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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetU ,.ar
dımcısı, çocuğun en zengin kQHlphancsldlr. Çocuğunu se
ven her babanın yavnısuna vcrcbllC<idi en güzel hediye
dir. Milessescmlz tarafından neşrcdllmişUr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Polonya Harbi ona Eriyor 
Varşova Kumandanı, Teslim Olmıyacağını 
ve Emrindeki Kuvvetlerin Kanlarının Son 
Damlasııia Kadar Dövüşeceklerini ilan Etti 

-.,...--""""~..... ... - -

Rus-Alman Kıtaları 
Bre·st • Litovsk'da 
Seldmlaştdar 

Yeni Sovyet Hududu, Şarki Prusyadan Başlıyor, 

Brest - Litovsk'tan ve Karpatlardan Geçerek 

Romanya-Rutenya Hududunda Nihayet Buluyor 
Londra, 18 (Hususi) - Sovyet kıtaatı, bugün şarki Polon

yadaki ileri hareketine dcvaın ederek Vilnoyu işgal etmiş Ye 
Sovyet kuvvetleri ile Alman kıtaları Brest - Litovskta karşı-

Alman tahtelbahiri tarafından batırılan lngiliz tayyare zırhlısı c.~urageouı ecJcJelce bir krucJazörken 1927 ele tayyare zırhlııı 
haline konulan bu muazzam gem~ için tadilat maıralı olarak 4 milyon lngiliz lirası ıarledilmişti .• 

laşarak birbirlerini seJamlamı!iı)ardır. • • ı 
Budapeşteden bildirildiğine göre; 1 n g 1 tere 

• Sovyet krtalan Macar hududuna gel ••• • • • • • • • • •• • ••• -·-• • • •• • • • • ••: 

mişlerdir. ı ı 
Bugün Berlinde Alman ve Sov - ı(J(J~ K i Kararını 
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zere, Alman n Sovyet hüki'ımetlcri 
a= aşağıdaki hususu bildirirler: . Şark Cephesinde be devam ~derek Polonynya 

karşı taahhlitlerini ifaya de\'am 
edeceğini, harbin hedeflerini tn
hakkuk ettirmek için miicadelc· 
yi sonuna kadar giitürC'ceğini 

resmen ilan etmiştir. 

çok derin tesir uyandırmış bu
lunuyor. Zırhl.yı batıran tah· 
telbahirin de batırılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Gemi miirette. • 
batından sağ kalanlar kurtarıl- : 
mış ,.e bunların 400 ii İngiltere· • 

Hedefferine 

için Harbe 

Varmak 

Sonuna .... 
l&I 

>
> 
o 
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Bu kıtaatın hareketleri, Almnn)·a 
ve Sovyetler birliği menfaatlerinin 
çarpışabi1eceği veyahut Alman -
Sovyet ademi tecaviiz paktının ruh 
ve mefadına muhalif olabileceği he- S 
defler takip etmemektedir. Bitakio;, ı 
bu kıtaatın vazife ve hedefleri Po -
lonyada Leh devletinin inhiliıliyle 
ortadan kalkmış olan nizamın ve ba
rışın tekrar tesisi ve Leh milletine 
milli mevcudiyetinin şartlarım yeni. 
den tanzim için yardım edilmesidir.,, 

Yeni Hudut Mıntakası 

SOVYET ordulnrı Polonya toprak· 
ları içinde ev\·cla Vilnoyu i gal 
etmi~, daha sonra 1917 de Al -
manlarla Ruslnr arasında imza
lanan miinferit sulh muahede i· 
ne sahne oran Brest I.itovı.ktn 
Alman orduları ile karşıla~ntış, 
ve iki o~du burada birbirini se
lamlamıştır. Rusya ve Polonya 
hududunun her tarafından iler
leyen Sovyet kuvvetleri işgal 
hareketine devam etmektedirler. 

RUS ve ALMAN kuvvı!tlcrinin 

BU SURETLE Lehlstnn meselesi
nin son şekli almasını miiteakip 
bir sulh tesebbiisü ihtimali her. 
taraf edilmi~tir. 

!'imanların Vaziyeti 

• ye muvnsalat etmişlerdir. Ti· ı 
caret gemileri tnrnfmdan kur
tarılanlar da memleketforine 
götürülmektedirJcr. 

İNGİLİZLER İMAL denizinde 

Kadar Devam Edecek 
Londra, 18 (Hususi) - İngil

tere hükumeti, Sovyet kuvvetle
rinin Polonyaya askeri müda~ 
halesi do1ayısile şu tebliği ne~
retrniştir: 

İzvestiya gazetesi, bugün neşret
Sovyet kıtaatını~ ışg.al ettiklerı sa· tiği bir harita ile Sovyet Rusyanın 
hayı ve Alman ışgalı altında bulu· iStediği yeni hududu göstermekte • 

nan mıntaka_>·ı gösterir harita dir. Hudut hattı, Şarki Pnısyadan 

karşıla~tıkları sırada çarpı'Zma • 
ları ihtimalinden bahseden ya
bancı iddialara karşı Rusya ile 
Almanya müşterek bir beynn • 
name nc~rehniş \'e bu beynnnn. 
medc vukubulan harekatın iki 

AL:\IAXYA YA gelince, istila sn • 
hasında henüz i gal olunmayan 
yerlerin işgalini tamamlamakla 
meşguldür. Lublin sukut etmiş, 
Lvov ihata edilmiş, Polonyıt 

Galiçyasmda en miihiın petrol 
kaynağı olan Rohobriç ı:aptolun
muştur. 

bir Alman tahtelbahirini bnlır. : 
dıklnrını, Frnn ızlnr da bir Al- $ 
man tahtclbahirine muvnffaki
yetli bir taarruz yaptıklarmı 

bildiriyorlar. 

Garp Cephesinde 

"İngiltere hükumeti Sovyet hüki• 
metinin emrile Polonynya karşı ya. 
pılan hiicum neticesinde, vücude ge· 
len vaziyeti tetkik eylemiştir. Al
rnnnyanın kendisine knrşı gönderdi· 
fi kahir ku\'\'etler altında, c:ı:ilir bir 
halde iken, İngiltercnin miittefikine 
karşı yapılan bu hücum, İn~fltere 
hükumetinin fikrince, Sovyet hiikfı
metinin ileriye siirdiiğü sebeplerle 
muhik gösterilemez. Bu hadist>lerin 
tnm manası henüz mc~·dana çıkma. 
mıştır. Fakat ingiltne hiik\ınrnti 11· 

ra ını beyan eder ki, vukun gelen hiç 
bir şey, biitün memleketin hislerilc 
birlikte hareket eden İngiltere hiikô· 
metinin, Polonyayn karşı olan tnnh-

ALMANYA 
jkfısaden 

----, başlayarak Brest Litovsku geçiyor 
1 ve oradan Karpatları aşarak Roman-
ya. Rötenya hududunda nihayet bu- memleket menfaatlerine uygnn 

GARP cephe inde yeni \'e mühim 
bir hfıdise vuku bulmamıştır. t 
Fransız tı keri muharrirleri Bii· ; 

FAKAT VARŞOVA mukavemete yiik Harpte Hindenburg hattına t 

Bu Harbi 
Başaramaz 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

ı ngilterenin meşhur askeri mü-
tehassısı Liddel Hart'ın har. 

bin iktısadi kaynaklara dayandığını 
gösteren bir yazısını bir kaç ay ev. 
vel TAN'da da neşretmıştik. 

Liddel Hart diyor ki: "Bugünkü 

harpte söz sahibi yalnız erkanı har
biyeler ve kumandanlar değildir. 

Harbin mukadderatını askerler de. 
ğil, milletlerin iktısadi vaziyetleri 

tayin eder. Binaenaleyh bir milletin 
harp kabiliyetini ölçerken askerine 
ve kumandanlarına değil, ekonomik 
kabiliyetine bakılır.,, 

İngiliz askeri mütehassısı bu mü
talaasında yalnız değildir. Bugün 

bütün askerler bunda müttefiktirler. 
Çünkü bugünkü harp motörize harp. 

tir. Kuvvetli bir harp sanayiine da
yanır. Harp sanayiinin yaşaması e. 

(Sonu Sa: 7, Sü: il) 

• .. 

luyor. olduktan ba~ka iki taraf arasın-
Diğer taraftan Amsterdamdan daki ademi tecavüz paktına ay· 

bildirildiğine göre, Almanyada inti _ kırı dü~mediği tasrih edilmiştir. 

devam ediyor. Varşovadan çı. taarruz için bilyiik hazırhklnr •J 
karak, şehri teslim ve tahliye yapmak lazım geldi"'ini hatırla- • 

şar eden gazetelerin bu sabahki nus. İNGİLTERE hükumeti; So\•yet bir-
şartlarını mli7.akcre etmesi bek· tıyor \'e Sigfrid hattına karşı : 
lenen Polonya askeri ınurahhn- dada rniihim ve daha uzun ha. 1 

haları, Sovyet Rusyanın yeni hudut ı liğinin hattı hareketi karşısında 
( Sonu Sa. 6 Sü. l ) f nziyetini tasrih etmiş \ 'e har -

sı, bütün intizara rağmen, ~e- zırlıklar yapmak gerekleştiğini + 
hirden çıkmamış, Alman hnşku· anlatıyorlar. t 

lngilizler de .. Bi;··Aj;·;.;J mandanının verdiği mühlet ge~- r·· .............. ···-··-· 
mi~ fakat Varşova teslim oldu- • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 

CSon u Sn: 6, Sü: 4) 

ğuna anlatan bir tek harekette ı 
bulunmamış, \'e nihayet Alman 

T ahtelbahirini Batırdı başkumandanlığı Varşo\'a'ya 

karşı yeniden askeri hareket· 
lere geçmeğe karar vermiştir. 

Anlaşılan Varşo\'a ıı;onuna ka
dar harbedcrek Polonya mille
tinin sercfine uygun 1tarihi bir 
destan yaratmağa azmetmiştir. 

:. 
Fransız Deniz Kuvvetleri Bir 

Karşı Muvaffakıyetli Taarruzlar Y aptdar 
miş ve anlaşılan tahtelbahir b:ıtml- Denizlerdeki Harp f Londra 18 (Hususi) - İngil

terenin ihtiyat filosuna ayrılan 
tayyare zırhlısı "Courageou~'· 
bir Alman tahtelbahiri tarafın
dan batırılmıştır. 

mıştır. GARP CEPHESİNİN en mühim : 
İstihbarat nezareti hatırılan zırh1ı. hiidiseo;i İngi1iz zırhlısı Coura- ı• 

nın geçen ağustosta ihtiyat filoya a- geous'ün bir Alman tahtelbnhi-
lındığını ilave etmektedir. Bu se. ri tanfından batırılmasıdır. 
heple mürettebatının adedi azaltıl • Tayyare taşıvıcısı olan İngiliz 
mıştı. Harbin başlangıcındanberi zırhlısı geçe~ ağustosta İngiliz t 
"Courageous,, bir . ç~k ~izmetlerde f ihtiyat filosunn alınmış ve harp t 

EN SON DAKiKA 
Londra, 18 (Husust) - Garp cephesinden gelen en son haberlere 

göre, Sarbruk ile Sar Loui §Chirleri arasındaki demiryolu bomb:ıırdı. 
man edilmiş ve iki şehir n:-asır.daki irtibat tamamile kesılmiştir. 

Bu iki şehrin tecrit edilmiş olmasına büyük ehemmiyet verilmek. 
tedir. Fransız kuvvetleri iki şehre de hakimdir ve bu iki şehrin su
kutu muhakkak sayılmaktadır. Bu iki şehrin zaptı üzerine Fransız 
kuvvetleri Sar nehrini geçecek ve Fransız tanklarının hareketine 
mü~t sahaya varılacaktır. Yetmiş tonluk Fransız tanklarile yapılan 
tecrubeler bunlnrın Alman müdafaa hattına karşı son derece ttsirlı 
olduklarım gösteı:miştir. 

Varşova radyosu şehrin şarktan taarruzları püskürttüğünü, garp.. 
tan yapılan taarruzların bir r.ctice vermediğini, Almanların şehre 12 
tayyare akını yaptıklarını bildlrmiştir. 

Almanyada mızilerin aleyhinde çalışan gizli istasyon, PolonyalJJa
ruı Sılzynd:ıki kömür madenlerini tahrip ettiklerini, Almanların bir 
eeneden evvel bu madenlerden istüade edemiyeceklerıni bildunuşdır. 

Tan, makinesindeki husus! tertibat ıaycsinde bu ıiltunda her gQn en son da· 
klka gelen haberleri verecektir. Haber olmadı~ gQn bu kısım bos kalacaktır. 

Muhripler, sağ kalan mürettebat
tan 400 kişiyi kurtarmışlar ve bu 
mürettebat İngiltereye getirilmiştir. 
Ticaret gemileri de mürettebatın mü 
him bir kısmını kurtarmış bulun. 
maktadırlar. Zırhlıyı b:;ıtıran Almcın 

tahtelbahirine derhal taarruz edil. 

bulunmuştur. Gemı tıcarı vapurları • çıktı çıkalı ticaret gemilerini 1 
Alman tahtelbahirlerinin taar~u.zla- ı himayeye memur edilmişti. Bu 
rına karşı muhafaza etmekte ıdı. znhlının batırılması İngiltercdc 

<Sonu Sa: 6. ' Sü: 6) •••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PENCEREMDEN 

~ Surprizler 
Yazan: M. Turhan TAN 

Y ıldırımla Timiiı: Ankara önün. 
de vuruşurlarken Aydın as· 

keri - kendi eski beylerini 1'imiu'un 
bayrağı altında harbeder gorun -
ce • bölük bölük ayrıldılar, bunlara 
biraz sonra Saruhan, Menteşe, Gcr
miyan askerleri de katıldılar. Bu, 
zaman.ıınızda siyasi ve askeri. gari
beleri ifade için kullanılan tabire 
göre, bir silrprizdir! .. 

Yine o gün Yıldlll..,.m Beyazıt • 
on bin Yeniçerisi ile - bir tepenin 
yamaçlanna dayamp kahramanca 
çarpışırken Sadrazam Ali paşa, ye
niçeri Hasan Ağa, Subaşı Ayna bey, 
büyük şehzade Süleymanı yakala • 
clılar, "duracak zaman değildir" 

dediler ve onu harp sahasından, 

bir iki fırka askerle uzaklaştırdılar. 
Yıld.mmın kaynı Etyen kumanda-
51Ddaki Sırp yardımcı fırkası onları 
takip etti. Oğulun babayı, kayın bi
raderin enişteyi kan ve ateş içinde 
bırakıp kaçmaları da • bugünkü ta
bir ile konuşalım - bir sürpriz idi. 

1736 da Ruslar ansızın ve üç 
koldan Türk topraklarına hücum 

\...~j et.mişlerdi. İstanbul, bu umulmaz · °' taarruz üzerine harp ilan etti. Ayni 
zamıbıda Avusturya imparatoruna, 
niçin harbe gidiğini bildirdi. İmpa. 
rator altıncı Şarl, Moskofların hak-
sızlık ve adaletsizlik yaptıklarını ka 

, bul ederek tavassut teklifinde bu
lundu, halbuki o, Rusya çariçesi An· 
na ile uyuşmuştu, Bosna • Hersek 
üzerinde genişlemeğe hazırlanıyor
du. 

Sadrazam Seyit Mehmet paşa 
Silihtarlıktan o mesnede gelmiş bir 
gafildi. Her işi kethüdası Osmana 
bırakmıştı. Halbuki o, Avusturya 
imparatorunun adamlan tarafın•. 
dan ihata olunduğundan Avustur • 
yanın bitar11f olduğuna, öyle kala -
cağına, hatta icabında Türkler le
hinde hareket edeceğine iman bes -
liyordu. Bu iman o sersem kethiida. 
da o kadar kuvvetli idi ki sınır 

boylarından mühimmat istendikçe 
ve Nemselilerin harbe hazırlandık -
lan bildirildikçe gazaba gelirdi, 
"Yakında Avusturyanın tavassutu 

ile Ruslarla sulh yapılacaktır. Miri 
malını telef etmek ne reva?" diye 
ters cevaplar gönderirdi. O arada 
Avusturya elçisi Talman da Rusla. 
rın hücumlarını durduracaklarına 

dair namusu üzerine yemin etmişti. 
İşte bu sırada bir gün bir haber 

geldi, Avusturya müfrezelerinin sı
nırlan geçtiği anlaşıldı. Arkasın -
dan büyük bir Nemse ordusunun 
Sırbiyeden ilerlediği, Niş şehrini 

aldığı ve Rusların da bir çok kasa -

Atalan istila ettiği duyuldu. i\vus • 
turyanın, ilkin Türklere dost görii. 
aüp bir müddet sonra baskın yap -
nası, bugünkü tabire nazaran, bir 
sfirprizdi. 

Bunlar, bu hareketler, şüphe yok 
ki, şaşırtkandırlar ve o bakımdan 
sürpriz olarak kaydolunabilirler. 

Fakat hakikatte ne sürpriz var, · ne 
oyun bozanlık? ... Zaman zaman ya
pılıp hazan ihanet, hazan kıyaset 

sayılan bu hareketlerin iç- yüzü 
Türk şairinin şu sözünde icmal e-

Ta dilmiştir: 
Ahibba şivei yağmada mebhCıt ey

ler a'dayı 
göstermesin asan izmihlal 
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bir yerde! .. 

TAKViM ve HAVA 

19 
s 

Eylul 1939 
A L 1 

9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 137 
Arabi: 1358 Runıl 1?.55 
Şaban: 5 EylCıl: 6 
Güneş: 5.44 - Oğle 12.07 
İkindi: 15.37 - Akşam: 18.14 
Yatsı: 19.43 - İmsak: 4.03 

Hava Vaziyeti -
I! 
İı: Yeşilköy meteoroloji ishısyonundan alı-
~ malümata gore, hava Trakyada çok 

ısı, 
ali ulutlu, Kocaeli, Egenın §ark kıyıları ve 

Karadeniz kıyılarında bulutlu geçmiş, rllz
op slrlar Ege bölgesi ile Orta Anadolunun 

kısmı ve Karadeniz kıyılarında şima
diğer yerlerde cenubl istikametten or-
kuvvette esmiştir. 

Dün istanbulda hava bulutlu geçmiş, 
gftr cenubu garbiden saniyede 2 - 4 

etre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
kı 1014,1 milibar idi. Sühunet en yük-

;ek 25 2 ve en dilş!.ik 15,5 santigrat olarak 
2 dedllmistlr. 

TAN ' 19-9-939 

GONON RESiMLERi: Ankarada hava tecrübui 

• 

Alarm işareti verilir verilmez sı:>kaklar der hal 
:,o!alıvermiştir .• 

Bomba düşen ve iç merdivenleri yıkılan bir binadaki 
insanlar kurtarılıyor .. 

Gaz temizleme ekipleri gazlı sahaları hemen 
• temizleyivermiflerdir .• 

Almanyada Dans 
Yasak Edildi 

Tramvay işçileri Askere Almdığı için Tramvaylar 
Kadın işçiler T arafmdan lşletmyor ( 

Eğlence Mahalleri de Kapalı 
' Bir kaç gündenberi tam saatinde Sirkeciye gelen Avrupa 

treni dün bir buçuk saatlik bir rötarla gelmiştir. Bunun se
bebi, tren Milanodan hareket ettikten sonra makinesine bir 
sakatlık arız olmasıdır. 

Dün gelen yolcular arasında Almanyada opera tahsilinde 
bulunan İhsan Balkır da bulunmakta idi. 
İhsan Balkır, harpten sonra. İs.. ı-

tanbula dönen Türk gençlerinin en !MAHKEMELERDE: 
sonuncusudur. Bundan başka dış ti
caret raportörü Süreyya, Amerikalı 
profesör Nissen ve maruf Fransız 
mimarlarından Fransuva Puscit yol
cular arasında idiler. Trende bir hay. 
li de fraklı, Mısırlı ve İranlı talebe 
bulunmakta idi. 

Dün gelen yolcular kendileri ile 
görüşen gazetecilere Almanyadd gör
dükleri şu son ve şayanı dikkat şey. 
leri anlatmışlardır: 
"- Almanyada tramvay işçileri 

askere gittiğinden bu işleri kadınlar 
yapmaktadırlar. Harpten sonra bi.L 
tün eğlence mahalleri kapatılmıştır. 
Hükumet dansın yasak olduğunu ılan 
etmiştir. Berlinde ve Almanyanın bü
tün şehirlerindeki sivil polis teşkilatı 
bu emre muhalefet edenleri yakala
yıp adliyeye teslim etmektedir. 

Alman halkı harbe taraftar değil. 
dir. Karınlarının doymasını bekliyor 
lar. 

Harpte ölen ve yaralananlar hallc
tan gizli tutuluyor. Maamafih daha 
harbin haftasında 30 bin Alman öl. 
düğü halk arasında söylenmekte idi. 
Hükumetin hasta bakıcı bulmak için 
duvarlara astığı ilanlardan yaralı 

miktarının çok olduğunu herkes an. 
Iıyor. Askerlik çağında olmıyan hal
kın da gönüllü yazılması için müte-
madiyen propaganda yapıldığından 
son günlerde müracaatlar pek çoğal. 

mıştır. 
En son olarak tesbit edilen gıda 

listesi şudur: 
Ecnebiler de dahil olduğu halde 

haftada nüfus başına 90 gram yağ, 
80 gram peynir, 150 gram şeker ve

rilmektedir. Yiyecek maddeleri için
de vesikaya tabi olırJyan yalnız pa-

tatestir. Çok revaçta olan bu gıda 

maddesi de vesikaya tabi tutulursa, 
halkın hoşnutsuzluğu büsbütün ar-

tacak sanılıyor. 
Ekmek hemen hiç yok gibidir. Lis

tede nüfus başına ayda 20 gram kah. 
ve verilmesi yazılmış ise de kahve 

bulunamadığından bir takım hubu
bat kavrularak kahve haline getiril

mekte ve kahve yerine tevzi edilmek
tedir. Aynca elbise ve kundura da 

vesikaya tabidir. Hali hazırda Al -

manyada kalmış olan Musevilere el
bise ve ayakkabı verilmesi yasak e
dilmiştir. Ara sıra İngiliz tayyarele
rinin Berlin üzerine gel<liğini gören 
halk müthiş bir korku içinde sığınak. 
lara iltica etmektedirler. Fakat 1n. 
gilizleri bomba değil, sadece beyan
name attıklarını öğrendiklerinden 
son günlerde halk tayyareden pek o 
kadar ürkmemiye başlamıştır. 

Denizbank işçilerinin 

Paraları Bankada imiş 

merkeze alındı 
Tapo dairesinin alt katında çalı

şan asliye üçüncü ve dokuzuncu hu
kuk mahkemeleri dünden itibaren 
merkezde eski asli-ye uçuncü ceza 
dairesinde faaliyete geçmişlerdir. 

İstihza.ratmı ikmal eden diğer 
münferit hakimli mahkemeler de bir 

kaç güne kadar faaliyete başlaya _ 
caklardır. 

Adliye Vekili Ankaraya döndü 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu. 

lunan Adliye Vekili Fethi Okyar 
dün akşamki trenle Ankaraya git -

miştir. 

Karadenizde Bir 
Torpil Görüldü 

Karadenizde Yeros feneri ar,ıkla. 
rında yüzen bir torpil görülmüştür. 
Liman idaresi vapurları keyfiyetten 
haberdar etmiştir. 

Yeğenini Yaralamıı 
Evvelki gece yüzünden, gözünden 

kanlar akan Kevser isminde genç bir 
kadın zabıtaya müracaatla EyLipte 
Kırk merdiven sokağında 29 numara 
1ı evde oturduğunu, ayni evde oturan 
amcası Yaşar tarafından yaralandı. 

ğını iddia. etmiştir. 

t 

Kanunu Hazırlandı 
Hükfunet tarafından hazır -

lanmış olan ihtikarla mücadele 
kanunu layihasının bugün Mec
lise verilmesi muhtemeldir. Ka. 
nundaki maddelere göre ihtikar 
yapanlardan birinci defo için 
500.1500 lira ceza alınacaktır. 

Bu cürmü tekrar edenlerin mal 
ve mülkleri musadere edile -
cektir. 

ihtikar yapan iki tüccar 
te•bit edildi 

Ticaret Odasında teşkil edi- i 
len ihtikar yapanları araştırma 
heyeti dün ilk araştırmaya baş
lamış ve piyasada 30 ağustos ta- ı 

rihinden sonra fiyat yiikseltıue j 
ve elden ele mal kapatmak su • 
retiyle ihtikar yapan iki ticaret. 

1 

haneyi tesbit etmiştir. Bu tica - 1 

rethanelerden biri inşaat mal . 1 

zemesi, galvanizli saç, dc:mir 
çubuk, çini satmaktadıı·. İkinci-
si de elektrik makinesi satan 

bir müessesedir. Bu iki müessc· 
senin satışlan esaslı olarak tet
kik edilmiş ve ihtikar yapbkla. 
rı tahakkuk ederek her iki tica. 
r \Taltı ltfk;y~t .. ı.; ...,.., ... ı ıı.u-
kar komisyonuna tevdi edilmiş· 
tir. Meni ihtikar komisyonu da 
ihtikarı sabit görür de bu tiic -
carları mahkemeye tevdi eder
se isimleri de gazetelerle teşhir 
edilecektir. 

Çanakkalede alınan tedbirler 

Nafıa Vekaleti, Haydarpaşa ile Üs
küdar arasında yapılacak yeni lima
na ait inşaat bitinciye kadar Hay. 
darpaşa ile Kadıköy arasındaki koy
da feribot için bir iskele inşa etmiye 
karar vermiştir. Ayrıca muvakkat ol
mak üzere Sirkecide bu maksatla 
bir iskele yapılacaktır. Vekalet bu 
iskelelere ait projelerin hazırlanma. 
sını alakadar daireye bildinniştir. 
Haydarpaşadaki feribot iskelesi, 

Haydarpaşa garından evvel şebeke
den ayrılacak olan tren yoluna mü. 
Iasık olacaktır. 

Artist Şevkiyenin 
Bin Lirası Çallndı 
Şehir tiyatrosu artistlerinden Şev. 

kiye zabıtaya müracaatla misafirliğe 
gittiği sahne arkad!ışı Andiryanın e
vinde yatarken yastığının altınd~ki 

çantasında bulunan 2500 liranın bin 
lirasının çalınmış olduğunu iddia et
miştir. Şevkiye ev 3ahibi Andirya. 
dan şüphe ettiğini söylediğinden ta!ı
kikata başlanmıştır. 

Kaçak ipekli Bulundu 
Semplon ekspresi ile §ehrimize ge

len Kirkor adlı bir Ermeni ile karısı
na ait eşya 'denkleri araştırıldığı za
man 16 parça kaçak ipekli eşya bu
lunmuştur. 

ihracat için 
Avans Veriliyor 

Akdenize ve Atlas Okyanusuna lşliyecek 

Yüklenecek Malların Sigorta Gemilere 

Primlerinde Tenzilat Yapıldı 
Dün piyasamıza Anadolu ve Trakyadan getirilen 848 ton 
buğday tamamen satılmıştır. Fi)"atlarda tebeddül olmamış
tır Hükfıınet, tüccarlarm elinde mevcut ithalat maddelerinin 
stok mıktarını tesbit ettirmektedir, İthalatını ve bir aydanbe
ri yapılan satışları her tüccar hükumete istenildiği anda gös 
terecektir. - ı Ham maddelerden ihraç edilmesi 

Y • M •f yasak edilenlerden bazılarını milli 
eni GGrl fabrikalarımız satın alacaklardır. Bu 

T • ı • fabrikaların her maddt!yi istihsal 
ayın erı mıntakasından mübaya:ı etmesi için 

lstanbul erkek lisesi müdürü Şe- hükumet tarafından eınır verilmek 
rif İnanın hastalığı yüzünden bu va- üzeredir. 
zifeden ayrılması üzerine yerine ihracat için avans 
Trakja Umumi Müfettişlilt Maarif TI!Satı mtn ~yr"Trlfi"'!'!l'a"'tır--u-oır:---~ 

müşaviri Celal Ferdi Gökçay, Eyüp sak edilmemiş bulunan malların ih. 
ortamektebi müdürü Mahir Bayma- racı takdirinde milli bankalara tev-
nın yerine Pertevniyal lisesi müdür di olunacak evrak mukabilinde bu 
muavini Fazıl Doğrul, Yenikaoı or- ha ... lrnı-- ....,. - -· • 
ta mektellı rnuduru zzcı. Gömenin hatta avans verebilmeleri imkanları 
yerine Beyoğlu ortamektebi müdürü hazırlanmaktadır. Takas promleri
İbrahim Akdoğan, Cibali ortamekte- nin dahi normal vaziyetlerde olduğu 
bi müdürü Şükrünün yerine Üskü- gibi Takas şirketi tarafından satın ~ 
dar ikinci ortamektebi müdür mua- lınması ve bedellerinin tesviyesi ta
vini Hüveyla Ülken, Beyoğlu orta · karrür etmiştir. Hükumet ecnebi 
mektebi müdürlüğüne Taksim orta • kurlarının tüccarlarımızın muamele. 
mektebi müdürü Halit Erkener ta - lerine zarar vermemesi için temev
yin edilmişlerdir. vüçlerinde istikrar teminine çalış-

Samsun lisesi müdürü Ömer Bay- maktadır. Bu hususta .Merkez b~n· 
ko Taksim ortamektebi müdürlüğü - kası icap eden tedbirleri alacaktır. 
ne, İstanbul Akşam Kız Sanat mek. Ham maddelerin iç piyasalarda dü. 
tebi müdürü Belltis Sevengil Selçuk şüklüğüne mani olmagı düşünen Ti-
Kız Sanat Enstitüsü müdürlüğüne, caret Vekaleti, anormal hadiseler 
Emirgan ortamektebi tarih ve coğ-1 karşısında bu gibi maddelerin fiyat. 
rafya muallimi Ekrem Başaran Ge-1 larında istikrara matuf tedb~rler al
lenbevi ortamektebi başmuavinliği- maktadır 
ne, Göztepe ortamektebi müdüri.i Fa
ik yeni ihdas olunan İstanbul Maarif 
müdürlüğü muaviqliğine, tayin edil
miştir. 

Yeni tayin edilen muallimler 

Amasya ilk tedrisat müfetfüıle -
" rinden Niyazi Tarman Davutpaşa or· 

tamektebi Türkçe muallimliğine, 
Haydarpaşa lisesi tarih muallimi E
min Ali Pertevniyal lisesi tarih ve 
coğrafya muallimliğine, Ankara Kız 
Sanat meslek muallim mektebl me -
zunlarından Necmiye Kutlu İstanbul 
Kız Sanat mektebi biçki muallimli
ğine, Atiye Öziner ayni mektebin 
çocuk bakımı muallimliğine. Zümrüt 
Zembul İstanbul Selçuk Kız Sanat 

mektebi çamaşır stajiyerliğine, Mes. 
adet Saltuğ Beyoğlu Akşam Kız Sa. 
nat mektebi biçki ve dikiş' muallim-

liğine, Semiha Gürbüz Beyoğlu Ak· 
şam K'ız Sanat mektebi n!fkış staji
yerliğine, Üsküdar Kız Sanat Ensti

tüsü ev idaresi muallimi Tekrime 
Tarman Afyonkarahisar Ali Çctinka
ya Kız Enstitüsü ev idaresi muallim
liğine, Ankara Kız Sanat meslek 
muallim mektebi mezunlarından Sa
bahat Somer Beyoğlu Akşam Kız 
Sanat mektebi moda mualllmliğine 

Beşiktaş ortamektebi Türkçe mualli
mi Sıtkı Dursunoğlu Erzurum lisesi 
Türkçe muallimliğine, Erenköy kız 

lisesi matematik muallimi Mahir Öz 
Çamlıca Kız lisesi matematik mual
limliğine tayin edilmiştir. 

Tüccarların temennileri 
Şehrimizden ve İzmirden Ankara

ya giden ihracatçılardan mürekkep i
ki heyet Ankarada Başvekil Doktor 
Refik Saydam ve Ticaret Vekili C.ez
mi Erçin tarafından kabul edilmi§· 
tir. Bu heyetler, ihracı yasak edilen 
mallarla lisansa tabi tutulan mallar 
hakkında hükumetten bazı dilekler. 
de bulunmuşlar ve iç ptyasalarda js. 
tihsal maddelerimizin fiyat düşük
lüğüne meydan verilmemesi için ted 
birler alınmasını istemişlerdir. Hü
kumet yeni tedbirler için hazırlıklara 
başlamıştır. Heyetler şehrimize ve 
İzmire dönmüşlerdir. 

Sigortalar ucuzladı 

Akdeniz ve Atlas Okyanusu mem
leketlerine gönderilecek malların 
harp sigortaları inmiştir. Bu mınta
kalara yüzde ona yükselen sigorta 
ücreti, İngiliz vapur1an için yüzde 
yedi buçuğa ve Holanda, İsveç ve 

Amerika vapurları için yüzde beşe, 
ve Ege denizleri için yüzde iki. Ka. 
radeniz için yüzde bire tenzil olun. 
muştur. 

İzmirden haber verildiğine göre 
de, hükumet, Avrupa ve Amerikaya 
gönderilen malların naklıyat sigor
talannın hariçteki sigorta şirketleri
ne yaptırılabilmesine karar vermiş. 
tir. Milli sigorta şirketleri yüzde 7,5 
kadar fazla ücret aldıklarından. bu 
haber piyasada gayet iyı karsılan -
mıştır. 
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l_B_U G_ü_ N_I 
Küçük Milletlerin 
Vaziyeti 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

B ütün gösterişler A vrupıt tarihi· 
nin mühim bir dönüm nokta

sında bulunduğuna delalet ediyor. 
Arnpada, sözüm yabana, millet

ler devri başlamış, artık her milletin 
kendi mukadderatına hakim olması 

yolunda adımlar atılmış, bu yüzden 
Büyük Harp sonunda Avrupada bir 
çok devletler kurulmuştu. 

Gerçi Avrupada bu yeni devir, 
bizim hayat hakkımızı tanımamakla 
başlamış, ve biz bu hayat hakkımızı 
tanıtmak için senelerce uğraşmış, 

senelerce harp etmek mecburiyetin
de kalmıştık, fakat Avrupada da bir 
çok devletler kurulmuştu. Çckoslo • 
vakya, Lehistan, bunların arasında 
idi. Bugün bunların biri tarihe mal 
olmuş, diğeri de mal olmak üzeredir. 
Demek ki Avrupada milliyet deni 
tekrar kapanıyor ve imparatorluk 
devri yeniden kuruluyor. Bu da en 
çok küçük milletleri tehdit eden bir 
vaziyettir. Bir aralık küçük milletler 
bu tehlikeyi anlayarak birleşmek, 

ve bu suretle büyük bir teşckkiH ha. 
linde hayat hakkını korumak tema
yülünü göstermiş, fakat bk taraftan 
küçük mitletlerin çoğu arasındaki 

türlü türlii ihtllaflar, diğer taraftan 
büyük milletlerin küçükleri kendi si· 
yasetlerine alet olarak kullat1nıak 

yolundaki tazyikleri, bu teşebbüsleri 
boşa çıkarmış ve bu yüzden bir iki 
sene içinde küçiik milletlerin hayalı
nı tehdit eden tehlikeler büyüdükçe 
büyümüştür. 

Bugün bu tehlikeler azami haddi 
bulduğu için Avrupanın bütün küçük 
milletJcri, en derin endişe içindedir. 

Bilhassa son haftalar içinde baş 

gösteren sürpriz siyaseti, bütün kü
çük mJlletlerin hayat ve mukaddera. 
tı bakımından en büyük tehlikeyi 
teşkil etmekte, ve bütUn bu millet -
ler, en endişeli uyanıklık içinde ge
cenin ne doğuracağını beklemekte -
dir. 

A vrupanın bi.itün küçiik milletle
rini huzursuzluk içinde yaşatan bu 
vaziyetin sonu ne olacak? 

Rnıır~in hnnn kPdirAhl!ecek bir 
kinıse yoktur. Fakat bu huzursuzluk 
da, her huzursuz}~ gibi, devam edip 
gidemez. 

Huzursuzluğu küçük milletlere 
miinhasır saymak doğru değildir. 
Çünkü yeni tahakld1m devri, her şey
den önce mutlakiyete istinat ediyor 
ve bu mutlakiyet hüküm sürdüğü 
muhitler içinde huzursuzluklar ya • 
ratıyor ve bu suretle huzursuzluk bii. 
tUn milletlere sirayet ediyor. 

Bütün bu huzursuzluk ne doğu -
racak? 

Artık mesele budur ve Avntpa -
nm en çok takibe değer vazb·eti bu 
umumi huzursuzluğun tezahürleri 
ve neticeleridir. 

• 
Almanya Romen 
HükumetileTicari 
Temasa Başladı 
Bükreş, 18 (A. A.) - Resnıi Tel

graf ajansının bildirdiğine göre hü -
kümetle Romanyadaki Alman ekaJ -
liyeti şefleri arasında bu ekalliyete 
yapılacak muamele hakkında bir iti. 
laf ikdedilmiştir. 

Diğer cihetten Almanya Harici -
ye nezaretinin i&tısat baş sekreteri 
Clodius, Almanya ile Romanya ara· 
sındaki ticaret meselelerini görü§ -
mek üzere Bükreşe gelmiştir. 

Bükreş ziyaretinin harple alaka
dar olmadığını tebarüz ettiren Clo -
dius Almanya ile Romanya arasın -
daki itiİıiflar, ilkteşrinde hükümsüz .. 
kalacağı için bunların yenilenmesine 
çalışılacağını beyan etmiştir. 

Almanya - Belçika arasında 
Brüksel, 18 (A. A.) - Hariciye 

Nazırı Alman büyük elçisini kabul 
eylemiştir·. Bu ziyaretin halen müza
kere edilmekte olan ekonomik mese
lelerle alakadar olduğu zannedilmek
tedir. 

'Ankarada ilkokullar 
Açıldı 

Ankara, 16 (TAN) - Bugün bura. 
da ilk okullar açılarak tedrisata baş
lanmıştır. 

Avrupa 
Buhranı 

Karşısında 

Amerika 
l'fevyork 18 (A. A.) - Paname -

rikan günü münasebetiyle hariciye 
nazırı Cordell Hull, gelecek perşem
be günü bir nutuk~söyliyecektir. Na
zıra 20 Amerika cümhuriyctini tem -
sil edecek olan sefirler refakat ede
cektir. 

Nevyork Tribune gazetesine gö • 
re, bu nutuk, Amerikanın beynelmi
lel meseleler karşısında aldığı vazi -
yeti tasrih edecektir. Nutuk. yirmi 
senedenberi milli siyaset hakkında 
söylenen nutukların en mühimmini 
teşkil edecektir. Bu suretle Avrupa 
harbinde Amerikanın vaziyeti taay
yün etmiş bulunacaktır. 

AvuBtralyanın ;vaziyeti. 

TAN 

Polonyada Almanlar tarafından 
eıir edilen Polonya askerleri 

elleri bağlı olarak kamyonlara 
dolduruyorlar .• 
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Zavalh Lehistan 
Yazan: B. FELEK 

İstiklal mücadelesi geçirmiş iş-
galin acılıklarını tatmış bizim 

gibi milletler için, koskoca, müstakil 
bir devletin işgal altına girmesini a
cımadan görmek mümkün olmuyor 

1 do~usu. 
- Öyle! Biçare Lehistan zaten 

on sekizinci asırdanberi bir türlü ra
hat etmemiştir ki! 

- Peki şimdi ne olacak? Lehistan 
ortadan kalkacak mı? 

- Vallahi birader! Rir harp es
nasında bir nıemleketin tamamen 

1 
1 dii~man askerlerinin eline geçmesi 
ve fiilen o devletin yok olmssı. ge
çen Umumi Harpte görülmüş şerler. 
dir. 

Meselii Belçika, Sırbiye, Ro.man -
ya tamamen işgal edilmi~ '\"C isimle. 
ri siya!'lt haritadan silinmiş idi. Sonra 
Almanlar mağliıp olunca bu devlet -
ler tekrar kuruldular. Hatta 19 uncu 
asır başındanberi mevcudiyetine ha· 
time çekilmiş olan Lehistan bile tek· 
rar ve çok daha geniş bir şekilde ih~ 
ya edildi. 

- Su halde? 
Cenevre: 18 (A. A.)- Röyter a

jansının bir muhabirine beyanatta 
bulunan muhalefet fırkası reisi John 
Curtin, iktısadi meselelerle milli mü
dafaa :meselesi hakkında Avustralya 
ile Yeni Zelandanın bir konferans 
akdetmelerinin müstacel mahiyette 
bir zaruret olduğunu beyan etmiştir. 

Curtin, büyük Britanya impara -
torluğunun büyük Okyanuırun cenu
bundaki menafiini müdafaa etmek i
çin bir plan bulmak lazım olduğunu 
beyan etmiştir. 

Daladier Dün Garp 
C.ephesini Teftiş Etti 

- Şu halde gelen malumata göre 
Rusya, Ukrayna ile Beyaz Rusların 

sakin bulundukları şarki Lehistanı, 

Almanya da Koridor, Dan.zig, Silez -
yayı alacaklar ve aralannda frenkle. 
rin (tampon devlet) dedikleri ... 

- O ne demek? 
-Senin anlayac.ağın hani vapur-

lar yanaşırken çarpmasın diye arala
rına ipten örülmiiş bir balon sallan -
dınrlar ... 

Curtin, ·sözüne şu suretle devam . 
etmiştir: 

"- Bu mıntakalarda emniyetin 
zaman altına alınmış olduğu elle tu
tulur derecede kati bir delil ile sabit 
olmadıkça, Avustralyanın Avrupaya 
bir heyeti seferiye göndermesi hak
kında ne söylenilecek oluıısa katiyen 
doğru olmıyacaktır. Bunu denizlerin 
ötesinde vukua gelmiş olan son ha
diieler ispat etmiştir. Bu hadiseler, 
memleketimizin taarruzdan masuni
yetini temin etmek için kuvvetleri· 
mi:zi ve vesaitimizi kendi memlekeo
timizde tiulundurmamıı:m zaruri ol-

Alman Topraklarında 15 Günde 
20 Kilometre işgal Edildi 

- Ha! Usturmaça ... Anladım an. 
tadım. Yani demek istiyors~ki; a
ralarında böyle bir hükfunet bulunsa 
da sık sık çarpışmasınlar 

- Tamam! Senin git gide anlayı. 
şın artıyor. Müşahede ettiğim bu te
rakkiden dolayı pek memnun oluyo
rum. 

duğunu meydana çıkarmıştır.,, 

* Paris, 18 A. A.) - Son seneler 
zarfında komünizme taraftar olan 
muharrir Romain Rolland, başvekil 

Daladier'ye bir mektup göndererek 
Hitlerizme karşı takip ettiği siyaset
ten dolayı kendisini hararetle tebrik 
etmiştir. 

* Londra, 18 (A. A.) :_ İstihbarat 
nezareti, har.ete İngilterenin yanında 
bulunduğunu beyan eden Amman 
hükumetinin bu sadakatini şükranla 
bildirmektedir. 

Belçika Sefirimiz 
İtimatnamesini Verdi 

Brüksel, 18 (A. A.) - Türkiye -
nin yeni elçisi Nebil Batı kral tara
fından kabul edilerek itimat mektu
bunu vermiştir. 

Paris, 18 (A. A.) - Havas ajansı 
garp cephesinde harbin başlamasını 
takip eden ilk on beş günlük vaziyeti 
gözden geçirmektedir. 

Seferberliğini ikmal etmi~ bulu
nan Fransız ordusu Maginot hattı 

cephesinde Moselle ile Ren arasın • 
daki bütün cephede 20 kilometre iler 
leyerck her taraftan Alman toprak
larına girmi§ vo bu suretle Fransız 

topraklarının tamamiyetini muhafa· 
za etmiştir. 

Diğer cihetten düşman. Zigfrit 
hattı cephesinde bir takım mevzilere 
yerleşerek araziyi karış karış müda
faa etmektedir. 

Düşman, şark cephesindeki vazi
yetten istifade etmeğe ve bazı mü -
him ciiziitamlar ve hava kuvvetleri. 
nin bir kısmı da dahil olmak üzere 
kıtalarını şarktan garbe sevketm~ğe 
başlamıştır. 

Son 24 saat zarfında Fransız cephesir.in 
heyeti umumlyesi uzerindeki vaziyet çok 
daha sakin bir vaziyet almaktadır. 

İki taraftan vakıt vakit ateş açılmakta 
ve iki tarar topçusu, cephe gerisini hakiki 
surette dövmekten ziyade taciz ateşile ik
tifa eylemektedir. 

Daladier Cephede 

Başvekil Daladier'nin dün Sarrc 
cephesinde ziyaret ettiği kısımlar, 

kıtaatımızın düşman toprağında son 

TEBLİGLER 
müşkülfıta rağmen iaşe işlerinin ye

.• rinde gittiğini tesbit etmiştir. 
- Eksik olına! Lakin lafmı bitir! 

Faris, 18 (A.A.) - 18-9 sabah teb
liği: 

Gece bütün cephede sakin geı:miş, 
yalnız temas kıtaları arasında mevzii 
bir faaliyet knydedilıni§lir. 

• 
Berlin, 18 (A.A.) - Batı cephe

sinde, ehemmıyctli hiçbir faaliyet 
olmamıştır. 

Sarbruk yakınında bir Alınan avcı 
tayyaresi bir Fransız tayyaresini dü
şürmüştür. Alman arazisi üzerine hiç 
bir hava hücumu vaki olmamıştır. ......................................................... 

günlerde işgal ettiği yerlerdir Dala
tlier, bütün sınıflardan kttaatımı:r.ın 
azmine ve cesaretine ~ahit olarak ve 
onların kahramanlığL"l.ın delilini elc!e 
ederek dönmiıştür. 

Sarre topraklarında kıtaatımızın i
lerleyişi, tahribat, maynler ve her 
türlü tuzaklar yüzünden yavaş ol
maktadır. 

Başvekil müşahade etmiştir ki, yiik 
sek kumanda heyetinin aldığı ted
birler, en küçükten, en büyük rüt
beye kadar bütün askedcrii1 kıyme. 
ti, ve nihayet kıtaatın esaslı talim ve 
terbiyesi sayesinde zayiatımız zayıf 

olmuştur. 

Başvekil bir çok as~erlerlc göı-üş
müş ve ileri hareketinin tevlit ettiği 

Zigfrid Hattl - E\'et! Aralarında kiiçiik bir 
Lehistan bırakacaklarmış. 

Zigfrid hattı bombardımanının ne. - Böyle bir devlet yaşar mı? 
ticeleri tayyareler tarafından alınan - Sana ne dedim? Eğer ~ı,an· 
fotograflarla tesbit edilmiştir. Bu fo- lar galip gelirlerse böyle bir l,ehis • 
tograflarla bombardımandan evvel tanın olup olmaması müsavidir. Çün
çekilen fotoğraflar ararlakifarkı bariz kü o zaman tıpkı şimdiki Slovakyaya 
bir şekilde göstermektedir. Bu suret- benzer. Eğer Almanya mağll1p olur. 
le istihkamların aleliicele inşa edil- sa bütün bu kombinezonlar suya jii
mi~ olan kısımlarının mukavemeti az şer, Lehistan tekrar dirilir. 
malzeme ile yapılmış olduğu teeyyüt Zaten vaktiyle de böyle olmuştu. 
etmektedir. Napolyon on dokuzuncu asrın başla-

Emin bir membadan öğrenildiğine ,rında bir Lehistan büyük diikalığı 
göre Fransızlar tarafından yakala • kurmuştu. NapoJ~·on düşünce kom . 
nan ilk iki sivil esir, Almanya ile şuları Lehlstanı paylaştılar .. 
Fransa arasında harp patladığını bil- - Vah, vah! VaJlahi bu adamla. 
mediklerini beyan etmişlerdir. rın başlarına geleni gördülı:~c ıçım 

Gazetelere Göre hun oluyor. Allah :rnrdımctları ol • 

Londra, 18 {A.A.) - İngiliz mat
buatı, Fransız milletinin sekinet ve 
azmini tazimle yadetmekte devam e. 
diyor: 

Ezcümle, Times gazetesinin Faris 
muhabiri, Fransız halkınıı1 muhasa
matın başlangıcındanberi harbi ka. 
bulde gösterdiği takdir ve hayranlı. 
ğa layık tarzı ve bu harbi kaz:ınmak 
için her şeyi yapmak hususundaki az 
mini bilhassa kayıt ve işaret etmek
tedir. 

sun! Ne diyelim? Elden bir ~ey gel. 
mez ki! 

- Evet, dostum! Şimdilik Lehis
tanın - gayri muntazır bir hadiı;e o1· 
mazsa • bir haftalık daha ömrü ya 
vardır, ;va )"ok! 

- Ondan sonra. 
- Ondan sonra Lehistan hü1'u. 

meti ya l,ondra, yahut P:ıriste bir 
binaya naklolunur ve Almanların 

tutuı;turduklar1 bu harbin kendi dost 
Iarının lehine bitmesine inti~ar eder
ler. 

- O zamana kadar? 

H A D i S E L E R i N i Ç.Y Ü Z Ü ,~----·----------------..,. 

- O zamana kadar da Lehistan 
is-gal denilen felaketin acı tadını biı 
kere daha tadar.? 

• 
Macaristan hükumeti ile Roma aranndaki temas· 
farın son derece sıklaştığı bildiriliyor. Anlaşılan 
ltalya hükumeti, Macar hükumetine, bitarallığım 
korumak hususunda kendisine güvenebileceğini 
temin etmiştir. 
Macar hükumeti Clfağı yııkan yarı örfi idare ilô.n 
etmi, olduğu için Macaristandaki Nazistlerin fa
aliyeti hamilen durmuş, ve Almanyaya b;ğlı olan 
},fa.car Nazistleri hiç bir harekette bulunmamayı 
tercihe b(lflamışlardır. 

lf.. 
İspan,':ı hiikumetinin Almanya lehinde hiçbir teşeb· 
bi.iste bulunmak istemediğini gösteren delail günden 
güne artmaktadır. İspanyanın Fastaki fevkalade komi· 
seri Gener:ıl Ascensio birkaç gün evvel Tetuanda bü· 
yiik bir 7iyafet vermiş ve bu z~afete Fas rüesasını 
davet etmistir. Komiser ziyafette General Frankonun 
A vrupıı harbine girmek istemediğini izah ottikten son. 
ra İspanya Fası ile Fransa Fası arasında herhan!(i ger
ginliğe sebebiyet verecek hadiseden tevakki edilmesi 
üzerinde ısrar etmiştir. 

S Harp yüzünden Almanyada hissolunan sıkıntı 
hakkında şu malrimat verilmektedir: Almanyada 
yeni ayakkabı almak istiyenler eski ayakkabıları
nın kullanılmıyacak derecede eskidiğini ispata 
mecburdurlar. Uıtbaş hakkında da ayni kaideye 
riayet olunmaktadır. 

• 8 Harp çıktı ~ıkalı Göbels'in nerede bulunduğu bir tür-
Hi anlno;ılamamıştır. Çünkü harptenberi söz söyli~·en 
zc.>,·at Göring, Ley ve Himlerdir. Gerçi Göbels'in hala 
Alınan propagandasını idare <.'ttiği anla~ılıyorsa da Al
man radyo ve matbuat neşriyatında onun üslubu göze 
<"arpmaınaktadıT. Ve bu yüzden Göbels ·iıı vaziyeti an. 
laı;ıh:mamaktadır. 

• 
4 AlmanyaJaki Y a.lıucli aleyhtarı mücadelenin ıeli 

Julius Streiclıer'in Göring taralınJan tevkil et
tirildiği bildirilmektedir. Verilen malUmala göre, 
Streicher, Hitlerin müdahalesi sayesinde ölüm
den kurtulmu,tur. 

- Bu zavallıların talii de hep 
böyle? 

- Çiinkii azizim, Polonva demek 
zaten ovalı demektir. Memleket diiz. 
Ancak ;\'İrmi senedir Lehi~taııa ,·eril· 
miş olan cenup hududundaki Karpnt 
dağları ise memleketin i~inde değil! 
Onun için hl.'r ta~an ordu Leh ()\0 ala
rına dcikii1ii)·or ve orada sivıt<ii! giine
şin sıcağı ile Jmruyuncaya kaclat kn. 
lı~·or. 

Halka iyi Muamele 
Edilmesi Tekrar 

Memurlara Bildirildi 
Ankara, 18 (TAN) - Dahiliye Ve

kaleti, bazı şikayetler üzerine teşki
latına yaptığı bir tamimde halkın iş. 
lerine azami dikkat ve itina göste
rilmesini, halka iyi muamele edil
mesini ehemmiyetle bildirmiş ve bu 
emre aykırı hareket edenler hakkın
da şiddetle takibat yapılacağını ilfıve 
etmiştir. 
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Malige Memurları tlNİVERSlTEDE: 
Üniversitede Yeni Bir 

Ders ihdas Edildi Arasında 
Terfi ve 

Maliye Vekaleti, merkez ve 
taşra memurları arasında yeni
den bazı tayin, terfi ve nakiller 
yapmış ve bu arada bazı memur
larını yeni barem kanunu kadro
suna göre maaJlandırmıştrr, Bun
ları sıra.siyle yazıyoruz: 

Terli eJ eni er: 

Beşiri malmüdürü Hamit Dgaz, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti mu
hasebe müdür muavini Hükmü Hay. 
mer, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
muhasebe müdürü muavini Asım 
Kurdoğlu, İstanbul muhasebe kon _ 
trol memuru Tahsin Bilgin, Eyüp Ş. 
tahakkuk şefi Cevat Barlas, Istanbul 
muhasebe Ko. memuru Hamdi Barış, 
Çorum defterdarı Salih Kuşkucu, De
nizli defterdarı İsmail Hakkı Ayaşlı
oğlu, Kayseri defterdarı Remzi Kor. 
kuluoğlu, levazım müdürlüğü dakti
losu Mustafa Akın, evrak müdürlüğü 
daktilosu Halil Başaran, Bitlis tahsil 
Ko. memuru Hüseyin Erbaş, 9 uncu 
türpen muhasebe veznedarı Hakkı 

Aksoy, levazım M. lst. matbu evrak 
memuru Tevfik Gündiiz, bütçe ve 
mali Ko. U Müd. m<!mttru S:ıffet 

Cansun, Bergama hazine avukatı A. 
li Galip Ergin, M. M. V. hava mu
hasebe Müd. ikinci mümeyyizı İbra
him Somçelik, İktısat V. muhasebe 
Müd. birinci mümeyyizi İsmail Sert
kaya, Orhaneli malmüdürü ükrü Yü 
celtekin, Dahiliye muhaseb~ Müd. 
muavini Cemil Beril, Hariciye mu
hasebe birinci mümeyyizi Nihat Bin. 
göl, Ticaret muhasebe mi'tdür mua. 
vini Sadullah Ertem, lktısat V. mu
hasebe müdür muavini A. Rıza Ana
yurt, Maliye muhasebe Müd. ikinci 
mümeyyizi Hasan Dikman, Askeri 
fabrikalar mutemedi Süreyya Ege, 
Dahiliye vekaleti muhaselıe müdürü 
Reşat Emek, Askeri fabrikalar Müd. 
muavini Sabri Kan, Denizli tahsilat 
Ko. memuru A. Rıza Çeviker, M. M. 
V. deniz muhasebe Müd birincı mii. 
meyyizi Abdülkadir Öz, MM. V. mu 
hasebe Müd, ikinci n.1ümeyyizi İhsan 
User, varidat muhas:bi M. Ali Doğu, 
Adliye Vekaleti muh;ısebe Müd. ikin
ci mümeyyizi Ali Uslu, M. M. V. 
deniz muhasebe Müd. Remzi Polat, 
Maarif Vekaleti muhasebe Müd. bi .. 
rinci mümeyyizi Nuri Tunacan, Ma
liye muhasebe birinci mümeyyizi E
min Akalın, İktısat Vekaleti muha
sebe Müd. ikinci mümeyyizi Şevket 
Kamer, Adliye vekaleti muhasebe 
Müd. ikjnci mümeyyızi A. Hamdi 
Sancay, Vergiler temyiz komisyonu 
ikinci daire reisi M. Kazım Gürkay, 
Gümrük ve İnhisarlar muhasebe mü. 
dür muavini Ruhi Pekiner, M. M. V. 
deniz muhasebe müdürlüğü memuru 
Faik Akay, Gümrük ve ı İnhisarlar 
muhasebe memuru İbrahim Akar, 
Gümrük ve İnhisarlar muhasebe Müd 
ikinci mümeyyizi Tevfik Pökü, Güm 
rük ve İnhisarlar muhasebesi vezne
dar muavini Hüsnü Ça!ışal, Güm
rük ve İnhisarlar muhasebe müdürü 
ikinci mümeyyizi Asaf Azan, Maarif 

Yapılan 
Nakiller 

vekaleti muhasebe müdür muavını 
M. Ali Gürten, 37 inci tümen muha
sebecisi Sezai Ağabeyoğlu, Hariciye 
muhasebe birinci mümeyyizi S. Sırrı 
Tekiner, Maliye muhasebe memuru 
Mustafa Günenç, G'..imrük ve İnhis&.r 
lar muhasebe Müd. ikinci mümeyyi

Bu sene üniversite edebiyat fa
kültesinde, Tanzimat edebiyatı is -
mile bir ders ihdas ~dilmesine karar 
verilmiştir. Bu ders için nariçten 
müsabaka ile bir doçeııt alınacaktır. 
Bu doçentlik için şimdiye kadar beş 
talip vardır. Teşrinievvelin ilk hgf. 
tasında bu talipler arası 1d:ı bir mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Mektep kitap/an teıbit edildi 

Maarif Vekaleti, bu sene lise, orta 
zi Hamdi Ayyıldız, Gümrük ve İn- m k . . 
h . ı h b M'. d 'k' . .. e tep ve muallım mekteplerıle sa-
ısar ar mu ase e u . ı ıncı mu.. . 

.. K. A 1 t - 1 . nat mekteplerınde okutulacak kitap. 
meyyızı azım rs an ure, zmır 1 . . . • 

.. '"kl b M''d h b . · ara aıt lısteyı hazırlıyarak dün ala-gumru er aş u . mu ase ecısı k d 1 w 

R · G "k A d ,; d ft d s·· a ar ara dagıtmıştır. Bu seneki ki-emZ1 o soy, y ın e er arı u- 1. . 
1 E t k K d ft d F h 

tap ıstesınde bir değişiklik yoktur. eyman r o , onya e er an e 
mi Birgit Manavgat malmüdürü Yalnız ingilizce ve İransızca dilleri. 
Mehdi Ot;am, Trabzon defterdarı ne ait ki~ap stoku az ve Avrupadan 
Reşit Taşar, Kurtalan malmüdürü da b~ kıtapların celbi mümkün ol
Mazhar Acar, Sıvas defterdarı Ceiil madıgından bu kitapların tedarikinde 
Engin, Seyhan defterdarı Cevdet Şe. ~üşkülat çekileceği zannedilmekte. 
nol, Muş tahsilat şefi Alaattin Yor- dır. 
gancıoğlu, Eskişehir defterdarı Nus- Kadaatro mektebinde 
ret Tuncay, Gümüşhane defterdarı 
Muharrem Sayın, Gaziantep defter
darı Salim Seçkin. 

Nakil ve tayinler: 

Bina temyiz Ko. raportörlüğün -
den açıkta M. Siyami Mocan vergi -
ler temyiz Ko. raportörlüğüne, Bina 
temyiz Ko. raportörlüğünden açıkta 
E. Fethi Haznedaroğlu vergiler tem. 
yiz Ko. raportörlüğüne, 2. S. temyiz 
Ko. raportör açıkta Remzi Akersoy 
vergiler temyiz ko. raportörlüğüne, 
İst. 2 No. lu tetkiki itiraz Ko. rapor _ 
törlüğünden açıkta A. Talat Ertan 
İstanbul 2 numaralı tetkiki itiraz ko. 
misyonu raportörlüğüne, Vekalet 
emrinde :Nuri Gilasin 7 inci tümen 
muhasebeciliğine, Muğla 2 sayılı 
temyiz Ko. azalığından açıkta A. Na
ci Aksan vergiler temyiz Ko. rapor
törlüğüne, Siyasal Bilgiler okulu me
zunu Mehmet Karabacak bütçe ve 
mali kontrol U. M. memurluğuna, 

Siyasal Bilgiler okulu mezunu Şina
si Tokgöz bütçe mali kontrol U. M. 
memurluğuna, ilkmektep mezunu 
Faika Akçukur v3ridat Umum 

M. daktiloluğuna, vergiler temyiz 
Ko. 1 inci mümeyyizi açıkta Enver 
Öder vergiler temyiz Ko. raportör -
lüğüne, Keşan C. Müddeiumumisi 
Hikmet Özdeş İstanbul muhakemat 
Müd. muavinliğine, lise mezunların. 

dan Mustafa Ercan D. D. Y. İşletme 
U. Müd. maliye ve Muh. dairesi Ş. 2 
memur stajiyerliğine, ortamektep 
mezunlanndan Ömer Sayın D. D. Y. 
İşletme U. Müd. maliye ve M uh. da. 
iresi memur namzetliğine, lise me -
zunlanndan B. Samih Duransoy D. 

D. Y. İşletme U. Müd. Sirkeci muha
sebesi S. İ. memurluğuna, lise me -
zunlarından Ekrem Yıldız muhase -
bat U. Müd. memur namzetliğine, a
çıktan (Adliye meslek mektebi me • 
zunu) B. Sıtkı Yaygın Gümüşhacı. 

köy hazine vekilliğine, Muğla 1 sa • 
yılı temyiz Ko. katipliğinden açıkta 
Y. Ziya Göksoy vergiler temyiz Ko. 
ikinci mümeyyizliğine, ~uğla 1. S. 
temyiz Ko. katipliğinden açıkta Mus 
tafa Yermen vergiler temyiz komis
yonu memurluğu namzetliğine, Muğ 
la temyiz Ko. katipliğinden açıkta 

okutulacak dersler 

Kadastro mektebi talimatnamesi-
nin 13 üncü maddesinin aşağıdaki ~e 
kilde değiştirilmesi ve mektepte o. 
kutulacak derslerin şu esaslan gore 
tanzimi Vekiller Heyetince kararlaş. 
tırılmıştır. 

A şubesinde okutulacak dersler 
şunlardır: 

Kanunu medeni ve borçlar kanu. 
nu, Hukuku idare, Hukuk usulü mu
hakemeleri ve İcra ve İflas kanunu, 
İntikalat kanunları, Ayni haklar ve 
tapu sicil nizamnamesi ile tatbikatı, 
Tasarruf kanunları ve nizamnamele
ri, Hesap ve Cebir, Hendese ve mü
sellesat ve harita tersimi usulleri, To. 
poğrafya, Resmi hatti, Kaligrafi ve 
daktilo, mesaha tatbikatı. 

Bunlardan hangilerinin birinci ve 
hangilerinin ikinci sınıfta okutulaca. 
ğı muallimlerin mütalaası alındıktan 
sonra umum müdürlükçe ~esbit edi
lecektir. 

B şubesinde okutulacak dersler: 
Topoğrafya, (Şehir ve arazi hari

taları) ve fotoğrametri hakkında u
mumi malumat, müse~lesat ve loga
ritma tatbikatı ile harita tersimı, r~S
mi hatti, Kaligrafi ve daktilo, Huku. 
ki ve mesleki bilgiler, Topoğrafya 

tatbikatı. 

Cevdet Topçu vergiler temyiz Ko. 
memurluğu · namzetliğine, 1 sayılı 
temyiz Ko. raportörlüğünden açıkta 
L. Fikri Bayrak vergiler temyiz ko
misyonu raportörlüğüne,) 2 ·sayılı 

temyiz Ko. raportörlüğü~den açıkta 
A. Zühtü Gülaç vergiler temyiz Ko. 
raportörlüğüne, İ. S. temyh Ko. ra
portörlüğünden açıkta A . .İffet Mer
cimekoğlu, 2 sayılı temyiz komisyo. 
nu raportörlüğünden Ö. HıCzı Kutlu 
vergiler temyiz komisyonu raportör. 
lüğüne, 2 sayılı temyiz Ko. raportör
lüğünden açıkta Ali Yalın vergiler 
temyiz Ko. raportörlüğüne, . sayılı 

temyiz komisyonu raportörlüğünden 
açıkta Enver Öder vergiler temyiz 
Ko. birinci mümeyyizliğine. 

Maaşları tahvil olunanlarla yeni 
barem kanununa uydurulan memur
ların isimlerini de yarınki sayımız -
da yazacağız. 

TAN =-======================= 19. 9 - 939 

Belediye 
Teşkilatı 

Kadroları 

Maaşlara Yüzde 30 dan 

Fazla Ayrıl mıyacak 
Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)
Dahiliye vekaleti, belediyelerin ye. 

ni barem kanununa göre hazırlıya
rak ikinci teş'rinde İcra vekilleri he. 
yetine vermek mecburiyetinde bu _ 
lundukları teşkilat kadı-olarını ne şe
kilde yapacaklarını valiliklere bildir
miştir. 

Belediyeler, maaşlı ve daimi üc. 
retli memurlarının bug[ınkü bütçe
lerini belediyenin bugünkü mali va. 
ziyeti gözönünde b.ulundurarak yeni 
baremin derecelerine intibak ettire. 
ceklerdir. Yalnız İcra Vekilleri heye
ti?\ce varidatları müsaıt bulunmtyan 
belediyeler, hazırhyacakları teşkilat 
kadrolarında barem derecelerinden 
daha aşağı dereceler ihdas edebile
ceklerdir. 

Odacı, korucu, bekçi, evrak mü -
vezzii, daktilo, ve benzeri işleri ya. 
panlar kadroya alınmıyacak. bunlar 
her yıl bütçeye eklenecek bir cetvel
le gösterilecektir. Belediye bütçesin. 
dn vrilecek bütün maaş ve ücretler 
tutarının belediye bütçesinin yüzde 
otuzunu geçemiyeceği kadroların tan 
ziminde gözönünde bulundurulacak
tır. Yalnız görülen ihtiyaç ve mücbir 
sebepler dolayısile yüzde otuz nis
beti tecavüz ettirildiği takdirde veka
letin müsaadesi alınacaktır. 

Belediye teşkilatında kadroların 

tanzimi dolayısile yeniden memuri. 
yetler ihdas olunmıyacak, un'vanlar 
değiştirilmiyecek ve unvan değiştir
mek suretile bir kısım memurların 

maaş ve ücretlerinin tezy~di cihetine 
gidilmiyecektir. 

ALENf TEŞEKKÜR 
Torunum Tonguç Türs .. n'ın sünnet ame

liyesini kendisine mahsus tıbbi bir haza
katle yapan sünnetı;i Bay Emin Fidan'a 
alenen teşekkür ederim. 

[ L5.ncıltk Ş. M üeaslalerlnden 
Meededdln Cete ... , 

BORS·A 
~-~~~1A - 9 • !l!lO 

Londrı 

Nevyork 
Parls 
Mll!no 
Cenevre 
Amsterdam 

• Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofys 

Prag 
Madrld 
Varsova 
Buda peste 

' 

BUkres 
BeJgrad 
Yokohamı. 

Stokholm 
Moskova 

Ç~1' 

5.2f 

ESHAM VE TAHVfl,A1 
Türk Borcu I, 
Türk Borcu II, 
Türk Borcu III, 
Ergani 
Bom on ti 

19.-
19.-
19.-
19.-
8.70 
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SPOR: 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bölge 
için 

Müsabakaları 

Kur'a Çekiliyor 
Tfirkiye 

Beden Terblyeal latanbul Bl:llgeıl Futbol Türkiye 
AJanlıOından: 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
1939 - 1940 yılı Bölge birincilik müsa

bakalarına iştirak edeceklerini bild.lren 1 
klüpler aşağıda tayin olunan günlerde T. A. Q. 
kur'a çekilişinde hazır bulunmak üzere T. A. P. 
birer murahhaslarını 20 Çarşamba ve 21 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m 9456 Kes. 20 Kw 

Sah, 19. 9. 39 
Perşembe günleri akşamı saat 18 de Bölge 
merkezine yollamaları rica olunur. 

Çartamba günU: Beşiktaş, Beykoz, Gal!ı
tasaray, Hilal, İstanbulspor, Altıntuğ, Sü
leymaniye, Topkapı, Vefa. 
Perıembe günü: Alemdar, Altınordu, A

nadolu, Anadoluhisar, Beylerbeyi, Beyoğ
luspor, Demirspor, Eyüp, Ferıer Yılmaz, 
Galata Gençler, Galataspor, Güneş, Ka!e, 
Karagümrük, Ortaköy, Taksim, Yeni Yıl
dız, Yeni Şişli, Yıldırım Davutpaşa. 

Hüviyeti Meçhul Bir 
ihtiyar Öldü 

Dün öğle üzeri Uzun çarşıda dolaŞ
makta olan 60 yaşlarında bir ihtiyar 
birdenbire düşüp ölmüştür. Cesedi 
muayene eden doktor ihtiyarın kalb 
sektesinden öldüğünü t~sbit etmiştir. 
Cesedin ceplerinde hüviyetini isbat 
edecek hiçbir şey bulunmadığından 
tahkikata devam olunmcıktadır. 

Karacaahmedin Bir 
Kısmı Satılıyor 

Belediye, Üsküdarda Karacaahmet 
mezarlığının metruk bir kısmını arsa 
halinde satmıya karar vermiştir. Be. 
lediye dün Müzeler iiaresin~ de mü
racaat ederek bu sahadaki tasların 

tetkikinl istemiştir. Verilecek c;vaba 
göre hareket edilecektir. 

Parti Kongreleri 
Cümhuriyet Halk Partisinin sene

lik kongrelerine bu ayın 23 ünde baş
lanacaktır. Evvela ocak kongreleri, 
teşrinievvelin 15 inden sonra da na. 
hiye kongreleri toplanacaktır. Kanu
nuevvelde de kaza kongrelerı topla. 
nacak ve yeni teşkilat.ı göre intiha. 
bat yapılacaktır. 

KAY 1 P: 936 - 37 ders yılı İstanbul böl
ge sanat okulundan alınış olduğum diplo
mamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. - Nafiz Beaen l 

-------~--~------~----~ ' 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Türk müziği: Okuyan: Muzaffer tı
kar. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan: 1 - Tahir - Puselik peşre
vi, 2 - Ziya Bey: Tahir puselik şarkı (Nim 
nigaha kail oldum), 3 - Rahmi Bey: Ta:. 
hir puselik şarkı (Geçti o .ııamlı eyyam 
sorma), 4 - Zekıl.i oğlu Ahmet İrsoy: Ta
hir puselik şarkı (Nazlım ne kııdar güler 
yüzün \'ar), 5 - Zeki Arif: Tahir puselik 
şarkı (Kız bir su gibi), 6 - Tahir puselik 
saz semaisi, 13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14: 
Müzik (Karışık program - Pi.). 

19.00 Program ve memleket saat ayarı, 
19.05 Müzik (Konsertolar Pl.), 19.30 Türk 
müziği (Halk türküleri) Sadi Yaver Ata
man , ve karışık program, 20.15 Konuşma, 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 20.50 Türk müziği: Ka
rışık pro.l(Tam - Karışık koro, Ankara rad
yosu küme ses ve saz heyeti, İdare eden: 
Mesut Cemil, 21.30 Konuşma, 21.45 Müzik 
(Opera aryaları), 22.00 Müzik (Radyo or
kestrası) Şef: Dr. E. Practorius. Konser 
takdimi: Halil Bedii Yönetgen: l - Auber: 
Le Domino noir operasının uvertürü, 2 -
Saint - Seans: Suite Algerienne, 3 -
D'Albert: Yola cıkış operasının uvertürü, 
4 - İppolitov - İvanov: Kafkas sulti, 23.00 
Son ajans habcrlnri, ziraat, esham, tahvi
l~t. kambiyo - nukut borsası (Fiat), 23.20 
Müzik (Caz.band Pl.), 23.55 - 24 Yarınki 
pro.ııram. 

lk Katil Tutuldu 
Tepeköyden bildiriliyor: Seyyar 

kitapçılık yapan 18 yaşındaki Daren
deli Mustafayı geçen kurban hayra. 
mı öldürüp 61 lirasını aldıktan sonra 
cesedini kuyuya atmaktan maznun 
Darendeli İbrahim ve Mehmet Arif, 
Darendenin Mengeles köyünde yaka
lanmışlardır. Bunlar firara muvaf -
fak olmuşlarsa da yeni.den ele geçi
rilmişlerdir. 

Safiye Sultan 
ZAYi: Bebek Darüleytamından almış 1 M. Turhan TAN'ın gazetemizde tet-

olduğum 1337 deki takdiknamemi kaybet- l rika edilfuiş olan bu pek güzel ro-
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük-, manf fffiWmmmre çlkm!Şur. 
mü yoktur. - Ahmet TUrker ' I , 
CLARK ·----, li ve MYRNA L O V 

Fransızca sözlü 

HARP MUH AB İR İ 
kadar güzel ve mükemmel bir film çevirmişlerdir. 

Perşembe Akşamı S A RA Y Sinemasmda 
........... ~ ......................... lllllli , ____________ m_._ ___________ , 

• Y arm Akşam S Ü M E R. Sinemasında 
Heyecanlı hali hazır safahatını tasvir eden, tarihi günleri hatırlatan, 
seferberlik ... Sancak altına çağırılan gençler .. ve sair canlı, hareketli 
ve kuvvetli bir mevzua malik orijinal bir film. 

HUDUTLAR TEHLİKEDE ••• 
(SiLAH BAŞINA ) 

Şaheserin ilk iraeaidir. Baş Rollerde:· 

MIREILLE BALIN • ERICH 
von STROHEIM • ROGER DUCHESNE 

''------------------·-----------' - Fransız hinbaşısile konuşan sizsiniı. Vilayetin 
idaresintlen mesul olan da sizsiniz. Beni:n duymadı.
ğım bir muhaverenin hikayesine iştir1k etmekliğim, 
vilayetin işgali ihtimalleri üzerinde mülahaza yürüt .. 
mekliğim abes olur. Yalnız şu var: Siz telgrafınızda 
benim dahi vaziyetten telaşa düştüğümü yazabilir
siniz. Ben de mebuslukta tanışıp sevi~tiğimiz Erzu
rumlu Hoca Raif Efendiye bir iki satır yazarım, 
Mustafa Kemal Paşanın bu meseleye azami derecede 
alaka göstermesine delalet etmesi~i ric~ e::l.erim. 

TEFRI KA No. 26 

dırır ve kongrenin inikadına muhalefet olunmaması 
hakkında Dahiliye Nezaretinden size emir verdiri
rim. Fakat şu şartla ki, siz de benden hiçbir hususu 
ketmetmiyeceksiniz ve sam.imi dostluğumuzdan dola. 
yı da.iır.a ye);tdiğerimize karşı açık bir lisan kullana
cağız. Yalnız kongrenin tarihi inika.:lını öğrenmek 
lazımdır,, dedi. Bendeniz de kendisine bu bapta kati 
bir şey bilmedığimi ve öğrendiğimde kendisini ha
berdar edeceğimi ve aradaki dostluğa binaen hiçbir 
şey ketmeylemiyeceğimi söyledim. 

Peki, dedim ve muhabere odasını bir müddet içjn 
tahliye etmesini merkez telgraf müdüründen büva
sıta rica edip müsbet cevap aldıktan sonra Rasim 
Beyle birlikte telgrafhaneye gittim, Erzurumu bul
durdum, mfüitacel maruzatım olduğunu söyliyerek 
Mustafa K~mal Paşanın makine başına gelmesini is
tedim. Müşarünileyh, Kazım Karabekir Paşa ile be
raber Sarıkamışa gitmişler imiş. "Ne zaman döner
ler,, diye sordcm. "Hemen hemen dönme·~ üzeredir. 
ler,, cevabını aldım. Onun üzerine ben bir müsvedde 
hazırlamay:ı koyuldum ve Paşanın döndüğıi haberini 
alınca şu şekilde olan müsveddeyi telgraf olarak 
çekt:rttim: 

Erzurumda Muıtala Kemal PQ.fa Hazretlerine 
Evvela tasd1imden dolayı affıalilerini rica ve afiye

ti devletlerini istifsar ederim, maksadı t:ısdiiıni 

arz ve izah ediyorum: Zahiren 1''ransızlarn ait 
muessesatı teselliım etmek, hakikatte bnralann ahva 
li hakkında teıkikatta bulunmak üzere Cizvit papazla 
rıle berab ... r Istanbuldan evvelki gün Sıvasa gelerek 

makamı vilayeti ziyaret eden Fransız zabitledne ia
dei ziyan:.!. için dün sabah yanlarına gitmi~tim. Zi. 
yaret ve mülakatımın hitamında orada hazır bulu
nan Fransız binbaşılarından jandarma müfettişi 
Mösyö (BrünoJ biraz hususi görüşmek arzusunu iz_ 
har ederek bendenizi diğer bir odaya aldı. Söylediği 
sözleri aynen naklediyorum: "Mustafa Kemal Paşa 
ile kongre heyetinin Sıvasa gelip burdda da bir kor.. 
gı:e yapacaklarını işittim. Bunu Istanbuldan gelen 
Fransız zabitleri söylediler. sizinle bu kadar samirnı 
görüşür ve şahsınıza karşı pek ziyade hürmetler bes
lerken bu m~seleyi benden ketmetmenize çok ınü. 
teessir oldum,, dedL 

Bendeniz de lazım gelen cevabı vererek kendi.. 
sini ikn&.a çalıştım.sa da son söz olarak "eğer Musta. 
fa Kemal Paşa Sıvasa gelir ve burada kongre akdine 
teşebbüs olunursa beş on gün zarfında buraların tah
tı işgale alınması mukarrer olduğuna sureti katiye
de vf.kıfım. Sizin şahsınıza karşı beslediğim hissi 
hürmet icabı olarak bunu haber veriyorum. Inan
mazsanız emri vaki halini aldığında kanaat edersiniz. 

O vakit vatanınızın oaısı tela.keti ola::ııar meyanına 
siz de girmiş olursunuz,, sözlerini .>arfetci. Dahiliye 
Nezaretinden evvelce aldığım şifreli telgra~ ta bas
ka şekilde yazılmakla beraber ayni kanaati verecek 
zeminde ıdi. Yeni gelen Fransız zabitlerinden biri de 
dün kolordu kumandanile uzun uzadıya g5rüşerek 
kongre hakkında kumandan beyefendinin rn\.rini an
lamıya çalıştı[!:ı gibi bu sabah ta Mösyö Brüno ben. 
denize gelerek saat alafranga üçte diğer Fransız za
bitlerile beraber kongre hakkında görüşüleceğini ve 
fakat kendisinin aradaki samimiyete binaen daha ev
vel ayrıca görüşmek istediğini beyan etti. Bir müd
det konuşulduktan sonra netice itibarile şunu söy. 
ledi: "Ben dündenberi bu mesele üzerine pek çok i
mali fikir ettim. Nihyet şuna karar verdim ki, eğer 
Mustafa Kemal Paşa ile kongre heyeti Sıvas kon. 
gresinde itila~ devletleri aleyhine tahrıkatta bulun .. 
mazlar ve onlar hakkında mütecavizane hsan kul
lanmazlarsa kongrenin inikadmda hiç bir mahzur 
yoktur. Ben General (Franşe Despcre) ye yazar, Mus 
tafa Kemal Paşa hakkındaki tevkif emrini geri al. 

Binbaşının işgal meselesinde dünkü katiyet ifade
sine rağmeı: bugünkü mülayemeti sebebini nazarı 

filli dakika danilerine arzetmeği v~cıbeden ve bu 
bapta tafsilatı zevaitten addederim. Aynen an:aşılı. 
yor ki, bunların fikri kongreyi Sıvasta toplatmıya 

muvafık görünerek kongre heyeti :.üramil~ sizi bu
rada iştıma ettirmek ve el altından tedarikiıtta bu
lunarak cı..imle ihvanı ele geçirmekten V'J ayni za
manda işgal meselesini de emri vaki haline koymak
tan ibarettir. Dün akşam Dahiliye Nezaretinden al
dığım şıfre telgraf ta başka şekilde olmakla be· 
raber ayni zeminde idi. Işte bendeniz her hakikati 
- nıektuın tutulmak istirhamile - efendiınizt! arze
diyorum. Bundan sonra hattı hareketin tayini size 
aittir. Entrikal: bir tehlikenin bu kadar mütekarrip 
ve adeta eı iıe tutulacak derecede meri olduğunu bi
lip dururken keyfiyetten zatı alilerini haberdar et
memeği ve binaenaleyh Sıvasta kongre akdinden 
sarfı nazar edilmesini arzeylcmemeği vicdanmıa 

sığdıramadım. (Devamı var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, ' 
S,5 liradır. Abone bedell peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 ~uk 
pul ildvesl lAzımdır. 

GyNQN MESELELERİ 

Japon • Sovyet 
Anlaşması 

Yazan: A. Ş. ESMER 

M oskovadan verilen habere gö· 
re, Mançurya • Mongolistan 

hududunda uzun :ıamandanberi de· 
vam eden müsadeınelere nihayet ver. 
mek için mütareke imzalanmıştır. 

Mançurya malum olduğu üzere, res
men Çin'in bir eyaleti olmakla bera
ber, Japonyanın istilası altındadır. 

Mongolistan da resmen Çinin diğer 
bir eyaleti olmakla beraber, Sovyet
lerin himayesi altında bir devlettir. 
Mütareke bir taraftan Mançu, diğer 
taraftan da Mongol kuvvetleri ara. 
sında imza edilmiş olmakla beraber, 
hakikatte bu, bir Japon - Sovyet mü
tarekesidir. Esasen hudutlarda çar
pışan kıtalar da bu iki devlete ait 
kıtalardı. "' 

Japon • Sovyet anlaşması, Al
man - Sovyet anlaşmasından doğan 
vaziyetin neticesidir. Filhakika bu 
neticeye bakılacak olursa, Japonya
nın, antikomintern paktı meri ol
duğu zamanlarda temin edemediği 

menfaati, bu paktın ortadan kalk. 
masiyle temin etmiş olduğuna hük
metmek icap eder. 

Hatrrlardadır ki Alman - Sovyet 
paktı imza edilir edilmez, antiko
mintern pakt politikasını kendine 
mal edinmiş olan Hiranuma hüka
nıeti, paktın imzasından dolayı Al· 
ma_!!Xayı protesto ettikten sonra ik
tidardan çekildi. Bunun üzerine ik
tidara gelen General Abe, teşkil et. 
tiği hükumetin politikasını şu söz
lerle izah etmişti: 

- Japonyanın bundan böyle Av
rupa devletlerinden hiçbirinin po
litikasiyle alakası olmıyacaktır. Ja. 
ponya bütün mesaisini Çin mesele
sinin halli noktasına tahsis edecek
tir. Kendi emellerine karşı iyi niyet 
gösterenlerle iş birliği yapnuya ha
zır olduğu gibi, emellerine engel ol. 
nuya çalışanlara karşı da mücadele 
edecektir. 

Yeni Japon Başvekilinin bu söz
lerinde Japonya ile iyi geçinmenin 
şartı beyan edildiği gibi, bu şarta 
uygun hareket etmek istemiyen 
devletler için de höyük bir tehdit 
nıanası vardı. Avrupadaki harp do
layısiyle hiçbir devlet bu tehdide 
karşı göğüs germek cesaretini ken
dinde görememiştir. Filhakika bir. 
kaç gün sonra İngiJterenin, aylat
danberi büyük ihtilaf mevzuu teşkil 
eden dört mevkuf Çinliyi Japonlara 
teslim ettiği haber verildi. Esasen 
paktın im::sası iizerine, Almanyayı 
ihanetle itham eden Japon efkart· 
umumiyesi İngiltereye doğru tema
yül etmişti. Bir taraftan efkarıumu. 
miyedeki bu temayül, diğer taraf
tan da İngiltere hiikumetinin göster
diği bu uysallık, Sovyetleri, uzak 
şarkta "Japon emellerine karşı en
gel,, olan yegane devlet vaziyetinde 
bırakabileceğinden Sovyetler de an. 
lasmak mecburiveHrıde kalmışlar-~ . 
dır. Bu anlaşma ile İngilteredeıı 
sonra Sovyetler de Japonyaya Çin
de hareket serbestisi vermiş oluyor
lar. Bu meselede Almanyanın her. 
hangi bir rol oynadığını fatzetmek, 
Alman • Sovyet paktının imzasından 
sonra Japonyada bu devlet ve Nazi 
zimamdarlarına karşı beslenmekte 
olan husumet hislerinin derecesini 
takdir etmemekten Heri gelmekte

dir. Almanyanın ''j}ıaneti,, yiiziin
den büyük hayal sukutuna uğrıyan 
Japonya, uzak şarkta miistakjJ ha. 
reket ederek kendi meselesini ken
di başına halletmeğe karar vermi~
tir. Ve garip tecellidir ki Japonya, 
antikomintern şirketi faaliyette İ· 

kcn temin edemediği karı, bu şirke
tin tasfiyesinden sonra temin etme· 
ie muvaffak olmuştu!'. 

• 

Polonyanın Tarihine 
Umumi Bir Bakış 

Eski Polonya, komşusu bulu. 
nan Osmanlı imparatorlu

ğu. gibi, tabii hudutlardan mah. 
rum ve muhtelif milletlerle meskun 
bir ülke idi. Bir ya.1c1an şimdiki 

Rusyanın ta içlerine kadar uzam .. 
yor, bir yandan Silezya, Brande
bourg ve Pomeranyaya bitişik bu. 
lunuyor ve şimal tarafından Pru:;. 
yaya komşu yaşıyordu. 

On dördüncü asrın son yılların
danberi Lithania ile birleşmişti. La. 
kin on sekizinci asrın sonlarında 

bir Polonyalı ile bir Litvanyah ay_ 
rı ayrı insanlardı ve biribirine yan 
bakıyorlardı. 

Uyuşamamazlık yalnız bu iki 
unsur arasında görülen bir hal de
ğildi. Polonya bayrağı altında ya
şayıp ta kan veya mezhep ayrılığı 
güden bir kaç millet daha ;rardı. 

Protestan mezhebindeki Almanhr, 
Ortodoks olan Ruslar, kendi milli. 
yetlerine ve dinlerine son derece 
bağlı olan Yahudile.f gibi. Polon
yalılar • uzun kavgalar sonunda -
Ortodokslarla Protestonları her 
türlü siyasi haklardan mahrum 
etmişlerdi, onlara hükumet kapı
larını kapamışlardı. 

Eski Polonya, içtimai teşekküller 

bakımından da garip bir vaziyette 
idi. Bir tarihçi bu vaziyeti şöyle 

tasvir ediyor: "Polonya, Ruslar gi
bi iki sınıfa ayrılmıştı- Asilzade. 
ler, köylüler. İkinci sınıf serf (e
sir) sayılmakta olup asilzadele

rin emri, idaresi altında bulunu. 

yorlardı. Bu zavallılar kuru ça

murdan yapılmış kulübelerde ya

tarlar ve asilzadelerin işaretile o. 

turup kalkarlardı. Hayatları pek · 

sefil idi. Üstleri, başları pisti. El

biseleri yırtık pırtıktı. Ayakların. 
da, kundura yoktu, karda, çamur. 

da kayın ağacı kabuğu sarınarak 

ayaklarını kapalı tutarlardı. Fakat 

hükumete vergi verirlerdi! 

T oprak, asilzadelerin elinde 
idi ve bu .;ınıf ta üç dere

ceye ayrılmıştı. Başta Magnats -
Mayna denilen takım gelirdi ki, 
iki, üç yüz aileden ibaretti. Bun
ların arasında Czartorski'ler gibi, 
Radzizzill'ler gibi bir kaç ailenin 
malikaneleri, birer büyük vilayet 
halinde idi ve bunların idare mer. 
kezleri, hükumetleri, orduları var· 
dı. Birer veya ikişer kasabaya ta. 
şarruf eden ikinci sınıf asilzadElle. 
rin sayısı o~uz bin kadardı. Bir kı
lıçla bir ata ve üç beş tarlaya sa

hip olan üçüncü sınıf asilzadeler i. 
se bir buçuJ~ milyonluk bir yekun 
gösteriyordu. Papaslar, bir züm
re sayılmazdı, ticaret Yahudilerin 
elinde idi. 

1573 ten sonra Polonya kralları, 

intihap yoluyla tayin olunmıya 

başlandı. Taht mahlul kalınca bü. 

tün asilzadeler silahlanıp atlanır. 

lar ve Varşovaya yakın bir ovada 
toplanırlardı. Bir takım şartlar ko
şarak V$? bu şartlara saygı göstere
ceğine önceden ye:nin e~tirerek her 
hangi bir şahsı kral seçerlerdi. Fa. 
kat kral bir süsten ibaretti. Çünkü 
kanun yapamazdı, harp açamazdı, 
sulh imzalıyamazdı, asker toplıya
mazdı, vergi koyamazdı, vekillere 
ve memurlara karışamazdı. 

Devlet işleri birinci sınıf asilza. 
deler arasından seçilen senat ile 
ikinci ve üçüncü sınıf asilzadeler a. 
rasmdan intihap olunan Chambre 
des Nonces tarafından idare olu
nurdu. Bunlar her iki yılda bir 
toplanırlar, birlikte ve açık ola
rak devlet işlerile meşgul olurlar. 
dı.Lakin kararların "ittifak,, ile ve
rilmesi şart olduğundan bir kişi 
muhalif olsa karar bozuluyordu. 
Bu garip kayıt yüzünden elli beş 
toplantıda ancak yedi karar veri.. 
le bilmişti! 

Yazan: 
M. Turhan TAN 

O rdusu kıymetsizdi. Çünkü 
meclisler, ordunun yardı. 

mile kralların nüfuz kazanacakları 
vehmine kapıldıklarından asker 
miktarını son derece azaltmışlardı. 
Bununla beraber Polonya ve Lit
vanya rnmtakalarında birer ordu 
vardı ve bunlara azilleri imkan
sız olmak şartile hatman unvanını 
taşıyan birer asilzade kumanda e. 
derdi. Her asilzade dilerse, zabit o
labilirdi ve bu sebeple i.iç askere 
bir zabit isabet ettiği, yüz neferi 
aşmıyan topçulara - asil olduğun. 
dan dolayı • on beş yaşınd::ı. bir ço
cuğun kumandan yapıldığı görül. 
müştür. 

İşte bu vaziyette bulunan Polon

ya krallığı Rusya, Prusya ve Avus. 

. turya arasında dağdağasız yaşa -

mak istiyordu. Halbuki buna im
kan yoktu. Zira Rusya, garbi Av
rupa alemine yanaşmak istiyordu. 
Bunun için Polonyayı çiğnemek 

zorunda idi. Prusya birliğini ta. 
marnlamak için Polonyanın şima
lini ve şimali garbi taraflarını al. 
mak ihtiyacında ıdi. Avusturya, 
genişleme politikasını yürütmek ve 
Osmanlıları daha sıkı bir surette 

tazyik altında bırakmak için Po -
lonyadan arazi elde etmeği gerekli 
görüyordu. 

Türklerin istila, Rusların teşek

kül ve temeddün, Avusturyanın 

fetret Prusyanın gençli.k devirlerin. 

de Polonya, tarih bakımından mu. 
kadder görünen akıbete uğramadı. 
İkinci Beyazıt devrinde Türklerin 
Varşova varoşlarına kadar yaptığı 
akınlardan, Kırım ratar!armın her 
yıl tazelenen hücuml~rından başka 
belli başlı bir ziyan görmedi. Yal
nız on yedinci asrın ortalarında ve 
on sekizinci asrın başında İsveçli. 
!erin _ uzun sürmiycn • istilaları

na uğradı. 

G erek bu istila, gerek Al. 
manya imparatoru II. Maksi

milien'in "Polonya bizimle Rusya 
arasında paylaşılmalıdır,. fikrini 
ortaya atmış bulunması, Lehleri 
gafletten uyandırmarlı.O derece ki 
1683 yılında Polonya, Viyananın 

yardımına koştu ve kendi istikla. 
line Avusturyalılard-ın çok daha 
samimi olarak taraftar buhıııan 

Türklerin felaketiAi hazırladı. 
Fakat Rusya tahtına İkinci Ka-

Muharebede Akll Muvazenesi 
Milletler arasında muharebe 

çıkmasına sebep olanlarm 
akıllarında muvazene bulunmadı· 

ğmı iddia edenler varsa da. bugiin 
maksadım kendileri sebep olma • 
dan muharebeye giden insanların 

aklı üzerinde muharebenin yaptığı 
tesirleri anlatmaktır. 

Bir çok memleketlerde ziyade • 
ce aptallık ve budalalık askere a. 
lınmamağa bir sebep olmakla bera 
her, o derecede akılsızlık göster -
mediklerlrıden dolayı alındıktan 
sonra, hele muharebe uzarsa. bu -
dala olanlar epeyce görülür. Bir ta. 
nesi tarihe bile girmiştir: Geçen 
Büyük Harpte Fransa Başnkili 

Kleınanso cephede dolaşırken, bir 
neferin dere kenarında çır~ıplak 

sabunla yıkandığına dikkat ederek 
yanına gider ve • laf olsun diye • 
sabunu nasıl bulduğunu sorar. Ne. 
fer • Adem babasının üniforması 
ile • hemen selim vaziyetini ala
rak: 

- Daha tadına bakamadım e
fendim! 

Cevabını verir ..• 

l\fuharebeden önce pek zeki 
insanlar oldukları halde muharebe 
esnasında akıllannın müvazenesi
ni kaybedenlerin sayısı - öyle ap. 
tallaşanlara nisbetle • daha çoktur. 
Bunlar kendilerine deli denilecek 
kadar hezeyan etmezlerse de mb
vazenesizlikten dolayı fazla ıçkiye 
müptela olurlar yahut aldıkları e
mirl~re itaatsizlik göstermeğe kal-

kışırlar. Böyleleri vaktinde hekim 
muayenesine gönderilip te aklın • 
daki müvazenesizlik anlaşılamaz • 
sa halleri şüphesiz pek vahim olur. 

Kimisi, aklındaki muvazene 
bozulur bozulmaz, hemen mannsız 
sözler söylemeğe başlar, delirdiği
ni meydana çıkarır. Yine geçen Bü. 
yük Muharebede gördüğüm bir ne· 
fer, o vakitki kumandanlardan iki 

paşanın adını bellemiş ve bir ma
kam tutturarak, hi~ durmadan "fi
lan paşa filan paşaya dedi ki .. " 
diye türkii söyler durur ve: 

- Ne dedi, hemşerim? 
Diye soranların yüzüne afal a

tal bakardı ... 
Bazısı da · bilhassa gcc~lcyin -

nöbet beklerken, korkudan değil, 

birdenbire müvazenesini kaybetti
ğinden nöbetini bırakır savuşur. 

Fakat, tabii uzağa gidemi:receğiıı • 
den hastalığı çabuk anlaşılır. 

Erken bunamaya tutulanların 

hali daha ;\'aman olur. Çiinkii has
talık pek yavaş ilerlediğinden, ilk 
zamanlarda hastanın arada sırada 
söylediği garip sözleri yahuf gös -
terdiği acaip halleri arkadaııları 

delilik taklidi yaptığına hamleder
ler. Başka vakitlerde kendisinin 
tam şuurlu olarak hareket etmesi 
görenlerin ve işitenlerin zihnini 
büsbütiin karıştırır. . 

Biraz yaşlıca olanlar da - vak • 
tinde denilemezse de - vaktinden 
önce gelmiş ihtiyarlık bunaması 

da olur .. 
Bütün bu hallerin asıl sebebi, 

şüphesiz, esasen mevcut olan isti. 
dattır. Aklındaki rnuvazenıeyi kay
betmeğe istidadı bulunmıyanlnr 

muharebeye akıllı giderler ve akıl
lı olal'ak dönerler. İstidadı hulu -
nanlar da muvazenenin bozulma • 
sına muharebenin tesiri ancak bir 
vesiledir. 

Evvelki Büyii.k Harpte frengi 
hastalığı şimdikinden daha ziyade 
olduğundan bu hastalığın sebebile 
umumi felce tutulanlar da epey· 
ce olmuştu. 

Muvazenenin bozulmastnıt kar
şı istidadı meydana çıkaran sebep. 
lerden biri de, uzun süren muha • 
rehelerde içki iptilasİnın Artması ; 
dır. İçki, her türlü hastalık istida • 
dını meydana çıkaran en büyük 
sebeulerden biridir. 

~erin gibi ele avuca sığmaz haris 
:ıir kadın, Prusya tahtına Büyük 
frederik gibi doymak bilmez muh
:eris bir dahi, Alman imparatorlu
~u tahtına da Mari Terez gibi ge. 
1.iş hulyalar sahibi bir hükümdar 
~elince vaziyet deği§tİ, Polonyanın 
o perişan idare, o gaftl zihniyet i
le hür ve müstakil yaşaması tama. 
mile imkansızlaştı. 

Muhitine ve zamanına asla intı
bak etmiyen Polonyanın taksimini 
daha on altıncı asırda düşünen 

Habsburglar ise de bu düşünceyi 
ciddi bir mevzu olarak ortaya atan 
Prusya kralı Büyük Fredcriktir. 
Rusya çariçesi Katedn hemen bu 
teklife uydu. Mari Terez bir müd
det tereddüt gösterdi ise de niha
yet ,o da rıza gösterdi. 

Rusya çariçesi, daha önce, Le • 
histan islerine esaslı surette mü
dahale ~tmiş, aşı.ltlarmdan Pania. 
tovvski'yi oraya zorla kral yap -
mıştı. Türkler de bu yüzden Rus
lara harp açmışlar ve denizde, ka
rada bir çok felak!:!tlere uğramış. 
lardı. İşte Büyük Frederik böyle 
bir hengamede Polonyanm taksi
mini Katerina'ya ve Mari Tereze 
teklif etmiş bulunuyordu. 

I• Ik taksim projesi giirültüsüz. 
ce hazırlandı ve bu projeye 

istinat eden muahede 25 temmuz 
1772 de Petersburgda imzalandı. 

Üc hükumet arasmda kararlaşan e
sa"sa göre Rusya, Polonyadan Lit
vanyayı (1,600,000 nüfus), Avus. 
turya Galiçyayı (2,600,000 nüfus), 
Prusya da Danzig müstesna olmak 
üzere Leh Prusyasını (700,000 nü
fus) alıyordu. 

Polonya meclisi, bu karara bir 
yıl boyun eğmedi, fakat Rusya, A· 
vusturya ve Prusya orduları üç ta
raftan Lehistanı ~şgale giriştikle

rinden ve Varşovayı muhasara et
tiklerinden kral ile mebuslar tak. 
sim proj~ini kabul etmek ıztıra. 
rında kaldı. 

Lchliler bu felaketten ibret ala
rak uyanıklık gö;;termiye, kuv. 
vetli bir ordu hazırlamıya giriş

mişlerdi. 1791 de yeni bir ana ka

nun vücude getirmiılercli. Rusya. 
Prusya ve Avusturya bu hareket
lerden hoşlanmadılar, ikinci bir 
paylaşma daha yaparak Polonyayı 
minimini bir cümhuriyct haline 
getirdiler. Fakat Lehler, bu sefer 
daha hamiyetli davrandılar, yer, 
yer ayaklandılar, hürriyetlerini ve 
yurtlarını müdafaaya koyuldular. 
Köylüler oraklarla harbcdiyurlar. 
dı. Fakat beri taraf kuvvetliydi ve 
topsuz, tüfeksiz halkın üç büyük 
devlet ordularına karşı :ntisbet bir 
netice alması imk-3.nsızdı. Nitekim 
Rus ordularının Var-ovadaki Pra
ga varoşunu zaptetmeleri üzerine 
mukavemet bitti, her tarafta tes. 

lim bayrağı çekildi. Lakin mütte
fikler ikinci bir ayaklanmaya ma

hal vermemek için Polonyanın ta. 
mamile ortadan kalkmasını gerekli 
gördüklerinden 1793 de üçüncü bir 
taksim daha yapıldı ve Lehistan 

devleti kamilen lağvedildi. 
1918 de yeni baştan kurulan Po. 

lonya devleti, Alman orduları:1a 

karşı 1795 deki kadar da muka. 
vemet gösteremedi, on gün içinde 
inhilal etti. Sovyet ordularının bu 
inhilal üzerine yapttk1arı müdaha
le, o devletin tam bir inkırazil malı 
kum olduğunu isbat etmiş ve "ta
rihin tekerrürden ibaret olduğu • 
nu., söyliyenlerin haklı olduğunu 
göstermiştir. 

Tavşanhda Yeni Mahsul 
Tavşanlı (TAN) - Kazamızda 

pancar ekimi, geçen senelere nis
betle bu sene daha iyidir. Dönümü
ne iki ton pancar veren yerler buse. 
ne üç, dört ton vermi§}erdir. 
. Diğer mahsulat ta iyidir. Anason 

39 kurustan satılmaktadır. 

5 

m\l:~n;m 
Kadınları 
iş Başına 
Çağırıyorlar 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

K adınlann hayatta erkeklerle 
yan yana yer almaları, yapa • 

cakları vazifeye karşılık kendilerine 
haklar temini da\·ası on dokuzuncu 
asırdanberi yürüyen bir davadır. 

Bir zamanlar İngilterede bir süf
rajetJer çıktı, ayaklarına çizmeyi, 
sırtlarına meşin caketi geçirdiler. 
saçlarını erkekvari tıraş ettiler. elle
rine bombayı aldılar mı, uçurmadık· 
ları müessese kalmadı. 

Bu yeni tiireyen erkek neslinden 
ürken eski erkek nesli birer birer ka
dınlara iktısadi, siyasi içtimai bir 
çok haklar temin ettiler. Kadınlara 

karşı pek centilmen olan Anglo.Sak
son ırkı, istihsalatı çoğaltırız enıcli. 

le kadınlara bu müesseselerin kapı -
}arını açtılar. Az ücretle çah"?tlrdık • 
lan bu kadın ordusu ile, erkek arka
daşlarının iicretlerini azalttılar, ka • 
dınların sonsuz, sabrından istifade l'· 
dcr<'k en mekanik işleri k:ıdınlara 

\'erdiler. Bir taşla iki kuş YurmU§ -
lardı. Hem kadınların gönliinü hos 
ettiler, hem de bilançolarda masraf 
hanelerini azalttılar. 

Fakat 1933 ten sonra Avrupadaki 
iktısadi buhran işsizler ordusunu 
misillerle artırınca, işte çalışan ka • 
dınlara karşı dişlerini gıcırdairnağa 

haşladılar. Hele Almanyada faşizm 

iktidara geldikten sonra, kadınların 
yeri mutbaktır diye, ba~·ağı niikte • 
lerle kadınları iş haricine atmağa te
şebbüs ettiler. Fakat faşizm Jıarp 
planını ~izdikten, miihimmat fahri -
kaları işlemeğe ba~ladıktau sonra 
dün mutbağa gönderdikleri kadınla
rı, miiesseselere, fabrikalara, tarlala
ra scvketmekte tereddüt etmediler. 
Yani istihsal pazarlarında ucu7 işçi. 
ye ihtiyaç hasıl oldu mu. k:ıdınların 
çalışması fazilet, istih~al al<1nında iş
çi bolluğu arttı mı kadınların çalış • 
ması kabahat oldu. 

Şimdi harp patlayınca, t;adınların 
çalışmasına karşı en muhaf:n:akar o· 
lan milletler dahi, kadınları iş başı
na çağıran davctnameler gönderiyor
lar. Sırası gelmişken şunu "Ö) liyl'lim 
ki. kadınlar, erkeklerden hiç farksız, 
milli istiklallerinin en büyiik miida
fiidirler. Her tehlike anında, kalbini 
bastıra bastıra, hudut bo:nına ateş 
karşısına gönderdiği çocuk, bu {eda. 
karlığın en büyiik delilidir. Gerek 
sulh zamanında. gerek harp zama -
nında, şefkatini, sayini, edakarlığı

nı seferber eden kadına ihtiyaç günii 
"buyur" tokluk günü "kış" diyen o· 
toritelerle aramızda görülecek bir 
hesap var. Biz Türk kadınbrı, Tiirk 
inkılabının hiç bir gün "buyur" ve 
"kış" siyaseti takip etmeden bize 
\'erdiği haklara mukabH, lüzumun • 
da bizi vazifeye çağırmac;ın,, öden • 
mesi icabeden bir borç telakki ede • 
riz. Bütün dünyada olduğu gibi icabı 
halinde biz de erkeklerden hoc; kala. 
cak yerleri doldurmağa, cephede \•e. 
ya cephe gerisinde yer almağa mec
buruz ... Tiirki:venin milli istiklali 
mevzuubahs olduğu giin kadrn Ye er
kek diye mc\"Cut olan cinsi fark siin
gerle silinecektir. 

Birbirini Kaçıran 
iki Çocuk 

Kozan. (TAN) - Mantaş köyün

de, 15 yaşında Halil isminde bir ço
cuk 16 yaşında bir kızı kaçırmıştır. 
Kızın anası hükumete müracaat et
miş ve iki çocuk yakalanmışlardır. 

Annesine teslim edilen kız. verdi
ği ifadede Halilin kendisini değil, 

kendisinin Halili kaçırdığını söyle. 
miştir. 

Araba Alanı Köyünde 
Cinayet 

Biga (TAN) - Arabaa]anı köyü • 
nün ihtiyar heyeti odasında köylü -
lerle sohbet eden 38 yaşlarında .Meh. 
met Can, pencereden atılan bir kur. 
şunla öldürülmüştür. Katil heniız 
meçhuldür. 

Bir Genci Uyurken 
Öldürdüler 

Tarsus - Kargılı köyündeki pa
muk tarlasında uyumakta olan Bekir 
oğlu 16 yaşlarında Muzaffer. tabanca 
kurşunları ile öldürülmüştür. Katıl 
şimdilik meçhuldür. 
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Polonya Harbi Sona Eriyor 
(Başı 1 incide} 

fiıattm.ı Kızılordunun ileri hareketi 
neticesinde meydana gelecek olan 
hududu çizmektedirler. Amsterd:ım-
daki müşahitler, bazı Alman gazete. 
lerinin halihazırda Alman işgali al
tında bulunan bazı araziyi Sovyet 
Rusya hudud' dahiline sokmaların. 

dan dolayı hayret izhar etmektedir
ler. Ezcümle Dusseldorfer Nachrich
.ten, her ikisi de Alman işgali altın
da bulunan Grodno ve Bialystokun, 
Vilnonun ve civarındaki petrol mın-
takasının Sovyet Rusya tarafından 

ilhak edileceğini tahmin etmektedir. 
Bu gazete, Rus tevessüünün cenu. 

l>a doğru daha uzaklara gidebileceği
ni ve Lubline varabileceğini ilave et
ımektedir. 

Hiç şüphesiz Alman makamatının 
\l'lZ8 ve muvafakati ile neşredilmiş o-
_Jan bu malıimata göre Sovyet Rusya 
ile Almanya arasında Rusyanın Vil.. 
noya kadar varacak ve Grodno, Bia. 
lystoktan ve Lublinin biraz şarkın

~11<1an geçecek surette Polonya arazi-
ıl6İni işgal etmesine müsaade eden bir 
:itilaf mevcuttur. 

Borislavın etrafında petrol mınta
hakkında hiçbir şey söylenme-

mektedir. 

* Cernauti, 18 (A.A.) = Saat 14 de 
odale - Coortko yol~ına. Dniestr 

tt:ne.tırı" üzerinden atılan bir köprü va
ıtasile, Amerika delegesi Sovyet kı. 

atile temasa geçmiştir. Bu görüş
lerin neticesi hakkında bir malu
t alınamamıştır. 

Polonya _ Romanya hududu şimdi 
manya tarafından kapanmış1 1r. 

ususi bir müsaade olmadık.fa bu 
ududa yedi kilometreden· daha çok 
aklaşmak mümkün değildi!" ve bu
udun üç kilometre içerisinde çok 

bir kıtaat kordonu tesis edilmiş. 
il 

Letonya ve Estonyada 

Riga, 18 (A.A.) - Moskovadaki 
tenya sefiri ile diğe:- devletlerin 

plomatik mümessilleri Sovyetlt>r 
liğinin Letonyaya karşı bitaraflık 

~aseti takip ettiğine dair teminat 
şlardır. 

Resmi Letonya ajansı, bu haber.i 
~,•IM'Cti'kten sonra şunları ilave etmek-

"Letonya makaı"lllarınm esasen 
~~"••eketin hudutlat'ına karşı yapı

her türlü ihlal teşebbüslerini 

avemetle karşılıı_acaklanna şüp. 
yoktur.,. r 

* Tallin, 18 (A.A.) - Sovyet kıtala-
PolonY.ıiya girmeleri ve bilhas

Sovyet - Estonya hududunda 
ım-... ·et motörlü kıtalannın tahşidi 

yısile Estonyada korku hüküm 
üğüne dair Stokholm radyosu ta. 

mdan evvelki gece verilen haber
, Estonya makamları tarafından 

etle tekzip edilmektedir. 
Tallln'de hiÇ bir korku eseri olma. 

söylenmekte. ve hudutta normal 
ar dahilinde hayatın devam et
ilive edilmektedir. 

Sovyetlerin Notası 

~oakova, 18 (A.A.) - Sovyetler 
liği ile diplomatik münasebetler. 
bulunan devletlerin Moskovadaki 
·· ve orta elçilerine 17 Eylıll 939 

tevdi olunan Sovyetler Birli-
hükumetinin notası aşağıdadır: 

"'B. Büyük Elçi, 
vyet hükClmetinin Moskovadaki 
onya büyük el_çisine hitap eden 17 
41 1939 tarihli notasını ilişik ola
iblai ederken Sovyetler Birliği
memleketinizle olan münasebet
de bitaraflık siyasetini muhafa. 

edeceğini hükumetimin emrile be
lle şeref duya~un. 

'.Jliirmetlerimin kabulü .. " 
Bu metin, Almanya, İtalya, İran, 

, .Tapon, Büyük Britanya, Fransa, 
anistan, Birleşik Amerika Dev-
eri, Türkiye, FinlAndiya, Bulga

, Letonya, Mogolistan, Dani
ka, Estonya, İsveç, Yunanistan, 
ika, Romanya, Tuva halle kom!.. 

leri cümhuriyeti, Litvanya Nor
ve Macaristan mümessillerine 
• edilmiştir. 

manlann 
akkındaki 

Harekat 

Tebliği 
lin, 18 (A.A.) - Resmt tebliğ: 

onya harbi sona ermek üzeredir. 
gin tamamen muhasarasından ve 

in zaptından sonra Alınan ordusu· 

......••.......• HARP TEBLİGLERI -------. 
Moakova, 18 (A.A.) - Kızılordu Genel Kurmayı 17 EylOI harekAtı hakkında ! 

aşağıdaki tebliği neıretmlftlr: 

17 EylOI sabahı ltÇI ve köylU ordusu kıtaatı hududu bDtün garp hattı bbyun• 
ca, Letonya ile Sovyetler Birliği hydudu nu teıkil eden Gıarbi Ovlna'dan Sovyet- ! 
fer Birliği ile Romanya hududu olan Din yeıter nehri ara11nda geçmtıtlr. ! 

(Başı 1 incide) nin hareketini tenkit ediyorlar. Petit 
hütleritıi yerine getirmek ve netice- Parisien diyor ki: 

Polonya ordusunun hafif ileri karakolları ile ihtiyatlarını geri atarak Sovyet ı= 
kıtaatı 17 Eylul akıamı Garbi BleloruPyada Kuluboke t•hrlle Parafianovo lataı
yonuna varmıı ve Volojln tehrlle Nolodeczno demlryolu iltisak lataayonunu ele 
geçirmiştir. 

ler elde edilinceye kadar harbe bü. "Şafak atmadan biraz evvel idam mah
ttln enerjisile devam etmek kararını kümlarının öldilrüldüğü saatte, Sovyet 
dejiıtiremez." Hariciye K~miser muavini Pcıtemkln Po-

Gazetelaı .. ln Tefs·ırler·ı lonyanm Möskova büyük elçisini davete-
V\11 diyor ve Rus kıtaatmın Polonya hududu-

Baranovlczl istikametinde Kızılordu kıtaatı Nlemen nehrini zgrlıyarak Korell· 
ce, M lr, Polonecka'yı ve Baranovlcıl de mlryolu lltlaak nokta11 ile Snov'u ııaaı 
etmiştir. 

Cenupta Garbi Ukraynada Sovyet kıtaatı Rovno, Dubno, Zbaraj, Tarnopol ve 

Kolonla'yı işgal eylemlıtlr. 
Sovyet hava kuvvetleri yedi Polonya avcı tayyaresini dU1UrmU1 ve Uç Polon· 

ya bombardıman tayyaresini de yere lnm eğe mecbur ederek mürettebatını tevkif 
eyl

0

em!1tir. Her tarafta halk Kızılordu kıtaatını sevinçle karfılamaktadır. 

....... ._... ...... --------------·-·--···-·-·-----·-····· .. -···--...... .. 
POLONYA 

Cümhurreisinin 

Milletine Hitabesi 
Kossov, 21 (A.A.) - "Polonya-Ro. 

manya hududu civarında bir Polon

ya şehri" 
ı 7 Eyl.11 tarihinde Polonya Reisi-

cümhuru B. Moscicki, Polonya mil
letine hitaben aşağıdaki hitabeyi neş. 
retmiştir: 

vukua gelen muharebelerde ikinci 
Viyana motörlü fırkası ve 45 inci 
Linz piyade fırkası tamamile imha 
edilmiştir. 134 üncü piyade alayı ku
mandanı Albay Goeritz esir edilmis-. ~ 
tır. 

General Prisvitz ile General Gaf. 
fron maktuJler arasındadır." 

Varıovanın Akıbeti 

Varşovanın akıbeti henüz anlaşı.. 
lamamıştır. Varşovadan Almanlar ta
rafına gitmesi beklenen aSkeri mu
rahhas gitmemiş, fakat, Almanlar, 
henüz şehri tahrip etmemişlerdir. 

İngiliz gazeteleri, Rus miidahalell 
hakkında uzun mütal~alar serdetmek -. . 
tedırler. Times ile Daily Telegraph, 
Rus vaziyetini ihata eden sırların he
nüz çözülmediğini söyliiyorlar. Daıly 
Telegraph diyor ki: 
"Polonyanın tamamile Alman hfıkimi

yeti altına girmesini mahzurlu gören Sov
yetler Birllii menfaatlerini devamlı bir 
şekilde temin etmek için yeni dostlarile 
çarpışmağı göze almıştır. İki bilyük ordu, 
bu şerait altında karşılaşacakları icin ne
ticede harbi doğurabilecek olan hadiseler 
zuhur etmesi ihtimalden uzak değildir. 

Sovyetlerle Almanlar arasındaki ademi 
tecavüz paktı, HiUerin Avusturya, Çekos
lovakya ve Polonya ile imzaladığı pakt
lardan daha kıymetli olmıyabilir. Stalin, 
mağlQp Polonyanın üzerinden geçen Al
man ııillndlrlne endişe ile bakmaktadır. 
Çünkü bu silindiri kullanan adam, bir dal
gınlık eseri olarak daha ileri de geçebilir. 

Stalin, HiUerin Avrupada en çok Uk
rayna ambarında gözü olduğundan, ıüphe 
etmemektedir. İstikbalde vaziyet ne sekil 
alırsa alsın değişmiyecek iki nokta var
dır: 

nu geçeceklerini bildlrJyordu 'ITe filhaki
ka bu kıtaat Sovyet - Polonya hududunu 
geçmiştir. Hitlerin cinayetine şimdi bir de 
Stalinin cinayeU inzimam etmiştir. Al
man - Sovyet paktındanberi bundan kor
kuluyor ve birkaç gilndenberl de g8lgesi
nin yürüdüğü görülüyordu." 

Bütün gazetelerin ve Fransız ef
karı umumiyesinin sorduğu sual de 
"Oeuvre gazetesinin şu ba~lığındaki 
sualdir: "Almanya ile müştereken 

geniş bir hareket mi, yoksll sadece 
ekalliyetlerin himayesi mi mevzutt 
bahistir?., 

Ve "Bu gazete Polonyanın uğra
dığı bu istilanın Stalinin hakim bu -
lunduğu siyasi büro tarafından tas
vip edilen Pravdanın makalesinin 
tabii bir neticesi olduğunu yazıyor 

ve diyor ki: 

Ordumuz misiller görülmemiş bir 
cesaretle düşmanla mücadele ediyor 
-ve Alman kuvvetlerinin hemen he
yeti mecmuasının büyük faikiy~tine 
karşı, harbin başlangıcından bUgüne 
kadar dayanıyorken, şark komşumuz, 
meriyette bulu~an muahedeleri ve 
bütün ahlak prensiplerini çiğniyerek 
Polonya arazlSlnı istila etmiştir. 

Memleketimizin ayni zamanda hem 
garptan, hem şarktan istilası tarihi
mizde ilk defa vaki olan bir hadise 

Bazı Alman mahfilleri, artık buna 
lüzum kalmadığını söylemlye başla. 
mışlardır. Çttnkü Varşovanm, ister, 
istemez teslime mecbur olacağını 

"Fakat haber alındığına göre, Mareşal 

Voroşllof, Sovyetler Birliğinin yliksel;: 
menfaatini Alman - Polonya harbinin \•er
diği fırsattan silratle istifade edil~! ve 
Rusyayı garp vilAyetlerlnden: Polonyadan. 
Letonyadan, Estonyadan ve Litvanyadan 
mahrum bırakan eski rejimin kayıplarının 

1 - Sovyetler Birliğinin garp hududun- ternfi edilmesi miltaleasında bulunmuştur." 
da kuvveUi bir kızıl ordunun mevcudiyeti, J l ourna gazetesi de <:ı.u izahatı ve-Hit'lerin kuvvetlerinden m~im bir kısmı- ~ 
nı, Zigfrid cephesinde kuvvete ihtiyaç ol- riyor: 

anlatıyorlar. 

Ancak Varşova müdafaası erkanı
harbiye reisi Miralay Lipnski, geç 
vakit radyo ile söyledi!i bir nutukta, 
Varşova müdafilerinin sonuna kadar 
harbe devam edeceklerini söylemi~ 
ve Almanlann şehri, esasen bnştan· 
başa tahrip eden bir surette bombar
dıman ettiklerini, buna ratmen ~e
refli Polonya milletinin, son zafel'e 
inanarak harbe devam edecefjnt ve 
istiklali utrunda kanının son dam. 
lasını da esirgemiyece~ni anlatmış-

duğu bir zamanda, atıl bir vaziyette bıra- ''Vaziyeti anlamak lı:in Rusya' ile Po-
kacaktır. lonya arasında mlln'a'klt şu iki muahedeyi 

2 - MağlCıp Polonya dirilecektir." hatırlamak lAzımdır: 1921 tarihli Rlga mu-
ahedesi ile 1924 tarihli ademi tecavüz 

Fransada Tefsirler paktı. 
' '" ' 

1 
Riga muahede~i. Kızılordulan Varıova 

değildir. 

İngilterenin ve FranHnın mütte. 
fiki bulunan Polonya haksızlığa kar
şı hak için, barbarlığa karşı iman ve 
medeıfiyet için dünyada Z\lllim ve si
ze ka~ı. cebir için mücadele etmek. 
tedir. Polonya bu mücadelede mu
zaffer çkacaktır. Buna karşı sarsıl

maz bir imanım vardır. 
Vatandaşlar, 

Bu geçici felaketten cümhuriyeti 
temsil eden ve meşru kuvveti temsil 
eyllyen müesseselerimizi kurtarmak 
icap ediyor. Bunun için kalbim ke· 
clerle dolu olarak relsicümhUJ'un ve 
devlet yüksek makamlarmın mer
kezini, tam hükümranlığın serbest 
surette icrasını mümkün kılacak şe
raiti ve cilmhmiyetin me9faatlerlni 
slyanet imkanlarını fail bulunan bir 
yere nakletmiye karar verdim. 
Vatandaşlar, 

tır. 

Alman mahafili, Varşova-ya knrşı 
hareldtın yeniden. başladığını bil
diriyorlar. 

Alman kuvvetleri bugt"\n, Polon,.a. 
Galiçyasının en mühim petrol kay. 
nağı olan Rehobiç'i işgal etmişlerdir. 

Muhtelif kaynaklat'dan alınan ha· 
berler, Almanyanın Polonya harbin. 
de 280 tayyare kaybettiklerini an
latmaktadır. Haber doğru ise, Alman 
lar 1000 muallem tayyareci kaybet· 
miş oluyorlar. 

Polonya HükGmeti 

Bükreşten gelen haberlere göre 
En çetin imtihanlara rağmen bil· Polonya hüktimeti, erklnı, bu gu":n 

ttin d"" h .. 1 d unyanın ayranlıgını cel >e en Poloeya, Romanya hududunu geç 
kalp yilksekllğbıl ruh sağlamlığını, miştir. Polonya Reisicümhuru Mos 
şeref ve hayslyetlnlzi tbndiye kadar cicki ile hükumeti azası öğleden 
olduğu gibi, bundan böyle de muha- sonra husust trenle Czemovitz'den 
faza edeceiinlzden eminim. Bu gün h k t tmi 1 rdi 

bir
• • are e e ş e r. 

her ımıze en güç şartlar içinde M i ki il il • p 1 h-. . • . osc c e a esı ve o onya u 
mıl!etı? ş~refıne ~ilteyakkıt. o~m~ ktlmeti azası şarki Karpatlarda bir 
vazıfesı duşmektedır. Kudretı ılahı- su şehri olan ve kral ailesinin yazlık 
ye hakkımızda adaleti yerine g'ctire- bir ikametgihı bulunan Bikoz~a, 
cektir. Mareşal Smigly llidz lae Kraiova gi 

1 • 

Paris, 18 (A. A.) - Sovyet kıta
atının Polonyaya girişi harbin üçün
cü haftası başında Fransız matbıratı
nın yazı mevzuunu teşkil etmekte -
dir. Bizzat askeri harekat haricinde 
gazeteler yazdıkları yazı~arda Stali-

manya hükumeti de bu yüzden hu
dudunu takviyeye lüzum görmüştür. 
Romanya Başvekalet dairesi, bu hu
susta şu tebliği neşretmtrtır; 

u17 eJI~ aftnü Polonya ~ele
rinhı h11Bul şerait dahilinde cere)'an 
etmesi ft Polonya hilkQmetbıln dev
let reisi ve nasırlan için Romanya 
httk6metlnden melce istemesi ve bun 
lann Romanya topraklanna iltica 
eylemekte bulunması, Romanyayn 
şimdiki muhariplere karşı ayni mut
lak bitaraflık hattı hareketinin taki
bi lüzumunu göstermiştir. HilkUmet 
bütün vatanperverliği ne memleket 
hudutlannın müdafaasına nezaret 
etmekte devam eyliyecektir." 

Slovakyada Vaziyet 

Belgrat, 18 (A. A.) - Havas: Bra
tislavadan bildiriliyor: Alınan baş • 
kumandanlığı, Slovak ordusunun 
terhisini istemiştir. Filhakika geçen 
perşembe günü Bratislavada yeni bir 
asker isyam vukubulmuş ve Alman 
subaylarına itaat etmek istemeyen 
iki bin asker sil81ılan alınarak hap -
sedilmiftir. Zilnada da buna benzer ~,_... .... ......._, decektir. 

* 
bir hadise vukubulmuştur. En ziyade 

nun şarktaki kısmı Lemberg • Vlodzlmi-
erz _ Brest _ Bialystok hattı üzerinde bu- serkeşlik edenler en eski sınıflar ol-

Polonyada icrayı harekat etmekte d ğ · in Sl ak milli ·· daf lunmakta ve bu suretle Polonyanın en u u ıç , ov mu aa ne-
büyilk kısmını işgal eylemektedir. olan Alman tayyarelerinin bu son zareti 35 ila 40 yaşındaki ihtiyatların 

Cephenin arkasında eski Polonya ordu- günlerde her türlü askeri hedeften derhal terhisini emreylemiştir. 
sunun dağmık müfrezeleri kalmaktadır. mahrum olan şehir ve kasabaları kas Slovak mahfillerinden gelen haber 
Bunlar bazı mahallerde imha ve esir edil- ' ten metodik bir surette bombardı - ler, Slovak hükılmetinin memlekette 
mişlerdir. Bu grupların en büyüğü - ki man etmiş oldukları Polonya Reisi- bir enflasyon hazırlamakta olduğunu 
bütiln Polonya ordusunun dörtte biridir - .. h M cicki tarafından Bük. 
Bzura ile Vistill arasında Vyszogrodun ba- cum uru os . t •.

1 
A göstermektedir. Slovak devlet mat. 

tı cenubunda Jlluhasara edilmi§tir. Ve dün- reşteki Ameril<a sefıri vası ası e • baası, halen durmadan, kağıt para 
denberi inhildl etmektedır. merika Reisicümhuru Roosevelte tel- basmakla meşguldür ve bu para se-

Çevrilmlş olan Varşova dün radyo ile grafia bildirilmiştir. ferberlik ve ordunun iaşesi masrafını 
Alman başkumandanlığından bir delege- 1 ft b" k d r sivilin te. 
sinin kabulünü istemiş ve başkumandan- Bu te gra a ın 3 a ödemiye yarıyacaktır. 
Iık:.. da bu talebi kabul etmişti. Fakat gece lef olumuş veya yaralanmış olduğu Slovakyada boıgunculuk o derece 
yansına kadar hiçbir delege gelmedi. ilave edilmektedir. tehlikeli şekiller almıya başlamıştır 

Alman tayyareleri Vyszorod'da çevril- Jf. ki, hükftmet, herhangi bir bozguncu. 
miı olan Polonya kuvvetlerine muvaffa- 1 d 1 
k Polonya hük .... metı" de, memleketi luk fiilinin idam ile ceza an ırı aca. iyetle taarruz etmiştir. Cephede artık Leh u 
tayyaresi görlilmemişt!r. Alman hava or- terketmeden evvel Kızılordunun ğını halka bildirmiştir. 
dusu bu suretle doğudaki vazifesinin esas- müdahalesini protesto etmiş ve Sov· * 
lı kısmını ifa etmiş, müteaddit hava bir-
llklerile hava mildafaa toplan tah~lt e- yet noktasındaki izahatı birer cevap Harbin ilanındanberi S1ovakya -
dilmiştir. Bunlar başka bir vazifenin ifa- ile karşılamıştır. Polonya hüktime • da ve himaye idaresinde Alman ted-
sına Amade bulunmaktadır. tinin her dakika Romanyaya geçmek hişi hüküm sürmektedir. * üzere Kotide bulunduğu haber veri- Prağda on bin kişi tevkif edilmiş-

Ricat halinde bulunan Polonya or. liyor. tir. Bunlar arasında Münib anlaşma. 
dusu gitgide infisah etmektedir. Al- Alman ajansının bildirdiAfne gö- smdan sonra Slovak Başvekili olan 
man kıtaatı Drohobycz ve Ma.giero- re, bu sabah Czemdultz'e 250 Leh Beran, Çek katolik partisinin eski 
va doğru ilerlemektedir. Lublin önün tayyeresi gelmiştir. Bu 250 tayyare reisi monsenyör Stak bulunmaktadır. 
de harp ediliyor. Polonya kıtaatının askeri tayyarelerin en büyük kumı- Çek matbuat servisinin bütün sala • 
Lublinin prkında ricat yolu kesil • nı teşkil etmektedir. hiyettar şahsiyetleri de tevkif edil-
miştir. Romanyaya sığınan tayyareleri miştir. * takip eden Alman tayyareleri Ro - Slovakyada eski Hodza çiftçi par-

Diğer taraftan, Lvovdan Polonya men topraklarına 8 kilometre derin. tisinin bir çok erkanı ve otonomist· 
harekatı hakknda fU haber veriliyor: liğinde girmltler ve iki üç defa Ro. lerin şefi Sidorun taraftarları tevkil 

"Lvov civaRDcla Grodek etrafmda men hud\ldunu ihlll etmişlerdir. Ro- edilmiştir. 

kapılanna kadar götilren ve fakat Pllsuds
kinin parlak mukabelesile nihayetlenen 
harp neticesinde Sovyetler Birliii ile Po
lonya arasındaki hududu tesbit ediyordu. 
Bu muahede, bilyük elçller konferansının 
evvelce derpiş etmiş olduğu şekilden m11h
sus derecede farklı esaslara müstenit ola
rak Polonyanın şark hudutlarını çizmiş-

tir." 
C. G. T. Genel iş konfederasyonu, 

Sovyetlçr bil3Ziğinin PolonyRya yap
tığı tecavüz sebebile komünistlerle 
ala.kasını katetmiştir. 

Konfederasyon merkez bürosu, bu 
hususta neşrettiği beyannamede şöy. 
le demektedir: 

Konfederasyonun daha evvel tak· 
bih etmiş olduğu Stalin • Hitler pak. 
tı, bugün mütecavize yardım ma. 
hiyetini tamamile açığa vurmuştur. 
Bu sulhe karşı taammüden yapılmıf 
ve fiiliyata çıkarılmış bir ihanettir. 
Bu nazizme karşı durmıya davet e
dilmiş olan proleterlere karp bir iha
nettir. 

Macarlstana Gire 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar ga. 
zeteleri, Sovyet kıtaatmm Polonya.. 
ya girmlf olduklarını birinci sayf ala
rmda bil.yük manşetler altında haber 
vermekle beraber Macarfstanın bu 
vaziyet karşısında hattı hareketinin 
ne olacağı hakkında mütalea serdin
den ictinap etmektedirler. 

Magyar Ujsag gazetesi, Macarista. 
nın hattı hareketinin Avrupa.nın hat
tı hareketini cezri surette deliştire. 
ceğl müaleasında bulunmaktadır. 

Bundan başka Heftoe Regel, İsveç.. 
ten alınan maltimatı zikrederek Po
lonyalıların kahramnnca hareketle
rine işaret etmektedir. 

900 kilometre uzunluğundaki Po. 
lonya - Rusya hududunun her nokta
sında Polonyalı kıtaat, harbi kabul 
etmişlerdir. Polonyalıların ne kadar 
müddet mukavemet edeceklerini an. 
cak Allah bilir. 

Amerikanın Vaziyeti 

Vaşington, 18 (A.A.) - (Havas): 
Rusların naziler yanında Polonya

ya girişi Amerika efkarı unıumiyesin 
de komünistlik aleyhindeki cereyanı 
kuvvetlendirmiş ve d~mokrasi mü -
dafilerine karşı daha büyük bir mu. 
habbet cereyanı uynndırmıştır. Po. 
lonyanın Sovyetler tarafından istila
sı, Polonyadaki Rus ekalllyetinin 
tehlikede bulunduğuna dair Sovyet 
matbuatının yazılarındanberi, Ame.. 
rika siyasi mahafilince bekleniyor
du. 
Vaşington diploma.tik mahaflll Sov 

yetler birliğinin ihtilafa iştirakinin 
Balkan memleketlerni de harbe sü
rükliyerek A vrupadaki harbi daha 
ziyade genişleteceği mütaleasında. 

dır. 
Balkan memleketlerfnin İnJiltere 

19. 9 - 939 

ve Fransa tarafından silah ve mühim 
matça beslltilmesi diplomatik müşa. 
hit.lerıin ekserisi tarafından zaruri ve 
birinci derecede mühim bir mesele 
olarak telakki edilmektedir. 

Bu ayni müşahitler Avrupa buh
ranında Amerikaya mühim vazifeler 
terettlip ettiği ve silah ambargosu • 
nun kaldırilmasmın zaruri bir mahi
yet aldığı kanaatindedir. 

Gazetelerin tnfiali 

Polonyanın Ruslar tarafından isti
lası Amerika gazetelerinde infial tev • 
lit etmiştir. 

Nevyork Herald Tribuna gazetesi, 
bu vaziyet karşısında hiç bir Ame
rikalının omuz silkmekle iktifa ede
miyeceği mütaleasında bulunmakta. 
dır. Bu gazete, hiçbir surette Önü -
müzdeki günlerin milli menafii teh
dit etmiyeceğini söyliyen infirat po
litikası taraftarlarını takbih etmek. 
tedir. 

Bu gazete ilave P.diyor: 
"Dünyanın ufkunda tecessüm eden 

büyük değişikliklerin Amerikayı si
lah kuvveti ile defetmesi lazım gele. 
cek bir tehdit kar§lSında bırakmama
sı için dua edelim. Fakat şimdi bu 
değişikliklerin bizi hiçbir tehdide ma 
ruz bırakmıyacağını söylemek körlü
ğün azam1 derecesi olacağı gibi önü. 
müzde dikilmekte olan istikbal mu. 
vacehesinde bu milleti, hadisat üze
rinde hiçbir tefsir icra edemiyecek 
bir hale sokmak ta deliliğin azamisi 
olur.,, 

Kanadanın Kararı 

Ottava, 18 (A.A.) - Başvekil B. 
King, Sovyet kıtaatının Polonyaya 
girmelerinin ne gibi netayiç tevlit e. 
deceğini müzakere etmek üzere ka
bineyi toplamış ise de Londra da bu 
husus hakkında alınacak izahatı bek
lemiye karar vermiştir. 

Japonya ve lsveçte 

Japonya gazeteleri uyanık, bir dik 
kat tavsiye etmekte lı/e A vrupada 
h'1'bin dönüm noktasına geldiğini an. 
latarak Rusyanın Japonya ile ara
sındaki ihtil&flan hal için vuku bu. 
lacak milracaatlerinin iyi karşılana
cağım ilive etmektedir. 

• Stokholm, 18 (A.A.} - tsveç mat-
buatı Sovyetlerin Polonyada müda. 
halesi hakkında müttehiden şiddetli 
tefsiratta bulunmakta ve Alman -
Rus iş birliğinin totaliter cepheyi as. 
kerlik bakımından takviye edebile. 
ceğini, fakat ayni zamanda demok.. 
rasilerin manevi enerjisini de arttı
racak mahiyette olduhnu bildirmek 
tedir. 

lngilizler de Bir Alman 
Tahtelbahirini 

Ba+.rdllar 
(Başı 1 incide) 

"Courageuos" ün sağ kalan müret;. 
tebatı limana dönmekte olan torpido 
muhripleri ve ticaret gemileri tara
fından kurtanlmıştır. Muhripler der
hal tahtelbahire hücum etmişlerdir. 
Tahtelbahirin tahrip edildiği zanne
dilmektedir. 

"Courageous", bu tip gemilerin en 
eskilerinden biri idi. Gemi 1917 de 
kruvazör olarak inşa edilmiş, fakat 
harpten sonra tayyare gemisi şekline 
konulmuıtu. Sağ kalanlann isimleri 
belli olur olmaz ne§l"edilecektlr. 

Courageous'ün mürettebatı, hava 
efradı da dahil olduğu halde 1216 ki. 
şi, makine kuvveti 90.000 beygir ve 
sürati 31 buçuk Mil idi. 

Şimal Denizinde 

Diğer' taraftan fı:ıgiliz hava kuv -
vetlerinin şimal denizinde bir Al
man tahtelbahirini batırdıkları bil
diriliyor. 

Şimal denizinde bir İngiliz keşif 
tayyaresi, üç Alman tayyaresi ile 
dövüşmüş ve neticede İngiliz tayya
resi . üsslıne dönmüştür. 

Bu akşamki Fransız tebli~i de 
Fransız kuvvetlerinin bir düşman 
tahtelbahirine muvaffakiyetle taar. 
ruz ettiğini bildirmektedir. 





Fındıli çerez değil, gıdadır. :t4vrupahlar ve :(meriliahlar 
her sene binlerce ton fındığı bunun için arar. ve alırlar. 

FINDIK TA RIM SATI$ 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGi 

,. 

TAN 

~i' AG A RAN 
SACLARA 

19. 9. 939 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Bin adet katlanır fener alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 \'ar

şamba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
Ko.na gelmeleri. ..187,, "6967. 

* * 400 adet ispirto takımı alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 • 939 çar--
şamba günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla 
caktır. Tahmin bedeli 1200 lira, ilk teminatı 90 liradır. Şartname ve nü. 
munesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko. 
na gelmeleri. '188 11 "6968,. 

* * Ihale saati Kilo 

14 10.000 Yeşil mercimek 
14,15 ZS,000 Nohut 
14,30 20,COO Kuru fasulye 
14,45 6,000 1-atates 

Bu müliemmel lionsan+re Türk' gıdasını en liolay, ucuz ve 
nefis ıekilde bütün yurtda§lara takdime h·aıırlanıyor. 

W 15 6,000 Kuru ~oian 

Nişantaşında: Eski Feyziye A saç boyalan saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka-

yatıh 
yatısız 1$1K LiSESi Erkek 

Kız 
11 lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

1 
hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES1 

Memleketimizin en eski huausi 

için hergün mektebe müracaat 
lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise k11nnları vardır. Kayıt 

edilebilir. lıtiyenlere mektep tarifnameai gönderilir. 

" 
1 L BEYOC.LU - İST ANBUL 1 

Telefon: 44039 -------~ Mantarlı muşambalar, storlar 
perdeler ve sair her türlü 

~..ıııııı1----·---•saraçhanebaşında • Horhor caddesinde---·· --.-, 

H AY R 1 Y E L I S ES I i:~!~ı i 

TEFRİŞAT 
Levazımatı, Beyoğlunda BA
KER mağazalarında her yerden 
müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya dai
remizde haseler, yatak çarşaf
lan ve yünlü yatak örtülerinin 
fiatları kıyas kabul etmez dere-

Erkel< 

Kız 

Ana, ilk, Orta ve Lise ıınıflarma talebe kaydına batlanmıftll'. Ecnebi liıanı ilk ıınıflardan 
itibaren hatlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadll'. Yahıız talebeyi nakletmek 

• için mektebin huıusi otobüs ıerviıi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20530 

1 
1 

cede ucuzdur ve rekabetten 
aridirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme U. idaresi tlônları ·' 
Muhammen bedeli 2000 lira olan 1 adet sertlik muayene cihazı ile 3 adet darbe 

ile sertlik muayene cihazı 5-10-1939 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komiı;yon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 150 liralık muvakkat teminat kanunun tayin ettiği ve
sikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün (14) on dörde kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lA1.ıındır. 

Bu işe alt şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 

lık 
teminat 

lstan~ul 
Muhammen 

bede il 

Belediyesi ilanları 

(7450) 

207.38 2765,00 Hastahanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak Limen. ve Yu· 
murta. 

86,48 1153,00 Çocukları Kurtarma Yurdu 39 mali yılı için alınacak Sadeya-
ğı, Zeytin ve Yağı. 

47,93 639,00 Çocukları Kurtarma Yurdu J9 mail yılı ihtiyacı için alınacak 
kuru erzak. 

253,13 3375,00 Temizlik işleri amelesi için alınacak 900 adet Muşamba. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı isler ayrı ayrı açık ek

siltmeye konulmuştur. İhale 25-9-939 Pazartesi günü saat 14 de daimt enciimende 
yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektu plarile ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (7165) 

* * Üsküdar belediye tahsil şubesinin ikmall inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 5-10-939 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muham
men bedel (3027) lira 31 kuruş ve ilk tem inat (227) lira (5) kuruştur . .,...rtname 
Zabıt ve MuamelM müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta\.iplerin Fen Müdürlüğü 
vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte 
Dalın! Encümende bulunmaları. (7455) 

* * Vildyet dahilindeki köpriilerden ba7.ıları na konulacak işaret levhalarının imal ve 
tAllki işi 999 lira tahmin edilen bedel Uzer inden 2490 numaralı kanunun 46 ıncı 
maddesinin B fıkrasına göre pazarlığa konulmuştur. İhale 22-9-939 cuma günü sa
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Kati teminat miktarı 150 liradır. Şartna
me her gün Zabıt ve Muamelılt müdürlüğii kaleminde görülebilir. 

Taliplerin buna benzer en az 500 liralık iş yaptıklarına dair N<:ıtia Müdürlüğün· 
den alacakları fenni ehliyet \'esikası \'e ilk teminat makbuz veya mektupfarile ihale 
günü muayyen saatte Daimt Encümende bulunmaları. (7416) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llcinları 
ı _ Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Dz. yeni erat kışlası mevcut keşif 

ve fenni şartnamesi mucibince tamiratı 5 - !. Te~rin - 939 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 1 ı de açık eksiltmesi yapılacaktır: .. . 

2 - İlk teminatı (750) lira olup keşfi ve ~artnamesı her gun komısyondan alı-
nabilir. • . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta rifatı dahilinde kap eden vesaıkle bir-
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (7405) , ............................... . 

işleri Harita ve Proie 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesseseıi 
tarafından kurulmakta olan ,ehre su isaleıi ile tehir tebekesi 
tesisine ait harita alınması ve proje, ketif ve f&rtname tanzi
mi isi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Bu i~e ait p.rtname Ankarada Sümer Bank muamelat fU
besinden, lstanbulda Sümer Bank tubesinden, ve Karabükte 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

Eksiltme 29. 9. 1939 cuma günü saat 16 da Kara.b ükte De
'8 mir ve Çelik F abrikalan MüeHeaesinde yapıl::aktır. J 

Şose inşaatı ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstanbulda Edirnekapıdan başlıyarak Saray kasabası civarına 

kadar devam eden takl"ıben 125 + 500 kilometre uzunluğundaki yolun 
tesviyei türabiye, sınat imalat ve şose inşaatı işi (1.576.630) lira (43) ku
ruş keşif bedeli üzerindea kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmı~1ır. 

2 - Eksiltme 26.9.939 tarihine müsadif salı günü şaat 16 da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprület reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 50 lira mu. 
kabilinde şose ve köprüler reısliğinden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine daır 
müteahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin dördüncü maddede oahsedilen 
vesika ile 939 senesine ait ticaret odası vesikası ve 61049 liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zarflanııı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelen 13-

. zımdır. (4373) (7031) 

r 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i~ 

1 - Iğdır ovası ana kanal temdidi inşaatı ve sınai imalatı keşif bedeli 
480.000 liradır. 

2 - Eksiltme 29-9-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık i~
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "24,, lira mukabilinde 
şu işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22950 liralık muvakkat 
temioot vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işlert reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4110) (6717> 

lstanbul Arkeoloii Müzeleri Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden : 
Cinsi Evsafı Miktarı Muham. Muvakkat Eksitm~nin gün ve saati 

men bedeli teminat ve ne.cede yapılacağı 
Li. K. miktarı 

Lira K. 

Kok Dolmabahçe 50 ton 975 00 73 13 Eksiltme 25.9.939 tarihin. 
kömü. veya Yedi- de saat 14.30 da Arkeolo-
rü kule gazha- ji müzeleri umum mü~ 

neleri malı dürlüğünde 
!stanbul arkeoloji müzelerinin kok kömürü ihtiyacı aç-1k eksiltmeye 

konmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksilt
meye girecek olanların da münakasa günü Ticaret odasından aldıkları 
vesika ve muvakkat teminat makbuzlarile Arkeoloji müzeleri umum 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (7100) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
• 1 - 100 metre uzunluğunda yedi parça 12 X 38 X 55 eb'adında galvenizll zincirin 

30-9-939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacakhr. 
2 - Tasarlanmış tut.an 1650 lira ve ilk teminatı lla 124 liradır. Zincir evsafı ve 

:ıartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunı vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım cad

desi Alemdar Han 2 inci kattaki komisyona gelmeleri. (7300) 

Yukarıda cins ve mikdarı Y&7.ıh be~ kalem erzakm pazarlıkla ekııi.ltmesi Tophane
de htanbul le,•azım amirliii ntınalma komisyonunda 22-9-939 Cuma 1tünü yuka
rıda yazılı saatlerde strasile yapdacaktır. İşbu kalemler ayn ayrı ihale ~dilebilir . 
.Nilmune ve cvsafları ltomisyonda gÖrillür. Her kalem için ayrı kat'i teminat alınacak.. 
tır. İsteklilerin belli saatte k>Jmisyona rıelmeleri. "230,, "7389,. 

* * ihale uati Ton 

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

t'ukarıda mikdarı ve cinsi yv.ıh Oı.l kalem 22-9-939 Cuma aiinll hiza.larmc!a :ya. 
zıh saatlerde Tophanede Levazım amirliği satın.alma komisyonunda pazarlıkla alt 
nacaktır. İsteklilerin kat'i teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

"231., "7390,. 

* * 262 adet altlı üstlü karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.9.939 
perşembe günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati temi
natlarile birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. (222) l7267) 

Metre 

550 
350 
50 
50 

1000 

Rengi 

Nefti çuha 
Lacivert 'çuha 

G ri çuha 
Mavi çuha 

\- * 

Yukarda renkleri yazılı 1000 metre çuha 21.9.939 perşembe günü sa
at 15 te Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (223) (7268) 

65 Büyük bakır kazan 
65 küçük bakır kazan 
65 &kır yağ tavası 

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

* * 

Yukarda yazılı yedi kalem bakır malzemesi 20.9.939 çar~amb:ı gilnfi 
saat 15,30 da Tophanede amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. lstekli
lerin ltatl tcminatla.rile belli saatte Ko. mı gelmeleri. (2ZO) (7277) 

* * Sekiz yilz altmış bir bin üç yüz kilo samanın pazarlığına talip çıkmadıfından 

ikinci pazarlığı 25-9-939 pazartesi günil saat 15 de İstanbul Tophanede Levaztm A
mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin iki yüz 
yirmi altı Ura, ilk teminatı 1291 lira 95 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklileı"ln kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(229) (1395) 

* * Kilo Saat 

14,000 Kuru üzüm 10,30 da 
10,000 Makarna 10,45 " 
28,000 Bulgur 11 " 
10 000 Pirinç 11,15 " 

Yukarda miktarları yazılı dört kalem er1.ak 23-9-939 cumartesi günü hlzalıınnda 
yazılı saatlerde Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. 

İsteklilerin kati tcminatlarile beraber belli saatlerde komisyona gelmeleri. 
(233J (7448) 

* * Kilo Saat 

14,000 Yeşil mercimek 14 
500 Çay 14 

28,000 Nohut 14,15 
40,000 Kuru fasulye 14,30 

Yukarda cins ve miktarı yazılı erzaklar 22-9-939 cuma günü hizalarında yanlı 
saatlerde Tophanede İst. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin kati teminaUarile belli saatte komisyona gelmeleri. (232) (7447) 

* * Kilo Saat 

21,000 Sade yajh 15,45 
4,400 Zeytin yağı 16 

15.000 Sabun 16,15 
Yukarda miktarları yazılı sabun ve yağlar 21 - 9 - 939 perşembe gün!l hizala

rında yazılı saatlerde Tophanede İstanbul Levazım Amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri, (237) (7438) 

* * 42 NoJu hamule motörünün teknesi tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
21-9-939 Perşembe günü.saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır Keşirbtieli 850 lira, kııtf teminatı 127 Ura 50 ku
ruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görünür. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (236) ('7439) 

* * İstanbul Dikimevile Bursa Saraçevi için 200 ilA 250 kuruş yevmiye ile iki saraç 
ustası, 2 numaralı Dikimevinde teşekkül eden Heyet tarafından imtihan ile alına
caktır. Taliplerin dilekçe ve bon~ervislerile birlikte 21-9-939 Perşembe gUnüne ka-
dar Tophanede 2 numaralı Dikimevi Müdürlüğün.e müracaatları. (438) (7411) , ..... ._. ...................... _...--~, 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletmesi 
ilanları 

ADALAR TARiFESi 
Adalar - AnadDlu - Yalova hattında 20 eylO.l 939 çarşamba gününden iti-

l baren yeni tarllenin tatbikine başlanacaktır. Bu tari]ıten itibaren de Köprüden 
'Haydarp&şaya saat 8.00 de kalkan posta 8.10 da kalka;aktır. (7410) -1 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Liltfft DÖRDÜNCtl. Gazetecilik ve 
Heqoivsıt T L . S. Rıt••lflrih •t>T TAN M s.fh111t•1 


