqona mtiracaatlan- (480) (7894) 
Garnı ... u Kii• Tahmin bedeli ilk temhıet lıtal• ıancı .. kll ve....., 

Llta Lira Ku. 

Ezine eo.ooo a.aoe 270 18.10.938 A. Ek. 10 da 
Geyikli 1.280 241 • " 10.30 " 72,000 
ltllitbahlr 211,000 9,720 729 • it. zarf 11 • 
Eceabat 180,000 • 18,200 1215 17 • • 10,30 • 
Ezine 711,000 14,131 25'15 13 • • 11,30 " 

NEVROZiN 
Baı, Dl , Nezle, Grip, Romatizma 
N.vralll. kınlhk ve bitil• •inl~n•af derhal ••••r. 
- icabında ıinde 3 kaı• al .. ablllr. -

. Konya Tümen Sorgu Hild .. lil•d••= 
934 yılında Karaman p~ade aıa.utda vw iM ~lında Konyadakl pl7ade aJa1111-

da ücretle laUhdam eclllen h.-p memuru !manın lkametıAhı ve halen nerede bu
lundutu meçbul bulundalundu ..-ut Kon)'adakt tümen BOl"ID h&ldmlfllne mGra
c:aat etm.ı V9J'8 IUflf adıwlnl Mldirme~t. aksi takdirde hakkında askeri mah
am• mıuJO Iwwnunun 211 cı maddesiDln tatbik edDecetl lilzumu ilin olunur. 

(487) (7880) 

Muhasip Aranıyor 
Muı:aaf •al• bakki,.le vakıf, Tlrltce defter tutabilir tecribell bir mahaaibe 

ihtiyaç vardır Almanca ven Frusuca bilen teren. olunur. lıtekHlerin fo. 
tosraflı bal tercümelerini v• 'ftl'eCekleri r.ıeranaıan bildlreD meırt.planm 
''"' -t• .......... ıv"1t .. 1 

.. \ •"'1-esine lll'6ndenneleri rica olamar. 

Tekalk Onlu Mlcllirlijünden: 
4951 Jira 80 kunaı tahmin btdelft 19 kalem llltı tershnlye 16.10.031 puatteal 

ıünil IUt (14) de il\aleai yapılmak bue acık ebiltmeye konma.ıar. ilk teminat 
(372) liradır. lsteldileria ilk teminatı yatırmak, 18rtname ve nilmuneleri sörmek 
iUere eksiltmeden bir sfln evveline kadar okula müracaatları. 

l•teklilerin meaktr etinde elrııUtmenin ;yapılacaiı Yilbek Mühencliı mektebbı-
deld ~onıiayona setmeleri. (71eo) 

.-.-!>emir Ve Tahta Fabrikalarc-.. 
TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimiz Adapazarı Fabrikaları için birinci amıf 

Altı Tesviyeci ile Bir Elektrik 
Ve Oksiien Kaynakçısına 

ibtjyaç •vdır. Taliplerin derhal AdapUan Deta F abrikaaı 

~---- Miidiirlfliüne müracaatlan. , 

Yiksek Ml•••dls Mektebi Mlicllrliiğüaclen : 
lllekteblmidn birinci sınıf tedrlaatına 23/10/939 ve dijer sınıllann tedrfu· 

tına 16/10/fl9 tarihlerinde baflanacatı ll&n olunur. (8045) 

1611 ..................................... . 

istiklal Lisesi DirektörlüQünden : 
t - Onuncu ve on btrlncl sımflarda nelıart talebe lçfn yer voktur. 
Diler l1IUflar için yatılı ve ya tısız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - tsttyenlere lrayıt tartlannı blldtren tarifname g6nderillr. 

,_ A.dı.- Şehzadeba'1 Polis Ka..-Olu arkuı. Telefon 22534 _, 

' Salalltt w N-.rtyat M8dlrtl BaUI Lltflt DÖRDONr.tJ. Gueteelllk n 

Nemnt T L. tıl "'""'"'" ~TA M11t1tit• 
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Perşembe 1 T A N E V t 

İstanbul, Ankara Caddesi 102 5 TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 

ILKTEŞRIN BEŞİNCİ YIL - No. 1502 

Ç OCUK A N S iKL OP E D i! 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli • 
dımcısı, çocuğun en zengin kiltüphanesidir. Çocuğunu. 
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel he 
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde 
tane bulundurunuz. 1 9 l 9 5 KURU $ ~, _____________________________ , 

GÜNLÜK S i YASİ HALK GAZETES İ 
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SA~DtNYA. Napo1i 
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Bızprf 

• 

ll BYA ( ~TAL·l Mı S i~ 

AVRUPA HARBi iLE ~LAKADAR STRATEJiK 'AMiLLERi GÖSTEREN HARiTA 

DEN•Z 

TÜRK İ YE 

Bu harita Avrupanın bütün askeri ve müstahkem vuku bulan harp stratejisi üzerinde müessir olduğu bomba yağdırabilir. masını merkezi A.kdenizde toplamıya mecb 
mevkilerini müstahkem hatlarını, müstahkem mev- için bunlar haritada tebarüz ettirilmişti:. Karadaki Hııtitada hava üsleri de gösterilmiştir. Fakat bun- caktır. Oua karşı hareket eden deniz kuvveti 
kilere ve hatlara yardım eden dağları ve nehlrleri bu tab1i manialar denizdeki üsler gibi gösterllmiş ların mühim bir kısmı da deniz üslerine bitişiktır. Italyanın Libya ile irtibatını kesmiye uğraş~ 
gösteriyor. Majino ve Zigfrid gibi istihkamlar, bulunuyor. Bütün bu manialara üstün gelecek bir si. Haritada görülen zırhlılar Ingiliz Fransız ablokasını, Ingiliz - Fransız deniz kuvvetleri. bu yollar 
Frankiurt, Belford gibi müstahkem mıntakalar, Vis- Iah, tayyarelerdir. Bunlar tabiatin diktiği ve insan tahtelbahirde Alman. donanmasının 'vaziyetini göste- de toplanacak ve bu yüzden harp Afrikaya d 
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