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Mualllmlerln .,.. mektep talebeılnln en kuvvetli yar
dımcısı. çocutun en zengin kQtilphanesldlr. Çocutunu se
ven her babanın yaVl'U5Una verebileceği en güzel hediye
dir. MOessesemlz tarafından n$edllmlşUr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 
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1 9 3 9 5 KURUŞ GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Polonya Kıt·'aları Almanları 
Hariciye 
Vekilimiz 

Moskovaya 
1 Hareket 
1 Ediyor 

enupta Durdurdu 
KAHRAMANCA BiR MUKAVEMET BASLADI 

Lv.ovdaki Leh Müdafileri Bir 

Şükrü Saracoğlu 

Anliara, 16 CA.A.J -
Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, Ankaraya 
yapılan ziyaretleri ia
de için vukubulan davet 
üzerine Moskovaya ha· 
reket edecek ve bu ve· 
ıNe ile iki devleti al•· ....... _. ........ . ........... ,.... . 
konuıulacaktır. .. 

Anliara, 16 (iL 'AS - ic
ra Vekilleri Heyeti bugün 
saat 11 de Bqvekilette bir 
toplantı yapmıttır. 

Motörlü Alman Kolunu Geri 
· Püskürtmeğe Muvaffak Oldu Souyet BQf11elıili Molotol 

Garp Cephesinde 

Sovyetlerin, Polonyadaki 
Harbe Müdahalesi İhtimali 
Endişeler Uyandırıyor 

Rus-: Japon 

Uzak Şarkta 

Mütarekesinin 

Muhasamat 
imzalanması Üzerine 

Derhal Tatil Edildi 
Moskova 16 < A.A.) - Tass Ajansı bildiriyor: 
.~vı;v n:: luu~u~uı arasınon ı;on gunıer zarıın.aa cereyan enen 

muzakereler, ıkı taraf, yani Japon - l\lançu ve Sovyet - Mo-. 
gol tarafları arasında aşağıdaki itilafa müncer olmuştur: 

l - Japon - Mançu ve Sovyet • 

Kuvvetleri TEMASLAR 
Birbirlerine Bağlı Olar~k Muhareb.e 
Mücadeleye Devam Ediyor Seklini Aldı 

1 

Bütün Polonya 

Brest Litovsk'da Almanlar, Ağır Zayiat Verdiler, 

Vilno, Misli Görülmedik Şekilde Bombalandı 

Londra, 16 (Hususi) - Şark cephesinin vaziyeti, büttin Av
rupaaa ansa~yonıar yap ıı blr maıtıyet almıştır. Askeri faali
yet ve vaziyet derecesinde siyasi faaliyet Ye vazi7et te ehem
miyet kazanmıştır. F.n mühim hakikat, şark cephesinde ·Al-

Fransız Kıtaatının 

Tahıidi Bitirildi 
Parls, 16 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 

vereceklerdir. 

Mogol kıtalan sabaha karşı saat 2 de 
(Moskova saati) muhasemata nihayet I ... ._ .. BUGÜNKÜ VAZİYET 

Sallhiyettar ukerl mahfillerde llıu 
sabah tebarüz ettirildiğine göre, bü.. 
tün garp cephesi boyıınca, Alınan a· 
razisinde çarpışmalar vukua gelmek
tedir . .yarpışmalar, artık iki ordunun 
bidbirıne giriştiği muharebeler ha
lini almıştır. :-r!goı.:.~;;;.:,-ı~:iı~ı:: .!~'i;\; G=tl arp ş n d det on 

ışgal etmekte oldukları hatlarda ka- f . 
=-ı ıacaklardı~. 1 Şark Cephesinde ıandadan ayırmak imkanları a· Orta Avrupa 3 - İkı taraf kıtalarının miimes- 1 zalmıştır. Bu yüzden alınan her 

manya ve Polonya kuvvetleri arasın
da harbin devam ettiğidir. Harp vazi 
yeti henüz mezbuhane bir mahiyet 
almamıştır. Bütün Polonya kuvvet. 
leri biribirine bağlıdır. Ve hepsi de 
Başkumandanlığın emri altında ha· 
reket etmektedir. Vaziyetin karışık 
olduğunu ve güçlükler geçirdiğini 
kimse inkar etmiyor, fakat inhilal 
veya inhidam yoktur ve mücadele de 
vam etmektedir. Bütün kaynaklar. 
dan gelen haberlerin birleştiği nokta 
budur. 

Dün ve bu gece, Fransız kıtalan 
ile Zigfrid müdafilerinın karşı karşı
ya çarpıştıkları Renden l\fozcle ka. 
dar uzanan cephenin bir çok nokbla
rında faaliyetli geçmiştir. 

Ve Balkanlar 
Tehlikededir 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Bütün dünya biliyor ki, Alman
ya iktısadi vaziyetinir. bozuk. 

luğunu gözönünde bulundurarak 
daima planlarını, "yıldırım harbi,,ne 
göre hazırlamıştı. Yani yıldırım gib! 
sağa sola saldıracak, işgal etmek is
tediği yerleri alacak, fethetmek ıste. 
diği memleketleri zaptedecek ve son. 
ra, bir cihan fatihi gibi, garp dev
letlerine sulh şartlarını dikte edt>
cekti. 
Fakat şimdi artık anlaşıldı ki İngilte
re ve Fransanın kararı sonuna kadar 
harp etmek, Hitlerizmi yıkıncaya 
kadar silahı bırakmamaktır. Garp 
devletlerinin niyeti harbi uzatarak 
Almanyayı yıpratmaktır. 

Şimdi Almanya böyle uzun ve yıp
ratıcı bir harbe dayanabilmek için 
lazım gelen tedbirleri alnuya mec· 
burdur. Bu mecburiyet onun ha.:-p 
planını değiştirebilir ve bizi yeni sür. 
prizler karşısında bırakabilir. 

Almanya uzun bir harbe dayana
bilmek için iktısadi zaafını bertaraf 
etmiye mecburdur. Sanayiini besli. 
yen ham maddeyi, halkını besliyım 
gıda maddelerini bulmadıkça uzun 
bir harbe tahammül edemez. Bunun 
içindir ki, Almanya, Nazi rejimi ik
tidar mevkiine geldi~i gündenberi 
Orta Avrupayı ve Daıkanları kendi 
tabii iktısadi nüfuz mmtakası telakki 
etmiştir. Bu memleketleri!} :ktısadi· 
yatını Alman ekonomisine bağlamt 
ve buralardan yabancı reka 
kaldırmak için elinden ge"'1i yap-

(Defmı ~~ide}. 
• 

silleri mahallinde derhal işbu itila- : POLONYADA mukavemet, sonba- haber üzerinde durmak ve her 
fın birinci ve ikinci maddelerini tat. , har yağmurlarının motörlü kı· haberi derinden derine tahkik 
bik edeceklerdir. ı h k l ta arı are etten a ıkoyması etmek, haberin tahakkuku için 

İki taraf arasında esirler mübade- : yu"zu"nden, bı'r dereceye kadar ·· · d · • znmanın suzgecın en geçnıesı· 
le edilecektir. İki taraf kıtalarının 1: canlanmış görünmektedir. Bun- ni beklemek icap ediyor. 
mahalli mümessilleri bu hususta der. dan başka en mühim nokta, bü. BUGÜN İÇİN Sovyet kuvvetleri. 
hal mutabik kalarak tatbikata geçe- İ tün Polonya askeri kuvvetleri · Al k l l ' 
ceklerdir. ! nın man uvvet eriyle bir iı<:· 

1 
arasında tam irtibat bulunduğu· te Polonyanın son mukavemeti-

Bundan başka Togo ve Molotof nun tesbiti ve bütün müdafaa ni imha için birleşeceğini göstc. 
Sovyet - Mogol tarafından iki ve J a. kuvvetlerinin verilen emirler ren hiç bir emare olmadığına gö-
pon - Mançu tarafından iki mümessi. 1 dairesinde hareketleridir. re, bu yolda söz söylemiye de 
lin iştirakile derhal bir komisyon teş- İKİ TARAF da bugün daha fazla imkan kalmıyacağı gayet tabii· 
kil edilmesine karar vermişlerdir. tayyare faaliyetlerinde bulun- dir. 
Bu komisyon, son ihtilafın çerçevesi muştur. Alman tayyareleri Vil· 
içinde Mogolistan halk cümhuriyeti. noyu şiddetle bombardıman et· Garp Cephesinde 
nin ve Mançukonun hudutlarını tes- miş, buna mukabil Polonya tay. 
b . k GARP CEPHESİNDE askeri ha. ıt edece tir. yare1eri de Poznandaki Alman 

Komisyon teşekkül eder etmez işe tayyare karargahını bombardı· 
bac:Iıyacaktır. · 

~ man ederek buradaki AJman 

Moskova, 16 (A.A.r- Yüksek Sov 
)'et meclisi Smetanin'i SovyeUer bir
liğinin Tokyo elçiliğine tayin etmiş
tir. 

Ameriliada Endiıeler 
Vaşington, 16 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti mahfilleri, Rus - Japon mü
tarekesi haberi karşısında hiç bir hay 
ret göstermemekte ve esasen bunu 
beklemekte olduklarını bildirmekte
dir. Ayni mahfillerin tebarüz ettir- İ 
diğine göre, bu mütareke, Rusyaya İ 
Polonya meselesine iyice karışmak, : : 
Japonyaya da halen Mançukoda tut- : 
tuğu orduyu Çine göndermek imkan-

tayyarelerini imha etmişJerdir. 
Alman tayyareleri Varşova Ü· 

zerinde de uçarak beyanname
ler atmış, ve halkı teslim olma· 
ğa davet etmiştir. Fakat Varşo. 
\'ada bu davete kulak asan bu· 
Junmamıştır. Varşova canla bat· 
la dayanmakta ve Alman isti
lasına karşı geJmek için azami 
gayretleri sarf etmektedir. 
Almanların bu cephede hava 
şartıarının fenalaşmış oJmasın· 
dan bahsetmeleri de vaziyetin 
gittikçe Polonyalılar lehinde 
inkişafı ihtimaJlnin kuvvetli ol. 
duğunu gösteriyor.• 

rekat canlanmıştır. Frausız ku\'
vetlerinin ilerlediklerinden, Sar
brük'ün adamakıllı tehlike için. 
de olduğundan, iki taraf arasın· 

da ağır topçu faaliyetinin şid
detlendiğinden bahsediliyor. Fa. 
kat buna raimen bu cephedeki 
faaliyetler henüz mahalli mııhi-

yettedir. Ve daha hiç bir taraf 
esaslı bir muvaffakıyet kazan-
mamııtır. 

* DENİZ HARBİNE ait haberlerde 
bir takım İngiJiz ve bitaraf va. 
purlarının AJman tahtelbnhirle-
rinin taarruzuna uğrayıp battı

ğından bahsediJiyor. 

. Uzak Şark Vaziyeti 
Rusyanın Vaziyeti 

larını verecektir. SOVYET RUSYA ile Japonyanın 
Vaşington yan resmi mahfilleri- BAZI KAYNAKLAR Sovyet Bir- Mo&"olistan - Mançuko hudu-

nin kanaati, Çinde muhasamatın de- liğini, Alman ordularile birle- du üzerinde mütareke akdettlk-
vamı keyfiyeti karşısında Amerika şerek harekete geçeeekmit gibi leri haber verilmekte ve iki ta-
Birleşik Devletlerinin bigane kala.. &"Öst~mektedir. Bu haberlerin raf arasında bu hudut üzerindeki 
mıyacağı merkezindedir. Amerika mahiyti hakkında hilkilm ver· muhasamatın derhal durduğu, 
Birleşik Devletleri, dokuz devlet il mek sırası henüz ge1memiştir. esirJerin mübadele edildiği bildi. 

hedesinden doğan bütün hakla- Bugünlerde propaganda o ka- rilmektedir. Daha sonra iki mem 
surette mahfuz tutmakta- dar ileri .ritmiıtir ki hakiki bir leket arasında daimi bir hudut 

haberi saçma sapan bir propa. çizilecektir. 

{Sonu Sa: 6, Sil: 3) ·------------·--------------·' 

Bugünkü harp vaziyeti bilhassa 
hava faaliyeti ile temayüz etmekte

(Sonu Sa: 6, Sil: 1) 

EN SON 

Almanlar, müteaddit mukabil ta
arruzlar yapmaktadır. Bu mukabil 
taarruzlardan en mühimlerinden bi
risi Sarrebruck'a haklm bulunan Arı
zalı yayla üzerindE"ı. diğer biri de 

(Sonu Sa: 6, Sü: 5) 

DAKiKA 
Roma, 16 (Radyo) - Siyasi vaziyet mühim değışikl lder gcçir

ırlektedir. Bunların en mühimmı Sovyet Birliğ ile Ttirkiycnin siya. 
setinde tebarüz ediyor. Sovyet nusya, Almanya • P olo •1ya harbine 
karşı alakasız kalamıyacağını, ysptığı askeri t hşidat . ıc goötern iş
tir. Dığer taraftan Sovyet Rusya ile Japonyanın, M n~u:i - Mongo
Jistan hudut hadiselerinin tekerrurünc mani olan bir a n!a~m:ı y ap
maları, ve kati bir hudut hattı çizıniye karar vermeleri, her halde 
Sovyet Rusyanın bütün fıiyaseti üzerinde derin bir tesir yapac.'lk:tır. 
Tüı-kiyeye gelince, Ankara ile MoSkova arasında lü.k - Rus 

menfaatlerini temin eden ve Kara denize herhangı yabaııl!ı b. r cev
Jetin karışmasına mani olacak olan bir muahede müzak0rc olun. 
maktadır. Malum olduğu üzer.e Türk - Ingiliz anlaşması. l\Ioskova
nın takip edeceği siyasete bağlı idi. Türk siyaseti, Sovyet s i)asetine 
muvazi bir surette harekete cie\·am etmektedir. 

TAN: Roma radyosunun dün gece verdiği bu haber, siyasi hadi
selerin son günlerdeki karışık seyri içinde, kaydı ihiy::ıtla telakki 
edilmelidir. 

1'-
Londra, 16 (Husu!!) - Varşovadan gelen haberlere göre Alman 

tayyareleri bugün Varşovanın üzenne attıkları beyannamelerle 
Varşovanm 12 saat zarfında teslimini istetnişl.er ve bu \l'ildeııin saat 
üçten itibaren başladığını bildirmişlerdir. Varşow bu 12 snat zarfın
da teslim olmadığı takdirde derhal sivilleri tahliyeye lıaşlıyacak ve 
bunu da 12 saat zarfında yap!lcaktır. Daha sonra Almanların butün 
şehri imha edecek bombardımanlara başlıyacakları bildlriliyor. 

* Belçikaya hububat taşıyan bir vapur Ingilizler tarafından tevkif 
olu.~m~~· Belçika bu hububatın dahili istihlik için alındığını temin 
etnı.,ii !Çın vapurun hamulesl iad<: olunmuştur. 

Tan, makinesindeki hususi tertibat A)'esinde bu siltunda her gün en son da
kika relen haberleri verecektir. Haber olmadıtı ,On bu kısım boş kalacaktır. 
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17. 9 - 939 ,, 

ıeuGüNf 
Harbin 
Sıklet Merkezi 

Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

H arp cephesindeki harekat hak
kında verilen kısa malumatın 

İngiltere ile Fransada da halin do. 
yurmadığı İngiliz gazetelerinin neşri
yatından anlaşılıyor. İngiliz gazetele
ri kısa malumat vermeyi hakla gös
termek için birçok sebepleri ileri sü
rüyorlar. Sebeplerin birincisi, nd
yo - telefon devrinde yaşamak dola
yısilc ehemmiyetsiz görünen sızıntı
nın birçok planları altiist etmesi Hı
timaJidir. Bu yüzden tebliğler en \'C

dz lisan ile yazılıyor ve yalnız umu
mi vaziyet hakkında malılmat veril· 
mesile iktifa ediliyor. İkinci sebep, 
garp cephesindeki harbin asker har
bi değil, en geniş ölçüde, mütehassıs 
ve mühendis harbi olmasıdır. Bu sa
ltada Fransanın üstünlüğünü isbat 
eden bir delil Maginot hattını sene. 
lerce devam eden inşaat ile tamnınlı
yan Fransaya mukabil ancak iki se
nede yapılan Siegfried hattının bu
lunması, ve Fransanın bu hatta kar
şı on senede tekemmül eden bir plan 
dairesinde hareket etmesidir. Bu 
plan dairesinde başarılan ilk hare. 
ketler Almanyayı garp cephesine 
sevkiyat yapm~ğa mecbur etmiştir. 
Hatta bazı mütehassıslar, sıklet mer
kezinin yavaş yavaş garba dönmesi
nin~ Alman erkanıharbiy~si tarafın
dan 1ıazırlanan bütün planı altüst e
decek mahiyette olduğunu s~ylüyor. 
lar. 

Fakat bütün sıklet merkezinin 
garba ne zaman geçeceği henüz bel
li değildir. Belli olan bir nokta Al
man tazyikrnın Polonyayı çok sıkışık 
bir vaziyete düşürmüş olduğudur. 

Fakat bu sıkışık vaziyet ümitsiz mi
dir? Bu nokta üzerinde ihtilaf var· 
dıt. 

Bitaraf askeri milşahitler Polonya. 
lıların 1600 mil uzunJuğunda bir cep
hede sayıca ve silahça faik bir hasmı 
karşılıyamamalan ihtimalinin ta baş. 

.... 
yalıların plan dairesinde ricat ettik-
lerini söylemenin güliinç olmakla 
beraber cephenin kısalmış olması yü. 
zlindcn Polonyalıların daha müsait 
~artlar dairesinde harhetmelerine im. 
kan bulunduğunu söylüyorlar. 

Bu müşahitler, Polonyalıların 
1920 de Ruslarla harhettikleri zaman 
da fırkalarını 100 milden fazla geri 
aldıkl::rını ve daha sonda taarruza 
geçtiklerini ve muvaffak olduklarını 
da hatırlatıyorlar. 

Yine hatırda tutulması istenen 
nokta, Polonya ordusunun henüz yı
kılmış ve çözülmüş olmadığıdır. 

Sonbahar yağmurlan Alman mo:. 
törlü kıtalannın hareketini güçleşti
receği için önümüzdeki günlerde Po. 
lonya • Almanya harbinin daha bas
ka bir mahiyet alacağı da iddia ol~
nuyor. 

Muhakkak olan nokta harbin şark
ta da garpta da devam ettiğidir. 
Harp, garpta en ciddi surette kızışır
sa, belki de Polonyalılar kendilerini 
daha iyi toplamak imkanını bulur. 
lar. " 

Fakat 'bugün de harbin sıklet mer. 
kezi şarktadır ve şarktaki harp buh
ranlı safhalar arzediyor. 

Bitarafllklarını 
ilan Eden 
Devletler 

Sofya, 16 (A. A.) - Nazırlar Mec
lisi, dünakşamki toplantısında, aşa_ 
ğıdaki bitaraflık deklarasyonunu 
yapmağa karar vermiştir: 

"Hudus bulan enternasyonal va
ziyet ve hadiselerin inkişafı karşı
sında, Bulgaristan, sulh siyasetini 
takip ederek, bitaraf k~lac::ı.ktır.,, 

Afganistan · bitaraf kalıyor 
Kabil, 16 (A.A.) - Afganistan, bu

günkü Avrupa anlaşmazlığı karşısın
da bitaraflığını ilan etmiş ve bu ka
rar Kabildeki diplomatik heyetlere 
resmen bildirilmiştir. 

Atina Elçimiz 
ltimatnamesini Verdi 

Atina, 16 (A.A.) - Yeni Türkiye 
sefiri ile yeni Macaristan sefiri dün 
miitaq merasimle hükümdara itimat
llAmP.lPrini takdim etmişlerdir. 

·~ 

..ıe . 
ŞARK CEPHESiNDE: Polonya piyaJeleTi, Alman motörlü 

kıtaatın~ karşı, cephede, mukavemete çalışıyorlar 

• 
3 

ff"ifK 
(Pozen) Şehrine 
Ait Bir Hatıra 

Yazan: B. FELEK 

9 27 baharında Polonyada idim. 
O sıralarda tertip edilmiş o. 

lan Almanların Pozen \·e Lehlile
rin Poznan dedikleri chirdeki serg~
) e davetli Türk gazetecisi olarak gi. 
diyordum. Polonyamn diğer tarafl~
rmda Türkiycden gelen dört beş ki
siJik he:retimize kar"• gösterilen tc. '< • ~ 

zahürlerden bahsedecek değilim. 
S~rgiyi ziyaret ıçın gittiğimiz 

(Poznan) şehrinin eşraf mdan bir zat 
- ismini yaznuyorum, belki adamın 
ailesine zararı dokunur • bizi şehrin 
50 - 60 kilometre dışındaki çütliğine 
davet etti. Akşam üzeri hareket etti. 
ğimiz Poznan şehrinden bir saatten 
fazla süren bir uzaklıktaki çiftliğe 

gece vardık n geceyi çiftliğin kona
ğında geçirdik. 

Aile, zengin bir kntolik ailesi idi. 

AMERİKA 

. Devletlerinin 
r 

Hazırlıkları 
~ 

Cenubi Amerika. 
Devletleri Müşterek 

Hareket Edecekler 

Alman Denizaltıları 
3 lngiliz ve 1 Belçika 
Gemisini Batırdılar 

Üç giizcl kn:ı, bir de \'ardakosta e~i 
\'ardı. Kızlar gibi anaları ve babalan 
da hiilbiil gibi fransızca konuşuyor
lardı. Aile Alman tazyikı altında bu
lunmuş olm;lsına rağmen katolikliğe 

sadakatini \"e Fransaye ,.e Fransız 

kiiltiirüne olan t~veccilh ve bağlılı
ğını muhafaza etmiş idi. Bizi son de~ 
rece i~·i ağırladılar. Ertesi günü mii
kemmel bir malikane olan çiftliği 

yayan dolaşılamıyacak derecede bii· 
yük olduğu için • araba ile gezdik. 
İ<:iınizde - heyetimizin tabit reisi te
lakki ettiğimiz - ziraat mütehassıs
larından merhum Hasip Bey avcı idi. 
Araba ile geçtiğimiz yerle.de sülii.n
lcr iirkmcden geziyordu. Hasip Bey 
merhum: 

- Ben böyle avcılığı ~evmcnı. 

Bunlar sülün mü, tavuk mu? diye de 
latife etmişti. 

Çiftliğin muhtelif ~·erleri arasında 
malikane sahibi bize cesim bir pata. 
tes tarlası gösterdi: 

Nevyork 16 (A.A.)- Panama kon
feransında Amerika Birleşik devlet-
, -·-· .. . ., . ..,... 

riciye Nazır muavini Summer Vel
les'i11 riyasetinde hareket etmiştir. 

Panamerikan konferansı 23 eylfıl
de mesaisine başlıyacaıktır. Velles, 
hareketinden evvel beyanatta bulu
narak konferansın bilhassa ticaretin 
harp zararlarından korunması mese
lesini tetkik edeceğini söylemiştir. 
Harp dolayısile ticaret tamamile dur: 
mak tehlikesine maruzdur. 

Lindberg, bütün Amerikada radyo 

ile neşredilen bir nutukta Amerikan 

milletinden Avrupa harbine sürük

lenmemesi ve bunun için esliha üze. 

rine konulmakta olan ambargoyu 
kaldırmamasını istemiştir. 

Herbert Hoover, bütün bitaraf 
memleketlerde bir komisyon ihdası 

teklüinde bulunmuştur. Bu komis~ 
yanlar, sivil ahaliyi müteessir eden 
askeri harekatı müşahede etmek ve 
bu husus hakkınd3.lapor vermek va
zifesile mükellef olacaktır. 

* Buenos - Aires, 16 (A.A.) = Ar-
jantin hükfuneti tebliğ ediyor: 

Arjantin, Brezilya ~ Uruguay fi
loları bitaraflık kaidelerini ihlal te
şebbüslerine mani olmak için müşte. 
reken harekete geçeceklerdir. 

I,oııdra, 16 (Hususi) - Alman denizaltıları dün 
yeniden bir Belçika ve bir Ingiliz şileb.ni ve bir de 
lnı;ı:iliz balıkc1 !!emisini batırmıştır. 

Alex vo.n Opstal isminde olan Belçika t icaret ge-
misi dün gec(• Manş denizinde batırılmı~tır. Batan 
geminin mürettebatı Yunan ball'dıra~ı Atlantikos 
va~uru tarafından kurtarılmıştır. 

Bel~ikalı geminin mürettebatından 6 kişi ağır,su. 
rette yaralanmıştır. Bunlar, derhal hastahanelere 
nakledilmişlerdir. Alex van Opstal'in çsrkçıla!"ından 
Alfred Thorne. şu beyanatta bulunmuştur: 
"- lçimi.zden kimse, tahte1bahiri görıne<li. Müthiş 

bir infilak sesi duyduğum zaman makine d~l!'csinde 
bulunı.•yordum. Jnfilakı müteakıp derhal zulm-?t için. 
de kalC:ık. Bir çok patlamalar oldu. Geminin iki par
ça olnıuş olduğunu gördük. Gemide 7 yolcu vardı. 
Deniz sakindi. Tahlisiye sandallarını indirdik. At. 
lant~kos vapuru bizi toplayıp aldı. Bu geminin kap
tanı, Alman tahtelbahirini görmüş old~gıınu sôyledi. 
Bütün malımızı kaybettik. Alex van Ppstal, Nev
yorktan Anverse dönüyordu.,, 

"Fanad - Head,, ismindeki 5200 tonluk fogiliz şile. 
bi de, bir Alman tahtelbahiri tarafından hatırılmı~
tır. Harbin başlangıcındanberi ilk deia olarak bir 
lngillz balıkçı gemisi batırılmıştır. ''Davara,, isırunde 
291 ton Jıa~minde olan bu geminin p~troııu ile mü. 
rettebatını teşkil eden 11 kişi denize bir sandal in
direrek y&rıın saat kadar top ateşi altı:ıda kaldıkları 
halde uzaklaşmıya muvaffak olmuşlardır. Kurtulan-. . 
lar arkalarından 35 kere topla ateş edildi~inı beyan 
etmişlerdir. 

Bundan başka, İngiliz. Amerikan Cheyenne sarnıç 
gemisi bir denizaltı tarafından batırılmıştır. Geminin 
mürettebat:, ldabakkc Norveç gemisi tarc:ıfından kur. 
tarılmıştır. 

Stokholmdcn bildirildiğine göre, 0.;lonun denizci 
mahafilinde bahri ticaret ve münakalatın pc·k yakın
da hemen hemen normal bir suret te inki~af ede~ği. 
ne intizar olunmaktadır. 

Nevyorktan bildirildiğine göre, Amerik::ı deniz si
gortalı:ın kumpanyaları, ltalyan gemileri ta ra fından 
naklolumm yükleri harp tehlikelerine ko.r§ı sigarı a 
ehniye muvafakat etmişlerdir. 

* lstihharat nezareti bildiriyor: 

4 cylwdE> Kiel üzerine yapılan akına iştirak ed-en 

Jngiliz filo~u zabitlerinden pilot L. H. Edvards ile ça
vuş Boole ve mürettebattan bir kişi ı·esınen kayıp 
göst<.>rilmektt:dir. 

l\fatbua• cemiyeti Zeesen'deki Alman radyosunun 
bu saban bey<ınatını neşrettiği tayyarecılerin bu üç 
kişi olduğunu bildirmektedir. 

Diğeı cihetten istihbarat nezareti harbiy~ ne1::ıre
tinin tebliğine atfen mecar in 6 eylül tarihli emirna. 
mesi mucibince müsaadename almadan Çin, Japon
ya ve bitaraf kaldıkları müddetçe ltaly.>, Sbvakya, 

Rüte•1ya, Hollanda, Belçika, LüksemburJ, Danimar
ka, Isviçre, Mc:caristan, Yugoslavya, Ispuny a, Danzig, 

Bulgaristan, Tapland,Vatikon, Polonya Romanya T iir 

kiye. Yunanistan, Portekiz, Isveç, Norveç, Sovyetler 
Birliği, Baltık devletlerine ve zikrcclile!'l d<!vbtlere 

bağlı biitün memleketlere posta il~ eşya ve yiyecek 
göndermenin memnu olduğunu bildirmektedir. 

• 
l'~apoli. lCi (A.A.) - Nevyorktan hareket etmiş o-

lan Conte dl Savoja adındaki ltalyan transatlanti~1 
Ceneveden l:un:ya gelmiştir. Vapurda 800 yolcu var
dır. 

H A D i S. E L E R i N . i Ç Y Uz U 

• 

Her Hitler cephede dolaştığı halde geçen perşem
be günü öğleden sonra Berline dönerek en yakın 
arkadaşlarile görüştü. Bitleri tafıyan tayyareye, 
16 avcı tayyareıi relakat ederek her akın ihtima
line karşı himaye etmekte idi. 
Koı:ıferansta konu,ulan mevzu'; Alman halkı ara-
11ında görülen ve gittikçe arttığı şezilen huzur· 

~ suzluktu. 
Gerçi Almanyada, henüz rejim aleyhinde hiçbir 
nümayi1 rJukubulmamışhr. Fakat Hitler ile arka
daşları aleyhindeki muhale/etin ciddiyet kazan
dığı hisıolunmaktadır. .. . ---
Almanya Hariciye Nazırı Ribbentrop, Sinyor Musso
Jini ile yeniden temas etmek istemiş ise de ancak Kont 
Ciano ile yirmi dakika görüşebilmiştir. GörüŞmeyi sU
ki'it takip etti~i kin bir netice vernıedii!i anlasılmakta. 
dır. 

,111 

• 

• 

• 

Diğer taraftan ltalya ile Franaa arasındaki mü
nasebetleri düzeltmek için müzakereler devam 
etmektedir. Yakında bu müzakerelerin daha müs
bet bir mahiyet alması beklenmektedir. 

*' 
İtalyan halkının bilhassa harbe girmemek lehinde ol-

malarına ınebni İtalya hiikumetinin de Alman hedef

leri için harbe girmemeyi tercih ettiği tavazzuh et
mekte, bu da Roma ile Bedin arasında eski hararetli 
temasm soğumasına sebep olmaktadır. 

• Almanyanın Belçika bitaraflığını bu defa da ih-
lôl etmeıi ihtimali, Belçikada birtakım endişeler 
uyandırmı,tır. Almanyanın, Belçikadan hava 
kuvvetleri için mürur hakkı iatemeai ve bu talebi 
bir ültimatomla takviye etmesi beklenmektedir. 
O zaman gtzTp cephesinde vaziyetin bambaşka bir 
mahiyet alacağ: şüphesiz sayılmaktadır. 

1 

- BakınlZ! Bu tarla çiftlikteki av 
ha\'yanları, yani karacalar içindir. 
Bunlar istedikleri 7t'man gelip bun
lardan yerl~r .. dedi. Ve ilave etti: 
Çiftlikte harpten e\'vel 84 kllı'8ca 

vardı. Harp esnasında Alınan asker
ll'rİ bunların :'.'·+:misini vurdular. 
Şimdi altmış kadarıhr. 

Bu 'lÖze o 7.amnn şasm. tm. Rizdeki 
ci{tliklcrle hu Polonn <:İftliği ara
snda ne kadar lehimize bir mukaye
se ~·apsam yine av hayvanlarına ye. 
dirccek ı>atates tarlası olduğunu dü
c:ünnıl'ğc imkan -,·oktu. f~te hu sebep
le halii unutmadığım hu çiftliği şim
di g(;ziimiin öniine ıretiriyonım. aca
ba hu aile nerede? Ve acaba Alman. 
lar Leh karacalarından kaç tanesini 
daha avladılar? 

İç Piyasa Normal 
Bir Hale Geldi 
Ankara, 16 (TAN) -- Geçen har

talarda iç piyasada bazı ıhtlkar ' ha. 
reketleri görülmüş ve bazı eşya fi
yatlarında yersiz ve scbepsi?. bir 
yükselme göze çarpmıştı. 

Başvekaletin neşrettiği tebliğde i. 
~aret edildiği veçhile. memlek~tiıniz
de en az bir senelik ihtiya~tan fazla 
iaşe maddeleri bulunmaktadır. Diğer 

taraftan zaruri maddelerin hemen 
kaffesinin ya ihracı men veya lisan
sa ta'bi tutulmuştur. 

Bundan başka yine Başvekilimizin 

Büyük Millet Meclisinde ifade bu. 

yurdukları üzere. ticaret vekaleti ih

tikara teşebbüs edecekler hakkında 

şiddetli surette takibata g<?çmek i

çin hazırladığı kanun projelerini baş

vekalete arz ve takdim etmiştir. 

Öğrendiğime göre, bazı madde
lerde vaki fiyat yükselmesi gerilemiş 

ı ve piyasa durgun bir hal almıştır. A
, Iakalılar bu durgunlugu normal te!ak 
ki etmektedirler. 

Malatyada Tütün ve Sigara 
Fabrikası Açılmıyor 

Ankara, 16 (TAN) - Malatyada 
bir tütün ve sigara fabrikası açıla
cağına dair bazı gazetelerde çıkan 
haber hakkında alakalı daire nezdin
de yaptığımız tahkikat neticesinde 
bunun doğru olmadığını öğrendik. 

Bu haberin burada mevcut depo
nun genişletilmesi için yapılan faa
liyetten çrktığı anla~ılmaktadır. 



Bu Yıl Mekteplerde 
DerSler Oğleye 

Kadar Okutulacak 
1 

Bu Esasa G öre Maari f V e k a letince 

Yeni Ders Cetvelleri V ilayet le r e 

Hazırlanan 

Gönderildi 

Ankara, 16 (TAN) - Maarif şu
rasınca verilen karar mucibince bu 
yıl mekteplerde tedrisatın öğleye ka
dar yapılması ve öğleden sonra mek
teplerde müzakere usulünün tatbiki 
kararlaştırılmıştır. Maarif Vekaleti 
yeni esaslara göre mekteplerin ders
lere başlama ve bitirme saatlerini 
gösteren birer cetvel yapmış ve bu. 
nu bütün vilayetlere göndermiştir. 

Yeni cetvelde çifte tcd•is::ıt yapan 
mekteplere ayrı bir kısım ilave edil
diğine göre, bu yıl çifte tedrisat ya
pılmıyacağı hakkındaki haberler de 
bu suretle esasından tekzip edilmiş 
olmaktadır. 

Vekaletin yeni yaptığı cetvele gö

re, eylıllün 25 inci günü mekteplerin 

açılmasından itibaren tek tedrisatlı 

orta mektepler ve liseler talebesi sa

bah saat 8 de birinci derse girecek

lerdir. 45 şer dakikalık beş ders 13 te 
nihayet bulacaktır. t;umartesi günle. 
ri üç ders okutulacaktır. 

Çifte tedrisat yapan mekteplerde 
sabah grupları 7,40 da mektebe gele
cekler ve beş dersi 12.15 te bitirecek
lerdir. Öğleden sonraki gruplar beş 
dersi 12,30 dan 17 .05 e kadar oku. 
yacaklardır. Cumartesi günleri birin. 
ci grupların dersleri 7.40 dan 10.15 e 
ikinci grupların da 10.05 den 13 e 
kadar devam edecekti<. 

Yatılı mektepler için tamamile ay. 
n bir vakit cetveli hazırlanmıştır. 

Maarü Vekaletinin vakit cetvelinin 
tatbiki şekillerini tayin eden emirna-

mesinde şu yeni ve mühim hususlar 
da vardır: 

Haftada iki gün fizik, kimya, bi
yoloji, matematik derslerinden ikisL 
ne mahsus ol.ll'\ak şartile liselerin i. 
kinci ve üçüncü sınıflarında ilk iki 
ders, talebeyi devamlı vakte alıştır
mak, tatbikatla dersi birleştirmek 
maksadile teneffüse çıkılmadan ay
ni muallim tarafından verilecektir. 

Çifte tedrisat yapan mekteplerde 
talebe mektep müdürü tarafından, 

oturdukları semtlere ve hususi vazi
yetlerine göre öğleden evvel veya 
sonraki derslere ayrılacaklardır. 

Spor ve gençlik bayra:m. geçit res
mine hazırlık, sıhhat cüzdanı doldur_ 
mak ve sair buna benzer sebenlerle 
talebe derslerinden alınmıyac~la:c. 
dır. 

Öğleden sonraki çalışma saatleri 
saat 14.30 dan 16 ya kadar devam e
decektir. Çalışmalar, derslerde oldu
ğu gibi, tam bir intizgmla geçecektir. 
Öğleden sonra devam mecburidir. 
Müdürün veli ile temasından sonra 
dışarda çalışacak talebeye müsaade 
edilecektir. 

Öğleden sonraki çal!şmalarda nö
betçi mua11imler talebe çalışmasına 

nezaret ve yardım eder.eklerdir. 
Üçüncü teneffüslerden sonra tale

be kahvaltı yapacak, yatılı mektep. 
lerde (incir, üzüm, ceviz, fındık .. gi
bi) çerezler verilecektir. Bu mektep
lerde sabah kahvaltılarının eskilerin
den daha besleyici olması bilhassa 
emredilmi§'tir. 

SPOR: 
-----· 

Şişli • Pera 
2,. 2 Berabere 

Kaid dar 
.. Gece maçlarının son karşııaşması 

dun akşam Pera - Şişli arasında 'l'::ık. 
sim stadında yapıldı. Her iki takım 
sahaya tam kadrolarile çıktılar. Ha. 
kem Tarık Özerengin idi. Oyun cok 
seri başladı. Peralılar derhal haki~i
yeti ele aldılar. Fakat bu hakimiyete 
rağmen, bir türlü gol kaydedemedi
l~r. Bir kaç· dakika sonra Şişli ilk go. 
lu yaptı. Bunu iki dakika sonra da 
Peralıların attığı gol takip etti. 

Bu suretle birinci dev:-e ı - 1 be
raberlikle bitti. 

İkinci devre yine süratle basladı. 
Peralılar bir müddet sonra bi~ gol 
yaptılarsa da 23 üncü dakikada Şişli 
takımı yine beraberliği •.emine mu. 
vaffak oldu ve maç ta 2 - 2 beraber
likle neticelendi. 

FUTBOL: Şeref stadında bugün 
Galatasaray - Beşiktaş karşılaşa::ak, 
her iki takım karşılıklı olarak tam 

kadrolarile yer alacaklardır. 

GÜREŞ: Taksim stadında mühim 

profesyonel güreşler yapılacak, ge

ç~n hafta Alman Villi Marn'ın itira., 
zıle yarıda kalan Tekirdağlı Hüse

yin - Villi Marn güre:şi tekrarlana -
caktır. 

Diğer güreşler de Hüseyin Tafa. 
ri ile Mülayim, Dinarlı Mehmetle 
Stralugof, Molla Mehmetle Sko
viç karşılaşacaklardır. 

FENER STADINDA: Fenerbahçe 

stadında sarı lacivertliler gelecek 

hafta yapacakları Fenerbahce - Ga. 
latasaray Tan kupası macla~ına ha
zırlık olmak üzere Şişli ile bir ekzer. 

sis maçı yapacaklar, diğer bir takım 
da İstanbulspor ile karşılaşacaktır-

Mevlut Cemiyeti 

TAN =-===================== 17. 9. 939 

Muallim Muavinliği 

Yapabilecekler 
Üniversite Edebiyat Fakültesinde yapı. 

lan ortamektep muallim muavinhği imti
hanlarında muvaffak olanların listeleri dün 
Maarif Vekaletine bildirilmiştir. 

Türkçe imtihanında muvaffak olanlar: 

Sadıkzade Mustafanın 
MEVLODU 

Hazin ölilmile pek genç yaşında ebe
diyete intikal eden merhumun aziz ruhuna 
ithaf edilmek üzere ayın on sekizine mü
sadit pazartesi günü öğle namazını m ü
teakip İstanbul Yeni Camiinde senei dev
riyei vefat mevlı'ldu okunacaktır. Arzu e
denlerin bu dini merasime iştirak bu
yurmalarını rica ederiz. Merhumun alleal 

Mualla Özdamar, Mithat Sertoilu , Salih 
Zeki Sözer, Tevhide Zaim, Zekai Soyer, 
Cahide Tümer, Necmettin Özniğbol, Kad-
ri Kiper, Raci Keten, Nihal Dikmen, Ci- # BUGÜN 
hat Gökçek, Oğuz Tansel, Fahri 'Raykal. I Görülecek en güzel film 
Lfitfi Güng"ör, Adnan Günesin, Melahat CHARLES BOYER 'in 
Aysel, Yusuf Mertcan, Abidin Kısakürek, 1 
Vahdet Gür, Hakkı Talas, 

1 
PIERRE • RICHARD 

Fransızcadan muvaffak olanlar: İsmail 
Edip, Safiyüddin Erserin, Hiristaki M. Vi LLM ile berabe r oynadığı 
Selver, Avni kömürcü oğlu. Salih Özarak, ve bu hafta 
Melek İnsel, Bülent köprülii., Selman, Na
il, Jozef, Adile Arsal, Şabuh, Reştan , Mü_ 
nevver, Kadri, Melek, Talha Selmadır. 

Almancadan. Necip Gençoğlu, Halide 
Tur~an, İsmail Duygu, Münevver Ansal, 
Adile Arsal, 

İngilizceden: İbrahim Ersen: Fatma Fe
ride, Sabri Feşel. Süheyla Berker, Mihri
zafer Köstem. Beraet Zavil, Rifat \tamer, 
Feridun Özgör, Selma Topçubaşr, Ömer 
Hilmi Mart. 

Tarih ve Coğrafyadan: Kazım Ö::balin. 
Ali Bostanoilu. Cahide Arcan, Şevk,.t Öz
gör, Neriman Alisbah muvaffak olrnn~lar
dır. Bunlar bu ay içinde muhtelif viHiy~tler 
deki münhal muallimliklere tayin edilecek
lerdir. 

SÜMER 
SI NEMASININ 

Kemali muvaffaklyetle gösterdl!ll 

ATMACAI 
Filmidir. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 
'z matineler , 

• 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tilrkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19,74 m.. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,'10 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 17. 9. 1939 

12,30 Proıram ve memleket sa'lt ayarı, 
12,35 Türk müziği (Halk musikisi) 13 Mem 
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha 
berleri, 13.15 Müzik (Küçük orkestra) Şef 
Necip Aşkın, 1 - Rich Heub.ırger 

$ark'da isimli sitten Çeşme de parçası, 2 
Moszko'Vski - İspanyol dansları. 3 
Theo Rupperecht - Marş, 4 - Alois Pa 
chemeıc - Valıı Triste (Hazin Vals) 
5 - Franz Lehar - Liiksenburg Kontu o 
peretinden potpuri, 6 - Beethoven - Me 
nüet - Sol major, 7 - Gustav Lindner 
Bag"atelle 8 - oııef Gung'l - Okyanoı 
denizinde hülya - Vals. 14.15 - 14.30 
Müzik (Dans müziği) . 

18,30 Program ve memleket saat ayarı 
18,35 Müzik (Pazar çayr Pi.) 19.0S Çocuk 
saati, 19,35 Türk müziii (Fasıl heyeti) 
20,10 Müzik (Dans müziği Pl.) 20,'30 Mem 
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha 
beri eri. 20,45 Türk müziği: Okuyanlar 
Melek Tokgöz. Mustafa Çailar. Çalanlar , ' ı Refik Fersan, Kemal Niyazi Seyhun, Cev 

Meşhur Fernandel 'in ' d~t Çafıa, Zühdü BardakoğJu, ı - Artaki 

, 
TAKSİM 

SINEMASININ 
22 Eylül Cuma 

Matinelerinden itibaren göstere
ceği ve 

Ses Kraliçesi 

Ommü Gülsüm 'ün 
Kıvrak.Lahuti ve Hazin sesiyle 

UMID SARKISI 
( Neşidei Emel } 

Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

Beş Kuruşla 

DevriCilem 
Filmini görmek için 

L A L E 
Sinemasına 

gelecek olanlar mutlaka Gaz 
Maskeleri almalıdırlar. Çünkü: 

Fazla gülmekten rahatsız olma. 
mak için maske lazımdır. 

Buıün saat 11 ve 1 de Halk hissi, içtimai filminde İstanbul 1 

sayın halkını teshir edecektir. matineleri 'z , , ______ , 

nıhavent şarkı - Koklasam saçlarını, 2 
Faiz Kapancı - Nihavent şarkı - Ge 
güzelim Çamlıcaya, 3 - Uşşak türkü 
Yürü dilber yürii, 4 - Uşşak türkü - A 
man da Cevriyem aman, S - Hızırağa 
Hicaz karabatak peşrevi, 6 - Şevki Bey 
- Hicaz şarkı - Sen bu yerden gideli ey 
saçı zer, 7 - Hicaz koşma - Ebrulerin 
zahmı nihandır, 8 - Rifat Bey - Hicaz 
şarkı, - Sislendi hava tarfı çemenzarı nem 
aldı, 9 - Faiz Bey - Hicaz şarkı - Ateş· 
suzanı firkat, 10 - Nedim Bey - Hicaz 
şarkı - Yüceldikçe yüceldi. 21.30 Müzik 
(Riyaseticümhur bandosu) Sef İhsan Kün 
çer. 1 - J. P. Sousa - Marş. 2 - Vald
teufel - out en roıe - Vals, 3 - R, Vac 
ner - Le vaisseau Fantome - Uvertürü, 
4 - G. Bizet -2. Suite Arleıienne. No, 1, 
Prelude No, 2, İntermezzo, No, 3 ~enuet, 
No, 4, Farandole. 22,20 Müzik (Cazband 
Pi.) 22,45 - 23 Son ajans haberleri ve 
yarmki program. 

BORSA Hususi idarelerin 

Teşkilat Kadroları 

Belediye Otobüs 

Almıya Hazırlanıyor 
Ankara, 16 (TAN) - Dahiliye Ve- Tramvay işletmesi tarafından oto. 

bU.s mUbayıu:.31 ıısuı ~l:l.t.u.'l.cıL ....... ~·" 

Geçenlerde vefat e1en Süleyma.ni
ye camii başmüezzini alaturka musi
k: üstatlarından Yenibahçeli Hafız 

Eemalin ruhu için önümüzdeki per-
ıj'"".&..l.CU""' tOllb."J-tJıı•••• J - ... ~ ........... ~ ......... -'" .. . .. ------

#B .... k b~uMhafta SAR.AY Sinemasında \ 
uyu ır acera Filmi ... Cenubı Denizlef.'in unutulmaz dekorları 

r 16 - 9 • 939 

çagı .n 

kaleti, yeni barem kanununa göre 1 name bitmiştir. Şimdilik 40 otobüs a- Süleymaniye camiinde mevltit oku.: 
nacaktır. Bu mevlut cemiyetine ls. 
tanbuldaki bütün okuyucular iştirak 
e-deceklerdir. 

arasınaa geçen nı:s:sı ve mue:s::.ır o ı: a:ı11.. ~ .. l.-ı:u~c~•·· · 

MERCAN ADASI 
JEAN MARTET'in Romanı .. Baş rollerde: 

JEAN GABiN - MICHELE MORGAN 
Bir kadın kalbinde bütün beşeri ihtiraslar ... Aşkı takip eden bir cü

Nevyork -
Parfı -
MU~no -
Cenevre -
Amıterdam -
Berlin -
Brüksel -
Atına -Sotys -
Praı -

TeşrinfSani 939 tarihine kadar hazır- lınacaktır. Şartname bugünlerde mü 

lanarak İcra Vekilleri Heyetine ve- nakasaya konulacaktır. Talip çıkma
rilmesi lazım gelen hususi idarelerin dığı takdirde şimdiye kadar vaki o

teşkilat kadrolarını ne şekilde hazır- lan hususi teklüler tetkik edilerek 

lıyacaklarını vilayetlere bildirmişp makul görüldüğü takdirde teklifleri 

tir. Vekalet bu tebliğiyle bütün vila- yapan firmalardan birisine sipariş e
yetlerin teşkilat kadrolarında yekna· dilecektir. 

saklığı temin gayesini istihdaf et- ::: 

mektedir. Bu tebliğe göre hususi ida .. Pasif Korunma Etrafında 

KAYIP - Nüfus cüzdanımla Fat~b as_ 
kerlik şubesinden 935 te almış olduğum 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisıni çıka
racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Muammer oğlu 327 doğumlu Necdet ARI 

rüm. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

----------------"--------.-.-----.-------.-~ .. -.-----·:::::::::~~ ' 
Madrld -
Varşova -
Budıpe~ -

relerin idare, hesap, nafıa, maarif, Yeni Tedbirler B U G O N .. D eniz muharebelerinde Denizaltı gemilerinin Bükreş -
Belcrad 

ziraat, baytar ve sıhhat kısımlarına 

dahil maaşlı veya daimi ücretli mep 
Pasif korunma talimatnamesile teş 1. p EK s .• nema s 1 n da esrarlı maceralan, Denizaltı gemilerine kuru

lan tuzaklar, ~üthit ve muazzam sahneler. 

DENİZALTI AVCI GEMİSİ 

-
Yokobama -
Stoltholm -

kil edilen yangın söndürme ekipleri. 
murlarının bugünkü derceleri vila- ne tevzi edilmek üzere 70 yangın sön 

Moclc:ova -
ESHAM VE TAllVİLAT 

yetlerin ihtiyaç ve mali vaziyetlerine 

göre yeni baremin derecelerine inti

bak ettirilecektir. 

dürme tulumbası mübayaasına karar 
verilmiştir. Bunun için belediye büt

çesinde 50 bin liralık bir münakale 

Baş rollerde: Georges Bancroft • Nansy Kelly • Richard Green 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri. ••••••••••~ 

Cümhuriyet Merkez Ban. 92.-

Odatn, korucu, bekçi, evrak mü- yapılacaktır. ., 

vezzii, daktilo ve buna benzer diğer ~ G O N B u 
müteferrik ve muvakkat mahiyet YENi NEŞRlY AT : 
arzden hizmetlerde çalışanlar yeni MELEK AŞKA VEDA Baş 

Rollerde 

\.._. _____ ..J 

JOAN CRAWFORD 
MARGARET SULLAVAN 
MELVYN DOUGLAS 

-

Sinemasında 
KARACA DAÖ - Diyarbakır Halkevi 1 

barem kanunu dışında bırakılarak tarafından çıkarılan bu isimli derginin 
teşkilat kadrolarına alınmıyacaktır. 19 uncu sayısı intitar etmiştir. iiıım•• .. ••••••••••••••• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halle nı~tineleri •••••••••••••• •••,-

Zaten tarihte bir dava veya iddia ile ortaya atılıp 
ta ordunun bir kısmına olsun "haklılığını,, kabul et. 
tirmiş kumandanlara kolaylıkla el uzatılamıyacağım 
gösteren misaller çoktu. Hal~uki Mustafa Kemal 
Paşa yalnz orduya değil, milletin ekseriyetine ve he. 
le bütün Auadoluya davasının kıymetini kabul et. 
tirmiş bulunuyordu. Böyle bir vatan fedaisinin ıki 
polis veya jandarma ile tevkü edilebileceğini ummak 
alıklıktan başka ne ile tarif olunabilirdi? 

Ne yazık kı hal ve mevki bu düşüncelerimi Nazır 
Beyefendiye yazmaklığıma müsait değildi. Onun icin 
hissime lıfildm oldum, şu kısa cevabı yazdım; 

Dahiliye Nezaretine 
C: 30 Temmuz 335 şifre: ' 
Evvelce de arzolunduğu üzere mumaileyhima mu· 

kaddema Erzuruma giderek bir daha bu taraflara 
avdet etmemişlerdir efendim. 

Sıva& V alisi 
Reşit 

Bu muhabereler cereyan ederken Damat Ferit Pa. 
şa Paristeydı, glıya "Hukuku Osmaniye,, yi müda. 
faa edecekti. Sulh konferansına verdiği muhtırayı 

-kendine yakışan- gafil bir lisan ile yazını~, daha 
cicğrusu kendilerinden himaye umduğu diplomatla
rın meramın& göre dil kullanmayı, tam bir köle tavrı 
takınmayı becerememiş olduğundan Klemansonun 
istihzalı bir tebliği ile lstanbula iade olunmuştu!.. 

Mustafa Kemal Paşanın - kendi hakkında tevkif 
emri verildiğinden tegafül ederek- ona -yarı müs. 

------~ ......... --..~~·""4i--..:i'h J • erl. 

TEFRI KA No. 25 
kendisine siyaset, kiyaset ve feraset dersi verdiği de 
yine bu sıralarda şayi olmuştu. Erzurumdnn sızıp 
gelen haberlere göre Paşa, İstanbul kabinesinin ser
sem reisine şu ihtarlarda bulunmuş: 

''Millet, çizdiği program dairesinde gtıyet kati ve 
sarih hatvelerle maksadına yürümektedir. Temenni 
olunur ki hükumet te, meşru olan cereyanı milliye 
karşı mi.imarıaatkarlıktan feragatle Kuvayı Mil1iyc
ye istinat ve her türlü teşebbüsatında amali milliye. 
yi rehber ıttlhaz eylesin.,, 

Ferit Paşa ile Yari vefadarı Adil Beyin bu sözlere 
karşı ne cevap verdiklerini bilmiyorum Fakat on, on 
beş gün kadar İstanbuldan kayde değer bir iş'ar ve 
bilhassa Mustafa Kemal Paşanın tevkifi (!) hakkın. 
da ısrar vukua gelmedi. Ancak 16 Ağustosta Adil 
Beyden şöyle bir şifre geldi. • • 

Sıva• Vilayetine 
Erıurumd!l bulunan Mustafa Kemal Pş. ile Rauf 

Beyin oradan Sıvasa gelerek şuradan buradan davet 
olunan bir çok eşhasın iştirakiyle b ir kongre akde
decekleri haber alındığından ve bu teşebbüsün o ha. 

bahisle lazım gelen tedbirlerin alınması Düveli ltila
fiye fevkalade mümessilliklerinden if~.de . olundu. 
ğuna ve asayişi muhtel mmtakaların duvelı müşa
rünileyha tarafından işgal edile<:eği de mütareke ah 
kamı :ktızasından bulunduğuna binaen maazallahÜ 
taala böyle bir felakete mahal kalmamak üzere cra. 
da kongre açılmasına zinhar mahal verilmemesi 
ehemmiyetle tavsiye olunur. 

Dahiliye Nazın 
Adil 

Nazır Bey, bu sefer nasıl oldu ise za 
. . .. ,. d Ç" • manında 

haberler almış gorunuyor u . unkü Sıvasta b. k 
grenin açılması kati surette takarrür etm· ır 0~-

T 1. B · ış ve Mı-
ralay Ibrahim a ı eyın nezareti altında 1 . . R . B nazır ıkla-
ra da girişilmıştı. asım ey, beledi reis ve müftü 
birlikte, yataklar, yorganlar, karyohlar h 

1 ıkl talı , sa an ar, 
tencereler, kaş ar ça ar, tedarik ed· d 

d kl · ıyor u Kon-
greye iştirakle e~e ennd her türlü ihtiyaçlar~tıı te. 
mine hararet e ça ışıyor u. Sıvas kol d 

· l or usu kuman. 
danlığına tayın o unarak o sırada h .. . 

l ,,,_ tt' B enuz gelmış olan 
Hüseyin Sa ana ın ey de bu gayr tl . 

du. Ben - tahriri bir vesikaya imza koymamak şar· 
tile - idadi mektebinin kongre heyetine tahsisini 
kabııl etıruştim, toplanan eşya ile mektebin bu iş için 
hazırlanmasına göz yumuyordum. 

Bıı vaziyette nazırın telgrafını nlmca avutma 
siyasetine baş vurmak zorunda kaldım. Şö7le bir ce. 
vap verdim: 

Dahiliye N ezaretimı 
C: 16 Ağustos: Şifre: 
Sıvasta bir kongre akdi rivayeti Mu!!bfa Kemal 

Paşanın ö.aha Arnasyada bulunduğu sıralarda etrafa 
yayılmış olmakla beraber henüz içtima halinde bu
lunduğu mervi bulu'1.an Erzurum kongresinden son
ra burada ikinci bir kongre akdine kati surette karar 
verildiği ve hatta Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşla· 
rının Sıvasn gelmek tasavvurunda butunduklan işi. 
tilnıiş değildir. Şayet böyle bir tasavvur ve karar. 
dan agah olur isem derhal makamı dev1etlerir.i haber 
dar etmekHğim tabiidir, efendim. 

11 Ağudoı 335 
Vali 
Re1it 

Dahiliye Nazırı benim bu telgrafıma şu karşılığı 
verdi: 

Sıvcu V lltiyetine 
C: 11 Ağustos: Şifre: 
Şuradan buradan oraya murahhas gelecek olur

sa içtimalarına zinhar meydan verilmiyerek hepsinin 
memleketlerine izamları dirayeti müsellemeı aliyele
rinden muntazardır. ulunduruyor ve ica de~ kontrol al-

-------------~----~------_(jlleJz.amLYBrl.~~ 
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TA N 
A B O N E. BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 Ki'! 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1600 • 
400 • S Ay 800 • 
1!50 " 1 Ay 300 • 

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

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi 111.zırndır. 

~ ~ : iMi~ lııııııllıııı6ıııılıııııılııııııııılıııılıılılıım 
İhtikCira 
Karşı Ahnan 
Tedbirler 

• 
Yazan: Naci SADULLAH 

B u harbin umumileşmemesi, 

mevzii kalması, hatta bir an 
evvel bitmesi, her milletin, ve her 
milleti idare edenlerin müşterek te
mennisi olmakla beraber, milli em· 
niyetlerini en feci ihtimallere göre 
hazırlanmakta gören milletler, 1914 -
1918 harbinin büyük ve acı tecrübe. 
(erinden alınan derslere dört elle sa-
rılmaktadırlar. - -•-

Yeni harbin, iki taraftan birini, or· 
duların cephelerde kazanacakları 
küçük veya büyük, tedrici veya ani 
muvaffakiyetlerle değil, dayanma 
kudretlerinin çokluğu veya azlığı ile 
bir nihai zafere veya bir nihai inhi· 
zama uğratabileceği düşünülünce, 

1914 - 1918 harbinden alman dersler. 
den bilhassa biri, • yani "milli bün· 
yenin ihtikarla tahribine imkan ver
dirmemek'' lüzumunu izah dersi • 
büyük ve hayati bir ehemmiyet ka
zanıyor. 

Yalnız Fransa, İngiltere, Lehistan, 
Almanya, Japonya, Çin gibi harbe 
tutuşmuş memleketlerde değil, Ro· 
manya, Yugoslavya, Rusya, Belçika, 
İtalya, Holanda gibi harp sahalarına 
yakın memleketJerde de değil; Ame
rika ~i'Qi, bir iktısadi hürriyet mem
leketinde, Cenubi Amerika hüku
metlerinde, hatta, harbe hiç girme· 
meleri ihtimali yüzde yüz olan İs· 
kandinavya krallıklarında dahi, hiç· 
bir ihtikar temayülüne imkan ver
miyecek tedbirler, çoktanberi alın. 
ınış bulunuyor. 

Bu hakikati en iyi idrak eden dev
letlerin başında, 914 • 918 harbinde, 
ihtikardan çok zarar görmüş bir 
milleti idare eden Türk Cümhuriyeti 
bulunduğu şüphesizdir. 

Hükfunetin aldığı güzel kararların, 
tatbikat sahasına tamamile girdiği 

anda, bu kötü hareketlere kati su· 
rette nihayet verileceğine inanmak 
lazımdır. 

İhtikarı, bizi ezecek hale gelmesi· 
ne meydan bırakmadan ezmek, ha. 
yati davanuzdır. Muhtekir, kendisine 
karşı merhametli davranamıyacağı. 

mız yegane düşmandır. Ve bazı fiat
ların asayişinde göze çarpan ufak te
fek bozukluklar, bizi, bu düşmana 
karşı daha şiddetli davranınıya çağı. 
nyor. Harbiumumide, şampanya şi_ 

şeleri gibi pathyan muhtekir kahka
halannm akisleri hala kulaklarımız. 
da. Bu baykuş kahkahalarının acısını 
bir daha tatmak istemediğimiz için
dir ki, bugünlerde dinleıniye muh. 
taç olduğu.muz konserin adı şu4ur: 

"- Muhtekir hıçkırığı!'' 

Başvekil, lzmir 
Heyetile Görüştü 

Ankara, 16 (Tfu.~) _ !zmirden 
gelen ihracatçı tacirlerimiz Ticaret 
Vekaletinde Vekil Cezmi Erçinin re_ 
isliğinde içtimalara c!evam etmekte
dirler. Harp riski kredinin kolaylaş
tırılması ve takas surctile yapılan ih
racatın hali hazır buhran şartlarına 
uyacak şekilde kalaylıklar temiııi 
mevzuu üzerinde kararlar alınmıştır. 
Başvekilimiz, bugün tııdrleri kabul 
ederek kendileri ile ayni mevzu üze
rinde temasta bulunmuştur. 

-----oı---

Boluda Bir Saat Süren 
Bir Yangın 

Bolu, 16 (A.A.) - Dün gece 22.30 
da çarşıda bir tuhafiye mağazasında 
çıkan yangın bir saat devam etmiş 
ve biri eczahane olmak üzer~ beş ma 
ğaza yanmıştır. Zarar ve ziyan he
nüz tesbit edilememiştir. 

T ·A N 

1

_rHJ &f?lr &lMU~ .~~~&rHJ&~~~'!J 

Napolyon~a Cevabım 
Müteveffa haşmetlu, 

Şu sırada, bilmem farkında 
mısınız, posta idarelerine kar bı. 
rakmıyan pulsuz ve taahhütsüz 
mektuplar pek çoğaldı. Henderso
nun getirip götürdüklerini, tayya. 
relerden dökülenleri, ölüye diriye 
veya ölüden diriden gazetelerde çı
kanları hesaba katarsam dünyanın, 
sinir harbi tesirile bir muhabere 
çılgınlığı geçirdiğine hükmedece
ğim geliyor. Bu sağnak arasında, 
bir makama hitaben Bayan Sabi
ha Zekeriya kaleminden çıkmış, 

güzel üsluplü, samimi ve hikmeta. 
miz olan senin mektubunu da gör
düm; zaten bekliyordum.İlk düşün. 
cem şu oldu: "Koca Napolyon, 
Havva cinsine karşı duyduğu yü
rek yufkahğından kurtulamamış o
lacak ki, hala bu cinsin sözüne u
yuyor ve peşinde .fÜrüyor!H 

Ben, kadın yüzünden yeryüzün. 
de senin başına gelen sergi.izeştler
den birine uğrasa idim gökyüzün. 
de meclisime "gılman,, taüesin
den gayrisini sokmaz, cinsiyetleri 
olmıyan melekler\:. bile kadına 

müşabehetlerinden şüphelenerek 

yüzlerine bakmazdım. Hele düşün, 
daha yaşadığın sırada bir Jozefin
den ne ihan.etler görmüş, ölümün
den sonra bir Mari Luizin ne şeref. 
siz hareketlerine uğramış, ya o çir
kin, mendebur Madam dö Stal'in 
en şevketli zamanında ne iğneli ve 
acı hücumlarına maruz kalmıştın! 

Ne ise, şimdi bu gibi hususi ma. 
hiyetteki kabahat ve kusurlarını 

yüz.üne -vurmc.nın vakti değil0 :sa

dede geleJ4m: tamanc. Napolyon
larını da Sent Elen ile korkutmı
ya yelteniyorsun; belli ki senin 
dünyadan haberin yok; fakat kıy. 
metli bir sosyolog olan katiben de 
mi daha dünkü vakalardan malu. 
matsız? Geçen defa Büyült Harbi 
çıkaran ve milyonlarca insanın 

mahvına sebep olan Kayzerin ıa. 
tif Holanda ormanları içinde, peri 
sarayları gibi bir şatoya kurulup, 
ahir ömrünü, beşeriyete büyük hiz
metleri dokunmuş, insanlığın min
net ve takdirini ka.zanmış bir alla
me, bir profesör, bir mütekait Kı
zılay reisi gibi istirahat ve huzur. 
la geçirdiğini galiba bilmiyorsunuz. 
Hatta anlaşılıyor ki, ikinci bir iz
divaç yaptığından, ak saçlı yeni 
karı kocanın biribirlerine abana· 
rak laklar, kaskatlar kenarında 
döne dolaşa yaşlı ve rahat bir mu
habbete daldıklarından habersiz
siniz. Masaldaki Holanda p<.!yniri. 
nin içine girip etliye, sütlüye ka
rışmıyan mesut fare ta kendisidir. 

A stl haberiniz olmıyan bir 
şey daha varsa muhakkak 

şu: Tayyare. 

1 

1 Yazan: Refik Hal idi 
fetti ki, Chamberlain'in abus yü. 
zünde bile • oltasına balık vurmu1 
gibi - belli belirsiz bir tebessüm 
belirdi. Yakında, iki taraftan biri 
elbette, tası tarağı ve pahada ağır, 
yükte hafif eşyayı toplamıya d.ıir 

bir nutuk verecektir; tuhaflıkta 

yüksek numara alırs9. bir suretini 
takdim ederim. Sen de bize uyar, 
biraz güler, eğlenirsin. Ah, Mos
kova bozgunluğu dönüşünde senin 

yanında böyle, yirminci asır ricali 

mizacında, eli gözü yönmüş, elfazı 

düzgün, hoş sohbet, nükteperdaz 

bir yirı vefatların olsa idi, o söy. 

lese, sen dinlesen, s~n söylesen o 
dinlese idi mağlı'.ibiyetın acısını, 

şüphesiz bu derece duymazdın. 

ler, muhafazasına bekçiler tahsis 
ederler. İnsanlığa az zarar verme
miş olan Troçkiye baksana, Mek. 
sikada kuş sütü, bülbül beyni, vi
tamin hapile besliyorlar; etrafına 
kordonlar çevrilmiş, kılına hata ge
lecek diye titriyorlar. Masasının ().. 
nünde katipler, kapıda tabiler, bo. 
yuna hatırat ve makale yazıyor. 

Bir yazısını Amerika gazeteleri se
nin imparatorluk devrinde, bol ke. 
seden o hoppa, övey kızına verdi
ğin ihsanın bir kaç mislini ödiye
rek satın alıyorlar. Görüyorsun 
Haşmetlum, mahut ada, bir ecinni 
ve kırk harami masalı gibi, artık 
zamane çocuklarını bile ürkütemi· 
yor. 

S enin o ar~lan yüreğinin için. 
de ikinci bir yüreğin var. 

dı, orta mektep talebesi yüreği.. 

Gördüğüne aşık olurdun. Polonya. 
da, karşına bir Mari Valevska çı· 

kardılar, bin can ile abayı yakıver
din. Bugünküler öylelerinı kırk sa
tırla kırk katıra verıp karşısında 

pipolarını yakıyorlar. Ne olsan Ak. 
denizli ve Latin değil misin? Ay 
ışıldadı, kitara çaldı ve kız çalka
landı mı kalbin alabora oluverir. 
Memleketlin olan Tino Rossi'nin 
okşayıcı, i~kili kahve sesi, Tirenien 
denizinin isterik cilvelenişi, Ki. 
anti şarabının mahmur keyfi. bir 
Cet'm en G ~ir etmG-z. Aıokeri mu

zika marş çalarken bir taraftan ko
ca sucuk kangdına çatal, öbür ta
raftım birahane kızının iri kalçası. 
na çimdik atmak ve ara sıra da 
göğüslerdeki nişanları çıngırdata. 
rak arkadaşların ar'talarını sıvaz. 
lamak Cermenlerin daha hoşuna 

gider. "Ah!'', "Of!" gibi sulu aşık 
iniltisi yerine bir koca: Yah!! 

Diyebilirsin ki, böyle, kan göv-

deyi götürdüğü bir sırada nasıl o
luyor da mizahi tarzda kalem yü
rütebiliyorsun? Bilmediğin bir şe. 
yi daha öğren: Yeni harplerde ya.. 
renliğe büyük mevki verilmekte • 
dir. Güle güle, oynıya oynıya öl
meği öğrendik. Kuhığmı radyolara 
uzat, bir dinle; sanırsın ki, toplar 
gökte giderken gürlemiyor, zenci 
havası çalıyor, makineli tüfekler 
gramofon plağı çeviriyor ve knr
şunlar kariokayı ıslıkla terennüm 
ediyor. Harp ilahını pr•ıfesyonel 

dansöre çevirdik! 

Nerede eski harpler, nerede 
şimdikiler ... 

Başlarından dökülen beyanname 
konfetileri altında harp sahası şe
hirleri bir kır balosu manzarası 

gösteriyor; diğ'!.r taraftan radyoda 
verilen bazı tuhaflık nutuklarile 
dünya (Üç ahbap çavuşlat") filmin. 
de (Arşa.k Palabıyıkyan)ı dinler 
gibi kahkahadan iurılıyor. Mizah, 
şimdi, diplomatlar ve devle~ ricali 
lisanında yer aldı; formalı nişanlı; 

çizmeli kaputlu muhteşe.n şahsi. 

yetler bile beşeriyeti tebessüm et. 
tirmek rolünü faydalı bularak 
Fernandele taş çıkarıyorlar. Böyle 
giderse çoğu nazırlar, kumandan
lar, feld mareşaller ve saire, hep 
nükteperdaz, şakacı, şaklaban ola
caklar; cihan mizah rekorunu kır· 
mıya çalışacaklar. Mark Tvain'in 
pabucu, Nasrettin Hocanın kavu. 
ğu, Molyerin perokası, Tristan 
Bernard'ın sakalı dama atılacak: 

benim ismim ise arada kaynıya -
cak. Geçen gün İki numa:-alı za. 
mane Napolyonu suya sabuna, kılı
ğa kıyafete, açlığa çıplaklığa, zem
heride deniz mayosile gezip toprak 
ile teyemmüme ve necasetten ta. 
harete dair öyle nükteli sözler sur. 

A rslanın cana kastetmesi gü. 
lerektir, manasına şarkta 

bir söz vardır, zahir müsteşrikler 
garp serdarlarına bunu öğretmiş
ler. "Vur ve güldür!,, yeni devrin 
eski "vur, fakat dini~!,, vecizesi 
makamına geçmiş. 

Ama diyeceksin ki, bunun bir 
sonu vardır, meşhur Fransız ata. 
lar sözünü hatırla: "Son gülen iyi 
güler!,, Ben sonunu, sana mektu
bumun başında söylemiştim; Pırr! 

Terziye " göç,, demişler, iğnem 

.1aşımda,, demiş. Yeni devrin ulu
ları arasında ihtiyailı adamlar 
çoktur; çoğunun ne çocuğu, ne ço
luğu, ne de taht gibi, taç gibi a. 
ğırlığı var. Sen dünyaya kazık ka. 
kacağına, veliahtler bırakıp süla. 
leler kuracağına inanmıştın. Sat
tın, hayalperesttin, Ş!irkh kafasi
le düşünürdük. Saraylar, harem
saraylar, övey evlatlar, öz kardeş.. 
ler, yaşlı analar, bir sürü ağabey 
ve hısım akraba, kart ve taze av. 
rat, takım taklavat, cariye ve a
ğavat, hepsine tahsisat ve irat, o 
ne debdebe, ne darat idi~ Nasıl ta
şınır, nereye sığar, Sent Elen ada· 

(Devamı 7 incide) 

nı llAn etmeal. 

ı kinci empeyyalist harbini? 

1 

alevleri iki senedenberı, ltaıya , AJmanyı, Japonya ıraeındakl 
k d Almanyanın ltalyaya karıı alınan "kUltUrel ınlaımı., nın taadlkı, ıntlko· 

Cebelitarıktan Şanghay'a a ar 
zeori tedbirlere muhalefetl, ltalyan · AI· mlntern paktın gerek tecıvUzf, gerek 

500 milyon insanın yaşadığı saha· man dostluğunun kuvvetlenmesi. tedafüi bir harpte reamf bir Uçler fttl -
yı sarmıştı. Bütün dünya bu baş· Almanyanın Versay muahedesini fakı haline lnkılAbı hakkında konutma· 

; lıyan harplerin bir cihan harbi ol. yırtmnı, bir harp donanmaaı tefklll ve ıar. 

ması tehlikesine maruzdu. Bugiin askeri hazırlıkları. Almanyanın Çekoalovıkyayı latll .. ı. 
1•1 1936 - Sil.:lhtan tecrit edllen Ren Karpatlır için mevcut olan duvarın yı· 

bu tehlike ile burunburuna geldik. Hhaaının yeniden allAhlanması, Lokar- kılmuı. 
Harbin ilk tohumu İtalya, Alman• no muahedealnln yırtılması. Almanyanın Memeli lıgall. 
ya, Japonya ile yapılan müselles Clano ile Hltler arasında yapılan mU· Mlajo • Caaada grupunun ihaneti ne· ı 
anlaşma ile ahldı, ademi müdaha· IQkıttan ve İtalya ile Almanyanın an· tlceal, ltalyan ve Almanların Madrlde 

laımaaından ltalyan • Alman mihveri- glrlıl. 

nln teıekkülü. ltılyan askerlerlnln Arnavutlu~u lı· 

1 

le ismi verilen siyaset 1µı anlaşma· 

yı kuvvetlendirdi. Bu üç devlet a· Almanya ile Japonya araaında antl· tilhı. 
Sen Vaterlodan sonra, kann.dı 

1 
ralarında hususi muahedeler ak. komlntern paktın imzalanması. Almanyanın Romanya ve Balkanları 

yolunmuş kuş gibi, "çukura düştü 
1 

detmeden evvel birbirlerine istila lapanyada askeri bir fatlat lhtllQilnln lktıaaden tehdidi, Romanyanın Alman-

5 

tı'1tmı;m 
Çocuksuz Şehir 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1-ngiltere daha harp ilan etme
den evvel, Londradaki çocuk. 

lan önceden hazırladığı kamplara 
sevketti. Bu çocuk sevkiyatı, asker 
sevkiyatile ayni ahenk ve nizamı 

muhafaza etti. Bu İngiliz teşkilatçılı
ğının karşısnda A vrupada birçok 
milletlerin ağzı açık kaldı. 

Bu kamplardan birini ziyaret eden 
İngiliz muhabiri, Londra sokaklarını 
ve çocuk kampını şöyle anlatıyor: 

"Londra, çiçekleri yolunmuş bir 
bahçeye, harp meydanında sene1erce 
çocuk yüzü görmiyen bir asker ka
rargahına benziyor. Sokaklarda bir 
tek çocuk arabası yok... Çocukların
dan ayrılmış anneler endişeli bakış
larile, sanki ellerinden kol çantala
rını düşürmüş gibi kollarını sallıya 
sallıya gezerken, "Acaba bu ayrılık 
ne zamana kadar?" demek istiyor
lar. 

"Kamplardan birini gezdim. Ço. 

cu.klar, kamplarda yapılan çocuk 

bahçelerinde, muhtelif salıncaklarda 

sallanarak, çeşit çeşit oyuncaklarla 

oynıyarak keyif çatıyorlar. Dünya 

umurlarında değil. Bunlardan bir 

tanesi annesine yazdığı bir mektubu 

götürmek üzere bana verdi. Bu altı 

yaşında çocuk annesine soruyor: 
"Arine, bizi buraya bayram için ge

tirmişler. Bu ne hayra.mıdır, kaç gün 

sürecek? Soruyorum, kimse bilmi

yor. Sen her şeyi bilirsin. Bana yaz 

olmaz mı sevJ?ilim?" 

* Ben bu çocuğun annesi yerinde ol. 

saydım, !jocuğuma anlıyabileceği bir 

lisanla şu cevabı verirdim: "' !l 

''Avrupada harp var. Sen harp ne 

demektir bilmezsin. Haniya geçen

lerde İspanyada olmuştu. Orada in
sanlar birbirlerini öldürmek için 

tayyarelerden bombalar atmışlar, so

kaklarda kadın, çocuk, ihtiyar kimi 

rastlamışlarsa öldürmüşlerdi. Asker

lerin birbirini öldürdüğüne bir şey 

dediğimiz yok. Fakat çocukların öl

dürülmesi, yüksek insanlara, medeni 

insanlara yaraşmaz. Şimdi biz de 

tıpkı İspanya gibi harp halindeyiz. 

Düşmanların gelip senin ,.e senin gi~ 

bi çocukların kafataslarını delmeme. 

si için, sizleri bu kamplara gönder

dik. Bu medeniyet bayramı. insani

yet bayramıdır. Biz bu medeniyetin 

bayrağıni elimizde taşıdığımız için, 

~ Avrupa şehirlerinde çocuklara karşı 

ne gibi insani tedbirler alınması la· 

zım geldiğini düşünmcqe vakit bul

madan, A vrupadaki müttefiklerimiz 
düşmanla çarpışırken onlara tayyare 
ve yardım göndermeğe başlamadan, 
ev\·ela sizleri kaçırdık. 

çıkamaz, pır pır eder uçamaz,, bir müsaadeleri verdiler, her biri me· teıkllAtlandırılmaaı, ltalya ve Almanya· ya tarafından lktı&1dl latllAaı. 
1 nın ispanyayı dUhulU. Türkiye ile lnglltere aruında tedıfUI 

1 

ı 
halde deniz kenarına mıhlanmış suliyeti kendine ait olmak üzere 

İ 1 • 1937 - Japonların Çlnde kati harp anlatma. 
kala kalmıştın; ngiliz gemisine harekete geçtiler. Bu devlet erın ve kati latllA harbine glrlımelerl. Almanyanın Danzlg'de tıhrlkAtı, ve 

Siz ~ağ olun, sulh :zamanı gibi ra
hat ve huzur içinde yaşayın. harp a
fetine tutulan şehirleri, '\"e bu şehir· 
terin çocuklartnı kurtarması için de 
AJlaha due edin. Bu bayram ne ka
dar sürecek, bunu ne ben, ne krallık 
hükumetinin Başvekili Chamberlain, 
ne Her Hitler. ne de Avsupa siyase
tini parmakları üzerinde oynatan 
Stalin bilir. Sen bu bayramın ne ka. 
dar süreceğini ne merak ediyorsun? 
Rahatın yerinde, her sabah brekfes
tini bir eksiksiz yapıyorsun, kı. 

zak merdivenlerinden kayıyorsun, 

salıncakta salianı~·orsun, geceleri 
yatağında krala dua ederek uyuyor· 
sun ... Bunu. bırak Avrupanın diğer 
şehirlerindeki çocuklar diişünsiin ... " kendı" ayag~ınıa gitmekten baş._,a ça. istilJ' tarihinin grafigvini şö'-'lece Rom d 25 t ı ı ı 1937 d ti p ı n. .ı • a eır n evve e, an • o onya hudutlarına uker ıevkl. , 

re bulamamıştın. Eski çamlar bar- çizebiliriz: komlntern pakta ltalyanın l§tlraklnln Leh lıtanla lnglltere aruındı ukerl 

1 
dak oldu, yeniler için böyle akıbet- 1931 - Japonyanın Çine htıcumu ve imzalanması. anlaıma. 
ler .mutasavver değildir. İstelikleri Mancuryayı latllAaı. ltaıyanın Mançurlnln ilhakını taadlkı. lnglltere ile Almanya arnındı Polon· 

d"kl · ' 1933 - Japonyanın, Mogollıtanın ltalyanın Milletler Cemiyetinden "ekli· ya m ı ı ı ı k alar D"•tle• ' zaman, iste ı erı yerden "pır!,, " eae ea ç n onuım • u• • 
d d"l d"• dahilinde Jehol ve Chahır eyaletlerine meal. paktı tekllfl. 

Dün Avrupadan 

Gelenler iye uçarlar ve ı e ııderi yere ko- ! tecıvUzU. 1938 - Almanyanın Mançurl lıtlll · lngillz. Rua müzakerelerinin altı ıy-
narlar. Tutabilirsen tut bakayım. ı Fa1i11tlerln Almanyıda iktidar mev· aını taadlkı, Hltlerln, Çine kartı Japon· lık devamından ıonra akametl . Dün sabah saat 6,30 da gelen kon-

Sonra senin elinde, ·yenildikten kllne gelmeal. yaya yardımını ll~n etmesi. Ruıya ile Almanya arasında ademi 
1 

vansiyonel katarile Fr.ansadaki bir 
sonra hiçbir işe yaramıyan asker. Milletler Cemiyetinin Mınçuryayı lı· Almanyanın Avusturyayı ilhakı. tecavüz paktının llAnı. 

11 
kısım talebelerimiz dah!l memlekete 

l tllbını tasdik etmemealnl bahane ede· Münlh anıaımaaı neticesinde Alman· lnglltere • Almanya ıraaındakl aulh 
ileten başka sanatın yoktu, şim.. dönmüşlerdir. Yakında bu'·tu·· n tale-rek Japonların Milletler Cemiyetinden Y•nın SUdet mıntıkaaını ilhakı, Çekoı· müzakerelerinin lflhı, Almanyının 

dikilere göre vız! "Hatırat,, sağ ol- çekllmeıl. Almanların, Milletler Cemi· lovakyanın ıllAhlarından tecridi. Danzlgl ilhakı. lnglltere, Fran11, Po· bemiz memlekete gelmiş olacaklardır 
sun ... "Mücadelem,, unvanlı bir e. 1 yetinin Almanyanın allAhlınmasını k•· KAnunuevvel nihayetinde Japonyanın, lonyanın harp llAnı. 1 Şimdiye kadar gelmiş olan yolcu-
serin, bugün, "İncil,, den fazla sa- i bul etmedllJlnl bahane ederek Milletler Vaılngton dokuzlar anra,masının hU· lıte bu ikinci cihan harbine bu waf· ların ifadeleri hılafına olarak dün 
tıldığını ahret teşkilatı, zannede- 11 Cemiyetinden çekllmeal. kUmaUz kaldıOını resmen llAnı. haları geçerek geldik. Bu grafik de sabah gelen yolcular, İtalya hudu-

. l d İ 1934 - Japonların, bahrf alllhlan· (Vaşington dokuz devlet anlaşması, cihan harbinin ilk tohumunun Japon· • 
rırn, mahcup 0 masın iye sadan li mayı tahdit eden Vıılngton bet devlet Cinin mülkl tamamiyetini ve Çin in bu yanın Mançuryayı llhaklle atıldıliını, ve dunda Türklere çok iyi muamele e. 
saklamıştır. Sen de duymamışsın- ı anıa,ma11nı yırtması. dokuz devlet için açık kapı olmasını ga- müteakip hldlaelerln bu harbi olgun -

1 

dildiğini söylemişlerdir. 
dır. Dünyada orijinal ve azizlik 1935 - ltalyanın Hıbeılatanı hücu• ranti altına alan anlaşma idi.). ıa,tırdıljını, ve nihayet insanların kork · Yine dünkü trenle Avrupada bu-
sever memleketler ve milletler çok; mu, ltalyan • Hıbet harbi. 1939 - Almanyanın, bir harp vuku· tukları Akıbete uııradıklarını göster-

1 
lunan bir kaç Türk ailesi ile bazı İ-

ınağllı.plan, sürgünleri, düşkünleri Almanya ile Jıponyı araaında uke· unda latlya 11~ yanyına mevki alacığı- mektedlr. raklı ve İranlı yolcular da şehrimize 
baş tacı ederler; ikametine köşk. • l~!!!!!!!!!!!ii!!!!~!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!iiiiiiiii!iJ!!i!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!~!i!i!ii-_~_ !!!!!ii!~~~!!!!!!!!!!!ii!!~~!!!iii!i!!!!!~!!!!!!!!!!iii!!!!!!!ii!!!iii!i!!!!!!!iii!!~!!!!!!i!!!i!!!!!!!!~_I gelmişlerdir. 
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Polonya Kıtaları 
Almanları Durdurdu 

Sovyetlerin, Polonyadaki 
Harbe Müdahalesi İhtimali 

(Başı 1 incide) 
dir. Alman tayyareleri Vilnoda, şim 
diye kadar yaptıkları bombardıman
ların en müthişini yapmışlardır. 

Vilnoya yapılan hava taarruzuna 
18 tayyare iştirak etmiş, 200 bomba 
atmış ve sivil halk çok ağır zayiata 
uğramıştır. Vilno şehri sonuna kadar 
müdafaa için hazırlanmaktadır. 

Polonya hava kuvvetlrri de müte. 
addit Alman askeri hedeflerini mü
essir surette bombalamıştır. Bialys
tock ve Rezse istikametindeki düş. 
man hareketi buradaki Pol9nya kıta
larmın şiddetli mukavemeti ile karşı
laşmıştır. Varşova bölgesinde müda. 
faa hareketi şayanı memnuniyet bir 
surette devam etmekte ve hiikumet 
merkezinin şima1i şarkisinden yapı
lan düşman hücumlarını kırmakta

dır. 

Gdynia ve Hel'deki kıtalar, şiddet. 
li mukavemetlerine devam etmekte
dir. Loviez ve Krernievice mıntaka
sında kuvvetli muharebeler olmakta 
ve Polonya}ılar Almanlara mühim 
zayiat verdirmektedir. 

Polonya radyosu, saat 20,45 de 
yaptığı neşriyatta, Varşovanm bu
gün bütün gün bombardıman edil
miş olduğunu bildirmiştir. Şehre iki 
~üz kadar bomba düşmüş, ezcümle 
protestan kilisesi ile Letonva elçiliği 
binası harap olmuştur. İnsan zayi.atı 
çok fazladır. İki gece yatakhanesi ile 
müteaddit hastahanelere de bomba 
isabeti olmuştur. 

Almanların Tebliği 

Alman Başkumandanlığının teb. 
liği aşağıdadır: 

"Alınan ordusunun cenup gnıpu, cenup
takl Polonya ordusunun dafınık aksamı
nı dUn de takip etmiştir. 

Lvov kapılannt~a. Tanevvo üzerinde Bil
Jor yakınında Ikl taraf arasında muhare
be devam etmektedir. • 

Alman kıtaatı Przcmysll işgal etmiştir. 
Şarkta, motörlü Alman kuvvetleri Vlod

zlmieye varmışbr. 
Kutno civonndakl Polonya kuvveUerlnl 

ihata eden Alınan kıtaatı. takviye olunmuş 
ve çember daraltılmıştır. 
Varşovanın cenubu şarki inde dilşmamn 

bir~~ harekeli a ·im bırakıldıktan son
ra Alman kıtaatı duşmandan birçok esir 
ve 26 top almıştır. 
Diğer taraftlln Almanlar Blalistoku iş

gal eylemi !erdir. 
Brest-Bltovsk kalesinin zaptı için mu

harebe devnm etm\'ttedlr. 
lnıvn kuvvcUcrimlz, duşmanın cephe

ye nakliyat yapmasına mt'ıni olmuştur." 

Şiddetli Mukavemet 

Havas muhabiri, Polonya - Ro. 
manya hududundaki Zalcsczki'den 
şu haberleri veriyor: 

"Buraya gelen haberlere göre, şimalde
ki Polonya orduları grupu, Poznan grup 
ile tam bir irtibat halinde hareket etmek
tedir. Büttm a kerl merkezler de başku
mandanlıkla lrtıbaU rını muhafaza eyle
mektedir. Var ova, Lvov, Baranovicze ve 
Viino radyolan durmadan çalışmakta ve 
telsiz telgraf mesajl rı yazmaktadır. L'lr·ov 
mıntnkasındn yerleşmış bulunnn Polonya 
hükOmeti, muntaz m kurye S('rvlsl de da
hil olmak üzere muhtelit teknik vasıtalnr
la, gerek bıışkumandanlıklıı, gcre,k .muhte
lif mukııvemet merkezleri ile irtibat ha
lindedir. Alman haberlerinin aksine ola
rak, Romanya hududunda pek nz miktar
da Polonya ricali toplanmııı bulunmakta-
dır." 

Son Vaziyete Göre 

Lublin civarı, 16 (A.A.) - Alman 
ordularının Polonyanın cenubu ~r
kisinden ve şimali şıırkisindcn yaptı
ğı geniş çemberleme hareketinin in· 
kişaf1t bir tevakkuf devresi geçirmek 
tedir. Motörlü kıtaların ilerleyişleri, 
şimdi Polonya kıtalarının şiddetli 
mukavemeti ile karşılaşmaktadır. 

Cenupta Alman ileri hareketi, Vis. 
tülün ayaklarından T nev kenarında 
durmuştur. Lvov müd~filed, şehrin 
kenarında bir motörlii Alman kolu. 
nun hucumunu geri püskürttükten 
sonra, Lvovun garbinde, cenuba doğ
ru yürüyen Alman kıtalarına cenah
tan faal surette müdahale etmekte
dir. Przemysl'in uzun zaman muka. 
vemeti, bu mıntakada Alman miina. 
kaliltını mühim surette !enalaştırmış 

tır. 

Şimalde, Alman taarruzu Bug'u 
geçmiye muvaffak olmuş ise de, Var. 
şova önünde, araziyi karış karış mü
dafaa eden müteaddit Polonya kıta
larının mukavemetine uğramış bu • 
lunmnktadır. 
Harekatın bugünkü safhusı şunu 

gösteriyor ki, Alman motörhi kıtala
rının muvaf!akıyetlcrine rağmen, es
ki süvarinin yerini tutmakta olan bu 
kıtalar, tıpkı eski süvari lntnları gi-

TEBLİGLER 
Varıova, 16 (A.A.) - Varıova 

müdafaa kumandanlıljının tebliği: 

Garp mıntakaaında, dUıman top· 
çusu oldukça uzun menzllll ateı aç· 
mış ve ateşi ayni zamanda ıehrin 

merkez kısmına da tevcih eyleml§tlr. 
Vola'da dUıman kıt ları geri pUakUr· 
tUlmüftUr. Almanlar, bir tank kay• 

E betmlı ve aöır :uylata uöratılmıştır. 
5 Şark mıntakaaında, Alman hava 
i kuvvetleri, faal keılf uçuıları yap· i 
: mııtır. Polonya kıtaları bir hücum i 

1 
yapmıı ve biri yarbay olmak üzere ~ 
dUımandan yDz cı1r ıılmı.ıır. ; 

····························-·· .. ·············--... 
bi, ne büyük şehirlere, ne de eski sis
em dahi olsa herhangi bir istihkama 
arşı bir şey yapmamaktadır. 
Deniz mıntnkasında Poznan kıtala. 

rı, işgal altında bulun::ın araziyi tut
makta devam ediyor. Poznan Polon-

ya kıtaları Varşova müdafileri ile 
sıkı irtibat halindedir ve Vistülün 
!timalindeki Alman kıtalan ile nehrin 
cenubundaki Alman kıt;ıla~"l arasınc&a 
irtibat tesisine mani olmnktadır. 
Bozulmuş olan ve çamurlu bulu

nan yollar, motörlü kıtnlnrııı süratli 
inkişaflarını geciktirmektedir. 

Polonya kaynakları da Brestli
tovskta iki taraf arasında en şiddetli 
muharebelerin devam ettiğini ve Al. 
manlarm ağır zayiat uğradıklarını 

bildirmektedir. 

Endişe er Uyan ırıyor 

(Başı 1 incide) 
Rus politikası, Amerikan diploma

tik mahfillerinin esaslı düşüncelerin
de:ı birini teşkil etmekte berdevam. 
dır. Bu mahfiller, Alman - Rus pak
tının yarattığı misalden sonra bu po
litikanın Avrupaya yeni ne gibi sür
prizler saklamakta olduğunu soruS
turma1'1tadır. 

Resmi mahfillar, her zamankinden 
daha ziyade, tereddüt içinde bulun
maktadır, zira bu siyasetin yeni vec
hesi hakkında habere malik değil

dirler. Sovyet kıtalarının garp hudu
du boyunca tahşidi ise bu meşk(ıkL 
yete endişe de ilave eylemektedir. 

Bugünkü Rus - Japon anlaşması
nın mümkün kıldığı Alman - Rus tam 
işbirliği tehdidi, Amerikan diploma
tik mahfillerinde en derin endişeler 
doğurmakta ve bunun kongrenin bi. 
taraflık kanunu üzerinde yapacağı 

müzakerelerde mühim bir unsur teş
kil eyliyeceği sanılmaktadır. Filha
kika, bazi siyasi müşahitlerin fikrine 
göre, bir nasyonal sosyalist - komü
nist ehli salibi karşısında halkın ve 
efkarı umumiyenin aksüliımeli, Ame
rikan infirntçılarının bitaraflık ka
nununun tadiline karşı ileri siirecek
leri mütaleaları zayıflatacak mahi
yette bulunmaktadır. 

r·· Romanya, ... tı 

1 Tedbir Ahyor J 
i Londra, 16 (A.A.) - Röytcrin t 

ı
t Bukrcş muhabiri bildiriyor: Çok iyi : 
• membadan ö'lren ldığine g6re, Ro- ı 

manyada mutehas 1 lar siltıh allına • 
ça!ırılmı:ıtır. • • • + Bütiln nezaretler ve müesseseler, ı 

ı kendilerine elzem memurların liste- 1 
: sını tanzim etmek emrini almışlar- i 
t dır. 

t Londra, 16 (A.:.) - Romanyanın 
l Londra elçili~! yllksek memurların

dan birisi, İngilterede bulunan 300 
kadar Rumen ihtiyat efradının elçl

t liğln davetine derhal icabet ettiğini i ve bunlardan Londrada ikamet ey-
• liyenlcrin şimdiden Romanyaya ha- • 
ı reket etmiş bulunduğunu blldlrmli- i 
+ tfr. • .............................. 
dir. Bazı denizaltı gemileri batırıl
mıştır ve bitaraflar, ister istemez, 
Almanyanın iaşesinde iş lJirliği yap
mamak mecburiyetinde kalacaklar
dır. 

Berlin ve Romaya Göre 

Bir Nüfuz Mıntakası ( ?J Fransız mütehassıslarına göre Al
manların Lehistana yaptıkları hare- , 
ketler hep birer akın mahiyetindedir. 
Bu akınlar birbirine bağlı olmadığı 
için d ortnda bir Alman cephesi 
yoktur. Almanlar, mütemadiyen a
kın yapıyor Te geriliyorlar. Nitekim 
Brest Litovsk'a hücum eden Alman 
kuvvetleri gevşcmeğe başlamıştır. 

Leinberge karşı akı!" eden kuvvetler 
de akını yaptıktntt sonra gerilemiştir. 

Moskova, 16 (A.A.) - Moskovada 
ki Polonya mahfilleri, Pravdanın baş 
yazısına, ilk bakışta Ukr-ayna ve gar
bi Bielorusyadaki Polonya eyaletle
rinde "tazyik altında bulunan Rus
lar" ın kurtarılması bahsinde Sovyet 
noktai nazarını gösterir mahiyette 
bulunmasına rağmen, fazla ehemmi
yet atfeylememektcdir. Her ti.irlü ih
timallM henüz imk&n,pairesinde bu-
1U7ımakla beraber. bu"rada en ziyade 
yayılmı~ bulunan noktai nazar, Po
lonya mukavemeti tamamile kırıl

madıkça Sovyetlerin Polonya aley-

Romb, 16 (A.A.) - Akşam gazete
leri, Mogol • Mançu hududunda mu. 
hasemata niha~ et veren Sovyet - J a
pon paktının ehemmiyetini tebarüz 

.A • 
ettirmektedir. Giornale d"Italia diyor 
ki: 

"Bu anlaşma, dünyanın büyük bir 
kısmında sulhü garanti ediyor. Bun. 
dan başka bu anlaşma, Sovyetler bir
liği ile Japonya arasında laha sıkı 
anlaşmalara bir esas teşkil edebilir.11 

11-
Berlin, 16 (A.A.) - D. N. B.: 

Romanyada Tedbirler 

Bükreş, 16 (A.A.) - Başvekfı1et a
şağıdaki resmt tebliği neşretmiştir: 

Bukovinyn hududund ki hadis~ler 
dolayısile hükumet, Romanyanın bi-
taraflığını muhafaza için yeni tedbir
ler almıştır. 

Bu düşiince ile memlekete gelmesi 
melhuz olan çocuklar ve yaralılar is
kan olunacaktır. Hududu geçecek 
kıtaat veya herhangi bir' askeri tc. 
şekkül silahlarından tecrit edilecek, 
ve muhasematın sonuna kadar kam
pa konacaktır. Siyasi mevkiler işgal 
etmiş olan zevat, kendilerine göste
rilecek mahallerde oturt\caklar ve 
her türlü siyasi faaliyetten içtinap 
eyliycceklerdir. 

Hususi eşhasın ve bilhassa Galiç
yalıların Romanyaya ı:irmesi meno

ı 

lunacaktır. 

* Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, Po. 
lonyadaki karışık askeri vaziyet ile 
bilhassa meşgul olmaktadır. 

Gazeteler, bütün Polonyada dola
şan ve her yeri tahrip edım Alınan 
zırhlı fırkalarmm yeni sevkulceyşini 
uzun uzadıya mevzuu bahis etmekte 
ve fakat Polonya ordusu. kuva.yi kül
liyesinin henüz bozulmadığını kay
dederek vaziyetin düzelebileceğini ü
mit eylemektedir. Bilhassa, başlıyan 
yağmurlar devam ederse ağır zırhlı 
kıtaatın ve ağır topçunun harekatı 
nehirli ve bataklık mmtnkalarda im. 
kansız bir hale gelecektir. 

Her Hitler, teslimiyet al!meti ola
rak kollarını kalduıan Polonyalı as
kerlerin de itlaf ediimelerini emret. 
miştir. Sebep, bu şekilde teslim o
lanlardan birkaçının da kendilerini 
teslim almak isteyen Almanlara mit
ralyöz ateşi açmalarıdır. 

* Varşova radyosu Almanların Var
şovnya birkaç yüz bomba attıklannı, 
Letonya sefaretine de bir bomba isa
bet ettiğini bildiriyorlar. 

11-
Polonyadan bildirildi~ne göre sa

bık Kayzerin torunlarından biri harp 
sahnesinde ölmüştür. 

* Polonyanın Orzcl adlı tahtelbah!rl 
Eştonyanın Tallin limanına uğramış 
ve orada kalmıştır. 

İçinde beş zabit ve dört bahriye 
neferi bulunan Polonya donanmasına 
mensup bir kano otomobilde Leton· 
ya knra sularında ar-ıştırmalar ya· 
pılmıştır. Mürettebatı tevkif edilmiş
tir. 

n-ırre-nernan n""Olı "I~ıe nı1 

Alman gazeteleri, Japon • Sovyet 
anlaşmasının akdinden dolayı duy
duldan büyük memnuniyeti gizleme
mektedir Berlincr Börsen Zeitung, 

diyor ki! 
Bu anlaşmadan memnun olmam1z 

pek tabiidir. Bilhassa şu bakımdan 

ki, bu anlaşma 'ile her iki taraf, dip

lomatik an1aşmazlık1arının ve Mo
gol _ Mançu hududundaki kanlı çar. 
pı§maların, yalnız her anlaşmazlıktan 
menuniyet duyan tek bir memlekete 
yani 1ngiltereye yaradığını kabul et
miş bıilunuyor.,. 

Diplomatik Temaslar 
Brüksel, 16 (A.A.} - Bcrlinden 

bildirildiğine göre Alman - Sovyet 
itilafının {mzasındanberi ecnebi mü-

şahitler diplomatik hareketleri dik

katle takip etmekte ve bu hareketle. 
rin pek mühim neticeler verebileceğ1 
kanaatini izhnr eylemektedirler. 

cekleridir. Aksi takdirde, Pravdanm 
bu sabahki baş )'tU~'sı, Polonyalılar 

tarafından tahl17esi ihtimalinde Rus
ların Alman nüfuzu haricinde tut
mak istedikleri mmtakalan gösterir 
gibidir. Fakat bu vaziyette, bu hare
ket. Polonyaya kar ı bir hareket ol
mıyaeaktır. Biiti.in bu sebeplere da
yanan tahminlere göre, Almanlar, 
Rm;lam Polonya bir kere mahvoL 
duktan sonr İngiltere ve Fransanın 
ilk imkanda sulhe döneceklerine i
nandırmağa çalışm'\ktadır. Halbuki 
o zaman Almanya, bizzat Sovyetler 
Birliğinin hudutlanna gelmiş olacak
tır. Bu vaziyette, Sovyetleri kati ola
rak kendi taraflarına almak için Al
manların Ruslara "bizimle mi yoksa 
bize karşı mı" sualini sormaları ihti
malden hiç de hariç değildir. 

Müdahale Takdirinde 
Romadaki Japon sefiri Tokyoya 

ça~rılmıştır. f srarla doinşan bir şa
.yiaya göre Japonyanın Berlin sefiri 

. P~~is, 16 (A.A.) - Hava3 ajansı de Tokyoya çnğrılacaktır. Diğer ci
bıldırıyor: 

Fransız matbuatı, Sovyetler birli- het~en Çang - ~~y - Çe~ tar~fı.ndan 
ğinin hattı hareketinin "büyük gerı çağrılan Çının Berlın sefırı. Al-

meç- r d k" 
hul,. teşkil ettiğini tebariiz ettirmek- manyadan aynlmıştır. Ber ın c ı 
te v<:: bu hattı hareket gazetelerin Japon ~ahfe~lerin~: hakim olan ka
mühim surette cndişe3ini muci 1_ naate gorc Çın sefırı Alman taraftarı 
maktadır p 0 idi. Bu itibnrla geri çağrılması Çang. 

Sovyetİerin niyetleri henüz k _ Kay - Çek'in Almanynya karşı siya
ranlıktır. Daha doğruda~ doğruy b~ setinde bir değişiklik yapıp yapmı
müdahaleden korkul kl ba r yacağı meselesini ortaya çıkarmışhr. 

mama n era- c· . 
ber, İzvestia'nın beyanatını tartmak Ayni mahfellerde J~p~nya~ın . ~ ının 
gerektir. Bu gazete diyor ki: harici politikasını buyük bı~ dikkat-

"Sovyetl b" l"ğ' ~ t 1 ı k le takip ettiği söylenmektedır. er ır ı ı muıı eme o ara 
çarpışmıya girecektir. Fakat teynk. Bir Alman Tayyaresi 
kuz ile harekatın neticesini takip ey- ( A) '*-15 '!':' 1• 
1 kt d

. Moskova, 16 A. . - ••Y ul ta-
eme e ır.,, 0 -

S . tl i "l"hl b"r miidahalesi rihinde Ukrnnyada levsk uzerinde 
O\ ye er n sı n ı ı . .. .. , .. - S 

takdirinde muahede mucibince Ro- hır tayyare goru.: muştur. ovyet kı. 
. .'d hale edecek ve 0 z~mım taatmın mitralyöz ateşi rutında Lugi manya mu n .. .. . . ~ -

bütün Balkanlar ve ezcümle şark ü. no koyu cıvarın.a ı.nı:rıege mecbur O· 

zerine böyle bir sıkleti kabul etmi- lan bu tayyarenın ıkı motörlü bir Al 
yecek olnn Türkler mücadeleye sü- man bombardıman tayyaresi olduğu 
rüklenecektir. anlaşılmıştır. 

Tayyare tutulmuş ve beş kisiden 
mürekkep olnn mürettebatı Kief'e 
nakledilmiştir. 

Rusların Almanyanın yanı başın. 
da müdahalesi üzerine, bütün ant.i. 
komünist devletler, hattiı Almanya
nın müttefikleri bile anlaşmazlığa sü-
rüklenecektir ve ezcümle İtalyanın * 
intizar hattı hareketi çabukça inkişaf Paris, 16 (A.A.) - Petit Parisien 

edebilir. gazetesi, Amele federasyonlarının 
Bazı bitarafların ve ezcümle İngi- en mühimlerinden Ü\Ünün yani ma-

liz ab1okasına engel olm:ımak istiyen 
dcnciler, deniz işçileri ve P. T. T. fetsviçrenin hattı hareketi teeyyüt et-

mektedir. Bir çok tefsirler, müttefik- derasyonlannm Sovyetlcr Birliğinin 
lerin denizler üzerindeki hakimiye- Almanya ile bir pakt akdetmesi ü
tinin daha şimdiden ne kadar mües- zerine umumi iş federasyonu ile ala
sir olmıya başladığını göstermekte. kalarını kestiklerini bildim.ektedir. 
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Temaslar Muharebe 
Şeklini Aldı 

................ ı:tJ·l ·a •=1:ı9[C:]11 ııt _ ........ -... 
Pırla, 111 (A.A.) - !rklnıharblyen in tebli61: 
Gece, cephenin muhtelif noktaların da faaliyet görUlmUştUr. DUıman, en zi

yade Sarbruk'un cenubunda topçu faali yetl göstermlıtlr. Moselle'ln ııarkında 

kıtaatımız, birçok noktalardı llerlemlıılerdlr. Vadinin cenup mıntakasında Sled· 
de dUşm•nın kuvvetli mukabil taarruzları muvaffaklyetle pllakUrtUlmUıtUr. .................................... ._ .... ·-··-··------·-----···-········· .. -· .......... _.___. 

(Başı 1 incide) 
Fransızların Nied ırmnğunn ccmu. 
bunda işgal ettikleri mevzilere hrşı 
yapılmıştır. Bu mukabil taarruzlar, 
Fransız kıtaları tara.fından daha baş
langıçta tevkif edil:niştir. 

Nied'in aşağı vadısınde yapılmak
ta olan muharebe, bu ırmağın sağ sa
hilinde, küçük ırmakçıklar serpili 
yayladan geçerek vukua gelmektedir. 
Bu yaylanın şark tarafı, Sarre vadi
sine tam surette hakimdir. Bur3dım 
topçu kuvvetleri, yalnız Sarre Louis 
şehrini değil, fakat bütün Sarre va
disini ve ırmağın öbür tarafında e
sas Zigfrid hattının tabiyelerini ih
tiva eden tepeleri dövebilir. Düşma. 
nın en büyük menfaati, pek tabii o. 
larak, Fransız kıtaları bu yayla
nın şark tarafını tutmadan bu mın
takadaki Fransız ileri hareketini dur. 
durmaktı. Bu sebepten dolayıdır ki, 
Almanlar muazzam vasıtalan hare
kete geçirmişler, faknt buna rnğmen 
mukabil taarruzlarında muvaffak o
lamamışlardır. 

Havas, bu akşamki Fransız tebliği
ni şu suretle tefsir etmektedir: 

"Fransız kıtalarının Zigfrid hatti 
üzerfoe daha kuvveli tazyiki, Alman 
istihkamlarının müdnfilerini ileri 
mevzilerini muhafaza için gittikçe 
daha ziyade fazlalaşan gayretler saı·
fına icbar etmektedır. Almanlar, !ih
tiyatlan çağırmıya mecbur kalmış -
tardır. Alman kumandanlığı, Fransız 
hududu ile esas Zigfrid hattı arasın
daki ara2.'iyi faal suretti müdafaaya 
karar vermiş gibidir. Bir taraftan 
Renden Mozele kadar elli kilometre
lik bütün cephede iki taraf topçusu 
durmadan faaliyette bulunurken, iki 
ordunun ileri unsurları aa teması 
•••-'laur-....... ""J"-·--'...4.-~ 

Maamafih bugün herhangi bir bü
yük hareket vukua gelmemiş. yahut 
gelmis bulunsa da resmi tebliğe gir. 
memiştir. Almanlar, Fransız kıtala
rının bazı hakim mevzilere veyahut 
cenahlara doğru ilerlemesi üzerine 
tutmak imkanı kalmıyan yerleri ter
ke mecbur kalmıştır. Almanlar, bu 
!'iuretle bazı köyleri de bırakmı.c;lar, 
fakat evler ve mahzenler Fransızla· 
ra sığınak teşkil etmesin diye köyle
ri baştnnbaşa tahrip eylemişlerdir. 

Harekcitın Tenkidi 

Havas, şimdiye kadar vukua gelen 
muhasematın aşağidaki kritiğini neş
retmektedir: 

"On gOndenberldir Fransız ordusu, 
Sarrc ve p ıaUnııt cephe inde yavaş fakat 
emniyetle llC'rlemektedir. 

SIE"gfrled hattı ile Maginot hattı arasın
na zaptedilen mevziler, 15 eyl(il günü 
elde edilen arııziyi düzeltme~e tahsis olun
mnsını mecbur kılacak derecede mühim
dir. Yeni cephenin kuvvetini, birbiri ardı
na ilk hatlara yaptıkları mukabil taarruz
larda, topcu ateşlerinde ve hat~ hava hO
cumlarında hiçbir netıec almamakla, biz
zat Almnnlar isbat etml~ bulunmaktadır. 

Fransız askerlerinin zaptcttlklerl mev
zilerin ve tAbiyclerin hususi mahiyeti na
zarı dikkate alınırsa muvııf!ııklyetin ehem
miyeti bir kat daha tebal\ilz eder. Zaptedl
len bu mevziler ve tlıbiyeler, Slegfrled 
hattının ileri müdafaa sistemini t~kll ey
lemekte ve yalnız bir ıstıkıırnette kulla
nılmak Ozere yapılmış bulunmaktadır. Fa
kat bunları isgal eden Fransız askerleri, 
bazan birkaç gün içinde, hattA hazan da 
birkaç saat lçlnde, bu mevzilerin istika
metini döndllrmeğe muvnffak olmuşlar
dır. Bu suretle Fransız ordusu. esas Sleg
frfed hattına hcrgiln dnha ziyade kuvvet
li ve daha ziyade tehlikeli bir ta:ıyik icra 
etmekte, Maginot hattı ise hergOn daba 
ziyade genlşllyen bir saha ile muhnfaza e
dilmektedir. 

Kıtalar Tahıit Edildi 

Fakat bu müsbet muvaffaklyet. çok da
ha mOhlm olan menfi bir mU\1affakivct De 
iki misli kıymet kesbeylemlş bulunmakta
dır. Fransız kıtalannın seferber edilmesi 
ve tahşit olunması bltirllmişUr, birçok İn
giliz askerleri Manşı J?eçmlş ve Fransada 
karargAh kurmuştur. Halbuki genel kur
mayların en mühim endişelerinden birisi
ni. bu başlangıç devresinin düsman hava 
kuvvetlerinin durmadan ya!)acakları hü
cumlarla lşkll.1 edilmesi korkusu teskil et
mekte idi.' nemiryolu istasyonlarının bom
bardıman edilmesi, demlryollan şebekesi
nin bozulması \'e kıtııların vapurlara biniş
lerinde ve vapurlardan çıkıslannda hava 
hilcumlrına maruz bırakılması büyük za
yiata sebebiyet verebilir ve sc!erbcrlik 
İılllnını bozabilirdi. Fakat Almanyıı, böyle 

bir iş yapabilecek bir halde bulunmamı= 
ve seferber edilen kıtaların hudut mınta
kasına naklini ~11 u! k bir h!'ıdise bile i:ı

kfil etmemiştir. Bu netice, en ufak te!cr
rilatına kadar çok emin ve çok elestik1 bır 
surette tanzim edilmiş bir seferberlik pli\
nı mevcut olmaksızın, Ren ile Mozcl ara
sında Fransız kıtalarının muvaf!aklyetll 
metodik hareketleri yapılmaksızın ve ni· 
hayet bilhassa Polonyanın mütecavize kar
şı kahramanca müdafaası olmnksı1.ın elde 
edilemezdi. Alman hava kuvveUcri Po • 
lonya şehirleri üzerine hOcumlar yapar \'f 

mot6rlü kıtalartn taarruzunu hazırlar ve· 
ya itmam ederken Fransız askerl ııebe· 

kesi de yerine yerleştirilmiştir. 

Polonyadaki Harekcit 

Almanların Polonyadakl askeri zaferle
ri, gayri ııa\>it ve muvakkat bir mahiyet 
arzctmektedir. Ananevi taktiğine sadık 

kalan Alman genel kurmayı, iki cenahtan 
kayarak Polonya ordusunu ihııtaya çalı~
maktadır. Bunun fçin ıOratU hareket! IA· 
zımdır. Zırhlı fırkalar, arkalarında kam
yonlarla gelen piyade kuvveUeri olduğu 

halde, yollar üzerinde biltün sürntlle i
lerlemekte ve rnsUadıklan unsurları da
tıtrtıaktadırlar. Fakat Alınan kıtalan, ara
ziyi işgal etmiyor, arazinin her tara.tına 

serpilmiş mukavemet nüveleri bırakıyor. 

Ve mukavemetin daha ziyade kolay olduğu 
şehirler önüne geldiil z:ıman çevrilmek 
tehlikesi karşmnda çok defa rleat eyli· 
Yor. EzcOmle, MtlA mukavemet ocaklıın 

bulunan Gdynla'da, Varşovada ve Alman 
radyosunun dil:ıtü una ilAnda pek ziyade 
acele etilli Lvovda böyle olmuştur. Bu su
reUe Peloll]'a ordusu, birçok parçalara ay
rılmış, fakat imha edllmem~Ur. Polonya 
arazisi derinliğine tşıal altına alınmış, fa
kat ram olunmamıı;tır. Cephe harbinin ye
rine, büyük bir karışıklık kaim olmuştur. 
Bu, Alman ordusunu muvıffakiyetlerini 
isMsmnr ve t11kviyeden meneylemektedlr. 

Denizlerde faaliyet 

Polonya, Alman kuvayl küllfycsinl l:ıznl 
ederken, Fransa ve İngiltere, denizler hA-. ...__ .. ., .. 
avantajdan nzamt i \lf de etmeğe çalış

maktadır. İki filonun denizaltı korsanlığı
na karşı mOcadelesl, tl~ret aı:emllerlnin 
torplllenmeslnl durdurmu veyahut mü

him surette azaltım~ ı;:lbidir. Parlste bir 
abloka noznreti ihdası, ekonomik harbin 

bütun m&nas!le or anlze edilmekte oldu
ğunu isbat eylemektedir. Gamalı haclı 
bayrak, Baltık denizi hariç hiçbir denizde 

artık &ôzUkmemektedlr. Almanya, 1918 de, 
şimali Frıınsııdan Ukraynaya kadar blltiln 

Avrupaya hAklmdi. Böyle olduı:tı halde 
Almanya, ekonomisi ve mallycsl ile in-

hlldl etmi§tl. Motörlil kıtalarm Polonya 
yolları ilzerlnde ilerlemesi, ayni sebeplerin 

ayni neUcelerl vermesinin önüne geçemi
yecektlr." 

Harbin lztırabı 

Paris, 16 (A.A.) - Oeuvre gazete. 
si, Alman milletinin harekete gelip, 
gelmiyeceğini araştırıyor ve diyor ki: 

"Harbi istemiş olan Alman milleti 
değildir. Eğer bu millet serbest ol
saydı harp çıkmazdı. Millet aldatıl
mıştır. Fakat aldatılan milletin ha

rekete geleceği ümit edilemez mi? 
Alman mllleti ekonomik felakete sil· 

rüklendiği vakit ayaklanacaktır. Çün 

kü açlıktan ölmek, sebepsiz ve ümit. 

siz olarak çocuklarını ölüme gönder

mekten daha güçtür.,, 

* Kopenhag, 16 (A.A.) "Politi-

ken11 gazetesinin Berlin muhabiri 

Vartas, yakın bir sulh ümidinin pek 

azaldığını bildirmektedir. Almanla!', 
kuvvetlerini garp cephesine yığabil
mek için Polonya işini bir an ellvel 
halletmek istemektedirler. Bu cep

hede çok uğraşmak mecburiyetinde 
kalacaklarını, bütün kış mukavemet 
etmek lazım geldiğini ve asıl muha
rebelerin ilkbaharda başlıyacağını i
tiraf etmektedirler. 

Kış, esasen vaziyeti nazik olan Al
man milleti için çctm bir imtihan 
devresi olacaktır. 

Almanyada bulunan ecnebi müşa
hitler, Almanların eskisi gibi yakın
da sulh olacağına inanmadıklarını ve 
garpte esaslı tahliye hazırlıklarına 

başladıklarını beyan etmektedirler. 
Diğer cihetten Almanyada vesika 

usulü günler geçt;kcc dnha sıkı bir 
şekilde tatbik edilmekte ve daha 
şimdiden kedilere ve köpeklere d:! 
teşmil edilmiş bulunmoktodır. 



17-9.939 TAN,=============================================================:.:..= 
Orta Avrupa 
Ve Balkanlar 
Tehlikededir 

Napolyon' a Cevabım .;~:;,;;~::;:~d;:~ ... ~~ 
tarihind~ icra edilip atideki ikramiyeler 

(Başı 1 incide) 
mıştır. Bu memleketlerın hari.ci tica. 
retini avucu içine almıştır. 

Harp başladıktan sonra bütün 
Balkan ve Orta Avrupa dev

letleri bitaraflıklarmı ilan etmişler. 
dir. Almanyanın bitarai memlekct-ı 
lerle ticari ve iktısadi münasebetle
rini idame etmesine bir mani yok
tur. Fakat Almanyanııı bu rlevletler. 
le olan iktısadi ve ticari münasebatı 
mübadele esasına d~yanıyordu. Al
dığı ham maddeye mukabil mamul 
eşya gönderiyordu. Bugün sanayiinin 
böyle bir mübadeleye müsait olup 
olmadığı düşünülecek bir meseledir. 
Nitekim bize gemileriım:ıi teslim e. 
dememiştir. Diğer Orta Avrupa ve 
Balkan memleketlerile olan ticari 
münasebetleri de uzun bir müddet 
sarsıntıya uğrayacakt!r. 

Halbuki deniz aşırı memleketler
den, batta şimal memleketlerinden 
ham madde getirtemiyen Almanya, 
Romanyanın petrolüne, Yugoslavya
nı; tem.in edeceği bakır, kurşun, çin
ko, boksit madenlerine muhtaçtır. 

Macaristanın, Romanyanın ve Yu. 
goslavyanın hububat ve zirai malı.. 
sulatı da Almanyaya şiddetle lazım. 
dır. Şimdiye kadar takip ettiğ: eko
nomik .si:yasete devam mümkün ol
maz ve bu memleketlerm \ iktısadi
yatını kendi ekonomisine bağlıya. 
mazsa ne olacak? Şüphe yok ki, İn
giltere ve Fransa, Romanya ve Yu
goslavy~yı iktısaden Almanyadan 
kurtarmıya çalışacak ve Balkanların 
bir Alman amban olmasına müsaade 
etıniyeceklerdir. 

o halde Almanya için yapacak btr 
şey kalır. Polonya hat'bini bitirir bi~ 
tirmez Orta Avrupa ve Balkanları 

istila etmek. 
Zaten Garp cephesinde Fransız or

dularının bugünkü hareketleri Şark 
cephesindeki Alman kuvvetl~rini 
garba çekmek içindir. Hakiki taarr~z 
mümkün müdür, mümkünse ne vakıt 
\:cıghyabilir bilincl'n<>ıs. İngill21 ordu

ları ve müstemleke askerleri Fran. 
saya gelmedikçe ve garp devletleri. 
nin kuvvetleri Fransad:ı toplanma
dıkça Garp cephesinde esaslı bir ta
aaruz pek varit değildir. 

(Başı 5 incide) 
sını, cıenıze çökertir, Büyi.i.k Bri
tanyayı kıtlığa sokardı! 

Dedim ya, Mısır seni masal dün. 
yasma atmıştı. Cücelerin ve münec. • 
cimlerin eksikti; kapmt, başında 
sarık, belinde yatağan bir kölemen 
yeniç~risi bekler, harp meyd

1

a
nından ayrıldın mı bin bir gece 
cımruna girer, Hintli prens ömrü 
strrrfdin. Uzun etekli, açık göğüs- · 
lü, takmış tak1ştırmış, yakmış ya
kıştırmış mahbubeler kelebek mi
sali perçeminin etrafmda dönerdi. 
Bugünün perçemlileri böyle peri 
hikayelerine iltifat etmiyorlar. Taht 
yerine köy evlerinde rahat bir 
minderleri, taç yerine de başların. 
da bir işçi kasketleri var; yanla. 
rında dolaşanlar Havva kızları de. 
ğildir, kara gömlekli, palaskalı ve 
tabancalı leventlerdir. Nalçalı çiz
melerini vura vura yürürler, seten 
terliklerinin uclarma basa basa .. de
ğil! Sen hare!I!de vakit geçirmeği 
severdin, şimdikiler selamlıkto. ve 
kahve ocağında oturmaktan haz e
diyorlar. 

İşte aranızdaki farklar! 

Mektubunda Va ter lodan da 
bahsediyorsun. Haşmetli 

sakallı Vilhelm de konforlu şato
sundan gönderdiği mesajlarla Re. 
thond'u hatırlatıyor.Tuhafsmız, val 
lahi! Ordu ve donanma sahibi, nü
fuzlu ve kudretli şahısların nasi
hatlerine kulak asmıyanlar, hiç, ö
lülerle sürgünlerin dırıltısını mı 

dinlerler? Belki de sanmışlardır ki 
şarkta açılan ateş yerinde söner, 
garptaki şemsiyeli sulh babası, o 
esnada bermutat oltasını sırtlayıp 
şimalde balık avına gider ve dö. 
nüşte Münihte dostlıtra yine bir 
"bonjur!,, der. 

Fakat son haber fena: Geçen 
gün Paris seyahatine şemsiyesini 

götürmemiş ... "Bu da ne demek, ne 
biçim la!?,, deme; bir korkunç ala. 
mettir, siyasetin değişmesine de. 
lildir. Böyle acayip alametlere, i
şaretlere bakarak hüküm veren 
dünya, bir bakımdan, ku~ruklu yıl
dızdan şeametler sezen orta çağa 
benzemi.stir. İster inan. ister inan-_ 
mal 

Bu mektup, hiç bir tarafa mey. 

! 111111 TAN Gazetesi 1111~ 
= = 
§ ilan Fiyatları § 

Almanya ise Zigfrid hattı ile .§ :-0- i 
bu cephesini düşman taarru- = 1 

zuna kapadığına kanidir. Oraya bı. § J inc·İ sayfa sanfimJ 400 S 
rakacs.ğı bir ild milyonluk askerle S 2 ., ır ır 250 _ 
bu cepheyi muhafaza edebileceğine § 3 ır ır 

1 
200 : 

emin görünmektedir. Fransızların = 4 , J 00 5 
Majino hattını geçemiyeceğine de i- 5 I ' f I' d 60 5 
nanmıştır. Bu sebepledir ki, Hitler, S Ç sa y a a r a ' 

40 
! 

mütemadiyen Fransa ve İngiltereye 5 Son sayfo ' · ~ 
garpta hiçbir emeli olmadığı hakkın. : Dikkat: ~ 
da teminat vermekte ısrar etmiştir. : : - -Şu halde Polonya hnrbi bittikten i$1 - ı santim: gnetenin ince : 
sonra artacak Alman kuvvetlerini : yazısile 2 sattrdır. § 
Majino hattına sevkedip imha et- S ~ - tlAnların fiyatı gazetenin C$ 
mektense, Orta Avrupa ve Balkan- ~' tek sütunu üzerine hesap- S:: 
ları istila etmek ve bu suretle Al- 8 lanmıştır. E 
manyanm iktısadi temelini sağlamı~ 5 3 - Kalın yazılar da gazetede E: 
mak daha cazip görünebilir. Hatta E kapladığı yere göre santim· İ: 
uzun bir harbe tahammül mecburi. :; ıe ölcülfi1' il! 
yeti Almanyayı, O~ta Avrupa ve ~111ıı11111111111111trıın111u11111111~ıu}.. 
garp memleketlerini eUnde bulun. 
durmıya mecbur edebilir. Bu takdir
de Polonya harbi biter bitmez Al
man kuvvetlerinin Orta Avrupa v;;ı 
Balkanlara inmesini beklemek lazım 
gelir. 

Zaten bugünden Macaristan ve 
Romanya üzerinde tazyik ba~lamış
tır. Polonya harbi bitince bu tazyi. 
kin artacağına şüphe yoktur. 

Fakat Polonyada harp henüz baş. 

lamıştır. Polonyalılar Almanları bir 
kaç ay işgal edebileceklerdir. Bu 
müddet zarfında Balkan devletltıri. 
nin birleşerek, hatta Macaristam da 
aralarına alarak bir blok teşkil et. 
meleri milli istiklal ve menfaatleri 
icabıdır. Zaman hay!i azdır. Bu son 
fırsattır. Tuna ve Balkan memleket
leri küçük kaprisleri bırakarak bir
leşmenin yolunu aramalıdırlar. 

!etmemiş. harp dışında bir bitara
fın tamamen objektif fikirlerini taşı 
yor. Günün politikasını yapmıyo
rum, bulunduğumuz asırdaki poli
tika sisteminin, tqhaflıklarına u
mumi nazardan dokunup geçiyo. 
rum. Benimki 19.f ebeliğidir, ak1l 
hocalığı değil. Ne oldu ise beşeri
yete oldu, ga}ip veya mağlup çıka. 
rını bulurlar. 

Hem tarih yalnız muzafferler
den değil, Anibal gibi büyük mağ
luplardan da uzun uzun, haı·aretli, 
hararetli bahseder. Yenile~, yarın 
senin yanına gelir, oturur. Bu 
rnevkiin şerefsiz olmadığını elbette 
sen, herkesten evvel tasdık edersin. 
Zira sen yenilmişlerin galiblsin! 

Z aten - adam sen de. bir.gün, 
galip ve mağlfıp hepiniz, 

ayni yerde buluşacak değil misiniz? 
Kıyamete kadar vaktiniz var, otu. 
rur, rahat rahat münakaşa edersi. 
niz. Aranızda çıkacak kavgadan 
korkmam. Zira öbür dünyaya, si
lahlarından tecrit etmeden kimse
yi bırakmıyorlar. Ahret kar ak o • 
lunda üst baş arama· hususunda 

sıkı bir kontrol hüküm sürer. 
Ben sulh babasını düşünüyorum: 

İşe yaramamış olan şemsiyesinden 
vaz geçse hile, her halde balık ol-

~ 

tasını bırakmak istemiyecektir. 
Zannederim, niyeti bu oltanın u.. 

cunda zokayı yutmuş bir kocaman 
alabalık ta götürmektir. Ga!"anti e. 
demem. Fakat, ne diyeyim, niyet 
hayır, Akıbet hayır! 

KAYIP - Hendek m.rrkez ilkokulundan 
931 senesinde aldığım ıahads,t.nameyi zayi 
ettim. Yenisini alacatrmdan eakiıinin hük
mü olmadrimı ilin ederim. 

Hendekte Şapkac1 Muharrcııı ÇİLECİ 

tevzi edilecektir: 

Ad ot ;TUrk lirası Tüı"k lirası 

1 1.000 1.000 

4 250 1.000 

5 100 500 

25 50 1.250 

50 25 1.250 

1 

80 ikramiye için 5.000 

İşbu keşideye, Nisan - Eylıil 1939 altı 

aylık müddet zarfında "aile sandığı,, (Ta_ 

sarruf cüzdanı) hesabında matlubu T. L. 50 

den aşağı olmıyan her mudi iştirak ede

ceiir. 

..,,, ;eri ral"•• ı , 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanlı Bankasının Galata .Merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu Şubelerinin 18 cari 
tarihinde tadili lazım gelen Vezne ve ki
ralık kasa daireleri saa.tıerl 30 cari (da
hil) tarihine kadar aliihalihi devam ede
cektir. 

Mezktlr saatler berveçhi atidir; 
Vezne Saati: 

Adi gi.1nlerde"9 dan 14 e kadar. 
Cumartesi günleri 9 dan 11,30 

dar. 
Kiralık kasa :Daireleri: 

a ka-ı 
Adi günlerde 9 dan 16 ya kadar. 
Cumartesi g{lnler!. 9 dan 12,30 a kacıar. 

' ·oış TABtaı::l 'lr. SUPHI $ENSES 
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KA.' ·N "-U'-·~· ~·~·K· ... . _ .· -.: ':Al . -. 
KUVVET· ŞURU. BU 

Vİ .TAL·iN . 
Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık 'gibi veık'El
larda kullanılan en tesirli şuruptur .. Çocukların 
çabuk . büyümeie~ini t e min eder. ... · .. 
V 1TAL1 N şurubu her eczanede · bulunur . .. 

INGILİZ KANZUK E CZAN E Si .:_ Beyoğlu, lstanbul 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerlik dersleri imtihanları 21 EylQ!de başlıyacak ve 15 Ilkteşr1nde 

bitecektir. Alakadarların üniversite tallın taburu komutanlığına müra-
caatları (7231) 

" 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

Ihale saati Kilo 

14 10.000 Yeışil merı::imek 

14,15 25,000 Nohut 
14,30 20,COO Ruru fasuİye 
14,45 6,000 :h.tates 
15 6,000 Kuru ~of.an 

Yukarıda cins ve mikdarı yaztlt be~ kalem er:rakm pıırarlıkla eksiltmesi Toı>hane. 
de İı!tanbul levazım imirliii &11tına1ma komisyonunda 22-9-939 Cumıı günü yuka. 
rxda yaplı s:ıatlerde strasile yapdacaktır. tıbu kalemler ayn aYl't ihale -:dilebilir. 
Nümune ve evsafları l<oınisyonda görülür. Her kalem için ayrı kat'i teminat alınacak-
tır. İstı:klilerin belli saatte k.;ımisyona gelm.,leri. "230,. "7389,, 

.... Jf. 
bıate sa.ati Toıı 

15,15 !10 kuru ot 
15,30 60 Saman. 

Yukarıda mikdarr ve cinsi yanh ik• katem 22-9-939 Cuma rtınl1 hizalarmda ya. 
zıh saatlerde Tophanede Levazım 5mirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla ah. 
nacaktır. İsteklilerin kat'i teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. . 

''231., "7390,. 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ila nları 
1 - Tahmin edilen bedeli "4848,. lira "40,. kuruş olan (11500) kilo beyaz t•eynir, 

23 Eyltll 939 tarihine rastllyan Cumartesi rünü saat 10 de açdc eksiltme ile alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuljtur. 

2 - Ilk teminatı "363., lira "63,, kuruş otup şartnamesi komisyondan her ıün pa-
rasız olarak-alınabilir. ~ 

3 - lııteklilerin 2490 sııyıh kınunda yaııh vesikalarla ve teminat makbuz veya 
mektuplarile birlikte beili gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan komisyon bukanh-
ğına müracaatlarL "6!161., . 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 317 lira 90 kuruş olan harp akademisi müştemilitmm 

su tesisatı pazarlıkla münakaaaya konmuştur. 
2 - Pazarlık münakasası 2 - I. Teş. 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

11 de Yıldızda harp akademisi binaımda müteşekkil komisyonumuzda yapılacakttr. 
3 - Şartname ve keşiinanıdtrini görmek istiyenlerin her 8'Ün pazarlığa girecek

lerin de Beşiktaş mal miidiirlü~üne yatırılmış 24 liralık teminat makbuzlarile meı. 
k\lr ıliıl ve aaatte komiıyoiıa mü":"araatlarL "7344,. 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
İstanbul Dikimevite Burııa SaTac:;evl için 200 ila 250 kuruş yevmıye ile iki saraç us

tasr, 2 numaralı Dikimevinde tc''~kkü.1 eden Heyet tarafından imtihan ile alınacaktır. 
TalJplerin dilekı:e ve bon~erviıı!ı:rile birlikte 21-9-!13!1 Perşembe gününe kadar 
Tophanede 2 numarah Dikimevi Müdürlüğüne müracaatlan. "438., "7411,. 

lstanbul Levazım .Amirliğinden Verilen : Hariçi 
Askeri Kıtaat. ilanları 

Karakösede yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu ka.. 
palı zarfla münakasaya konulmllştur. Keşif~bedeli 29,314 lira 20 kuruş
tur. İlk teminatı 2198 lira 57 kuruştur. Eksiltmesi 20.9.939 çarşamba gü
nü saat 10 da Erzurumda Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif ve planı Karakösede satın alma komisyonunda görüle. 
bilir. (355) (6899) 

Teslim yeri Cinsi 
* * 

Tutarı 

Lira Miktarı 

Ton 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

İhale şekli 
ve saati . 

Pınarhisar Ot 18,200 520 1365 K. zarf 15 
Demirköy Ot 4,860 108 365 A. eksilt. 15 
Pınarhisar Odun 7,000 1040 560 K. zarf 16,30 

Tümen birliklerinin ihtiyaçları olan kuru ot ve odun tutarı miktarı 
yukarda gösterilmiştir. İhaleleri 21.9.939 günü yapılacaktır. Kapalı zarf. 
Iylınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Vizede tümen satın alına komisyonuna vermeleri. 
Açık eksiltme ile alınacak kaleme iştirak etmek istiyenlerin ayni günde 
mezkur komisyona müracaatları. Evsaf ve şartnameleri Vizede Tümen 

satın alma komisyonunda görülür. (357) (6900) 

* * Çanakkale Mst. Mevki bölgesinde inşa ettirilecek beş adet pavyon 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuşturı . İhalesi 29.9.939 cum::l günü saat 
11 de Çanakkalede Mst. Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır. Her pav
yon keşif bedeli 23999 lira 45 kuruş, ilk teminatı 1799 lira 96 kuruştur. 
"Bu bir pavyona ait tutar ve teminat olup diğer dördünün de aynidir,, 
Her pavyona ayn ayrı teklü yapıla bilir. İsteklilerin muayyen t~rihte 
2490 sayılı kanunun 2 : 3 maddelerinde y~zılı vesaikle 939 ticaret odası 
vesikaları ile birlikte ihale saatinrlen bir saat evvel ka~alı zarfları mak
buz mukabilinde Ko. na vermeleri. "Pavyonlara ait kepf, plan, husus! 
ve fenni şartnameleri !st. Ankara Lv. Amr. satın almaları ile Ç. kale 
Mst. Mevki satın alma Ko. da g9rü lür. (405) (7195' 

* * Cinsi Miktarı Tahmin 
Ton bedeli Lira 

Teminatı 

Lira 
lhale saati 

Arpa 600 34500 2587 10~ 
Arpa 500 30000 2250 11 
Arpa 500 30000 2250 15 
Arpa 480 27600 2070 lô 

28.9.939 perşembe günü yukarda yazılı saatlerde kapalı eksiltmesi 
yapılacak olan arpalarm şartnamesi Karakösede satın alma Ko. dan be. 
deli mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklü 
mektuplarını ihale saatinden bir sa at evvel Karakösede Ko. na vermele
ri. ( 402) (7189) - * * 19,050 kilo muhtelif emait kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
2!i,800' lira ilk teminatı 1935 li?'adır. İhalesi 5-10-939 Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 130 kuru~a 
Ankarada Komisyondan alrnzr İsttkIHerin kanunun 2, 3 cü maddeleTinde vazdı v~
eaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada komisyonô:\ vermeleri. (295) (6453) 

* * Elmalıdaki kıtaatın ihtiyacı olan 270,000 kilo un kapalı zarfla ekııiltmeye lional-
muştu\". Sartnamesi lı;partada tümen, Ankarada ve lstanbulda levazım lınirliii aa. 
tmalma komisyonlarında ckuynlıilirler. Muhammen tutarı 31 ,050 "'lira ilk teminau 
2321?. lira 75 kuru'§tUt. li.ks\ltmc 2-Hl-939 Pazartesi günü saat 16 da lspartada tü
men satrnalma komisyonunda yap•lacaktır. İstekliler belli gün ve saat 15 kadar 
teklif mektupJarınr Ispartada tiimr:n satınalma Komisyomına vermeleri. (435) (73'92) 

* * Keşif bedeli 36, 858 lira 24 kuruş olan Ankara askeri hastahanesinde Fizyotraı.•i 

binasının ikmal inşaatı paz:irhkla y:..ptırılacalı:tır. Pazarlığı 20-9-939 Çar~amba 
günü saat 11 de Ankarada M. M . V . satmalma komisyonunda yapılacaktır. Katt te
minatı 5528 lira 74 kuruştur. Şu:n<ımesi 185 kuruşa Ankarada M. M. V. satınalma 
Komisyonundan almrr. Pazarlığa gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılr kanu_ 
nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı be'ıelerle ve bu 8'ibi işlerle iııtigal ettiklerine da
ir Ticaret Odasından atacakları ves;kalarla birlikte muayyen gün ve saatte Ankara
da M. M. V. ı-:atmalma komisyeınunda bulunmaları. (437) (7394) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Cerrahpaşa hastanesi so~k bava tesisatı ile mutfak ve çama~ırhğınm da"ıili inşaa

tının i.knlaJi işi kapalı zarf eksöltmı-sine konulmuştur. 
İhale 28-Y--939 Per~embe günü saat 15 te İstanbul Daimi Encümeninde vaprla

c:aktır. Muhammen l>edeli sı;,,~:'9 lir.ı ve ilk teminatı 4076 lira 45 kuruştur. Şartna. 
me 2'83 kuruş mukabilinde Fen i:;ıleci Müdürlüğünden a!mabilir. Taliplerin 939 yılma 
ait Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Istanbul belediyesi Fen işleri m\idüt"lü
ğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlzyacakları kapalı zarflarını ibale 
günü saat 14 c kadar İstanbul l:klcdiycsi Daimt Encümenine vermeleri. (6ıH6' 

* * Karaağaç müessesatı Me:>baha, Bu~ fabrikası ve soiuk hava mahzenleri arasında 
yapılacak C>tomatik telefon tr.sısıı.tımr yapılması aı;ık ekı;iltmeye konulmu11tur. İhale 
18-9-939 J•azartesi r;imü ırnat ı4 de Daimi encümende yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 950 lira ve ilk teminat n lir:ı 25 kuruştur. Şartname Zabrt ve MuameHtt Mü. 
dürliiğü kaleminde gcri.il~bilir. TaliplHin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
ihale günü muayyen ı;aatte Daimi em·ümende bulunmaları. (6!11S) 

* * Silivride yaptırılmakta cılan disrıı.nı:~ı binasmm ilivei inşaatı 2490 numaralı ka-
nunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre pazarhğa lı:onulmu,tur. 

Ihale 21-9-939 Pazartesi ı?iinii saat 14 de Daimt encümende yapxlııcaktır. Mıı. 
hammen bedeli !:93 lira 48 kuruş ve ht; teminat 89 lira 3 kuruştur. 

Şartname :::abıt ve muamelat miic1ürlüğü kaleminde g;örülebilir. 
Taliplerin ouna b<'nzer P.n oz beş yüz liralık iı yaptıklarına dair Nafra miidürlü

ğün.den alacakları vesika ve 1':at1 teminat makbuz veya mektuplan ile ih:ıle günü mu-
ayyen saatte Daimi <'nc:ümende btılunmalan. (7414) 

1!k teminat Muhammen bedel * * · 
5097 679 59 Darül!ceze lareş kısmında yaptırılacak tamiraf 

139 08 1854 42 Yeniköyde mevcut mendrek duvarm betonla yiikııel. 
tilme&i. 

44 03 SS7 l'JO Maslak A~keri provantoryom civarmda sıtma mihrııkı 
teııkil eden bataklıklann kurutulması. 

2050 00 153 75 nelediy~ce katdmlacak fukara cenazelerinin ~asil, tec-
hiz, tekfir ve tedfin işi. 

Muhammen lıedelleri ile ilk tf!minııtları yukında yazılı işler ayrı ayn açtk eksilt
meye konulmuştur. İhale Z-lC-959 Pazartesi giinü saat 14 de: Daimi encümende 
yapılacaktrr. Şartnamesi :rabrt ve muame!at müdürlüiü kaleminde cörülür. Taliple
rin şartnamelerinde yazıh fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuzlan veya 
mektuplan ile ihale gÜnü saat 14 de Daimi encümende bulunmalan. (7413) 

* * Taksim kışlasının yola hlb~rlilcte!t aksamının yıktrrrlmaın ve enkaz satıı;ı1 l!af'ıılı 
zarf arttırmasına konulmuştur. İh8le ?-10-939 Pazartesi günü saat on beste Da
imi encümende yapılacaktrr. MJJhammen bedel 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. 
$artnarne :o:abıt , .e ınuameli1t miidiirlü{!i• kaleminde görülebilir. TalipleTin ilk teminat 
makbu% veya mektuplan ile ?.490 num;ıralı kanuna ~öre hazırlıyacakları kapalı zarf
Iarmr ihale ıünü saat 14 de kadar Daimi encümene vermeleri. • (7415) 

* * Büyükdere meyva ıslah i11ta11yonu nıotörlli vesaiti için lüzumu olan lMOO litre 
benzin 2490 numarah l<anunun "3 ündi maddesinin son ftkraııma göre pazarlıkla alı
nacaktır. İhale 22-·!l-!'.139 Cuma giini.'. saat 14 de Daimi Encümende yapılaı:al."tır. 
Muhammen bedel 1950 liıadır ve ilk teminatı 146 lira 25 kuruştur. Şartname zabı~ 
ve Mua~e~lt Mü~U~~üğiinde tö<lilı:hllir. Taliplerin ilk teminat Makbuz veya mek. 
tupları ıle ıhale runu muayyen l'tıatte Daimt Encümende bulunmalat"I. (7412) 

Tıp Fa kültesi Dekanhğından : 
1939 - 1940 ders yılı ic;in tertip olunan tekamül kurslannın başlama tarihirıin te-

hir edildim lıi!dirilir. (7377) 



----··---saraihanebaıında • Horhor caddesinde---··---, 

HA YRIYE LiSESi Erkek 

Kız 
Yatıh 
Yatısız 

Fınddi çerez değil, gıClaClır. Avrupalılar ve Amerilialrlar 
her sene binlerce ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

. . Ana, ilk, Orta ve Lise smıflarma talebe kaydına batlanmıf trr. Ecnebi lisanı ilk amıflardan 
ıtıbaren hatlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatıaız talebeyi nakletmek 

• için mektebin huıuıi otobüs servisi vardır. lıteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

FINDIK TARIM SATIŞ ~K_A_D_ıK_o-·· v_v_A_K_IF_L_A __ R_D_t_ı __ EK_r_o_· R_L_o_G_O_N_D_EN_: ' 
Muhammen Muvakkat 

KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 
Bu mük.emmel lionsantre Türk' gıdasını en liolay, uc:uı ve 
nefis ıekilde bütün yurtdaılara takdime hazırlanıyor. 

kıymeti teminat 
L. K. L. K. 

395 35 

28 57 
64 63 

58 79 

29 75 

2 14 
4 84 

4 41 

Semti 

Boğaziçi 

Üsküdar 

" 

Mahallesi 

Vaniköy 

İcadiye 
Arakuyec.' 
Mehmet 

Pazarbaşı 

Sokağı 

Vaniköy Cd. 

Suvacı Murat 
Alacaminare 

No. 
Es. 

16 M. 

Ye. 

10 
2 

Cinsi 

Arsanın 

tamamı 

,, " 
" n 

Nuhukuyusu (217 " " 
Mantar ( 12 " "' 

Yukarıda semti ve mahallesi yazılı arsaların tamamı satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 
19 - 9 - 939 Salı günü saat 15 - tedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6982) 

, KIZILAY , 
C. Genel Merkezi Başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kızılay C. Aksaray Haatahakıcı 

Hemtire mektebi ahtaP bina tamiratı, tahmini ketif be
deli (2221) lira (58) kuruttur. 

2 - Bu i9e aid evrak tunlardır: 
A - Keşif cetveli. 
B - Hususi fenni farlname. 
isteyenler bu evrakı Kızılay C. Hastabakıcı Hemtireler 
Okulu Müdüriyetinden meccanen alabilirler. 

3 - Eksilbne 22. 9. 939 tarihiınde Cuma günü saat 10.30 da 
Kızılay C. Hastahakıcı Hemtireler Okulu Müdüriyetin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 166 lira 65 kurut 

muvakkat teminat vermesi bundan batka &fağıdaki ve
sikaları haiz olup komisyona ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada (3000) liralık bina intaatı 
yapmıt ve iyi bir fekilde bitirmİf olduğuna dair resmi İf 
sahiplerinden almmıt iyi hizmet vesikaları. 

7 - Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat veteriner fakülte. 
sine kız ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. :Snstitüye yazılabilmek için aşağıda
ki şartlara uymak gereklidir: 

I - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im· 
tıhanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarü Vekale
tince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya 
Üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 
ll - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil

lerine göre hanei sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar 
verir. 

III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak. 
kında tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya ziraat. orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik o
lunur. Bu nümunroen başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüy~ yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağ
lık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden 
kabiliyetini göst:>remiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fJkültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör
miye mecburdut". Bu sta~ nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

~--•••••••••••••-•ı•••••••••-' Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi 
için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gösterilir. Stajyer 
talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edildiği takdirde kendi-

• - ,-ıerıne nu '30 11ra vernıneL. 

Komısyonundan : VII - Parası1 yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne 

Yapılacak işler Keşif Teminatı İhale günü İhale ekli suretle olursa ohun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
Lira Lira ve saati ş veya cezaen c;ıkırılanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 

Birinci Şirürji kliniği 
asansörü 
Birinci Şirürji ve göz 
klinikleri transf orma-
formatör dairesi inşaatı 

13915 

14599.07 

1044 

1095 

25.9.939 Kapalı zarf 
Pazartesi 14 
25.9.939 Kapalı zari 
Pazartesi 14.5 

Tedavi kliniği tran:3- 11398.13 855 25.9.939 Kapalı zarf 
formotör dairesi inşaatı ·Pazartesi 15 
Tedavi kliniği elektrik 6125.50 410 25.9.939 Açık 
ve telefon santralı Pazartesi 15.5 

Yukarda yazılı işler Üniversite Rektörlüğünde hizalannda yazılı şe. 
kilde eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler kapalı zarfla yapılan işlerin dosyalarını muhammen bede. 
lin "yüz binde beşi,, nisbetindcki bedelini Üniversite Muhasebesine ya
tırmak suretile Rektörlükten alabilirler. Telefon santrali keşfi her gÜn 
Rektörlükte görülür. 

Bu işe girebilm~k için 939 Ticaret odası vesikasile dosyalarındaki 
ilan şartlarında yazılı vesikalarile teklif mektuplarını iha!e günü saat 
13 e kadar rektörlüğe vermeleri. (7103) 

Toprak Mahsulleri Ofisi htanbul Şubesinden: 

hakkında, verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

VIII - Enstitüye gkmek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan 
başka lise ve olgımluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nüfus 
tezkerelerini, polis veya b.?!ed1yeden alacakları hüsnühal kağıdını aşı 

raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 
eh1iyetnamclerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu bir di1ekc;e 
ile ve 6 tane fotografla h~rlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens. 
titüsü Rektörlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde hangi 
fakülteye kayıt olmak i5tediklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukardaki 
maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddedP ya
zılı vesikalarla vaktinde başvuranlar arasında pek iyi veya iyi dereceli 
ve fen kolundan cılanlar tercih olunur. 

X1 - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni ka
bul edilecek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidir. 
XIII - Baş vurma zamanı 15 Ağustos 939 tarihinden Eylulün 30 un

cu günü akşamma kada,·dır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edil-
mez. · "3705 .. "6167 .• 

, ........ -.... -...... -.......... ~. 
Harita ve Proie İşleri 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müe11eaeai 
taraf mdan kurulmakta olan tehre ıu iaaleıi ile tehir tebeke&i 
tesis.ine ait harita alınması ve proje, ketif ve f&rtname tanzi
mi İfİ kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye konulmuftur. 

• Bu ite ait Jartname Ankarada Sümer Bank muamelat fU· 
besinden, lstanbulda Sümer Bank fUhesinden, ve ı Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müeaaeıeıi Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

Eksiltme 29. 9. 1939 cuma günü saat 16 da Karahükte De
._mir ve Çelik F abrikalan Müessesesinde yapılacaktır. 1 

... ·----·' 
Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 

Alınacak Şeyler 

Tedavi Kliniğine bir adet Bazol 
.,.....,.+,_ıv,.y;.,._ft :.ı .. +ı 
İkinci Hariciye Kliniğinde bir a
det edipiaskop 

Laboratuvar için cam vesair le. 
vazımı 

8 adet buz dolabı 
1770 adet mevcut nümune üzeri-

Muhammen 
bedeli 

600 

4350 

1466 
2528 

Teminatı 

45 

327 

110 
190 

ihale gfinii 
ve şekli 

29-9-1939 

14.S 

15 
15.5 

ne havlu 942 71 16 
584 adet terlik. 700.80 53 16.5 
Yukarıda yazılı altı kalem· eşya açık eksiltme ile alinacaktır. İsteklile

rin 939 Ticaret Odası kağıtlari ve teminat makbuzlarile ihale günü 
Rektörlüğe gelmeleri, liste ve şartnameleri her gün Rektörlükte görülür. 

. ~-· -11·----•ı•~-. 1.. ............ -.-ı·--··· "7221,, 

!, ....................................... .. 
ŞİRKETİ HA YRiYEDEN: ' 

Mevsim sonu münascbetile 18 eylıil 1939 pazartesi sabahından 
itibaren: .,. 

ı - Vapurlar Altınkunı v .. s··tl" · k 1 ı · ~ - u uce ıs e e erıne ugramıvacaktır. 
2 - Salacak hattına ait 308, 310, 312, 314, 318, ~20, 3°30, 307, 

309, 311, 313, 3l 7, 319 ve 329 numaralı seferler yap1lmıyacakhr. 
3 - Her akşam 23 35 d Ü k-d d K " .. • e s u ar an · opruye yapılmakta bulu. 

'••••• nan seferden Salacak hasfedilmi~tir. # 
Muhtelit eb'adda "bin., adet boş afyon sandığı pazıırlıkla satılacaktır. Görmek is

tiyenlerin hergün Perşembe Pazarındaki depomuza, pazarlığa iştirak edeceklerin 
de 18-9-939 Pazartesi saat 15 de Liman hanındaki şubemize müracaatları. "7311,, 

Sahibi ve Neırlyat MUdUrU Ham LD"tfü 
DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve Ne,rlyat 

~iİİİİİİİİİİİİİİİİiİİiiİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiil-;E~S~Kil--_F~E;Y;.Z;rlA;;T~l-•İİİİııılİİİİııılİİİİııılİİİiİİ-T•.•L•.•ş•. •e•a•.ıı•d'•~' .. ve•r•T•A•N .. M•a•tb .. ~a~~ 
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ll&nları 

Yatılı BOGAZIÇI LiSELERi Yatısız 

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

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

İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 # 
----------------------------iNHiSARLAR UMUM MODORLOGO ILANLARI 

Cinsi Miktarı 

8 Kalem 

Muhammen B. 
Lira Kuruş 

1010 84 

ro 7,5 teminat 
Lira Kuruş 

75 85 

Şekli 

Açık Ek. 

Eksiltme 
Saati 

14 

SEMTİ VE MAHALLESİ CADDE VE SOKAöI NO. SU 

Silivrikapı. Arabacı Beyazıt 
Aksaray. Guraba Hüseyin Aia 
Tavukpazarı. Hüseyin Ah 
Mahmutpaşa 

Çarşamba.· Cebeci başı 
Çarşı. 

.. .. 
" 
" 
" 
.. .. 
" 
n 

" .. 

Silivrikapı 

Medrese. 
Cami Avlusunda 
Sultan odaları 
Çarşamba 

Kazazlar Orta 
Ressam Basnıacı!a 
Alemiıah. r 
Lütfullah Ah 
Kalctlar 
Kolancdar. 

Cevahir bedestaru Serif Ah .. 
"' Bede.tan derununda 

Cevahiri Bedeıtan solunda 

" "' .. 

50 
18 .. 

1 
170 
25 
25 

6 
6 

30 
11 

124 
131 

21 
38 
27 

CiNSİ 

Körükçü tekkesi 
Mektep mahalli. 
Bir oda 
Oda ve Oda ba.şıhk 
Cami altında Dük 
Dükkan 

" 
" .. 
.. 
" Dolap 

•• 

" .. .. 

Li. K. 

15 00 
6 00 
2 00 

8 00 
1 50 
1 00 
l 50 
1 50 
1 50 

50 
50 

ı 00 
l 00 

Yangın söndürme 
levazımı 

Yangın söndürme aleti 279 Adet 2985 39 223 90 Açık Ek. 
Çakmakçılar. Vatde Hanı mescit altında. .. 28 

54-55 .. 

1 00 
1 00 
1 00 
ı 00 
1 so 
4 00 
ı 00 
2 50 
2 00 
1 00 

Yangın söndürme eczası 178 Adet 356 00 26 70 Pazarlık 

Kum torbası 976 Adet 1073 60 80 52 Açık Ek 
1p merdiven 6 Adet 34 78 2 50 Pazarlık 

Çeşme merdiven 31 Adet 504 50 37 83 Pazarlık 
I - Şartname ve miüredat listesi mucibince yukarda miktarı yazılı yangın söndürme 

rında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

14.30 
15 
15,30 
16 
16,30 

levazımı 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalannda yazılıdır. 

hizala-

III - Eksiltme 25.lX.939 pazartesi günü Kaba taşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun. 
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme para.sile birlikte mezkur 

komisyona ıtelmel:;i ilan olunur. (7027) 

Şehzade. Hoıkadem Cami Yanmda.. 
Zeyrek. Hoca Attar Ze:rrelı: 
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Hobyar. M~etne attı 
Müddeti İcar: Teslimi tarihini!eıı Ma:vıı 940Yerupoıtahane karırsı ııoıuuıa kadar. 
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