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ÇOCUK ANSIKLOPED.ISI 
Muallim.lerin ve mektep talebeslnln en kuvvetli yar
dımc:ısı, çocuğun en zengin kiıtOphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna vereblleceğl en gilzcl hediye
dir. MOessesemlz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

ovyet rduları, Polonyada 
ileri Hareketine aşladılar 
Moskova, Garbi Ukrayna ve Beyaz Rusya 
Halkını Himaye için Müdahalede Bulundu , 
lngiltere Ve Fransar ............ .. 
Sonuna Kadar Harbe 1 varşo.va Tazvüke 

BUGÜNKÜ VAZİYET ················ı 

Devam Edecekler M!o~~.~~~m~~~~:;~~:~~~i~ 

lnUN • 
ALMA8YA 

IELGRAT 

YUGOSLAVYA 

RUSYA 

' 
ROMANYA 

IUICll$ 

~ 

IULGARIST AN 

SOVYET ORDULARI, Polonyanın prk hududun
Cta ilerilemek için, dün sabah emir almışlar ve 
Polonya~·a bağlı olan garbi Ukraynalılan ve 
Beyaz Rusları anarşiden ve zulümden kurtar-
mak Uzere Polonya topraklan içinde ilerileme. 
ğe başlamışlardır. İlerleme hakkında henüz me• 
ıuk malumat Kelmemiştir. Yalnız ilerlemenin 
bütün hudut boyı1nca vuku buldufu anfa~ıl
maktadır. Hadise bütün Avrupada derin heye
c11n Ye alika uyandırmıştır. 

fNGfLTERE ve Fransadan gelen haberler bu iki 
Mlettn hHbe devam edeceklerini anlatmak. 
tadır. iki memleket ricali vaziyet hakkında is
fişare aTindeair. Uerı sürlllen mutıilea. Al
Maaya ile Buıya askerleri karşı Uf1Jya .,idik· 
ler:f zaman ne olacağının belli olmadıjıdır. 

RAoiSE italyada derin bir tesiı; ve heyMon uyan. 
tlırmıştır. Amerika hadisenin bir silrpriı te!ikil 
etmediifni söylüyor. Fakat faşistlik ile bolşe· 
viklik arasında mareşal Pllsudskl tarafından 

inşa olunan seddin, kendini bolşevikli
le karşı garbi A ''rupanın koruyucusu sayan 
Bitler tarafından yıkıldıiı anlaşılıyor. Hadise 
Yugoslavyada tam manasiyle, hayretle, karşı. 
lanmıştır. 

Şark Cepliesindeki HarekSıt 

POLONYA ordulan Alman ordulan ile liarp et.: 

teslim olmamıştır. Fakat Romanyadnn gelen 
haberler Polonya cümhurreisi ile hilk\tmct er
kanının Romanyaya iltica ettikleri merkezinde. ı 
dir. 

Bütün gün binlerce muhacir Romanyaya 
geçmiş ve Polonya hükumetinin arşh·lcri de f 
Romanyaya Keçirilmiştir. Polonyaya ait bir çok i 
bombardıman tayyarelerinin de Romanyaya il. 
tica ettiif bildiriliyor. Buna rağmen Polonya 
içinde mücadele devam etmekte \'e müdafaa 

1 
Varşovada temerküz eylemektedir. 

Garp Ceplieslndelcl Çarpıımalar 

ALMANLARIN §ark cephesinden garp cephesine 
büyük kuvvetler getirdikleri Fransız resmt te~ 
liğinde tasrih ediliyor. iki taraf arasında, Od 
müdafaa hattı arasında ileri geri hareketler 
vuku bulmaktadır. Ve Fransız tebliği Alman -
lar tarafından yapılan mukabil taarruzlıırın 
bertaraf edildiğini anlattığı halde, Alman tel:J. 
liği Fransızların ağır zayiata uğradıklarını SÖl'· 

!emektedir. 

Romanyaya Teminat Vtrlidi 

SOVYET R(}Ki1METl dün Romanya hiikiimetine 
bir nota vererek Romanyanın arazi bütünlü
iüne riayet ettiğini temin etmiştir. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EN SON DAKiKA 

Polonyada halen Alman işgali altında bulunan sabalan gösterir harita: (Sovyet kıtalannın harekete •eçtiği 
mıntakalar, oklarla işaret edilmiıtir. Polonya hilJulmet erkanının iltica ettikleri Çernoviç haritada ıörilltlyor.) 

Polonya Cümhurreisi Ve Hükiimetl 

Rusya 
Bükreşe 
Teminat 
Verdi 

Londra, 17 (Huıuai) - Bük
retten bildirildiğine söre, Sov
yet Birliii aefiri bupn Roman
ya hükOmetine bir nota takdim 
ebniftir. Sovyet Ruıya, bu nota
da Romanyanın arazi bütünlüiü
ne riayet etmeyi taahhüt etmek
tedir. 

Londra, 11 ..:..._ Röyterln aldığı haberlere göre Sovyet ordusunun 
Polonya topraklarında ilerlemesi Sovyet hududunun şim ıldcki miın
tehası olnn Litvanya hududundan, cenuptaki müntehası olan R0-
manya hududunn kadar uzamaktadır. Sovyet askeri müdahalesi bir 
kaç noktada mukavemet görır.üşse de anlaşılan daha so:ıra bu mu
kavemetten eser kalmamıştır. 

Erkinı Dün Romanyaya Geçtiler 
HUDUTTA AKiSLER 

Sovyet Askerlerinin 
40 Mil ilerledikleri 

Haber YerlRyor 
Londra, 17 (Husust) -- Kızılordu 

bu sabah saat 4 te muhtelü nokta
lardan Polonya hududunu geçmiş, 

ve Polonyalılar tarafından mukave
metle karşılanmıştır. 

Muhtelü kaynaklardan verilen 
malUmata göre, Sovyet askerleri, 40 
mil kadar ilerlemişlerdir. İlerleme 
bütün hudut boyunca vuku bulmak
tadır. Fakat bu ilerlemenin mahiye
ti hakkında henüz mevsuk malUmat 
alınamamştır. Polonyalıların, Minsk 
garbine düşen Moldechina'da muka. 
vemet gösterdikleri bi!d' iliyor. Sov 
yet kuvvetlerinin "'- 'jiln 

( p' .. 

Sovyet Müdahalesi 
Her T ara~a Derin 

Akisler Yaptı 
Londra, 17 (Hususi) - İngiltere 

hükumeti, Polonyanın istiklal ve bü
tünlüğünü garanti etmiş olduğu için, 
Sovyet ordusunun Polonya toprakla
nna girmesi karıısında alacağı vazi
yet, İngiliz mahafilini ehemmiyetle 
alakadar etmektedir. Sovyet notasın
da, Rusyanın büyük mücadeleye kar. 
§1 bitaraf kalacağını anlatıyorsa da, 
bu bitaraflık ile İngiliz taahhütlerini 
telif etmenin mümkün olup olmadığı 
mühim bir mesele teşkil etmektedir. 
Sununla beraber, Molotofun Sovyet 
halkına hitap eden nutkunda geçen 
bazı ibareler, nazan dikkati celbet

(Sonu Sa: ı. Sfl: 3) 

POLONYADA 

Yarıova Kumandam, 

Alman Ültimatomuna 

Cevap Yermeci 
Berlin, 17 (Husust~ - Alman or

dulan ba§ kwnandanlığI tarafından 
verilen malumata göre bugün ıaat 
altıyı yirmi geçe Vattov•Y• bir tel
siz gönderilerek, şehrin tahliye ve 
teslimini müzakere edecek askeri 
murahhasın saat ona kadar beklene
ceği bildirilmiştir. Bundan f>aşka aS
keri murahhasın otomobilinde kulla
nacağı ışığın rengi hakkında malO
mat verilmiş, yol boyunca muhasa
matın sağdan ve soldan birer mil ge
nişliğinde durdurulacağı illve edil. 
miş ve cevabın Varşova radyosu ta. 
rafından verilmesi istenmiştir. 

(Sonu: Sa. 8, sft. l) 

Roma, 17 (Huıuıi) - Bük
retten bildirildiğine söre, Ro
manya ile Polonya arumdaki 
ittifak bupnkü f&J'l)ara tetabuk 
etmediti için Romanya bitaraf
himı mubaf azaya devam ede. · 
cektir. 

* Bükreı, 17 (A.A.) ~ Bugün net- I 
redilen J>ir emirname ile Romanya 
ekonomisi seferber edilmiştir. Bun
dan böyle ihracat kati olarak ithalat 
ile tevazün edecektir. Hükiımet ge
rek ithalatı, gerek ihracatı azalta
bilecektir. 

Keza hükumet. milli müdafaa için 
lüzumlu olan her türlü maddenin ih
racını meneyleyebilecektir. 

* 
Amerika hükumeti namına sö7 söylemiye salahiyettar bir zııt Sov

yE>t miıdahalesi münasebetile şu sözleri söylemiştir: 
"Faşizm ile bcl~vizm arasındaki köprünün yıkılması, belki de 

demokrasiler için müfit olur.,. 

* 
Alman :Sqkumandanlılmm Varşovadan bir askeri mura!ıhasın 

gönderilmesJ için vuku bulan davetine Varşova tarafından halA bir 
cevap verllmeml§tir. Alınan ültiınatomunde denildiği gibi Varşova
nın kimllen imhasına ba§lanmamıştır. 

* 
Rusya ile Japonya arasında bir ademi tecavüz paktı akdi yolun

daki teşebbü~lerln muvaHak olmadığı anlaşılıyor. Sovyet BLrliğlnln, 
Japonyayı Çinde serbest bırakmak htemediği tavazzuh etmektedir. 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sfitunda her gün en sem da
kika ıelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün bu kısım boş kıılacaktır 
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PENCEREMDEN 

Ayva 
Yazan: M. Tarhan TAN 

• 1 

1 stanbulda oturanları sabah sa-
bah yataktan sıçratmayı, öğ • 

le uykusundan ise tanıamiyle uzak 
tutmayı ze,•k edinmiş satıcılardan 

biri terbiyesiz sesiyle barbar bağırı· 
yor: 

- Ayva, ayva, kompostoluk ay. 
va, reçellik ayva, ayva, ayva ... 

Gözümlin önüne ilkbaharın yarı 

ılık, yarı serin; hazan kuru, hazan 
ıslak, fakat daima latif, daima genç 
günJerinde ciicemsi ağaçJar üzerin -
de tek tek açılan pembe çiçekler gel
di. Çiçek açarak yetişen bütiin mey. 
vaJar içinde çiçeğini en çok muhafa
za eden, daha doğrusu çiçekliktcn 
meyveliğe en geç istihale eyleyen dy

vadır. 

18 - 9. 939 

GÜNÜN RESiMLERi: Ha relcetleri 

Ekseriya pembe, hazan da beynz 
olarak açılan ayva çiçckleıi, o kısa 
boylu agaç dalları üstünde zümrüt • 
ten yapılma yapraklar arasına serpil
miş inci danclerini andırır. Bu inci • 
Ier,sadeften doğan alelade incilerin 
aksine olarak, kendi sadeflerinl ken-

Dün Beşiktaş •tadyomunda yapılan maçta Befiktcq Galatasarayı 2- O mağliip etti. Dün Taksimdeki güreş mü•abakaları;da Mülayim, berabere kaldı. 

di doğuşlarından sonra örerler. İşte 
hu sadef, ayvadır! 

Ayva, halis Türk yemişidir. Çün
kü Anadoludan yetişmiş ve sağa so
la oradan dağılıp gitmiştir. Nebatat 
alimleri menşei Türk olan hu güzel 
meyvenin ilk defa Giridte • fakat çok 
eski bir devirde • ıslah ediJdiğini 

söylerler ve bu ameliyenin eski Girit 
şehirlerinden Cydon'da yapıldığını 
da iddia ederler. Ayvanın nebatat il
minde Cydonia Vulgaris adı ile 
anılmasının sebebi de bu imiş. 

Bununla beraber ayvanın bir çok 
clnsleri•i yine Türkler yetiştirmiş -
lerdlr. 
Ekmek, armut, limon, şeker, gevrek 
ayvaları o climledendir. Yine Tiirk • 
ler (ayva) ya dillerinde de manab 
yerler vermişlerdir. Eski aşıklar, 
"ayva gibi sarardım" derlerdi ve gö
nül hastabğını bu suretle ifade eder· 
lerdi. Nasıl bir münasebetle mevzu 
olduğu pek kestirilememekle bcra • 
her "ayvayı yuttu'' tabirinin ıcsflrhos 
olmak" manasına geldiği de bu sıra-
da hatırlanabilir. " 

Lakin ayvanın olgunlaşması, pa· 
zara düşmesi kışın yaklaştığına de • 
Jilet eder. Çağla, nasıl yazın miijde
cisi ise ayva da fırtınaların sıklaşa
cağını, güne~in hararet dağıtmakta 

mutat olan cimriliğe başlayacağını, 

kar bulutlarının toplanmak üzere 
bulunduğunu, sonbahar günJerinin 
azaldığını bildiren sadık bir alamet • 
tir. < 

Onun için terbiye görmemiş, in
safa alışmamış sesleriyle avaz avaz 
haykırarak sokakları dolaşan satıcı

ların (Ayva, ay\•a) diye bağırmala • 
nnı duydukça kulağımda yoksulların 
her kış - için için - tekrarla<lıkları su 
beste kulağlmda çınlıyor: " 

Yaz geçti yine derdi şita var 
Kış geldi, henüz evde kömür yok! 

Beste, bugiln kazanıp bugiin yiyen 
bedbahtların ezeli ve ebedi marşla • 
ndır. A vya satıcıların sesinde bu 
marşı duymamak ve duyunca da cli
ken diken iirpermemek müınkiin de
ğil. Çünkü kış, zenginler iı;in eğlen. 
ee, yoksullar için de dert ve hastalık 
mevsimidir. Temenni edelim ki yak
laşan o haşin mevsim nazik gelip na
zile gitsin. 

lzmirde 
Çıkmı iş 
ihtilafı 

~I 

Yüksek Hakem Kurulu 

T arafmdan İnceleniyor 
Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)

İzmir Tramvay ve Elektrik şirketi 
ile işçileri arasında çıkmış olan "top 
lulukla iş ihtilafı,, İzmirde vali mu
avininin reisliği altında bulunan vi
layet hakem kurulu tarafından ka
rara bağlanmıştır. 

Bu karara muhtelli noktalardan 
gerek işçiler ve gerekse tramvay şir
keti itiraz etmiş olduklarından key
fiyet Ankaradaki yüksek hakem ku
ruluna gelmistir>_ls · tilaflir:ı vii • 
sek hakem kurulu çarşamba günü iş 
dairesi reisliğinde devlet lirası de
avi dairesi reisi Saffet Tuncayın baş
kanlığı altında ilk toplantısını yap
mıştır. Toplantıda kurul aznsı ola
rak hukuk fakültesi profesörlerin -
den Sinop saylavı Yusuf Kemal Ten 
girşenk, İş dairesi reisi Enis Behiç 
Koryürek, İktısat Vekaleti sanayi u
mum müdürü Reşat Bener, Adliye 
Ve.kaleti hukuk işleri umum müdürü 
İsmail Hakkı Tur, İktısat Vekaleti 
hukuk müşaviri Ziya Ekrem Ergü
ven bulunmaktadır. 

Kurulun raportörlüğünü İş Ban. 
kası müfettişi Fars Ulubay yap
mıştır. 

İlk içtimada İzmir vilayet hakem 
kurulunun kararı okunmuş ve ikinci 
içtimaın eyli'ılün 18 inci pazartesi gü
nü saat 10 da yine İş dairesinde top
lanması takarrur etmiştir. 

"İş ihtiljflarnı uzlaştırma ve tah
kim nizamnamesi,, nin meriyete gir_ 
mesinden sonra ilk iş ·htnafmın bu 
suretle nizamnamenin şartları da
hilinde devlet elile kati bir karara 
bağlanması ilk defa vaki olan bir ha· 
dise olarak içtimai ve iktısadi ba
kımdan ehemmiyetlidir. Keyfiyetin 
yüksek hakem kurulunca yirmi gün 
zarfında intaç edilmesi mecburiye
ti olduğu nizamname ahkamından 

Üç Otomobil 
Kazası Oldu 

" anlaşılmaktadır. 

1 
Bakırköyünde Sebze 

Hali Yapdıyor 

Beşiktaş, Galatasarayı 1 Hususi 
• O Mağlôp Etti idareler 

Kadroları 
Dünkü Güreşlerde Tekirdağlı Vilayetlere Bu Hususta 

Dün 2 

Hüseyin Almana Galip Geldi ~:h~:y.~~!~:1~t~·n;:.:!~~.-
nununa göre 1 teşrinisani 939 tarihi. 

Fener Stadında, Fenerliler Kurtuluşu 11 • 3 Yendiler. ~=y~~!:; ::~;::e~~rı~~ı~rag~ı:~n~~: 
susi idarelerin teşkilat kadrolarını 

ne şekilde hazırlıyacaklarını vilayet. 
lere bildirmiştir. Vekalet bu tebliğiy· 
le bütün vilayetlerin teşkilat kadro
larında yeknasaklığı temin gayesini 
istihdaf" etmektedir. Bu tebliğe göre 
hususi idarelerin idare, hesap, nafıa, 
maarif, ziraat, baytar ve sıhhat kı

Rın!aF.Jıe?..g~}1il_~ai).1 xeya da~ 
leri vilayetlerin ihtiyaç ve mali vazj. 
yetlerine göre yeni baremin dere:cele. 
rine intibak ettirilecek ti•· 

Atletizm Müsabakalarında Üç Rekor Kırlldı 

1 
Dünkü Güreşler Dün Şeref stadında Ileşiktaş - Galatasaray senenin ilk 

gündüz maçını yaptılar. Lik maçlarından evvel bu iki. takı

mın karşılaşması çok al.aka uyandırmış ve sahava iki üe bini 
aşan bir sporcu kitlesi toplatmıştı. 1 

Geçen hafta ihtilaflı geçen güreş. 
!erden sonra dün Taksim stadında 

revanş mahiyetinde olarak musaba -

ta~;;1;; k;;~~İık};;ı;;~ ş~Ş~iti\ı:ı:: ı--Fenerbahçe, Dün 
le yer aldılar: • 

Beşiktaş: İsmail - Hüsnü, İbra- Kurtuluşu yendi 
him • Hüseyin, Bedii, Fuat - Haya-
ti, Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. Fenerbahçe stadında da sarı lAci-

teı•sılf ~~şrı\ft"S1r srrı~A'kıY1n"'ın~s1 
vardı. Saat 'tam üçte Bursalı Selim -
Bursalı Kazım müsabakası ile güreş. 
lere başlandı. Ve bu müsabakayı 5 
dakikada Kazım kazandı. 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad- vertliler gelecek h~fta yapılacak Fe
nan • Eşfak, Enver, Yttsuf. Necdet, nerbahçe - Galatasaray Tan kup~
Salahattin, Cemil, Boduri, Sara:fim. sı müsabakasına ~azırlık ol:nak u-

Şuursuz bir oyun zere Kurtuluşla hır ekzersıs maçı 

Oyun çok seri başladı. Fakat çok yaptılar. Fenerbahçeliler Rasih, Me-
geçmeden durgunlaştı. Her iki ta.\ lih, Basriden ~ahrumdu. .. . 
raf ta suursuz bir oyun oynuyordu. Oyun çok serı haşladı. Ve umıtler 
Yapıla~ hücumlar da neticesiz kalı- hılafına olarak Kurtuluşlular arka, 
yordu. Galatasaray hücum hattı bo- arkaya iki gol ~azan~ılar. Devre so~ 
zuk bir oyunla Beşiktaş müdafaası larında Fenerlıler bı~ gol ka.ydettı
için tehlikeli olmaktan uzaktı. 34 ün ler, devre. 2 ~ 1 Fenerın aleyhıne ka· 
cü dakikada Besiktaşlılar Galatasa- pandı. İkıncı devre arka arkaya Fe
ray kalesine indiler ve Hakkı kasdi nerliler 10 gol kazandılar. Bu~a ~ur 
bir hareketle durduruldu. Hakem tuluş bir golle mukabele edebıldı \•e 

penaltı cezası verdi. Sabri bunu go- maç ta 11 - 3 Fenerin galibiyetile 

le çevirerek takımına ilk golü ka- bitti. 
zandırdı ve birinci devre bu suretle 1stanbulspor1ar • Fenerbahr.e B 
ı . o Beşiktaşm lehine neticelendi. arasındaki müsabakada 3 - 2 Istan-

'k. . J bulsporlular galip geldiler. 
tncı aevre • 

İkinci devre ayni heyecansızlık i
çinde başladı. Galatasaray bozuk bir 
oyun oynuyordu. 

Dünkü Atletizm 

Müsabakaları 
Dün Fenerbahçe stadmda atletizm 

b.. .. u" sabakaları rekor kırma teşeb usu m ld 
yapılmış ve üç Türkiye rekoru e e 

edilmiştir. Rıza 
5000 n'"?tre Fenerbahçcden 

.. d mda Galata. 
Maksut 15.51 ile, uç a ı F rbab-

14 16 ile, ene 
saraydan Yavru · A ı d 56 7 
Ç
eden Melih te 400 mania ı ad . 

apmışlar ır. 
ile Türkiye rekoru Y 

~~~~-o-~~~~ 

İkinci güreş Mal.karalı Mustafa 
ile arabacı Mehmet arasında oldu. Ve 
6 dakilfada Malkaralı Mustafa galip 
geldi. 

Üçüncü güreş Somalı Fethi ile 
Dinarlı İsmail arasında idi. Bu güreş 
çok çetin oldu. Müsabıklar birbirle -
rini yenemiyerek berabere kaldıl~.r. 

Yamalı Hüseyin • Süleyman gu • 
reşinde on beş dakikada berabere 

bitti. 
Molla Mehmet - Karadağlı Skoviç 
.. b k ·· ı oldu Daha hakim musa a ası guze · 

bir güreş yapan Molla Mehmet neti. 
cede galip geldi. 

Habeşle • Mülayim 

Günün en çetin güreşi bir boğuş
ma halinde Habeş Tafari ile Müla _ 

im arasında oldu. Dakikalar ilerle. 
~ikçe çok sert bir şekil alan bu güre
şe hakem heyeti müdahale etmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu müdahale· 
ye rağmen yine ayni sertlik devam 
etti. Ve birbirlerini yenemiycrck be. 
rabere kaldılar 

Villi Marn· Tekirdağlı Hüıeyin 

Odacı. korucu, bekçi. evrak müv~z
zii daktilo ve buna benzer di[,er mü
teferrik ve muvakkat mahiyet arze
den hizmetlerde çalı~anlar barem ka
nunu dışında bırakılarak teşkilat 
kadrolarına alınmıyaraktır. Bunlar i
çin her sene bütçesine bir cetvel ek
lenecektir. Teşkilat lrnc.lrolarib maaş 
ve emsal hasılları değişeı1 memurlara 
maaş farkları baremin muvakk:ıt bi. 
rinci maddesi hükmü:-ıe göre verile. 
cektir. Halen ücretle idar•::ı olunan me 
murların derece ve kadroları bare
min ikinci madesi hiiknıüne göre ta
yin ve tesbit olunacaktır. 
Diğer hizmet vekuletlerinde bulu

nan ve bütçede tahsisatı mevcut olup 

henüz baremin içine alınmıyan me
muriyetler ve barem kanunu hi.iküm

lerine göre maaş asıllariyle, emsal 

hasıllarının değişmes1nden müteve1-

lit farklar hariç olmak üzere k:ıdrola

rın hazırlanmasında yeni memuriyet

ler ihdas edilmiyecek ve memuriyet 

unvanları da değiştirilmiyecektir. 

TA K V 1 M ve H AVA 

18 EyUil 1939 
PAZARTES 

9 uncu ay 
Arabt: 1358 
~aban: 4 

Gün: 30 Hızır: 136 
quml 1355 

EylCıl: 5 
12.08 

Şoför Fuadin idaresindeki 953 nu
maralı otomobil Osmanbeyden geçer. 
ken Pangaltında Bayır sokağında o
turan 7 yaşında Onnige çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamı~tır. 

Yaralı Şişli Çocuk hastahanesine kal 
dırılmış şöför yakalanmıstır. 

* Şöför Süleyman tarafından ida
re olunan 2012 numaralı otomobil 
Elmadağ caddesinden geçerken o ci
varda oturan 85 yaşında Sergise çar. 
parak başından ağırca yaralamıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine kaldı. 
rılmış, şöför tutulmuştur. 

Bakırköy kazası ile mülhakatının 
sebze ihtiyacını karşılamak üzere 
Bakırköyde yeni bir sebze hali ya
pılması düşünülmektedir. Bunun i
çin belediye imar müdürlüğü lazım 
gelen tetkikatı yapmıya başlamış -
tır. Hal Bakırköyün bugünkü paza. 
rı civarında yapılacaktır. Binanın 

mümkün olduğu kadar kısa bir za
manda yapılmasına çalışılacaktır. 

Beşiktaşlılarda da yorgunluk aJ.ô
metleri çok geçmeden basgöstcrdi. 
Her iki takım da bir türlü gollük 
vaziyetlere giremiyorlardı. Sarı kır
mızılılar mağlubiyetten kurtulmak 
için canlanır gibi oldular. Bir türlü 
gol kaydedemediler. Beşiktaş müda
faasında Hüsnü bütün Galatasaray 
hücumlarını kırıyordu. Nihayet bir 
hücumda Beşiktaş Sabrinin ayağı i
le çok güzel bir gol daha kazandı ve 
vaziyet 2 - O oldu. Maçın son daki~.1-
ları da karşılıklı hücumlarla geçe
rek netice değişmeden oyun 2 • O 
Beşikteşın galibiyetile kapandı. 

Galatasarayhların Ankara 
İdare Heyeti 

Ankara Galatasaray klübü kon
gresi yapılmış ve aşağıdaki zevat se
çilmiştir: 

Aziz Akyürek, Raif Külbastı, Meh 
met ÇeşmebaşI, Faruk Süntt!r, Nüz
het Tekül, Fethi Çelikbaş, Muzaffer 
Görker, Süreyya Korucuoğ1u. 

Dün Akşam Bir 
Sinema Yandı 

Dün akşam saat 17 ,15 te Balatta 

ht Minare caddesinde Hasan 
Ta a - M·1ı· i 

h . . sahibi bulundugu ı ı s • Ta sının 
nemada bir yangın çıkmıştır. 

Tavan ve merdiven aksamı ahşap 
lan sinemada ateş süratle büyümüş 
~e çatı aksamı kamilcn ve içerdeki 
koltuk ve sandalyalar da kısmen 

Sıra günün en mühim karşılaş -
~asına gelmişti. Tekirdağlı Hüseyin 
ıle ~lman karşllaşacaktı. Yirmi~er 
~akikadan üç devre güreşeceklerdir. 
l~k devre beraberlikle kapandı. ikin
cı devre yine ayni müsavat içinde 
geçti ve üçüncü devrenin 6 ıncı da. 
kikasında Tekirdağlı Hüseyin Alrrıa
nın sırtını yere getirerek müsabaka
yı kazandı. 

Müstahsil Elindeki 
Pamuk Alınıyor 

Ziraat Bankası, müstahsil eliııdeki 
Pamukların zarar görmemesi için der 
hal pamuk almağa karar vermiştır. 
Derhal alınacak pamuk üzerine geniş 
mikyasta ve azami teshilatla avans 
muamelesi yapılacaktı.c. 

Güneş: 5.43 - Öğle: 
İkindi: 15.33 - Aksam. 
Yatsı: 19.40 - İmsfılc 

- Hava Vaziyeti 

18.19 
4.02 

Ye~ilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan mnlOmala göre, dfın yurtta hava E

ge bölgesi ile Marmara havzası ve Orta 

Anadolunun garp kısımlannda ııçık, Ka

radeniz kıyıları He Doğu Anadoluda çok 

bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer yerlerde 

bulutlu geçmiıı, rliı.gdrlar Doğu bölgeleri 

ile Akdeniz kıyılarında cenubt, diğer böl

gelerde :ıimali istikametten orta kuvvet

te esmiştir. * Tabirin idare ettiği 1778 numa
ralı otomobil Eyüpten geçerken E. 
yüpte Irgat sokağında oturan Meh
medin kızı 5 yaşında Hanifcye çar
parak muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
töför yakalanmıştır. 

Polise itiraz Etmiş 
Dün Sarayburnunda sivillerin 

girmesi yasak olan yerde balık tu
tan Bedros isminde bir genç yaka
lanmıştır. Bedros kendisini karakola 
davet eden polis memuru Mehmede 
itiraz etmiş ve güclükle karakola ge. 
tirilebilmiştir. 

Topkapı Sahasında 
Dün Topkapı sahasında Sirkeci 

İdmanyurdu ile Topkapılılar arasın
da yapılan maçı Sirkecililcr 2 • 1 
kazanmışlardır. 

andıktan sonra saat 19.25 te sön. 
~ürülmüstür. Ateşin film sfairesin
den çıktığı anlaşılmıştır. Yangın 
çıktığı esnada sine~ad~ bulunan 
20 _ 25 kişi kadar muşterı arasında 
panik çıkmış ise de hiç kimseye bir 
ı;ey olmamıştır. 

Zirai makinelerin parçaları ve ye. 
ni makinelerin celbi için tedbirler a
lınmaktadır. Hükum~t ziraat mahsu
latının daha geniş bir çerçeve içinde 
inkişafı için tertibat alıyor. Bilhassa 
arpa ve yulaf üzerinde durulacaktır. 

Dün İstanbulda hava aı:ık geçmls, rfü:
gfir şimnll ıarkiden saniyede 2 - 4 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 
1017.2 milibar idi. Sühunet en yük.sek 
27.1 ve e:rı dil5ük 15,9 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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Almanya Bu Defa 
Denizaltı Harbinden 
Ne Kazanabilir? 

B ugüne kadar yapılan deniz 
harplerinde kati bir netice 

temin edilememesine rağmen kru
vazör (korsan harbi) ve denizaltı 
harbi çok mühim roller oynamış
tır. Cihan Harbinde Almanlar 
kruvazör ve denizaltı harbinde 
mühim neticeler elde etmişler ve 
düşmanlarının birçok zararlarını 

mucip oldukları gibi ticaret yolla
rını kapatarak erzak ve ham mad
de nakline mani olmuşlardı. Bun
dan başka Üzerlerine bir kısım 

kuvvet çekmek suretile Alınan 

donanmasının üstünden düşman 

tazyikını kısmen kaldırmağa da 
muvaffak olmuşlardı. Fakat bu
gün Alman ve Polonya harbine fi_ 
ilen girmiş olan İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri Büyük Harpte olduğu 
gibi Alman deniz kuvvetleri tara
fından hiçbir tehdide maruz değil
dirler. Esasen Almanya bugün de 
bir kruvazör ve denizaltı harbine 
girecek kudrette değildir. Elinde 
bulunan üç adet kruvazörünü bu 
işe tahsis edemez. Her ne kadar bu 
gemiler fazla bir nisfi kutur seyre 
malikseler de açık denizlerde ik
mal işlerini yapabilecekleri Cihan 
Harbinde olduğu gibi üslere ma
lik değildirler. Ve zaten Ba1tN{ de
nizinde kapalı kalan bu gemilerin 
buradan çıkabilmeleri için de bü
yük tehlikeleri ihtiyar etmeleri la
zımdır. Bugün Almanlar tarafın
dan mayınla ve ağla kapatılan Bü
yük ve Küsük Belt boğazlarına 

Sund geçidi niukabil taraftan İngi
liz donanması tarafından ayni şe
kilde emniyete alınarak Alman 
harp gemilerinin dışarı çıkmak 

imkanı bulmasına mani olunmuş. 
tur. Harbin başlangıcındanberi 

Atlas Okyanusunda dolaşan Al
man denizaltı gemilerinin bu bo
ğaz ve geçitlerin kapatılmasından 
evvel çıktıklan tahmin olunabilir. 

B u gemiler artık Baltık denL 
zine dönmek ve oradaki a

na kuvvetten faydalanmak imka
nını kaybetmişlerdir. Bununla be
raber Atlas Okyanusunda dolaşan 
ve ticaret gemilerine saldıran Al
man denizaltı gemileri ticaret yol
larını kontrol ederek düşmanları
!!a erzak ve ham madde nakline 
mani olmıya çalışmaktadırlar. De
nizaltı gemilerinin bu işteki mu
vaffakiyetleri Almanların tahmin 
ettikleri kadar parlak olamamış. 

tır ve olamıyacaktır. Bu çeşit 
harplerin ilk başlangıcı olan Ci
han Harbinde Alman denizaltı ge
milerinin elde etmiş oldukları mu
vaffakiyet çok yüksekti. Mesela 
1917 yılının şubatında 336.000 

- . 

• 

vazifeler verilen 

Yazan : 

H .. KORUR 

mecmu tonluk ticaret gemisi ba 
tırılmış ve mart ayında bu yekun 
603.000 tona ve nisan ayında da 
900.000 tona yükselmişti. Bugün 
ise Alman denizaltı gemileri tara
fından batırılan tüccar gemilerinin 
mecmu tonajı hesap edilmiyecek 
kadar azdır. 

Alman bahriyesi bu denizaltıla
rını Atlas Okyanusuna şu maksat
la göndermiş olabilir: 

1 - Ticaret yollarını kontrol ve 
hasımlarına erzak ve ham madde 
nakline._mfuıi olmak !.V~hu ,ıwrf'!tl~ 
kısmen iktısat harbine sebep ol-

mak, 

2 - Liman ağızlarma, gccitlere 
ve İngiliz donanmasının seyir yol
larına mayın dökerek ve mayın 

tarlaları vücude getirerek İngiliz 
donanmasının hareket serbestisini 
darbelemek ve ablukaya kısmen 

mani olmak ... 
Fakat Alman denizaltı gemileri 

Alman devletinin istediği bu şeyler 
den yalnız birkaç ticaret gemısı 

batırmak .suretile iş gön•bilmiş ve 
diğer istenilen şeyleri başarama

mıştır. 

Alman denizaltılarının bu mu
vaffakiyetsizliği şu nokta. 

lardan ileri gelmektedir: 

1 - İngiliz donanması, Alınan 
denizaltı gemilerine karşı aman
sız bir mücadeleye girmiş ve elin
deki kuvvetlerini serbestçe bu işe 
tahsis etmiştir. 

2 - Alman denizaltıları Baltık-

tan çıktıktan sonra kendi bahriye
sinin her türlü yardımından uzak 
kalmış, yabancı sularda her türlü 
fena şartlar altında iş görmeğe 

ve istenileni yapmağa mecbur ol· 
muşlardır. 

Bugün Alman bahriyesinin e
linde bulunan 43 denizaltı gemi
sinin tahminen yarısı bu işe tahsis 
edilmistir. Halbuki buna mukabil 
müşterek demokrasi donanması

nın 121 denizaltı gemisi faaliyet. 
tedir. Ve ~ınra İngiliz donanması 
Alman denizaltı gemilerile kabul 
ettiği m.!icadeleye birçok muhrip, 
avcı botu, denizaltı takipçi ve din
leyicilcrile girmiş ve hava kuvvet
lerile teşriki mesai etmiştir. 

Bugün tayyareler denizaltı ge
miler.inin en büyük v~ amansız 
dü.smanıdır. Rakit ve berrak ha-
valarda tayyarelerle yapılacak ta
rassutta denizaltının görünmeme
sine imkan yoktur. Tayyareler ta
rafından görülüp markalanan de
nizaltılar deniz üstii kuvvetlerile 
derhal tahrip edilirler. 

İngiliz donanmasının denizaltı 
avcılığı için tahsis ettiği deniz üstü 
kuvvetleri, denizaltılara karşı şu 

silahları kullanacaklardır: 

A - Su bombası, 
B - Sürütme mayın. 
C - Bindirme suretile imha. 

* Su Bombası 

B u silah d~stroyerlerle, muh. 
riplerle, avcı botlarile, de

nizaltı takipçilerile atılacaktır. 
Su bombası denizin dört muh

telif umkuna göre ayar edilir. Ve 
ayar edilen umka geldiğinde mi. 
haniki olarak infilak eder ve infi
lakten husule gelen su tazyikı te-

.. 
TAN 

sir sahası dahilinde bulunan deniz_ 
altı gemisinin teknesini yırtarak 
batmasına sebep olur. Su bomba
larının tesir sahası l 00 n\etre 
kutrunda bir sahadır ve bu bom
balar iki şekilde atılır: 

a - Mancınıkla, 

b - Kıç taraflarında bulunan 
su bombası atma aletlerile: 

a: Mancınıkla atılan su bom
baları geminin her iki tarafına ve 
100 - 150 metre mesafeye düşer
ler. 

b: Su bombası atma aletile 
atılanlar ise geminin kıç tarafın. 
dan denize düşürülür. Bu suretle 
bir anda atılan 3 - 5 su bombası 
500 - 1000 metre murabbaı bir sa. 
haya müessir olur ki bu sahadaki 
denizaltının kurtulmasına imkan 
yoktur. Saniyen bu bombaların 

avcı botlarile ve takipcilerle 40-45 
mil si.iratle atıldığını düsünürsek 
kısa bir zamanda kirlettikleri sa
hanın büyüklüğü kendiliğinden 
meydana çıkar. 

İngilizler bu şekilde denizaltı 
avcılığına çok fazla ehemmiyet 
vermişler ve hattı harp gemileiin
de ve kruvazörle.rinde bulunan 
süratleri çok fazla olan binek mo
törlerinin kıçlarına bile bomba 
atma kepcf'leri koymuşlardır. 

Sürtme Mayn 

B u silah ta deniza 1tı gemileri 
için çok tehlikelidir. SüraL 

leri fazla olan avcı botlarile des
troyerlerin peşlerine 100 - 150 
metre tfıliinde tellere bağlanır ve 
kıctan sarkıtılır ve süratle seyre_ 
dilmeğe başlanır. Bunlar Yunus 
balıkları gibi geminin kıçında sağ 
ve sola mahdut bir saha dahilinde 
25 - 40 metre umklarda seyreder
ler. Ve bu suretle denizaltı gemisi 
bulunması muhtemel sahalarda 
dolaşırlar, ve bu suretle denizaltı 
gemisile temasa gelir gelmez in. 
filak ederek denizaltı gemisini 
tahrip eder. 

Mahmuzlamak SUl'etile de deniz
altılar imha edilir. Denizaltı görü
lünce Üzerlerine süratle seyredilir 
ve dalmadan mahmuzlamağa çalı. 
şıhr. Bunda muvaffak olunursa de
nizaltı imha edilmistir. 

İngilizler bunlardan maada bir-.... ,. -- -
tahsis etmiş ve faaliyete getirmiş-
lerdir. Ve keza Alman denizaltı 

gemilerinin sığınması muhtemel 
liman ve körfez ağızlarını mayın
larla, çelik ağlarla kil'leterek bu 
verlerden de mahrum etmişlerdir. 

1 ngiliz domanmasının geniş 
mikyastaki denizaltı müca

delesine ve elindeki bütün kuv. 
vetleri ku11anmasına rağmen Al
man denizaltı gemilerinden bir 
muvaffakiyet ve iş beklemek boş 
yere denizaltılarını ve içindeki 
personali feda etmektir. Halen Al
man istihbarat bürosü Atlas Ok. 
yanusuna gönderdikleri denizaltı 

gemilerinin birçoklarından haber 
alamamak.tadır. Ve faaliyette bu
lunan Alman denizaltı gemileri 
günden güne eksilecek ve eksilen
lerin yerlerine yenileri gelemiye
ceğinden Alman denizaltı harbi de 
kendiliğinden sona ermiş olacak
tır. 
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,-YALANCILAR ŞAHI·, 
( Tamamen Renkli ) FREDERIC MARCH 

CAROLE LOMBARD 
Sizi hayatınızda gülmediğiniz kadar güldürecek 

ve eğlendirecek 

ÇARŞAMBA akşamı MELEK'te "----------·------' 

" 

SOMER BANK 
SELLULOZ SANA Yii 

·M ÜESSESES 1 N DEN: 
Bugünki.i cihan vaziyeti dolayısile ham madde tedarikinde maruz 

kalınabilecek müşkülat ve ayni zamanda memleketin her nevi kağıt 
ihtiyacını kabil olduğu kadar uzun bir müddet temin edebilmek za
rureti bizi imalat programlarımızda bazı tadilatta bulunmak ve ayni 
zamanda fiyatlarımızı da normalize etmek mecburiyetinde bırak
mıştır. Mahaza her hangi bir ihtikara meydan bırakmamak üzere la
zım gelen tedbirler alınmıştır. 

Büyük toptancılara yapılan iskonto lağvedildiği gibi İstanbulda Ye
miş iskelesinde açtığımız perakende satış depomuzda aşağıda gösteri
len fiyatlarla kartonlarda bir top ve kağıtlarda bir ba]v::ıva kadar 
satrş yapmakta bulunduğumuzu ilan ederiz. 

PERAKENDE SATIŞ FIATLARI: 
Perakende 

Cinsi Kilo Fiatı ( _____ 
Kraft ambalaj kağıdı 60 Gr. 31,5 T.L. 
Kraft ambalaj kağıdı 40 ve 50 Gr. 32.- T.L. 
Bir taraflı beyaz sellüloz kağıdı 60 Gr. 31.5 T.L. 
Bir taraflı beyaz sellüloz kağıdı 40 ve 50 Gr. 32.- T.L. 
Beyaz sellüloz iki taraflı 36.- T.L. 
Renkli sellüloz kağıdı sarı, turuncu. nembe 37.- .T.L. 
Renkli sellüloz kağıdı mavi, yeşil 38.- T.L. 
Renkli sellüloz kağıdı kırmızı 39.- T.L. 
Açık renkli bir taraflı sellüloz kağıdı 32.5 T.L. 
Biletlik kağıtlar renkli 30.5 T.L. 
Biletlik kağıtlar beyaz 28.5 T.L. 
İmitasyon Kraft 60. Gr. 28.- T.L. 
tmitasyon Kraft 80 Gr. 27.- T.L. 
Sünger kağıdı penbe 42.- T.L. 
Sünger kağıdı beyaz 39.- T.L. 
Sumen sünger kırmızı 42.-
Sumen sünger yeşil 39.-
Srenz (bakkal) kağıdı 130 Gr. ve yukarısı 22.5 T.L; 
Şrenz (bakkal) kağıdı 130 Gr. dan aşağısı 23.5 T.L. 
~ba beyaz mukavva (iyi mal) 45 nu-

radan itibaren 24 kiloluk paketi 595 Krş. 
Gri mukavva 50 numaradan itibaren 
24 kiloluk paketi 545 Krş. 

• ~ 

l:U ... IVl:T S.A.,ftl~ 1 ufinHDI HC.UNnS:N. 
Teminat a~191ne1an "Dorcu oıanTarın nazarı CllkKa11ne 

Sondığımıza teminat gösterilmiş menkul ve gayri menkul malların satış bedel
lerinin borca yetmemesinden dolayı 31.3.938 tarihine kadar teminatsız kalmış sandık 
alacakl::ırının 30.6.939 tarihine kadar tediyesi halinde borçlulara bazı husust tenzi
lat \'c milsadat icrasına amir olnn sandık usulil mücbir sebep altında bu kolaylık
tan istifade edemiyen borçlular hakkında 31.12.039 tarihine kadar temdit olunmuş
tur. Keyfiyet ilan olunur. (7259) 

Maarif Matbaasından: 
Cinsi Ton miktarı Bir tonunun 

tahmin fiyatı % 7,5 pey akçesi 

Kok kömürü 45 26 L. 25 K. 88 L. 60 K. 
Bugün acık ekı:iltme5i yapılacak olan yukarda miktar ve nevi yazılı kok kö

mürü için istekli çıkmadığından açık eksiltmenin 26.9.939 salı günü ı;aat 15 e bı
rakıldığı ilan olunur. (7370) 

ÖLÜM Sadıkzade Mustafanın 

MEVL0DU İstanbul Kız Lisesi Ööretmenlerin· 
Hazin ölllmiJe pek genç yaşında ebe- d F 

diyete intikal eden merhumun aziz ruhuna en eride Aralp maalesef vefat et-
lthaf edilmek üzere ayın on sekizine m?.- miştir. Cenazesi bugün öğleden sonra 
sadif pazartesi günü öğle namazını mu-
teak!p İstanbul Yeni Camiindc sene! dev- Vefadaki evinden kaldırılarak Eyüp. 
riyei vetat mevlCıdu okunacaktır'. Arzu e- te aile kabristanına defnedilecektir. 
denlerin bu dini merasime lştırak bu- ı 
yurmalarını rica ederiz. Merhumun allesi Allah rahmet eylesin 

re - kongrenin toplanmasını temin etme~t. ve sonra 
Adanadan ansızın gelecek Fransız kuvvetlerin~ kon. 
gre azasım tevkif ve vilayeti işgal ettirmek istiyor
au. 

Bu gibi içtimadan hasıl olacak sui tesiratı harici
yeyi bihakkın takdir edecek ricali devletten ol
duğunuz cihetle bu bapta daha ziyade izahata 
hacet voktur. Mukadderatı devlet ve milletin 
mevzuu.bahis bulunduğu böyle bir zamanda me
nafii hayatiyei vataniyeye bu kadar muzır teşebbü
satı takdir edemiyenler olursa ke!ldilerine izahını 
dirayeti aliyelerine ve bu izahata karşı temerrüt e
denler olur ise haklarında kesbi zaruret edecek mü
dahale! şedid.enin ifasını hamiyeti mi.iscllcmenize 

TEFRiKA No. 26 

Işte bu miEahaza ile son derece üzi.ildtim. Sabık 
~ebus Rasim Beye bir polis göndererek hükumet da. 
ıresine gelmesini rica ettirdim. Kendisi yemekte imiş, 
Yarım saat sonra geleceğini söylemiş, faka: sabret
mek mümkün mü? .. Gözümün önünrle bir takım ha
il eler dolaşıyordu, içimde ateşler yanıyordu. Bu se
beple pofüi tekrar Rasim Beye yolladım, lutfcdip 
hemen teşri.f etmesini söylettim. 

tevdi cd<!rim. 
Nazır: Adil 

Yine tegafül veya tecahül etmek istiyordum. 
Lakin Eağa:rn. soldan murahhasların hareket etmiş, 
ve bir kaçım!l da Sıvasa varmış bulunması nezarete 
karşı öyle bir tavır almaklığıma imkan bırakmıyor. 
du. Hele Hürriyet ve ihtilafın Sıvas mümessili Ellez 
zade Halit Beyin ansızın Islanbula savuşması benim 
daha b'r müddet olsun avutma siyas-etini gütmek
liğinıi faydasız hale koymuştu. Çünkü çok şeyleri 
gori.ip çok şeyler öğrenmiş olan bu za•ııı Istanbuldaki 
dostlarını tenvir etmesi tabii idi ve bu vaziy~tte be
nim resnıer. yalan söylediğim meydana çıkacaktı. 
Onun icin b~ska bir terane tutturmak lazımdı. Hayli 
derin bir di.işfinceden sonra şu telgrafı çektim: 

Dahiliye Nezaretine .._ 
Erzurumda toplanan müdafaai hukuk11 milliye 

kongresinin ikmali müzakerat ile dağudıklarını ve 

kongre azası meyanında tefrik_ ed~len. bir ~e~etle 
Mustafa :Kemal ve Rauf Beylerın (.) Sıvasta mıkadı 
kongrece ve son günlerde tahtı kar1ra alınan bil-

umum vilayatı Osmaniye murahhaslannda'.1 miirek. 
kep ikinci bir kongrede bulunmak üzere Erzurum. 
dan hareket etmek üzere bulunduklarını ve diğer 

nıurahhas~c.rın da Sıvasa müteveccihen yola çıktık-
• !arını meYsukan ve şimdi haber aldım. Gerçi Musta. 

fa Kem::ı~ ve Rauf Beylerin derdesti ve kongrenin 
meni içtimaı olbaptaki evamiri devletleri icabından 
ise de nezaretı celilelerine hafi olmaması lazımge!en 
esbabı mucbireden dolayı Erzurumda olduğu gibi bu 
raca da buna muvaffak olunamıyacağı anlaşıldığın. 
dan eğer şahsıma itimat buyurulursa avni hakla 
bu i~i hi.isnü idare ederek Sivas muhitinde hiikume. 
tin rızası:rıa muhalif ve memlekete nıuzı:- bir netice 
hasıl ettirmcmeğe son derece cehdi ikd3.m edeceği
mi teıninen arz ve iş'ar ve bu baptaki ir:.ıdci asıfane 
lerine ıntizar ederim efendim. 

14 - 8 • 935 

Vali: Reşit 
Babıaliyi hakikati idrake davet eden bu şifre 

telgrafnameyi yolladıktan sonra beni saatlerce 
endişe ıçinde bırakan bir hadise ile kaqılaştım. Şöy. 
le ki: Sivasta Fransızlara ait bir takım müesseseler 

l u .. .. 1 h ,. ükCı metçc va-
v arcı. o uyut arp sırasında bunlara •1 t 

. d'l . . . ·ındi onları esel-
zıyet e ı ınıştı, Fransa hükılmetı şı 1 '· h.b. 

.. ·· ~ssese erı11 sa. ı 1 lum etmek arzusuna düşmüş ve ınuı:: 'k. .. b' 
. . zıarıle ı ı uç za ıti 

vazıy<!tınac bulunan Cizvit papa 
1 

vilayet ~ 
S . b'tl r usu en, ma .. 
...ıva~a ciOnde!·miş, bu za ı e ' tini kaydett·~· 
k . ,, de sure tgıru 

amnn zıyaret ettuer, ben. iyaretj iadey . 
t l . ··t kıp bu z e gıt-
e gr~fı yollamayı mu ea t bul!.lnan J. and . 

t . . .. beri Sıvas a aırna 
ım. Bır mudetten .. .. B ono), işte bu ziyar . .,.• 
"f tt' · b' b Musyu ( r ~ sı. mu e ışı ın aşı • tte görüşmek ist d' . , , h 5usı sure e ı VP 

rasında benmue u k • gresine temas eder k b" ı 
d sıvas on e oy. 

başka hır oda a devlete hem şahsırna f 1• • 
1 · l b·~ ün hem ' e aket 
e hır leşe ı us .. 1 di. Dahiliye nezaretinin d . 

. 1 ~ · · soY e e aynı 
getırebı ecegın•. durmasına göre telaşa düs 
.... t 1 r r cdıp ~'inekten 

sozt1 cım.ı. rnaklığım giiçtü. Fakat Miisy·· B 
k dimi. aiıkoY .. ~ ld' u ro. 

en . Un beni gormege ge ı, kongred~ Fra 
no er~esı ~ararlar alınmazsa ve kendisıne d<> •• ~sa 
aleyhınclek da tarafımdan sahih ve dürüst - .rnuza
kere bak ~:rmrse muhtemel tehlikelerırı . .. olarak 

aıarnat f 1• onune ac-
m . eg-ini anlattı. Bu se er te aşını son h 0 

cilebılec d.. d ~ fak adde çık. 
~ .. kü bu adamın un ogru, at bug·· _ . 
tı çun . ld 0 B . un egrı ko-, g-una zahip o um. , - enını düı:·· . 
nuştu ~unc:eme go-

Kibıır dostum, bu ısrarımın delalet ettiği telaşı in
tikal ettiğinden beni daha !azla bekletmedi, gel1i. 
Kendisine vaziyeti anlattım, ve ne yapabileceğimizi 
sordum. Sükün ile şu cevabı verdi: 

- Mw;tafa Kemal Paşaya düşüncel~dnizi yazınız. 
On un vereceği emre göre hareket edLrıiz. 

Ve beni şevke getirmek için olaccik, ilave et. 
ti:: 

-- O, iyi düşünür, iyi görür ve mu~ip olan şeyi 
söyler. 

Bu tavsiyeyi kabul etmekle berah~r ·- Bilmem 
neden? - Rasim Beyi de bu teşebbüste kendime şe
rik yapmak istedim: 

-- O halde, dedim. telgrafhaneye beta her gidelim. 
Paşaya yazılacak telgrafı birlikte kaleme alalım ve 
birlikte imzalıyalnn. 

S:.ıbık mebus, sükunetini bozmadan şu makul eeva. 
bı verdi: 

(Devamı var) 
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GÜNÜN , MESELELERi 

Asker Gözü ile 
Cephelerdeki 
Son Vaziyet 

Yazan: Celal DiNÇER 

S on yazımın intişar tarihi o
lan 12 eylüldenberi ancak 6 

giln geçmiş olmasına nğmen • Garp 
cephesi müstesna • askeri \'e siyasi 
hadiselerde büyük inkişaflar oldu. 
ŞARK CEPHESİNDE: Alman zırh· 

Iı tiimenleri cephenin şimal \'e ce
nup cenahlarından Jjeh ordusu bü
yük kısmı gerisine düşmek iizere 
'Yaptıkları hareketleri oldukça iler
lettiler. Bilhassa şimalde Biyalistok 
üzerinden Brestlitov k istikametin. 
deki ilerleyiş Leh ordusunun Vistül 
nehri gerimnde yapmak isti~·eeeği 

miidafaayı arkadan diişiirmek mak
sadını istihdaf ediyor. Cenuptan 
Lvo\' (Lemberg) umumi istikametin. 

de :va~lan kusatma da bu maksadı 
kola:l'l trracak mahıyettedır. Eğer 

Ijeh o dusu büyiik kısmı, bir taraf
tan NareC ve Vistiil nehirleri geri
sine çekilerek hu nehirler gerisinde 
toplanıp miidafaaya hazırlanırken di 
ğcr taraftan da şimal, cenuptan sark
makta olan Alman kuşatma kolla
rına ii tiin kuvvetlerle taarruz ede
bilseydi çok yerinde hareket etmiş 
olurdu. l\laamafih, Rusyanın da bir 
kısım Polonya arazisini işgale başla· 
ması münaschetile aşağıda izah ede. 
t'eğimiz \'eçhile, Leh kuvvetleri bu· 
g n c b Aln an k'uşatma 'kollarına 
,·akit geçirmeden laarruza mecbur
durlar. 

GARP CEPHESiNDE: Fransız or
dusu metodik bir tarzda ,.e tet-nni 
ile Zigfrid mevzilerinin ileri aksa
mına karşı el peşrevleri ~·apmakta 

berde,·amdır. Bu teenni, eğ-er İngi. 

liz • Fransız kun·ctlerinin birleşme· 
sinden sonra biiyiik bir taarruz yap
mak iizere imdilik Garp cephesin
de bir takım Alman kuvvetlerini tes. 
bit efm('k maksadından başka bir de 
ba7.I siyasi sebeplere istinat etmi
yorsa. kolayca kabili izah görünme
mektedir. 

LEH - SOVYET CEPHESi: Av· 
rupada üçiincii ve Lehistanda ikin
ci bir harp cephesi daha mel dana 
çıktı: Leh • So,·yet cepbeııi. Ahnan 
haberler So,·yet kuvvetlerinin Leh • 
Sovyet hududu boyunca, muhtelif 
mıntakalardan, bir kısım Polon~·a a
razisini işgale ba~ladıklarını bildiri. 
yor. 

Esa en yalnız Alman ordusu ile 
başa çıkmakta zorluk çeken Polonya 
ordusu için bu \'eziyet bittabi çok 
gayri miisaittir. Şimdi artık Naref ve 
Vistiil veya Bug nehirleri gerilerine 
çekilerek Almanlara karşı yeni bir 
nıiidafaa cephesi tutmak meselesi de 
suya diişmiiştiir. Çiinkii bu takdirde 
Leh ordusu tamamiyle arkadan bü · 
tiin cephesi boyunca, so,·yet ordusu
nun da taarruzuna maruz kalacaktır. 
Binaenaleyh artık Leh ordusu için 
~apılacak bir tek hattı hareket var • 
dır. O da biitiin kun·etleriyle Roman 
ya iizerine çekilmektir. Fakat Al • 
man kuşatma kolları \'e bilhassa ce
nupta Lvov (Lcmberg) mıntakasın
da harekat yapan zırhlı tümenler bu 
hareketi biiyük mıkyasta giiçle.ştire· 

ceklerdir. Leh ordusu bütün ct-phesi
le geriye çekilirken, "neyi kurtaral,i
lirscm kardır" diyerek bütiin hu ku. 
atma kollarına iistün kuv\'etlerlc ta

arruz etmekle ve onları hiç olmazsa 
tevkifo; cenupta kileri ise geri~ e at • 
mağa mecburdur. Aksi halde \'istiil 
boyunda bulunan Leh ku\'\•etleri ce· 
nubu garbiden ilerliyen Alman ku. 
şatına kollarile şarktan Dubno - Tar
nopol hattına karşı ilerliyecek Sov
Y et kuvvetleri arasında kam ilen esir 
olabilirler. 

Bu ~ekiliş, Brestlitovsk mıntaka-

8u yazı, 'Almanların garP. fiuCluClu l:ioyunca inıa ettilllerl Zigfrit liattı lial<l<ındaki kanaa+lerl 

hulasa ediyor. ve bu seddi aımanın llolay olmasa bile, miimkiin olabileceğini ortaya koyuyor. 

• • • 
Zigfrit 
Nasıl 

Seddi Garp 
Varılabilir? 

A lmanyanin Fransa, I..ü'K-
semburg ve Belçika hu-

dudu üzerinde inşa ettiği mii
dafaa hattına Zigfrid httı, 

yahut "grp seddi" deniliyor. 
Almanlar, bu hattın yarılmaz, 

aşılmaz ve sarsılmaz olduğunu, hiç 
bir taarruzun bu hat üzednde te
sir etmiyeceğini söylüyorlar ve 
bununla iftihar ediyorlar. Fakat 
bu iddiaların hedefi, yalnır. propa. 
ganda yaparak hattın civarında 

yaşayan ahaliyi tatmin etmek, ya
hut umumiyetle Almanların, garp 
tarafından bir taarruz beklemek -
rine imkan bulunmadığını anlat • 
mak değildir. 

Meselenin bir de teknik cephe-
si vardır. Çünkü garp seddinin 
kendine mahsus teşkilatı, pasif ve 
aktü müdafaaları vardır. Gerçi bü-

/ 
tün bunlara ait esaslar ve tafsilat 
son derece mektum tutulmaktadır, 
!akat yapılan bazı neşriyat vaziye. 
ti az çok aydınlatmağa yardım et
mektedir. 

Nitekim geçen ağustosun 22 sin. 
de Alman gazetelerinden Frank • 
furter Zeitung yazdığı uzun bir mn· 
kale ile bu hattan bahsetmiş ve o. 
nu İngilterenin ilk müdafaa hattı 
olan deniz kuvvetiyle mukayese 
etmişti. 

A lman gazetesinin bu yazısın
dan anlaşıldığına göre, Zig

frit hattı, çelik kubbeli, betondan 
yapılma bir seri istihkamlardan 
müteşekkildir. Bu kubbelerin her 
birinaen ateş etmek mümkündür. 
Hat, tek değıldir. 'Bilakis, mütead. 
dit hatlardan müteşekkildir. Ve 
her bir hat önündeki hattın gedik
lerini kapamakta ve önündeki hat
tı takviye etmektedir. 

· Bu birbirini takviye eden ve 
birbirinden kuvvetli mevkilerin 
her biri, her tarafa, ceoahlara, ve 
arka taraflara da ateş edebilmekte 
ve hattı yarmağa teşebbüs eden pi. 
yade kuvvetlerine de karsı !!el • 
mektedir. 

Hat baştan başa tanklara ku • 
rulmuş tuzaklarla, ve antitank top. 
-larla doludur Ve hasım hattın han. 
gi tarafına dayanacak olursa, 
kendini derhal ateş içinde bulur. 

Alman gazetesi bütün bunları 

anlattıktan sonra şu satıd::ırı ilave 
ediyor: 

"İnsanlar değil, beton ve çelik 
garp cephesini müdafaa edecektir. 
Burada muhkem sığınaklar çoğal • 
dıkça, kullanılacak askerler o nis. 
bette azalacak ve bu yüzden ihti -

yat kuvvetler için hissolunacak ih
tiyaç azalacaktır. Onun it:in garp 
cephesine taarruz edilmesine rağ. 

t'1nda yapılacak toplanışla beraber 
başlamak vePerzemişel şarkı mihver 
olmak üzere, L\'O\' şarkından cenu
ba doğru yapılmak iktıza eder. Uh 
ordusu ayni umanda So\•yet ordu. 
sunun harekatını da tevkif etınek ii· 
zere \'e bilhassa! vbgkiij cföp mmz 
zere bütiin ~ark cephesinde ve bil
hassa Dubno . Tarnopol hattına kar. 
şı da emniyet ku\'\'etleri terketmiye 
\•e lüzumunda bazı mıntakalnrda 

mukabil taarruzlarla Sovyet ordu. 
sunun şarktan çevire.ceği çemberi 
kırmak üzere enerjik harekete mec· 
burdur. 

Bir ordunun bu kadar gayri mü
sait şartlar altında muharebeye mec 
bur oluşu tarihte nadirdir. Bilhassa 
ki, Romnyanın bitaraflığını ilan et
miş olması, bu memlekete ge~ebile
cek olan Leh kuvvetlerinin de silah. 
]arından tecrit edileceğine şüphe bı
rakmamaktadır. Miistaki1 Lehistan, 
maatteessüf ve ancak 1939 biiyük 
harbinin neticesinde tekrar doğabil
mek ihtimalile artık yıkılmakta\lır. 

Kahramanca çarpı masını bilen bir 
millet icin hazin akıbet. 

• • 

isvıcRE 
~ 

Ziglrit ve Majino hatlarının vaziyeti,.i ve halen tukeri 
harekata ıahne olan ıahayı göıterir harita 

men, Alman ordusunun kitleleri, 
diğer cephelerde kullanılarak has
mı ezecektir.,. 

* Almanların, garpteki sedleri 
hakkındaki kanaatleri bu 

merkezde oldugu halde hasımları
nın kanaati bu merkezde değildir. 

İngiliz muharriri Tom Winte. 

ringram buna mukabil diyor ki: 
"Bütun istihkamları idare ede· 

cek ve burada dövüşecek olanlar, 
insanlardır. Beton ve çelik ancak 
onları himayeye yarar. Makinali 
tüfekler ve antitank toplar , hat.tın 

müdafaasını takviye eder ve bun. 
ları en tehlikeli hale koyar. F2kat 
buna rdmen, biitün bu vnsıtaları 

KANSERLiLERE YEMEK ••• 
B u çetin meseleyi de yine fzmir 

den bir kuyucumuz Bn. Muat. 
la soruyor. Bu bayanın göğsünde 

kanser varmış. Hekimler ameliyat 
yaptırtmasını söylemişler ama, he
nüz buna karar verememi~. 

- Ameliyat, yaptırıncıya ka· 
dar ne yemeliyim? 

Diyor ... Bir kanserliye hekim -
ler ameliyat yaptırtmasını söyle • 
yince henüz karar vermemek, bek
lemek büyük bir yanlışlık olur. A· 
meliyat ne kadar erken yapılırsa 

o kadar iyi. Bu zamanda, operatör· 
lüğün bu kadar ilerlemesi saye. 
sinde, ameliyat da artık korku ''e· 
recek bir şey değildir ... Fakat her
kes, tabii kendine hakimdir. Ma. 
nasız bir korku ile hastalıtının i. 
lerlemesini isterse kim ne diyebi
lir? 

Bu sayın okuyucumuzun sor
duğu şey de, doğruııu, şimdilik 

kendisinden ziyade ameliyat yapı. 
lamıyacak kanııerlilerin işine ya -
rar. Ameliyat yapılamayacak bir 

kanserli hastalığının ilerlememesi 
için ne yemesi iyi olacağını sora • 
bilir. Ameliyat yapılabilecek olan 
ameliyattan sonra hastalıfın tek -
rar gelmemesi için bundan istifa. 
de eder .. 

Kanser zayıflatıcı ve eritici bir 
hastalıktır. Onun için kanııerlinin 
çok ~·emesi i~·i olduğu ilk hatıra 

gelen şeydir. Fakat çok yemenin 

kanseri daha çabuk ilerlettiği hem 
insanlar iizerinde gürgiilerle hem 
liboratm·ar tecrüHleriyle sabit • 
tir. Onun için mutedil yemek da
ha ihtiyatlı olur. 

Ne yenilirse çok sıcak yemek 
iyi olur. Çok 11eak yemeklerin kan• 

serin ilerlemesine mani olduğu yi. 
ne görgülerle anlaşılmıştır. Çok sı. 
cak yemek i~·i de pişmiş olur. 

Et yemekleri kanserlitere do • 
kunmaz. Sığır eti, koyun eti, daha 
iyisi ısgara, kebap ve külbastı F.n 
yeni laboratunr tecrübelerinden 
elde edilen neticelere göre et ye
mekleri kanserin ilerlemesine nıa. 
nl olur. 

Ya~lı yemekler hakkında ihti. 
lif ,·arsa da, bunların kanserlilere 
faydasını söyleyenler daha çok • 
tur. Tereyağı, zeytinyağı, hatta, Ö· 

nünüzde kış var, yemek değilse 

ilaç olarak biraz balıkyağı ... Bey. 
ni tavsiye edenler çoktur. 

Yalnız şeker üzerine ihtilaf cid. 
didir. Vaktiyle kanser1ilere şeke • 
rin pek iyi olduğunu iddia eder -
lerdi ve, delil olarak, şekerli ha,. 
talar arasında kansere tutulanlar 
az olduğunu gösterirlerdi. Bir za. 
mandanberi, şekerin kansere za
rarlı olduğunu söyleyenler, hatta 
kanserin sebeplerinden biri de sok 
şeker yemek olduğunp haber \'C • 

renler gittikçe çoğalmaktadır. Bir. 
birine zıt bu iki fikir arasında i~·i
si, ağzının tadını bozmamak üze -
re az şeker yemektir. 

Kanserde \'itamln işi, şimdilik, 
biraz karışıktır. Bunlardan bazı • 
)arı kanserliye zararlı, bazıları fay. 
daldır. Yeşilliklerden pek az yeme
li, karnıbaharla ıspanaktan ve sal. 
gamdan biisbiitiin vaz geçmelidir. 

Tuz, çok da olsa, kanserli~·e 
faydalıdır. 

Soğanla, sarmısağın, hardalın 

\'e kekik otu He pırasanın kanseri 
yavaşlatmak için laydaları da la • 
boratuvar tecrübeleriyle meyda • 
na çıkuııştır. 

insanlar idare edeceklerdir ve bu 
bakımdan insanlar, hiç olmazsa, 
vasıtalar derecesinde ehen-.zniyet -
lidirler. 

Almanlar az asker, az ihtiyat 
ku\'Veti ile garp cephesinde daya· 
nabileceklerini söylüyor ve Fran
sızların bu hatta karşı bir şey ya. 
pamıyacaklarını, çünkü Fransız 

topçularının çok küçük olan he -
deflere isabette bulunamıyacak -
larını anlatıyorlar \'e bu kücük 
sığınakların, çok az adamın idare 
olunacağını izah ediyorlar. 

Bu sistem gayet mükemmel o
labilir. Nitekim İspanya dahili 
harbine iştirak edenler bu sistemin 
mükemmel olduğunu anlamışlar -
dır. Fakat bu sistemin de kendine 
mahsus tasavvurları vıtrdır. Cün -
kü bu birbirinden ayrı küçük mev
kileri, beslemek ve buralarda ça. 
Iışanları değiştirmek çok giıçtür. 
Ve burada çalışanlar ya aç, yahut 
mühimmatsız kalıyorlar~ Çt.inkü bu 
küçük yerlerde uzun müddet kifa· 
yet edecek mühimmat veya erzak 
depo edilememektedir. 

B u da mühim bir ask<:ri mese-
le teşkil eder. Yani karşı ta. 

rafın vazifesi de bu mevkileri, bun· 
lann etrafını ateş altında tutarak 
mühimmat ve erzak almalarına 

mimi olmaktır. Bunu yapmak her 
halde kolay değildir. Fakat müm
kündür ve Almanların garptc du. 
varı bu usul dairesinde ynrılacak
tır. 

F a'kat A.lman hattındaki 7.aai 
bundan ibaret değildir. Almanla -
rın müstahkem noktaları, zabitle. 
rinden ayrı üçer beşer grııplnrdan 
müteşekkil olduğu için buralarda
ki askerler kendilerine güvenen ve 
ınisyetiv sahibi olmak mecburiye
tindedir. Yani bunlar icabında va. 
ziyeti muhakeme ederek ''erdiklc· 
ri karar dairesinde hareket ede
ceklerdir. 

Alman askerleri bunu yapabi • 
lirler mi? 

Alman askeri 1914 - l9J B har
binde bu meziyeti haiz olduğunu 

göstermişti. Fakat bugün vaziyet 
değişmiştir. Çünkü Almanlar sene. 
lerdenberi, kendi hesaplarına dü -
şünmekten menedilmiş bulunuyor
lar. 

Bununla beraber Alman ordu • 
sunda askerlere teşebbüs fikri ve
rilmektedir. Fakat bu fikir bütün 
hayata hakim olmadıkça öğretile
mez. Bu yüzd~n garp seddinde mü. 
dafaanın şahsi teşebbüse baglı ola
rak tesisi Almanya bakımından bir 
zaaf teşkil etmektedir. Bu yüzden 
garp seddini yarmak imkanı var -
dır. Ve bu imkandan istifadr. edilir. 

Almanyanın garp seddindeki 
gedik, fiziki değildir. Fakat bu ge
dik mevcuttur. Buna, az ndam. az 
ihtiyat, uzun mukavemete mute -
hammil olmıyan birbirinden ayrı 

müstahkem noktalar, insan teşeb • 
busune muhtaç müdafaa temin e
diyor. 

Buna karşı kullanı1aca'lt taktik 
\•ardır ve bunu uzun uzadıya iza • 
ha hacet yoktur. Çünkü ı?arp cep. 
hesinde devam eden muharebeler 
bunu gösterecektir. 

Tavıanhda Zelzele 
Tavşanlı, (TAN) - Kazamızda ev· 

velki gece şiddetli ve 45 saniye sü
ren bir zelzele olmuştur. İstasyon bi
nası içinde durulmaz bir hale gel • 
miştir. Bir çok binaların bacalan yı
kılmış ve çatlaklıklar husule gelmiş
tir. Her yarım saatte bir sarsıntı 

devam ediyor. 

lktısat Vekili Gitti 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bu 

lunan İktJsat Vekili Hüsnü Çakır, 
dün akşam Ankaraya hareket et -
miştir. 

Lindberg'e 
Mektup 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Z ekiımn kudretiyle yapıp , ce • 
saretin demir kanndlnrı ile 

süslediğin tayyarenle, okyanur:u ey. 
lülde ilk gc;çtiğin gün, sen bütiin A· 
merikanın "Lindisi" oldun. Yalnız 

Amerikanın mı, biitün insani~ et ac. 
ni benimsemede hiç bir tereddiit 
göstermedi. Hemencecik ismin~ mes 
hurl,ar li tesine geçirdik, muhtcris
leriı\ gözü öniine astık. 

Evvela sinema kumpan~ nlnrı ii
şiiştii. ideal bir şöhretin hırsını tn~ı
yan gözlerinin öniine, dolar kokan 
kontratları yaydılar. Cesaret 'e i
manın ate iyle gökleri yaran hırsını 
evvela bu dolar sağnnğı içinde onlar 
kiraladılar. Bu kontratı imzalayan 
kalemini ına aya bırakmadnn. gaze· 
tecilerin hücumuna uğradın. Seyn • 
hatin hakkındaki lntıbalarmı. sergi.i
zeştini satın almalt, birbirlerini at • 
latmak jçin bir Şarlok Holıne Şt'yfo. 

netiyle bu masum, temiz hntıra~ı 

haraç mc:ıat satın aldılar. Gazeteci • 
]erin ayak izleri kapının esiğfodc si
linmeden kitap bayileri akın etti. 
ler ... Hatıratını, nesir imtiyazını al
mak için, Amerikanın Meksika pet
rollerinde imtiyaz almak için snr • 
fettiği emek, döktiiği.i kon kadar. 
alınteri, ve dolar döktiiler ... Hütlin 
diinya gazeteleri senden bahsetti, 
daha toy bir çocukken, bir Amodsen 
kadar me hur oldun. za, allı Ame
rikan kızları, bir imzalı fotografına 
sahip olmak için, birbirlerinin saç· 
larını mı yolınadılar, başlnrına ne 
haller gelmedi. 

Bunar kafi gelmedi. Bu dl'fn da 
ticaret müesse elerinin ispcküliis • 
yonu haşladı. I.indberg ( ... ) tıraş bı
çağını kullanır, Lindberg ( ... ) pud • 
rayı siirer, Lindberg (. .. ) ticaret 
müessesesinde giyinir. Hani3 a ne • 

rede ise, en mahrem hareketlerini 
hile afiş yapıp sokaklara asacaklar
dı. Bunlar da kafi gelmedi. Bu de. 
fa devlet adamlarının istismarı baş. 
ladı. Propaganda edilmesi icabeden 
hcrl1angi bir si~ asetin tefüılı gibi 
seni şehir şehir, iilke ülke dolnştır
dılar. Kah Almanya askeri iav ·arc 
miiessest-lerini gezdin, kah l\1osko • 
'aya uçtun, bu memleketlerin as -
keri tayyareciliği hakkında verece
ğin fikirler. Beyaz Sara~ ın do ~ a
l ar arasında ehemmiyetle yer :ıldı. 
Sen artık yalnız Ok) anusu geçen, 
bir tayyare rekoru kıran mucit ve. 
la ta~ yarcci değil, diinya ta~·yare· 

ciliği hakkında fikirlerine ba 'u -
rulacak, sayılı dahilerden biri sıra
sına geçtin. 

Bu süratli ilerleyişini kısknnı • 
yorum sanma ... S'e tayy:ııccilikte, 

ne de göklerde gözüm yok ... Ben bu 
toprağın çocuğu gibi te,•azu içinde 
konuşuyorum. Bugiin bu sabrlnrı 

yazmağa heni se' kedcn de rad3 oda 
verdiğin mesajdır. Bu defa da ipini, 
Amerikada Roose\•elt siyasetini çli· 
riitmcğe çahsan cümhuriyetçilerin 
eline verdiğini okuyunca icinıe hü. 
z.Un diistü ... 

La~ ık olduğun kıymeti, hu Arap 
saçı gibi karma karı ık sil·aset do
labında sıfıra diişiiriirsiin di3e acın
dım. Diin toydun. Havdutlar çocn. 
ğunu caldılar. Serseri serseri İngi
liz topraklarında dolastın .• Biri zi
lini bastı, zilli hehek gibi ellerini 
oynattın, öteki damarına hastı. pır 
de\'ip J\losko\·al a uçtun. Fakat hu 
defa i ler senin bildiğin gibi değil. 
Dün\'anın ortasına bir kazan kon· 
du, Hitler. Mu solini, Chanıberlain, 
Stalin, Roo ~velt, Togo, harıl, ha. 
rıl kazanın altına odun ta ı~·or. ateş 
yakıyor. kazanı kaynatıvorlar. Bu 
kazanda ne pi iyor. senin gibi, he· 
nim gihi toyların anlıyacal'l-ı ey de
ğil. Ne isine gerek ynvrum. gökler 
sana dar mı geldi? Göklerde Kara 
göz olmak ,·arken. h ·aset alanında 
haciy\'at olup alemi giildiirmenin ne 
manası var .. Bana baksana .. Çok ın
kışıp ta başmakale ya7.mak mcchn. 
riyetinde kalmadıkra. hu siitundıu 
diinya siva etini halle çalv;n·or 
muyum? Boyuna mektup yazıyo
Tum. Siyaset o kadar ayağa diistii. 
diinva o kadar ukata ile doldu ki, 
bari senle ben aradan ek ik olalım. 
Diyorum ama, sö7.iimii tutar m1· 
~·ım, bilmem, yazılan sb a i nrnahe
deler yırtıldıktan. Yerilen ~"''lef im 
zaları yalandıktan sonra ben de ca
\•arsam ne (tkar? 
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POLONYADA İngiltere ve Fransa 
Polonya İçin Harbe 
Devam Edecekler 

HUDUTTA 

Varşova Kumandanı 
A man Ultimatomuna 

Ce ak Vermedi 

Sovyet Orduları Dün 
Polonyada ileri · 

(Başı 1 incide) 
mektedir. Sovyetlerin maksadı, gar
bi Ukranya ile Beyaz Ruslal" ülkesi
ni işgal ise bu işgal neticesinde Al -
man ordusu ile Sovyet ordusu knr,ŞI 
karşıya gelecektir. 

Deniliyor ki, Polonya henüz ken
disini mağ!Up olmuş addetmekten u
zaktır ve hukukan, düşmanın icraatı 
nazarı itibara alınmaksızın, kendi a
razisinde bütün hukukunu muhafaza 
ey !emektedir. 

Hareketine Başladılar 
(Başı 1 incide) 

Alınan radyoları, her beş dakika 
başında bu haberi Almanca ve Lehçe 
ile tekrar etmişlerse de Varşova rad 
yosu henüz cevap vermemiştir. 

* Londra, 17 (Hususi) - Varşova 

radyosu Alman kumandanlığı tara -
fından vukubulan davete cevap ver
medikten başka, bütün gün Varşova 
halkını mukavemete teşvik etmiş, 

Alman ültimatomundan, doğrudan 

doğruya bahsetmemiştir. 

Mosçiki Romanyada 
Romanyadan gelen haberlere gö

re Polonya Cüınhurreisi Mosçiki ile 
Polonya hariciye nazırı Beck Roman 
ya topraklarma muvasalat etmişler
dir. Beck, Çernoviçte bulunu);or. 

Polonya hiikumetinin daha başka 
erkanı da Çernoviçe gelm;§lerdir. Ro
manyaya binlerce muhacir geçmiş

tir. Polonyaya ait bircok bombardı
man tayyareleri de Roınanyay:ı ilti. 
ca etmişlerdir. Polonya devletine ait 
Arşivlerin Romany:ıya gönderilmiş 

olduğu temin olunmaktadır. Polonya. 
da bulunan 37 devletin sefaret he. 
yetleri de Çernoviçe gelmi§lerdir. 

Cernauti, 17 (A. A.) - Henüz te. 
yidi mümkün olmıyan bazı haberle. 
re göre, bütün Polonya Hariciye ne
zareti Romanya. toprağma iltica et
miştir. 

Bugün öğleye doğru hurada 55 as
keri Leh tayyaresi karaya inmiştir. 

İçlerinde hiç bir siyasi ~ahsiyet yok. 
tu. Bu tayyareler 'derhal tecrid ediL 
miştir. Bunlardan bazılarının Roman. 
ya arazisinin 10 kilometre i~erisinde 
bulunan Lujeni köyfü1e kadar Alman 
avcı tayyareleri tarafmcbn takip e
dildiği haber verilmektedir. 

Diğer taraftan verilen ma1{ımata 

göre, Zalezcki demiryolu köpriisü Al 
man tayyareleri tarafından tahrip e
dilmiştir. Bu köprü Polonya toprak
larını Alman bombaları düşen l\!ij. 
nitza köyüne bağlıyordu. 

Cephelerde Vaziyet . 

Diğer taraftan bu teşebbüsün vu
kuu anma kadar iki taraf arasındaki 
muhasamatın vaziyetine dair gelen 
haberler şunlardr: 

Almanlar, Varşovanın 70 mil 
garbinde bulunan Kutnoyu ve Var • 
savanın 70 mil cenubundaki Deblini 
~'e Brest Litosku zaptettiklcrini, 
Lubline şiddetli hücumlarda bulun -
duklannı ve Lvovda Polonya1ıla

rın ricat hatlannı kesmeğe uğraştık
larını bildiriyotlar. 

Umumi Alman karargahı. yukarı
ki satırla hulasa edilen harekata 
takaddüm eden cephe faaliyeti hak
kında şu tebliği vermektedir: 

Şarki Galıçyanın temizlenmesi 16 ey~ 
lôlde de devam etmiştir. LLemberg ulmdı 
üc tarartnn ihata edilmiş bulunmaktadır. 

Cenubu şarki istikametinde Polonya kıtn
c:ıtının ricati Lemberg ile Prsmizl arasında 
ltesilmlş bulunuyor. San nehrinin mansabı 
• ımalinde, Alman kıtantı Lublin istika
mlinde ileri yürilyuşüne devam etmekte
dir. Dcblin mıntakası işgal edilmiş ve yep 
;yeni 100 tnyyare elimize geçmiştir. 

Brestlitovskun cenubunda Vladovn ci
varında şarki Pnısyadan, yukarı Silezya
dan ve Slovakyadan gelen kıtaatın öncü
ler! birleşmiştir. 

Kutnonun zaptı fçin yapılmakta olan 
muharebe normal bir tnrıda dc\'aın et
mektedir. Kıtaatımız şehre garp tarafın

dan girmiştir. Bzura nehri şimal istika
metinde geçilml§ ve Varşova sıkı sıkı iha
ta olunmuştur. Polonya hükumet merkezi 
halkını muharebenln müstakbel acıların
dan kurtarmak için Alman ordusu Var
~ova askeri kumandanmı muka\·ernetinin 
1aydasızlığına ikmıa çalırnııştır. Fak:ıt 

Varsova askeri kumandanı Alman suba
~ıru kabul etmekten imtina eylemiştir. 

Polonya müfrezelerinin Siedlce yolu ile 
cenubu şarki istikametinde kurtulmak te
(;cbbüslerl akim bırakılmış ve mühim ga
nimet ele geçirilmiştir. Bun1arın arasında 
f!O top, 6 hücum arabası, 11 tayyare va~
dır. Bundan başka Alman kıtaatı 12 bın 
esir almıştır. 

hava hücumlarile tahrip cdilmi§tir. 

Pat Aiansına Göre 

Pat Ajansı da, dün sabahki hare
kat vaziyeti hakkında şu malumatı 
veriyor: 

"Leh kıtaatı her tarafta §iddetle müca
dele etmekte ve dilımıanın adetçe falkiye
tine ragml'n mevzilerini muhafaza eyle
mektedir. Leh kıtaatı, Almanlara çok mü
him zayiat verdırmektedir. Hcl,Kepa mü
dafaaya devam ediyorlar. 
Varşova muessir bir surette rnüdafaa

YP. devam ctmektıı ve düşmanın şiddetli 

tanrruz1arını püsklirtmektcdir. 
Doğu şimalinde Kutno - Louviez - Ski

ernlevice bölgesindeki Polonya kıtnatı gru 
pu çetin muharebelere de\·am etmekte ve 
Almanları bu bölgede muharebe eden 
ku"'·etlerini arttırmıya mecbur eylemek
tedir. 

Alman zırhlı kıt.1Ian Annapol - Rava 
Ruska hattının şimalinde hiçbir muvaf
fakıyet kazanamnmı~lar. fakat Vlodzimi
erz civarında Bug nehrine ,·armışlardır. 

Alman tnarruzlorını pUsktirlmekte o
lan L\·ovun cenubunda ve daha cenupta 
muharebeler devam ediyor ... 

Pat Ajansının bugün bildirdiğine 

göre Vilno üzerine yapılnn üç hava 
hücumu esnasında tıehrın merkezine 
400 bomba atılmıştır. Siviller araı;;ın
da 20 ölü ve 100 yaralı vardır. Rad
yo istasyonu hasara uğramıştır. 

Havas 'ın İzahah 

navas harekat hakkınd~ şu izahati 
veriyor: 
"Varşovadan gelen habere göre, 

Lehliler düşmanın akınJarını muvaf. 
fakiyetle defetmektedir. Poznan Po
lonyalıların elindedir. Polonya kay
nağından alınan bir habere göre, Gro 
deki • J agiellen bölgesindek~ taarruz 
muvaffakiyetle neticelenmiş ve 12 
bin esirle 100 tank alınmıştır. 

Prezemisl hala Lehlilerin elinde.. 
dir. Bazı motörlü Alman kıtaatı Brest 
- Litows'k'n doğru \lerlcıni:.7\-r ~ ae 

Alman piyadesi henüz Bug. Vistül
San hattı üzerine girmemiştir. Bugün 
Varsovadan gelen Amerika sefaret 
erkinından biri, Polony.:ı. kıtaat ve 
halkının maneviyatınm mükemmel 
olduğunu ve Varşovaua tam hir sü
kunet hüküm sürdiiğünü bildirmek. 
tedir. Hükumet merkezi şiddetle mu
kavemet etmektedir.,, 

Bombalar Altında 

:sofya, ı 7 (A. A.) - Polonyadan 
avdet etmiş olan bir Bulgar talebesi, 
yapmış olduğu seyah~in tüyler ürper
tici hikayesini Mir gazetesine anlat
mışt "' Bu talebenin binmi.ı olduğu 
tren, Varşova ile Lvov arasında Al. 
man tayyareleri tarafında;ı bombar
dıman edilmiştir. Trende 1500 kadın 
ve çocuk bulunuyordu. 
Bombardıman üzerine tren, dur

muş, yolcular civardaki ormana doğ
ru kaçışmağa başlam1şlardır. Bu es
nada Üzerlerine yağmur gibi bom
ba yağıyordu. 

Bu talebe, trenin Varşova ile Poz. 
nan arasında da bombardıman edil
miş olduğunu söyle:nektedir. 

Talebe, hasta bakıcıların, ynralıla
rın yardımına koştukları sırada Al
man tayyarelerinin onlan da mitral. 
yöz ateşine tutmuş olduklarını ilfıve 
etmektedir. 

Berlinde Bir 1 nfilcSI< 

Amsterdam, 17 (A. A.) - Tele. 
graph gazetesinin Kopenhag'dan is
tihb~rına göre, dün akşam saat 20 de 
Berlinin merkezinde çok şiddetli bir 
infilak vukua gelmiştir. Politiken ga
zetesinin muhabirine göre, hava iş" 
leri nezaretinin methallerinden biri. 
si harap olmuştur. 

Bu karşılaşmanın vereceği neti -
ccler ne olabilir? Siyasi mahafil, bu 
nokta üzerinde uzun uzadıya mütalc
alar serdetmekte ve bu kar~ılaşma -
dan bir takım tehlikeli neticeler çık
masını muhtemel görmektedir. 

İstihbarat nezareti, İngilterenin 
hattı hareketinin ne olacağını res • 
men bildirmek için resmi raporlar 
beklemek.te olduğundan henüz resmi 
miitalealara tesadüf edilememekte -
dir. 

Polonya sefiri, Varşova ile
0 

sıkı 
bir temas muhafaza etmektedir. Po
lonya hükumetinin Sovyetlerin ha -
reketinin doğrudan doğruya yapılmış 
bir tecavüz olduğunu ilan edip et -
memeğe henüz karar vermemiş ol -
duğu beyan edilmektedir, fakat P. -
lonya. herhalde zayıf da olsa Sovy -
lerin ileri hareketlerine karşı "sem
bolik" bir mukavemet gösterecektir. 

Bunun da sebebi, Polonyanın Sov
yet Rusya tarafından ilhak edilmesi 
muhtemel mıntakaları bilahare mu
talebe etmek hakkını kaybetmek is
tememesidir. 

İngilterenin Moskova sefiri Sir 
Vilyam Sids. son vaziyet hakkında 

İngiltere hariciyesine mufassal ma
lumat vermiş, bunun üzerine Lord 
Halifaks ile Mister Chamberlain va
ziyet üzerinde görüşmüşler ve Fran
sa hükumeti ile de temas etmişler-
dir. 

11-
Polonyanın Londra sefareti, bu • 

gün neşrettiği bir tebliğde, Polonya 
hükumetinin ortadan kalkmadığını 

binaenaleyh, Sovyet Rusy:mın takip 
ettiği hattı hareketle Polonya ile -
Rusya arasındaki bütün paktları ih-
1a1 edercıt. ı.ccavu:t:Karoır narcxeue 

bulunduğunu, halbuki Sovyet Rus -
yanın Milletler Cemiyetine gireli -
denberi harici siyasetini paktlara ri
ayet esasına istinat ettirdiğini anlat-
maktadır. • 

Fransadaki Kanaat 

Faris, 17 (A. A.) - Bu sabah sa
lahiyettar mahfillerde ısrarla bildi. 
rildiğine göre, Sovyetlerin Polonya • 
daki müdahaleleri Fransa ile İngil • 
terenin sonuna kadar şiddetle muha
rebe hakkındaki kararlarını değiştir. 
memektedir. Almanların bu Sovyet 
müdahalesini de, Alman - Sovyet a
demi tecavüz paktında yaptıkları gi
bi, Fransa ile İngiltereyi bu anlaş -
mazlıkta aldıkları vaziyetten vaz 
geçmeğe ikna için kullanacakları 

zannedilmektedir. Bu husustaki Al
man tabiyesi harbin bidayetindenbe
ri deği~memiştir ve bu itibarla Al -
manyanın, Polonya vaziyetini kendi 
istediği şekilde tasfiye edildiği tak -
dirde, barış mukaddemeleri yapması 
hala muhtemel bulunmaktadır. 

l\:Iuntazar olan bu tekliflere Da -
ladier ve Chamberlain hiç bir tered
düde mahal bırakmıyacak cevapları
nı daha evvel vermişlerdir. Fakat 
Rusyanın bitaraflıktan ayrılması ve 
bu suretle kuvvetler arasında müva
zenede değişiklik husufo getirmesi, 
Almanyayı Fransa ile İngilterenin 
hattı hareketlerini değiştireceği zcha 
hına sevkedebilir. 

Alman Mahfillerinde 

Brüksel, 17 (A.A.) - Berlinden 
Belga ajansına bildiriliyor: 

Polonyanın Sovyet kıtaatı tarafın
dan işgali hakkında Alman mahfil
lerinde hiçbir tefsiratta bulunulma. 
makta, Almanlarla Rusların daimi 
ve sıkı bir temas halinde bulunduk
ları ve ademi tecavj.iz paktının Al
manyaya mahimat verildiğini kafi 
surette isbat eylediği bildirilmekle 
iktifa edilmektedir. 

Salahiyettar maQ.filler, Litvanya 
ve Almanya hükumetleri arasında 
mevcut temaslar hakkındaki sualle
re cevap vermemişlerdir. 

Romanyada Endişe 

Bükreş, 17 (A.A.) - Sovyetlerin 
Polonyaya müdahalesi henüz res -
men· ilan edilmemiştir. Siyasi ma
hafil, Sovyet ilerleyişinden derin 
endişeler duymakta ise de Sovyetle
rin bitaraf kalacaklarına dair temi
natlarını teyit etmiş oldukları kay
dedilmektedir. Maamafih Romanya
daki Ukraynalı ekalliyetlerin hare~ 
kete geçmelerinden korkulmaktadır. 

ltalyadaki Akisler 

Roma, 17 (A.A.) - Sovyetlerin 
Polonyaya tecavüzü, h!ç değilse hü
kumet mahafili haricinde, e.ncak öğ. 
leden sonra resmen malıim olmuş
tur. Bu haber, pek bariz olarak ef
karı umumiye• şiddetli bir tesir 
yapmıştır. 

Yari resmi mahafil şimdiye kadar 
kati bir ketumiyet muhafaza etmek
te ise de Sovyet hareketinin hiç der
piş edileıpfyecclt neticeler dol!ura
bifeceğint ilısas ey1emektedtr7 

Belçil<ada Vaziyet 
'1-~--------------~ 

Brüksel, 17 (A.A.) - Sovyet kıtaa-
tınm Polonyaya girişi hakkında si
yasi mahfildeki ilk intıba pek mulı. 
terizdir. Öyle anlaşılıyor ki, Belçika, 
bu hareketin pek yakın atic\~ tevlit 
edebileceği siyasi inkişaflı:ır hakkın
da bir vaziyet almak için Polonya 
ve Romanya ile muahede veya mu
kaveleleri olan dcvl.~tlerin hattı ha· 
reketini öğrenmek istemektedir. 

Milli müdafaa nezareti bildiriyor: 
"Bazı inşaat ameliyelerinin ifası 

maksadile münhasıran istihkam kıta-
atile muavin kıtaatına mensup baZJ 
efradın silah altına celbi kararlaş-

mıştır.,, 

lsviçredeki Akisler 

Bern, 17 (A. A.) - Havas _ Polon. 
yanın Sovyetler Birliği tarafından 

istilası şimdiki harbin haşlangıcmdan 
beri İsviçre efkarı umumiyesini en 
ziyade müteessir eden hadise olmuş
tur. 
Halkın sempatisi müttehit bir su

ratte mazlum Polonyaya müteveccih
tir. Zira İsviçre siyasi mahafilleri Rus 
yayı daima şüpheli tclôkki etmişler
dir. Efkarı umumiyenin nefret ve in
fialini tasavvur etmek kolaydır. Res
mi aksülameller hakkında ise henüz 
hiç bir mallımat mevcut değildir. 

Yugoslavyada 

Belgrat, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

(Başı 1 incide) 
yu istihdat ettikleri, diğer taraftan 
Minsk·e doğru ilerledikleri anlaşı

lıyor. 

Sovyetlerin Notası 

Bu son inkişaf, Sovyet hükumetL 
nin dün gece, Polonya büyük elçi
sine tevdi ettiği bir nota ile başla
mıştır. Notanın metni şudur: 

''Polom:a - Almauya harbi. Polon
:va devletilıh tutunabilmesi iııtimal. 
lerinin gayri mevcut olduğunu gös
termiştir. On gün süren harekat es
nasmda, Polonya bütiin endüstri 
ınıntakalarını ve kültür merkezlerini 
kaybetmiştir. Varşova, arhk Polon
ya hiikumetinin merkezi değildir. 

Hükumet inkıraz halindedir ve hiç 
bir hayat eseri göstermemektedir. 
Bunun manası, Polonya devletinin 
ve hiikfımetinin, fWiyatta, mevrut 
olmaktan kalktığıdır. Polonya ile 
Sovyetler birliği arasında mevcut 
muahedeler, bu sebepten kıymetle
rini kaybetmiş bulunmaktadrr. 

Başıboş ve idaresiz bırakılmış o
lan Polonya, Sovyetler Birliği için 
bir tehdit teşkil edebilecek her türlü 
hadiseler ve sürprizler için kolay bir 
saha olmuştur. Şimdiye kadar bita • 
raf kalmış olan Sovyet hükumeti, bu
na binaen, bu ha'diseler karşısında 
bitaraf kalamaz, ayni zamanda. So'·· 
yet hükumeti, Polonya arazisinde ya· 
şayan ve bugün keyfi muamf."leye ta
bi kalmış olan kendisine kan rabıta
ları ile bağlı bulunan Ukranyalıların 
ve Beyaz Rusyahların himayesiz bir 
halde bulunmaları karşısında kayıt -
sız kalamaz. 

Bu vaziyet karşısında Sovyet hü
kumeti, hududu geçerek garbi Uk -
ranya ve Beyaz Rusya halkımn can 
ve mauannı nımayeıerı anına aıma-
lannın kıtaata tebliğini Kızılordu 
kumandanlığına emretmiştir. 

Ayni zamanda Sovyet hükı1meti, 
bedbaht Polonya milletini şuur!'uz i
darecilerinin siirüklediğıi bedbnlıt 

harpten kurtaracak ve ona sük(met 
içinde tekrar yaşamak imkanını ve
recek her türlü tedbirleri de almak 
fikrindedir.,: 

Polonya sefiri bu notayı kabul et
memiş, fakat notanın metnini hüku
metine bildirerek talimat beklediğini 
anlatmıştır. Ayni nota Sovyet Rusya 
)lezdindeki bütün ecnebi sefirlerine 
de verilmiştir. 

Sovyct kıtaatının Polonyaya ~ird~
ğini ecnebi devletlerin mümessıllerı
ne bildiren notaya bağlı mektupta, 
BaşvEYkil ve Hariciye Nazır! Molotof, 
Sovyetler Birliğinin mezkur ~evl~~ 
lere karsı olan bitaraflık vazıyetını 

~ . 
tebarüz ettirmektcdır. 

Başvekilin Sözleri 

.ı:m hadiseyi müteakip, bu sabah, 
~ekil ve Hariciye Komiseri Molo-

t f radyo ile Sovyet birliği halkına o' • 
K1zıl Ordunun garbı Ukranya ve gar. 
bi Beyaz Rusya vilayetlerini i~gal et
mek üzere Polonya hudndun:.ı geçti
ğini bildirmiştir. 

Molotof, yukarıda metni geçen no. 
ta dairesinde bu har~keti icap ettiren 
seöepleri izah ettikten sonra, Pı.usya. 
nın diğer büyük mücadeleye karşı bi
taraf kalmakta devam edeceğini ve 
bilhassa Sovyet ordusunun halkın 
can ve malını himaye maksadile ha. 
reket ettiğini söylemis ve Sovyet hü
kumetinin Polonya .ninetini müthiş 
felaketten kurtarmağa hazır olduğu
nu da ilave etmiştir. 

Molotof, sözlerini şöyle bitirmiştir: 
Nezaret binasının biitiin camları 

ile Leipziger Strasse'deki büyük ma
ğazalanq camları ıtınlarak parçaları 
havada uçmuştur. Yoldan geçmekte 
olan birisi yaralanmıştır. 

Almanyanın bu ümidi çabuk su
ya düşecektir. Frans<! ve İngiltere, 
Polonyanın tahrik edilmeden bir ta. 
arruza maruz kaldığı zaman müdaha
leyi lüzumlu gördüklerine göre, tah
rik edilmeden vaki ikinci bir taar -
ruzun bu memlekete karşı yapılmış 
olması Fransız -İngiliz kararını an
cak takviye edebilir. Nazilerle Bol -
şevikler arasındaki temas şimdi fi -
len bir taarruz ittilakı halin'! gelmek 
te ve Fransız • İngiliz icraatına da
ha ehemmiyetli bir mahiyet vermek. 
tedir. 

Rusyanın Polonyaya k~~şı ~a~~
zu Yugoslav efkarı umumıy:.sı~ı b~
yük bir hayret ve fütura duşurmulş 
ve tıpkı 22 ağustosta Sovyet • ~-
mnn paktının ani ilanında oldugu 

gibi şaşırtmıştır. . 
Millet ve bilhassa Nıkola Rusyası 

.1 bugünkü Stalin Rusyası arm;ınrla 
~:rk gözetmiyen Sırp köylüsü, ifrat 
derecedeki Rus dostluğu his1siyatı ile 
Hitlerizme karşı duyduğu ve bun."l 

"Kızılordunun şimdiki yapacağı 
şerefli vazife vardır ve Sovyet hü. 
kfımcti şuna kanidir ki. ordu va7.i
fesini ta111 bir disip1in altında ''C ve
fakar ve dürüst bir ınesai ile başa
racaktn. 

Belgratta Zelzele 

Havaların mütemadiyen fena gitmesi
ne· rağmen, hava kuvvetleripıiz bilhassa 
Vistüliln şarkında faaliyeUerine devam 
ederek düşman kıtaatının tecemmülerint 
ve yürüyüş hnlinde bulunan kollarını bom 
bardıman etmek suretile ricat eden düş
manın bu ricate bir intizam venneslnc 
~Ani olmuııtur. 

Belgrad, ı 7 (A. A.) - Belgrad ::;is
moloji enstitüsünün cıh:ızları, dün ge 
ce yarısını 18 dakika 30 saniye geçe 
şiddetli bir zelzele başlangıcı kaydet. 
mişlerdir. 

Bu zelzelenin merkez i.istü Belgra
dın 1080 kilometre cenubu şarkisin· 
de bulunma tadır. 

Sovyet müdahalesinin Polonya -
nın vaziyetini daha ziyade muğlak 

bir hale koyduğu teslim edilmekle 
beraber Polonya hükumetinin ve bil
hassa Sovyet notasını kati surette 
reddeden Polonyanın Moskovadaki 
büyük elçisinin hattı hareketi hay ' 
ranlıkla takdir edilmektedir. 

ardım edenlere de sıçraması pek 
iabü olan derin dehşet hissiyatı ara
sında kalmıştır. 

Masun kalan bir şey var ki, o da 
davası bütün küçük devletlerin da. 
vası olan demokrasilere merbutiyet
tir. 

Uzun müddettenberi tam bir ke
tumiyet cari olan resmi mahfillerde 

ise tefsirattan artık büsbütün kaçı
nılmaktadır. 

Şurası zannedilmektedir ki, Sov
yetler birliğinin sahneye çıkması ilk 
tesiri Yugoslav ricalini bir kaç gün 
evvel resmen ilan edilen bitaraflığın 
mümkün olduğu kadar muhafazası 
hususundaki arzularında takviye et. 
ınek olacaktır. l'ılna ve Baranoviczc radyo tıostaları. 

Hükumet halkın yiyeceğini ve di
ğer eşyayı tahdit etmek fikrinde de. 
ğildir. Bütün halk hükumetin arka
sında yer almıştır \'e emsali görül
medik muvaffakıyetler derpi~ ede-
bilir.,, 

Presburg, 17 (A. A.) - D. N. B. -
Sovyetlerin Berlin elçisi, SovyetlH 
Birliğinin Slovakya cümburiyetinl fi_ 
len ve hukukan tanıdığını bugün 
Berlindeki Slovak elçisine tebliğ ey. 
lemiştir. 

itilafın Akisleri 

Roma, 17 (A. A.) - İtalyan ga4 

zeteleri, Japon - Sovyet itilafı hak -
kında kısa mütalealar serdetmekte 
ve bu itilafın iki esaslı barfa vasfına 
işaret eylemektedir. Bunlardan bi • 
rincisi, dünyanın Çin • Japon harbi
nin haricinde daha bir takım siyasi 
ihtilatlara ve askeri ihtilaflara sahne 
olması beklenilen bir kısmında sul
hü tesis etmiş olmasıdır. İkincisi de 
bu itilafın Japonya ile Sovyet ~usya 
arasında daha geniş ve daha sı~ an .. 
laşmalara mukaddeme teşkil edebil
mesidir. 

Berlin, 17 (A. A.) .:-__ Alman istih. 
barat bürosu, Japon - Sovye: itilafı· 
nın akdinden dolayı g:ızetetrin iz. 
har etmekte olduklan mem iyeti 
tebarüz ettirmektedir. Deutsc Allge
meine Zeitung, bu itilafa ne kadar 
fazla ehemmiyet verilirse verilsin 
mubalaga edilmemiş olacağı mütala
asındadır. 

Hamburger Fermdenblatt, l:u iti
lafın akdi hususunun Avrupa itilafı. 
nın başlangıcından beri vukua gelen 
hadiselerin en mül)imıni olduğunu v_e 
akdi tarihinin bu vesikanın kıymetı. 
ni arttırmakta bulunduğunu yaz-
maktadır. ,. 

T -"'"~'""' 1 '1 1 A A ) ljlöutor• 
İşçi partisinin lider muavini Gre-

enwood şu beyanatta bulunmuştur. 
Dünya, Sovyetlerin Polonyayı iş. 

gal ettiklerini öğrenmekle derin bir 
sademeye uğrıyacaktır. Bunun akis 
ve tesiri ne olacağı derpiş edilemez 
ve tahminlerde faydasızdır. Muhak
kak olan bir şey varsa o rla İngilte
renin Polonyaya karşı taahhütlerini 
ne zuhur ederse etsb ifa edeceği

dir. 

'ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw, 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,'10 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pazartesi, 18. 9. 1939 
12.30 Program Ye memlekl!t saat ayarı, 

12.35 Tilrk~üziği (Pi), 13 Memleket sa
at ayarı, aJans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14 Müzik (Karı~ık program PL) 

19 Program ve memleket saat ayarı, 

19.05 Müzik (Oda müziği Pi), 19.30 Mü
zik (Fasıl heyeti), 20.15 Konuşma (Ço
cuk terbiyesi), 20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk müziği: Okuyanlar: Radife Neydik, 
Safiye Tokay. Çalanlar: Reşat Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan 1 - Numan A
ğa - Bestenigar peşrevi, 2 - B!men 
Şen - Bestenigar şarkı - Her zaman 
serde havai zülfü canan eser, 3 - İshak 
Varan - Bestcnigfır şarkı - Gönül sa
na voktan bende, 4 - Dede - Besteni
gfır şarkı - Ben seni sevdim seveli, 5 -
Cevdet Kozan - Ud taksimi, 6 - Hik
met Bey - Şevkerzaz şarkı - Ben esirl 
handenim, 7 - Şevki Bey - Şevkefza 

sark1 - Yayılmış ynreler, 8 - Hamdi To
kay - Kürdili hicazk!lr şnrkı - Aşkınla 

dolan sineme el silrme. fi - - Hamdi To
kay - Bnyati şarkı - Şahane gözlere 
gönül hagladım,10 - Hamdi Tokay -
Bayati şarkı - Yar ba,gında üzüm var, 
11 - Hamdi Tokny - Hicaz şarkı - Şu 
dağlar ulu dağlar, 21.30 Konuşmn (Dok
torun san ti). 21.45 M{izik (Melodiler Pl.). 
22 Müzik (küçük orkestra) şef: Necip As
kın: 1 - Humpbrles - Plyeronun vedaı. 
2 - Emmerich Kalmarı - Kontes Mari
ça operetinden potpuri, 3 - Amadei -
İnvano serenad, 4 - Moszkovskl - İspan
yol dansı, 5 - Schmalstich - Ormanda 
aşk, 6 - Leopold - Hungarya (Macar 
fantezisi), 7 - Karl Koınzak <Vlvnna aş
kı potpuri), 23. Son ajans haberleri. zi
raat, eshnm, tahvil:'ıt kanıbivo - nukut 
bor!;ası (fiyat), 23 20 Miizlk <Caıband Pl.) 
23.55 - 24 Y:ıl'ınkl nt'nt'r:ım 



18 - 9. 939 

lstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen: Harici I 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Mikdarı Muhammen İlk teminatı İhale ııekli ve saati 
Kilo bedeli Lira Lira Ku. 

Un 630,000 85,050 6378 75 Kapalı zarf 15 
l3ulgur 104,000 8.840 663 ,, ,, 15,30 
Kuru fasulye 65,000 S,40.0 630 " ,, 16 
Pirinç 17,800 4,361 176 40 ,, ,, 16,30 

Dörtyol Garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzak yukarıda gös. 
terilmiştir. Eksiltmeler Dörtyolda Askeri Satınalma komisyonunda 
20-9-939 Pazartesi günü yapılacaktır. Şarnameler Garnizon Levazım 
Müdürlüğünde her gün görülür. Münakasaya girecekler mühürlü teklif 
mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber ihale saatin-
den bir saat evvel komisyona vermeleri. "368,, "6933,, 

* * Hepsine tahmin erlilen fiyatı 53,893 lira 50 kuruş olan 855 adet ağ11 
makinalı koşum semeri ile 2280 adet mahfe kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Sen.erlerin beherine 52 lira 90 kuruş ve mahfelerin 
beherine 380 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 4042 lira olup 
şartnamesi 270 kuruşa Ankarada M. M. V. satınalma Koınlsyonundaıı 
alımr. Eksiltme 20/!.l.'939 ç&rşamba günü saat 11 dedir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü m:lddele
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
odasından alacakları vesika l~rla birlikte zarflannı ihale saatinden be. 
heınehnl bir saat evveline k<.dar Ankarada M. M. V. satınalma Komis.. 
yonuna vermeleri. (367) (6935) 

* * Bursa garnizonuna ait 100.000 kilo sığır eti 25.9.939 pazartesi günü 
saat 11 de Tümen satın alma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacak· 
tır. İlk teminatı 2250 liradır. Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyon. 
da görülür. Isteklilerin belli !:'aatinden bir saat evveline · kadar kanuni 
şekildeki teklif mektuplarını Dıırsada komisyona vermiş olmalan. * * (387) (7067) 

Miktarı Muhammen İlk teminatı İhalesi 
ton bedeli lira Lira Ku. 

Karaköse ...., 300 45750 3441 25 30-9-939 saat 9 
Kağızman 240 37200 2790 00 30-9-939 " 10 
Sürbehan 370 64750 4487 50 30-9-939 " 11 
Iğdır 350 61250 4312 50 30-9-939 " 12 
Yukarda miktarları yazılı un kapalı zarfla alınaeaktır. İstekliler şart

namesini Karakösede satmalma K. da bedeli mukabilinde alınabilir. 
Kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko.na vermeleri. (7192) 

* * Ankaradaki birliklerin ihtiyacı için 315,000 kilo ekmeklik un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 33,075 lira ilk te
minatı 2480 lira 63 kuruştur. İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 10 dadır. 
Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Kayseride kor ve A
danada Tümen satın alma komisyonlarında görülür. İsteklilerin kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz olmak ve ticaret odasında mu
kayyet olduğuna dair vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Adanada Tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 41411., "7234,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 20 kuruş olan 92,000 metre kanaviçe pa-
zarlık suretile satın alınacaktır. ihalesi 20.9.939 çarşanı.ba gi.inü saat 11 dedir. Katı 
teminatı 27tı0 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankarada M. M. V. satın alma komlsyo
.ı;\ını:l:m btdelsiz ;ılınabilir.. Eazarlı.Ea ıtireceklerln 24.go s;.:ıyılı kanunun 2 vo 3 ctı mııd
delerinde yazılı vesaikle ve yukarda yaztlı kati teminatlarile ihale saatinde Anka
rada M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. (431)' (7354) 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 190 kuruş olan 20,000 çift yemeni pazarlıkla 
eıatın alınacaktır. İhalesi 20.9.939 çarşamba günü saat 11 dedir. Katı teminatı 5700 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 190 kuruşa Ankarada M. M. V. Satm alına komiııyonun
dan alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde 
göste~ilen vesaikle ve yukarda yazılı kati teıuinatlarile birlikte föale saatinde An
'karada M M. V. satın alma komisyonunda bulurunalan. (432) (7355) 

* * Keşi: bedeli 67.280 lira 42 kurus olan Ankarada hasta bakıcı binası yapısı ka-
palı zhrlla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmes-i 4.İ0.939 çarşamba günü, ~aat 11 dedir. İlk teminatı 4614 liTa 20 ku
ruştur. Şartnamesi 337 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
ıılacakları v~sikalarla birlikte zarflarını ihale saatinden behemehal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (433) (7352) 

* * Edrem!t ve Ayvalık garnizonları birliklerinin ihtiyaçları olan 550 ton yulaf ka-
palı zarfla rJ~siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 24,750 lira, ilk teminatı 1856 
lira 25 kuruştur. İhalesi 5.10.939 perşembe giinü saat 10 da Edremitte Tüm satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona 
vermeleri, ııartnameyi görmek ve okumak istiyenler komisyona mi.ıracaat etmeleri. 

( 434) (7391) 

Deniz Levazım Sahnalma K~misyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli J 3011 lira olan Taş Kızakta kain binanın 

tamir ve tadilinin ihalesi 18 eylül 939 pazartesi günü saat 14 de itapalı 
zarfla yapılacaktır. '' .. 

2 - İlk teminatı 975 lira 83 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. 

3 - İst~klilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tanziwı ede. 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir sae.t evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (6877) * * 

1 - Tahmin edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 3 1. Teşrin 939 
tarih;ne rastlıyan salı gilnü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk temintı 1282 lira 20 kuruş olup ı;;artnamesi her gün komisyondan pa-
rasız olarak alınabilir. 4 • 

3 - İsteklilerin 24!JO sayılı knnunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri I<a
pnlı tekli! mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
pasndrı bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7331) 

. . 
~ 

TAN 

-~ -
HER YERDE SAT/LiR 
QEPOSU:GALATA, GÜMRÜK 

SOJ<AH N'l.:3§ 

Levazım Amirliği Sa+.nalma Komisyonundan : 
5000 çift terlik alınacaktır Kapalı zarfla eksiltmesi 19/9/939 salı 

günü saat 14,30 da TophanE-de Amirlik satın alma Ko. da yap1lacaktır. 
Tahmm bedeli beher çifti 21 O kuruş ilk teminatı 78"1 buçıık liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. • ,, ',186) (6932) 

! * * / 
24 çift ranzalı karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.9.939 

salı günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati te
minatlarile beraber bellı saatte kom isyana gelmeleri. (200) (7119) 

~ ~ 
3a,t69 kilo yufka alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi A-9-939 per

şembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amir~i. satınalrna 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5725 lira 35 kuruştur. İlk 
teminatı 429 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli· 
lerin kanuni vP.sikalarile beraberıteklü mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. "212,, ' 17240,, 

* * J 500 adet bez su kovası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.9.939 sa· 
lı günü saat 15,30 da Tophanede İs t. Levazım amirliği satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. Nymunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati 
teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. (225) (7266) 

Adet 

65 Büyük bakır kazan 
65 Küçük bakır kazan 
65 Bakır yağ tavası 

65 Bakır kevgir 
65 Bakır saplı kepçe 
65 Bakır saplı tas 
65 Bakır büyük süzgeç 

* * 

Yukarda yazılı yedi kalem bakır malzemesi 19.9.939 salı günü saat 
14,30 da Tophanede amirlik satın_aJ ma Ko. da yapılacaktır. İstekliler ka
ti teminatlarile ltelli saatte Ko. na gelmeleri. (221) (7274) 

* * \ 
İki bin adet battaniye alınacaktır. Beherinin ağırlığı iki buçuk kilo, genişliği 

150 santill'I ve boyu 220 santimden olmak ilzere pazarlıkla eksiltmesi 21.9.939 per
sembe günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma Ko. da pazarlıkla 
ekiiltmesi yapılacaktır. Beher parti adet 500 olmak üzere ayrı ayrı • da ihale edile
bilir. Taliplerin kaU teminat1arile belli saatte Ko. na gelmeleri. (217) (7278) 

Adliye Vekaletinden : 
Avukatlık kanununun muvakkat birinci maddesinin (A) bendine .göre müla

zemet müddetini bu kanun meriyeti tarihinde ikmal etmemiş olan avukat stajyer
lerinin mezkur maddenin (B) bendi mucibince tAbi oldukları Mkim muavinliği im
t.lhflnlarının icrası icin: 

1 - 1939 yılı 1 inci teşrin aytnın 23 üncü günü saat 15 de tahriri ve 25 inci gü
nü ayni saatte şifahi imtihanlar yapılmak üzere imtihan gün ~ve vakti bu :1u
retle tayin cdilmistir. 

2 - imtihana airmek hakkını haiz olup da imtihan olmak istiyenler nihayet 
2.10.1139 tarihine kadar bulundukları mahal C. M. U. ilklerine ~üracaatla kanunun 
aradığı vasıf ve şartlara müteallik vesikaların asıl veya tasdikli birer suretini ibraz 
etmekle beraber stajlarını mahkemede ifa etmiş olanların mensup bulundukları ad
J;ı,•c encümeninden ve avukat nezdinde ifa edenlerin de baro idare mecli:;inden ls
tihı:al edecekleri mazbataları dahi tevdi edeceklerdir. 

! - C. M .• U. liklerinden gönderilecek bu' evrak ve vesaik iizerine vek~letı;e 
ti>. t0.939 tarihine kadlK' taliplerin vaziyetleri tetkik ve tesbit edilecek ve imtihana 
gireceklert: ayrıca tebligat yapılacakwtır. 

4 - İmtihanlar hAkimler kanununun 8 inci maddesine l!öre asai!ıda vanlı ol
cl9,ığu veçhile tahriri ve sifahi olarak yapılacaktır. 

Tahriri imtihanlarda: 
A - Hukuku medeniye, ticaret hukuku ve hukuk muhakeme usulleri, 
B - Ceza hukuku ve ce7.a muhakeme usulleri. 
C - Hukuku idare ve hukuku ~mmeden tatbiki kablliveti mıwdana kov::ıl"::ık 

surette birer mevzu verilecektir, 
Şi!aht imtihanlar: 

Tahrir! imtihanların yapıldığı maddeler hakkında meri olnn kanunlara tatbik nok
tasından vukufun derecesini anlamak için yapılacaktır. 

5 - Her imtihanda onda altıdan ve imtihanların heyeti mecmuasından \•asati 
olarak onda yediden yukarı numara alanlar imtihanda ehliyet göstermis olacaklardır 

6 - Taliplerin ona göre vaktinde müracaat etmeleri ve imtihan için hazırlan
maları lüzumu ilan olunur. (4612) (7366) 

Devlet Demiryolları ve Limailları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2520 ilra ve beher topu 40 kilo ve 20 metre mu. 
rabbaı olan 300 rulo ala cins karton bitüme 25.9.1939 pazartesi günü saat 
( 11) on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tJ.rafından 
açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 

• Bu işe girmek istiyenlerin 189 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte €ksiltme günü saatine kadar komisyona mu
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

' (7060) 

, * * ) 
Muhammen bedeli 17.400 lira olan kamyon ve otobüs için 200 adet 

iç, 200 adet dış lastik 28-9-939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

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

Şartnameler parasızolarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşa da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. "'227) 

... 

1 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi 

100 lük 
tuz çuvalı 
50 lik 

tuz çuvalı 
Düz be-

Miktarı 

azami 
600.000 adet 

200.000 
,, 

100.000 met. 

\luhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

288.000.-

58.000 . ......: 

15.400 . ......: 

% 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

21.600 . ......: 

4.350.-= 

1.155.-= 

EksiJtmenin 
şekli saati 

kapalı zarf 14 

" " 15 .. .. 
• --· 
" n 16 .... .. --yaz kanaviçe 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
.malzeme hizalarında gösterilen usullerle satm alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

I 

III - Eksiltme 20 - IX • 939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
mühayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 

iV - (100) lük tuz çuvalı şartnameleri (1440) kuruş, 50 lik tuz çuvalı 
şartnameleri (290) }:turuş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviçe şart
namesi parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmir baŞ
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Çuval işine girmek isteyenler (İlan olunan miktarın 1/4 ünden 
az olmamak şartile) daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde 
verebilecekleri miktar üzerindc.>n teminat yatırırlar. 

vr - .Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası malibuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline 
kadar mezk\ır komisyon ba~kanbğına makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. .,. (6853) 

~ * * )• 4 
1-Şartnamesi mucibince 1333 kilo bcrgamut esansı yeniden pazarlık-

la eksiltmeye konmuştur. 
il - Eksiltme 19/IX/939 Salı günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 

Mubayaat Şubsindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 1 
III - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız a1ınabilir; 
iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "7135., 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesl 
Askeri· Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Ank8ra askeı·i veteriner okuluna bu yıl sivil tam devııeli lise. 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
vermiş olmak şartile talebe k&bul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartları hıdz olması lazımdır. f 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak: 

B - Yaşı 18 - 21 olmak. 
C - BedRn teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal biz. 

mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz,, 
D - Tavır ve hareketi ahlakt kusursuz ve seciyesi sağlam olmak: 
E - Ailesinin biç bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek,, 
2 - fstel:lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bai?lanması 

·lazımdır. 

A - Nüfus cüzdımr veya musaddak sureti. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı ~ 

C - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah. 
düt senedi. 

E - Sar'alı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerin noterlikten tasdikli taahhütnamesi "Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masraflaI>t 
velilerine ödettirilir. 

3 - htekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa. 
kültesi askt'ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylıilün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanma bağlı değildir. Şahadetname derecele. 

rine ve milraeaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb. 
ligat yapılır. (294) (6454) 

, ......................... 1 ....... ımll ....... , 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletmesi 
• A 

ilanları 

Vapurların Haftabk Hareket Tarifesi 
18 Eylulden 25 EylGle kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saa+leri ve kalkacakları rıhflmlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

M udanyı hattına 

Bandırma hattına 

Karablgı hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

izmır surat hattına 
Mersin hattı 

NOT: 

- Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Karadeniz), ve 
pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Çanakkale), cumartesi 18 de (Anafarta), 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, per§embe ve paznr 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi 13 de ve c1iğer g!inlcr 8.45 de (Marakaz). 
Cumarte!'İ ayrıca ı!.30 da ve pazar 20 de (Sus). 
Tekmil postalar Galata rıhtımından. 
Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 8.15 de (Sus). Ga
lata rıhtımından. Ayrıca çııı·§amba 20 de ve cumar
tesi 20 de (Konya). Tophane rıhtımından. (Salı 

postn~n İ.rnıir fuarı munasebetile ilaveten ynpıl
maktadır.) 

Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtıınınd:m 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çıı_rşamba 15 de (Bartın), cumartesi 15 de (Saadet) 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Tırhan) . Galata rıhtımından. 
İıiarı ahire kadar tam olunmuştur. (7409) 

Vapur ı:e!erleri hakkında her türlü malümat aşağıda tcleJon numaraları ya
:rtlı AcentP.lerden öğrenilir. 
Galata Bıt Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Mildürlüğü binası altında 42362 
Galata Şube Acentell!jl Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

relsligi binası nıtında 40133 
Sirkeci Şube Acentell~I Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

* * 14DALAR TARiFESi 
Adalar - Anadolu - Yalo\•a hattında 20 eylül 939 carşr,ınbn gUnünden iti 

baren yeni tarifenin tatbikine bnı:lana.caktır. Bu tarihten itibaren de Köprilden 
Haydarp&~aya saat 8.00 de kalkan posta 8.10 da kalkacaktır. (7410) 

'" 1 ==' 
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Avrupacra fartina • Top tekrar karada. denı;ı;1 rcıc 

ve havalarda gürlüyor. 
·oünya tarihine her gün yeni sayfalar yazıhyor. 

Herkes büyük bir heyecanla haberleri taakib 
ediyor. Esasen tekmil modern muh~bere vasıtaları 
gece ve gündüz bir vaamur tutam aibi her tarafa 

haberler saçıyor. 

sız ki günü gününe değil dakika dakikasına ha· 
beri erin taakibinl arzu ediyorsunuz merakınızı 

ancak biL!_adyo çlha;ı izale ~debilir ~ 

- " BOURLA BiRADERLER 

TAN 

Re:klomao.., ~~•,.ca<S~• ftCA 

r a d yo ları h erkesçe müse llem 
yüksek kaliteıerile ihtivacınızı 
tatmin edecektir; 

Bir RCA radyosuile her 
istediğiniz anda.en son ha· 

\ . ~ 

beri eri .herkesten evvel 
öğreneceksiniz. f 

ISTANBUL-ANKARA-IZMIR 

Fenni 

1 Yatısız •• SONNETCI Şişli Terakki Lisesi Yahh 
~ 1 EMiN FiDAN 

1 - ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISIMLARINA Kabine: Beşiktaş 
Talebe kaydına başlanmışhr. Her gün saat 10-17 ye kadar miidiidiiğc m iiracaat edilebilir.( Telefon: 42::il 7) Erip Apartmanı, 

k l k t k b 1 tı ·· t · kt·· · . 
1 

b d 1 . 1 1 .. d .1. ı Tel : 44395 Ev, Suadı 
2 _ o u a ayı \ 'C a u şar arını gos erır prosepe us, ıstlycn ere c c sız o ara• gon erı ır. ye Ak Kurt S. N . 1 

.. --l ER K E K ı N ı ş A N T A C. ı H alil Rıfatp~~a kona~ı 1 K I Z 1-~ Taşradan sünnete gelenlere kolaylık 

~ ~ Başmabeyncıhk konngı _ S- çoktur. Müracaat bir hafta evvel tazımdır 

__ .......... ı ........................... 111!! 1 ENGLİSH .HIGH SCHOOL 
ERKEK MEKTEBİ 

Nişantaşı, Telefon: 41078 
mua m elesi ba,lanııfhr, Cumart esi v e P azard an 1 
maa da h ergün saat 10 dan 12 ye kadar 

••••I"••- İdareye müracaa t olunab ilir.•••-••• 

Kayıt 

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

işletme binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 liradır. 
2 - Eksiltme W/9/93S tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 

de Nafıa Vekaleti Su İsleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usu lilc yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilin
de Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

' 18 . 9. 939 

, KIZILAY , 
C. Genel Merkezi Başkanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan İf: Kızılay C . Aksaray Hasta bakıcı 

Hemtire mektebi ahfap bina tamiratı, tahmini ketif be

deli (2221) lira (58) kuruştur. 
2 - Bu ite aid evrak şunlardır: 

A - Ketif cetveli. 

B - Hususi fenni tartname. 
İsteyenler bu evrakı Kızılay C . Hastabakıcı Hemtireler 

Okulu...Müdüriyetinden meccanen alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 939 tarihinde Cuma günü saat 10.30 da 

Kızılay C. Hastabakıcı Hemtireler Okulu Müdü riyetin

d e yapılacaktır. 

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

muvakkat teminat ve rmesi bundan bat ka aşağıdaki ve

sikaları haiz olup komisyona ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada (3000) liralık bina in,aatı 

yapmıt ve iyi bir şekilde bitirmit olduğuna dair resmi it 
sahiplerinden alınmıt iyi hiz met vesikaları. 

7 - Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

~ ................... _.., .............. " 
SINGER 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G ER saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTn.mm
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S l NGER saatleri. Yeni merkez mağazası: Eminönü. Tramvay Cad. ~o.·8. Tel. 21964 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı icin 500.000 beş yüz bin metre çift nakilli l ! s. 

t ikli bronz t el kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (50.000) muvakkat teminatı (3750) lir a olup 

eksiltmesi 2/Teşrinievvel/939 pazartesi günü saat (16) da Ankarada 
P . T. T. Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonında ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
kanuni vesaik i muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar mez
kur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım !st anbulda P. T. T. 
Levazım ayr.iyat şubesi miıdürlüklerinden 250 kuruş mukabilinde ve.. 
rilecektir. (3673) (6124) 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret \'C emsali ahval 
zuhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa -.c

fcrberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar. 
ılımcı sıfatilc çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

Kızllay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi • 
dahilinde (Gönüllü Hasta bakıcı) yetiştirmek için 

birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan bu 
1rnrsa aşağıda yazılı şartları ha iz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandası olmak 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat almak isteyenler yu
karıda adresi yazılı mektebimizemüracaat etmelidirler. 

Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 
'<oşacaklarına kaniiz. · 

~ 
Üniversite Rektörlüğünden: 

Halihazır s:beblle ~:ırupa~a tahsillerine devam edemiyen talebenin tahsil vazi
yetlerini tesbıt etmek uzer_e Universlt e Rektörlüğünde bir büro te:ıkil edilmiştir. 
İstanbulda bul.unanların bızzat ,.e taşrada bulunanların yazı ile ve vesikalarile mü
racaat etmelerı. 

Yüks:k Mühendis mektebi ile Nafia Teknik okuluna girmek isteyenler doğru-
dan dogruya bu mektep direktörlüğüne müracaat edebilirler. (7333) 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından : 
1 - Kayıt ve kabul 1 1 · E 

ı muame e erıne ylı.il 15 ten itibaren başlanacaktır. 
2 - kmal ve ma t . t•h 1 .. . zere ım ı an arının yazılı kısımları 25 ve 26 Eylül Pazartesi ve 

Salı gunlen yapılacaktır. "7306,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttlrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Sıvas Nüm h h .. · 'f b . une asta anesı ıçın açık eksiltmeye konulan 1928 lira 78 kurus ke-
şı edellı 142 k 1 • hh' 
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a em ilaç ve sı ı malzemeye istekli çıkmadığından eksiltmesi 23. 
.939 CUMartes· ·· ·· 11 30 b k l . ı gunu . a ıra ı mıştır. Muvakkat teminat 1'14 lira 60 kuruş-

tur. Istekliler t l" t · h ü · . §ar name ve ıs eyı er g n komisyondan görebilirler. Istekliler cari. 
seneye aıt T' "k ·ı 2 ıcaret odası vesı ası e 490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve sa
at~e Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdiırli.ığü binasında kurulu ko
mısyona gelmeleri. (7399) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
İı:tanbul Dikimevile Bursa Sarııce·ıi için 200 ila 250 kuruş yevmıye ııe ıkı saraç us

tası 2 numaralı Dikimevinde t(;;jı•kkül eden Heyet tarafından imtihan ile alınacaktır. 
Tal:plerin dilekçe ve bon3ervidc:rlle birlikte 21-9-939 Perşembe gününe kadar 
Tophanede 2 numaralı Dikimevi l\iudürlüğüne müracaatları. ''438., "7411,. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvak~ 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulun:m vesikalarla birlikte bir· dilekçe ile Nafıa Ve_ Londra ve Parisin en me~hur 
kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almala- fabrikalarından gelen Bayanla- Sultanahmeddeki 
rı ve bu vesikayı ihraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika t a_ ra mahsus mantoluk, rop ve kostüm tayvörlük yüksek fan. Umumi Hapisane yıkılıyor. 
lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler . J h tazi rodier . moreau, arris. Her nevi enkaz •• 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten ,....;.,NL"" Kt tweed ve saire Y u u J- T ı k M 
bir saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde ver- MAŞLARIN emsalsiz c;e'iit. cim uğ a, ereste, arsilya 
melcri lazımdır. ve renkleri Beyoğlunda BAKER kire midi, ucuz satılıyor. 

~ .................................... , 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4078) (6656) Mağazalarında her yerden mü- Figör olmuf tat m etrosu 60 

1 -Biliün~nillu~n~iliw~~~~nHbkW~ekzyd~ --------------~-----.~~------- ~id~&r woomfi~~rla bru •. M~~li~mürau~ 
devam olunmaktadır. ••öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM •• ...._ satılmaktadır. ~ ı '- , 

2 _ tstiyenlere kayıt şartlarım bildiren tarifname gönderilir. il il~ .,. 
'-·A· d· r-es.- .Şe·h·z·3·de·b·aŞ1-Po·li·s .K.ar.ak·o-lu·a-rk.as·ı.·T·el.ef.on-22.53_4 __ ,I. Hakkı Katran Pa~illeri de vardır .• Sahibı ve Ne~riyat Müdürü Ram Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazctecılik ve 

Nesrivat T . L. S. Rac;ıldıe-t veT 1'AN l\f ıı thaast 


