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HALK GAZETES.1 

Varşova, Taarruzu Önledi 

Polon1adaki harp vaziyetine dair en son ha
berleri ve harp tebliğlerini sekizinci sayfa

mızda bulacaksmız. 

Fransız Kıtaları ilerliyorlar 
ve Alman Taarruzu Neticesiz Kaldı, Manş 

Şimal Denizlerinde Fransız ve. lngiliz ·Deniz 
Kuvvetleri Mayn Barajları T es·is Ettiler 

. 

Rusya Garp Hududu DA' ••••••••. dl 
lr'aınaca ADmaınyaya 

Boyunda ihtiyatları Karşso Haır.p no~ın Ettü 

•••••••••••••••• BUGÜNKÜ VAZİYET 

Silih Altına Alıyor 
Göring' e Cevap : 

Demokrasiler Hiç 
Bir. Şekilde Baş 

e 
"Zafere Kadar Harbe Devam Edeceğiz, Sulhün 
ilk Şart. Polonyayı Derhal Tahliye Etmektir 11 

Paris, 10 (Hususi) - Garp 
cephesinde, Almanlar, şiddetli 
mukabil hücumlara geçmişler, 
fakat bu taarruzlar akim kal-
mıştır. Fransız kuvvetleri iş

Fransız Başkumandanı G. Gamelln gal ettikleri mevkileri muhafa
za etmektedirler. Son günün 

. 'harekatı hakkında Havas ajan-
Uzu n sı şu tebliği veriyor: Harp 

Sürecektir 
Gece Sakin Geçti 

"Şark cephesinde, Varşovanın is
tikbalinin mevzuubahs olduğu zan

Y azan: M. Zekeriya SERTEL nedilen büyük meydan muharebesi-
nin başladığı anda, Rhin ve Moselle 

Harp, Hitlerlzm yıkılıncaya ka- cephesinde dünkü şiddetli çarpışma
dar devazn edecektir. 

Charnberlaln lardan sonra geceleyin bir nevi sü-
İngillzler bütün muharebeleri kunet müşahede edilmiştir. 
kaybederler, yalnız sonuncuyu l Bu sabahki tebliğ, düşmanın mu-
mutla.k kauuurlar. kabil taarruzlarını kaydetmekle ik-

Napoleon tüa ediyor ve vaziyetin değişmediği

A iman Hariciye Nazın Fon Rib
bentrop'un Londrada sefir bu. 

lunduğu zamandan itibaren Hitlere 
verdiği kanaat şuydu: 

"İngiltere Avrupa işleri yuzun -
den bir harbe girmez ve giremez.,, 

İngiliz Başvekili bütün nutukla. 
nnda Hitlerin bu kanaatinde aldan. 
dığmı isbata çalıştı. Hatta harbe ta
kaddüm eden hafta içinde Chamber
lain Hitlere gönderdiği mektuplarda 
bile en ziyade bu nokta üzerinde du-
ruyor, 

ni söylüyor. Demek ki Fransız kıta. 
atı zaptettikleri mevzileri Almanla
rın şiddetli mukabil hücumlarına 

rağmen muhafaza ediyorlar. 
Bu mukabil taarruzları bizzat ara

zinin mahiyeti kolaylaştırmıştır. Si
egfried hattının ileri mevzilerini te'j
kil eden birçok blockhauslar ve miis. 
tahkem sahra mevzilerinden başka· 
ca mukabil taarruzda bulunan ınüf
re'zeler bu sahada mebzulen mevcut 
kömür ocaklarında sığınaklar bulabi
liyorlar. 

Bu garp cephesinde cereyan et
mekte olan istihkam harbinin mahi-

yeti şark cephesinde cereyan etmek
te olan hareket harbi ile taban taba
na zıddır. Şarlc cephesindeki hareka
tın bariz vasfı Almanlar tarafından 
kütle halinde motörlü zırhlı fırkala
rın kullanılmasıdır. Polonyalılar da 
düşman kollannın cenahlarına süva
ri livalarile hücumlar yaparak mu
kabele ediyorlar." 

Almanlara Göre 

Diğer taraftan, Alman başkuman
danlığı, Garp cephesindeki harekat 
hakkında şu tebliği vermiştir· 

"Garp cephesinde Fransız öncü 
müfrezeleri ilk defa olarak hududu 
geçmişler ve garp istihkamlarımızm 
ilerisinde bulunan karakollarımızla 

müsademeye tutuşmuşlardır. Bir çok 
düşman öldürülmüş veya esir alın-
mıştır. · 

9 Eyltil gecesi İngiliz tayyareleri, 
Almanyanın şimal ve garp şehirleri
ne beyannameler atmıştır. Ubers
tedt civarında yere düşürülen bir 
tayyarenin mürettebatı esir edilmiş.. 
tir. 

Üç Fransız tayyaresi garp hudu • 
dunda ve Alman toprakları üzerine 
düşürülmüştür. Bombardımanlar ol
mamıştır.,, 

Belçika Topraklarında 

Almanya üzerine beyannameler a. 
tan İngiliz tayyarelerinden üçü, dö
nüşte Belçika üzerinden uçmuşlardır. 

(Devamı Sa: 4, Sü: 4) 
- Yanlış anlaşılmasın, diyor, İn. 

giltere Polonyaya karşı taahhüdünü 
tutacaktır. Ve icabederse elindeki 

HARP TEBLİGLERI :i~~=k~~'."'etlerl derhal:;1~te ge. ,................ ·--ı 
Buna rağmen Hitler şon dakika. . \3~.rls, 10 (A.A.). - 10 Eylfil sabah tebliği: Dtin Almanlar cephemizin birçok i 

ya kadar kanaatini değiştirmedi. l\ıiü-. : nokta~mda mu~bil ta~~ruzlarda bulunmuşlardır. •i 
iht t 1. 1 ! il' B k'll i Geceleyin vazıyet degışmemiştir. 

n e es un o an ng ız aşve ı • 

1 
1 

· b d f dah f l l d ~ Normal hava keşif hareketleri olmuştur. 
nın u e a a az a naz an ıgını 

~an I ve. 0 onya a. ır mı a: arazı • ketler kıtaatımız~ Sarre ile Vosges arasında ilerlemelere imkan vermiştir. Dilşman 
d p l d b' kt · . I Paris, 10 (A.A.) - 10 Eylfil tar ihli akşam. tebliği: Cephede bir takım hare- , 

ışga: .et_tıkte~ sonra 3l1pa~~~· su}~ i Moselle'in hemen şarkında Sierck'in şimali şarki mıntakasında bir taarruz hare- • 
teklüını İngıltereye kabd\~~\ıre\~. ! keti göstermiştir. Manche ve Şimal denizlerinin bazı mıntakalarında Frans~ ve J 
ni umdu. Onun için Hitle ~ilk ~'1f.- 1 İngiliz deniz kuvv.etl.~i ma~ın ~ar~j~arı !_esis etmişlerdi:· . ! 
ciefi harbi Polonyaya inhis e'ttir .. l ı 1ı~va kuvvetlerımızın keşıflerı btitün gun devam etmıştır. · I 

. I l-18181W••• ..... -·-·•••WA•1• ... n•1--•••11 ..... & .... 1N .. D..._.__. ...... ___ _ 

(Sonu Sa: •.!$ili 6) 

Şarli Cepllesinde 

MAREŞAL Göring, dünkü nutkunda, Polonyanın 

istilası tamamlandıktan sonra yetmiş fırkanın 

• garp cephesine naklolunacağını söylemekle, Al
manyanın Polonyaya karşı hiç olmazsa yetmiş 
fırkasını kullandığını itiraf etmİ§tİr. Bu da Po
lonya ordusunun ne kadar ağır bir yükle karşı. 
!aştığını göstermeğc kafidir Polonya ordusunun 
landığını göstermeğe kafidir. Polonya ordusunun 
bu müthiş taarruz karşsında hiçbir inhilale uğra
madan bütünlüğünü muhafaza ederek ricat et
mesi büyük bir muvaffakiyet sayılır. 

GEUÇİ ALMA..VLAR, Varşo,•anın sukutundan hah. 
sediyorlar. Fakat biitlin kaynaklar bunun öy
le kolay kolay başarılacak bir iş olmadığım 

söylemekte birleşiyor ve burada çok mühim mu
harebelerin ''tıku bulacağını anlatıyorlar. Mu. 
hakkak olan nokta Varşovanm büyük bir mu- • 
kavemete hazırlandığı ve Polonyalıların burada 
bütün an'anevi kahramanlıklarını göstermeğe 

azmettikleridir. Bugün Varşovadan hiçbir haı

ber gelmemiş olması da harbin burada bir dur
gunluk geçirmekte olduğuna delalet eder. 

Dİ(;ER TARAFTAN Almanların bütün yollan ve 
muhacir katarlarını miitemadiyen bombaladrk
lan haber verilmektedir. Alınanlar mühim bir 
sanayi şehri olan Lodzfu işgal ettiklerini bildi. 
riyorlarsa da haber teeyyiit etmemiştir. 

sini batırdığı gibi İngiliz zırhlıları da birkaç Al
man gemisi batırmışlardır. Fakat vaziyette hiç. 
bir fevkaladelik yoktur. İngilizler bir taraftan 
imparatorluk muvasalalarını emniyet altına al
nuşlar, diğer taraftan Alman ticaret gemilerinin 
faaliyetini tamamile felce uğratmışlardır. İngiliz
ler, Almanyaya harp malzemesi gitmemesi için 
kontrol merkezleri tesisine devam ediyorlar. 

(Buna ait haberler üçüncü sayfamızdadır.) 

Britanya imparatorluğu 

BRfTANYA imparatorluğu içinde Almanyaya harp 
ilan ctmiyen bir tek dominyon kalnıamıştır. Ka
nada bunların sonuncusu idi. Bu dominyonlarm 
mi.ihim sanayi ve mahsul merkezleri olduğu na. 
zarı dikkate alınırsa bunların harp devamınca 
İngiltereyi her bakımdan bcsliyccckleri derhal 
tavazzuh eder. Dominyonlar ile müstemlekelerin 
yeryüzüniin dörtte birini teşkil ettiklerine bakı
lırsa Almanyanın bütün Britanya imparatorluğu 
ile karşı karşıya geldiği derhal anlaşılır. Bu yilz
den İngiltere iiç sene uzıyacak harp kararını ko· 
laylıkla vermiş ve ona göre tedbirler almıştır. 

FRA.'l'IJSA ile Fransız imparatorluğu da Almanyaya 
karşı ayni vaziyette bulunmakta ve bu da Alınan. 
yanın harp çıkarmaktaki hcsapsızlığını tebarüz 
ettirmektedir. 
(Bu husustaki tafsilat sekizinci sayfamızdadır.) 

SGnuna Kadar Harp: 

ı 

ı 
i 

1 

ı 
1 : (Bu husustaki bütün tafsilat ve tebliğler 8 inci 

sayfamızdadır.) 

Garp Cephesinde 

ALMANLAR Fransız zırhlı otomobillerinin Alman 
toprağına girerek. Sigfrid hattına taaruz 
ettiklerini itiraf ediyorlar, fakat bu taaruzun 
püs1cü:rtüldüğünü _söylüyorlar. Son tebliğlere 

göre, bu cephedeki Fransız - Alman faaliyeti 
devam etmektedir. Alman1arın mukabil taar-

:MAREŞAL Göring, evvelki günkii nutkunda Po- J 
Ionya harbi bittikten sonra demokrasilerin na. t 
sıl olsa baş eğeceklerini söylemişti. Bug-ün, İn- + 
giliz Ye Fransız mahafil ve matbuatı bu sözii .J 
reddetmekte ve İngiltere ile Fransanın sonuna + 
kadar harp için harbe girdiklerini anlatmakta- ı 
dır. Sulhten bahsetmenin ilk şartı bütiin Polon
yanın derhal tahlisidir. 

DİÔER TARAFTAN, Sovyet hükumeti bir kmm $ 
ihtiyatları yeniden silah altına davete karar ver- $ 
miştir. Tass ajansının tebliğine göre, bunun se. $ 
bebi, Polonya • Almanya harbinin aldığı tehlikclı $ 
vaziyettir. Bu celp, Baltıktan Karadenize kaclar $ 
garp hudut mıntakalarında oturanları alakadar i 

ruzuna rağmen Fransızlar işgal ettikleri yerler
de tutunmuşlardır. 

Denizlerdeki Harp 

ALMAN tahtelbahirleri birkaç İngiliz ticaret gemi- etmektedir. .......................................................................................... 

Hariciye 
Vekilimiz 

Moskovaya 
Gidiyor 

Ankara, 10 (TAN Muhabi

ri bildiriyor) - Hariciye Ve
kilimiz Şükrü Saracoğlunun 

yakında Moıkovaya gideceği 

haber verilmektedir. Hareket 
tarihi henüz malfun olmadığı 

gibi, seyahatin nekadar süre

ceği de belli değildir. Ancak, 
bu ziyaret, Sovyet Hariciye 

Komiser Muavini Potemkinin 

Ankara ziyaretini iade mak
sadiyle yapılmaktadlJ'. 

EN SON DAKİKA 
Bilkreş, 10 (A. A.) - 11Hııvas,, : Romanya hüküume~i derh al y eni 

ihtiyat sınıflarını silah altına çağırmıya karar vermiştir. Bug ün bir 
milyon 100 bin askerin silah altında bulunduğu zannedılı~·or. 

Riga, 10 (A. A.) - Baltık devletleri Rusyada ihtiyatların silah al
tına çağmlmasını Polonyadaki askeri vaziyetin vahametleşmcsirı'? 

atfediyorlar. Hususiyle ki haber alındığına göre, Sovyct kıtaatı bil. 
hassa Polonya hududunda tahşit olunmaktadır. 

Buraya gelen haberlere nazaran Polonya hükumeti Lublinin ya
kında harp sahasına intikal edeceği düşüncesıle hükümct m erkezini 
Krecmienice'ye uakletmek tnsavvurundadır. 

Londra, 10 (Hususi) - Belçika ajansının bir tebliğine gö.::-c, milll 
müdafaa nezareti talim devresi için bir takım ihtiyatları siliıh altına 
çağırmıştır. 

Ingiltcre hükUmetl, Isviçrenin bitaraflık deklarasyonuna verdiği 
cevapta Isviçre bitaraflığı:::u muhafaza için icap eden bütün t edbir
leri aldığı müdetçe Ingilterenin de bu bitaraflığa riay0t edeceğini 
bildirmiştir. 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda h er gün en son da
kika gelen haberleri ver ecektir. Haber olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 

o ·:..f..•.ı;:; ., . 
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PENCEREMDEN 

Yaan: il. Tarhan TAN 

1711 de Osmanlı elçisi olarak 
Berline pden Giritli Resmi 

Alunet efendinin sefaretnamesinde 
Danziıe dair ıu satırlar var: 

Bir nehirden (Breslav) ıehrine vasıldı. 

11. 9 .. 939 

lzmirden 
ihracat 

Yapılacak 
Harp Sigortaları 

Yüzde On Yükseldi 

Oradan 1 g(lıMte Karakove (bacovie) nam 
Woe 1ıJ•pldı. Bu belde Sllezyaya milca
w hudut kalelerinden Lehlerin eski pa-
7itaht1.arı bir bi1yilk fehir olup Leh kral
Jarmm taç giydikleri ve öldüklerinde def-aot\mduıdarı mahal oldutundan gayri. bil- lzınir, 10 (Tan Muhabirinden) -
.,.ak bir ınıywı kenarında vAki olup bu ne- Amerika ve Holanda vapur kumpan. 
bit bu beldenin 78Jllftdan cereyan ve sar- yalarile ihracatçılarımız arasında ih-

bvnlarak birçok kasaba ve ldSJ'lerden ııaq maddelmimizin nakli için bir 
931ıııi!lrlır ve hAlA emart makarri olan ~UIBV (Varsovie) nam fehre utradıktan • anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya 

flmalde ve deniz kıJınnda halen Leh Dintll'lı Melemet, Slıaıi,'i yenerlı• Miilliyim, Rrıa Stro6f1fıı silıııtırqpr · nazaran bu kumpanyalar limanımıza 
_.ımJAdı:,etinin berren ve bahren (karadan haftada dört vapur tahsis etmektc-

denizden) maksiınl erzak ve mecm.al 1 D •• k •• G •• 1 dirler. 
llauet1 Afaklan (yani- en mOhiın ticaret Ç ., . 1 UD U ur eş er E y • Harp staortası fiyattan da bllhaaa 
k~~~a:m=a:anb~k)n=- ocugunun . rzurum OıU son bir haftada yükselmiştir. Bu si-
(VistW. nehrini kastediyor) Leh db'a- gortalar muhtelif nisbetlerde olarak 

~::r par!SS::-n. ~:: Ölüm_ ünden Çok Zevklı• Oldu Kırk .saate =~ 
2

Bu :ı::r~di~lya ~~:-
bqka bir cilmhur zaptında ile de o lan ~ ~ 2, Fransız limanlan 

Mbnhur dahi Leh devleti himayetinde ol- M 1 B b ı için ~ S. İngiliz JJmrlan ~ 
-:.:::===~~rRapp esu a a . nıyor yüzde4,5tur. 

Bu nlsbet Amerika için :J(lzde i.iç.. 
elçilile liyık görfip Prusya Dün birkaç kişi zabıtaya müracaat M .. U!yl D• 1 M h t Mola M h t İlk Poz treninin ~ atr.e- ten Jlzde .ena kadar yükselmiştir. 

Bilyflk lWedrik nezdine yoL ederek şöyle bir iddiada bulwımu1- UKI m, mar 1 e me ve ..... si münasebetile Nafia Vekili Chn-1 B11 mfktawın rizikoların son haddi 01 .. 
Resmi Ahmet efendi bu ima lardır: Gaip. T...._... Gürepnde lhtllaf Çıktl Ali Faat Cebesoy, uıuı JDUharrlrhıe dutu .ayteımiektedlr. 

lerle Damig telıriniıı ehemmi. Fatilıte Yekta efendi sokalmda 19 şunlan söylemiştir: Harp sigertasınm yükselmesi~ 
izah edemediibıi sanını, ola· numaralı evde oturan kunduraeı Dün Taksim stacllrıda profesyQnel gib"e§ müsabakaları "-Bu ayın beşinde ve aat 18~0 rine, ihracat mallan.mızın maliyet fi .. 

ld lstitrad ba,hfl ~tında da ıu Mustaf kızı 12 d H yri ıl da Poz treni Erzunun ; .... .--.. yatları .............. ttaı-dald alıcılar •ellhanl•n ytirütmektedir: anın yap a a ye yap dı. Sahada altı yedi bin kişilik bir seyirci kitlesi vardı. ......... ,,-4- ... ,............. -1 -

•Atdenlzln • birkaç gün evvel hastalanmış, dün İlk müsabaka, iki küçük pehlivan Bursalı Selim ile İstanbullu girmiştir. Bundan sonra bu hattan mal talebinden çok Deri gltmiye hat-
,. iskeleleri = .!~edikold··=-~ ~bari~: ölmüıtür. Mustafanın komşularının H d ld V Sel dakika d takviye edilmemiş olan pek cüzi bir tl kendi istihsal ettikleri bazı mad-

oua& ... ~ ~ • asan arasın a o u. e im üç · 10 saniye e tu""1a d 1-..ı de ı. .. ~ .. ten -1
-· b ı ınaı taraflarının da llıfesmerdam (Amster· iddiasına göre, Mustafa Hayriyeyi !l& kısmı kalır ki, bu da nihayet bu ay e-... -~ &U&Uya a~am11-

6mı), Bamberk (Hanıbourı> ve zikri tamam y;edi senedenberi dışarı çı- galip geldi. sonuna kadar bitecektir. BirinciteŞ- larclr. 
lebkeden Daiıiska (Dantzfg) iskeleleri Av- karmadığından kızcağız havasızlık. İkinci güreşi ~talcalı Recep • A· rtnhı 16 sından sonra ve Cümhuri- s-,,ıon nuıntaam 
~ı: ı;..~peı::cı:·~ k;~: ve ziyasızhktan ölmüştür. rabacı Mihmet yaptılar. Bu evvelce Fenerbah~e Du··n yet bayramından evvel bu hattm açıl .. .,erine IHıflaılı 
tm (Hindistaııdan ve Amerlkadan demek- Zabıta iddiayı nazan dikkate ala. yapılan müsabakanın revanşı idi. O- 3' ma törenini yapacatız. Bu münase- Barbbı patlaması ilıerfne bir haf-
tir) topan Portekiz, İngiliz, Felemenk ve rak cesedi morga kaldınlmıf, tahki- nar dakikadan iki devrelik müsaba- ·betle bu hat üzerinde çalıpnüta o- tada*lberi seferlerindeki intizamı ksy 
.ır muhtelif mlllet1er ıemnert 'bllA tekel- kata başlamıştır. kada berabere kaldılar. Süleyman iyeyi lan kıymetli mübencHı ve fen ille- bedea flemplon ekspresi İtalya, İaviç. 
Jlf ba Oç mahalle yanqıp Mesmerdam, Si d O . Ki I I Çanakkaleli Ahmet. Somalı Meh- murlarımızla işçilerimlzıiı muvaffa. re ve Fransa hudutlarmm açılması 
t.lı>an7a •e Françanın lima1 iskelesi, nema a f 1 y met giireşinde, Fethi lkl dakika 25 M VIA • ldyetll mesaisini bir daha -tekrar e- üzerine dün sabah aımtat saatinde :::k :~ vr:=~~!ıes~!r~ ve Yaralıyan Sarhoı saniyede tuşla kazandı. ag up Ettı derim. tehrlmlze gelmiftir. 
Ş. kayıttan anlatıbyor ki on se- Evvelki gece Karagümrükte Zafer Dinarlı İsmail • Urfalı Süleyman Süleymanfye klilb ·· .. 29 Şimendifer raylanaımn Erzuru- J>i1nki1 yolcular arasında mezunen -blel uuü Prmyaya giden dost sinemasında bir k-edınla iki erkelin arasın~ müsabakada da DüıQrlı yıl dönümü dün kutı:~.ncu ma kadar döpnmesi ve bunu müte- memleketine dönmekte olan İnden 

tlevtetln elçlal, J>aUia f9hrbd bıçakla alU' yaralanmalan ile neti- 11 dakikada tuşla galip f9ldi. , »~ D!!']~ ,Undi lokallerinde akip ilk lo~omotWmizbı Eı:zunim ls-
J,ddılblllin tabU iskelesi olank t81ll· eelenen bir v.aka obnuftUr. Sın ..-t ......... ~ 1 pt. ~ ~ ·~_ı..~· ftlr. 
c.;--.•-o-.ı.ıt p~ ~hltlffr phlr Karagüınrükte Derviş All mahal· Habet. K-. ~· - b'lilimtf ~:r,;y~c!e~til CIQ: Oaiit. • dôı!t.lelledenberl bü- Mlrala• ıumft.r_...&LM.....neramınlan 

• 
1 

. d ..J.. .. met güreştiler. Habefll nlumsu; ha- . ' \-~' ey • yük bir irade ve ae:im ile tatbik edi- -1 
5 ._._. ... .,.--

here tavır ediyordu. Bu ta- esın e oturan ve outluee boru fab- reket a tığından diskalifi e edildi manıyelilerin bu merasimine iştirak . . .. söyle.m1ftlr: 
kayıt bir buçuk asırda bir mille. rikasmda çalışan 20 yaşındaki Yaşar y p •. .. • Y · etmişlerdir. Seksen kişilik bi:r zi • l~n muhterem R:ısıcwn~urwnuzun •-~ sstıQlbarat nezaretinin 

1tqka bir milleti muayyen yer· evvelki akşam ıafer sinemasına git- Mula;yım • Strogol yafetten sonra Şehreminindeki stad. ş~endifer .~yaseti, en muhim hedef- teb~ #e, lilonyalılar çok mun 
olsan badi benli~içinde eri- miştlr. Biraz sarhoş olan Yaşa; etra- Rm Strogof. Mülayim müsabaka- lanna gidildi. tık karşıla§JDB M'atbu. ;~den bırme vasıl olmuş demek- Si pWl Clahllinde geri çekW. 

Hl .. lalUs Polonez görflnen Dan- yınca sinema sahibi Sami ite müda- halinde ve beraberlikle geçti. İkinci arasında oldu. Hakem AbduJJahın 1. Dığer taraftan Munakalit Veklle- bbul edecekleri sahamn ela 
»1111eeellılll de lsbat edıyor. Çtinldl fındald kadınlara lif atmağa başla- sının ilk on bet dikakiası bir itlşmeıat takımı ile Silleymaniye tekaütler! . . _ 1 y auuretle düşmanla katı mu~ 

1131 da ~e doban nlsbetinde hale etmek istemiş, bu ~n ara- devrede Rus midesine yedili bir dar. dareaindeld bu müaabaka çok güzel ti Devlet Demiry~llanna hattuı it- raJılllmı nazarı dikkate alırsak buna 
_..llD ıkllllıne'ktedh. Bununla be. larmda kavga çıkmıştır. Bir aralık beyi ileri sürerek müsabakayı terket- ·geçti. Bilhassa Süleymaıılyelller a- letme hazırlıklarını ,-ptırm~t memnma olmak llzım gelir. Çiinkil 

''hak,, denilea bdsl mefhumun ayni sinemada çalışan Hikmet ismin.. ti ve Müllyim galip ilin edildi. rasında bulunan eski futbolcillerf Ankaradan Erzurum& her •- IU P~ bu aayı!de evvelce elif. 
le temsillere ve teıneımmere raf. deki kadın da patronu ile beraber Df. l Mehmet S~ Orhanları, Arap Hüseyinlerl görmek 9·35 de hareket eden Uı;,.:!ci~~ manifl cklmt tebdtdt a.ltında bulunan 
beteri vlehma • derin köşele· kavgaya kanşınca Yaşar bıçakla Sa- ,..,. 1 

• büyük bir zevkti. Ve maç 5.3 Mat • tir. Bu tren, ertesi~ s:.a& sal ft IDl cenahlarmı kurtarmıt o-
Yllf8Cbima ve Pineaıidt hak. mı ve Hikmeti muhtelif yerlerinden Günün en güzel gilretf Dinarlı Meh- buatm galibiyeti ile neticelendi de ErzincaD8 Jrarm • m:· luyorlar.Varşova henüz düşmemiştir. 

er seç ayala kalkaeaima kana- a>h .. varalamı..+ır Bu esnada ---a- met .. Skariç arasındaki m~baka ol- Günün en mühim karpla•-aaı henüz kati olar~;,j,~~ .. ,. e .... _' Dilpntıf dahi olsa bu harbin kaybe-
vardır 5~ " <i• • ~ d B ·· ı...ı..- Amerika _"\ .. _. olınalda beraber a-Mau a~" ıaat ue- dildix.ı-... .ı-1A1- ..... kezi h" 

• gümrükte bahçıvanlık eden Hüsni1- U. u JDUSa.,..,a tit.Jn n a.... Fenerbahçe - Suleymaniye arasında _gid kflr Bö ~ oı.u:uuct etmez. aı.er u-

Mısır Askeri Heyeti 
Mısıra Glffl 

Bir mtiddet evvel, Kahire topçu 
ebl kumandanı Hüsnü Ezzeydi 

-.ıımn riyasetinde memleketiıpize 
Mısır askeri heyeti, buradaki 
lannı bitirmiş ·.re9Kahireye'dön 

•sttır. Maldm. olduğu üzere Mısır
heyet, Trakya maııevralannm soıı 

l!llllllUJlıı<la bulunmuş, şehrlmlzcleki 
korunma tecrübesini takip et. 

mütealaben Ankaraya gitmlfti. 
reisi, Aııbradan Kahireye 
diğer azuı da Esklşehirdekf 

phadelerini bitirdikten sonra teh 
dönmilf, evvelki gün de Toros 

81Drest ile Mısıra müteveccihen şeh
l'IDallzden aynlmıftır. 

nün kavgayı ayırmak istemesine si- re§i idi. Çok zevkli oldu. Her ild ta· oldu. San lAcivertliler genç eleman. f8 dolnı Z: A.nk ece · ry- lalmetleri zaptedildikten sonra da 
rıirlenen Ya .. r ona da birka,. darbe raf ta güzel o~ ,;isttınlk D1Dar, lardan müte19kkil bir kadro ile JU lelikle, ~ ktir B aihraetarashiı, d40, zafert kaanan milletler pek çoktuT. 

:r- ' Y ıı, ikinci d ntn iktnci dakika • · - - _ 42 saate iJ1ece . u c e ç e. . 
indirip kaçacağı sırada yetişen poli1- ~ on .sm ~kılde sahada gorundüler: miryolu yapılmadan Ankara ile Er- Netıcede Almanların harbi kaybe-
ler tarafından yakalanmıştır. Yaralı- da yarım tayyare oyupunu tatbi~ e- İrfan - Şevket, Orhan - Faruk, ZUl"UD1 arasındaki yolun müsait ıııev- decekleri muhakkaktır. Almanyada 
1ar cankurtaranla Cerrahpqa has- derek .hasmının sırtuu ,.atJı getirdi, Esat, Hayati - Rept, Semih, Melih, slmlerde asgari yirmi günde alındığı daha flıtıdiden açlık hüküm sürmlye 
tanesine ~lardır. v.e galip gefcU.. Viltret, Basri. batırlatıbxWdadır. başladı. Bundan başka davalannda 

Kuytldaa Bir Ceset Çık+. T elıinltifli • ~ Süle)'llıanlyeliler de tamamen Demiryollanmızda bugün tatbik ~h olma~alan da cak maneviyatları 
Dün Kartalda Rahman1ar denilen $on müsabaka Alman vmı Marn genç oyunculardan tefekkill etmlltf. dilmekte olan fiatlar, kilometreı: uzertnlie mueisir ola tır. . 

mahalde blr bostan kuyuauııda yqh ile Tekirdajlı Hüseyin arasında oldu. Hakem Adnan Akının ldareabıde o- arttık:Ça ucuzladıluıdan Erzuruma Diln gelen konvansiyonel trenı 
bJr kadm ce.ed1 bulunmu.+. ... M""'- Alman 1'0 kilo leli. 'fekirdax.h vaııın. yUıı 'bafladı. kadar alınacak bilet ü tl ..ı k i!e otuz Iraklı ile 10 talebe d"lha gel-

, ., .. ~. _ 6 -1 " ere e .. ~ ço _ 4_.1.. Bunlann anlatbA-... gö 
halli zabıtanın yaptığı tahkikat netf. da çocuk gibi kalıyordu. Buna raj- Daha ilk dakikada müsabaka zevk ucuz olacaktır. Devlet Demiryollan ""',_. • e~a re 
ces1ncle adının 0 ciTarda bahçıvan. men t'eklrdalh daJt.a bAkim gllreltl. il bir §ekil aldı. Çok sert oluyordrı bu hat üzerinde fiatlarm tesbitind harpten en ziyade telAp du'Jf'n İs -
lık yapan Hamiciiiı &JlDe&l 4& 18~- tkfucl devrenbi ba:tlaruıda Te~Mtal- :f'enerbahçelllerfn birbirini takip • • esas olacak Amilleri hazırlamakta~ vi.çredir. Hük1l.met mütemadiyen. be-
~ l'ama ~ ~ ıta. h bir kafa ko11a Alqıanı b~ ve den hü~ kesmek lçın Suley. dır. yatınameter neşrederek halkın ~-
dile etrafında zablta tahklkata de- bir o~ tatbik ~ Oha ~e$ ~er manlyeliler çok canlı çahşıyorlnrdı. lerhıl yatı,tırmağa çalışmakta, .;s • 

vam etmektedir. hal düdüğü çalarak Tekirdalhyı ga- Ve bu canlılık Fenerbahçe!flere gol Parazlt•r Has.tallklar viçreye gelen giden ecnebiler çok n-
llr Hllek4rllli li.P. ilin etti. AlmaD bU.- itıtf!. yapmak imklnmı bırakmıyordu. Ni- larıu .bir kontrole tabi tutulmaktadır • Encümenl1e Glrlyona 

Gazhçepnede Cami sakalında 28 Jüri lıeyeU de bu .plib1j'ed }a et- bayet sağdan bir hücumda top orta. 
numaralı dükkhda yatıp kalkan medt. Teldrdağlı tekrar sahaya liavet landı, Basri daha top· yere inmeden ~erkezi Nevyorkta ve umumi kA-

Oto111obH Kazalan Gazlıçepne lakelesi hamallan kese- edildi ise de gelmedi ve müsabaka 4- güiel bir vuruşla ilk Fenerbah tiplill de Holandada hulunan parazi. T A K Y 1 M ue H A YA 
vaııja kaldı. çe go- ter hastalıklarla mücadele encQmenl .., 

Şoför Mahmudun idaresindeki 5~ dan Sadık zabıtaya müracaatla, ev- -1 lünil' kaydetti. Birinci devre de Fe • ne iştirakimiz ldll h ti k .. 
ah hUIUlll otomobil Veznecı- velki gece yattığı yerin JdUdtni kınp nerbahçelilerin yaptıktan btı bir tek rarlaftınlmışt ve E erü eye ne; ıı:i 11 lylel 1939 
geçmen Ortaköy sakinlerin- içeri giren meçhul bir hırsızın, ken- Deniz Atlama famplpnlan golle upendi. murabba olar: n~=e N azat p A z A R T ı S 1 

55 yapnda HayJ.ka çarparak ba- disine ait 350, mezk4r iskele ha- GaletMara, ldübilntn 1939 senesi İkinci devre dalıa seri oldu. Dev. Tüzedil ·~ftlr ve . r ev GOD: ıo Rmr: 1'29 

Pı:lan ağır yaralamıştır. Yaralı m~ idare memuru Cemal pehll- deniz atlama filmpİyo~ nihayet re ortalanna doğru Fenerhler ikinci • ·!ram:' :S Rumi 135& 

~Tahpqa hastanesine kaldınlmış, vana aıt 1080 ki ceman 1430 lira ile bulmuı ve şu dereceler alınmıştır: gollerini de yaptılar. Süleymaniye Ufakta Tücccrrlann Recep; 27 Atustos: 29 :r ~~:;1;:':;afından idare o- 500 lira kıyme=~ eşyasının ça- :Atlamalarda 39,12 puvanıa '8di kalecist güzel bir oyunla bir kaç gole Bir ToplantlSI ::: 1~:, = !'::ı: 12
•
11 

hndığıııı iddia e. şt • birinci, Vehmet iklncl, Kemal Kasaz mini oldu, Devre sonlannda bir gol Yatlı: 20.02 _ :tmalk: 
1::!! 

467 numaralı otomobil Cadde- Yapılan tahkikat neticesinde Sa. üçüııcü. daha yapan FenerWer ~ 3 • 0 ga- Uşak 10 (A. A.) - Diin Ticaret 
_.ının,dan geçerken o civarda aş- dık'm paralan zimmetine geçirmek On metre kuleden atlamada da Su- libiyetle WtinD1er Odumcla kayaıakamın. riyasetinde - Hava Vaziyeti -

7apan Aliye çarparak muhtelif için böyle bir hllekhhla bapmduju at &rler 38. 70 puvanla btitnclllll, • bütiln t6cearlaiammia lftirakiyle bir YetllkGT meteoroloji istasyonundan ah-

~Jrinden tehlikeli 811Rtte ~arala- anlaşlmıştır. Polisin yaptıtı incele- Kemal Kalas lkimlli~ Kemal ki- ikinci Gece Magı toplantı yapılmıştır. nan m.ıamata g6re, hava yurdun Trakya 
• Yaralı Haydarpafa Niimune me brpsıııda suçunun meydana çık- tek üçüncülütü kazandılar. Bu toplantıda, lthalAt ve ihracat b61t..a ne Marmua havzaıanda eok bu-

._.aesine kaldırılmış, fOför tutul. hhnı gören Sadık, paralan sakla· Bu akşam Takılın stadında saat 21 tacirlerlmlzin mütalealan dinlene _ ıuw. Kandenls la7ılannda bulutlu, dller 

. 
Foçada Bir Cinayet 

l'oça, (Hususi) - Bağlararası kö
de rakı içen dört dslikanlıdan nal 

Cemal, kurşun yarası ile ölü bu
lllnı~Jtur. Hldise tahkik edilmekte-

maSI
-r-...,in Mustafa isliıinde birisine Tan KMpaıı Flaall de gece maçlannın ikincisi yapıla- rek h ........ en gelen -• f'-atlannın ~lplerd• açık pçmlt, rilzdrtar .ımaıı "'r -'- -~.. e,.,, .,, istikametten Ege denizinde k\tvveW esnrlt-
teslim ettiğini itiraf etmfıtfr. J:enerbahçe - Galatuaray arum- '-öl&A, Galatasaray - Şi§U kar.pla19- yübelmeal ve dahilde yettş• efYa. tır • 
Mustafanın evinde yapılan ara- da yapılac~ iki m~ için ıazetemı- caktır. İlk gecede ziya tertibatının iyi nın af8lıya düpnesi gibi tıususlann nan lstanbulda hava eok bulutlu ıee

mada bir yatak içinde 1120 lira bu.. zin ortaya koydutu Tan kupasının 1- atmaması maçın kanflk cerepmna önüne geçilmesi kar81"laştlnlmltur. mit. r1brdr flm.ali prklden saniyede 3-1 
lunmuftur Para sahibine iade edil- kinci maçı bu ayın ylnlil döııdün.re sebep olmuştu. Stadyom ldaresl bu Bu l§lerln nonxıal tekilde devamı metre lwıı:la emnlstlr. Saat 

14 de hava taz-

DÜJ, Sadık hakkında suç tasnll mad- Kadıköy Fenerbalıçe atadmda OJDa-~ daha birçok lbtbalar lllveal için de ticaret ocJası Pzndldewı icabe. :.: !:': :-;:u~=~~ 
desfnden takibata baf]anmıftır. nacaktır. wUlf tenibat alm1fbr. ien tedltirlerl..._..bulamnUtadlr. cfeı!Um•ntr. 
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(BUGÜN 1 

Polonyayı İlhak! 
Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

M a~şal Göring'in son nutkuna 
bakılırsa Alman~ anın bugün

kü hedefi. Polonyayı, olduğu gibi il
hak etmek, onu da Çckoslovakyanm 
akıbetine uğımtmaktır. Çünkü Al
man rnarc~ali, yakında bütün Po
lonya kaynaklarının Alman kaynak. 
larına katılacağını \'C o zaman bugün 
Almanyada hissolunan darlığın da 
bertaraf olacağını söylemi§, Lelıista
nın işi bittikten sonra da demokrasi
lerin teklif olunacak sulbü kabul 
etmekte pek gecikmiyeceklerini ila· 
,.e etmiştir. 

Halbuki harbin başladığı sırada 

Almanya tarafından yapılan neşri· 
yata göre Taksat, yalnız Almanya. 
nın şark hududunu tashih etmek, 
daha sonra harbin bittiğini ilan et
mekti. Anlaşılan Alman ordularının 
V.•histan dahilinde ilerlemek imka
nını bufi'Jlaları maksadı da değiştir· 
meğe kafi değildi. Şimdiki görünüse 
ve Alman mareşalinin anlatışına gi>
re eyhll ayı içinde bütün Polonya. 
nm istilası tamamlanacak, Polonya 
baştanbaşa Almanyaya ilhak edile
cek, ondan sonra da Almanya diğer 
cephelerle meşgul olacaktır. Yahut 
Alınan telakkisine göre İngiltere ile 
Fransa da bu emrivaki karşısında 

gcvşiyecek ve teklif olunan sulbü 
tarn!lçar kabul edeceklerdir. 

Bugünkü İngiliz ve Fransız mat
buatının şiddetle reddettiği şey, Po
lonyanm hayat ve me,·cudiyeti he
sabına sulh yapmakiır. Çünkü böyle 
bir sulh demokrasilerin Versaydan 
beter bir sulh imzalamalan ve Alınan 
tahakkümüne boyun eğmeleri de. 
mektir. ' 

İngiltere hükumeti, bu vaziyete 
derhal mukabelede bulundu ve har
bin iiç sene, hatta daha fazla uzaya~ 
cağmı nazan dikkate alarak tedbir 
aldığını ilan etti ve bütün askeri ve 
sivil hükumet d~lerinin, biittin 
müessese!eıin bu esasa göre hareket 
etmeleri için lazım gelen talimatı 

verdi. 
İngiltere hük{lmeti, bu . ekilde u

zun bir harp için tedbir almakla 
kalmıyarak, bütün imparatorluğun 

kaynaklarını da harbi kazanmak için 
seferber etmektedir.. Mesela Avus
tralya ile Kanada hem sanayii, hem 
mahsulatı bakımlarriıdan dünyanın 
en ileri verimli memleketlerinden. 
dir. Bunların ikisi de Almanyaya 
harp ilan etmiş ve İngiltereye her 
yardımda bulunmak için vaziyet al
ınışlardır. Cenubi Afrika da ayni şe
kilde hareket etmiş, imparatorluğun 
diğer ülkeleri de İngiltereye her tiir
lü yardımda bulunmak üzere faali
yete geçmişler, bütün Hindistan 
prensleri biltün kuvvetlerini İngit. 
terenin emrine amade bulundurduk
larını bildirmişlerdir. Sözün kısası 
dört yüz şu kadar milyonluk beşeri
yet Alrnanyaya harp ilan etmiştir ve 
İngilterenin zaferini temin için bü
tün varlığile çalışır.Rğa and içmiştir. 

Bu kadar geniş kaynaklardan isti
fade eden İngilterenin ilk vazifesi 
bunlarla olan muvasalasını emniyet 
altına almak ve açhğı muharebeyi 
buna göre idare etmektir. 

Bu yüzden İngiltere hükôınetinin 
harbi üç sene veya fazla devam 
edecek şekilde tedbir aldığını ilan 
etmesi ancak hakikati ifade eder ve 
bu hakikat her halde Almanyada d9-
rin düşünceler ve endişelerle karşı
lanır. 

Kaldı ki, Almanyanm siyaseti ve 
Mareşal Göring'in bitaraflan da hu
sumet hfSs'ile hareket ·ettirecek beya
natı, Polony~nın yakında ilhak edi. 
leceğini ifade etmek isteyen vaziyeti 
ise, onu günden güne zaaia uğrat
maktan başka bir şeye yaramaz. Hu
lasa Almanya, kolay kolay ilhak ede. 
miyeceği Polonyayı da ilhak etse da. 
hi harp devam edecek ve sonunda 
Polonya yeniden dirilecektir. 

Bu netice daha bugünden görül
mektedir. 

ltalyan Matbuatı 
'.Almanyaya Müzahir 

Londra, 10 (Hususi) - İtalyan 
matbuatı Göring'in nutkile meşgul 

olmaktadır. Gazeteler nutku tasvip 
etmekte ve Almanyanın tarafını il. 
tizam ederek, harpten Alınanyanın 

katiyen mesul olmıy:ı.cağını yazmak
tadırlar. 

TAN 3 

fi.EK 

Sulh Hakkındaki Göring'in 
Beyanatı 

Felemenk 
Peyniri 

Yazan: B. FELEK 

Reddediliyor 
Galiba vaziyet tebellür eder 
gibi oldu. 

- Evet! Hiç olmazsa iki lıarp 

cephesi teşekkül etti. 
- Biri Lehistan> öteki Alnıan)'a 

değil mi? 

1 

Son Nutkun Akisleri · Siddetli Deniz Harbi 
- Evet ama biz ona şark cephesi, 

ötekine garp cephesi diyoruz. 
- Doğrusunu istersen asıl muhn. 

rcbeler şark cephesinde oluyor. 
Garp cephesi biraz esrarengiz! 

1 

Almanların Abloka Norveç Sahillerinde 
Tehlikesi Karşısında lngilizler iki Alman 

- Zevahire bakımsa öyle. Leh -
ler Vistü1 nehrinin şarkına çekile
rek memleketi şimalden cenuba doğ
ru bölen ve alt kaidesi l\facar ve Ro
manya hudutları ile Karpatlara da. 
:yanan bir müdafaa hattı tesis etmek 
istiyorlar. 

Endişesi Arlıgor Vapuru Batırdılar 
- E,·et ama Varşovanın hali du

mandır. 

- Vistülün üzerinde olduğuna 

Londra, 10 (Hususi) - Bü- halkı bazı takyidata davet etmiştir 
tün gazeteler mareşal Görin- ki, bu da memleketin servetleri hak-

gın. Pol '. t'l" ta 1 kındaki sözlerinde ikna kuvvetı bı-' onya ısı ası maman-
rakmamıştır. Mareşalin petrolden, 

dıktan sonra, sulh yapılacağına madenlerden ve gıda maddeleri ara. 
dair sözlerini şiddetle reddede- sında mühim bir mevkii olan ycığdan 
rek İngiltere ile Fransanın Po- bahsetmeyişi nazarı dikkati ceibet -
lonya hesabına sulh yapm1ya- miştir. Et meselesinde dinleyicileri 

caklarını söylüyorlar. teselli etmek üzere yaptığı bazı lati

İngiltere hükumetinin harp rea
litelerini gözönünde tutarak asgari 

üç senelik bir uzun harbe hazırlan

mış olması da İngnterenin bu husus. 
taki azmine kaU bir delil olarak gös
terilmekte ve t!gilterenin harbi za -

fere kavuşturmadan bu kararından 

dönmiyeceği tebarüz ettirilmektedir. 

feler fena bir tesir bırakmı~tır. Dün 

akşamdanberi halkın zihninde iktI 
sadi abloka korkusu artmış~ır. 

Diğer cihetten Varşovanın zaptı. 
nın vaktinden evvel ilan edilmiş ol -

ması, Polonyadaki ilk muvaffakıyet
lerin man~vi tesirini azaltmıştır. E-

sasen Al~an radyoları artık bu me
seleden bahsetmemektedir. 

Londra 10 (A. A.) - İstih
barat nezaretinin bir tebllgin
de kaydedildiğine göre N 0rveç 
sahillerinde iki Alman vapuru 
batırılmıştır. Bunlar Baldur ve 
Vegasak ticaret gemileridir. Bi
ri Hamburg, diğeri Bremen li-
manında kayıtlıdır. - ·· 

Tebliğde umumi surette deniz va

ziyeti gözden geçirilmekte ve Alınan 

tahtelbahirlerinin şimdi daha geniş 

bir sahada faaU.yette bulundukları 

kaydedildikten sonra İngilizlerin bu 

denizaltı gemilerine durmadan taar

ruzda ve mukabil taarruzda bulun

dulcları ilave olunmaktadır. 
Paris Mahafilinde Almanyanın plB.nları hakkında Alman tahtelbahirleri tarafından 

Paris mahafili de ayni mütalea • 
tefsirlerde bulunan "Telegraf" gaze. batırılan İngiliz vapurları şunlardır: 

tesi, Almanyanın Polonyayı himaye. 
dadır. Bu mahafile göre, Al:nan pro-

sine almak için hudutlarını şarka 

doğru genişletmesi ihtimali bulun -

5.548 tonluk "Kennebec,, va,,uru. Bu \•a
purun mürettebatı imdat gemileri tarafın
dan kurtarılmıııtır. pagandasınm mütemadiyen Polonya 

harbinin süratle biteceğini ve bura. 
da Almanların kati zafer kazanacak-

5.550 tonluk "TwJnkleigh., vapuru. Bu 
duğunu yazmaktadır. vapurun mürettebatı Statendaeu isminde-

larını ileri sürdüğünü n bu zaferi 
müteakip sulhün yapılacağını soyli -
yerek halkı avutmak isteafkJerini, 

bununla da Alman ruhiyatını çok iyi 
tebarüz ettirdiklerini, faakt İngiltere 

Göringin nutkunun Al:nanyada ki Holanda transatlantiği tarafından kur-

bıraktığı akislerden bahseden Nieu- tarılmıştır. 
20.000 tonluk "War)\'ick,, vapuru. Bu 

vapur Ünion Castıe kumpanyasına aittir. 
İki tahtelbahir tarafından takip edildiği 
halde batırılamamış ve bugün İngiltereye 
dönmüştür. 

we Rotterdamsche Curant gazetesi, 

meraşalin İtalyadan bahsetmeyişinin 

Berlinde büyük dedikoduları mu-
ile Fransanın harbe sonuna kadar de. cip olduğunu kaydetmektedir, 
vam edeceklerini anlatıyorlar. 

Sonuna Kadar Mücadele 
. 

Londranm en yilksek 

tarafından anlatıldığına 

mahafili 

göre, Al. 
ma:r;ı.ya ile sulh müzakerelerı ancak, 

bütün Polonyanın tahliyesinden son

ra mümkündür. Başka hiç bir suret

le sulh mevzuubahs olamaz. 

Bu mahfillerde deniliyor ki: 

"İngiltere ve Frarisa, bugün, uzun 

ve çetin bir harbin başlangıcmtladır. 
Bu harp, ancak Hitlerizmin kati su

rette A.vrupadan sökülüp atılmasına 

lsviçrede Kanaat 

Zürih 10 (A. A.) - İsviçre radyo • 
su, mareşal Göringin nntkundaki 

meseıa "eğer elbise yapmak için men 
sucatı.mız bulunmıyacak olursa ban
yo mayolarnnızı giyeriz." Yahut: 

"Sabunumuz bulunmıyacak olursa 

sabunlanmaksızın yıkanırız." gibi 

latife yollu sözlerini iktibas etmek 
suretiyle kendisini dinleyenleri pek 
ziyade eğlendirmiştir. 

İsviçreli dinleyiciler, Almar. mil -

!etinden daha ziyade afaki olarak bu 

kadar devam edecektir. Bil' miitare. neşriyatı dinliyorlardı ve mareşalin 
ke veyahut yarım bir hal sureti, ka. ·ifadesinin pek o kadar ikna eder ma

tiyen bahis mevzuu olamaz. İngUte. :.ette olmadığına işaret etmişler -

re, arzu ettiği son hedefe varıncıya Bu sabah Zürihte herkes bunu 
kadar tam enerji ile mücadeleye az- söylemektedit. 
metmiştir. Bu harbin neticesi ancak 

Bunlardan maada Moss Hutchin-

son kumpanyasına ait "Chloris,, şi. 

lebi, dün Alman tahtelbahirleri ta

rafından takip edilmiş ise de şilep, 

cesaretle kendini müdafaa ederek 

kurtul.mağa muvaffak olmuştur. 

Denizlerde Kontrol 

İstihbarat nezaretinin diğer bir teb 
liğine göre, imparatorluk münakale 
yolları hiçbir ciddi entli~e karşısın
da bulunmamakla beraber, denizler
den düşman seyrisef9ininin tamami
le kaldırılması faaliyetine devam e
dilmektedir. Esasen açık denizde Al
man ticaret gem.ileri hiç kalmamıştır. 
Bunlardarı bazıları, İngiliz harp gemi 
leri tarafından müsadere olunınuŞ

tur. 

Baltık denizi tarafı müstesna ol
mak üzere, Almanyanın yabancı men 

harbin mesullerinin ceza görmesi o· 
lacaktır., , HADİSELERİN içvu·zu 

Ayni salahiyettar mahfiller. ef - • 

balarla olan münasebat.. taınamile 
katedilmiş bulunmaktadır. 

Denizleri kontrol eden devlete 
karşı muhasemata iştirak için, tica
ret gemile:-i için iki yol mevcuttur; 
Bu ticaret gemileri, korsan mahiye
tinde silahlanabilirler, ve yahut tel
sizle korsan gemilerine ve düşman 
denizaltı gemilerine haberler göndf:. 
rebilirler. Her iki vaziyette de bita
raf devletlerin, enternasyonal hukuk 
kaidelerine nazaran, bu gibi gemi
leri, kendi kara sularında ve yahut 
limanlarında ise, derhal müsadere et
meleri lazımdır. Düşman ticaret ge
mileri korsan gemilerinin ve yahut 
düşmanın denizaltıgemilerinl iaşesini 

temin için bitaraf limanlardan veya 
kara sularından açıklara da çıkabi
lirler. Bu takdirde ise bu gemiler, İn. 
giliz harp gemileri tarafından, takip 
olunacaktır. 

Cebelitarıkta kaçakçılığa mani 01-
mak için bir kontrol servisi ihdas e. 
dilmiştir. Ayni zamanda İskenderiye, 
Kolombo ve İngiliz Somalisinde a
raştırma servisleri işlemektedir. 

Ölümden Kurtulanlar 

Athenia vapuru kazasından kurtu
lup da sağ kalanlardan 237 kişi, Gal
vay'dan Glaskov'a gelmişlerdir. Bun
ların arasınıj- 13 Amerikalı, 29 Ka
nadalı ve birçok Polonyalı, Çek ve 
Alman vardır. Hepsi de bir otele 
yerleştirilmişlerdir. Gazeteler, üç 
genç Amerikalı kadın ile görüşmüş
lerdir. Bunlar, Kund Velson tarafın
dan kurtarılıp alınmadan evvel altı 

saat bir tahlisiye sandalının içinde 
kalmışlardır. 

Bunlardan birisi şöyle demiştir: 
"- Ben işin daha berbat olduğunu zan

nediyordum. Maama!ih kazadan kurtul
muş olanlardan bazılarının uğramış ol
dukları felaket daha ziyade ezici olmuş
tur. Bilhassa 12 yaşında bir Polonyalı kı
zın, facianın vukuu esnasında gemide ken
disile beraber bulunan annesinden ve üç 
erkek kardeşinden malümat alamadığın
dan dolayı derin bir bitkinlik içinde oldu
ğu misal olarak zikredilmektedir." 

Sovyet Gemileri için 

göre şehrin harp sahnesi olması içti
nabı gayrikabil bir zarurettir. Eski -
den orduları hükümdarlar idare eder 
lermiş. Bir hükumdar harpte ölür 
veya esir olursa ordunun diğer ak -
samı ne kadar sağlam kalmış olsa du 
harbi kaybedermiş. Bundan yarmt 
asır ev\'eline gelinceye kadar bir 
memleketin payitahtını zaptetmek 
te harpte onu yenmek manasına ge
lirdi. Likin bugün bu telakki tama. 
men değişmiştir. Onun için Varşo -
vanın işgaline bir ınüdafaa harbi za
ruretinden daha fazla ehcmmiy~t 

vermemelidir. Şüphesiz bu, Lehle
rin teessürünü ve maneviyatlarının 

bozulmasını mucip olabilir. Ama i~te 
buraya dikkat et! Asıl muharebeler 
senin dediğin gibi bu cephede değil 
öteki cephede olacaktır. 

- Fransızlar Zigfrit mi, ifrit 
mi nedir o Alman hatlarına taarruz 
etmişler ama kardeş hani masallar • 
daki gibi bir arpa boyu ya ilerlemiş. 
ler> ya ilerlememişler. 

- Tanklara karşı yapılmış bü -
tün kazık tarlaları, lağım dökiilmüş 
sahalar, gizli mitralyözler ve toplar, 
betondan yeraltı tabyalarından mii
rekkep olan bu modern müdafaa hat. 
ları umumi harpte siper zapteder gi. 
bi el bombası, süngü, ateş makineli 
gibi şeylerle yirmi dört saatlik bir 
taarruz sonunda zaptedilemiyerek 
kadar sağlam, derin ve çetindir. O
nun için Fransızların ilerleyişini a· 
ğır bulmamalısın! 

- E, Alınanlar, buna kar~ı bir 
şey yapmıyorlar mı? 

- Bir kere işi hulasa edelim. 
Fransızların Majino hattı ile Alman. 
Iarın Zigfrid hattı arasında insan 
girmeyen, gayri meskun bir saha 
var. Fransızlar burayı işgal ettiler. 
Asıl Zlgfrid hattını daha kurcalama. 
dılar. Almanlar buna mukabil o ci
varda bazı köprü, yol ve rayları tah
rip etti. Abnao maliimata göre şark 
cephesinden, yani Lehistandan da 
bu cepheye altı fırka Alman askeri 
çekmişler. 

- Hepsi güzel; lakin Polonyanın 
hali de pek parlak değil! 

Tass ajansının Moskovadan bildir
diğine göre, harp vaziyeti dolayısile, 
Sovyet hükumeti, Sovyet gemilerini 
muharip tarafların istemiyerek yapa- yor. 
bilecekleri tecavüzlere karşı koru. - Demek sonu iyi olacak diyor-

- Ona şüphe yok! Ona şüphe 

yok! Harp ilk ateşini Polon~ ada 
yaktığı için tabü hayli güçliik çeki. 

1 mak için ve Sovyet ticaret gemileri. sun! 

1 

nin aidiyetinin anlaşılmasını kolay. - Hesaplar böyle gösteriyor. 
!aştırmak arzusu ile 5 eyllılde bazı Zaten daha Avrupada oynanmamış 
kararlar almıştır. Bu kararlara göre, kağıtlar var. 

ı askeri gemiler ile dahiliye komiserli- - İtalya mı? 
ğine merbut hudut kıtaları gemileri - Evet birisi İtah•a! İtalya, hitn-

kan umumiyeyi zamansız bazı nik -

binliklere karşı da müteyakkız dav -

ranmağa davet etmektedir. Bugünkü 1 

harp, belki de iki sene sürebllecektir. j 
Üçüncü Rayh'ın çabucak yıkılacağını 

nazan dikkate almak, tehlikeli olabi-1 
lir. Üçüncü Rayh'ı silahla yenmek J 

ve mücadeleyi çok sıkı bir surette 1 

devam ettirmek icabeyliye~ektir. 1 

Mareşal Göringin, Yugoslavya ve Romanyaya bitaraflıklrı
rmı tam ola1'8k muhafaza etmeleri hakkında yaptığı ihtar 
- ıruiptir - en ziyade Macaristanda endişe uyandırmıştır. 

Çünkü, son zamanlaı-d~ Peşte iizerindeki Alman tazyıkı göze 
görünür bir t:ırz~a artmr~ ve Bcrlinin Macaristan hakkındaki 
niyetleri daha fazla vuzuh peyda etmiştir. Nitekim, Ribbentrop 
iki gün evvel Marar hariciye nazınıu acele Berline davet et
miştir. Kont Csaky, henüz dönmediği gibi, oradaki temasları 
hakkında da bir şey öğrenilememiştir. 

* 

1 

hariç olmak üzere, Sovyetler birliği- rafhğmı ilan ederek ticaret genıile -
ne ait bütün gemilerin aidiyetinin rine serbesti verdikten sonra İngili:r. 

1 
nl l · · b mil k sefiri ikidir hariciye nazırı ile uzun. a aşı ması ıçın, u ge er, gere 

1 
sancak gerek iskele tarafında güverte ea göı·üşmeler yaptı. 

Dövizimiz şu olmalıdır: 

"Harbi isteyenlere karşı, hiç bir 

uzlaşma düşünmeden. kavt ve şart
sız harp edeceğiz.,, 

Almanyada Endi§e 

Amsterdama gelen haberlere gö. 
re mareşal Göringin nutku, Alınan 

milleti üzerinde müsait bir tesır hu. 
sule getirmemiştir. Bilhassa nutku 

dinleyenler halkın ecnebi radyoları
nı dinlememesi için ileri sürülen so 
bebi, pek zayıf bulmuşlardır. 

Diğer cihetten mareşal, Alırıan • 
yanın servetlerini saydıktan sonra 

• 

• 

'.Almanyanın Polonyayı istilaya başladığından itibaren, 
Bohemyada birtakım huzurıuzluklar ba,göstermiştiT. 

Bunun üzerine Alman makamları, bilhaısa bu mıntakada 
ço~ fiddetli tedbirler almışlardır. Bu arada 500 kadar 
Çek tevkil eJilmistir. 

* 
İngiliz tayya..releri, iki gün evvel Almanya üzerinde t1ç • 

tukları !ar11da, Berlinde alarm işareti verilmiş ve halk dehşetli 
bir korku içerisinde sığınaklara girmiştir. Bir Holanda gazete
sinin verdiği malUınata göre, tayyarelerin yalmz propaganda 
risaleleri attığı görülünce, ortalıkta sükfuıet hasıl olmuş ve 
herkes, bu risalelerin bombalara müraccah olduğunu söyle. 
miştir. 

, uzunluğunca beyaz zemin üzerinE> - Tabii havadan sudan görüş • 
Sovyetler birliği devlet bayrağını bıt memişlerdir. 
bayrağın altına da siyah harflerle U. - Zannederim. Bir kere bu :kozu 

j S. S. R. harflerini rcsmedeceklerdir kimin ~·nı~·arağ'ını kestirmek ge
l Güvertenin üzerinde kaptan köprü- rektir. Çünkü İtal~·anın hitarafhğı 

1 

sünün arkasında 3 numaralı ambarın Almanyaya erzak ve mabeme nakJi
kapağına da Sovyet devlet bayıağı ne yarayan bir abloka gediği de ola. 

ı 
ve bayrağın altına beyaz hıırflerle bilir! 
U. S. S. R. harfleri çizilecektir. Ge-· Sonra Rusya? 

1 celeyin, prova direği ucunda altalta, - Ya? O da mı var? 
ı yeşil, kırmızı, yeşil üç ışık yakılacak.. 
tır. 

Bu işaretleri taşımtyan gemilerin 
Sovyet limanlarından çıkmalarına 

müsaade edilmiyecektir. Bu işaretler 
yabancı hükumetlere de bildirilmiş. 
tir. 

- Tabii! Almanlar, Lehistanr gc. 
çip Rus hududuna dayanırsa zannet
mem ki; şimal komşumuzun bu ya. 
kınlık pek hoşuna gitsin. 

Üçüncüsü de şu: Almanlar B~J _ 
çika \ıe Fransa hududundaki hazt 

(L1ltfen sayfayı çeviriniz) 
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Rusya Garp Hududu 
Boyunda ihtiyatları 
Silah Altına Alıyor 

(Başı 1 incide) t sevkedilmişlerdir. Bu bir ihtiyat ted
Brükselden gelen bir telgrafta; şu biridir. 
malümat veriliyor: 1 Diğer taraftan harp zamanında, 

"İngiliz tayyarelerindcn ikisi, BeL sermaye ihracatını, döviz ihracatını , 
çika tayyareleri tarafından takip e- ve altın ticaretini tanzım ve bazı hal. 
dilmiş ve biri derhal yere inmiştir. lerde meneden kararname, bugün res 
İçinde bulunan 5 İngiliz tayyareci, mi gazete ile neşredilmiştir. 
derhal tevkif edilmiştir. Bu tayyare, Yeni Fransız harp kabinesinin kim 
büyük 'çapta bir bombardıman tay. lerden teşekkül edeceği belki yarın 
yaresi olup Almanyada atılacak olan belli olacaktır. 
propaganda kağıtlarını hamil bulun- Öyle anlaşılıyor ki, Daladier, kabi-

makta idi. ne arkadaşlarından ekserisini muha-
İkinci İngiliz tayyaresi, Belçikalı- faza edecek ve bunlara bilgileri ve 

ların avcı tayyareleri tarafından 

Harp Uzun 
Sürecektir 

Fran61zlann Majino hathnda tanklara karşı vücude getirdikleri manialar Fransa _ Belçika hududuna 6 kilo- karakterleri tecrübe edilmiş zevat 
metrede kain Maubeuge yakınında ilhak eyliyecektir. 

(Ba~ı 1 incide) 
mek, garp cephesine sirayet etrirme
mekti. Ezcümle İtalyanın şimdilik 
yardımına ihtiyacı olmadığını söyli
yerek onu harbe sokmadı, lngıltere 
ve Fransaya garpte hiç bir taarruz 
hareketine girişmek niyetinde olma
dığı hakkında teminat verdi. Hatta 
garptaki Holanda, Belçika, ve Dani
marka gibi küçük devletlere garanti 
verdi. Maksadı İngiltereye, yalnız 
Polonyada istediklerini elde etmekle 
iktifa edeceği kanaatini vermek, ve 
harbin umumileşmesine manı olmak. 
tı. Alman orduları Polonyada tayin 
edilen hedeflerine varınca Mussoli
ni ortaya atılıp bir sulh ve bir anlaş. 
ma teklifi yapacaktı. 

Fakat Hitler bu defa bütün he. 
saplarında aldandı. Evvela İn

giltere Polonyaya vaadini tuttu ve 
harbe girdi. Garp Cephesinde Bir 

Taarruz Harbi 
Yapılabilir mi? 

yakalanmıştır. 

Belçika tayyareleri, İngiliz tayya· 
resini yere inmiye mecbur etmek için 
ışık veren obüsler atmışlardır. 

İngiliz tayyaresi, taarru:ra uğradı
ğını zannederek ve tayyarelerin Bel
çika tayyareleri olduğunun farkına 
varmıyarak ateş açmış ve Belçika tay 
yarelerinden birini düşi.irmüştür. İki 
Belçikalı pilot, paraştitlerle atılıya. 
rak kendilerini kurtarmışlardır. Bun 
lardan birisi hafifçe yaralıdır. 

Üçüncü İngiliz tayyaresi, Maube
uge istikametinde gözden kaybolmuş 
tur. 

Bu suretle tadilata uğrıyacak ka
bine evvelce parlamento tarafından 
verilmiş olan tam salahiyetleri mu -
hafaza edecek ve mutat kabine prog
ramını okumak için parlamentonun 
davetine lüzum kalmıyacaktır. 

Başvekil ve Harbiye Nazırı Dala
dier, bu akşam saat 18 de Polonya 
büyük elçisini kabul etmiştir. 

* 
Versailles, 10 (A.A.) - Allgemeine 

Zeitung gazetesinin Paris muhabiri 

olup Fransadan belli olmıyan bir ye. 
re giden Kreimerin evinde yapılan 
taharriyat esnasında polis, bir takım 

vesikalar arasında bir de tunçtan bir 
plaka bulmuştur. Bu plakanın üze. 

Saniyen harbi Polonya cephesine 
inhisar ettirmek mümkün olmadı. 

Fransız ordusu garp cephesınde, in. 
giliz donanması denizlerde faaliyete 
geçti. 

Mussolini bitaraflığı pek beğendi 

ve bu rolünde devam etmiye karar 
verdi. 

İngiliz Başvekili Hitlere gönderdi
ği 22 Ağustos 939 tarıhli mektubun
da diyor ki: 

"Size şu kanaatimi tekrar etmek 
isterim ki milletlerimiz arasında 

başlayacak harp beşeriyetin başına 

gelebilecek felaketlerin en fedi ola. 
caktır. Ve bir defa başladıktan son
ra, müteaddit cephelerden birinde 
bir muvaffakıyet elde edilse bile. 
harbin kısa bir zamanda biteceğini 

zannetmek tehlikeli bir hayalden 
başka bir şey değildir.,, 

(Ylizbaşı Liddell Hart, büyük 
Britanyanın en büyük askeri mü
tehassıslarından biri olarak tanın
mıştır. Senelerdenberi, "Times" 
ıazetesinin askeri münekkitliğini 

yapan bu zat, şimdi: "Büyük Bri• 
tanyanın müdafaası" isinıli bir ki
tap neşretmiştir. Garp cephesinde 
harkatın başladığı bugünlerde, 
Liddell Hartın kaleminden çıkmış 
olan aşağıdaki yazının hususi bir 
kıymeti ve ehemmiyeti mevcut • 
tur.) 

B üyük milletlerin ar:a pren • 
sipleri, daima, muhatabın 

bütün muharebe ve mukavemet 
kudretlerini kökünden harap ede. 
bilcek kadar kuvvetli bir taarruz 
kabiliyetine sahip bulunmaktır. 

Bu itibarla, onların orduları pren
sip edinilen büyük harekP.tlere ka. 
biliyetli şekilde hazırlanmış, üste
lik de, düşmanın tasavvur edemi. 
yeceği derecede hareketli bir hale 
sokulmuştur. 

Nitekim Alman askeri sistemi 
de, adına "Blitzkrieg" denilen 
"yıldırım harbi" yapmak esası Ü

zerine kurulmuştur. Daha bir kaç 
sene evvel, İtalyan büyük askeri 
mütehassısları da: "Siper harbi ar
tık tarihe karışmıştır!" demi~ler. 
dl ~ 

Zira, ağır tankların, ve diğer 
.türatli harp vasıtalarının yapacağı 
ilk sıkı taarruz, uzun zamanda 
hazırlanmış olan siperleri dümdüz 
edip bırakacaktır. Bu suretle açık
ta dövüşmek mecburiyetinde kala. 
cak olan rakibin yeni siperler 
kazmasına fırsat vermemek için, 
seri ve sıkı tank hücumları devam 
ettirilecektir. Vakıa, İtalyanlar İs
panyol harbinin tecrübelninden 
sonra, biraz sukutu hayale uğra

mışlar, ve askeri kadrolarında de. 
ğişiklik yapmışlarsa da, esas pren
siplerini değiştirmiş değillerdir. 

Jehirlerin sivil ahalisini çıkanyorlar. I 
Ezcümle Karlsrohe, Sarbruch, ı 
Ahen gibi, sonra Fransızların Zig -
frit hattana yaptıkları taarruzun bir 
gösteriş olduğunu, asıl taarruzun 
başka bir yerden yapılacağını söyli -
yenler de var •. 

- Meseli: 
- Meselayı bırak! Sen hiç Fele· 

menk peyniri yedin mi? 
- Hani şu ii;eri kırmızı içi sarı 

yuvarlak peynir mi? 
- Evet! 
- Pek severim, hoşuma gid~r. 
- İngilizler de bu peyniri pek 

se\·~rler. O kadar ki, bizzat Holan • 
daya gidip alacak kadar severler. 

- O da nesi? 
- Slo\'akyadan Lehistana giren 

Alman ordusu Macar hududunda .İ

ken, Macar hariciye nazırı Berline 
gitti. 

- Belki Macar salamı satmak i
çindir. 

- Olabilir, Almanlar bu sucuğu 
pek se\·erler. 

Yazan: Liddel Hart 
( lngilterenin En Büyük Askeri Mütehauııı) 

Yaptıkları sadece, ufak tefek tas. 
hihlerden ibarettir. 

İspanyol harbinin ilerlediği sı. 

ralarda, Sovyetler de, prensipleri
ni şu cümlelerle hulasa etmişlr:rdi: 

"- Bize kabul ettirilecek olan 
bir muharebede gayemiz, nfüai za. 
:feri elde etmek için düşmanı bü -
tün cephe üstünde, ve cephenin 
bütün derinliğinde ani ve kati ola. 
rak imha etmektir!" 

Şu halde, 1914 senesinin ya. 
vaş yavaş tazyık eden sılin

diri yerine, 1939 senesinde ' 'moto. 
rize olmuş çığ'' sistemi kaim ol
muştur. 

Zaten taarruzun meziyetlerini 
müdafaa için fazla söz söylemtye 
lüzum yoktur: Düşman ancak ta • 
arruzla yenilir, veya teslirn olma. 
ğa mecbur edilir. Taarruzun fazi
letlerinden birisi de. evvela karar 
vermek, ve hattı hareket tayin et • 
mek hususunun mütearrıza ait 
olmasıdır. Üstelik bir taarruz es -
nasında, mütearrız ordu, yaptığı 

şiddetli taarruzla mütenasip zafer. 
ler kazandıkça, askerin kuvvei 
maneviyesi de yükselir. 

Maamafih taarruz, en yıpratıcı 

muharebedir. Ve gösterilen feda • 
karlıklarla mütenasip semere ver
mediği takdirde, mütearrız ordu. 
yu ve milleti fevkaljde y1pratır. 

Eğer dünya harb tarihi karış
tırılırsa görülür ki, yapılmış olan 
taarruzlar çoktur. Fakat bunların 
muvaffakıyetle neticeler-dirfü:bil. 
miş olanları mahduttur. Taarru • 
zun muvaffakıyetle neticel~nmesi - ' ya mutearrızın, techizat ba'.tımın • 
dan çok üstün olmasına, yahut da 
müdafiin kuvvei manevlyeden ta~ 
mamen mahrum bulunmasına bağ-
lıdır. · 

Hatta Umumi Harpte, faikiyeti 
adediye bire karşı ı.iç olmadıkça, 
taarruzda muvaffakıyet hasıl ola
mıyordu. 41Müdafaa için müdafaa,, 
sistemine ve fikrine muhalif dav
ranan askeri mütehassıslar, iddia. 
larını, 1870 muharebesmin tecrü
belerile isbata çalışmaktadırlar. 

Bu muharebede, Fransızlar, si. 
lahlarına ve bilhassa, o tarihte or
taya yeni çıkarılmış olan iğneli tü
feklerine, güvenerek, müdafaa va. 
ziyetinde kalmayı tercih etmişler 
ve bu suretle de dü~manı yıprata. 
caklarını sanmışlardı Bu zan, sa
hiplerinin görüş isabetine delil o
lamaz. Kaldı ki, bugün silahlar çok 
tekamül etmiştir. Ve 193~ yılının 
silahları, 1914 silahlarına hiç ben
zemez! 

B ugünün şartlan içinde, Fran
sa ve İngiltere için garpta 

bir taarruz yapmak hayli güçtür. 

Bunu, çok basit bir hesapla isbat 
mümkündür. Harekat başladığı za
man, Fransa ve İngiltere, Alman
vaııın karşısına ancak 60, veya 70 
fırka asker çıkarabilir. 

Hiçbir kumandan, eldeki bu 
kuvvetle, merkezi sıklet ittihaz e. 
deceği herhangi bir notada bile 
muzafferiyeti temin edici faikiye. 
te sahip olabileceğini umamaz. Ve 
bu şekilde bir hareket, milli bir 
felaket olur. Kaldı ki, İngilizlere, 
ve Fransızlara Lehisıan, Romanya 
ve Rusya da iltihak etse dahi, on
ların karşısına şarkta daha fazla 
asker çıkarmak mecburiyetinde 
kalacak olan Almanyanın garba 
artacak kuvvetleri, böyle bir taar
ruza hayli müddet mukavemet e
debilir. 

Maama!ih, bize düşen iş, şarkta
ki müttefiklerimizin üzerine bi. 
nen ağır Alman yükünü, garpta 
yapacağımız hareketlerle müm
kün mertebe hafifletmenin çarele
rini araştırmaktır. 

Binaenaleyh, tercih edilmesi la
zım gelen usul, mevzii ve yıpratı
cı taarruzlar yaparak, müdafaada 
kalmaktır. Bunu başarabilmenin 

çareleri de şunlardır: 

1 - Asıl düşman cephesinin 
zayıf taraflarına, iyi hazırlanmış 

ani hücumlar yapmak. 

2 - Düşmanın muvasala yolla.. 
rını kesmiye çalışmak ve istirahat 
halinde avlanacak düşman kuv
vetleri üzerine mitralyöz ve top a
teşleri teksif etmek, havadan da 
bombalamak. 

3 - Düşmanı tecrit etmek için, 
deniz kuvvetlerinden istüade et
mek. 

4 - Havadan ve denizden ya
pılacak şiddetli bombardımanlar. 

la, düşmanın cephe harekatını, ve 
iç hayatını altüst etmek. 

Müdafaada kalmak, ruhi bir ta
arruz sayılır ki, bu sayede, düşma
nın maneviyatını tahrip imkanına 
kavuşulmuş olur. 

Şimdi, eskiden meslekten yetiş
me orduların yerine, ordulaşmış 
milletler kaim olmuştur. Binaepa
leyh, milletlerin, kendilerini idare 
edenlerin haklı davalar uğrunda 

harp kabul ettiklerine inandırıL 

maları lazımdır. Bir millet, bir or
du gibi yeknasak değildir. Başka 

başka unsurlardan mürekkeptir. 
Binaenaleyh. manevi sarsılış tehli
kesine, profesyonel bir ordudan 
daha fazla maruzdur. 

Bir taarruz harbi, bir milletin 
maneviyatını yıkmaz, bilakis tak
viye eder. Fakat üzun bir müda
faa harbi, milletin iradesini her
gün biraz daha sarsar. Eğer bir ta
arruza taarruzla mukabele olunur-

Bu hadise, Belçikada büyük bir ga
leyan tevlit etmiştir. Mamaafih efka
rı umumiye, Belçika hava kuvvetle. 
rinin enerjik hareketlerinden ve İn
giltere hükumetinin bu yanlışlığı der 
hal ve kendiliğinden kabul ve teslim 
ederek Brüksel sefirini Belçika hü. 
kumetine tarziye ve bu nevi hadise
lerin istikbalde tekernir etmemesi i
çin icap eden tedbirlerin alınacağı
na dair teminat itasına memur etme. 
sinden dolayı memnundur. İngiliz se
firi B. Robert Olive, Belçikalı tay. 
yarecilerin yaralanmasından dolayı 
derin teessürlerini bildirmiş ve hü
kumeti namına bütün masarüi tedi
ye teklifinde bulunmuştur.,. 

* Stokholmden bildirildiğine göre, 
evvelki giı.n de bir Alman tayyaresi, 
İsveç kara suları üzerinden t:cnup !>a
hiline doğru uçmuştur. 

Diğer taraftan İngilterenin Stok
holm elçisi :Manson, İsveç Hariciye 
Nazırı Sandlere İngiliz hükümeti a
dına bir nota tevdi etmiş ve İsveçin 
bitaraflığına Almanya tarafından hür 
met edildiği müddetçe İngilterenin 
de hürmet eyliyeceğini bildirmiştir. 

Büyük FelCiket Önünde 

Londrada çıkan Sunday Pictoral 
gazetesinin salahiyettar bir memba. 
dan öğrenerek verdiği bir habere gö
re, Kayzer, Doorn şatosundan Hit
lere, kendi yaveri Baron Müller va
sıtasile bir mesaj göndermiştir. Bu 
mesaj ezcümle şöyle demektedir: 

"~ugün siz, 1918 felaketinden 

Çok daha mühim olabilecek bir fc-,, 
laket karşısında bulunuyorsunuz. 
Hitler, gazetenin yazdığına göre, 

Baron Mülleri kabulden istinkaf et. 
miş ve nihayet Baron Mülleri Hari
ciye nezareti yüksek memurlarından 
Von Halem tarafından kabul edilmiş
tir. 

Pariste Yeni Tedbirler 

Paris, 10 (Hususi) - Harp dola
yısile, Fransada bulunan 20 bin ka-
l~ ecnebi, .tevkif edılerek kamplara 

sa, hasım tarafta, kendi vatanını 

müdafaa ettiği kanaati uyandırıl
mış olur ki, bu da düşmanın mu
kavemet kabiliyetini arttırır. 

Taarruza geçen ordunun mil. 
leti de, muharebe uzadıkça, 

ve mukabil taraf müdafaada kal
dıkça, memleket gençliğinin mez
bahaya sürülmesinden ve mevcut 

sıkıntılı vaziyetin devam etme
sinden doğan mesuliyeti, mütear
rız mevkide olan kendi devletinde 
bulur. 

Eski devirlerde, muharebe mün. 
feritken, müdafaa maksadile ta
arruz fikri belki doğru olabilirdi. 
Fakat harp, bugünkü gibi umumi 

bir mahiyet alınca, ve modern 
muharebelerin ağır şartlan gözö
nünde tutulunca başka bir hakikat 
meydana çıkıyor. Ve bu hakikat 
de en salim taarruz şeklinin mü
dafaa olduğunu isbat ediyor! 

rinde gamalı haç ve iki tarafında da 
1934 tarihini taşıyan Sovyet remiz
leri bulunmaktadır. 

Acaba o devirde Almanya Sovyet
lerle anlaşmak üzere mi bulunuyor
du? 

* 
Londra, 10 (Hususi) - Bugün İn-

giltere hükumeti, Milletler Cenıiye
ti Umumi Katibine gönderdiği bir 

mektupta Almanyanın Cemiyet aza. 
sı olan Polonyaya tecavüzünü bildir
miş ve İngilterenin Polonyaya ver -
diği taahhütler yüzünden Almanya 
ile harp halinde olduğunu ilave et -
miştir. 

Binaenaleyh Alm<>nyanın Polon
yada elde ettiği muvakkat muvaffa. 
kıyetlere güvenereK derhal sulhc 
kavuşacağı hakkındaki ümitleri de 
suya düşmüştür.··. 

Nitekim Alman ve İtalyan nı:!t.bu
atı Polonya harbinden sonra bir sulh 
ihtimalinden bahsetmiye başlar baş
lamaz. -.İngiliz \!e Er.an.az. gaa...teler i, 

bir ağızdan §U cevabı vermişlerdir: 

Deniz Nakliyatı 

Ücretleri Artıyor 
Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyorktan 

ve şimali Atlantik limanlarmdan U
zak Şarka yapılan nakliyat ücretleri 
18 eylulden itibaren yüzde 25 nisbe
tinde arttırılacaktır. 

Diğer cihetten büyük Okyanus sa
hillerindeki gemi müsteciderind'en 
mürekkep bir grup, kahve ve Brezil-

ya cevizleri müstesna ol~ak üzere şi
mal isitikametine nakledılecek olan 

bütün mallar için alınan ücretlerin 
yüzde 50 nisbetinde arttırılacağını 

bildirmiştir. 

Cenup istikametinde yapılan nak
liyat ücretlerine ne miktar zam ya. 
pılacağı gelecek hafta ilan edilecek. 
tir. 

Bundan başka şimali Atlantik ge
mi müstecirlerindcn bir grupun da 
nakil ücretlerine zam yapacağı tah. 
min edilmektedir. 

----oı----

Amerika Kızılhaç Cemiyeti 
Polonyaya Yardım Ediyor 

Vaşington, 10 {A. A.) - Amerika 
Kızılhaç cemiyeti, Polonya Kızılhaçı 
hesabına, sahra hastaneleri için ça -

dır, ilaç ve battaniye mübayaasına 
50 bin dolar tahsis etmiştir. 

Amerika Kızılhaçı, Padsteki A. 
merikan hastahanesine de 25 bin do. 
!arlık yardımda bulunmuştur. 

Bursada Güreşler 
Bursa (TAN) - Hava Kurumu 

menfaatine yapılan profesyonel gü. 
reşler şu neticeleri vermiştir: Kara
cabeyli İsmail, Edirneli Süleymanı; 

hasmından 38 kilo ağır olan Bulgar 
Feristanof, Molla Mehmetli yenmiş
lerdir. 

130 kiloluk Alman Vilbi ile Kara 
Ali arasında yapılacağı ilan edilmiş 
olan güreş, Kara Alinin vatani hiz
mete gitmesi üzerine yapılamamış

tır. Bunun yerine yapılan Vilbi-Tafa
ri güreşini, Vilbi kazanmıştır. 

Fransız Piyer ile Dinarlı Mehmet 
arasındaki güreş çok çetin ve heye
canlı olmuş, Dinarlı galip gelmiştir. 

- Harp, İngiliz ''e Framilzlar son 
zaferi kazanıncaya kadar devıım e
decektir. Hitlcrizm yer y lzünden 
kalkıncaya kadar harp bitmiyecek. 
tir. 

Ayni fikri, İngiliz Başvekili de 
harp başladıktan sonra Avam Ka
marasında tekrar etmiştir. 

Binaenaleyh Polonya harbinden 
sonra sulh masasına oturmak imkanı 
yoktur. 

Alman erkanı harbiyesinin plim 
yıldırım harbi yaparak harbi çabuk 
bitirmektir. Çünkü uzun bir harbe ne 
Alman sanayii, ne Alman ekonomisi, 

ne de Alman milleti mütehammildir. 
İngiltere Almanyayı iktısaden boğ
mak için elinden geleni yapacaktır. 

Daha bugünden açlıktan müşteki bu
lunan Alman milleti uzun bir harbe 
dayanamaz. Halbuki İngiltere ve 

Fransanın kuvveti harbin uzamasın. 
dadır. Çünkü ekonomik membalan 

hudutsuzdur. Dominyon ve müstem
lekelerden gelecek kuvvetleri cep. 

belere sevk için zaman lazımdır. Al
manlar ilk senede kuvvet israf eder
ken onlar kuvvet biriktireceklerdir. 
Ve harbin sonu m~tlaka onlara 
tebessüm edecektir. 

Onun için İngilizler ve Fransızlar, 
bu defa Almanyada Hitlerizm yılo
lıncaya, mütecavizin kolu kanadı kı
rılıncaya, dünyanın huzur ve sükü-

netini bozanlar yeryüzünden kalkın. 
cıya kadar harbe devam edeceklerdir 
Onun için de Almanyada dahili bir 
ihtilal çıkıp makul bir sulbü tacil e
decek bir vaziyet hasıl olmazsa, harp 
uzun sürecektir. ~ 

Moskova, Litvinofun 

Kurşuna Dizildiğini 

Tekzip Ediyor 
Moskova, 1 O(A.A.) - Tas ajansı 

tebliğ ediyor: 
Bazı Fransız gazeteleri ve bilhassa 

Petit Parisien, eski Hariciye komi
seri Litvinofun tevkü edilip kurşuna 
dizildiğine dair bir haber neşretmiş
lerdir. Tas ajansı bu haberin manasız 
ve baştan başa uydurma olduğunu 

beyana mezundur. 
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ıı Eyıuı 1939 "' ..., 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

• 
• 
• 

1 Sene 
8 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 
800 
100 

• 
• 
• 

.Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet gıraıılyle so, 18, 9, 
8,11 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluJı: 
pul UAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 
- - - ,,,. 

Propaganda 
Harbi 
B u&iin ben, ajır tanklardan, 

sesli, sessiz tayyarelet"den, 
müthiı t o p 1 a r d a n batta ze. 
birli gazlardan daha korkunç 
olan mücadele, hatta muharebe sila
hı hiç şüphe yok ki propagandadır. 
Artık, yer yüzünde, çok tekrarlanmı~ 
olan bu yüzde yüz hakikate inanma. 
yan hiç kimse kalmamış gibidir. Fa • 
kat buna rağmen, bazı milletler hu·· 
korkunç silahın tehlikelerine karşı 

kifi derecede tedbirli davranmamak
tadırlar. 

Halbuki, bu~n, kazanan millet. 
lerin zaferlerini, ve kaybeden millet. 
lerin yıkılışlarını hazırlayan silah, 
bilhassa propagandadır. Ve bu silahı 
e!l ustaca kullanan milletlerden bi. 
rlsi de, hiç şüphesiz Almanyadır. Bu 
sonuncu hakikatin en bariz delille • 
rinden birisi de, Almanyanın, yaban
cı propagadalanna kar~ı son derece.. 
de ihtiyatlı, dikkatli, ve tedbirli dav. 
ranan Türkiyeye bile, dilini uzatmı. 
ya fırsat bulabili~idir. 

1\lesela, şimdi de, buradaki vatan
daşlardan bir çoklanna, Almanyadan 
mektuplar yağmaktadır. Bir iki ta
ne!iiinl ele geçirebildiğimiz bu zarfla. 
rın içinde, Ilitlerin nutku, Moloto • 
fun nutku, ve Bitlerin, son yaptığa 

16 maddelik sulh teklifinin metni 
mevcuttur. Almanya, bu mektuplar. 
la, dünya efkarı umumiyesi karşısın
da, kendisini haklı çıKarmağa, ve 

mı u unan--muharebenin ağır 
mesuliyetini, başkalarına yükleme • 
ğe çalışmaktadır. Bu maksatla, Mo • 
lotofun nutkunu tahrü ederek yay • 
maktan hile çekinmemektedir. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki, 
yabancı propagandasına karşı almış 
bulunduğumuz tedbirleri arthrmak , 
bizim için, her şeyden evvel ba,.arıl-

• . 
ması lazım gelen bir vatan vazifesi • 

• dir. Bu kanaatte bulunduğumuz i. 
çindir ki, devletin nazarını bu mü • 
him nokta üzerine bir defa daha çek. 
mekten kendimizi alamıyoruz. 

* 
Devlefin Yeni Hitabesi 

Devlet. millete, yeni bir hitabede 
bulundu. Bu hitabe, askere Çağrıl • 
mamış bulunan vatandaşlan işleri • 
nin intizamını bozmamaya davet edi. 
yor. Duymakta bulunduğumuz sü • 
ktin l'e huzuru arttıran bu tavsiyeye 
biHitereddüt riayetkar davranmak, 
hepimiz için, milli ve vatani olduğu 
kadar, zevkli bir vazifedir de. 

Böyle 8ıralarda, devletin en kii • 
çük tavsiyelerine bile dikkatle ita
at etmenin hayati lüzumunu hatır • 
latmağa bilmeyiz Jüzum var mıdır? 
Bazı Balkan devletlerinin umumi se. 
ferberlik ilan ettikleri bir sırada bi. 
le, Türkiye, bütün smıflan silah al. 
tına çağırmak lüzumunu duymuyor. 
De\•letin takip ettiği siyasetin sağ • 
lamlığına, ve Türk milletinin, dünya
nın bir çok köşelerini, ateşten diliyle 
tehdit eden büyük tehlikeden çok u. 
zak bulunduğuna, bundan daha kati 
bir delil bulmak mümkün değildir 

kanaatindeyiz. 
Sade bu hareketin delalet ettiği 

mana bile, dünya hadiselerini tam 
bir yürek h u z u r u, ve tam 

bir dimağ selameti içinde takip et
memize bol bol kafi değil mı? 

* Yine ihtikar Meselesi 

Dün de yazdığımız gibi, baş k:ıl. 
dırmağa yeltenen ihtikar ihtirasları, 
başlarına ineceği bildirilen yumru • 
ğun şiddeti öniinde sinmiş bulunu • 
yorlar. 

Dün. piyasada, hu mesut rieatin 
fiili neticelerine de, büyük bir se • 
vinçle şahit olduk. Fırsat buldukla. 
nnı sanarak, külahlarını havaya sa. 

Muliarrlr, b'u yazısınCla, tarill amatörlerlnin iug.ünleri:fe lifrtilrlerlne sorCfuliları bir suale cevaP. 

arıyor. ve Adolf Hitler ile Napolyon BonaP-art a rasındakl benzeyiJ derecesini tesbite çahııyor. 

• • • 
Bitler V e NapQlyon 
J arih amatörlerinin ou-

gün birbirlerine sorduk
ları bir sual var ki o da Adolf 
Hitler ile N apolyon Bonapar
tın arasındaki benzeyiş dere -
cesine aittir. Bütün otokrat
ların birbirlerine benzedikle
ri şüphe götürmez. 

Bu gibi adamların kendilerine 
ait bir çok hususiyetleri vardır ki, 
onların dış görünüş bakımından bi. 
ribirlerine benzemelerini de temin 
eder. Fakat bu dış gi>rünü~ bahsi, 
gayet sathidir. Aradaki benzeyişi 
daha fazla vakalara istinat ettir. 
mek lazımdır. Mevzua bu zaviye
den bakıldığı zaman bu iki ada
mın evvela, fevkalade süratle ik. 
tidar mevkiine yükseldikleri göze 
çarpar. Daha önce ;ki~i d~ meçhul 
birer adamdılar. 

l lk evvel bu noktayı tahlil e~ 
delim: 

Napolyon, yüksek kudretli biı: 
asker olduğunu gösterdiği için 
kendini Fransaya yüklemişti. Onun 
kumandası altında hareket eden 
ordular iki muharebede Riviera' .. 
dan Avusturya Tirolüne ilerlemiş, 
aciz müdafaa safhasından kahir is
tila safhasına geçmişler ve İtalya
yı Fransanın emrine amade kılmış
lardı. Napolyon bu muvaffakıyet. 
!erle harp fennind~ki yüksek kud. 
retini isbat etmiş, Fransız; Cümhu
riyeti onun ordularile A vr_upanın 
yansını tehdit etmişti. Napolyonun 
kıymet ve ehemmiyeti de bu nok
tadadır. Çünkü Napolyon, Fransa
nın harici düşmanlarını ezmişti. , 

Fakat Fransanın memleket da. 
bilinde de düşmanları vardı ve bu 
dahili düşmanlar Fransızların müs. 
takar hayatını tehdit ediyorlardı. 
Napolyonun kumandadaki kudreti 
otoriter ve kudretli bir hükılmet 

tesisini vaadediyor ve Fransızlar 
bu hükümet sayesinde ihtilali sağ
lamlamayı ve onu inhHalden koru
mayı umuyorlardı. 

Napolyonun hayatı bunu vaadet
mekte idi ve Fransa bu yüzden bi. 
rinci konsüllüğü ona emanet et
miş, daha sonra ona imparator ta
cını giydirmiştir. 

* F akat Führeri bu bakımdan 
Alman milletine sevdiren 

tarafı bulmak kolay değildir. Ken
disi kumanda kabiliyetinden mah. 
rumdu. Harp koptu.ğu zaman onun 
bir muharip sıfatile başa geçmesı. 
ne imkan yok. Hitlerin meziyetleri 
daha fazla, sivil meziyetleridir. 
Çünkü Hitler, Alınan b:;ıkımından 
yüksek meziyetli bir hatip sayılır. 
Fakat onun sulh muahedeleri, ko
münistler, ve Yahudiler aleyhinde. 
ki hamleleri, yabancıları hoşnut e
decek mahiyette olmadığı halde 
nazistler bunlardan müzik zevki a
lıyor ve bu sayede de nazist parti. 
yi sağlamlamıya imkan buluyor. 
lardı. Yani Hitler, siyasi bir meka
nizmayı işletmekte deha gösteriyor 
ve yarı gösterişcilik, yarı entrika. 
cılık istiyen bu işi başarıyordu. 

Bu vaziyet içinde Napolyon ile 
Hitler arasında bir müşabehet bul
mıya imkan yoktur. 

Hitler bir Cerme'ldir. Fakat Na
polyon bir Latindir ve bütün öı:n.. 
rünü bir Latin olarak geçirmiştir. 
Napolyon süratle karar verir, sü. 
ratle hareket eder fevkal. 
beşer bir mantıkçı, buh -
ranlar ve felaketler karşısında ken-

vuran ve çığrından çıkan fiyatlar. bi
rer birer eski yerlerine dönmekte. 
ve harekete başladıkları yerlere in • 
ınektedirler. 

İhtikarın ricati, memleketin ik • 

tısadi bünyesine saldırmağa hazırla. 

nan gizli ve tehlikeli bir düşmanın 

ricati demektir ki, hepimiz, bu idari 

zaferi, biiyiik bir bayram gibi kutlu. 

layabiliriz. Zira, arhk, ihtikarı ürkü
ten yumruğun, bir daha gevışemiye
ceğinden emin olmanın huzurunu da 
duyuyoruz. 

••••••n••••••• ..... ""'' ........ ***'"'"'"'*• ..... -.nıen•••... -....-1.-11111••••• r • 

1 Yazan: Philip Guedalla 
i ( Me,hur lngiliz Tarihçisi) ....................................................... -........................... _ .......... " ....... . 

dine hakim olmıya muktedir bir 
askerdi. Hitler ise, k~lle hatibidir 
ve Napolyonun yapamadığı bir iş 
varsa budur. Hitler, dağ tepelerin
de inzivayı seven, ır!cçılık bahsin. 
de taassup gösteren, sebze yiye. 
rek bekar yaşıyan bir adamdır. 

Napolyon, bütün bu bakımlardan 
onun tam zıddıdır. 

B u iki adam arasında benzer
lik, olsa olsa bir noktada. 

dır. O da yaptıkları hareketlerle 

bütün dünyayı kendilerine hasım 
yapmalarındadır. 

Hitler, bir hamlede Çekoslovak
yayı ortadan kaldırdı. Onun bu ha
reketi Napolyonun İspanyaya karşı 
takip ettiği hattı hareketi hatır
latır. (Fakat İspanya. Napolyonun 
zaferine rağmen kendini kurtarmış. 
tır.) 

Sonra bu iki şahsiyet arasında 

bir başka benzerlik vardır. O da 
cihangir birer imparatorluk kur
mak istemeleridir. Hitler "Müca. 

Kestanede Vitamin Var mıdır ? 
Bunu da Beylerbeyinden bir sa

yın okuyucumuz, Bay İskender so· 
ruyor. Kestanenin her türlüsünü, 
suda pişmişini, kebabını, hatta 
büsbütün ı;iy olanını, hele kuzu 
kestanesini pek severmiş de o ka
dar çok sevdiği bu ''mübarek,, ye· 
mişte vitamin bulunup bulunma
dığını merak etmiş. · 

Beylerbeyli okuyucumuzun kes
taneye verdiği bu "mübarek" 
sıfatına doğrusu ben de iştirak e
derim. Kestane hem lezzetli, hem 
de pek iyi besleyici bir gıda oldu
ğundan bu sıfata tamamile layık· 
tır. Fakat kestanenin neden bes
leyici bir gıda olduğunu söyleme
den önce, okuyucumuzun kestane
deki vitaminler üzerine merakını 
teskin etmek Jıoterim 

Bu "mübarek,, yemışm vita· 
nıinleri, maalesef, pek çok değil
dir. Şimdiki halde bilinen yalnız 
iki türlii vitamini \•ardır. Biri Bl 
\'İtamini, yi.izde 90 öleli sinirlerin 
muva7enesine yarar. Öteki B2 vi
tamini, yüzde 120 ölçü kestanede
ki ı;;ekerli maddelerin vücude ya· 
rıyacak hale gelmesini temin eder. 
Ondan başka türlü vitaminlerden 
kestanede bulunamamıştır. Onun 
için sayın oku~·ucumuz yemiş yer
ken mutlaka vitamin almak isti
yorsa kendine fındık ve ceviz ye
mesini tavsiye ederim. 

Fakat bir yemişten yalnız vita
min beklenilmez. Yemişlerde bu
lunan. pek az miktarda, fakat e
lektriklenmiş oldukları için vücu· 
dün mayaları demek olan maden
lerin de hüyiik ehemmiyeti var
dır. Bu bakımdan kestane bu mev· 
sim yemişlerinin hepsinden üstün· 
diir. Bir kere, vücude en liizumlu 
on iki madenin hepsi onda ta
mamdır. 

Jlep'iİ yiizde hesabile kükiirt 
madeninden 68 miligram vücudiln 
her höcresine lüzumlu olan bir 
unsuru temin eder. Fosfordan 85 
miligram kemiklere ve sinirlere 
pek liizumludur. Sodyom made
ninden 20 mili~ram vlicudün sulu 
kısımlarına pek faydalı ve lüzum· 
lu ise de klordan ancak 10 milig
ram yani ikisinin arasında nisbe
tin aksine olduğundan ·kestane ko· 
lay hazmedilemez. Potasyom ma
deninden 530 miligram vücudün 

katı kısımlarına kuvvet verdiğin
den faydalı demektir. Manyezyom 
madeninden 40 miligram kestane 
yiyenlere gençlik verir. Kireci 40 
miligram ve onunla fosfor ara
sında ancak 0,47 olduğundan lü
zumu kadar faydalı değildir. Fa
kat yüzde 1 miligram çeliği olması 
ve bunun yanısıra 0.35 miligram 
bakırı bulunması viicude kan yap
mak ve nesiçlcrin teneffüslcrine 
yaramak bakımlarından yine hoşa 
gider. Çinko madeninden kestane
de ancak yüzde 0.19 miligram bu
lunduğundan yiyenlerin baba ol
malarına pek az hizmet eder. O 
bakımdan ceviz ~ok üstiindiir. 
Manganez madeninden ancak yüz
de 0,70 olması kestaneyi fındık-

tan aşağı tutar. Kestanenin asıl e
hemmiyeti terkibindeki iyot ma
denindendir. Bundan dolayı tiroit 
guddesi vasıtasile Bayanların saç
larının ve kirpiklerinin uzaması
na hizmet eder. Ondan dolayı ola
cak ki eski zamanda erkekler Ba
yanlara yemiş hediyesi ~öti.irdük
leri vakit büyük mendilluinin i
çinde kestaneye genişçe bir yer ve
rirlerdi. Frenklerin Bayanlarına 
bayramlarda kestane şekeri hedi
ye etmeleri de şüphesiz bundan
dır. 

Kestanenin iyi besleyici gıda ol
ması terkibinde yüzde 40 nisbetin
de şeker ile şeker verecek unlu 
maddeler bulunmasındandır. Bun
lardan başka yüzde 5,5 azotlu ve 
1,5 yağlı maddeleri de hiç yaba
na atılacak şeyler değildir. Su nis
beti kestanenin tazesinde bile an
cak yarı yarıya olduğundan az ha
cimde çok besler. 

Bu "mübarek,, yemişin lezzeti
ne gelince, onun da şekerden ileri 
geldiğini söylerlerse de, doğrusu 
kestane ağacının, Uludağdaki peri 
kızının vücudünden hasıl olmasın
dandır. Efsaneyi elbette hatırlar
sınız: UludRi{dRki Tanrılardan biri 
peri kızına aşık olur. Fakat kız ih· 
tiyara yüz vermez, nihayet Tanrı
nın kendini taciz etmesinden bı
karak gider, kendini Nilüfer ça
yına atar. Tanrı peri kızını sudan 
çıkanr ve vücudünden cığaç yapa
rak Bursa ovasına diğer. Kestane 
de bu ağaçtan hasıl olur ... 

delem,, adlı eserinde, "bü. 
tün dünyayı daha yüksek 
bir m e d e n i y e t e sevkedecek 
hakim bir unsurun si.lilılı kuvve.. 
tinden,, bahsederek bu hedefine i
şaret eder ve onu büyüliyen mak
sadı anlatır. Fakat onun Napolyon 
gibi bu maksadı takip etmekle, Na. 
polyonun akıbetini de davet etme
si çok muhtemeldir. 

Fransız imparatorluğnun suku
tundan alınacak bir çok dersler 
vardır. Avrupada büyüme ve ge
nişlemeyi istihdaf eden bu hare. 
ket, aşırı derecede ileri gitmek yü
zünden muvaffakıyetsizliğe uğra. 
mıştı. 

Napolyonun hedefi, İngiltere 
mallarını bütün Avrupa limanla
rından defederek ve İngilız gemi
lerini bu limanlara uğratmıyarak İn 
giltereyi boyun eğmiye mecbur et. 
meldi. Bu maksadı gerçekleştirmek 
için bütün Avrupa limanlarını mu
hafaza altına almak ve bunun için 
de İspanya ile Rusyaya da iradesi. 
ni kabul ettirmek lazımdı. 

Bu teşebbüsler cınun, ordula
rını İspanyayı ezmek için 

kullanmasına sebep oldu ve bura
da kati bir muvaffakıyet kazan -
madan Rusya ile meşgul olmak ü. 
zere hareket etti. Bunun neticesi de, 
iki cephe üzerinde harbetmek, Mos
kova üzerine yürümek ve sefalet i.. 
çinde dönerek askeri kuvvetini yıp
ratmak ve aksatmaktı. 

Napolyonun cihangirane tahak
küme kalkışması, bütün dünyayı 

rahatsız etmiş ve bülün dünya o
nun bu teşebbüsüne son vermek is
temi~ti. 

Ayni hedefin peşinde koşanların 
ayni akıbete uğrayacakları şüphe 
götürmez. 

Napolyon. Fransanın imparator.ı 
olarak yaşadıkça herkes ona iti. 
bar gösteriyordu. 

Fakat A vrupanın pek büyük 
kısmına hakim olmayı kurduğu 

zaman A vrupanın mukavemetı ken
dini göstermiş "e nihayet onu yık.. 
mağa muv;:'.!'ınk olmuştu. 

Bıı kıssadan alınacak hisse. ga. 
yet sarihtir. Yani Hitler, Napolyo
nun rolünü oynuyor. Napolyonun 
akıbetinden kurtulamaz. 

Napolyon oynadığı rolün ehliy. 
di. Şahsi meziyetleri, askeri dı>ha
sı, adari kabiliyeti onu bu işle 

meşgul olmağa sevkedebilirdi. 
Fransanın ona bütün kuvvetiyle 
takılması, onu bu maceraya sev • 

ke yardım ediyordu. Ve Napolyon 
diğer milletlerin hürriyetıne mey • 
dan okuduğu ana kadar işlerini 

yürüttü. 

Acaba Hitlerin maksadı ayni 
vaziyette midir? Onun Alman his
siyatına hakim olduğu malüın. 

dur. Fakat Almanya tazyık altında 
ve Alman milleti kıtlık içinde ya
şıyor. Halbuki harbe mukavemet, 
harbin bütün gerginliklerine karşı 
gelmek için bu vaziyette olmamok 
lazım gelir. 

Sonra unutulmaması lazım ge. 
len bir nokta, Adolf Hitlerin Na • 
polyon gibi, büyük zaferler kazan

mamış olduğudur. Gerçi Alman as. 
kerleri zayıf komşularının payi -

tahtlarına girmiştir, fakat diinya 
milletlerinin yarısını kendi aley • 
hine çevirmiştir. 

Bu da onun mukadder bir ne. 
tice beklemesini temin etmiştir. 

Bu mukadder netice ise, beliti de 
Napolyonun malUm akıbetidir. 

Erbaada Göçmen Evleri 
Erbaa (TAN) - Romanya ve BuL 

garistandan ana yurda kavuşan göç
menlerimiz için Destek nahiyesine 
bağlı Kırıkhamam köyünde 123 evin 
temel atma merasimi kaymakam 
Mehmet Nedim Aker ve davetliler 
huzurile yapılmıştır. :Merasime ban
donun iştirakile ve İstikıal marşile 
başlanmış, bu mesut hadise şerefine 

köylüler tarafından kurban kesilmiş. 
tir. 
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1 FIKRA 1 --
Erzuruma 
Vardık! 

Yazan: Falih Rıfkı :ATAY. 

D emiryolu Erzuruma \'arnıı.fır • 
Eser büyüktür. En başta cüm

hurreisimizi tebrik edelim: Onun az
mi ve iradesi, bu yiiksek teşebbüsün 
manevi sermayesi olmuştur. l\I:ıddi 

sermayesi ise, Türk milletinin alın • 
teridir. 

1923 te 1378 kilometre hat işlrti. 
yorduk. Sadece işletmeyi bile ecnebi 
tekniğinin yardımı olmaksızın başa

racağımızdan emin değildik. Şimdiye 
kadar 1423 kilometre hat sattn aldık 
ve 3186 kilometre hat yaptık. Yedi 
bin kilometreye yakrn hat i~letmek. 

teyiz. Bütçemizden 350 mil~·on lira
dan fazla harcadık. Her tiirlü ecnahi 
yardımını tamamen tasfiye edecek 
kadar tecrübe sahibi olduk; teknis
yen ve mi.iteahhit ;\'etİ~tirdik. Yakın. 
da raylarımızı da Tiirk demirinden 
Karabiikte kendimiz dö\'eceğiz; ''a • 
gonlarımızı Sn·asta kendimiz yapa • 

cağız. Genç cümhuriyet devrinin İn· 
şa kudretini \'e Ti.irk milletinin iler
leme ve inhbak kabiliyetini isbat et. 
mek için yalnız bu misal kafi idi. 
Halbuki ayni zamanda her tiirlii na. 

fıa ve umran işleri yaptık, şehirl ~r 

ve sanayi müesseseleri km·duk; ma. 
denler işlettik: tamamen milli bir ik
tisat cihazlanınasına muvaffak ol • 
duk. 

Erzurum hattı ekseriya milli mii. 
dafaa ile iktisadi kalkınmayı hatıra 

getirtr, Bu hat, her bakımdan, bir 
vahdet amili olmuştur. Küçük A"~ a, 
hatlarımızla, bir kabileler kıtası ol • 

maktan çıkıyor. Bütiin milleti hayat 
ve kiiltür tecanüsü içinde topluyor. 
Bu hat, bir fetih hamlesidir. 

Osmanlı saltanatı 62 senede 4088 
kilometre ray döşetebilmiştir. Bu • 
mm da Hicaz hattından gayrisi ecne

bi malıydı. İşletme bürolarında hile 
Türk memuru yoktu. Hatlar, mem

leketin bağrındn ve böğründe birer 
siyasi ve iktısadi niifuz şehekesiydi. 

Erzurumla Kafkas hududu ara • 
sında kısmen dar, kısmen geniş iki 

hat var. Dar parçayı genişlet~re'li ve 
geniş par~ayı daraltarak, az bir 
himmetle komşu Rusyamn hudutla. 

rına varacağız. Cenup hattınıızın 

bir koldan Irak, diğer koldan iran 

hudutlarına doğru yürümektedir. İs. 
tanbuJ ile Ankara arasında ikinci 
bir hat yapmamız lazım. G:ıliba ona 

da ~·akında başlayabileceğiz. Dcnıir

yolu eserinin en büyilk kısmı bitmi~
tir. Küçiik bir kısmı da süratle ta • 
mamlanacaktır. 

Artık deYlet şoseleri dav:ısına , ay. 
ni azim, ayni plôn ve sfıy hirlıği ile 

başlıyabiliriz. Bu şoseler Aıı:ıdolnyu 
hareket felcinden kurtaracak ve de
miryoJlarının ana şebl'kesinin hes. 

lenmesine -ı·e bu ·cbekeden biitiin 
memleketin istifade etmesine hizmet 
edecek!ir. Ve asıl milli müdafaa za. 

rureti de, modern harbin şartlarına 
göre, deYlet şoselerinin süratlc inşa 

edilmesini emrediyor. Eskiden har,ı. 
tc seferberliklerin, ordu faşelerinin 

ve her tiirlü nakliyatın başlıca mes-

nedi olan demir:rolları, ha-ı·11 hiicum. 
larının ilk hedefi oluyor. GayrPt yo. 

la di.işüyor. l\loför. en tabii ve basit 
ihtiyaçlar ara .. ına girmi tir Oruular 

motörizedir. İmdi motör dc•nek, yol 
d~mektir. 

Cümhuriyetin 25 inci yıldönii • 
münde memleketi otomobil, kamyon 

ve motosikletlerle arızasız ve to:r.suz 
dolaşahileliın. Başardıklarımızdan 

ınasrafça ve ehemmiyetçe olduk.;a 
daha hafif olanının. laydaca Anad'>

lunun kudr~tini bir kaç mi<;li arlh • 
racak olanının karşısında l».ılumıyo. 
ruz. Onu da başaracağız! 

lzmirde Tren Bir 
Çocuğu Ezdi 

İzmir, 10 (A .A.) - Dün s3at 15 te 
Alsancaktan hareket eden tren, Kut
pınarla Selçuk istasyonları arasında 
küçük bir çocuğu ezmıştir. 

Manisa Suya Kavuşuyor 
Manisa, (TAN) - Şehre isale ed i

lecek Gürle suyu için belediye, Be. 
lediyeler bankasından 150 bin lira is. 
tikraz etmiştir. 



-------------------------------- -----------

RADY-C> TAN 
Matbaası 

~KARA RADYOSU 
'l'lrld7• &adyodlfilzyon Postalan 
ftrkJye Bady•a Ankan Badyosa 

Dalp Uzanlatu 
1839 m. 181 Kes. 120 Kw 

T. X Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 ltw 
T. A. P. 11.'10 m. M58 ltcs 20 ltw 

Pazartesi, 11. 9. 1939 

Kitap, pzete, mecm• •e 
her tirli tabı, cDt •• ldite 
itleri yapılır. 

u.ao Prosram, 12.35 TOrk mQziji - Pl., 
11.00 Memleket saat ayarı. ajans ve mete
oroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Kan-

TAN Matbauı • lıtanliul 
Telefon: 2431 O 

ilk proıram Pl.). 
19.00 Program, 19 05 Müzik (Operet se- -------------

leb7onlan Pl.), 1930 Türk mllzltt (Fa- AiLE 8AND1Cil PiYANGOSU: 
mi Jıe7eti), 20 15 Konuşcna, 20.30 Memle
ket saat Ayan, ajans ve meteoroloji ha
l»erlert. 20.50 Türk mllzl ı, Okuyanlar: 
Jlustafa Çatlar, Saf ye T g y, Ç lanl r: 
Bept Erer, Ruten Kam, Cevdet Kozan. 

Osmanlı Bankasınca ihdas edilen • Afle 
Sandıtı , p yanıoeunun k~ldesl 25 cArl 
tarihinde icra edilip Atideki ikramiyeler 
tev:u edilecektir: 

1 - Tanburi C mil: Ferahfeza peşre,ı, Adet 
:a - t.man Hakkı Bey: Ferahfeza beste 1 
(Çat)aJ'1ln cuyi şirlşkıle), 3 - t mail Hak-

4 
la -= 'Ferahfeza şarkı (Ate 1 a kın ile), 
4 - İlhak Var n: Ferahfeza ıarkı (Sey- 5 

nbnek için), 5 - Ru,em Kam: Kemençe 25 
teJratmt, ı - İsmail Hakkı• Ferahfeza 50 
prkı (Mehtapta l(l.ıe1 olur), '1 - Nasibin 

TDrk llraaı 

1.000 

250 
100 

50 
25 

TOrk llraaı 

1.000 

1.000 

500 

1.250 

1.250 

Jlehmet: Xürd UhlcazkAr ş rkı (Derdin ne 80 ikramiye lcfn 5.000 
be), 8 - N lbln Mehmet: H c zkAr şar-
la (Görmezsem eter), 9 - Şemsettin Zl- fıbu keıldeye, Nlnn - l!:yhll 1939 alb 
78! Hicaz 1&rkı (Olalı ben sana bende), ayM müddet zarfında "Aite Sandıtı,, (Ta-
10 - Refik Fersan: H caz şarkı (Gecti s rrut cüzdanı) hesabında matlQbu T. L. 50 
r07a gibi). 21.30 Konutm (Doktorun sa- den a1&1t olm yan her mudi iıtlrak ede
• ), 21 45 Müzik (Melod ler), 22 00 Mu-
zlk (KOcQk orkestra) Şet Necip A kın:) cektlr. 

1 - l!mlle Valdteutel (iki kere ikı) vals, ------------
:& - Franz Lebar: !:va operetinden potpuri, 

! = 1:;'!~· ı.:!~k~:ıe::~:~~~1~:~t! 1 Beı Kuruıa Devriilem 1 
(Muhtelif memleketler n melodılerl üzeri
ne rapsodi), 5 - Mlchell: İt lya ıarkılan 

(potpuri), 23.00 Son ajans haberleri, zı- F E R N A N D E L 
nat, esham, tahvllAt, kambiyo - nukut 
borsası (fiat), 23.20 Muzlk (Cazb nd-Pl.), ' 1 
21.55 - 24 Yarınki proır m. 

lltanbW'un en tık ainemuı ______ , 

M E L E K 
Yeni Menimine 

I• Ç A R $ A M 8 A Akıamı Baıhyor. 
•• Protnmı: 

AŞKA y E D A 
'JOAN CRAWFORD - MARGARET SULLAVAN 

~·-----MELWYN DOUGLAS1-----~.~ 
Mewi.m:n i8' ,.he.eri _____ , 

JEAN MARTET 'in Büyiik Romanı 

MERCAN ADASI 
Bat Rollerd' : 

Deniz Levaıım Satınalma Komisyonu ilanları 

3000 kilo Erik a.u 
3000 kilo Ayva Reçeli 
2400 kilo Vlpe BeçeU 

1191.00 
1191.00 
105&.00 

3438.00 
l - Yukarıda cins ve mikdarlarile tahmin bedelleri yazılı üç kalem 

reçel. 22 - Eylul - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık ek-. 
slltme ile alınacaktır. 

2 - tıbu üç kalem reçelin ilk teminatı ''25'7,, lira "85,. kuruı olup 
şartnamesi her fi1n komıiyondan paruız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
tC(in ve saatte Kasımoatada bulunan komisyon başkanlığına müra-
caatları. "8982 .. 

* * 
27.300 kilo Çubuk makarna 

2.100 kilo Tel fehriye 
2.100 kilo arDa Nhrlft 

Tahmin bedeli 

8380.90 
489.30 
489.30 

'1339.IO 
1 - Tahmtn edilen beclellerl1e mlktarlafl )"lbrda )'Ulb üç kalem 

yiyecek madd•inin kapalı arfia eblltmell il - BylCU - 939 tarihine 
ruthyan cuma günü uat 11 de yapılacaktır. 

2 - İfbu üç kalem yiyecek macld811nln ilk temlnab (550) Ura (4'1) 
kurut olup prtnamesl her ,an bmlsyondan alınabilir. 

3 - latekınerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dabtllnde tanzim ede. 
ceklerl kapalı teklif mektuplarım en ıeç beW ,an ve uatten bir saat 
enellne kadar Kuımpapda bulumm komlqon bafkanhlına makbuz 
mubblllnde vermelerL "8960 .. 

* * 
1850 kilo yOn çorap lpUll 
1850 kilo yan fanlll lpllil 

4042.50 Un 
18&&00 Ura 

989'1.IO 
t - Yukarda alna, mlkdar ve tahmin bedelleri yazdı Od kalem yün 

fpliff, 23 - Eyltll - 939 tarihine rastbyan Cumartesi günQ 10.30 da ka
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminattan "727,, lire "32,, Jruruı olup prtnameleri her gi1n 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfab dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplannı en geç ~llf gün ve saatten bir saat 
evveUne kadar Kasımpapda bulunan komisyon ba§kanlığına ver • 
melerl "6959,. 

** 1 - Tahmin edilen bedeli (46840) lira olan sekiz kalem boya malze-
mesinin mevcut prtnameıl mucibince 21-9-939 pertembe günü aaat 10 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi her giln ff saati dahilinde 234 kuruı mukabfitnde de

•levazım satınalma komisyonandan almablllr. 
ı-~~~kJı1JDq.Jatj~ .. ~~L111--..-.. 

lerf kapalı teklif mektuplannı en seç belli gÜQ ve aaatten bir 'IUt evvel 
Kasımpapda Dz. Lv. Sa. Al Ke. 1tafkınbjuıa vermeler4 ~8911.ıf 

* * JEAN GABiN • MICHıt.E MORGAN 12·000 Kno Tutya 1-yBı 
29,000 " Kristal bezir 

Pet. yakında S A R A Y Sinemasında 7
•
000 

" Neft be ıı "' 15.000 ,, Ham z 

t~~==============::=====~I 1,000 ,, x.ynanı11 bezir 2,000 ,, Kur,un üstiibeç 
9,000 " Kaba üstübeç 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 1001000,000 Türli Ura11 

Şube '" ajana adedi: 282 
Zirai n ticaıt 11er neYi bau• muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

zınat lt•nlmsmla ._harah ve lhbann tasarruf hes11Planaaa n 
aa se lir• ltuJanaDlara 1e11ede C defa çekilecek kur'a ile •pjldalD 

pliaa pre ikramiye dalttalaaıktlr. 

& Adet 1.009 Linhk t,OOt un 
& IH • 2,... • 
& : ZSI • 1,HO • 

41 • lM • 4.00I • 
100 • .... • ı.ooo ~ 

120 • ' ' • 4,810 • 
ı• ~ zo .. 3,200 İt 

DtKKAT: Heaplarmaald paralar bir _. içinde &O Undan 8f8lı 
düpniyenlere tkramly• ÇlktılJ takdirde "' 20 fulaltyle verUeeekth 
Karalar 1e111de 4 defa, 1 Byltl, 1 BldDc•haa, l ilan •• 1 BalnD 
tarlblerinde çekiJeeekdr. 

28,000 ,, SUlyen tozu 
40 ,, Gloterin 
40 ,, Helyogen Blau 
1 - Tahmin edilen bedeli (44.320) lira olan yukarda eiDI ft mUr. 

tan yazılı 10 kalem boya malzemesi taahhtulilnO ifa etmlyen müteahhit 
nam ve hesabına 14.9.939 tarihlne rutlıyan pel'fembe günO, sac 1-1 de 
pazlft'lıl:ı yapılacaktır. 

2 - Kati temlnab (8848) Ura olup prtnamesi 222 kuruş bedelle her 
ıün komisyondan alınabilir. 

3 - bteklilerln 2490 qyıb b11 unda yaıh vesJkalarla birlikte ve 
belli gün ve saatte Kuunpapda bulunan komllyona müraeaatlan. '7147 

L~Ydzım Amirliği Sa+ınalm cı Komisy(')nund drı: 

10.000 adet bot amptll kutU8U alınacaktır. Pazarlıkla eblltmeai 
12 - 9 - 939 salı gwıll saat 14.30 da TophaQede lmlrllk 1atına1ma komta
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli t80 Ura, kat! teminatı 90 liradır. 
Şartname ve n&imun•l komiayODda görfllGr. İlteklilerln kanuni vesika-
larile beraber beW aaatte komisyona gelmelerL {7008) 

* * Ordu llhhlyest için '15 kaltım illç al•ucaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12.9.9» nlı günü saat 14 de Tophanede llt. Lv. Amirlill 1atm alma Jro. 
misyonunda 7apılacaktır. Şartnamesi komlsyenda görülür isteklilerin 
katt tembıatl&rlle bellluatte komisyona gelmeleri. (196) (7071) 

* * - -2000 adet çuval almacaldır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.9.939 sau gunu 
saat 15,30 da Tophanede tat. Lv. Amirllli satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. NUmuneat komisyonda görillilr. tıteklllerln kati teminat 
larlle belli saatte komlqona gelmeleri. (203) (7116) 

* * Lv. yollama m\ldürlillQnde mevcut biri 30,dilerl 90 tonluk iki mavnanın 
temizleme malzemesi clbeti ukeriyeden verilmek üzre kalafııtalanacatt-.r. 
Pazarlıkla eksiltmm 12.9.939 ah gilnti saat 11 de _:rophanede l& #.· 
mlrllll satm alma Ko. d4 yapılacaktır. Tahmin bedeli 150 lira, kati fte. 
minatı 22 buçuk liradır. uteJdllerin belli 1aatte Ko. na gelmelerl 

(205) (7114) 

* .. Harp Akademt.l için 8300 kilo kura 8Dln ahnacaldır. Pazarlıkla; 
ebiltmesl 12.9.939 sah ıtınn nat 13,30 da Topbanede tat. Lv. Amlrllll 
1atın alına komlqonwıc:b yapılacaktır. Talunln bedeli 283 Ura 50 kuruJ 
ilk teminatı 21 Ura 28 kuruft1ır Şartna"911 komlqonda gCirillür. İstek. 
WeriD kanun! vea1kalt.rile beraber beW 1Utte komiqona •lmelerl. 

(2CK) (7115) 
,,.. . 

Bet bin Uralık teli ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12.9.939 sah 
aünil uat 10,30 da da Tophanede lmlrllk utın alına Ko. ~ J&pılacak• 
tır. İlteklllerba nümwıeJerile beraber belli Aatte Ke. • ..-.ıerJ. 

(9)fllM) 

İstanbul Lc:vdzım Amirliğinden Yerilen : 

Hdrİcİ Askeri Kıtaatı İlc1nldrı 

Bet adet torna tf'Zglbı kapalı zarfla eblltmey:e konulmuştur. Mu
hammen bedeli 22,000 Ura olup ilk teminat mlktan 1650 liradır. Kapa. 

lı zarfla eblltmeıri 20 8 939 ÇaÇrpınba günü saat 15'te Vekalet Sa 
tmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. Is
teklilerin kanunun 2, J fincil maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveljne 
kadar Ankarada M. M. V. Satın alına Ko . .na vermeleri (211) (5842) . ,,. 

208 ton un kapalı zarfla münakasaya )fonmllflur. Muhammen bedell 
24,960 lira ve ilk teminatı 1872 liradır. Münakasası 15-9-939 günü saat 
10 da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekliler müna
kasa saatinden blr saat evvel icap eden v•ikalarile kanunun tarif etti· 
li şekilde hazırlıyacaklan mektuplanm Gaziantepte askeri satmalma 
komisyonuna vermif olacaklardır. "323,, "6682 .. 

* * Eğridir ihtiyacı olan 135000 kilo unu kapalı zarf usulü ile eksiltml-
ye konulmuftur. Şartnamesi İspartada Tümen satın alma Ko. da istek
liler okuyabilirler. 135000 kilo unun muhammen tutan 16200 lira i1Tc 
teminatı 1215 liradır. Eksiltme 20.9.939 çarşamba günü saat 16 da ts. 
parta Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 20.9.939 saaı 15 e kadar teklif mektuplannı fspartada Tü
men satın alma komisyonu baıkanlığıııa vereceklerdir. (339) (6784) 

* * Midyattakl kıtaat için 195 ton un alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme.. 
si 25-9-939 Pazartesi günü saat 9 da Midyatta Alay Satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 1482 lira M ku?\lflur. Şartnamesi ko
misyonda görülilr. İstekWerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. 
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel komiqoaa vermeleri (377) (7011) 

* * Denizli Jataatm lhüyacı elan 84000 kilq Sıl:ıretl kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuftur. Şartnamesi 1;n>artada Tümen Satınalma Ko.da 
ve f.tanbul1 Ankara Levazım !mirlikfert satınalnıa Ko.lanndadır. Sıltr 
etinin muhammen tutan 16800 Ura, Dk teminatı 1260 liradır. Eksiltme 
22-9-939 Cuma günü uat 11 de İspartada Tilmen satınalma komisyo
nunda J&pılecaktır. İltekliler 22-9-939 Cuma günfi saat 10 a kadar tek
lif mektuplanni İlpartada Tümen Satınalma Ko. Bafkanlığına vere
ceklerdir. 

Denizll Jataabn fhttyaeı olan 388500 kno un kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuftur. Şartnamesi fspartada Tümen Satınalma komisyo
nunda ve İltanbul, Ankara Levuım Amirlikleri Satmalma Ko.dadır. •u. 
nun muhammen tutan 39429 lira 50 kuru§, ilk teminatı 2957 lira 23 ku
nqtur. Ekailtme 23 • 9 • 939 Cumarteşi günü saat 11.30 da İspartada 
Timen satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklller 23 - 9 - 939 Cu
marı..t günll saat 10.30 kadar teklif mektuplannı lspartada Tümen Sa-
tmalma komflyonu bafkanlılma vereceklerdir. "379,, "7013,, 

* * Adanada gösterilecek yerde ild garaj irıpn kapab zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Keşif bedeli 64,884 Ura 88 kuruı, muvakkat teminatı 4494 
lira 24 kuruştur. İhal•I 22-9-939 Cuma IUnü saat 16 da Kayseride Ko. 
mutanlık dairellnde satınalma komflyoııudna yapılacaktır. latekliler iş
bu ife ait prtname, kep!' ve projeaiııi ~ri. AClana Askeri ve Anka-
ra. htanbu ~ntlftMrMtlerT satfflatnf!l 1'mtl~yotıı ~-~-'"""' 
mukabiHnde 'alınabilir. İfsteklilerin bu İfe lirebilmesi Jçln mahaill Na-
fia Md.den böyle büyük ölçüde infa&t yaptırdıima dair veelka ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belıeler ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en ıeç bir ... ı evveline kadar Ka1-
seride komisyon reillijine makbuz mukal>W vermi§ olacaklardır. 

"380 .. "7015-

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 kurut olan 25,000 ndet tı-
mar fırçan kapalı zarfla milnakuaya konulmuftur. İhalesi 27.9.~9 çar. • 
şamba günü saat 18 dadır. ltk teminatı2062 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
prtnamesi 138 kul'Uf mukabilinde Ankarada M. M. Vekllctl satın alma 
komlayonu relsltlfnden alınabilir. Ekstltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunwı 2 ve 3 cil maddelerinde gösterilen vesallde t~mlnat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal blr saat evveline kadar Ankara. 
da M. M. Veklletl satın alma komlıyonuna vermelerl (390) (7121) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 kUl'Uf olan 4000 adet termus 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 29.9.939 cutllll günü Aat 
11 dedir. İlk teminatı 2550 liradır. Evsaf ve prtnamesi 170 kuru§a An
karada M. M. Veklletl aatm alına komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye ıtrecekterin 24..q() sayılı kanunun 2 ve 3 cil maddelerinde 
gösterilen veulkle teminat ve teklif mektup1annı ihale saatinden be. 
bemehal bir saat evv9Une kadar Ankarada M. M. Vek&leti satm alına ko-
misyonu reilllline vermeleri (392) (7125) 

* * 30 ton makarna, 30 ton merclm ek, 30 ton nohut, 15 ton tuz. 30 ton 
kuru faaulye, 9 ton irmik. 30 ton pirinç, 15 ton kuru üzüm, 15 ton peye 

nir, 15 ton 19ker, 9 ton zeytin. yalı, 30 ton bulpr, 240 ton yulaf. 250 ton 
kuru ot, 1&00 kilo kırmızı biber açık ekailtme ile ahnacakıır. 

Taliplerin 13.9.938 çarpmba günü aaat 18 da Kırklarellnde Askeri 
satın alma koml.yonuna plmelerl. (399) (7151) • 

* * Isparta garnizonu ihtiyacı olan 292000 ldlo unun 5.9.939 salı ıtınü 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talibi çıkmaclıbndan ilk pazarlıjı 
15.9.939 cuma günü saat 10,30 da ikinci pazarlıl:ı 25.9.939 pazartesi gü. 
nü saat 10,30 da, '°n pazarlılt S.10.939 per19mbe günü saat 10,30 da ya. 

pılacaktır. Unwı prtaamtrJl fspartada Tümen satm almıı k:..misyonunda 
sörüleblllr. Muhammen tutan 40880 Ura, ilk teminatı 3066 liradır. İs
teklilerin yukarda yazılı paarlık ,anierinde lspartada Tümen satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

FethiyedekJ. kıtaatm ihtiyacı olan 129,000 kilo un. 4.9.939 günü k"'3· 
b zarfla yapılan eksiltmesine tallp çıkmadılmdan son pazarhjı 4.10.939 
çarşamba günü saat 18,30 da yapılacaktır. Unun prtnamesi İspartada 
Tümen satm alma kc-mlsyonunda görülebilir. Muhammen tutan 19,350 
~ilk teminatı 1451 lira 25 kunqtur. İsteklilerin 4.10 939 günü İspar. 
tada TOmen satın .ıına komil)'onunda bulun""lan. (39':) (7132) 

* * talmnına tahmin edilen fiyatı on llra olan 4000 takım rilzglr 
et 'bpaıı zarf usullle münakasaya lronulmUflur. İhalesi 28 eylQl 
939 peqembe lflntl saat 11 dedir. tık teminatı 3000 liradll'. Evsaf ve 
prtnunest her gCla ölleden IOlll'I. M. M. V. utm alma Ko. dan 200 ku
rut mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, a. cll maddeJerlade pterilen v.allrle teminat ve teklif mektupla. 
nnı ihale saatinden bir ... t evvellile kadar Aıtkarada M. lıl. V. satın al. 
ma Ko. u verme1erL (398) ('11U) 
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Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine: 
Kağıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığımız müş

külat dolayısile kağıtlarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık . 
Hacimlerimizi küçültmek ve yazılan daha ufak puntolarla dizmek gi
bi tedbirlere başvurduk. Bu cümleden olarak şimdiye kadar 10 punto 
üzerinden dizilmekte olan ilanları 15.9.939 tarihinden itibaren 8 pun
to ile dizmiye kaııar verdik. 

Hurufatın küçülme!ündcn dolayı ilanlar l!içbir eksikliğe maruz 
kalmıyacak yalnız işgal edeceği yer ve hacim kısalmış olacaktır. 10 
punto ile 8 punto arasındaki nis}:\eti muhafaza için ilanların beher 
santiminden şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız 10 
kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibarile bir ilanın 10 punto üzerinden dizilmesil~ alına-
cak ücret; ayni ilfınm 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin ayni 

1 
olacaktır. 

Elim.izde olmıyan s:beplerden dolayı vaki bu değişikliği ma-
zur görmelerini rica ederız. . 

Bursa Belediyesinden : 
500 Ton Motörin EksUtmesi Hakkında 

Bursa Belediyesi elektrik fabrikası için 500 ton motörin kapalı zarf 
usullle eksiltmeye konulmuştur. Beher tonu muhammen bedeli 65 lira 
olup ihalesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 de Belediye komisyonunda 
yapılacaktır. Başlıca şartlan: Motörin Mudanya veya gemlik iskelele
rinden Belediyece tayin edilecek birisinde teslim alınacak ve bedeli 
Bursada ödenecektir. 

Şartııame sureti 160 kuruş bedel mukabilinde vf"ilir. Motörin ver
meğe istekli olanlar şartnameyi okumak için Belea iye muhasebesine 
müracaat etmeJeri ve kapalı zarflarını 2490 sayılı kanun ve şartname 
dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine 
vererek ihale saatinde belediye komisyonunda hazır bulunmalan ilan 
olunur. - .. • " 6949 .. 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yahl; talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malumat almak istiyenletin Okul 
Direktörlüklerine başvurmaları. 

Ankara Kız ve Erkek Kolleileri 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yanlı · 

İlk Orta Lise 
60 100 120 

225 260 285 

Bursa Kız Lisesi 
İlk Orta 

40 
185 

lzmir Ege Lisesi 

Lise 
50 

185 

İlk Orta Lise 

lira 

lira 
" 

Gündüz 50 60 75 lira 
Yatılı 160 200 200 " 

Ası! maaşı 55 iiraya 1'.actar olan memur ve tekaüt çocuk
larından ve kardeı:lerden yüzde on tenzilat yapılır. 

"649511 

Nafıa VekCiletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesiyle sınai imlatı ve 

işletme b~alan inşaatı keşif bedeli 2.400.000 liradır. . ... 
2 - Eksi'\tme 23/ 9/ 939 tarihine rastlıyan Perşembe gunu saat 15 

de Nafıa Vekaleti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

6•••••••••••••••••••••ı••••••.. işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilin
~ de Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

İstiklal Lisesi Direktörlününden: 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvak-
":11 kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 

1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatııız, luz ve erkek talebe evvel eller inde bulun:ın vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve. 
kaydına devam "olunmaktadır. / kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almala-

2 - E ylül'ün onuncu günü ne kadar kaydını yenilebniyen eski n ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta. 
talebenin müracaatları kabul edi1miyecektir. lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
3 - i steyenlere kayıt 'artlarını bildiren tarifname gönde- bir saat evveline kadaT Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vcr-

rilir. meleri lazımdır. 
ı Adres: Şehzadeb~ı Polis Karakolu arkası Telefon: 22534 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4076) (6656) 
iıı ...................................................... .. 

Bu Sene 15 Eyliilde Ankarada A~llacak Ordu 
Hasta bakıcı Hemıireler Okuluna 100 Lira Ayhl< 

Ücretle iki Talim Hemıiresl Ahnacak. 
Alınma şartlan: ~ 'I ' 

1 :_ Kızılay hnstabakıcı hemşireler okulundan mezun olacak.· 
2 - En az üç sene hastahanelerde hemşirelik vazifesinde istihdam e

cıilmiş bulunacak ve buna ait bonservisler gösterecektir. 
3 - Sa ~lam old~ bir sıhhi heyet raporile tevsik ed il<.?cektir. 

~--~4~- İstekli olanlardan İstanbul ve civarındakiler Gülhane bastaha· 
nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi Beş. 
tabipliğine müracaat edeceklerdir. • 

5 - İstekliler arasında 12 eylUJ 939 da Gülhane ve Ankara hastaha· 
nelerinde tahrir! ve şif ahi müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(350 ) (6866) 

·. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammn bedeli 15433 lira olan muhtelif keski ve zımba ve saire 

24/ 10/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1157, 46) liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7095) 

* * Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 20/10/1931) Cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın 
alınacaktıır. 

' Bu işe girmek istiyenlerin (1762 .ŞO) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve>sikı.>Jan ve t ekliflerini ayni gün saat 14 e ka.. 
dar Komisyon Reisliğine ''ermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-

darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6923) 

lstanbul Defterdarllğından: 
Müsabaka ile Memur Ahnacaktır. 

Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ.memurluklarına :nüsabaka ile me
mur alınacaktır. İmtihan 18.9.939 tarihine tesadüf eden pazar tesi günü 
saat 14 te yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta mektep me
zunu olmaları lazımdır. 

İsteklilerin orta mektep şahadetname veya t asdiknamesfnf, hüviyet 
cüzdanını, hüsnü hal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 x 9 Pbadmda dört 
kıta fotoğraflannı bir dilekçeye bağlıyarak 16.9.939 güniine kadar De!. 
terdarlığa müracaatları. (7025) 

Tıp Fakültesi Dekanbğından: 
Tıp Fakültesinin Çocuk hastalıkları ve Bakımı, Uı:oloji kliniklerile 

Radyoloji Anatomi patoloji, Genel patoloji Enstitülerinin doçentlikleri 
m~nhaldir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Tıp Faltültesi dekanlığına 
muracaatları. "7136,, 

.. ........................................ imi!! 

ENGLISH HIGH SCHOOL 
ERKEK MEKTEBİ 

Niıantaıı, Telefon: 41078 
Kayıt muamelesi batlaınıftır. Cumartesi ve Pazardan 

maada her gün saat 1 O dan 12 ye kadar 
.. ___ ,... __ İdareye müracaat o lunab ilir. ••••---

' 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Levazım Ami~iği Satınalma Komisyon'undan : 
1 - Teşkilit ihtiyacı için 75 kalem veteriner eczası alınacakhr. 
2 - Muhammen fiatı 498 Ura 12 kuruş, muvakkat teminatı 38 lira

dır. Listesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 15-9-939 cuma aünü saat 11 de Galata Rıhtım cad-

desi Veli Alemdar ~andakj komisyona gelmeleri. "6969,. 

Sıvas iskan Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda yaptırılmakta olan 
452 göçmen evinin su ihtiyacını temin etmek üzere Karadağdan getirı. 
lecek su tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 39120 lira 17 kuruştur. 
3 - Bu işe ait pIAn, proje, keşif ve fenni ve hususi şartnameler 

Ankarada İskan U. M. Fen dairesinde İstanbul ve Sıvas iskan müdürlük 
lerinde görülebilir . 

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

saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri la· 
Zlmdrr. Teahhüt mektupları muayyen saatten sonra geldiği takdirde 
kabul edilemiyecektir. Teahhüt mektupları kanunun tarifi dairesınde 
hazırlanmaıınış ve mühürlenmemiş olduğu takdirde kabul edilmez. 

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

Miıantaşında: 'eski Feyziye 
Beyoğlunda BAKER mağazaların

dan Başka hiç bir mücsseı;e, hali ha
zırda kız ve erkek mektep talebe
sine, genç bay ve bayanlara mah-yatıh 

yatısız IŞIK LiSESi Erkek 1 sus her boyda ve her zevke uygun 

IZ bi zengin ve şık glyllecek eşya, ko~ 1 M emleke t imizin en eski huıuıi 
için hergün mektebe müracaat 

kostümler, empermeablllze parde
K 1 süler, paltolar ve spor elbiseleri gi-

lisesidir. Ana. ilk. orta ve Lise kısımlan vardır. Kayıt lekslyonunu takdim edemez. ŞarUar 
• • ve fintlnr her yerden müsait ve u-

' 
edilebilir. lıtiyealere mektep tarifnameai gönderilir. _.M cuzdur. Dalma BAKER etiketini 

•••• Telefon: 44039 .... t.er.cih- edl- ni•z.•------• 

7 
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Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletmesi 
ilanları 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
11 EyUilden 18 EylOle kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeni:ı hattına Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ak
su), Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına :.... Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de (Antal-
ya). Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına ;.... Salı , Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur) . 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus), 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Marakaz), Salı postası Tophane rıhtımından, 

diğer postalar Galata rıhtımından. 
Bandırma hattına Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

(Marakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çar
şamba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de 
(Mersin). Tophane rıhtımından. 
Not: Sah postası İzmir Fuarı münasebctile 

ilaveten yapıla ldır. ,, 1 
Salı ve Cuma 19 • (Seyyar). Tophane nhtı-

Karabiga hattına 

mından. 

Not: Vaziyeti hazıra dolayısile İzmir sür'at, Mersin, Ayvalık ve 
imroz postaları iş'an ahire kadar tatil olunmuştur. 

Buna mukabil İstanbul ile Çanakkale arasında haftada dört posta 
ihdas edilmiştir. Bu postalar İstanbuldan Cumartesi, Pazartesi, t;!ar-
şamba ve Perşembe güleri saat., 18 de Tophane rıhtımından kalk

makta, gidi~ ve dönüşte Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Lapseki'ye uğra-
yarak Çanakkaleye kadar gitmektedirler. (7160) 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nu. 
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliği Galata nhhmı, Limanlar ... 

Umum Mildi.irlüğil binası 

altında 42362 
Galata Acenteliği - Galata nhftmt, Mıntaka . 

Liman rcisliii binası a l-
tında 40133 

Sirkeci Acenteli~i - Sirkeci Yolcu salonu ı2740 

,~ ........................ , .......... ,. 
(

•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM , 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 
-

;st~nbul · Belediyesi ilanları 
Hususi idare emekli ve öksüzlerinin eylQl 939 üç aylıklarının ver

dirilmesine 11.9.939 günlinden itibaren başianılacağfiıdan aylık sahiple
rinin istihkaklarmı almak üzere belediye merkez veznesine müracaat
ları. (7162) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için açık eksiltme usulile elli ton zift ve on ton kat
ranlı üstüpü satın alınacaktır. Ziftin muhammen bedeli 2300 ve muvak 
kat teminatı 172,50 lira ve katranlı üstüpün muhammen bedelı 3500 ve 
muvakkat teminatı 262,50 liradır. 

İhaleleri ayrı ayrı olarak 28.9.9 39 tarihine rastlıyan perşembe giinU 
saat on beşte Galata rıhtımında Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü binasındaki mübayaa komisyonunca yapılacaktır. 

Mezkur levazımıq şartnameleri sözü geçen komisyonda her gün gö. 
rülebilir. İsteklilerin( bildirilen vakitten evvel muvakkat teminatlarmı 
yatırmaları ~arttır. (7138) .., 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 7 kalem saraç malzemesinin 27.!l.939 çarşamba 
günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 920 lira ve ilk teminatı da 69 liradır. 
3 - Cins, miktar ve evsafını gösterir şartnamesile nümuneler komls 

yondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni ve

sikalarile Galata Rıhtım Caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komis
yona gelmeleri. (7144) 

Gümrük; Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 50 takım; kaptan ve makinist yazlık elbisesinin 
13-9. 939 çarşamba günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. Tasarlanmış 
tutarı 350 lira ilk teminatı da 27 liradır. 

2 - Satın alınacak 50 adet sandalcı kaputunun 13-9.939 çarşamba 
günü saat 11 de pazarlı!ı yapılacaktır. Tasarlanmış tutarı 525 lira ve iJk 
teminatı da 40 liradır. 

3 - Kumaş nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzları ile Ga

lata Rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri 
(7078) 

Hava Harp Akademisi Komutanhğından: 
Hava Harp ak:ıclemisi için 80 lira ücretle bir daktilo alınacaktır. İm. 

tihanda muvaffak ol:mlar aşağıda evsaf ve şeraiti haiz bulunma~ı şarttır 
A - Türk olmak, a'ikerliğini bitirmiş olmak. 
B - En az orta mektep tahsiJini ikmal etmiş bulunmak. 
C - İki sene üayı vazife edeceğine dair noterlikçe musadda k taa h

hütname vermek. 
D - Hüsnü hal eshabından olduğuna dair polisçe musaddak vesikası 

bulunmak. .-
Müsabaka imtihanı 15 eylıil 939 cuma günü saat 10 da Hava harp 

akademisinde icra kılınacaktır. Taliplerin lazım gelen izahatı almak 
üzere 14 eyhil 939tarıhine kadar her gün sabahleyin 9 dan 12 ye kadar 
Hava Harp akademisi levazımına müracaatları. (7020) 

Sahibi ve Neşriyat MildüriJ Halil LOtfü OÖRDÜNCO. Gınıctedlil: ve 
Nesrivat T. L. S . Rnııııtrfıin "'" TAN Mathnaın 

k 

b 
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Pazartesi T A N E V 1 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

11 
EYLÜL 
1 9 3 9 

İatanbul, Ankara caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1478 

Mualllmlerln ve mektep talebesinin en lruvvetH yar. 
dımcuıı, çocuğun en zengln kütüphanesidir. Cocuıtunu ae-
ven ber babanın yavrusuna verebllece~ en ıüzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından oeşredibnl~tir. EvinJzde bir 
ta.ne bulundurunuz. 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Varşova, Taarruzu Onledi. 
SIDDETLI MUHAREBELER OLUYOR 

Polonyalılar, Cenupta Vistül 
Nehri Uzerinde Yeni Bir 
Müdafaa Hattı Kurdular 
Alman Kıtalarının Varşovaya 10 Kilometre Mesafede Bulundukları, 

Fakat Artık Şehre Girmelerine imkan Kalmadığı Bildiriliyor 

Harp ilanı günlerinde Londra tahliye edilirken, anneler, 
çocuklarını gözyaşları ile uğurluyorlar 

Rusya Yeniden Bir 
Kısım ihtiyatları 

Silah Altına Ahyor 

Lonara, 10 (Hususi) - Pat 
ajansının tebliğine göre, bütün 
cephelerde şiddetli çarpışmalar 
hala devam etmektedir. Düş
manın hiç bir noktada mahsus 
terakkiler kazanamadığı, Po
lonya kıtalarının gayet yavaş 
olarak geri çekildikleri bu teb
liğde ayrıca kaydedilmektedir. 

Muhtelü kaynaklardan verilen 
malumata göre Varşovada müdafaa, 
azami şiddetle devam etmektedir. 
Peşteden gelen bir haber, Varşova 

civannda şiddetli muharebeler vuku 
bulduğunu ve Almanların ilerleme. 
aine imkan kalmadığını bildiriyor. 

Berlinde salahiyetli bir devlet a
damı beyanatta bulunarak, Alman 
askerlerinin geçen cuma günü şeh
rin merkezine kadar girdikten sonra 
gerilediklerini ve külli kuvvetlerle 
birlikte şehre girmeyi tercih ettik. 
lerini söylemiştir. 

Bütün kaynakların birleştiği bir 
nokta, müdafaanın uzun bir zaman, 
devam edeceğidir. Polonya hududun
dan Bükreşe gelen bir habere göre, 
Polonya müdafaası, mütemadiyen 
kuvvetlenmekte ve Varşova düşman 
eline düşmiyecek bir hale getirilmek 
tedir. Cenupta da Visti.ıl üzerinde ye
ni bir müdafaa hattı vücude getiril
miştir. 

Vilnodan verilen en son haberlere 
göre, Almanlar Varşovanın r_nerkezin j 
den 10 kilometre mesafededır. Fakat 
Alman tecavüzünün tamamile gevşe· 
diği göze çarpmaktadır. 

Muhacirler Kafilesi 

Polonyalıların Vilnodan verilen 
bir tebliğlerine göre de, Alman tay
yareleri her yerde yolları tahrip et
mekte ve muhacir katarlarını bom
balamaktadır. 
Varşovadan Romanyaya kadar gi. 

den bir Röyter muhabiri, 3,5 gün de
vam eden bu seyahati sırasında bii
tün yolların muhacirlerle dolu oldu. 
j'unu, muhacirlerin gündüzleri, al • 
çaktan uçan Alman tayyarelerinin 
taarruzundan kaçınmak için rastgel
dikleri çukurlara ve hendeklere ilti
ca ettiklerini, Almanların, Romanya 
hududuna kadar uzanan sahada an· 
laşılan her şeyden fazla fotoğraf al
makla meşgul oldukları göze çarpı. 
yor. 

Lodz Düımedi 

> 

< 

SLOVAKYA 

Polonyada harp vaziyetini ve Polonyalılann Alman tecavüzünü 
tesbite muvaffak olduklan mıntakaları gösterir harita 

insan ve harp levazımı yığınına rağ
men Polonya ordusu böyle şerait al
tında da hiçbir çöküntü alameti gös
termemiştir. Ricat hareketini munta.. 
zam bir tarzda ve takdiri celbedecek 
bir surette yapmıştır. 

Harbin pek az ilerlemiş olan bu 
safhasında Varşovanın akıbeti ne o
lacağını söylemek mevsimsizdir. Mu
hakkak olan şey, Polonya ordusu
nun azimkar kaldığı ve bütün ciha
nın hayranlığını celbeden vasıflar 

gösterdiğidir. 

Kanada Almanyaya Harp ilan Etti, lsvic;rede de 

Soo,ooo Kişi Silah Altına Alınmış Bulunuyor 

* Londra, 10 (Hususi) - Bu-
Fransız hariciye nazırı Bonnet gün Tas ajansı şu tebliği neş

ile Polonya sefiri Fran ada yaşayan l t · f 
Polonyalılardan mürekkep mühim bir re mış ır: 
askeri cüzü tam teşkili için bir itilafı "Alınan - Leh harbinin gittikçe 
imza etmişlerdir. Derhal teşkili der. geniş ve tehditkar bir mahiyet al-
piş edilen bu cüzütam Polonya zabit- ınası üzerine Sovyet hükumeti 
lerinin kumandasında ve Polonya memleketin bundan sonraki mü . 
bayrağı altında harp edecektir. dalaasının takviyesi zımnında ba. 

Bu cüzütamın bütün masrafları zı sınıfların kısmen silah altına a-

Polonya hükumetine ait olacak fa
kat silahlarını Fransa verecektir. 

* 

lnmasma karar vermiştir. 
Kızılordunun ihtiyatları aşağıda • 
ki mıntakalarda silah altına alın
maktadırlar: 

Kaunas, 10 (A. A.) - Varşovada- Ukranya, Beyaz Rusya, Lenin • 
ki Japon sefareti erkan ve memuri. grad, Moskova, Katinin ve ürelin 
ninden takriben 20 kişi Sovyet Rusya askeri mıntakalarr.,, 
tarikiyle Japonyaya dönmek üzere Rus ihtiyat kuvvetlerinin silah al-

tına davet olunduğu mıntakaların 

Japonyanın Görüşü 

Tokyo, ıo (Husust) - Japonya Baş 
vekili General Abe, bugünkü beyana
tında şu sözleri söylemiştir: 

''Avrupada harp, Her HitJerin 
hesapsızlığı yüzünden kopmuştur. 

Jaııonya, Avrupa harbine müdahale 
etmek niyetinde değildir. Japon hü • 
kiımeti, Sovyet Rusya, Amerika, İn. 
giltere ve Fransa ile münaseb~tleri
ni ıslah etmek için çalışacaktır. İn -
gilizler biraz daha samimi davran -
dıkları takdirde İngiliz • Japon ko. 
nuşmalarının başlamasıııa da bir 
mani yoktur.,, 

Başvekil daha sonra. Alman -
ya - Sovyet Rusya paktından şu şe. 

HARP TEBLİGLERI kilde bahsetmiştir: - • -
1 buradan geçmişlerdir. Baltıktan Karadenize kada1· uzandığı 

---..... ı )f.. göze çarpmaktadır. 
Budapeşte, 10 (A. A.) = Macar "Fon Ribbentrop, kominferni, 

Polonya başkumandanlığı, bugün, harp vaziyeti hakkında bir teb. ajansının bildirdiğine göre, Slovak. - Tas ajansının ~ukardaki tebliği- Sovyet hükumetinden ayrı sayıyor 
liğ neşretmemiştir. Fakat, Varşovanın henüz şiddetle mukavemet etti- !yada Macar ekalliyeti arasında genış ğini me bah d ve ademi tecavüz paktının antiko • 
w• h ~ mıkyasta tevkifat yapılmaktadı:. vzuu s e en Alman ajansı 
gı, atta şehre karşı yapılan Alman taarruzunun durdurulduguv haber Mosk d ·· 

Slovakyadaki Macarlann şefi . ova an şu mutemmim haberi 
''eriliyor. Diğer taraftan, Polonyalılar Vistülün cenubunda bir cephe ve 

· v Kont Esterhazy, polis neza!"eti altın. rıyor: 

mintern pakt üzerinde tesir etıniye

ccğini iddia ediyor. Bu gibi miilaha· 
tesıs etmege muvaffak olmuşlardır. Almanlar ise, Lodz şehrini zaptet- "M k 
t 'kl · · "dd" d' ı k dadft'. os ovadan ihtiyatların sevki zalar bize pek a'-·kırı gelmektedı·r.,, ı erını ı ıa e ıyor ar. Fa at, bu haber de teevvüt etmemistir. d"· " * un bütün gece devam etmiştir. Si-

olan düşmanı şark istikametinde ta
kip etmektedir. 

Sandomierz ile Kutno arasında 

zırhlı ve motörlu kıtalarımız büyük 
muvaffakıyetler elde etmi~tir. Ra • 
dom civarında bir çok Polonya fır_ 
kalarının Vistül ile araları kesilmiş, 
ve her taraftan ihata olunmuştur. 
Şarka doğru çekilmekte olan düşman 
ne Skiernievice - Sochaczw - Kut
no hattından çekilebilir ne Vistülü 
Varşova civarından ne de cenuptan 
aşabilir. MuharebeleN tutuşmuş o
lan bu Polonya kıtaatmın akıbeti bu 
günlerde taayyün edecektir. 

Polonyanın şimalinde Vistiilü iki 
taraftan geçmiş olan Alman kuvvet. 
leri Wloclawek'in garp mıntakasına 
ve P.lock'un da şark mıntakasına var

mıştır. 

Ordunun Radom civarında ve ke. 
za Narew ve Bug nehil'leri arasında
ki harekatına hava kuvvetlerimizin 
müessir icraah müzalıaret etmiştir. 

Londra Tebliği 

Kudüs, 10 (A. A.) - lt'ilistinde 
toplanmakta olan Çekoslovak lej -
yonuna şimdiye kadar 1500 mülteci 
gönüllü yazılmıştır. 

Portekizde Haıırhk villerin garp mıntakalarına nakH ha
la yapılmıyor. Seferberlik tedb1rleri 
şayanı dikkat bir sürat, sükunet ve Lizbon, 10 (A.A.) - Portekiz hü-
intizamla tahakkuk ettirilmektedir. kumeti 14 ilkteşrinde nihayet bula. 
Moskovadaki motörlü vasıtaların ek- cak olan alelade talim devresini ge-

~iiiii!!ii~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ serisi ciheti askeriyece musadere e- çirmek üzere 1936 sınıiı ile geçense. 
m dilmiştir.,, ne çağrılmamış 1935 sınıfının bir kıs-
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Nasll Başladı? 

1 sviçre Seferber 

Bern, 10 (Hususi) - İsviçre hü
kumeti seferberliğini tamamlamıştır. 
Silah altına alınanların yekunu 500 
bine varmıştır. İsviçre hükumeti bu 
hazırlığı yapmakla b~raber bitaraflı. 
ğını idame ettirmiye çalışacaktır. 

mını ve keza bazı ihtiyat subaylarını 

silah altına davet etmiştir. 

Diğer taraftan deniz sahasında son 

senelerde elde edilen iyi neticeler ü

zerine Bahriye nezareti ana vatan i
çin bir filo vücude getirmey1 karar. 

lastırmıştır. 

Arap Aleminde 

Alman tebliğleri, Polonyanın en 
mühim sanayi merkezi olan Lodz'u 
işgal ettiklerini bildiriyorlar. Fakat, 
bu haber henüz teeyyüt etmemiştir. 
Yine Almanlar, yukan Vistülde şid
detli muharebeler vuku bulduğunu, 
ve Jesa önünde bulunduklarını söy. 
lüyorlar. 

Varşovanın şimali ~'lrkisinde Bug 
nehrinin cenup sahiline vardık. Da
ha yukarda Lomzanın şarkında mu
harebeler vuku bulmaktadır. 

İngiliz istihbarat nezaretinin bil
dirdiğine nazaran Polonya hükumet 
merkezinin Almanların eline geçtiği
ne dair glıya Varşovadan 25 kilomet
re mesafede neşredildiği iddiasile 
resmi Alınan radyosu lehçe olarak 
cuma akşamı ve dün akşam beyanat_ 
ta bulunmuştur. İstihbarat nezareti 
bu hususta şunu hatırlatır ki Polon
ya büyük elçisinin dün akşam radyo 
ile verdiği nutuk Alman kıtaatının 

Almanyanın iddiasına rağmen Var
şovaya girmeğe muvaffak olamadık
larını isbat eder. Esasen Varşovadan 
verilmeğe devam edilen Polonya hü
kumetinin tebliğleri bunu teyit eyle
mektedir. 

Sarih olan bir şey varsa o da fev
kalade fena şartlara rağmen Polon
ya ordularının gösterdiği kahraman
ca mukavemet ve Polonya kıtaatımn 1 
çok yiiksek maneviyatı ve ricat ha
linde tnuhafaza ettiği setabettir. 

Dünyanın bu yeni cihan har
bine nasıl sürüklendiğini anla. 
mak için, 23 Ağustos ile 30 A
ğustos arasında, harbin başla
masına tekaddüm eden hafta i
çinde Hitler ile Chamberlain a
rasında cereyan eden muhabe. 
reyi okumak kafidir. Bu muha
bere o nkit gizli tutulmuş, bir 
hafta bütün insanlık harp ile 
sulh arasında kararsız ve sinir
li günler geçirmeğe mecbur ol
muştu. Bugün bu mektuplar 
neşredilmiştir. Bu mektuplar 
bize diinyanın nasıl adım adım 
harbe doğru sürüklendiğini 

gösteren tarihi vesikalardır. 

Belgrat, 10 (Hususi)- Yugoslavya 
hükumeti, tebaasından her hangisi
nin muharip taraflardan birine gö _ 
nüllü olarak iltihakını menetmiş ve 
yabancı gönüllülerin de Yugoslavya
dan geçmelerine müsaade olunamıva 
cağını bildirmişitir. 

Kanadanın Kararı 

Londra, 10 (Hususi)·- Kanada a. 
yan ve mebusan meclisleri, İngiltere 
Kralı namına söylenen açılış nutuk. 
larını tasvip etmiş ve bu suretle Ka
nada da Almanyaya har!> ilan etmiş
tir. Hükumetin hazırladığı harp ka
ran bugün İngiltere kralına tasvip 
edilmek üzere gönderilmiş, kralın 

imzası ile Kanadanın harp ilanı ka... 
tiyet kesbetmiştir. 

Beyrut, 10 (A.A.) - Avrupada 
muhasamatın başlaması, Kudüste, 
Filistin buhranına çabtı!{ bir hal su. 
reti vermiştir: Hitlerist tecavüzün 
ekser milletler için teşkil ettiği müş
terek tehlike, Arap dünyası ile garp 
demokrasileri arasındaki münazaalı 
meseleleri. derhal, ikinci plana at -
mıştır. Suriye nasyonalistlerinin 
Fransanın davası ile birleşmesi gibi, 
Filistin Arapları da İngiltereye karşı 
ayni sempatiyi izhar etmişlerdir. Bu 
inkişafın ilk neticesi, Arap faa liveti
nin mühim surette azalması, yahudi 
tedhişçiliğinin de tamamile ortadan 
kalkmasıdır. 

Almanların Tebliiji: 

Alman umumi karargahının tebli. 

ği: 
Vistül nehrinin yukansile dağlar 

•asında Alman kuvvetleri mağlup 

Tayyarelerimiz bombardımanlarla 
Varşovadan şarka ve cenubu şarkiye 
giden yolları ve şimendiferleri tah
rip etmiş ve düşmanın geri kalan 1s
tihkamlarına taarruz eylemiştir. 

Lublin üzerine yapılan hücumda 
yedi Polonya tayyaresi düşürülmüş, 
ve bombalarla 8 düşman tayyaresi 
hasara uğratılmıştır. 

Bizzat Göring'in dünkü nutkunda 
da itiraf ettiği vechile Almanya Po
lonyaya karşı taarruz hareketini tat
bilc kin 70 fırka tahşit etmiştir. Bu 

Y arm Başlıyoruz 


