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5 KURUŞ 

Rumen 
GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

• • 
aşvekili 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
• 

Dr .Ga•on diyor ld: 
"'Her tacir ba kitapta soıterdffim uıuDerl tatbik. etmek 
auretl7le bir iki sene cibi lrıaa bir zaman içinde muıterile
rinin adedini bir milli arttırabilir. Ben bu kitabnnda ıize 
ba 11&11ati öfreti7onım.,, Fi7atr 50 Jnınıf. 

ldürüldü 
Demir Muhafızların Alman Müdahalesini 
Temin için isyan Hazırladıkları Anlaşılıyor 

BOKRESTE BOMBALAR PATLADI 
Suikastçilerden Bir 
Kısmı Diri Bir Kısmı 
•• 
Olü Olarak Tutuldu Srıiluute kurban giJan Baıvekil 

CALINESCU 

Yeni Rumen Kabinesi 
General Agerseanu 
Tarafından Kuruldu 

=~~ 

Sulkastsılarclan 9 Kiti Dün Gece Cinayetin 
lılencliği Yerde Kurıuna Dizildiler 

BüJÖ'ef, 21. CHu.ual) - Romanya Batvekili Calinesco, bugün 
.at 14 t~ evtnin civarında, feci bir ıuikaıte kurban aitmit tir. Es
ki "J)emır Muhaf rz,, tefkıilitma meıuup olan katiller yakalanmıf· 
)ardır. Bunlardan bir kımu da ölü olarak ele geçirilmi,tir. Sui
kattİD mürettibi, "Demir Muhafızlar,, lideri Jorj Domeıteskodur. 

Bel~kanın Şark hucludundalıi iıtihkamlarınJan bir görünüı .• 

HARP 
Türkiyeden 
Uzaklaşıyor 
Yazan: M. Zelıeriya SERTEL 

Tüdciyenin ıiyaaetini biliyo
nız : Maceradan uzak kal. 

mak, harp tehlikesini hudutları. 
mıza kadar yaklaftınnanıak ,,e 
mümkün olduğu kadar aulhün 
devamını temin edecek tedbirler 
almak. 

Balkan paktı, Ingihz ''e l<'ransız 
anlapnası, Türk - Rus dostluğu bu 
IUlhim bir garantisidir. 

Fakat sürprizli bir devrede yaşı_ 
roruz, yeni hadiselete şahit oluyo. 
ruz. Bu beklenmiyr.n hadiselerin 

Türkiyeyi de arzusu hılafıntı. bir har
be siırüklememesi için müteyakkız, 
müdebbir ve ihtiyatlı bulunuyoruz. 

Bununla beraber son günlerin hadi. 
seleri harbin Türkiyedcn uzaklaş
makta bulunduğunu gösteriyor. 

T ürkiye ancak hudutlarına te. 
cavüz vaki olduğu ve yahut 

lıarlç dostlara kar.şı yap~-ığı taahhüt
leri ifaya mecbur kaldığı zaman har
be girebilir. Binaenaleyh Türkiyeye 
harp, ya Balkan tarikile ve yahut 
Akdenizden gelebilir. 

Sovyet ordularının Polonyada iş. 
gal eylediği saha, Alman ordularına 

cenubu şarki yollarını kapamıştır. 
Sovyet Rusya, ta Macaristan hudu
duna kadar olan sahayı işgal ederek 

(Sonu Sa. 7, SU. J) 

1 Bu adam, hapisten firar ettiği sı-
1 rada muhafızlar tarafından oldürii. 
len eski Demir Muhafızlar şefi Kod
reanodan sonra Demir Muhafızların 
başına geçmiştir. Demir Muhafızlar, 
gayri meşru bir teşekkül olduğu için 
gizli bir surette fa3liyettc bulunu. 
yordu. 

isyan Haıırlanmıı 

Romanya zabıtası, son günlerde 
bunlardan ve Almanlardan müteşek
kil bir grupun. büyük bir suikast ha. 
zırlamakta olduklarını ve Alman or. 
dularının Romanya hududuna var
maları üzerine Alman müdahalesini 
icap ettirecek ve kolaylaştıracak is

yanlar ve buna mü~asll hareketler 
tertip ettiklerini anlamı~, ve bir çok
larını tevkif etmişti. 

Müteveffa Calinesco'nun yerine, 
Demir muhafızlara karşı şiddetli 
muhalefeti ile maruf olan General 
Argesanu getirilmiştir. Yeni kabine, 
generalin riyasetinde teşekkül et -
miştir. 

Geç vakit öğrenildiğine göre, Ro
manvada fevkalade ahval vaziyeti 

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

Roosevelt Dün 
Kongreyi Açtı 

Roosevelt Dedi ki: 

Ambargo 
Süratle 
Kalkmalı 

Amerika 

Dışında 

Yeni Harbin 

Kalacaktır 

Daladier Dedi ki: 
-

FRANSA 
lngiltereden 
Ayrılamaz 

Hitler Bunu istiyor 

Fakat Aldamyor 
Nevyork, 21 (Hususi) - Mister Ro Paris, 21 (A.A.) - Daladier, bu 

osevelt fevkalade ıçtimaa davet et- akşam radyoda mühim bir nutuk 
ıiği Amerika kongresinin bugünkü söyliyerek demiştir Ki: 
içtimaında söylediği nutukta muha. "20 gündenberi harpte bulunuyo. 
riplere karşı silah ambargosunun kal ruz. Her akşam size hita? ederek as-

c h 1 d dırılmasını ve bu hususta beynclmi. kerı vaziyetin nasıl oldugunu söyle-- ep e er e . .. .. ·ı lel kanun hükümler;ne avdet olun. mek ve itimadımın sebeolerini bil. 
• masını istemiş, Amerikanın harp ha- dirmek isterdim. Çünkü sizleri clai. 

Son Harp Vaziyeti 1 ricind.~ kalm~s~. mese~e~i~in zerre ka- ma di.ışünüyorum: Siz, harp eden 
dar şuphe goturmedı~ını ve Ameri. gençler, çocuğunu, kocasını, nişanlı. 

Şark cephesinden gelen haberlere 1 kanın hiç bir veçhile harbe sürüklen. sını aklından çıkarmıynn endişeli ve 
göre, Polonya kuvvetleri 4 cephede mesine imkan bulunmad:ğını sö 1 _ 
muharebeye devam etmektedir . .ı\l- ı Y e fakat kahraman Fransız kadınları, 
man ordusu başkumandanlığı Polon- ı m~ş ?aha sonra şu noktalan izah et. hep, hep sizleri dt.işt.inüyroum. Hür 
ya harbini bitml~ gibi gösterdiği hal- mıştır: insanlardan mürekkep bir milleti, 
de resmi iebliğlerde muharebenin de- "Amerikanın ananevi siyaseti bey insanlık duyguları taşıyan sulhcü bir 
vamından bahse mecbur kalmaktadır. I nelmilel kanunlara riayettir Amerı· mı"lletı" ı·dare etmek vazı{esı"nde bu-

Garp cephesinde Fransız kuvvetle- · -
rl iki taraftan Sarbruk'u tehdit etnıe- ka Napolyon harpleri sırasında bu lunuyorum ve bu ağır vazifeyi ya-
le başlam.şlardır. Her iki cephedeki ananesinden ayrılmı~ ve bu a°yrılış parken de insan olarak kalıyorum. 
harp faalıyetine alt tarsııııt ve resmi % kendisi için felaketli olmuştur. Da. Birkaç gün evvel cephemizi ziya. 
teblliler 7 ncl sayfa1J11zdadır. 1 ha sonra, Amerika 1935 te yaptı~ı bi. I t tt" Alm t kl b' 

- · , 11 .... 11 11 .. •• .. 11 .. • t; re c ım. an opra arına ır. 
(Sonu Sa: 8, Sü: 4) <Sonu Sa: 6, Sil: Z) 

Sarki 
1 

Polonyada 

Kızllordu, L wow 
ve Grodno 'yu da 

Dün Zaptetti 
Sovyet Askerleri Litvanya Hududuna Vardılar, 

Alma - Rus Kati Hududu T esbit Edildi 
Lonc:lra, 21 (Hususi) - Polonya dahilinde ilerlemekte olan 

Kızılordu, Polonyanın Cenubu Şarkfıindeki Lvov (Lemberg) i 
zaptetmi,tir. Diier taraftan Litvanyaya yakm olan Grodno da 
Sovyet askerleri tarafından itıal edilmiflir. ~ 

Litvanyanın hükumet merkezi o- j 
lan Kavnas'dan verilen bir habere 1 5 v ı 
göre, Litvanya hududuna varan Rus 1 ara c OCJ u 

,zabitleri, Litvanyanın bitaraflığına 

riayet edeceklerini eniden temin 

~ ...... ---- ild tara. 
fın teması çok samimi olmuştur. 

Bir Çernoviç haberine göre, Sov
yet kıtalan dün Rütenyadaki Krizni
yazvaya vararak Polonya - Macaris. 
tan hududunun bir mıntakasını da
ha işgal etmişlerdir . 

Moskevadan verilen en son ma1iı
mata göre Sovyetlerle Polonyada iş
gal mıntakalarını tahdit etmek üze. 
re Berlinden tayyare ile M!>skovaya 
giden askeri heyet vazifesini tam bir 
anlaşma dairesinde yapmış ve Mos
kovadan Berline dönmüştür. 

* Diğer taraftan dün akşam. 

ki P a r ı s aazetelerinin te • 
min ettiğine göre, yeni Polonya 
devletinin şekli ve hudutları, Vilno
yu işgal edecek olan Litvanya mü
messilinin de iştirak edeceği bir Al
man - Sovyet konferansında tayin o
lunacaktır. 

Bu tesviye tarzını hem Berlin hem 
de Moskova terviç eylemektedir, ve 
yeni Polonya devletinin mevcudiye
tini her ilcisi müştereken garanti ede
cektir. 

lükreıtekl Kanaat 

Bükreşten bildirildiğine göre, Kı
zılordunun Polonya - Romanya hU
dut hattını kamilen işgal etmiş olma

(Sonu: Sa. 6, su. 5) 

EN SON 

Moskovaya 
Hareket Etti 

Hariciye Vekili 

Ankaradan Merasimle 

Uğurlandı 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
Sovyet Hariciye Komiser muavini 
Potemkinin ziyaretini iade etmek ve 
ayni zamanda vaki olan davete ica. 
bet eylemek maksadile bu ak§am 
19,25 ekspresine bağlanan hususi bir 
vagonla buradan lstanbula hareket 
etmiştir. 

Kendisine Sovyetlerin Ankara bü
yük elçisi Tarantiyef ile Hariciye u. 
mumi katip muavini Ce\•at Açıkalın, 
daire mudtirlerinden Feridun Cemal 
ve htausi kalem müdürü Abdullah 
zeki refakat etmektedir. 

Şükrü Saracoğlu, i5tasyondıı mec
lis reisi Abdülhalik Renda ve Ba;
vekil Refik Saydam ile bütün vekil
ler, mebuslar ve parti ve hükumet 
ileri gelenleri tarafından uğurlan

mıştır. İngiliz, Fransız ve Alman ~e-
(Sonu, Sa: 6 Sil: 4) 

DAKiKA 
Londra, 21 (Hususi) - Romanyada teşekkül eden yeni hükumet

te üç general, üç mühim mevki almaktadır. Dahiliye Nazırlığına 

General İkos, Harbiye Nazırlığına da General Marint:sku getirilmiş
tir. 

Nevyork, 21 (Hususi) - Mister Roose\"elt'in konırede nutkunu 
söylemesinden sonra ayandan yirmi dört iza Roosevelt'e muhalefet 
edec~lerini ilin etmişlerdir. 

Londra, 21 (Hususi) - Mosko' adan alınan haberlere &öre Rus~·a. 
Almanya ile Rus)•anın himayesi altında :raşıyacak yeni bir Polon. 
yanın teşkiline taraftardır. İki tar af arasında bu bahis üzerinde mü· 
zakereler cereyan etmektedir. 

Londra, 21 (Hususil - Alman tayyareleri bugün Varşovaya a
kın etmiş, Varşova müdafileri akına iştirak eden yetmiş Alman tay. 
yaresinin yedisini düşürmüşlerdir. 
Varşovada bulunan itordiplomatiğe mensup 200 kişi Almanlarla ya. 

pılan uzun müzakerelerden sonra bugün Varşovadan çıkm,şlardır. 
Varşovada yalnız Türle \•e Rus hevetleri kalmıştır. 

Tan. makinesindeki bususı tertibat aayesınde bu 51ltunda tıer ııün en son da
ldkıı ll'"I"" h:>harı,. .. ı ",.,.,.,...1rtı,. R•"•" nl mııı,,ılh ri\" hu lno01m hn• lrı>l'>r•lrh• 
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IBUGüNI 
scu'nun 

Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

R omanyadan gelen haberlere 
gi:ire, rne\'cudiyeti ort4ldan 

kalkan ve liderlerinin çoğu imha olu 
nan Demir 1\tuhnfızlar bir cinayet 
daha irtiküp etmişler ,.e Romanya 
Bn \·ekili Arman Calinescuyu öl • 
dürmüşlerdir. Demir l\tuhaftzlnr, 
Romaııyanın faşistleri idiler. Hedef
leri fnşi t bir Romanya ,·iicude gc -
tirmek ' 'e Romanyanın mukaddera
tını faşist devletlere bağlamaktı. 

Mak ntlnrınn ermek için kullandık • 
ları silah rnuhasımlarının pervasızca 
kanını dökmekti. Bir aralık geni' 
bir faaliyet 7emini bularak Roman • 
yaya tethiş hayatı yaşatan Demir 
l\tuhafular, Gogonın iş başına geldi. 
ği sırada iktidar me\'kiinc de yük -
elmi ler, fakat kısa bir zaman son· 

ra düşmU lerdir. Ve Romanya bu 
tehlikeJi \'e kanlı elemandan kur • 
tulmnk için geniş bir tasfiyeye gi • 
rf:.omişti. Bu ta fiye neticesinde libe
ral bir çok devlet adamlarının kanı 
ile lekcnen Demir l\luhafızların ele 
ba ılnn yakalanmış muhakeme c · 
dilmi , mahkum olmuşlar, fakat fe
sntkar faaliyetlerine dönmek üzere 
mahpeslerlnden kaçmağa teşebbüs 
ettikleri icin bunların rüesasından 

bir çoldnrı muhafızlar tarafından 
katledilmişlerdi. 

Bu hadi eden onra Romanyanın 
artık bu dahili gaileden kurtularak 
tam hunır ve emniyete kavuşma ı 
,.c faaliyetlerine devam etmesi bek. 
Jcniyordu. 

• 
TAN 3 

........ 

fflf"K 
Ömrü Vefa 
Ederse! 

Yazan: 8. FELEK 

Japony 
ve Avrupa 

İşleri 
ID~mcolkrc§lit0c§lr 

Mliıltlt~hültltür 

Bohemya ve 
Slovak.ya 
İsyanları 

lngiliz Gazetelerinin 

Mütalaaları 

- Bu da bir garip şey yani! 
•e gibi? 

_ Karde ! Bir adam ne ile ge!;İ· 
nir? 

_ Ad mına öre, nyda otuzdan 
tut dn 500 liraya kad r ... 

Japon 

Mühim 

Sefaretinin 

Bir Tebliği 
.Romanyada 
: 

l·----GÜNÜN en yeni siirprizi, Roman· s Vaşington, 21 (A. A.) - Japbn se
fareti tebliğ ediyor: ''Japonya hükü
meti, Avrupa ihtilafına sürüklen ,. 
menin önüne geçmek istemektedir 
ve bütün gayretlerini Çin işinin halli 
üzerinde temerküz ettirmiştir. Mu • 
hasematın tatiline müteallik olan i
tilaf ile Mogolistan - Mançuri ara -
sındaki hudutların tahdidine ait mü
zakerclcr sadece bu esaslı siyasetten 
mülhem olmuştur. Bu itilafa daha : 
derin bir mana izafe etmek onu fena : 
tefsir etmek olur. Bu itilafı Sovyet 
Rusya ile aktedilecck bir ademi te
cavüz misakına mukaddeme addet· 
mek, veyahut Sovyet Rusya ile bir 
mukarenet tesisine matuf bir tedbir 
telôkki eylemek için hiç bir sebep 
yoktur. 

ya Ba vekili M. Kalineskunun 
Demir Muhafızlar tarafından öl. 
dürülmesidir. Kalinesku, Ro
manyayı Demir Muhafız tedhi-
şinden kurtnrmağa çnhşmı'! ve 
muvaffak olmu .. tu. Demir Mu
hafızlar yeniden terör saçmak 
üzere faaliyete geçmek için ilk 
hedef olıırak ona pusu kurmuş
lar ve Knlincsku bu cehinımc 

teşebbüslin kurbanı olmuş i e 
de Romanya Demir l\luhafızlar 
terörüne son vermeğe kati su. 
rette azmettiğini. Kaline kurmn 
yerine General Ager eanu~ u 
getirmekle jc;bat etmi,,tir. Cün
kU General Agerseanu da Demir 
Muhafızlnrın en yaman muha
liflerindendir. 
Yeni hükumet derhal faaliyete 
geçerek lcatilleri :rakalomı ve 
icop eden hütiin emnh·et ted· 
birlerini nlmı tır. 

Japonya ile Rusya arasında ak -
tedilmiş olan itilafın Alman hükiı _ 
me\inin tavassutu sayesinde aktedil
miş oldtığu suretindeki şayianın asıl 
ve esrsı yoktur." 

Matbuat mümessillerini kabul e
den HorinouchiJ şu noktaları tasrih 
etmiştir: 

.Daladier'nin Nutku 
i ______________ ~-
i 
1 
1 

i 
1 

HER HİTLERiN Danzig'dc sö\:le
diği nutuktan sonra l\ti~fcr 

Chnmbcrlain "Sonuna ve zafne 
kadar harp" diye cevan verdi. 
Dün de Fransa Bn vekili Dala-

Alman boyunduruğundan ktır· 

tulmak isteyen Bohemya ' 'e 
I\toravyanın bu hndi~elerden is
tifnde ederek açtıkları mücade
leye devam edeceklerini anlat. 
maktadır. 

MOSKOV ADAN verilen haberle. 
re göre Rusya ile Almanya, Po
lonyada i gal edecekleri mın
takaları tahdit etmişler ve bu 
i le meşgul olan Alman askeri 
heyeti Mosko\•adan geri dön-
mü tür. 

Şark Cephesinde: 

- O de il kardeşim. 'e kadar gt· 

' da ile g~inir? 
_ Vallahi kerlikte iken öğren-

Londra, 21 (A.A.) -- Çekoslovak- miştim. Galiba 3500 kalorilik gıda 
yada isyan çıktıgı Londrada geç va. almnlı. 

1 
kit haber alınmış :ıldugundan ancak _ Canım u k lori m clcsini bı· 
bir kaç sabah gazetesi bu hadise hak rak da bana, ekmek, et falan söyle. 
kında tefsirlerde buhrnmnktadır. _ Günde 8, 9 yüz gram ekmek. 

Daily Telegraph gazetesi, bnşma- 300 gram et, 50 gram yağ, 30, 40 
kalesinde diyor ki: grnm şeker falan. 

"Hitlerin ecnebi iç kalesi kendi a. _ Be birader. Geçende hangi gn. 
leyhine dönüyor. Çe~der, kendilerine zetcde okudum, hatırlamıyorum. Al· 
zulüm edenlere karşı isyan ediyorlar. manyadn ekmek zaten znlmı . ~im· 
Hürriyeti seven her insanın kalbi bu di günde değil, haftada 90 gram tere· 
haber karşısında titriyor. Fakat lıu yağı yarım kilodan biraz fazla et 
isyandan büyilk bir şey beklememe- yarım bardak slit falan veriyorlar· 

POLONYA ku\•\•etlerl dört saha- lidir. Çünkü isyan pek erken başla. mış. Bununla adam yaşar mı yahu? 
da harbe devam etmektedirler. mıştır. Hitlerci ajanların isyanın vnk _ Ya ar! Son senelerde ''itanıhı 
Bunların en miihimmi Varso- tinden evvel ıkmasına çalışmış ol. diye bir şey keşfedildi idi. 
vadır. Alman tebliğleri Vistül • maları da muhtemeldir. Çünkü için, _ Duydum. 
de yaptıkları imha muharebesi için yanıp kuvvetlcnmiye vakit bula- _ j tc onu hap )'apıp yutturacak. 
hakkında tafsilat veriyorlarsa ı mıyan bu isyan hareketini bastırmak lar ... İn an yaşıyacak. 
da hu muharebe ile de Polonya ı şimdi kolay olacaktır. _ Desene yirmi dört natte bir a· 
harbini bitiremediklerini itiraf 1 İsyan, kana bulanarak bastırıl~a kide ekeri kifayet edecek. 
ediyorlar. dahi, bu hadise Bitleri düşünmiye _ Öyle! 
Almanlar hugün de Var ovayı sevkedcccktir. Almanyanın bir ucun. _ Bununla adam ya~ıyacağm:ı 
lıa\'ndnn bomhnrdnnan etmişler 1 dan diğer ucuna ka::lar Çek işçileri en inanır mısın? 
''c (,ehliler bombardımana i •

1 

çalışmaktadır. _ İnanının. Jlattu yava 
tlrak eden yetmi tayyarenin Fakat Almanya, bu işçilere emni- lı tınp hiç yemeden de geçinebilir. 
yedi ini dii iirınü terdir. yet edemez. Bunların her biri gizli _ Na ıl olur )'ahu? 

POJ.i01''YA a kerleri ve si\'Hleri bir düşman, bir asi ve bir kundakçı- _ Olur, olur am ömrU \e{a eder 
kom u memleketlere ilticayn 1 dır. mi bilmem. 
devam etmektedirler. Mncnris · Yabancı topraklan ele geçirmek _ Hnaaa! Hocanın çemendcri gibi 
tnnn ilticn edenlerin elli bine hırsı ile hareket eden Hitler, insan. desene! 

1 - Mnnçukodaki Japon kıtaatı 

Mogolistan hududundan çekilecek, 
fnkat Mançuko dahilinde ipka edile. 
cek, yalnız Çin muharcbatına iştirak 
etmiyecektir. 

2 - Müttefikler kıtaatının Şang· 1 tukla Hitlere cevap verdi. Her Garp Cephesinde: zarı itibara almamıştır. Çekleri hük. _ o ba ka! 

Ve Romanya, en guzide devlet a· 
dcmlarındnn olan Calinescunun 
metin, azimkar ve liyakatli idaresi 
altında, hu şartlar içinde yaşamak • 
ta ve dünyanın geçirdiği biiyilk buh
rnnlnr arasında takip ettiği diil'üst 
siyasetle mukadderatını korumak • haydan geri alınması için Japonya -
ta ve hiç bir z.nrara ve bir sarsıntıya İngiltere ve Fransa arasında görüş. 
uğr madan bugiinkü ciddi ve kor • meler ynpılmaktadır. 

1 

dier. rndyodn söylediği bir nu- ''nrdıklnrı anin ılı~·or. ' lığın şeref ve haysiyet hislerini na- _ E\et. 

Hitlcrin en belli bac;h hedefle. mü altına almıştır. Fnkat şimdi on- =============== 
rinden biri Fran avı 1ngiltere· GARP CEPHESiNDE mahalli fon- l 1arı mu temadi yen neı.aret altında N • ş f 1 • 
den D)'lrmaktı. Daladier buna liyetler de\'am cdiyo.r. Askeri i bulundurmıya mecburdur.Hitler Çek azı e erı 
cevnp vererek Almnn nropagnn- muharrirler, bu fnalıyet devre- f . b t b'l' fak t Çekler o-. ,, .. . . ,, ı ısyımını as ıra ı ır, a S ti • • 
da ının buna muvaffak olanıl• Stne, strateıık mtızar de,Te· i nun za ıf noktalarını bulabilmek i- • erve erını 
:vacathnı nnlntfı. si diyor1nr. Ve Almanların Fraıı!: y d k 

1 
akl d p 

kunı; tehlikeleri atlatmak kudretin· 3 - Japon hükumeti, Çankay 
de bulunduğunu göstermekteydi. Şek ile müzakereye giri mekten im-

· . . lıuiaima pusu a a :ıc · ar ır. o-
rbindcn bnh eden • a ı r a • fl• f K d 1 I Dnlndier, Danzig'in iadesi libu- yalaynrak yeni kuvvetler ~etir •• lonyalıhıra, Avusturyalılara, Alman açır 1 ar ,.,. L-1ı--·- ... _ :ı..1._.ı.;.1a~ u ... ---+-.. l.tAIUr. 'ILDlc.at .l.An<'ln A'I" hir 

içinde, bütün A vrupıının geçirdiği çok Çinli ticaret liderlerinin Çin • 
büyük imtihanı karşıladığı sırada De Japon ihtilafının muslihane bir su • 
mir MuhnfJılann bütün milli endi • rette halline taraftar olduklannı na· 
şclcri bertaraf ederek, mevcudiyet. zan dikkatte bulundurmaktadır. 

İ mundnn bahseden Bitlerin, Rus. rnckte olduklarını sövli~·orlnr. i komünistlerine, sosyalistlere ve de. 
İ ya ile anla,arnk Lehtstanı pay- BELÇiKAUl .. AR, hudutlarında İ mokrat katoliklere ne diyelim? On-

}erini ortadan kaldırmakta büyük * 1 in ma ·ı kurduğunu ve bu plİ\111 Almanynnın tahşidat Yapmadı • i Jnr da fırsat kolluyorlar. Gerçi on-

1 
tatbik ettiğini, daha !!<Onra llit· i:'ını ö~ liiyorlar \'C Almanlar da ı= Inra değil, yalnız kendi kuvvetimize 

yararlıklar gö teren Calinescuyu öl- Tokyo, 21 (A. A.) - Vaziyet hak-
dürmelcri onların, kendi ihtirasları kında mütnlealnr serdeden Ochi ga -
11ğrunda fe~a etmeyecekleri bir şey zetesi, Japonyaya Rusya ile Japonya 
bulun.m~clı~ını apaçık ispat ediyor. arasındaki münasebetleri yeniden te 

lerin elinden gelse, Avustur~ a bitornf dc\'letlcre taarruz fik • güvenl)'leliyiz. Fakat şurasını da unut 
i ,.e Cekoslovnkyava yaptıktan- rinde olmadıklarım anlntıyor . mıyalım ki, bunlar da Çeklerden il-
i nı Fran adan esirgcıni~·eceğini lar. : ham alarak hürriyete kavuşmak i!;in 

1
. söyliyerek İngiltere ile Fran a· A *k d • zencirlerini kcmireceklerdir. 

Hudısenın şartlarıJ Demir Muha· sis etmesini ve Çin meselesine bir 
fıılnnn Cnl.ine cuyu öldürmekle nihayet vıu·mı>__d-'li tavsiye etmekte -

1 
h b d d ki • • merı a a. 1 d' ı · nın ar c cvam e ece ermı Bcrlln, 21 (A.A.) _ o. N. B. b ı ır yor 

nıezbuhane .. bır teşebbliste bulun· dir. 
: b:ah etmistir. Son günlerde, Havas ve Rcutcr ajRns-
İSovyef Müdahalesi FJ:VKAL DE bir toplantıya davet ları, Bohemya ve Moravya himaye idaro-

duldannı go terlyor. 
Çilnkü Rumen hükumeti daha 

Alman ordulannın Romen hududu. 
'1& yaklaşmaları ırasında Alman 
mUdnhalcsini kolnylaştırrnak için 
komplolar hazılnyan elemanları ya
kalamıştı. Leh - Romen hududunun 
Alman ku\"'etleri tarafından işgal 
edilmesine imkiın kalmadığı sırada 
ele geçen bu elemanların, ~on bir 
meıbuhane hareketle, hükurnct rei· 
sinden intikam almak istedikleri an· 

Tapu, Kadastroda 
Yeni Tayinler 

SOVYET kuvvetleri, Polon\'nda 
Lvov'u işgal ettikleri gibi i. 
maide Grodnoyu do i gal etmi • 
)erdir. Sovyctlerin Leh. Rumen 
hududunu i gnl etmeleri, Bük· 
re te Alman siynseti icin bir 
hezimet olarak ta\' if edilmek
te. diğer taraftan Sovyetlerin 
Leh • Macar hududunn i-sgal et
melerini mlihim hfidi eler clo
ğuracak bir inkişaf saymakta ''e 

olunnn Amcrikn kongresi Mis - i si araz.isinde karışıklıklBr çıktığını bfülır
ter Roose\'eltin irat ettiği nut • i mektcdir. Tamamılc asıl ız. olan bu ha-

k d. ı i t' .,. · ı bcrlcr, Alman alcyhtan propaganda mau ın em ş ır. nlı ter Roo c. •ı 
ncvra ından başka bir §ey değıldir. 

''elt iliıh ambargo unn ait kn· : 
: Himaye idar 1 matbuat şefi de Bohcnı-

nun maddelerinin ilgasını ve : yo ve Moravyada tam b r sukQn hükOm 
muhnriplerlc muamelede mil • j silrduğilnu söylemiş ve gazeteleri hlm ye 

1 : ıdnresi aruıslııl ziyarete da\•ct cylemiştır. let er ara ı hukuk daire inde ~ 
0

, ___ _ 

hareket edilmesini i temi tir. : 

Kongrenin bu te ebhii e na ıl i 
mukabele edeceği henüz anin . • Dün gece saat 2.35 de şehrimizde 

1 f beş saniye kadar süren oldukca sid-şı mamışhr. • 

Dün Geceki Zelzele 

laşılıyor. Alman ordularının, Ro • 
manyadan uzak kaldığı, ve Leh .Ro
men hududunu işgal eden Sovyet or· 
dulnnndan arazi bütünlüğüne ria • 

Ankara, 21 (TAN) - Tapo, Ka
dastro umum müdürlüğü fen mÜŞ'a
virliğine şehircilik mütehassısı Mit
hat Yenel, fen baş müfettişliğine İs. 
tanbul Kadastro müdürlüğü fen a -
miri Vehbi Aral, üçüncü sınıf tapo 
ve kadastro müfettişliğine İzmir ka
dastro müdürlüğü fen amiri Refik 
Halit tayin edilmişlerdir. : 1 detli bir zelzele olmuştur. . ................................................................................................................ . 

yet için teminat aldığı :sırada, Cali. 
nescuya karşı sulknst yapan Demir 
l\luhafızlar, şüphe yok ki, bUtün Ro- 9 
men milletinin nefret ve istikrahını 
bir kat daha arttıracaklardır. 

Romen milleti ve devleti Cali. 

nescu gibi kudretli ve liyakatli bir 
devlet adamını kaybetmekle, büyük 
bir matem içindedir Dost ve mütte. • 
fik Romen mllletinin kederlerine sa
mimiyetle iştirak ederiz. 

Sırp· Hırvat 

Anlaıması Etrafında 
Nazırlar Meclisi, dün Başw•kil 

Zvetkovic'in riyasetinde toplanmış
tır. 

* 
Naibi hükumet, Hırvatistan valisi 

Choubachitch'i kabul etmiştir. Bu 
mülakattan sonra Choubachitch, ga
zetecilere beyanatta bulunarak mil
li itilifın biitün Hırvatistanda fevka
lade memnuniyetle karşılanmış ol
duğunu söylemiştir. 

İtalyan elçisi, dün Başvekil mua
rini Maçck'i ziyaret etmiştir. 

• 

• 

H.A DJ S E L E .. İt i N.: i Ç Y ü Z U 
Siliıh imnlfıthnncıcrındeki Alman kızlıın ve kadınları, 
p.eçen haftnlardanberi, günde on iki saat çalı ma~·a 

mecbur ~dilmislerdir. Bu karar, en milfrit nasyonal 
sosyalist gazet~lerinin bile tenkidine uğramı,tır. Bu 
yhzdf'n Alman gnetelerinde çalışan bazı şüpheli mu
harrirler te vl;if olunmuşlardır. 

* Almanyada, aabotaj yapmak cürmiyle 410 amele, 
idam olunmu,tur. 

* Son ı:Unlcl'de Alman casusları, Holanda hudutlarında 
bü~ ük faaliyet göstermektedirler. Doorn'da iki Alman 
raımsu ~·nknlanını'! ,.e huduttaki askeri mıntakalarda 
resim cckcrken görülen üç Alman casusu, hudut mu
lıafızla;ı tnrnfından vurulmuşlardır. 

* Ameaterdamdan bildirildiğine göre, 16 Eylii.l ta-
rihinde, Berlinde Alman Hava Nazın.na bir aui
kcut yapdmcuına tqebbüı olunmu,. Fakat Görin
gin otomobüine iaabet etmiyen bomba, iki adamı 
ağır aurette yaralamıf, ve bir büyülr mafazayı 
harap etmİftir. 
Bu yüz.den, Göringin muhalız.larından bazıları 

idam olunacaklardır. Suikaati yapmıya tqebbüa 
edenlerin yakalanamamcuı, zabıta tqkilatını da 

• 

ağır meauliyetlere ve cezalara muhatap tuta
caktır. 

* En !;Ok !levdi'ti torunu Prens Oscar llohenıollern'in, 
Polonya muharebelerinde ölmesi, sabık Kayzer Vilhel
nıi son derecede müteessir etnıi-,;tir. Kendisini, Holan
danın Doorn şehrinde ziyaret ed~n bir Fransız muhar
ı irinin yaı;dığına göre, imparator, bu teessür yüzün· 
den, kimseye söz ~öyliyemiyecek hale düşmüş, ve dok
torlar tarafından konusmaktan tamamen menedilmis
tir. Bu muharririn söylediğine ıöre torununun ölümü 
Kayurin Uiileıe karşı duyduğu hiddeti büsbütün art
tırdığından , doktorlar bu hiddet ve teessürün, Kayze
rin hayatına mal olmasından endişelenmektedirler. 

* Bir luutanede tedavide bulunduğu aöylenilen Gö-
bela, Hitlere müracaatla Almanyayı mahvolmak
tan kurtarmalı için lambe nihayet verilmuini ve 
lngiltere ile Franaayı hmpten vazgeçirmek için 
de Danzig üe Koridorun alınarak, difer bpralrla
rın Polonyaya üule edümuini iatedifi rivayet O· 

lunmakta ve bu telrlilten aonra Hitlerin Göbelae 
kar,. bulemiye bafladığı emniyetıizliğin arttığı 

ilave edilmektedir. 

Londra, 21 (Hususi) - Nevyork 
gazeteleri bugun mevsuk bir mem. 
baa dayanarak, nazist Almanya şef
lerinden yedisinin bitaraf memleket. 
lere yedi milyondan !azla İngiliz li
rası tutan serveUcrini yatırmış ol
duklarını haber vermektedir. 

Bu yedi zat Ribbentrop, Görlng, 
Göbels, Hes, Himler, Lnv, ve İs
trayheledir. 

Bunların içinde en çok para sahibi 
Fon Ribbentrop olup serveti iki nıil
yon İngiliz lirasını aşmaktadır. Di. 
ğer taraftan dün Almanyadan firar 
ettiği haber verilen çelik kralı Tissen 
Hitlerin en mühim arkadaşları ara-

sında bulunuyordu ve Almanya ağır 
sanayiinin Führeri sayılıyordu. Tis
scnin Almanyadan çıktıktan sonra 
nereye gittiği anlaşılamamıştır. 

Panamerikan 
Konferansı 

Panama, 21 (Hususi) - Panamerl. 
kan konferansı cumartesi günü öğle. 
den sonra resmen açılacaktır. Ameri. 
ka Birleşik Devletleri namına gelen 
heyet reisi Velles, hükumetinin pol' 
ükasını izabeden bir nutuk söyliy 
cektir. 

Pazartesi günü aktedilecek beye 
umumiye içtimaında mesainin 
hatları tayin edilecekti:. 

Bu mesai, Amerikanın bitaranı 
çerçevesinin pek ziyade haricine çık 
caktırı Zira bu mesaı. iktısadi m 
selelerle beynelmilel mübadelel 
meselesini ve cenubi Amerikanın 
çok memleketlerlnm Avrupaya ya 
makta oldukları ihracat yüzünden 
min etmekte olduklan menfaat:e 
nin büyük bir kısmını kaybetmel 
yüzünden tahaddüs cde~ck vaziy 
de çerçevesi içine alacaktır. 

Franko, Roma Seyahaffal 
Geri Bıraktı 

Madrid, 21 (A.A.) - Havas muh 
birinin bildirdiğine göre, Gen 
Frankonın eyliıl sonlarında İtalya 
yapacağı ziyaret, enternasyonal ha 
diseler sebebile henüz tesbit edilm 
miş bir tarihe talik olunmuıtur. 
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ikinci Küme Lig Maçları 
Fikstürü de Yapıldı 
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Halkevl Denlerl 
tltll H•lkevlnd•nı TOrkçe, franımca, fn

-- aJmanca. blcld ve dikit. çlcek, 
Pı>b. müzik. koro ve ev ldar.ı dertlerine 

( Lokman Hekimin Öğütleri J 
Harp Hastalıklarından Pel 

~m=ım.mn.ıt-t~111~~ ----IİıııliİİİİİıiiİIİI• BUG'ON 

AHBAP ttrik e'tnlek iatqftılerte ve 8 ke: .ppmak ttzıere ayırdığımız 4.10 bm 
man d.a almak isteyenlerin mflracaat- metre murabbalık sahanın ihata du.: 
lafı, varlan temelini atıp ilk molozlarını 

VENi NEŞRiYAT : 
HARBE GiDiYOR 

• Tlirkge Sösll 
L E M D A R y e M 1 L L i PAllF KORUNMA - Hava tehlikesin-

den konınmak usullerini ıö&teretı ve Nafia 

S E N l O P E N ~ E L 1 Y Q R VekAletince tercüme ettirilen bu eııer, Ba-v 1,Uldırhk t,leri Ber~e ek o~ak verU-

l• aW. . .... ~ ..._amda ld f1Hm blrclm-.r -!meldecllr~-·.,... __ .._ ___ _ 

KAVl'9: 1827 ııan~ TopkaJ» merke%i 
~eslnden aldılUn p)fa~-' kay
blltlm. YenialDI atae9,1ımdan e;ldalnin 
hilkmO yoldur. - Melt"'et f'tlt ottu 

e cız~n ? 

kaldırmak ve ilk fidanlarını dikmek 
suretile 1936 senesi başında i~ baş. 
lamı§tık. Bu geniş yangın sahnsınm 
tamamen temizlenmesi ve Kültür-

ANKARA RADYOSU 
Tlbti7• ~ P ...... n 
Tftr..,_e a.ı:vosa &abra &ad1osa 

Dalp Dnnlala 
lat m. 113 ltCI. 120 Kw. 
lf.'14 m. 11111 Kes. 10 ıtw. 

:T. A. P. 11.70 m. MH Kea. 10 ltw. 

~ Cu1na. 22. 9. 1939 

11.IO Prolram ve memleket uat ayan, 
12.31 Tlrk mllzlll (Pi.), 18.00 llemleke& 
Aat Q'aft, ajam ve meteoroloJi haberleri, 
18.11 - 14 llOzlk (Karıpk PtolP'8m Pl.). 

ıı.oo Prosram ve memleket saat ayarı, 
it.Ol lllOzik (Dam milzfll Pi.), 18.88 

TQrk mQzW (FUi! hentf), 20.11 ltonut• 
ma, ıo.ao Memleket saat ayan. ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.50 Türk mOzlll. 
Oku)'an: Necmi Rıza Ahımn, CaJanlar: 
l'ahlte l'ersan, Refik Fersan, P4ref Kad
ri; 1 - Nihavendi kebir pefl'eVi, ı - ta
mail Hakkı: Nihavent ~ ll8IU1 (l'er-
7at ile 7adQler iken), 8 - Arif Der. Nl• 
bavent prkı (Ben bQI vefa bekler iken), 
4 - Nuri Halil Po7raz: Nihavent prb (Bir 
ıoncal terdir)~ 1 - Tanbur tabtml: Refik 
l'enan. e - Tanbutl Cemil: k81df11blcn
llir l8l1cı (Defi aaleıl edelim). ., - Raif 
~ KOrdWbtcazklr su aemalaL 

TOrk ınlJlllll Deva1111: 
OkQan: Semahat Özc\r•, CaJanlar: 

ıolltG Bardak.ollu. l'.lref ıtadrl, Kemal 
N~ $e7bWı: 1 - Refik J'enan: Hlcaz 
prkı (~ biricik .evdlllm ....tn), 
1 - lleflk renan: Hicaz 181'kı <B7 benim 
tone. dJGm), 3 - Şem.ettln ZfJa: Hicaz 
,artı (9upbu buı.m aldel 18f1Dda), 21.80 
lton\llllli CAncdılt v. bale*k), il.ti llil
silı: (Seafonlk müzik PL), D.00 llllzik 
~ orkmtruı) Set: Dr. il. Prulorius: 
l - llOUJ't spıirll fOUlt ~ uver
tura, 2 - Beethoven: 4 OncO ~onl, 3 -
Vaıner: ~ fllepnde Rollander operuı
mb uvettarfl. 28.00' Son ajana baMrleri, 
drait. eelWn, tahvtltt, ~ - aakut 
1-'IUl (l'f7at), 28;20 llOzlk CCublmd PL) 
28.11 - 24 YarmkJ prc>1ram. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
760 .. 

1 Sene 
6 Ay 

2800 Kr. 

400 .. 8 Ay 
160 • 1 Ay 

1600 
800 
100 

• 
• 
• 

Mlllctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lı;ln abone 
bedclJ müddet ı:ırasiyle 30, 18, il, 
3,5 liradır. Abone bedelJ peşindir. 
Adres dc~lııUrmek 25 kuruştur. 
Cevap lı;ln mektuplara 10 kurusluk 
pul !Hivcsl JAzımdır. 

En Hazin 
Mersiye 

Yazan: Naci SADULLAH 

S abiha Zekcriyanın ev\'elki giiu 
yazdığı eibi istiklale \.'e hür

riyete tapan za\'allı muharrirlere dü
§Cn acıklı lmzife, maalesef daima, ~ ı. 
kılan her küçük mllletin arka ından, 
manzum veya mensur bir "mer iye,, 
yazmak oluyor. Bu, kalemin kılıç 

kar§ı~ıında uğradığı mağlubiyetin 
hazin bir neticesidir. Ei'er ölen bir 
milletin ardından en acıklı mersi) e
yi yazabilen kalemin sahibine hazin 
bir gurur duymak hakkını çok gör
nıezsek, bu hakkı bugün, radyomun 
kaşifi, ve radyo akth·itenin yani he· 
men hemen maddenin kaşifi Madam 
''Curie,, nin Var ovadaki ök üz kızı 
Matmazel "E\'e Carie'' ye teslim e· 
de biliriz. 

Zira, fotograflan, anasının vakti. 
le gazete ,.e mecmua sa)·falarm<ln 
rastladığımız resimlerine benziycıı 

bu temiz yüzlü Leh kızı, "Paris-Soir" 
gazetesine yazdığı mersiyeyle, yiiz 
binlerce in ana gözyaşı döktürdü. 

19 uncu baharına, :zehirli gaz yağ

muru altında basan E\'e Curie, bu ya

zısına, me hur, ,.e ,•atanper\'er Leh 

§&İri Adam Michievin'in mısralarile 

ba hyor. 1834 yılında Leh airi, Po· 

lon) 8 ·a şu mı ralarla hitap etmiş: 

,._Vatanım ... Sen sıhhat gibisin ... 

Sana biçilebilecek pahayı1 ancak e. 

ni kaybedenler bilirler! ... " 

Madmazel l<~\'e Curie, bu ılık mı • 

rah11ın altına şu cümleleri ilin'e e· 

diyor: 
"- Anam, bu pahayı btçmlş olan

lardan biriydi. "Dünyanın ilk kadın 
alimi,, sıfatile iki defa :Sobel müka
fatı kazanan anam, Madam Curie 
olmadan önce, Marie Sklodo,•ska a. 
dındn bir J,eh ,·atanperveriydi. 

On a ırdır. Jlünlerin, Mongolların, 
Tatarların, i ,·eçlilerin, llohenzol
lern hanedanının, Romanofların, Oı;
ınanlılarm i tilalarına uğrayan yur· 
dum, kendisini esir yaşatmak iste>· 
Yen insanlığın suratına, l'n iddetli 
amarı, anamın ışıklı dımağı, ve So. 

pen'in sihirli parmağile \'Urdu. Ziı·a 
Madam Curie'nin keşfi. ve Şopcniıı 
ölmez "::\fars Fönebr'' i, Polonyalıyı 
Mır yasamak hakkına ıle liyakatine 
sahip saymryan i~tilôcılann yüzlerini 
kızartan ebedi birer ce\'aptır. 

Anam son günlerini, Vistiil salıi}. 
lerinde ~erirdi. Dilo\'~ka k:iyüniin 
basık ta,·anlı odasındnkı yatagı: Kar. 
pat dağlılan tarafından i§lennıi' 

t Ve ona b' çamlardan yapılrnı~ ': .. ın 
:renkli milli fi tanlarıle. ko~· kızları 
h kt 1 O .. 1 .. miinden üç giin en el n ı ar. . o u 
bana yazdığı mektu11ta: 

.. K dı',•ordu ... Mesudum: - ızım... J • 

• kokan rii7:garla 7.ıra yurdumun ranl • 
t ff .. d ·ek ,.e Vi tül'iin gil. 

l'lnı ene u e er 
Ult .. 1.. k ne•eli akı ını. bir :r u u, co:- un, " 

hu • t ·k 'bi dinfö:erek iHU. 
rrıye · şar ısı gı · 

Yorum!'' 
B . t' k ndisine en biiyiik e erı:n:~ ın, e • 

• 1 . h d' denlere Yaptıgı nımet erı e 1\·e e • 
· .. ·· •or unuz la? •cı mukabeleyi goru) · 

• v bombalar 
Şımdl, Var ovaya yagan . . 

. h"rrıvetın a altında harap olan hır u :.. . · 
. . k ,·lircgınııı o. 

cısını mce hır genç ı:ı · C . 
lanca hassa iyetile çeken E,·~. 1~

1~~· 
Yazısını, her kelimesinden 7~h~r ' .. '" 
hasret fışkıran 'jU hıçkırık gı ı cum. 

leyle tamamlıyor: . 
1 .. d"vune ası 

"- Anamın mesut ol ug . 
1 . \r ben de a~·nı 

§ mdi ınanıyorum. e ,,, 
d . l' k "'1 k ·ı .. tiyoruın. Şarkı\'ı ın ıyere o me · 

• kıııla bo-
Za\'allı kızım... Suları 

1 1.ı,·t nnsı 'Yanan Vi tül. sana bu şar~ J •• 
1 .. 1 , k' . d' irinde o • soy l'Sın ı. sım ı ananın ~ 

d··- .. k l"h b' f · t karakoludur, ugu u u e ır aşıs .. . 
P 'l d k' . kt'l h r ko!l;esın\'e 1 su s ının. \'8 1 e e • r 

de bir meşale yanan abidesine bes ı 
Jermen atları bağlıdır! 

TAN 

Bugünkü Devlet Adamları 
1914 de Nerede idiler? 

B ugünkii devlet adamlarının 
birçoğu, 1914 ağusto unda 

Cihan Harhi başladığı zaman meç. 
bul imalardı. 

l'irmi hcs sene en·e] bugiinkii 
İngiliz Kralı VI nrı Gcorgc 18 Ya· 
rnda Collin~wood'da hir hahrin· 
mülazımı idi, harp ha lndığı triin
lerde nıancvralnrdnn dcinmiistii. 
Hnrp ilan edilir edilmr.z ı?emi i 
hiiyiik donnnma •a iltihak için Sca
nlow'a hareket etmisti. 

Bul!iinlcrdc Lloyd Gcorrre. Rns

vckildi. 4 ağu to gecesi Vekiller 
Heyetinin nim avdınhk odasında, 
yesil ma anın öniinde oturuyordu, 
\'ekil arkndnslarilc hcrnher o trcce 

sant ondn Alnınn\'a,·a \'f'rilrrck 
iiltiınatomu ınii7nkere edh orlnr. 
dı. Kendi hatırnlarınrln vn7ffıih Ü· 

7.erc: "Herke· sessi7.di. hiiyiik sa
at onu cnlrlığı dakika odayı ıferin 
bir siik(ıt kapladr, biitiin cehrelcr 
harbi ilan eden hu iiltimntomun 
öniinde ıztırapln buru tu .. " 

V in"ton Churcil de odada iıfi. 
O 7 aman da. simdiki gibi 

birinci bahriye lordu idi. 
Bugiinkii ingiliz kabinesi azala

rı içinde en heyecanlı zamanı ge
çiren Mr. Rore Beli hıt idi. Harp 
patladığı zaman genç bir delidan. 
tı idi. yaz tatilini geçirmek iizerc 
Almanyaya gitmi ti. 3 ağu tostı;ı 

Alınanyada, Kolon ·adn, pa apor
tu munta:ı:am olmadığı hahnne ile 
tevkif edilmişti. O gece hap cdil
dilri otelin kapı ından knçh, Ho
landa hududuna doğru yollandı. 

Gcorge VI Mu ollnl 

A. Eden Churchlll 

Erte i günü hududu geçti, büyiik 
maceralar geçirdikten üç gün son
ra kıtasına iltihak etti. 

Sir Archibald Sinclair, liberal 
fırkasının reisi idi, 23 ya ında kü. 
çük bir itfaiye memuru~·du. Har
bin ilônmdan az ~ir zaman s011rrı 
kendi ini Fransaya giindcrdiler .. 
Rh ayet edildiğine göre Fran arln 
kendi ine iJk ,·erilen iş bir kanal 
hududunu beklemekti. Bir gün ka
nalın iistiindcki köpriiyii kapı~·a

cai:,'l ırada yanına hir adam ynk. 
la mış. kendisine, yirmi eneden
beri her giin bu köpriiyü geçerek 

Stalln D 1 dl r 

Belisha Sincl irc 

baba ını görmcğc gittiğini, imcli 
de bu maksatla köprüden geçece
ğini bildirmiş. Sir Archihald de 
hunun bir ca us olahilececi ihti
malini hiç aklına getirmeden: 

- Durma geç, biz de nerdcysc 
harbe ha lıyacağız .. demi . 

O zamanlar Sir l\lax Aitken O• 

lnn şimdiki l..ord Bca\'er. 
brook, muhalefet fırka ınm 11arlii
mentoda hu u i kiıtibiydi. Harp 
ilan edildiği giin Al·am Kamara
sında Hariciye Vekilinin, İngilte
rcnin hnrbc niçin girdiğini izah e
den nutkunu dinliyordu. Bu defa 

Hariciye Vekilininin diğer bir 
harp ilanı nutkunu dinledi, fakat 
Lordlar Kamarasında. 

Avrupada bugünkü de,•let a. 
damları arasında 1914 harbinde en 
me~hul olan simalardan biri de 
Adolf Hitlcrdir. Almanyanın harp 
ilan ettiğini isittiği 7.aman. l\1iinih ~ 
teki kiiciik oda ında diz çökmfü. 
höylc bir cle\'irdc ya adığı için A!
laha dua etmisti. 

1\hıs olini o zamanlar italyndn 
os~·ali t gazetesi A vanti'nin tuı· 

Taretli ba muharriri ·di. So yalizm 
lehine yazdığı ate 1i ~azılar la ital
yan i çilerini hevecana dü iirmck. 
le meşguldü. 1914 ağu tosundR 
1talyanın mutlak bir hitnrafhk 
muhafaza etme i için iddetli bir 
kampagne açmıştı. 

Daladier, yaz tatilinde hir mek
e11 munllimi'l'di. Harp, onu 158 in

ci alayda bn çavu rütbesine yiik· 
seltmi ti. 

Stalin o zamanki A,·rupn sima
ları içinde, Avrupanın hiç tanıma. 
dığı bir ~imn idi. Çiinkü hnrp pat
ladığı zaman Sibiryada Sİ:'.\'a i bir 
mahki'ım olarak hapi hanenin kiif
lü izhelerinde titriyordu. 

l\lr. Eden o :zaman daha bir co
cukhı. 

Şimdi J 939 harbi hu simaları ta· 
rnamile başka mevkilerde bulmu , 
\'e diinyann mukadderatını elleri. 
ne fcvdi etmi tir. Bu u ta kaptan
ların diinya gemi ini seJamet bir 
limana eri tirmclerini temenni e
delim. 

Dost Romanya Başvekili Armand Calinesco, dün, bir suikast neticesi olarak Bükreıte öldürüldü. 

Aıağıdaki yazıda, Armand Calinesco'nun siyasi hayatını ve ıahsiyetini hulôsa olarak Verivoruı: 

• • • 
Armand Calınesco nun 
Hayatı ve 

K ral Karol, Rumen hüku
metinin başına, kendi. 

sinin tam itimadını haiz, ener
jik bir şahsiyet getirmek ihti
yacını duyar duymaz, M. Ar
mand Calinesco'yu hatırlamış
tı. Ba,vekaletle, Dahiliye ve 
Milli Müdafaa Vekaletlerini 
uhdeıinde bulunduran M. Ar
mand Caline&eo, Milli Rumen 
enerjisini salahiyetle temsil li

yakatinde bir ,ahsiyetti. Milli 
Müdafaa Vekilliği, Dahiliye 

Vekilliği ve hi:kumet reisliği 
gibi, her biri kudretli bir insa
nın olanca enerjisine muhtaç 
bulunan üç ağır, mesuliyetli ve 
güç vazifeyi büyük ve hayret 
verici bir muvaffakıyetle ba•a
ran Calinesco, Kraldan sonra 
bütün milletinin muhabbet ve 
emniyetini de kazanmak talii· 
ne mazhar olmuttu. Bu çaht· 
ka.n, fedakar, dürüst, cesur, ya· 
ratıcı, nüfuz ve sürati karar sa· 
hibi devlet reisiyle millet ara
•tnda, ruhi, siyaai ve ideolojık 
bakımlardan tam bir anla•ma 
taha.ssülü, çok uzun 
muhtaç kalmamıftı. 

zamana 

A Calinesco, ;:eçen 7 martt~ 
iş başına qeldi. Kudretlı 

şahsiyeti çok kısa bir zamanda 
ll.urnen milli vahdetinin temeli ve 
lnirnarı olmuştu. 

kralla Calinesco arasmdnki de
rin itim~t, tamamen mütckabildi. 
Bu hakikati bize Calinesco'nun 93B 

haziranında söylediği nutkunu ha
tırlaınak ta isbat ı~debilir. l\f. Ar. 
nıond Calinesco nutkunda: 

"- Daha dün, diyordu, şahsi 
ihtiraslar, Romanyayı tam on 
yedi birbirine düşman ve zıd 
partiye ayırmıştı. Bu :yüzden, 
milleti idare edenlerle millc-t 
arasına giren enmi)·et izlık, 
mili menfaatlerimizi, hiiyiik 
tehlikeler kar ı ında müdafaa-
1117. bırakmıştı. Rejimin temeli 
bile. onu idare edenlerin hari a
Jle hesapları iizl'rine kurulmu • 
tu. De\'lct makine inin sakatlı· 
ğı, milli bünye~·e de sirayete 
haslaını tı. Bu cesaret ve şe' k 

kırıcı hareketlerin karşı ınd:ı, 
bu elim manzaranın irade \'e e• 

nerji sarsıcı neticeleri (iııiinde 

sükünetini Ye azmini muhafaza 
edebilen bir tek ahsiyet vardı: 
O ah iyet de Kraldı. Nitekim, 
fena artlar idnre, milleti 
satılmaktan kurt~ran da bizzat 
oydu. 

Kralın bize kan diikmedl'n 
kazandırdığı ihtilal, fikirleri
mizde, ınantıklarıını:ıda, vic
danlarımızda ynratılmı~ bir ih. 
tilaldir." 

V atanpervcr Calincsco mev-
kii iktidarda bulunduğu 

müddetçe en büyük gayreti, Ro. 
manyayı tehdit eden harici tehli
kelere karşı cephe almak hususun. 
:ia göstermişti. 

Transilvnnyada, bir buçuk mil. 
yara mal olacak istihkamların in
şasına başlanılması, onun eseri 
gayretidir. Rumen ordusu, bugün
kü mütekamil manzarasını Cali
ncsco'nun sonsuz vatanperverlikle 
tahrik edilen kudretli encrJısınc 
borçludur. 1939 yılında, Rumen or
dusundaki techizatın takviyesine 
hasrolunmak üzere 25 milynr ley 
tahsis edilmesi, yine Calinesko'
nun eseridir. 

ahsiyeti 
"- Romanya, milli hu

dutlarının istiklal ve aela
metine taarruza kalkışacak 

olan dütman kim olursa ol
aun, harbin neticelerini he
saplamıya bile lüzum gör~ 
meden, bütün kudretiyle dö-

.. kt' 1 vu9ece ır.,, 

Diyen Armond C linesco hiç şüphe 
yok ki, sade Romanynnın değil, sa
de Balkanların değil, bütün yer_ 
yüziınün en büyük vatanp(•rvcrlc
rinden biriydi. 

Calinesco'nun sari vatanperver
liği, bütün Rumenlerin yure.dcri
ne de sirayet etmişti. 937 yılındR, 
gorülcn li.ızum üzerıne ynpıhm 

davete, çağırılan ınıflarrlan dört 
misli fazla askerin kencliliklcrin
den koşmaları, Cah'lcsco'nun, Ru. 
menlerin kalplerinde snhlan<lırdt· 

Jı milliyet ve vatan aşkının en 
canlı misalidir. 

R enesans fırkasmın en esaslı 
unsurlarından birisi olan 

vatanperver Calincsco'nun, Ro
manyada bnşardıgı buyük ve m•lli 
hizmetlerden birisi de, Romanya. 
yı, Almanyaya peşkeş çekmek da. 
vası ve gayreti peşındcn koşan fa
şist fırkasına karşı kazandığı za-

ferdir. Romanyada geniş mikyas. 
ta hareket ve faaliyet gösteren fa. 

şistlerin, tam iktıdan ele alacak
ları sırada yıkılmaları. Caliııer;co'

nun başardığı bir büyük hizmettir 
ki, Rumen tarihi, bunun Kadrini, 
ilerki yıllarda, daha derin bir tak
dirle kavrıyacak ve anacaktır. 

Romanyadn, faşizm tehlikesinin, 
son ve canlı tohumu, ''Demir m:.ı
hafızlar,, teşkilatının lağvedilmcsi

le \'C bu teşkilatın reisi Kodreano'
nun ortadan kaldırılmasilc imha O

lunmuştur. Ve bu büyük zaferi Ro. 

manyaya kazandıran da yine biz
zat M. Armond Calinesco'dur. 

"Rejimin çelik adamı,, aı
f atını Rumen halkından 
hakkiyle kazanmı9 olan çe
lik iradeli Calineaco, Ru
men milleti için, derin istı· 
raplar körükleyci acı ve bü
yük bir kayıptır.,, 
Calinesco'nun iradesi önünde a-

ciz kalan düşmanlar, onun ıciyah 
tek gözlüğünde, cehennemi bir 
kudret vehmedcrlcrdı. Fakat De. 

mir muhafızların führcri Codrea. 
nu'nun taraftarları, o zamanlar, 
Rumen mebuslarına gondcrdikleri 
mektuplarda: 
"- Günün birinde Codrcanu'

nun kanını, Calinesco'dan soraca
ğız!,, demişlerdi. Ne yazık ki, Ca. 
linesco, ömrünü h Ikın içinde ge. 
çirmek cesaretini göstermekle, ze
bunkeş düşmanlarına, belki bu al
çakça intikamı almak fırsatını ka
zandırmış oldu. 

Yani Calinesco, diişmanlnrının 
cesaretine değil, kendi cesaretine 
kurban gitti! 

Bulgar Krah Borisin 
Teftiıleri 

Sofya, 21 (Hususi) - Kral Boris, 

Bulgaristanda talimler yapan bazı 

kıtalan teftiş ederek buraya don • 

rnüştür. Kral Boris, ayni zamanda 

Simedovo _ Karnobat demiryolunun 

ve Rişki geçidinden geçen şosenin in

şaatını da tetkik etmiştir. 

Bahk Tutarken Öldü 
Zonguldak (TAN) - Doğancılar 

köyünden Aşık Hasan, dinamitle ba.. 
lık tutmak isterken, dinamit elinde 
patlamış ve ölmüştür. 

5 .. ca\))1mjm 
Bir Etiket 
Meselesi 
Yazan: Sabiha Zekeriyn Sertel 

Mi ter Chamberlain Her Hitlerin 
nutkunda "boş yere'' bir keli. 

me aramış. ingiliz sabrı \'e sükiineti. 
le, nutkun başından onuna kadar, 
cümlelerin arn ından olta ı ile çek • 
meğe çalı tığı kelime de u imi : 
Hitler " ebebi~ et ''erdiği bu müca
delede hayatını kaybetmiş olan ce
ur in anların, Hitlerin hır mı tat

min için aile rei ]erinden ebediyen 
mahrum kalan kadmlann 'e çocuk· 
)arın hatırasını bir kelimccikle ''teb

cil" etmemi . 
Her Hitlerin "Benim cephem" 

j imli kitabını yazdığı, bu kitaptaki 
iddalarını tahakkuk ettirmek için 
ıniicadele meydanına atıldığı gün • 
den beri etikete ehemmiyet 'erme • 
diği malumdur. Açık ehirler bom. 
hardıman edilirken, :'.\ alnız cesur in. 
anların değil, kadınların 'e çocuk-
ların dahi gökten inen bombalarla 
beyinleri delinirken, dönüp te par -
don demek, hu ölülerin hatıralarını 
tebcil için irkilmek, gaye ine ,·nr -
mak için acele eden bir adamın \'akit 
kaybetmesine sbep olur. Mi ter 
Chamberlain Her Hitleri halii anla -
mamı Onun Urate \•erdiği ehemmi. 
'\'eti anlamı ol a'·dı, bu kı~·metli 
• "' J 

zamanını nutukta bir kelime bula -
cağım diye beyhude sarfctmczdi. 

l\fi ter Chamberlain hala eldiven. 
le harp etmek istiyor. Tutkunun bir 
yerinde de ''Bu memlekette tafrafu. 
ruşlukla, \'C tehditler sa\'urarak ko. 
nuşmak adet değildir. Belki bundan 
dola\'ı Alman zimamdarları bizi an-. . 
Jamakta güçlük çekiyorlar.,, diyor. 
Çelebi lisanı ile konu mak, centil -
mence muahedeler akdetmek,• açık 
ehirlerdc, bomba yerine uçurtma 

gibi beyannameler uçurtmak, düş • 
ınanların bile ayağına in ani kelime· 
!erle çelme takmak ingilizlerin ezeli 
adetidir, biliriz. Tehdit li anına, si • 
)indir apkanın ayni tonla cevap ver
diği İngiliz anane inde yoktut. ingi. 
JizJerin bu inceliğini Alman zimam. 
darlarının anlamadığı fikrinde Mi • 
ter Chambcrlainle beraber değilim. 

Anladıkları içindir ki nazik söz yeri
ne bomba),, hakikatin yerine propa
ganda) ı, miizakerc yerine "p ikolo • 
jik teca,·üz" ismini verdikleri tepe
den hiicumu ikame ettiler. Alman d
mamdarlan yalnız bir eyde hnta et
tiler. Bu "p ikolojik tecavüz" le kil
çük milletleri er cm ederken, İngi. 
llzleri de korkutacaklarını sandılar. 
Bunda da biraz haklı değiller nıiydi? 
Her tehdit çengeline, bir Avu turya, 
bir Çeko lo\'akya, bir l\femcl yapış • 
ınadı mı? Bu defa da oltalarını Bal
tık denizine attılar, Danzigi avlama
ğa çalı tılar. Yalnız l\Ji ter Chnm • 
berlaln'in daha usta balıkçı olduğu . 
nu h ap etmediler. Tehdit para et· 
meyince de ilaha sarıldılar. 

Bu hadi eler karsı ında A1mnn zi· 
mamdarlannın İngiliz etiketinin ma. 
hi) etini anlamadıklarını nasıl iddia 
edebiliriz. Fakat Mi ter Chambcrla. 
in'in Alman zimamdarlarını hula an. 
lamadığı meydandadır, i ini giicünU 
bırakıp Bitlerin nutkunda bir "tcb • 
cil" kelime i araması buna delalet 
eder. 

Almanya • Bulgaristan 
Arasında iktisadi 

Müzakereler 
Sofya 21 (Hususi) - Almanya i

le Bulgaristan arasında ticari müna
sebatın tanzimi rnaksadiyle buraya 
gelen Alman heyeti, hükumetle mü
zakereye başlamıştır. Alman heye -
tine Alman iktısat nezareti müdürü 
Dr. Landver riyaset etmektedir. 

Çatalağzında Büyük 
Elektrik Santrah Yapıhyor 

Zonguldak (TAN) - Çatalağz 

istasyonunda deniz ve demiryolu kı· 
yısında yapılacak buyük elektrik 
santralı için, Etibankın mevcut ara
zisine ilave olarak, köylüden 12 bin 
liralık arazi istimltık edilmiştir. 

Santrala ait malzeme gelmeğe 

başlamıştır. Yakında inşaata da baş· 
!anılacaktır. 

Bursada Zelzele 
Bursa 21 (TAN) - Bugün (dün) 

saat birde ev\'ela bir gürültü ve aka. 
binde hafif bir zelzele olmuştur. 
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.......... arbrük iki 
Ateş Altında 

lffarp Türkiyeden 
Uzaklaşıyor 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harict 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Edrem!t ve Ayvalık garnizonları birliklerinin ihtiyaçlan olan 550 ton yulaf ka
paiı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 24,750 lira, ilk teminatı 1856 
lira 25 kuruştur. İhalesi 5.10.939 perşembe gUnü saat 10 da Edremıttc Tüm satın 
alma komlsyar.unda yapılacaktır. Tekll1 mektuplarını bir saat evvel komisyona 
\'ermclerı, fart.nameyi görmek \'e okumak istiycnler komisyona müracaat etmeleri. 

(434) (7391) 

* * 
SARK CEPHESiNDE 1 GARP CEPHESiNDE 

ı iNGiLiZ 
Tayyarel 
Faaliye te 

VARŞOVA 
y arruzu 
Püskürttü 

Londra, 21 (Hususi) - Polonya 

• 
rı 

ırnvvetleri dört cephede muharebe. • .......... . 
ye devam ediyorlar: Varşovada, Var- ı f 

Tebliğler . ......... . 
ıı:nvanın şi l b' d k. Modl 'd 1: Parla, 21 (A.A.) - 21·9 aabah telı· 
r ma gar ın e ı en e, : ııııı: 

Varşovanın cenup şarkındaki Gora- i Temas halinde bulunan kıtaat mev· 
kı.iyaya'da, Baltık yarımadasına biti· : zıt faallyettıı bulunmuılardır. iki ta· 1ı şik yerlerde. i r.ıf topçuıunun faallyetl kaydedilmiı· 

Alman ordusu başkumandanının i tir. 1 
harbi 0bitm~ •• Polonya ordusunu im- ı 

1 21 
(A.A.)*- 21 Eytoı ak•am İ 

ha edılmlş ılan etmesine rağmen, Par 1 ' "' ; 
tebll(il: İ 

Alman resmi tebliğleri muharebenin Heyeti umumlyesl itibarile bugUnkü : 
devamından bahse mecbur kalmış. gUn ıUkOrıetıe geçmlftlr. DUtmıın sar· 1 
tır. bruk'un cenubunda topçu faallyetl 1 

Almanların Teblig .. İ: göstermiştir. Keıtf hareketlerlmlz ha· 
vanın fcnalıjjına ve dOımanın ate-~lne 

Vislül önündeki muharebenin ne
ticesi henüz kati olarak tesbit edilc-ı 
memektedir. 20 Eylul öğle sonuna 
kadar esir adedi 170.000 e bali~ ol· l 
makta idi ve bu adet mütemadiyen 
artmaktadır. Muharebeye iştirak e
den iki Alman ordusundan biri tara. 
f ından alınan ganimet şimdiye kadar 
320 top ve 40 hücum arabasıdır. Şim
diye kadar dokuz Polonya fırkasının 
ve üç süvari alayının bu muharebeye 
iştirak ettiği tesbit edilmektedir. 

Cenupta, Zomosz ve Tomnszov ya
kınındaki şiddetli muharebelerde 
mühim Leh kuvvetleri teslim olmuş
tur. Esirler arasında cenup ordusu 
kumandam da vardır. 10 eyluldenbe
ri burada 60.000 esir aldık, ı 08 hafif 
ve 22 ağır top aldık. 

Polonyalılar Varşovn, Gorja Kal. 
"V varpa arşovanın doğu cenubu,, ve 

Hel yarım adasında müdafaaya de
vam ediyorlar. 

Alman başkumandanlığı bu gün· 
lerde Polonya harbi hakkında bir teb 
llğ neşrcdecektir. 

Varıovanın Tebliji: 

Varşova, 21 (A.A.) - Varşova mü
dafaa kumnndanının saat 22,55 te 
radyo ile verilen tebliği: 

Garpte Varşovanın hemen civarın. 
da ve şimal bölgesinde bir süngü 
mubnrebesinden sonra mevzilerimizi 
takviye ettik. 

SÜ\'nri kıtalnrınıız hücum ederek, 
bazı Alman motörlü müfrezelerinin 
esir edilmesini kolaylaştırmıştır. 

Ochota banliyösünde kıtaatımız 
düşmanı püskü.rtı:1üş ve beş on mit. 
ralyöz znptetmıştır. 

Kıtaatunızın maneviyatı mükem • 

meldir. 
Düşman tayyareleri şehri Uç defa 

bombardıman ederek kraliyet şato • 
sunu, milli müzeyi, beden terbiyesi 
akademisini ve merkezde bir çok ev. 
teri tahrip etmiştir. 

* Danzigten bildirildiğine göre, Bit. 
ter bugün Danzig mıntakasındaki kı. 
ta.atı teftiş etmiş ve Almanlar tarofın 
dan çetin muharebelerden so.nra ele 
geçirilen Polonyalıların Vesterplatta 
kalesini gezmiştir. 

Danzigte çıkan gazeteler yaralı • 
larla dolu trenlerin muvasalatinden 
bahsetmekte ve tayyareci yüzbaşı 
Baron Volfram Von Richtoffenin bir 
hava muharebesi esnasında öldüğü • 
nü haber vermektedir. 

Mülteci Akınları : 

Lehistan mültecileri bir taranan 
Romanyaya, diğer taraftan Maca _ 
ristan ve Litvanyaya akın etmekte. 

dir. 
Macaristana muvasalat eden mu-

hacir ve askerlerin elli bini gectik _ 
leri bildiriliyor. Muhacirlerin hepsi 
de muhacir taşıyan trenlerin ve oto
mobillerin de Alman bombardıma
nına uğradığını anlatıyorlar. 

* Polonya Ciimhurreisi Moscit-ki, 
Kral Karolün bir köşküne misafir e. 
dilmiştir. Btikreş hükl'ımeti, hiikü -
met azası ve askerlerle subaylar mi.is 
tesna olmak iizerc sivillerin harice 
seyahat cdcbileccklcri:li tamim et • 
mistir. 

rağmen yapılmııtır. 

* Berfin, 21 (A.A.) - Alman ordola· 
rı Ba1kumand11nlıijının tebllfjl: 

Garp cephesinde, dUımanın Oç bale· 
nu ve aeklz tayyareal d01UrOlmO§tOr. 
paıkaca kaydıı defjer bir ıey yoktur. 

-~·;d·;~·:·2·i·(fi;;;~~·iy=.·B·~i~d;~··ğ~: 
len haberlere göre, Fransız kuvvetle
ri artık Sarbruk'u iki yandan tehdit 
etmektedir. İki taraf arasında hava 
harekatı olmuştur. Almanlar, Ahen
deki faaliyetlerinin tecavüzi mahi. 
yette değil, fakat tedafüi mahiyette 
olduğunu ve Fransız kuvvetlerinin 
Mozeldcn ilerlemesi ihtimaline karşı 
yapıldığını söylemektedir. 

Askeri muharrirlere göre, bugün
lerde vuku bulan Alman hareketle
rinin bütün hedefi Fransız kuvvetle
rini meşgul ederek külli kuvvetlerin 
rahat rahat muvasalatını temin et· 
mektir. Bu itibar ile bu sırayı strate. 
jik intizar devresi saymak gerektir. 
Cephedeki son hava faaliyetlerine 
İngilizler de iştirak etmiş bulunu
yorlar. 

* Belçikanın resmi ajansı olan Bel· 
ga bu akşam, Belçika, hududunda 
Alman tah idntı yapıldığına dair in. 
tişar eden hütün haberleri tekzip et· 
miştir. .. 

Alman • I:Iolanda hududundan bil. 
dirildiğine göre, Alman makamları 
hudut boyuna çok mıktnrda balon 
dizmişlerdir. Balonların yeri sık sık 
değiştirilmektedir. 

Berlinden bildirildiğine göre Po
lonya kıtaları çekilirken terkettikle. 
ri mıntakalarda açlık husule getir • 
mek ümidiyle erzak anbarlarını tah. 
rip etmektedirler. 

Kurtulan Yolcular 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri bugün henüz şimdiye ka
dar kaydedilmemiş bir kurtarış i~ini 
başarmıştır. 

İki askeri deniz tayyaresi Atlantik 
üzerinde devriye gezerken bir Al mıın 
aenizaltısı tarafından torpillenen İn. 
giliz Kcnslngton Courti vapuru"ldon 
verilen imdat işaretleri almıştır. l'ay 
yareler hadise mahalline vardıkl:ırı 
zaman mezkur vapurun batmakta ve 
34 kişinin bir tahlisiye sandalına bin
miş veya ·kenarlarına yapışmış bu • 
lunmakta olduklarını görnuiştür. 'I'ay 
yareden biri havada dol~şa:al< .dev
riye yaparken diğeri demze ınmış ve 
14 tavfayı almıştır. 

Sonra 0 havalanmış, diğeri denize 

İki Leh askeri tayyaresi de Bulga. 
ristanın şimalinde ~~ay~ inmiş, tny. 
yareler mıisadere edılmıştır. . * 

Londra, 21 (A. A.) Polonya 
bankasının altın mevcudu, İngiliz 
payitahtına nakledilmiştir. Polonya 
payitahtı, Alman ordularının tehdi • 
dine maruz bulunduğu sıralarda ha· 
zine, 8 eylulde Romanyaya gönderil. 
miş ve Köstence limanında bir İngi
liz petrol gemisine yükletilmişti. Bu 
gemi, 14 eylulde İskenderiyeye ve 
evvelki gün de Londraya vasıl ol • 

mustur. 

(Başı 1 incide) 
Romanya hududunu kapamakla, AI. 
man ordulannm Karadenize inmesi. 
ne razı olmadığını söstermiştir. Hit· 
ler de Danzigte irat ettiği nutukta 
hiçbir tahrik ve hadisenin Almanya 
ile Rusyayı biribirlne çarpıştıramı. 
ya.cağını bildirmiştir. Almanya, garp 
cephesinde, diınyanın en kuvvetli iki 
devletile harp halinde iken Sovyet 
Rusya ile harbe girmek istemez. Bu 
sebepledir ki, Rus ordularının şarki 
Polonyayı işgal etmesıne, hatta Al
man ordularının müstakbel hareket 
sahalarını kapatmalarına :;es çıkar. 
mamış, biliıkis Sovyetlerle harp et. 
miyeceğini iliına mecbur olmuştur. 

S ovyetlerin bu hareketi ile Ma
caristanda nazizmc mukave. 

met temayülleri artmış, Polonyada 

huzur ve emniyet teessiis etmiş ve 
Yugoslavya, şimdiye kadar tanıma· 

dığı, Sovyet hükumetini tanımıyn 

karar vermiştir. 

Binaenaleyh Almanya, Sovyct 
Rusya ile çarpışmayı goze alamadığı 
müddetçe Tuna ve Balkanlarda sulh 
ve emniyet garanti altındadır. 

Balkanlarda sulhü bozabilecek 
olan ikinci unsur da İtalyadır. Al • 
manya, Romanya tarikiyle yapamı. 
yacağı tecavüz hareketini Arnavut. 
luktan 1talyaya yaptırabilir. Fakat 
İtalya bitaraflığı o kadar beğenmiş 

lngilterede Mühimmat 
için Yeni Kararlar 
Londra, 21 (A.A.) - :Vladeni sa· 

nayi amelesi sendikaları mahfilleri, 
ile harp sanayii sendikfiları ınümes. 
silleri arasında yapılan bir toplantıda 
mühimmat imali için kadınların fab
rikalara kabul edilmelerine karar ve
rilmiştir. 

Son zamanlarda haz1rlanmış olan 
itiliıflar mucibince İngiltere Avustu. 
ralyada fazla stok halimle mevcut o
lan çinko ve halis bakır ile kurşun 
stoklarının büyük bir kısmını aşağı 
yukarı harpten evvelki fiyatlarla sa. 
tın alacaktır. 

Londra ile Malta arasınd haftada 
iki defa hava yoluyla post.1 servjsi ih· 
dasına karar verilmiştir. 

inmiş ve o da geri kalan 20 kişiyi 
kurtarmıştır . 

Kasak Kontrolü 

Londra, 21 (A.A.) - Rcuter: İstih
barat Nezareti bildiriyor: 

16-9 tarihinde biten hafta zarfında 
İngiliz kaçak kontrolü servisleri Al. 
manyaya ait olduğu sabit olan 110 
bin ton ~a yakalamışlardır. Bu eş· 
yanın yekUn kıymeti 500 bin lngıliz 
lirası olarak tahmin edilmektedir. 
Muhasamatın başlangıcındanberi 

yakalanan manganez miktarı 30 bin 
ton, yani yıllık Alman ithalatının 
yüzde yedisidir. Manganez hususi 
çeliklerin imalin~e büyük bir ehem
miyeti haizdir. 

Molibden mürekkebntı daha mii
him bir nisbcti bulmaktadır. 

Ayni hafta zarfında müsadere e

dilen eşya arasında 20 bin ton peL 
rol mahsulleri, 15 bin 500 ton alo
minyum, 15 bin 500 ton demir, 10 
bin 500 ton dn fosfatlar mevcuttur. 

Cebelitarıktan geçen bütün bita
raf vapurdnr tevakkuf etmek mecbu
riyetindedir. Durmadnn geçenlc>re 
top atılarak durmaları ihtar olun-

maktadır. Vapurlar bir İngiliz komis.. 
yonu tarafından muayene edilmekte
dir. Pazartesi günü Cebelitarık li
manında 83 bitaraf vapur durmuş
tur. 

Göbelsin Sözleri 

Alman ajansı, bugiin, birdenbire 
sükut eden ve mukadderatı hakkın
da bir sürü dedikodular yapılan Gö· 
bels'in yabancı gazete muhabirlerine 

verdiği iddia edilen bir takım beya· 
natını neşretmektedir. Göbels. Al
man kuvvetlerinin Belçika veya Ho

landa bitaraflığını ihlal edeceklerine 
dair yapılan neşriyata cevap vermiş
tir. Göbels diyor ki: 

"Bu haberleri, tam ve kati suret. 
te tekzip ctmeğe mezunum. Alman 

ve benimsemiştir ki kolay kolay bu 
vaziyetini bırakıp bir maceraya atıl· 
mayacak gibi hareket etmektedir. 
Bütün İtalyan ticaret ve posta gemi· 
leri açık denizlerde serbestçe dolaş· 
maktadır. Son bir hareket olmak Ü· 

zere Atina ile anlaşarak Arnavut -
lukta Yunan hududunda bulunan 
askerlerini geri çekmeğe karar ver. 
miştir. Bu karar da İtalyanın, hiç ol
mazsa şimdilik Balkanlarda bir ma· 
ceraya atılmak niyetinde olmadıgı· 
nın en son delilidir. 

Sovyet Rusyanın da Balkanlara 
karşı noktai nazarı ve siyaseti ma· 
lumdur. Moskova, Balkanlarda ve 
Karadenizde sulh ve emniyetin de
vamından başka bir şey istememek. 
tedir. 

Şu halde Balkanlar ve Tuna ani 
ve seri bir tehlike karşısında bulun
muyor demektir. Balkanlarda sul • 
hün devamı, Turkiycnin harpten u • 
znk kalmasını temine kafidir. 

Akdenizde sulh ve emniyetin de
vamına gelince, İtalya bitaraf kal -
dıkça Akdenizde hiç bir harp tehli. 
kesi mevcut değildir. 

İtalya son günlerdeki hareketle • 
riyle bitaraflığını bırakmak niyetin
de olmadığını ~österdiği için Akde· 
nizde de sulhün uzun bir müddet i
çin müemmen olduğuna inanabiliriz. 

Bu itibarla son hadiselerin inkişaf 
etmesiyle harbin Türkiycden uzak. 
!aştığına hükmedebiliriz. 

Amerikada Siyaasi 
Şefler Konferansı 
Vaşington, 21 (A. A.) - Beyaz 

Sarayda yapılan siyasi şefler kon • 

feransı, hazır bulunan azanın icra 

kuvvetleriyle teşrii kuvvet arasında 
mümkün olan en sıkı teşriki mesai • 

nin idamesi suretiyle yabancı mem· 
leketlere Amerikanın dış politikası 

hakkında bir birliksızlik mevcut ol
duğu intibamı verebilecek her turlil 

tezahürden içtinap edilmesi husu -

sundaki kati 
koymuştur. 

arzularını 
t 

meydana 

De Valeranın Amerikayı ziyaret
ten vaz gectil!i resmen bildirilmek -
tedir. 

hükumeti, Holandanm ve Belçiknnın 
bitaraflığını ihlal etmek niyetinde 
ne evvelce bulunmuştur, ne şimdi bu 
lunmaktadır, ne de istikbalde bulu -
nacaktır.,. 

Bir gazetecinin sualine cevaben 
Gbbels, bu beyanatının aynen Lük • 
semburg için de doğru olduğunu bil
dirmiştir. 

Dr. Göbbels, Renanyanın Ahen 
ile Snarbrück arasında sivil halktan 
tahliye edildiği hakkında İngiliz 
menbalarından verilen haberleri de 
yalanlamış ve kendi vaziyeti hak -
kındakl haberler bahsinde de şunları 
söylemiştir: 

"Yabancı gazetelerde, öldürüldu .. 
ğümü, yahut azledildiğimi veyahut 
Führerin ve Alman hükumetinin 

harp hedefleri ile ayni fikirde bulun
madığımı memnuniyetle haber al -
dım. Bu icatlar o derece gulünç ve 
ahmakçadır ki bunlara cevap ver -
mek bile luzumsuzdur ... 

lsviçrede Vaziyet 
---------

Çanakkale Mst. Mevki bölgesinde inşa ettirilecek beş adet pavyon 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur.. İhalesi 29.9.939 cum3 günü saat 
11 de Çanakkalede Mst Mevki satın alma Ko. da yapılacaktır Her pav. 
yon keşif bedeli 23999 lira 45 kuruş, ilk teminatı 1799 lira 96 kuruştur. 
"Bu bir pavyona ait tutar ve teminat olup diğer dördiiniın de aynidir,. 
Her pavyona ayrı ayrı teklü y~pılabilir. İsteklilerin muayyen tarihte 
2490 sayılı kanunun 2 : 3 maddelerinde yazılı vesaikle 939 ticaret odası 
vesikaları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel kapalı zarfları mnk
buz mukabilinde Ko. na vermeleri. "Pavyonlara ait keşif, plan, hususi 
ve fenni şartnameleri İst. Ankara Lv. Amr. satın almaları ile C. kale 
Mst. Mevki satın alma Ko. da gorü lür. (405) (7195) 

Cinsi Miktan 
Ton 

* * Tahmin 
bedeli Lira 

Teminatı 

Lira 
İhale saati 

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

28.9.939 perşembe gunü yukarda yazılı saatlerde kapalı eksiltmesi 
ynpılacak olan arpaların ş..'lrtnames i Karakösede satın alına Ko. dan be. 
deli mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni veslkalarile beraber tekliJ 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Karnkösede Ko. na vermele· 
ri. ( 402) (7189) 

* * Bir adet Slmens marka canavar dQdU U pazarlık suretile alınacaktır. Hu!ıı , 
şartları Ankara, İstanbul ve Konya Leva wn Amirlikl rl Satınalma Komisyonla
rında istekliler okuyabılirler. Muhammen bedeli 600 liradır. İlk teminatı 45 lira
dır. Pazarlığı 26 - 9 - 939 günQ saat 10 dadır. l6'tcklilerln Konyada Levaz:ım Amir-
liği satınalma komisyonunda bulunmalar1. (460) (7570) 

* * F.skişehlr garnizonunda ha\'a okullarında yaptırılacak bir hamama istekli çıkma· 
dığınctan 18·9-939 dan itibaren 18-10-939 gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacaktır. lstcklıler bu işe aid şnrtM meyi Ankara, İstanbul ve Eskişehir Lc
\'azım lımlrllklerl satınalma komisyonlarında orulür. K lf bedeli 27,564 lira 98 
kuruş, ilk teminatı 2068 lıradır. İstekliler ln kanunun 2 ve 3 cO maddelerinde yazı• 
lı vesaik \'e teminat makbuzlnrllc Esklsehirde Levaum Amirliği satınalnla komls· 
yonuna gelmeleri. ( 463) (7571) 

~ ,,. 
Demirköy ve clvannda gösterilecek an barlara teslim edilmek üzere 2000 kflo 

Sadeyağı, 8000 kilo bulgur, 1500 kilo Zcy tınyağı, 4000 kilo sabun ve Kırklareli, 

Pınarhisar clvarındıı gösterJlecck anbarla ra teslim edılmek üzere 100,000 kilo kuru 
ot, 2000 kilo zeytinyağı acele pazarlıkla 23-9-939 gunU saat 11 de Vizede Tümen 
Satınalma komisyonunda ııalın alınacnkt ır. Taliplerin bildirilen gün ve saatte Vi· 
zede komisyona milracaatlan. (461) (7574' 

* * 12.000 adet nc\Te im ile 12.600 adet yas tık yQzQ pazarlık sur tile satın alınacak-
tır, Nevre imin beher adedi 315 kuruş \'e yastık yOzlüğUniln beher adedi 45 ku
ruş fiyat tahmin edılmlştir. İhalesi 25-9-9 39 Pazartesi gUnu saat 11 dedir. Kati te
minat 6520 lira 50 kurulitur. Ev5af ve şıırt nam ı 220 kuruşa Ankarada M. M. Vekl
lcti Satmalma komisyonundan alınır. Pazarlılia gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 \'e 3 cü maddelerinde gl!stcrilen ves;ıik -. e yukarıda yazılı koU U>mlnaUnrlle 
birlikte ihale gilnU "c saatinde Ankar 1 a M. M. VekAleU Satınalma Komisyo-
nunda bulunmaları. (462) (7575) 

• • Çan ka ,, mustah "'" rn~ ı i~in kap lı uırfla 15 000 kilo sadey ltı alınacaktır. 
İhak"I 7·10·931> cum t~I gunu saat ll de Çanakknlcde müstahkem mevki salınnl
ma' Komisyonunda yr1.;>ılacaktır. Sade ydğı nın beher kilosu 100 kuruştan 15.000 U
radır. Muvakkat teminalı 1125 linıdır. Tıı Uplerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 dl 
maddelerindeki vesaik ve muvakkat temi naUarlle birlıkto ihale saatinden bir at 
evvel kom!ı;yona mQracaaUan. (4&t) (7573) 

inhisarlar idaresinden ispirto Satın 

Alanların Nazarı Dikkatine 

İnhisarlar 
ğünden: 

istanbul Başmüdürlü· 

ı - Ecza depoları ile Kolonya ve A)'t)a lmillerine: 
Satılaıı ispirtolar 26 EyJCll 939 tarihinden itibaren aalr ve cuma allnleti ve.rnc

ce~ndcn isteklilerin ihtiyaçlarını üç gün evvel İnhiHrlar Merkez DcPQıuna bılcSlr. 
mel eri. 
"İhtiyaç tdefonla da kaydettirilebillr. No. 43799 

2 - Eczahanelerin: 
Her ay almakta oldukları ispirtolarda 1.10.939 dan itibaren her ayın ilk hafta. 

5rna tcsaduf eden aalr, çarpmba ve pcrıembe unleri tevzı edılecelrtir. 
3 - Mugayycr ve cil ispirtosu alrcılanna: 

On bc:ı kiloya kadar olan ihtiyaçlar hergUn ve bundan fazlası üç un evvel blld • 
rilmek 3rtiyle salı ve cuma cıinleri atılacaktır. Siparit mahalli: İrihisarlar Merkez 
Deposu: Telefon: 43799 (7597) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme ve 
ihale Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Battaniye 280 Ad. 

Muhammen 
bedel. Ku. 

880 

Paurlı§ın 

T. G. S. 

25 IX 939 
P zart.esi 14 

Teminat Şekil 

369 60 Pazarlık 

lstanbul Bölge Sanat Okulu !cin Mele ebd mevcut milhUrlQ nQmunenin her b • 
kımdan t.amnmC'n ayni evsafı haiz olmalı: ib:C'.re battnn!ye alınacaktır. 

1 - Pauırlık Cagııloğlunda YUks k Mc ktepler Muhascbecllığl binasında topla· 
n n Kom! yonda yapılacaktır. 

2 P z rlıgın gUn, saat, muhammen r'i yat ve teminat miktan yukanda göste· 

Bcrıı, 21 (A.A.) - Bu hafta mı:ı. 

nevralarda bulunan \'C talim devre. 
sini ikmal eden kıtahır111 huduttaki 
müdafaa istihkamlarını i gal ettikle
rini İsviçre erkanı harbiyesi bildir • 
mektedir. Erkfını harbiye diğer ci
hetten ordunun vaziyetinin vahamr
tini müdrik bulunduğunu ilave eyle. 1 
mektedir. Son günlerde askere çok ' 
miktarda modern teçhizat verilmiş
tir. 

rllmi tir. 
3 - Ek iltmeye girecekler Ticaret Od sının 1939 yılı vesikasını ibraza mecburd•ır 

Numuneyi görmek isteyenler mektebe müracaat etsinler. (7556) 

ilk 
teminat 

917,10 

421,50 

ISTANBUL BELEDiYESi ILA LARI 
Muhammen 

bedeli 

12228,00 

5620,00 

H t hanclt>rlıı 93 9 m 11 yılı ihtiyacı lcln alınncak s:ıde va· 
ğı ve tcreya ı. 

D rOllcze 939 yılı !hlıyacı Jç!n alınacak ıeyUnya ı v 

sabun. 

* İsviçre Reisicümhuru Etter, bu sa. 
bah aktedilen milli federa. meclisi 
içtimaında beyanatta bulunarak de· 
miştir ki: 

"Kuvvetli bir orduya malik bulun. 
malıyız. Kuvvetli bir millet taarruza 
daha az maruzdur . ., 

Etter, İsviçre yalmz bitaraf kal • 
makla iktifa etmeyip bitaraflığına 

riayet ettirmesi lazım geldiğini söy
lemiştir. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat m!kdnrlnn yukarda yıı111ı işler 2490 numııraıı 
konunun 40 ıncı maddesine g!Sre pauırıığa konulmuştur. İhale 28-9-939 Persemba 
gt.lnü saat 14 de Daimi encümende yapılaceklır. Şartnameler zabıt ve muamelAt 
mildiırlutu kaleminde görOlcbilir. Tallpıerin ilk teminııt veya mektuplan ıle !hule 
gilnil muayyen saatte daimi encilmmdc bulunmalan. (7561) 

lstcınbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ıhtiyacı için 9 kalem fond boru ve teferruatı kapalı zarfla dtsittmeye ko. 

nulmu tur. MuJıammen (11267.75) ve ilk teminat (846) lira olup eksiltmesi 24.10.939 
calr ~l•nu saat 15 te mudilrlilk binasında yapılacaktır. İstekliler, muvakkat teminııt 
makbW' .,eya banka mektubu ile kanuni vuaiki muhtevi kapalı zarflarını o gUn 
saat 14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi hergun levazun &mir!Utimız-
de rörlilebilir. (7092) 
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• 1 

Yalnız Türkiyede değil, bütün dünyada alaka 
il takip edilen bu büyük Mizah Mecmuası 

bugün baıtan başa siyasi olarak çıkmııt.r. 

Üstad RAM i Z'in 
günün siyasi vak'alarını tespit eden Jaheserlerini mutlalia okuyunuz. 

'işantaşında: .:ski Feyziye 
' 

yatılı 

yatısız ŞIK iSESİ Erkek 1( 
Kız 1 

Memleketimizin en eski hususi 

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

edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. .M 
. ·- . -ı' .;; ":ti... - -f" ' ' • • Tel.elan: 44039 p 

ESKi FEVZIATI 

Yatıh BOGAZiÇI LİSELERİ Yatısıı 

Kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde olmak üzere 

Ana sınıfı, ilk kısım, Orta okul ve Lise 
~RNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

~ı••••••••- İsteyenlere mektep tariCnamesl gönderilir. Telefon: 36.210 1 

Tasfiye Halinde Bulunan 

İstanbul ve Trakya Seker 
Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 
Hali tasfiyede bulunan 1st&nbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T. A. Ş. 

hissedarları heyeti umumiyesinin, 9. Birinciteşrin 1939 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü akdi içtima etmek üzere daveti kararltqtmlmış of
duğundan, şirket hissedarlarının mcikur günde saat 11 de şirketin İs
tanbı,ılda Bnhçekapıda Tnşhandaki merkezini şereflendirmeleri ve hisşe 

' senetlerini veya bunlar3 mutasarrıf olduklarını müsbet vesaiki içtimııa 
takaddüm eden günden bir hafta evvel Türkiye İş veya Ziraat Bankala. 
rına veya Türkiye Şeker Fabrikaln rı A. Ş. merkezinde vey:ı 1st~nbulda 
Bahçekapıda Taşhnndıı bulunan sirket tasfiye memurlarına tevdi ıle 
duhuliye varakası ..ılmaları "rica olu nur. 

RUZNAME 
1 - Tasfiye memurlarının tasfiye muamelatı hıı.kkıı1daki raporları

nın okunması, 

2 - İstifa eden tasfiye memurunun yerine bir diğerinin intiho.bı, 

, ................... ,~ 
Sultanahmeddeki 

Umumi Hapiıane yıkılıyor. 

Her nevi enkaz : 
Tuğla, kereste, Marsilya 
kiremidi, ucuz satılıyor. 

Figör olmuş tat metrosu 60 
kuruf. Mahalline müracaat. ' , 
' ' Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından scelen Bayanla· 
ra mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tnyyörliik yüksek fan
tazi rodier. moreau. hnrris 
tweed ve saire YÜNLÜ KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit. clnı: 
ve renkleri Beyoğlunda BAKER 
Mağazalarında her yerden mü-
said şartlar v ucuz fintlarln 

sntılmaktndır. , _______ , 
S t 1 k Uc Z Otomobil Sahibi \'c Neşriyat l\lildiirü nam 

TAN 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NAS 1 L 
Temizlemeli? 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re
çetesini 
Tecrübe e
diniz. 

Cilt hüceyre
lerlnden çıka

rılmış ve genç 
ve sağlam b!r 
cildin unsurla
rına müşabih 

yeni ve kıy. 

metli cevher 
lı.uhisası: "B1-

OCEL,, tabir edilen ve Viyana 
üniversitesinin :ncşhur bir pro
fesörü tarafından keşif ve genç 
hayvanlardan gayet itinalı bir 
tarzda istihsal edilc:ı bu kıy

metli cevher, cildin unsuru olan 

pembe renkteki Tokalon kremi 1 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
kremi her akşam yatmazdtın ev
vel kullanınız. Siz uyurken, cil
diniz bu kıymetli cevheri mas 
eder. Her sabah uyandığınızd:ı 

cildinizin daha açık, dah:ı 

taze ve daha genç olduğunu 

göreceksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde her kadın 1 O 
yaş daha genç görün bilir ve 
genç kızların bile gıpt3 nazarile 
seyredeceği şayanı hayret bir 
cilt ve bir tene malik olabilir
siniz. Toknlon kreminin müsmir 

SAÇ EKSiRf 

KOMOJE 
Saçlan besler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

22 - 9- 939 

;j, 

~~wfan 
İİll .............................................. mm .. llıi 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Halihazır scbebile Avrupada tnh!lllerine devam edemiycn ·talebenin tahsil vazi

yetlerini tesblt etmek üzere Üniversite Rektörlilğünde bir büro teşkil edllml~tlr. 
lstanbulda bulunanların bizzat ve taşrada bulunanların yazı ile ve vcslknlarile mü
racaat etmeleri. 

Yüksek Mühendis mektebi ile N11fia Teknik okuluna girmek isteyenler doğru-
dan doğruya bu mektep dirckijirliığüne mUracaat edebilirler. (7833) 

~ ................. 111!11 ................... ... 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - fstiyenlere kayıt şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534 , ................................. __ , 
1 
lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 

Tııtanbul adliye daire Ye mahkemeleri için (20750) kilo odun ile (90) ton yerli 
kok kömuru açık eksiltmeye konmuş olup muayyen günde talip zuhur etmemesinden 
ihale bilzarur on gün muddetle uzatılmıştır. 

Alınacak odun ve kömiınin muhammen bedeli 1831 lira 60 kuruş olup muvakkat 
teminatı (137) lira 37 kuru~ur. Istekliler şartnameyi tatil günlerinden maada bcr
gün adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 25-9-939 pazartesi günü saat 11 
de İstanbul adliye levazım dairesinde yapılacağı ilan olunur. (7566) 

.......................... 1-.ı-. ....... ,. 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Karadeniz Hattı Kıı Tarif si 
htanbuld n 24 ytftl ıpazar giinU kalkacak poatadıın ıtıbaren Karadeniz hat

tında krş tarifesi'hin tatbikine başlanacaktır. 
Postalar İstanbuldın eskisi gibi salı ve perşembe günleri saat 12 de ve pa_ 

zar cunleri 1aat 16 da kalkacaklar ve donüşte bazı iskeleler tevakkuflarmm io 
hacmine gore temdidi hasebiyle yaz: tarifeıinc nazaran İstanbula birer sün 
sonra geleceklerdir. 

Clyl bk ha~ ~lu~n 034 modo~ V. B Fo<d otomobili um liyatla ,., .... , Gazetc~~~i \~Ö~~r~:a~~- L. ş. 
Basıldığı y,cr TAN matbaas.ı 

neticeleri garantidir. '••İlll••••••••••••lli-•••••••••' ' , hkt.ır. Talip olanlar:ın 60362 telefon numarasına müracaatları. -

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Hn,erntı öldürmeğe mahsus filit ve saire nevinden yerli ve 1 yabancı terkibi 

meçhul bir takım maddeler muhtem isimlerle imal veye celbedilerck eatışn çıkarıl
maktadır. Hilk\imetçe bunların ltontrolune lüzum görüldüğünden umumi hıfzıssıh
ha kanunununun 183 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına tevfikan bu kabil mevaddın 
Vckatctimiz murakabesine tibi tutulması 5 ağustos 1939 tarih 2/11702 numaralı 
Vekiller heyeti karan iktizasından bulunduğu cihetle bu maddelerin tetkikine ıu_ 
zum hasıl olmuştur. Gerek memlekette yerli olarak imal edılcn ve erckıe yabancı 
memleketlerden mustabzır halinde celbolunıın ha:ıerat öldürmeie mahsus bu kabil 
m ddeler amil ve mumenillerinin birer dilekçe ve beşer niımune göndermek sure_ 
tıle bulundukları yerlerdeki Sıhhat ve lçtimat Muavenet mudurlütderi vuıtası ile 
Vckiletimiıe muracaat etmeleri illin olunur. (7542) -

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Muhendis kısmı makine ve lnııaat şubelerine alınacak talebelerin dlihul fmtlhıın-

1 n Tc~:lnıevvelin ikinci Pazartt:ııl günı.l snnt Dokuzda Yıldızdaki okul blnasınd:ı 
yapılnc ktır. (7549) 

,-----·~----------, 
T. İŞ. BANKASI 

1939 Küçük Cari 

32.000 
Hesablar ikramiye 

Lira Mükafat 
Plam 

Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteırin 

1 
5 
8 

Adet 
,, 
,, 
,, 
,, 

iKRAMiYELER 
2000 Liralık 
1000 
500 
250 
100 

,, 
,, 

,, 

Lira 
,, 

" ,, 
,, 

---------------------------------------------------
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Sant 

14,000 Kuru üzüm 10,30 da 
10,000 Makarna 10,45 " 
28,000 Bulgur 11 ,. 
ıo.ooo Pirinç ı 1,15 .. 

Yukarda miktarlen yazılı dllrt kalem erzak 23-9-939 cumartesi günil hizal:ınnda 
yaulı saaUcrdc Tophanede ist. Lv. Amirliği sntın alma komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. 

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

* * Erzak ve un çuvnlı 111ın11cnktır. Pnuırlık la ekslltmc~ı :?3 - EylUI - 1939 cumartc-. 
si günü saat 11,30 da Tophanede flmlrlik satın alma Ko.dıı ynpılııcaktır. Nümunc
leri Ko.da görulur. İsteklilerin kııti temınatlarile belli saatte Ko.na getınelcri. 

(243) (71515) 

* * Çift 

900 Harici ve dahili Fotln. 
270 Terlik. 
330 Er kundurası. 

10 Yemeni. 
950 adet boş teneke. 
Kuleli asker! lisesinde köhnt'ye ayrılRn yukarda yazılı .rotln ve saire 29-9-939 

cumn günü saat 15 de Tophanede İstanoul levazım {lmirlığl satın nlmn komisyo
nunda pazarlıkla sntıl:ıcaktır. Tahmin b":l eli 160 llrn 40 kuruş, kati teminatı 24 lira 
6 kuruştur. İstt'klllerln satılnrnk eşyayı o kuldn gôrduklcrlne dnlr nl:cnklnrı vesa-
lkle bcllt saatte komisyona gelmeleri. ( .. SQ) (7576) 

* * Adet 

2500 Soba borusu. 
250 Alaturka dirsek. 
250 Ala.frnngıı dirsek. 
Y k d 'kt 1 boru ,,.e d!rsel;: ter 26-9-939 salı gilnQ saat 15 1,, d T u ar a mı nn yazı ı k . d , ;ı c op- 1 

hanede İstanbul leva:ı:ım tımlrlığl ı;atınııl ma .0m.ısyon~n a ~azarlıkla satın alına-
• c ktı N'" 1 1 k lsvondn görülür. t steklılerm katı temınatlarfl b b 1 a r. umune er om . c cra er bel-

; santto komı,,..nn gelmelorl. • (249) (7572) "tı 1 

~ TÜRKiYE 

~---............................. ~ 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kuruiuı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye .Verecek 

Ziraat llanknsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesnpJnrında en 
nı; 50 linısı buJunonlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilP d~ııgıdakı 

plana göre ikrnmiye dağıtılacaktır. 
4 

16 
60 
95 ,, 50 

25 
,, 

2,000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

• 1 
J.000 Liralık 4,000 Adet Lira 

4 
250 • ,, " ,, 

435 

T. iş Bankasına para 
32,000 

yatırmakla, ·yalnız 

biriktirmiş para 
talihinizi de 

olmaz, ayıİi zamanda . 1 

denemiş olursunuz. ..... ~ .................................. .,,, 

1 

ŞiŞE ve CAM FABRiKALARI 
Anonim Sosyetesinden: 

4 
40 

100 
120 

• GOO ,, 2,000 ,, 
.. 250 • 1,000 .. 
.. 100 ,. 4,000 ,, 

" ... " 5,000 .. 
.. 40 " 4,800 .. 

Paşabahçe Si~e ve Cam fabrikamız, bilumum şişe ve züccaciyc fiattarında 160 • 20 " 3,200 P 

herhangi bir zam yapm1$ bulunmadığından PİYa.ada b il . iz "t fi DI'-• 
u mamu erım e aı - h nKAT: Hesnplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

yariann terd'fü ettiiine dair verilecek haberleri f b ik per duşınf 
ı n a r amızm Galata - Yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektıı 

şembepar.arı İ& hanındaki ıtanbul bürosunda eh .. --: 1 • 'b tına- Kur ı - ....... yet e nazarı ıtı ara a l 8 nr senede 4 defa, 1 El IUI, 1 Birincikanun, 1 l\lart \'C ı Huztıon 

'9 •ca•f•ı •il•ia•o•lu•n•ur•.•••••••Iİl•••••••llİl•(•7•58•8•>••' 'tarihlerinde Çf'kilecektir • 

• 


