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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muantmlerln ve mektep talebesinin en kuvveW yar
dımcısı, çocuğun en zengin kilUlphancsfdir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye
dir. Milessesemi:ı: tarafından nesredllmiatir. Evinizde blr 
tane bulundurunuz. 

Varşovayı Sovyetler Alacak 
Almanya, Polonyada işgal Etmiş Olduğu 
Araziden Bir Kısmını Ruslara T erkediyor 
RUSLAR MUKAVEMET GORMUYOR HITLERIN DANZIGDEKI NUTKU = 

Leh · Donanmasını 
Kaçırmamak için 
Tedbir Ahnıyor 

Fransızlar, Polonya Haritadan Silindi, Fakat 

Zaferimiz Onu Tekrar Canlandıracaktır, Diyorlar 
Londra, 19 (Hususi) - :Muhtelif kaynaklardan gelen ha

berlere göre Alman kuvvetleri Polon:rada işgal ettikleri bazı 
yerlerden çekilmekte ve buralarını SoYyet kıtalarına bırak

maktadırlar- Brest - Litovskun Almanlar tarafından tahliye 
edildiği bildirilmektedir. Diğer taraftan Varşova da Ruslar 

'
tarafından işgal edilecektir. Taliha
zırda iki taraf arasındaki müzakere
ler Lwow üzerinde cereyan etmek • 
tedir. 

Fransa ve ln9iltere 
Aleyhine Hiç Bir 
Emelimiz Yoktur 

Sovyet Birliği - Almanya Hududunun 

Son Şekil Bu İki Devletin Bileceği 

Alacağı 

Bir iştir 
Berlin, 19 (Hususi) - Her Ritler bugün Danzigte bir nutuk 
söylemiş ve bu anda yalnız Danzig halkının değil bütün Al
man halkının sevinç içinde olduğunu ve Alman ordusunun 
galip geldiğini ve Danzigin Almanyaya avdet ettiğini anlat
mış ve nutkuna şu şekilde devam etmiştir: 
"- Bu güzel şehrin mukadderatı 

_JA~~ bütün Almanyanın mukadderab idi. ı 
Polonyadan 

Sonra 
;ı:ıu ;,on ouvyct resmı teö. ğıne gore 

Vilno dün Sovyet motörlü kıtal~rı 
bugi.in piyade kuvvetleri tarafından 
işgal olunmuştur. Sovyet kıtalarının 
hareketlerinden evvel motörlü kıta
ların yol açtığı, daha sonra da piyade 

llllill••• .. •liı• Bu şehir bin senedenberi Almanya.

1 
nm malıdır. Aradaki ayrılık hiç bir 

t'oıanya harbinin bilmesı u.zerine ~ımah .}arki Avrupado mesele halletmeyen, fakat ortaya bir 
doğacak olan yeni •İyon vaziyeti ve Alman akınının sürü itilaflar çıkaran Versay dikta-

Harbin 
Dünyadaki 

Akisleri Sıra Kimde? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL kuvvetlerin bu sahalara girdiği ::ınla 

şılıyor. p o~~nyanın işgali tamamlanmak 
uzeredir. Polonya ordusu baŞ

kumandanı ve birçok efradı Roman. 
yaya iltica etmiştir. Kalanların yap

tıkları mukavemet artık ehemmi
yetini kaybetmiştir. Sovyet ordula

rı da şark kısmını işgal etmektedir. 
Şu halde Polonya harbine artık bit
miş nazarile bakabiliriz • 

Hitlerin ümidi Polonya harbi bi
tince Mussolini vasıtasile demokra

silere sulh teklif etmekti. Fakat da
ha evvelki gün Pariste toplanan 
Fransız ve İngiliz BaŞvekillerile ku
mandanları sonuna kadar harp kara_ 
rını tekit etmişlerdir. 

Şu halde Almanya Polonyadan ta
sarruf edeceği kuvvetleri nerede 
kullanacaktır? Bu ordular ya garp 
cephesine sevkedilerek orada bitaraf 
bir memleketin ve mesela Holanda 
veya Belçikanın topraklarını çiğni
yerek taarru:r.a geçecektir, yahut 
Balkanlara inecektir. 

Almanya garp cephesinde taarru
za geçebilmek için evveHi arkasını 
jktısadcn garanti etmek ihtiyacında
dır. Çünkü garpta başhyacak harp 
uzun sürecektir ve bu uzun harbe 

dayanabilmek için iktısaden kuvvet
li olmağa ihtiyaç vardır. Bugünkii 
şartlar içinde Almanyanın böyle u
zun bir harbi göze alması mantıki de
ğildir. 

* Cihan Harbinde Macaristan, Yu· 
goslavya ve Romanya Alman

.ranın elinde idi. Bulgaristan \'e Tür. 
kiye, müttefik sıfatile, Almanya ta
rafından istismar ediliyordu. Polon-

Cenupta Sovyetlerin Salczigi'yi iş
gal ettikleri bildirilmektedir. Bu nok 
ta Rumen - J ... eh hududuna yakın
dır. 

Hali hazırda Rumen ve Sovyet ma
kamları hudut meseleleri üzerinde 
konuşmaktadırlar. Alınan haberlere 
göre Sovyet askerleri hiç bir vcrde 
mukavemet görmemekte ve r..;h aı:. 
kerleri tarafından dostça karşılan
maktadırlar. 

Sovyet askerlerinin Çek lejyonla
rından birkaç bin kişiyi esir aldıkla
rı söyleniyorsa da bu haberin mahi
yeti anlaşılmamıştır. 

Moskovadan verilen malUmata gö_ 
re Ukrayna ve Beyazrusyadaki bü
yük çiftliklerin çiftçiler arasında 

taksimine başlanılmıştır. 

Leh Donanması 

t<us donanması Lehistan tahtelba
hirlcrinin kaçmamaları için Baltık 
denizinde tertibat almıştır. Estonya
nın Moskovadaki sefiri de bugün 
Molotof ile göriişerek TnlJine iltica 
eden Leh tnhtelbahiri hakkında :ma
lumat vermiştir. 

Litvanyanın merkezi hükl'ımeti 
Kaunas'dan verilen malümata göre 
Sovyet askerlerinin Vilnoyu işgal et
m.iş olmalarına rağmen Litvanya hii
kumeti bu §ehrin kendisine veril
mesi için teşebbüslerde bulunacak-

( Sonu Sa. 6 Sii. ı ) 

Bugünkü 
Vaziyet 

yanın bugiin Almanlar tarafından İŞ· Avrupadnki siynst ve askeri hııre· 
gal edilmiş bulunan kısmı bütiin ketlerc dair gC'lcn haberlere göre, ka-
harp müddetince Almanların elinde rlc toplu bir fikir verebilmek ,.e h!'ı-
kaldı. Yani Cihan Harbindeki Al- dlsclerin kolaylıkln takip edilcbilme-
manya iktısadi noksan !arını tamam. sini temln etmek için herglln birinci 
lamak için geniş bir sahaya sahipti. sayfamızdn vermekte olduğumuz 

Bugün iktısadi ablokndan k~tulmak "Bugünktl vaziyet,, başlıklı yazımı?.ı 
için şu veya bu sekilde istismar .e ~ bııf{Ondcn itibaren ilçiincü say!ıımızn 

,_ • .. 
1 ·~Junuyoruz. Karllerimlz., bun-

mek istediği memleketler o vaJm • ...liıl~ı.."<J ·,bu hulfısayı hcrgiln üçüncü 
Almanya için çalışıyorla~ ;ı lacaklardır. 

($onu Sa: 'J.. 
,~ 

, muhtemel istikametini göıteren haritc :sinin eseri idi. Hesaba katılmıyan 

Polonyahlar Bundan 
Sonra Müttefiklerile 
Birljkte Harp Edecek 

bir şey varsa, Almanyanın zuhim 
ve haksızlığa kar§ı kıyam edeceği i-
di. Hiç bir kimse 82 milyon nüfuslu 
Almanyanın yaşadığını, yaşayacağı -
nı ve haklarını kurtaracağını tahmin 
etmemişti. Fakat Almanlar bunun 
böyle olduğunu gösterdiler. 

Lehistan muhtelif milletlerden 
teıkil edildi 

Lehistan eski Avusturya gibi bir 
çok milletlerin bir araya getirilmesi
le teşkil edildi ve bu yüzden Alman
yaya ait bir çok yerler anavatandan 
ayrıldı. Hiç bir memleket böyle bir 
muameleye tahammül edemezdi. İn
giltere, Fransa veya Amerika gibi 
memleketlerin biri de böyle bir mu
ameleyi hoş göremezdi. Biz de Le _ 
histana karşı defaatle makul teklifler 
de bulunduk. Ona Danzigin iadesi 
şartı ile Baltık denizine varmak im
kanını verdik. Hatta Alman mille· 

Londra, 19 (Hususi) - Bu
raya gelen haberlere göre, Bo
hemya ve Slovakyada yeni bir 
tedhiş dalgası ortalığı silip sü
pürmektedir. 

Şark Cephesinde 

Leh Mareşali 
Smigli • Ridz 
Romanyada 
IA>ndra, 19 (Hususi) - Po

lonya hükumeti erkanı Çerno
viçte hususi eYlerde ikamet et
mektedirler. Ru suretle IA>his
tan dahilinde bir Leh hiikumeti 
kalmamıştır. Alman makarnatı 
da harbin bittiğini ilan etmişlerdir. 

Buna rağmen Lehistan dahilinde iki 
üç cephede muharebeye devam olun
maktadır. 

Bug nehri üzerinde ve cen•ıbu 
şarkide Ruş nehri üzerindeki mukR· 
vemet bilhassa kayde değer görül -
mektedir. Varşovanın garbinde de 
Almanlarla Lehliler arasında şiddet· 
li muharebeler vuku bulduğu bilıii -
rilmektedir. 

Varşova belediye reisi bugün rad
yoda verdiği bir nutukta Alman 
bombardımanlarının şehri baştan ba
şa harap ettiğini, Pilsudskiye ait sa
rayın, parlamento binasının ve bun
lara mümasil bir çok tarihi binaların 
tahrip edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Lehistanın Fransa sefiri, bugün • 
kü beyanatında bundan sonra Lehis
tan kuvvetlerinin İngiltere ve Fran
sa ile birlikte harbe devam edecek -
!erini söylemiştir. 

Smigli • Ridz Romanyada 

Çernoviç'ten verilen bir haberde 
Mareşal Smigli - Ridz'in dün sabah 

(Sonu Sa: 6, Sü: 3) 

1 
Garp Cephesinde 

Almanların 

Taarruzu 

Durduruldu 

Skoda fabrikası amele!'<İnin bir 
kıyamı üzerine Gestapo, bu amele • 
den yüzlercesini tevkif etmiştir. 

Bunlar derhal idam edilmişlerdir. 

İdam edilenlerin ailelerinin matem 
tutmaları menedilmiştir. İdam cezn. 
)arının amelenin s-ıkarmı olduğu 

karga alıkların son derece şiddetle 

tenkil edilmiş olduğu Brnide icra o· 
lunduğu tahmin edilmektedir. 

Eski başvekil Rudolf Seran, te\'. 
ki( edilmiştir. 

Paris, 19 (Hususi) _ En son tine karşı bütün mesuliyet1 üzerimE' 
Fransız tebliğine göre Bilisin alarak ve mahaza harp facialarına 
şarkından Yuku bulan bazı .ı\1- karşı gelmek için geçen b:ıharda bu 
mv taarruzları bertaraf edil- teklifleri tekrar ederek Danzigin ia
mif ve hava faaliyeti de vuku dcsini ve şarki Prusya ile irtibatı te· 
bulmustur. sis etmek için yol verilmesini iste • 

dim. Buna mukabil haksız olan hu . 

Slovakyada Slovak memurlarına 
yapılan tevkifat hakkında, haber \·e
rilmeden bir çok idamlar icra edil -
miştir. Yalnız Slidzilina m:ıkamatı • 
na Gestaponun Alman ordusuna kar
şı yaıulacak her tiirJü hareketi men 
için icaheden tedbirleri ittihaz et • 
miş olduğu bildirilmiştir. Muhtcli:f 
ınenbalardnn teyit cdildi{_.;nc ~füc 
" ihtiyaten" :yapılan idamlar, kütle 
halinde icra edilmiş oldu!:rundan hal· 

Almanlar tarafından yapılan bu dudu da garanti etmeyi vaat ettim. 
küçük taarruzlar Alman askerlerini Üstelik Polonya ile birlikte Slo\'ak. 
bu sahada biiyük bir rnukRbil hare. yaya da teminat verecek idik. Fakat 
kete hazırlamayı istihdaf ettiği anla· (Sonu Sa: 6. Sü: 4) 
şılıyor. İki taraf arasında topçu dü • CSonu Sa: 6, Sü: G) 

ellosun da vukubulmuşsa da faikiyct 
Fransızlarda kalmış ve Almanlar 
Sarbruck'u kurtarmak için uğra;:tık
larını göstermişlerdir. 

Binlerce amele Zigfrit hattının 
tahkimatını itmam etmek üzere gece 
gündüz çalı~maktadırlar. 

Yarı Resmi Tebliğ 

Y'arı resmi tebliğde kaydedildii?i
ne göre Fransız erkanıharbiyesi Al
man kuvvetlerinin faaliyetine bü
yük bir ehemmiyet atfetmemekte
dir. Çünkü düşman topçusu tarafın
dan mütemadiyen bombardıman e
dilen Fransız kıtaları, işgal ettikleri 
mevzileri iyice tahkim etmiş bulun
makta idiler. Bu taarruz esasen bir 
baskın şeklinde yaptlmıştır. Yarı res 
mi tebliğde garp cephesindeki faali
yetin şimdiye kadar bazı hrıberlerin 
hiliıfına olarak sansasyonel bir mahi. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

EN SON DAKiKA 
Roma, 19 (Hususi) - Lendradan gelen haberlere göre Mister 

Chamberlain yarın Avam Kamarasında, Rusyanın müdahalesi hak
kında söyleyeceği nutukta, İngilterenin Rusyaya harp ilan etmeye
ceğini bildirecektir. 

Londra, 19 (Hususi) - Her Hitlerin nutku dolayısile Londra ma
hafili bilhassa iki noktaya işaret etmektedir. Birincisi Alman emel
lerinin mahdut olduğuna dair Her Hitler tarafından söylenen söz
lerdir. Londra mahafili bu münasebetle Her Hitlerin şimdiye kadar 
buna benzer birçok sözler söylediğini, fakat birini de tutmadığı için 
bu sözüne de inanılmıyacağını söylüyorlar. 

İkinci nokta Hitlerin, ik.tısadi harp dolnyısiyle söylediği sözlerdir. 
H~r .Hitler. İngilterenin çoluk çocuğu aç bırakmak istedığini iddia et
~ış~ır. İngıltere mahafili bu münasebetle Her Hitlerin "Almanyada 
k~fı dere:ede gı?~. stokları vardır. Ve bu yüzden Almanya sıkıntı çek
rnıyecektır., dedıgıni hatırlatmakta ve Almanyanın daha şimdiden 
harp sıkıntısına uğramış oldu~una işaret etmektedir. 

Tan. maklneslndekJ husust tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da· 
klka gelen haberleri verecektir. Haber olmadıkı gOn bu kısım bos kalacaktır 



2 

PENCEREMDEN 

en·z Harpleri 
Yazan: M. Turhan TAN 

Y üzlerce harp hikayesi okumuş 

ve okutmuş eski bir nıualliıu 

ve muharrir bulunmaklığımn rnğ • 
men deniz hnrplc~inc tenlluk cdcıı 
~ azı1nrı henilz tUylerim ürpermeden 
okul amam. ÇiinkH deniz hizzat hir 
tehlike teşkil ederken onun üstfüıde 
muharebeye giri~mek, çıkılır ~eri ol" 
nııyan derin bir çukur içinde yıldmnı 
yağmuruna tutulmnğa benzer. 

Dana bu vaziyeti bUtlin fccaatilc 
hissettiren hailelerden biri 28 tem -
muz 1499 da cereyan eden birinci Le
ımnto harbidir ki Osmanlı ve Vcnc
dik dontmınaları arasında ve Say. 
paııza adasi öuilnde vukua gelmisti. 
Osmanlı donanmasına Dan1tpasa. 
Remal reis, Burak rcb kumanda c
di~ orlardı. Düşman filosu da amiral 
Lorcdano ile Grimaniııiıı idaresi al
trnda idi. 

İki donnnnıanın kar43ıln'jmalnr1 sı
rasında Burak reisin gcınısı Tiirk 
filosundan ayrılıp ileri doğru atıl

mıştı. Vcnedik filosunun pi~tar ku -
mandanı Alban Armen~o, o gemiyi 
Kemal reisin baştardnsı sanarak iize
rine yiirüdü, amiral Lore Dano de 

ayni zehaba kapıldığından harp ni -
zammı bozdu. Alhnn Anncnyoyu 
taklit ederek Burak reis gemisine 
saldırdı. İki kiiçiik gemi de bunlnrın 
ardına takılarak Tiirk gemisine hü -
cunı etti. 

O devrin en ileri gelen denizcile. 
rinden bulunan Burak reis, sağdan 

ve soldan sarılmak istendiğini görün
ce ilkin küçük gemileri bertara( et -
mck i tcdi. birer yaylım atesi ile her 
iki küçüğü kısa bir lilhzada • batırdı. 
sonra toplarını büyiik gemilere çe -
virmcğe hazırlandı. Fakat bu sırada 
Albnn Armenyonun gemisi sağıt:n, 
Lorc Danonunki soldan ~·anasarak 

kendi gemisine rampa etmislerdi, 
cengelleri takıp boğaz boğaza döviis-
mek imkanını hazırlamışlardı. • 

Burak reis, hu vaziyetten doğa -
cak akıbeti çarçabuk kanadı. iki 
dü ınan gemisindeki silahlı asker. 
kendi gemisindeki askerin belki d(irt 
ıni<:liydi. Bu sayı farkını Türk yüre
ğindeki ve Türk bileğindeki kuvvet
le tclfıfi etmek miimkiin olsa bile 
dih üş sırasında ha ka düsman aemi-. "' 
lerinin de - riizgarın Tiirk filosu a-
leyhine olarak esmesinden istifade 
ederek - yardıma ko~maları muJ1tc
meldi. Onun için mertçe veya tam 
Tiirkçe bir karar ldı, sağına ve so. 
1unn sanlan Vcncdik gemilerine a
teş verdi. 

Deş on dakika sonra her üc gemi 
alev alev yanıyor, galip ve mağlüp 
hcJli olmaksızm binlerce can - Burak 
reis, l{ara Hasan reis gibi kahraman· 
larla, Lore Danyo ve Armenvo ~illi 
iinlü amirallerle beraber • o. ale\ Jer 
içinde eriyip gidiyordu. 

Bugüniin denizaltı gemileri. diis
man tanıyıp da fırsat bulunur bulun· 
maz fü:erlerine atıldıkları harp ' 'c ti. 
car~t gemilerinin kaptanlarını. mii _ 
rettebatını ve hatta ticaret gemile • 
rinde bulunan yolcuları - birer Bu • 

-rnk reis tnliine mahkum ctmislcr • 
dir. Şu farkla ki Burak reis, kendi 
bahtını bizzat eliyle halkcdcn ve ece· 
li alevlere sararak kendi dJle~i ile 
da,1ct eden bir kahramandı. Denizel. 
tı gemilerinin • ekseriya kurtulu~ 

imkanından uzak bir vaziyette - Cilil
me süriiklediklcri asker ve sivil in· 
sanlar ise rızaları şöy1c dursun, ha
berleri bile olmadan hayata veda et· 
mck ıztırarında kamı~ bcthahtJarc1ır. 

Fakat her iki şekilde de tahnk • 
kuk eden iifüm sahneleri tüyler iir -
pcrtecek kadar korkunçtur. Demek 
ki medeniyet, kiime halinde insanlıır 
için tabii bir ölihnU temin edecek de
recede olsun o1gunlaşmamı~ ve hin -
terce insana ale,·i kefen, denizi me
zar ~·apmak zevki yirminci asır mu
hariplerinin damarlarından hcnii:ı: 

ayrılmamıştır. 

Zavallı medeniyet?.: 

9 Kişi Yaraland ı 

Jzrnir - Karşıyakanın Örnekkö. 
yii civarında, İzmir belediyesine ka -
yıtlı 199 numaralı kamyon ile Berga
ma belediyesine yazılı 68 numaral1 
kaptıkaçtı çarpışmıştır. Ali, Hüseyin, 
Hasan, Refet, Arif, Mustafa, Tahsin, 
Safvet ve Hüseyin isimli yolcular 
yaralanmıştır. Soförler tutulmuştur. 

TAN 20. 9. 939 

Ingiltere Harbi 
Kazanacaktır 

Dün Gelen Bir lngiliz Albayı, İngiliz Genel 

Kurmayının iş i Sükunetle Takip Ettiğini Söyledi 
( 

Semplon ekspresi dün mutat ı;;aatinde gelmiştir. f ngilten~
nin Şark orduları kumandanlarından albay Harington ile bir 
müddettenberi Londrada bulunan Erzincan mebusu Ferit, 
lngilterede stajlarmı yapan 4 subayımız dün gelen yolcular 
meyanında idi.· 

Albay Harington harp vazi ı-
ycti hakkında mutaıeasını so- T k of· t 
ran gazetecilere demiştir ki: opra IS en 
-.HarP..mu~akk?k surette İngil- Afyon Çalmıclar 

tere ıle muttefıklerınin nihai zaferi :S 
ile neticelenecektir. İngiliz erkanı 
harbiyesi büylık bir sükunet icinde 
vaziyetin inkişafını ıakip etm~kte. 
dir. Yaz mezuniyetimi istimal etmek 
üzere Londraya gitmiştim. Şiındi 
dogruca Filistindeki vazifemin bası-
na gidiyorum . ., • 

Almanyadan gelen yolcuların an· 
!attıklarına göre Almanyada mektep. 
ler kapatılmış, biraz k<ıbaca ve göste
rişli çocukların hepsi askere alınmış

Beş M-..htekir 
Vilayete Verildi 
Yeni Kanunda ihtikarın Cezası 

Hususi Mahkemeler Olacak, 

En Az 500 Lira 

Teşkil Edilecek 
İhtikar yaptıklarından dolayı Ticaret Odası tarafından 

haklarında tahkikat yapılan beş tüccara ait evrak vilayete 
verilmiştir. Bunların isimleri ve tarzı hareketleri şimdilik 
memlekete olan fenalıklarının tesbiti için hükumete bildirile
cek ve isimleri ilan edilecektir. 

Bükreş Elçimiz rıhtımda 
muharririmizle konuşuyor 

Bükreı Elçimiz Dün 

Romanyadan Geldi 

Ve Ankaraya Gitti 

imar İşine 
Devam Ediliyor 
Harici ve dahili vaziyet fcvkal;1de 

bir mahiyet almış olmasına rağmen 
Belediye. karşılığı bütçeye konul

Bükreş Elçimiz Hamdullah S:.ıphi muş olmasından dolayı şehirdeki i
Tanrıöver dün Romanya vapuriyle mar faaliyetine devam edecektir. Bu 
şehrimize gelmiştir. Ltarıbul Roman cümleden olarak bu sene inşa edile
ya konsolosu elçimizi karşılamıştır. cek olan Belediye sarayının yerine a-

Hamdullah Euphi dün akşam Anka it istimlak muamelesi tekemmül et
raya hareket etmiştir. I<-:lçimiz hüku., tirilerek menafii umumiye kararı 
metle temaslarda bu!umıcak ve iki, Dahiliye Vekaletine gönderi.lmiştir. 

gün sonra vazifesine avde+ edecek- ' Karar tasdik edilir edilmez Sultan-
tır. 

Toprak Ofisi afyon amba-rındnn 

bir müddet evvel 500 kilo afyon ça. 
lınmıştı. Ofis müdürlüğu vaziyeti 
anlar anlamaz derhal polise haber 
vermiş ve tahkikata haslanmıs, polis 
tahkikatını bitirmiş ve dün dördü 
memur olmak üzere on bir kişiyi 
müddeiumumiliğe v~mniştir. Memur
lar ofisin anbar katibi Faik, postacısı 
Talat, işçi Nusret, d0po muhafızı Fr..h 
ridir. Miiddeiumumilik tahkikatını 

yapmış ve suçluları dördüncü sorgu 
hakimliğine vermiştır. Hakim Faik-, 
Talat ve Nusreti tevkıf etmiş, Fahri. 
yi serbest bırakmıştır. Toprak Ofisi 
vaziyetten haberdar olur olmaz pos
tac. Talat tagayyüp etmiştir. Polis 
Talii.tı Bcyazıtta bir gazinoda yakala· 
mı~tır. Talat afyonları muhtelit za. 
manJarda sattığını soylemiııtir. Polis 
afyonları satın aldıkları iddia edilen 
adamları yakalamış, fakat hepsi de 
Talatı ve arkadaşlarını .şahsen bile 
tanımadıklarını söy!ı:?nıisler, yalnız 

evinde 800 gram afyon bulunan A. 
dem isminde birisi: 

--ı Yeni ihtikarla mi.icadele kanunu 
J meclisten çıktıktan sonra, bu husus. 
taki faaliyet daha geniş takip edile
bilecektir. Bu kanunla vilayet ma
kamlarına geniş salahiyet verilmek. 
tedir. Vilayet, kanunun hükümlerine 
istinat ederek herhangi bir tüccaıın 
ticari faaliyeti, piyasaya çıkardığı em 
tianın fiyatı, kazancı vesair hususlar 
hakkında tahkikat yaparak bunları 
tecziye ettirebilecektir. Mücrim tüc
carlara verilecek cezalar, yine mah
keme karariyle tesbit edilecektir. Bu 
hususa taalluk edecek· iptidai tahki
kat, Ticaret Odasiyle, kanunun hü~ 
kümlerine tevfikan vilayette kurula
cak bir komisyon tarafınclı:.ın tekem. 
mül ettirilecektir. Tahkikat evrakı 
üzerine hüküm verecek mahkemeler 
de sureti mahsusada teşekkül etmiş, 

muhakeme safahatını kısa bir zaman 
da intaç edecek, eski ihtısas mahke
meleri mahiyetinde olacaktır. Muh
tekirlere verilecek asgari ceza 500 
liradan başlıyacaktır. Muhtekir bu 
cürmü tekrar ederse ayni kanunun 
müeyyidelerine istinat edilerek bü
tün emlaki müsadere edilebilecektır. 

•. 
tır. Kendisiyle görü~en bir muharrJ- ahmctte istimlak işlerine başlana-Hava hücumundan korkulduğun. 

dan bütün Alman ~ehirleri gec~lcri 

zifiri karanlık içinde bulunmaktadır. 
Harpte ölen asker>lcrın aileler!nin 
kollarına taktıkları matem işareti o
lnn siyah bandlar sö!{ıilmüş, bunun 
yasak olduğu ilan edılmi~tir. Memle
kette petrol buhranı olduğundan bü
tün hususi ve taksi otoınobillPri ile 
otobüsler çalışmaktan menedi1ınişlir. 

Londra ve Pariste vaziyet 

el 

- Ben bu afyonu 'ralattan aldım. 
Demıştır. 

Ayni trenle Londradan Paris ve 
Milano yoluyla şehrimi.le dönen bir 
vatandaşımJZın söylediğine göre; hı. 
gilterede askere alınanların ı:ı i~leri 
hocalatrnrn veya •)ğu1Tarının )ferıne 

dükkanlarında ve işlerinde çalı~ıyor
lar. Bütün ingilterede hummalı bir 
faaliyet vardır. İşçiler gec-elcri bile 
çalışmaktadırlar. Manş denizinden 
geçerek Fransaya yotcu taşıyan Ya. 
purlarm her birinde dört ,rnptan ge
minin dört tarafından denizi gözle
metkedirler. İngilteredeki Amerika
lılar memleke1.lerine dönmektedirler. 
Fransadaki çalışmalar geceli gündüz
lü devam ediyor. Mütemadiyen as
ker taşınıyor. Trenlerle sevkiyat o 
kadar fazla ki her ic:tasyonda bir iki 
saat beklemek mecburiyetinde ka. 
lınmaktadır. Pariste bütün fabrika. 
lar, mağazalar, resmi daireler tama· 
men kadınların idaı·esindedir. So. 
kaklprda bile askerden başka erkek 
görülmemektedir. Di.itün Fransızlar 
sükun ve itidal içinde vazife gfrri.i· 
yorlar. Pariste kalmış bazı Türk.ai.· 
leler de yurda dönmıişlerdir. Türk o
larak yalnız tahsilde bulunan genç. 
ler vardır. Bunların bir kısmı da bu 

Talat poliste itiraf ettiği halde dün 
müddciumumilikte ve sorgu hak.im-
1iginde herşeyi inkfır etmi.?tir. Sorgu 
hakimi bugün de tahkıkata devam e. 
decektir. 

hafta döneceklerdir. 

Rumen Yahudileri 
Romanya vapuru ile Romany:mın 

zengin Yahudilerinden beş altı aile 
Filistine gitmektedirler. Bu ailelerin 
verdigi malumata gore Polonyalıla. 
rın kahramanca mutlafaaları bütün 
Romanya halkı üzerinde tesirden ha. 
li kalmamıştır. Polonyalı mültecile
rin Romen hudutlarına kadar uzanan 
kafileleri o kadar kesıftir ki miktarı 
4 - 5 milyon tahmin edilmektedir. 
Alman tayyareleri bu halk kufileleri .. 
ni takip ederek mül.?madiyen bom-

• balamaktadırlar. 

Almanların imha hareketi gi.inler~ 
ce devam etmiştir. Romımy:ı - Po
lonya hududu kapanmış olma:;ına 

ro o-men mülteciler Romanyaya gire. 
I:> 

bilmektedir. Bütlin Romanya sefer-
ber bir vaziyettedir. 

0--

Burdur Valisi Gitti 
Terfian Burdur valiliğine tayin e

dilen eski İstanbul emniyet müdürü 
Sadri Aka dün yeni vazifesine başla
mak üzere Burdura hareket etmiştir. 

Sadri Akaya yeni vazifesinde de 
muvaffakıyet temenni ederiz. 

MAHKEMELERDE: 

Bir Bina içinde Posta 

Ue Mektuplaşma 
Hukuk mahkemelerinin tapu dai. 

resinin alt katında faaliyet'? geçmele. 
ri ortaya yepyeni hukuki bir hadise 
çıkarmıştır. Hukuk mahkemeleri gay 
rimenkul davalarına bakarlarken 
bunların vaziyetlerini µo::.ta ile tapu 
dairesinden sormıya kanunen mec
bur idiler. Dün ikinci hukuk ınahke-
mesinde bir davaya bakılmıştır. Ba
vacı .. {tapu dairesi d:.ıvaya bakılan 

mahkemer-ıin hemen üstünde bulun
duğu için) mahkemenin "posta para. 
sı verilecektir., şeklindeki eski kara
rına uymıya lüzum görmemiş ve pos
ta parasını vermemişti. Mahkeme bu 
para yatırılmadığı için da'< ayı talik 

etmiştir. 
Davacı dün posta parasını mahke. 

me veznesine yatırmıştır. Mahkeme 
tezkeresini yazacak, bu tezkere tapu 
dairesinden Yenipostane binasına gö 
türülüp postaya verilecek, ve oradan 
posta ile tapu dairesine götürülecek, 
cevabı alınacak, ayni şekilci~ ve pos
ta kanaliyle bir devir daha yaptık.
tan sonra tekrar tapu d:ıiresine gö. 
türülüp ait olduğu mahkemeye veri
lecektir. 

Alakadarlar bu vaziyetin kanuna 
uyup uymıyacağını telkik ediyorlar. 

Yeni Mahkemeler 
işe Başladılar 

Yeni teşekkül eden münferit ve 
müçtemi hakimli mahkemeler icin 
on beş günlük bir hazırlanma devri 
kabul edilmişti. Mahkemeler daha 
evvel hazırlandıkları için bugünden 
itibaren 24 mahkeme birden çahşmı
ya başlıyacaktır. Yalnız ikinci ağır. 
ceza mahkemesinin reisi Remzi he
nüz tstanbula gelmediği için bu mah 
keme bugün faaliyete geçmiyecek.tir. 

rimize Tanrıöver: caktır. 

"- Müşterek düşüncemizde:ı baş. İmar hareketlerinden biri de yol 
ka söylenecek bir şey yoktur. Anka- faaliyetidir. Münakasava konulan 
raya gidiyorum. İki gün sonra t~krar yollara talip çıkmamakla beraber 
Bükreşe döneceğim. Romanya ve yine yol insaatına devam edilecek
Polonya vaziyeti hakkında sizde ne tir. Pazarlık suretile veyahut Bel~
malumat varsa bende de ancak o ka- diye vasıtasile yapılacak olan yolla-
darı vardır . ., Demiştir. rın başında Eminönü meydanı ile 

o Yl'iksekkaldırım gelmektedir. Bele
SPOR: 

Tan Kupası Maçı 

diye Yüksekkaldırımı, nakil vasıta
larının gelip gitmesine müsait olabi
lecek bir şekle ifrağ etmek tasavvu. 
rundadır. Bu hususta tetkikat yaptl-

Bu'1afta Fenerbahçe stadında iki maktadır. Bu mümkün olmadığı tak
ezeli rakip olan Fenerbahçe - Ga- ditde nek az kısmı merdivenli ola
H.ua5aray klupıerı ğ.1Zeıt:mız La~a- cak ve basamalf!arııı araS"ı aa mu.uı.-
fından ortaya kl'>nan "TAN Kupa- yik parke olacaktır. 
sı,, maçlarının ikinci karş1bşmas1m Belediyenin imar faaliyetinden bir 
yapacaklardır. kısmı da yeniden yapılacak Beyoğlu 

İki kli.ip idare heyefleri iki kHip ha~tanec;ile stadyom ve tiyatro inşa. 
gençliği arasındaki samimiyeti tak- atıdır. Hastaneye ait sartname de Pa
\·iye için bazı kararlar verıni§lerdir. 
Pazar günü öğle yem~ği.ni berahC'r 
yiyecekler ve maçtan sonra da yine 
beraber eğlenecek lerd ir. 

Bu mühim müsabakayı h<>r iki ta. 
rafın muvafakatiyle Şazı Tezcan itla 
re edecektir. Ve ::ıyund:ı i.iç oyuncu 
değiştirmeyi iki taraf kabul etmiş
tir. 

Birinci Küme Ligi 
Dirinci kilme kliıp murııhhıı~ları bu :ık

şam bölge merkezinde toplanarak lig mac;
lı:ırı fikstürünü tanzim edecekler "·e sa
hn 1arn taksimat yapılncaktır. Sahnsız 
kliiplcrin saha sahibi klilp stadlarında oy
myacnklar1 oyunların te~biti her sene ol
dugu gibi ağlebi ihtimal bu sene de ınti
nakıışalrıra sebep olncaktır. Birinci künıc 
Fencrbahçc, Galatnsarny, Deşiktaş. Vef:ı, 
Beykoz, İstanbulspor, Kasıınpasn, Stileyma 
niye, llilfıl kli.iplerindcn teşckkill etmc1

{· 

tcrlir. 
İstanbul bölae!1i, stııdlnrla olan mukave

lesini geçen seneki ş:ırtıar dahilinde tecdit 
etmiştir. Taksim. Şeref stadlarınd:ı iicer, 
1-'enerbahçe stadmda her hafta iki maç ya

pılaC':ıktır. 

----o----
POLiSTE: 

Üç Otomobil Kazası 
Soför Sadrinin idaresindeki 3017 

numaralı otomobil Fenerde Mürsel
paşa caddesinden geçerken o civarcl:ı 
oturan Mazalta ismindckı kadtna 
çarparak muhtelif yerlerinden yqra
lamıştır. 

Sürücü Kadrinin idare ettiği 2626 
numaralı yük arabas1 ile ~oför Hay~ 
rinin 311 O numaralı otomobili anı

sında Sirkecide bir çarpışma olmı.ı§
tur. Araba içindeki hamal Mehmet 
başından ağırca yaralanmıstır. 

Mu:ııafferin idaresindeki taksi oto
mobili Edirnekapıdan Fatihe doğru 
giderken tramvay direr' • ' ,.arp9.l·ak 
parçalanmıştır. Nüfm:c .ı 1iat ol. 
mamıştır. 

Arkadaıını Yaraladı 

riste mimar Valter tarafından hazır-
lanmaktadır. Stadyomun şar .. ıame 
ve detrı:v planları ise burada mimar
larımız. tarafından hazırlanmakta-
dır. 

Tiyatro bina~ının insnatı bu sene 
mi.imkiin olmadığı takdirde gerek 
Şehir Tiyatrosu, gerek Komedi buse. 
ne de eski yerlerinde temsillere de
wım edeceklerdir. 

Eski Galatasaray kaı·akolunun ve 
yanındaki binaların yıktırılarak bu
rada modern bir meydan vücude ge
tirilmesi de imar harE>ketleri arasın
da bulunmaktndır. Siimerb::mka ait 
olan V<' maili inhidam bir halde bu
lunan Galatasaray karakolu için 81 
bin lira gibi fahiş bir para ist0nil
m~ktedir. Halbuki yine bu miktara 
yakın bir para da karakolun yanıba
sındaki dükkanların istim lak ine sar
fcdileceğinden karakol binası için bir 
para avırmak imkfını kalmamakta
dır. Bunun icin Beledive Maarif Ve
kaletine müracaat ederek Galahısa
rav lisesinin tnuhite yakı~acak bir 
sekle snkulması irin karakol binası
nın Vc>kalet tarafından istimlak et
tirilerek vıktırılmasını ve verine hi
mı vantırrlrnamasını istf'mistir. Ma
arif Vr>ki1i Hasan Ali 'Vilcel hu fikri 
esas itibarile kabul etıniş bulunmak
tadır. 

----,o----
Belediveler Bankası Umum1 

Heyeti Toplandı 
Ankar3, rn <A.A.l - Belediyeler 

Bankası senelik umumi hevet top
lantısını Bankanın .umumi merkez 
binasında yapmı~tır. 

Umumi heyet. bankanın bu altın
cı hesap devresine ait idare meclisi 
ve rnürakıplar raporlarile hilanC'o ve 
kilr ve zarar hesaplarını tetkik ve tas
dik ile idare meclisini ibra etmiştir. 

Ticaret Odasındaki mesai 
Ticaret Odasında toplanmakta olan 

ihtikar yapanları tetkik heyeti mesa
isini tevsi etmiştir. Heyet azalan 

ffillfllfYAp~ ri~~i\rysp1r;;;tşr_ 
kayetleri mahalllnde tetkik etmekte
dirler. Ticaret Odası, tliccar ve tica. 
retle alakadar olanlardan baska hal
kımızın dahi ihtikar hareketi gördük 
leri işlerden odayı veya heyeti haher
dar etmelerini ve şikayetleri olanla
rın hemen bu heyete müracaa: et
melerini tavsiye etmektedır. 

Taahhütlerini yapmıyanlar 
cezalandırılacak 

Bazı ihracat tacirlerinb dış mem
leketler için aldıkları siparişleri gön
dermedikleri alakadar makamlara si
kayet edilmiştir. Dış memleketlere 
satılan malları göndermiyen firma
lar hakkında yapılan tahkikatta bu 
firmaların siyasi vaziyetten istif:ıde 
ederek satmayı kabul eyledikleri 
malları göndermedikleri anlaşılmış. 
tır. Memleketin ekonomik itibarını 
sarsan bu gibl hareketleri yapanlar 
hakkında hükumetçe kanuni mua
mele yapılacaktır. 

Bursada ihtikarla mücadele 

Bursa, (TAN) - Belediye tarafın
dan yapılan sıkı kontrol neticesinde, 
zaruri ihtiyaç maddeleri piyasası ta. 
bii seyrini almıştır. 

Bir kaç fırının son günlerde esmer 
ve hamur ekmek çıkardığ~örülmüş, 
bu ekmekler müsadere olunmuş ve 
fırın sahipleri hakkında kanuni taki
bata başlanılmıştır. 

TA K V I M ve H A VA 

20 Eylul 1939 
Ç A RŞ AMBA 

9 uncu ay 
Arabt 1358 
Şaban: 6 

GUn: 30 

Günes: 5.45 - Oğle: 

İkindi: 15.36 - Akşnm: 
Yatsı: 19.46 - İmsak: 

Hı:ı:.ır: 133 
Rum1 13ı;ı; 

Eylı'.11: 7 
12.07 
18.12 
4.04 

Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malitmata göre, yurtta hava cenubu 
şarki Anadolu bölgesi ile Egenin cenup 
sah!Ilcrinde açık, Marmara havzasında 
çok bulutlu. diğer yerlerde bulutlu geçmiş, 
rüzgfırlar orta ve cenubu şarki Amıdolu,la 
şimali, diğer bölgelerde garbi istikamet
ten orta kuvvette esmiştir. 

Harç Tarifesi Kanunu 
Ankara, 19 (TAN) - Adliye Ve

kaleti harç tarifesi kanununu tadil 
eden yeni bir kanun layihası hazır-

lamaktadır. 

Adanada Bira Yoli 
Adana - Günlcrdcnberi burada 

bir damla bile bira bulunamamak • 
tadır. 

Galatada Rus Manastırında oturan 
Dursun ile arkadaşı Ali Asgar ara
sında kadın yüzünden çıkan bir kav
gada Dursun Ali Asgari sustalı ile 
muhtelif yerlerinden ağırca yarala
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, suçl'tl yaknlanmıştır. 

Ticaret VP.kili Rahatsız 
Ankara, 19 <TAN) - Ticaret V~

kili Cezmi Ercin rahatsız olduğu icin 
buıziin mnkamma j.!elememistir. 

fstanbuldan !?elen bazı maruf dok. 
tarlarımız kendisine h ir konsültas
yon yapmışlardır. 

DUn istanbulda hava bulutlu geçmlı:. 
rüzgAr cenubu garbiden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava t .,_ 

vıkı 1013.0 miJlb<ır idi ~Uhıınet en yu k 
27 .5 ve en diisilk 15.2 sııntlgrat oı.11· t 

kaydedilmiştir. 
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Bugünkü Sovyet 
DONANMASI 

R usyanın son yıllarda deniz 
kuvvetlerine fazla bir e

hemmiyet verdiği görülmektedir. 
Halen tezgahla,rında inşa edilmek
te olan hattı harp gemileri, kru
vazörler, hafif kruvazörler, muh.. 
ripler, torpidobotlar, depizaltıiar 

ve bazı muavin gemiler vardır. 

Bu inşaatın mühim bir kısmı 940 
senesi başlannda diğer kısmı 41, 
42 senesinin ortalarında bitecek 
ve donanmaya iltihak edecekler-
dir. ~ 

Hattı Harp Gemisi 

Halen Rusyada mevcut değildir, 
fakat tezgahlarında ve 940 sene
sinde inşaatı bitecek 35000 tonluk 
T retij international hattı harp ge
misi vardır. Topları 40.6 santi
metrelik ve sürati 30 mildir. Ve 
adetleri üç olacaktır. Diğer ikisi 
plan halindedir ve 40,000 tonluk 
v e süratleri 32 mil olacaktı.r 

Muharebe Kruvazörleri 
Halen donanmasının üç muha

rebe kruvazörü vardır. Bunlar 911 
de inşa edilmiş ve 31, 33 senele
rinde tadil edilmiş ve en son si
lahlarla takviye ve teçhiz edilmiş
lerdir. 

Onlar da: Ort. R.evolutia (Bal
tık denizinde) 2350 tonluktur. 
Sürati 23 mildir. 

Marat (Karadenizde) 23600 
tonluktur. Sürati 24.5 mildir. Fa
ris Kaya Komuna (Karadenizde\ 
23,100 tonluktur Sürati. 24.6 mil
dir. Bu üç geminin ağır batarya.. 
sı 12 adet 30.5 santimetrelik 52 
çap tulünde toplarla, vasat batar
yası 16 adet 12 santimetrelik 5il 
çap tulünde ve hava bataryası 6 
adet 7,5 luk 8 adet makineli tü
fekten ibaret olup ! torpido ve 
2 şer tayyare taşırlar. Bu gemiler 
tam hamule ile 26,000 tondur. 
Mecmu tonajlan 69,878 tondur. 
Zırh kuşak kalınlığı vasatta 30,4 
santimetredir. Boyları 181 ve ge
nişlikleri 26.5 metredır. Güverte
zırhınm kalınlığı cephanelikler ü
zerinde 76 ve diğer laraflarda 38 
san timetredir. 

Tayyare Ge mile r i 

Halen tayyare gemisi yoktur. 
1937 de inşasına başlanan !l,000 
tonluk ve 22 deniz 10 kara tayya
resi taşıyacak olan 30 mil süratte 
Stalin tayyare gemisi inşa edil
mektedir. Ve 939 ymnda donan
maya iltihak edecektır. 

Kruvazörler 

Halen donanmasrncla 19 Hl sene
sinde inşa edilmiş ve 32 senesin
de tadil görmüş 8,000 tonluk Kra
sini - Kavkaz kruvazörü vardır. 
Bundan başka inşası bitmek üzere 
olan yine 8,000 tonluk Maksim 
Gorki kruvazörü vardır. Bunun 
inşasına 936 da başlanmıştır. Bu."1-
dan başka inşa planında 6 adet 

hazırlanıyor 

Yazan: 

H. KORUR 

daha kruvazörleri vardır. Bu kru
vazörler 8 er bin tonluk ve sürat
leri 30 - 33 mil olacaktır. 

Bu gemilerin ağır bataryası 4 
adet 18 santimetrelik 55 çap tu
lünde toplarla vasat batarya 4 a
det 10 santimetrelik, hava batar. 
yası 4 adet 3, 7 lik 4 adet makineli 
tüfekten ibarettir. 4 er torpido ve 
100 mayn bir katabot, bir tayyare 
ve 4 adet te su bomua<;ı anııa a.. 
leti olacak 18 adet su bombası ta. 
şıyacaktır. Bu gemiler en son ci
hazlarla teçhiz edilmiş kuvvetli 
silahlar olup harpte kendilerin
den beklenilen vazife çok mühim 
ve kıymetli olacaktır. 

Hafif Kruvazörler 

Halen donanmasında 6,000 ner 
tonluk dört hafü kruvazör var
dır. Bunlar da: 

Avrora Baltıkta 1900 senesinde 
inşa edilmiş ve 917 de tfıdil gör
müş 5600 tonluk bir gemidir. 
Ağır bataryası 10 adet 13 santi. 
metrelik toplarla vasat ve hava 
batarya 6 adet 7,5 luk 2 adet 4.7 
lik 4 makineli tüfekten ibaret o
lup 125 mayn taşır, sürati 18 

mildir. 
Chervonya Okrania <Karndeniz

d e) 1915 te inşa edilmiş 924 sene
sinde tadil edilmiş 6,900 tonluk 
bir gemidir. Ağır batar~rası 15 a
det 13 santimetrelik toplarla va
sat ve hava bataryası 6 adet 10 
santimetrelik. 4 ~det 7 ,5 luk 10 
makineli tüfekten ibarettir 12 
torpido ve 100 mayn alır, bir tay. 
yaresi de vardır. Bu gemi bu sını
fın en kuvvetli tipidir. Taşıdığı 
12 adet torpido harpte <'Ok büyük 
işler görecektir. Siiratinin çoklu
ğu taarruzi maks~da uygun ve el
verişlidir ve siirati 30 mildir. 

Profinteran: (Ka.radeniz<le l 6.600 
tonluktur, bu diğeri gibi :915 te 
inşa edilmi) \•e 925 tc tadil gör
miiş ayni kifayette bir gemidir. 
Avni silah kuvvetine maliktir ve 
a):ni tcchizatla techiz edilmiştir. 

Komintern (Karadenizdel 6.:100 
tonluktur. 902 de yapılm15 ve 9'l5 
te diğerleriyle beraber tadil edil. 
miştir. Ağır bataryası 10 adet 13 
santimetrelik toplarla vasat ve 
hava bataryası 6 a-:l.et 7.5 luk, 3 
adet 4.7 lik 2 adet makine1i tüfe!t
ten ibarettir. Diğerleri gibi torpi. 
dosu ve mayni yoktur. 

Torpido Kruvazörleri 

En son denize indirilen ve 936 
da tezgaha konan üç lideri vardır. 
Bunlar 2800 tonluktur ve bun
lardan maada 937 de tezgah:ı kon
muş inşa edilmekte olan $ adet 
daha lideri vardır. Halen donan. 

masında bulunan liderler şunlar
dır. 

Charrov, Minsk, Leningrad. Bu 
gemiler 2895 tonluktur 5 adet 13 
santimetrelik 2 ac!et 7.5 luk 2 a

det 2,7 lik topla 6 ader torpido 
taşırlar. Süratleri 35 - 36.5 mil
dir. Çok sağlam yapılı gemilerdir. 

Bunlardan Lenin~·ad Ebedi Şe

fimiz Atatiirkün cenaze merasimi. 
ne gelen gemidir Ayni sınıfa men 

sup ve 937 de tezgaha konan 'l'aŞ
kent 42 mil süratinde olacaktır. 

Muhripler 

Halen donanmasında 21962 
mecmu tonajda 17 ade! muhribi 

vardır. Bunlar 1914 ile 1917 ara
sında inşa edilmiş bir kısmı 1.925 

te ve bir kısmı 1928 de tadil gôr
müş gemilerdir. Süratleri 29 - 32 

mil ve 1300 er tonluk gemilerdir. 
10 santimetrelik toplsrla 9 ar 

adet torpidoları olduğu gib~ 60 a
det te mayn taşırlar. 

Torpidobotf ar 

10500 mecmu tonajda 15 adet 

torpidobotu vardır. Bunlar 700 er 

tonluk olup 30 mil sürattedirler. 

Ve en son donanmaya iltihak e. 

den gemilerdir. 
2 adet 10 santimetralik topla 2 

...det 3.7 lik 2 adet makineli tüfe
ği vardır. 3 torpido ve 40 ma)Ul 
taşırlar. 2 şer adet su bombası at
ma aletleri ve 20 şer su bombala
rı vardır. 

Denizaltıla r 

Ruslar denizüstli kuvvetlerine 
ehemmiyet verdikleri kadar de

nizaltı silahına rla ehemmiyet 

vermişlerdir. Son yapmış olduk
ları inşaat programında denizaltı 

kadrosunu 81,000 to:ırt ve adedini 
160 a ibltığ etmi~ler<lir. İnşa cde
ceğı 160 denizaltı gemi'>i 1400 ton 
ile 200 ton arasında d~ği.~ec.:ektir. 

Mayn Gemileri 

Ruslar top, torpi-1'.) si1ahına e
hemmiyet verdikl~ri kadar mayn 

silahma da mühim yerler veri
yorlar. Halen ellerinde 8 mayn 

taşıyıcı gemi olduğu gibi, mec
muu 15311 tondur. ElleriP-de şim

di en son de.nizc mdi;:-ilmiş Ma!"ti 

mayn gemisi vardır ki top cihetin
den kuvvetlidir. 4,oı>O tonluktur 
Sürati 25 mil 4 adet 13 santimet. 

relik topla 3 adet 7.5 Iuk topu var 
dır. 300 Mayn taşır ve keza 4,500 
tonluk Azaoktjabryo mayn gemisi 
50 mayn taşır. 

Bunlardan başka bir çok hücum 
botları muavin gemiler, mevcut 

olup her geçen günde donanması
na yeni, yeni kuvvetler ilave et
mektedir . 

Orta Okul Muallimleri 
Arasında Nakiller 

Kendi Arzularile 

Muallimlere Ait 

Nakillerini 

Yeni Tayin 

isteyen 

Listesi 
kulundan Avni Mutlu Ankara üçüncü or
ta okuluna, Adana ikinci orta okulundan 
Edibe Aktuğ Ankar~ üçüncü orta okulu-

RADYO 
"ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19,74 rn. 1~195 Kes. 20 Kw. 

Sl,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Çar§amba, 20. 9. 1939 Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den) - Maarif Vekaleti lise ve or
ta okul öğretmenlerinden kendi ar
zulariy le nakillerinı istiyenlerin 
mümkün olanlarının nakillerin:: yap 
mış ve alakadarlara bildirmiştir. 

Listeyi aynen bildiriyorum: 

na, Antalya lisesinden Turgut Kömürcü- 12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
oğlu İzmir ikinci erkek lisesine, Antalya 
lisesinden Salim Re!ikoğlu Bursa lisesine, 

Uşak orta okulundan LCıtfi Ertek Kayseri 

liseı;ine, Simav orta okulundan Ruhi Al-

12.35 Türk müziği (Pl.), 13.00 Memleket 

>aat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle

ri, 13.15 - 14 Müzik (Riyaseticümhur ban

dosu) Şef: İhsan Künçer 1 - Blanken-
Mersin orta okulundan Mediha Rona per Eskişehir lisesine, Ödemiş orta oku

Adanıı ort:ı okuluna, ı~pıırta orta okulun- tundan Bekir Erel Bıılıkesir lisesine, Düz- burg: Marş, 2 - Valdteufel: Valzer les Si-
dan Şükrü Sayalı Cıığalol{lu orta okuluna, ~e orta okulundan Müveddet Sanay Balı- renes, 3 - Jericho Poeme Symphonique: 
Silirke orta okulundan Turgut Pögün İz- kesir lisesine, Kumkapı orta okulundan M. Bernay, 4 - Leo Elibes: Fantazi Lak-
mir Tilkilik ort:ı okuluna, Ndirne orta o- Me"lıibe Süer Ankara Ü"u··ncu·· orta ol,ulu- 5 " ~ me, - E. Grieg: Norvegiennes No. ı 
kulundan Hamdi Öncel İzmir Karataş or- na, Bilecik orta okulundan Mansur Pars 
ta okuluna, G~libolu ortn okulundan Le- Bursa birinci ortıı olrnluna, Samsun orta Dans. 
man Ütkü İzmir orta okuluna, Karaman okulundan Lutfiyı> Diind;ır Bursa ikinci or- 19.00 Program ve memleket 'saat ayarı, 
orta okulundan Mükrime Emiroğlu Gem- ta okuluna, İzmir kız lisesinden Aliye Gü- 19.05 Müzik (Hafif orkestra müziği Pl.), 
Iik orta okuluna, Ödemiş orta okulundan ven Bur<:a ikinci ortA okuluna. Berı:ı:ama 19.30 Türk müziği (İnce saz faslı), 20.15 
Feride Evren Bursa orta okuluna, Mersin orta okulundan Rahime Kaftan t~~ı·r ~.. Konuşma (Dış politika hadiseleri), 20.30 
orta okulundan Mesut Aktaş Yalvaç orta Karşıyaka orta okuluna. Nevşehir orta o-
okuluna, Kırşehir orta okulundan Zı:!ki kulundan Osmıın Nahit Özdl'n Buca orta Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
Taner İzmir Gazi orta okuluna, Edime er- okuluna. Balıkesir lisesinden Davud haberleri, 20.50 Türk müziği: Okuyan: Mü
kek öğretmen okulundan Rıza Berker Bur- Güney Bursa birinci orta okuluna, Tar- zeyyen Senar. Çalanlar: Cevdet Kozan, 

sa orta okuluna, Adapazarı orta okulun- sus orta okulundan Salih Zeki Maraç Ur- Refik Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. 1 -

dan Turgut Aktansel İııtanbul Vefa Ii«esi- ta orta okuluna, Konya lisesinden Hatice 
ne, Develi orta okulundan Galip Arkan Yaz1cıoğlu Ankara üc;Oncii orta okuluna, 
~andırma orta okuluna, Trabzon lisesin- Antalya lisesinden Feride Berı;ıin Konya 
den Şaban Vehbi Edirne orta okuluna, orta okuluna El~zı"' t k l d 

t 
.. , " .., or a o u un an Ha-

Van orta okulundan brahim Ozkan Ma- san Yegin Ni-"'dn orta k 1 s 1. . ı; ·- o u una. :ımsun ı-

raş orta okuluna, Akhısar orta okulundan 1 sesinden Rıza Ülgen Bergama orta okulu
z_ekerlya Tunalı Aydın orta okuluna, Ga- na. Çankırı orta okulund $ b T k 
?ıantep lisesinden Hnlil Şahverdi Üskü- Edirne nrta oırnluııa R" an ta akn l aş ın 
da b' · · t 

1 
<. ı7e or a o u undan 

.' r ırtncı or a oku una, Gaziantep lise- Hamdi Peker Burdur orta k 1 a· _ 
~ınden Ne · H" d K o u una, ıre 

~mtye ıç urmaz arataş orta sun orta okulundan Nebahat Noyan Ba _ 
okuluna, Rıze orta okulundan Müsip Mur- burt orta okuluna Sinop t k 1 dy 
ı•uz Kadık·· ü ü il t ' or a o u un an · oy ç ne · or a okuluna, Zekeriya Cokoy Bilecik orta k ı 
Kayserı· lı·s · d y f z· ö · 0 

u una, esın en usu ıya ner Izmit Ünye orta okulundan Hüsnü Dikmen Srun-
orta okuluna, A~~pıı~arı orta okulundan sun orta okuluna, Kırklareli orta okulun
R.ıfat Ilgaz Karagumruk orta okuluna, El- dan İbrahim Gürtunca Edirne 0 t k• _ 
bıstan orta okulundan Rıza Çürüklü Ada- luna, Berırnma orta okulundın ca~~ ~u~
pazarı orta okuluna, Balıkesir lisesindı>n cel Bakırköy birinci orta okulu s·· t 
fflm" E .. d B 'k" . na, ur 

ı ı roz en ursa ı ıncı orta okuluna. orta okulundan Mu.:lih Sav N , h' 
K t l' · d r· • • C\ se ır 

as amonu ısesın en smet Tümtürk An- orta okuluna Van orta okulundan H 

Karciğar peşrevi, 2 - Udi Ahmet: Karci

ğar şarkı (Tiri çeşmarunla saydeyledin}, 
3 - Arif Bey: Knrciğar şarkı (Gönül bez
mi harap abadı gamdır), 4 - Şükrü: Kar
ciğar şarkı (Hasta bir ümit ile), 5 - Cev-
det Kozan: Ud taksimi, 6 - Tanburi Ali 
efendi: Karciğar şarkı (Bir taraftan Aşıkı 

Jterdi gam), 7 - Mahmut Celatettin paşa: 
Karciğar şarkı (Vah meyusu visalindir 
gönül), 8 - Karciğar saz semaisi, 9 - Sa
lahattin Pınar: Muhayyer türkü (Gökler 
perisi gibi Emine), 10 -; Halk türküsü 

(Irafa fincan koydum). 21.30 Haftalık 

posta kutusu, 21.45 Müzik (Romans ve
saire), 22.00 Müzik (Küçük orkestra) Şef: 
Necip Aşkın. 1 - Kutsch: Marş, 2 - J. 
Strauss: Yarasa operetinden potpuri, 3 -
Bela Volgraf: Kalbim aşkla doldu (Ağır 

kara ikinci orta okuluna. Biga orta oku- Eraygen M • · t k 1 E' 1• -asan • • . Ü anısa ora o u una, azıg or- vals), 4 - Sylverster Schider: Dinle keman 
undan Kamıl lkümen Bolu orta okulu- ta okul d F h · E · 1 M · 

na, Bergnma orta okulundan T ank Işıt- k 1 un nn e mı rgırıo anıs~ orta n_e söylü:vor, 23.00 Son ajans haberleri, 

m İ . T"lk"llk t k l . o u una, Maraş orta okulundan Saıt To- zıraat, esham tahvilat kamblyo - nukut 
an zmır ı ı or a o u una Bılecik Ad · · ' · 

orta okulundan Hi.lsıımettin E"e' Gemlı"k raman ana ikıncı orta okuluna nakle- ı borsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Cazband Pl.) 
.-.. dilmislerdir. 23 55 ! 

orta okuluna, Manisa orta okulundan th- · - 4 Yarınki program. 

ıra Çobansov Bursa kız öğretmen okulu- ,ı•••••••••••••••••••••-
na, Aksaray orta okulundan Cemil Ün- ••••••••'\ 

ı:tüt Uşak orta okuluna, Yalvaç orta oku- T A K s • 
lundan Binzet Yula İzmir ikinci erkek li- 1 M 
sesine. Giresun orta okulundan İdris Ça- SiNEMASINDA 
kır Trabzon lisesine. Mus orta okulun:l.an 

:t:Aıo::l~n~:~ı:u~~:yi~ 1~rg~~· B:;:~;;i; eir~1ŞHrk1Vı~s~~t.!!1~Ms~~;füi~i-
rın yegane Kadın San'atkan 

lisesine, Bafra orta okulundan Zinnur Ba
lıkesir lisesine, Snmsun lisesinden Sali-n 
Dündar Bursa lisGsine. Kayseri lisesinden 
Ömer Lütfi. Bavkan Rursa lise.~ıne. T mb-
7.0n orta okulundan Mebruke Ak~el Eski
sı>hir li~C!sine. Kaysı:!ri lise~indı>n Muhtar 
F::rdemer M<ılntva lisesine. Mersin ort::ı o-

AÇIK TEŞEKKÜR 
Eşim Bursa Sıtma Mücadele Re

isi Doktor Hamdi Sayımın ani ölü
mü münasebetiyle bizi telgrafla, 
mektupla ve bizzat teselli lfıtfunda 
bulunan ve cenazesine istirak eden 

1 kıymetli meslekdaşlarına,· arkadaşla
rına dostlarımıza ve akrabalarımıza 
gösterdikleri büyük alakadan dolayı 
duyduğumuz minnet hislerimizi ayrı. 
ayrı arza teessürümüz mani olduğun
dan şükran duygularımızın sayın ga
zetenizle izharını ailem namına dile
rim. 

Nadire Hamdi Sayan 

~------· N i ŞAN 
Muharrir Kerime Nadirle Yüksek 

Mi.ıhendi-> Cevdet Tanjunun nişanla
rı B. Nndirin F.mlrgôndaki evlerinde 
bir nile t0plantısı ile tesit edilmiştir. 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
Mısır F ilm müsabakasında birin.. 
ciliği kazanan, 

ÜMiT ŞARKiSi 
( Ne,idei Emel ) 

Türkçe Sözlü Arapça şarkılı 
Dinliyenleri mest t"decektir: Bu eseri bütün İstanbul hcılkın::ı tav

İİİı••llİı•••••••• siye ederiz. 

L A L E --_.....___.....__ ___ _..., 
Yarın Akşam bütün dünyayı hayran eden büyük filmlerinden biri- ı 

ne başlıyor. 

Sinema aleminin gözbebekleri olan : 

BETTE DAViS-LOLA LANE 

Dam9ah Kadınlar 
Filminde her kalbe gizli hayatlarının esrarını... Her gönüle dertli 
aşklarının iztirabtnL. Her insana korkunç damgalarının kara leke

sini anlatacak 
L İLAVETEN: l<~N SON METROJURNAL. 1 

'-9 Numaralı koltuklar ve Locaları evvelden aldırınız. rel: 43591 _, 

------.----,, ________ ., __________ , 
NİŞANLANMA - İstıwbul Ziraat Ban- B U A K Ş A M F REDE R İ C M AR C H 

kası basvcznedar muavini Bay Daniş Sa
kız kerımesı Dayım l\1ufahharla askeri di
vam temyiz nınl:ıl,enıesi mtiddciuınumbi 
merhum nay :Emin mahdumu Bay Nejat 
İrtel nişanlanın15Jardır. 

YENi NEŞRIY AT : 

ARTUK İLi NIN TARİHİ BELGESİ -
Van ortnmektebi muo11lmlerinden İbra
him Artuk'un bu eserı kitap halinde çık
mışlır. 

V A R L1 K - Bu milliyetçi fikir mecmu
asının l49 uncu sayısı intişar etmiştir. 

UY A NIS (Servetlfünun) - Son 2247 -
562 nci snyısı çıkmıştır. 

ve 

MELEK'te CAROLE LOMBARD 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

R~nkli ve Fransızca sözlü 

YALANCILAR ŞAHI 
Emsabiz derecede gülünç rnhnelerle dolu harikula•le 

bir şaheser. 

Num:ilı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 
Telefon: 40868 

eğlenceli 

, .................. _. ................. , 
, __________ _.a.------------------------1\ 

• YAR 1 N AKŞAM AŞK - HEYECAN • ARKADAŞLIK 
1 p E K 1 t e ve FEDAKARLIK tamamen 

RENKLi ŞAHESERi 

KANATLI iNSANLAR 
Görülmemiş derecede Heyecanlı ve Meraklı bir mevzu 

Baş . Rollerde: FRED MC MURRA Y • RAY MiLAND 
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rı--- AN 
ABONE BEDELi 

Tlirklyo Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr, .. .. 
,. 

1 Seno 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ~ırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değistirmE-k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul i1!ivesl lfmmdır. 

Bir Küçük 
Millet 

Yazan: Naci SADULLAH 

B azı mini mini milletler; yeryü· 
zünde biiyük ve kanlı kavga • 

lann kopuşunu, kendi menfaatleri 
lehinde bir fırsat sayıyorlar. Mesela, 
şarki Avrupanın müthiş bir kıyamet 
manzarası arzettiği şu günlerde, Lit
vanyanın toprak davasına kalkışma
sı, ve zavallı Polonyadan bilmem ne 
vilayetini koparmağa niyetlenmesi, 
vurguna çıkmak için bir yangın kar
gaşalığı gözleyen küçiik kurnazları 

hatırlatmıyor ınu? 

Yukarı Baltık sahillerinde, Sov -
yet hududu ile şarki Prusya arasına 
sığınmış olan Litvanya, Letonya, ve 
Estonya cümhuriyetleri, bütün 
yeryüzüne telkin ettikleri geniş sem
patiyi, bilhassa sevimli küçükliikle
rine medyundurlar. Dünya, burnunu 
Battığa sokan, sırtını şimal denizine 
çeviren, ve Avrupaya zümrüt bir 
sulh dalı gibi uzanan İskandinav 

toprakları ile, şirin İsviçre ile, İspan
yanın bir köşeciğinde, bir kuş sessiz
liği ile barınan Portekizle birlikte, 
Letonyayı, Litvanyayı, Estonyayı, ve 
onları andıran bütün ufacık ülkeleri, 
birer kiiçlik evlat şefkatile sever Bu
nun içindir ki Leh-Alman kavgası baş 
ladığı zaman, şarki Avrupayı saran 
ateş fırtınasının, Letonyayı, Eston -
yayı ve Litvanyayı, Baltık dalgaları 

rasııia :ruvarlaması ihtimali, bütün 
insanlığın içini sızlatmıştı. Fakat 
şimdi, Litvanyanın fırsatçılığı, in -
sanlara hiç te sempatik gorunmü -
yor. Bilakis, bu hareketiyle Litvan. 
ya, kendi kendisini, masum, mazlfım, 
şirin, tombul bir yavru vaziyetinc!<'ıı 
çıkarıyor, fena emellerini, gözlerinin 
dibinde gizleye11 sinsi ve köse bir eli· 
cc haline sokuyor: Zira şimdi bütün 
dünya, o mini mini milletin bugüne 
kadar sarsılmayan derin sulhperver
liğini. Baltık suları ile yıkanan k:ıl
binin ve niyetlerinin temizliğine de
ğil. zaafına vermek mecburiyetinde 
kalıyor. 

Acaba kendi kendisini bu vaziye
te sokan Litvanya. uyuşmuş hırsla
rını şahlandıran o toprakları kazana
bilecek mi? 

Biz, bu anda, bu suale cevap Vl'

rebilecek vaziyette değiliz. Fakat 
Litvanyanın bir daha kazanamanııya 
mahkiim görlindiiğii bir hazine var: 
Ve bu hazine, o milletin kaybettiği 

sevgidir. 
Eğer Litvanya, bu dfin:va dolusu 

scvgiı\in bir avuç topraktan çok da
ha kıymetli olduğunu unutmasa:.·dı, 

küçiicük vatanının yeşil eteklerini 
saran bu kara ve kızıl yangından çok 
daha karlı çıkmaz mıydı? 

Büyük Millet Meclisi İçin 

Sığ1nak Yapıhyor 
Ankara, 19 (TAN) - Yenişehirde 

Bakanlıkların arkasında yapılacak 
olan Büyük Millet Meclisine ait olan 
tahsisatın 350 bin lirası, münakale 
suretiyle ayrılmış ve bir sığmak in -
şnsına tahsis olunmuştur. 

Bu hususta hazırlanan bir kanun 
projesi Meclis encümenlerinden geç
miştir. Umumi heyetin yakın toplan .. 
tılarından birinde görüşüleceğı anl3· 
şılmaktadır. 

Diğer taraftan da Dahiliye Ve
kaleti, pasif korunma mecburiyetine 
dair, şehir ve kasabalarda daire ve 
müesseselerin memur ve müstah
demleri için korunma siperleri yap
tırmağa karar vermiştir. Sığınak yap 
mağa müsait olmıyan evlerde otu
ranlar icin de bahçelerde siperler 
yaptırıl;caktır. Dahiliye Vekaleti, bu 
işlerin bir an evvel ikmali için hazır
lıklara başlamış, lazım gelen ·aıaka
clarlara tebliı:!atta bulunmuştur. 
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Lloyd George'un mühim ve heyecanlı hitabeler irat ederken alınmış muhtelif pozları 

Mihvercilerin Plinia·rını 
Türkiye Altüst Etmiştir 

I• ngiltere ile Fransanın Al
manya ile tarihin en kanlı 

muharebesine son veren mütareke
yi imza etmelerindenberi yirmi se
ne geçti. Fakat bugün ayni muha
rebeyi tekrar yapıyorlar. Müteca
viz yine Almanyadır. Ve bu defa 
da muharebe büyük küçük millet
lerin müsavi haklarını korumak, 
bu milletlerin komşularrna ait hak. 
lara müdahale etmedikçe müsta -
kil yaşamalarını temin etmek için 
vuku buluyor. 

Mücadele, tarihin doğuşundan
beri devam ediyor. İnsanlığın bu 
prensipleri, sarsılmaz hak olarak 
kabul etmesine kadar, belki de a
sırlarca daha devam edecektir. Mil· 
tecaviz, tecavüzün çok pahalı ve 
çok güç olduğuna değil, çok kolay 
ve çok faydalı olduğuna inanma
ğa devam ediyor. Bu yüzden de -
rnokrasiler 1914 ün korkunç der
sini, ayni mütecavize bir daha 
vermek lüzumunu hissetmişlerdir. 

Her şeyden evvel anlaşılması 

lazım gelen -nokta bu h arbin geçen 
harpten daha güç .placağıdır . .>ıFa • 
kat bu defa, muvaffakıyetsizliğe 

uğramak, 1918 senesine nisbetle 
çok felaketli 6lur. 

B ugünün askeri mesel~si, bir 
kaç bakımdan değişmiştir. 

Gerçi İngiltere 1914 te de asker -
likçe bugünkü derecede hazırhk -
sızdı. Çünkü, İngiliz ordusu kuv -
vetli idi, fakat sayıca Avrupanın 

diğer orduları ile nisbet kabul et
meyecek derecede küçüktü. Onun 
için İngiltere diğer devletlerin kuv
veti derecesinde kuvvetli bir or -
du çıkarmak için iki sene uğraş -
tı. Almanyaya ise Avusturyanm 
muazzam, fakat gayri müsavi or • 
dusu, Türkiyenin cesur, fakat fena 
silahlı, fena teşkilatlı ordusu yar
dun ediyordu. 

Garp devletlerine gerçi Rusya 
iltihak etmişti. Ve Rusların asker
leri çoktu ve cesurdu , fakat kafi 
derecede silahlı değildi. Mitralyöz
leri, ağır topları, nakil vasıtaları 

ve mühimmatı .azdı. Rusyaya h5.
kim sınıflar mütereddi idiler, ve 
son derece ehliyetsizdiler. Yalnız 

Almanya ile Fransanın tam teşki -
latlı, tam techizatlı, orduları vardı. 
Bu ilci ordunun en büyüğü ve en 
iyisi Alman ordusu idi. Mareşal 
Foş harbin devamı sırasında Al -
manların sayı , techizat, talim ve 
terbiye bakımlarından en mükem
mel orduyu çıkardıklarını bana 
söylemişti. Bu~ün Almanların va
ziyeti bir kaç bakımdan bu mer -
kezde değildir. 

Ş erait çok değiŞiktir ve bu 
şartların bir kısmı demok • 

rasilerin lehindedir, bir k 1 s m ı 
aleyhindedir. Bun~arın ikisini de 
muhakeme etmek lazımdır. 

Bir kere Almanya yalnızdır ve 
İtalyanın yardımından da istifade 
etmek istememiştir. Bunun sebep
leri henüz tamamiyle tavazzuh et
memiş bulunuyor. Fakat İtalyanın 
saiklerini tahmin etmek mürnkiin
dür. Çünkü bunlar stratejik ba -
kıından tetkike layıktır. 

İtalya, Almanyadan fazla de
mokrasilerin kara ve deniz kuv. 
Vetlerinin taarruzuna açıktır. 

Almanya ise bitaraflarla mu -
hattır. İtalya harbe girmiş olsay
dı, Alrnanyaya karşı hareket için 

....... ·-·--------················-··· .. ················· .. ····· ... ····················-··· 
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Eski lngiliz Başvekili 
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bir mahreç daha temin etmiş olur
du. Çünkü İtalyanın mağlubiyeti 

üzerine Almanyanın cenup cena -
hını açık bırakır. Almanya hükfi -
meti ise buna karşı tedbir almış 

vaziyette değildir. 
Sonra Almanya, İtalyan ordu

su hakkında emniyet besleyecek 
vaziyette bulunamıyor 1917 de bir 
kaç Alman fırkasının Brennerde 
görünmesi, üzerine İtalyanların 
bozguna uğramaları, Almanlar ta
rafından unutulmamıştır. Fakat o 
zaman İtalyan çiftçisi harp lehin -
de değildi ve onun için askerlik 
meziyetlerini gösterememiştir. 

Sinyor Mussolini İtalyan ordu
sunun techizatını ve kuvvetini art
tırmıştır. Fakat o da milyonlarca 
insanı inanmadıkları bir dava için 
ölüme sevk edemez. 

ı• nsan, sadece kendi nefsine, 
günde iki kilo armut yiye -

bilmek için - bizdeki yemiş piyasa
sına göre - pek zengin olmak lazım 
denilemezse de hali ve vakii epey. 
ce yerinde bulunmak gerektir. Be
reket versin ki günde iki kilo ar
mut, en çoğu, on gün sürecektir. 

Zaten şahsi bütçeleri biraz dar o. 
lanlıır günde bir buçuk kilo ile de 
iktifa edebilirler. 

En yeni haberlere göre, damar
larındaki tansiyon yüksek olanlar 
günde bu kadar armut yiyebilir -
lerse on günden sonra biiyük fay
da göreceklerdir: İdrar artacak, 
tansiyon azalacak, vücut]erir.dc 
şişler varsa onlar da kaybolacak -
tır. Ya~lıca ve böbrekleri Jıozuk o
lanlar bile armut yemekten istifa
de edeceklerdir. 

Yalnız. hu kadar armudun he11-
sini kabukları ile birlikte yemek
ten sakınmak liizımdır. Yemi5lcriıı 
vitaminleri daha ziyade kabukl:ı
rında bulunmakla beraber, armu ~ 
dun kabuğunda büyücek nishette -
tannen ile tutkallı bir madde var
dır. Tan nenin fazlası insan:t ınlcJ -
haz verir. O tutkallı madrle de 

hazınedilecek bir şey değildir. Ar
mut kabuğunun bir taraftan vita • 
n1inlerini biisbütün kaybetmeiflek, 
bir taraftan da malızurlarınilan sa
kınmak için en iyisi armulun k:ı -
buğunu miimkiin olduğu kadar in
ce soyarak yemektir. 

Armudu se,•memek · hele F.n -
gi.iriiniin yumuşak ve gevrek ko -
kulu armudu olursa - hata olmak. 
la beraber, tabiatten bahsedilmez, 
bazıları bu mevsimde elma ile ~ef
taliyi armuda tercih ederler. <ln • 
dan dolayı, armudun tanc:iyon Ü· 

zerinde tesirini araştıran hekimler 
elma ile sef'talinin de bu i"te ar • 

~ ' 
mut ~ihi olup olmadıklarını ara • 

Herhalde Hitler de İtalyan işçi 
ve çiftçisinin, Alman devletini bü
yütmek için dövüşmek istemediği
ni çok iyi biliyor. 

İtalyanlar, kendileri gibi kato
lik Polonyalılar ile dövüşmek için 
davet edilmiş olsalardı muhakkak. 
ki Caporettoda olduğu gi~i mağ -
ltip olurlardı. 

Bu yüzden İtalya dost ve bita. 
raf bir devlet olarak Almanya için 
daha çok faydalıdır. Çünkü bu şe
kilde Fransanın Alp hududu üze -
rindt> bir kaç fırkanın vaziyeti gö
zetlemesine sebep olur. 

Sonra İtalya, İngiliz donanma
sının harekatına açıktır. Çill"~ltü 

Akdeniz, İngiliz ticaret gemilerine 
kapansa da İngiliz zırhlıları bu 
denizin haricinde kalmaz. 

İtalya harbe girdiği takdirde, 

mışlar fakat armuda nisbetle on
ları pek geri bulmuşlardır. 

Tansiyon fazlalığına kaı·~ı bazı. 
ları sarmısak yemeğe bile razı o
lurlar. Halbuki sarmısağın ~u tür
lü tesiri pek muvakkattir. Üç dört 
gün sonra tansiyon tekrar t7ıkar. 

Armudun tesiri sarmıı.ağın teı;iri

ne nisbetle çok devamlı olduğu gi
bi, sarnıısağın başkalarını kaçnan 
kokusu ile armudun • onunla bes· 
lenen ineklerin siltüne bile lezzet 
veren - giizel kokusu arasında ise 
kıyas olamaz. 

Armudun bir fazileti de terki
bindeki fosforla kirecin tamam ta
mam ayni nishette bulunmasıdır. 

Böyle olunca bu iki madenden de 
istifade tamam olur. Yaşlıca adam
ların kemikleri - çocukların ke -
mikleri gibi - bu iki madene pek 
zi:rde muhtaç olduklarından tan -

siyon dii~iirmek için armut ~·iyen 
yaşlıca adamlar ondan bu suretle 
de istifade etmiş olurlar ... Armu -
dun terkibinde ;\'İne ehemmiyet1i 
nisbette bulunan potasyom made
ni yaşlanmış viicudiin etlerine dır-

lik vereceği gibi 2 kilo armut ta 3 nıi 
ligram kadar bulunacak çinko ma
deni de ilerlemi~ yaşta çocuk ha -

bası olmak istc;\·enlerin ehemmi • 

yet vermiyecekleri bir şey değil • 
dir. 

Her derde de,·a olarak bu ka -
dar tiirlii tiirlü ve her biri sü-,lii 
kağıtlara saı·ıhnış şi~elc~ ic;inde İ
laçlar varken armudu ilaç diye ye
meği biraz tuhaf bulursanız, ar -
mut derken giizel kokulu bir idro~ 
kinon tatlısı yediğinizi diişünebi. 
lirsiniz. Tansi~·onu diişiiren armu· 
dun terkibindeki bu maddedir ... 
İki kilo armudu bir öğiinde yeme. 
yi de güç bulursanız üç ö ğünde, 
dört öğünde yemek te mümkün -
dür. 

Afrikadaki imparatorluğundan 

mahrum kalır, sahil boyundaki 
şehirler hasara uğrar ve Almanya 
ona bu taraflarda yardım edemez. 

1 talyanm Büyük Harpte müt
tefiklerle beraber olması -

nın değerini küçültmek isteme -
mekle beraber onun şimdiki bita
raflığı, yahut husumeti, Rusyayı 

kaybetmek derecesinde, bir kayıp 
teşkil et.mezdi. 1914 te İtalyan or
dusunun vazifesi, Avusturya ordu
sunun Fransaya karşı muharebe
ye iştirakine mani olmak, Alman -
yanın Avusturyayı Rus taarruzun
dan kurtarmasına mani olmak i.. 
çin kuvvetler göndermekten alı -
koymaktı. Rusların 1914 te şarki 

Prusyaya taarruz etmeleri Farisi 
kurtardı ve Almanları Rus cephe. 
sinde bir milyon asker bulundur -
mağa sevketti. 

Fakat bu defa Alman hava fi -
laları, ayni derecede kuvvetli olan 
Rus hava filoları ile karşılaşmış 

olsalardı, ve Ru ordularının biri 
şarki Prusya, biri Karakova ileri -
lemiş olsaydı vaziyet bambaşka o
lurdu. 

Voroşilofun Moskovada askeri 
heyetimize teklü ettiği plan buy
du. Fakat bu planın reddi facia'>ı 
henüz anlaşılmamış bulunuyor. 

Bununla beraber 1914 te lehi -
mizde olmıyan bir kaç amil, bu
gün lehimizdedir. 

Rusya ile İtalyanın bitaraf 'kal. 
malarına mukabil Bulga::-is

tan da bitaraftır, Türkiye de bi -
zim tarafımızdadır. 

Büyük Harpte İngiltere ile J{ran
sa Türkiye ve Bulgaristan ile har
betmek için bir milyon asker kul
lanmışlardı. Bugün Türkiyenin 
yenilenmiş ordusu ' ile İngiltere ve 
Fransa ile beraber bulunması, Sin. 
yor Mussolininin ihtiraslı planla
rı üzerinde yıkıcı bir tesir yapmış. 
tır. 

Roma lejyonlarının Sudan, Mı
sır, Filistin ve Tunus üzerine yi.i -
rümeleri rüyaları, kuvvetli Türk 
ordusunun Suriyeden ilerlemek ü
zere hazırlanması ile, bertaraf ol
muştur. 

Türkiye şimdiden mihver plan
larını altüst etmek hususunda bü
yük bir rol ifa etmiştir. 

Diğer amil Leh ordusunun bü
tün Alman ağırlığını üzerine al • 
masıdır. Bu ordunun en büyük fa
ikiyet karşısında yıkılması muh
temeldir. 

Fakat acaba Polonya general -
lcri arasında Pilevne kahra -
manı Osman paşa, yahut Ameri -
kalı general Lee, yahut Sivasto -
pol müdafii Todelbern gibi bir mü· 
dafaa dehası yok mu? 

Varsa, mesele yoktur. Çünkü 
Fransız ordusu, ile İngiliz ordusu. 
nun Alman ordusuna faikiyeti şüp
he götürmez. Bugünkü Alman or
dusu ise Kayser Vilhelmin ~914 

teki ordusuna benzememektedir. 

M alfım olduğu üzere Versay 
muahedesi Alman ordusu -

nu yüz bine indirmiş ve Alman -
yada mecburi ahzı asker usulünü 
kaldırmıştı. Bilhassa ben bu mad
de üzerinde ısrar etmiştim. Bu 
yüzden Alman gençleri 1918 den 
1934 senesine kadar askeri terbL 
ye almamışlardır. Sonra vine Ver-

s.=== 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S cnelerdenberidir, biz insaniyet 
ve nıusavat taraftarı nıuhar • 

rirlere mersiye yazmak düşüyor. 
Şimdi de Lehistana bir mcr'iiye yaz

mak lazım. 
Çinle Japon boğuştuğu ?.aman, e~ 

saretin asnlardanberi zincirlerinj ta
şıyan uzun saçlı Çinlileri ne yanık 

yanık müdafaa ettik. 
Afrika kıyılarında nazar boncuğu gi
bi müstakil olarak tek kalan Habe. 

şistan krallığı yıkılırken, kıvırcık 
saçlı, çukulata tenli zenciler için ne 

derin ahlar, ' 'ahlar çektik. 

İspanyada Karmenin ruhunu ta. 
şQ·an. müsavat için, varlığın insana 

hayatla beraber bahşettiği hürriyet 

için, kadını ile, çocuğu ile şövalye gi
bi ıldö-\'iişen, insanlığın hafızasına 

misli görülmemiş bir destan yazan 

İspanyollar için ne candan, ne yü • 
rekten mersiyeler yazdık. 

Avusturyalılar, milli hakimiyet • 
!erinden, Çekoslovaklar istiklallerin
den mahrum edildikleri gün, kürei 
arzın üzerinde adedi artan mahkum 
milletler hesabına, ne şuurlu endişe
lerle isyan ettik. 

Hele tek tayyareli Arnavut mil • 
Icti. bütiin yokluğunun içinde can 
havliyle dÜvüşi.irken, bu yavru mil-
lete ne için için acımıştık. 

Dört bir tarafı diişmanla çevrilen 
' 'e daha hala mukavemet eden Var. 
şo,ra, tarihte belki bir Pil\!vne ola
caktır. Fakat ne çıkar? ... Hadisat ve 

hayatın seyri, bugün, beşeriyetin ba
Şl üstiinde öyle bir kasırga süratiylc 

esiyor ki, bir yandan birine öte yan
dan bir diğerine merhametle sızla -

yan yufka yiirekleriınlzi riizgarın ö

nüne çekmiş, bir devirden öteki bir 

devre savuruyor. Makine medeniye
tinin makine ,.e motör harbi, insan 

' 
şuurunun çizdiği harp planının Ü3 • 

tünden motör süratile geçiyor. Bu 

siiratin karşısında artık mersiycnin, 
lirik ve romantik inceliğin, bulutlu 

bir iıısani~·et hissinin ne kadar göl
ge olduğunu, mesafeleri, kilometre -

leri riizgar siiratiyle geçen motörlcr 
isbat etti. 

Artık küçük milletler için mersi
ye yazmıyalım. Beşeriyetin ve mil -

Jetlerin mukadderatını tayin edecek 
olan, biiyiik imparatorlukları birbir

lerine yıktırmak için harp meydam
na çeken, tarihi seyrin motörüne bağ 

landık. O insanlığı nere;\·e götiire · 
cekse oraya \'aracağız. Bu hareket 

noktası ile, varış noktası arasındaki 
mesafeyi ne tahmin edebilir, ne de 
bunun seyrini değiştirebiliriz. İmpa
ratorlukların kendi canlarını kurtar
mak için giri tikleri bu güreş saha. 
sında, amatör bir pehlivan l'csaretile 

dünyaya meydan okuyan küçük or
duların cesaret destanları, akan bir 
şeliilenin öniine dikilmiş muka"\·a 
bir set mahiyetinden öteye geçemi -

yccektir. Hükümlerimizi ne muvak· 
• 1 

kat zaferlere, ne mu,' akkat mağh'.I -
biyetlere hakarak \'eremeyiz. Bu dö-

vüş, tarihi se)·rin bir çok hadiseleri 
öne salarak hazırladığı, ,.e be!ieriye. 
ti sürüklediği mukadderatın dövü~ü
dür. Ne mağluplar ağlasın, ne galip. 
ler sevinsin. 

say yüzünden Alman ordusu za • 
bitsiz ve küçük zabitsiz kalmıştır. 

Halbuki Fransız askerleri mü
temadiyen talim ve terbiye gör -
müş ve Fransız zabitan heyeti da
ima vazifesini üa etmiştir. 

Fakat mücadeleyi, yalnız Fran
sız ordusuna bırakmak doğru de -
ğildir. -

Bütün İngiltere ve imparator_ 
luğu, dakika kaçırmadan, HitlN· -
ciliği yıkmak için Fransaya her 
yardımda bulunmalıdır. 

Şayet İngiltere hükumeti, zi1-
letaver yeni bir sulh düşünüyorsa. 
insanlığın hürriyet davasını, ka -
milen kaybedilmiş savmak lazım
dır. 
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Leh Donanmasını 
Kaçırmamak için 
Tedbir Alınıyor 

Leh Mareşali 
Sm.igli Ridz 
Roman yada 

- Harp Tebllğl 
Berlln, 19 (A.A.) - Alman ordusu 

r--... 11111 ····-ı bqkumandanhtının teblill: f Şark .cephesinde: 

: Moıkovı, 19 (A.A.) - Kızı lordu unıu mt erklnıharblynlnln tebllll: Polonya ordu.unun dalınık veya 1 18 EylOI gününde Kızılordu kıtaatı, Polonya ordueunu t.rcletm ... devatrı ve muhasara altında bulunan bekayası-
1 akpm Uzerl: l}lmalde Garbi Bıyazruıyada Vıole, Svlenclany'yl, Novogrlrdek ıeh· 1 nın teslım olması silratle devam edi-
1rlnl, Elonln, Volkovyık tehlrlerlnl, Mlnık · Breatlıtovık hattı Uzerlnde Jaglevlozl lı· 

1 
yor. 

HARP TEBLİE·LERI 

1 taıyonunu, cenupta Garbi Ukraynada Sarny d!ljjüm noktaaını, Luc, Stanlılavog, Ha. 1 Buzra nehri yanındaki muharebe 1 llez, Kraane ve Buczacz ııhlrlerlnl tıııal etmlılerdir. i ! bıtmiştlr. Şimdiye kadar 50 bin esir 
ı Kızılordunun ptıdarları Lvov ve 811n oya yaklaımaktadırlar. .,. 1 1 topladık ve sayısız ganimet ele geçır-
1 1 dlk. Kati rakamların tesbitl heııilz • MOlkovı, 11 (A.A.) - Tı• ajan11nın teblljjl: 
ı milmkiln değildir. 

1 

Laningrad'dan blldlrlllyor: Emin bir merwbıdan alınan malOmata görı Polon· 
ya tahtelbahlrleri Baltık dıvlıtlırlnln il manlarında uklartmakta ve baaı hUkıl· 1 Daha kilçilk bir dil man grupu Lem
met erklnı tarafından glzll bir ıekllde yardım görmıktedlrlır. • berg'in şimalinde imha edilmiştir. 10 

1 
Gelen haberl~re göre Polonya tahtılb ahirlerlnden baıka dljjer baaı tahtelba· i ı' ı b~ esir aldık. Lemberg şehri teıllm 

hlrlır de birkaç Baltık limanında uklanmaktadır. 1 ° ağa davet edimi Ur. 
11 EylQlde evvelce Eltonya llmanlarındaın birinde mevkuf bulunan bir Polon· ::ırı:.ova önunde, Polonyalı memur 

ya tahtelbahlrl kaçmıı ve meçhul bir ıetlkamette kaybolmuttur. letonya nll· g edili için harekAta tekrar ba -

1 
kamlarının bu hldlaeye göz yumdukları tahmin edllmektedlr. Baltıktakl aovyet 1 lanmıttır. Polony lıl r ,ehrin bir mll
flloau kumandanı, Baltıkta ıaklınan tııh telbahlrlerln muhtemel faallyetlne karıı 

1 
yondan fazla olan h lkını ht'!laba kat-

llzım gelen tedblrlırl almaktadır. • ı ı mak ızın şelıtri müdafaa cdıyorlar. 
.--.-..... ....-•---•••••••-sa ••-••••• •••.• , .. _____ Hava ordu u dun de bazı hücum-• 1 lar yapmıştır. Umumiyet ihb rıle ha-

(Başı 1 incide) gul olmaktadır. va ordu unun llrtılt rk cephesinde 
tır. Vilno şehri 20 sene müddetle Gazeteler Alman ve Sovyct bükü. kullanılm ıına luzum kalmamıştır. J 
Litvanyanın hükumet merkezi olarak metleri tarafıadan neşredilen müşte. --..... -...... --
kalmıştı. rek tebliğ üzerinde durarak bu iki 03qı 1 ıncıde) 
Diğer taraftan Yugoslavya radyo- memleketin çarpıpcıajına dair de- saat bir de General Skoladkovski'yi 

su, Sovyet kıtaatının Macar hududu. mokrat memleketlerde bealenea ü. takiben Romanya hududunu geçerek 
na varmış ve Qrada Macarlann Sitir mitlere bir nihayet verdiğini, Alman Çemoviçe muvasalat ~ttiğl bildidl
kltaatı ile selamlaşmış olduklannı ya ile Rusyanm Şarki Avrupada ye- mektedir. Fakat Lehistanın Londra 
bildirmektedir. ni bi nizam kurmak işini Üzerlerine sefiri Kont Racinskı, Mare~nıın Ro. 

Kopenhagda çıkan Berlinskt? Ti.• aldıklarını tebarüz cttir1yorlar. manyaya gitmedigini ve Lehistan cla-
dende gazetesinin Rıgadakl muhabi- Alman matbuatı Versailles'ın Sar. bilinde bulundugunu haber vermekte 
rl, Polonya ile Lituanya arasındaki ka ait olan hükümlerinin tamamen dir. 
bütün nakil vasıtalarının inlutaa uğ. ortadan kalktığını müşahede etmek- Bükreşten bildirild1ğine göre 550 
radığını ,R!ldiriyor. te, garanti edilen devlet ortadan kalk Polonya tayyaresi Romanyada mev-

Keza ı;i muhabir, Mare981 Voro- tıktan sonra garantiyi idamenin ne- kuf bulundurulmaktadır. Ekserisi 
şilof'un Polonyadaki Rm kıtaatı~n ye yarıyacağını sormakta ve bu ga. fevkalade hasara u~amış olan bu tay 
kumandasını deruh~e ettiğini bildir- rantinin Almanyaya kar§ı harp et- yareler Bükreşte bulunmaktadır. Ro. 
mektedir. mek için İngiltere ve Fransaya esa- manya topraklarında bundan maada 

lngilteredekl Akisler sen bir bahane teşkil etmiı olduğunu Polonya ordusuna :ıit 200 tank ile 
kaydeylemektedir. mühim miktarda harp malzemesı 

İngiliz parlamentosu yarın (bu
gün) toplanacak ve Sovyetlerin mil· 
dabalesi ile basıl olan vaziyet hak
kında Miıter Chamberlain'in verec~
ği izahatı dinliyecektir. 

Gazeteler Polonyanın bütün mede. 
ini ıtill.letlerin sempati ve hürme
tine muhar olduğunu yazmakta biı'
leşiyorlar. Times diyor ki: 

Polonya şimdi Babil'in esaseti {çe
risine giriyor. Buna tahammül çetın 
ve eltm olacaktır. Fakat bu esaretin 
'.lZbrabı, hürriyet mabedinin tekrar 
inşası hakkındaki kati ümitle hafif. 
llyecektir. 

Daily TelelJ'8pb ıaıeteai, Sovyet. 
lerin müdahaleeinde Alman1anın do
ğu cenubuna doğru nüfuzunu tahdi~ 
etmek v~ Karadenize doirudan doi· 
ruya inmesine mani olmak arzusunu 
gôrmektedir. Zira, Karadcnizi 
kontrol eden bir Almanya, Sovyet 
menfaatlerine zarar verecektir. 

Fransadakl Aklılar 

Parlsten bildirlldiğine göre yeni 
kabine yann (bugün) toplanarak si
yasi ve askeri vaziyeti tetkik edecek 
ve Rm müdahalesine karşı alınacak 
vaziyeti kararlaştıracaktır. Parls mo.. 
hafili bilhassa Alm!in ·- Sovyet kıta 
lan arasındaki temasın· Almanya ta· 
rafından ümit edildiği derecede dos
tane olup olınıyacağını sormaktadır. 

Gazeteler şu noktayı da kaydedi. vardır. 

yor ki Polonyanın bir kaç ay muka. Cernautideki Polonya konsolosu 
vemet edeceğini tahmin etmekte olan tarafından verilen malumata gore as 
İngilterenin bütün hesaplan suya ker ve sivil olmak üzere 30,000 Po. 
düşmüştür. Ve diğer bütün he:;apları lonyalı dün Romanyaya geçmiştir. 
da yine aklın~"~- Hu.swıiyle i'akat. ~Ajansı ~u malumatı 
ki şimdi Almanya ve Sovyetler Birli- veriyor: 
ği elele vermiı bulunuyorlar. Polonyadan Romanyayn aşağıdaki 

Kanadada miktarlarda mülteci gelıniıtir: 

Ottavadan bildirildiğine eöre Sov. 
yetler birliğinin harekete ıeçmesi 

Kanadada büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. 

Siyasi mahafillerde hasıl olan ka
naate göre lngiltere Polonyaya ga -
rantisi dolayısıyle Sovyetler birliği. 
ne harp ilin etmek mecburiyetinde 
kalacak olursa Kanada harbe daha 
faal bir tekilde i§tirak edecek ve se
feri bir kuvvet gönderilmesine sü • 
ratle prar verilecektir. Montruıl 
Star lazetesi diyor ki: 

"Şimdi artık, 1• kazanacalız ve
ya Jıer§811 bybedeceiiz.,, 

Melkovada 

Moıkova 19 (A. A.) - Memleke
tin her tarafında Ukrayna ve Beyaı 
Rusya hududunu geçmek yolunda 
hüklımetill verdiği karan hararetle 
selamlayan kalabalık mitingler ak • 
tedilmekte ve bu husuata Moskova
ya yıjınla telgraflar ıelmektedir. 

Muhtelif Memleketlerde 

Sivil, 4500, çocuk, 400, subay ve 
er 10 bin. 

Subaylar ve erler silahtan tecrit 
edilmiş ve tahfit olunmuştur. 

Eksel-isi hasara uğramış olmak Ü· 

zere 100 kadar da tayyare Romanya. 
ya geçmiştir. 

Verilen karara tevfikan hüktlmet, 
Polonya hükumeti ricaline mecburi 
lkametgAh göstermiştir. Bu meyanda 
Polonya Reisicümhuru B. Moscicki 
Molvavyada, Bicazda, Mareşal Smig
ly Rydz Cralovada ve diğer siyasi 
yüksek memurlar Molvavyada, Sln
nic'de ikamet eyliyeceklerdir. 

Çek lejyon kumandanı Prchala da 
dün akf8m Çenovlçe varmıştır. Ge
n~ral Myahatl esnasında Sovyet kı
taatı tarafından tevkif edlldlilnt ve 
bir müddet sonra serbest bırakıldı
ğını soylemlştlr. 

leneıln Nutku 

Eski Çekoslovakya Cümhurreisi 
Doktor B~neş İngiliz rndyosa ile söy 
ledlli bir nutukta Çeklere hitap ~e 
rek Çekleri Nazilerle mücadeleye de

Bitlerin Danzig'deki Nutku 

Fransa ve lngiltere 
Aleyhine Hiç Bir 
Emelimiz Yoktur 

<Baıı 1 lnoide) 
Lehistan hük6meti bu teklifleri ka
bul etmedi. 

Beclr Berlin yerine 
Londraya gitti 

Bunun üzerine miralay Beck'in 
gelip ben> görmesini istedim. Beni 
görmeğe geleceğine Londraya gitti 
ve onun Londra seferini müteakip 
t~hditler başladı. Karşı taraf sarki 
Prusyayı, Pomeranyayı, ve daha baş 
ka yerleri Almanyadan alıp Lehısta· 
na ilhaktan bahsetmeğe basladı. Hat. 
ta bugün ordusunu bırakıp savuşan 
bir mareşal, Alman ordusunu Berlin 
civarında imha edeceğini söyledi Ve 
·Jemokrasiler bütün bunları tasvip 
ettiler. Almanyanın bu vaziyete ta
hammülüne imkan yoktu. Bilhassa 
demokrasilerin Lehistana yardım va
at etmelerinden senra Lehistan biis. 
bütün şımardı. Fakat Lehistan de -
mokrasilerin elinde ancak bir vasıta 
idi. bir hedef değildi. Onun için de
mokrasiler çok geçmeden Lehistanı 

kurtarmak için degil, fakat Alman 
rejimini yıkmak için harbe girdık

lcrini söylediler. 

/ngil;;ıerin tav•iyeleri 
Salzburg'da irad ettiğim nutukta 

İngilteredeki Çörçil ve emsali harp
çilerden bahsederek bunlann iş ba
şına gelmelrri ihtimalini ileri sür
müştüm. Bugün bunlar iş başında.. 

dırlar. İngilizler bize Lehistan ile 
direkt müzakereler tavsiye edip du
ruyorlardı. Fakat bütün teşebbüsle
rimiz neticesiz kaldı. Diğer taraftan 
murahhas heyetler mütemadiyen ge
liyor, bize Polonyadaki Almanların 

çektikleri eziyetten, uğradıkları iş
kencelerden şikayet ediyorlardı. Bu 
vaziyet karşlSlnda Lehlilerle anlıya_ 

siri idi ve onların ifkencelerine ma. 
ruzdu. Bugun bütün Almanyanın kal
bi şükran ile doludur. Çünkü Al
manyayı imhaya tetebbüs edenler 
uğrıyacakl:ırı akıbeti öğrendiler. 

Lehli askerler cesaretle harbetti
ler. Kiıçük rütbeli kumanda heyet
leri elinden geleni yaptı. Fakat yük
sek kumanda vazifesini yapmadı ve, 
ya esir dıiştü, yahut vazife baıından 
savuştu. Leh askerleri cesaretle har
betmekle beraber, diğer taraftan en 
çirkin ve en tüyler ürpertici cinayet
leri de irtikap etmişlerdir " 

Sovyet miidalaaleai 
Her Hitler daha sonra Sovyet mü. 

dahalesinden bahsetmiştir: 
"İngilizler Sovyetlerin müdahal~ 

sini bir cinayet saydılar. Çünkü İngi
lizlerin Sovyetlerle anlaşma teşeb
büsleri boşa gittiği halde bizim te. 
şebbüsümüt muvaffak oldu. Kati bir 
hakikat varsa o da, bugün Ruayanın 
da, Almanyanın da garp demokrasi
leri lehinde bir tek adam feda etme
mek hususunda birleşmif olduklan
dır. Rusya ile anlaşmamız hiçbir va
ziyeti değiştirmiş değildir. Onlar 
bolşevik, biz de nazist olarak kaldık. 
Fakat iki millet müşterek dostluk e
saslarını bulmuşlardır. 

İngilizler Almanyanın hudutsuz e. 
mellerinden bahsedip duruyorlardı. 
Bizim Ukraynaya ve ta Ural dağları
na kadar göz diktiğimizi iddia edi
yorlardı. Sovyet Rusya ile anlaşmak
la böyle hudutsuz emellerimiz bulun 
madığı anlaşılmıştır. 

Yeni hudut 6Wın 
bileceiimiz bir iıtir 

Sovyetler Birliği ile Almunya ara. 
sındaki hudul ve bu huriudun alacağı 
son şekil Almanya ile Rusyanın bile
ceği bir iştir. İngiltere buna karşı 

bi1Hak1-:i tek litt..,.la keft~ ~ eA'mek ister•, dgrım ki· 

etti. Bir eylulde Rayştağ'da söyledi- Almanya garpta ve cenupta feda. 
ğim nutuktan sont"a da sulbü kurtar- karlıklara da katlan.ı.rak kati bir hu
mak imkanı henü:t.. vardı. O zaman dut kabul etti. Çünkıi harp istemi
Duçe aulhü kurtarmak için te$ebbüs- yor. Almanyanın Fransa ve tnıiltere 
te bulundu, Fransa bu t•pbbüsil kıı- aleyhinde hiç bir emeli yoktur. Bun. 
bul ettiii halde İnlfiltere reddetti, dan başka İtalya ile Almanya Araıın. 
ben de harekete geçmeğe lüzum gör. daki ihtil&fları da kaldırdım ve bu 
düm. yolda muvaffak olduın. İngiltere lJe 

Lehistana bir iiltimatom eönder- Fransaya karşı takip ettiltim baıtı 
hareket te ayni idi. Şayet bunlar tut• 

miş değiliz, çünkü Alman milletinin 

taTzı hareketinde böyle bir şey yok-

tur. Alman milleti iş başarmağıı ba

kar. Bunu anlamamak İngilterenin 

hatasıdır. 

18 günde harp bitti 

tukları yolda ısrar ederlene. evvel. 
beevvel onlara hitaben d.-im ki, Po
lonya bir daha Venaydaki şekli ile 
ortaya çıkmıyac&kUI'· Bunu yalnız 
Almanya de&U. IJınanya ile beraber 
Rusya da temin ediyor. Buna muka
bil tıııWal•rle Fransızlar, Alman re. 

Alman orduları harekete geçtikten jlmini majbıp edeceğiz ve yıkaca. 
aız, diyorlar. Ben Almanlara, yaban· 
cılarııı beieneceji her rejime itimat 
etmemeyi wrettim. Almanlar da bu
nu öjrenmıŞlerdir. 

on sekiz gün sonra harbi sona erdir
di. Alman ordulan bu anda binlere• 
esir alımş, dün yüz bin, bugün 60 bin 
esir toplamıştır. Surada burada k"

lan kuvvetler birkaç gün içinde ya 
teslim olacak, yahut tmha edilecek

tir. Elimizdeki Lehli esirlerin sayısı 
300 bin asker, zabit ve generaldir. 
Bunlar esareti hak etmişlerdir, çün
kü fimdlY• kadar erkek, kadın, ço

luk çocuk binlerce alman, onlann e-

Almanlar, lngilizler •i6i 
lıaralıteraiz tlefiltlir 

Bunlara göre, iki taraf kuvvetJeri 
arasında bir işgal yacışı batlamı§tır 
ve bunun nasıl bitecegi de kestirile
mez. 

L'oeuvre gazetesi diyor ki: 

Polonyada Rua müd•halesi hak
kında t.ı.iratta bulunan laveç gaze
teleri, bunun, Uluaynanın bir Alman 
müstemlekeai haline gelmesine ve 
keza Baltık memleketlerini zaptet. 
mek huıusundaki Alman riıyumın 
tahakkukuna mlni olmak ıuretlle 
Hitlerin meşhur "Şarka dojru a
kın,, ına nihayet verdiğini yazıyor
lar. 

vama teşvik etmiştir. 
Doktor Benef f()yle demiştir: sadere ve mürettebatı tevkif edllmiş-

Acaba İngilizler, Almanlan kendi
leri gibi karaktersiz mi sanıyor., Nas 
yonal sosyalistler 20 senelik bir ter
biyeye sahiptirler ve Almanyada 
halk ve rejim birdir ve beraberdir. 
Yabancı propagandacılar, bilhassa 'u 
dersi öğrenmelidirler: Dünyada yıkı. 
lacak milletler bulunablllr. Fakat AL 
ınan milleti yıkılmıyacaktır Almanya 
ya karşı üç veY-a daha fazla ıene harp 
edeceklerini söylüyorlar. Almanya, 
üç, dört, beı, hatta altı, yedi sene ta. 
hammill eder ve asla boyun eğmez. 
Alman milleti bütün varlığı ile dö
vüşmekıedir. Çünkü buımların mey 
dan okumasını kabul etmifti\" ve ln
gilterenin rejime karşı değil, bütiın 
Alman halkına, Alman kadınlarına 
ve çocuklarına karıı açlık ıdlahivle 
dövüşmek istediklerini gbrmilşlerdfr. 
Onun için Almanya boyun eğıniye. 

Stalin harbin çıkmasına sebep ol
makla kalmadı, bizzat harbe iştirak 
etti. Hem de bu harbi Fransanın mut 
t fikl olan bir millete kar ı ~ aptı. O 
millet ki onun mudafaa3ı uğrunda 
Fransızlar Zigfrid hattının karşı.:ıır.
da harp ediyor ve oluyorlar. 

Dığer gazeteler arkadan yediği 
Rus hançerine rağmen Polo~ya ordu. 
sunun k bramanca mukavemete de
vam etti ini yumakta ve bu kahra· 
man orduyu nıuttefikan tebcil eyle. 
mektedir. 

Gazeteler diyor ki: Polonya mu
vakkaten haritadan ellineblllr. Fakat 
müttefiklerin zaferi onu tekrar can
landıracaktır. 

Fransız matbuatı yine m6tteflbn 

Gazeteler, Alman - RU& menfaat
lerinin tabantabana zıd olduju ka. 
naatini göstermekte ve bundan baş
ka dört milyon Rus'un Almanyayı 
Polonyada muhim kıtaat muhafaza
sına mecbur edeceğini kaydeylemek
tedirler. 

* 

"Naziler rejimlerinin sona ermek tir. 
üzere olduğunu blllyorlar. Vazifeniz Vaşingtonda hariciye nezareti 
bütün gayretinizle biltihı medeniyet erkinın.dan bir zat, Polonya sefiri 
dünyuı ile birltkte insaıdık ve me- Potockl, Polonyadaki vaziyetteki de
deniyetin en büyük düşmanını yere ğişiklildere rağmen Amerikada mem 
sermektir.,, leketini temsile devam edeceAini 

Benef hür Çekoslovakya ve hilr söylemiştir. Mumalleyhin vaziyeti, 
Avrupa ile bu mücadelenin nihayet memleketi Almanya tarafından Uhak 
bulacağını ilAve etmiştir. edild~te~ sonra dahi vazüeıind!! ip-

DUn bUtiın gun miiteaddit Polon. ka edılmış olan Çekoslovak sefiri 
yalı mülteci grupları Macar hududu. Wladimir Hurban'ın vaziyetinin ayni 
na gelmlf ve Macarıstana geçmiştir. olacaktır. • 
Bunların eberiai kadın ve çocuktur. Bundan başka Polonya hükumeti 
Ayni zamanda bazı ufıık Polonya kı- Pariste yerleıtiğl takdirtie Amerika~ cektir.,, 
taları da hududa ıelmittir. Kıtalar dak~ Polonya sefirinin orada yerle§- Millete te,elılıiir 
derhal silibtan tecrij edilerek kamp mesı muhtemeldir. Hitler, daha sonra, gördüjü mQ.za_ 

lara aönderilmiıtir. Roosevelt, Polonya Reiaicümhu • heretten dolayı Alman mil~et~~e te-
Lell T yy .... lerl nı M01Cickfnin telgrafma verdiiı ce. fekkür etmi~. ve Danzlge büyük AL. 

• vapta, bütün teminatlanna rajmen manyanın mumeasill ve Damlgbı kur 
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Garp Cephesinde 

Alman Taarruzu 
Durduruldu 

... TEBLİGLER . ... 
Paris, 19 (A.A.) - 19 Eylul sabah 

tebllji: 
Sar'ın ıark mıntakasında dil manın 

geceleyin yaptıgı kısmi bır taarruz 
tardedllmlştir. 1 

Berlln, 19 (A.A~ - Garp cephesin
de: 

Sarbruk mıntakaıında birçok nok
talarda hafıf topçu ve devrıye kollan 
faaliyeti olmuştur. 

Du manın birçok sahra tahk m tı 

işlerine glrı tıgi milıı hede edllm tir. 
Hiçbir hava muh rebesi olmamı tır. 
İngiliz "Courageous., tayyare gemi

sinin batırıldıtı hakkındaki lnılliz a
mlrallitlnln haberi mezklir gemıyl ba-

tıran Alman denizaltısının raporu ile 
de teeyyüt etmiştir. 

---· Ti 1 ••• TIUITUTU ........... 1 
(Başı 1 incide) 

yet arzetmediği ilave edilmektedir. 
Bilakis, Fransızlar, evvelce de soy 

lendiji gibi, ilerlemiş olmalanna rağ. 
men heniiz kati netice verecek bir ha 
rekete geçmemişlerdir. 

Diğer bir yarı resml tebliğde de
niz faaliyeti gözden geçirilmekte ve 
tahtelbahirlere karşı açılan mıicade. 
lede İngiliz ve Fransız filolan ara
sındaki sıkı işbirliği tebarw ettirıl
mektedir. 

Harbin Dünyadaki 

Akisleri 
(Bap 1 incide) 

kın Almanlara ka11ı kini slttikçe art. 
maktadır. 

Von Neurath Almanyada tahsil 
edilmekte olan harp resmini Slo
vakyada tahsil etmeğe karar vermiş
tir. 

Diğer taraftan gıdat mahsuller ü
zerine bir takım tahdidat vazedil -
miştir. 

Almanyada 

Brüksele gelen haberlere g~re 
Berlinde bu hafta gıda maddeleri 
hakkında yeniden bazı tedbirler a • 
lınması beklenmektedir. Haftalık et 
sarfiyatı fbndiden adam başına ya -
rım kiloya, tereyağı 100 gramdan a. 
..ıı indirilmiştir. Ekmek te vesika -
ya tAbi tutulmaktadır. 

Hükumet mümkün oldu~ kadar 
çok bez biriktirmelerini halka tavsi
ye etmektedir. 

Göbelsin Vaziyeti 
Haber verildiğine gore Alman 

Propaganda Nazırı Göbelsin hafta. 
lardanberi sükütü nazarı dikkati 
celbetmektedtr. Bazı tahminlere gö
re Göbels Sovyet - Alman anlaşma
sının en tlddetll aleyhtan oldu~ i
çin ruılaşma siyasetinin muzaffer ol. 
ması dolayısile yeni siyasetin kurba
nı olmuştur. Göbelsin geçenlerde 
radyoda bir nutuk söylemesi beklen
diği halde hiçbir şey ~söylememesi, 
6kıbeti hakkındaki şüİ>heleri takvi
ye etmiştir. 

Yugoslavyada 

Belgrad 19 (A.A.) - Bu sabah neş
rolunan bir kararname ile hükftmete 
tam sallhiyetler ba?şedllmlştir. 

Hükumet, bu kararname mucibin

ce, bundan böyle kanunlan tadil ve 
icabında yeni kanunlar neşrecleblle
eektir. Bu salihiyetler, yeni parlla

mentondn toplanacağı tarihe kadar 
meri olacaktır. 

M111rda 

K.ahıre. 19 (A.A.) - Başvekil Ali 

Mahir pap, radyoda sôyledigi bir 

nutukta, örfi idare tesis eden karar

name aebebile parlimentonun pek 

yakında fevkalAde bir lçtimaa çağı

nlacajmı bildirmiştir. 

Macarlıtanda 

._ıılllllfi.:11""1••*111111~1 -. lal-,cuı.r ,,_,_. ....... ....__.. ı~:w:...ıi'-'~~:iliilw•·11111•-.t 
t'-•~• .. ••• ... ••-•IM•wtı~m ••'•lir· tD'M ~- ....... ,..,.. •• 1;•••n 



20 - 9 - 939 

Polonyadan 

Sonra 
Sıra Kimde? 

(Başı 1 incide' 
rağmen Almanya sonunda açlıktan 
mağlup oldu. 

Bugün Almanya kendi hudutları 

içinde mahsurdur. Kendisine gerek 
ham madde ve gerek gıda maddesi 
satacağını umduğu Sovyet Rusya ih
racatını serbest dövizle yapacağını, 
yani satacağı mala karşı peşin para 
istediğini ilan etti. Macaristan, Ro
manya, Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Türkiye de iktısadiyatını harp ihti
yaçlarına göre tanzim için bir takım 
kararlar ittihaz etmiş bulunuyorlar. 
Memleketin müdafaası için lazım o. 
lan erzak, hububat vesairenin harice 
sevkini menettiler. İhracına müsa
ade ettikleri mahdut malları da an
cak serbest dövizle satabileceklerini 
bildirdiler. Satılacak malları da ken
di vasıtalarile nakletmiyeceklerini 
ilan ettiler. 

T una ve Balkan devletlerinin bu 
tedbirleri almaları zaruri idi. 

Çünkii bu memleketler Almanya ile 
mübadele esası üzerine iş görüyor
lardı. Almanyanın şimdiden sonra 
satın alabileceği mala mukabil ma. 
mul sanayi eşyası vereceği şüpheye 
girmiştir. Zaten bütün bu devletler 
Almanyadan alacaklı vaziyettedirler. 
Parasının kıvmeti olmıyan ve harp 
halinde bulunan bir memlekete kre
di ile iş yapmanın ise imkanı yoktur 
Zaten harp. bütün memleketleri fev
kalade müdafaa tedbirleri almağa, 

kendi istihsaliıbnı her şeyden evvel 
kendi müdafaasına hasretmeğe sev
ketmiştir. Bütün dünyanın yanm 
seferber bir halde bulunması top
rakta çalış.1n müstahsil kolları da a. 
zaltmıştır. Binaenaleyh Tuna ve Bal
kan memleketleri de kendi başları
nın çaresine bakmağa, iktısadiyatla
rını bir harp ekonomisi haline kalbe 
ve ihraçatlarına başka mahreçler n
ramağa mecbur olmuşlardır. 

Tuna ve Balkan memleketleri, so
nuna kadar bitaraf kalabilirlerse, bu
günkü muvakkat vaziyet zail olacak 
ve onlar da zengin olma imkanlarına 
kavuşacaklardır. 

Fakat Almanya karadan ve deniz
den nbloka edilmiş bir vaziyette u
zun bir harbe dayanamıyacağı için, 
iktısaden kendisine lazım olan mem
leketleri ya sulhen kazanmak ve o. 
nun kanını ~erek geçinmek, veya
hut harben işgal ederek onun istihsa
liı.tına el koymak mecburiyetini du
yacaktır. Ve işte Tuna ve Balkan 
memleketlerinin vaziyetleri bundan 
dolayı tehlikelidir. 

* 
Y alnız Sovyet ordulan Alman-

lardan evvel gelip Romanya 
hududunu Alman ordularına kapa
mış bulunuyorlar. Bu da gösteriyor 
ki, Sovyetler Almanların Karadenize 
inmesine müsaade etmek niyetinde 
değildirler. Bu takdirde. Almanyanın 
Tuna ve Balkan memleketlerine hü
cum edebilmesi için, Sovletlerle de 
çarpışmayı göze alması lazımdır. Tu
na ve Balkan memleketleri Sovyet
lerden yardım görebilirlerse ve gö
receklerine kanaat getirirlerse. o va. 
kit Alman ordularına karşı istiklfılle
rini müdafaada bir an tereddüt et
mezler. Tuna ve Balkan devletleri, 
demokrasilerin kendilerinden esir
gediği, garantiyi Sovyetlerden alabi
lirlerse vaziyet tamamen değişir. 

Onun için Almanyanın cenuba sal. 
dırması da güçleşmiştir. Fakat hadi
seler birçok sürprizlere daha gebe
dir. Alman ordusunun müstakbel 
planını ancak hadisat gösterecektir. 

Selônik Fuarı 
24 Eyllilde Açıhyor 

Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Beynelmilel Se18nik fuarı resmen 

24 eylulde açılacaktır. 
Resmi Yunan mahfili milli faali. 

yeti ve devletin her sahada Yunanis
tanın yükselmesi hususundaki büyük 
yardımını tebarüz ettirecektir. 

Hatay Müftülüğü 
Antakya, - Yapılan intihap so

nunda, Mesut, Servet, ve Mürsel ho
calar, Hatay müftülüğüne namzet 
gösterilmiştir. Diyanet işleri riyaseti, 
üçünden birini müftü tayin edecek -
tir. 

Şakadan Hava 
Hücumu 

(Bası 3 üncüde) 
telaşa, kalkışmağa falan lüztim yok
tur. Varsa sığınağa inmeli, yoksa ol· 
duğu yerde kalmalı. 

- Hay Allah senden razı olsun. 
Şunları iyi ki söyledin! Yalnız bir 
şey daha var. Onu bana anlat! 

- Sor! 
- Bizim evde sığınak yok. Bunn 

çare? 
- Kolay! Odaların birini ve~ a 

bodrumu sığınak yap! 
- Nasıl? 

- Pencerelerin aralıklarını bil -
diğimiz zamklı kağıtla veya soğuk 

girmesin diye yapıştırdığımız şeyler· 
le yapıştırmalı. Mc ela elektrikçile -
rin izole handları da olur. Pembr. 
yakı şeritleri var: onlar da olur. Son
ra kapının altını üstünü ve bilhassa 
altını da içinde binde yirmi beş nis
hetinde karbonat dediğimiz hani ı;:c

yirti veren beyaz toz eritilmiş suda 
iyice ıslatılmış bezlerle sıkıca tıka • 
malı. İçeriye de kapalı kaplarda yi· 
yecek ve içecek almalı. Bö~·le haller
de dışarıda kalmış şeyleri yemek \'C 

içmek tehlikelidir. 
- Ondan sonra .. 
- Ondan sonra da Allaha sığmııl 

hiicumun geçmesini beklemeli .. 
- Maamafih ... 
- l\faamafih, ben sana bunları 

sordun da söylüyorum. Başta dc<li -
ğim gibi Allaha şiikiir bi:ıde ne b{iyle 
ihtimal var. ne de olur. Sen rahahna 
bak! .. 

Halkevi Kursları 
Beyoi!IU H•lkevlnden: 
Evimizin Halk dershaneleri ve kurslar 

§ubesl l Blrfnclteşrin tarihinden itibaren 
faaliyete geçecektir. Kaydolunmak iste
yenlerin hilviyet cüıı:danlan ve dörder fo
togrnflariyle Evimize muracaat eylemele
rini rica ederiz. 
Açılacak kurslar şunlardır: 
Tilrkçe, Fransızca tercilme usulü, Fran

sızca dlktion, Fransızca (A. B. C.), İngi
lizce (A. B. C.), Almanca (A. B. C.), A

meli muhasebe, Biçki-Dikiş, Şapka-Çiçek. 

* Musiki Dersle ri 
EmlnlSnü H•lkevlnden: 
Ar şubemiz musiki kolunu~ piyano, ke

man, çello, bn so, koro, solfej ve orkestra 
derslerine 4 blrinclteşrin de başlanacaktır. 

Dersler parasızdır. Eski talebeden kayıt
lnrını tazelemek isteyenlerle yeniden ya
zılacakların ikişer vesika fotografı ile ev 
bürosuna müracaatları ilAn olunur. 

Daima Genç 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KA N ZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 saheseri. bütün dünvanın en 
mükemmel 5lÜzellik müstahzarlan· 
dır. Ötedenberi memleketimiz kibaı 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Ba'lsamin Kanzuk 
Kadın «Üzelliitinin sihrini terki· 

binde sak!ıvan en ciddi ve savanı iti· 
mat markadır. Gene ve ihtivar bü
tün kadınlar icin zaruri bir ihtivac· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tınr. Ya~lı. ya~sız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzul< 
Cildin dafmf vumuşakhITTn1 temin 

eder. Yüzdeki cil ve lekeleri alır 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trastan sonra cilde .lltif bir serin?Ik 
verir. 

İnJriliz KANZUK eczanesi 
BEYOt.LU . İSTANBUL 

1 

lstanbul 
TAN 

Levazım Amirliğinden Verilen: Harici Askeri Kıtaatı ilanları ' , 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 kuruş olan 52.000 kilo pa-

muk çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 22-9-939 
cuma günü saat 15 tedir. İlk temınatı 5150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
390 kuruşa Ankarada M. M. vekaleti satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar An. 
karada M. M. Vekfıleti Satınalma komisyonuna vermeleri. "369,, "6934,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 525 kuruş olan 15.000 mE"tre 
kurşuni kaputluk kumaş kr.ıpah zarfla münakasaya konulmuştur. İha. 
lesi 23.9.939 cumartesi günü saat 12 dedir. İlk teminatı 5187 lira 50 ku
ruştur. Evsaf ve şartnnmesi 400 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti satı. 
nalına komisyonundan nlınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kauu. 
nun 2 - 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektup. 
!arını ihale saatjnden behen;hal bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. Vekaleti satmalma komisyonuna vermeleri. (371) (6938) 

* * Beher kilosun tahmin edilen fiyatı 235 kuruş olan 60,000 Kılo yün 
çcmıp ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.9.939 pa. 
zartesi günü saat 16 dadır. Tık temina._ı 8300 liradır. E\•saf ve şartname. 
si 705 kuruşa Aııkarada M M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alı· 
nır. Eksiltmey"' gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal Lir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti satınalma 
komisyonuna v~rmelcıi. (370) (6939) 

* * Mjdyattaki kıtaat için 195 ton un alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme. 
si 25-9-939 Pazartesi günü saat 9 da Midyatta Alay Satınalma komısyo
nunda yaı:~lacaktır. İlk teminat 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri (377) (7011) 

* * Denizli kıtaatın ihtiyacı olan 84000 kilo Sığıreti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen Satınalma Ko.da 
ve İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri satınalma Ko.larmdadır. Sığır 
etinin muhammen tutan 16800 lira, ilk teminatı 1260 liradır. Eksiltme 
22-9-939 Cuma günü saat 11 de İspartada Tümen satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İstekliler 22-9.939 Cuma günü saat l O a kadar tek
lif mektuplarını İspartada Tümen Satınalma Ko. Baskanlığına vere
ceklerdir. 

Denizli kıtaatın ihtiyacı olan 368500 kilo un kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen Satınalma komisyo
nunda ve İstanbul. Ankara Levazım amirlikleri Satınalma Ko.dadır. U
nun muhammen tutarı 39429 lira 50 kuruş, ilk teminatı 2957 lira 23 ku
ruştur. Eksiltme 23 - 9 - 939 Cumartesi günü saat 11.30 da İspartada 
Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 23 - 9 - 939 Cu
martesi günü saat 10.30 kadar teklif mektuplarını 1spartada Tümen Sa-
tınalma komisyonu baskanlıs?ına vereceklerdir. "379,, "7013,, 

* * Adanana gösterilecek yerde iki garaj inşası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruş, muvakkat teminatı 4494 
lira 24 kuruştur. İhalesi 22-9-939 Cuma günü saat 16 da Kavseride Ko. 
mutanlık dairesinde satınalma komisyonudna yapılacaktır. İstekliler iş
bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adana Askeri ve Anka· 
ra. İstanbul Levazım amirlikleri satınalma komisyonlarında 325 kuruş 
mukabilinde alınabilir. ftstek1ilerin bu işe girebilmesi için mahalli Na. 
fia Md.den böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeler ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Kav
seride komisyon reisli2:ine makbuz mukabili vermis olacaklardır. 

"380 .. "7015. 

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

* * Eskişehir garnizonunda hava birliklerine ait dekovil yolu inşası ka-
palı zarf usulUe eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 26398 lira 68 ku
ruş. ilk teminatı 1980 liradır. İstekliler bu işe ait ve hususi şartnamesini 
kesif ve projeleri bayındırlık genel şartnamesini lstanhul. Ankara, Es
kişehir levazım amirlikleri satınalrna Ko.da görebilirler. Kapalı zarf u
sulile eksiltmesi 22-9-939 cuma günü saat 16 da Eskişehir levazım amir. 
liği satınalma Ko.da yapılacaktır. İstekliler kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vesaik ile teminatlarını havi zarfları saat 15 e kadar Ko. 
rs. ne vermiş buluncaklardır. "372,, "6936,, 

* * 1 - Aşağıda ih:;ıle gün ve saatleri gösterilmiş on dört kalem erıaK 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyond:ı mevcut olup her gün göri.ile':>ilir. 
3 - Kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahıluıde ihaleden 

bir saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. 
4 - İstekliler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Giresunda as

kı:!ri satın alma komısyonuna müracaatları. (7150) 
Cinsi Miktarı Muham. Muvakkat ihale gün Saati 

bede) teminat 
Li. Kr. Lira Kr. 

Bulgur (açık) 32.000 3680 00 276 00 25.9.!J39 9 
Patates (açık 32,000 1600 00 120 00 25 !) 939 11 
Nohut (açık) 11,500 1035 00 77 62,50 25.9.939 14 
Odun (açık) 150.000 2250 00 168 75 25.9 .939 16 
K. fasulye (açık 21,000 2520 00 189 00 26.9 939 9 
Ku. soğan (açık) 10,000 500 00 37 50 26.9.939 11 
Yağ (kapalı) 10.000 11000 00 825 00 26.9.!)3!} 14 
Fındık kabu. (aç.) 100,000 875 00 65 62,50 26 9.939 16 
Sabun açık) 8.000 2680 00 201 00 27 9 939 9 
Arpa (açık) 81.000 4200 00 315 00 29.9.939 9 
Ot (açık) 52.000 2600 00 195 00 29.9.939 11 
Üzüm (açık) 3,000 750 00 56 25 29.9 939 14 
Et (kapalı) 70.000 15750 00 1181 25 30.9 939 10 
Saman (açık) 26,000 1040 00 78 00 30.9.939 14 

.. * 
Beher adedıne tahmin edilen fiyatı 110 kuruş olan 25,000 ndet tı-

mar fırçası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 27.9.939 çor. 
şamba günü saat 16 dadır. hk teminatı2062 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesi 138 kuruş rnukabilinde Ankarada M. M. Vekıilcti satın alma 
komisyonu reisliğinden alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle tt.?minat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline..kadar Ankara. 
da M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (390) (7121) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 kuruş olan 4000 adet termos 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 29.9.939 cum=l gfinü saa 
11 dedir. llk teminatı 2550 liradır. Evsaf ve §artnamesi 170 kuruşa An
karada M. M. Vekaleti satın alma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle !eminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be
hemehal bir saat evnline kadar Ankarada M. M. Vekaleti srıtın alma ko. 
misyonu reisliğine vermeleri. (392) (7125) 

* * Heher takımına tahmin edilen fjyatı on lira olan 4000 takım rüzgar 
elbisesi kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. t!ıııie!'ıi 28 eyliil 
939 perşembe günü saa~ 11 dedir. İlk teminatı 3000 liradll'. Evsaf ve 
şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V satın alma Ko. dan 200 ku
ruş mukabilinde alıneoilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tı:•kllf mektupln. 
rını ihale saatinden ~ır saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın al. 
ma Ko. na vermeleri. (398) (7153) 

* * Aşağıda cinsi, mlktan, fiatı tutarı ve ilk teminatı yazılı yulaf kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi gUnU saat 16 da İzmitte tümen satınal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara Eskişehir 
Levazım dmirliklerl ve fzmltte tümen satınalma komlııyonlarında görülür. Her mev
kiln ihtiyacı ayrı ayrı mfiteahhiUere ihale edilebillr. Ve temlnaUarı da ayn ayn<alı
tıabllir. İsteklilerin belli giın ve saatinden bir saat evvel ilk teminat ve teklif zarf· 
larını fzmıttc tümen satınnlnıa komisyonuna vermeleri. "421,. "7325,, 
Mevkii Miktarı Kilo Tutarı lık teminatı 

Lira Lira Ku 

İzmıt ı 15,600 5780 433 50 
Ada 98,000 4900 367 50 
Bolu 98,000 4900 367 50 
Tuzla 680,000 35,700 2677 50 
Gebze 210,000 11,130 834 75 

62,410 4670 75 

* * Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı olan 144,600 kilo kuru fasulye ferait ve evsa-
fı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 6-10-939 Pazartesi günü saat 
11 dedir. Hepsinin tutan 20,244 lira ilk teminatı 1518 lira 30 kuru~ur. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz VQ.Ya mektuplarfle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarilc beraber ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisada tümen satınalma Komisyonuna vermeleri. (422) (7326) 

* * Aşağıda cinsi, miktarı, fiatı tutan ve ilk teminatı yazılı, bulgur kapalı zarfia sa-
tın alınacaktır. Eksiltmesi 2-10-939 Pazartesi günü saat 17 de İzmitte tümen sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şnrtnamesi hcrgün İstanbul, Ankara Eskişehir 
levazım fimirlıkleri ve. lzmitte tümen satınalma komisyonlarında ı;örUHlr. Her mev
kiln ihtiyacı ayn ayn müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminatları da ayn ayrı 
aJınablllr. İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk teminatlarını ihth'a eden kapalı 
zarflannı İzmittc tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (420) (7327) 
Mevkii Miktarı Kilo Tutarı ilk teminatı 

tzmır 
Ada 
Bolu 
Tuıı:la 

Gebze 

Clnıl 

İki Pc vyon k [i 
Mutfak 

" Tavla 
Alay karargAhı keşfi 
Elektrik tesisau 

35,000 
30.000 
30,000 
10.000 
12,700 

* 

Lir• Ku 

4375 
3750 
3750 
1250 
1587 50 

14,712 50 

* 
Lira Ku 

116,293 38 
6,923 79 
6,701 84 

31,329 62 
2,453 70 

Lira Ku 

328 12,5 
281 25 
281 25 

93 75 
119 58,5 

1103 96 

lık temln•tt 
Lira Ku 
7064 67 
519 29 
502 64 

2349 72 
184 3 

Su tesisatı 17,571 53 1317 86 

181,273 81 11,938 21 
Afyonda yaptırılacak yapı, elektrik, su tesJsatlarının clnsl ve her birerlerinin ke

şif bedelleri ile muvakkat temlnatları yukarda yazılmıştır. Gerek yapılılnn ve gerek
se tesisatın heyeti umumlyeslnin bir talibe ihaleleri esastır. Bu inşaat ve tesisatın 
her bir kısmına ayrı ayn talip çıktığı takdirde bedel ihalenin heyeti umumiyesiyle 
muhtelif .t.nllple.rin verdikleri fiatıar mukayese edilerek hazine menfaati olan cihet 
te~clh eclılecektır. İnşaat ve tesisatın eksiltmeler! kapalı zarfla 6-10-939 Cuma gü
nil sant 15 de Afyonda kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vere
cekleri teklif .mektuplarında yam ve tesisatın heyeti umumlyesine veya herhangi 
bir kısmına aıt olduğu tasrih edll~eek ve teminatları o kısma göre vereceklerdir. İn
şaatın bir kısmına talip çıkar \'e bir kısmına tnlip çıkmazsa verilen teklifler hiçe 
sayılacaktır. Yapı :e tesisatın kesif ve projeleri her ıtün Afyonda kor. satın alma ko
misyonunda görillilr. fsteklil~rln eksiltme gilnll ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerındekl tarlfat dahillnde teklif mektuolannı Afvonda 
komisyona \'ermeler!. "423,, (7328) 

* * _ Bursa garnizonu içi~ 800 ton lavamarin kömürü 22.9.939 cuma gü. 
nu sııat 11 de Bursada tu::nen satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İlk teminatı 1200 liradır Evsaf ve şeraiti İstanbul A k L . . . na 
r~ . v. Amı:lık~erı ve Bursa Tümen satın alma komisyonlarında görüle. 
bılır. İsteklılerın belli saatten bir saat evveline kadar kanuni sekildeki 
mektuplarını komisyona vermeleri. (375) (6970) " 

* * Kapalı zarf usulile Edirne için 1,200,000 kilo sert ve yumuşak buğday satın ali-
nacaktır. Eksiltmesi 13-10- 939 cuma ı:ünü saat 15 dedir. İlk teminab 4050 lira
dır. Bir kilosunun tahmin fiatı 4 kuruş 40 santimdir. Şartname ve evsafını görmek 
ısteyenler her gUn Edirnedeki askerl satın alma komisyonunda g5reblllrler. EJC
sll:nteye girecekler ilk pey paraSJna -ılt makbuzla belli gün ve saatten evvel E-
dirnedekl satın alma komisyonunda bulunmaları IAz.ımdır. (446) (7475) 

* * Afyon demlryol tamirat deposu !cin bir hangar ile buna nid su, elektrik tesisatla-
nnın . kapalı zarfla lhnleleri 6-10-939 cuma günil saat 10 da yapılacaktır. Keşif 
bedelı 76,627 lira 88 kuruş ilk teminatı 5031 lira 39 kuruştur. Yapılacak hangar 
ve tesisatın proje ve keşfini ırörmek lstey enler her gün ve talip olanların ihaleden 
bir s.ant evvel teminatlı tekllt mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32, 33 cll madde
lerinın tarif atı dııhilınde Afyonda Kor sa tın alma komisyonuna vermeleri. 

"449., "7481., 

* * Çannkkale müstehkf'.'m mevki inşaat komisyonunun ihtiyacı kin agafıda cim 
ve miktarı yazılı benzin \'e yağlara talip çıkmadı4ı cihetle pazarlığı 28-9-939 per
şembe gOnO hizalarında va:ı:ılı saatlerde Canakkalede müstahkı>m mev. ıSatınalma 
komlı;yonunde yapılal'aktır. tsteklllerln 2490 s:ıvılı kanunda yazılı Ve«llikle teminat 
akl'elcrl ile birlikte r .. nekkalecle komlsv~na mllracaatları. (447l (7474) 
Clnıl Kilo lık teml n•tı Tutarı lh•le aaatl 

Lir• 

Benzin 200.000 3430 
Vakum yağı 20.000 
Val\'alin 5,000 656 

ifa. 

Kr. 

* 

Lir• 

46.000 
7.000 

9,30 da 

1,750 ll.30 • 

8,750 

Canakkll!e mOstahkem mevki birlikleri fhtlyncı kin ııcık ekslltmevtı ko..,ulan fıç 
adet yangın söndilrme motopomplarına talip çıkmadığından pazarlığı 20-9-939 
çarşamba Jrilnil saat 10,30 da Çanakkalede mOstahkem mrvkl satın alma komisyo
nunda yapılııcaktır. Motopomoların beheri 1450 llrndan 4350 lira kıymet takdir e
dllmlstlr. Muvakkat teminat 32fJ lira 2!i kuruştur. Taliplerin me.zktlr tarihte ca-
nnkkalede komlsvona milracant etmeleri. (441n (74ROl 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
İstanbul Dikimevile Bursa Sa.raçevl için 200 il~ 250 kurus yevmiye ne fkl saraç 

ustuı, 2 numaralı Dlklmevlnde teseltkül eden Heyet tarafından imtihan ne alına
caktır. Taliplerin dilekçe ve. bonservlslerlle birlikte 21-9-939 Perşembe g(lnune ka
dar Tophanede 2 numaralı Dlkimevl MüdOrllliWne mllrneaatlan. (43Rl (7411 l 




