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GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANS i KLOPED i Si 
Muallimlerin ve mektep talebesinln en kuvvetli yar
dımcısı, çocuğun en zengin kQtüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavnısuna verebileceği en güzel hediye
dir. Miiessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evlnlzde bir 
tane bulundurunuz.. 

Almanlar Sivil Ve Müdafaasız Leh 
ehirlerini Bombardımana Geçtiler 

• 

Sarbrükte Fransız Ve Alman 
Kuvvetleri Arasında Şiddetli 
Bir Topçu Düellosu Başladı 

• I •• 
.... 

Polonya ordu•u Ba,'Jirımandanı 
Marefal Smigli Ri4z 

AMERİKA 
BİTARAF 

Kalabilir mi? 
Yazan : Sabiha Zekeriya Sertel 

j kinci Cihan Harbi patladıktan 
, sonra herkesi alakadar eden 

mühim meselelerden biri de, "Ame
rika buhar be müdahale edecek mi?,, 
Sualidir. Çünkü AmP.rikanın harbe 
müdahalesi. demek, harbi daha sü. 
ratle neticelendirmek demektir. Bu
gün Amerikada 1 Mayıs 1937 de ka
bul edilen bitarflık kanu!'lu hüküm 
sürmektedir. Bu kanun Amerikanın 
muharip devletlerden her birine • 
mühimmat, tayyare, tayyare levazı-
mı satmağı menetmektedır. Bundan 
başka beynelmilel harp kanunu, A
merikan topraklarını, sularını mu
harip devletlere kapamak, Amerika
yı bunlara herhangi bir şekilde yar. 
dımdan men€-tmektedir. Bu suretle 
Amerika muharip devletlerle alaka
sını tamamen kesecek, mutlak bir 
tecerrüt vaziyeti muhafaza edecek 
demektir. 

Gerek kongre ve gerek ayanda fi. 
kirler ikiye ayrılmıştır. Cümhuriyet
çiler, muhafazakar demokratların 
bir kısmı mutlak bir tecerrüt siyase
ti takip etmek, ne olursa olsun Av
r µpa işlerine ve harbe müdahale et
memek taraftarıdırlar. Ayan reisi 
Boralı, Nye, Thoınas bu fikrin hara. 
retli müdafileridirler. F'akat demok
rat fırkasında ekseriyeti, Roosevelt, 
ıekreteri Hull, bitaraflık kanununun 

Amerikanın ticari ve iktıs.adi hayatı 
için büyük bir darbe olduğundan, bu 
kanunun kaldırılmasına taraftardır. 
lar. Diğer taraftan maliyeciler gru
pu bitaraflık kanununun kaldırılıp, 
harbe girmeden Amerikanın her iki 
muharip devlete de mühimmat sa~ıl
masına ve ticaret kapılarının açıl

masına taraftardırlar. Efkan umu. 
miyede de muhtelif fikırler hük ürrt 
sürmektedir. Bir kısmı <lemokra 
mühimmat ve yardım gönder 
le, Hitlere yardım edece · 
mokrasilerin kendi idealle 

(Sonu Sa: 8, 

ŞARK CEPHESiNDE 

Poznanda iki 
Alman Fırkası 
Püskürtüldü 

Lehliler 30 Tayyare Düşürdüler 
Londra, 14 (Hususi) - Varşovadan alı

nan haberlere göre, Poznan ordusu, iki Al
man fırkasmı mağlup etmiş, bunlardan bin 
kadar esir ve bir çok harp malzemesi almış-
1Jr. Alman istihbarat bürosu tarafından veri

GARP CEPHESiNDE 

Fransızlar Yer 
Yer llerlemige 
Devam Ediyor 

Yeni Mevziler Ele Geçirildi 
Paris, 14 (Hususi) - Zigfrid hattı üze

rine Sarbrükten Fransız ilerlemeleri devam 
etmektedir İki tarafın ağır topçusu faaliyette 
dir. Alman tebliği, Fransız tebliğlerini teyit 
etmekte, ve eskisinden daha çok kuvvetli 

len malumata göre Gdynyadaki Po
lonya kuvvetleri teslim olmuştur. İki ... 

i TER LİGLER 
Fransız kuvvetlerinin Sigfrid f 

.... hattını yarmak için uğraştığını an- ... 
11atmaxtaaır. ... t.11r:ıf JH'lı 1nn:ılci mu\. .. -.lu• C.lu .. ,... ; 

Garp cephe•inde ileri mevzilerde malıinelitülek atefİ 

.... BUGÜNKÜ V AZiYET 

FransozDar oDk 
EsörDerö ADdliDaır 

manyaya giden yoiların Alman
lar tarafından kesildiğini anlatı
yor. 

J nın şimalinde devam etmektedir. • 

Varıovanın Tebliği 1 
Saat 22,30 da neşredilen 13 numa

ralı Polonya tebliği: 

Parla, 14 (A.A.) - 14 Eyıoı u· ı· Havas ajansı harekat hakkmd:ı • 
bah teblllil: Sarbrük'lln Cenup 11rt- şu izahatı veriyor: ı• 
larında dUtmanın ajiır topçuları bO-

"Batı cephesinde Sarbrük önün • yük bir faaliyet göıtermektedlrler. f 
Paris, 14 (A.A.) _ 14 Eylül ak- de dündenberi söz bilhassa topların- ı• 

ALMANYANIN Polonyalıları tet. 
hiş derek teslim olmıya mecbur 
etmek için sivilleri de, askerle
ri de bombardıman edeceğini 

ilan etmesi, sivillerin esasen 
bombardıman edilmekte olduğu
na dair bir kaç raporun neşrine 
sebebiyet vermiştir. Bunların 

birincisi Amerikanın Polonya 
sefirine aittir ve Amerika sefiri 
bizzat şahidi olduğu bir çok ha
diseleri hükumetine bildirmiş
tir. 

BUNA MUKAldL' ~ -~'-1\~~ui
Almanlar tarafıntla:n NptedildL 
ği bildirilen Lodz :şehrinin kad 8 

surette istirdat edilmiş olduğu- il 
nu, Poznandan geriliyen kuvvet- 1 

Ierin iki Alman fırkasını ağır 

bir mağhibiyete uğratarak bin 
kadar esir aldığını, Varşo\'a mü. 
dafaasmın günden ıünc kuvvet
lendiiini bildiriyor. 

Kutno ve Lovicz mıntakalarında, 
Polonya kıtaları mücadeleya devam 
etmekte ve düşman kı!a~arına yapı
lan hücumlarda ciddi zayiata uğrat. 
maktadır. 

Düşman tayyarelerinden 30 tanesi 
düşürülmüştür .. 

Modlin • Zegreze hattı Ülerinde 
kıtalarımız, düşmanın bir hücumunu 
geri püskürtmüştür. Varşovanın 
bombardımanı devam etmektedir. 

Kaluszyn - Siedlce hattının cenu
bunda, kıtalarımız, düşmenın motör
lü ve zırhlı kuvvetleri karşısında şid
detli çarpışmalar yaparak geri çe
kilmektedir. Annapal civarında Vis. 
tülü geçen düşman kıtaları Be şiddet
li çarpışmalar vukua gelmektedir. 
Lvov şehri, düşmanın bir motörJü 
kolla y a p t ı ğ ı hücumu tar_ 
detmiştir. Gdynia mıntakasında. Ke
pada ve Oksyvskada muharebeler 
devam etmektedir. · 

Almanların Tebliiji 

Berlln, 14 (A.A ) - Alman orausu 
Başkumandanlığının tebliği: 

Cenubi Polonyada harekAtta bulunan 
kıtaatımız, cüz'l bir rnuka\•emete maruz 
kalmakta ve sOratıe şark istikametinde 
ilerlemektedir. Kuvvetli Alman müfreze
leri Rawa - Ruska civarında ve Tomas
zowda Lublln - Lvov yoluna Yarmıştır. 
Diğer taraftan kıtaatımız VisUil'ü San
domierz'in şimalinde bir çok noktalardan 
geçmiştir. Muvakkat hesaplara göre, Ra
dom imha harbinde elimize geçen ganl-

(Sonu Sa: 6, S il: :?) 

Satie Binası Suçluları 
Kefaletle Bırakddılar 

Satie binasının satın alınmasınua. 
ki yolsuzluğa ait davanın rüyetine 
dün de devam edildi. Suçlular birer, 
birer isticvap edildi. İki rapor tanzim 
edilmesi meselesile alındığı iddia e
dilen komisyon hakkında etraflı iza
hat verdiler. Neticede suçluların tah
l1Ye-tahmleri kabul edıldi ve iki~er 
bi .Jetle bırakılmalarına ka

uçlular bugün salıveri. 
· nkü davaya ait tafsi. 
mızdadır. 

şam tarihli Fransız harp tebliği: Ma- dır. Fransız ön kıtalan tarafından el-
halll ilerlemeler kaydettik. Ve bu 1 de edilen bu kadar mühim kazançtan 
ilerlemeler esnasında esirler aldık. lf çok endişeye düşen Sigfrit hattındaki t 

Bertin, 14 (A.A.) - Alman Baş- t 
kum::ındnnlığının tebliği: Garp cep- Alman kumanda heyeti bir ağır top- ı 
hesinde, garp istihk~mlarımızın çok ı• çu bataryasını mestur yerlerir :ien 
ilerisinde bulunan Alman toprakla- • dışarı çıkarmıştır. Pek tabii olo.rak 
rında, Sarrebruck ile Hombach ara- ı Fransız topçu kuvvetleri de bunun 
sında llerliyen ve bugtlne kadar 0 - 1 karşısında atıl kalmamıştır. 

l landan daha çok Fransız rnQfreze- İ 

1 
leri dinamitlenmiş sah::ıda ve Alman ki tarafın da tayyare harekatı 
ateşi ile durdurulmuştur. sonbaharın ilk yağmurları yüzünden 

•• •• •••••••••• ·----··-
11

-••-
11

-··-··--.. ·••••• müşkül8ta uğramıştır. 

POLONYA 
RUSYA 

Hududunda 
HCidiseler 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Son günlerde Leh askeri tayyare
leri tarafından Sovyetler birliği hu. 
dudunun ihlali hadiseleri tekerriir 
etmektedir. Bu tayyareler Sovyet 
topraklarının iç kısımlarına girmiye 
çalışıyorlar. 

12-9 tarihinde Leh askeri tayyare
leri Ukraynadaki Şepetovk::ı bölge -
sile Beyaz Rusyadaki Jitkoviçi'de 
hududu geçmişlerdir. Bir Sovyet avcı 
tayyaresi bunları huduttan tard\?t -
miştir. Bununla beraber bu hadiseler 

devam etmektedir13 eylUldeLeh bom 
bardıman tayyareleri Ukraynadaki 

Krivin veYampol bölgelerinde hudu

du geçmişlerdir. İki :notörlü bir Leh 

tayyaresi Sovyet avcı tayyareleri ta

rafından çevrilmiş ve S:>Vyet toprak

larına inmiye mecbur kalmıştır. Tay 

yaredeki Leh subayı ile iki nefer tev
kif edilmiştir. 

Ayni günde üç Leh bombardıman 
tayyaresi Beyaz Rusyadaki Mozir 
bölgesinde hududu geçmi~ir. Sovyet 
tayyareleri bunlan da Sovyet top -
raklarına inmiye mecbur etmiş ve i. 
çindeki 12 kişiyi tevkif evlemiştir. 

Bununla beraber, arazinin yaş ol
masına rağmen Fransız kıtaatı Sig -
frit hattının ileri kısımları üzerinde 
terakkisine devam etmektedir ve 
dünkü muharebeler bilhassa hatları
mız içinde çıkıntı teşkil eden orman 
lık kısma münhasır kalmıştır ki bu
nun işgali bundan sonraki harekat i. 
çin fevkalade faydalı olacaktır 

Fransız başkumandanlığı, hava -
nın muhalefeti yüziinden istikşa~ u
çuşlan yapamadığı için harekatın ce. 
reyen etmekte olduğu ormanlık ara
zideki F.ransız harekatını ancak müs
külatla takip edebilen düşmana m~
lCımat vermiş olmamak için, işgal e
dilen mevkiler hakkında büyük bir 
ketumiyet göstermekte berdevam • 
dır.,, 

Gazetelere Göre 

Gazetelerin verdikleri izahata gö
re de, Almanlar garp vaziyetinde 
yaptıkları mukabil taarruzlara rağ
men, Fransızların ilerlemesine mani 
olamamışlardır. İlerleme Sar'ın şar
kında Mosell'in iki sahilinden Olkon
gen ve Klareithaz istikametinde vu. 
ku bulmaktadır. Bu suretle Sarbrük 
doğrudan doğruya tehdit altmda bu. 
lunmaktadır. Sarbrük ve onun kö
mür havzasile pek mühim münakale 
yolları mükemmel bir tarassut mev
kii vazifesi görecektir. 

Almanlar, civarı tahtiye işini hız
landırmışlar, Metz - Treves demiryo
lunu tahrip etmişlerdir. !:>aha şarkta 
Sar ile Horn ırmağı arasında ciddi 
terakkiler kaydolunmaktadır. Bu i . 
lerleme sayesinde Fransızlar Horn. 
bah'a varmışlar ve orada iki taraf 
devriyeleri arasında çarpışmalar ol-
muştur. (Sonu Sa: 8, Sü: 5) 

DiC.ER TARAFTAN hadise fngiJ. 
terenin Lordlar ve Avam Kama
rasında bahis mevzuu olmuş ve 
bu miin:ısebetle Mister C!ıam
berlain de, I..ord Halifaks ta be
yanatta bulunmuşlar, fakat İn
giltere ile Fransanın kadınlara, 

çocuklara vesair sivillere bom
ba atmıyacaklarını, fakat bu 
tehlikeyi süratle kaldırmıya uğ
raşacaklarını söylemişlerdir. 

t LORD HALİFAKS Almanyanın 
• zehirli gaz ve mikrop harbi yap

mak istemediğini, hasım Cenev
re protokoluna ria~·et ettikçe o
nun da bu protokola riyaet ede
ceğini bildiren bir nota gönder. 
mis olduğunu anlatmıştır. 

HARP cephelerindeki \'akalara da
ir gelen haberler, biribirini tut
muyor. Alman tebliğleri bir çok 
bü\'iik mu\'affakıyetlerden hah. 
sediyor. Bir çok Polonyalı kuv
vetlerinin erk~nı harbiyesiyle ve 
generallerilc esir düştüğünü. Var 
şovanın şark tarafından da iha. 
ta edildiğini, Lehistandan Ro-

EN SON 

GARP cephesinde merkezi siklet 
Sarbruktur. Fransız kuv\'etleri ' 
burayı istihdaf etmekte ve bu _ ~ 

raya doğru ilerlemektedir. İki e 
tarafın ağır topçuları arasındaki • 
faaliyet bir hayli mühiır 'r~ 
Bilhassa Aln~~.\'i'ımn .~un~ a.~ 
rını açığa vurmaları. Alman• 
rın asabiyet ve endite içinde ol. 
duklarını ifade eder mahiyette 
saylliyor. Garp cephesinde h11 • 
va şartlarının miisaadesizliği 

tayyare faaliyetlerine ınani ol
maktadır. 

iNGiLTERENiN kaçak eş;\·ayı ta
kip etmesi ve hasım ınenıleket. 
terine harp maddelerinin git • 
mesine mini olmak için tedbir 

almaSl üzerine Almanya da ka. 
çak sayacağı eşyayı gösteren 1 
bir liste neşretmiştir. "l 

~ 
AMERİKA gazeteleri 21 eyJ(ildc" 

fevkalade toplantıya davet edi. 
len kongrenin silah ambargosu
nu kaldıracağını anlatmaktadır-
lar. 

DAKiKA 
Londra, 14 - Bugün üç İngiliz vapuru batırıldı Bunlar Vancu

ver City, Henry ile Britisch İnfluence'dir. Hayatta kalanların l'ıl?J"
si kurtarılmışlardır. • .... 

* Polonya kuvvetlerinin Lodz'u istirdat ettikleri teeyyüt etmekte-
dir. Almanlar şehri suratle tahliye ettikleri için bir çok silah, mü
himmat ve askeri edevat bırakmışlardır. 

Gydinia'daki Lehli kuvvetlerin ancak iki gün aç kaldıktan sonra 
teslim olduğu haber veriliyor. 

* Garp cephesinde Ren ile Mozel arasındaki 90 millik sahada Fran. 
sız askerleri her yerde Alman toprağındadır ve bir çok yerlerde Sig. 
frid hattını tarassut altında tutmaktadır. Fransızların simdive ka
dar düşürdükleri Alman tayyareleri, Fransız tayyarelerinden ~oktur 

Tan, makinesindeki husus1 tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gQn bu klsım bos kalııeııkti!' 
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f BUGÜN 
Bitarafların 

Hürriyeti 
Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

Dün ve bugün iki bitaraf mem -
leketten iki lcuvvetli ses yiik

seldi. Evvela Holanda hiikumeti, Al
manya tarafından yapıldığı söylenen 
tazyika kar~ı, iktısadi hayatını tam 
hürriyet dairesinde tanzim edeceğini 
Vt! bu hususta hiç bir tazyik veya te. 
sir altında kalmıyacağını söyledi. 

TAN 

~ --

ı I Muvakkat l
1 Amerika Bitaraflık 

Çekoslovak K , T d•J J • 
Hükumeti an un unu a ı çın 

Bugün de Bc]grattan buna ben • 
zer bir sesin yükseldiğini görüyoruz. 
Belgradıiı bir gazetesinde mühim ol- J 

duğu sanılan bir yazıda Yugoslav:ra. 
nın harici ticaret işinde biitün meın- ı 
Jeketlere müsavi muamele yapacağı 

Beneşin lştirakire 

Fransada Kuruluyor 
Parls, 14 (Husust) - Çekoslovak 

mehafili, Fransa hükumetinin mu- J 

vakkat bir Çekoı:lovak hükumetini I 
tanımak üzere olduğunu bildirl;'or
lar. Bu muvakkat hükumet sabık 

Hazırlanıyor 
Vaşington,14 (A.A.) - Siyasi maha!il, hali hazır. 

daki bitar&flık kanununun ilgası için idare ile kon. 
gr:? arasında yapılacak olan mücadelenh1 bilhassa 
ayan meclisinde çok hararetli olacağını tahmin et
mektedirler. Fakat bazı kimseler Roosevelt'in ayan.. 
da 15 rey kadar bir ekseriyet kazanacağını . söyle
mektedirler. 

1 

yet limanlarır.a dönmek üzere emir verilıncsi keyf. 
yetlerinin doğurduğu alarm hissiyatı ve Türkiye Ha. 
riciye \iekilinin Moskovayı ziyaret edeceği haberi 
teşkil eyle!1llştir. ve kendi ihtiyacından arta kalan 1 

mallarını peşin para il~ satacağını ve 
nakil vasıtalarını gönderenlere hu 
maUarını peşin para ile ııatacağuu 

ve nakil vasıtalarını gönderenlere bu 
mallarını teslim edeceğini anlatıyor. 

Bu iki hadise bitarafların bir ta
kım tazyiklere boyun eğerek Alınan
yanın hatırı için diğer d~vletlerle 

muamelelerini kesmek ve ııellemehiis 
selam Almanyayı beslemek niyetin • 
de olmadıklarını gösteriyor. 

Cümhurreisi Dr. Beneşin iştirakiyle 

i tesis olunacaktır. Bu suretle, Çekler 
tarafından teşkil edilen lejyonlar, 

1 miistakll bir hiikCımetin ordusu ola- ı 

ı ı 
rak faaliyete gerip Frnnsada harp 
edecek ve karargah sahibi olacaktır. 

' Çekoslovak hükumetinin istilaya , 
uğrrımasına kadar Çrkoslovakyada ı 
çalışan Fransız R!<kerf heyeti reisi 

1 

General Fouche Çekk:e iltihak et
miştir. 

1 Pragdan gPlen haberlere göre, Fon 

Yegtne nazik nokta, müzakereleri uzatma1
t tehli

kesini arzeden Boran, Vandenberg ve Nye'in muha. 
lefotleridir. 

Maamafih Reisicümhur, kanunun yeniden gözden 
geçirilmesı işini tacile karar vermiştir ve muv:ıffa. 
kıyeti pek muhtemel görülmektedir. 

Roosevelt, bitaraflık kanununun serl bir surette 
tadilinin yeni bir Rus teşebbüsünün doğurabreccği 

tesiri tevzin edeceği fikrindedir. 
Gazetelerin aksettirmekte oldukları esaslı nokta !iUdur: 

"Kongrenin akdedeceği fevkalAde içtimada silAhlara am
bargo konulması usultinün k..'lldırılmaıa Amerikanın men
faat! icabatmdandır.,, 

Ncvyork Herald Trlbune diyor ki: 

Nöyrat Bohemyıı ve Moravyada ver-
gi dairelerine, posta telgraf, demir- ı J 

yolu ve' adliyeye de vaı:'ıyet etmiş
tir. 400 Çekin rehine olarak tevkif \ 
olunduğu bildiriliyor. 

Anlaşılan Almanyanın niyeti bir 
takım sıkıntıları önlemek için bita -
raf komşularını hep kendini besle - 1

1 meğe mecbur etmektir. Bitaraf kom- ' 
şularsa, bu lıususta hürriyetlerini '!_!!_!!.!!...~-~~!!!i!i-ii!~.!!..-!!...!!...!!...~iii!!!~~~!!!!!~~ 

iyi hab~r alan mahfillerin fikrine göre, Roosevelt' -
in kongre~·! evvelce düşünüldüğünden ınahsüs suret. 
te daha yakın bir tarihte toplantıya çağırmak kara
rının : . .>ebebini. evvela Rus kıtalarının harekatı ve 
halen açık denizde bulunan Sovyet gemilerine Sov-

Amerika için matlup olıın en esaslı sey, İngiltere ve 
Fransanın mağlup olmamasıdır. Yalnız bilinmesi lazım 

gelen esaslı bir nokta \"ardır. İngiltere ve Fransaya yar
dım etmek siyasetimizi tiıdile kalkışırken bazı muhtemel 
ihtilatlar karşısında kalmamız tehlikesi vardır. Acaba A
merikanın menfaati bu tehlikeyi göıe almamızı amir mi? 
Eğer müzakereler, bu meseleye inhisar edecek olursa bazı 
faydalı netayiç elde edilebilecektir. 

muhafaza etmek ve alıcıları ne mii- Avrupada Kalanlar ve 
sa\•i muamele yapmak siyasetini tut 
mak lehindedirler. 

Belgrat, Harici .Ticaretini Müsavat 
Dairesinde Tanzim Ediyor 

Bütün Stok Mallar ve 

Maliyet Fiyatları 

Hükumete Bifdirilecek Fakat bu müsavi muamele, Al -
manyanın lehinde değil, aleyhinde • 
dir. Çilnkü Almanya harbe girdikten 
sonra eskisi gibi ihracat ile meşgul 
olamıyacak ve ister istemez bütUn 
sanayiini harp işlerine hasredecektir. 

Bu yüzden bitarafların bütün a. 
Iıcılara müsavi muamele yapmak is. 
temeleri ve bu muameleyi. tatbik et
meleri Almanyanın işine gelmiyecek 
belki Almanya bu yüzden geçenler
de savurduğu tehditleri bir kere da • 
ha tekrulayacak, yahut hasımlarm 

"~YJ.Sınt çoialtmamak icin simdilik 
sımutu tercın ecıecektır. 

Bitaraflık kanunu : 
Mister Roosevelt Amerika kon • 

gresini 21 eylilldc toplanmağa davet 
etti Kongrenin konuşacağı mesele A
merika bitaraflık kanununun iki mu. 
harip tarafa koyduğu sililı ambar -
gosu meselesidir. Amerika Cümhur
reisi, kongrenin tatilden evvel bu 
meseleyi konuşmasını istemiş, fakat 
Amerika Qyanı, Avrupadaki vaziye. 
tin son derece tehlikeli olduğunun 

farkına varmıyarak meseleyi gecik
tirmişti. 

Arada Avrupada harbin çıkam~t 
üzerine Mister Roosevelt ambargo 
meselesinin vaktinde konuşulmn -
masını dahi harbi çabuklaştıran Amil 
ler arasında saydığını söylemiş ve nl 
hayet kongreyi fcvkalide toplantıya 
çağırmıştır. 

Bugünkü Amerika gazetelerinin 
mütaleasına göre, kongrenin toplan
dığı zaman yapacağı iş silah ambar
gosunu kaldırmaktan ibaret olacak. 

tır. Bunun manası Am~rikanın İn. 
giltcre ve Fransa ile istedikleri kadar 
silah ve mühimmat vermesidir. Al . 
manya ise denizlere açılamadığı ve 
deniz yolu ile bir şey getirtmesine 
imkan bulunmadığı için Aınerikadan 
silah alamıyacaktır. 

Anlaşılan Amerikanın bu defa 
sakınmak istediği nokta Avrupaya 
ordu göndermektir. Bunun haricinde 
Amerikanın da bütün hedefi denıok
rasilerin galebesidir. 

Amerikanın sanayi kaynaklaı-ını 

demokrasilere açması ise demokrasi. 
lerin, şüphe yok ki, zaferine yardım 

edecektir. 

.Yeni Fransız Kabinesi 
Nasıl Karşdandı? 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız kabine. 
sindeki tadilat hakkında Aube diyor 
ki: 

"Yeni ekip mükemmeldir. Onu teş. 
kil edenlerin milletin selametine bü
tün kuvvetlerile çalışacaklarına e. 
min olabiliriz. İcap eden de esasen 
budur.,, 

Epoque gazetesi, Da!adier'nin tnil
li müdafaada kalmakla beraber ha
riciye nezaretini de deruhte etmesi. 
nin askeri ve siyasi sahalarda hare. 
ket birliğini ve tatbikat süratini te
min hususunda en iyi bir formül oL 
duğu mütelcasındadır. 

Dün Avrupo:dan 

Şehrimize Gelenler 
Dün Semplon ekspresi ile Avrupa

dan şehrimize 8 talebemiz daha gel
miştir. Almanyada artık Türk tale
besi kalmamıştır. Fransa ve İngilte
rede bulunan talebelerimizden tatil 

Macaristan da Bazı ihtiyat Tedbirleri At.yor Ankara, 14 (TAN) - İhtikarla 
mücadele için hükumetin Meclise tek 
lif edeceği kanun layihala.rında itha
lat ile uğraşan tacir!erin muayyen 
zamanda stok vaziyeti ve maliyet 
fiyatları hakkında Ticaret Vekaleti. 
ne malılmat vermekle mükellef tu -
tulmalarının temin edilmekte olduğu 
anlaşılmıştır. 

Belgrat, 14 (Hususi) - Yugoslav. 
yanın harici ticaretini bütün mem-

leketlerle müsavat dairesinde tanzim 

miye başlamışlardır. Memleketin 
her hangi bir harbe mukavemetini 
temin edecek ekonomik tedbirler a
lınmakta, kısmi seferberlik büyük bir 

dolayısile evvelce memleketimize gel 
miyenlerden çoğu buraya dönmiye 
lüzum görmüşlerdir. 

etmiye karar verdiğini yazan ve mül
hem olduğu hissini veren bir ya- sükun dairesinde tamamlanmıya ça

lışılmaktadır. Halka dağıtılan be-

Almanyada madencilik tahsilinde 
bulunan bir kısım talebelerimiz de 
İnıziltete-ve .ızccmislPrcli. 'R11 kahil ta. 
Iebelerımize memlekete avdetleri 
hakkında henüz bir emir verilmemiş. 
tir. 

Dünkü ' konvansiyonel ile de Al -
manyayı terkeden bazı ecnebi aile. 
lerle, sekiz İranlı mühendis, dört 1-
raklı, iki Fransız ve bir İngiliz yolcu 
şehrimize gelmişlerdir. 

Gelenlerin söylediklerine göre, İ

talya hududunda yolcuların Yahudi 
olup olmadıkları hakkında uzun boy. 
lu araştırmalar yapılmaktn ve Yahu. 
di yolculara huduttan geçmek müsa
adesi verilmemektedir. 

Celal Muhtar da Geldi 
Uzun müddettenberi Pariste Pas. 

teur enstitüsünde gözlerini tedavi et
tirm~kte olan Doktor Celal Muhtar 
da dün şehrimize dönmüştür. 

Bütün servetini Pasteur enstitüsü. 
ne terkettiği hakkında sorulan sua
le de doktor şu cevabı vermiştir: 
"- Ben ekonomist bir adamım. 

zısında "Courrier Yougoslave,, gaze. 
tesi bu hususta şu ~artları da ilave 

ediyor: Her şeyden evvel milli mü
dafaa ihtiyaçları ve dahili istihlakat 
1'11u lüzumu olan maddeler ayrılacak, 
geri kalanı serbest dövizle veya mü
kemmel işliyen kliring ile her istiye. 
ne satılabilecektir. Satılan mallar, a
lıcının temin edeceği vesaıile götürü
lecektir. 

Macaristanın siyaseti 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Başvekil 

Teleki Macaristanın harici siyaseti • 
nin ana hatlarının parlamento açıldı
ğı sırada Naibi hükumet tarafından 
tarif edilmiş ve bu hatlarda bir güna 
tadilat yapılmamış olduğunu söyle
miştir. 

Telekf. sözüne devamla demiş
tir ki: 

"Hükümetin şayanı hayret derece
de sakin bir manzara arzetmekte ol
masına rağmen, hükumet, Avrupa 
ihtilafından Macaristandan daha zi-
yade uzak olan memleketlerde tat. 
bik edilmiş bazı ihtiyat tedbirleri al. 
mıştır. 

Kendi kazandığım parayı istediğim Bulgaristanda hazırlık 
gibi kullanmaüta serdbestlm, kimse Sofya, 14 (Hususi) - Son günlerde 
buna karışamaz.,, , Bulgarlar harp ·hazırlıklarını genişlet 

yannamelerde "cereyan eden hadi
seleri soğukkanlılıkla takip etmeli • 

yiz, fakat memleket menfaatlerini 
koruıucah ve ınUdcıJaa ı::tım:k hu~u • 

sunda daima hazır bulunmalıyız,, de
nilmektedir. 

Bulgaristan zahire v~ mensucat 
maddelerinin ihracını yasak ettiği gi. 

bi, kömürden tasarruf etmek için 
tren seferleri de az:ıltılmıştır. 

Bulgaristan ihracatının varıdan faz 
lası Almanyaya yapılmakta idi. Fa
kat harp münasebetile hükumet bir 
çok maddeleri ihraç edememek va
ziyetinde kalmıştır. 

Almanyanın bi.taralları 

müdalacuı maelesi 
Bern, 14 (A.A.) - Havas bilcııri

yor: 

Almanyanın dünyaya karşı bita. 
rafların müdafii olduğu hakkında 

sarfettiği propaganda İsviçrede Al
manya tarafından beklenen aksi bul 
marn ıştır. Ber lin daha ziyade bita
raflara karşı hattı hareketlerinin ne 
olacağını dikte etmekte ısrar eyle
mesinin İsviçre efkarı umumiyesin
de gayri müsait bir tesir husule ge. 
tirmesine intizar etmelidir. 

Her vilayette belediye ve ticaret 
odalarından seçilecek birer murah • 
hastan mürekkep daimi kontrol he. 
yetleri bulunması da kararlaştırıl

mıştır. 

Ruslar Mançukoya 

Taarruz Etmiyecek 
Moskova, 14 (A. A.) - Sovyet -

Mogol kıtalarının muvaffakıyetli bir 
hareketten sonra Mançuko arazis!nin 
mühim bir kaç kısmını işgal ettikle
rine dair dolaşan şayiaları Tass ajan
sı tekzibe mezundur. 

Tass, şöyle demektedir: 

Sovyet • Mogol kıtaları Mançuko 
arazisinde bir karış yer bile işgal et. 
memişler, etmek niyetinde de değil

dirler ve etmiyeceklerdir.,, 

lngiliz Krah ile Dük dö 
Windsor Görüıtüler 

Londra, 14 (A. A.) - Kral, bugün 
dük dö Windsörü kabul etmiştir. Bu 
iki kardeş arasında, üç seneye ya.kırı 
bir zamandanberi ilk görüşmedır. 

HADİSELERİN İÇYUZü __________ ._. __________ ~ 

• 
• 

Berlinden gelen haberlere göre, Lehistandaki ha· 
rekatı harbiyeyi bizzat Hitler idare etmektedir. 
Başkumandan sılatını taşıyan General Bra.u
chitsch ile General Keitel'in vazifeleri ise, Hitler 
tarafından verilen emirlerin tatbikına nezaret et
mekten ibarettir. .. 
Alınan havadislere gore, Bitler, büyük bir heyecan 
içindedir. Harbin başlangıcındanberi, uyku uyuyama. 
maktadır. Zira, Polonyadaki harekatın aldığı son şekil, 
Bitleri hiç memnun etmemiştir. Hitler, Polonya kıtaa
tının ricatini değil, imhasını istemektedir. 

* Almanya, Polonyaya karşı iki milyon askerle ha· 
va kuvvetlerinin büyük bir kısmını harekete ge
çirmiftir. 
Polonyalıların, ilk fırıatta Şarki Prusyaya çullan. 
mak niyetini açıkça beslemeleri, Hitlere enclife 
veren ıebeplerden biridir. Leh/ilerin bu manev
rada muvaffak olmaları ihtimali, Hitleri en fazla 
ürküten ihtimaldir. Polonya ordularının, her,ey
den evı>el Vistül boyunca çemberlenilme.ine ça· 
lışılmaıt, bu ihtimalin yarattığı endişenin neti. 
cesidir. Hitler şimdi, L!Xlz gerilerinde on fırka. . , 

• 

lık taze Şok hı.talan hazırlamakla mefguldür. 
Polonya orduıu Vistül'e dayanınca, Almanyanın 
bütün ağır ve hafif bombardıman tayyareleri faa· 
liyete geçecekler ve nehrin bütün köprülerini tah· 
rip etmeğe çalışacaklardır. Bu bizzat Hitlerin 
planıdır. Ve Polonyalıların esir aldıkları yükıek 
rütbeli Alman zabitleri tarafından ifşa edilmi,tir. 
Bu plô.na 11öre, köprüler tahrip edilince Lotİ:z. ge
risindeki taze Şok kıta.lan da harekete geçecek· 
ler, ı>e zaten harbetmekte olan şimal ve cenup 
ordularile birlikte, Polonya kuvı>ayı külliyesinin 
imhasına uğraşacaklardır . 
Hitler, garp cephesindeki harekata, - kendisini 
cephede bulan Göring'in ikazına rağmen - tcımcı
men lakayt davranmaktadır. 

* Rayhşte, Almanlara verilen t~lkinlere ~öre. lnı?ilte. 
renin harbe girmesi. Polonyaya kati söz vermi~ bulun
masıdır. Polonya ezildikten sonra. İngilterenin verdiği 
sözü tutmasının mana!oıt kalmıvacaktır. O takdirde, AL 
manya sulhe talip olRuktrr. Fran~a ise, bittahi onunla 
mUşterek davranaeaktır. Fakııt. İnıtilterede bile sUvu 
bulmuş olan bu telkinler. ciddi:ve alınmamakta, v~ İn
gilizler arasında. her muhitte bir istihza mevzuu ola. 
rak kullanılmaktadır. 

-------------------------------------------------------------------------------.! 

3 

Çoluk Çocuğa 
Günah Değil mi? 

Yazan: 8. FELEK 

_Diyordum ki; şu muharebe de-
nilen şey çok şükür ~i\·il hal

kı, çoluk çocuğu harap etmcyt•cek! 
Halbuki vaziyet maalesef umduğu • 
muz gibi çıkmadı. 

- Evet! Ben de senin gibi düşü. 
nüyordurn. Hattli boğucu gaılarn 
karşı alınan tedbirleri bile biraz mü
balağah buluyordum. Halbuki ... 

- 'Muharebe bu! Ne ()\acağını 

kestirmek kabil mi? İşte şerait d.e -
ğişti. 

- Değişir ya! Bidayette Alman. 
Jar kolayca işgal edeceklerini zan 
nettikleri Lehistanda açık ehirlert 
karşı pek göze çarpar şekilde aşırı 
bombalama yapıyorlardı. Lakin son 
günlerde Alınanlar sistemi değiştir· 
diler. 

- Ya! Ben de öyle işittim. Ço • 
cuklan falan bombalayacaklarnuş. 

- Gerçi çoğu acemi olan Alman 
tay)•arecileri bombalarını iyi isabet 
ettiremedikleri isin askeri hedefin 
den ziyade sivil müesseselere ve } 
ka zarar veriyorlardı aına bu haı 
ket kasdi değildi. 

Halbuki bugün, Alman başk 

mandanı artık sivil şehirleri de t 
yarclerle bombardıman edecei 
haber veriyor. 

- Evet! La.kin neden böyle karı 
vermiş acaba? 

- Onlann iddiası şudur ki; A 
ma nordusunun girdiği yerlerde 
Leh haller kadın erkek, fırsat buluı 
ca Alman askerlerinin üzerine atı 

ediyor, yani senin anlayacağın ordı 
nun gerisini tehdit olmasa bile izı 

ediyormuş. 

- Eder ya kardeşim! J\Jemleket 
ne giren düğün davetlisi değil k 
düşman! Yapmazsa ayıp! 

- Öyle ama Almanlar huna ra 
değildir. Halk, keni1'ler"ni rahat b , 
raksın istiyorlar. · 

- Bu kadar~nı da anlamam! B 
memleketi yakıp yıkan ve ora~·a dii 
man olarak giren ordunun bir kısn 
girdili memleketin ordmmnu imha)' 
çalışırken, arkada kalan sivil hnJ 
müstevli orduya Allahrnzı olsun G 
mi? Derse vatanına hıyanet etmiş ~ 
lur. 

- Muhakemen yanlış değil! L 
kin Almanlar da bu fırsatı önlem 
için açık şehirlerdeki halk Alm. 
ordusuna tecavüz ederse o şehirl~ 
bombardıman edeceklerini bildi'. 
yor. 

- Fena tcdbii~ <;ı yriinsaı<11':' 

doğrusu! E, buna kimse bir ~ey dem 
yor mu? 

- İngiliz Baş,•ekili de buna ce
vap verdi. '' Anıerika Reisicümhuru. 
na sivil halka ilişnıeyeceğiz." diye 
verdiğimiz teminat düşmanın da ay 
ni şekilde hareketi ile meşruttur. 1: 
ğer Almanlar açık şehirleri ve çolul. 
çocuğu bombalanıağa teşebbüs eder· 
lerse biz de kendihlizi bu kayıtlarda1 
azade sayacağız.,, dedi. 

- Gel de şu rnuharebeye lan· 
etme! Ne kabahati var biçare, müc 
faastz aciz, çoluk Çocuğun, fakir f 
karanın canım? Belki de Almanları 
ki bir tehdittir. ha? Ne dersin? 

- Başladılar bile! Amerikanı 
Polonya sefiri. mernleketinP. göndP.r· 
diği bir tehmıCta Almanların açık 
-;ehirlcri. askerlikle hiç ıniinascbt 
olma~·an kasabaları. ,.e hrnaları b6 ı 
haladığını hatta kendi oturduğu F 
naya bile bomba attıklarını hir ınu 
hacir trenini tahrip ettiklerini bildi 
riyormuş. 

- Ben !'lana hir ~c:~ tlh < . -, ... 
Ben Alman olsam bu gibi J.ıarekct 

ll'rden dola:vı kimsenin vüziine baka. 
marn. Yahu! Bunlar dünynmn en nıc. 
deni milletleri ... 

- Evet! En miiterakki '11İ11l'tlni. 

Yunanistanda 40 Kişi 

Diri Diri Yandı 
Sofya, 14 <Hususi) - Burada cı

kan Dnes gazetesinin vazdı!!ına go • 
re, Yunanistana tabi Lennos adasın. 
da çıkan büyük bir yan(!ında bi::- .. ! 
nema tamamen yanmış, 40 kiş-• .51 
müs ve seksen kisi vı:ıralanmıı;;tır . 
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+. P Q VI 
Adliye Vekilinin Tetkikleri 

a a asaray er w· 

Türkiy~ • Polonya Gece ~.ç:•~nın~~:~:Ü•Ü dün • • b t ı • akşam Taksimde Galatasaray ile 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün ad
liyede tetkikat yaptıktan sonra yeni 
mahkemeleri gezmiş, altıncı hukuk 
mahkemesinde bir boşanma davası.. 
ru dinlemiştir. Adliye Vekili sekizin
ci ceza reisi Cemille görüşmüş ve 
kendisinden bazı sualler sormuştur. 

Vekil tapu dairesinin alt katında is.e 
başlıyan mahkemeleri ve evrak mah 
zenlerini de gözd<>n geçirmiş, tapu 
dairesinin üst katında hakimlere 
tahsis edilen odaya çıkmış. burada 
ikinci. üçüncü, dokuzuncu. birinci. 
beşinci hukuk hakimleri Ali Rıza. 
Suphi, Muhittin ve Kazımla ayrı 

ayrı konuşmuş ve da,·aların süratle 

neticelenmesi için düşüncelerini sor 
ANK A RA RADYOSU muştur. Hakimlerin hepsi de yeni 

teşkilatın bunu temine kiı.fi gelece- Türkiye 
ğini söylemişlerdir. Burada vekile ' Türkiye 
mahkeme salonlarının ve mahzenle-

Radyodifüz:rnn Po~talan 

Radyosu Ankara Rad:"·o~u 

Dalga U7.unluğu u n a s e e e r 1 Pera arasında yapıldı, oyun Ahmet 
Adilin idaresinde haşladı. İlk daki-

rin dar olduğu söylenmiştir. Vekil: 
- "Yakın zamanda bunlar ıslah T . A Q. 

T. A. P 
edilecektir. Simdiki vaziyet muvak-

1639 m . 1113 Kes. 120 Kw 
19.74 m 15195 Kı:-ş. 20 Kw 
31.70 m. 9456 K<:"s 20 Kw 

Yazan: M. 

Şimdiki R~m::ını:a . v~ :vr.aca
r istan Turk hakırruyet! al. 

tında bulunduğu, Kırım hanları 
b irer Osmanlı valisi vaziyetinde 
yaşadığı zamanlarda Polonya işle
r ini gözününde tutm:ık İstanbul 
için bir siyaset umdesi olmuştu. 
Cünkü P olonya üzerbde Rusyanın 
~eya Avusturyanın htıkımiyet te. 
s is etmesi E flukla Buğclanı tazyik 
altına düşürecek ve bu vaziyetten 
Macaristan , Transilvanya, Sırbis. 
tan, belki Bulgaristan uzerindcki 
Türk hakimiyeti zarar görecekti. 

Onun için iş bilen vezirler, Po
lonyada olup biten işlere karşı sı. 
kı bir alaka gösteriyorlardı. Bu a
laka 1572 yılında bilhassa büyüdü, 
nazikleşti ve adeta bir harp vesi
lesi olacak hale geldi. Çünkü o yıl, 
Lehistan kralı Sigismond Auguste 
varis bırakmaksızın öldüğünden 
mahlul kalan tacü tahta sağdan, sol-

1 dan haris talipler çıkmıya başlamış 
ve Türkiye de bu ihtiraslardan ken
di siyasetinin ve menfaatinin mü. 
teessir olmaması için ciddi bir va
ziyet alrnıştL 

8§ 
~ Polonya tacını açıktan açığa istL 

çh yen iki hükümdar vardı: Moskova 
Çarı Müthiş İvan, Almanya ımpa. 

ın 

ratoru Habsburglardnn Maximilien 
şt 
A k i, Türk tarihleri onu ve daha bir 
b çok haleflerini nemse kralı diye a

IU n arlar. Fransa da ötedenberi Avru. 
pa hegemonyası meselesinde rakip re 

3 
saydığı Habsburgların Lehistana 
da h akim almalarını büyük bir fe

a 
18.ket saydığı ve o devrin Almanya 

ne 
15 

imparatorluğunu şarktan çevirmL 
ye lüzum gördüğü için bu pilava 

ı>t 
kaşık uzatmaktan geri kalmadL 

' Q 
Öl P olanyaya bir Fransız prensini kral 

y apmak teşebbüsüne girişti. 

Müt\ıiş f van, Slavlık ~lakasi
.l le P~Idnyada hayli tarafta

ra malikti. Hatta asilzadelerden 
k uvvetliçe bir grup, onun oğlunu 

u kral yapmak için harekete de geç. 
e mişlerdi. Fakat İvan, oğlunu de
<.. ğil, kendisini kral seçtirmek iste. 
ın diğinden ve taşıdığı müthiş lfıkabı 

La ise Lehlileri korkuttuğundan se • 
a vllmiş bir namzet mevkiinde de
i ğildi. Maximilien ise Türklerin hü. 

§t cumuna uğramaktan korkuyordu, 
rabl k lt d ·· ··t·· b. anca saman a ın an su yuru u-
-~~ yordu. Bu sebeple I-'ra.nsa kraliçe. 
ı 1 ~: Catherine de Medicis'nin nam. 
ara larak ileri sürdüğü Hanri de 

" ~ 'f• 1~'1dan da, Maximilen'den 
n d0~\ru.v~i görün\iyordu. 

e ' Lakin Ruslar da, Almanlar da, 
Fransızlar da Lehistan krallığı me
selesinde en kuvvetli sözü Türki
yenln söyliyeceğini biliyorlardı ve 
İstanbulu okşaınıya çalışıyorlardı. 
O sırada Osmanlı imparatorluğu, 

Sokollu Mehmet Paşanın idaresi 
altında idi. İç ve dış siyasetini - pa. 
dişaha danışmadan • tesbit eden o 
idi. Müşarünileyh, Polonya kralı 

. Sigismond'un ölümünü haber alır 
Sı almaz sağdan soldan, yakından u

ınıı1zaktan patlak verecek ihtirasları 
c g Ve çevrilecek entrikaları tahmin et. 
at <'\iğinden çarçabuk bir program çiz.. 
ınuz di ve ona göre de Lehistan mese

lesini takibe başladL 

S okollu vezirin emeli ve he-
defi Po!onyaya Türk dostu 

g< bir kral seçtirmekti. Bunun için 
l Roski voyv'odası Yazloşk'u, Leh a
,. lı.t sılzadelerinden Yakop Ohaskiyi ve 
. B ortodoks Ruslardan Bangerli prens 
~eşf Kostantin Fon Strogu namzet o
ııdı larak seçmişti, onlardan birinin 

ir 
n 

ı; Leil\iler tarafından krallığa intihap 
olunmasını istiyordu. 

Türkiye, o devirdeki müthi~ kuv
vetine göre, Polonya tahtı
na herhangi bir şahsı zorla otur
tabilirdi. Fakat Sokollu, Leh mıl. 
letinin kendi krallarını kendi gö. 
nül hoşluklarile seçmelerini tercih 
ediyor ve bu tutumla başka bir dev
letin o ülkede silah oyununa kal. 
kışmasına müsaade etmiyeceğini :>ln 
hissettiriyordu. Bununla beraber, 

ştı 

Lehlilerin Türkiye tarafından gös-
Je terilecek namzetlere kay1ts11Jz ka-
1 t ıarak Rusya veya Nemseye tema-

r 

Turhan TAN 
yül göstermeleri halinde "hakla
rından gelmek,, kararını da almış 
ve ilk emirde Leh topraklarına 
asker sokmaları için 3ilistre. Niğ. 
bolu, Vidin, Akkcrman beylerine, 
Eflak - Buğdan voyvodalarına e
mirler göndermişti. 

Tarih bakımından clikkate dcğ ~r 
bir nokta var: Viyanayı merkez it. 
tihaz ederek Alman alemini Habs
burg bayrağı altıncla idare eden o 
devrin Almanya imparatorluğu Le. 
histanın taksimini de s insi sinsi dü
şünmüyor de,ğildi. Hatta 1573 de 
kaleme alınan bir protokolda şu sa_ 
tırlar yazılı idi; "İmparatorun ar
zusu, Polonyanın paylaşılımısıdır. 

Lehistan tacı impar atora, Litvan. 
ya büyük prensliği Moskof çarına 
verilmeli \•e impar::ıtorla car , Tür. 
kiye hükümdarına, ~atar beyleri
ne karşı birleşmelidir.,, 

Demek tam iki yüz yıl sonra 
yapılan ve Lehistanın ortadan 
kalkmasını intaç eden paylaşma 
on sekizinci asrın değil, on altıncı 
asrın planlarından biriymiş! ... Bu 
noktayı şu suretle ve kısaca kay -
detmek kafidir. Sadede geçelim: 

Rusya çan ile Almanya impa
ratoru, sahipsiz kalan Le • 

histan tacını kolaylıkla paylaşa -
madıkları ve karşılıklı entrikalar 
çevirmek sebebiyle Lehlileri tef • 
rika ve nifak içinde bıraktıkları 

cihetle Fransa hükumetinin kendi 
namzedi üzerinde ekseriyet temin 
etmesi kolaylaşmıştı, Kraliçe Cat. 
h erine de Medicis bu işi Valans 
P iskoposu Monloka havale etmek. 

le zaten büyük bir isabet göster -
mişti. Çünkü bu papas, fikir çel -
mek ve gönül çalmak h ususunda 
çok mahirdi. Lehistanda akla sığ • 
m az d üzenler çevirerek, yerine gö • 
re tatlı ve yerine göre acı diller dö
kerek Diyet Meclisi azalarıİıı, bü
yük ·asilzadeleri ele aldı, Catheri. 

ne'in oğlu Hanri de Valois'yr -
Rusya ve Almanya namzedlerine 
rağmen - Lehistana kral seçtirme
ğe muvaffak oldu. 

F akat Diyet Meclisinin bu ka • 
rarı, Türkiyenin muvafakati olma. 
dıkça hiç bir kıymet alamazdı. Le
histan krallığı meselesinde son sö
zü ancak Sokollu Mehmet paşa söy
leyebiliı:di. Onun için Fransa hü. 
kiımeti İstanbuldaki mümessille -

rine talimat verdi, Türkiye ve Fran
sa arasındaki dostluk ileri sürüle. 
rek Prens Hanrinin Polon1'a kral. 
lığına intihabı Sokollu vezire tas
dik ettirildi. 

T ürkiye, bu münasebetle Po -
lonya asilzadelerine ve pis. 

koposlarına hitap eden bir ferman 
neşretmiş ve şöyle demişti: "Fran. 
çe padişahının karındaşı vilayeti
nize kral nasbolunmak evla ve 
münasip görülmüştür. Buyurdum ' 
ki vardıkta mabeyninizde vu ku bu-• 
lan tefessüd ve teallülü bırakıp 

fermanı şerifim muktezasınca mü. 
şarünileyhin karındaşını kraliığa 

kabul edip tazim ve ikram ve tef
him ve ihtiramı babında bezli 
makdur eyleyip basiret ve intjbah 
üzere olasız. Şöyle ki emri şerifi -
me mugayir iş edesiz, asla özrünüz 
makbul olmaz, ona göre tedarik 
ey leyesiz.,, 

kada hakimiyeti alan Galatasaray. 
lılar beşinci dakikada ilk golü yap
tılar. Bundan sonra Pera canlanır 
gibi olduysa da gol yapamadılar. 

32 inci dakikada ikinci Galatasaray 
golü yapıldı ve devre 2 - O Galata
saray lehine b itti. 

İkinci devre çok seri başladı . Pe. 
ralılar Galatasaray kalesini sıkıştır

mıya başladılar ve altıncı dakikada 
bir gol yaptılar. Tekrar hücuma ge
çen Galatasaraylılar 14 üncü dakika 
da b ir penaltı kazandılar ve bunu 
gole çevirdiler. 

Divanı Muhasebat 
Raporları Hakkında 

Bir Kara r 
Ankara, 14 (Tan) - Divanı :vru. 

hasebatın üç aylık raporları üzerin. 

kattir. Demistir. 
Vekil bundan sonra eski Surayı 

Devlet ve polis müdiriycti binasının 
derhal tamir edilerek mahkemelere 
tahsis edilmesini emretmiştir. Ya-
kında tamire baslanacak ve bir !n. 
sım mahkemeler buraya nakledile
cektir. 

Gönüllü Hastabakıcı 
Kursları 

Ankara, 14 (Tan) - Kızılay mu-
vazz1'liı hastabakıcı hemşirelere var -
dımcı olmak üzere gönüllü hasta ba 

Cuma, 15. 9. 1939 

12 30 Prngram. 12,35 Turk muzı"ı (Pi) 
13 l\Tcmlckct nat aynrı a.ı nn \ I' mete:!1-
rolojı h":ıberleri. 13.fo - 14 l\Hııık (Ne
şeli muzik) 

Bundan sonra her iki takım da 
gol kaydine uğraştıy~a da netice 
3 - 1 Galatasarayın galibiy ctile bitti. 

kıcılar yetiştirmcgw e karar vermistir . de ittihaz edilmekte olan kararların pusuna ermek ic;ın) ~ - J\Iıiniır Nurettin 
d ·ı Bunun için yurdun muhtelif yerl1> - ı - Suzlnfıl{ şnrkı (Dıırm, dan nylar geçer) 

19 Prqgram. 19.05 Mliıık (Dan mu·i"ı) 

Pl. 19.30 Turk muz (F, ıl hcyetı) 20 15 
Konu ma. 20.30 Me"llkket at ayarı. ;:ı
Jans ve ınetrnroloJI h herler . 20 50 Tüt k 
mu.ziği. Okuyanlar: !:>emah Öıden.e , 
l\Iahmut Karıncl. ş. Çalıı lar: Cevdet Çng
la, Zi.ıhtu Bnrdakoglu, E ref K drl, Ke
mal Niyazi Seyhun. 1 - Sultanıycgiıh 

peşre\ i, :! - Leını - Ferahfeza şarkı, 

(Dinlendi başım) 3 - Semsettııı Zıya -
Şeterebnıı şarkı (Olclu ~eh mahmuru ze'lr 
k in) 4 - ı\rit Bey - Suzinfık ımrln (Pa· 

Bu Haftaki Güreşler 
meriyet ve şümulünün tayin e ı me. 

rinde hastabakıcı kursları acacaktır. 6 - Suziıı iık snz,.emai~I. 7 - Ziıhtu Barsini bir takrir ile Meclisten isteyen 
Y 1 S f • • dakoglu - Santur taksımi, 8 - Faız Ka-

Pazar gıinü Taksım Stadında profeı:yo
nel gureşler yapılacak ve geçen hafta ya
rıda kalan Tekirdaglı Huseyin - Alman 

Trabzon mebusu S1rrı Dayın bu tak- ugos avy.a e iri pancı _ Uşşak şarkı (Erdı bahar a~ıldı 
ririni müzakere eden Teşkilatı Esa • Bel9rada Gitti yer yer çemende giıller) 9 - Erzurum 
siye Encümeni şu kararı vermiştir: Yugoslavyanın Ankara sefiri İli mayaı;ı - (Yavru lurbıın humnr göz.him) 

10 - H:3lk turku ti - Aydogar sini "İni. 
Villi "'-farn müsabakası ı·e\·ansı mahiye- "Büyük Millet Meclisi namına ya Simonkoviç d ün sabah Ankara 21.30 Konuşma. 21.45 i.\Tuzık (:-oJı.,tler.) 
tinde tekrarlanacaktır. Dığcr taraftan murakabe vazifesiyle mükellef bu - d h · · 

1 
ks- 22 l\Iüzlk (Radyo - Korsakow - Tasar 

an şe rımıze ge miş ve akşam e Dinarlı Mehmet - Rus Skrabof ile M ü· lunan Divanı Muhasebat, kanunların Saltan Operasından süit. 
liiyim, Habeii Tafari ile ,;vı:oıın Mehmet te presle Belgrada gitmiştir. 
Skavlç ile güreşeceklerdlr. Müsabakalar ve tefsirlerin tatbik şekillerinde 
saat üçte başlıyacaktır. takdir ve içtihatlarında serbesttir izmit Kôğıt Fabrikası YENi NEŞRIY AT ~ 
* Lig maçla rı c\·veke de bildirdiğim iz Divanı Muhasebatın raporu üzerin(' Ankara. 14 (Tan) - İzmit ka i!ıt 

gibi Teşrinievvelin ilk haftasında başlı- işbu tetkik şekilleri hakkında mecli~ fabrikasının gazetelerimizin kağıt 
yacaktır. Ajanlık birinci kümeyi on klüp umumi heyetince verilmiş olan bir ihtiyacını karşılayabilecek tedbirler 

BEDEN TERBiYESi VE SPOR - 9 un-

yapmıyn karnr \"ermiştir. Bu sene federe ~ ·· w .
1 kararın hükmü mcvzuubahs mesele- almag~ a başladıgı ogrenı mi~tir. olnn kliiplerden Pcra, Şişli birinci küme-

cu ;;ayısı c;ıkmı. tır. Güre' hakkında kıy

metli bir broşür de ek olarak veril
mek tcdiı-. 

de değil ikinci kümede oynıyac:ıklardır. ye maksur olmakla beraber bu Yerli Mallar Pazarında * Bu Pazar günü Gala ta~a r:ıy - Be- kararın ihtiva ettiği prensip Divanı 
ÇUKUROVA TiCARET MECMUASI-

17 inci sayısı çıkmıştır. 

l\.I h b t b h ld Kredi. Muamelesi şiktaş geçen sene oynadıkları bir maçın ' u ase a ça enzer a va e nar.arı ~NHISARLAR iSTİHBARAT BÜLTE
N i - 106 numaralı Eylül nüshası çık-

revanşını yap:ıcakla rdır. Lig maçlarından dikkate alınır. Divan, ahval ve sar t. Ankara , 14 (Tan) - Sümerbank 
evvel ~ampivnnada iki kuvvetli ve b~.ı:;k Iarın değişmesi neticesi olarak tatbi- Yerli Mallar Pazarı kredi muamelc-
takımının durumlarını karşı karşıya gor- k tt b · l d b' d ğ " "kl'k l k b 1 

ınıştır. 

İŞLER TIKIRINDA GİDİYOR - Meş
hur Rus Edibi Cekofun bu nefis hikfı

yesi Haydar Rl!at tarafından tercüme edil 
miş ve satı:ia çıkarılmıştır. 

mek herhalde aliıka uvandırmıya değer a a u prensıp er e ır e ışı· 1 erine te rar aş amıştır. 

bir spor hadisesidir. Her iki takını da yapılmasını lüzumlu görürse vaziye- Modern Sıijınali 
tam kadrolariyle oynıyacaklardır. ı t~ ilk ?c. aylık rapo.rda dere ile Mec-
* Fenerbahçe _ Galatasaray klüpleri lıse bıldırmek şartıyle muameleyi Ankara, 14 <Tan) - Kızılay mer- MÜSAMERE TEHiRi - Matbaa İşçi-

gazetemizin ortaya koyduğu "Tan Kupa- yeni içtihada göre yapabilir. Ancak kezi, bir nümune olmak üzere Yeni. 
sının., ikinci ve son karşılaşmasını gele- bu yeni içtihadın tatbiki mühim bir şehirde merkez binası bahcesindc 
cek hafta Fenerbahçe stadında yapııcak- işe taalluk ediyorsa vaziyeti derhal modern bir sığınak yaptırmağa baş-
lar, bu müsabakayı her iki tarafın muta- _ lamıştır. 

ler1 Birliğinin 16 Eyllıl Cumartesi akşamı 
Suadiye Plaj Gazinosunda vereceği mü
samere 28 Birincite~rin Cumartesi ak
şamına t~hir edilmiştir. Müsamere 
Taksimde Dağcılık Kliibünde verilecektir. bakatiyle Şazi Tezcan idare edecektir. Meclise arzederek muameleyi alına 

cak yeni karara göre yapmak lazım-

Diş Tabiplerini Davet 
dır. ,.11111 ___ _ 

Cağaloğlu Mollaf enari Caddesinde 

TUrk Dit Tablplerl Cemiyetinden: 
lJTI\:a.ba. OJ.d.t:U. lUi::llt:! lıt!.)'t!U '\'t:: ncry.giyet 

divanına nam:ı:et gösterlle<:ek arkadaslı\

rın seçimi yapılacağından 19 Eylıll 939 
Salı günü saat 18 de aza arkadaşların 

cemiyet merkezini teşrifleri rica olunur. 

........ 
-~~~-oı~~~~-

iJk O~ Ayhk Tahsilatımız 
Ankara , 14 (Tan) - Harinenın 

ağustos ayında yani m ail yılın ilk üc 
aylık tahsilat mıktan 84 milyon 226 
bin 540 lira olarak tesbit edilmiştir 

Yeni Nesil İlkokulu 
Tedrisatın ciddiyeti, çocuklara ver ilen asri ve husu§t 1 bir terbiye sis. 
temile emsali arasında temayüz eden ve gösterdiği muvaffakıyetler 
dolayısile Kültür 3akanlığınc:ı resmi mekteplerle muadeleti tasdik e
dilmiştir. YENI NESiL ilk okulu nun ayrıca mükemmel bir de ana 
sınıfı vardır. Okulda ecnebi dil tedrisatına çQk ehemmiyet verilmekte-•••••••••••••••••••••••••••••r' dir. Kayıtlara başlanmıştır. Müracaat, her gün saat B,30 dan 12 ye 

, Bu gece TAKS.IM s· Bu gece _ • __________ ka_d_ar_. _________ _ 
s aat 9 d• ıneması s aat 9 d• 

Yeni Açılış Programında: Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Geçen sezonun sonunda programa konulup b ir çok müşteril~r-~miz. ta- 10,620 ad&t yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
rafından henüz görülemiyen ve vuku bulan arzuyu umumı uzenne pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Tophanede levazım amirliğı satln 

alma kom isyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin yüz yetmiş 
Ses Kralı ABDÜLVEHAP ile sekiz lira, ilk teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname \'e nümunesi 

komisyonda görülür . İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. LEYLA MURAD '" en son eseri tuplarmı ihale saatinden bir saat evveı komisyona vermeleri. c172, 6774 

* * Y A Ş A S 1 N A C K 14,500 adet frenk gömleği alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
~ 18.9.939 pazartesi günü saat 14:,30 da fst. Tophanede levazım amirliği 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz hm dört yüz 
Türkçe sözlü Arapça §arlcılı elli lira, ilk teminatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi 

Bu film Beyoğlunda ikinci ve son defa olarak göster ilecek tir . •, komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llônı 
Tekirdan Nafıa Müdürlününden : 

":il ":il il kilo-! - Eksiltmeye konulan iş: Malkara - Keşan yolunun 62+462-72+500 ne 
· · bedeli (104085) ll a (~3) kuruştur metreleri arasında şose esaslı tamıratıdır. Keşıf r . fı 

2 - Eksiltme 2- 10- 939 tarihinde Pazartesi günü saat (16) da· Tekırdağ Na a 
. 1 f lile yapılacaktır. Müdürlüğünde eksiltme komısyonu odasında kapa ı zar usu del 

··tef . dl' ak lki lira 60 kuruş be 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mu errı ger evr 
mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. . 

1 
k uvakkat 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (6454) lıra (28) kuruş_~ m . 
teminat vermesi ve ihale gününden en az (8) gün evvel Tekirdağ Va0Iı~ğine m~a~a-atla alacakları (Ehliyet vesikasile beraber 939 yılına ait Ticaret ası ves as m 
ibraz etmeleri llızımdır. b" t evveline 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten ırpsaatad 
1 bil. d •ermeleri şarttır. os a o acak kadar komisyon reisliğine makbuz muka ın e ' 

gecikmeler kabul edilmez. (7179) 

lstanbul Belediyesi llônl~rı . . . 
Keşi! bedeli 29 893 lira 90 kuruş olan Vali konağı caddesı ve Şışhane mevk~lerın

deki Çocuk bahç~leri inşaat ve tesisatı kapalı zar.f eksiltmesine konulm~ştur. Ilk te-
l t 2242 li 5 k t . İh le 2-10-39 Pazartesi günü saat 15 de lstanbul be-

1

' tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(173) (6775) 

* * 44,300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
p azartesi günü saat 15 le İst. Tophanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yap1lacaktır. 'rahmin bedeli on dokuz bin dokuz yüz otuz 
beş lira, ilk teminatı 1495 lir a 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(175) (6776) 

* * Dört yüz sekiz ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19.9. 
939 salı günü saat 15 de ist. Tophanede İst. Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmi n b edeli yirmi bin sekiz yüz sekiz lira 
ilk teminatı bin beş yüz altmış lira altmış kuruştur. Şartnamesi komis. 
yonda görülür. İsteklilerin kanun~ vedkaıarile beraber tek!ıf mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1801 (6811) 

* * Bin adet katlanır fener alınaeaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 ~ar-
Sokollu Çar İvanla imparator 

Maksimilyene karşı kazandığı si. 
yasi zaferden memnun olmakla 
beraber etrafı kollamaktan geri 
kalmıyordu. Nitekim Hanri de Va. 
lois'nın taç giyme merasimi mü -
nasebetiyle civar beyl~r Karako -

viye davet olununca Erdi! Voyvo
dası Baturi İştovanın bu davete i- • 
cabet etmesine rıza göstermedi, 
"imdi senin vilayeti Erdili hali ko
man münasip değildir" diyerek 
herifi düğüne gitmekten alıkoydu. 

m na ra urus uı. a t 150 kuruş mukabilinde İstan-lediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Şar name . . 
bul belediyesi Fen i~leri müdüdüğilnden alınabilir: Taliplerın 39 yılına aıt. Ticaret 
Odası ve ihaleden B gün evvel Fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni ~~hyet ve
sikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No. lu kanuna .gar~ ha~ır
lıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar İstanbul Beledıyesı Daıml 
Encümenine vermeleri. (7161) 

YAZI FEYE DA YET 
istanbul Vakıflar Baımüdürlüğünden: 
(BOSTANCI BAŞI HACI MUSTAFA) vakfı Müt~velli Kaymakamı CelAI Biricik 

Vakfın 939 biıtçesini kanun! müddeti geçtiği halde şımdiye kadar vermemiş ve ken
di ikametgtıh ve iş adreslerinde bulunamamış ol~u~ndan mumaileyh 15 gUn zar
fında daireye müracaatla bütçeyi vermediği ve şı::ıdıye . kadar geciktirmesi kabule 
değer bir mazeretten ileri geldiğini tevsik etmedigı takdırde hakkında 2762 sayılı 
kanunun 33 cil maddesi hükümlerine göre muamele tatbik olunacağı ilAnen tebliğ 
olunur. (7297) 

sam.ha günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Kô.da yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname 
ve nüm Jnesı Ko.aa görülür. İsteklilerL11 kanuni vesikalarile belli saattt 
Ko.na gelmeleri. "187,, "696'i,. 

* * 400 adet ispirto takımı alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 çar
şamba günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla 
caktır. 'l'ahmin bedeli 1200 Jira, ilk teminatı 90 liradır. Şartname ve nü
munesi Ko.ria görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko. 
na gelmeleri. '188., "6968,, 

* * 15 ton bulgur alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi. 16.9.939 cumartPsi 
günü saat 11 de Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ltati ıeminatla
rile belli saatte komisyona gelmeleri. (224) (7269} 

Ne yazık ki iki asır sonra ne 
Lehistan kendini paylaşılmaktan 
koruyabilmiş, ne de Türkiyenin o 
siyasi faciayı önlemek iı;in ~ç~ığl 
harp müsbet bir netice vermıştır! 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
Muhtelif eb'adda "bin., adet boş afyon. sandığı pazarlıkla satılacaktır. Görmek is

tiyenlerin hergün Perşembe Pazarın_dakı depomuz~, pazarlığa iştirak edeceklerin 
de 18-9-939 Pazıırtesi saat 15 de Lıman hanındakı şubemize müracaatları. "7311,, 

* * Altı ton gaz yağı alınacaktır. Pazıırlıkla eksiltmesi 18- 9- 939 Pazarte~I güııCl saat 
16,15 de Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. İsteklılerin kati temi-
natıarile belli saatte Ko. na gelmeleri. "226,. "7324,. 
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S on plen Fransız gazetelerinde 
ıöse çarpan bazı fotopaOar 

son dereceda pyanı dikkattir. Bat • 
lamlf bulunan harbin fecaatini ve 
dehfetini, öntlmüzdeld pzetelerin 
7aalanndan ziyade reslınlerinden o. 
kuyorm. Menfaat kavıalanmn, in • 
sanlann sözlerini ne derece karart· 
tıtuu. kavramak için, bu resimlere 
bakmak bile kili •••. O yılalmlf ~ak· 
lar, o cesetlerle dolmUf eaddeler, ve 
ıe atı.tan kadmlar aruında ild fo. 
liolraf var ki, insan dimaiuu awn 
tmaıı, derin derin, ve acı acı diltiln
mele davet ediyor. Bunlardan birisi 
Ud ufak çocuk resmidir: Çocuklar • 
dan birisi dört veya bef, diieri ise, 
dokuz, veya on YAfındadır. KUçUIU, 
mun, lavırcık saçh tomba1 ve cici 
;bir kızdır. Ve körpe 'bacaklarının 

mukavemeti, ancak, U..rindeki a • 
facık ıövdeyi taıUDl)'a kifidlr. Bu • 
nun içindir ki, onun kilçilk ve yu· 
muk ellerine verilen kocaman ıaz 

maskesini de, kendisinden dört yaı 
büyük olan erkek kard91i taııyor. 

Almanycman, Aorapamn nerelmnden rula mculdai ue iptidai mmb:le alabilecefini cönerir harita (Y alm İfaretlenmiftir) 

Almanyaya Karşı 
Iktısadi 'HARP 

ı ngiltere hükıiroetl yeni bir 
İktıaat Harbi Nezareti kur. 

du ve Hitlercilije karşı açtığı har
bi bu nezaretin tefkilitı ile sağ. 
lamladı. 

Bu nezaretin hedefi, iktısadt taz. 
yik yoluyla harbin bir an evvel bit· 
mesini temin için askeri kuvvetle
re yardım etmektir. 

İktısac:U harp, Almanyanın ba. 
prmayı umduğu yıldırım harbine 
karp gelmek, Almanyayı uzun bir 
harbe mecbur etmek ve harp ~ 
nunda Almanyayı tamamlle ez.. 
mektir. 

1 Yazan : Donald Hodson 1 

tabi olacak ve askerler, sivillerden 
daha fazla gıda iatihlik ettildari i
çin gıda kaynaklannm tanzimine 
lüzum görülecektir. 
Gıda maddelerinden sonra en 

mühim mesele, Almanyanm harp 
sanayii için çok lüzumlu olan ipti· 
dai maddeler meselesi ~lir ve AL 
manya bu bakımdan daha çok za
ydtır. 

JlarM dnam ettirmek için bil-

bassa yedi sınıf lpttdat maddeye 
kati ihtiyaç vardır. Bunlar kömü~, 
demir, demirden gayri madenler, 
kauçuk, kereste, mensucat ipliğı ve 
petrol. Almanya, bu?}ların yalnız 

ikisini kömür ve keresteyi d9hil. 
den istihsal edebilir. Diğer madde
lere gelince; bunların bazısını kıs-· 
men, bazısını kim.ilen hariçten teda. 
rik mecburlyetind,cllr . .tn,il~ • 
nln açblı lktıut harbinin bir he-

Diler resim, kfliHde evlenft bir 
çifti gösteriyor: Gellnlik tuvaletine 
bllrilnmüı olan ıenç lamn, ve resmi 
esvabım glymiı olan delikanlının 

ellerinde de, bu izdivacm d ...... o
kuyan papasın kolunda da, birer ps 
maskesi var. 

anbfnf e &fnyanın 1939 yı • 
lındaki halini, bicden aonra ıelecek 
olan nesillere, ba lld fotopaftan da· 
ha belagatle anlatabilecek bir vesika 
tasavvur edilebilir mi? 

İqiltere, Alman;rıya hrp iktı
Adl Jalr harp açacak 9ıllptte oı~ 

=~~:=,~~~~·ş:YEı. 11 o k M A Nt'5*ii-
lanaca"" v:uıtal•• biebztrl -oldu~- =·::;f;::=-········· .... ·~··:· ·:·· ······~ R. K 1M1 N 

.- ~ gu I·~ •.. ~· ~~ • . s• • 
halde Almanlannki son derece ~g::'f.: • • • m.· · ··· "'" 
mahduttur. C!> Gl~!l.TLER i -

Sebebl fUdur: Almanya altı bu. 

insanlar. daha ıeçen yılhaş ıece. 
sinde, maskeler takarak yalancıft11n 
maskara •utl-..ı ve çılpnca etlen. 
mitlerdi. 

çuk yıldır kendi yağile kavruluyor, 

hariçten hiçbir şeye ihtiyaç hbset- M A s K E y E G ö z L o K 
mez hale gelmek için mütemadi· 

Bu yılbap ıeeesinde ile ıu mas· 
keleri takacak, ve rılsme• dövilp • 
cek. 

Ylni, beferiyet, 1t11 yıl yalancık. 
tan deiU, sahiden ''maskara" olacak! 

Dört Yllfllldakl insan yavrusu • 
nun eline bebek yerine ıaz mukesi 
Yeren, Ye evlenen çiftlere, ~içek bil. 
keti yerine ıu maskesi hediye eden 
bu yıl, imaa yiyen yamyam vahtet, 
bUtiln inaanlıtı yiyen medeniyete 
merhametle bakacak! 

Dünyanın bu manzarası in&nde, 
hısanbk, sade zehirli ıazdan delil, 
ondan çok daha öldUrikil bir tehll. 
kedea koraamak için de bir muke 
takmak meeburiyetindedir. 

Zira yarın, )'llıtacatunız medeni· 
yetin korkunç harabesi U..rinde yüz 
yilze ıeldiiimb •man birbirimize 
bakmaktan utanacaju: Ve o ,Un da. 
7•ainnu hicap, hiç ffiphe yok ki, 
ltaıfin bizi ürküten zehirli pzdan 
çok daha öldürlcil olacak. Bunun L 
çindir ki, insanları; tıpkı "Anen Lo
pen" sibi kalın birer mukenba hi. 
mayeslne utuunak ıdlletinden; kim. 
bilir ne büyük felüetlerclen sonra 
kavuşacaiımız ıullı bile kartaramı • 
)'acak! ' 

yen ulrapyor ve mütem•~yen fe. 
dakArbja katlanıyor. F&Qi.bu be. 
def henüz tahakkuk etmeıolftir. 

E evveli gıda maddeleri me
selesine bakalım: 

Almanya yüzde seksen nlsbetin. 
de hariçten gıda maddeleri teda· 
rikine lüzum görmtyecek vaziyet· 
tedir. Geçen senenin bulday malı. 
ıulü mükemmeldi. Fakat et, çok 
az. Davar yemi yok ve bunu ha. 
riçten almak l&zım. Sonra yağ kıt
hjı son derece had bir safhadadır. 

Aıınw1ya, gıda isiblakl. bakımın. 
dan çoıt düşük bir vazıyetteclir. 

Harp dolayısile yapyış seviyesi 
muhakkak ki, daha ağır kayıtlara 

hı, hattA blr delil, lkl Allahı vardı: Blrlsl 
kendi Allahı, dlterl de ötekilerin Alla• 
hı! .. 

AtlllA, kendi Allahından sadece takdis 
edllmeıılhl beklerdi. Ve AUUA, içine ılr
dlll bir şehrin ka,pııında, katolik ı>apa
zuıa rutıayınca, yani öteki Allahın me
DlUl"iyle yüz yüze ıellnce durur, ve öte
ki Allahın büyüsüne de kapılarak, papaz. 
la derin ve netell bir sohbete dalardı. 

Ey Allahım: Ne olunun? Bana o zalim 
Atilllyı da, onun 1k1 Allabııu da iade 
eti" 

Bomen milelliflnin bu beşeri hu. 
reti ne kadar huin detn mi? • Meşhur Rumen ınilverrihl "Nlcolas Makineyi bir istihsal ve hıı vası. 

Yorıa,,; Neamul Romaneeco adındaki YflV· tul olmaktan çıkarıp bir ilfl• fahri· 
ml ıazeteye yazdıtı blr bqmakalede 41- kan haline ıokan, ve "havalardan en 
yor ki: glizel sesleri toplayan" ndyo maki. 
"- Bilmiyorum neden, buaOniln ha- ini d bi makineli tüfek pklin. 

klkaUerlyle klll'lllaşmak bana, Atlllt za- nes e, r 
manını özletiyor. Tarihlerin alır iftira- de kullanan 'bepriyt,. aenelerce, za· 
larla ve lAneUerle an~tı o devirde, in· Um Atilllnm iptidai sıllhlan lle ei
san oflunun yatadıtı ,OZel ve meaut lendi. Fakat bu,Un, müzelerdeki o 
afuılerl, derin ve acı bir basreUe anı:ro- iptidai ıillhlara, istihfafla, lstlhsa lle 

ru~~a o zamanın ıllAhlan, biltiln bir dQn- delll, Adeta hasretle, hürmetle, mu. 
J'•Y• öldürmek kablllyetlnden mahnım- ha'bbetle ~or! 
dular. O zamanın lnıtaflı aillbları, sadece Tarihha cilvesini ıörilyonunuz 
cephelerde kullanılırdı. HOnler'e kafa ya" 
tutmıyanlar, ve harp aahalanndan uzak- • ._ k"'-A- l 
Iarda bulunanlar, diledikleri şeklide ya- AtillA, budan ltw ... ~ yıl enre • 
11yablllrlerdl. Onlann ödedikleri haraçlar cihanı istill etmlftl• 
ise, modem ve fenni muharebenin açblı Şimdi ise, yine e ldll&attlr ıltlh· 
muazzam masraflara nlabeten biç aayıla- lan ile, 'beferiyeda kalltbai de lstill 
•mrdl. , 

1 
Hem, Atilllnın blr mafevki, blr Alla- ediyor. 

H er 19yi önceden ve iyi dilştl· 
nen Kızılay halka ~tbumlu 

olabilecek ıu mukelerini de vak· 
tinde dfitUndii, hanrlattı. Onlan, 
ıördUkleri büyük hizmetin yanm
da aiıza. abnmaia deleri olmıyan 
bir bedel karplıtında isteyenlere 
datıtıyor. Gazetelerin yazdıktan • 

a ıöre. halk da Kmlaym bu him· 
metini takdir ederek birer tane 
almak üzere kotUfUYOr. Bu maske
lerin bize biç lüzumlu olmaması. 
nı arzu ve ümit etmekle beraber 
halk aruında, büyük ve çocuk 
herkesin birer mukesi bulunması 
elbette ihtiyath bir teYdir .• 

Maske almış olanlan, bu sefer 
kendilerine dil19n, bir vazife var: 
Maskeyi alan zaten ıözllk takı • 
yona... Modan Amerikaclan ıelen 
ve şimdi ıödilk takanlardan he • 
men hepsinin yüderinde ıirülen, 

kocaman yuvarlak camb ve kena· 
n taklit, yahut sahici 'baıab cnz. 
ilikleri maskenin lçerislnd" taka • 
bilmek hatıra ıelmes. 

Yalandan ıöremeyen yaşblar 
ve ipermetrop gençler mukenin 
altında ıizltlkten vu ıeçebilirler. 
Muke takmak mecburiyeti ıirill· 
dUitl samanda yalandan görüle -
cek it çok olmasa ıerektir. Fakat 
maktan ıöremeyen mlyoplarla, 
karma kanpk glb \ ıirenl aıtıı
matlar ne yapsınlar? .Şimdiki ıiz
lilklerini maskenin içine tabalar 
maske kendilerini ıerçekten kora· 
yamaz. Maskenin dıpnsına ıiiılilk 
takılamaz. Gözlilkten vaz ıeçseler 

)'ilrilmeleri bile ,Uçletfr. 

B•UD da bir meaele oı•uıwau, 
tUphesis, takdir edersiniz. 

Mfltehaaıalan ba meMlenin 
halli için tilrlii türUl çareler dtl • 

tilnmtlşler, bir kere de maskenin 
liizinbdeld eamtan yerin• ı&z
lilk ~uDlan takmak, k it -ancak 
nıuke ,apıhrken oJablllr.... Mu • 
keyl oldufu sibl aldıktan aonn 

camlannın arkasına ıözlük cami•· 
nnı yapııtırtamazsmız, çünkü on· 
lan yapııtıncak madde ıönnele 

mini olur. Fakat camlann arkası. 
na bir mukavva yapıştırıp ortasını 
ıözlilk camlan kadar açtırarak o
raya ıözlük camlarını uydurtmak 
mümkiindür. Usta bir İözlükçfi bu· 
na yapabilir. Şu kadar ki astiplat 
olanlar için camların mihverini 
IÖZÜn boaukluiuna IÖre hesap C• 

clerek ona ıöre tesblt etmek prt • 
tır. 

Bir de maskenin camlan arka. 
sına madenden birer halka lehim· 
lettirilerek o balkalarm iç tarftf • 
lanna ıözlülıt camlarını taktırmak. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübelere 
ıöre en iyi usul ba oldutu anlatp. 
lıyor. Bunu da usta bir ıözlilk~Uye 
yaptırmak milmkilndilr. Tahil 
maskenin tam koruma haline ba • 
lel ıetirmemek prtiyle. 

Daha kolayı, ta eski modaya 
dönmek. Madenden incecik saplar. 
la kulaklan takılan ve büyük Yl&· 

varlalıt delil de beysi tekilde cam

lı ıözlfilderi belki bilirsiniz. On • 
)ardan bir tanesini fimdiden • IÖ.: 
zUnilze uypn camlı olarak • teda. 
rik etmek, bunan kulaklık telleri 
ne kadar ince, camlan ne ka•ar 
kUçilk oluna o kadar iyidir ... An· 
eak bunu taktıktan sonra maskeyi 
bir kere daha tecrübe ederek cam· 
lar oldutu halde tam muhafaza 
ettitfne kanaat ıetinnek Jbnndır. 

En iyisi, vakit müsait iken, 
ıizlilklerinizin nunıanlanm ta • 
yin eden mütehauÜ hekime mas • 
ke De birlikte mliracaat ederek 
y(ldlnfllfln ve barnunumn şekli • 
ne ıöre en milnaslp lizltlk iste
mektir. 

Mukeler çolaldıkça, maske al. 
tına takılacak ıödilkler de, ftlphe. 
siz, moü olacalı için bu ıöıılülıtle
re yapdaeak masraf .. bir sarar 
ıayılamu. 

defi Almanyanın bu maddeleri is. 
tihsal etmesine mani olmaktır. 

A lmanyanın bu maddeleri is
tihsal için kullandığı yolla

rın bir kısmı İngilterenin elinde
dir. İngiltere Manı denizirı! ka. 
payarak Şimal denizi tarafından 

Almanya ile muvasalılyı miışkıil· 
leştirir. Sonra İtalyanın bitaraflığı 
dolayısile, Akdeniz, İngiliz ve 
Fransız donanmalarının elindedir 
ve bu yüzden Almanya deniz yolu 
ile bir ,ey tedarikinden Aciz b. 
hr. 

O takdirde Almanya, kara yol
lan ile Baltık sahasından istifade 
ederek ihtiyaçlarını temine balta
caktır. Onun kara yolları ile temin 
edeceği maddeler Quğday ile pçt. 
rqldüt. Bujda1~ ii.fi derecede 
tedarnt ~ebilir.'TafCat petrol oyle 
dejilclir ve bu maddeler için de 
Almanyanın peşin par:l vermesı 
lazımdır. Veremedigi takdirde ya. 
pacajı iş bunları zorla tedarik et
mektir. Bu yüzden de Macaristan, 
Romanya, Yugoslavya ve Yuna. 
niltan ile de harbe girişmesi ge
rekleıir ve o zaman bu memleket· 
ler de bitaraf olmaktan ~kar. 

İsveç te ayni vaziyettedir. Bu 
memleket Almanyaya muhtaç oL 
duğu demiri verebilir. Nitekim ge. 
çen sene Almanyaya 22 milyon ton 
demir vermişti. Bu bakımdan İs
veç, Alman silah sanayiinin anah. 
tarını elinde tutmaktadır. 

R usyanm Almanyaya yardım 
etmek isteyip istemiyeceği 

henüz belli değildir. Rusya Al· 
manyaya muhtaç olduğu malları 

vermek için peşin para istediği, ya· 
but mal mukabilinde mal gönde.. 
rilmesini dilediği takdirde diğer bi
taraf devletlerden farksız bir va
ziyet almış olur. Almanya sulh za. 
manmda dahi aldığı sıparişlen ye
rine getirmekte güçltik çektiğine 

göre, onun harp zamanında bu si· 
pariıleri yerine getirmesi beklene. 
mez. Harp onu, bir çok ihracat sa
nayiini bertaraf etmiye mecbur 
decektir. 

Sonra münakale meselesi var. 
Baltık denizi serbest olabilir. Fa. 
kat Baltık denizindeki Rus liman
ları kışın mühim bir kısmında buz 
tutar. Sonra Leningrad, Moskova 
ve Magnitogor gibi Rus sanayı 

merkezlerinden uzakçadır. İki ta· 
raf arasındaki en direkt yol Po. 
lony\. demiryoludur. Almanların 
Polonyayı yıktıklanm farzetaek 
bile Rus ve Alınan münakale sis
temi biriblrine uygun olmadığı i
çin yine münakale güçliıkleri ken. 
dini gösterecektir. 

Fakat, Rus ekonomisi, Rusyayı 

yabancılardan müstaAnl edecek 
tarzda kurulmuftur. Bugün Rus • 
yada istihsalin ihraç edilmesinden 
maksat. iptidai maddelerin bede
lini ödemek ve lizım olan maki. 
neleri tedarik etmektir. 

Rusyanın, Almanyaya gönde~ 
celi en mühim gıda maddesi bui
daydır. Almanya ise bu maddeye 

Medeniyet 
Kemale Eriyor 
Y aan: Stıbilta ZJıeriya 

Amerika CUmhmrelsl 
Yelt, Beh Bitlere cin 

bir mesajda, açık tehirlerin bo 
donan edilmemesini, sivil halkm 
rine zehirli ıaz atılmamuuu, har 
insani prensipler clahlllnde cereı,,...,. 

nı rica etmitti. Her Bitler bu 
evet cevabını vermişti. 

Rabeşiıtandaki, Çladeki, ı. 
yadaki harplerin medeni lnsaa 
yüzlerini kızartacak safhalarını 
dükten sonra, bu ''net" f 
kaydiyle kabul etmekle beraı.. 
vinmiıtik. 

Polonyacla harp başladı_ 

hamlede masum halka bomb 
tını ıördük. Meğer Pelonyablar 
na istihkak kesbetmiflermlt··· 
man menbalan, halkm •• k 
miidafaaya te19bbiis ettiiini, 
askerlerine karıı mfltecavla 
aldıtım, bu sebeple halk tberlntt
bomba atmaia mecbur old 
bildiriyor. Dilımana lıtarp nefia 
dafaası da cürüm olduktan 
insanlann birbiri üzerine atıbp 
birlerini soymalannda ae 
var? 

Mister Chamberlain •• 
nutukta, biltiin cayelerinla harltl 
sanl prensiplerle yürütmek o 
na ratınen. bu ıibl habıs teca 
karp11nda ıusmıyacaklarau, 
le mukabeleye mecbur elac~aklal• 
bildirdi. Bldm de bildifbnlz 
elite diı, 1asua kısa JülkmO 
clir. 

Fakat ne var ki, seaelerdeaJMlll 
medeniyetin teklmültı diye y·•aw 
icraatı, medeniyetin fadletlerl 
cilt cilt yazılan eserleri, ve ba ..a~ 
kimil medeniyete bel balJayanla 
besle4lkleri tlmltleri sel aWı lfi 
dfi, demek vulyetiae dfitl7oras. 

Orta çaida iptidai harf Ymııta! .. 
rı ile çarpıpn, hatta tarille Uf 
zalim diye ıeçmiş cibusirler 
harp kaidelerinden 1 ya. 
vil h•lka kM1tm 4t1i!I~~~-~~ 
niyetlerine ~ı. 
BBJUk taltennr, ne CenlJis, ne A1111•ı:• 
ne JUi Sezar, mumn ı.aa. iildlı,._14 
dili ıibi, fÖvalye rahu ile esirine 
nnl muamele etmekte birbfr·1a:an11 
rekabete bUe slripniılerdi Harp 
sıtalannm •• kadar teWınm 
bir devirde, açık telüıleıin bomM 
lanmnlDI ka'buJ eden, dt çocatl 
nm kafataslamu delip beyinılerllllJ 
dökmeyi, aksaçlılal'ID ciierl..._. 
sökmeyi, kaduılann ıilftslerinl 
meyi prensiplerine nltbran llh 1118" 
denlyet h•lrlmıda m~J ..U • 
ler ne hfildlm verecek ~ 

1 ben hldiselerln altltf! •• ~ki~ 

1 

rak medeniyetin kemale erdiiJM 
hükmediyorum .•• 

pek fazla muhtaç delfldlr. Fakat 
Rusya Almanyaya müaanez, pa. 
muk, kereste ve bir dereceye ka
dar petrol gönderebilir. Fakat AL 
manyanın da bunlardan i•tifade • 
mest yeni bir takını tefkılatuı ~ 
rulmasına bathdtr. 

B u kısa izahlara g6re, Al 
yanın hariçten temiıt -.,~.._ 

cett maddeler tehltkeU bir v.ılılhlll:. 
tedir. İngiltere ise bu vaıdyett'b 
bütün tehlikeli bir safbaya v 
dırmaktadır. 

Sonra iktisadi harbin filmulü, 
kert harpı.D daha geniJ ve sozum. 
da askeri harp derecemde ~ 
miyetlic:Ur. 

İngiltereııln İktıaat Harbi N 
hima tayin ettttt Ronald Cro11 ~ 
caretle ımflUl bir bangerc:Ur ft 
1931 de muhafazaklr mebUI o 
rak parllmentoya girmlf, 
sonra Ticaret neza~ 
manter millteprhğına tayin olun. 
muştur. 

Yeni tktuat Harbi Nazın, Tlca. 
ret Nezaretinin tefki\AtJndan da' 
lstlfade ederek çahpcak ve Jlduıat: 
harbini tefmil edecektir. 

İngilterede harbinumuml l 
si, kabinenin elindedir. İktısat 
bini açmak, idare etmek. iktıaa 
dafaumı yapmalıc ve bütün bu m 
dafaayı mütteflkleria milaaıaM~ 
tanzim etmek, bugtlnkfl harbin • 
mühim aafbalanndan blridlr. 
t6n harp kablneli, bu hU.-. 
tıut Harbi Nazırına yardım 
cektlr. 



==-=' 
Amerika -ita raf 

\ 

Kalabilir~ mi? 
(Başı 1 incide} 

Iandıkları uzun bir harbin Amerikan 
ticaretini kôt üııümle~tıreceği müta
leasındadır. Bir kısmı da demokrasi
lere yardımın memlekete para gir
mesine ve işsizliğin a ~almasına yar. 
dım edeceği .fikrind~dir. Muhalif 
umre de, demokrasilere mühimmat 
atmanın Amerikanın harbe girme5i 

demek olacagından ne pahasına olur
a olsun hariçte kalmak fıkrini propa 
anda etmektedirler. 

B u mulıtelif cereyanlaı.· arasın. 
da Amerika Cüınhurreisi Ro

oscvelt ötedenberi miidafaa ettiği ' ~ 
bitaraflık kanununun ka lclırılması 
fikrinde ısrar etmekte, harbin füı
nından sonra fikrini icr;ıuta geçirmek 
için bir çok tedbirler almaktadır. Bu 
sebeple Roosevclt evveia beynelmL 
lel harp kanununa uyara..<: bir taraf. 
an denizlerini muharip devletlerin 

·craat sahası olmaktan menetmiş, di
ger taraftan da bitanflık kanununu 
tatbik ederek mühimmat satışını me. 
netmiştir. Fakat sekreter Hull bu xa
'.l'lunun kaldırılması için kongreyi da
.\ıete hazırlandığı gibi, Cenubi Ame
rika cümhuriyctlerini de bir konfo?
ransa davet hazırlıklarına başlamış
tır. 

Roosevelt'ln bugün bitaraflığı mu
hafaza icin aldığı bu t.?Clbirlerin harp 
bitmede~ ortadıın kalkacağını tah
nin edebiliriz. Çünkü bitaraflık ka
ıunu, beynelmilel kanunu inkar et
nektedir. Bu kanun denizler\! hakim 
>lan milletleri ötedcnbe.,.i f!lÜnase. 
ette bulunduğu pazarlarla rnünase

letten menetmektedir. Amerika şim
ıye kadar Avrupay:ı sattığı ticaret 
.m.tiasmı da muharip milletlere sa
amıyacaktır. Harp devam ettiği 
Uddetçe, ticaret gemileri için de 

tlenizler sağlam bir vaziyette değil
dir. Bugünkü harp eski beynelmilel 
harp kanunlarına uyarak cereyan et-
~ miY.or. Amerikanın ticari münase. 

etinin Avrupa ile senelere~ kesilme-
i bugünkil .t~rikan:n iktısadi va
Ye'tı 1çRf ~ ,Jmkür. değildir. ~
erikanın insrı.. 1iyete hizmet gayesı· 

e bu iktısadt fednkarhğa katlanac3-
gını ummak ta hayaldir. Roosevelt, 
bu imkansızlığı daha evvelden takdir 

,ettiği için bitaraflık lrnnununun kal. 
dırılmasına teşeobüs etmiş, kongre 
son içtimaında Roosevelt'in bu tek
ifini reddetmişti. Fakat şimdi vazi. 
~ret değişmiş, harp patlamıştır. Har
,,in patlamasile berabe'!r Amerikan 
'fkarı umumiyesinde ınütecavi~ dev-
~tlere karşı olan . husumet te art
ıştır. Nevyork Tun~ ve diğer bir 

gazetelcr bitaraflık kanununun 
ı-rd~ ~ kaldırılması mütaleasındadır. 
(. B Aın_eı-ikr . Ul~:.'lluası 50 gaze
(J e sahıBı arasında yaptığı bir ankr:!t
te, bunların 32 si kanunun kaldırıl
"l'.lası lehinde rey vermi~lerdir. 

TAN 

Şark Cephesinde 

Poznanda İki Alman 
Fırkası Püskürtüldü 

(B:1Ş1 l incide) 1 
metler arasıııda bir çok geneı·a1 de dahi1 : .............. . 1 : tAj ;I ·• i 51 : 1 4 tCj 4 4 ,j] ................ 
olmak üzere 60 bın esir 1-13 top Ye 38: ·~. 

hÜC'Um arabıısı \"ardır. Varı;ova, 14 (A.A.) - Teblljj: Şiddetli muharebelerden sonra, Alman k~tııları. 
Kutna civarındu mulııısııra edilıni· elan : Varıova yakınlarından geri çekilmiyc başlamıştır. Varşovanın ıimall şıırkısinde. 

P 1 f kııl ftr k •ft d =: b "dd tı·ı ve kanlı o ony:ı ır u ına ·arşı "'arruz evam Morti mıntaka11nda ve Varsova - Wilno demir yolu oyunca ıı e 
etmektedir. Dün Polonya hilkümet mer- muharebeler vukua gelmektedir. Polonya suvar! kuvvetleri, dUşmanı takip ederek 
kezi etrafındaki c-ember, ş rk tarafından 10 tank ele geçlrmlttlr. Düşman hava kuvvetleri, varıovanın §imal varoşunu ve 
da kapatılmıştır. Modlin'in şarkında l\Ia- hiıkümet merkezinın cenubu şarkisindc kain Gropes bölgesini bombardıman ct-
rew nehrini geçen Alman kıtaatı şehrin miştir. Alman tayyareleri. demir yollarını da bombardımana tabi tutmaktadır. 
şimııli gıırbisinde de yaklaşmaktadır. Poznan mıntakasında faaliyette bulunan Polonya kıtaları, mUessir bir lıücuma 
Varşova - Sıedlce yolu uzerinde ilerli-

geçm iştir. 
yen Alnın.n k1taa.tı nk an11 cenubu garbi ····-••••••••••••••••••••••••••••• .. ••-••••••••• .. ••• ... ••• ........................................... --.. •••• 
ve garp isti(<anıetinde de yiırümüstiır. 

On sekizincı Polonya fırkası, erl<anı har
biyesi de dahil nlm;ık üzere, dün Os
trow - MaC'zowickn"nın şimalinde te~lim 

olmuştur. 6.000 Poloııyah esir edilmiş 
ve :rn top alınmıştır. 

Brestlitnwsk c-inırındaki kuvvetlerimiz 
sürııtıe ~ehre yaklıışın, kt<ıdır. 

Bunların 350 si subaydır. Harp esir
lerinin ekserisi, hava kuvvetlerine 

ve zırhlı kıla,ara aittir. 48 top. 215 
makineli tüfek, 170 tank ve 1000 
den fazla otomobil zaptedilmiştir. 
280 Alman tayyaresi diişürülmüş-

Dun, S:.ırki Prusy ı kıtaatı. Polonya hu- tür. 
dudundaki ~on miıstalıkem me\•ki olan 

* ossowıec'i de ele geçirmıştır. Hcıvcının gry Polonyanın Altınları 
rimiısaıt olmusına rağmen, hava kllvYet-
lerim!z Va~şovanın şar';: mulhakatına \"e it. 

fın riayeti şartile riayet göstereceğini 
bildirmiştir. Alman notası, hudut -
suzdur. Ve Almanya ile harp halinde 
bulunan bütün memleketlere şamil. 
dir .. , 

Lord Halifax. daha sonra, sivil-
1eri bombardıman emenin Her Hii;l.er 
tarafından Ray~tağda söylenen nut
ka ve Mister Roosevelte \'erilen ce. 
vaba tamamiyle muhalif oldu.~r.mu 

ve ona göre tedbir alınacağını ilan~ cephe gerisindeki yollara muvaffakıyet- Sofya. 14 (Hususi) _ Leh milli 
U taarruzlarda bulunmu tur. Dilşmanın bankasının altınlarını Rumen milli etmiştir. 
iki tayyaresi diişürüJmtiştür. * 

Dün Geceki Tebliğ bankasına y~tırmıya memur cdi.lcn Polonyanın Londra sefereti, hu -
..,, ..-. Polonya Malıye Nazırı otomobılle gün neşrettiği bir tebliğde, bombar -

Varşova, 14 (A.A.) ~ Polonya Ge 1 Lublinden Rumen hududuna hareket dıman edilen açık şehirler hakktndf· 
nel kurmavının 14 numaralı ve 14' etmiştir. N~zırın bu~i.inlerde ~udut- tafsilat vermiş, Amerikanın Varşo. 
Eylul saat. 23 tarihli tebliği: tlaki Çketr nda.vıtse şehrınc gelmesı bek. va sefiri de bu tafsilatı tekit etmiştir. 

. enme e ır. Al l Düsman hava kuvvetlerı Dubno. 
0

.y t ft R "lt" Yeni bir habere göre, man ar 
Wlod~imierz Veradz Wi11aw bom- ıger ara an omanyay~. 1 ıea Sovyet hududuna yakın Krzemiem?~' 

. . eden Polonyalıların sayısı gun geç- . 
bardıman etmıştır. Rawa Ru~ca - t"k y 1 kt d B""k 

1 
.. k. Polonya şehrini askeri hedefleri ihti-

Devica Krolovska mıntakasında ha-
1 ç~ Dç~ga ma a ıhr .. bu rcşd 1u ·hu - va etmediği halde bombardıman et-

. .. metı ınvester ne rı oyun a u- . . . . 
1 

· 
va kuvv.etlerimiz; bır zırh1ı duşman · . • l .

1 
· .m.ıslerdır. Ahalıden bır çok ö u Ye 

İ . .. duttan gayrı resını sure te gecı me. • 
kolunu bombalamıstır. kı dumnan . . .. .. .. 

1 
k .. t clb •. 

1
• 

1 
yaralı vardır. 

:. .. • sının onunu a ma ıızere c ır er a - .. .. . . . . 
tavyaresl düşiırülmuştur. , k d Butun Ingıhz gazetelerı açık şe-

.Suvlalki mıntakasında Almanlar ma ta ır. • * hirlerin bombardımanından bah$e -
Almanya - Polonya hududunu geç- diyor ve Hitlercilik aleyhinde şiddet • 

- Roma, 14 (A.A.) - t.Iessagero ga-
mişlerdir. Düşman Bialistok ve BL zetesi, zafer sahifesi başlığt altında li neşriyat yapıyorlar. 
elks civarında gözükmi.iştür. Kıtala- Vesterplatte'daki küçük ·Leh garııi. Sivilleri Bombardıman 
rımız Bialovieza ormanlarının garp zonunun gösterdiği yü!<sek fedakar-
tarafını tutmaktadır. lığı tebarüz ettirmektedir. 

Lukov civarında şiddetli muhare- Bu gazete, Miralay Sobocinski ile 
beler olmaktadır. Burada düşmanın maiyetindeki askerlerın kımdiler;n_ 
bir motörlü kolu ve bir piyade alayı den pek üstün kuvvetlere karşı yap
imha edilmiştir. tıkları kaliramanca müdnfaı hakkın-

5klern1ev1c~ - Lzv1cz lia:ttı üzerin- da tafsilat vermekte ve Almanların 
de kanlı çarpışmalar devam etmcl,te- kumandanla maiyetindekilere silah -
dir. Vistülü Opole mıntak:ısında geç- !arını teslim etmemek sercfini verdik 
miş olan düşmana kıtalarımız karşı !erini ilave eylemekt~dir. 
koymaktadır. * 

Cenupta Zmosc'a varan bir düs - Chamberla·ın 
man zırhlı kolu orada kıtalarımızla 
çarpışmaktadır. 13 eylıilde Lvov'a 
yapılan hücum tardedilıniştir. 

* 
Biz de Ayni 

Dedi ki: 

ş:kilde 
Varşova müdafaa kumandanlığının Mukabeleye Mecburuz 

saat 23 te neşrettiği tebliğ: 
Varşova civarında müfreze çarptş

maları olmuştur. Vola varoşuna ya
pılan hücumlar muvaffakıy~tsizlikle 
neticelenmiş ve düştnan mühim zayL 
ata uğramıştır. 

Alman hava kuvvetleri bu gün 
yalnız .keşif uçuşları yupını'.?tır. 

Sözde Ahnan Şehirler 

Londra, 14 (Hususi) - Bugün A. 
vam kamarası ile Lordlar kamara
sında Almanyanm açık ~ehirleri Vl' 

sivil halkı bombardıman edeceğine 

dair tebliği ile zehirli .~a?. kullanını

yacağına dair gönderdiği nota Mister 
Chamberlain ile Lod Halıfaks tara. 
fından mevzuubahis edilmiştir. 

Vaşington, 14 (A. A.) - Almarı 

bombardımanlarının harp malzemesi 
imal eden fabrikalara tevcih edildiği. 
fakat bu bombardımanlarPn cival'da
ki şehirleri tehlikeye koyduğu ve 
mültecilerle yaralıları hamil ohn 
trenlere isabetler vaki olduğu Polon.. 
yadaki Amerika sefiri Biddle tanı • 
fından hariciye nezaretine gönderi -
len bir rapordan anlaşılmıştır. 

Bundan başka sefir Biddle, ~un
ları yazmaktadır: 

"Alman pilotlarının hedeflerinin hüvi
yetini bilmedikleri halde bombalar attık 

ları aşikardır. Benim oturmakta olduğum 
köşk ile bir komşumun köşküne taarruz 
edilmiş, Otwock'da kain bir sanatoryom 
tahrip edilmiştir. Bur:ıda 10 çocuğun te
lef olmuş olduğunu, kızılhaç iş:ıretini ta
şıyan vagonlara bombalıır atıldığını, 

Scout kızlarına mahsus bir sığınağın tah
rip edilmiş ,.e 22 kzın telef olmu;ı oldu
ğunu zikredcbilırim.,. 

Amerika ~efnretiniıı yerleşmiş okluğu 

Polonyn şehrinden B. Diddle'in göııderd ği 
son telgrııfmımede şoyle denilmektedir: 

"Müdafaasız olan bu kascıba, bugün sa
at 1,10 da 4 tayyııreden murekkep bir Mister Chambcrlain, açık şehir1e
Alınan ha\•a :filosu t<ırafındıın bombardı-

ş imdi en mühim mes.-?le, kon- İndependance Belge gazetesinin rin ve sivil halkın bombardımanı man edilmiştir. Tııyyııreler, 12 bomba atr 

gre kapanmazdan evvel R•JO- Varşovadaki muhabiri Polonya kıta- ı h~k~ınd~ sorulan suale cevaben de- rnışlardır. Sefarethaneye 300 metre rne-
seve-lt'in tekliflerini ukametl? uğratan atının beş gündür bir karış toprak mıştır kı: •Y• • • safede bulunan ana ccıdde iizerine atılmış 

ümhuriyetçi grupun, muhaliflerin, vermediğini ve nihayet düsman hü- "- Bu Alman teblıgı Bıtlerın olan bu bombalar 11 kışinin öliimüne ve 
· l · · t ·ı 40 ki;;inin ağır suı-ctle yaralanmasına se-uvvetlendigy i veya zayıfüıdıgı mese- cumlarını kırdıgyını bllrlirdiktc,1 son- Rayştagdaki söyledik erını aman11.e 

sidir. Katiyetle söylenemezse de, ga ra Pomeranyada Vistül yakınmda nakzediyor. Biz kendi kuvvetlerimi. 
telerin mütıılealarınu, Vaşington- Almanlarla karşılaşan Leh kıtaatı ta- ze verdiğimiz emi_rle~de ask~ri he. 

\ki siyasi ınahafilin beyanatına ba- rafından Alman ordusuna verdirilen deflerden başka hıçbır hedeiın bom-
.karak bitaraflık kanu11unua kaldm- zayiatı bilhassa kaydeylemektedir. bardıman edilmemesi i.ize~inde ısrar 

1 

~Yıgını tahmin edebiliriz. Roosevclt, :Muhabir, doğu Prusyusından ge1<1n etti~. Fakat, q~ şa:~lara r~ayet, mu
.> Jildiye kadar efkarı umuıniyeyi ka- Alman taarruzunun da muvaffak o- kabıl tarafın rıaye.ıne baghtlır. On-
1 muya çalışıyordu. Simdi de muh- lamadığını bildiriyor ve diyor ki: lar da sivil halkı bombardımandan 
ı ,.'f fırkaların ve grupları~ liderı: "Almanlar hiç bir muvaffakıyet el- vazgeçmezlerse biz de mukabeleye 

1nden müteşekkil bir icraı meclıs de edemedikleri halde resmi tebliğle- mecbur oluruz. Fakat, şunu da ilave 
teşkil ediyor. Bu meclis, Roosevelt le rinde hala Polonyalıların elinde olan etmek isterim ki. başkaları ne yapar
beraber harp mesuliyetine iştirak e. şehirleri sekiz gündlir zapteltiklerini sa yapsınlar. İngiltere hiikümeti ~ırf 
decektir. Şimdiye kadar kongreyi ıı;-ı bildirmektedirler.,, tedhiş etmemek için kauınlara. çocuk 

t timaa ?avetten çekinen Roosevelfi'.1 Kaunas'dan bildirild~ğine göre, Po. lara ve diğer sivillere taarruz etmi. 
24 eylulde kongreyi içtima::ı davetı, lonya topraklarında Lıtvanya hudu. yecektir. Stratejik ve tabiyevi bütün 
efkarı umun·üyenin olgunlastığın~ a- elu uzunluğtında mühim muhar~bc-ler hedefimiz harbi azami derecede kuv
ıurnettir. Athcnia vapurunun batır!~- cereyan etmektedir. .. .. ve~le idaredir. Almanların aç.~k şe~ir-

1 
ası da Amerikan efkan umumiyeı::ı- Bir çok Leh kasab'.llarmda buyıık, lerı bombardıman etmesi muttcfık -

' .. <,.omo}n:.a.~i)~~ vardLC~ fikrine yak- yangınlar çıkmıştır. Polon) ~lı ka. lerin azami süratle ttehlikeyi kaldır; 
11 ,.aştı.rmıştır. Hadiselerin bu cereyan dınlar ve çocuklar ~udut cıvarında mak. hususundaki azmini teşdit ede-
seklınc, A.rnerikanın uzun bir harpte toplanmışlarsa da Lıtvanyalı muha- cektır.,, 
jı;tısadi bir tecerrüde cekilınesinin fız1ar bunların hududu g:?çmelerine Halifax 'ın Sözleri 
ırrıkiınstzlığını da ilave edersek, kon- mani olmaktadırlar. 
grenin bu içtimaında bitara~lık k~- Göring, şark cephesindeki hareka
Jltl~unun kaldırılacağım ümıt edebı· tı tayyare ile takip etmiştir. Alman 
]irız. Bu kanunun kalchrılması ~mc- orduları başkumandanının bitaraf 
rilcanın hemen bir harbe girmesı ma- mleketler ataşemiliterlerin:, Polon 

"f "k . me 11asını ı ade etmez. Fakat de~ı r&;~- yadaki harekatı takibe davet ettiği 
]ere yardım şeklinde izale edılen bı- b"ld"rilmektedir. 

c. tar~flığ111, nihayet Amerikayı da 1 ı * 
harbe siirukliycccginc hükmedebili
riz. Amerika için başka c;are de yok
tur. Harbin uzaması, Cih.3 .1 Harbin~e 
ıdugu gibi Amerikanın ıniidahak:ı:.. 

Q • 
li de zarurı kılacaktır. 

Pat Ajansının bildirdiğine. gör~, 

12 E hil tarihine kadar tesbıt edı-

1 y k mlara göre, yaralı olmıya-
en ra a . d"l . 

k ·· bı"n Alman esır e ı mıştir. ra on uç 

ar:ıLord Halifax ise Lordlar Kaın 
sında demiştir ki: n 

" . . Henderso , 
Berlın sefirimiz, Sır ortuntı 

Alman hükO.metinden pasaPd. ede 
d teV 1 • 

istediği zaman bir nota a kdolu-
vrcde a 

rek Almanya.nın Ce~e harbine 
nan zehirli gaz ve nuk~op tmiyeceği
ait protokola rlayet edı~k~meti İs • 

· Al anya hu nı sormuş. m b. bir nota gön. 
viçre vasıtası ile ceval ı ukabil tara-

t ko u m dererek işbu pro 0 

bebiyel vermiştir ... 

* Par is. 14 ( A. A. ) - A-
merikan Klüb'de verilen bir öğle 
ziyafetinde Polonya bi.iyük clc,:isi ı.,~ı-

. . .. 1 }<ctinın 
kasıevıcz soz alarak merrı e t•ı"k

"h c " . 
maruz kaldığı tecavüzii taJcbı ve si. 

d unun ten sonra Polonya or us rnanlıcrı 
• w 1<uhra b 

vil halkının gösterdıgı Polonya ih. 
1 ·c:: ve 

bilhassa kaydey emı,.. . hakkındaki 
a·ırncsı . 

tilafın bertaraf e. ı bul ettiği haldP 
l"fjrıl k 3 -Roosevelt tek 1 polonvamn istilas 
buna. J ı 

Almanyanın 1 eylediöfoi hatır kabe e ,., -
suretile mu poloııyanın açık 
1 kt sonra .şe. 
attı an dıman etmcrnegy i k . . bonıbar a -
hırlerı . w • • buna mukabil Al 

ledıgını. nıan-
bul ey bu şehirleri bomhardınıa 
vanın n e. 
• k binlerce kadın ve cocuiiun ··ı 
dere b" t d"w - ' O -
rnesine sebe ıye ver ıgini ilave cy-
ıerniştir. 

Sefir nihayet Polonyanın son Al
man neferi memleketten kovuluncı-
ya kadar muharebe ede v. • ··yıe-. . cegmı so 
miş ve demıştır ki: 

Kendi kuwetini rn··d .,_ ...... nt-. . • u rı!\. ve , .. 
tefiklerının kuvvetı·n •t· iı 0 ta.n . . e ı ımac 
Polonya ıstıkla)i 1 .. . t" ·nsa.nlı-y . . • ıurrıye ı, ı .. 
gın şerefi ıçın tam zafere kadar ı:rıu-
cadcleye deva ....... ed kt" 

"' ece ır. 

C * Yr astelgandolf 14 ( !\. t\.) - . ~ 
· B · o, • · • sını nı elçıka sef' . . ·ı· atnarııe . 

t kd" ırının ı ım. efirm 
a un etmesi münasebetıyle 5 
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Garp Cephesinde 

Fransızlar Yer Yer 
~ 

ilerliyorlar 

Bugünlerde Fransızlar tarafından işgali beklenen Almanyanın 
büyük sanayi şehirlerinden Sarbriik şehri 

(Başı 1 incide) da çalışan "Nieuwe Amstcrdam,, is-
Düşman topçusu ?idcietli bir faa. mindeki Holanda vapurunda bir İn

liyette bulunmaktadır. Her halde bu giliz harp ge"misi araştırmalar yap
ateş Sarbruck'un garbin<le, şima- 1 mıştır. Yüklü bulunan bu vapur, ha
linde ve şarkında bulunan istihka•n- reket etmek üzere bulunmakta idi. 
lara Alman piyadesinin çckilmesıni Groenlo ismindeki :tiolanda şilebi 
temin için olsa gerektir. ile Black Osprey ismindeki Ameri-

Yorkshire Post gazetesinin a~ke- kan vapurunda da araştırmalar ya
ri muharriri batı cephesindeki vazi- pılmıştır. 
yeti tahlil ederek Almanyanın ne de. Berlin, 14 (A.A.) - İngiliz ablu
nizdeki ne de havadaki kuvvetinin kasına mukabele olmak üzere AL 
İngiliz kıtaatının Avrupaya çıkması- manya hükumeti tarafından harp 
na mani olamadığını bildirdikten kaçağı addedilecek eşya, iki lis
sonra Fransız; kıtaatı tarafından Sar- teye ayrılmıştır. Bu listelerden biri, 
brükte elde edilen muvaffakıyetleri bir şarta tabi olmadan kaçak adde
ve Alman mukabil taarruzlarının a- dilecek eşyaya aittir ki bunlar da 
kametini bilhassa kayıt ve işaret edi- her nevi harp malzemesi, nakil vası-
yor ve diyor ki: taları, benzin, madeni yağ. altın, gü 

Sarbrükün zaptı Almanlar için m·üş, muhtelif parabr ve çeklerden 
pek fena olacaktır. Zira Alman mii - ibarettir. 
dafaa hattı üzerinde yeni bir ilerle- İkinci liste, bazı şartlar altında 
me, Fransaya esas müdafaa sahası -ı kaçak addedilecek olan eşyaya ait
nın müteakip hatlarına doğru daha tir. Bunlar da gıda. m::;.dd icri, C&f 
büyük bir ileri hareketi başarn~ak lı hayvanlar, me,lJ?µsat ve harp mal-
imkanını verecektir. zemesi imdine yarıyacnk her tiirlu 

Almanlar Fransızlarn muazzarr. maddelerdir. 
Alman müstahkem hatlar üzerinden 
aşmaları tehlikesi karşısında her hnl. 
de pek ziyade endişeye düşmüş olsa
lar gerektir. 

Denizde Harp 

Londra, 14 (A.A.)- Daily Express 
gazett'sinin yazdığ~na göre, Alrnan 
denizaltılarının Atlantik derıiı:ine 
ikinci akınları başlamıştır. 

İlk akın 20 ila 28 Ağtıstos ara. 

sında vuku bulmuştu. Ik f"l 
Ayni gazeteye gorc ~ 1 otilla 
y . ·ıc 28 ı arasında Agustosun 20 sı ı , 

Kiel ve Wilhelnıshovcn den hareket 

t . ı· Almnn radyosunun verdiği e mış ır. ld v 

haberlerden nnla~ı ıgına göre daha 
Ağustos bid·ı~ct~nd.e bir kaç deniz
altı İngiıtercnın ıhtıyat filosunu ta
rassut etnıck .. ve bazı hususi talim
ler yaP~ak u:ere Irlandanın garp 
sahnıer_ın.e dogru Yola çıkmış bulun
maJcta ıdı. 

Akıntılar, Belcika sahillerinin 
ht Uf - · nıu e noktalarına bir çok denız-

altı mayinleri sürüklemiştir. Bunlar 
boşaltılrnıştır. 

Alman tahtelbah\rlerinin Cenubi 
ve Merkezi Amerikada kendilerine 
l:>ir takım üsler temin etmiş olma
ları rneselesi Panama konferansında 
konuşulacak ve buna imkan hıra. 
kılmaması temin edilecektir. 

"Kantico Hacintera., olduğ~ı zan
nedilen bir Yunan vapuru. lsveç'in 
cenubu şıırk1sindc Falsterbo açıkla. 
rında Almanlar tarafından dökülen 
biı· mayine çarparak batmıştır. Va_ 
purun mürettebatı kurtarılmıştır. 

Araş+.rrnatar Yapıhyor 

Londra. 14 <A.A.) _ Uzun hatlar_ 
:::::==--~~ -
hitabesine Papa on ikinci Pie'in ver. 
rrıiş olduğu nutuktan c:u noktalr:rı 

•• !> 

tebaruz ettirmek muvafık olur: 
Sivil ahalin. her türlü askeri 
k

• ın 
1 hare atın tesiri haricinde ka aeağını, 

işgal edilen arazide halkın hayatına, 
emval ve eml'k" namusuna Vı:? di- · • . a ıne. . . 
nı. hıssiyatına riayet edileceğını, harp 

* Romadan bildirıldigine göre, Lavo 
ro ~ascista gazetesi, Paris muhabL 
rinden aldığı uzun bir mektubu neş
retmek:tedir. Bu mektupta ezcümle 
şöyle deniyor: 
"Fransız kıtalarının başardığı ile

ri hareket, Sarbrük için vahim bir 
tehlike teşkil etmektedir. Alman ge. 
nel kurmay1 endişeden hali değildir. 
Civar mıntaknnın süratle sivil halk. 
tan tecrit edilmesi pek muhtemeldir. 

Lavoro Fnscista, nihayet, İngiliz 
ordusunun bir kısmının Fransaya ge
lişini bahis mevzuu etmekte ve bu. 
nun yüksek manevi ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedır. 

İtalyan gazeteleri, iki miittefik 
imparatorluk arasındaki müessir iş 
birliğini ayrıca keydeylemektedir.,. 

Polonya Lisanile Neşriyat 
Paris Radyosile Yapdacak 

Paris, 14 (A.A.J - Havas: Birkaç 
gündenberi bir kısım Alman telsiz 
istasyonu Tuluz radyosuııun mevcesi 
iızerinde çalışmaktadır. Bu Alınan 
radyosu, Polonya lisanında yalan ha 
herler nesretmekte ve Tuluz radyo
sunun Polonya lisanı ile yaptığı e
tnisyonları bozmaktadır. Polonya. din 
leyicileri Almanyanın bu hareketin
den haberdar edilmiş ve bundan böy. 
le Polonya lisanı ile neşriyatın saat 
21.30 dan sonra Paris radyosu ile ya
pılacağı bildirilmiştir. 

----o---
Danimarka '.Askerlerini 

Terhis Ediyor 
Kopenhang, 14 (A.A.) - Üç ihti

yat sınıfı terhis edilmistir. Bahriye
de de ihtiyatların terhisine ba3ilan
nııştır. 

--.,~O---

Yeni Atina Elçimiz 
Atina, 14 (A.AJ - Başvekıl Mc

taksas, yeni Türkiye büyük elçisi E
nis Akaygünü kabul etmiştir. 

Alman Sefaret Müsteşarı 
Terfi Etti 

esırleriııeı. . -unmele yapılaca • • nsanı '" • _ 
~ını Ve nih t hirli ve bogucu gaz 
l aye ze . 
er kullan 1 . ag~ını ümıt etmek . ı mıy.1c. 
ısteriz. 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman şansö. 
liyesi, Almanyanın Ankara bjjyük 
elçiliği müstesarı Kroll 1 orta elci un. 
vanını tevcih etmiştir. 
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-- Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar için Gıda, : ~ 
11 ~!; !ı~~!!~'k'~"E~t~~J 

KANZ·UK BESLEYİCİ UNLARI 
B~ollu Yıldı7 sint'mııııı lcarstın Lek-
ıer apartıman. P'aklrlf!T'P oara"ı"-

' Tel· 4:1R2f ----

OSMANLI BANKASI 
iLAN Vitamin ve kalöri ciheti1le çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal gibi barsak rahatsızlıklarını 

mucip olmaz. Eşsizdir, mükmmeldir, ııhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. Osmanlı Bankasının Galata Merkezi i 

KANZUK PiRiNÇ UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • KANZUK MERCiMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU • 

KANZUK iRMiK UNU • KANZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Yenicami ve Beyoğlu Şubelerinin 18 caı 

1 
tarihinde tadili lfızım gelen Vezne ve ki 
ralık kasa daireleri s3atleri 30 cari (da 

1 
hil) tarihine kadar allihalihi devam ede 
cektir. 

Çeşitleri tanınmıı Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK Eczanesi, Beyoğlu lstanbul 
İstanbul perakende salıf yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

İzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

~işantaşındo: eski Feyzi ye ESKi FEYZIATI 

ı Mezkllr saatler berveçhl atidir· 
Vezne Saati: 

1 
Adi gü.nlerde 9 dan 14 e kadar. 
Cumartesi günleri 9 dan 11,30 a ka 

dar. 
Kiralık kasa Daireleri: 

Adi günlerde 9 dan 16 ya kndar. 
Cumartesi günleri. 9 dan 12,30 a kadar • 

........................ ~ 
yatıh 

yatısız IŞIK LiSESi Erkek 
Kız 

Yatdı BOGAZIÇI LiSELERi Yatısız 

' 
Memleketimizin en eski huıuıi lisesidir. Ana, ilk, orta ve Liıe kısımları vardır. Kayıt 

için hergün mektebe müracaat edilebilir. lıtiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek 
kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

T elelon: 44039 İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.2101

••••••••• 

lstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen : Harici Askert Kıtaatı ilanları 
Eskişehirde Hava okullarında 27564 lira 98 kuruş keşif bedelli bir 

hamam inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 16 da Eskışehir levazım amırliği satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. llk teminatı 2068 liradır. Şartname, proje ve keş
fini görmek istiyenler Ankara, Istanbul ve Eskişehir levazım amirliği 
satın alına komisyonunda görebilirler. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı şartları haiz isteklilerin vesikalarile birlikte kapalı zarflarını mez
kur günde saat 15 e kadru- vermeJeri. (336) (6769). 

* * Kağızman garnizonu ihtiyacı için 600 ton kuru ot kapalı zarfla ek-
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 10.500, ilk teminatı 1125 liradır. 
İhalesi Karakösede 25-9-939 pazartesi günü saat 11 de askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları saat ona kadar teslim 
edilmiş olacaktır. Evsaf ve şartnamesi kolordunun tekmii garnizonla. 
rında 2:Örülebilir. "378 "7012 

" " 
* * Bursa garnizonu iç1n 800 ton lavamarin kömürü 22.9.939 cuma gü. 

nü saat 11 de Bursada tü~n satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İlk teminatı 1200 liradır Evsaf ve şeraiti İstanbul Anka 
ra Lv. Amirlikleri ve Bursa Tümen satın alma komisyonlannda görüle. 
bjlir. İsteklilerin belli saatten bir saat evveline kadar kanuni şekildeki 
mektuplarını komisyona vermeleri. (375) (6970) 

* * Bayburt garnizonu ihtiyacı olan 250,000 kilo un kapalı zarfla eksilt-
lucje "kotinuştur. Muhammen bedeli 36,250 lira, ilk teminatı 2718 lira, 
75 kuruştur. Eluiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 16 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlannda mevcuttur ve aynidir. Her yerde her gün 
görülebilir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş mukabilinde komisyondan 
gönderilecektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel ko. 
ınisyon başkanlığına vcrılmiş veya posta ile ayni saatte komisyonda bu
lunduruhnuş olacaktır. 

Trabzon garnizonunun ihtiyacı olan 275.000 kilo up kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 37,125 lira, ilk tetninatı 2784 
lira 38 krş.tur.Eksiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 11 de Erzincanda as. 
keri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu
nun tekmil garnizonlarında mevcuttur ve aynidir. Her yerde her gün gö
rülebilir. lstiyenlere bir adedi 186 kuruş mukabilinde komisyondan gön 
derilecektir. Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel komis
yon başkanlığına verilmiş veya posta ile ayni saatte komisyondcı bulun. 
durulmuş olacaktır. (354) (6857) 

* * 9600 kilo pirinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 20.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de Diyarbakırda levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Muhammen tutarı 19.200 lira ilk teminatı 
1440 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin telli 
günde ihale saatinden bir saat l!vvel teminaUarile teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. (353) (6853) 

.. * * 105,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 28,050 liradır. İhalesi Nif;dede tümen satın alma komisyonunda 
21.9.939 perşembe günii saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin teminat ve teklif mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar Niğdede komisyona vermeleri. 

(352) (6859) 

~ * İzmir Müstahkem m~vki birliklerinin 151.500 kilo kuru fasulye ih. 
tiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16.9.939 cumartesi 
günü ~at 12 de lzınir Lv. amirli~i satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 18,937 lira 50 kuruş, ilk teminatı 1420 lira 32 kuruş_ 
tur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin Ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetmciedider. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuphırını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (349) (6860) 

* * .ı 
Çorum garnizonu için aşağıda yazılı un ve sığır eti kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Şartnamesi Çorumda Alay satın alma komisyonun
da görülür. İsteklilerin!n kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplan-

1 nı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (347) (6861) 
Miktan Muhammen Muvakkat 

Cinsi Kilo bedelı L. teminat İhale gün ve saati 

Ekmeklik un 
Sığır eti 

300.000 
84,000 

Lira 

31,500 2363 
15,960 1197 

* * 

19.9.939 
19.9.939 

14 
15 

Balıkesir, Susurluk, Bandırma. Kütahya birlikleri un ihtiyaçları o1an 
1025 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18.9.939 gü· 
nü saat 17 de Balıkesir kor satın alına komisyonunda yapılacaktır. Ev

•saf ve şartlan İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Kor satın alına ko-
misyonlarında görülür. Toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona Rit 
miktar için de ayrı teklif ve ihale yapılabilir. Taliplerin muvakkat te-

minatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar komisyona makbuz mukabil:nde vermeleri. (346) (6862) 

Garnızonu Miktarı İlk teminat 
Ton Lira Kuruş 

Balıkesir 500 5625 
Susurluk 150 1237 50 
Bandırma 25') 2015 62 
Kütahya 12~ 1078 13 

1025 9956 25 

* * 1 - Aşağıda ih;ıle gün ve saatleri gösterilıniş on dört kalem erzak 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyond:ı mevcut olup her gün görüle1:ıilir. 
3 - Kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilmde ihaleden 

bir saat evvel kom\syona verilmiş olacaktır. 
4 ._ İstekliler hizalarında gösterilen gün ve saatlede Giresunda as

keri satın alma komisyonuna müracaatları. (7150) 
Cinsi Miktarı Muham. Muvakkat İhale gün Saati 

bedeJ teminat 
Li. Kr. Lira Kr. 

Bulgur (açık) 32.000 3680 00 276 00 25.9.!)39 9 
Patates (açık 32.000 1600 00 120 00 25.G.939 11 
Nohut (açık) 11,500 1035 00 77 62,50 25.9.939 14 
Odun (açık) 150,000 2250 00 168 75 25.9.939 16 
K. fasulye (açık 21,000 2520 00 189 00 26.9.939 9 
Ku. soğan (açık) 10,000 500 00 37 50 26.9.939 11 
Yağ (kapalı) 10,000 11000 00 825 00 26.9.!.>39 14 
Fındık kabu. (aç.) 100,000 875 00 65 62,50 26.9.9:19 16 
Sabun açık) 3.000 2680 00 201 00 27 9.9~9 9 
Arpa (açık) 81,000 4200 00 315 00 29.9.939 9 
Ot (açık) 52,000 2600 00 195 00 29.9.939 11 
Üzüm (açık) 3.000 750 00 56 25 29.9.939 14 
Et (kapalı) 70,000 15750 00 1181 25 30.9.939 10 
Saman (açık) 26,000 1040 00 78 00 30.9.939 14 ,,. 

* Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 kuruş olan 25.000 ndet h· 
mar fırçası kapalı zarfla münaka~aya konulmuştur. İhalesi 27.9.939 çar
şamba günü saat 16 dadır. İlk teminatı2062 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesi 138 kuruş r.ukabilinde Ankarada M. M. Vekiilcti satın alma 
komisyonu reisliğinden alınabilir. Eksiltmeye gircıcekle!"in 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle tı:?ıninat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline kad~r Ankara. 
da M. M. Vekfileti satın alma komisyonuna vermeleri. (390) (7121) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 kuruş olan 400() adet termus 
kapalı zarfla münaknsaya konmLtştur. İhalesi 29.9.939 cı:.m~ günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 2550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 170 kuruşa An
karada M. M. Vekaleti satın alma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 24?0 sayılı kanunun 2 ve 3 r.ü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be. 
lıemehal bir saat evv~line kadar Ankarada M. M. Vekaleti satın alma ko. 
misyonu reisliğine vermeleri. (392) (7125) 

* * Beher takımına tahmin edilen fiyatı on lira olan 4000 takım rüzgar 
elbisesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Thaiesi 28 eylül 
939 perşembe günü saa: 11 dedir. İlk teminatı 3000 Jiradl?'. Evsaf ve 
şartnamesi her gün ögleden sonra M. M. V. satın alma Ko. dan 200 ku
ruş mukabilinde alınaoilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tf•klif mektupla. 
rını ihale saatinden !:lir saat evveline kadar An.karada M. M. V. satın al
ma Ko. na vermeleri. (398) (7153) 

* * Erzincan garnizonunun ihtiyacı olan 720,000 kilo una teklif edilen 13 kuruş 73 san-
tim fiyat pahalı görüldüğtinden bir ay içinde intaç edilmek üzere pazarlığa çevril
miştir. Tenzilen talip olanların 20-9-939 Çarşamba günü saat 16 da Erzincanda 
askeri satın alına komisyonunda bulunmaları teklif edilen fiyata nazaran muham
men bedeli 98,856 lira ilk teminatı 6192 lira 80 kuruştur. Şartname ve evııafı kolor
dunun tekmil garnizonlarında mevcuttur. Ve her yerde her gün görülür. Ve 494 ku-
ruşa komisynodan gönderilir. "427., "7323,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 300 kuruş olan 52.000 metre kaputluk ku-
maş pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 18-9-939 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
Kat! teminatı 18,100 liradır. Evsaf ve şartnamesi 780 kuruşa Ankarada M. M. V. Sa
tınalma komisyonundan alınır. Pıızarlıfa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 dl 
maddelerinde YB.Zllı veııaikle ve yukanda yazılı katt teminatıarile birlikte Ankarada 
M. M. v. Satınalma komiByonuna gelmeleri. •:ue,, "7264,. 

* * Beher metresine tahmin edilen fiatı 275 kuruş olan 58,400 metre kışlık elbiselik 
kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 18-9-939 Pazartesi günü saat 11 de
dir. İhale Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 
18,560 liradır. Evsaf ve şartnamesi 810 kuruıa Ankarada M. M. Veklleti Satınalma 
komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde v:ı:nl1 VP~Aikle birlikte yukarıda yazılı kati teminatlarile ihale saatlndt-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirli9i Satınalma Komisyonundan : 

1 - 100 metre uzunluğunda yedi parca 12 X 38 X 55 eb'adında galveniz.li :zincirin 
30-9-939 Cumartesi günü saat 11 de acık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 1650 lira ve ilk teminatı da 124 liradır. z· '!ir evsafı ve 
şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - isteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım cad
desi Alemdar Han 2 inci kattaki komisyona gelıneleri. (7800) 

Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonunda bulunmaları. "418,, "7265,, 

* * Beher metresine tahmin edilen,. fiatı 150 kuruş olan 210,000 metre yazlık elbise-
lik bez pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 18-9-939 Pazartesi günü saat 10 dadır. 
Kati teminatı 32,700 liradır. Evsaf ve şartnamesi 1575 kuru§a Ankarada M. M. Ve· 
kileU Sat.malına komisyonundan alınır. Pazarlığa Ki.receklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve yukarıda yazılı kati teminatlartle 
birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. Vekfıletl Satınalma komisyonunda bulun-
maları. "7270,, "417., 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiatı 820 kuruş olan 20,000 çift çizme pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 18-9-939 Pazartesi günü saat 11 dedir. Kati teminatı 18,900 
liradır. Evsaf ve prtnamesi 820 kuruşa Ankarada M. M. VekAleti Satınalma komis
yonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesaikle ve yukarıda yazılı kati teminatlarile birlikte ihale saatinde 
Ankarada M. M. Vekllleti Satınalma komisyonuna gelıneleri. "413., "7279., 

Jf. Jf. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 235 kuruş olan 60,000 yün çorap ipliği pazar

lıkla satın alınacaktır. İhalesi 18--9-939 Pazartesi günü saat 11 dedir. Kati temi
natı 16,600 liradır. Evsaf ve şartnamesi 705 kuruşa Ankarada M. ~Vekaleti Satın
alma Komisyonundan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı Y" 1 

• --2 ve 3 cü 
maddeler inde yaı.ılı vesaikle ve yukarıda yaı.ı1ı kati temlnatlarıfı# biıa.ıql'ınaıe sa
atinde Ankarada M. M. Vekaleti Satınalına komisyonunda bulunmalan. "412,, "72ŞO,. 

* * Aşağıda cinsi, mildnrı, fiatı tutarı ve ilk teminatı ya7.1lı yulaf kapn1ı zarnıı satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi glinü ı::aat 16 da İ7.Il1itte tümen satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara Eskişehir 
Levazım amirlikleri ve İzmitte tümen satınalma komisyonlanndıı görUiilr. Her mev
kiin ihtiyacı ayrı ayrı mUteahhitlere ihale edilebilir. Ve teminatları da ayrJ ayrı alı
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ilk teminat ve teklif zarf
larını İzmitte tümen satınalma komisyonuna vermf'lt'ri. "421,. "7325,, 
Mevkii Miktarı Kilo Tut•rı ilk teminatı 

Lira Lira Ku 

İzmit 115,600 5780 433 50 
Ada 98,000 4900 367 50 
Bolu 98,000 4900 367 50 
Tuzla 680,000 35,700 2677 50 
GebzE 210,000 11,130 83ı\ '15 

___...._ 
62,410 ~1(\.-~ 

* * Manisa tümen birliklerinin ihliyacı olan 144,600 kilo kuru farulye şerait ve evsa
fı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 6-lG-939 Pazartesi günü saat 
11 dedir. Hepsinin tutarı 20,244 lira ilk teminatı 1518 lira 30 kuru:ıtur. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz v~a mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisada tümen satınalma Komisyonuna vermeleri. (422) (7326) 

* * Aşağıda cinsi, miktarı, fiatı tutdt{ ve ilk teminatı yazılı. bulgur kapalı zarna sa-
tın alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi günil saat 17 de İzmltte t!lmen sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün İstanbul, Ankara Eski:ıehir 
levazım amirlikleri ve fzmitte tilmen ııatınalma komisyonlarında gör!llür. Her mev
kiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayrı ayrı 
alınabilir. İııtek111erln belli g{in ve saatinde ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı 
zarflArını İzmitte tümen ı-atınıılma komisyonuna vermeleri. (420) (7327) 
Mevkii Miktarı Kilo Tutarı ilk temln•tı 

İzmir 
Ada 
Bolu 
Tuzla 
GebZl 

Cinai 

İki pavyon keş!' 
Mutfak 
Tavla 
Alay karargahı keşfi 
Elektrik tesisatı ,, 
Su tesisatı " 

35,000 
30.000 
30,000 
10.000 
12,700 

* 

Lir• Ku Lira Ku 

4375 328 12,5 
3750 281 25 
3750 281 25 
1250 93 75 
1587 50 119 58,5 

14,712 50 1103 98 

* 1 ık teminatı 
Lir• Ku Lira Ku 

116,293 38 7064 67 
6.923 79 519 29 
6,701 84 502" 64 

31,329 62 2349 72 
2,453 70 184 3 

17,571 53 1317 86 

181.273 86 11.938 21 
Afyonda yaptırılacak yapı. elektrik, su tesisatlarının cin~! Vl' her birerlerinin ke

şif bedelleri ile muvakkat teminatları yukarda yazılmışbr. Gerek yapıların ve gerek
se tesisatın heyeti umumiyeslnin bir talibe ihaleleri esastır. Bu inıaat ve tesisabn 
her bir kısmına ayrı ayrı talip çıktılı takdirde bedel ihalenin heyeti umumiyesiyle 
muhtelif taliplerin verdikleri fiatlar mukayese edilerek hazine menfaati olan cihet 
tercih edilecektir. inıııat ve tesisatın eksiltmeler! kapalı zarfla 6-10-939 Cuma g{i. 
nü saat 15 de Afyonda kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vere
cekleri teklif mektuplarında yapı ve tesisatın heyeti umumiyesine veya herhangi 
bir kısmına ait olduğu tasrih edilecek ve teminatları o kısma göre vereceklerdir. tn
p.atın bir kısmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen teklifier hiçe 
sayılacaktır. Yapı ve tesisatın keşif ve projeleri her gün Afyonda kor. satın alma ko
misyonunda görülür. İsteklilerin eksiltme g{inü ihaleden bir ııaat evvel 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cQ maddelerindeki tarlfat dahilinde teklif mektuplarını Afyonda 
komisyona vermeleri. "423,. (7328) 
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Hasan Deposu Müdüriyetinden: 

15 - 9 - 939 
latanbuJ Asliye ikinci T icaret M ahkeme 

ahıden: Dimitri Kontopulos ve P. S. Pollh 
neridis tarafından Maçkada karakol kar
şısında Subay apartımanında İğne adalı 
Haydar aleyhine iki vagon ot bedelinden 
alaca,ğı olan (417) lira (12) kuruşun tah-

Baıı ticarethanelerde ve piyasada 

Hasan Glüten mamulatının ve 

Hasan Özlü Unlarının diğer bir 

müesseseye satıldığmt ve bu se

beple badema işbu müstahzaratm 

çıkmayacağına dair rakiplerimiz ta-

Fındıli 4ierez değil, g•dadır. Avrupaldal'" ve Ameriliahlar 
her sene binlerce ton fındığı bunun i~in arar ve ahrlar. 

1 siline mi.ıtedair açılan davanın cereyan e
l den tahkikatı sırasında: 
j Müddealeyh İğne adalı Haydara ı:tön -
1 derilen davetiyede ikametgahını tcrkey
ıe,liği ve hali hazır ikametgahının da 

FINDIK TARIM SA TIS 
meçhul bulunduğu tebliğ varakası zahrı
na mübaşir tarafından verilen meşruhııt
tan anlaşılmış olmakla bir ay müddetle 
ilanen tebligat icrasına ve tahkikatın 

17-10--939 Salı günü ı:aat 14 de talikine 

l 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 1 

karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 lstanbu l Asllye Üc;UncU H ul<uk M a~ -, 

rafından kasdi ·olarak işae edilen 

tezviratın ve yalanlarm asıl ve esa

s; olmadığım, bütün Hasan müs

tahzaratının cihanşümul olan şöh

retile mütenasip bir surette 

gayet nefis" olarak istihzar edilme

sine devam edileceğini ve buh

ranı hazır sebebiyle fiatlarında 

da bir zam ve değişikliğin yapılma

dığını veya yapılmıyacağını Hasan 

müstahzaratım seven ve meftun 

olan sevgili müşterilerine ilan 
olunur. 

\ 

1 
Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz vo 
nefis ıekilde bütün yurtda_şlara takdime hazırlanıyor. 

l<eme!!l n dne: Milekkilin!n kocası Haşim Ve 
linin bir ay zarfında evine avdet etmesi

nin ihtarı hakkında mahkmeden istihsal 
ettiği ilam mllddeialeyhe ilanen tebliğ o- . 

1 ıunduğu ve mCiddeti dahi mlirur et/iği 
halde. clAn Kocanın evc- a\·det etmemiş 
bulunduğundan bahisle boşanmalarına 

karar \'erilmesi hakkında Zekiye vekili 

... avııkat Ekrem Özden tarafında.o m:ıh~~-1 menin 30 - 1196 No lu dosya:.ıle tlsku-

•

••••• ••••- 1 darda İhsaniyede ~it sokakta. 75 Na lu 
~----ili& ·----saraçhanebaşında • Horhor caddesind" • ... evde mukim mumaıleyh Ha"ım Veli a-. • s E s 1 l leyhlne açılan davaya nit arzuhal müdde-

i Y E L 1 Yatıh ialeyhin hali haLır ik metgfıhının meçhul Erkek 

Kız Yatı sız a1duı.ıundan bahisle biY\tebliğ iade edn-

Ana ilk Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren• batİar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısı! talebeyi nakletmek 

• için mektebin hususi otobüs servisi vardır. isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 • 

mekıe. mahkemece muttehnz karar dai
resinde dıvnnhaneye talik edildiğinden 

miıddeınleyhln bir ay zarfında miiracaat
la olbaptaki arzuhnl suretinin tebellug 

! elmesı lüzumu i.lan olunur. 

SAÇ EKSiRi 

Saçlan besler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • İstanbul 

..................... m ... , ................ ... 

Devlet Limanları isletme 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 172150 Ura ve katranlı üstüpün muhammen bedelı 3500 ve 
muvakkat teminatı 262,50 liradır. 

İhaleleri ayrı ayn olarak 28.9.939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat on beşte Galata rıhtımında Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü binasındaki mübaya.ı komisyonunca ıapılacaktır. 

Mezkur levazımın şartnameleri sözü geçen komisyonda her gün gö. 
rülebilir. İsteklilerin bildirilen vakitten evvel muvakkat teminatlarım 
yatırmaları şarttır. (7138) 

· Üniversite Rektörlüğünden: 
skerlik dersleri imtihanları 21 Eylı'.ilde başlıyacak ve 15 İlkteşrinde 

Ltecektir. Alfıkadarların üniversite talim taburu komutanlığına rnüra-
~tları (7231) 

ı > Türkiye-~ 

KIZILAY · CEMİYETi 
Umumt Merkezinden : 

Cemiyetimiz tarafından aayın halkımızı herhangi 

tehlike anında zehirli gazlara kar~ı 
ko~ak için yaptırılan 

bir 

Halk Maskeleri 

Yüks•k Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - An.lnıra :ı~keri veterıncr okuluna bu yıl sivil tam devreli lise. 
lerden iyi v& pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak ~artile talebe kabul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartlan ha4z olmı:..sı lazımdır. 

A - Tü~kiye Cü•nhnriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Yaşı 18 - 21 olmak. 
C - BedPn ~esekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal biz. 

mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz., 
D - Tavır ve l-ı areketı ahlak1 kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ai1ec;;inin b.ı:; bir fena hal ve şöhreti olmamak " zabıta vesikası 

ibraz etmek .. 

2 - İsteY.lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 
Uızımdır. 

A - Nüfus cüzdr.:nı veya musaddak suret i. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı 

C - Li~e ıoezunivet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdik li sureti 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatlat'l 

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kend isinin noterlik ten tasdikli taah. 
düt een~di. 

E - Sar'olı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerin noterlikten tasdikll taahhütnamesi "Bu gibı 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul olduklan sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 - htekliler bul undukları mahallerdek i askerlik şubelerine ist ida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrak• 
ikmal ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enst itüsü veteriner fa. 
kültesi askc>ri talebe -Omirliğin e gönderilecektir . 

4 - Müracaat müddeti eylulün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü· 
racaat kabn1 edilmez 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değild ir. Şahadetname derecele • 
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işlerı 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb. 
ligat yapılır. <294 l <fi454 l 

lstanbul Defterdarllğından: 
Müsabaka ile Memur Ahnac:aktır. 

Münhal tahakkuK ve tahsil tebliğ memurluklarına :nüsabaka ile me
mur alınacaktır. İmtihan 18.9.939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 
saat 14 te yapılacaktır. Bu memur! uklara alınacakların orta mektep me-
zunu olmaları lazımdır. ' 

İsteklilerin orta mektep şahadetname veya tasdiknamesini, hüviyet 
cüzdanını, hüsnü hal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 Pbaclında dört 
kıta fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 16.9.939 gününe kadar Def. 
terdarlığa müracaatları. (7025) 

Devlet Demiryolları ve Liman işletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 17.400 lira olan kamyon ve otobüs için 200 adet 
iç, 200 adet dış lastik 23-9-939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1305) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve teklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasızolarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. <7227) 

* * . Muhammn bedeli 15433 lira olan muhtelif keski ve zımbadveİsdaıre 
1 .. ·ı Ankara a are 24/ 10/ 1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu u 1 e 

binasında satın alınacaktır. in t ·ı k 
Bu işe girmek istiyenlerin (1157,48) liralık muv.~kat te

1
m
4 30

a ıke da-
. . ni gun saat , a a ar nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerını ay 

kontisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . . d H d 
Ş d M lzeme Daıresın en, ay ar-artnameler parasız olarak Ankara a a (

7095
) 

A k d 1 · paşada Tesellüm ve sevı'şefliğinden dağıtılacaktır. n arada umumi merkezimizle İstanbul satış depomuz a, zmır. ıo;. 
Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,DenizU. Ela Ş . ~ ~maralı yeni bir tarife ihdas ediL 
Z}~ Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon . /k~ nakl~yatı _için D. ~~~4~e: itibaren tatbik edilecektir. 
merkezlerimizde satıl aktadır. mış ır. u tarıfe ıo .9.939 tarı ın .. t d'lmesi. (44701 (7230) 
Diğ m . ·- · kd' d • Fazla tafsilat için istasyonlara ınuracaa e ı · er Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edıldıgı ta ır e 1 

baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin siparişi kabul edilir. 1 lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Her nıaske ayrı kutu içindedir. Muhafaza ~e kullanma tarlfnamesı 1 Umum Müdürlü ... ünden : 

vardır. Fiyatı her yerde 6 lıradır. --- CJ 1 L A N 
· h · b . · • . . 'fbaren Tünelin saat 21 de kapanacağı ilan Sa 

1 ı Ye Neşriyat Müdürü BaJil Lütfü OÖRDÜNCV. Gazetecılik ve 20 eylul 939 tarıhmden 1 1 UMUM MÜDÜRLÜK 
Nemvat T. L. $. 8astldı2ı ver TAN Matbaası olunur. (7249) 

' 

........................... _. ' 
l' Harita ve Proie · şleri 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
tarafından kurulmakta olan şehre su isalesi ile şehir şebekesi 
tesisine ai harita alınması ve proje, ke~d ve şartname tanzi
mi ili kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartname Ankarada Sümer Bank muamelat şu
besinden, İstanbulda Sümer Bank şubesinden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi"Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

Eksiltme 29. 9. 1939 cuma günü saat 16 da Karabükte De-
mir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 1 

'--------------~------·-----.~~~ 
1 _ Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine 

1 Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan işleri Bürosundan ı 
Kağıt ve tabı malzemesinin da rlığı dolayısile 15 ey\fı lden itibarer 

l ı lanlı gazet elerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği gazetf' 1 
ıdarehane!erinden bildirilmi ~ olmakla atakadarla ra arzolunur. ' - _, , . ' 
T. 1$. BANKASI 

1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keıide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteırin 

IKRAMIY.ELER 
1 Adet 2000 Lir'.llık 2,0::>0 Lira 
5 " 1000 5,000 " ,, 
8 " soo 4,000 " ,, 

16 " 250 4,000 " " 60 ,, ıoo 6,000 95 
,. 

" ,, 50 4,750 
!50 

,, 
" .. 25 6,250 ,, ,, 

435 
32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
. . ....................... , 
Üniversite Rektörlüğünden: 

al İnkılap tarihi ikmal imtihan. 21 eylUI perşembe saat 8 de konferans 
s onunda Yapılacaktır. 

ıl Askerlik ikmal imtihanları 21 eylulden 15 birinci teşrine kadar ya
p acaktır. (7175) 

, .... TUZLA İÇMELERİ J~ 

" Treni erinin Vapurları : 6,25 - 7 ,30 • 9 - 11 - 11,50 -
--!:. 12,30 - 13,15 15,45 - 19,10 dadır. , 

1 
Hukuk Fakültesi Dekanhğından : 
1 

- Kayıt ve kabul muamelelerine Eylül 15 ten itibaren başlanııcaktır. 
2 - İknıal ve mazeret imtihanlarının yazılı kısımları 25 ve 26 Eylül Pazartesi ve 

Satı günleri yaı:ıılacaktır. "7306., 


