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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Muallimlerin ve mektep talebesin.hı en kuvvetli ~
dımcısı. çocutun en zengin kütilphanesidir . Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna vereblleceğl en güzel hediye
dir. Müesseacmlz tara1ından nşedllmişUr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

SULH TESEBBUSU Macaristan-Yugoslavya 
Roosevelt, Yeniden R d •t •• 
Hiç Bir TaV.assutta omanya 8 emı eCBVUZ 

Mister Chamberlain, 

Olmadığı Takdirde, Çarşambaya ilan Edecek Tehlikeye Karıı Baltık Vaziyeti 
Londra, 8 (Huıuıi) - Batvekil M ister Chamberlain, Her H it

lerin ıon nutkunda mevzuu bahsedilen sulh tekliflerine k&J'fı ya

l'In (bugün), Avam Kamarasında muf&N&I beyanatta bulunama-ı 
dığı takdirde, lngilterenin nihai ve kati karanm parlamentonun , 
~ba günkü toplantısında izah edecektir. İngiltere hükUnıeti, 
halen bu mevzu üzeı:indt_ .f l'JlJas& ile ve Dominyonlarla iılİfUe

---o-

Müştereken 

Tedbirler 
Alınacak 

Rusya Yeni 
Bazı Talepler 
One Sürdü 

l!'Kiltere Harbiye Nazın 
H001 Beli•ha 

Abloka 
ve 

SULH 
Yazan: Sadri ERTEM 

A lmanya, Polonyada harbin 
nihayet bulduğunu ilin 

etlikten soma dünyayı aulhe de 
dt.vet etti. P olonyada elde edi

J.ıı nıuvaffakıyet üzerine yapı
Jıaıı bu tefd>büa muhtelif memle
.lcetıerde muhtelif nokta.i nazar
~ ortaya aıtılmaama .ebep ol
ct.ı. Maamafih ortadaki realite 
lı-ı,in devam etmekte olmaardır. 
b Alı:nanya bir taraftan sulh tale. 
inde bulunurken, beri taraftan da 

•blokanın meydana çıkaracağı vazi. 
)~eri karşılamak üzere tertipler 
~ aktadır. Bunlardan biri Sovyet 

usya ile iktısadi anlaşmalar yaP
~· diğer taraftan İngilterenin de
~ ablokasına karşı bir kara ablo. 
h 11 vücude getirmek emelini ta
~uk ettirmek için bitaraflar üze
lJdi de tesirler vücude getirmek eme-

r. 

•h~anya sulhü ne için istiyorsa, 
\> 

0kayı da bunun için parçalamak 
..... e lllukabil tedbir almak istiyor. AI. 
.. ıa.rıy . in 
1"ı •• a ıç Garp Cephesinden daha 
lo~§kul şartlan hazırlıyan vakıa ab. 
c ~a karşısında kara Avrupasının 
ograf· 

ı, ve ekonomik şartlarıdır. 

\>e ~Vrupa kıtası nüfusunun kesafeti 
ltı~ş hayatının endüstrileşmesi b:ı
:razı ın.dan Napolyon zamanına naza
lere:ığer kıtalar~a '":ünasebetini ke. 
lild· Yaşaması ımkanına malik de. 

ır. 

baha .. 
tıe rı ·· Yuz sene evvel Avrupanın 
.t\v Ufusu bu kadar kesifti, ne de 
töı urpa bugünkü kadar sınai bir a-

Ye ha1· . l fus k ını a mıştı. Avrupanın nü-
gft i esafetinin artması ve kıtanın 
aı! de sadece sınai bir atölye halini 
&fth~sı Avrupayı kıta haricindeki 
'is eı:;a s~kı bir surette irtibat te. 

ve ıcbar etmiştiA. Yalnız sı. 
( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) • 

• ıerıne devam etmektedir. 

Sulh Teklifi Balonu 
Vaşington, 8 (Hususi) - Roose

velt'in yeni bir sulh tavassutunda --o-

bulunacağı ve bu tavassutun mtıer Bükreş - Sofya Arasında 
tarafından kabul edilecegi hakkın. 

daki haberlerin Berlinden işae edil- da Münasebetlerin 
Üç Baltık Devleti 

ile de Ayrı Ayrı 

Müzakereler ilerliyor 
diği anlaşılmıştır. Yoksa Roosevclt, 
böyle bir niyette değildir. Ve Beyaz Tanzimine Uğraşılıyor 
Saraydan bildirildiğine göre, Alman- • 
ya diplomasi yoliyle resmen bir tek. 
lifte bulunmadıkça Roosevelt, Alman 
tekliflerini katiycn nazarı dikkate al 
mıyacaktır. 

Mevcut kanaat, bu teklif mesele
sinin, Roosevelt'in muhtemel tasav. 
vurlarını anlamak maksadile Alman 
propaganda teşkilatı tarafından uçu. 
mlmuş olduğu merkezindedir. Maa
mafih, Hitlerin Rooseveltin tavassu
tunu istemeyi düşündiiğünc dair o
lan bu haber, Amerika siyasi mah. 

l 
.:Clllc.rW..l,;; it.ima.t:ı~lıkUı ka.riılo.nmı1 

tır. 

• Diğer taraftan Havas, bu teşebbüs 
meselesi etrafında şu tafsilatı veri
yor: 
Söylendiğine göre, infiratçılar bile 

Bitlerin talebi üzerine Reisicümhu
run müdahale etmesine itiraz et· 
mektedirler. Çünkü bunlar evvela, 
Almanya lehinde teşebbüse geçilmiş 
olmakla itham edilmekten korkmak
tadırlar. Sonra da sulh davası için ol
sa bile Amerikanın Avrupa işlerine 
karıŞmasını bir anane olarak tecviz 
etmemektedirler. 

Hariciye nezaretinin etrafında bu
lunanlar, Fransa ve İngilterenin mu. 
vafakati alınmadıkça, Rooseveltin 
tavassutu mevzuu bahsolamıyaca

ğını saklamamaktadırlar. Diğer ci
hetten Reisicümhur şimdiden aka. 
mete mahkum olan bir müzakereye 

<Sona Sa: 6. Sil: 6) 

Balkan 

Bükreş, 8 (A. A.) - Siyasi mah- Moakova, 8 (A.A.) - Litvan-
fellerde Yugoslavyanın teşebbüsü ü. ya mW"&hhaa heyeti, Kaunaı'a 
zerine Macaristanla Romanya ara • yaptığı kıaa bir .eyahatten dö-
smda bir işbirliği temin edileceği ü- nen Hariciye Nazm Urbaya, Bat-
mit olunmakta ve bu işbirliğinin Ro- vekil muavini Rizanakoı ve Lit-
manyanın siyasetinde bir değişikltk 

vanya ordusu kumandanı Genehusule getirmeyeceği ilave edilmek. 
tedir, Şarki Avrupanın Alman teh • ral Rutikiı'den mürekkep ola. 
didine ve Sovyet müdahalesine ma- rak 7 İlktep-inde Moakovaya gel-
ruz kalması üzerine böyle bir yak • mittir. Heyete birçok mütehaı-
laşmanın biran evvel temini lüzumu ııılar refakat etmektedir. Molo-
hissedildiği söylenmektedir. tofla ilk mülakat, dün gece ya-

Son haftalar zartmda Budap~c:t~ Roman- Kôilı K.orol oe Veliaht Preru Michel ı__ Bu 1---~ı 
hükumeti Bük~ hülçüm~ine karf ,_ Pl11U1ftır. avuupucıuar aıra-

W~ ~ h~b~~~~~--------------------·------~,~~S~~~~~ . 
Müşterek tehlikenin Avrupantn zı·gfrı·d Ozer·ınde' Havasın verdiği malumata göre, 

merkezinde ve şarkında bulunan bir Sovyetler Estonyadan yekunu 4.0 
kaç memleketin daha grup halfnde bin kişiden mürekkep dort fırkalık 
toplanmasını intaç edebileceği söy • • e bir garnizon kabul etmesini istemiş. 
lenmekte ve bu suretle vücude gele- y $ d d ti• T • 1 ne 1 e 1 O Pç U lerdir. Letonyadan da Liban, Vindan cek sulh cephesinin müşterek hare-
keti sayesinde arazi statükosunun ve PJtragsya dağıtılmak üzere 80 

bin mevcutlu kıtaat kabul et~si ve 
:~:~;;:. edilebileceği ilave olun • D u· . e 11 o s u o 1 d u Litvanyada hudut yakınında mühim 

bir Leton demiryolu merkezi olan 
Ademi Tecavüı Pakh Dangavpils'de bir garnizon tesisi is· 
Budapeşteı 8 (A. A.) - Zann~ - tenmiştir. 

dildiğine göre Macaristanla Roman- Müttefikler, Yakında Garp C ephesinde 3000 Diğer taraftan, bir Kaunas telgra. 
ya ve Yugoslavya arasında yakında fi da yeni Sovyet talepleri hakkında 
bir ademi tecavüz paktı ile bu mem. Tayyare Kullanabilecek Bir Hale . Gelecekler şu malumatı veriyor: 
leketlerdeki ekalliyetler hakkınd'.l 

bir pakt imza edilecektir. İyi haber P aris, 8 (A. A.) - Dün G eneral Gamelin ve Vuillemin ile lnıi- Litvanyadan Talepler 
alan mahfellerde söylendiğine göre, liz ukeri tefleri arasında vukubulan toplantıya iftirak ebnif bu- Tasrih edildiğine göre, Sovyet hü-
Avrupanın bu kısmında devamlı bir L ___ _ ki'ımeti, Litvanya arazisinde biri sa-

nuan İngil iz H ava Marepli Sir Cyril Newall, müttefiklerin ara-işbirliği temini için alakadar mem. hil boyunda olinak üzere iki tayya. 
leketler arasındaki diplomatik temas lannda itbirliği ya parak yakında üç bin tayyare kullanab ilecek- re üssü hakkını islıeyecektir. Sov -

(Sona Sa: 6, Sfl: 2) lerin i aöylemit ve ketif, avcı ve bombardıman tayyarelerinden yetler bundan başka bugün kullanıl. 

Oyunları Bitti 1 

mürekkep İngiliz filolarının Fransa- mamakta olan Liepajaromiski de
ya geçmiş olduğunu ve bunlan taki. miryolu üzerinde serbest transit im. 
ben diğer filoların da gönderilecegi- (Sonu Sa: 6, Sü: 4) 
ni ve müttefiklerin hava üstünlü. 
nü el.de edeceklerini ilave etmiştir. 

Umumi Tasnifte Türkiye U çüncü 
Oldu Dün f..qi Neticeler Alındı 

Topçu Düellosu 
PUiı, 8 (A. A.) - "Resmi 

Tebliğ,, G ece aakin geçmİftİr. 
Saarbrüken civarında dütmanm 

ketif kollan topçumuzun atqile 
geri püakürtülmüttür. 

EN SON DAKiKA 

Atina~f.yapılan Balkan oyunlan dün neticelenmiş ı 
ve talWnımız umumi tasnifte üçüncü olmu,tur, Diln
t tt: ..aüsabakalarda 400 metrede Gören birincillil ..., 

kazanmı,tır. Tafsilat dördüncü ıayfamızdadır. Yu
kartki resimde, mukaddes ateşi yakmak için meıale
lerle atada p lb Balkanlı atleri görilyorm .• 

Paris, 8 (A.A.) - "8 teşrinievvel 
akşam tebliği,, Mozel (Moselle) in 
doğu bölgesinde düşmanın yaptığı 

1 

çıkışlar püskürtülmüştür. Salui (Sar

re Louis) nin cenubunda ve cenup 
batısında karşılıklı topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Paris, 8 (A. A.) - Rhen cephe -

1 sinde müteaddit noktalar üzer.r..de 
' Alman faaliyetinin artmasına rağ -
men, henüz bir taarruz tehdidi ve· 
yahut acil bir tehdit mevzuubahıı ol
madığı anlaşılmaktadır. Alman pi -
yadesinin faaliyeti dün de\•riyeler 
gönderilmesi suretiyle bilhassa Oh _ 
renthol'da kaydedilmiştir. 

Topçu, ezcümle ağır topçıı faali. 
yeti Mozel bölgesinde bilhassa ~id

detli olmuştur. Malum olduğu üzere 
bu bölgede Fransız kıtaatı .-ylulün 
ilk haftaları zarfında Alman topra -

TAN, makinesindeki hususi tertibat sa
yesinde bu sütunda her g(ln en son da
kika relen haberlerf verecektir. Haber 
olmadıtı aQn bu kıaun b<>1 ltalacakb r. 

(Sonu Sa: 6, Sil: ŞJ ............ . 
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2 TAN 

P ENCEREMDEN 

Bü ük y '-·-
Söylememeli ! 

,.... Yazan: M. Turhan TAN 

T arih, İlk Çağın Almanlannı, 
yani Cermenleri şöyle tarif 

ediyor: "İri vücutlu, beyaı: renkli, 
penbe yanaklı, san saçlı, mavi göz
lü insanlardı. Çalımlı, fakat zeki o. 
lup söz söylemesini bilirlerdi. En 
büyük kusurları içkiye, kavgaya 
dü§kün olmalarından ibaretti. Bir de 

A dli Tıp 
işleri 
Artıgo~ 

Fransa ile Munzam 
Ticaret Anlaşması 

• 1 
---<ıı----

Müessesede Çok fazla övünürlerdi.,, 
Yine tarih, CermenleTden htiyük 

bir kabile olan Teuton'ların Kralı Fazla Hasta Var 
Teuytobocusü anlatırken onun ken. , 
di nefsine fazla itimat, düşmanlan. Adli tıp işJeri müessesesinin işle-

Her iki Memleket Bütün Gümrük 
T enzilitından Faydalanacak 

m da alabildiğine istihfaf ve istihza ri son zamanlarda artmıştır. Suçlu. Fransa ile aramız4!1aki yeni tica
etmesi yüzünden felakete uğradığını ların çoğu ve avukatları kendilerin- ret ve seyrüsefain mukavelenamesi
anlatıyor. de ve müvekkillerinde cezai ehliyet. ne merbut olan yeni anlaşma Heyeti 

Malum olduğu üzere Teutonlar es. lerini kaldıracak hastalık bulundu- Vekile tarafıncfan tasdik edilmiştir. 
ki Roma aleyhine harekete reçtik. ğunu iddia etmiş olmaları , işlerin Muayyen bazı maddeler hariç 0 • 

)eri zaman Aix'e doğru yüriimüşler artmasında amil olmaktadır. Mües. Iarak Türkiye menşeli malların Fran. 
·ve orada Roma konsülü meşhur sesenin müşahedehanesinde her va. saya idhalinde tarüe hususunda as • 
Marius'ün ordusuyla karşılaşmışlar. kit istiabının fevkinde hasta bulun. gari tarife resimlerinden ve en ziya
dı. Romalılar, böyle silahlı ve harbe maktadır. Bu hastaların ekserisini de müsaadeye mazhar millet mua • 
susamış vaziyette olarak Cermenler. de eroin kullananlar te,ıtil ediyor· melesinden yani ithalAt resimlerin -
le ilk defa karşılaşıyorlardı. O iri lar. Müessese, bunların alışkınlıkla- den oldu~ kadar bu resimlerin mev. 
yarı ve vahşi simalı askerler Roma. rmın iptila derecesinde olup olma. zu teşkil ettikleri veya edebilecek • 
lılan endişeye düşürmüı, Marius'ü dığını tetkik etmektedir. Evvelkf leri bilcümle munzam resimler ve 
de düşündürmüştü. O sebeple müs. gün müesseseden altı akıl hastalığı tezyitler hususunda Fransa tarife 
tahkem OrdugaAhlarından çıknnv. or. müddeisi, müddeiumumiliğe teslim db" 1 1 1 1 te ır erine, ticaret mukave e er ne 
lar. Teutonlara hücum edemiyor- edilmiştir. Hırsızlık suçlulanndan yahut gümrük cetvellerinde ve tari-
lardı. Şükrü oğlu Hüseyinde hiçbir akıl felendirme usullerindeki tadilata gö-

Kral Teuytob~us bu kaçınma- hastalığı olmadığı, tevkifhanede in· re bütün üçüncü devletlere bahşetti. 
dan, bu saklanmadan Romalılann tihara teşebüs eden Ali oğlu Cema. ği veya ~ebileceği· en atalı resim 
korkaklığına hükmederek onlan kız. lin melankoliye müptela olduğu ve hadlerinden istüade edeceklerdir. 
dıracak nümayişlere girişti, ağır şa. Bakırköy akıl hastanesine gönderil. Buna mukabil Fransa da ayni hak -
kalar yaptı, çok çirkin sözler söyle- mesi lazım gel~iği anlaşı~tır. b: •lardan faydalanacaktır. ' 
di. Hatta ordusunu Alplara doğru mit hapishanesı?de ~-atan A Ali Ve~~ı Yeni anlaşmanın bilhassa tediye-
yu··ru'"yu"şe sevkederken her neferin isminde bir eroın muptelası da dun yi IAk d ed ··h· dd A . . . a a a ar en en mu ım ma e • 
Romalılarla eğlenmesini emretti, ne. İstanbul müddeiumumılığı vasıtasıy- 1 . 1 d . 

. .. d ·ı. erı şun ar ır. 
ferler de, kargılannı sallıya sallıya le Bakırköy hastanesıne gon erı M dd 1 T"' ki F a e - ur ye ve ransa a. 
Roma ordugahı önünden ge~erken: miştir. rasında ticari mübadeleler, işbu an-
"Kanlannıza söyliyecek bır şeyiniz !aşmanın mevkii meriyete girdiği ta-
yok mu? Biz onların yanına gidiyo. lnkllap Eserleri rihten itibaren ve 7 ve 8 inci madde. 
ruz,, diye kaba kaba bağırmaktan . lerin hükümleri mahfuz kalmak pr-

çekinmemişlerdi. Kütüphanesi Rajbeffe tiyle, münhasıran hususi takas yo. 
Fakat Marius "son gülen iyi gü. lu ile icra edi1ecektir. 

Jer,, diyerek sinirlerine hakim cldu. Beyazıt medresesinde açılan İn - Türkiye menşeli mahsullerin 
Teutonlan adım adım takip ederek kılip eserleri kütüphanesi büyük Fransız frangı olarak bedellerinin 
münasip bir yerde askerlerini onla. rağbet görmüştür. Buraya yalnız yalnız yüzde 94 ü bu hususi takas 
nn üzerine hücum ettirdi. muhtelü mevzularda tetkikat yap - muamelelerinde kullanılacaktır. Ba • 

Harp, çok sert ve çok katı1ı oldu, mak ve tez hazırlamak isteyenler ka. kiye kalan yüzde 6 sı, TUrklye cum. 
Teutonlar tamamiyle mağlup ol. bul edilmekte, salon küçük ol,d.uğu huriyeti Merkez bankası namına a -

du. Tarihin kaydına göre muharebe için derse çalışmak için kitaplan ile. çılıp onun tarafından serbestçe ta • 
meydanında kalan Cermen cesedi o gelen talebe buraya alınmamakta • sarruf edilebilecek olan (B) hesabı 
kadar çoktu ki bunların oradR kalıp dır:lar. 

denilen hususi bir Fransız frangı he. 
sabına tahsis edilecektir. 

Madde 2 - Birinci maddedeki 
şartlar dahilinde ithal olunan bil. 
cümle emtia bedelleri, ithalatçılar 

tarafından Fransada, Fransız frangı 

olarak, bundan sonra sadece ofis di
ye tesmiye edilecek olan Faris Tica. 
ret Odası ofisine ve Türkiyede Türk 
lirası olarak, bundan sonra sadece 
banka diye tesmiye edilecek olan 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban • 
kasına yatınlacaktır. İhracatçılar le
hine yapılacak tediyat bu iki mües
sese t a r a f ı n d a n icra olu-
nacaktır. B u n 1 a r yukarı-

da yazılı hükümlerin tarzı tatbiki 
hususunda aralarında mutabık kala
caklardır. 

Madde 3 - İthalatçıların ofise ve 
hankaya vaki teslimatı aşağıdaki 

§!.rtlar dahilinde yapılacaktır: 
1) Türk lirasının Fransız frangı -

na, Fransız frangının Türk lirasınn 

tahvili Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasının, ithalatçının banka veya 
ofise teslimatta bulunduğu günkü 
kuru üzerinden icra edilecektir. 

2) Fransız frangından veya Türk 
lirasından başka paralann tahvili, 
ithalatçının ofis veya bankaya tedi
yede bulunduğu günde iki memle -
kette cari kur üzerinden icra edile. 
cektir. 

Borçlu, aralarındaki alacak tesbit 
edildiği veçhile, alacaklı alacağını 

tamamen ahzü kabz ettiği zaman an. 
cak borcundan kurtulur. 

Madde 4 - Banka ve ofis kendi
lerine yapılan teslimatı ayni günde 

müteakiben yekdiğerine bildirecek -
lerdir. Tahsil ihbarnamesi, alaka • 
darlara tediyeyi mümkün kılmak i
çin icabeden tarih ve menşe kayıtla. 
rını muhtevi olacaktır. 

Madde 5 - Hususi takas mua -
melelerinde, Fransa menşeli emtia • 
nın Türkiyeye ithali, Türk menşeli 
mukabil emtianın Fransaya ithalin -
den evvel veya sonra olabilecektir. 

Bu muamelelerin mütevazin buluna
cakları ve en kısa müddet zarfında 

intaç edilecekleri mukarrerdir. 

Madde 6 - Hususi takas muame
lelerinin icrasında muhtemel olarak 
kalacak bakiyelerin, yeni hususi ta
kas muamelatında kullanılması la -
zımdır. 

Bununla beraber, eğer bu bakiye 
yüz Türk lirasından veya muadilin. 
den az olur ve muamele esmanının 

yüzde beşini geçmezse alacaklılar 
banka veya ofis vasıtasıyle bu meb. 
lağı "hususi takaslar bakiyeleri" de
nilen ve her iki müessesede Fransız 
frangı olarak tutulan faizsiz diğer 
hususi bir hesaba devrettirmek hak
kına malik alacaktır. 

Banka ve ofis "hususi • takaslar 
bakiyeleri" hesabının mevcudu had
di dahilinde ve tarih sırasıyle tedi -
yat yapmak suretiyle hususi takas 
bakiyelerinin tediyesini temin ede -
ceklerdir. 

"Hususi takaslar bakiyeleri" he. 
sabına geçirilmiş aJacaJtlann sahıp -
leri, bu alacaklarını emtia satın al -
mak suretiyle de "debloke" etmek 
hakkına malik olacaklardır. 

çürümesi mükemmel bir gübre ye. Kütüphane müdürlüğü bir mü • 
rine geçmişti ve ahali o sene arazi. dekkik için lazım olan kitapları sa -
den bir çok mahsul aldığı gibi bağ. lona yerleştirmiştir. Bir müdekkik 
lannı da ölü ke,milderlyle muhafaza kütüphane memurundan izin alma -
etmişlerdi. dan bu kitaplardan istediği gibi is-

BiR KIZ KAÇIRMA V AKASI . Metresinin 
Kral Teuytobocüs'de bu muhare. tifade etmektedir. Bu usul diğer kü. 

beden biraz sonra yakalandı, zincir. tüphanelerde yoktur. 
ler içinde Marius'ün yamna getiril. 
di. Cermen hükümdan ~on derece 
iri bir adamdı, yan yana duun altı 

beygirin üzerinden bir hamlede at. 
lıyabiliyordu. ---

Marius onu, büyiik söylemiş ve bu 
gafletinin cezasını çekmiye mah. 
kum olmuş bir bedbaht olarak ordu
sunun ardında dolaştırdı ve Cer. 
menlerle yaptığı başb harplerde de 
düşmanın manevi kuıvetini kırmak 
için siperler üzerinde gezdirerek teş. 
hir etti. · 

Berlinde zaman zaman söylenen 
bir takım nutuklara bakılırsa Cer. 
menliğin büyük söylemek, yüksek. 
ten atıp tutmak adeti hlli yaşıyor. 
O halde Teuytobocus'ün akıbeti de 
sık sık tekerrür edecek deml'ktir. 

Mersinde Mekteplere 
Talebe Hücumu Var 

Mersin (TAN) - İlk mektepler 
iki teşrinievvelde tedrisata bllşla -
mıştır. Ortamektep. kadrosu geniş • 
letilerek ve kız talebe yeni kirala -
nan binaya yerleştirilerek 850 den 
fazla talebe ile tedrisata başlamıştır. 

Ortamektebe hala kayıt için müra -
caat edilmektedir. Kayıtlar kapan • 
mış olduğundan, bu müracaat eden 
talebenin vaziyeti Vekaletten sorul 
muştur. Alınacak emre göre hareket 
edilecektir. 

İlk mekteplere geçen sene on beş 
bin çocuk devam ediyordu. Bu sene 
köy okullarının 5 sınıfa çıkarılmış 

olmasından dolayı talebe sayısının 

en az on sekiz bini bulacağı anlaşıl -
maktadır. Maarü Müdürü Şefik Er. 
gündüz köylerde dördüncü sınıf teş
kili, merkez ve köylerde ders kitap
ları. öğretmen kadroları işlerini ya 
kından takip etmek suretiyle normal 
hale koymuş bulunmaktadır. Köy 
mektepleri tedrisatının memnuniyet 
YPrİC'İ hir h;ıl ;ıfar;ıih umulmaktadır. 

, 

Sanayi Odaları 

Kuruluyor 
Sanayi odaları kurulması hakkın

da İktısat Vekaletince yaptırılan 
tetkikler bitirilmiş ve hazırlanan ra
por tktısat Vekaletine gönderilmiş
tir. Bu raporda büyük sanayi mer
kezlerinde Ticaret odalarından ayrı 
olarak birer sanayi odası kurulma. 
sının faydalı olacağı izah edilmek· 
tedir. Şehrimizdeki sanayi birliği de 
bu suretle sanayi odasına kalbedil
miş olacaktır. 

lsmail Müıtak 'ın 

Ölüm '!( lldönümü 
Eski gazetecilerden ve kıymetli 

ediplerimizden İsmail Müştak'ın ölü· 
münün yıldönümü olmak münasebe. 
tile refikası, yakın dostları ve irfa
nının hayranları bugün merhumun 
mezarını ziyaret edecekler ve hatı
rasını anacaklardır. 

Hukuk Mahkemeleri 
için Yeni ıtna 

Adliye Vekaleti eski Şurayı Dev· 
let binasını maliyeden satın almış -
tır. Adliye Vekaleti sekiz bin lira 
sarfederek burasıpı tamir edecektir. 
Yakında tamire başlanacak ve biter 
bitmez de şimdi tapo dairesinde ça • 
lışan bütün hukuk mahkemeleri bu. 
rada faaliyete geçeceklerdir. 

RAMAZAN 
İstanbul müftülüğünden: 
Birinci Teşrinin on dördüne mii. 

sadif Cumartesi günü Ramazanı şe. 
rifin iptidası olduğu llan olunur. 

Bir Adam Bir Genci 
Kızını Kaçırdığından 
Tabanca ile Vurdu 

Anasını 

Dövmüş 
Evvelki gece Mevlanekapıda Me. 

lekhatun mahallesinde bütün bir 
semt halkını telaşa veren bir hadise 
olmuştur: 

Dün sabah Mevlanakapı haricin· ı disine teslim edilmesini istemiştir. 

de Yılanayazma demlen mahalde, Bu yüzden aralarında çıkan kavga, 
bir gencin bıçak ve tabanca ile ağır gittikçe büyümüş ve nihayet bıçağı-

Evli ve beş çocuk babası olan 
Şükrü isminde bir makinist bir müd
dettenberi bu civarda oturan Kadri. 
yenin km 25 yaşında Mihınev ile 

metres hayatı yaşamaktadır. Kız 

bundan bir müddet evvel bu yüzden 

annesi Kadriye ile kavga ederek ev
den kaçmış, Şükrünün tuttuğu baş

ka bir evde oturmaja başlamıştır. 

yaralanması ile neticelenen bir ve
ka olmuştur. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Yılanlıayazmada bahçıvanlık eden 

Alinin Hamdiye isminde 14 yaşında 
güzel bir kızı vardır. O civardaki 
bağ ve bostanların koruculuğunu ya. 
pan Mustafa isminde bir genç çok
tanberi kıza aşık olmuştur. Mustafa 
bir kaç defa Aliye müracaat ederek 
Hamdiyeyi kendisine verınesini ri
ca etmişse de, Ali buna razı olma
mıştır. 

Nihayet evvelki sabah kızının or. 
tadan kaybolduğunu göre&1 Ali, o. 
nun Mustafa tarafından kaçırıldığını 
anlıyarak tabanca ve bıçağını yanı· 
na aldıktan sonra doğruca Mustafa.. 
nın evine gitmiş, kızının derhal ken 

Hendekte Demir 

Madeni Bulundu 
Handek, (TAN) - Kem'lliye ma. 

hallesinden Ahmet Türkmenoğlu 

Handeğin cenup kısmında, Harak li 
köyü civarında demir madeni bul

muştur. Ankara Maden Arama ve 

Tetkik Enstitüsü, bu madenin nü

munesini tetkik etmiş ve •matluba 

muvafık görmüştür. 

Yeni demir madeninin, şimdiye 

kadar memleketimizde bulunmuş o. 

]anlarından çok ve ze~gin olduğu söy 

lenilmektedir. 

nı çeken Ali, Mustafanın muhtelif 
yerlerine vurmağa başlamıştır. Bu 
sırada Mustafa can havliyle Alinin 

bileğini ısırmış bıçağını elinden al
mıştır. Fakat onu daha kullanmıya 

vakit bulamadan Ali bu sefer taban
casını çekmiş, ve ateş ctmeJte başla. 

mıştır. Aldığı iki kurşun yarasiyle 
yere düşen Mustafanın öldüğün~ za
hip olan Ali, oradan kq,arak evine 

gitmiş, beygirine atlayıp, koştura 

koştura emniyet müdürlüğüne gelip 
teslim olmuştur. 
Vakayı müteakıp gelen jandarma

lar, Mustafayı cankurtaranla Cer. 
rahpaşa hastanesine kaldırmışlarcfır. 
Vaka etrafında jandarma tahkikata 
devam etmektedir. 

Evvelki gece saat on ikiye doğru 
Kadriyenin sokak kapısı önünde bir 

otomobil durmuş, ve içerisinden i. 
nen Şükrü kapıyı çalmağa ve "aç kı

zını getirdim" diye Kadriyeye bağır
mağa başlamıştır. Bu esnada uyku • 
dan uyanan Kadriye sokağa çıkmı~. 
kızını otomobilin içinde sarhof ve 
sızmış bir halde gördüğünden içeri 
almak istememiştir. Bu yüzden Şük. 
rü ile Kadriye arasında kavga çık -
mıştır. Şükrü bir aralık kadıncağızı 
kucaklayıp o civardaki surların dibi

Bursada DükkCinların ne götürmüş dövmeğe başlamıştır. 
Bu sırada kadının "yangın var" diye 

Kapanma Saati bağırması üzerine yetişen jandarma 
.. ve bekçiler Şükrüyü suç üstünde 

Bursa (TAN) - Belediye encume. k 1 1 d ş··k ·· · b 1 d ya a amış ar ır. u ru unun a a 
ni, kıt münasebetile dükkanlann ak. iktifa etmemiş jandarmalarla bekçi 
pmları saat 19 yerine 18 de kapan. Ş b d hak t t işt' . 1 . a ana a are e m ır. 

malanna, berber, kasap gı~i yer e~ın Şükrü, Kadriye ve Müıınev dün 
saat 19 a kadar açık kalabılmelenne .. b t . 1 edin i 1. h no e çı o an y c as ıye ceza ma • 
karar vermiştir. kemesine verilmişlerdir. Bunlardan 

lzmlrcle Pamuk Ahnıyor Şükrü haneye taarruz, dövmek ve 
İzmir - Mıntakamızdan pamuk zabitaya hakaret, Mlhmev de ser -

mübayaası için Ankaradan bir heyet hoşluk suçlarından dolayı muhake -
gelmiştir. Heyetı Ziraat Bankasile ve me edilmektedirler. Dün vakit geç 
alikadarlarla temas ederek, pamu. olduğu ve daha bazı şahitlerin celbi
ğun maliyet fiyatını tesbite çalış - ne lüzum görüldüğünden muhakeme 
maktadır. başka güne talik olunmuştur. 

9. 10. 939 

Banknot 
Basma 

Makinesi 
---oo---

Avrupadan Büyük Bir 
Makine Getiriliyor 

Geçenlerde hükumet, Avrupa~• 
bir heyet göndererek, dıırphane 

damga matbaalarını tetkik ettirmi 
ti. Bu heyet raporlarını alakadar V 
kaletlere vermiştir. Ankaradan gele 
haberlere göre, Maliye Vekaleti ye 
bir banknot makinesi satın almıy 

karar vermiştir. Bu makine alınd 
tan sonra kağıt paralarımız da me 
Jeketimizde basılacaktır. Posta p 
larınm da reklamcılık hususund 
büyük mevkii hükumetin nazarı di 
katini celbetmektedir. Yeni almaca 
makinede nefis posta pui.ları da ba 
sılacaktır. 

Yeni Basılac:ali 

Bronz Me:telikler 
Yeni basılacak bronz on paralık

ların da kalıpları hazırlanmıştır. 

Avrupa darphanelerinden gelen me 
tuplarda yeni basılan paralarımı 
çok beğenildiği ve Türk mütehass 
larınm muvaffakıyetleri takdir e · 
di~ bildirilmiştir. 

Tamamen yeni bir usul ile basıl 
etrafları tırtıllı kuruşluklanmız, İn 
giltere ve Almanya darphanelerinc 

bir keşif olarak karşılanmıştır. BıJ 
nu lld Türk sanatkarı bulmuştur 

Öjrendiğimize göre, alakadar Veki 

let bu Türk sanatkarları taltif et 
meğe karar vermiştir. 

Üç Vesaiti Nakliye 

Kazası Oldu 
Şoför Süleymanın idaresinde 

1683 numaralı otomobil ile vatma 

Sabahattinin tramvayı arasında Fa 
tihte bir çarpışma olmuştur. Her i 
ki araba da hasara uğramış, insa 
ca zayiat olmamıştır. ,. 

* Sütçü Şaban tarafından ida 
olunan yük arabası ile Saim Reşs 
tarafından kullanılan 1026 numarııl 
hususi otomobil arasında ZincirU 
kuyu ile Mecidiye köyü arasında 
asfalt yolda bir çarpışma olm111tut 
Nüfusça zayiat olmamıştır. 

* Eminin idaresindeki yük arıJ 
bası Keresteciler caddesinden geçer 

ken Yeldeğirmeninde Osman Zad 
sokağında oturan Leman isminde bl 

kadına çarparak yaralamıştır. Ar 
bacı tutulmuştur. 

29 Müddeiumumi 

Muavini 
Adliye Vekaleti yeni teşkilat d 

layısıyle İstanbul müddeiumum 
kadrosuna yeniden dört muavin d 
ha iJave etmiştir. Yakında bunlar 
İstanbula gelerek işe başlayacak} 
dır. Bu yeni ilave ile İstanbul mild 
deiumumi muavinlerinin ad 
yirmi dokuza baliğ olmuştur. 

TAKViM ve HAYA 

9 llkteırln 1939 
PAZART E Si 

10 uncu ay 
Arabi 1358 
Şaban: 25 

GUn: 31 

GUneş: 6.04 - Öile: 
İkindi: 15.13 - Akşam: 
Yatsı: 19.12 - İmsak: 

Hızır: 15'1 
Rumi: 1355 

Eylô.l: 28 
12.oı 
17.40 
4.25 

- Hava Vaziyeti 
• Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan 

tınan malumata göre, hava, yurdurı '",. 
deniz kıyıları, Cenup Dolusu ve DoğU 
nadoluda bulutlu, diğer bölgelerde ut1l 
mlyetle çok bulutlu ve mevztt ya 
geçml~, rüzgArlar Şimali bölgelerde 
ki, diğer bölgelerde C'11ubt istlkarne 
orta kuvvette, Ege denizinde kuvvetli tl 
mi•tir· DUn İstanbulda hava cok bulıJ 
geçmiş, rüzgar Cenuptan saniyede 1 ""' 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava tB 

ylki 1012,6 milibardı. Sühunet en yU~ 
26,1, en düşük 14,5 santigrat kayd 
mittir. 
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Yazan: ômer RıZKJ DOCRU L 

H er Hitler son nutkunda, A vru-
pa işlerine ve Avrupa mu -

kadderatına münhasır görünrliiğii 
halde, bugünkü Almanyanın araplnr 
\·e arapların istikbali hakkındaki dii
§Üncelerini de anlatmak vesileı;ini 
bulmuştur. Berlinin nrapça söyleyen 
radyo çığırtkanı bilhassa bu nokta)'a 
ehemmiyet ''ermiş, ve Her Hitlerin 
araplar hakkındaki tcveccühlinii te. 
harüz ettirmeğe çalışmış. bu hususa 
ait sözleri defaatla tekrar ederek a
l'aplann bunlan layıkı ile anlamala. 
l'lnı temin etmek istemiştir. 

Her Bitler, İngilizlerin Avrupa 
:meselelerinden birini de halledeme. 
diklerini anlatmak için söz söyfor • 
ken İngilizlerin Avrupa haricinde 
karşılaştıkları meseleleri de hall<>t -
lnekten aciz kaldıklarını anlatmış, 

Filistin meselesini ileri sürmüj ve 
İ'ilistinin vaziyetini Bohemya ,.e 
~oravyanın vaziyeti ile karşılaştıra
l'ak, İngilizlerin Filistindeki idarelc-
l'inin Bohemya ve Moravyadaki Al
ınan himayesi ile kıyas kabul etmi. 
Yeceğini anlatmış ve Bohemya ile 
:!\rorav1anın Alman himayesine ~ir • 
lltelerini en bliyük nimet saydığını, 

arapların böyle bir nimet ve saadete 
kavuşmaktan çok uzak bırakıldıkla
rını izah etmiştir. 

Bitlerin bu sözlerinden araplar 
hakkındaki "teveccühünün" mahi -
)·eti apaçık anlaşılıyor. 

Bohemya ile Moravya Jıi.irriyeti

lle kavuşmuş. yüksek kültürlü bir 
:milletin yurdu idi. Almanya bu 
:memleketi, hürriyet ve istiklalinlcn 
lltahrum etmiş, bu milletler.in hakla. 
rınr çiğnemiş ve onun bütün kaynak
larını ele geçirmek için her şeyi ~·ap. 
ll\ıştır. Bugün, fırsattan istifade e. 
derek hürriyet ve istikl31ine kavu~
~ağa uğraşan Çeklerin karşılaşdık • 
ları;muamele herhalde arapların da
hi gıpta etmiyeceği bir şeydir. Bun. 
ı~tın halini bir nimet ,.e ~aadet ç"k-
•nde tas,·ir etmek için istila ve te-

ca,·üz zihniyetinin, aşırı derecedr 
tesiri altında kalmak gerektir. 

l\fora,·ya ile Bohemya bu vazi • 
~ette oldukları halde Filistindeki a
rapJarın daha b·i bir vaziyette ol • 
dukiarını iddia etmek yahut mcm • 

illin \•cya hoşnut olduklarını söyle. 
l'ıtek kimsenin aklından geçmez. 

Filistin arapları, :yıllardanberi 
hitrriyetJerine ka\.·uşmak için müca· 

dele ediyorlar ve mücadelelerine de. 
\'a o kA 

ll1 ım anını da buluyorlar. Bu mü. 
tadelenin araplar lehinde kati bir 
llttiee vereceği de muhakkak savılı. 

f" ;}·or, Çünkü Filistin arapları, bÜtiin 
a.taplık aleminin ''e islam aleminin 
)}ı .. 

Uzaheretinden de istifade ederek 
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da\'alarmı ileriletmektedirler. 

Filistin araplarının Moravya ,.e 
l:ıohenıya halkı ile ktyas kabul et _ 

?tıez farklar da bu noktadadır ÇünJ::ii 
~o:ravya ve Bohemya halkının istik-
bal ve hürriyet davaları uğurunda 
• er hareketleri aman vermez bir 
istibdadın kahir eliyle derhal imha 
l!<J·ı· 
d 1 1Yor. Ve ancak yurdları haricin • 
e kalan Çekler müttefiklere iltihak 

~c!erek ıniUetleri namına takdire de-
R'el' bir h t · .. t · ı aya eserı gos erıyor ar. 

d Almanya, Moravya ve Bohemva-
~k· . 

ka 1 hayatı araplar için en mesut 
h" Se saydığına göre araplara diiscn 
ır va "f d" zı e varsa o da bu saadete ehe-

~ 1Yen göz yummak ve bu saadPte 
ı~a~uşınamak için ellerinden her ~e-
nı Yapmaktır. 

,. .. IJoheırıya ''e Moravuayı örnek 
~OS( ~ ' 
ıı··c ernıek herhalde arapların gö7ii

t.ı açn v 

i~ ıaga yardım edecek ve araplar 
•ndc n . . •vf . )., azızmın ıg allerme kapılan • 

«l" ''a .rsa onları da uyandıracaktır. 
f:'ı Çiinkii bu örnek hiç bir veçhile 
ttirta edilecek, hiç bir veçhile imrc-

ecek b. .. k d V• 

~ ır orne egıldir. 

'<iiltiirparkta Halk G .. ·· 
1 unu 

ha Z~ir, 8 (A.A.) - Belediye Çarşam 
gi.i ~.Unlerini Kültiirpark için halk 
ler~~ 01~_ra~ kabul etmiştir. Bu gün
hulj Rulturparka girenlerden dü. 
~eıe;e alııınııyacak ve içerdeki mü. 
haıı- ' eğlence yerleri parasız olarak 

'\in · . 
lacak ıstıfadesine açık b~ılunduru-
~ ..... tır. Iialk günlerinde parkta bir 

"•UZ"k ı a bulundurulacaktır. 

TAN 3 

İtalyanın 
Harpten 
Kazancı 

-0--

Cenubi Amerikaya 

İtalya Mal Satıyor 
Zurih, 8 (A.A.) - Bitaraflığı sa

yesinde, İtalyanın bilhassı:ı Cenubi 
Amerika piyasasında elde ettiği fay. 
dalardan dolayı, Alman ihracatçı. 
larının enclişe etmekte bulundukları 
Alman yadan bildirilmektedir. A 1• 

man tüccarları, muharebe devam et
tiği takdirde kendilerinin bu piya. 
salardan uzaklaştırılmalarından 

korkmaktadırlar. Alman ticaret oda 
sı, vaziyeti tetkik etmek üzere Ce
nubi Amerikaya mütehassıslar gön. 
dermiye karar vermiştir. 

Yugoslavya • Almanya ticareti 

Fransada 26 

Komünist Mebus 

Tevkif Edildi 
Paris, 8 (A.A.) - Te\•kif edi-

len 26 komünist mebus1 an 13 Ü 

bu sabah sorguya çekilınİ'? \'C 

üciincü enternasyonal propn-
1 g~ndasını cezalandıran \'e ko
~ nıünist partisini dağıtan 211 Ey

liıl 1939 tarihli kararnam<> hiik 
1 müne göre suc:landırılmıslar. 

dır. Bu mebuslar ~unlardır. 
Gresa, Carnavin, Castcs, Cro. 

izat, Martel, Lozeray, Bcrlioz. 
PiJlot Pctit, Capron, Trovchard, 
Bartoli ve Gaon. 

Tevkif edilen mehuslnr lrnp
sedilmişlerdir. Yeni tc,·kifler J beklenmektedir._~ _ 

Amerikanın 

Bitaraflığı 

Sovget 
Alman 
Ticareti 

Almanyanın Kazancı 

Fazla Olmıyacaktır 
Moskova, 8 (A.A.) - Ecnebi mah~ 

fillerinde .Sovyetler Birliğinın Al
manyaya temin edeceği iktısadi men 

I faaller zikredilmekte ve Almanyanın. 
ı Sovyetler Birliğine mi.iteveccıh olan 
1 hakiki harp gayelerinden uzaklaş. 
1 

ı tığı tebarüz ettirilmektedir. Alman. 
ya, Sovyetler Birliğine Orta ve Şar. 
ki Avrupada siyasi ve iktısadi bir 
kontrol temin ettiği gibi, Romanya
nın buğdayını ve petrollerini de mü. 
rakabe altına alması imkanını ver. 
miştir. Bundan başka Sovyetler Bir. 
liği~imdi Baltık devletl~rıni de kon
trol etmektedir. Bugün Sovyetler 
Birliği arzu etmediği takdirde, bu 
devletler Almanyaya zirai mahsulle. 
rini satmaktan imtina edebilecek bir 

Belgrat, 8 (A.A.) - Matbuatın 

verdiği mahimata göre claimilYu
goslav - Alman ekonomik komite. 
sinin mesaisi, geJecek hafta sonunda 
bitecektir. Alman murahhas heyeti 
azaları Saray - Bosna şehrini ziya. 
ret etmek üzere Belg1:attan hareket 
etmişlerdir. 

Amerika: Ben bu harbe girmiyeceğim (lngiliz karikatürü) 

Vaşington, 8 (A. A .) - Ayan mec
lisinin demokrat azası, Pıttman'rn 

iştirakiyle bir içtima akdederek bi -
taraflık müzakereleri esnasında !t • 
tihaz edecekleri hattı hareketi gö • 
rüşmüşlerdir. İçtimaı müteakip Pit
tman, Havas ajansına beyanatta bu
lunarak şunları söylemiştir: 

vaziyettedirler. Almanya, Polonya. 
nın petrollerinden vaz geçmel' mec. 
buriyetinde de kalmıştır. Almanya 
gerçi Sovyetler Birliğinin fiili ittifa. 
kını temin etmiş. iki memleket arasın 
daki ticari mübadelelerin inkişaf et
tirileceğine dair bir vaat te almıştır. 
Fakat ecnebi müşahit1et, iki memle
ket arasındaki iktısadi işbirliğini te
mn eden bir muahede mevcut olma· 
dığı keyfiyQtine nazarı dikkati cel
betmektedirler. Bu hususta sadece 
Molotof ile Von Ribbentrop arasında 
bir mektup teatisi yapılmıştır. Ber. 
linden hareket eden bir Alınan tica
ret heyeti Moskovaya gelme!\. üzere 
bulunuyor. Heyetin vazifesi bir iktı. 
sadi işbirliğinin temellerini atmak
tır. Heyetin azası arasınd~ bir çok 
petrol, demiryolu ve na~iyat eks. 
perleri bulunmaktadır. 

Almanya ile Japonya 
arasında ticaret yolu 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman maKam 
lan Rusya ve Mançul<;o yolu ile Ja
ponya ile Almanya arasında bir ti. 
caret ser..risi ihdasını derpiş etmek. 
tedirler. 

Macaristanda vergiler 

Manş Denizinde 
1 Vapur Batırıldı 

"Müzakereler ilerledikçe encü -
menin projesi lehinde rey verenle -
rin mıktarı çoğalmaktadır. Amerika 
halkı bu teklifin kabulü lazım gelrli
ğine zannedersem inanmıştır. Yeni 
bir mühlet istenmesi için hiç bir c;~. 
bep yoktur. Nihai kararın gelecek 
haftanın sonundan evvel verileceni
ni ümit ediyorum. Gelecek hafta a. 
yan meclisinde söz söylemek iC'in 
kaydedilen hatiplerin mıktan on 
dördü buhnuştur.,, 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Kakao, 
kahve, çay ve diğer emsali madde· 
lerin vergileri arttırmak suretile Ma 
caristanda serbest olarak satılmasına 
müsaade edilmiştir. 

Yanan Bir Tayyarede 
Altı Kişi Öldü 

Quito: 8 <A.A.) - Dün sahalı Qu
yaquil'den hareket eden "Atahual. 
pa., ismindeki askeri tayyare yan. 
mış olduğu halde Machalilla da bu. 
lunmuştur. 

Donanma umum müfettişi Gene
ral Enrique Rivadedeira da dahil oL 
mak üzere tayyareni1'. içinde bulu. 
nan altı kişi kömür haline gelmiştir. 

Sovyetler İtalyaya 
Elçi Gönderiyorlar 
Moskova, 8 (A.A.) - Yüksek So.v

yet Meclisi Gorelkin'i Roma sefir. 
liğine tayin etmiştir. 

Mülteci lspanyol 
Çocukl~rı Dönüyorlar 

Amerika Sahillerindeki Yabancı 
Tahtelbahirlerin Sayısı Üçü Buldu 

Londra, 8 (A.A.) - Bu sabah fe_ 
cir vakti Holanda • Amerika kum-

panyasının "Binnendjik,, vapuru 
Manş den.izinde torpillenerek batırıl. 

mıştır. Vapur Nevyorktan Ahmster
dam'a gelmekteydi, 

Vapurun 41 kişiden ibaret olan 
mürettebatı bir sandalla karaya çık-
mıştır. Bunlara bir şey olmamıştır. 
"Binnendjik,, 6873 tonluk bir gemi 
idi. 

Tayyare taarruzuna uğrayan 

I ngüiz gemileri 

Londra, 8 (A.A.) - İki İngiliz 
mayin tarama gemisinin dün öğle
den sonra Şimal denizinde Alman 

deniz tayyarelerinin hücumuna uğ· 
radığı Amirallık makamı tarafından 

öildirilmektedir. Her iki tarafta da 
zayiat olmamıştır. 

Beyaz saraydan bildirilmektedir. 
Tahtelbahirin hüviyeti ve hangi ah. 
val ve şerait altında görüldüğü üşa 
edilmemiştir. 

Roosevelt, geçenlerde Boston açık
larında bir ve Alaska'nın cenubun
da bir ikinci tahtelbahir görüldüğü 

nü beyan etmişti. O zamandanbHi 

ilk defa olarak bir tahtelbahir görül 
düğü resmen bildirilmektedir. 

iki vapur tevkil edildi 

Stokholm, 8 (A. A.) - Armatör. 
lere gelen haberlere göre, İsveçin 

Reden ve Svangen vapurları tevkif 

edilerek kontrol için Kiele götürül
müştür. 

Amerika gemisi tehlikeyi atlattı 

Vaşington 8 (A.A.) - Dört Ame
rikan muhribi Atlan tikte "Iroquais,, 
gemisine mülaki olmuşlard tr. Bun
dan evvel, gemi kumandam telsizle 

Ordu mevcudu 
Vaşington, 8 (A. A.) - Milli Mü. 

dafaa nezareti, ordu mevcudunu ka. 
nunen kabul edilmiş olan 280 bin ki
şilik hadde çıkarmak niyetinde ol • 
madığını, kış manevralarının büyi"ık 

mıkyasta yapılacağını ve bu mancv
r~l T ın 25 birinciteşrinden itibaren 
Amerikanın cenup kısmında cereyan 
edeceğini bildirmektedir. 

Bir harp gemisinde tahribat 
Vaşington, 8 (A. A.) - Los An • 

gelcs limanında demirli bulunnn 
"Arizona" zırhlısında kasden tahri -
bat yapıldığına dair bir şayia dobş. 
ması üzerine federal araştırma büro. 
su tahkikata başlamıştır. Zırhlının 

makinelerinde ve su hazinelerinde 
tahribat yapıldığı söylenmektedir. 

Sözde casusluk yapıldığına dair 
hergün bir çok haberler gelmektedir. 
Bahriye nezareti beyanatta bulun -
maktan imtina etrııektedir. 

"Arizona" zırhlısındaki efrada 
verilen izinler kaldmlmıştır. Gemi· 
de vukubulan bir kaza neticesinde 

Halledilecek meselelerden biri, Po 
lonya demiryollarında kuilanılan, fa· 
kat Sovyet demiryollarında işe ya. 
ramıyan ölçüler, rakamlar ve hesap .. 
lar arasındaki farklara aittir. Bu 
farkların ticari mübadeleler için ne 
büyük bir mahzur teşkil ettiği, de· 
miryolları eksperlerince malümdur. 
İyi malumat alan kimseler, Sovyet .. 
ler Birliği Almanya 1le teşriki me
saide bulunmak için azami gayreti• 
ni sarfetse bile şimdiye kadar Fran 
saya ve İngiltereye ihraç ettiği mal
lardan fazla Almanyaya birşcy gön. 
deremiyeceğini beyan etmektedir 
Bir kaç haftadanberi Sovyetlerin, 
Fransaya ve İngiltereye yaptığı ih· 
racat, bilhassa petrol ihrac1tı yavaş 
yavaş tamamiyle durmuştur. 

Eksperlerin bildirdiğine göre, 
Sovyetler Birliği şimdiye kadar 
Fransa, İngiltere, Polonya, Çekoslo. 
vakya, Avusturya Ye Al manyaya 
sevkettiği buğdayı yalnız Almanya
ya gönderecek olursa, bu suretle e. 
linden gelenin azamisini yapmış o
lacak ve Almanya da azami 150 - 200 
bin ton erzak ile bir iki milyon ton 
arasında petrol tedarik etmi;; olacak 
tır. Süphesiz Sovyetler Birliği diğC'r 
mem"leketlere mahsul göndermekten 

Brüksel, 8 (A.A.) - Belçikrıyn il
tica etmiş olan 680 İspanyol çocuğu
nu ihtiva eden kafile bir kaç gün 
zarfında İspanyaya hareket ede. 
cektir . 

Amerika sahillerinde 

ecne~i tahtelbahirleri 

Vaşington, 8 (A.A.) - Geçen cu. 
ma günü Miami'nin 15 mil açığında 

bir ecnebi tahtelbahiri görüldüğü 

verdiği malümatta, seya;1atin normal 
şekilde cereyan ettiğini ve bir taar
ruz vukuunda yolcuları kurtarmak 
için icap eden bülün hazırlıkların 
yapılmış olduğunu bildirmiştir. 

bir kişinin öldüğüne dair bir şayia de vaz geçebilir. Bu takdirde Al. 
dolaşmaktadır. manvanm hissesi az bir miktar faz. 

lalaş~mış olur. Sovyetler Birliğı bun· 
dan başka Amerikadan benzin ala
rak Almanyaya satabilir. Alman cks 
perleri Sovyetlerin ma~ganez •. ma.n. 
yezit, aliminyum. demır v~~aır~ ıs
tihsalatını arttırabilirler. Muşahıtle • 
rin kanaatine göre Almanyanın Sov
yetler Birliğinin ne. ınildar ~ksper 
kabul edeceğini şimdıdcn keslırmek 
mümkün değildir. Bu hususta maltt
mat sahibi olan bazı kimselerin söy
ledi(tine göre 1939 senesi başlangı

cında Sovyetlerin üç bin eksper a· 
meleye ihtiyaçları bulunmaktaydı. 

• 

• 

HADİSELERİN , İÇ .YÜZÜ 
Balkan 'devletlerinin Rusyaya Joğru dönmek üze
re olduklanmn en yeni delilleri. (1) : Bulgaris
tan Maliye Nazınntn bir ticaret heyeti bQ.fınJa 
Moskovaya gitmek üzere hazırlanmasıdır. Ziya
ret esnasında ticaret ve dostluk paktları müzake-

" re edilecektir. (2) : Nazistlerin ticaret mümessili 
olan D!Jktor Claudius'un Bükrefte idare ettiii ti
caret müzakereleri duraklamıştır. 

* Almanyada aile kadınlarının uğradığı en yeni tethi~. 
ev mutfaklarının da gizli zabıta (Gestapo) nın koniro
lii altına girmesidir. Bu işi ;\'apma~için beş hin kadııı 
istihdam olunmaktadır. Vazifeleri. ev mutfaklarını, 
bilhassa yemek sıralarında basmak ve evin vaziyetini. 
kontrol etmektir. 
Bu ev casusları, yemekleri israf edenler. gıda madde. 
leri depo edenler, vesika talimatına muhalif hareket. 
lerde bulunanlar hakkında raporlar vermektedir. Ca
suslar isterlerse her evin dolaplarını muayene ediyor 
ve fazla gördükleri herşeyi müsadere etmek saJah:ye. 
tini haiz bulunuyorlar. Viyanalı bir çok kadınlar hu 
tahammiil edilmez müdahaleye isyan ettikleri için tev. 
kif edilmişlerdir. 

Romanyadaki Alman ajanları, eıki Leltidan 

Cümhurreisi Moscicki ile 6a,kumandan Mareşal 
Smigli Ridz'in, mağlubiyet mesuliyetini lngilte
reye yüklemeleri için teşebbüslerde bulunmu,lar
dır. Ve buna mukabil, yeni Polonya teşekkül et

tiği zaman memleketin başına dönmeleri kendi
lerine vadedilmiştir. Bu tahrikattan maksat, Po· 
lonyanın ancak lngilterenin teşviki ile harbe gir
diğini, yoksa esas itibariyle Almanya ile anlaş
maktan başka bir siyaset takip etmediklerini söy
letmektir. 

Amerikadaki Nazist ajanlar, kc~·if \·cru:ı zehirlere 
müptela olanlara bu zehirleri sunarak gizli maliunat nl
ıııaktadırlar. Gestapo 'nun her memlekette. bu ~ekil de 
hyeket ettiği, fakat Aınerikada bu faaliyetlerine en 
geniş ölçi.ide devam ettiği bildirili~·or. Ve bu yüzden bn 
zehirlere alışık olınıyan bir cok erkek vP. kadınlar hun.. 

lara alıştırılıyorlar. 

Nazistlerin bilhassa geçen Mayıstan itibaren bu faali. 

yete giriştikleri bildiriliyor. Keyif ,·erici zehirlere kar

şı hcynelınilel mücadele aı;ılmış olduğu halde Alrnan:\'a 

bu mücadelc~·i de tanımamaktadır. İngiltcrede 7.ahıta, 

bilhassa bu faaliyet ile son derece alfıkadar olu~·or. 

Alman iktısat heyeti Moskovada 
Moskova. 8 (A.A.) - Alman eko-

nomi heyeti azası iki hususi tayyare' 
ile muvasalat etmiş \'e dış ticarc•t 
komiser muavini ile Almanya Biı

yük Elçisi tarafından karşılanmı~-

tır. 

lzmirdeki Tren 
Çarpışmasının Mesulleri 
İzmir, 8 (TAN) - Devesi ile Cu

maovası arasındaki tren carpışın::ı. 

sında parçalanan vagonların sayısı 
altıdır. Kaza mesullcrinin te<>bitı 
için tahkikata devam olunuyor. Yoi
cular arasında 6 yaralı vardır. 
Yaraları hafiftir. 
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TUrklyo 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kl'I 
760 

400 
150 

" 
" • 

1 Sene 
11 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 

1600 
800 
100 

Kr. 

" 
" • 

M!lletleraraııı posta ittihadına dahil 
ol.ınıyan memleketler için abone 
bedelJ müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruslu.lt 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Ecnebi Artistler 
B ugiln, ilzerinde bir kaç defa 

durduğumuz çok mühinı bir 
nıevzua, bir defa daha dönmek mec. 
buriyetini duyuyoruz. 

Şu satırları dün aldığımız bir 
nıektupta okuduk: 

"- Bundan üç ay evvel, Beyoğ
)q barlarında çalışan ecnebi artistle
tin sayısı otuzu bulmuyordu. Bugün, 
bu rakam, birdenbire tam beş misli. 
ne yükselmiş bulunuyordu. 

Halbuki, eğer bir gece, dolaşmak 
ıahmetine katlanırsanız rörürsünüz 
ki, Beyoğlu caddesinin muhtelif 
Yerlerinde "bar" ismi altında işle -
nıekte bulunan müesseseler evvela 
çok mahduttur. Buna rağmen, ekse
risi de sinek avlamaktadırlar. Fa -
kat gelin görün ki, bu sinek avlayan 
barlardan bazılarında çalışan ecnebi 
artistlerin sayısr, oralarda bulunan 
.tnüşterilerin mıktannı bir, hatta i.ki 
defa aşmaktadır. 

Bar artistleri, - ekseriyetle yapı
lan. konsumasyonlardan yüzde ala • 
rak geçindiklerine göre, ve ortada, 
on.lan geçindirebilecek mıktarda 
hovarda müşteri bulunmadığına gö. 
:re, bu kadınlar neyle geçinmekte • 
dirler? Bariz kesatlığa rağmen, hu • 
radaki ikametlerini nasıl, ve nıçın 

Uzatmaktadırlar? Bu umumi buhra. 
na rağmen, onların dudaklarındaki 

nıüstehzi tebessüm, ilhamını hangi 
nıenbadan alarak yaşamaktadır? Bu 
Vaziyet, nazan dikkatimizi şiddetle 

çekebilecek derecede aşikar bir 
§Üphe ve dikkat mevzuu değil mi -
dlr? Buna rağmen, gelenler, azala. 
cağına, niçin ve nasıl hergün bir 
llarça daha artıyor?" 

Bundan evvel, bu sütunlara ne • 
ler yazmış bulunduğumuzu hatırla -
Yanlar, kendisini tamamen haklı 

gördüğümüz bu okuyucumuzla hem
fikir olduğumuzu kestirmekte güç -
lük çekmezler. İstanbul, dört ay ev. 
Velki Paris ve eski Viyana gibi, se
fahat yerleriyle meşhur bir şehir 
değildir. Bütün dünyadaki eğlence 
Yerlerinin vaziyetini, muhtelif vası
talarla, ve hemen hemen günü gil
nfltıe takip edebilen hakiki ve pro. 
fesyonel bar artistleri, İstanbul ka. 
barelerinde kendilerini parlak bir 
kazancın beklemediğini çok iyi bi -
lirler. Bunun i~indir ki, onların, bu. 
&ilnkü gibi, İstanbul barlarına akın 
ctnıeleri muhtemel bile görlileme:ı:. 

Şu halde bu seyirci ve cömert ho
"arda kıtlığında, bu artist bolluğu 
bedir? 

Avusturyalı, Macar, İtalyan, ve -
~a Çek olduklarını söyleyen, ve h~r 
hiri ''anadil" olarak Almancayı bilen 
hu kadrnlar, İstanbul barlarına, baş
ka yerlerde biriktirdikleri paraları 
:enıeğe, yani hovarda avlamağa de. 
ill de, hovardalık etmeye mi geli -
:Yor)ar? 

Bu suale: 
"....,.. Evet!'' cevabını vermeğe 

kalkışacak olanlara inanmayı, çok 
8
1lfdilce bir gaflet sayacağımız için -

dir ki, bu mevzua bugün, - okuyucu
l'ıluzun yazdığı mektubu vesile ede. 
l"ek • bir defa daha dönmek lüzumu. 
llu ve ihtiyacını duyduk. 

1• ı\caba, bu şüphenin ilham etmesi 

1
112•nı gelen tedbiri almakta niçin ha-
l ntütereddit davranı:yoruz? 
f Bu şiipheden kurtulmak uğrunda 
~da edemediğimiz kjr ne olabilir? 

il hü\'iyctleri ve niyetleri, tıpkı f Uzleri gibi boya ile örtiilü mahIUk. 
~r, İstanbul şehrine, neşe ve sanat 
~·~·afeti mi veriyorlar? 
. O halde kapılarımızı. viicntları 
•le h' l'k ' · ~ .. h d t• ır ı te bır :vıgın şup e e ge ı -
l"e ... h . 

. ·• u mahllıklara, • tıpkı Fransa 
tıhi t k . ·b· 1 tt" L .. b • ip ı lngiltere gı ı. ıa a u • 
tıan · 'b' k k ' Ve tıpkı Surıye gı ı - sırnsı ı 

h aparnak için ne bekliyoruz? Niçin 
ekliyoruz? 

Vakıa, hepimiz, kendimizden e-

Denizaltı Harpleri Ve 
ilk Türk ''Denizaltı,, Ial-ı 

I• ngiliz istihbarat nezareti 6 
birinciteşrin 939 da bir 

tebliğ neşretti ve Alınan denizaltı 
gemileri faaliyetinin gittikçe azal. 
makta olduğunu söyllyerek vesika 
olarak da şu cedveli ortaya koydu: 

Harbin ilk haftasında Alman 
denizaltılarının batırdıktan gemi. 
ler: Tonilato hesabiyle: 80 bin. 

İkinci haftada 46 bin, 
Üçüncü haftada 46 bin, 
Dördüncü haftada 21 bin, 
Beşinci haftada 9 bin, 
Altıncı haftada 876. 

A lman denizaltılarının faali
yetinde görünen bu azal • 

ma, onların siyasi vaziyette salah 
husule geleceğini umarak nazik 
ve ihtiyatlı davranmalarından mı, 
İngiliz ve Fransız donanmalarında 
denizaltılara karŞI alınan müda -
faa ve tecavüz tedbirlerinin şid -
detinden mi ileri gelmiştir, kesti. 
rilemez. Fakat Almanların geçen 
Umumi Harpte ve 1917 şubatında 
aynı yılın ağustos sonuna kadar 
batırdıkları gemilerin tonilato 
mıktarını gösteren şu cedveli de 
unutmamak lazımdır: 

Şubat 1917 de - 626 bin toni
lato, 

Mart 1917 de - 642 bin toni. 
J.ito. 

Nisan 1917 de - 999 bin toni
lato. 

Mayıs 1917 de - 643 bin toni. 
Iato, 

Haziran 1917 de - 904 bin to. 
nilato, 

Temmuz 1917 de - 673 bin 
tonilato, 

Ağustos 1917 de - 649 bin to
nilato. 

Bu yedi aylık bilanço, o kor • 
kunç harbin devam ettiği dört yıl 
zarfında, Alman denizaltılarının 

batırdıkları gemiler hakikatte 12 
milyon 967.699 tonilato hacminde 
olup bu mfühiş yekılndan 9 milyon 
366,256 kadarı İngiltere harp ve 
ticaret filolarına aitti! 

Bugün denizaltı gemileri yir
mi beş yıl evvele nisbetle daha 
mütekamil olduklarından vücude 
getirecekleri zarar da o nisbette 
ziyade olmak icabeder. Fakat İn
giliz istihbarat nezareti - hiç ol -
mazsa şimdilik - bu tahmininin 
doğru olmadığını tevsik ediyor ki 
bu haberi medeniyet namına müj
de telakki etmemek elden gelmez. 

Yazan: 
M. Turhan TAN 

h b• · ' b. I t "" I · Vakosta itmindeki 1939 deniz ar ıne aıt yenı ır o ogra · 
A merikan vapuru At/antikte bir Alman fahte!bahiri tarafın 

dan 3 defa Jurdurulmuftur. Yukarıda, tahtelbahirin . 
vapurdan alınan lotoğrali•ini görüyoruz. 

torpitobotla.n deniz altından sevk 
ve idare çareleri düşünülmekte 

ve in~a edilen tahtelbahirler üze
rin:!e oldukça muvaffakıyetli tec
rübeler yapılmakta idi. Mesela 
1878 de Mister Garret tarafından· 
plaru çizilen bir denizaltı gemısı 
Liverpolde inşa edilerek ertesi yıJ 
tecrübe olunmuş ve bütün deniz
cilik alemi bu tecrübelere alaka
dar olmuştu. Fakat Garretin bir 
müddet sonra yaptığı yeni bir de
nizaltı gemisi bir çok tecrübelere 
tahammül ettikten sonra • içinde
ki fen adamları ile birlikte - battı. 

Bu faciad~n, denizaltı gemileri. 
ni tekemmül ettirmek suretile is. 
tifade etmek istiyen N orden Feld 
oldu. Kendi adını taşıyan seri ateş· 
li topların mucidi olan bu zatın 
ortaya çıkardığı ilk denizaltı ge. 
mısı Stokholm'da yapılmıştı ve 
1885 de tecrübe edilmi~ti. Gemi 
- yeniden kömür almaksızın -
156 mil gidebiliyor ve elli kade. 

me kadar su altına iniyordu. G!lr· 
retinkilerden bir farkı da - evvel. 
kilerin düşman gemisi karinesine 
siyah barutla dolu bir mayin ya. 
pıştırabilmelerine mukabil bu
nun - seyyar torpito atmakta ol. 
masıydı 

B irinci Norden Feld bir hayli 
noksanlariyle b~raber, ona 

nıalik olan hükumet elinde - düş. 

manların asla küçük göremiyecek
leri - bir silahtı. Bu kanaate bü. 
tün hükumetlerden evvel varan 
Yunan hükumeti, geminin noksan. 
lannı dahi düşünmedi, garip bir 
tehalükle ortaya atılarak onu sa
tın aldı, Salamis tersane5inde pro. 
valarıru yaptıktan sonra, filosuna 
ilave etti. 

O tarihlerde Ege de.ıizi hakimi. 
yeti için Osmanlı ve Yunan hu· 
kılmetleri arasında rekab':?t vardı. 
Korkunç bir silah olarak telakki o· 
lunan denizaltı gemilerinin henüz D enizaltı harplerindeki kor -

kunçluğa kısaca temas e -
derken denizaltı gemilerine eski 
Osmanlı imparatorluğunda nasıl 
bir kıymet verildiğini de kaydet -
meyi faydalı bulduk. Deniz tarihi 
mütehassıslarından üstat Ali Hay. 
dar Emir, bu mevzuu bir facia o
larak ve aşağı yukarı şu şekilde i
zah ediyor; 

ı,:- --·· ·-·-m --, I r Lokman Hekimin Öğütleri I 

"Osmanlı hükumeti torpitocu. 
luk alemine 1301 (1885) te dahil 
olmuştu. Tarihi bir mahiyet almış 
olan ilk torpitobotlarımız Şimşiri
hücum, Burhaneddin ve Tevfiki _ 
yedir. Bunlardan her birinin to • 
nası 79 du. Birincisine Develili 
zade Halil kaptan, ikincisine Bey
hude Hüseyin beyzade Nuri kap. 
tan, üçüncüsüne Ramiz bey süva. 
ri tayin edilmişti. 
"Osmanlı hükumeti bu suretle 3 

torpito sahibi olurken Avrupada 

miniz. Milli sırlarına karşı ketun:ı 

davranmasını çok iyi bilen temkinli 
Türk milletinin, şüpheli insanlardan 
pervası yoktur. Fakat bize kahrsa, 
duyduğumuz bu emniyet, icabeden 
her ihtiyat tedbirini almamamız l · 
çin kafi ve makul bir sebep sayıla. 
maz: Bunun içindir ki, bir defa daha 
tekrar edelim: Ancak, yurdumuz • 
dan, şlipheli insanların tamamen bo. 
şalacağı gündür ki, yüreklerimiz 
tanı manasıyle sükô.n ve huzurla do
lacaktır! 
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MANGANEZ MADENİ 
B u harp baıladıcındanberi, Avru

padan &'elen ajanı haberlerinde 

manganez madeni admın sık sık tekrar 
edildicine elbette dikkat etmiısinizdir: 
Filan memlekette man&'anez madenin
den istok azaldıiı için o memleketin har
bi kazanmak ıansı ualıyonnuıl 

Harp zamanmda manpnez madeni
nin ehemmiyeti, ıiiphesiz, çelik yapmak 
için lüzumlu olmuından ileri gelir. Çe
lik yapmak için kullanılan demire man
ganez; katılmazsa demir külçelerinin ter
kibindeki bulunan demir okaidi c;elii'in 
terkibinde kalır ve bundan dolayı çeti
iin mukavemeti azalır, çabuk kırılır. Çe-
liğin kalitesinde ne kadar çok niabette 
manganez bulunursa çelik o kadar da
yanıklı olur. Tüfek namluları için çelik
te manganez nisbetinin yüksek olmasına 
lüzum olmazsa toplarla onların mermi
leri için yüksek nisbette manganezli çe
lik kullanılır. Onun için bu zamanda 
harbi kazanmalı:, biraz da, manganez 
madeninden zengin olmıya bailıdır ... 

Harpte ve sulhte endüstri için kul1a
nılan çelikte manganez madeni bulun
ması lüzumunu, tabii, kimyacerler keş
fetmişlerse de, çeliiin manganeze ihti
yacı, canlı cisimlerde de cari olan bir ta
biat kanunudur. Nebat olsun, hayvan ol
sun canlı cisimlerde çelilı: bulununca o
nun yanında mutlaka manganez madeni 
de bulunur ve -rarip görmeyiniz- can
lı cismin daha danmkh ol.ınasını temin 

eder. Bütün canlı cisimlerin tabi olduğu 
bu tabiat kanunundan insan da elbette, 
müstesna kalamaz. Bizim de vücudümü
zün bir çok kısnnlarında manganez ma
deni vardır. En büyük nisbetteki yürek
te, yüzde 4 miligram. Karaciğerde daha 
az: Binde 3,7 miliıram. Böbrekte 1,5, 
dalakta 0,18 miligram. anne sütünün bi
le her litresinde 0,41 miliıram manga
nez vardır. Çünkü çocuğun büyümesi de 
vücudünde manganez bulunmasına bağ
lıdır. 

Manganezin vücudümüzde birinci işi 
nesiçletin teneffüsüne hizmet etmektir. 
Ondan daha mühim vazifesi vücudün 
bütün işlerine hakim olan ipofiz gud
desinin hormonuna girmektir. Bundan 
dolayı insan neslinin devamı için de 
manganez madenine lüzum vardır. 

Difteri hastalığını tedavi için kulla
nılan seromda manganez bulununca se
romun tesiri daha kuvvetli olur. 

Vücudümüze o kadar lüzumlu olan 
manganez madenini, tabii, yediğimiz gı
dalarda buluruz. En çok fındıkta, yüzde 
3,9 miliıram,. Sonra yeşil zeytinde 2. Ba
demde 1,94 (hepsi yüzde miliıram hesa
biyle) kuru bezelye tanelerinde 2,77, ku 
ru fasulyede 2, buğdayın kepeğinde pek 
çok 12 miligram bulunduğundan, biraz 
kepekli ekmek yemek bu bakımdan iyi
dir. Onda çelik te çokça olduğu için in
sanın yüreci hem çelikli, hem manga
nezli olur. 

inşa· olunan biricik numunesini 
Yunanistanın satın alması, Os· 
manlı hükumetini endi:-Flendit'rli
ğinden, Mister N orden Feld, he
men iki denizaltı gemi.si yapmak 
için İstanbuldan te~life muhatap 
oldu. 

N orden Feld, bu teklif üzerine 
ikinci ve üçüncü botlarını yaptı, 
parça parça Istanbula yolladı. O
nunla ortak olmuş olan Garret te 
bizzat İstanbula geldi, beheri 18000 
altına pazarlık edilen botların tec
rübelerini taahüt etti ve Abdülha. 
mit, Abdülmecit adları verilen tah· 
telbahirleri Haliçteki Valide kıza. 
ğında kurduktan sonra denize in. 
dirdi. 

Gemilerin deniz üstünde seyrü 
hareketleri gayet mükemmeldi Fa· 
kat deniz altındaki yüni.yüşlerinin 
derecesi anlaşılmak için uzun tec. 
rübelere ihtiyaç vardı. İlkin bu 
tecrübeler dalma ve ÇLl{ma hare. 
ketlerine hasredildi. Muayyen bir 
derinlikte ileri, geri hareketlerinm 
provası bir müddet geri bırakıldı. 
Garret, görünüşe bakılm:a - bu 
tecrübelerden çekiniyotrlu. Lakin 
işin aylarca savsaklanmasına im. 
kan yoktu. Onun için bu son tec. 
rübelerin yapılması - onun iştek. 

sizliğine rağmen - kararlaşmıştı. 
Bununla beraber, daha önce bir 
dalma sınaması daha yapıldı ve 
l\bdülhamit, Hasköyle Balat ara
sında beş kulaç suya daldı. Sonra 
deniz üstüne çıkmak iS'tedi. Hal. 
buki sarnıçlardan suyu boşaltacak 
olan alet işlermiyordu ve gem~ ya 
vaş yavaş Halicin dibine iniyordu. 

Gırret ve iki muavini. korkuc~an 
bembeyaz kesildiklerı hal· 

de - aleti tahrike çahşıyorlar ve 
muvaffak olamayınca, birbirlerıni 
beceriksizlikle itham ediyorlardı. 

Salondaki havanın ne kadar müc.l· 
det teneffüs temin edeceği ::neç -
huldü. Belki yarım saat sonra bu 
hava zehirlenecek ve gemi içinde 
bulunan insanlar - sudao çıkmış 
uskumru gibi ·_ ölüvereceklerdı. 

işte bu vaziyette geminin Türk 
süvarisi Develi Zade Halil kaptan 
ağır ağır geldi, sarnıçtan suyu bo. 
şaltacak alete elini uzattı; elüi çe· 
virdi ve Garretle muavinlerinin 
gözleri de ayni zamanda hayret -
ten dört açıldı. Çünkü alet işle· 
miş, tulumba faaliyete geçmişti. 
Abdülhamit yükseliyordu. 

Fakat denizaltında seyir tecrü
besi müsbet netice vermedi ve ge. 
mi bir metre bile ileri gitmedi. 
Bununla beraber padişah - ken
dinin ve babasının adlarını taşı -
yan - bu gemilerin tesellüm o. 
lunmasını emretti. Garrete de fah
ri binbaşılık, yaverUk payeleri 
verdi, nişanlar ihsan eyledı. 

Bu yersiz emri veren ve bu lü
zumsuz ikramları yapan Sultan 
Abdülhamit, Yunanistana kar~ı 
faik bir silah olarak getirttıği ge. 
milerin hakild kıymetlerinı, anla· 
mak için telaş etmekten de geri 
kalmıyordu. Bu sebeple bahriye 
nazırını zorladı, gemilere - Türk 
süvarilerin idaresi altında - dal. 
ma tecrübeleri yaptırdıktan sonra, 
bir de torpito atma ameliyesi icra 
ettirdi. 

Son telrübe, Sarayburnunda blr 
eski gemi üzerinde yapıldı. Padi· 
şah, bizzat seyrediyordu. Birçok 
devlet ricali, elçiler ve tekmil ata
şeler de hazırdı. Develili Zade Ha· 
lil kaptanın idaresindeki Abdiilha. 
mit denizaltısı hızla geldi, hedef 
gemisinden muayyen bir mesafe
de battı torpitosunu attı ve köhne 
gemiyi bir anda batırdı. 

Padişah bu sahneyi temaşa et. 
tikten sonra, kendi adını taşıyc.n 
gemiyi de, onun yanında bir göl. 
ge gibi dolaşan Abdülmecit deni. 
zaltısım da tersane önünde rıhtı. 
ma bağlattı, harekete geçmelerini 

Almanya. Türk 
Matbuatından '1·'c·31 

ŞikCiyetçi imiş 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Havas ajansının ver~iği bir ha
bere göre, Berlinde çıkan 

Sudestche gazetesi, bariz bir şekil -
de mülhem bir makalesinde Türk 
zimamdarlarını tenkit etmektedir. 
Mezkur gazetenin bu yazıda ileri 
sürdüğü şikayetler şunlardır: "Al -
man siyasetini, ezcümle Ribbentro -
pun Moskova seyahatini gayri mü -
sait bir şekilde tefsir etmi§ olduğu 

için Türk matbuatının yola getiril : 
mesi lazımdır. Türkiyenin siyasetı 
Alman aleyhtandır. Almanya, Tür -
kiyenin İngiltere ve Fransa ile olan 
anlaşmalarının manasını anlama -
maktadır. Türk resmi mahafilinin bu 
hususta verdiği izahat samimiyetten 
aridlr.,, 

Sudestche gazetesi, Türkiyenin 
açık siyasetini, İngiltere ,·e Fransa 
ile anlaşmaktaki maksadını anlamak 
istemeyebilir. Bu izahat devlet a
damları tarafından mükerreren açık 
açık verilmiştir. Türkiye tecavüz ih
timali gördüğü her devlete karşı ih
tiyati' tedbirler alabilir. Türkiyeyi bu 
hareketinden dolayı hiç kimse ne 
muaheze edebilir, ne de bu hareket
ten menedebilir. Türkiye her mille -
te karşı dosttur. Ancak bu dostluğa 
muhalif emareler sezdiği zaman ken· 
di menfaatlerinin icabı neyse onu 
yapar. Sudestche gazetesi, Alman 
matbuatınrn pek çok kereler Viyana 
ile İstanbul arasında geniş imkanlar 
olduğunu, hayat sahasının şarktan, 

cenubu şarkiye kadar uzandığını 

yazdıklarını unuttu ise, biz unutma. 
dık. 

Sudestche gazetesi, Tiirk mat • 
buatını yola getirmek kumandasını 

\'erirken bir müstemlekesine mi hi • 
tap ediyor? Türkiye hükumeti, Al
manyanın müstemleke nezareti mi • 
dir ki, gazeteleri yola getirmek için. 
merkezden böyle bir tehdit emri 
bekleyecek ve gazetelere karşı zecri 
,.e cazai tedbirler alacaktır? 

Türkiyede matbuat serbesttir. 
Hatta gazetelere \'azedilmiş bir san
sür de yoktur. Eğer memleketin 
müşterek menfaatlerini müdafaada 
gazeteler birleşiyorlarsa, bu ancak 
efkarıumumiyeye tercüman olduk • 
larını ve kendi mantık ve şuurlarile 
hareket ettiklerini gösterir. Nasıl ki 
Türkiyede Nazizm taraftarı muhar. 
rirler de vardır. Türk matbuatının, 

Alman siyasetini beğenmemekte ne 
kadar haklı olduklarını bizzat Su -
destche gazetesi isbat etmiştir. Çün. 
kü, yabancı bir memleketin matbu
atını yola getirmek tehdidini savu • 
ran bir gazeteyi, ve bu gazetenin 
müdafaa ettiği cebrüzor siyasetini 
beğenecek Türkiyede tek bir fert bi
le yoktur. Bu gazetenin savurduğu 

tehdit. Türk matbuatına uzaktan 11· 

zağa bir tahakkümün işaretidir, 

biz ise tahakkümün değil, hürriyet 
ve istiklalin m\;dafileriyiz. 

1933 tenberi Almanya, siyasi a. 
janları vasıtasıyle Ti.irk hükumetini 
've matbuatını tazyik ettiği içindir 
ki bu sevgisizliği kazandı. Bu tehdit 
siyasetine devam ettikçe bu hoşnut
suzluğu arttırmaktan başka bir şey 
yapmıyacaktır. 

Türk matbuatı yola gelmek için 
ne Her Göbelsten, ne de profesör 
Rosenbergten kumanda bekliyor. 
Türk matbuatı hadiseleri, memleke. 
tin menfaatine, kendi düşiini.iş ve 
muhakemesine göre tefsirde serbest
tir. Matbuat hürriyetini Almanya • 
dan tardeden Nazizm, yerine ikame 
ettiği tarzda bir hürriyeti Türk 'iıntr
larına geçirmek istediği zaman bütiin 
Türk matbuatını karşısında bulur. 
Matbuat hürriyetini icabederse, an -
cak Türk hükliıneti tahdit edebilir. 
Bu vesile ile Sudestche 
soralım. Türk matbuatrnı 
nasıl yola getirecek? 

gazetesine 
kim, ve 

Bu sualin cevabı, meseleyi tenvi
re hizmet edecektir. 

yasak etti ve bununla kanaat et
miyerek onları Sütlüceclekı kızak. 
larda zincire vurdurdu. 

Avrupada denizaltı gemiciliği, 

derece derece tekamül ederken 
Osmanlı bahriyesinin denizalh ge. 
mileri güneş, yağmur ve kar altın· 
da yavaş yavaş parçalanıyor VE: 

mahvoluyordu. 
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Abloka · Atina Mektubu: Baltık Vaziyeti 

ve 

S UlH 
(Başı, 1 incide) 

nai mahsullere mahreç bulmak için 
değil, atölyede işliyen ve iş hayatını 
tanzim eden, ve muhtelif şekillerde 
iş kadrosuna girmiş olanların gıda. 

lannı temin bakımından Avrupa di
ğer kıtalara , bilhassa deniz aşın mın 
takalara hayati bir surette bağlan
mıştır. 

Balkan Oyunlarında 
T akımıinızın Aldığı 
Teknik Dereceler 

Rusyanın 
Talebleri 

(Başı 1 incide) 
kAnını ve ayni zamanda Niyemen 
nehri yolu ile transit olarak kereste 
nakliyatı hakkını da talep edecektir. 
Buna mukabil Vilno şehrinin şimal 
mmtakasında bulunan yirmiye . ya
kın köyün Lltvanyalı ahalisi, ana. 
vatana gitmek hususunda serbest bı
rakılacaktır. Fakat Litvanyanın bu 
hususta yapılacak teklifleri reddet • 
mesi mümkün görülmektedir. Mev
zuubahis olan arazi pek fakir oldu. 
ğundan Litvanya için bir yük teşkil 
e~cektir. 

Zig/rit 
Hattında 

Sulh 
Teşebbüsü 

(Başı, 1 incide) (Başı, 1 incide) 
ğında altı kilometre kadar ilerlP - tavassut etmek ve hakiki bir sulh te 
mişlerdir ki, bu vaziyet Alman ku- sisi için değil de, sadece bir mütare
manda heyetini endişeye düşürmüş- ke temini için Hitlerin tertip ettiği 
tür. Zira Almanların bu bölgede ıle- böyle bir manevraya alet olmak iste-, 
ri himaye tertibatı yoktur ve Al~w memektedir. 
topçusunun bu bölgedeki hararc>tli Amerikan efkarı umumiyesi Hit· 
faaliyeti de bundan ileri gelse gerek- lerin nutkunu şiddetle tenk.t etmek· 
tir. te ve bu nutkun nazi nazariyelerile 

Son Kongrede Mısır Atletlerinin de 
Balkan Oyunlarına Daveti Kabul Edildi 

Alman devriyelerinin müte~adi müttefiklerin nazariyelerinin telifi 
faaliyetlerine sahne olan Oh•enthal kabil olmadığına bir delil teşkil ettiği 
çıkıntısı, Alman ordusunu da pek zi. ni beyan eylemektedir. Hitlere göre, 
yade izaç etmektedir. Bu noktr.nm sulh Alman haklarının ve ihtiyaçla• 
müsait vaziyeti dolayısıyle, mı: .rzi rının herşeye takaddüm ettiğinin bil 
işgal edenler Gerekblies ovası is~i - tün milletler tarafından tanınma~ı 

kametinde batıya, gerek do.ğrucüın ve Alman tahakkümü altında herke
doğruya Deux-Ports'e karşı şin ale sin gerek kendi arzusu ile, gerekse 
ve gerekse Pirnasens müdafaa hAt - kuvvetle boyun eğmesi demektir. 

Avrupanın nüfusunu besliyebil. 
mek için kendisinin karadan irtibat 
tesis ettiği sahalar v~ yarı sınai, yan 
zirai karakter arzeden Şark ve Şar
kı Cenubi mıntakaları muhtaç 
olduğu gıdanın, ve ham maddenin 
ancak dörtte birini temin edebilir. 
Avrupa, muhtaç olduğu gıdanın, 
ham maddenin ücte ikisini deniz aşı. 
n mıntakalardan tedarik eder. 

İngilterenin açık denizler için 
kurduğu abloka çemberi Avrupanın 
muharip olmıyan kısımları için an. 
cak muhtaç oldukları miktar hari
cinde ithalata müsaade etmiyecektir. 

B u hesap A vrupadaki bitarafla
nn Almanya lehine ne kadar 

zaman için faydalı olabileceklerini 
tayin etmektedir. Bu suretle bita. 
raflar kendilerinin muhtaç oldukla. 
rı maddelerden fazlasını elde ede. 
miyeceklerdir .• 

Denizlere hakim olan İngilterenin 
büyük deniz yollarını tutmus olma
sı Napolyon zamanında da muvaf. 
fakıyetli netice vermişti. Bugün Al. 
manya Napolyonun rolünü almış 
bulunmaktadır. 

Napolyon deniz yolları kapan
mak suretiyle Avrupa ovasında sı. 
kışıp kalmıştı. Deniz ab1okasına kar. 
şı Napolyonun tuttuğu yol kara ab
lokası idi. 

Kara ablokası Napolyon zama. 
ninda kara devletlerinin İngiltereye 
karşı bir aksülameli idi. Muvaffak 
olması ihtimali bugünküne nazaran 
daha fazla idi. Fakat kara ablokası 
muvaffak olamadı. Bizzat kıtaya 

mensup devletlerden bazıları abloka 
"hattını yardı1ar. Ve Napolyonun 
mağlubiyeti için zemin böylece 
hazırlandı. .... 

Bugün abloka başlamıştır. İn. 

giltereye nazaran üç seneli~ bir dev
re hesaba katılmıştır., 

Atina, 6 (Hususi) - Öğleyin A
tina valisinin bir resmi kabulüne 
bütün takımlar iştirak ettiler. Altın
cı Balkan oyunlarında İstanbula gel
miş olan Atina valisi Mösyö Kocea 
atletleri büyük bir samimiyetle ka. 
bul etti. 

Öğleden sonra saat üçte.dekatlo 
nun geri kalan beş oyunu yani sıra
sıyle 110 metre mania, disk atm~, 

sırıkla atlama, cirit atına ve 1500 
metre koşu ile bunların arasında da 
programın ayrı bir numarası olan 
3000 metre engelli koşu yapıldı. 

Dekatlona bizden girmiş olan 
Melih ile Muhittinden, Melih bilhas. 
sa disk atma ile sırıkla atlamada za. 
yıf olduğundan topladıkları sayılar 

maalesef dördüncülükten yukan çı

kamadığı için bu iki gün süren müş
kül mücadelede puvan alamadık. 

Yalnız, Melih koşulardaki kuvveti 
bakımından çok nazarı dikkati cel • 
bettiği gibi Muhittin de dekatlonun 
sırıkla atlama müsabakasında 3,65 
metreyi geçerek hem çok alkışlandı 
hem de ayni zamanda Balkan dekat 
!onunun sırıkla atlama rekorunu ve 
Türkiye sırıkla atlama rekorlarını 

kırdı. 

'Bu müsabakada iki Yugoslavyalı 
birinci ve ikinci oldular. Bir Yunan
lı iki, bir Romen de üçüncülükte 
müsavi geldikleri için puvanları 
paylaşılarak birer buçuk sayı aldı

lar. Melih beşinci, Muhittin altıncı 

oldu. Bir Yunanlı yedinci ve diğer 

bir Romanyalı sekizinci çıktı. Bizim 
çocukların ilk defa olarak girmiş ol. 
dukları bu çok enteresan müsabaka
nın gelecek sene daha iyi neticeler 
vereceğinde ümidimiz çoktur. 

Yine bugün statta yapılan 3000 
metre engelli koşu bir takım mania
lar, ·çitler, su çukurları ·ile güçleşti
rilmiş bir koşuydu. Bizimkilerin bi 
rinci defa gördükleri bu yarışa Mak-

sut ile Mustafa girmiştiler. Maksut 
beşinci, Mustafa sek.izinci oldu. Tabii 
numara alamadılar. Birinci ve ikinci 
Yunanlı, üçüncü Romenl~rin meş • 
hur mukavemet koşucusu Kristea ve 
dördüncü de bir Yugoslav geldi. 

Böylece umumi tasnifte Yunan • 
lılar 34 buçuk sayı ile birinci, Yu -
goslavlar 29 sayı ile ikinci, Türkler 
14 sayı ile üçüncü, Romenler 12 bu
çuk sayı ile dördüncü gelmektedir • 
ler. 

O gün akşam üzeri Kifisya nahi
yesinde Atletik klübün güzel bir çay 
ziyafetinde bulunuldu. Gece de Ati
na valisi murahhaslar şerefine bir 
hususi akşam yemeği verdi. 

Beş Teşrinievvel perşembe günü 
istirahatle geçti. Cuma günü sabah
leyin yapılan son k o n g r e d e 
Mısır atletlerinin de puvan alama • 
mak şartiyle Balkan oyunlarına da
veti kabul edildiği gibi Balkan oyun
larının tesisine ve idamesine hizmeti 
dokunmuş olanlara fahri azalık un -
vanı tevcihine ve Balkan oyunlarına 
en çok iştirak etmiş olan atletlere de 
bir mükafat verilmesine karar ve -
rildi. 

En son mukarrerat olarak da 

1940 da on birinci Balkan oyunları • 

nın tertibine protokol mucibince 

Türkiye memur edilerek mesaiye hi. 

tam verildi. 

Öğleyin Başvekil Metaksas Bal. 
kan SPor murahh~slannı kabul ede
rek kısa bir hasbihalde bulundu. Bu 
akşam vali Mösyö Kocea'nın büti.in 
takımlar şerefine bir ziyafeti var. 
Bütün ekipler ve sefirler davetlidir
ler. Yann oyunlarm en mühim günü 
ve bizim için de bir imtihan devridir. 
Bu mektup gazetede intişar ettiği 

zaman, oyunlann bizim lehimize in. 
kişaf etmiş olduğu haberinin veril -
miş olacağını 1ummaktayız. 

Estonyanın Vaziyeti 
Moskova, 8 (A.A.) - Dola~an bir 

habere göre, Sovyetler Birliği Es
tonyadan 2 talepte daha bulunmuŞ
lardır. Sovyetler, Estooya toprakla
rında iki noktayı daha işğ9.l etmek is 
temektedirler. İki memleket arasın
da imza edilen muahedede Sovyetler 
Birliğinin Estonyada tesis edeceği 

bir deniz üssü ile bir hava üssünün 
yerleri, mütekabil bir muvafaKatle 
tesbit edilceği tasrih olunmaktadır. 
Muahedede Sovyet kıtalarının bu üs 
lere deniz yolu ile gidecekleri de 
zikredilmektedir. Halbu!d Sovyet1er 
şimdi söylendiğine göre, kıtaların Es
tonya topraklarından geçmek sureti. 
le bu üslere gitmelerini istemekte

dirler. 

Yeni Bir Maiino 
Amsterdam, 8 (A. A.) - Telegraf 

gazetesinin Helinski muhabirinin 
bildirdiğine göre, Sovyetler Litvan
yadan, bu memleketi Almanyadan 
ayıran hudut boyunda istihkamlar 
yaparak bir nevi Majino hattı vücu
de getirmek hakkını istemektedirler. 
Bundan maada Litvanyanın dar sa
hilinde bir deniz üssü tesis etmek ve 
Almanyanın Memel'deki yeni istih. 
kamlarına 20 kilometrelik bir mesa
fede sahil müdafaa istihkamları inşa 

etmek istemektedirler. 

!arına karşı şark cihetine taarruzlar
da bulunaeilecek vaziyette bulun • 
maktadırlar. 

Bundan başka salahiyetli Fran -
sız askeri mahfillerinde bilhassa koy. 
dediliyor ki, dün Fransız istiksaf 
tayyarelerinin düşürüldüğü hakkın

daki Alman tebliği çok mübaliiğalı
dır. Zira dün düşen tek Fransız tay. 
yaresi, Bonn bölgesinde düşen tny
yare olmuştji, 

Mezeı-Mıntaliasında 
Alman hükumetinin kıtnatmm 

Mozel bölgesindeki faaliyetini idame 
hususundaki ısrarı, harekatın bid.a
yetindcnberi bu bölgede Fransız kı. 
taatının ileri hareketine atfettiği. e
hemmiyeti açığa vurmaktadır. 

Eu bölgedeki Fransız ileri have~ 

keti ve Nied bölgesinde başarılan i
lerleme, Sarre havzasını örtmege ma 
tuf olan Alman hattının sağ cenahını 
tehdit etmektedir. 

Bu tehdit Sarrebruk'un doğusuna 
ve Blise mecrasına karşı Fransız iler 
leyişinin teşkil eylediği tehdide te
kabül etmektedir. 
Ağır topçunun üç gün devam eden 

bombardımanından sonra, Alm.ın pi. 
yadesi de Mozelin bu bölgesinde h
aliyete geçmiş ve birbirini müteakıp 
baskınlarda bulunmuştur. 

Bunlar küçi.ik ve mevzii hareket
lerde az askerle yapılmış ve mıtral. 
yöz ateşiyle kolayca pfüf•ürtulmilı: 

olmakla beraber, oldukça şiddetli 

bombardımanlardan sonra yapılmış 

olduğu için maksadı açığa vurmak 
itibarile enteresan bulunmaktaciır. 

• İngiliz ,kralı, Anavatan filosunda 
iki gün geçirdikten sonra bugün Vm 
draya dönmüştür. 

Berlinden gelen haberlere göre. 
İngilterenin deniz ablokasına Al. 
manyanın bir kara ablokasiyle ce. 
vap vermek istediği bildiriliyor. Da
ha müsait şartlar içinde Avrupada 
ııa.ktiyle tekrar edilen, fakat muvaf. 
fak olmıyan bir usul, bugün im
kansızlık içinde bir çare gibi tasav
vur edilebilir, fakat tahakkuku 
mümkün değildir. 

Tehlikeye Karşı 

Diğer cihetten Kızılordu I.itvan
yanın garbinde ve cenubun~a hava 
üsleri tesis etmek istemektedir. Sov
yetler herhalde Letonyanın garp sa. 
hilinde asgari 70 kilometre geni~lL 
ği~de bir arazi parçası işgal eder.ek 
lerdir. Gelecek hafta başlıyacak olan 
askeri müzakereler neticesinde bu 
sahanın işgaline başlanacaktır. Es
tonya, Litvanya ve Letonyadaki Sov 
yet kıtalarının mevcudü bu memle
ketlerden herbirinin müsellah kuv
vetlerinin mevcudünü kat kat geçe. 
cektir. 

arazi taleplerinde bulunmaktadır. 

Sovyetler Finlandiyadan Cronstadt' 
ın müdafaası için elzem addettikleri 
Hogland adasını istemektedirler. Müştereken Tedbirler 

Alınması Düşünülüyor 
Sovyetler Birliği bu tedbirforin 

büyük bir devlet tarafından yapıla
cak tecavüzlere karşı mukavemeti 
kolaylaştırmak maksadiyle alındığı
nı açıkça bildirmekte ise de Sovyct 
matbuatı Baltık denizinde Sovyctlc. 
re karşı gelecek devletin ismini zik. 
retmemektedir. 

Almanya için abloka karşısında (Başı, 1 incide) 
yegane istinat noktası, ham madde sıkı bir şekilde devam edecektir. 
ve gıda maddeleri memleketi ola.o Resmi mahfellerde büyük bir ih
Sovyet Rusyadır. Bu itibaria Hitler tiyatla hareket edilmekte ve hadis~ 
Almanyasının Sovyet Rusya ile •- lerin memnuniyete şayan bir seyir 
tısadi anlaşmalar yapması zaruri takip ettiği beyan edilmektedir. 

menfaatlerini korumak bakımından Askerler Geri Çekiliyor 
tabii bir hareket telakki edilebilir. Bükreş, 8 (A. A.) - "Rador a _ 
Fakat bu hareketin ablokayı sıfıra jansı tebliğ ediyor,, 24 eyhllde, Yu
indirecek bir tedbir olduğunu san. goslavya hükumeti, Romen hük\ıme. 
mak hatadır. · ti nezdinde dostane bir teşebbüste 

Çünkü nihayet Sovyet = Alman bulunarak, Romanya ve Macarista • 
iktısadi münasebetleri Rapallo mua. nın müşterek hudutlarında bulumm 
hedesinin vücude getirdiği iktu;adi kuvvetlerini hep birlikte azaltmala. 
temasları ihya edecektir. Bu ticari nnın Romen hükumetince muvafık 
münasebetlerin yekunu azami ~~ 65 i 
bulmuştu. Sulh zamanında ve sulh 
şartları içinde yapılan bu hareketler 
harp zamanında aynen ve fazlasiyle 
tekrar edilebilir mi? Fazlasiyle tek. 
rar edilmedikçe Almanya a blokanın 
çemberi içinde kıvranıyor demektir. 
Almanyayı sulh talebine sevkeden 
amil herşeyden önce bu vaziyettir. 

••••• 
Bir Maden Kazası 

Saint - Etienne, 8 (A.A.) - Şeh

rin ortasındaki bir maden kuyusun. 
da vuku bulan kazada 21 kişi ölmüş. 
30 kişi yaralanmıştır. Kurtarma a. 
meliyatı devam etmekte ve kazaze
deler sayısının artmasından korkul. 
maktadır. 

ZAYİ - İstanbul Emniyet 4 ün<.-ii şube 
Müdurlüğünden aldığım 31-21515 veya 
31-21519 sayılı ikamet teU<eremi 5-10-
939 gilnü Galatasaray ile Sirkeci arasın
da zayi ettim. Yenisini almıık üzere mil
racaat ettiğimden eskisinin hükmU yok
tur. 

Galatasaray Topçekenler sok:ık No. 
34-36 da İtalya tebaalı 

5i,govlch Mntilde 

görülüp görülmediğini sormustur. 

Ayni zamanda B e 1 g r 1\ t 
hükumeti, M a c a r h ii k fi _ 
meti nezdinde ve buna benzer bir 
teşebbüste bulunmuştur. Romen hü
kumeti kendisine yapılan teklifi der
hal ciddi bir surette nazarı itibar:ı 

almıştır. 30 eylulde Macar hükumeti, 
Yugoslavya hükumetine yaptığ~ bir 

tebliğde Macar askeri makamatının, 
mühim bir nisbet dahilinde askerle. 
re mezuniyet vermeğe hazır olduğu

nu bildirmiştir. 

Romen hükumeti de, Macar hü • 

kumetinin aldıgı tedbirlere müşabih 

tedbirler almağa amade bulunduğu

nu Belgrat ve Budapeşte hükurr.et -

!erine bildirmiştir. 

* Belgrat, 8 (A.A.) =Avala Ajansı 

Macar - Rumen hududundaki kıtaat 
mevcudunun azaltılması hakkındaki 
tebliğin metnini neşertmektedir. 

Macaristan ile Romanya arasında 
aktedilen anlaşma mucibince, iki 

memleket Macar - Rumen hududu. 
nun iki tarafında bulunan asker 
mevcudunu ayni zamanda azaltmayı 
taahhüt etmişlerdir. 

Bükreı • Sofya Yaliınhğı * Kaunas'tan verilen bir habere gö. 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Sabah ga. re, Almanya Memel limanında yap-

zeteleri Romanya • Macar münase- makta bulunduğu tahkimat işlerini 

betleri hakkında bir Macar resmi tatil etmiştir. 

tebliğini neşrediyorlar. .. Mukavemet Ediyor 
Gazeteler bu hususta Yugoslavya Stokholm, 8 (A.A.) - Tallin'den 

tarafından oynanan tav~ssut rolünü Aftonbladet gazetesine gönderilen 
tebarüz ettirmektedirler. bir habere göre, Estonya Sovyetler 

Belgradın yaptığı yatıştırma ha. Birliğinin bilahare yaptığı daha şü. 
rekcti yalnız Macar .. Rumen müna- mullü taleplere karşı mukavemet 
sebetlerine münhasır ka!mekta, göstermektedir. Estony::ı, Sovye:t -
Magger Nemzet gazetesine nazaran, ( Estonya muahedesine riayet edilme. 
ayni zamanda Bükreş ile Sofya ara. sinde ısrar etmektedir. 
sındaki münasebetlere de şamil bu- Bu gazete Sovyetler Birliğinin O-
lunmaktadır. sel ve Dago adaları ile Estonya sa. 

· hillerindeki iki limanın tamamiyle • 
Bern, 8 (A. A.) - Berlinde At • 

kendilerine terkedilmesini istedikle-
ri zannedildiğini ilave eylemcktecir. 

man ajansının verdiği malıimata gö- . ..,. Sovyetler, aynı gazeteye göre, .r,ston-
re, Romanya hükumeti on dört ya - k 

yanın merkezine ve cenubuna a~ e. 
şından yetmiş yaşına kadar c.flan er- • t 1 "k · . · · · d n 
k k k d 1 

.
1 

ed"lm . rı pos a ar ı amesı pro1esını yenı e 
e ve a ın ara teşmı ı esı 

1 1 
d 

k d . 1 b" b • . . . . ele a mıs ar ır. ay ıy e ır mec urı ış servısı ve • ,: • • 
askerliklerini yapmış olanlara mah _ Fınlandıyada Tedbırler .. 
sus ayrıca bir servis ihdas etmiştir. Stokholm, 8 (A.A.) - Sovyet hll-

R K b
• • d kumeti Finlandiya Haricivc Nazırı-umen a ınesın e . . · • 

nın Moskovaya gıtmesmde rsrar e,-
Bükreş, 8 (A. A.) - Havas -Mil- mektedir. Siyasi müşahitlerin kana

li Rönesans Partisi dışında kalan ba~ atine göre bu davetin manası Sov. 
zı siyaset adamları ile son günlerde yetler Birliğinin kendisine ve Fin. 

yapılan görüşmeler, kabinenin tadi- landiyaya ait siyasi meselelerin hal. 
li ve hatta bütün temayüllerin yer a. lini istediğidir. 
lacağı yeni bir hükumetin teşkil e- Henüz teeyyüt etmiyen bir ha
dileceği hakkında şayialara yol aç. bere göre Sovyetler Birliği Aland a. 
maktadır. ı dalarının tahkim edilmiyeccğine 

Şimdiye kadar yalnız yoklamalar dair teminat istemekte ve Letonya 
vapıldığı anlaşılıyor. ile Estonyadan yaptığı şekilde bazı 

• Bern, 8 ( A. A.) - "Helinskiden 
Alman istihbarat bürosuna b~ldirili
yor:" Harbiye nee:areti şu tebl!ği 

neşretmiştir: 

Bitaraflığın müdafaasını takviye 
etmek lüzumu hasıl olduğundan ih
tiyatlar fevkalade bir talim devre3i
ne çağrılmışlardır. Kışlalarda kala
balığa mani olmak için ihtiyatların 

bir kısmı köylerde tahkimat işlerin. 
de kullanılacaktır. 

Gönderilecek Murahhaslar 
. Moskova, 8 (A.A.) - Moskovaya 
gelecek olan Finlandiyalı şahsiyetler 
arasında halen Finlandiyanın Mos
kova orta elçisi bulunan eski B,aşve. 
kil Uso Pasikivi'nin de ismi· zikre. 
dilmektedir. 

Ruscaya tamamen vakıf olan Pa. 
sikivi 1920 de Sovyetler Birliğiyle 

sulh muahedesini im~a etmiş olan 
Finladiya heyetine riyaset etmiştir. 

• Stokholm, 8 (A. A.) - Hükumet, 
muhtelif kategorilerden 102 ihtiynt 
tayyaresi mübayaa etmek üzere 36 
milyon kuron tahc:isat talep etmi§tir. 

• Moskova, 8 (A.A.) - Havas -
Lvovdan bildirildiğine göre, bir Ba
tı Ukraynası milli Meclisinin teşkili 
için yakında seçim yapılacaktır. 
Sovyetler Birliği tarafından yeni iş. 
gal edilen topraklar seçim dairele. 
rine ayrılacak ve her seçim dairesj 
meclise bir nwrahhas gönderecek
tir. 

Karısını 1 O Yerinden 
Vurdu 

İzmir - İşinden çıkanldığı için 
karısı tarafından evden kovulmasına 
kızan Ödemişin Turgutlu mahalle. 
sinde amele Mehmet, karısı Nafizeyi 
on yerinden ağır surett!'l yaralamış ve 
yakalanmıştır. 

Fransız Gazetelerinde 
Faris, 8 (A. A.) - Frans:ıda ra· 

kim olan kanaat Hitlerin nutkunun 
vaziyette bir değişiklik husule gdir
mediği merkezindedir. İntransigı:>arıt 
gazetesi akşam matbuatının kanaa+i .. 
ni hülasa ederek ilk sayfasını karni .. 
len işgal eden başlığında şöyle yaz· 
maktadır: 

"Hitlerin nutku İngiltere ve Fra:ı
sa tarafından verilen kararı hiç bir 
suretle değiştiremez.,, 

Bu gazete başmakalesinde Pads 
ile Londranın Führerin tekliflerini 

tetkik edeceklerini, fakat bunlardan 

hiç birinin kabul edilmiyeceği nıu .. 
hakkak olduğunu, Avrupanın tec:l -
vüzlerden kurtarılması lazım geBi .. 
ğini yazmaktadır. 

Hitlerin nutkundan yirmi dört 

saat sonra da efkarıumumiye mezkur 
nutkun yeni hiç bir şey getirmediği 

hususundaki kanaatini muhafaza ey .. 
lemektedir. Hitlerin sözlerinin mu .. 
fassal bir tahJili de isbat ediyor ki, 

Fransız - İngiliz kararı bakımınd!'n 
vaziyet asla değişmemiştir. Sund-ın 

başka Hitlerin sözde sulh teklüleri

ni iblağ etmek üzere beyhude yere 
bir mutavassıt araştırmış olduğu jn
tıbaı kuvvetlenmiştir. 

Jour gazetesi diyor ki: 
"Bu uzun müdafaanamede bir hususi• 

yet nazan dikk:ıtimizi celbetmiştir: Bize 

tek, feci bir tarzda tek başına kalm1ış bir 
insan gösteriyor. Bitaraflnr nutukta en 
ufak emniyet hissini verecek hiç 
bir söz bulamamışlardır. halya Ha· 
riciye Nazın Kont Cia.no nutuktan ev• 

vel kaçmıştır. Amerika Rcisicümhuru 
Roosevelt nutuktan sonra ... Hitler, arlnı· 

sında şahlanmış gençler ve bağırmak hak• 

kını haiz olmıyan ihtiyarlardıın mürek· 
kep bir milletle dünya üzerinde yalnı:t 

kalmıştır.,. 

Excelsior şöyle yaz1yor: 
"Hitlerin nutkunda yeni bir yen!lik 

vardır. O da .Moskovanın kullanageldiği 
bir ibaredir: Güya Fransa ve 1ngiltere Al .. 
manyaya bir kapitalist harbi yapmakta

dır. Doğrusu bu her türlü haddi aşmaktıı
dır. Hususiyle ki Almanya Çekoslovıık .. 
yayı, Polonyayı, Avusturyayı ilhak et
miş, bu memleketlerin altın mevcudünil 

müsadere etmiş ve bitaraflardan da para 

vermeksizin iptidai maddeler koparmak"' 
ta bulunduğu bir sırada bunu söylüyor,. 

ASLAN VE ESKIHISAR 
MÜTIEHIT ÇiMENTO VE 
SU KiRECi F~BRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

l L .A N 
Şirketin tezyidi sermaye mese1e

siy le şirket dahili nizamnamesinin 
muaddel 14 üncü maddesinin tadili 
hususunu müzakere eylemek üzere 
üç defa sıra ile içtimaa davet olunan 
fevkalade hissedaran Heyeti umu
miyesi, daveti vakiaya icabet edell 
hissedaran adedinin derecei kifaye
de olmamasından ve kanunun tayin 
ettiği miktarda sirket sermayesi teJ11 
sil edilmemesinden naşi içtima ede
memiştir. 

Hissedaranı kiram 8 TeşrinisaJli 
1939 tarihine müsadif Çarşamba g~l 
nü saat 15 te Beyo,l!lunda İstikla 
caddesinde (Cercle d'Orienn bin~
sında dördüncü bir fevkalade iç~ıl 
maa davet olunurlar. Şirket Meclı~ 
idaresi, bu içtimada müzakere ed1' 

lecek mevadın ehemmiyetine meb• 
ni, daveti. vakiaya icabetin kerıd1 

menfaatleri icabından olduğu nal<• 
kında hissedaranın nazarı dikkatle" 
rini celbeylemeği bir vazife bilir. 

Hissedaranı kiramın, kanunen yB: 
pılan diğer ilanlarda tasrih edildi.~1 

üzere, icap eden müddet zat'fınd9 
hisse senetlerini lazım gelen mahııl• 
lere tevdi ederek ictimada behcrne
hal hazır bulunmaları ve şu suretl" 
işbu dördüncü ictimaın vukuurı.' 
imkan bahşeylemeleri bilhassa rı• 
ca olunur. 

İstanbul, 5 TesriniM'YC'l 1 g:ı9 
MECLiSi tD.Aıt6 

. 
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HÜSEYiN CAHiD YALÇIN' ın : 

TAN 

Türk' fındığı en besleyici maddeleri kügüli bünyesine sığııtı rmıı 

mükemmel bir CJıdadır. Ecnebilerin bilerek kapııtıkları kalori 
ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

FIMDIK TARIM 
İngiliz Bqvekili Çemberlayn il~ yaptığı mülakatı okuyacaksınız. 

Kooperatifleri 
SATIŞ 

Birliği Oatac:1 Hüaeyin Cahid büyük lnıriliz diplomab ile neler kODUftuğunu ıize 

AYNI SAYIDA : 

Cehennemi gören inaanlar : V &rfOVadan fıt anbula gelen ilk kafilenin tüyler ürpertici 

hikiyeaini okuyacaksınız. (Bu mülAkat hiç bir gazeteci tarafından temin eclilememit ve 
)'almz YEDIGON muharriri tarafından elde edilmittir. 

Yurdun Her Taraflnda, Her Zaman Herkesin 

Emrine Hazır Bulunduracaktır. 

-
AYNI SAYIDA : 

Edebiyata meraklı iaeniz bütün pzetelerde ve kitaplarda imzalanıu gördüğünüz Y&f•

yan bütün edebiyatçılan yaıkmclan tanımak f ıraa.tını . bulacabmız. Bu mühim i t i Hay. 

darp_,. Lİleli edebiyat muallimi üstad Behçet Yazar üzerine almıştır. 
Clnıf 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
Mlktllrı Muh. Bedeli 

Lira Krf. 
% 7.5 temi. lkalltmenln 

Arap sabunu 3000 Kır. AYNI SAYIDA : L ira K l'fo l ekll 81atl 

Benzin 40000 " 420 31 60" :Açık eksiltme 14 

Fakat buraya YEDIGON 'ün bütün zengin mündericatını aıralamak icin bütün bu sa
hifeyi c:loldurmek lizımdır. En iyiai : 

Gaz yalı 16000 • 8000 600 Kapalı zarf 15 
Muhtelif elek-) 91 Kalent 2360 177 Açık eksiltme 18 
trik malzemesi) 1967 40 147 S5 • • 16,30 

I - Sar"1ameleri ve müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 4 kalenı malzeme hizalarında gösteri .. 

len usullerle eksiltmeye konmuGtur. 
II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalanndA yazılıdır. BUGÜN sız DE BiR <YEDIGONJ ALiNiZ. 

~ .......................................................... ~ III - eksiltme 11-X-939 ç&rfiamba ıünll Kabataşta levazım ve mübayaat vubeslndeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

[
Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ·1 KAYIP - 3838 ıicll numaralı amatör 

Hakkı Katran Pastı·ııer·ı de vardır. ::~:;::~-:n:a~:=.-:.::: ~:: 
adet ..,artunanı No. 1 Mayer Mayorku 

V - Benzin münakasasma girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle ~ '7.5 gQvenıne parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saıı,tınden bir saat evvel mezlu1r komisyon baıkanJ.ıtına 

makbuz mukabilinde vermeleri, dığer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat paralarile yukarda adı ıeçen komisyona ıelme--
lerl 1llıı olunur. (7876) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

9 Blrlnciteırlnden 16 Blrlnclteırlae kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların lılmlerl, kalkıı ıün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karaduıl& hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabfga hattına 

flft~ hattıH 
A)'Yalık hattına 

lamlr aDrat hattına 
Maraln hattına 

NOT! 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Tarı). 

Cuma 10 da (İzınlr) ve Pazar 18 da (Ege). Gala
ta nhtımmdan. 
Sah 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (Mer· 
sin). Sirkeci rıhtımından. 
Sah, Pe!'lembe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Topha· 
ne nhtıınmclan. 
Pazartesi, Salı, ve Pazar 11.50 de ve Carıamba. 
Pertembe ve Cuma 15 d' (SUs). Cumartesi &)'rl• 

ca 13.30 da (Maraku). Galata nhtımından. 
Pazartsl, Careamba ve Cuma 8.15 de (Karakaı). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Carıamba 18 de 
(Mersin) ve Cumartesi 20 de (Çanakkale). Top
hane nhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar'). Tophane nhtunm· 
dan. 
Pazar 9 da (Bursa). Tophane nhbmmdan. 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumuteai ıa de (Sa· 
adet). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Anafarta). Cuma 10 da (Jı:rzurum). 
Sirkeci rıhtımından. (8188) 

Vapur seferleri hakkında her tilrlO malılmat aıafıda telefon numaralan 7a
aılı Acentelerden ölrenillr. 

Galata Bat Acentellll Galata nhtunı. Limanlar Umum 
Müdürl(lj(l binası altında 42382 

Galata ~ tube Acentellll Galata nhtunı, Mmtaka Liman 
reiallll binası altında 40133 

llrkeol tuba Aoentellll Sirkeci, Yolcu ıalonu 22740 .. __ 

laı, Diı, Nezle, Grip, Romatizma:, 
N•vralll, kırıkbk ve bUtln ainlarnnlt derhal keıer. 
lllllli lcciblnda günde 3 kaıe allnablllr. -

~~vlr,t Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresı ılcırıiarı 
,._L Muhammen bedeli 13895 lira olan 337 adet muhtelif ebatta meydan brplt 
~ 20.10.,939 Qma sttnB aut ( 15) on beıte Haydarpapda s ar binaaı dabUhı .. 
,,.: komlQOn tarafmdan kapalı zarf aıuliyle satm ahDacaktır. Bıı ite clrmek iate. 
te erin 1042 lira 13 ka111tluk muvakkat teminat, kanunun tayin etti~ veaiblarla 
aı~Oerinl muhtevi sarflanm &)'ili siin aaat (14) on dörde kadar komlayon relaU. 
,..... •ermeleri lhnndır. 

...., Bu ite aft tutnamelcr komisyonda paraııs olualr dafrtılmalrtachr. ( 7519) 

Sıvaı iskan MüdUrlüğUnden : 
1 - Sarkitla kuaamm Gemerek lltaıyonuna ıetfrUecelr 111 tealubna bpah 

Al'f 1111116 ile talip cı:lanadıiındu 20-9. 939 tarihinden ao.ıo.tsı cama 1W ... , 
on bete bdar bir Q' müddetle puarbta konulnıuıtur. 

2 - Ketlf bedeB 39118 lira 17 kuru•tur. 
S - Ba iıe ait ~pılan proje, ketif fenni ve banal prtnameler Anlrarac!a Iüla 

Umam lltldflrlilttl De lıtanbal ve Sivas lakin mlldiirlilklerinde söriileblllr. 
4 - Teminatı muvakkate bedeli 2934 lira 87 lmraıtur. 
5 - Temlnatlanm malaandıima ~tmnalan puarlıktan bir 1aat enci komis. 

70D& vermeleri mecbaridir. (7791) 

İstanbul Levazım Amirliöinden Verilen: _, 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Beher metresine tahmin edilen fi1'atı 17 5 kurut olan 11000 metre hlkl pyalı: ka
pah zarf usullle münakas97a konulmuıtur. İhalesi 18-10·9311 Carıamba lflnQ saat 
11 dedir. 1ııc teminatı 2531 lira 50 Jı:uruıtur. Evıaf ve prtnamul 170 kurut mu
kablllnde M. M. Veklletl Sabnalma komlcıyonundan ahnablllr. Ekılltmeye ıirecek· 
lerln 24110 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad delerinde ı&terılen veeaikle teminat ve 
teklJt mektuplannı ihale ıaatfnden behemehal bir aaat evveline kadar Ankarada 
M. M. Veklletl Satmalma komisyonuna vermeleri. (498) (778?' 

* * Beher metresine tahmin edilen fi;ratı 370 kuruı olan on bin metre lAcivert ku-
m., kapalı zarf uıulile mQrıakuaya konulmuıtur. İhaleıi 18-10-1139 Pazartesi ıünil 
ıaat 11 dedir. İlk teminatı 27711 liradır. Evsaf ve prbıamesi 185 kul'Uf mukablllnde 
M. M. Veklleti Satmalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye ıireceklerln 2490 
S&71lı kanunun 2 ve 1 cQ maddelerinde ıı:ös terilen vesaikle ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. VekAletl Satın-
alma komisyonuna vermeleri. (499) (7788) 

* * Beher metresine tahmin edilen ftyatı ıms kuruş olan 14000 me~ gabardin kumas 
kapalı zart uııulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 17-10-939 Sah ıünü saat 11 
dedir. İlk temlnab 5275 liradır. Evsaf ve şartnamesi 405 kuruı mukabilinde M. M. 
Veklletl Sabnalma komlqonundan alınır. Eksiltmeye ıtreceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cU maddeleıltnde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı 
ihale saatinden behemehal bir aaat evveline kadar Ankarada M. M. Veklletl Sa-
tınalma komisyonuna vermtierl. (500) (7789) 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıo•ra günCle 3 defa muntazaman 

tllılerlnlzl ftrtalayana. 

is tanbul Belediyesi ilanları 
Cerrahpaşa Hastanesi Mutfak, Camasır )'lkama ve Solukhava tealsatı kapah zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhale 24/10/8111 Sah S(lnü saat 15 de İstanbul 
Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 58529 lira ve Uk 
teminat miktan 4078 lira 45 k11ruftur. Şartname 283 kuruş mukabilinde Fen işleri 
müdQrlütQnden alınabilir. Müteahhitler her Uç tesisat için ayrı a;r.. fiyat teklifinde 
bulunabilirler. Taliplerin 931 yılma ait Ticaret Odası ve ihaleden 8 ıün evvel İs
tanbul Belediyesi !'en İlleri Müdür!UIQne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve
aikalan ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ba
~rbyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Beledıyesi Da-
imi Encümenine vermeleri. (8072) 

lstanbul Telefon Dlrektörliiüaden: 
İdare ihtiyacı için 200 ill 300 ton Marlnlave ile 70 na 121 ton Xok k!JmQrQ ka

palı zıarfla eksiltmeye çıkarılmlftır. Muhammen bedel 8775 lira muvakkat teminat 
509 lira olup eksiltmesi 20-10--9311 Cuma ıünü saat 15 de MüdürlWc: binasındaki 
~atınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile ~anunl vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o ıon saat 14 e kadar 
Komisyona vermelidirler. Şartnamesi her lfln LLevazım Amirlltfmizden alı-
nablllr. (8073) 

Faltrllia Flahna 
Sahllr. 

Deposu : 

Beyazıt, Y enise· 

rller, Tramvay 

caddesi No. 144 

6A--------------•ı_____ Profesör Dr. leılm Omer 
Gilkrist Yoker ve Ksı. Ltd. Şirketi Akalın'ın Kltaplanndan: 

.... Demir Ye Tahta Fabrikaları Ozum va Oııumıe Tedavi 1 K:;uı 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: Tiirk Antrasltl :::1111 koruma • çok ya· 25 

APiKOGLU .. 
NAMLITURK 

Şirketimiz Adapazarı Fabrikaları için birinci amıf Kok ve Maden Kömiirii Tüccarı TUrk Çoouıu yapmalıdır : 80 A TUrk Çooutunu naaıl yaf&t• 

ltı Tesviyeci ile Bir Elektrik ve Vapur Acentası ~~: NDfua alyaaetl, ea§lam 

. . Ye Oksiien Kaynakçısına Yazıhanelerhnizin 10 blrlncttefrin 1939 tarihinden itibare~ Gala- 2 _ ~=~k·:::.:,·r~ Puır•· 30 
•lıtiyaç vardır. Taliplerin derha l Adapazan Deta Fabrikası tada eski Gümrük sokajmda Yeni Han (Eski Kredi Lione Bankası} kUıtDr (250 reelmll) : 100 

SUCUKLARINI 
, , HER YERDE A~AYIHIZ 

m ~4J~ll TAKLiTLERDE~ SAKININIZ 
- - ---~------, .... _______ _____ .... ____ -- __ ::__~_ 

..,..______ ikinci katına nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunu:-. Kitapların hepsi resimli v~ iyi 

Müdürlüğüne müracaatları. ~ -------··--------------••••• •--•kliğıdda basılmıştır. ----

8ah'lbl ve Nevtyat MDdOrD Halli LOtfO 
D~RD0NC0, Clazeteclllk ve Ne,rlyat 

T. L. f. 8a11ldı01 yer TAN Matbaa11 
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Pazartesi T A N E v 1 '\ 

İstanbul, Ankara caddesi 102 

9 TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 

lLKTEŞRlN BEŞİNCİ YIL - No. 1506 

'-. 
1 9 3 9 5 KURUŞ GÜNLÜK 

MAJiNO 

Zigfrid hattının içi: Bir nefer, çelik kapıyı ka. 

SiYASİ 

-
HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
auretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde mü,terilc
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda ıize 
bu aanati öğretiyorum.,. Fiyatı 50 kuruş. 

ZiGFRiD 

M~jino hattının içi: Elektrikle işllyen deko,·il 

patıyor, diğer biri ate4 mevkiine 

hazulanıyor .• 

çıkmıya 

1 

er 

1 

ler bazı yerlerde 
Zigfrid ve Majino hatlannın Almanya = Fransa hududu boyunca uzandığı sahayı gösterir harita: (Harekatın cereyan ettiği y • 
ler ve isimleri ayn ayn işaret edilmiştir. Harp vaziyetini bu haritadan kolaylıkla takip edebilirsiniz.) dağların altından geçiyor .• 

l\fajino h~ttında topların hepsi çelik zırhlar içindedir. Y1ıkarda Fransız Başkumandanı G. Gamlen göriilüyor.: ZlgCrid hattında ise, topların çogu bu şekilde açıktadır. Yukarda Alman Başkumandanı G. Brauschitsch .. 

Fransız neferleri, l\Iajino hattından çıkıyorlar. Bu 
aat sıhhi şartlar bakımından fevkalade mükemmel 

olarak vücude getirilmiştir .. Zigfrid haftının tank · ınlnfalan, betonarmedendir ve hudut boyunca bu şekilde uzanmaktadır;:· 

Alman askerleri, alarm işareti üzerine 
müdafaa noktalarından çıkarak 

koşuyorlar .• 

toprak altı 
sıgınaklat• 


