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ÇOCUK ANSIKLOPEDtSI 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar
dımcısı, çocuğun en zengin kiltüphanesJdir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. Müessesemiz tarafından ne~redllmi~tir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Almanlar, Leh rdu·sunu 2 
Koldan • • 

evırmıye alışıyor 
Şimalden ve Cenuptan Şarka Doğru Alman 
ileri Hareketinin inkişaf- Ettiği Bildiriıiyor 

Lublin Yanıyor 

Varşovada ve Diger 
Şehirlerde Müthiş 

Bir Mukavemet Var 
Hükumet Merkezi Cenuba Nakledildi, Almanlar 

Sivilleri Mütemadiyen Bombardıman Ediyorlar 
Lonclra, 15 (Hususi) - Şark cephesinden , gelen en son 

haberlere güre, Alman kuYvetleri Varşovanın şarkından ta
arruza geçerek sebri dii~ürmek teşebbüsünden vaz geçmişler 

~ --1! ,-----··---1- ..... 1-.- ),;;.;; .. Dnlnnv~ n .... '111c:111n1ı_ lct~k~r lt!İ. 
ne almak üzere l!ayret sarfına başlamışlardır. 

Bir Muahedenin 
Metafiziği 

Yazan: Sadri ERTEM 

S ovyet - Alman ademi tecavüz 
paktı imza edileli bir aya ya_ 

kın bir zaman olduğu halde hala üze
rinde spekülatif fikirler yürütülmek
te ve adeta elde bulunan metin ya~ 
nında bir de muahede metafiziği ta
savvur edilmektedir. 

Muahedenin muhayyeleleri tahrik 
ederek bir sürü hülyaya, ihtimallere 
yol açması zamanın sürprizi azami 
surette kıymetlendirecek bir halde 
bulunmasından, nazi propagandası

nın ademi tecavüz muahedesini bir 
tecavüz ortaklığı ve taksim projesi 
şeklinde istismar etmesinden, sür_ 
prizlere alışan dünyanın her söze ar
tık kolayca inanıvermesinden, zama
nımızın politik meselelerini tarihte 
vukua gelen bazı hadiselere benzet
mekten ileri gelmiştir. 

Bu sebepler ademi tecavüz muahe
desinin mahiyetini izah etmez, ancak 
zihinlerde muhtelif şekillerde dü
şünceler doğurur. Her türlü propa
ganda bundan istifade eder. 

Ademi tecavüz muahedesini dün
yanın bugünkü vaziyeti, Sovyet Rus
yanın ve Almanyaya karşı cephe kur
muş olan devletlerin menfaatleri 
çerçevesinden tetkik etmek bizi daha 
çok hakikate yaklaştırır. 

1 
Almanlara göre, kıskacın şimal 

ucu Berest Litocsk'a varmıştır. Di • 
ğer ucu cenubu şarkiden ilerlemek. 
te ve Lublin ile Zenberg yolunu kes
miş bulunmaktadır. 

Şiddetli Mukavemet 

Polonyalılar ise, her yerde şid • 
detli mukavemette bulunduklarını 
bildiriyorlar. 

Polonya umumi karargahının en 
son tebliği, Varşovanın şarkında Ka
luzzin • Lukow hattı üzerinde büyük 
bir muharebenin başlamış olduğunu 
bildirmektedir. Vistül nehrini geç -
miş olan Alman kıtaatı, Opole ve 
Lublin mıntakalarında Polonyalılara 
hücum etmektedirler. 

Varşovayı müdafaa etmekte olan 
general, hava bombardımanlarının 

papanın vekilinin ikamet etmekte ol. 
duğu binayı ve Praga hastanesini ha
sara uğratmış olduğunu bildirmekte>. 
dir. Almanlar, Varşova varoşlarına 
şiddetle hücum etmektedirler. Al -
manlar Wolada mitralyöz ateşi ile 
püskürtülmüşler ve büyük zayiata 
uğramışlardır. 

Almanların Tebliğ i 

Alman Başkumandanlığının tebliği: 
Şıuk cephe.o;inde, Alm:ın kıtaatının cenup 

grupu 14 eylül tarihinde Lublin-Lvo\' yo
lunu geçmiştir. Kutno civarında ihata e
dilmiş olan ve biiyiik bir şiddetle muka
vemet göstel'en mlihiın Polonva kuvvet
leri, dün bir kere daha cenub~ şarki isti
kametinde çemberi yarmak istemiştir. Bu 
teşebbüs akim kalmıştır. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

İngilizler Birkaç 

-' . ..-~· 
•• ,t SLOVAKYA -· 

Polonyadaki son harekatı gösterir harita (Alman işgali altınaki yerler 
kırmızı ile ı::österilnıiştir. Çevirme teşebbüsü Brcst Litovsk ve l.\"ov 

istikametlnde yapılmaktad1r) 
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F'ıran~u~Daır 
üll~ırllüy©ır0©1ır 

1 
Şark Cephesinde 

ALMAN karargahı şark cephesin
de vaziyeti Polonya hesabına 

son derece karanlık göste.rmek 
için hergün Polonyalıların ınu-

1 
kavemetini tükenmiş gostcreıı 
birer mersiye yazmakta ve bu -

f nu bir resmi tebliğ diye nt>şiet-

1 
mektedir. Bu resmi tebliğle-
re bakılırsa koca Lehistan, bu-• .. 1 gun, yarın Alman taarru7.ları 

f

i karşısında pes, diyecek ve son 
nefesini verecektir. 

HAKİKAT bu merkezde midir, del ğil midir? Henüz bu belli değil-

i dir. Sarih olan bir nokta Polon -
yamn güçlük içinde olduğudu:;:o. 

j Çiinkii Polonya kendisinden l::at 
i kat büyiik, kat kat kuvvetli ve 
İ daha çok modern hir lıaı;ımla 
! 
: dövüşmekte ve bu h'asmın bil • 

i
: tün kuvveti onu yere sermek 
; İ<:in uğraşmaktadır. 
; AYMANYA modern harhin hiitiin 

Garp Cephesinde 

GARP cephesinde ''aziyet lıenHz 
değişmemiştir. Fransızlarla Al. 
manlaı· hala iki sed arasında dö
vüşüyorlar. Fransızlar, Almau
ların mukabil taarruzlarına 
rağmen ilerledikleri noktaları 
kaybetmemişlerdir. Almanların 
Ahen ch·arını tahliyeye mec. 
bur kaldıkları, Ahen'i tahliye e
decekleri bildirilmektedir. Fa
kat biitiin bu hareketler hal:i 
Polon~·a iizerindeki taz~'İkı tah. 
fif edememiştir. 

! 

TAZYİKi anlasılan tabiat tahfif 
edecek. Çiinkii Lehistanda :va~
mur mevsiminin başlaması . ha· 
rekatı, bilhassa nıotörlii kıta. 

lartn harekatını tahfif etmistir. f 
Garp cephesinde de hu ~·üzden : 
tay~ıare hareketleri ağu \•ttku f 
bulmaktadır. : 

Hadiseleri sırf nazari, mücerret bir 
şekilde mütalea emekte fayda mev
cut değildir. Ademi tecavüz muahe
desini imzalıyan Sovyetlerin etrafta 
işaa edildiği gibi Polonya veya Ro
manyayı taksimde ortak olmasına 

imkan yoktur. Vakıa Çarlık Rusya
sının tarihinde bugünkü hadiselere 
benzer birçok misaJler vardır. Fakat 
bununla kıyas ederek bunun bugün 
tekerrür edeceğini sanmak mutlaka 
tarihi tekerrürden ibaret telakki et
mek h:ıtasından başka bir şey olmaz. 

Alman Denizaltı 

Gemisini Batırddar 
i 
1 

tcthi vasıtalarmı Polonyaya 
Tahtelbahir Harbi 

karşı kullanarak, muharip, gay. BUGÜN İngiliz amiralliği, İne;ili1 

j 
1 

Sovyet Rusyamn Çarlık politikn
sını en keskin .bir şekilde tevarüs e
dccc.~ini sanmak için şunları ihmal 
etmek lazımdır: · 'f 

·<So~ Sa. 4, Sü. 3) 

.. 
· ~ 

Londra, 15 (A. A.) - İstihb~rat 
nezareti, aşağıdaki tebliği neşret -
miştir: İngiliz torpito muhripler!, 
devriye gemileri ve tayyareleri ge. 
niş mıntakalarda düşman deııizaltı 
gemilerini araştırmışlardır. Bir çok 
hücumlar yapılmış va müteaddit 
düşman denizaltı gemisi tahrip erlil
miştir. İmkan hasıl olduğu takdirde, 
bu gemilerin mürettebatından sağ 
kalanlar kurtarılmış ve esir alınmış. 
tır. 

.... 

1 ri muharip halkı tetlıiş ederek donanmasının hirkac; Alman 
Polonyayı mutlaka vere !"Cr~ek tahtelhahirini imha ettiğini hil-
istemektcdir. Ve Polonya halkı dirmektedir. Almanların 1914 
her vasıtaya has vurarak muka. de olduğu gibi İn~iltereye karııı 
vemet etmektedir. biiyiik bir tahtelbahir harbi a. 

ALMAN kuvvetleri biitiin Polon- çamıya<'akları aııJasılmaktadır. 
ya ordusunu iınho kin geniş bir Bu yiizden denizlerde serbest 
ihata hareketi tatbik ettiklerini muvasala devam edecek ve Al-
siiylemektedirler. Polonyalılar manya bu hiirriyetten istifade 
da mezbuhane bir gayret göste- edemiyeccktir. Deniz hi.irriye-
rerek kurtulmak i~in c;akoımak- tinden istifade edememek ise 
tadırlar. 1\Iiicadcle <'etindir ve harp :yapanlar için bü;rük bir 
hen(iz sonu mC'<'huldiir. aksaklıktır. 
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Almanlara Gore 

Rusya İle Almanya 
Arasında Müşterek 
Hudut Olmıyacak ! 
Almanlar1 Polonyanm Şark Kısmında Küc;ük ve 
Müstakil Bir Devlet Kurulacağını lşae Ediyorlar 

1\Iosko''"· JG (Hususi) - Sovyet hükumeti geçen 30 ağus
to~ta kabuI r!di1en yeni ".Ad(ere alma" kanununu tatbika baş
layarak ilk ~ımtJnrı silah a•tına daYet etmiştir. Gayri resmi 

->"-Ur· toJıildiı:ildiii;ine göı:e bu daYet üzerine silah altına alına-

cak olanların sayJı-ı 1 rnHyonu geçmektedir. 

Komünist partisinin tercümanı ı 
efkarı olan Pravda gazetesi, yazdığı 
bir makalede Sovyet Birliğinin tamı 
askeri hazırlık içinde bulunmas1 la
zım geldiğini anlatmakta ve "Kapi· 
talist alem harp hummasına tutul -

GARP CEPHESİNDE 

muştur .. , diyerek bu lüzumu tekit 
etmektedir. 

Polonyanın uğradığı seri askeri 
mağlubiyeti mevzuu bahseden Prav
da gazetesi bunu, bir ~ok milletler • 
den mürekkep olan ve Ukranya ile 
Beyaz Rusların yüzde kırk nishetin
de bir ekalliyet teşkil ettikleri bu 
memlekette kiyasetli bir ekalliyet 
politikası takip edilmemiş ve muhte
lif unsu .. ların birbirlerine bağlnn -
mamış oimasına atfediyor ve diyor 
ki: 

"İşte Polonya devletinin zaaf se. 
bebi ve askeri mağlubiyetinın de 
hakiki amili budur.,. 

Berlinin PJanrarı 

Berlinden Nevyorka verilen ma -
llımata göre, Almanyanın Lehistan . 
daki harekatı kati bir zaferle netice
lense de Sovyet Birliği ile Alrnanv .. 
arasında müşterek hudut teessüs ;t_ 
meyecek, iki devlet arasında küciik 
bir Polonya bulundurulacaktır .. ~l -

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

E N SON 

Almanların 

Taarruzu 
Püskürtüldü 

Almanlar Birçok Şehirleri 

Tahliyeye Giriştiler 
Paris, 15 (A. A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Dün gündüz ve gece ha • 
vanın muhalefetine ve Alman top -
çusunun ateşine rağmen Fransız kı. 
taatı evvelki harekat esnasında baş
lanan bütün ileri hareketlerine de _ 
vam etmiştir. 

Alman mukabelesi tardedUmiş ve 
Fransız kıtaatı kazandığı mevzileri 
son üç gün zarfında muvaffakıyetle 
neticelenen ve Fransız başkuman

danlığının büyük bir ketümiyet gös. 
terdiği harekatın en mühimmi cep -
henin garp ucunu yani Moselle ke _ 
narında Siercken bölgesini alakadar 

(Sonu: Sa. 6, sü. 1) 

DAKİKA 
Londra, 15 (Hususi) - Moskovadan alman haberlere gö

re, bugün Japon Sefiri, Başvekil Molotofla tam dört saat 
görüşmü,tür. Görü.mede, Mançuko - Mongolistan hududu 
üzerinde vukubulan hadiselerin tekerrürüne kar•ı gelmek 
meselesi konu~ulmu,tur. Bu konuşmalar, Sovyet Rusya ile 
Japonya arasında bir ademi tecavüz paktının imzasına bir 
mukaddeme sayılmaktadır 

* Garp cephesinde blitün cephe boyunca Fransız kuvvetleri. Alman 
kuvvetlerini fena halde sıkıştırm:ıktatır. Sarbruk'un sukutu her lah
za beklenmektedir. Fransız kuvvetleri, bir takım ihtiyati tedbirler 
almak lüzumunu hissettikleri için Sarbruk'un zaptını tehir etmekte
dirler. Sarbruk, her tarafla a1akası kesilmiş bir haldedir. 

Gatp .. c~phesind~, Almanların şnrk cephesinde kullandıkları tayya
reler gorulrnektedır. Bu tayyarelerin garp cephesinde görülmesi 
şark cephesi hesabına bir hafiflik sayılmaktadır. ' 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda her g ·n d 
k. u en son a-
ıka gelen haberleri ver<'cektlr. Haber olmadııh ~ün bu kısım bM kal ıır:ıktır 
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PENCEREMDEN 

Medeniyetten 
Vahşete 

Yazan: M. Tur han TAN 

Ç inlilerin l\Iilatan seksen yıl 

sonra barutu keşfettiklerini 

söylerler. O buluştan doğan faciaları 
dii§iiniincc "hay keşfetmcz olaydılar" 
dememek elden gelmez ama Çinlile
rin barutu ancak şenliklerde fişekle
re, mehtaplara koyup kullandıklar1-
m, bu keşiften beşeriyeti yakmak \'e 
yıkmak için istifadeye kalkışmadık. 
hırını diişününce böyle bir sitemden 
Yaz geçmek zorunda kalırız. 
Barutun Çinden Hintliler iline. İra
na Ye Arabistana geçtiğini, bir hü -
ııener arahın - döviilmiiş kara hibe. 
re benzeyen - bu nesnedeki gizli kud
reti sezerek, onu harp vasıtası yaptı. 
ğmı da söylerler. Hatta 1220 tarihin. 
de arapların madenden dökillme a
tc~li harp aletleri kullandıklarını ri
Yayd ederler. Fakat 1220 yılında 

hiitün arnp diinyası kudretini, şev • 
ketini, faaliyetini kaybetmiş bulun • 
duğundan bu rivayeti ortaya atanla
rın sözleri hayli su götiirür. 

Hakikat, tarih bakımından, şu -
dur: Barutun kimyevi hassalarını ilk 
sezen Roger Bakson adlı bir İngiliz. 
dir. Bu zat hcın papas, hem felezoftu. 

Giiherçile ile mangal kömüriinü ,.e 
kükürtii ha"·anda karıştırarak barutu 
buldu, keşfinin içtimai inkılaplar 
yapacak kadar nıiihim olabileceğini 

anladı. Fakat baruttaki kudreti her. 
kese öğreten Roj~den iki yüz yıl ka
dar sonra dehası yer ~'ilzündc teba-

riiz eden Berthold Sohvvartz'dır. Yi
ne papas ve filozof olan hu kaşif, ba. 
rutu kahir bir silah olarak kralların 
eline verdi. 

O vakte kadar, yani on dördüncü 
asrın ikinci yansına değin harp, bir 
yiğitlik işiydi. Yüreği ve bileği pek 
olanlar Jıarp sahalarında merdçe i~ 

görürler, seçkinleşirlerdi. Bu hal, 
Avrupada şövalyeliği ve derebeyli
ği doğurmuştu. Geniş hendekler 
arkasında kurulu kalın ve yüksek 
duvarlı şatolarına kUçltk blr paytt'ltht 

çeşnisi veren derebeylerini krallar 
kolay kolay yenemiyorlardı. Barut, 
harp :jartlarını ve ~~killerini değiş

tirdi. Bir şatoyu uzaktan topla yık • 
mak imkanını husule getirdi ve bun. 
dan Monarchie absolue denilen mut-

lak saltanat rejimi doğdu. Barut kul
lanan krallara mukavemet edecek 
göğüs artık kalmamıştı. 

Fakat beşerin nescinde, derisinin 
ve ~tinin örüliişünde ilk insanın vah. 
~i temayülleri gizlidir. Barut bu te
mayülü yelpazeleyen cazip bir ~ey 

oldu ve kimyagerler baruttan yavaş 
yavaş cehennemi bir infilak kudrPIİ 
yarattılar. Liddite'ler, °)lelinitiler,· 
Smisse'ler işte onlardandır. Ve beşe
riyet hu uğursuz icadların elinde za
man zaman harap olmağa mahkum • 
dur. 

Barut medeniyeti vahşete doğru 

ricat ettirmeğe bir amil olmakla be
raber insan zekasındaki tekamüle de 
merhale merhale işaret eden bir ışık
tır. Çünkü baruttaki kudret kendin-

de mündemiç azottan ileri geliyor. 
Büyük Harpte barutu viicude getiren 
azotlu maddeleri bulamıyan millet. 
]er elektrik usuliyle ha,·adaki azotu 

yakalamışlar ve onu lahoratu,·arlar. 
da terbiye ederek barut haline koy • 
muşlardı. Halbuki tabiat, azotu tıı • 
tulmaz biı- nesne olarak lıalketuıiş 
bulunuyordu. 

Piyasada 
Bir Çok Eşyanın 

Fiyatı Düşmiye Başladı 
Piya~a işlerinde ehemmiyetli bir değişiklik olmamıştır. 

İç piyaı:;a ı:ıatışları !l-!lrmal bir şekil almıştır. Toptan fiyatlarda 
yeniden yiil<selis yoktur. lhtikarla mücadele için hükumetin 
tedbir almak iizerc bulunduğu ihtikar yoluna sapanları dii
şünclürmeğ·e başlamı~tır. Kalay ·toplayan Ye piyasayı yüksel
ten bir tüccar hakkında tahkikata başlanmıştır. 
1tha1Eıt tüecnrlarının bir çoğu cl-ı 

lerinde mevcut malları n miktarını MAHKEMELERDE: 
tesbit ettikleri gibi fiyatla r ü zerinde. 
ki farkları da yazmarl:tadırlar. Hüku 
metçe vaki olacak ta lep ü zerine he. 
saplarını göstermiye lıazırl:.ınmak. 
tadırlar. Almanyadan yeniden mal 

Büyük İkramiye Bir 
Davaya Sebep Ordu 

talepleri gelmiştir. Bize kışlık kürk Bakırköyünde Yenimahalled\! se. 
satış teklifleri de olmuştur. Anca k kiz numarada oturan Naciye, arka. 
Almanlarla Kliring muamelesı daşı Ayşe ile beraber müştereken bir 
yapılmıyacağı için bülün tek- tayyare piyango bileti almışlardır. 
lifler cevapsız kalmaktadı!". Yuna- Bilet Ayşedeymiş. Bu keşidede bile. 
nistana trenle salep, mahlep, gönde. te (50 ) bin lira isabet P.tmiştir. Ay
rilmiştir. İtalya için bir miktnr yu. şe gişeye giderek bu paraları almış 
murta haz1rlanmaktaclır. Piyasala. ve Naciyeye beş para vermemiştir. 
rımızda Alivre olnrak satılmış top- Naciye kendisine: 
rak mahsullerinin teslim zamanı gel- - Kuzum bizim bilete elli bin lira 
miş ve satıcılar taahhütlerini ifa et- çıkmıştır. Haydi gidelim, alalım de· 
mek icin alıcılara mi.iracaat etmiye diği zaman da .. Ayşe: 
başla~ışlardır. Fakat alıcılar bu - Ben bileti kaybetmişim. Cevıı
malları almaktan çekinmektedir. Bu bını vermiştir. Naciye dl.in müddei. 
yiizden tüccarlara protestolar ~önde. umumiliğe müracaat ederek Ayşe a. 
rilmektedir. Bir kmm yapak ihra- leyhine bir dava açmıştır. Tahkikata 
catçıları ellerindek( yapakları sat. devam edilmektedir. 
mak için mallarının eskiden satıl- Mevkuflar Tahliye Edildiler 
mış ve mukaveleye bağlanmış oldu- Satie binasının satı~ı yolsuzluğun. 
ğunu söyliyerek ihracına ~alışmakta dan mevkuf bulunan Denizbank u
dırlar. Halbuki eski satışl~rın bor- mumi müdürü Yusuf Ziya Öniş, mu
saya tescil edilmemiş olduğu haber avini Tahir Kevkep ve bankanın in
verilmektedir. Bu hareketin tesidle şaat şefi Neşet Kasımgil dün ikişer 
piyasanın sarsılacağı söyl~niyor. ~~- ı bin lira kefalet yatırmı§lnr ve (;ğte. 
halatçı tüccarlar Sovyet tıcaret mn- den sonra makbuzlarrnı mi'tddeiu. 
messiliğine müracaatla bazı ithalat mumiliğe göndermişlerdir. S:ıat on 
ıııa\\aruuıı ı:,eth~l\ıuoc.:>1 -t.,.ı •• ~"''!-'-'-""- oeşte UÇ meVKUl l:ll t:t.nnyc \.."'t:lllTill!j• 

te bulunmuşlardır. Mümessillik me- ler ve doğruca evlerine gitmişlerdir. 
seleyi Moskovaya yazmıştır. Dlin bir Polis Fuat Mahkum Oldu 
kısım halı tüccarları Ticaret Odasın.a Tophanede Meydan yerinde nraba
müracantla Almanyadan tal~~ cdı- cılar kahyası Mehmctten cıldığı üç ıi
len yerli halıların ihracına musaade ra rüşveti yuttuğu iduıa olunan Ga
edilmesini istemişlerdir. Oda mesele- lata merkezi polislerinden 2029 nu. 
yi Ticaret Vekaletine bildirmiştir. maralı Fuat €oskunun muhakemesi. 

Son günlerde kilosu 18 ~u:uş~ ka- ne dün asliye ikinci ceza mahkeme. 
dar yükselmiş olan demırın fıyatı sinde devam edildi. Şahitler suçlu- ' 
dün on iki buçuk ku:u~~ ~ada.r duş. nun parayı yuttuğunu söylüyorlardı. 
müştür. B~un sebebı buyu~ b.ır par- Cerrahpaşa hastane5i nıütehasssı, 
ti demirin lsviçreden şehrıını~e. ge- tıbbı adli kimyahanesi ve nihayet 
tirilmiş olmasıdır. Bu hafta ıçınde tıbbı adli meclisi fenni delfille istina
ithal edilen çayların miktarı da art- den Fuadın parayı yutmadığım\ ve 
mıştır. Üç gündenberi Anadoluda~ cürmü meşhudun yapılış şekline gö
yeni mahsul kuru fasul~e, mercı- re de yutmasına imkan bulunmadı. 
mek, ithalatı artmı~tır. Fıyatlar n<.ır ğına karar vermiş bulunuyorlardı. 
maldir. Dün de mahkeme kararını bildirdi. 

-----0 Şahitlerin şehadetleri yanında fennin 

lstihsalatı Arttırmak ihtima1atı katiyet ifade edemediği 

için Dahiliye Vekilinin 
VilCiyetlere Bir Tamimi 

Avrupada ba~lamış olan harp do
layısile memleketimizin her sahada 
kuvvetli bulunmasını ve harbin de. 
vamı müddeti kestirilemiyeeeğine 

göre de ekim işlerine ehemmiyet ve
rilmesi hakkında Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak valiliklere bir emir gön-

dermiştir. Dahiliye Vekilimizin e
hemmiyetli bulduğumuz bu emrini 
aynen aşağ1ya yazıyoruz: 

için Fuat altı ay hapse mahkt\m oL 
muştu. Fuat dün bu kararı temyiz 
etmiştir. 

Adliye Mutemetlerinin 
Muhakemeleri 

Söziin kısası barut, insan zeknsı. "AHupada başl~mı~ olan harp karşı-
mn keşfettiği maddelerin en uğur • sında bize düşen vnzifenin lıükı'.ımetin ve 
suzu. en hayırsızı ve beşeriyet için m111etin her sahada dikkatli \'e basiretli 
en zararlısıdır. Barut olmasaydı ha- çalışarak memleketi her bakımdan kuv-

Adliye levazım daıresinde 33 bin 
küsur lira ihtilas ve vazifelerini sui
istimal ve ihmal etmekten s~çlu olan 
Emin, Asım, Tevfik Solıra , Fethi, 
İsmail, Hasan ve Şerıf ile vilayet 
muhasebeciliği katiplerinden Nec
mettinin muhakemelerine dün ağır 
eczada devam edildi. Suçlulardan 
Tevfik Sohra ehli vukufla müfettiş
lerin raporları arasındoki tenakuza 
işaret etti. Mevkuf suçlular tahliye 
talebinde bulundular. Mahkeme eski 
ehli vukuf ta dahil olduğu halde üç 
kişilik yeni bir ehli vukufa tetkikat 
yaptırmıya, yeniden beş !}ahidin cağ 
rılmasına ve tahliye taleplerinin red
dine karar verdi. 

vetli bulundurmak olduğunu izaha hacet 
yatın faniliğini insanlar bugünkü ka- yoktur. Alınacıık e~ash ted~irlerin başındn 
dar va bu derece şünıuJJü surette 1 ekim işi gelmektedir. Harhın n:ısıl ~eyrc
lıissetmezlerdi medeniyetten vahşe. deceği ve devam mlicldeti kesUrllcmıyece-

.. ·· ' ~ ~· -re ilerisi' için çok hazırlıklı buluıı-
te donu!l elemini de böyle sık sık ya. gırıe g? d B 

1 
ic;in de ekim i~ine 

ı;nak lazım ır. umu w 

şanıazlardı. halkı teşvik ve halkın tnrlnlarındn çalış-

Bergamanın Kurtuluş 

Bayramı 

malarını işklll edecek her şeyi bertnr~r ve 
. tın her safhasını alflıku ile takıp ve 

zerıya 

Zıraat Vekaletinin peyderpey ~Hpacnğı 

t bl. attan da istifade etmek suretıle yur-e ıg k . 
rumuzun istıhsalAtım arttırma ıcap e-

Bergama, 15 (A.A.) - Dün Bcr- der." 
gama, kurtuluş bayramını eşsiz 
tezahüratla kutladı. 

Saat dokuzda atılan topla merasi
me başlanmış, askerin ve halkın ih
tiram duruşu esnasında bir subay ta. 
rafından bayrağım1z hükumet kona. 
gına çekilmiş ve bugiinün askeri kıy 
met ve biiyüklüğli anlatılmış ve he
yecanlı nutuklar v~r1miştir. 

Pazar Günü Fener Stadında 
Bu pazar günü Fenerbahçe sta -

dında saat 2,15 te Fenerbahçe takı -
mı ile İstanbulspor takımı a~asm~a 
ve saat 4 te yine Fenerbahçe ıle Şış. 
li takımı arasında birer dostane maç 

yapılacaktır. 

Yeni Mahkemeler 
Adliye Vekili Fethi Okyar tapu 

dairesinde çalışan 3 üncü ve 9 uncu 
asliye hukuk mahkemelerinin mer
kez adliye binasına nakledilrtıP.lerini 
emretmiştir. Mahkemeler bugün Ye 
nipostane binasına taşınacak ve Pa
zartesi günü burada işe başlıyacak-
lardır. 

lzmir Müstahsilleri 
Heyeti Ankar~da 

Ankara, 15 (Tan) - Izmir müs. 
tahsillri namına seçilen heyel dü11 
akşam buraya geldi. Bugün alıikau 
makamlarla temaslarına başladı. 

ihtikarla -ı Tren Yolcuları 
Mücadele 
Başladı 

ihtikar 

Açık 

Yapanl~r 

Bulgaristanda Sevkıyat 
ı Yapıldığını Söylüyorlar 

Hüviyeti erile 

Vilayete Bildirilecek 
Diin Ticaret Odası idare he • 

yeti toplanarak ihtikarla miica
dcle için faaliyete geçmiştir. Vi
layette toplanan ihtikar ile mü. 

JJün sabahki kom·nn~i:ronel treni ile gelen yolcular, Bul
garistanda harar<'tlj a~ker1 ~evkıyata şahit olduklarını söyle
mişlerdir.. HunJarm ıfadelerine göre Bulgaristanın muhtelif 
hudutları i~UkameOne mütemadiyen asker sevkedilmektedir. 
Dünkü kom ansivoncl ile Yugoslavyadan iki Fransız za. 
biti gchni~tir. 

BE:LED1YEDE 
1 cadcle komisyonuna bir aza se. 

-, Bunlar harp ilanı üzerine, mü-
tehassıs olarak Yugoslav ordusunda 
meşgul oldukları inşaat işlerini bı. 

rakmışlardır. Ayni ıekilde 20 Fran
sız zabiti de memleketlerine gitmek 
üzere şehrimize geleceklerdir. Dün 
gelen zabitler doğruca Fransız ba~
konsolosluğuna giderek ispatı vücut 
etmişlerdir. 

Ç,ildikten sonra ayrıca bir 'hti • 
kar tetkik ve ara!jtırma heyeti 
seçilmi~tir. Bu heyet Hasan Ras· 
ri, Sait Ömer. Necip Serden • 
geçti, Topalyan, RafaC'l Mod;va- r 

no, ve Cam fabrikası müdiirii 
Vahitten ibarettir. Bu hc~·er her 
tiirlü ithalat maddeleriyle. inc;a-

Apartıman Kiraları 

Sebepsiz Yükseliyor 
Son glinlerdc şehrin muhtelif 

semtlerinde apartıman kiraları yüz. 
de on , on beş nisbetinde yükse1til -
miştfr. Kiracılar bunu sebepsiz bula

at malzemesi, ec1.alar, kimvcvi rak ~ikayct etmekte , mal sahipleri i~ 
maddcJerin fiyatlarını tetkik ve 

1 

se belediyenin binaları boyattırmağa 
tesbit edecektir. Piyasada ihti- 1 mecbur ettiğini ileri sürerek bu maı;. 
kar mevzuu olan mallar i.izcrin. rafı karşılamak zarureti ile bir mık 
de hütiiıı \'akalar birer birer fes. tar zam yaptıklarını ileri sürmekte-
hit edilecektir. Bu suretle ihti- dirler. Halbuki yeni yapılan apart'.. 
kar yapanların derhal ''e si\rat
lc v~ acık hliviyetlerivJc vilfi,·e. 

ı tc blldirilmesi ve vilfıyet ihti ~ 

manlarda böyle bir zaruret mevcut 
olmadığı halde onlarda da kiralar 
yükseltilmiş bulunmaktadır. 

ı kl.rla mtirndcle komisvonnımn 
1 istimlak Edilecek Binalar 

kararı ile de muhtekirlerin kn-
nunun lcaplarıtıo göre ccznlun - Aksarayda yapılacak Çocuk bab

çesi için ayrılan saha ile Sirkecide İs-dırılmaları taknrriir etmiştir. 

Ticaret Odası idare heyeti hu 
komite ile te riki mesai edc<'Pk 
ve odanın hiitlin teskilatın<l:ın 
bu i ter etrarında istifade edile. 
cektlr. Komite bugi.inden it iba. 
ren faaliyete J?:'l<'miştir. T«.'tki -
katın ne şekilde yapılacae-ımı 
dair bazı esaslı noktalar tcsbi• 
edilmiştir. ı 

1 tasyona dönen köşe, Heybelide iske
le meydanı civarındaki ahşap bina • 
lar, Kumkapı ile Yenikapı arasındaki 
teneke mahallesi, Ayaspaşa caddesi. 
nin· sağ tarafındaki dükkanlar ve bii 
de Koska caddesindeki istimlakler'? 

llliç fiyatlarında ihtikar 

Son gi.inlerdc Haç fiyatları 

lizerinde fazla ihtikar ~·apıhhib 

hakkında l'ilayet sıhhi~·e mii • 
di.irli.iğii ile belediye reisliğine 

bazı ~ikayctler yap1lmı<ıtır. Bu 
hususta tahkikat yapılmakta • 

Bu Sene 
Buhranı 

Kömür 
Yok! 

Karabükten Hergün 

Yüz Ton Kömür Geliyor 
Ankara, 15 (TAN)- Karabük fob. 

rikalarımn ' kömiir ist;hsalinc başia. 

m1ş olmnsı dolayısiyle şehrimizde ev
velki yıllarda hissedilmiş olan kömür 
buhranının bu sene için bahis mev
zuu olmıyacağı alakalılarc.ı teınitı e-

ait evrak tekemmül ettirilerek dün 
belediye daimi encümenine verilmi~
tir. 

~ L J ;J" 

tefrik edilen Süleymaniycde Halice 
bakan sathı mailin istiml5.kine ait 
menafii umumiye kararı da Dahiliye 
Vekaletince tasdik edilerek diin be· 
tediyeye tebliğ edilmiştir. 

istikrazın 3 üncü Taksiti 
Belediyenin, Belediyeler Bank:;ı. 

sından istikraz ettiği beş milyon lir:ı
dan şimdiye kadar 900 bin lirası ce · 
kilerek muhtelif imar faaliyetle>rine 
sarfedilmi~tir. Ürüncü. taksit de b•r 
teşrinievveldc 250 bin lira olarak a
lınacakhr. 

Belediye V~ridat 
Müdürlüğü 

Belediye varidat müdürü Zeyne. 
labidin ikinc· umumi müfettişlik rna. 
liye baş müşavirliğine tayin edilmiş 
tir. Zeynelabidinden ~oşalan varidat 
müdürlüğüne beledıye .muhasebe 
müdür muavini Orhan, onun yerine 
de belediye müfetti;;;lerinden Osma~ı 
tayin edileceklerdir, 

dilmektedir. .. Fransız A 
Etibank kömür işletmesi, kanunu-' Turk • nlaımasına 

nun tatbik sahasına giren mah~lle.~- Göre Ticari Muamele 
de resmi dairelerin ve hal km kom ur İzmir, 15 ( A.A.) _ . .. 
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlık- t' Yenı Turk -

Fransız ıcarct anlasrnas h .. k .. 1 lar yapmıştır. . . rine göre. Frans .~ . ı . u um c-
İktısat Vekaleti sömikok fıyatla- l 1 b 1 a ıle tıcarı muame. 

' oldu- e ere aş anmıştır a·· .. k 
rında esaslı bir tenzil yapmış t F · umru te mev. .. . .. · cu ransız .tnalı · 
gu~ ndan ve Karabük kömurlcrı ıçın .. d . az ıs~ de gerek Fran 

t i . bulun saya gon erıl.tnek 1 . a· de asgari bir fiyat te;;bıt e m ş k .. b' • gere { ıthal e ~1-
1 uz vaka- me uzere ır "Ok .. 

duğundan bu sene da :ıa uc J • b 1 kt d ~ muracaatlar vuku 
k 

. tmek miimkiin olacak.ır. u ma a ır. 
ca temın e . . r atı E • 

K bük kömürlc.rının satış ıy._ mnıyet M"d'" ı .. - .. d 
ara .. ·ı· 18 5 liradıl'. y u ur ugun e 

t Karabukte tc:; ı:n . en· D "' 
M
onu 1 Kooperatifini"\ Karabiik 1 egişiklikler 
emur ar Al- Ankara 

f liyetinden önce Almanyayn . . ' 15 (TAN ı -- Emniyet u-
aa . ; lduö-u sıpa- mum rnudürr o.. .. man koku içın verm .ş 0 ~ 

1 
d .. 1 .. ~ . u,,u dokuzuncu şube mu 

· 1. harp vaziyeti dolayısıyle ge • _u~ ugune vekaleten birinci müfet. 
rış er, f'h b dan sonı-a tışlık Ya . 
memiştir. Maama ı un . zı ışleri müdürü Hasan Top. 

k kuna li.izurn da kalmamış. çu tayın edilmı· 1· Alman o ş ır. 

bu .. k kokları kalori vasıfları Kayseri eın . t ··ct·· .. B h t 
tır. Kara d d . k •

1 
nıye mu nru c çe 

itibariyle Alman · lw~u ayarın a ır. "e a. et e.tnrine alınmış, Zonguldak 
· tı'ne crehnce: Ankarada emnıyet .. d .. .. . Stok vazıye ;> • mu ııru Mustafa, Sınop em-

büyük müesseselerın depoları~da ol· n~yet .tnüdürü Cemil tekaüde sevke-
dukça mühim bir yeklın teşkıl ede- dılmiştir. ğ 

k tok kömür vardır. Fak"'t. kış ay. M 
~:rı~n yaklaşmış olması t' l . 11ısiyle ektepler Çatısız Kalıyor 
bir taraftan yeni mallar da ~ ınekte. Son günlerde Şile ve Çatalca köy 

dir. lerinden bazıları belediyeye müra • 

Biqada Bira Yok 
Biga, (TAN) - Ucuzladığı gün 

buraya 500 şişe bira gelmiş. 24 suat 
içinde bitmiştir. O zamandanberi 
Bigada bira yoktur. 

caatıa yaptıkları mektep binalarının 
Çatı aksamı için tahsisat istemiı:.ler -
dir. Şu sırada fazla masraftan c;ekl . 
nil.tnesi doğru görüldüğünden şimdi
lik bu paraların mevkuf tutulmasına 
karar verilmiştir. 

Dün Fransadan gelen iki talebe
miz de, Fransadan gaz maskesi ihra
cının yasak edildiğini ve bu yüzden 
kendilerine sefarethane tarafuıdan 
verilen maskelerin hudutta müsade
re olunduğunu söylemişlerdir. 

Di.in sabahki semplon ekspresi ile 
de bir çok Alman yolcu gelmiştir. 

Almanyada umumi seferberlik ya. 
pılmış olmasına rağmen Almanya 
dışında ve muhtelif ünvanlarla ça
lışmakta olan bir çok Almanlar yi. 
ne vazifeleri başına dönmektedirler. 
Bu arada, yaz tatili münasebetiyle 
memleketine giden ve Güzel Sanat· 
lar Akademisinde mimari profesörü 
Vorhlzer isminde bir Alman da dün 
sabahki semplonla şehrimize gel
miştir. Yine dünkü trenle evlenmek 
ümidiyle Almanyadan çıkmış olan 
bir de genç Alman kızı gelmiştir. 

~~~--o~-~~-

Y eni Kaymakam 
... QIUI ve 1 UJllDCl"I 

Ankara, 11 (TANl - Fatih kay. 
makamı İhsan Sakızlı Şileye, Şile 

kaymakamı Rebii Karatckin Fatihe, 
Eyüp kaymakamı Haşim Geyveye, 
Geyve kaymakarnı Sait Ali Yücel E. 
yübe, İstanbul seferberlik müdürü 
Nail İlten Silivriye, Silivri kayma -
kamı Ekrem Gören seferberlik mü -
dürlüğüne, Tosya kaymakamı Şehap 
Ural Yaylığa, İstanbul seferberlik 
müdürlüğü şube şefi Esat Onat Tos
yaya, hukuk mezunlarından Kadri 
Erdoğan Saimbeyliye nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Kurutulmuş Üzüm Stoku 
İzmir, 15 (A.A.) - Gazetelere gö· 

re, istihsal mıntakalarmda ve İzmir
de alıcı ve satıcıların ellerinde mev
cut kurutulmuş üzüm stoku otur; iki 
bin tondur. Bu yek(m hergün biraz 
daha artmaktadır. Borsadaki satışlar 
bir iki gündür biraz fazlalaşmıştır. 

Mayi Mahrukatın 
Mübayaa Şekli 

Ankara, 15 (Tan) - Alınacak 

madeni yağ, benzin, petrol, motorin 
ve müştaklarının mübayaa . . münaka
salarmda firma markalarının zikre • 
dilmemesi Başvekaletten dairelere 
tebliğ edilmiştir. 

TA K V l M ve H A VA 

16 Eylul 1939 
CUMARTES 

9 uncu ay 
Arnbi: Jaı>8 

Şnban: 2 

Gün: 30 

Gunerı: 5.41 - O/ile: 
İkindi: 15.40 - Akşam: 
Yatsı: 19.35 - İmsak: 

Hıur: 134 
Rıımt 135~ 

Eylül: 3 
12.08 
18.19 

3.59 

Hava Vaziyeti 
Yc:şiU<ÖY meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata &öre, yurtta hava, Trakya 
bölgesinde çok bulutlu ve mevzii yağışlı, 

Marmara havzası, Egenin şimal, Akdeniz 
kıyılarının 6ark kısımlarile Doğu Anado
luda bulutlu, diğer bölgelerde açık ve yer 
yer bulutlu geçmiş, rtizgarlar btitün böl
~elerde yer yer cenup ve şarki istikamet
ten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçmiş, 

rüzgar cenuou garoiden snniyede ı - 3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yikı 1011.3 milibar idi. Siihunct en ylik
sek 25.9 ve en dü~ük 14.4 santigrat olarak 
kaydedilınlşlir. 
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lsuGüNI 
Deniz Harpleri 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

B ir İngiliz tebliğine göre, İngiliz 
deniz kun·etleri, Almanyaya 

ait birkaç denizaltı gemisini avlamış 
\'C imha etmiştir. İngiliz tebliği hu 
denizaltı gemilerinin nerede avlan
dığını, kaç denizaltı gemisinin batı. 
rıldığını anlatmamaktadır. İgiliz 
makarnalı bu gibi tafsilatı gizli tut. 
ma~·ı muvafık görmekte ve \•erilecek 
tafsilattan hasmın istifade etmeme
sidi gözetmektedir. 

Dünkü baberler Almanlann yeni 
bir denizaltı akınına başlamak Uzere 
olduklarını bildirdiği halde bugünkü 
İngiliz tebliğinin Alman denizaltı 

gemilerini imha etmit olduğunu bil. 
dirmesi arasında bir münasebet bu· 
lunup bulunmadığı henüz malum de
ğildir. 

Fakat §İmdiye kadar vuku bulan 
hidiseler, 1914 deniz harbi ile 1939 
deniz harbi arasındaki farkı, aşikar 
bir surette göstermektedir. 

1914 de Ahnanyanın 40 saffl harp 
zırhlısı, 50 kruvazörü vardı. Bugün 
ise ancak 5 saffıharp ıemisi ve 8 
kruvazörü vardır. 

25 sene evvel harp başlaflıiı zaman 
Almanyanın uzak denizlerde üsleri 
bulunduğu halde bugün Almanyanın 
uzak denizlerde hiçbir üssü bulun
mamaktadır. 1914 harbi sırasında Al. 
manlann iki kruvazörü cenubi Atlas 
Okyanusunda İngiliz ticaret ıe~le
ril• uzun uzadıya uğraşmıı ve lngil
tereyi büyük zararlara ufratmıştı. 
Bugün Alman kruvazörlerinden her 
hangisinin uzak denizlerde bulunup 
bulunmadıiı henüz anlaşılmamı,tır. 

Almanyanm bu dtfa deniz harp. 
]erinde kullanabilecefi en mühim 
vasıta, denizaltı ,gemileridir. Ve bun
ların faaliyeti neticesinde birkaç tn
giliz ticaret ve yolcu remiai batını. 
mıştır. 

Fakat İngiliz donanması bütün bu 
Alman tahtelbahlrlerint aramakta ve 
yakalamaktadır. Bu tahtelbahhlerln 
bualarının cenubi :ye naerked Ame
~·ı,,.. ':...i11.111,..,ı.l'!r.1- 1--- .. n~...a-,,. ••"'r-t. uuuna an ınumaline karşı, •Dgiltere 
hük6meti bu memleketler nezdinde 
teıebbilalerde buJunmuıtur. Ban 
tahminlere ıöre, Almanların bu ha
v-1ide bet on tahtelbahirleri vardır. 
Fakat İngiliz donanmasının daha 
başka Alman tahtelbahlrlerinln de
nizlere çıkmalanna imkin vermlye
ceği temin olunmaktadır. 

İngilterede iki senedenberi tkant 
gemilerinin zabitan ve memurla. 
n müdafaa kursları takip etmekte ve 
deniz üstü dolaşan zırhlılarl• tah. 
telbahirlere ve tayyarelere karşı 

tedbirler almakta ve bu yüzden hay
Jiden bayiiye Juwrhklı bulunmakta
dır. İngiliz kaynaklanna göre bu ha. 
zırlıklar son derece müfit olmu, ve 
birçok hidiselerin önünü almııtır. 

Fakat İngilterenin hasım tahtel
bahirlerine kup en çok stlvendfği 

usul, ticaret gemilerine refakat zırh
lılan vermektir. Athenia gemisinin 
torpillenmesindenberi bu usul tatbik 
olunmaktadır. Bu usul sayesinde, 
tehlikeli bir mıntakaya gidecek olan 
her ticaret gemisine tahtelbahire 
karşı gelebilecek tipte yapılmıı olan 
zırhlılar refakat edecektir. Bu zırh. 
Jılar geni' ölçüde hazırlanmış oldufu 
için ticaret gemilerinin tam emniyet 
içinde seferlerine devam edeceği an
la'1 !maktadır. 

Bu kısa izahlarla vanlacak netice; 
Almanyanın bu defa mühim bir de
niz harbi yapmasının beklenmediil
dir. Alman denizaltılan kolaylıkla 

takip edilecek ve bu sayede deniz. 
)erde hareket hürriyeti devam ede
cektir. 

Bu da bugünkü harbi, geçen Bü
yük Harpten ayıran en mühim fark
lardan biridir. 

Konyada lhtlk4rla 
Mücadele Faaliyeti 

Konya, 15 (A.A.) - Alikadarların 

iştirakile mıntaka ticaret müdürlü
ğünde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda ahvali hazıra dolayısile 

memleketin iaşe vesair mübrem ihti.. 
yaç maddeleri üzerinde ihtikira mi
ni olmak için alınması lazım gelen 
tedbirler etrafında görüşülmüş ve bu 
arada İstanbul, İzmir, Mersin piya
salarından Konya tüocarlan tarafın. 
dan mübayaa edilen maddelerin fi
ltları tetkik olunmuştur. 
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JClfK 
Dikkat! 

Muhariplerin 
Altında Değilmiş! 

Macaristan 
' 

Tehtidi 

Yazan: B. FELEK 

D ikkat edilecek bir nokta var: 
Verilen haberlerin, söylenen 

sözlerin ıerçek olması. 
Bugünlerde haik hidisatın iu 

kişafını takip için gazetelere san) • 
maktadır. 

Gazetelerin de birinci işi halkın 

aradıtı doğru malümatı vermektir. 
Bilmemiz lazımdır ki; hadiselerin 

lnki,afı ile bizim temennilerimiz •· 
ra11nda dalma mutabakat mevcut o
lamaz. Bükreşe Göre Harp Mevzii Kalacakmış I 

ltalga ise Bir Senelik Hazırlık Yapıyor 
Vekayi istemediğimiz, ummadı -

ftmız şekilde inkişaf edebildiği gibi 
umdufumuz ve temenni ettiğimiz 

tarzda da gelişir. 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Macar A
jansı tebliğ ediyor: 

Hariciye Nazırı Osaky hariciye en. 
cümeninde yaptığı beyanatta demış.. 
tir ki: 

"Macaristan hududunda cereyan e. 
den şimdiki ihtilafta Macar hükürne
ti 20 senedenberi takip edilen siyase
te uygun bir vaziyet almıil ve dost
larına karşı ananevi sadak:ıtini mu. 
hafaza etmiştir. 

imza edilmiştir. Bu muahede geçen 
martta müddeti bitl!n muahedenin 
yerine geçmektedir. Yeni muahede
nin hi.ıkmü on senedir. 

ltalyada 

Roma, 15 (A. A,) - İtalya, Avru
pa harbinin ekonomik sahada intaç 
edebileceği vaziyeti karşılamağa ha. 
zırlanmaktadır. Mussolini son gün
lerde beş defa yapılan nazırlar içti -
maında İtalyanın ekonomik vaziye
tini tetkik ederek İtalyan halkının 
ve Yarımada endüstrisinin 15.9.1940 

Hükumetle temasta buluntın Fran
sız sefiri François Poncet, Roınaya 

dönmüştür. 

Rigada çıkan Sevodnia gazetesi 
Bükreşin salahiyettar mahfil le: inden 
öğrendiğini ileri sürerek verd1ği bir 
haberde mesul Rumen mabfHlerinin 
ihtilafın mevzii kalacağını ümit et -
tiklerini ve İtalyaya. müdahalesi 
dünyayı bir felaketten kurtarat'ak 
yegane büyük Avrupa devleti naza. 
riyle baktıklarını yazmaktadır 

Amerikada 

Beyazsarayda Roosevelt ile ôğ1e ye- Bir gazetecinin endişeleri ıu oL 
meğini yedikten sonra gazetecı !ere malıdır: 
beyanatta bulunarak Amerikıı halkı. Halkı endişeye vermeden doğ. 
nın yeni bir harbe girmcmes: tcme!l- ru haber vermek! 
nisinde bulunmakla beraber müsel - Aklıaelime uyıun tahminler 
lah kuvvetlerin daha geniş bir mık. yapmak; 
yasta hazırlanması lizımgPldiğini Şunun bunun propaıanaasına 
söylemiştir. ve zevahiriıı patırtısına kapılma • 

Roosevelt bu akp.m gazetecilede mak; 
yaptığı görütmede, kongrenin fcvka- Gayrivald haberler verip baa
lade toplantısında yalnız bitaraflık lann tahakkuk etmemesi yüzünden 
kanununun tadiline dair tavsıyelerde hallan ıuetelere ve hakikate k&rfl 
bulunacağını ve bu hususta b:r nutuk olan itimadını sanmamak. 
söyliyeceğini bildinniftir. Çok defa tekrar ettijimiz gibi bir 

Devlet reisinin bükülmez azmi ve 
ahlaki kuvvetlerin arkasında kuvvet. 
li bir disipline malik her şeye hazır 
ve her an daha ziyade kuvvetlenen 
Macar ordusu bulunmaktadır. 

tarihine kadar beslenmesi için :cabe. Vaşington 15 (A. A.) _ Cihan Müretteltatı 98 kışiden li>aret o- btlyilk dünya bengimeal karşum4a, 
den tedbirin alınmasına müteallik harbinde endüstriler meclisi ,-mğln- lan 14 bombardıman tayyarPsınden imkln ve vekayiin müsaadesi niabe. 

Macar hükumeti Rumen lıükume. 
tine bir ekalliyet muahedesinin akdi 
için müsbet teklifte bulunmuştur. E
ğer cevap gelmekte gecikirse Macar 
hükumetinin bu tekl:fi yakın zaman 
da tekrarlaması pek müşki.ıl olur. 

direktifler vermiştir. de bulunmuş olan maliyeci Baruh mürekkep yeni bir filo Honeılulunun tinde bu •teften uzak kalmak eme. 

=============================· müdafaasını takviye etmek lız"re bu lindeylz. 
üsse gelmiştir. Şu halde bugün muharip aefilis. 

Şimdiki ihtilafı: mümkün olduğu 
kadar mevziileştirmek hem Macaris
tanın hem de dostlarının menfaati 
icabatından bulunması hasebiyle ve 
Rumen hükumeti Macaristanın taar
ruz fikirleri beslemediğini bildiğin. 
den Macaristana bir ademi tecavüz 
paktı akdini teklif etmiştir. Mevcut 
olmıyan bir tehlike karıısında yapı
lan bu teklif bir tabiye manevrasın.. 
dan bafka bir şey değildir. Havayı 

Almanlar 70 Bin 
Çeki Tevkif Ediyor 

lıpanyada Harp yapmak bir devlet, bir hl • 
ktlmet itidir. Bir memleketin muha· 

Burgos, 15 (A. A.) - Hal.-n silAh rebeye girmemesi demek devletin 
altında bulunan 1937 ve 1941 sınıf. ve milletin umumi hareketlerinde 
larına mensup milisler orduya "akle- taraflardan biri lehine silah atmama. 
dilmişlerdir. Bu karardan ordudaki sı demektir. Ama bu hareketsizlik 
en yaşlı sınıfların yakında tP.rhis e- halkın vicdanlanna kadar ne ıirer, 

dileceği manası çıkarılmakit'dır. ne ~irmesi btenir. 

Almanyada iaşe Zorluğu ve 

Karşısmda Yeni Tedbirler 

Yağ ihtiyacı 

Alınıyor 

Yalnız ordunun hazeri mevcudu Bir horoz döviltü seyredenin lkl 
silih altında bırakılacaktır. borosdan birine sempati duyması ta. 

Oılo Devlefferl bil oluna kültürleri, karakterleri, 
hareketleri, iıtekleri ve çalımlan ı. 

tibariyle dünya kavimleri Hasında 

ileri yer tutmuı dört milletin muha· 
tebesinde şüphesiz hepimizin ,u ve. 
ya buna karşı, ıu veya bu harekete 
ve tavra brt.t bir aempatimb a . 
caktır. 

!rı<~tJ>liz,ffftll~~t muahedesile dil-

Yugoslavyaya gelince bir ekalli
yet muahedesi akdinin ve hatta bu 
bapta bir proje hazırlanmasının mu
vafık olup olmadığına karar vermek 
hususunu Macar hükumeti Yugos
lavya hükumetine bırakır. \ 

Macaristan muhariplerden hiç bl. 
ri tarafından tehdit edilmediğ1 için 
Macar hükumeti bitaraflık deklaras
yonunda bulunmayı lüzumsuz gör
müştür.,, 

* 
Diğer taranan 36 azadan mürek-

kep olan milli müdafaa encümeni bir 
harp takdirinde v~ya memeleketi 
doğrudan doğruya tehdit eden bir 
harp tehlikesi halinde hükumete fev
kalade salihiyetler v~ren kanunun 
meriyete konulması hakkındaki layi
hayı tetkika başlamıştır. 

• 14 Eylulde Macaristanla Romanya 
arasında yeni bir ticaret muahedesi 

Aınstenlam, 15 CHmusO - Bu
raya selen hat.eri re ıöre, Pragda 
~up11t'1t oıau1<1u ı ~rn e ıuı eau. 
meleri ikhta edenler için Alman 
:rnakamah tarafından hazırlanan 

listede 70 bin Çeklinin ismi bu
lunmaktadır. Ayni malumata göre 
bunlardan 35 bin Çek münevveri 
derhal yakalanmışlar ve Almanya 
dahilinde bir kampa "'evkedilmi'
lerdir. Listeye dahil diğer eşhasın 
da yakında tevkif edilecekleri ili. 
ve edilmektedir. 
Diğer taraftan Almanyada haC

tada 90 gram tereyağına son Jrram 
et eklenmesinin mevcut gıda buh· 
ramna tesir edebilecek mahi~·ette 
olmadı.lh tPhariiz ettirilmektedir. 

Ancak Almanvada nazi şefleri, 

halkı Polonya meselesinin hallin. 
den sonra muharebenin devam et
nıiyerek bir mütareke yapllacağı 

hakkında ikna için yaptıklan pro
pagandayı ço~altmışlardır. Fakat 
hah cephesinde harp şiddetlendik. 

ten sonra halkı bu kanaate emale 
etmek çok sorlaşmıştır. 

Havas ajansının bildirdiğine 

göre Alman teflerin en büyük en
dişesi tayyare, otomobil ve tank 
i~in oldul'u kadar halkın iaşesi i
çin de yağ buJunamamıııdır. 

Alman iase nazırı Romanvanın 
Berlin elçisile müteaddit mülakat. 
larda bulunduR'u ~bi kendisilc 
Goering de göriismüstiir. 

Alman gazeteleri. Alman kim
yagerlerini naz cok nehati yailar 
çıkarmak İ<"İn hirı;:ok cB1'eler bul
muş olduklarını \'azıyorlar. 

* Berlinı 15 .A.A.) - D. N. R 
Ordu kin ~er.enlerde esr .. dil<-n 

aCdan haska, Fiihrer sivil halk için 
de af ilan .-tmistir. 

Fransada 

Paris. 15 (A.A.) - Jlalarfier. f. 
falya, Yu~oslavva \'e İspanya el
çilerini kabul etmi!lltir. 

Oslo, 15 (Hususi) - Oslo grupu 
devletleri İngiltere ile müşterek mu
zakereye ıztrişmP-mişlerdir. Bu dev
letlerin Almanyaya transit suretile 
gidecek mallar için de bir cephe al. 
malan mevzuubahs değildir. 

Salı ıünü baflıyan Oslo grup:.ı 
dvletleri içtimaı henüz devam etmek
tedir. Bu grup aralanndaki ticari 
mübadeleleri genitletmek kararında 
ise de İngilterenin aldığı vaziyet Bel
çikayı çok düşündürmektedir. Belçi
ka hükumeti bu yüzden memlekette 
iaşe müşkulatının artacağını zannet
mektedir. 

Memurlar Resmi Binalarda 
ikamet Etmlyecelder 

Ankara, 15 (TAN> - Batvekilet, 
her ne sebeple olursa olsun, bundan 
böyle memurların mensup bulunduk 
ları vekaletten müsaade verilmedik. 
çe resmi, binalarda ikamet etmeme. 
leri ve verilecek müsaadelerde mün. 
hasıran vazife icaplarının göz önüne 
alınmasına dair bütiın devlet teşkila
tına bir tamim göndenniştir. 

HAD i SELE R i N · i ç·y UZ ü 
Fransız tayyarelerınin ve topçulannın ~·~mbardı
manlan, Zi,lrid i•tihkamlarında, hiç umulmadık 
tahribat yapmııtır. Hakiki kıymetleri, ciddi bir 
taarruz kar,...nda ilk dJa denenen bu ütihkam
lann, kentlilerine pvenildifi derecede sağlam 
olmadıklannın anlQfılması, Almanyada derhal 
yayılan derin bir entlife uyandırmııtır. Bu i.tih
kômlara yakın olan ıehirler, birer birer tahliye 
olunmaktadır. Bu zaalın tebarüzüntlen •onra, Al
manya, fllJ'ktaki ordu•unun mühün bir kısmını 
gtıırbe çekmek için, Mtne,al Göringin tayin ettiği 
zamanı bekl.iyememek zaruretinde kalmııtır. Po
lonyatlaki taarruzun birdenbire durması da, ora
daki kuvvetlerden mühim bir kı•mının, garbe 
clınmlf bulunmuıntlan ileri Belmiıtir. 

* • Almanyada, rejim aleybind•, yeniden dört mühim 
broşür neıredilmiftir. Toplatılmasına çalışılan bu bro
şürleri okuyanların idam olunacaklan resmen ilan 0 • 

lunmuştur. Buna rafınen, broıürler gizli gizli ideta 
kapıplmaktadır. Broşürlerden birisinde, Chamber
lain'in nutku vardır. Diferi bugünkü rejime karşı 805• 

yal demokratlar tarafından 'ne,rolunmuştur. tl'cüncf 
broşür, gizli komünist fırkasının eseri olup, Alman i~ 
çilerini vaziyet hakkında ikaz etmektedir. 

Dördüncü broşür ise Katoliklek- ıaraıından çıkarılmış
tır. Katolikler, bu broşürlerinde, bütün dünya Kato
liklerinin mukaddes saydıklan Lehistandaki Çensto. 
cova şehrinin tahrip olunmasından fikiyet etmekte
dirler. 

* 8 AlmanyaJa, karde,leri, kocaları veya çoculılarr. 
cephede ölen kaJınlann •iyah matem elbi.esi 
Biymeleri menedilmİftir. 
AlmanyaJa çıkan rami gazetelerden birisi olan 
Deut•che Allgemeine Zeitung wıuetai, halita, 
tav,an ve keçi yetiftirmaini tav•iye etmelıtedir. 
Harbin uzayacağı, ve mevcut ..,la bularamnın 
bü•bütün artacağı lıorlııuanu uyandıran ba tav
siye, halkın maneviyatını sarsmlfhr. 
Gcuete, laalka, fU tav•iyelerde bulunmalrtaJrr: 
1 - T abalılannızJan artan yemelılerle ilri lı.P· 
yi, iki taufClllı lrolaylıkla 6aliyebiliraniz. 
2 - Dört )'GflnJan Bens tavf'llllan .U.,. öldür
meyin, bu laarelıet vatana laiyanettir. Bir tav,an 
öldürmek, bir Alman öltliirmelıle birtlir. Difi tav
f'Ullan tla, çütl.,meye ln,lıırtmaluına. Y emelı 
MtılJan Mt olanlar, tavfQlllaruu ve ~erinı, 
devletin rami en•tİIÜMine BÖtürm«itlirler!,, 

Bu sempati belki makalelerimls· 
de tahminlerimizde de sezilebilir. 
Llkln katlyen içtinap etmemiz ~e • 
rek olan bir nokta, bu sempatinin 
vakalan tahrif edecek bale ıetiril • 
mesidir. 

Bir muharririn, yanlış \•eya do!. 
ru kendine ait bir fikri, bir hissi. bir 
tahmini hatti bir emeli karileri ha • 
zurunda mütalea etmesine daima ee
vaz vardır. Çünkü o fikir, his, tahmin 
ve emel imzası altında kendi mabdır. 

Lakin hadiselerin şekilleri • ltll • 
haua gazete ıf bi, radyo, ajans ,tbl 
umumi istihbar vasıtalan için • te
cavtlz edilemlyecek mukaddesattan. 
dır. 

Ciddi milletlerin, vakur matbaa. 
tı bilhassa bu noktaya çok ehemmi • 
yet verir ve vekayil tahrif etmesler. 
Bizim matbuatta da ltunun abi mii
phede edildiil iddia olunamaz. 

Tedavüle Çıkanlan 
Yeni Banknotlar 

Ankara, 15 (A.A.) -Türkiye Cüm 
huriyet Merkez Bankasından: 

Bankamızın 15 İkinciteşrin 1937 
tarihinden itibaren tedavüle çıkarmı 
ya bafladığı yeni harfli banknotlar. 
dan 15-9-1939 tarihine kadar: -

İki buçuk liralıklardan 13.906.195, 
beş liralıklardan 43.893. 730, on lira. 
Irklardan 33.980.480. elli liralıklar
dan 37.788.100, yüz liralıklardan 

43.575.200. beş yüz liralıklardan 
18895000, bin lirahklardan 25111000 
lira ki, ceman iki yüz on yedi mılyon 
yüz elli bet bin yedi yuz beş lira te
davüle çıkarılmış ve mııkabilinde es
ki harfli banknotlardan ayni miktar 
tedavülden kaldırılmıştır. 

latan Amerikan 
Tahhlbahlrl Ylsclürüldü 
Nevyork, 15 (A.A.\ - "Squalus" 

tahtelbahirinden dün gece çıkarılan 
26 cesetten birinciainın hüviyeti tes. 
bit edilememiştir. Geminin \ı;iyVie a-
1'8.§tırmalara devam edilme~tedir. 

Makine dairesinin ar"kasında v~ 
torpil dairesinin arkasında kapıya 
giden merdivenin etrafında grup ha
linde toplanmıf bir kaç .cesede tcc:a-

' .JlllJWJ!J>a mı> 
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Şiddetli tayyare hücumlarına maruz kalan bir Polonya ~ehriniİı hl\rap 
manzarası 

Düşmana karşı kahramanca bir müdafaa gösteren Waster-platte, bom. 
bardımanlarla haran bir haie ırcldikten sonra 

mr Alman zırhlısı sahilden 5wasterplatle bombardıman edivor CUzaklaıı 
duman sütunları e:örülüyor) 

E\lman motorıze .kıtaatı, ışııaı a!tmn alınan bir l'olonya şehrine girerken 

Bir Muahedenin 
Metafiziği 

(Başı 1 incide) 

A) Sovyet Rusyanın ihtilalci hü-

viyeti. 

B) İdeolojik mahiyeti, 

C) Dahili politika şartları. 

Sovyet Rusya dünyanın bu karı. 

şık anında kendini komünist prensip
lerinin yegane kalesi telakki etmek

tedir. 

Bu telakkiyi bir an için unuttur. 
mak istemez. Buna cihan komüniz-

minin merkezi olmak davasından do
layı mecbur olduğu gibi doktrin iti. 

barile de bu hali kendisi icin mura
f1k bir esas telakki edemez. Doktrine 

göre ihtilal baska yerden siingii kuv
vetile veya muahede ile getirilmez. 

her memleket kendi ihtilalini kendi 
kuvvetlerile yapar. 

TAN 

CEP KİTAPLARI SERİSİ 

Bugün 

Çıktı 

Büyük Fransız 

56 
Büyük fransıı. 

intuıabı 
. Ali Rıza çEL.lK 

Yazan. 
ı=ı .. tı 10 1<uruş 

Çaktı 

ihtila lini bütün safhalarını t ebarüz 

ettirerek ve ren bu eseri okumanızı tavsiye eder iz. 

16. 9. 939 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifii7yon 
Türkiye Radyosu Ankara 

Oalga Uznnluğu 

Postalar-. 
Rad~·osu 

T. A. Q. 
T A. P. 

1639 m. 
19.74 m 
31.70 m 

183 Kes. 120 Kw 
1!5195 Kes. 20 Kw 

9456 Kes 20 Kw 

Cumartesi, 16. 9. 1939 
13.30 Program, 13.35 Türk müziği: Oku

yanlar: Mustafa Çağlar, Mefharet Sağnak. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet Çai'!la, 
Ziıhtü Bnrdakoğlu, Refik Fersan. 1 - Ka
zım Us: Kürdili hlcazkfır şarkı (Bir görü"
te çeşmi mesdin), 2 - Rahmi Bey: Kürdili 
hicazkfır şarkı (Mahvoldu şevkim müşte
rek), 3 - Halk türkilsü (Misket geliyor), 
4 - Bedriye Hosgör: Kürdili hicazkar 
şarkı (Mutrib tamı nal~demi), 5 - Hicaz 
türkü (İndim yarin bahçesine), 6 - Halk 
türküsü (Esmerim kıyma bana). 14.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri, 14.10 Müzik (Dans miiziği), 

15.15 Müzik (Şen oda mü1Jği), 15.30 İbra
him Özgür ve Ate§ böcekleri. Sovyet Rusyanın komünist doktri. 

ni dünya komünistlerile olan müna-

sebeti ba1;1mmdan bu noktanın he
saba katılması iktıza eder. Bu nokta 

B SAK 
18.30 Program, 18.35 Miizik (Küçük or-

Jl ugün ARYA Sinemasında ·--· kestra) Şef: Necip Aşkın: 1 - Billy Gold-
"" vyn; Cambazlar fokstrot, 2 - Hans Zan-

ATEŞ ÇEMBERi R d M h b • 1 der: Polka, 3 -Hans Chamann: Andalu-
C: 1/0 U a re e SI ziya İspanyol val:si, 4 - Hans Löhr: Bü-

dan da çok mühimdir. Her rejimin NANCY CAROLL • HENRY FONDA SWONE SİMON 1 yük vafa, 19·10 Türk müziği (Fasıl heye-
k d . t ti), 20.00 Memleket saat ayarı. 20.00 Tem-

en ıne göre bir prestij ölçüsü var- tarafından fransızca sözlü ve spanya en fazla nükteli ve fransızca sözlü sil, 20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
dır. Kendi varlığını ideolojik kuv- harbine dair müessir film. bir komedi. 21.00 Türk müziği: Okuyan: Muzaffer İl-
vetlerden alan Sovyet devleti de bu Bugün saat ı ve 2.30 da tenzilatlı matineler. kar. Çalanlar~ Reşat Erer, Ruşen Kam, 

prestiji muhafaza eder. Nazi propa- '••••••ı•••••••••••••••••••••••-' F.şref Kadri, Re!i~ Fersan. 1 - Santuri 

1 

Ethem: Mahı.ır peşrevi, 2 - Refik Fersan: 
gandası bu noktayı ihmal etmekle "11•••BugÜn TA K S ,. M Sinemasında Mahur şarkı (Bir neşe yarat hasta gönill), 
bir taşla iki kuş vurmuş olmaktadır. A ••••il~ 3 - Şükrü Şenozan: Mahur şarkı (Bu 

Birisi ademi tecavüz paktı yapan Ses Kralı ABDÜLVEHAP ile LEYLA MURAD'ın j sevda ne tatlı yalan), 4 - Rakım: Hüzzam 
Sovyetlerin doktrinden uzaklaştığım şarkı (Aşkın bana bir gizli elem), 5 - Os-
. t k d En son eserleri man Nihat: Nihavent şarkı (Yine aşkı ba-
ışaa e me • iğeri de Almanyanın na dudağınla sun), 6 - Sadettin Kaynak: 
tt~avüz emellerini takviye etmek-

1 
Y A Ş A S 1 N A ş K Nihavent şarkı (Gel göklere yükselelim), 

ır. 1 7 - Ruşen Kam: Kemençe taksimi, 8 -

Mes ı · d . t .. Türkçe sözlü, Arapça şarkılı filmi Bugün saat 1 ve 2.30 da halk İzmirli Zeki: Uşşak şarkı (Bir gün gele-
. e eyı a emı ecavuz muahede- a., 

in ....... •••• ••• matineleri: Tenzilatlı fiyatlar •••••••••'" ceksin diye bekler), 9 - Sadettin Kaynak: 
s ın mevcudiyetine rağmen Alman ~ - ------ - ---- Buselik şarkı {Saçlarıma ak düştü), ıo -
tecavüz emelleri bakımından tetkik Üniversite Rektörlüğünden : Buselik saz semaisi, 21.40 Konuşma (Dış 
etmek, hadiseyi daha iyi tenvir eder. politika Mdiseleri), 21.55 Müzik (Valsler), 

Halihazır sebebile Avrupada tahsillerine devam edemlyen talebenin tahsil vazi- 22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi dil-
Eldeki.rnuahede bir ademi tecavüz yellerini tesbit etmek üzere Üniversite RektörlUğUnde bir büro teşkil edilmiştir. )erde), 22.30 Müzik (Dans müziği), 23.00 

esasından başka bir şey değildir. Bu İstanbulda bulunanların bizzat ve ta~rada bulunanların yazı ile ve vesikalarile mü- Son ajans h;ı.berleri, ziraat, esham, tahvi-
muahedenin alelade zamanlarda em. racaat etmeleri. lat, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 

Yüksek Mühendis mektebi ile Nafia Teknik okuluna girmek isteyenler doğru- 23.20 Müzik {Cazband - PL), 23.55 - 24 
saline pek çok tesadı'.'f edilmiştir. Ay- dan doğruya bu mektep direktörlüğüne müracaat edebilirler. (7333) Yarınki program. 
ni cinsten bir muahede Polonya i1e 
Almanya arasında da vardı. Sovyet-
1erle Polonya arasında da halen mev • 
cuttur. 

Devletlerin münasebetlerini mua
hede metinleri değil Coğrafya ve iktı-
"H.A" 'j'Q.L \;U&.lJ. ı.tty.1.u IC"\,.&C.L. .DU ~ltJ. ı;.ıttra 

göre mütecaviz Alman hareketleri 
Sovyet Rusyayı her zaman alakadar 
eder. 

Mesela Almanyanın Romanvaya 
inmesi ihtimalini gözönüne alalım. 

Bu hareketin hedefi ne olabilir? 
Hedef basittir: 

Romanya ve Baku petrollerini iki 
kenarında güzel bir istihsal membaı 
haline koyan Karadenize hakim oL 
maldır. Karadenize bu neviden ya
pılacak bir akın karşısında yakın a-
1akadarlarm yanında imparatorluk 
yolları~ı tehlikede gören İngiltere. 
nin, Fransanın bugünkü kırgınlıkları 
na rağmen yer tutmıyacaklarını kim
se iddia edemez. 

Realist bir gözle bak1ldığ1 zaman 
ademi tecavüz muahedesinin metni 
değil, ruhu alakadar devletlerin ken. ! 
dilerini, menfaatlerini korumak için 
yeniden tertipler vücude getirmele
rine mani değildir. 

Esasen hiçbir devlet muahedelerin 
metinlerine güvenerek kendini em
niyette hissetmez. 

Kendini korumak icin, en iyi ted. 
birleri almak icin çalışır. Esasen ade
mi tecavüz muahedesinin imzası ile 
hasıl olan vaziyetten demokratik dev 
1et1er Uzak Şarktaki tehlikeyi berta
raf etmek gibi bir fayda da elde et
mişlerdir. 

Hadiseleri sinirlerimizle değil. 

mantık ve hakikatin icaplarile mü
talca cde.:-sek göreceğimiz manzara 
tarihin tekerrürü değildir. 

Yeni zamanların yeni kombinezon
larıdır. Vaziyet bu cerçcve içinden 
mütalea edilince nafile yere nazi pro. -pagandasının ağına düşmeğe mahal 
kalmaz. 

Çin Orta Elçiliiji 
Ankara, 15 (Tan) - Hariciye hu

kuk müc:avirlerinden Emin Ali Sipa
hi Çin hükumeti nezdine orta elçi 
tayih edilmiştir. 

• 
TAKStM 

SINEMASININ 
22 Eyllll cuma 

Matinelerden itibaren 

ceği ve 

göstere,. 

Ses Kraliçesi 

ümmü Gülsum 'ün 
üMID SARKISI .. 

.N eşidei Emel) 

Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

Aşk, heyecan filmi , ________ , 
~-------, 
Hudutlar T ehlikedeo. 

<Silah Başına) 
Oynıyanlar: 

MIRELLE BALIN 
ERICK YON STRôHF-1"' • 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Sevgili annemizin fıni olarak vefalı do

layısile uğradığımız ele.m ve ıztıraba ya
kından ve candan alökn gosteren, tcl~raf 
ve mektupla taziye lı'.ıtfunda bulunan .s:
yın dostlarımıza karşı duyduğumuz şilk
ran ve minnettarlığımızı ayrı ~yrı iblfığa 
tee:;~iirümüz ımkfın bırakmndıgın~nn b•u 
vazifemizi ifaya muhterem gazetenızl ta\ -

sit eyleriz. 
Temyiz Mahkemesi eski ıızasından 
ve sudurdan Neşet Molla kı:ı.ı v~ 
müteveffa Albay Doktor Naaih eşı 
merhum Mevhibe Arkan evlıltları 

Sadıkıc:ııde Mustafanın 
MEVLÜDU 

Hazin ölümile pek genç yasında ebe
diyete intikal eden merhumun aziz ruhuna 
ithaf edUmek üzere aym on sekizine mü
sadif pazartesi güniı öğle namazını mü
teakip htanbul Yeni Camiinde sene! dev
riye! vefat nıevlüdu okunacaktır. Arzu e
denlerin bu dini merasime i~tirak bu
yurmalarını rica ederiz. Merhumun ailesi 

LevaZim AnUrliği Satınalma Komisyonundan : 
50 adet tahta ızgara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.S 939 pazar

tesi günü saat 16 da Tophanede amirlik satın alma komis7onunda yapı
lacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile 
------- -- _ ...... _,...,._ -- ... -" o __ , ~ , 

* * 961.520 ki1o kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesı 20.9.939 
çarşamba günti saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 30,768 lira 64 kuruştur. İlk teminatı 
2307 lira 65 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanun1 vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saati..ı:!den bir sa
at evveline kadar komisyona vermeleri. (148) (6898)' 

* * Altı ton gaz yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi· 18-9--939 Pazartesi gQnil !aat 
16,15 de Tophaneıie Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kati teml-
oaUarile belli saatte Ko. na gelmeleri. "226,. "7324., 

* * • 
Beş bin liralık kadar toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18 

9.939 pazartesi günıi saat 16.10 da Tophanede amirlik satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Kati teminatı 750 lir.a dır. Evsafı Ko. da görülür İsteklile-
rin belli saatte Ko. na gelmeleri. (218 ı (2275) 

* * 45 bin metre Amerikan bezi alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 18 9 
939 pazartesi günü saat 11 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da ya. 

pılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 26 kuruş 75 santımdir Kati te
minatı 1805 lira 62 kuruştur. Nüınunesi Ko. da görülür. İsteklilerin belli 
saatte Ko. na gelmeleri (219) (7276) 

* * 3000 adet yatak kılıfı ve 2700 adet yastık kılıfı m:ımlıl olar:ık alınacaktır. Ka-
palı zarfla eksiltmesine talip c;ıkmadığınd ;ın ilk pazarlığı 2.'i-0-939 Pazıı:rte!'i günü 
ı;aat 14.30 da ~o~hanede İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsının tahmin beri eli 7680 Ji ra, ilk tem!n.ı tı 576 liradır. Şartname ve 
ni.imuııeleri komisyonda gUrülılı'. İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber belli !!a-
atte komisyona gelmeleri. (227) (7357) 

lS,OOO .adet lire fanilenin eksiltmcsine~a U:çıkmadığınd,ın· ilk pazarlığı 25-9-939 
P~zartesı gunu saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalmn ko
mısyonun.~n yapılcıcaktır. Tnhmin bedeli 9 600 lira, ilk teminatı 720 liradır. Şartna
me ve numunesi komisynnda görülür. is tck.lilcrin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komi~yona gelmeleri. (228) (7358) 

ls+anbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyonundan : 
.
1 

1 
- Merkez.imız müstahdemini için 159 çift niımuncsl vechile foti.n açık eksiltme 

1
1 e yaptırılncaktır. Beher çiftinin tahmin bedeli (550) kuruştan tutarı {874 lira 50 
rnruş) dur. 

2 - Bu ışe ait şartnameler merkezimiz levazım memurluğundan parasız alınır. 
3 - Ek~iltme 3 - Birincitcşrin - 1939 Salı günü :;aat 14 de Galııtada Kara Mıı~-

1.afa Paşa sokağında mezk(ır merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - l\Tuvakkat teminat parnsı (65) lira (59) kuru~tur. 
5 - Bu işe gireceklerin 1939 senesi Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri 

şarttır. (7364) 

Toprak Mahsuller i Ofisi lstanbul Şubesinden: 
. l\Tuhtelif eb'addn "bin., adet boş afyon sandığı pazarlıkla satılacaktır. Görmek is
tıyenlerin hergi.in Perşembe Pazarındaki depomuza, pazarlığa iştirak edeceklerin 
de 18-9-939 Pazartesi saat 15 de Liman hanındaki şubemize müracaatları. "7311., 

,---------------------------~~~;;;. ~~--~------, B U G 0 N 

MELEK AŞKA VEDA JOAN CRAWFORD 
MARGARET SULLAVAN 

f c ey• -en saıı; 1 s . d a 
Al tnhtelbahiri tarafından torpillcnen AfJ.nr. :ı transa ıan ıgım.a ., 1 ••••ı•n•e•m•a•s•ı •n•••••• 

man . b' h ld karaya çıkıyor ı 

Baş 

Rollerde 
Bu2ün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk ve talebe matineleri. 

MELVYN DOUGLAS 

kUJtulanlardan bir kadın c;ocuğu ii.c perışan ır a e 



16. 9. 939 

16 Eylul 1939 

TAN 
ABONE BEDELt 

'TOrklye Ecnebi 

1400 Kr 
750 
400 
150 

" .. 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
soo 

t<r. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi ltızımdır. 

Yeni Harbin 
Hususiyetleri 

Yazan: Naci SADULLAH 

1939 harbinin, bir çok acı husu· 
siyetleri var. Bugünkü har

bin ateşi, cephelerden açık şehirlere 
kadar sirayet ediyor. Ve bu yüzden, 
bugünün harbinde, cephelerde dö _ 
vüşen askerlerden ziyade, cephe ge· 
risinde kalan halk yıkılıyor. 

Bir Fransz muharririnin yazdık • 
Ianna göre, cephelerde dövüşenleri, 

cephe g·erilerinde kalanlardan daha 
az tehlikeye maruz bırakan başlıca 

sebepler şunlardır: 
1 - Cephelerde dövüşenler, düş

man karşısında bulunduklarını bil • 
dikleri için, daima, izami derecede 
dikkatli ve ihtiyatlıdırlar. Üstelik te, 
her türlü taarruz ve müdafaa imkan 
ve vasıtalarına maliktirler. 

2 - Hali harpte bulunan devlet
ler, ordularını her türlü mahrumi. 
yetten uzak tutmak mecburiyetinde. 
dirler. Zira mahrumiyet, milletin 
mukadderatı uğrunda dövüşen bir or 
dunun maneviyatını tehdit eden en 
büyük tehlikedir. Bu itibarla, ordu
larn büyük ihtiyaçlarını temin ede -
bilmek için göst·erilmesi lazım gelen 
her fedakarlık, cephe gerisinde ka. 
lanların omuzlarına yüklenir. 

Yine ayni meslekdaşın iddiasına 

göre, "bugünkü ordular, en korkun\' 
hücumlarını, müstahkem mevkiler · 

açık şehirlere tevcih etmektedirler. 
Bu suretle, düşmanın, yardım men
balarını, ve en kuvvetli silahını yani 
maneviyatını, en kolay yoldan tah _ 
rip etmek gayesini gütmektedirler. 
Bu yüzden, müthiş tayyare bombala. 
rı, cephelerden ziyade, sivil halkın 

başına yağmaktadır. Cephelerde dö -
vüşen ordulara nisbeten, çok daha az 
rniidafaa imkanlarına sahip bulunan 
halkın, en ağır darbeyi yemesi de 
bu yüzdendir. Nitekim, Leh - Alman 
harbinde, ölen kadınların, çocukla • 
rın, ihtiyarların, ve henüz cepheye 
gitmemiş bulunan erkeklerin sayısı, 
cephe çarpışmalarında ölen ne(erle _ 
rin sayısından çok üstündür!" 

Bu orijinal makaleyi bir mizah 
ınevzuu olarak kullanan diğer bir 
Fransız mecmuası da bir karikatür 
neşretmiş. Bu karikatürde, konuşan 
iki kadından birisi soruyor: 

"- Acaba mevcut sığınakların en 
emini hangisidir dersin?" 

Diğeri ciddiyetle cevap veriyol': 
"- Cephedir!" 

* Yeni harbin bir hususiyeti de, he-
men her vasıtayı bir kavga silalıı ola
rak kullanmasıdır: Bugünün :nuho. 
rebeleri, sade tanklarla değil, radyo • 
larla, sade zehirli gazlarla değil, ze· 
hirli fikirlerle, sade iğneli tüfeklerle 
değil, iğneli nüktelerle de yapılıyor: 
Gazeteleri bile birer muharebe mey
danına çeviren kanlı havadisler, bÜ. 
tün sayfaları istila ettiler: Ve kanlt 
havadislerin bu müthiş istilası, son 
bir hafta içinde, hemen biitUn dünya 
gazetelerinin normal sütunlarını bir 
anda imha etti. 

Bugünkü halde, faraza Fransız 
gazeteleriyle Alman gazeteleri ara -
sında başlamış bulunan hı:ırp. Fran
sız nef.erleriyle, Alman neferleri ara
sında başlamış olan harpten hile şid. 
detli. Gazeteler arasındaki bu kapış. 
mada mütckabilen kullanılan en kes
kin silahlar arasında, yalanı, tezviri, 
tahrifi, tevili, tekzibi, tahkiri, ve 
nükteyi sayabiliriz. 

Mesela, Göringin nutku, Fransız· 
ların en ağır başlı gazetesi olan 
"Temps" tarafından bile istihza ile 
karşılandı. 

Göring, o nutkunda: 
·'- Bizim, diyordu, gıda madde

sinden mahrum kaldığımızı söylü • 
1or1ar. Ne ~ıku bundan? Bilakis, bu, 

'l A. N 

Muharrir, bugünkü yazısında, beşeriyetin har.plere sürüklenmesinde terbiyenin 

ediyor. milletlere hakim olan terbiye sistemlerini anlatarak fikirlerini 

rolünü tetkil< 

izah e.diyor. 

H adiseıerin, herkesin gözüne 
çarpan yakın, sathi ve hu-

susi sebeplerinden başka - ancak 
deşildiği zaman meydan::ı çıkan
uzak, derin ve umumi sebepleri 
vardır. 

Asırlardanberi milyonlarca, mil-
yarlarca insanın zekası ve cehdi 
neticesi meydana gelen maddi ve 
manevi kıymetleri ifaaya başlıyan 
bugünkü harbin yakın ve hususi 
sebebini herkes biliyor. 

Fakat, uzak, derin ve umumi se
bebi herkes için vazıh değildir. 

Geçen makalemizde, harp afeti
nin, medeniyetin maddi unsurlari
le manevi unsuriarı arasındaki u
çurumdan,bizzat cemiyetin içinde_ 
ki ve cemiyetlerin arasındaki te
zatlardan ileri geldığini göstermi. 
ye çalışmıştım. 

Bugün, beşeriyetin harplere sü
rüklenmesinde terbiyenin l'Olünü 
tetkik etmek istiyorum. 

Nazi rejiminin, harpçi temayül
leri ve hisleri inkişaf ettiren terbi
ye, daha doğrusu (tedrip - Dres
sage) sisteminin genç nesilleri doğ 
rudan doğruya harbe hazırladığın
dan şüphe edilem~z. Bunun içindir 
ki, bu anormal terbiye sistemi hak 
kında tafsilat vermeyi faydalı bul
muyoruz. 

Bizce asıl mühim olan mesele, 
bütün yirminci asır milletlerinde 
hakim olan terbiye sistemlerinin, 
beşeriyeti bu haileye sürüklP.mek
teki mesuliyet hissesini meydana 
çıkarmaktır. 

Hakikaten, terbiyenin bu işte 
bir mesuliyet hissesi var mıdır? Ve 
ne dereçededir? Ve bu terbiye sis
temini değiştirmek mümkün mü
dür? 

B a~:-- .~~~;;~~~~:~·~:~~:~~: 
ratları üzerinde hakim bir rol oy
nadığını, terbiye vasıtas'!yle insan
ları düzeltmek ve cemiyeti ıslah 

etmek mümkün olduğunu iddia et.. 
mektedirler. 

Diğerleri ise, cemiyetlerin ken
di kanunlarına göre tekamül ettik
lerini, terbiyenin bu seyri değiŞ
tirmekte müessir olamıyacağı fik
rindedirler. Onlara göre, bilakis, 
her cemiyetin terbiye sistemi ile, 
siyasi rejimi, iktısadi ve içtimai 
bünyesi arasında sıkı bir tabiiyet 
münasebeti vardır; ve terbiye bu 
rejime göre şekil ve istikamet alır. 

Birinci noktai nazar kabul edil
diği takdirde, terbiye ve mektep 
vasıtasiyle dünyayı ıslah etmek ve 
sulh ve sükuna kavuşturacak ne. 
siller yetiştirmek mümkün oldu
ğuna inanmak lazım gelir. 

İkinci noktai nazara taraftar o
lursak, dünyanın düzelmesini ve 
insanların insanlaşmalarını ter
biyeden ve mektepten beklemek 
beyhude olduğunu k:ıbul etmemiz 
icap eder. 

bizim için bir fali hayırdır. Zira --:ı 
gıda ala ala, biraz daha zayıflar1z. 

f 
bu sayede de, kumaş sarfiyatımız a· 
zalmış olur!" 

Alman mareşalinin yaptığı bu 
nükteye, "Temps" gibi, bUtiin Fran· 
sız gazeteleri niikteyle cevap verdi
ler. 

Mareşale cevap teşkil eden nük • 
te1erden birisi, tercümesini buraya 
geçirmekten kendimizi alamıyacağt· 
mız derecede incedir. "Paris - Soir" 
gazetesi, Göringin nüktesinden bah
sederken: 

"- O ''Esprit" bizi güldüremedi. 
Diyor. Ve gülemeyişinin sebebini de 
ilave ediyor: 

"- Çünkii mareşalin nüktesi bi. 
le "Erzats" dı! 

Görülüyor ki, 1939 yılının keskin 
silahları arasında, "nükte" bile yer 
alınış bulunuyor. Mesut kusların 
kokladığı ge~iş hiirriyet havnsı~ı te· 
neffiis etmek için icat ettiğimiz tay. 
yare ile, dUnyanm en yumuşak ve 
tatlı seslerini dinlemek için icat etti
ğimiz radyo ile birlikte, giilmek için 
icat ettiği~iz niikte de, bir ölüm ·si· 
lahı haline girdi. Ve ne hazindir ki, 
1939 dtinyasında, nükteler bile, bom· 
ba yeri.ne savruluyor! 

• • 

Yazan: 
Sadrettin Celal Antel 

Bu mesele hakkında doğru hır 
hüküm verebilm~miz için evvela, 
eski cemiyetlerde ve mecl~niyetler
deki terbiye sistemlerinin bu ce
miyetlerin mukadderatları üzerin
de ne gibi tesirler y'.lptığım; sonra, 
bugünkü cemiyetlerde terbiyenin 
harpçi nesiller yetiştirmek husu
sunda oynadığı rolü; ve en niha
yet, bu sistemlerin yerine, sulhçü 
bir nesil yetiştirecek diğer bir sis.., 
tem koymak mümkün olup olma
dığını tetkik etmek lazımdır. .. H ayatın manası ve insanın ha-

yatta oynıyacağı rol hakkın
daki felsefi düşünceler, gayrikabi
li içtinap bir surette her terbiye 
sistemine hakimdirler. 

Terbiye sistemlerinin her za
man ve her yerde mülhem olduk
ları bu insanın mukadderatı mese
lesi, muhtelif cemiyetlerde çok 
başka şekillerde halledilmiştir. Fa
kat, medeniyetlerin ve içtimai te
şekküllerin tenevvliüne rağmen, 
başlıca üç büyük temayülü ayır_ 
mak mümkün olur. Bunlar ekseri
ya ayni zamanda beraber bulun
muşlardır; hazan bunlardan biri 
hakim vaziyete geçmiştir ve bu 
suretle cemiyetin adetlerini, ana
nelerini, ahlakiyetini tanzim et
miş, terbiyesine şekil ve istikamet 
vermiştir. 

• Bunlardan, ihtimal en bariz 
olanı ve en evvel kendini göstere· 
ni faaliyet temayülüciür. 

İnsan, her şeyden evve} faal bir 
varlıktır. Bütün beşer tarihi, faa
liyet menkıbeleriyle doludur. 

Faaliyet temayülünün hakim ol
duğu hayat telakkisine göre en 
yüksek adam, faaliyet adamı, iş a
damıdır. Bundan dolayıdır ki bu 
idealin hakim olduğu cemiyetlerde 
terbiyenin gayesi, yeni nesle faa
liyet için lazım olan maddi ve ma
nevi vasıfları kazandırmaktır. 

Bu vasıflar, cemiyeti idare e
denler için: Kuvvet, cesaret, irade, 
teşebbüs ve idare ve teşkilat kabi
liyetleri ve ahlaki inkişafı ilerle
miş olan cemiyetlerin teknik ihtı_ 
sasıdır. 

Kütleler için iş: Bedeni kuvvet
le beraber biraz teknik meharet
tir. 

İtaat, mevcut nizama hürmet ve 
inkıyat, en esaslı ahlaki fazilettir. 

Bu tipteki cemiyetlerde çok sıkı 
bir inzibat ve silsilei meratip var
dır. 

Böyle bir cemiyette terbiycniıı 
formülü: HAY ATINI Y AŞlY AJI. 
insanlar yetiştirmektir. 

Bu cemiyetler, harp ve sergü
zeşt peşinde koşarlar. 

Kuvvetli bir disiplin üzerine is
tinat eden eski Roma cemiyeti, bu
na en canlı bir misal olarak göste
rilebilir. 

• Diğer bir felsefi telakkiye gö
re, insana tabiatte mümtaz ınev
kiini temin eden, onu tabiate ha
kim kılan, yalnız kuvveti, teşeb. 
büsü, iradesi değildir. Bilhassa fik
ri tefevvukudur. Zeka, ınsanı hay
vandan ayıran en esaslı vasıftır. 

Biz, faaliyeti ilk safa koymıyan 
ve baş mevkii zekaya veren cemi
yetler ve medeniyetler de tanıyo. 
ruz. Eski Atina medeniyeti, bun
lardan biridir. 

' 
Bu tipteki cemiyetlerde en yük. 

sek insan, en müteşebbis, en kuv
vetli ve iradeli insan değildir, bel. 
ki fikren en olgun, en hakim olan 
insandır. 

Burada en mühim fikri kabili
yet, fikri tenkittir. En yüksek ah
laki fazilet, kör ihtirasların basi
retkar aklın kontrol ve tazyiki al. 
tına girmesini mümkün kılan ruhi 
muhtariyettir. 

Bu terbiyenin formülü HAYA
TINI DÜŞÜNEN insanla:: yetiştir

mektir. 

Bu telakki, bir sulh ve sükun 
medeniyeti ilham eder. 

Diğer bir telakkiye gore, ınsanı 
hayvandan ayıran, ona ta-

. biatteki müstesna mcvkiini kazan
dıran, ne kuvvet ve iradesi, ne de 
zekasıdır. Bu, hiç bir hayvanın 

yüksek şeklinde tanımadığı ve ta
nıyamıyacağı teessüri vasıflardır: 
Bütün diğerkam hisler, iyilik, fe
dakarlık, merhamet, feragat... his. 
leridir. 

Bu idealin en harı.retli ve müte
assıp taraftarlarına göre, hayatın 
haddi zatinde hiç bir kıymeti yok
tur. Hayat, ölümden sonra gele
cek olan daha yüksek bir hayata 
hazırlıktır. 

Hayatın bu telakkisine göre 
yüksek insanlar, kahramanlardan 
ve azizlerden teşekkül eder. 

Bunlar hazan, tam bir inziva ye 
itizal içinde yaşıya.n, hazan da bed
bahtlar ve yoksullar için çe.lışan; 
adalet, kardeşlik ve iyilik idealle
rinin tahakkuku için nefislerini fe 
da eden insanlardır. 

Böyle bir idealin hakim olduğu 
bir terbiyenin formülü; HAYATI
NI VEREN insanlar yetiştirmek. 
tir. 

Hayatın bu telakkisi, bilhassa 
Asya<!~, faaliyete ve bilgiye kıy
met vermiyen Hint fakirleri ve Ti
bet lamaları arasında başgöster

miş, fedakarlık hissini en yüksek 
dereceye çıkaran hiristiyanlık dini 
ile inkişaf etmiş ve yayılmıştır. 

Her temayül, kendi hususiyet\. 

ni, yarattığı abidelerle çok kudret
li bir surette ifade etmektedir. 
Ağır bir Asuri sarayı veya bir 

derebey şatosu, faıliyet hırsının 

ve harpçu bir kuvvetin timsalini; 
gotik bir kilise de, derin ve mistik 
hamlelerin mahsulü,1ü; Atina abi
delerinde, yüksek ve derin hislere 
yabancı ve mütevazin bir zekanın 
ifadesini göri.iyoruz. 

* T etkik ettiğimiz bu üç hayat 
telakkisi ve idealinden hiç 

biri, terbiye esası olarak alındığı 
takdirde, müstakar bir içtimai ni. 
zamın, sulh ve sükCmun teessüsü 
için kafi gelemez. Çünkü: 

Faaliyet ideali, fikir terbiyesini 
ihmal etmekle ve bilgiye münha
sıran faaliyetin yardımcısı bir un
sur olarak kıymet vermekle ve ah
lakı, otomatik bir inzibata irca et. 
mekle, fikri ve ahliıki kuvvetlerin 
tazyiki altında mahvolmıya mah
kumdur. 

Faaliyet üzerine müsteni~ kuv
vetli Roma cemiyeti, bir taraftan 
Yunan medeniyetinin tenkitçiliği 
diğer cihetten hiristiyanlığm getir
diği fedakarlık ve f~ragat hisleri
nin tazyikleri altında göçmi.i~tür. 

Münhasıran fikri idealden mül
hem olan bir terbiyenin de ]~ifa.. 
yetsizliği aşikardır. 

Fikri tenkidin, bütün kıymetleri 
tetkik ve tenkit haddesinden geçi
recek ve bütün sistemlerin zayıf 
taraflarını meydana çıkaracak ka
dar keskinleşmesi, insanı menfi 
şüpheciliğie götürür. O zaman in
sanlar, hiç bir şeye inanamaz ve 
bağlanamaz bir hale gelirler. Şeni
yetle temaslarını keserek, gittikçe 
daha fazla müccrredat alem ine çe. 
kilerek, kütlelerden uzaklaşırlar 

ve mütecerrit bir vaziyette kalır_ 

lar. Bundan istifade eden faaliyet 
ve iş adamları, yüksek zekaların 
tabiiyetinden bilfiil kurtularak, 
cemiyet içinde hakıki hakim vazi
yetine geçerler. 

Faaliyeti sevmiyen ve faaliyetin 
tesis ettiği otomatizmi istihfaf e. 
den bu mütefekkirlerin, kalp ham
lelerine karşı da lakayt ve alaka
sız kalmaları daha az vahim neti
celer tevlit etmez. 

Şüphesiz bu mütefekkirler, en 
yüksek fikri ve bedii hazları tanı-

makla beraber sok yüksek bir şa
hıs, bir ahlak sahibi olabilirler. 
Fakat fikir terbiy~si iptidai kalan 
kütle. ruhi muhtariyete yüksel
miye, ihtiraslarını susturmıya mu
vaffak olabilirler mi? 1'.,aaliyet a
damları üzerine müessir olamıyan 
mütefekkirlerin ak1l ve mantığa 

itimadını muhafaza edebilir mi? 

B u vaziyette içtimai teşkilat, 
bir cihetten itiyat disipli. 

nin freni olmadığı ve fedakarlık 
hissi bulunmadığı, diğer cihet ten 
şüphe ve tenkit ile kemirildiği 

için, mahvolmak tehlikesine ma
ruzdur. 

Böyle bir cemiyet ancak kendini 
komşu cemiyetlere karşı koyacak 
bir tecerrüt vaziyeti içinde yaŞar. 
Bu tipe en çok yaklaşan, eski Çin 
cemiyetidir. 

Eski Atina cemiyeti, fikri ten
kidin harikulade inkişafına faali. 
yetin inhitatı tekabül etti~i, inzi
batın gevşediği, fedakarlık ve fe
ragat hislerinin azaldığı zamanda 
mahvolmuştur. 

Münhasıran hissi ideal üzerine 
kurulmuş bir cemiyet te, daha sağ
lam değildir. 

Şüphesiz, fedakarlık ve feragat 
idealleri, bazı müstesna fertleri in. 
sanlığın en yüksek zirvesine çıka
rabilir, onlara en büyük insani 
hakları tattırabilir. Fakat faaliye
te hevesi olmıyan, fikri kabiliyeti 
bulunmıyan bir ekseriyet, bu yük
sek insanların tahayyül ettikleri 
muhabbet ve kardc~lik ideallerini 
tahakuk ettirecek kudrete malik 
olmaksızın, şuursuz bir feragat ve 
tevekkül içinde yaşarlar. Neticede 
içtimai nizam bozulur ve cemiye. 
tin idaresi, faaliyet adamlarının e
line geçer. 

Görülüyor ki. bu üç temayülden 
hiç biri, yalnız başına. sağlam bir 
cemiyetin ve terbiyenin esası ola
rak almak mümkün olmuyor. 

Gelecek makalemizde, bugünkü 
cemiyetteki terbiyenin mahiyetini 
ve harpçi bir nesil yetiştirmek hu_ 
susundaki mesuliyetini tetkik ede
ceğim ve müstakar bir sulh ve sü. 
kün medeniyetini tesis i~in lazım 
olan terbiyenin mahiyetini teba
rüz ettirmiye çalışacağım. 

!işçilere Mesleki 
Kurslar Açıhyor 

Ankara, 15 (Tan) - Geçen sene 
Büyük Millet Meclisinden çıkan ve 
meriyet mevkiine girmiş bulunan 
mesleki kurslar hakkında İktısat Ve
kaleti bir ders programı tesbit etmiş 
ve kanunun kurs açmağa mecbur tut
tuğu bütün müesseselere bildirmiş . 
tir. 

İktısat Vekaletinin iş yerlerine 
gönderdiği talimata göre her mües • 
sese iki kurs açacak. bunlardan biri
ne okuma yazma bilmeyenler, 2 ncisi 
ne de okuma yazma bilen işçiler de
vam edeceklerdir. Her kurs senede 
rno saat ders göstermeğe ve 1 o saat 
konferans verdirmeğe mecburdur. 

Kurslar en geç birinciteşrinin ilk 
gününden itibaren faaliyete geçmeğe 
mecbur tutulmuşlardır. O zamana 
kadar kanun ve nizamname hüküm • 
lerine göre icabeden tesisatı ikmal 
edecek ve muallimlerini tayin eyli -
yeceklerdir. Kurslar bu tarihe kadar 
açılmadığı takdirde müesseseler hak
kında takibat yapılacaktır. 

Konferanslar kurs saatleri hari -
cindl! ve her iki kursa iştirak eden 
işçilere verilecektir. 

Hatayda Belediye ve Mebus 
Seçimi Hazırhkları 

Antakya, 15 (A.A.) - Hatayda 
mebus seçimi hazırlıklarına başlanıl
mııştır. Nüfus cetvelleri süratle hazır 
!anmaktadır. Birinciteşrinin sonun
da, ikinci müntehipler secilmiş ola
caktır. 

Belediye seçimi faaliyeti de ilerle. 
miştir. Birinciteşrinin yirmisinde be
lediye meclisi kurulmuş olacaktır. 
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a~:tt:ı~ 
Papanın Nutku 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Y eni Bele ika sefirinin itimatna
mesini takdimi münasebetiyle 

Papa ikinci Pie bir nutuk söyleye
cekti, Nedense Papanın manevi şah
siyetinden sulh kurtarıcılığı bekle -
yenler, bu nutuktan adeta ümitlere 
düşmüşlerdi. 

- Bakalım, Papa Pie ne söyliye
cek? 

Di)·e adeta uçan rüzgardan gur

betteki sevgiliden haber bekle~·en 
hasretzedeler gibi sulhün hasretini 
çki) orlardı. 

Papa Pie nutkunu söyledi. Harbe 
kar~ı duyulan mutat teessilrlerd~n 

sonra da: "Sivil ahalinin her türlü 
askeri harekatın tesiri haricinde ka· 
lacağını, işgal edilen arazide halkın 

hayatına. enwal ve emlakine, namu
suna ve dini hissi:•;atına riayet edile
ceğini, harp esirlerine insani muame
le yapılacağını '\o'e nihayet zehirli ve 
boğucu ga·7.lar kullanılmıyacağını li
mit etmek isteriz ... " Cümlesiyle sö
ziini.i bitirdi. 

KiJiscnin loş duvarları arasında, 

önünde mumlar yanan mihrabın Ü

zerinde, 1\feryem ananın bakir ruhu 
karşısında, günlük kokan buhurdan
ların arasında okunan, bir dua gibi 
kuru bir iimidc bağlanan bu hitabe
ye karşı, hiç bir mesuli)·eti olmadığı 
için hepimiz amin diyebiliriz. 

* Fakat. Babeşistanda geçenleri, 
Afrika sahillerini boydan boya örten 
hurma ağaçları, palmiyeler, mazıl3r 
saklasa, İspanya faciaları, unutulsa, 
Çindeki gayri insani boğazlaşma göz_ 

den ırak olduğu için duyulmasa da. 
hi, Polonyada taze taze gazle boğu • 
lanlarm kanı kurumamış cesetlerini 
görememezlik edemeyiz. Topların, 

tayyarelerin, zehirli gazlerin, keskin 
bir realite gibi konuştuğu, hiç haya
le, ümide, temenniye bel bağlama • 
dan dünyayı kasıp kavurduğu bir 
de,·irde, Papanın din namına bütün 
ümitlerini bir temenniye bağlaması, 
onun manevi şahsiyetinden Ümit 
bekleyenleri kimbilir ne inkisara 
uğratmı§tır. 

Bir zamanlar bütün hiri!!tiyan a• 
lemi üzerinde fermanları okunan, 
kralları önünde hUrmetle eğaten, 

diinya siyasetini dini iradesine bağ
layan, Ehlisalip ordularını Asyanın 

göbeğine salan, Napolyonun impara
torluk tacını başına geçiren, toprak
larda, denizlerde, göklerde ferman 
ferma olan Papalığın, A\'rupanın bn
giinkii si)·asi boğazlaşmasında, kurt 
bir korkuluk gibi zayıf sesiyle insan
lığa hitabı müstehase bir kun·etin 
ne acıklı. manzarasmı göstcrmtkte • 
dir. 

Yıkılan yalnız Vatikan mı? .. Be
şerin bugüne kadar ümit bağladığı, 

kanaatle, imanla, şuurla bağ'landığı 
ne akideler, ne ilmi kehanctlcı•, ne 
kökü asırlara dayanan medeniyetler 
yıkılıyor. 

Bakalım, bu önümiizdeki harpler 
daha neleri yıkacak? Artık mesajlar
dan, nutuklardan iimit bekleyenler, 
gözlerini harp tebliğlerine çevirirler· 
se, hakikate ve sulhe daha kısa yol
dan varırlar, gibi geliyor bana. 

Spor Sahaları İçin 
Yeni Bir Talimatname 

Ankara, 15 (TAN) - Futbol maç
ları esnasında vukua gelen müessif 
hadiselerin ônüne geçmek üzere be
den terbiyesi umum müdürlii~ü tara 
fından yeni bir talimatname yapıl
mıştır. Bu gibi hadiselerin daha ziya. 
de sahaların uygunsuz olmasından 

ileri geldiği anlaşıldığından yeni 1a
limatnameye bilhass:ı bu bakımdan 
bazı mühim maddeler konulmuştur. 

Bu arada inzibati ve sıhhi tedbir ve 
şartları ihti\·a etmiyen, seyircilerle o
yuncunun kolaylıkla ihtilat etmesine 
meydan veren yerlerde maçlar saha. 
ya seyirci almadan yapılacaktır. Spor 
sahalarının haiz olacakları asgari 
şartları gösteren bu talimatname ka
ti şeklini almıştır. 

Evlenme işlerinde Yer 
De9iştirme Kağıtları 

Ankara, 15 (TAN) - Evlenme iş
lerinde yer de&riştirme ilmü haber
lerinin aranmamasının usul ittihaz 
edilmesi Dahiliye Vekaletinden vila· 
yetlcre tamim edilmiştir 
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Almanlara Göre GARP CEPHESiNDE 

Almanların Taarruzunu 
Fransızlar Püskürttüler 

(Başı 1 incide) . .............. . eden harekattır. . .............. . ,. HARP TE.BLİGLERI 
Moselle boyunda olan ve Trcves

Mctz demir yolunun geçtiği bu biıl. 

ge Sierck istikametinde Alman hu -
cumuna sahne olmuştur. Bu taarruz 
Fransız ileri kıtaatı tarafından tama. 

men durdurulmuş ve hücum araba • 
larına dayanan Fransız piyadesi yal. 
nız düşmanı tardetmekle kalmamış, 

ayni zamanda, düşmanın her türlü 
mukabelesine mani olmak için, ayni 
mevzileri işgal ve bu suretle bu böl-

gedeki Fransız hatlarının umumi va. 
ziyetin~ ıslah eylemiştir. Düşman 

geri çekilirken Moselle boyundaki 
demir yolunun mümkün olduğu ka -
dar uzun kısmını tahrip etmiştir. 

Cephenin mütebaki kısm1 nda ve 
ezcümle Sarın 20 kiloıınetre kadar 
doğusunda Fransız kıtaatının ileri 
hareketi devam etmektedir. 

Röyter Ajansının Brükselden bil. 
dirdiğine göre Alme\nlar evvelce Lük 
semburglu halka haber vermeden 
bugün saat 9 da Moselle üzerindeki 

demir köprüyü berhava etmişler

dir. Tahrip edilen köprünün demirle
ri Schengen ismindeki küçük Lük
semburg köyünün sokaklarına düş

müştür. 

Yakaya şahit olanların ifadelerine 
göre, Fransızlar, o zaman şiddetli 

bir baraj ateşi açmışlardır. Bir mUd
det sonra piyade kuvvetleri, tankla_ 
nn ve motörlü vasıtaların arkasında 
yavaş yavaş ilerlemiye başlamışlar

dır. Almanlar, bunun üzerine, demir 

yolu üzerindeki köprüyü berhava et.: 
miye vakit bulamadan Pel demir yo-

lu istasyonunu terke me.cbur kalmış-
lardır. • • - • ·- • • 

Şiddetli makineli tüfek ateşine rağ 

men, Fransız k1taları biraz sonra Perl 
köyünün ilk evlerine v:ısıl olmuşlar. 
dır. - ı " • Son haberlere göre, Perl köyü ha-

len tamamile Fransızların eline geç. 
miştir. 

Şehirler loıahyor 
,,1--------
Zigfrit hattı civarındaki bazı Al-

man şehirlerinin boşaltıldığı. Bcrlin

de de teyit edilmektedir. Bir Dani • 

marka gazetesi de, Almanyanın ica
bında 18 • 20 milyon kişinin tahliyesi 
için icabeden tedbirleri aldığını bil-

dirmektedir. Bir Belçika gazetesi de, 

Almanların Polonya cephesindeki 
genç kıtaatı yaşlı efratla değiştirmek 

ve bu genç kıtaatı Fransız cephesine 

nakledebilmek için doğu cephesinin 
süratle tasfiyesini istediklerini kay. 
dediyor. lıf •-,.., 1ı1 "" • 

Amsterdamda çıkan Allegemeine 
Haudels Brad gazetesinin, Holanda -

Almanya hududundan aldığı haber. 

lere göre, Limbourg şehrinde, şehrln 

Paria, 15 (A.A.) - Umumi karargah tebliğ ediyor: 
"Son günler zarfında yapılan harekat kıtalarımıza Socreck'in ,imali ,arklaln· 

deki mıntakada ilerlemek imkanını vermiştir. Bu mıntaka 10 eylül tarihli tebli~de 
kaydedlfen Alman mukabil taarruzundanberi münazaalı idi. Kıtalarımız bu mın· 
takanın l:Sbür tarafına kadar llerleml§lerdir. Gece, topçu kuvvetleri büyük bir faa-

İ llyet gfüıtermlt olan dUımanın mukavemetine rağmen ilk hattımızda mevzii bazı 
tashihat yapılmıştır." 

Parla, 15 ( A.A.) - 15 eyi Ol aabah tebliği: 
Son günlerin harekatı, 10 eylOI tebll~lnde bahtetti!llmlz Alman taarruz hare· 

ketindenberl çarpışmaların mevzuu olan Sierk'ln tlmall 'arki mıntakaaındaki ara
zinin elimizde kalmasını temin etmi,tir. Bundan bafka daha ileri de gittik, Gece
leyin, düşmanın ve bilhaBBa topçusunun şiddetli faaliyetine rağmen ilk hattımızı 
mevzii ola~ak iylleştird lk. 

Paris, 15 (A.A.) - 15 eylOI akşam tarlnll Fransız tebliği: 
Geçen gUnler zarfında zaptettlıilmlz mevzileri takviye ettik ve düşmana zayiat 

verdirerek püskürttük. Cephenin bir kısmı üzerinde dUıman topçusunun ve hı· 
va kuvvetlerinin şiddetli faaliyeti kaydedildi. Avcı nava kuvvetlerimiz, ilk hatla· 
rımız üzerine alçaktan uçarak hücuma geçmif, düıman tayyarelerin! püıkürtmUı· 

tür. e 
Berfin, 15 (A.A.) - Alman Başkumandanlığının tebliği: Garp cephesinde, 

Sarbruk'un şarkında düıman topçuau faaliyette bulunmuştur. 1 eylülde Prima
zenı'ln cenubunda Scnwelg'e taarruz etmiş olan düşman, Alman topçusunun faa· 
liyetl kar1111nda oradan hududun ötesıne kadar çekllmlıtır. Alman topraklarına 
dün nava taarruzları olmamıştır. 

..................................... ·-···-... -···---· .. ··---··------·····--· .. ·····-.. "·· ...,,. 

Ziıbid .battı Uzerinde tankların tecavüzüne karşı gelmek için yapılan 
engellerden bir manzara ..• 

dır. Askeri müşahitlerinin fikirlerine fikirler, bittabi Belcikada f ngiltereye 
göre, Fransızlar, muhakkak olarak karşı bir itimatsızlık uyandırmayı is
şimdiye kadar Sarrebrucku alabilir- tihdaf eylemektedir. Fakat Almanya 

nın ve İngilterenin Belçika ile olan 
lerdi. Fakat Fransızlar, en uf'ak mu
vaffakıyetsizlik ihtimalini dahi gi • 

dermek için muhasara hareketleri • 

münasebetleri tarihi, bu derece ço. 
cukça mahiyet gösteren bu Alman 
propagandasının muvaffak olmaması 

nin tamamlanmasını beklemektedir. için kafi bir delildir. 
Bugünlük umumi hedef, Saırebruck 

etrafındaki hudut hattında mevcut 
müteaddit çıkıntıları izale etmekte
dir. 

İstihbarat Nezareti bildiriyor: 

Nazllltde incir 
Fiyatları 

Almanyada bulunan muhtelif, hasta-
ların, çocukların, altmış yaşından yıı- 19 Eylulde nihay~te eren bir haf-

ta zarfında, İngiliz harp kaçakçılığı 

Nazilli (TAN) - Mıntakumızdu 

geçenlerde on kuruşa kadar İncir a. 
lınırken bu fiyat birdenbire üç -
dört kuruşa düşmüş, bunu takiben 

bir kaç gün alış verişler tamamen 
durmuştur. Şimdi kilo~m yedi kuruşa 

kadar tekrar incir alınmıya başla

nılmıştır. 

kan kadınların tahliyesine başlan _ 

mıştır. Şehrin Holandadaki kısmın

dan da halkın tahliye edilmesi pek 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan Maasbode gazetesi

nin aldığı haberlere göre, Aachen 

şehri de pek yakında tahliye edile
cektir. 

* Diğer taraftan Havasın bildirdiği-
ne göre, Fransada bir çok askerlik 

şubeleri hergün binlerce yabancıdan 
Fransaya hizmet arzusunu bildiren 

müracaatlar alıyorlar. 55 mıllete 

mensup bir çok kimseler Fransız as. 

keri ve sivil makamlarının em,.ine 

amade olduklarını bildirmişlerdir. 

Umumi Hedef 

Röyter muhabiri bildiriyor: Garp 

ceph.-:sinde son 24 saat zarfında, top
cu düellosu dul'madan devam etmiş 
ve arasıra tankların arkasında piya
de ilerleyişleri yapılmıştır. Devam e
den yağmurlar, hava kuvvetlerinin 
faaliyetine engel olmakta berdevam-

kontrol servisleri, Almanyaya götü. 

rülmekte olduğu delaille sabit olan 
mühim miktarda mal yakalamış ve 
zapteylemiştir. Bu mallar arasında, 
ezcümle, 2850 ton petrol, 26350 ton 

demir madeni, 400 ton hematit, 4600 

ton manganez ve 6000 ton ham fos
fat vardır. 

BelçiRanın Vaziyeti 

Londra, 15 (A.A.) - Röyter bil-
diriyor: ' 

Bu akşam İstihbarat Nezaretinde 
söylendiğine göre, Alman propagan-

dası, İngilizlerin pek yakında Bel
çika sahillerine asker ~ıkarmaları teh 
likesinin mevcut bulunduguna dair 
Belçikada bazı şayialar yaymakta
dır. 

İngiltere hükumeti, daha yakınlar. 
da, Belçikaya karşı olan taahhütleri. 
ni ve Belçlkanın bitaraflığına hür
met etmek niyetini tekraren bildir
miştir. İngilterenin bu resmi taahhtit 
lerini ihlal etmek niyetini gütti.iğü 
hakında Almanların ileri sürdüğü 

Müstahsil, bu gibi hadiselerden ko 
runmak ve mutava'3sıt tacirlerden 
kurtulmak için, Nazillı, Kuyucak ve 
civarı incir müstahsillerini sinesin
de toplıyacak bir satış kooperatifi te
sisini istemektedirler. 

-0-

Bigada Şap Hastahğı 
Kalmadı 

Biga, (TAN) - Bir, iki mıntaka 
hariç olarak, şap hastalığı kcrdonla
rı kaldırılmıştır. 

Polonyadan ligaya 
Gelen Leylek 

Biga, (TAN) - Pekmezli köyOn-
w 1 l m halkada de, ayagındaki a am nyo . 

"Museum Zoolog Polnia . V~r.~o vıa 
B-502284., yazılı olan bır olu ley-

lek bulunmuştur. 

Lublin Yanıyor 

V arşova ve Diğer 
Şehirlerde Müthiş 

Bir Mukavemet Var 

Rus· Alman 
Müşterek 

Hududu 
(Başı 1 incide) 

manlara göre. bu yeni Polonya. bu
günkü arazisinin yarısından veya üç
te birinden teşekkül edecek ve Ka. 
rakovinin cenubundaki arazi de Lelı
lilere kalacaktır. 

Yine Berlinden Nevyorka bildiril
diğine göre, Berlindeki müşahitler, 

Almanların Polonyanın şark ve ce -
nubu şarkisindeki Polonya arazisin-

i de Rusya tarafından takip edilen bi· 
taraflık mukabilinde Rus nüfuzun:ı 

tabi müstakil bir devlet teşekküJüne 
zemin hazırlamaktadırlar. 

Reuter 'in Tekzibi 

Moskova, 15 (A. A.) - Röyter: 
Polonya sefareti memurlarının 

Moskovayı terketmeğe hazırlandık. 

larına dair dolaşan şayialar buradaki 
salahiyettar Polonya mahfellerinde 
tekzip edilmektedir. Bu mahfellerdc 

Koridordaki Polonya şehirlerinden birisine civar muazzam 
bombalarla bu hale getirilmiştir. 

bir köprü Polonya sefiri Gryzbowski'_nin pasa
' portunu istemediği beyan edilmek • 

(Ba~ı 1 incide) 
Visti.ıl"ün şarkında şimalden inen Alman 

kıtaatı Varşova mülhakatından Praga·ya 
şarktan ve cenubu şarkiden yaklaşmak
tadır. Bu mıntakada ihata edilmiş olan Po
lonya kuvve11erinin de şark istikanıetlndtı 
çemberi yarmak teşebbüsleri keza akim 
kalmıştır. 

Hrest - Lito\·sk üıerlne yürlimekte olan 
Alman kıtaatı şimalden gelerek şehrin is
tihkam sahasına girmiştir. İstıhkfunların 

bir kısmı tahrip olunmuştur. Bizzat kale 
horıuz düşmanın elindedir. 

Gdynia elimize geçmiştir. Deniz kuvvet
lerimiz, limanın cenup mcttıalini zorlamak 
suretile Gdynia için harp eden orduya mü
essir surette yardım etmiştir. 
Havaların fenalığına rağmen hııva kuv

,·etleriıniz, dPmiryollarını ve istasyonları 

muvaffakiyeUe bonıbardımıın etmiş ve 
Kutno Cİ\"Drmda ihata edilmiş olan d1ı -
mana karşı orduya müessir bir surette 
müzaheret göstermlştlr. 
Havanın muhalefetine rağmen. Al. 

man hava kuvvetleri, yeni demiryol. 
larını ve müteaddit iska yollarını 
tahrip ederek, Polonyalıların ricatini 
çok güç bir vaziyete sokmuştur. Yol
lar ve meydanlar tahrip olunmuştur. 

Ukranya mıntakasında, Luck tay • 
yare meydanında bulunan on bir Po
lonya tayyaresi tahrip edilmiştir. İki 
Polonya tayyaresi dü.şürülmücıtür. 

Brody üzerinde de 8 Polonya tay
yaresi düşürülmüştür. Üç tayyare 
sağlam olarak ele geçirilmiştir. 

Polonyahların Tebliği 

Varşova, 15 (A.A.) - Varşova mü
dafaa kumandanlığının telsizle saat 
22.30 da verdiği tebliğ: 

Garp bölgesinde bugün sakin geç
miştir. Şark bölge!linde düşmanla tc. 
maslar vukua gelm~ştir. Çarpışma -
lar devam etmektedir. 

Varşova, 15 (A.A.) - Varşova tel 
sizistasyonu, saat 22,30 da aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Polonya hava kuvvetleri, bugi.in 
Poznanda bulunan ve son günlerde 
Varşovayı bombardıman eden tayya 
relerin üssünü teşkil eden Alman 
hava karargahına bir taaruz yapmış 
!ardır. Bu Alman hava karargahı tay 
yare kuvvetlerimiz tarafından tama 
mile tahrip edilmiştir. Bunun neti
cesi olarak ta Alman hava kuvvetle
rinin Varşova üzerindeki faaliyeti a
zalmıştır. \ 

Hükümet Merkezi 

Bükreş, 15 (A.A.) - Bundan bir 
·· ı·· Alınan kıtaa·· kaç gün evvel motor u . 

tının Leopol'e doğru ilerlemesı . wye 

b tı enubi p01onyanın dıger u sure e c .. . . 
b ··t·· d 1 tlerle her türlu ırtıba1.ını u un eve . . , 
k . üzerine Krazemıenecz e nak 
esemsı 1 •. kA t• •.. 

ledilmiş g}an Polonya m umc ı, cıun 
daha cenuba nakledilmiştir. 

Filvaki diln öğleden biraz sonr:ı. 
bütün hükümet ~rkanı ile sefaretha. 
neler erkan ve memurini D:nyester 
nehri üzerinde kain bir Romen ka. 
sabası olan Schit karsısındaki Zales. 
zczyki kasabasına nakledilmiştir. 
şu halde Polonya hükumeti ile 

kordiplomatik Romanya hududunda 
bulunmakta ve Alman Heri hareketi
nin Polonyanın bu ufak noktasını 
tehdit etmesi takdirinde nehri geç
meğe Amade bulunmaktadırlar. 

Hükumetin daha cenuba nakli ka
rarı evvelki gece Krzamienccz'in ikin 
ci defa olarak tayyareler tarafınd 
bombardıman edilmesi ve Alman ~: 

h k d tedir. 
taatımn harekatı a ·ın a yeni ma. . A . 
1. t ı ı· ··zerı·n~ verı·ım· ı· Moskovadakı salahıyettar Polon-uma ge mes u - ış ır. .. .. 

Almanya istihbarat Ajansının bir ya maıı;ellerinde Pravdanın dunku 

h b · ·· d Polon'-·a R makalesi hiç bir endişe uyandırma • a erıne gore e, J - o. 
manya hududu kapatılmı~tır. mıştır. Bu mahafilde de bazı Mos • 

V M Z r kova mahfellerinde olduğu gibi mez. 
sarşovanın an a ası k. k 1 s t h .. k. ı· · ur ma a eye ovye u ume ının 

Havas Ajansının nususi muhabiri
nin bildirdiğine göre, Varf5oVa ahali
si her vasıtaya müracaat ederek Al
manlara muakvemet etmeğe azmet. 
miştir. Halle. sivil ahalinin her türlü 
askeri hareketten içtmııp etmesi la
zım geleceğine dair Almanlar tara. 
fından yapılan ihta.ı:.ı nazarı itibare 
almamaktadır. 

Bu itibarla erkeklerin Varşovo.dan 
tahliyesi derpiş edilmemektedir. Bi
lakis Varşova belediye reisi Starzyns 
ki hükumeti gönüllıi müfrezeleri teş
kiline davet etmiştir. Bu davet yapıl 
dıktan beş dakika sonra binlerce ki
şi beledıyeye muracar.t ederek go. 
nüllü yazıll1:1'ştır. 

İnşaatçılardan mürekep hususi bir 
müfreze sokaklarda barikatlar vi.i.cu. 

r 
de getirmektedir. Bütün ~ehir, hara. 

Alman kaynaklarıaa göre, Gıdinya 
da yaşları 16 - 50 arasında olanlar 
tevkif edilerek temerküz kamplarına 
gönderilmektedir. Alman kaynakları 
da, Gdnanın bir kısmında henüz 
Polonya müfrezelerinın mukavemete 
devam ettilerini anlatmaktadır. 

Sivillerin Bombardımanı 
Varşova, 15 (A.A.) - Pat Ajansı 

bildiriyor: 
Leh açık şehirlerinin Alman tay

yareleri tarafından bombardırnanları 
askeri harek§.tla hiç bir alakası olmı
yan bütün köy ve şehirleri~ sistemli 
bir surette tahribi mahlşetıni almış· 
tır. Beynelmilel hukuk kaidelerile 
katiyen telif kabul etmez ve Alman. 
va tarafından medeni milletlere kar. 
Şı yapılan beya~atla açıktan açığa zıt 
bir harp sistemı mevzuu bahis oldu. 
ğunda şüpheye mahal kalmamakta

dır. 

Düne kadar Polonyanın muvak
kat hükumet merkezi olan Krzemie
nice'in bombardımanı, ~ehir ve civa. 
rı halkı üzerinde çok şlddetli bir in. 
tıba hasıl etmiştir. 30 ölü ve ıoo ka
dar yaralı vardır. 

Alman tayyarel~dnin pazardaki 
halka mitralyöz ateşi açtıkları teyit 
edilmektedir. 

Yabancı devletlerin siyası mü
messilleri bu metodları Berlin nez
d~~de şiddetle protesto etmeleri için 
hukfımetlerine müracaat etmişlerdir. 

..Ş~rası kayde layıktır ki, Berlin 
hukumeti, kordiplomatiğin halen 
Krzemieniec'de ikamet ettiğinden Al 
man menfaatlerini korumakt11. olan 
Holanda orta elcisi vasıtaslylc res. 
men haberdar edilmiş bulunuyordu. 

* Dün Krzemienice'den Polonya hli-
kumetinin şimdiki merkezi olen Cer
nautzi'ye gelmiş olan Varşova nez. 
dindeki Amerika ve İtalya sefirleri
nin bildirdiklerine göre Polonya ma
kamlan millt müdafaada bütün Po. 
lonyalıların birletmesini temin için 
sükt1netlerini muhafaza etmek
tedirler. Milli müdafaanın temini için 
mümkiln olan herşey yapılmaktadır. 

İtalya sefirinin kanaatine göre Al. 
manların ilk baskından sonra Polon· 

Polonyadaki Ukranya ekalliyeti ile 
Beyaz Rusların mukadderatını alil -
kadar eden bir beyanatı nazarivle 
bakılmaktadır. 

* Moskova, 15 (A. A.) - Bugün Le. 
ningradtan yalnız üç tren hareket 
etmiştir. Kızılok ekspresi de dahil ol. 
duğu halde diğer trenlerin harek~ti 
geri bırakıldığı gibi Rusya • Polonya 
hududunda kain Negoroloye ista! -
yonuna gitmeleri mukarrer olan tren 
ler de hareket etmemiştir. 

On kadar Amerikalı seyyah, yola 
1't1lrGın'!IA'"""'IO.la9'~,. 

Leningrade, Kief ve Kazaniaki 
varoş trenlerinin münakalatı pek 
ziyade tahdit edUmlftir. 

Rusyadakl Amerfkaldar 
Vaşington, 15 (A. A.) - Amerika 

Birleşik devletleri hariciye nezareti, 
Moskovadaki büyük ~içiliğin Ameri
kan vatandaşlarına Sovyetlcr Birli. 
ğini terketmek tavsiyesinde bulun • 
dujunu teyit eylemiştir. 

* Moskova. 15 (A. A.) - Havas mu-
habiri bildiriyor: Sanıldığına göre, 
Mogolistan hudutları bahsindeki Ja
pon • Sovyet anlaşmazlığının musH. 
hane bir bal suretine raptı, hemen 
bugünlük değilse bile her halde ya
kın bulunmaktadır. 

ya cephelerinde şimdi istikrar hasıl 
olmuştur. Sefir gelecek günlerin ka
ti bir mahiyet arzedeceğini ilave et
miştir. Havaların bozulması vaziyet. 
te büyük bir değişiklik husule geti. 
rebilir. Çünkü bu takdirde Polonya 
harbinde başlıca rolü oynıyan mo
törlü kıtalardan istifade imkanı kal
maz. 

Dün bir çok Alman tayyareleri 
Sniatyun hudut istasyonunu bombar 
dıman etmişlerdir. 

* Almanyanm elinde bulunan esir-
lerin Polonyanm elinde bulunan Al
man esirleri ile mübadelesi talebini 
Leh hükumeti reddetmiştir. MRI'eşal 
Göring, dün Polonyada yukarı Silcz
yada sanayi mıntakasını gezmi!ltlr. 

Her Hitler de dün bir kısım kıta. 
ları teftiş etmiş, Silezya sanayi mın
takası•.ile Karakoviyi dolaşm1ştır. 

General Von Brauchitch, Lodz'A ge
lerek bir kısım fırkaları tefti2 etmiş. 
tir. 

* Fransız gazeteleri şark cephesi n. 
deki harek&tla meşguldürler. Gaze • 
teler insanca ve vasıtaca cok faik 
kuvvetler karşısında kahramnnca 
çarpışmasına rağmen Polonyanın 

tehlikeli vaziyetini inklr etmiyorlar. 
Her feye rağmen gazeteler Varşova 
mıntakaımm ırmak ve bataklıklarla 
çevrilmiş olduğunu ve bilhassa baş • 
layan yağmurlar devam ederse bu 
mıntakanın motörlü kuvvetlere kar. 
şı müdafaasının kolay olacağını ya -
zıyorlar. 
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ve lataabul. Ankara Lnuun lmlrll1i:lerl atmaıma Ko.Jarmd9dn'. SJiır 
ettnln muMm,... tutan ı.- Ura. ilk temblab tMO Jlıwta' DıdJtme 
n-1-889 Olma lflntl IUt 11 de t.partada Tllmen ubmlma komlqoo 
•unda yapalacUtar ı.t.klllm' il • - Cw pi .. t 10 • kadar tek 
ın ~ t.partac1a T&mm SatJnehne ıco. •r·••· vere-

-~ 0.lzH lrıtaatm lhtlyaa olan 388500 kilo .. kapeb -" maıne ebllt-
..,. _........, ş.rtnamMI ......... 'l'lmen SatmaJına ~ 
nanda ft t.t.nbu1. Ankara tenDıa AmlrlllrJerl Satm•lma Ko.dadt• U. 
nan muhammen tutan llf• Un IO braf. ok temlnetı _., Ura 28 lm
ıuttm. Zklll ... 23 • 8 - - Cumaıt..a ptl -ı 11.IO da 1-rtada 
TOmea utınaJma kom..,.__... ~ t.tlllrm. D • 1 • m Cu-
marte.t llıtO tut 10.30 kadar teklif meldap1anna Saparteda TtlmeD S.-
tmalma lromt.,maa ....... _... v._.Jellr. ....,.., "7013 .. 

* Adawla ,a.ternecelr yerde ~ praJ ._... bpa11 wofla ebDtmeJe 
bnulmupur x.,mı w.u .....-. Uıa • llilllftkbt ._-.a ... 
lira u kuraflur. th.ı.t 218 - Cuma ... mt 11 ela KQwiıl9 Ko. 
matanhlr ......... atıMlnw......,...... ,.,.ıırrl bı lıt•Jdller lf
hu •alt prtname. btlf ve fl'O,_.. x.,.rt. Mana A*-1 .. Aab-

ra. latan~ ı.nuu.a tmlrUkı.t ....... ~ - brat 
maJrablHnde' UnaMllr lt.tekın.la ba iti pebllmesl lçia _._.~ 
~ ...... --~ ..... ,.......... ......... .. 
..,..,..... , ............. ,.. ....... ft Ok ........ .... 
..... ~ ....... -....... .. .............. s.,... 
..W. lr..,.._ nllDlbw mıkla* ......,. tmidf otaeü1arta'. 
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