
et 

tal-

r Ankara belediyesi nın ' 
fevkalade toplantısı 
Ankara, 11 (Hususi) - An_ 

kara belediye meclisi gelecek pa 
zartesi fevkalade içtimaa çağı. 
rıldı. Toplantıda Ankaradaki Bo 
monti fabrikası ve müştemila
tının istimlaki, barem kanunu 
ınucibincc yapılması lazım ge. 
len teşkilat kadrosu müzakere 
edilecektir. SALI 12 EYLOL 1939 
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Garp 
Başvekilimız mühim bir nutuk Cephesinde 

•• J d • Fransızlar-

Millet Meclisi 
- ~---

dün 
. 

aı;ıldı 
--=--- ~ -· - -

s oy e 1 la Alman-
Muharip taraf /arla lar göğüs 
münasebatımız göğüse 

normaldir.. çarpışıyor 
• 

Almanya ile Alman taarruzu 
Varşova kapı-

Doğrudan doğruya siyasi bir 
1 
ıarmda kınldı 

(Yazısı 5 incide) 

Sabaha karsı : 

Hindistan 
Büyük prensipleri 
müdafaaya azmet
mış bul_unuyor 

Simla, 11 (A.A.) -
Hindistan umumi valisi 
krala gönderdiği bir tel. 
grafta yarım ada millet
lerine gönderilen mesaj. 
dan dolayı bu milletlerin 
hararetli teşekkürlerini 
ifade eylemekte ve bütün 
Hindistan milleti ve şef. 
}erinin büyük prensipleri 
müdafaaya azmetmiş oL 
duklanru Lildirmektedir. 

lnail·z Kralının 
orduya ianesı 
Londra. 11 (Hususi) -

bugün valde kraliçe, Kral 
Corc ve Dük dö Gloccs. 
ter milli müdafaaya mü. 
him miktarda ianelerde 
bulunmuşlardır. 

lngilteredeki Avustur
yalılar harp servıs

lerine yardım edecek 
Londra, 11 (A.A.) -

lngilteredeki Avusturya.. 
lılar komitesi, Avustur_ 
yanın Almanyaya ilhakı. 
nı tanıınıyan Avusturya
lıları İngilterede temsil 
etmek Ü7.erc bir icra ko. 
mitesi teşkil etmişlerdir. 
Bu komite. Avusturyalı. 
ların İngiliz harp servis. 
!erinde teşriki mesaisini \ 
lemin eyliyecektir. ,, 

• . -..~AllllMllııAıl~ • ,, ihtilaf mevzuu yoktur .. 
Sovyet ittihadı 
dostanedir ve 

ile münasebahmız 
dostane kalacakhr 

:B UyUk M illet Meclisi diln 
saat on beşte açılmış, Başvekil 
R efik Saydam bir nutuk söy -
Ie ıo iştir. Nutuktan son ra Heis 
AbdUlhallk llenda celseyi 18 

eylül pazartesi gUnU saa t on 
beşte toplanmak Uzerc tatil 
etmiştir. Daşvck illmizin nut . 
k u üçlincU sayfam ızdadır. 

Alman kıtalarından 
kaçışlar başladı 

Slovakyadan Macaristana kaçan. Alman 
ve Slovaklar altı bini buldu 

Türkiye bugün neden 
harp haricidir? 

f ···---···--·--·--

1 INÖNÜ 
~ Dün Ankarada bir 
~ gezinti yaptılar 

Romanya. 
Polonya hududunda 
kadın ve çocukları 

geri çekiyor Ankara, 11 (Başmuharriri
l'tıfzden telefonla) - Bugünkü 
.t\vrupa harbi karşısında Türki
Yenin vaziyeti nedir? Her ta. 
kafta büyük bir merak ve aHL 

Yazan: ASIM US 
her sahada yardımcı olmakla 
beraber milli hudutlarından u. 
zak dünya meselelerine karış
mak istememiştir. 

::: An.kara, 11 (Hususi) -
Reisicumhurumuz İnönü sa. 
a t on üçte otomobille şehir 
dahilinde bir gezinti yaptı. 

Samanpazarında otomobil. 
den inerek halk arasına ka. 
rıştı, yürüyerek Ulus meyda
nına kadar geldi. Ulus mey. 
danında tekrar otomobilleri-

: . : . . . : 
: . 

ne binerek Ça.nkavaya dön
müşler, yollarda şiddetle al-
kı~lanmışlar. İnönü akşama 
doğru Büyük Millet M eclisi. 
ni şereflendirnıişlerdir . 

Bükreş, 11 (A.A.) -: Ha~a.:'3: 
Romanya, bitarafhgını ılan 

etmişir. Bu bitaraflık, istikbal 
hakkında herhangi bir kaydı ih
tiva etmeksizin bugünkü vaziye 
ti muhafaza ettirmektedir. Ro
manya, aynı zamanda, seferber. 
lik tedbirleri de almıştır. Ha. 
len Romanyada bir milyon kişi 
silah altındadır. Hudut mmta. 
kasından kadınlar ve çocuklar 
tahliye edilmektedir. 

a ile tekrar edilen bu suale 
~llgün en yüJ<sek bir salahiyet 
lle Başvekil Refik Saydam Bü. 
YUk Millet Meclisi kürsüsünden 
Söylediği nutuk arasında cevap 
V~rdi: "Türkiye bugünkü har
hın haricindedir; bu harbin 
. tnemlckete bulaşacak şekilde 
1nkişaf etmemesini temenni edi
fıoruz.,, dedi. Bwıunla beraber 

Türkiye Balkanlar statükosu 
ile alakadar olan Balkan An. 
tantı içerisine girmekte tered
düt etmediği halde Orta Avru
pa statükosunu istihdaf eden 
l\'.üçük Antanta hiç bir zaman 
bağlanmamıştır. Son defa tn_ 
giltere ve Frıı.nsa dcvletlerile 
yapılan anla.ıımalar dahi Akde. 
niz ve Balkanlar hudutlar ile 
tahdit olunmuştur. Onun için 
bugünkü harp hali vaziyeti 
içinde İngiltere ve Fransa ile 
aramızda mevcut anlaşmalar 
üzerine müzakereler devam e. 
derken Almanya ile aramızda 
herhnnj?'i bir ihtilaf mevzuu gir. 
mcsine dikkat ediyoruz. Bunun
la beraber Polonya ile de eski 
dostluk münnsebetlerini muha_ 
faza etmekte bulunuyoruz. Böy. 
lelikle bugiinkü harbin sirayet 
dairesi maricinde kalıyoruz. 

: ...... --··· ............. ...._.. ....... -.... (Devamı 5 incide) 
ngiltere ve Fransa ile aramız

da menfaat iştirakimiz ve müş. 
terek telakkilerimiz bulunduğu.. 
nu, bu devletlerle aramızda 
l'rlU§terek beyanat şeklinde 
l'rlevcut anlaşmadan sonra baş_ 
lıyan müzakerelerin devam et
ll'ıektc olduğunu, memlekette a
~~nan askeri tedbirlerin ithiya. 

r-~•AAA•~~AAAAA•AA.A.~ıMu~~---llı!lA~~-.~ . .-ı..a.A.AA•~~~~11!1m 

~ Gazetemizde merakla takip 

ı mahiyette bulunduğunu ilave 
etti. Nihayet bunlardan daha 
~Uvvetli bir ifade olmak üzere 
'I'ürkiyenin siyasetinde hiç bir 
~eğişiklik yapmadığım kısa bir 
ecfzc halinde tebarüz ettirdi. 

t· ?~ediyoruz ki yanyana ge. 
ırıtıp dizilen bu sözler Tür
kiyenin bugünkü vaziyetini a_ 
Çıkça gösteriyor. Bilh~a nu. 
lukta'bitaraf., kelimesi hulla. 
~!lı;nıyarak "hn.rp haric; .. tabi-
~nın tercjh edilmiş olması zi_ 

~lnlerde dikkat ve alaka uyan. 
ırıyor. 

' ~umhuriyet hükumeti beyne!. 
~ıleı münasebetlerinde daima 
~davasına bütün kuvvetile 

Bütün bu sözlerden varmak 
istediğimiz neticeyi şu suretle 
hulasa edebiliriz: 

• 

l 

Türkiye Avrupada bir harp 4 
çıkmamasına ~c-k çalışmıştır. 
Fakat buna imkan bulunmamış. • 
tır. Şimdi biitür.. J?"ayretlerine 
ra..,"men patlamış olan harbin 
bilhassa Akdeniz ve Balkanlar 
muhitinde ihtilatlar yapmama. 
sına dikkat ediyor ve bu harp 
yeni ihtilatlar göstermedikçe 
mevcut an laşmaları dairesinde 
haro harici kalmak azminde 
bulunuyor. · 

Avrupada· harp vaziyeti 

Polonyalılar, Alman ileri hareketinı 
geciktirerek vakit kazanmağa çalışı-

. 
yenı bir roman: edeceğiniz 

K 
Kokain 
şayanı 

k.a ü fil 
müptelalarının 
dikkat hayatı 

l insan kokaine nasıl müptela olur? .. 
Kokain nedir?. Kokain kullanan adam ne
ler düşünür? Nasıl yaşar Dünyayı nasıl gö-
rür? .. Kokain insanları nerelere sürükler? .. 
Kokain müptelası kadın ve erkekler nasıl 
aşık olur, nasıl ayrılır? Kokain müptelala
rının cemiyetleri; aralarındaki münasebet- ı 
[er ve diğer bütün hususiyetleri. 

---------------
Bir kokain müptelasının ortaya vurduğu 

bütün bu tezahürat güzel ve realist bir ka
.lemle sürükleyici ve fevkalade meraklı bir 
roman §eklinde anll'.tıl maktadır. 

yorlar. Garpta mevzıi taarruz 
ve mukabil taarruzlar oluyor 

Perşembe gonu neşre başhyoruz 
.. ,.. ....................... ..,,.... .................... .. 

(.l'a.:ısı 3 üncü&) 

Amsterdam, 11 (A.A.) -
Maasde g azetesinin JJrUkael 
mu habiri bildiriyor 

Son gUnler zarfında elli ka 
dar Alman askeri, hududu ge. 
çerek Belçika. askeri makam
larına teslim olmuştur. DUn 
ne yirmi kadar Alman askeri 
kaçmıştır. Bu Alman asker • 
leri, Brüksel kışlasında yer -
leştlrilmiş bulunmaktadırlar. 

Paris, 11 (A.A.) - Malin 
gazetesi, İsviçre hududundan 
10 eylillde aldığı şu telgrafı 
neşrediyor: 

Geçen hafta, yirmi Alman 
askeri ile bir Alman subayı, 
Hen nehrini kayıkla geçerek 
Huningue civarındaki Pransız 
makamlarına teslim olmuşlar
dır. 

Bunlardan birisi şöyle de .. 
mfştir: 

R en üzerine dubalardan bir 
köprll kurunuz, göreceksiniz 
ki, binlerce Alman askeri bu 
köprUden sizin tarafınıza gc -
çecektir. 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Uj 
Nemzedek gazetesine Kassa • 
dan verilen bir habere göre, 
Slovakyadan Macaristana gc -
len kaçakların adedi halen 
GOOO n i geçmiştir . 

Bu Cirarlar Bratislava hU -
kflmetini endi!teye dtişUrmcğe 
başlamış ve Slovak hUkfımctl 
tedbirler almrştrr. 

Gelenler arasında bir çok 
Alman ve Slovaklar da vardır. 

Alman avizolarından biri torpile 
çarparak battı 

İngiliz ticaret vapurlanna harp 
gemileri refakat edecek 

Stokhalm, 11 (A..A.) - Mal j 
mBden alınan haberlere gBre, 
açık denizde murakabe vazi_ 
fesini gören Alman Avizola -
rından biri dün torpile çarp • 
mıştır. Biraz sonra bUyUk bir 
su sütunu yUkselmiştir. Tara
ka çok şiddetli olmuştur ki, 
bundan da gemideki m Uhim -
matın infilak ettiği anlaşıl -
maktadır. 

Lonclra, 11 (A.A.) - lstilı
barat nezaretinin lıu sabah 
bildirdiğine gör<', bllyUk c -
hcrnmiyctto yeni herhangi 
bir deniz hareketi vukun gel
memiştir. 

Fakat. Alman denizaltı ge· 
milerlne karşı birçok hareket. 
lcr yapıldıli:mn dair raporlar 
gelmiştir. Bu hareketlerden 
bazısının muvaffakıyetle neti
celenmiş olması pek muhte • 
meldir . 

Goodvood vapuru batırıl -
mış, 21 ki~ilik mUrettcbatı 
kurtarılmıştır. Magdnpour Ya
puru da batırılmıştır. Bu va. 
purun mi!rettebııtmdnn hir 
kaç kişi boğulmuştur. 

Londra, 11 (A.A.) - lslilı-

barat nezareti, Amirallik ma. 
kamının Alman tahtelbahir -
lerinc karşı alman tedbirlerin 
neticesini bildirmediğini yal -
nız denizaltı maynları döken 
Alman gemilerine karşı elde 
edilen muvaffakıyetlerl neş • 
rcttiğini bildirmektedir. Hal -
buki, lngillz takip filosu, bil. 
hassa İngiltere civarında lm -
paratorluğun deniz yollarını 
muvasalasını muhafaza et · 
mek üzere bliylik bir faaliyet 
gôstermektedir. Yakında bU • 
tlln ticaret gemilerine harp 
gemileri refakat edecek ve bu 
sayede İngiliz vapurlarını 

torpilleme vakaları azalacak -
tır. Harp patlar patlamaz bu 
usuıu tatbik ctmelc imkanı C'l. 
de edilememişti. Çünkü Ya · 
purlar uzaklarda dağınık blı 
halde bulunmakta idiler. Buıı 
ların bulundukları yerlen 
harp gemileri gönderilmesi zrı 
mana mUteyakkıftı. 

Bu hafta deniz hueketlC'rf 
cereyan etmemtştir. Yalnız 1n 
giliz mnhripleri, torpil Ye 
mayn dökUcU gemileri bUyUk 
bir faaliyet göstermişlerdir. 
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• 
işaretler: -

Erzurum kapılarında 
lU22 eyllılUnün dokuzunda 1zmire gırdik. 1939 eylülü. 

nün dokuzunda büyük endüstri zaferini grzurum kapısın. 
da kutluladık. 

Dünyanın kan yumağı haline girdiği bir zamanda, 
milletlerin kirbi gibi büzülüp sadece süngü manzarası ar
zettikleri bir zamanda Türk milleti Erzuruma varan şl. 
mendiferin arkasında sosyal ve milli inkieafm yeni bir 
hamlesini seyretmektedir. Bugün şimendifer Erzurumun 
kapısını çaldı. Bir ay sonra sellüloz fabrikası faaliyete ge. 

~-
922 eylUlü ile 939 eylfılü arasında dünya bir çok hadi. 

selere şahit oldu. Fakat Türkiye bütün dünyanın ivicaçlı 
hayatı karşısında istikametini kaybetmeden, tek bir hede. 
fe doğru ilerledi: 

İnkişaf! 
İnkişa.f ın şartı sulh, hürriyet ve istiklaldir. Sulhu. 

hürriyeti, İstiklali tek bir hedef halinde muhafaza eden 
Cumhuriyet 'l'ilrkiyesi kurulduğu gündenbCri davasına 
sadakatle hizmet etmiş ve yolundan asla eaşmamıştır. 

Bugün Erzurum kapısını çalan lokomotif Türkiyede 
soeyal vahdetin Akdenizle Erzurum yaylası arasında bi7-
7.a.t ruhudur denebilir. 

Gerçi bizde şimendiferin tarihi pek yeni değildir. Pa. 
kat bu yeni olmıyan tarih Tilrk sosyetesinin bünyesinde 
faydalı, hayırlı neticeler ·vermemiştir. Çünkü Ana.doluya 
yabancı sennayesi halinde ayak atan şimendüerimiz tıpkı 
yabancı bankalar, ticaret evleri, sanayi müesseseleri gibi 
koloni şartını tamamlayıcı bir teşkilat halini almıştır. Şi
mendifer ancak milli endüstrinin, milli nakliyat ve ticaret 
faaliyetinin bir parçası halini aldığı 7.amnn:lır ki manalı ve 
ehemmiyetli olur. 

Bu itibarla. Türk şimendiferciliği Türk iktısadi faali. 
yelinin bir parçası ve tamamlayıcısı olduğu için bir baş. 
langıçtır. Ve inkişafm hamlesidir. Erzurumla garbi Ana_ 
dolu limanlarmm -karadaki yayla şehirlerinin, kasabaları. 
nm, köylerinin demriyolu ile bağlanmış olmasını sadece 
sıra, sıra. istasyonlann biribirinı takip etmesi şeklinde bir 
medeniyet zihniyeti telakki etmiyoruz. Şehirlerin, kıt.alarm, 
köylerin yeni hayatını yeni inkişaflarını biz ancak raylıı
rm taşıycağma kaniiz. Bu ümidimizi Erzuruma varan şL 
mendüer vesilelesile tekrarlamayı yerinde buluyoruz. 

Çünkü Cumhuriyet Türkiyesi iktısadi inkişaftan en zi
yade feyz alacak ve derhal bu feyzi fiil haline koyabile
cek geniş bir sahadır. 

Tarihin seyri TÜrk.iyenin garp mınta.kalarma iktısadi 
inkişafı daha. 1erkcn tahakkuk ettirmek imkanını vermiş. 
tir. Bunun içindir ki, garp şehirlerinde, kasabalarında, 
köylerinde iş bölümünün artması, faaliyetin otarşik şekiL 
den çıkarak dünya pazarlarına doğru açılması daha evvel. 
ki devirlerde tahakkuka. başlamıştır. 

Şark mmta.kala.rnnızda bu inkişaf muhtelif sebepler 
netices.i olarak geri kalmıştır. Ancak bundan sonra tarlıı
lar arasından ge~cck, meraları boylayacak, şehirleri bi. 

ribirine bağlaya~ Erzurum ş:mendif eri ibu vazifeyi yapa. 
caktu. Bunun ıçın Erzurum şimendiferi iktrsadi bir kal. 
kmmanm, milli vahdetin ibir sembolüdür. 

Limanda amele 
ihtilafı 

Sadri Ertem 

Almanyadaki 
vapurlarımız 

• 

Ameleler uzlaşma 
zaptını İmza etmedi 

4 vapurun teslim işi 
garip bir çıkmaza girdi 

Ecnebi vapurlannda tahmil 
ve tahliye işi yapan 390 amele 
ile liman işletmeleri umum mü· 
dUrlüğü arasında ihtilaf ·çıkmış· 
tı. Ameleler evvelce veı1dikleri 
17 maddenin derhal yerine get". 
rilmesini istemişlerdi. Umum 
müdürlük ise bunlardan sıhhi 
yardım kısmının esasen yapıl· 
dığını ve yakında ameleler için 
bir hastahane açılacağını söyle· 
miş, iban mali kısımlar için ide 
vekalete sormak mecburiyetinde 
olduğunu ilave etmişti. 

Haber aldığımıza göre nmele· 
Jer bu husu ta hazırlanan zaptı 
imza etmemişlerdir. Yalnız Türk 
vapurJannda ç&lrşanlar umum 
müdilrlilğiln tekliflerini kabul 
etmiılerdir. 

Liman işletmesi hariçten ye\. 
miye ite amele tutmaktadır. 

Galata yolcu salonu 
Galata yolcu salonwıun bir 

ldnunusanide tamamlanması 
jçin gayret edilmekk"<iir. Da.. 
hill kısımlar tamamen bitiriL 
m.iftlr. M('fTtışata. geçilmistir. 
Binanm icinc ycrle.scook bUtün 
daireler bir örnek olarak döşe. 
neoektir. 

-0--

Ekmek fiyatı inmiyor 
Son günlerde buğday fiyatla

nnın dü§tnesine rağmen bu te
neı:zilJ un fiyatlanna beş para 
..... ... stul;tll. Dımek fi· 
yatlamu11 dOşmeai için bu tr .. 
nezzl!IUa ta parayi bulması 15.· 
zımdır. JJu !tfbırta ekmek fiyat· 
lan indirilmcmi§tir. 

Almanyada inp edilen 4 yol· 
cu vapurumuzun vaziyetleri son 
hadiseler üzerine meçhul bir mr. 
hiyet almıştı. Denizyolları bu 1 
yolda vapurları inşa eden Alman 1 
kumpanyasına müracaat etmiş, 
firma mukavele mucibince be· 
dellcri tediye edilirse vapurları 
teslim edeceğini bildirmiştir. 
Esasen inşaatı tamamlanmış o· 
lan 5300 tonluk Doğu isimli va
purun bütün taksitleri ödenmiş, 
yalıu-: sonuncu bir tek taksit kal
mıştı. 

Diğer üçünün de hemen yarı 
paraları verilmiştir. Bu paralar 
nakden serbest tdöviz olarak \'e· 
rilmektf'dir. Fakat vapurların ı 
Alnutn sularında teslim almnı·. 
sı lazım gelmekte; Alman fit·· 
rnası ise bizim sulara ka.dar ge
tirip teslim etmeği kabul etme
mektedir. 

Çünl.ü vaourların batmlması 
ihtmiali vardır. Bu cihetten va
ziyet yine bir çıkmnza ~irmiştir. 
Alman}1adaki heyetimiz hala ora. 
dadır. 

Vefa t 
Reisicumhur Hazretlerinin 

biraderleri Bay Hnsan Rıza 
Temellinin kaymvnldeleri Ba.. 
yan Naclvc müpte!ii. olduğu 
hastalıktan şifayan olamıya
rak dün öğleyin Yalrncıktaki 
köşklerinde vefat etmiştir. Ce. 
nazesi bu~n saat 12 de Fatih 
camiinden kaldırılacaktır. ıter. 
humeye rahmet diler, Bav Re
san Rıza TemelH ile sayın af. 
lesine taziyetler ederiz • 

1 
ilkokullarda çifte 

tedrisat 
Bu ders yılı batından 

iibaren tedricen 
lağvediliyor 

Uzun yıllardan beri bina dar_ 
hğı dolayısile tatbik edilmekte 
olan çirte tedrisat usulü, ilk o. 
kullarda istenilen randrmam 
veremediği için bu ders yılı ba
şından itibaren tedricen kı.ldı. 
rılacaktır. 

Şimdilik çifte tedrisat yapan 
okullar başka bınalnra nakle. 
dilerek normal tedrisata avdet 
edilecektir. 

Bu hususta 1\Iaarif müdür. 
lüğü bina ve okul durumları. 
nı tesbite · başlanuştır. 

Okullar tarıhçesi 
Maarif Vekiılei bu 
isimle yeni bir eser 

hazırlıyor 

Maarif Vekillii;i memleketi. 
mizde me\'cut muhtelif tahsil 
müesseselerinin bugiinc kadar 
ge~irdiği tekamülleri bu mües. 
seselerin tarihçesini. yetiştirdi. 
ği m<'zun sayısını göst<'ren "o
kullar tarihçesi .. adlı bir eser 
vücude getirmeğe karar \'Cr. 
miştir. 

Eserde bugün halen çalış. 
makta veyahut açılmış ve kıı
panmış bUtün okullar yer ala.. 
caktır. Her vilayette bulunar. o. 
kullara faaliyetlerini bildiren 
malumatı Maarif Vekilliğine 
~önde.rmeleri hususunda tebli. 
gat yapılmıştır. 

Maarif Vekilliği bu mühim 
eseri kısa bir zamanda ha..zır
layn.caktJr. 

---o-

İmtihan f alimat
namesindeki 
değişi klik 

Hariçten girecekler 
bazı kayde tabi tutuldu 

Orta okul ve lisoler için ha. 
zırlanan imtihan talimatname. 
sinde hariçten lise ve orta okul 
imtihanı vermek istiyenler için 
de bazı kayıtlar ilave edilmiş. 
tir. Bu gibi talebelerin imli. 
hanları üç yıl içinde yapılacak, 
talebe bir girdiği dersten bir 
daha giremiyecektir. İmtihan 
devlet imtihanı şeklinde ola_ 
cag, sualler umumi mahiyette 
sorulacaktır. Üniversiteye gir. 
mele istiyen bu gibi talebeler 
de üniversiteye giren asıl ta_ 
!ebelerle birlikte eleme imtiha. 
nı ~eçirmeğe mecbur tutula. 
caklardır. 

Üniversite profesör 
, kadrosu 

İstanbul üniversitesinin pro
fesör kadrosu üz.erinde Maarif 
Vekaleti tetkiklere b:ı~lamI!'5ttr. 
Üniversite profesörlüğüne av. 
det etmi vecek olan orofcsörlf". 
rin vcı ine başkaları almacak .. 
tır. 

Sonbahar tarifesi 
Adalar. Anadolu yakası ve 

Yalova iskeleleri nrasmdaki 
sonbahar tarifelerinin tatbiki. 
ne 15 eyhllde b~lanacaktır. 

Gümrüklerde bekliyen 
A lman malları 

31 ağustos ak§amma kadar 
gümrüklere gelmiş ve beyan. 
nameleri verilerek parall\n 
Merkez. Bankasma tediye edil
miş Alınan mallramın memle. 
lekete ithaline rıü.~ade eden 
Vekiller Heyeti karan güm. 
rükiere bildirilmiştir. Şimdi de 
31 a,...<Tustosa kadar gümrükle. 
re ~im.iş fakat beyanname ve.. 
ya bedelleri verilmemiş Alman 
mallannm memlakete ithal e • 
dilin edilmem~f i11in gtimrtilc 
ve inihsarlar vekileti tetkikler 
ya.pmaktadır. Gümtitklerde bu 
şekflde 150 bin sa.ndı!c Alman 
malı olduğu anl8.§Ilm ıştır, 

Semplon ekspresi 
Gelen yolcular F ransada ve yolda 

gördUkler i nı anlatıyor;ar 
Dün sabahki scınplon cks· 

presi gene Paristen ge.lmiştir. 
Alman tnhtcllınhlrlerin!n 

faaH:retlcri dolayısile mayın 
dökülerek mukabil tertibat 
nlınan Manş denizJ tchlikclı 
uııntakaiardnn sayıldığı için 
J ııgiltere ile 1''rant-a arasmdn 
evvelce bu yoldan :raııııun yol· 
cu nakliyatı şimdililt kcsilmiş
tır. 

Dün gelen ekspresle l"rnnsa 
ile yaptığımız ticaret anlaşma . 

sı nıUzakerclerine i(ltil'ak odcn 
heyet azasından Cumhuriyet 
Merkez Bankası muamelı\t 
müdürü Adnan Birgi ele Pal'is. 
ten gelmiştir. 

Adnan Birgi, bu müzakere -
lerei mliteakip Fransız ve t • 
taı:ran hükumet bankalariyle 
ehenırulyetll temaslarda bu -
luıımuş ve bu monılekctlcrlc 

ticaret işlerimizin dnha iyi yU . 
rUmesi için tedbir alınmıştır. 

Yolcuların izahatına güre, 
Almanların Lehistana tcca _ 
vlizünden CY\"el harıl alcytarı 

olan Fransızlar şlmcli mcm -
leketleri nin korunması için 

1 
harbi yegA.ne çare sayıyorlar 
ve düşmana karşı bütün kııv· 
Yetleriyle harekete geçmiş bu~ 
lunuyorlar. 

Paristo resmi vazifesi olmr. 
yan bütün kadın ve çocuklar 
tahliye edilmiştir. Şimdiye ka. 
dar Alman tayyareleri Par!s
te dört lıUcum yaptıkları hal
de bir bomba bile atamadan 
geri dönmeğc mecbur olmu~
lnrdır. 

Fransızlar huduttaki fev • 
kalılde tertibat sayesinde da. 

ha tayyareler buduttnn g-eı;cr. 
ken Parisi tehllkcılon hai.>er · 
dar etmişler ve böylece yarım 
saat C\\'cl tehlike \'llZl)ctın. 

öğrenen h.ılk tayyareler gel • 1 
nıodcn sıi,;maklara gitlcıınıı~ _ 
tir. 

Diğer taraftan harb devnm 
ottiğı müddetçe l<'rnnsızlar 1 • 
talyanın bitaraf kalncağına 

cmın buluoııyol"lar. 

ltalyanlar TUrklere karşı 
muamelelerini de tnmami~ le 
aoğiştirwlşlor, iki memleketin 
dostluğundan hararetli suret· 
te bahsctmeğe başlamışlardır. 
Hattft. memleketlerinden gc -
çcn 'fUrk yolculara, ltalyııııın 
harbe girmiyeccğiui temin e • 
dcrek TUrklyenin de bitaraf 
knlmasını beklediklerini, za • 
ten Akdenlzde bir tehlike ol
madığına göre. TUrklyenln 
hnrbc girmesine bir sebep gö • 
riilmcdlğlni, iki memleket ti • 
caret!nln inkişafına blıtlln gay 
rctlerlyle c;alışacaklnrını söy. 
liiyorlar. 

nazı yolcuların verdikleri 
maHimata göre. Mareşal Gö -
ringin Yugoı:ılav ''O Romanya 
hakkındaki tehdltkAr sözleri 
bu iki memlekette tesir yap • 
mış, Almanyaya karşı asabi -
.ret tevlit etmiştir. 

Bunun ilk neticesi olarak 
gerek Yugoslavyada, gerek 
Romanyada askeri ihtiyat ted. 
birleri kuvvetlendirilmiştir 
Her iki memlekette de, Bal _ 
kan birliğinin ku.,.vetlne bU -
yllk bir ttimat beslenmekte -
clir. 

ihracı yasak edilen mallar 
Gümrüklerde bazı müşküla

ta tesadüf edildi 
Birçok maddelerin harice gön· ı 

derilmeıoini meneden kararn:-. 
menin tatbikinde gUçlüklere rast 
lanmıı ve kararnameye bazı i· 
liveler yapılmak üzere tetkikle· 
re ba,lanmı§tır. Güçlüklere bil
hassa gümrüklerde teeadüf e
dilmektedir. Me.sela: 

1 - Gümrüklere ecnebi mem
leketlerden gelerek herhangi bir 
sebeple dahile giremiyen mallar 
eğer harice menedilecek madde· 
terden ise geldiği memlekete ia· 
de edilememektedir. Çünkü k•· 
rarnamede bu Jekilde bir kayıt 
yoktur. 

2 - Hariçten memleketimize 
~elen otomobllli bir seyyah mem 
teketten giderken otomobilini 
dııarı çıkara.mıvacaktır. Çünkü 
motörlti vasıtaların Türlriyeden 
srkarrlması memnudur. 

tıte bu ~ibi sebepler dola)'l" 
siyle gümrüklerde bazı ter,.d· 
dütler hasıl olmu!\ ve gümrükler 
iıfarcsi vaziveti tılak&darlara bil-

dirmiıtir. Bugünlerde yeni bir 
kararla bu gibi mü,kiilatın hal
ledilmesi beklenmektedir. 
Ayrıca memleketimizde hemen 

ekseri otomobil sahiplerini ala· 
kadar eden bir mesele daha orta· 
ya çıknu§tır: 

F..cnebiler hariçten getireceJr. 
lcri otomobilleri bir sene mü.d· 
detle kullanmak için pümrüksUz 
olarak Türkiyeye sokabilirler. 
Yalnız bir sene sonunda da mem 
lekct dışına çıkarmaları veya 
hut da gümrük resimlerini öde· 
meleri lazrmdır. 

Bu vaziyetle alakalı olmak ü
zere yalnız şehrimizde 3-4 yilz 
otomobil vardır. Bunlar yeni 
kararname ite bir sene SQnunda 
m"mleket dışına çıkarılamıya· 
caktır. 

Halbuki otomobiller kanunen 
memlclc:ete m;.J ,.rtiJmemiorir. Bu 
v",;iu,.•:n de halline teşebbüı e· 
dilmi§tir. 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

Akdenıze vapur 
seferleri 

Pazar gününden 
itibaren tekrar başlıyor 

Avrupada harbin başlaınasiyle 
yolcu vapL·rlarnnızın Akdenize 
sefer yapmalar: menedi1mişti. 

Haber aldığımıza göre alaka· 
darlar İstanbul · İzmir ve istar.• 
bul · Ayvalık ve İmroz hatların· 
da yeniden seferlere başlanması· 
nı l(ar.ıırh~·•ırmıslardır. 

İzmire ilk vaour pazar günü 
hareket edecektir. Bu üç hatta 
vapur seferleri eski tarifeler mu
cibince intizamla yapılacaktır. 

-n---
1000 yahudi 

muhacir 
Vapur limandan 

geçerken İstanbullu 
Yahudiler erzak 

gönderdi 
Panama bandırı•Jı Nocmi Jul· 

ya vapurile dfin Roinanvadan 
limanımıza 1000 den fazla Ya. 
hudi gelmiştir. Vapur iki ji:'iln 
evvel boıiaza P'elmis. fakat bu. 
rada transit surette alınacak 
kömür buln.m'ldır-Tndan Zor.~, 
dağa ı!itmistir. Vanur To.,..J'ıs
ne rıhtımına yanaşmak iste
miş, fakat nolis mUsaade ver.. 
memiı:Jtir. Bumm tir.erine va
pur Toohane acıklannda de
mirlemiştir. Şehrimizdeki Mu. 
seviler vanura motörle yivecek 
ekmek ve incir göndermişler
dir. 

Vapur akşam üJtü Filistine 
hareket etmiştir. 

Bir canavar 
Balıkhanede halka 

te§hİr ediliyor 
Yeniköy balıkçılarında!' 

Mahmut evvelki gece Bo~ 
çinde kıltç balığı tutarken bÜ· 
yük bir canavar yakalamıştır· 
Balıkçı gece yarısı ağın saııan
dığmı ve süriiklendiğini gör
müş, sabaha kadar uğnı.şUk
tan sonra arkadaşlannm ya:
dımiyle büyük bir köpek balığt 
olan bu cana\'an halatla bag
lnvabilmiştir. Canavar dün ba
lıkhaneye getirilmiştir. Para 
ile teşhir edilecektir. Sandal· 
cınm ağları ve sandalın ön tah· 
talan parçalanmıştır. 
~ 

Limanımıza gelecek 
İtalyan vapurları 

İlk italyan yük vapuru Fençc
ya bugün Karadeniıden ]imanı· 
mıza gelecek, mal alarak Akde· 
nize çıkacaktır. Yann da Ak
denizden bir vapur gelceektir. 

-...:>--

yeni vali muavini ite 
bati adı 

İstanbul vali müavinliğine .e
kaleten tayin edilen mUIJriyt 
müfettişlerin•den Bay Rauf tnaıt 
şehrimize gelmiş ve dUnden iti" 
haren yeni vazifesine baılamrf' 
tır. 

---o-

Mahiyeti mc-;hul bir . . 
cısım 

Evvelki gün limarumııda.P 
Köstenceye hareket eden Maeat 
bandıralı Sezeged vapuru But" 
gaz açıklannda denizde sabih bit 
cisme rastlamış ve bunu tetsisJe 
limana haber vermi~tir. ClıidS 
Boğaza doğru sürüklenmiş .C 
dün bu civarda görülm~tUr. 

İhtiyatlı davranmaları kap· 
tanlara hiJ:iirilmistir. Ciınıill 

~eş kızın bıraktığı bilete 
onbeş bin lira çıktı mahiyeti meçhuldür. --

Tayyare piyant:osumın beşinci 
ke§D:lesine diin ba§lanmı~tır. Bü· I 
yük ikramiye olan elli bin lira 
dün çrkmamıı, bugüne kalmı~. 
tır. 1 On be§ bin lira 147 50 numa· 
raya, on bin lira 32760 numara· 
yn çıknu§tır. Sonları 50 ile biten 
bütün numaralar ikişer rra a· 
morti alacaklardır. On beş bin 
liranın talihlileri : biri Beylr.oz 
deri fabrikası İJÇİlerinden is· 
mail Hakkı ile on be! arkadal'ı 
ve karacabey haraıı müdUrü 
Mümtazdır. 

Hara. müdürü iki gün evvel 1 
tstaft'buta gelmiş, Nimet kf şesln
dcn bir ldefalrk ıbir bilet alnuı· 

tır. Bayi dün sattığı bilete ikr•· 
miye çıktığını öğrenince ddte· 
rinc bakmış ve hu biletin Besler 
çukulata fabrikasında işçi beş 
kıda olduğunu ö~renerek doğ· 
ruca fabrikaya gitmi,tir. 

f '1>aşın.da bulunan kızlara ik· 
ramiye çıktığı rnüjdclenince bun· 
lar büyük bir çıihk koparmış
lar ve içlerir.t:Ien bir tanesi de 
bayılmıştır. Meğer bu kızlar 
paralan olmadığı icin bu kesine 
bileti almamıslardır. Bayi Ni· 
met de bu bileti k~idelik olarak 
satmı,ttr. 

Ke.,;-ıeye bu sabah denm ed'• 
lecektir, 

-
Salı Çartadl• 
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A vrupada lı.arp 
vaziqeti 

'AYnrpadn, s iyas i yaziyette şimdilik bir değişiklik yok
tur. Vaziyetl e ri, sık sık mevzubahs olnn bazr devletlerin , 
Polonynda beklenilen kati meydan muharebe.sinin neticesi 
b e lli oluncaya kndar ş imdil{i bitaraflıklnrını dc,•am cttil'me
tneleri icln hiçbir sebep yoktur. l•'a~ist nıcnbalnn ltalyanrn 
Avrupa harbi muvacehesinde hattıharnketini şl:iyle hulAı;;ı c. 
diyol'lar: " .:'\lusolini , yalnız ltalyaımı ml!U menfaatl~rinl ı;ö. 
zctmekteclir. istikbal hakkında tam emniyet besliycliın YC sü
k(ınetle intizar edelim ... 

Duna mukabil , ltalyanın vaziyeti hakkında neşriyatta 
bulunan Alman radyos u ise Musolininln Almnnyaya bağlı ol
du~unu ve iki memle k e t arasında mevcut ittifaka ~öro lüzum 
gtırl\lUrse İtalyanın Alplnrdan harekete geçmiye hazır oldu. 
sunu ilan ediyor. 

Alman radyos unun ne:-; riyatı bizce mnnasrndır. Bu ttirlll 
b eyanat, ancak. böyle lılr kayıd ve şart altın girmeyi ,.e AL 
manya lehine sarih lıiı· Yaziyet almayı kabııl eden devlet yani 
İtalya tarafından ge lmeliydi. Ancak, bu takdirde bir kıymeti 
olabilirdi. Hnlbııkl, Roınn sUkiınetle intizar 1>0J1Liknsı tnkh> 
ettiğini neşir ve Almanya lehine ı;ayılnbilecek herhangi bir 
söz ve hareketten çekiniyor. Bllfıklf.i, kRrıı. ve dMi:t irtibatla
rını t<'krar t esis ederek koın şularllc normnl mıınnsehctler ih
dasına çalışıyor. 

Her halde. henllz başlamakta olan harb ıızuıı sflreC'C'ktiı:. 
Muhnrlh devletler \"P hitaraflar i şlerini buna göre yolııııa koy. 
mağa çnhı:: ıyorlar. Fikrimizce, harb uza.ctıkçn, askeri yazlyc. 
tin icbarilc. bugün bitaraf kalmı~ olan devletlerden bazıları 
milli nı<'nfantıerini konımak gaycsile ınuhnrlıllNd<'n birine 
fiilen iltihak edecekle rdir. l":'t~ hunun içindir ki, hf'r tlf'\'l<'t. 
normal zamanla.nlakinden dnhhn hüyük hir t~~"'.llklmzla 
\'aziyetc göı·<', nz 'ôya çok silahlı olıu·ak, hiidh-elcı·i takip et
mektedir. 

BugUn, Fransa Ye İngiltere ile Almanya arasında sarpta 
ha,·a, deniz ve karada muharebenin başlamış olmasına rağ •• 
men ,dlinyanın gözil. daha çok, Polonyaya çıwrilmiş buhııı
nıaktadır. Garpta, ilk temas ve muharebelerin bıu;laııgıcmda
yız. Şarkta ise hud.ut muharebeleri deni bitmiş. kati meydan 
muharebesi gllnlerl yakl:ışmıştır. Ev'f"elcc de, birkaç defa izah 
cttığlmlı gibi, Polonyalılar Vistlil şarkında ve \~arşo\'n - Bub_ 
lln hattında muharebeyi kabule hazırlanıyorlar. 11 eyllil tn
rihll bfr lstanbul gazetesi, ilk sayfasında neşrettiği birhuJllsa
da, Polonyn ordnsnnnn nwmlcketJn çok ~arkındaki hnt.nkhk 
:mrntakaya ~ckilı•rek hu ı:-nhımın cemııl kısmımln kati bir im. 
ha muharebesi ynpaeıtj;rı ınütalAa.c;ı:nda bulunuyor. Umumi kn. 
naat de bu merkezdeymlş. Muharrir, bununla hanı;i mmtaka
yı kasdediyor? 

Rus hududuna :rakın Pinsk ve Brest - Lito,·sk hn\alisini 
tni murad ediyor? Tasrih edilmediğine göre, kati bir şey söy_ 
llyemlyeccğlz. Yalnız Bizim. bu fikirde olmadığtmızı YC behe. 
rnehal \"istUI lıoylarnıda Ye Yarşova - BubJin ha.ttmda kati 
bir meydan muharebesi hazırlanmakta olduğunu il~rl sUr
ınekle iktifa edeceğiz. 

Bu umumi mUtalaadnn sonra, cepheleri daha yakından 
gözden geçirebiliriz: 

~nrktn, Polonyalılar, bariz bir ı>Uki'ınctlc orta Vistül ge. 
rfs indP- tnplann·orJar. 

Al • . . . • ' · ~·- · ·~ .. manlar, kıskaç şeklınde ıkı cenahtan ccnrme ılc mez. 
colunmuş tnnrnız lınzırhklRrınn dc\·am ediyorlar. Alman şj. 
mal ihata kolıı Narev Uzcrinde I...omzaya kadar uzanmakta
drr. VfstillUn şarkından Bublin istikametinde llcrlfyen YC ce. 
nuptan çevirmeye memur olan Alman kuv\'eth~rinin hareketi 
hakkında :reni nıaICımat yoktur. Alman siklet merkezi, her 
halde ce nupta olacaktır. 

Cepheden ilcrliyen Alman kuvvetleri henüz VlstUle ta. 
mamlle ynnnşamnmışlnrdrr. Lods ve Rndom etrafında, Po
lonyalılnr, Alman ileri hareketini geciktirerek va.kıt kaznn
rnağa çahınyorlar. 

Garpta, Fransızlar, Saar ile Voj araı::ında Saar vadisine 
hAkfm Varndt ormanını zaptetmişlerdi. Bu suretle Fransız· 
lnr, Alman Slgfricl mll s ta.hkem hattının bir kısım ileri mevzi 
l e rinf eld~ etmişlerdi. Almanlar da Fransız taarruz nııntaka: 
sının biraz garbfnde, l\Iozelin hemen şarkında diğer bir nok
tada mukabil taarnıza geçmişlerse de muvaffak olamamış-· 
lardır. 

. ~~nr?, .. garpta, Ren ile M OZP.l arasrnda, ctnr bir sahada , 
rneu.ıı kııçuk tırnrnız H' mukahll tıtal'ruzlnr halinde cereyan 

etmektedir. 1'. RlrIKI,JOGLU 

Sanat enstitü muallimleri 
arasında nakil ve tayinler 

lcar~nkara, 11 (Hususi) :-:. ~r- catibey kız enstitüsünden Seniha 
1s.metpaşa Kız Enstıtusun- Yalcıoğlu Diyarbakıra, Beyoğlu 

~e~ ~tıfet İlgeç Kayseriye, Sr- akşam kız sanat okulundan Pa-
r a enoy zmire, Leman Su- nayot Martinos istanbul akşam 

başr Adanaya E>dir k · 
t'· .. •. ne ız enstı· kız saat okuluna, Bursa Necati-
E;~u?dekn Fahn~e Tola Adanaya, bey kız enstitüsünden İhsan Ciz-

azıg ız enstıtüsünden Kadr'. , 
Ye Yolalan Ankaraya. Trabzon a.k~a ... AdnkarHa .tksmetpUa~I kız Eenl -
ku; t ' t '' .. d H' .. tıtusun en ı met uer a-ens ı usun en ıkmet Ozya- .. 
hın Ankaraya A k f zıg e. Makbule ozandaç, Ada• ,_ , n ara smetpaşa .ı 1 .. ·· k · .. .. 
'l;ız enstitüsünden Mediha Erer na smet nonu ız e?stıtusun-
teın Trabzona Ad rt . den İsmet Aydos Manısaya. is· 

, ana o a tecım b 1 S 1 k k • ü .. d 1 
okulundan Ha!dice Dilmaçli E - tpank.u ~.çuk 

1 
ızHens~fıt suKn en 

dirneye, Ankara tsmetpaşa krz a ıze . Oz . u • anı e urı - 1 

c.~stitüsünden Mihriban Keskin· kahvecı/zmıre, ~kşa~ kız sanat 

1 
&öz Edirneye, Muzaffer Korman okulun ... an Necmıye özer, Kadı-
Bursaya, Sivas akşam kız sanat köy akşam .. kız sanat o~ulundan 
Okulundan Kadriye Şahin Kor- Nezahat Pozan Balrkesıre, An-
Ylya, Bursa akşam kız sanat o. kara akşam kız sanat okulundan 
kulundan Rebia Türe Sivasa ı kıymet Yamaç, Usküdar akşam 
~heyli Çizakca Elazi~'e, tstan~ kız sanat okulundan Ulya Bey· 
. l Selçuk kız enstitüsünden Ha- dağ, Diyarbakır akşam kız sanat 
~ıde Demirtaş Sivasa, Ankara okulundan Melahat Aykut Es· 
.;nıetpaşa kız enstitüsiinden kişehire, Konya akşam kız sanat 
n °mriş Canitepeli İzmire, Fıtnat okulun.dan Hayriye Onan, r. 
oşlu İstanbula, Sabiha Erdo<. lazig aksam kız sanat okulundan 

~u Kayseriye, İstanbul aksa~ Sevim Yöney, Adan3 akşam kız 
rz sanat okulundan Meliha öz- I sanat okulundan Hayrünnisa De

~~.lr. Ganibe Kocamaz, Şehime mircan İzmite, Afyon akşam kız 
f Okdemir, Zekavet Suataç, Vas· sanat okulunl.1an Nedime Cebeci· 

1?e Selimoğlu Samsuna, Kadı- oğlu, Şaziye Aşan, Mazhar Dinç-
Ö °...V kız enstitüsünden Kadriye doğdu Kastamonuya, Bursa Ne· 
~an . İstanbul aksam kız sanat cat~!.ıey kız enstitüsünden Uıv·. 

:~ulun.dan Saime Akkuş. Adana ye Turgay. Erzurum akşam kız 
~ ~ 1m: sanat okulundan Han· sanat okulundan Muzaffer Ak-

1.s ~ "T"arhan Antalyaya. İstanbul kor. İstanbul akpm kız sanat o-
::r"lruk krı: enstitüsünden Hatice kulundan Kevser Ayışık Karsa 
C: •·§tnan Erzuruma, Bursa Ne- nakledildiler. 
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Başvekilimizin dün Mecliste 
söylediği mühim nutuk 

_\nkaar, 11 (A.A.) - B . M. 
:M. bugün !çtimnlnrma bn~la. 
mış Ye .ilk toplantısını Abdili -
halik H.eııdnnın başkanlrğın • 
d.a yapnııştıl'. 

Celse nçılır açılmaz, lıaşkan 
AlıdUlhalik Rcnda. söz Başve.
kilincllr. Demiş ve bunun üze. 
ı·ine Ba~vekH Dr. Refik Say -
danı klirsiye gelerek aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

kesin inandığını görmekle 
kun·et ve inşirah duymakta -
yız _ brnvo sesleri -· 

Barem kanunu sükunet-
le karşılandı 

Arkadaşlarım, 

Tatilden evnl kabul bu -
yurduğunuz barem kanunu 
tatbik meYkiine girdi. Bundan 
mUtcessir olacak vntandnşlt •• 

tısız bir şekilde idare edilmiş 
olduğu gibi, son günlerde iç pi· 
yasada görülen bazı ihtikar hare
ketlerini. daha ilk adımda aka
mete uğratacak tertibat ve ih
zarata da girişilmiş bulunmakta· 
dır. (Bravo sesleri) 

Mazideki ihtikara mey
dan verilmiyecehtir 

Son günlerde iç piyas.ada ba ı 
ihtikar hareketleri müm:sehefr . 
le aldığımız tedbirlerden de bah
sedeyim. Uç gün evvel neşretti 
ğim bir tebliğ ile memlekette en 
az bir senelik ihtiyaçtan fr.zh: i -
şc mevaddı bulundl:ıgunu, zar..ın 
marldelerin hemen kafesinin \ a 
ihracı men, veva lisansa tabi tu 
tulduğunu, ihtikara teşel>L :.is e 
decekler hakkında hükümetin en 
şiddetli bir surette takıbata ge 
çeceğini etraflıca efkarı umu ır • 
yeye izah eylemiştim. Mazide 
hepimizin şahidi olduğumuz vu
kuatın tekerrürüne fırsat ve im
kan verilmiyecektir. (Bravo sec:;
leri, alkışlar) 

Müsaade buyurulursa bu işle. 
rin her biri hakkında kısaca ma- ı 
ruzatta bulunmak isterim. 

Ba§vekilimizin nutku 
.Muhterem nrkadnşlnrım, 

lki aylık bir tatil dcYrcsin. 
den , .e mUntehlplcrhılzlc ya -
kından temastan sonra, verdi
~iniz karar \'Cçhilc bugün 
toplanmanı , htikünıetlnlz i. 
çiıı çol;:: ferahlı ''e k«>ndisine 
kunet verecek bir hAdlsedir. 
lJ cp!nlzi 1ı ürmctle selclmlnrını. 
- ,\lkı~lar • 

rın adedi az olmamasına rağ_ 
m e n , a 1 A k a d a r l nr 
bu kanunun tatbikatını sUkfı _ 
netle karşılamakta hattA bun 
ların büyiik bir elrneriyeti, 
bundan l'lcdant bir memnuııl -
yet ve inşirah duymaktndıl', 
kanaatindeyiz. 

Elde ettikleri mcnfııatleriıı 
bir kısmından mahrumiyete 
mukabil bu kanunun bcrtnraf 
ettiği hal, yani memlelcettc 
yaptığı ta:ıribattan milli btin
yenin kurtulmuş olması . ken. 
clllcrlni, Ylcdanlarıııı sıkan bir 
huzursuzluktan lrnrtarmıştır. 
Bunu emniyetle huzurunuz -
cin arzcdebilirlm. 

J hracatımızı kolayla§
tırmak için tedbiri ere 
tevessul eylemiş bulu-

nuyoruz 
İç fiyatlarımızla dünya fiyat

ları arasındaki müvazenesizlik 
yüzünden merkezi Avrupa dev
letleri haricinde kalan memleket
lere yaptığımız ihracatların son 
senelerde arzettiği müşkülatı her 
taraf etmek için bazı büyük dev
letlerle ticaret anlaşmalarımızı 
it.racatımıza imkan verecek bir 
şekil-le tanzime gayret ederken, 
ara ll'ızda anlaşlT'a mevcut olan 
ve olmıvan memleketlerle ticare· 
timizi kolaylaştıracak acil tec'
birlere de tevessül eylemiş bu· 
lunnvıktayız. Fransızlarl:1 yapı· 
lan ticaret anlasması. İngiliz ta
kas listesine kredi anlasmasında 
mevzuubahis olan mahdut mal • 
lardan baska biitiin ihraç malla -
rımı ıı:ın ithal edilmesi, Kanada 
ve Mısırla olan ticaretimizin in
kişafına enO'el tl'skil eyleven bazı 
kararlartn kaldırılması bu me· 
yanda zikrohınahilir. 

Şimdiden idari ve kanuni bü· 
tün tedbirlere müracaat odilmic; 
olmakla beraber, bu husuHaki 
mevzuatımızın ikmal ve takviye 
si lizımgeldiği neticesine de var 
dık. Bu maksatla iki kanun Jf. 
yihası bugünlerde yüksek huzu
runuza takdim olunacaktır. 

Bu iki ay içinde Avrupa 
\'aziyetinde ,·ukun gelen elim 
hadiseler malüınuııuzdur. Ay
larclanbcrl sulhü muhafaza i _ 
çin yaı>ılan bütün teşebbUs • 
Jer maalesef mUsbct bir neti -
ce.rc varmamış, emrh·aki olun 
caya Jrndar bertaraf edileceği
ni ümit etmelüen hnli kalma. 
dığımız Jıarb haşlamıştır. Ü • 
mitlerimizin tahakkuk edeme 
mc:.:ıi nden lıepinı iz m uztarlbiz. 

TUrkiyc Oumhuıiyetlnhı si
va~cti bu son ?.amanların 
~ıUhim vckayli içinde, aynı is. 
tikamcti muhafaza. etmiş, ay. 
nı teyaklrnz \'e dikkatle mun_ 
tnzar inkişaCını takip eyle -
miştir. 

Muharip taraflarla mü
nasebatımız normaldir 

Muharip tara!larla mUnase 
betlcrimlz normaldir ve boy -
neJmllel mUnasebat kaidele • 
rlne uygundur. Aimaııya ile 
aramızda. doğrudan doğruya 
bir siyasi ihtiH\f mevzuu yok. 
tur. Polonya lle mUnasebet -
ıerlmlz ise hemen daima arıza
sız \'e dostane olmuştur. ln • 
giltere·ve f'rant:m ile .malj.tmu. 
nuz olan muayyen esaslarda 
menfaat iştirakimiz Ye muş -
t erek telAkkflerlmiz Yardır. 
Bu memleketlerle mlizakcrc -
sine başladığımız nihai mua _ 
hedelerin en dostane bir ha • 
Ya içinde görUşUlmesi devam 
etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım , 

Biz, bugünkü harbin hari -
cindeyiz. Bu ~arhin mcmle -
ketlmize bulaşacak inkişaflar 
göstermemesini temenni etli _ 
yoruz. :\lemlekctimiziıı bazı 
\'Crlerinue alınış olduğumuz 
~skeri tedbirler. ancnk ihti • 
yat t<'clblrleridir. 

.Arkadaşlarım, 
Komşumuz So\·yet ittihadı 

ile mlinasebatrnuz dostanedir 
,.e dostane kalacaktır. - Bra
\'O seı>leri, alkışlar _ alti.kn YC 

rabıtalarımızda hiç bir deği -
şlklik yoktur. Temaslarımız 

ve mutat olan fikir teatlJerl -
miz her zamanki gibi samimi_ 
dır. 

Harici siyasetimizin diğer 
unsurları, son d<ıfaki maruza. 
tımdanbcri. sl;:e arzedllecek 
bir lcheddlll göstermemişler -
diı". 

Hakkından emin olan mil -
lctfmh, hakkn Ye Jrnn·etine 
dayanan politikasında sük(lll. 
la, şuurla ,.e teyakkuzla yll -
rlinıokte devam edecektir. 
- Bl'avo sesleri, alkışlar_ 

Hal kımız iş ve gücü ile 
meşguldür 

Muhterem arkadaşlarını, 
Memleketimizde meınnuııi. 

yete değer bir sükun mevcut
tur. Halkımız, huzur ve em • 
ni.ret içinde Jş Ye gliçlerilc mcş 
guldilr. TUrkiyede inzibat ,.e 
asayi~. hiçbiı· medeni nıemlc -
ketten daha znyır dcğllclil' . 
Milletimiz, lrnynelıııllcl buh _ 
ı·aıım inklşnfuıı ,·elrnr \'C me
tanetle takip ediyor . .Mi ili Şc. 
re. yllksck mct'llse hnğlrlığı \'C 

ftimadınrzln mUbahl olan hU -
kfımetinize karşı itlmnclı ifti. 
har \'e hnttA gurur' erecek de
recededir. _ Brayo sesleri . al
kışlar. lnsanlığa arız olan ve 
inkişaf seyrile devam mUdcle
ti, tahıibatının derecesi bu -
ı;:-Undcn kestirilemlyen btıyUk 
buhran karşısında , milletimiz 
için e n fı:abrıtll hareket tarzı. 
nm ihtiyar edildiğine H bun. 
elan sonra dn bu yolda uurlu 1 
bir surette yUrllncceğine hN' -

Türk cocukları, her hangi 
bir saikin kendi aralarına sok
tuğu mlisnvatsızhğı ve lçtlnınt 
nizama mUtevecclh arızayı, Ye 
le\• kendi maddi ruenfautleri • 
ne uygun da olsn asla hUsnU 
telf.klti etmezler. Ve böyle bir 
arızanm bertaraf edilmesini 
beklerler, hntUI. onun için hlz 
zat çalışırlar. kanaatindeyiz. 
Diz bu tecrübede de bu haki. 
lrntin tecelli ettiğini gBrmüş 

olmakla müsterihiz. 
iktısadi sahadaki calışmala. 

rımız, aH\kalr vekl\letler ara. 
suııda yapılan son iş taksimin 
den sonra, daha \'erimli bir 
şekilde inki~at etmektedir. 
De,·Jet sanayi proğramln.rı -
nın tatbik '\"C ikmaline, açıl -
mış fabrikaların faallyotıeri • 
nin daha iyi tnnzinılııe dlkkaL 
le çalrşılnıaktadır. Meclis Par 
ti grupumnzun son direktifle
rinden mnıhenı olarak devl e t 
sanayii ve rnadenleri i şle rinde 
Ye um tfoı.1 • Qlar.a~ :san.R~·ı \'C 
maadin kredisinin daha mUs
ruir esaslar dahilinde tanzimi 
üzerinde tesirleri şümullü o. 
lacak ve iktisadi hayatımızın 
inkişafına ce,·ap verecek ted _ 
birler jttihazını chemmiyctJI 
bir meYzu olnrnk ele alınış 

bulunuyoruz. 
Bu husustaki kanun layıhala

rı kısa bir zamanda huzurunuza 
gelecektir. Yeraltı servetlerinin 
araştırılması faaliyeti, muntazam 
bir program altında ıdevam et
mekte ve ba§lıca devlet madenle· 
rinin geniş mikyasta istismarı 
yolundaki faaliyete hız verilmek
tedir. Ergani bakır madeni işle· 
meye başlamıştır. Morgo madeni 
nin de teçhizatına çalışılmakta· 
dır. Kömür istihsalitınl:.'la, mev
cut vasıta, şart ve imkanların is
rafına mahal verilmiyerek azami 
neticeler elde etmek için her tür
lü gayret sarfolunmaktadır. Bu
nunla beraber, bu mevzuda is
tihsalatı te§kilatlandırmak iht'
yacı karşısında bul6nduğumuzu 
işaret etmek isterim. Kömiir 
ha vzaıırun devletleştirilmesi için 
de te§ebbüı: giritilmi§tir. Cum
huriyetin büyük eseri ve Türk 
sanayiinin en büyiik temelini 
te~kil eden Karabük ıdemir ve çe· 
lik fabrikalarmın şu anda ilk is
tihsalini vermekle milli sanayii
mize kudretli bir unsur katmış 
olduğunu arzetmekle sevinç du
yarım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ihtikar hareketleri ilk 
adımda akamete 

uğratıldı 
Arkadaşlanm, 
Büyük meclisin tatil devresine 

girmesini takip eden aylarda hü· 
kilmetinizin. ticaret politikası ve 
bunun tatbikatı üzerinde eherr
miyetli faaliyeti olmuştur. Hari· 
ci ticaretimize yeni istikametler 
verilmesi şeklil'Vde başlıyan bu 
faaliyete Avrupada harbin başla · 
masını müteakıp, bir taraftan da
ha fazla kuvvet verilirken, diğer 
taraftan dahili fiyatlarımızın ma
kul hadlerde tutulabilmesi, iç pa
zarların harekete gedrilmesi mev 
zuları süratle ele almmıı;, ma1 -

sullerimizin knrmctlendirilme · i 
v,. kredilenmesi ile me gut te41e' • 
küllere yeni vazifeler verilmic;. 
banl.;alardan JT'evduatın cekilmesi 
tec:eb1:ıüsatı milli bankalarımızın 
ve Merkez Par '·asınm mü~terek 1 
mesaisi ile şim:liye krdar sarsın· 

Bu suretle b::ıshca ihrac mad· 
delerimizin sürümü teshil l'dildi
ei JJ;ibi sanayiimizin muhtac bu
lund11~ıı bazı ham maddelerin it
hal i1T1k<hları da temin edilmiş 
olm~ktadır. 

Tr'1ns Lim:fed şirketi 
her taraf ta itimat 

uyandırdı 

Harici mübadelatta temayül 
eylediğimiz takas muamelelerini 
intizam altına almak, ithalatı
mızı müşkülata maruz kılan prim 
yükselmelerine mani olmak ve 
bunları iç ve dış piyasa icapla
rına göre ayarlamak gayesiyle 
üç büyük milli banka'tllızın İ§ti
rakiyle, kuvvetini Türk parası 
kıymetini koruma kanunundan 
alan bir takas limited şirketi ku
rulmuştur. Direktiflerini, tica
ret ve maliye vekaletleriyle, Mer
kez Bankamızın mümessillerin· 
den müteşekkil bir ko-misyondan 
almak suretiyle işleyen bu te
şekkiil, pek kısa bir zamanda ge· 
rek takas primlerini tanzim, ge· 
rek basıboş bir halde cereyan e
den ve cok defa spekülatif bir 
mahivet alan hareketlere mani 
olmak bakımından değerli mesai
de bulunmuş, prim sevivelerinde 
mühim sayılacak tenzilat temini
ne muvaffak olduğu gibi, ihra· 
ca.t ve ithalat tacirlerimize de i 
timat verebilecek emin bir mes
net olmak itibariyle, her tarafta 
me-nnuniyct uyandırmıştır. 

Büyük ehemmiyet verdiğimiz 
meselelerden biri de zirai mah
sullerimizin fiyatlarını hakiki pi
yasa icaoları haricindl'l(i amille· 
rin tesiri altında kalarak düş· 
mekten korumak ve bu ~uretle 
bunların değer fiyatlarla satışını 
temin eylemektir. 

Bu ~edefe :yaklaşmak için bir 
taraftan ihraç imkanları mevcut 
oldukca. bazı mühim ihraç mııd · 
dclerimiz için ihracatçıların müş
terek ve mütesanit bir surette 
hareket etmelerini temin edecek 
tacir birlikleri vücuda getirmek 
suretiyle fiyatlar makul hadlerin
de korunmak istenilmis, inhisar
lar umum müdürlüğünün piyasa· 
da nazımlık hizmetini görecek 
şekilde, mübayaatta bulunması 
temin olunmuş, diğer taraftan 
bugünkü ahval ve seraitin ihf:las 
ettiği bazı mahalli ~ıkıntrh vaıi
yetleri önlemek üzere, incir, fın · 
dık , bölgel: rindc satış koopera
tif teakilatımızın faaliyetleri J?'e
ııisletirerek C'rtak olmıyan müs· 
tahsilleri:ı mallarını da toplamak 
ve bu mallar mukabilinde avans 
':ermek tesebhüsiine girişilmiş
tır. (Bravo sesleri) 

Halen satış koo_!'eratiflerimi -
zin mali bün.velcriyle n-ütena -
sip bir S"rctte idare edilen lYJ 
ilk h?'"c'·~tı tak"i""' eylernek. bu 
tesekküllerin ihdas edecekl .. ri 
senetleri reeskont muamelesine 
tnN tut'Tlak stırrfrrle ker~ :krine 
c:a:ıa "' ~nh h:- faaliyet sahası aç· 
mak kararır: :layız. 

Harici duruma nazaran, zirai 
istihsali teşvik ve takviye eyle
mek başlıca meşgalemiz olacak 
tır. Biitün resmi teşkilatımız bu 
maksadı temin edecek sekilde 
tahrik edilmiş bulunm:ıİ,tadır. 
Zirai istihsalin inkişafına yara 
yaeak bir tedbir olmak üzere. zi· 
rai kredi faizlerinde ahiren yap· 
mı~ olduğumuz tenzilatı .da zil. 
reylemek lazımdır. 

Müstahsile c:;:lan kı·cdi 
Faizleri indirildi 

Ziraat Bankasının zirai kredi 
ve satış kooperatiflerine yüzde 
yedi buçuk faizle açmakta oldu
ğu kısa vadeli kredilerden istib· 
sale taalluk eden ve takriben ı 2 
milyon liraya baliğ olan kısmının 
faizleri yüz.de 5,25 haddine indi 
rildiği gibi, bankanın müst?htı 
le doğru'dan doğruya açtığı ve 
v~deleri beş seneye kadar yiiksc 
len orta vadeli kredilerle, \'adc 
Jeri bes seneden fazla olan uzı•n 
va.deli kredilerin faizleri ce vıı . 
de sekiz buçuktan yüzde a1tıvıı 
tenzil edilmiş bulunmak~"lrlır. Bu 
niıbet yüzde otuza yakın bir 11-

cuzlama demektir. 
Alınan bu tedbir ile bir tar;ıf 

tan kooperatiflerin himaye edil 
mesine, diğer taraftan zürraın . 
işletmenin demirbaşını teşkil ey 
liyen vasıtalarla teçhizine ve zi 
raat vekaletinin zirai istihsal 
programının tahakkuk ettirilme 
sine daha fazla imkan verilmis 
olmaktadır. Zirai kredide fah•. 
!erin indirilmesi teşebbüsü ya
nında. açılan kredılerin kolay iş· 
lemesini ve bilhassa formalitesi
nin az bir makanizmaya tabi tu
tulmasını esas sart koyduk. 
Bankalardan çekilen 

mevduat 
Ticari hayatımıza ait tedbirle

ri arzederken 'oankalardan mev
duatın cekilme hareketi haklcır. 
da ıda bi~kaç kelime söylemek is
terim. 

Bir kısım vatandaşlar bu ayın 
başında mevduatlarını geri almak 
için bankalara müracaata ba§la· 
dılar. Mevduatın çekilme hare 
keti gecen hafta şayanı ihmal ol 
mıyacak bir viis'atta iken, üc 
dört gündenberi evvela dur~un 
laşmış, müteakıben tavakkııfa 
yakın bir manzara göstermekt t> 
bulunmustur. 

Vatandaşların bankalanmız!:la 
ki mevduatları hakkında endis • 
ye düşmeleri için hiç bir cidcl 
sebep yoktur. Bankalarımız şim 
diye kadar muhtelif vesileleri ~ 
bünvelcrinin sağlamlığını isb;ı· 
ettil:leri gibi, halen ide bütün ta· 
lepleri karşılavabilecek bir .dıı 
nımdadırlar. Vadeli mevduat ır 
dahi iadesine devam olun:n;ı , 
buoıun e'1 yeni ve bariz celili • 
teşkil (der. 

H ükfımetimiz. mevduatr.ı re 
kilmc hareketi karşısında. t"'le r> 
edilenin her halde iade olunma 
sını en dcğnı bir yol o~:; ,.ı-k l· . 
bul etmis ve bu husuc;ta icabrc·,. 
tertiratr almıstır. (Bravo !::: 'er· 
alkışlar) 

Zirai istih!;a/ vaziyet·. 
miz sağlamd•r 

Aziz arkadas]arım, 

Zirai istihsal vaziyetimiz emın 
ve saiFlamdır. 

G~:la mat.ideleri Ureri ... de l-er
ha.,,,i bir "'tkıntı varid rle iiilriiT' 

D:reketli ve iyi kaliteli bir 
(Devamı 5 incıı c) 
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Tayyare piyankosunda 
1 

kazanan numaralar 
75,000 

Lira kazanan 

14750 
10,000 

Lira kazanan 

32760 
3,000 

Lira kazanan 

23132 
1000 Lira kazananlar 

22738 27924 28523 18441 

500 lira kazananlar 
4486 6230 11851 12734 

15592 26011 29467 29707 
29057 

200 lira kazananlar 
678 916 1845 2501 

3250 3357 4611 6908 
7577 8717 10140 12492 

16227 17971 18042 19947 
20097 20958 21286 22752 
23604 23548 26655 26857 
27483 28535 28657 29906 
31481 32926 33734 36866 
29011. 

100 lira kazananlar 
65 3300 

7521 8615 
10648 10794 
13902 14806 
18663 19315 
21141 22114 
23058 24060 
25103 26179 
265060 27541 
31515 31733 
34519 35070 
37755 37760 
39339 3·9484. 

3783 
10075 
10915 
15091 
19327 
22502 
24073 
26282 
29934 
3228 

35606 
38819 

7438 
10250 
11705 
17807 
19791 
22681 
24912 
26338 
30774 
32999 
36744 
39115 

50 lira kazananlar 
248 446 577 1611 

1961 2196 2265 2370 
3200 3543 3859 4064 
4152 4367 4421 4508 
4687 4740 4878 5384 
5487 5737 5769 5821 
6196 6644 6823 7143 
7190 7457 7639 7915 
7992 8228 8480 8754 
8863 8890 9059 9172 
9184 9315 9490 9568 
9952 10037 103-99 10427 

10861 11229 11573 12018 
12098 12165 12304 12346 
12552 12672 12816 13077 
13244 13810 13814 13825 
14137 14307 14517 14844 
14898 15098 15489 15594 
15742 15758 15852 16341 
16440 16455 16819 16859 
17235 17626 17935 17967 
18058 18152 18214 18364 
18446 18595 18646 18689 
18770 18885 18929 19126 
19434 19592 19716 19817 
19942 19986 20175 20662 
20679 20875 21094 21262 
21351 21454 21559 21822 
21875 21891 22049 22191 
22352 224'65 22483 22517 

22587 
23732 
25035 
25941 
27410 
28238 
29703 
31776 
32464 
32728 
33505 
34374 
34884 
36203 
37203 
37963 
38395 
38584 
39822 

30 
153 
679 

1475 
2003 

2602 
3180 

3238 
4188 
5495 
5699 

6226 
6853 

7238 
7560 

8165 
8598 
9945 

10444 
10863 
11892 
12154 
12637 
13006 
13523 
14047 
15019 
15654 
15957 
16367 
16636 
17410 
17816 
18500 
18679 
18945 
19471 
19882 
20391 
20660 
21301 
21766 
22145 
22510 
23347 
23756 
23948 
24447 
25206 
25881 
26322 
26657 
27159 
27424 
28265 
28611 
29052 
29322 
29733 
30344 
30622 
31688 
32460 
32777 
33826 
34283 

22952 23028 23341 
24098 24736 24784 
25355 25807 25936 
26845 27143 27312 
27463 27601 27746 
28688 29129 29353 
29705 31615 316H 
31835 23361 23391 
32589 32649 32711 
33078 33204 33328 
34024 34220 34287 
34513 34585 34866 
34921 35034 35504 
36366 36416 36801 
37402 37685 37911 
38167 38312 3818 
38462 38490 38535 
39050 39742 39710 
39840. 

lira kazananlar 
171 193 512 
840 975 1396 
817 892 902 

2013 2275 2405 
2811 2913 3155 
3188 3195 3226 
3279 3890 3909 
4567 4762 5440 
5582 5610 5631 
5732 6122 6146 

6305 6474 6822 
6926 7012 7213 

733-0 7354 'l 517 
7677 7894 7974 
8209 8400 8580 
8940 9492 9555 

10091 10306 10375 
10608 10686 10839 
11458 11589 11625 
11960 11980 12122 
12222 12400 12594 
12678 12855 12924 
13104 13185 13273 
13842 13861 13946 
14104 14870 14920 
15136 15186 15469 
15759 15785 15872 
16148 16165 16191 
16443 16532 16544 
16722 17050 17180 
17520 17581 17670 
18376 18398 18480 
18506 18548 18667 
18701 18732 18823 
19049 19318 19400 
19491 19499 19601 
19940 19997 20143 
20428 20510 20566 
20750 20912 21209 
21313 21506 21691 
21883 21948 22043 
22234 22314 22420 
22669 22729 23297 
23492 23621 23675 
23828 23885 23903 
23966 24003 24424 
24460 24741 25190 
2 .... '302 25363 25696 
25939 26263 26304 
26403 26432 26498 
26752 26808 26923 
27222 27275 27421 
27494 27762 27776 
28275 28282 28553 
28735 28769 28805 
29116 29233 29320 
29563 29676 29699 
29769 29944 30211 
30354 30464 30519 
30787 30976 31253 
31702 31712 31718 
32505 32676 32752 
33679 33789 33793 
33864 34096 34248 
34327 34470 34849 

RADYO l • 

Salı: 12-9-939 

12.30: Program. 12.35: TCRK Mü. 
ztG1: Okuyan: Merharet Sağnak. 
Çalanlar; CeYdet oKzan, Cevdet Çağ
la, Kemal Niyazi Soyhun. 1 - ırn_ 

şim Bey - Hicazkar şarkı - (Şcb

tascher ben zaruzarım). 2 - Rakım 

- Hicazkar şarkı - Bekledim di 
fecre kadar). 3 - Şemsettin Ziya -
Neva şarkı (Ne sıncm ateşe yansuı) 
i - CcYdet Çağla - Keman taksim. 
5 - Rahmi Bey - Mahur şarkı 
(Esir ettin beni). 6 - Arif Bey -
Rast şarkı (Vuslatından gayri el 
çektim). 13.00: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. ı:ı. 

Jj - H: Müzik (Karışık program 
Pi.) 

19.00: Program. 19.05: Müzi!ı: 
(Dans müziği Pi.) 19.30: TÜRK MC_ 
ZlGt: Halk şairlerinden örnekler. 
Sadi Ya \'er Ataman. 20.15: Konu~
ma. 20.30: Memleket saat ayarı; a_ 
jans ve meteoroloji haberleri. 20.50. 
TCRK MÜZlGl: Ankara radyosu kü
me ses ve saz heyeti idare eden: :Mc. 
sut 'Cemil. (13eslckar lanburi Ali E 
fendinin hatırası için). Nihavend ve• 
suzidil fasıllanndan besle semai ve 
şarkılar. 21.30: Konuşma. 21.15: Mü
zik (Solistler). 22.00: Müzik - füıd. 

)O orkestrası - şer: Dr. E. Praeta
rius. Konser lakdiıni - Halil Berlıi 
\'önelgcn. 1 - Moninszko - Hull:a 
Operasının Ül"'ertürli, 2 - Haydn -
Senfoni (Oksford). 3 - Glazounov _ 
Inslroduclion et danse de SalonH', 
23.00: Son ajans haberleri; ziraaı, 

esham; talH"ilat, kambiyo - nukut 
borsa!';ı (Fi at). 23.20: Miizik (Caz. 
band Pl.) 23.55 - 24: Yarı~i pro
gram. 

V eni neşriyat: 

Bul var iki kişiyi 
çekemez 

Amerikanın en biiyük ve en oriji
nal muharrirlerinden O. llcnr~;'nin 
en güzel eseridir. 

Hasan .Ali Ediz tarafından dili. 
mize ı;evrilıniş olan bu kıymetli A
merikarı e.scri, Rcnızi Kitalıeviııin 

neşretmekle olduğu ''Dünya mu • 
harrirlel"indcn tercüme serisi" nin 
37 inci kitabı olarak intişar etmiş
tir. Tavsi)c ederiz. 

Geceyarısı güneşi 
Nahit Sırrının kalemiyle diJiıni. 

zc çevrilmiş olan Pierre Bcnoit'niıı 
hu kıymetli eseri, Remzi Kitabe • 
vinin çıkarmakla ol<.lu~(lı "Dünya 
muharrirlerinden tercümeler seri • 
si" nin 36 ıncı l.:ilabı olarak inli. 
şar etmiştir. 

Tavsiye cckrir.. 

Servetifünun - Uyanış 
Servelifüııunuıı bu nüshası bü -

tün mecmuaların üstünde bir mli_ 
kemmeliyetle çıktı. Bu sayıda, Ah
met lhsım, Suad Den·iş, Abidin Di. 
no, Hlisaıneltin Bozok, Sami Ter.iş, 
X İlhan Berkin yazıları, yeni çe,·
rilen T.\Ş PARÇASI filmine ait ya
zı Ye resimler, Avrupa harbi hak_ 
kında makaleler ve fotoğraflar bu · 
lunmaktndır. 

34920 35014 35152 35743 
36053 36086 36102 36138 
36514 36534 36541 36544 
36702 36723 36994 37102 
37109 37202 3,7312 37346 
37480 37543 37743 37800 
37890 38047 38070 38170 
38207 38356 38455 38658 
38663 3gs21 38945 39195 
39226 39463 39473 39540 
39760 39879 39950 39990. 

!arını söylcyebilinnişsin .. O za • 
man da, senin annemi sevmedL 
~in gibi, ileride kocam sevmez _ 
miş .. 
Kız bunları, masal söylcyen 

bir çocuk safiyetile anlattı. Vang 
Lung da, çocuğun anası C'lan ka
rısı O.lan'ın kızma, babasının 
kendisini sevmediğini söylemiş 
bulunduğunu anlayınca kalbine 
hançer yemiş gibi oldu, ve çar_ 
çabuk: 

- Bugün senin için J!Üzel bir 
kocayt sağhk verdiler .. B<ıkalım, 
Tuti bu işi düzcltebikcek mi? .. 
dedi. 

Çocuk gülümsedi, ve birden 
artık çocukluğundün çık.mş bir 
halde bir genç kız tavrile başını 
eğdi. Hemen o akşam Van~ Lung 
iç avluya gittiği zaman Tuti'yi 
bularak: 

- Haydi, dedi. Bu sefer de, git 
bu işi yoluna koy. 

Fakat o gece. Lotus'un yanın. 
da pek sıkıntılı bir uyku geçir -
di. Uyudu uyandı. Hayatını, O. 
Ian'ı düşündü. Onun hayatında 
ilk kadın olduğunu, karısının ken 
disini saçını süpürge ettiği, sa. 
dık bir hizmetçi gibi nasıl çalış
tığını hatırladı. Sonra çocuğun 
sözleri aklına geldi. i\lüteessir oL 
du. Zira bütün o durgunluğuna 
rağmen, O.lan onun içyüzünü 
oek ivi görmüş, onu pek iyi ta. 
nımıştı. 

Bu hadiseden bir kaç gün son. 
ra, Vang Lung, ortanca oğlunu 
kasabaya ı:rönderdi. İkinci kızı • 
nın nişanlılık kağıtlarını imza. 
!adı. Cihaz miktarı, veni gelinin 
mücevherleri. gelinlikleri, ve 
hil'atleri ve düğün günü karar -
laştırıldı. O zaman Vang Lung'un 
içi rahat etti. !cinden de: 

- Artık bütün çocuklarımı 
başgöz ettim. Hayatlarını yolu • 
na koydum. Bundan böyle. zaval
lr budala c:ocuğum, elindeki çu -
ha parçasile güneşte dinlenmek -
ten, oturmaktan başka bir şey 
vapmaz. En küçük oğlumu da tar 
lada çalıştırmak üzere yetiştire . 
ceğim. Madem ki ikisi okuması
nı biliyor, onu mektebe gönder -
miyeceğim, onlar işime yeter .. 

Biri bilgin, ortancası tüccar. 
dedi. 
en küçüğü de çiftçi olan üç oğlu 
bulunuşundan ziyadesile göğsü 
kabarmakta idi. Onun için de ha. 
!inden pek memnun oldu, artık 
cocuklarmr düşünmekten vaz geç 
ti. Fakat, bu çocukları doğuran 
kadın, istesin istemesin aklına 
~eldi. !kide birde onu hatırladı. 
Van.~ Lung-, karısile geçirdiği 

bu kadar vılda ilk defa olarak 
0-lan'r düşünmeğe başladı. Hat. 
ta yeni g-eldiği zamanda bile 
0-lan'ı srrf bir kadın. ilk tanıdı. 
e:ı, harimine girdiği bir kadın _ 
dan fazla bir şey olarak sayma. 
mış, onun şahsını asla düşünme
mişti. 

Vang Lung, şu jşle. bu işle uğ. 
raştığ1, başını ka.51maya bile vak 
ti olmadığı için. karısı ile meş -
crul olamadığım sandı. Ve ancak 
şimdi, çocukları yetiştiği, tarla. 
!arı bakıldı ve kışm vaklaşmasi
lc de quiet olduğu, sonra Lotus 
ile de hayatı intizama girdiği, ve 
döğdüği.indenberi de karısının 
kendisine kuzu l!ibi itaat ettiği. 
ni gördüğü için Van~ Lune-'a ar. 
tık istediği gibi düşünmeğe va. 

• ~AAAA••+•••+••+•A••AA*AAAAA.6 ... +•••A.A•••••••••' 

" \'~:::~~:k""""' 1 1 b~::~:~~yı 1 
*,...,...,, ........... ~ .... ~.,,. 75 ........... . ......... ,., 
kit bulacakmış ~ibi ueldi, ve O-/ 
lan'ı aklından geçirdi. Bu sefer p 
karısına, bir kadın olduğu, sarı VAK 1 T • 
benizli, sarı derili çirkin ve sıs-
ka olduğu için bakmadı. Fakat 
ona garip bir vicdan azabı ile 
baktı ve onun zayıflamış bulun. 
duğunu, cildinin sarılaştığmı ve 
sere olduğunu ~ördü. O.lan hep 
esmer kalmıştı. Tarlalarda çalış. 
tığı zamanlarda ise derisi bakır. 
!aşmıştı. Fakat O.lan artık sene
lerdir. belki de hasat zamanlarr 
müstesna, tarlaya çıkmış değildi. 

ABONE TARlFESl 

Aylık 

J aylık 

6 aylık 
l yıllık 

Memleket Memlekd 
tcinde dııutda 

95 155 Kr. 
260 425 • 
475 820 .. 
900 1600 • 

l'ariledeo Balkan BirlilJ 

Hele son iki senede hiç gitme - ıcin ayda otuz kuruş dQşOJllr. 
mişti. Zira Vang Lung, başkala- Posta birliğine girmeyen 7erlere 
rının: ayda yetıoi~ beşer kuru, zam. 

- Karın daha hala tarlada ça- medilir. 
!ışıyor mu, bir de zengin olacak. 
sın? .. derneğe kalkışmalarmdan Abone kaydını bildiren mek· 
hoşlanmıyordu. tup ve telgraf lieretiol, abCJne 

Maamafih, Vang Lung, karı _ parasının posta veya baoh Ue 
sının neden dışarı çıkma!{ iste. yollama ücretini idare kendJ O· 
mediiini ,hep evde kalmayı arzu zerine ahr. 
e~tiğini, neden gittikçe artan bir 
a~ırlıkla odalarda gezindiğini hiç 
bır zaman düşünmedi. Aklına ge. 
lince de, karısının sabahları ya
taktan inleyerek kalktığını, so. 
bayx yakmak için eğildiği zaman 
larda ahlayıp ofladığını, nen var 
kadın? .. diye sorduğu vakit te o. 

1 nun sesini çıkarmadığım ve sus. 
tuğunu hatırladı. 

Karısına bakınca, ve vücudun. 
daki garip şişkinliklere gözleri 
takılınca, neden ve nasıl olduğu. 
nu anlamadan garip bir vicdan 
azabı duydu. Kendi kendisile mü. 
nakaşaya girerek: 

- Ne yapayım, onu bir müs
tefreşeyi sever gibi sevrnedimsc 
kabahat benim değildir. Zira er_ 
kekler karılarını sevmezler.. de
di. ve içinden de, kendisini avut. 
mak kasdile de söylendi: 
v •• -HiG ol~azsa onu dövmüş de. 
g-ı~.ım. Her ıstediği zaman da gü. 
muş para verdim .• 

Fakat böyle olmakla beraber 
bir türlü kızının söylediklerini 
unutamadı. Ve bu sözler kendisL 
ni üzdü. Durdu. Meseleyi müna
kaşaya kovduğu zaman, O.lan'a 
daima iyi bir koca. bir ~okların. 
dan bin kat daha üstün bir koca 
olduğu kanaatine varmasına rağ 
men bu üzüntüsünün, sebebini an. 
Iamadr. 

Karısına karşı duydu~u hu. 
zursuzluk. üzüntüden kurtulama-

Türkiuenln her posta merkeundt 
VAKJT'a abone ua:ılır. 
Adres değiştirme ücreU 

25 L.uruştur. 

iLAN UCRETLERJ 

ficaret iIAnlarının santim -
satırı sondan itibaren ilAn aay· ' 
tal:ırında 40; iç sayfalardı 50 
kuruş; dördüncil sayfada 1; 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesn~ece 5 lira
dır. 

Büyük, -;ok devamlı, klişeli, 

renkli ilan •erenlere ayn ayn 
lodırmeler yapılır. Hesml HAnla
rın san lim • satırı 30 kuruştur. rfJ 
TICARl AL\HlYEITE OLM1YA1' 

KÜÇCK lLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, Dt l. 

defası 65, dört defası 75 Te on 
defası 100 kuruştur. Uç ayhl; 
ilan verenlerin bir defası beda· 
vadır. Vört satın &'ecen ilAnların 
fazla ııatırlan beş kuruştan be· 
sap edilir. 
Vakıt hem doğrudan doğru• 
ya kendi idare yerinde, hem An· 
kara caddesinde Vakıt Yurdu 
altında KE~IALEDl>lN 1REN 
llan Bürosu eliyle . f!Ao kabul 
eder. (Düronun telefonu: 20JJ5) 

dığı iGin de, O.lan. yemeğini ge- ı Alemdar sınema~ ' 
tirdıği veya etrafta dolaştığı sı. 1 ~ 
ralarda onu seyretme~e koyuldu. 
Ve bir gün yemeklerini yedikten j 
sonra. O.lan tu!!Ia döı;;emevi sü_ 
oiirmek üzere yere eğildiği za_ 
man, içindeki bir acıdan yüzü 
ki.il gibi oldu. Ağ'zını açtr, dudak. 
ladınr araladı. ve hafifce soludu. 
Sanki yeri ~üpürmek istermiG gi
bi daha hala eı?'ik bir vazivette 
olduıfo halde cllerile karnmi tut. 
tu. Vang Lung sert bir tavırla. 
sordu : 

- Nen var? .. Ne oluyorsun?. 
Fakat O.lan vüzünü sakladı ve 

cılız bir sesle cevap verdi: 
- Hiç, böğrümdeki eski ağrı

lar ... 

Bir Kavuk devrildi 
i çki kaçakçıları 

T rakva Manevraları 

O zamnn, Vang Lung karı~~· 
na uzun uzun baktı. Sonra ku-
çük kızma dönerek: .. 

- Haydi süpürgeyi al da s~ 
pür. Zira, annen hasta!.. dedı. 

OJan'a da, bir çok sencıc:
dir konuştuğundan daha bır 
şefkatle: 

- Odana git ve yatağına u. 
zan. I\:ıza da sana sıcak su g~ ti 
tirmesini emredeceğim. Sakın • 
kalkma ... dedi. . rt 

Akşam yemeği zamanı 
Memur geldi, yataklarını yaptI. 
,Memur gittikten sonra Konstan
tin kapı dışarısında, koridorda kal. 
dı. Domnikayı içeri.de yalnız bırak
tı. ikinci gece olduğu için genç kr 
zın soyunarak daha rahat yatmak 
isteme6ine ihtimal veriyoridu. Fil-

TUNA KIZI 
' hiı; sıkılmaksızın, hatta muhabbet 

ile seyretti. 
O.lan, ağır ağlr, ve hiç bıt., 

ccva p vermeden kocasına ita.-
at etti ve odasma girdi. 1 

16 
hakika bir saat sonra içeriye gir. yordu ki kendisinin üst ratafında Onların ayakları tarlalarda nasır· sunıız. Ben sa.dece size bekcilik e-
diği zaman genç kızın elbiselerini yatan Domnika da sık sık sağa ve laşryordu. diyorum." ~ 
çıkarmış, öylece yatmış olduğunu sola dönüyordu. Onun d a uyume. Eğer Nikola Taveresko elinde Demekle iktifa ediyordu. 
gördü. Bununla beraber kendisi dığı anlaşrhyordu. Domnika ba· t~t:uğu serveti gerçekten. hak sa-

1 
Domnika bu vaziyet karşısında 

yine soyun~ad.ı. Fakat onu:ı sc. şma gelen fevkalade sergüzeşti ~ıbı olanlar arasında .taksım etmr. fena ha~de hiddetlendi. O kadar 
yunmaması ihtıyatlılıktan zıyade düşünüyorou. Kendisinin tanıma- g.e razı olsaydı, ke~d~ kızkardeşlc- ki hid.deti hicabını unutturmuştu. 
hicaptan ileri geliyordu. dığı genç bir adam elinde bulun. rı de hayatın zevkını tatmış oulr- Nihayet üst yataktan aşağıya ir. 

Genç krzın ismetini rencide ede- duğunu düşünüyordu. lerdı. d" H" · · ı ·· k · · · 
k h . b. h k tt b ı k · y k K .. • . ı. ıç ıstıca gostcrme sızın gı-

ce ıç ır are e e u unma ıs· a ıa onstantin kendisine kar- . B~ mülahaza srra:ında kalbınde· yinmeğe başladı. 
temiyordu. Diğer taraftan Domni- şı c"i 'tkat ve ihtiyat gösteriyordu. kı kinler canlanmaga başlamıştı. . . . . 
kanın kendisine karşı yavaş yavaş Bundan memnun idi. Fakat .daha B ir a n için bu serler içinde kendi Hakıkaten Do.mnıka ıçın de bu 
itimat ve emniyet göstermesinden evv ' ' tammadığı bir Fransız ger .. sefaletleri pahasına yetiştirilmiş genı; adam .san~ı burada . me~c~t 
dolayı bir gurur hissediyordu. ci, mesela Jan ona karşı daha müs- olan çiçeğe karşı nefret duydu. ı olmıyan bır ınsandı. Üzcrınde 

Gece yarısı olunca Yugoslavya- bet, daha cesur davranmıştı. Bunu Kaba b" s 1 . bir kombinezon okluğu halde çrp· 
ır es e · 1 k 1 1 1 d.. 1 · mn gümrük memurları gelmişler- düşününce gen~ kız kendi kendine . . . a omuz ar a saç arım uze tıyor-

di. Gürültüden her ikisi .de sıçra- utandı. Kızardı. Başını çarşaf al· ni;p' Artık geldik. Haydi, gıyım· du. K01Iarını kaldırınca, Kons-
yarak uyandılar. Domnikanın kol· tına soktu. 1 tantinin gözlerine genr. kızın ko~. D edi. ~ 
larr çıplaktı. Birdenbire bunları Tren Romanya hudtduna geldi- tuk altındaki karanlık mıntaka i· 
ç.arşafm içerisine çekerek örttü. ği zaman Domnika adeta bir çocuk F~~a.t bu defa genç krzrn giyi .... lişmişti. Bütün gece kendisini uy-
Fakat gümrük memurları gittikten uykusuna dalmış bulunuyordu. A- me~n ıçın .kompartımandan çıkma- kusuz bırakan koku burnuna kadar 
sonra Konstantinin uykusu kaçtı. ya.klan yataktan dışarıya ç ıkmış, dr. Domnıka bc~~ude yere !.alva- , geliyordu. İlk defa olarak yeğeni 

Yukarıki yataktan kendisine biraz sarkmış id i. Konstantin rıp du~r.du. Kc.ndısıne .~~rşI hurmct karsısında şiddetli arzular hissedi 
doğru erkeklik hislerini mestedid mavi damarları görünen bu çıplak edecegıne ıdaır verdıgı vaa?l~.rı yordu. 
bir hcfr.ı toiım:ı ge!iyordu. Bu ve pembe aya ğa dalarak bakaka'. bhatrrlattı. Fakat genç adam butun 1 Bununla beraber Konstantin bü
koku 1d ! imdiye kadar tanıdığı mıştı. Morenani'dc kendi hem~i- u yal varışlara karşı sadece : tiin arzu ve ihtisaslarını yendi. Bir 
kızlardın ~!c blrlsininkine benze· releri blitü., günlerini sürüler ar - S ize hi<; bir 7.arar verecek cigara yaktı. Genç kızın vücudur. 
miyordu. Diğer taraftan hissedi- kasında dolaşmakla geçlrlyorlardt. değUim. Benim için siz burada yok· dan kendisine gösterdiği yerleri 

Bu suretle kadın ve erkek iki 
genç arasında gizli bir mücadele o. 
luyordu. 

Domnika, kendi yeğeninin his -
siyatını ve arzularını tahrik etm'ek 
suretiyle adeta zevk duyuyordu. 

Genç kız yeğeninin kendisini 
kolları arasına almasını istiyordu 
Tıpkı vaktile Janm yaptığt gibi, 
onun da kendini kucaklamasını 
bekliyordu. O vakit Domnika ha· 
ğıracaktı. Hiç şüphesiz Konstar. 
tini öldürecekti... Bu hadise her 
şeyi sona erdirmiş olacaktı. Böy
le kaba bir adamın yanında yaşa· 
mtı;'l mecbur olmaktan ise onu öl· 
dürmek elbette daha hayırlr olur
du. 

Domnika ayakkaplarmI giymek 
için eğildiği zaman ipekler arası~ .. 
dan göğsü dışarıya fırlamr~tr. O, 
hiç bir şey olmamış gibi hareket
lerine devam etti. Korsasmın kor
deleJerini gcı;irt:ii. Fakat vücudun
da biiyük bir hararet vardi. İlk 
defa olarak genç kxz tatlı bir kor
ku ile titreyordu. 
Ayağa kalktığı zaman muzaffr. 

rivctini gördü. Konstantin bu defa 
.-Jahi gözlerini eğmiş idi. 

.( Daha t:ar ) 

Vang Lung, karrsnın odanın 
içinde gezindiğini, nihayet Y._~· 
tağa girerek, yavaşça inledıgı
ni duydu. Oturdu, ve O.lan 'ıJb 
iniltilerini dinledi. .ı 'ihayet 
dayanamadı, ayağa kalktı. DI· 
şarıya çıktı, ve bir doktorunP 
dükkanını sağlık almak üzere,, 
kasabaya indi. v 

Ortanca oğlunun çalıştığı ı,a.. 
bire pazarındaki bir katibin 
tavsiye ettiği bir dükkanı bul. 
du ve girdi. Doktor, bir ça1, 
kasesinin kan;rsma geçmiş iş
siz oturuyordu. Doktor, uıun 
kırçıl sakallı, burnunun üzerin
deki baykuş gözü kadar koca· 
~an pirinç gözlüklerile y~II 
bır adamdı. Ellerini tamamılc 
gizleyen, örten, uzun koııu. 
kirli ,.e gümüşi bir elbisesi var• 
dı. Vang Lung, kansının h3.S-
tnlığmı anlatın. arazını ~yle
yincc. dudaklarım büzdü. ~: 
turduğu masanın bir göziintı 
cckti, siyah bir çıkm çıkardı 
ve: 

- Gelivorum! .. dedi. 
0-la.n'ın oda.~ına. girip, yata

~ma yaklaştıkları zaman, ha.5-
ta hafif uykuda jdi. l1st dU-fJ 
dağilc, alnında. şebnem terler 

(Daha 1)(1,r) 
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Ameri!ca~a 
Garp cephesinde Fransızlarla Al- Kongre yakınd~ 
t"n 1 · · v • • • • v • • toplantıya çağrılacak 
lf ı an ar gog us gog use çarpışıyor Pa~:;:~o:~e~l~~;~~:eitHl~~ 

rupa vaziyeti hakkmda B. Hu~! 
ile ve bu harbin istilzam ettı -ı 
ği Amerikan askeri tedbirleri 
hakkında da harbiye müteşarı 
B. Johnson ile görüşmiişttit\ 

. Pa.riı, 1l (A.A.) - Havas a
J•tııınm cephe vaziyetleri hak· 
kızidalri telgrafı: 
~ugün bütün harp cephelerin· 

de trıesut inkiş.aflar hasıl olmuş

~ova işçileri tarafından teşkil c .. 
dilen taburlar muharcbeıJe en 
mühim rolü oynamıştır. Kadın· 
lar askerlere yiyecek ve içecek 
nakli için ilk hatlara kadar git· 
mektedir. 

beri düşmanın tayyare hücum
ları biribirini takip ediyor. İlk 
hücum esnasında Polonyalılar, 
bir tayyare düşürmüşlerdir. 
Gün.düz yapılan 14 hava hücu • 
muna 70 Alman bombardıman 
tayyaresi iştirak etmiştir. Bun · 
lardan 15 tanesi Polonyalılar ta
rafından düşürülmüştür. 

tuı. 

Polonyada, Alman radyosu il~ 
defa olarak Varşovanm zaptr t c .. 
l~büsünün akametini itiraf mec· 
bııriyetindc kalmıştır. Batı ccp
htıinde, Fransız genel kurmayı· 
llrrı tebliği, düşmanın mukave· 
llıttinc rağmen, Saarm doğusun
da, ınüiıim harekatın 20 kilomet
rcı~· bir cephe üzer;nde eher .. 
~ tli ilerlemelere imkan verdi
g!n teyit eylemekted~r. 
Pokın··~d. ki Alm:tn kuvvetle· 

ti, tdetcr• kahir faikiyetlerinc 
tt~en ricate mecbur kaldıkları 
•ıı a.nda doğu çemberi muhasa· 
l'lla. n başlangıcındaki 1300 kilo· 
~c eden 7 00 kilometreye inmiş 
uı uyor. En mühim hadise 

\ra. ovanın kanılanna dayanan 
~ı. an motörlü kıt"'"'t·nın ricat
erı ir. Maliım olfoğu üzere, 
ı\ı n r2::iyosu ve hatta Görino
dthl nutknnch Varsoval'•-ı n ..-. 
1!'.didiğini bildirnıi5lerdir. Bu- 'ı 
t1U1 dahi Alman radyc-u. Alman 
~lumanı::lanlrğmın Lehlilerin 
~u ateşi karşısında Alman kt-

tnu Varşovadan ve civannd<"n 
~~ti çekmeğc karar verdiğini 
~ldirmek suretiyle tevilli b'r 
tkfipte bulunmağa mecbur kal· 
~tır. Fakat hakikat şudur ki. 

lrdan motörlü krtaiarr hic bir 
~n Varşova dvar mahallele· 
~1,lli geçememiş. Leh kuvvetleri
! ln tnuzafferane muk,,,bil hücıırr. 
~rt önünde veri çekilmeğe mec-

r k~11"'1ı!\larf.hr. 

GöijUs göğüse harp 
ı._~fris, 11 (Hususi) - Bu sa
"'ttl garp cephesinôe çok kanlı 
~tılıarebeler olmuştur. Fransız
~r jA..Imanlarla gece yarısına ka· 
;-t göğüs g!:>ğüse çarpışmrşlar
;ır. Fran6r% tayyareleri Alman 
tenlerini bombardıman etmi~~ •trt: r. 
't is, 11 (A.A.) - 11 EylUJ 
~h tarihli harp tebliği: 

U :rece. heyeti u:ınumiyesi ile, 
knn içinde ı:reçmiştir. Krtala-

:n-rı. mahalli bir ilerleme ba
:.Juştır. 
l}ıris, 11 (A.A.) - Eylül ak. 

a.rn resmi tebliği : 
"a.''Ptlşmanm mukavemetine 
~ ~en, hücumlarımız Sarm 
~1~sundatakl'iben 20 kilomet. 
~ık bir cephe üz.erinde bugün 
h ehemmiyetli ilerlemeler ta. 
a;kukuna imkan vermhıtir.,, 
~ aris, 11 ( A.A.) - Ha Ya!' a
h~ı tebliğ ediyor: 

Marymont•da yapılan mukabil 
hücumda Alman esirleri alınmış· 
tır. Varşovaya nakle.dilerek is· 
tiçvap edilen bu esirlerden hiç 
biri bir haftcıdanberi ~arp eeph• .. 
sinde muharebenin başladığrndan 
haberdar değillerdir. ttzerlerin· ı 
de bulunan nari gazetelerinin ve 
ezcümle Völkischer Beebaehter 
gazetesi nü,.halarınm, avru tarih· 
li asrl nüshadan ba>nbaşka şeyler 
olduğu görülmüştür. 

Polonya umumi 
karargahının tebliği 
Lwow, 11 (A .A.) - Polonya 

umumi karargahmın l O numara-
lı tebliği: 1 

Alman hava kuvvetleri bom
bardıman faaliyetlerine devam 
etmiştir. 

Suwalbi mmtakasmda ve Bir'. 
rzrnm yukarı vadisinde vaziyet 
deği~memistir. 
A~trow : Mazowievki - Bogu.z 

nehri hattında muharebe devam 
etmektedir. . 

Alman kıt::ıııtı Vcırsnvanm ka· 
pı la Pn ,, an ce kill'Tlcktcl-iir. 

Vistiil kcnarlarınd3 düşm"n 
zrrhh kol!anm inkişaf ettirmiş
tir. 

Almanlar, Var~va radyos· • 
nun işaretlerini kullanmak ve 
Varşovanm z:aptr hakkında ya· 
lan haberler vermek suretile bey. 
nelmilel Cenevre radyo mukave
lesini ihlal etmişl'"rdir. Varşova 
pastası normal olarak işlemekte
dir. 

Lwow pnar günü altı defa 
çok şil:idetli bombardıman ecıı·. ı 
miştir. Çok kalabalık olan Znie· 
senie mahall ·~inıe bir~ok bomba 
düşmfüıtür. Ölü ve yarahlar var
dır. Varşovadan Lwow'a giden 
trenlerdeki yolcular Alman tay
yare hücumlarından kutulmak 
için yolda 72 defa t renlerden in
mek mecburiyetinde kaldrklannı 
söylemi§Ierdir. 

Varşova Çetin günler 
yaşıyor . 

Var~va, 11 (A.A.) - Var§'• 
va garnizonu genel kurmay haf· 
kanr albay Lipinski, dün akşam 
saat 22.J.O da Varşova ra..dyosun
d;ı beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 
Varşova, çetin günler yaşa -

maktadır. Sabahın saat beşinden 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman 
baıkumandanlrğı tebliğ ediyor: 

Polonyaıiaki büyük meydan 
muharebesi sonuna yaklaşmakta· 
dır. Polonya ordusunun Vistül 
garbin.de imhası. 

Cenubi Polonrada düşman ııid
detli nıukavemetine rağmen San 
nehrinin ötesirıe atılrrkeıı ve A • .. 
man kıtaatı bu nehri ,Tavemik. 
Polski - Sanek mıntal{asiyle Ra
dymne ve Yar:ıı;lan'da f!:e"Çerken, 
sarkta muhtelif mmtakalarda i· 
hata cdilrıı;l'i bulunan Polonva 
kıt"'atı siliirlarınr teslim ctme~e 
basla...,ıslardır. Düsmanrn Al
man krtaatı taraf rndan teı<i<; olı • 
nan re.,,b~ı-i varma te~ebbüsleri 
ta.-.•1..,lunm11stur. 
Na~ew ür.crindc Polonya is

tiJ.'+-.·larr frln v:ıoılan çok ~id· 
detli r"•rnıc:nıaı~-r'lan ~onra, Al· 
m;ı,.. 1<rt:ı"tt ,.... .. >:Jriır nehrln conu
hıınd:t lr;.;,., .. ii J-.,,ı:;larr tesis ctmr .. 
~e muvaffak olmu~tur. 

Pa riv> vaptlan hava 
hücumu 

Pariı::.. J1 (A.A.) - Gece sa
at dördü altı geçe, ~hlike dil.. 
dültlcri. Parislileri uykudan u.. 
yandırmıa \'C kadın. erkek bü
tün halk intizamla sığınaklara 
dolmuştur. Sa.a t beşi yirmi ge. 
çe, diidüklcr. alarmın nihayet 
bulduğunu ilan etmiştir. 

Bir Alman tayyaresi 
Litvanyada indi 

Kuanas. 11 (A.A.) - Bir Al. 
man keşif tayv:ıresi dün Yur
burkas civarında Litvanya top
raklarına inmiştir. İ~inde bulu. 
nan iki subay tevkif edilmiş. 
tir. 

Alman seferberliği 
devam ediyor 

Amsterdam. 11 (A .A.) -Al .. 
man seferberli~i şahsi davetna. 
meler gönderilmek suretile de
vam etmektedir. Dortmund po. 
Us şefi. emrine verilmiş olan 
kimselere 11 ve 12 ey!Ulde ma
hallerindeki polis komiserlikle_ 
rine müracaat etmelerini biL 
dirmiştir. 

Bunlar, emniyet servislerine 
veya muavin servislere kayde
dilip te hehüz silah altma ça. 
ğmlmamış olanlardır. 

Kongrenin fevkalade toplan • 
mağa davet edilmesi ıçin he • 
nüz hiç bir karar verilmemiş 
tir. Siyasi mahfiller kong-renin 
iki üç hafta zarfında toplana. 
cağını zannediyorlar. 

-0--

Yanhş haberler yayan 
haıyan ıar yakalanryor 

Roma, 11 (A.A.) - Polis, 
Cenovada yanlış haberler yay 
ınatkau suçlu dört ltalyaıu 
tevkif eylemiştir. 

Gazeteler bu mUnasebetle 
yaptıkları neşriyatta, yaşadı • 
ğrmız vahim anlarda her 1tal
yanın yurda sevgi ve ı·ejime 
merbutiyet olan ilk vazifeleri 
ıınutmamaın ve Musolininin 
ı;öylediği gibi sUkunctlc çalı:;;· 
mnsr icabcttiğini kaydediyor. 
lar. 

Hitlerin otomobiline 
çiçek atllmıyacak 

.Amsterdam, 11 (A.A.) - Al 
man radyosu bugtin birkaç 
defa Ftihrcrin otomobiline çi
çek atmunm yasak olduğunu 
hatrrla tm rştı r. 

ROMANYA 
( Baştarafı 1 incide) 

Biikreş, 11 ( A.A.) - Husu. 
si müsaadenamcsi olmıyan ec
nebilerin Karpatlaraltı Ukran. 
yası hududu civarmda dolaşma. 
1arı menedilmi§tir. 
ROMENLER İCAP EDERSE 

ÖLECEKLER 
Bükreş, 11 (A.A.) - Matbu

at, bugün Alman - Leh harbi 
hakkında tef5irlerde bulunmak. 

. tadır. 
Yarı resmi "Roumania." ga. 

retcsi Romen milletini vatanm 
şerefini muhafaza etmeğe da. 
vet ettikten sonra şöyle yaz
maktadır: 

"Hoyratça. bir kuvvetin al
tında ezilen me-mleketler hiçbir 
zaman unutulmaz.. Romanya, 
hiç bir zaman alçak ve dUşün. 
cesiz bir harekette bulunmıya
caktır. Romenler icap ederse 
memleketlerini müdafaa etmek 
için öleceklerdir.,, 

1 l\:ıtaatımrzm Alman kıta..ıtı 
~~.temasları çarpışmalara in- 1 ' I ' b 1 k b • 
~~~i:~~r;~;·~v~:i.3:;~: ngı ız a o asının ıta· 

GöR1NG1N NUTKU NEDEN 
DEÔİŞT1RlLD1? 

BUkreş, 11 (A.A.) - Görin. 
gin nutkunun D. N. B. tarafm
dan neşredilen metnile radyoda 
dinlenen hakiki metin arasın
da fark olduğu ve nutkun şim
diki ihtilafa karışmağı lüzum
hı addettikleri takdirde Yugos.. 
Javyayı ve Romanyayı tehdit 
eden par~alarınm çok zayıfla • 

~· Fakat bu tanrruzlar tak1·L ·ı 
~.2lunmuş öncüleri:? yanılmak. 
~~r. Bu müsademelercle çok 
ı. t~adeli bir çok köy ve tepe ele 
~ecırdik. 
tıı 1ki gündenberi Almanlar ileri 
it e"zilerfoi müsademesiz bize 
q t'ket!11ek istemiyor gözii~üyor 
~ l'. Bıla.hssa to{><:tımuz ir:ın ta. 
t.ı~ut :na.halli teşkil edebilecek 
1ill?ı Yerleri şiddetle m licla.fa.a e. 
cır~;lar. Bu yüzden bazan çok 
~ ,ınahiyct alan mukabil ta. 
~l~arda da bulunuyorlar. 
~ ttaatımızm mevzii tMlil.Z • 
b· takriben 50 kilometrelik 
~ cephe ilrerln,<1e yapılmak _ 
~~ ı.~· Bu cephenin üçte ikisin. 
~ onaülerimiz normal olarak 
tt .. !emektedir. Diğer 'ü"tc bi. 
<lr::;e ise ilerleyişimiz daha güç 

akta.dır. 

~Qrk cephesinde : 

V arşova muka vcmet 
ediyor 

tc 'Varşova, 11 (A.A.) - Dun 
~ ~ Var:~va mücefileri tarafın· 
v,tı. tardedılcn Alman hücumları 
~,1;~va.nrn latif bir sayfiye ma
~t 1 o~an M~rymont'un şimal 
tttt tır ıle GroJCC şosesi boyunca 
'Ilı llp • batı istikametinıde yapıl-
Hır 

!q_ v a;şovalılarm şiddetli müda
ı, ~t Yalnız bu hücumları krrmak
~tc ~imamı~, aynı zamanda topçu 
~~~~y:sınde, mütearrızı püs· 

A • uştur. 
t1.ı gır toplardan mahrum oldu-
1\ıllt ~laşdan düşman bu noks.--.. 
~li Şıdl::Ietli hava bombardıman
~u:ı.e .tela.tiye çahşmrştır. Şehir 
tlılnt 1kı defa bombardıman edil· 
~ .. r· .. 

~a.f~~-~h~in bütün halla mü
.ı :.t ı'tıra.k etmektedir. Var-

raf devletlere teşmili 
Belçikada derin endişeler uyandırdı 

Brüksel, 11 ( A.A.) - D.N.B. 
lngilterenin ablukayı bita • 

r af devlet lere de teşmil etmek 
teşebbUsti, Belçika.da derin en. 
dişeler uyandırmıştır. 

B u meseleden bahseden Libre 
Belgique gautesi diyor ki: 

Bitaraf devletler muharip ta
rafla rla ser best ticaret yapmak 
hakkını haizdir. LA.hey muka. 
velenamesi, bitaraf devletlerin 
harp malzemesi ihtiyacını veya_ 

hut transitini menctmeğe mec. tılmış bulunduğu hayretle öğ. 
bur bulunmadıklarrnr sarih su. renilm.iştir. 
rette kaydeylemektedir. 1907 -=======::::.::======= 
La.hey mukavelenamesi muci- mesi lazım2electği bahsinde a1

• 

hince, Belçika, ekonomik men- dığı ıc. .thhi.it!eri ç:ğnemiştir. Al
faatlerini temin ~tmek hakkr- ma.n" a. bu meseiede, gerek Po
nr haizdir. Belçika, bitaraflığı. len ya, gerek diğer akitlere karşı 
m dUriist surette mt•hafa:::a et.. 27 Ağustos ~928 tarihli harpten 
mesi ile tc-zat teşkil ctmiyen vazgeçmek muahedesi ile almış 
takyidat kabulüne mecbur de. olduğu taahhütlerini çiğnemiş· 
ğildir. tir. Almanya, bu meselede, niha· 

~----~.~------~------~--~~ 

yet, Polonya - Almanya ihtila~. 
Jarınrn sulhpf"r\'er yollar ile hal
lerlilmesi hakkınc;la yüksek ma· 
kam12r tarafında;ı yapılan mü· 
rac?at!an ıda çiğnemiş bulunmak· 
tadır. 

Lord Halifaks 
Milletler Cemiyetine 

mektup gönderdi 
bir 

Londra, 11 (A .A.) - Resmi 
tebliğ: 

Hariciye nazırı Lord Hali 
fax, Milletler Cemiyeti genel 
sekreterine bir mektup gönder
miştir. 

Lord H alifax, bu mek tubun. 
da Alman hükU.metinin 1 eylUl. 
de Milletler Cemiyeti azasından 
birisine karşı hir tecavüz fiilin .. 
de bulunduğun ul:>ildirmekte ve 
bu vaziyet karşısında İngiliz 
hükumetine düşmüş olan taah
hütleri hatırlatarak ezcümle 
şöyle demektedir: 

tn~iltere hUkfunetinin bu ta. 
ahhUtlerinin esasında, kuvvet 
ve zor is timali ile kabul ettir. 
rilmek istenen hal suretlerine 
karşı mukavemet etmek prensi-

bi vardır. Filhakika eğer kuv _ 
vet istimali ile hal suretleri ka
bul ettirmek usulünün devamL 
na mani olunmazsa, bunun ne -
ticesinde bütU nmedeniyet, a. 
narşiye dönecektir. 

Lord Halifax, İngiliz hüku -
metinin bütün harekatının Mil. 
!etler Cemiyeti paktınm ruhu. 
na muvafık bulunduğunu kay. 
det tikten sonra mektubuna şöy 
le devam etmektedr: 

Alman hskfımeti Polonyaya 
karşı tecavüz hareketine geçer· 
ken, birçok taahhütlerini çiğne· 
miş bulunmakta<lı; . Almanya, bu 
meselede, Almanycı ile Polonya 
arasında çrkacak ihtilafhırın kuv· 
vetc müracaat etmedc.-ı halledıl-

İngiltere ve Fransa hükumet
leri, Polonya ile Almanya arasın
daki ihtiliflann sulh yolu ile hal
ledilmesini kolaylaştırmak mak· 
sadiylc ellerinden geleni yapmış· 
Jardır. Polonya arazisinin Alman 
kuvvetleri tarafından çığnenmr. 
sinin önüne geçmek için gayret 
edilmiştir. Fakat bütün bu gay
retler muvaffakryetsizlikle neti
celenmistir. 

Alma;, hükumetinin bu hare
keti, İngiliz hükümetinin Polon· 
vaya karşı almış bulunduğu ta· 
ahhütleri harekete geçirmiştir. 
Almanvanın Polonvaya karşı tr .. 
cavüzkar haı~kdinin d0vamı ne
ticesinde \'e İnP'iliz hükiımetinin 
böyle bir vazivette Po1onvava 
karşı alrııJ!; bulu•Hfo ğ•ı taaJılıüt- 1 
ler sebebiyle, birl~~ik kralivet 
ile AJmanva arasında. 3 evlül 
1939 s;ıat 11 den itibaren hali· 
harp vücuda gelmiştir~ . 

. 
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Başvekilim izin nutku 
ı Baştara/ı 3 uncude) 

mahsul yılını idrak etmiş bulunu
yoruz. 

Evvelce de arzettiğim gibi, 
mevcudumuz yıllık ihtiyacımızın 
üstündedir. 

istihsal kudretimiz eski devir· 
lcre nisbet edilmiyecek derecede 
yliksektir. Yalnız son sekiz, on 
yıl içinde ekin sahas1 asgari bir 
hesapla yüzde otuz . altnan mah· 
sul ise, ortalama yüzde elli, alt· 
mıştır. Bu artış bazr çeşitlerde 
yüzde vilzü bulmakta ve hatta 
aşmaktadır. 

E kmek, un ihtiyacımız 
Geçen umumi harpten evvel 

büyük şehirlerimizin ekmek ve 
un ihtiyacının dışardan temin c. 
dildiğini hepimiz hatırlarız. Bu
gün ise buğday da ihraç edecek 
vaziyete geçmiş bulunuyoruz. 
Sekiz, on yıl evveline gelinceye 
kadar yirmi, yirmi beş milyon 
kentali ancak bulabilen buğday 
rekoltesi, bugün otuz beş, kırk 
milyon etrafındadır ki, ihtiyacı· 
mızın fevkindedir. Toprak mah· 
sulleri ofisinin silo ve depoların· 
daki bu~day miktarı bir buçuk 
milyon kcntaldir. Köylü ve tüc· 
car elinde de bunun· en az iki 
misli bir stok olmuş olduğunu 
tahmin ediyoruz. 

Pirinç, harbi umumiden evvel 
hemen tamamen bir ithal madde .. 
si idi. Bugün pirinci de ihtiya
cımrza yeter derecede yetiştir

mekteyiz ve daha fazlasmr ye· 
tiştirecek vaziyetteyiz. 

Şeker, evvelce münhasıran Iıa
riçten tedarik ediliyordu. Bugün 
bunu memleket içinde ve ihtiy<• 
crmızın yüzde yetmiş beşi dere
cesinde yaomaktayız. 

Diğer, bütün gtda ve iaşe 

maddeleri üzerinde .de aynı inki· 
saf ve tezayüdü görmekteyiz. Frn 
dık, kuru üzüm, incir ve emsali 
gibi bu~ün esas itibarivle ibrac 
etti f:Timiz rnahsullerilTlizin de çok 
kesif ve vüksek kalörili p-ıc)a mad 
d .. leri olduğunu unutma-mak la· 
zı:mdır. 

Et bakımınclan da vaziyet mr. 
sait ve emindir. Hayvan miktarı 
yıldın yıla artmaktadır. Bu a• .. 
tış 929 a nisb:tle yüzde kırkı 
bulmakta.dır. Pamuk ve yünü
müz memleket ihtiyacının çok 
fevkindedir. Bu itibarla yiyim 
ve giyim maddeleri üzerinde hiç 
bir endişeye mahal yoktur. Bazı 
grda ve iptidai maddelerinin ih
racı hususunda son zamanlarda 
yaprlan takyidat, zaruret icabı 
değil, ihtivat arttırmak için icap 
eden bütün te.dbirleri de almak 
yolundayız. 

Türk ordusunun 
man:!Vraları 

Arkadaşlar. 
Tatil devresinin en göze çar· 

pan mi.ihim ve sevindirici hadise· 
si, Türk ordusunun, bu sene 
Trakya mıntakasmda yaptığı bi:. 
yük manevralardır. (Bravo &es
leri, alkışlar). Reisicumhurumuz 
Milli Şefimizin de şeref verdiği 
bu manevralar, Türk milletinin 
hakikaten göğsünü kabartacak 
bir intizam ve muvaffakıyetle 
cereyan etmiş ve Türk kumanda 
heyetinin o•duğu kadar Türk er
lerinin de ne azimde ve ne kud
rette olduğunu vazıhan göster· 
miştir. (Bravo sesleri, §İdt:letli ve 
sürekli alkışlar.) Bunu, huzuru· 
nu:z:da iftiharla ve emniyetle söy. 
Jemekle bir vazife ifa ettiğime 
kaniim. (Şiddetli alkışlar.) 

Keza, bu arada yine Türk az
mi ile ve eli ile yapılan ıdemir 
yo1Jarımı.zın bir merhalesine da
ha gel.dik. Şimendifer Erzuru
ma vardı. (Şiddetli alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
Bugünün en mühim meselele· 

rinden size hülaseten bahsetmiş 
bulunuyorum. Büyük Meclisin 
işe başlamasr bize hem kuvvet. 
hem emniyet verir. 

Biz o kanaatteyiz ki bugünkü 
dünya hadisclerlrıden Türk vat.?. 
nmı ve Türk milletini ancak si
zin isabetli kararlannız koruya· 
caktır. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar.) 

bir 
teşkil edildi 

Çek 

Faris, 11 (Hususi) -·Meş -
hur Çek Generallerinden lng
rentn kumandasr altında. ola • 
rak Fransad8: teşkil od.11011 
50.000 kişilik bir Çek ordusu 
garp cephesine hareket et -
m ek üzeredir. 

Paristeki Çek sefiri Osuski 

Avrupadan dönen 
talebelerm ız 

Ankara, 11 (A.A.) -Avru. 
padakl tahsillerini tn.mamlr -
yamadan dönen talebelerimi -
zin Universlte veya yUksek 
mekteplerimize dcYam edip 
tahsillerini tamamlıyabilmo -
leri için girc<'ekleri mektep 
ve smıflan tesbi t etmek üzere 
UniYersite rektörlüğünün riya 
seti altında fakUlte dekanları 
yüksek Qluallim, yUksek iktı. 
sat YO ticaret mektebi mUdlir
JerJ, Avrupa talebe müfettiş -
leri, yUksck tedrisat şube mU
dilrU ve mühendis mektebi mü 
messillerinin iştirnkllc bir ko. 
misyon tcşekkUI etmiştir. 

Gerek Fransa, gerek Alman 
:ra Ye gerek memleketimizde 
ki tedrJs tarzları ve ders prog 
ramları gözöntinde tutularak 
ta le beden lisan öğrenmekte 

olanlar, tahsile henüz başla • 
mış bulunanlar, ihtisas şube· 
!erine geçmiş, tahsnıerini ik -
ornl etmek veya doktora yap. 
mak üzere bulunanların vazı -
yetleri ayn nyrı tetkik edllo ~ 
cek ve ona göre girece kleri 
nıclctep ve srnrflar tesbit edile 
cektir. 

Fihstindekı yahudiler 
harbe hazı , lanıyor 
Kudlls. 11 (A.A.) - FillR • 

tin, tam bir harp lıa.zırlıkları 
devresine girmiştir. Bir taraf. 
tan ticaret işleri takyid olun· 
01uş, diğer tarattan sermaye 
ihracatı kontrol altına. kon • 
muştur. Halkın iaŞesi için 
muhtelif tedbirler alınmıştır. 

Şarki ErdUnden bir ekono
mi komisyonu buraya gelmiş 

·re Ffliil-tln hUktimeU emrine 
4 O ton buğday Yermiştir. 

Sivil servisler için kadın , 
erkek gönUllU kaydına baş • 
lanmıştır. 

bugün verdiği bir beyanatııı 
da bu ordunun lejyon teşkj • 
latr olmayıp doğrudan doğru. 
ya bir Çek ordusu olduğunu 
Ye orduya gönü!JU kaydedil -
mek isteyen Çekletin adedi 
her saat fazlalaştrğmr söyle -
mlştlr. 

3ursanın kurtuluşu 
dün kutlandı 

Bursa, 1 ı (A.A.) - Dursa
nm on yedinci kurtuluş yıldö· 
nlimti bug!ln çok büyük ve he
yecanlı tczahilratla kutlanmış 
tır. Sabahtan itibaren şehir, 
sokakları sel halinde cumhuri. 
yet meydanına akan Buı·snlr • 
larla dolup boşalıyordu. 

Kahraman askerlerimiz on 
yedi yıl önce olduğu gibi I. 
şıklar srı·tından hakiki muha· 
rcbc sahncll'rl yaratarak Bur -
saya giriyorlardı. Top vo ma _ 
kinelltUfek sesleri Blllöa se • 
masmı bu mesut gUnU hatır -
latan ve aynr heyecanla yaşa 
tan mUJdecllerdl. Kahraman 
ordu halkın önünden geçerken 
on yedi sene evvelki heyecan 
aynen devanı ediyor gibJydi. 
Manzara çok ulvi, şehir afakı 
yaşa seı:;Ierlle çınlıyor, bir de-
fa daha Milli Şefe olan iııa • 
nını muhtelif tezahUrlerle 
gösteren halkın hu heyecanı 
tarHin UstUnde idi. 

Vali Refik Koraltan, Cum • 
huriyet meydanında çok heye. 
canlı bir nutuk söyllyerok, bil 
yük gtintin önemini teba.rüz et 
tirnıiştir . .Merasimde Ttımge . 
neral Vehbi Kocagtıney v~ 

General Mllmtaz Ulusoy ve 
askeri Us subaylar ye subaylar 
hazır bulunuyorlar ve kahra . 
man ordumuzu şerefle ve gu. 
rurJa temsil ediyorlardı. 

Ankarada hava tecrübesi 
Ankara, 11 (Hususf) - =::::a 

tehlikelerine karşı pasif korun. 
ma. tecrübesi bugün stadyom~" 
küçük mikyasta yapıldı. ö-'L 
müzdeki ~nlerde bütün ~h; .. _ 
de yapılacaktır s 
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1 
iin 1uhafaza edileme'nesinden okul idaresi mesuliyet kabul etmiyecektir. i::J 

Galat as ara g Çetin bir m a Ç lan ! ı:i~ ::0~·E:'j' ,. N"; Ş 1A"N'TAPŞ•t~~:~~:i~;;;:1ı;k :~:~;~,7'·~::0dj~:; ~ 
sonra Şişliyi 1-0 mağliip elti L••"" ,, "·,-;-g,;·;,:~.:'.:e.;,';~: ~ 

Oyunun yegane golü bırinci devrede Cemıl taraf 1ndan yapıldı ~~~~~::1:1~:.nn~;;uk, rop veioslirııı 
Stadyom idaresi tarafından bir süt attıysa da top kale dL kip müdafiler arasında cereyan ta))örliık yüksek fanıazı rouier, 

dört klüp arasında tertip edL reklerini sı},rarak avuta giL etti ise de Galatasaray muha. '.\loreuu, harr;s, tweeti \e s:ıire 
len gece maçlarının ikincisi ti. cimleri ellerine geçen fırsat- Yt:-i'LÜ KC'.\l.\ŞL.\Rli': emsalsiz 
dün akşam elektrik ışıkları aL 20 inci dakikaya kadar oyun lardan istifade edemedi ve bir 
t d ld k f l b

. k 'k' f ı ki f çe')il, cins ve renkleri Beyoğlun-m a ve o u ça az a ır ·a. ı ı tara ın karşr ı • ı akat ne. çok g-oller kaçırarak vaziyeti 
da BAKEll ıı !abalık seyirci kütlesi önünde ticesiz akınları ile geçti. 20 in- değiştiremedi. Oyun da bu su. 

Galatasaray ile Şişli klüpleri ci dakikada SaHi.hattinin sağ. retle birinci devrede yapılan 
arasında oynandı. Neticede ra- dan attığı bir korneri sağdan bir tek g-olle 1-0 Galatasa. 
kibinden daha hakim oynıyan atılan ikinci bir korner takip rayın galibiyeti ile bitti. 
Galatasaray maçı 1-0 kazan. etti ise de hiç bir netice alına. NASIL OY0:ADILAR? 
mıştır. madı .Bu devre de Galatasaray Galatasaray: Takım itibari. 

OYU?\ NASIL OLDU? hücumları daha tehlikeli olu. le Fenerbahçe gibi iyi hazır. 
Oyuna saat tam 9 da hakem yor. Buna mukabil Şişlililer a. !anmamıştı. Kaleci Osman iyi 

Adnan Akının idaresinde taş- rada sırada Galatasaray kale. oynamakla beraber degaiman_ 
)andığı vakit iki takım da şu sine toplu hücumlarda bulunu- !arı noksandı. Müdafilerin her 

1 
yerden mü,ai 

fi) :ı 1 lıırl;ı 

~----------
.\dalar Sullı llııJ.:ıık M11JıJ.:emesiıı-

cleıı: 

!J:l!J / 52 
Jkybcliada c;cmic:i k:ı) ıı:ı_ 

şı sokağınua 16.18-'.tU ;\o. 
k~rolarla karşı karşıya geL yorlar. Oyun 30 uncu dakika. üçü de iyi oynadılar, Haf hat. 
mış bulunuyorlardı: ya kadar kısmen Galatasara. tında Celal iyi. Enver istikbal 

Galatasaray: Osman _ Sa- yın hakimiyeti &.!tında devam için ümit veren birer oyun oy-
lim (Yususf), Faruk _ Celal, eden oyun 30 uncu dakikadan nadılar. Bebii oynadığı müd. 

da ~akın iken ikanıclfol;°ıhı 1 A k 1 • ı 
~·ıi~~·~~ul Hucı lfü,cyin 1111- n arapa as- lzm 1 r 

Enver, Yusuf (Bedii) _ Bü. itibaren müsavi bir şekle gir. deke aksadı. Forvette valnız 
lent (Sarafim), Buduri, Cemil, di. 33 iincü dakikada C~ülin Buduri muvaffak oldu. Diier 
Eşfak, Salfilıattin. şahsi bir akınla rakip kaleye leri vasatı bile bulamadılar. U. 

Şişli: Armanak _ Vlastardi, indirdiği topu Armcnak feda.. mumiyet itibarile Galatasaray 
1hsan - Martayan. Xubar, kar bir plonjonla kesti. iyi hazırlanmamıştı. 
Arşevik - Ağop, Savaş, Sul. Akabında ~ağdan inkişaf e. Şişliye gelince: Onlar her 
dur, }.likrop, Diran. den bir akında Şişli kalesi ye. zamanki gibi enerjik birer o. 

Saha bundan evvelki maçta. ni bir t ehlike daha atlattı, Sa- yun oynadılar. 
kine nazaran daha iyi tenvire. lii.hattinin yakından attığı bir Kaleci iyi. müdafilerden 
dilmiş olduğundan müsabaka- şilt direkleri sıyırarak avut oL Vlastardi sert olmakla beraber 
nm daha iyi cereyan edeceği du. Bu tehlikeyi atlatan Şişli iyi bir oyun oynadılar. Haf haL 
tabii idi. Nitekim oyunun ce. muhacimleri derhal Galatasa. tı başta Xubar olmak üzere 
reyanı bizim bu tahminimizde ray kalesine indiler. sai{ için vazifesini muvaffakıyetle ba. 
yanılmadığımızı isbat etti. çektiği şütü Osman güzel bir şartlı. Muhacimler ise ellerin. 

1\Iüsabakaya Galatasaraym blokajla kurtardı. den geldiği kadar gayretle ça-
ortadan yaptığı çok seri bira. Oyun sonlarına vaklaştıkça hştılar. İGlerinde Diran ve SuL 
kınla başlandı. Şişli müdafaa_ sertleşmeye başladı. Ovunun dur bilhassa muvaffak oldu. 
sının güçlükle keserek muha. bundan sonraki kısmı daha zL !ar. Hakem Aunan maçı ku. 
cimlerine verdiği top anide yade Şişli nısıf sahasında Ga.. sursuz idare etti. 
Galat.'lSaray kalesine indi ise latasaray muhacimleri ile ra_ Hayrcttiıı Balıfo!ilıt 
de ortalanan top Osmaıun e. 
tinde kaldı. İlk dakikalarda o
yun o kadar zevkli oluyor ki 
iki kate arasında mekik doku.. 
yan topu takip etmek oldukça 
güç bir iş. 

J O uncu dakikada Gaiatasa.. 
raylıların kale önünde sebebi. 
yet verdikleri bir ceza vuru. 
!"Un}l kaleci Osman güzel bir 
r.ekılde kurtardı. Yine Şişli sağ 
içinin uzaklardan. attığı falso
lu bir şütü Galatasaray kalesi 
için tehlikeli oldu. 

12 nci dakikadan itibaren 
Şişliier ovun üurinde daha ha
kim olmaya başladılar. Fakat 
Salim ve Osmanm güzel oyu. 
nu Şişlilere gol yapmak imka. 
nr vermiyordu. Galatasaray 
muhacimleri bir türlü anlaşa. 
mıyor. Bu sebepten oyu:"! üze. 
rinde müessir ·de olamıyorlar. 
dr. Oyunun ilk 35 dakikası ga
yet tatsız bir şekilde geçti. 35 
inci dakikadan itibaren Gala.. 
tasaraylılar da açıldıklarından 
oyun yine heyecanlandı. 37 in
ci dakikada Bülentin bütün 
müdafileri atlatarak kaleye 
gönderdiği şüt büyilk bir şans.. 
la avuta gitti. Yine arkasın. 
dan Budur.in.in fevkalade bir 
ortasını tereddüt eden Cemil 
kaçırdı. 
GALATASARAYIN İLK GOLÜ 

39 uncu dakikada ortadan bir 
Galatasaray akIIlJnda Şişli 
kalesi önü karıştı. Bu arada 
Cemilin yerden attığı sıkı şüt 
kalecinin planjonuna rağmen 
kaleye girerek Galatasarayı 
1-0 galip vaziyete g-etirdi. Bu 
golle beraber oyun daha iki ta
rafta karşılıklı akınlarla rakip 
kaleleri tehdit ediyorlar. Bu 
arada Şişli sa.ğiçi :biranın en
fes bir şütü Galatasaray kale. 
sinin direklerini yalıyarak a. 
vuta gitti. 

Oyunun son dakikalarında 
iki taraf kalesi de birer teh!L 
ke atlattılar ve birinci devTe 
bu şekilde 1--0 Galatasaravın 
galibiyetile neticelendi. -

!KİNCİ DEVRE 

Ad anada 
250 yataklı askeri 
hastanenin temeli 

atıldı 
Adana, (Hususi) - Şehri -

mizde askeri hastanenin tc • 
ınelatma töreni parlak bir şe. 
kilde yapıldı. 

Saat 16 dan itibaren davet
liler kendilerine tahsis edilen 
otomobillerle şehirden inşaat 
yerine gclnıcğe başladılar. 

Tlimen komutanı Tuğgeııe • 
ral Arif Tanyeri güzel bir nu
tuk verdi. Rejime sadakat, 
hüküınete merbutiye t ve min 
ne t ifade eden bu nutuk çok 
alkış landı. )lülcal<ibcn "TUr _ 
kiye Cumhuriyeti inkılabının 
yurttaşlarına ve ulusa hediye 
ettiği Adana tümen hastanesi 
nin temelatma törcnjni G cyliil 
!J39 gUnU saat 17 de yaptık. 
Yurt ve yurttaş için hayırlı 
olmasını candan diler, rejimL 
ınize bağlılrklarımızı minnet
le tekrarlarız . ., 

İbaresini nıuhte,·I yazı ile 
bir seri Tllrkiye Cuhınuriyeti 
parasını hA.vi şişe, General 
Arif Tanyeri tarafından teme· 
le konar:ık vali nıua\ ini, tll -
men komutanı, belediye reisi , 
saylavlar, müteahhit mUhen _ 
dis l•'ettah Aytaç tarafından 

temele çimento atıldı. Hazır -
lanan meşrubat büfesinde mi· 
safir ve davetliler izaz ve ik -
ram edildiler. 

Hastane yeri, Dilberler Se. 
kisi mevkiindedir. 230 bin lira 
bedel kesim, 250 yatağı ihtirn 
edecek, 3 kat üzerine tesis e. 
dilecek, kalorifer, vantilAs:ron, 
bahçe, havuz, röntgen, asan -
sör tesisatlı, tam konforlu bir 
müessese olacaktır. 

Yeni hastane binamız 30 
Ağustos 94 O da bitecektir. 

Seyhan pazarı 
Atlana, (Hususi) Sey-

izmirde ihtikar 
komisyonu 

Mal fiyatları ağustos 
başına göre tesbit edildi 

Jzmir, (Hususi) - Mm taka 
ticaret ınlidUrU, oda reisi, be
lediye reisi, emniyet ınüdtirü 
ve mtiddeiumumiden teşckktil 
eden ihtikQ.r komisyonu mun· 
tazam toplantılar yapmağa ka
rar vermiştir. Piyasada yapı _ 
lan ilk tetkiklere göre, İzmir. 
de her malın stokları mevcut
tur. Bilhassa gıda maddeleri 
stokları pek fazladır. Bazı i -
Hiçların stokları azsa da bun -
ların İstanbul piyasasından te 
mini mtiml\Un görillmUştiir. 

Bazı tüccarlar belediyeye 
davet edilerek kendileriyle 
görüşü im U~ ve sebepsiz fiyat 
tereffüline neden yer verdik _ 
!eri sornlmuştur. Cezayı müs _ 
telzem olan bu hareket önün
de, tUccarlar tabii fiyatlardan 
ayrılmıyacaklarını temin eY • 
lemi~lerdir. 

Fiyat kontrolU, her mal ti -
zerinde etiket bulundurmak 
suretiyle yapılacak ye şimdiki 
satışlar, ağustos ayı ortası sa. 
tışlarından daha fazla olmı _ 
yacaktır. Fiyat kontrollinü 
heled iye teşkilatı, ticaret mil
d Url UğU, emniyet mUdUrlUğU 
yaırncaktır. 

Kanun ve talimata aykırı ha 
reket e:lenlcr adliyece en ağır 
cezalara çarptırılacaklardır. 

Z.\ Yl - Fen Fakiillesinılen al_ 
clığıııı lıü\'iyct ciizclanııııı k:ı) lıet • 
tim. \ cnisini alacai(ıııııl:ın eskisi -
nin lıiikıııii ) oktur. 

Fe'n fukiillesi ri11cı:iye: ~ııbe.,irı _ 
tlr.ıı ıoss Sa:lı ,11wru11 

Z.\ Yl - 1:106/ 8 ski! numaralı li_ 
ınan cüztlnnııııı z:ı~i rlliııı. Ycni<,İ

ni ı;ıkaruc:ığıından eskisinin lıük _ 
mü ~oktur. 

.ıtclımel ltııas oıilıı ,1/i KOt,:CK 

JlcybelıaduLla sakin Sülc;Ü ııu,a-

ııın uk)·lıinizc a\·lığı 2:>0 lira nl:ı_ TELEFON : (3438) 
c-ak danı'' üzerine ikaınetııiıhınız 1 ızmirın en modern, en temız \'e an muntazam aıle 
ıııe\·lıul buhıııdııiiu ılııvctiyc z:ıhri- yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
na verilen şerhlc•n aıılıı5ılnıış oldu. 
ğundaıı ilfıncn ) :ıpıhın ıehli~:ıl:ı ra Pa!a~ırı fevkinde otel yoktur. 
rağmen ılıınışın:ıyn ~elmrıliğiniı - Banyolu. kalorüerli, müteaddit firıştrlı old~ğl! gi. 
ılcıı hakkınızda ~ıyııp k:ırarı Yrril- Ilı nefis yemekler veren lokantayı, pa.stahaneyı, ve kı. 
ıniş \e ılaYacı ı:ırnhnılan fö.ıesi k•1: :-aathaneyı havidir. 
ll·ıııe verilecek şahillcr cliıılenmck ' 
üzere dunışma 2!1-!l - !l:rn lariltiııc 

nıü,adir cum::ı ~liııii ~ani on ılünlc ı -
bırakılnıı~tıı·. l~bu ilan nc<>rinin ' 

~~:.:'~~ii1~~-~n~i~:~ ~ı~~~~~~: ~1ı;~ı~~k ei:: . - • • 

.. hesmi Da ırelerin Nazarı Dikkatıne: ~ ıııelliğiııiı takdirde vakıaları kn -
bul cimi~ :ıddolunarak dııı·ıı~ııı:ı~ ,ı 

k:ılıul cılilnıiyceeğiniz lcbliğ ııı:ı • 
kamına kaiııı olmak üzere ilf111 olıı. 
nur. 

a:ısn;;;ı 

J\urtal icra Mc11111rl11[iıwılu11: 
Bir borçt~ın dola) ı mnhcuz olup 

para)a çe\Tİ!mesinc karar verilen 
motörlü tlöı·t ayaklı bir JUğurıııa 

makinesi ve bir atlet ıııotörlli üç 
ka~ ı~lı kıyma makinesi ,.e Fiyat 
marka bir ınotör \ e bir adet sucuk 
dohlurına mnkincsi Ye nllı ~·aşla -
rııula bir kısnık 19- 9- 939 tarihi-
ııc ıııih:ıtlir sah giinii saat 15 den 
17 ye kad.ır Bostancı _ Küçük~ :ılı
da 12 • ·o. lu sucuk fabrikası önlin_ 

!\.:ığıl \'C L:ıhı nıalzcınesi tedariki hususunda uğradığımız nıuş 
ıdilôl tlolayısi) le ldiğıllarıınızı iı.l::ıreli kullanmak meclıuriretinde kal· 
dık. H:ıcimlerlınizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntolarla diı. 
ınek gibi tcıllıirlcre ba5 \'Urduk. Bu cürııledcn olnrnk şimdiye knd:ı• 
10 punto iizerindcn dizilmekte olan ilanları 15/9/1939 tarihinden iti" 
lı:ıren 8 punto ile dizmrğc karar Yerdik. 

Kurufotın küı;iilnıesinden dolayı ilfınl:lr hiç bir el\siğlığe m.1 111 

·:ılını~acak, yıılııız i~gal edeceği yer ,·e hacim kısulnıış olacnkıır. ıo 
pıınto ile 8 punto ııra sındaki nisbeti muhafaza için ilanlarııı beher 
~.uılinıindcn ~imdiye kaclar tatbik edilmekle olan tarifeden ynJnıı ıtı 
kuruş fazla iicret alınac:ıktır. 

Neıicc ilibariylc bir ililnın 10 punto üzerinden dizilmcsile .ıııı tı· 
c:ık ücret, aynı ihinın 8 punto ile dizilme inden alınacak ücretin 9)

111 

olacaktır. 

Elimizde olııııyan sclıeplerden dolayı vAkl 
•ii,.mclerini ı·ir:ı l'clcri1. 

bu değişikliği mazur 

de açık artırma ile s:ıtılacağııulan 
talip olanların o giin Ye o saatte o. ı 

ra<la hazır bulunacak olan mcınu - ••••••ı••·················••llJ ruııa müracaallcri ilfın olunur. 
(K. J. 215) 

ZA \'t - Maliye Yekalcti gayri -
ıııiilı::ıdiller işleri tasfiye Jıürosun -
dan alını~ olduj'.!ııın 27-6-93() in_ 
rih ve 1352 mükerrer nıınıar:ılı 

nıiiraca:ıt vesikamı zayi elliğiııı c-i- l 
helle bu kere yenisini alacağıııııl:ın 1 

eskisinin hüknıii olınaılığı ilan olu_ 
nur. l'. f,iifr.ryü: 

(K. f. 212) 

Z \ YI - Niiru~ kfığıclııııı, a-.krrlik 
1 

tezkeremi, .\r:ıbacılnr Cemiyetin _ 
den uldığıın lıihiyct nırakanıı ve 
kazanç vrrgi mnklı11zuımı z::ıyi el -
tim. Yenisini çık:ırac:ığınıılan eski
sinin hükmü :yoktur. 

Osma11 Ç.1CL.tr,L\' 

Z.\ Yl - 2203 sicil num:ıralı şo
för ehliyelnarneıni zayi eltim. Ye_ 
ııi~ini çıkar:ıcağııııdıın rskbinin 
hiikıııli yoktur. Lcitif 

( K. l. 213) 

Z.\ \'l - 9310/ 31 nıııııaralı ika -
ıııet lczkl'reıııi zayi ettim. Yeni ini 
çıknrae:ıj(ımdıın eskisinin lıükıııii 

yoktur. lfr11oıjl11 To:ko11<1rı111 Çcıt-
malırııescit 11okıış soJ.:cık 

numara 12 XiJ.:olıı !lise.fi 

Z;\ \' l - 931:i/31 nuıııar:ılı ik:ı _ 
ıııcl tezkeremi za) i eltim. Yenisini 
ı:ık,ır::ıcağınııl.ın rskisiııin hliknıii 

)Okllır. llc11otil11 To:l•oporarı Çal· 
mrılııııc.~cif .rnkal; 1111111cıru 
12 Elrni Wsı:li 

Resmi dairelerin nazarı dikkatine 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri bürosundan; 

Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eyliıl 
den itibaren ilanlı gazetelerden beher ilan için ancak iki.. 
şer tane verileceği Gautc 1darcha.nelerinden bildirilmi~ ol
makla alakadarlara arzolunur. 

Muhammen bedeli 3546 lira 50 kuruş olan kaynak işleri j 

2100 adet muhtelif eb'atta lambalı Forma kömürü, 2250 adet 
forma kömürü, 100 adet üstüvani kömürle 250 adet dairevi 
mür 29-9-1939 cuma günü saat (15) on beşte Haydarp 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 265 lira 99 kuruşluk muva.k 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muht 
zarflarını aynı gün saat (14) on dörde kadar komisyon reisl. ' 
ne vermeleri lazımdır. 

Bu iı;e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı 
maktadır. (7204) 

!kinci devreye Galatasaray
lılar takımlarında küçük bir 
değişiklik: yaparak çıktılar. 
Takımdan Salim çıkmıs. Yu. 
suf mUdafaaya alınmış sağ ha
fa Bedii solaçığa Scrafim geç
mişti. 

handa biiyiik barajın inşaatı 
devam etmektedir. GUnde 200 
amele çalışmaktadır. 70.000 
hektar araziyi sulayacak olan 
bu bilyi.l!~ barajın nazım ben -
dinin temel çukurlan kazıl _ 
maktadır. Yakın hir ı;ilnde te
mellcrcı beton dökülecektir. 

lstanbul Belediyesi · ilanları 
1 - Şartname ve lıstesi mucibince 27 kaıem muhtelif 

zeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli (2511) lira 
Düdükle beraber Şişli kale. 

sine inen Galata.saraylılar da. 
ha ilk dakikada soldan bir kor. 
ner kazandılar. Scrafimin gü. 
zcl bir şekilde çektiği korneri 
Şişli müdafaası iyi bir sekilde 
kurtardı. Bu devrede her iki 
takım da anlaşarak ve göre
rek oynadıklanndan oyun revk 
li bir~~-

• mel k~tb. ~ti kale. 
~ flW'ft bir Galatasanry hü
cumunda. Sat1hattin fevkalade 
güç bir pozisyonda arkası ka
leye d6nülı:: bir vaziyette enfeıs 

Diğer taraftan da sol kısrm _ 
cl.aki suların tahliyesi bitiril -
Ill!'k üzeredir. 

l!ohtif şirketi in!';aata kendi 
hesabına bir Tiirk mühendisi 
c:alıştırınakt<ıdır. 1 nşaatı hli -
kıimct namına kontrol eılen 1-
kl miihcndisimizlc bir fen ıne. 
murumuz da mevcut bulunu • 
yor. 

"' 

Hususi idare emekli ve öksüzlerinin eyliıl 939 üç aylıklarının 
verilmesine 11-9-939 gününden itiba ren baıılanılacağından ay. 
hk sahiplerinin istihkaklarını almak üzere Belediye merkez vez. 
nesine müracaatları. (7162) 

Üniversıte Rektörlüğünden · 
lnkılap tarihi ikmal imtihanı 21 Eyliıl perşembe saat 8 de 

konferans salonunda yapılacaktır. 
k!kcrlik ikmal imtihanları 21 eylulden. 15 birinciteşrine ka

dar yapılacaktır. (7175) 

(188.33) liradır. ti-
III - Eksiltme 15 IX 939 cuma günü saat 16,30 da I{ll • 

taşta levazım ,.e mübayaat şubesindeki alım komisyonunda f' 
pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçer, şubeden parf-• 
sız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat.tc ;.p 
7.5 giivenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmelerı 1 

olunur. (7076) 
~~~~~~~~~~~~~~__;~~--_.....,,y 

~AfltBT Af'IM Uf' 
BasılJığı yer: ı1 A.KJZ .Matbaası 

Umum Ne!ırivatJ idare edeJI: 
hakkı tank ws 


