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Londra, 25 (Hususi) - Sovyet liuvvetleri PolonyaC:laki hatla-
nna doğru ilerlemiye ve heryeri İfgale devam ediyorlar. Bugün 
de Sövyetler, Ga.liçyadaki petrol merkezi olan Brohic'i İfgal et
mitlerdir. Grodna'mn Sovyetler tarafından İfgali sırasında mu
kavemet göstermek istiyen Lehli zabitler kurşuna dizilmitlerdir. 

ı 
Bu zabitler ıHıkerlerini Katedrale-,----------- Şükrü Saracoilıı 

sevkederek mukavemete devam et- H v 1 
mek istemişler ve neticede yakala- arı· c ı· ye ek ı· ı· m ı· z 
nan zabitler ceza görmüşler, askerler 
tahliye edilmişlerdir. 

o_in_yep_er_N_eh_ri_nd•, Moskovada Büyük 
Garp -cepheainin •on vaziyetini gösteren harita •• 

Sovye.tlerin ).Almanlar, Garpte 
Balkan Yeni ve Elı.emmigetlı 

Moskovadan bildirildiğine göre, 

Dinyeper nehri üzerindeki Sovyet Merası·mıe Karşılandı nehir filosu ~olonyadan mukavemet 
görmeden ilerlemektedir. Bu .filolar, 
clün Punitsev - Sarvy şimendifer köp 

Siyaseti T alı.Şidat 
yazan-: M. Zelieriya SERTEL 

l 
~tsüne kadar gelmiştir. 

ap ly Or ar Dinyeper nehri üzerinde bir kaç 
mayn keşfedilmiştir. Polonyalılar 

Sovyet filosunun muva1alatından ev. 

S ovy~t ~usyanın PQlonyayı iş
gali, bti.tü.n dünya siyas~tinde bir d- .. 

onum noktası teşkil eder. Bu 
iş~alden sonra Almanyanın istila 

Almanlar 8 Tayyare Düşürmüşler 
ve Bir Fransız Muhribini Batırmıslar 

vel bir kaçı silah ve mühimmat yük. 
lü bir çok gemileri nehirde batır
mışlardır. 

Estonya Hariciye Nazın Solter, 
Moskovaya muvasalat etmiş ve Mo. 
lotof ile görüşmüştür. 

Planı d ~ · · egışm.ış,harbin mukadderatı 
l>;ka ~ir. istikamet almış, Sovyet 
.ıı .. sya ınfırat siya.setini bırakarak 
dunya siyasetine fiilen karışmıya baş 
Jamış ve bilhassa Balkanlarda ve ce. 
llubu şarki Avrupada sulh daha mü
enmıen bir hal almıştır. 

Bu itibarla Sovyet Rusyamn Orta 
A. vrupada aldığı yeni vaziyet Bal. 
~anları ve Türkiyey~ de yakından a. 
Jakadar eder. 

Bil" 1Yoruz ki, Alınanyanın harp 
planı, Polonya harbini bitirdikten 
sonra Roı:nanyaya girmek Karade-. d • 
J11Z e Yerleşmek ve sonra Balkan-
Jata sarkmaktı. Harrp bir yıldırım 

b" I ' ııar b~ 0 tnaktan çıkıp bir yıpratma 

Londra, 25 (Hususi) -Garp cephesinin bugün en mühim va

ka.aı müttefik tayyarelerinin (Fredrikahaven) deki zeplin imalat

hanelerini bombardıman etmeleridir. Müttefik tayyareler Konı
tanı gölü üzerinde Almanyaya ait havalide uçarak bombalarını 
atmıtlardır. 

Moskova ancak t icaret anlaşmasını 
imzalamak üzere giden nazır, siyase. 
te ve arazi işlerine müteallik mese
leleri de görüşmek salahiyetini haiz
dir. 

(Sonu, Sa: 6 Sü: 4) 

&Mmuk~ilMmın~rmbn1~,~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~::;~ ;;;.~·t~~~:i:~:;:~, D ı· K ı· L 1 D E Z E L Z E L E 
releri tarafından ~apıla~ akının mu- , 
vaffakıyet derecesı henuz anlaşıla -
mamıştır. j 

Bern'den şu haberler bildiriliyor: 
Alman • İsviçre hududunda hu-1 

susi menbalardan alınan malılmatta 
Friedrichsghanefendeki Zeppelin 
fabrikalarına karşı üç defa hava ta
arruzu vukubulduğu teyit olunmak-, 
tadır. 

Birinci taarruz dün akşam saat 
20,30 da, ikincisi de ve üçüncüsü de , 
23 te olmuştur. 

Friedrichshafenin karşısında göl 
sahilinde bulunan küçük Arbon şeh. 

Dün Yeniden Sekiz 
Zelzele Oldu, On 
Ev Daha Yıkddı 

rinden bombaların infilakı, Alınan Zelzele, Dikili havalisinde dün 
dafi toplarının mukabelesi güzelce i. de devam etmiş, her biri beşer sa
şitilmiş ve halk hava hücumlarının1 

niye siiren sekiz sarsıntı kaydedil. 
cereyanını mükemmel surette takip miştir. Dikilide, geçen zelzeleden 
edebilmiştir. az zararla kurtulan evlerden onu 

banndırma işlerini süratlendir • 
mek maksadı ile yeni tedbirler a· 
lınmıştır. Tehlikeli görülen bazı 
binalar, yeniden yıktırılmıştır. 

Zelzele feHiketi dolayısıyle, 
İsviçre erkanıharbiyesi bugün ile felaketzedelere ekmek yetiştir

neşrettiği tebliğde tayyarelerin bom. mek için iki gün evvel inşas1na 

bardımanından ve Alman mukabe • 1 başlanılan fırın da dün yıkılmıştır. 

Bulgar kralı ve Bulgar, Başvekili 
taziyelerini bildirmişlerdir. 

Bu husustaki bütün tafsilat dör-

Moskova, 25 (A.A)" - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sara
coğlu ıaat 21,30 da buraya gelmit ve iıta.syonda Hariciye Komi
seri Ba.tmuavini Potemkin, Hariciye Komiserliği erkanı, Türki
ye, Afganistan ve Balkan memleketleri elçileri tarafından kar
trlarunıttır. 

EN SON DAKiKA 

Londra, 25 (Husu.si) -.. Dün Almanyanın garp ve şimal garbında 
beyannameler atan Ingiliz keşif tayyareleri bir arızaya uğramadan 
dönmüştür. Beyannamelerde bütün Alınan ticaret gemilerinin ta
mamile felce uğradığını, peşin para verilmediği için bitaraflaruı da 
Almanyaya bir şey vermedikleri izah olunuyordu. 

:eY!~t etmiyen bir haberf' gör~ Romanya- Rusya hududu kapan
dıg~ gıbı Sovyet Rusyanın Karadenizdeki Odesa limanı da kapan. 
mışıır. 

Hitlerin Garp cephesinf> gittiğ~ bildirildiği halde Bcrlin gazeteleri 
onun Varşova civarında bulunduğunu bildirmektedir. ,,. 

Sovyet Rusyanın Londra sefiri Maiski'nin geçen cumartesi günü 
Lord HaJifaks Sovyet Rusyanın bitarafiığına uygun olmıyan her 
hareketten tevakki edeceğini söylediği anlaşılmaktadır. Siyasi ma. 
ha.fil bu beyanata büyük ehemmiyet veriyor. ,,. 

Slovakyanın Londra başkonsolosu bütün Slovakya halkının mua. 
hede hükümlerini tanımıyan ve Slovakyayı eıı ağır şartlar içinde 
yaŞ<!tan Almanyadan müşteki olduğunu, Slovak halkının ideal itib • 
rile Ingiltere ve Fransaya bağlı olduklarını anlatmıştır. a ,,. 

Esgothemborgdan Inglltereye odun yüklü olarak gitmekte olan 
2850 tonilatoluk Isveç Silezia vapuru Stavanger açıklarında bir AL. 
man denizaltısı tara.fındar.. batırılmı§tır. 19 kişilik mürettebatı diğer 
bir Isveç gemisi tarafından kurtanlmıştır. 

* Cunking: 25 (Hususi) - Çin ve Japon kuvvetleri arasında yen.i. 
den şiddetli muharebeler baJlamiş ve iki günlük muharebede Japon. 
1ar beş bin kişi kaybetmişlerdir. 

}ıar 1 manzarası alınca, Almanların 
orta ~vrupa ve Balkanlara sahip ol
Jl'lası ıktısadi bir zaruretti. Hele Ro. 
ırıanya Petrolleri Almanya için muL 
laka lazıındı . Almanya mevcut pet.. 
rol stoku ile harbi idame edemezdi. 
Ya Sovyet Rusyadan ve yahut Ame
:rilcadan Petrol teminine mecbur ka
lacaktı. Bu yardıma güvenerek uzun 
bit harbe girilemezdi. Onun için Al
ırııınya Garp cephesinde müdafaada 
ıcaJar~~ Balkanlara inmek niyetinde 
idi. Bukreşte Başvekil Calinescu'ya 
yapılan feci suikast te nazilerin Ro-
1t1ıı.nyayı dahilden bir ihtilal ile işgal 
içiıt yaptıklan hazırlığın bir ifade
sinden başka bir şey değildir. Anla. 
şıııyor ki, Polonya işgal edilince Ro. 
ınanY~daki naziler ayaklanacak, Hit
Ier, guya Onları koruma~ ve- kux7tar· .... . .. 

( Sonu Sa. 1 Sü. l ) 

les. inden bahsetmektedir. Bu tebliğe/ I Açıkta kalan felaketzedeleri düncü sayfamızdadır. 
Tan. makinesindeki husust tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da-

~~ ~m~~ilü~n~rld~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~h~~~V8~~tt~~h~~m~ı~~n ~ ~~mbM bl~~ktır 
· · (Sonu Sa: 6. Sil: 2) '-=~- .................................... lllllllllllllllllllllllll ........ . 
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26. 9 - 939 

IBUGONI 
Tek Cepheli 
Harp 

Yazan: ômer Rızr.ı DOCRUL 

A iman kumandasının bütün he
defi, tek cephe üzerinde harp 

etmekti. Polonya harbini, her neye 
mal olursa olsun, süratle bitirmek 
arzusu bu endişeye bağlı idi .. Polon· 
yanın büyük bir kısmının Sovyet or. 
duları tarafından işgaline baş eğmek, 

Avrupa gazetelerinin dediği gibi, 
Sovyet Birliğine Polonyada arslan 
payı bırakmak, hep bu endişeden i
leri geliyordu. Aimanyanın şark cep
hesinden kurtulduğu henüz iddia e
dilemez. Fakat buradaki Alman kU\'• 

vetlerinden mühim bir kısmının ser
best kaldıkları da şüphe götürnıe7.. 

O kadar ki Almanların tek cephe Ü· 

zerinde harbetrneğe başladıklarını 

söylemek bir mübalağa teşkil etıni
yebiJir. 

Yalnız Almanyanın tek cephede 
harbetmesi, kazandığı kati bir ınu
vaffakiyetin semeresi midir. değil 

midir? Bu, apayrı bir mesele teşkil 
ediyor. Sarih vaka, müttefiklerin, 
şark cephesi üzerinde, tesir edecek 
bir harekette bulunmadıkları ve bu 
cepheyi kurtaramadıklarıdır. Bunun 
da sebebi garp cephesinde hüküm 
süren va~iyettir. Yani iki taraf mii· 
dafaasının son derece müstahkem 
hatlara dayanmasıdır. Bu yiizden iki 
taraf da, diğer tarafın taarruza geç· 
mesini ve taarruz yüzünden ağır za
rarlara uğramasını beklemektedir. 

Fransızların bütiin dileği, Alman. 
larm Majino hatbna taarruz etme· 
leridir. Çünkü mütearrızlar bu saye
de imhalarını kolaylaştıracak bir va-
ziyete düşmüş olurlar. ı 
~akat AlmanJcr şimdiye kadar bu 

vazıyete düşmekten çekindiler. Bun. 

dan sonra da Majino hattına taarruz 

ettikleri takdirde bu taarruzu da
ha başka bir hareketi gizlemek ve 
Fransızları oyalamak için yapmaları 
beklenmektedir. 

Gizlenecek hareket, bitaraf mem-
t...,1,.,.•1-.- 'L-'lll•EIW' ,,.n._111-.-ncw ~ot,..1.,..-------

harekettir. Ve bugünün meselesi bu 

hareketin vuku bulup bulmıyacağı
dır. 

Bu hareket vuku bulursa acaba ne 
olur? 

. ~ir kere Belçikaya taarruz edil· 
dıgı ve Belçika toprakları çiğnendiği 
takdirde miitearrızlal' Belçika.Fran· 
sa hududunda yine Majino hattı ile 
karşılaşacak1ardır. Lakin Fransa hat
t~nın burada, Alnıan hududu derece
sınde kuvvetli olmadığı iddia edil
mektedir. Fakat Alınanlar bu Iıattı 
hareketi takip ettikleri takdirde AL 
n:ıanyaya karşı ku11anılacak daha ile
rı h~va üsleri tesis edilebilir. Sonra 
~?lçıka limanlarında tahtelbahirler 
ıçın .. 1 .. 

us er ~,cude getirmek imkanı da 
Yardır Hol d h" w • . · an anın ıtaraflıgını ıh-
lal etmek ise bütün hu hedefleri ko
laylaştıracak ve genişletecek mahi. 
.:rette sayılmaktadır. 

... Bitaraflığı ihlal olunabilecek di
~er. bir devlet de İsviçredir. Fakat 
1~~·~renin bitaraflığını ihlal bir hayli 
guç ıştir. Onun için Almanyanın daha 
fazla s w h . • · ag cena ını takvıyeye elıenı. 
rtUYet vereceği sanılmaktadır. 

t~ı>anyanın vaziyeti de ehemnıi • 
yetı haizdir. Fakat İspanyanın Al
manya lehine harbe girerek Fransa:vı 
tazyik etın . ihti. . • 

esı ma.lı, bngün hemen 
hefı:nen tnevcut değildir. Fakat miit-
te •kler it ı k . • a yaya arsı daıma uyanık 

d~vrannıak lü:ı:umun~ hissetmekte
dırler, 

Garpta vaziyetin bu merkezde ol. 
ınası, sark h . , . 

'> cep esının garp ceplıesın-
den Yardım .. · " gormesme mani olmuş, 
ve Alnıanyaya tek cephe üzerinde 
ln~v~etlerini toplamak imkanını ı-er
ınıştır, 

0
. halde hal'bin şiddet pe:vdn et-

ırıesı için Y . .. · . 
ki enı ve muhim inkışaflar 

be ktenıekten başka bir çare kalma. 
ına adır. 

Ankara Belediye 
A Meclisinde 

nkara, 25 (Tan) - Belediye 
Meclisi bug··nk.. 1 . u u top an tısında yem 

kil. t teŞ a kadrosunun ve ihtısas cet.. 
vellerinin V k.ll H t' . t . e ı er eye ının asvı -
bine arzedilmesini kabul etmiştir. 

TAN 3 

ffi.EK 
Hali 

Şimal 

Devletleri 
Endişede 

\ 

MiLLi MÜDAFAA ICIN 
Meclis, 20 Milyon Lira 

İtalyanın 
Yazan: B. FELEK 

- Dostum! Seni tebrik P.derim. 
Hani her zaman değil ama bu sefer 
tam üstüne vurmuşsun! 

- Nenin? 
- Geçende sen bana ortalığın 

halini anlatırken, İtalya ne olacak 
diye sormuştum. Sen de: 

-Sus! Ses etme! Şimdilik onun ki 
pırdamağa niyeti yok, diyesiye getir· 
miştin. 

Yeniden Bir lngitiz, Bir 

İsveç ve 

Gemisi 

Bir Fransız 

Batırıldı 
.Londra, 25 (Hususi) - KuzeJsi

de adlı bir İngiliz yük gemisi, bir Al
man denizaltısı tarafından hatırı! -: 
mıştır. Geminin mürettebatından 23 
kişi kurtarılmış, 12 kişi ölmüştür. 

Bir Alman denizaltısı da Manş de
nizinde hiçbir ihtarda bulunmaksızın 
2660 tonluk Fransız Phryne kömür 
vapurunu batırmıştır. 

Bir İngiliz sahil tahlisiye 
mürettebattan sağ kalan 24 
kurtarmıştır. 

kayığı 

kişiyi 

Diğer taraftan Gertrud Beratt 
ismindeki 1500 tonluk İsveç ticaret 
gemisi de şimal denizinde yine AI -
manlar tarafından batırılmıştır. Ge. 
mi mürettebatı tamamiyle kurtarıl -
mıştır. 

, Kurtulan mürettebat 
Haberı;iz babrılan Hazelslde adlı İngiliz .. 

gemisi mürettebatından 12 kişi kaybol-
muştur. 

Truro adlı İngiliz gemisinden kurtulan
ların söylediklerine göre, mürettebatı ha
mil tnhlisiye sandalı denizaltının yedeği
ne alınmış, biraz sonra kumanda.n, zabit
leri denizaltıya davet ederek, harbin so
nuna kadar Almanlarla harbetmemeğe 

söz verirlerse kendilerini serbest bıraka
,cağını, aksi halde Almanyay~ götür~eği-

1 söylemiş, zabitler bunu reddebnıştir. 
Bunun üzerine Alman tahtelbahiri, sanda
lı denizin ortasında bırakmıŞtır. punlar, 
ancak 33 saat sonra bir Belçika balıkçı ge
misi tarııfından kurtarılmışlardır. 

Şimal devletlerinde infial 
Skajerakta Alman denizaltı ge -

mileri tarafından iki Finlandiya va
purunun torpillenmiş olmasından do 
1 .... ,...,. uo ln,.,. ~.irııı lô...,,ı;,.,."",ı_ ...ı-::0!1 -1-L .... • 

bütün şimal memleketlerinde endişe 
hüküm sürmektedir. Bu memleket.. 
1crde Almanların denizaltı harbini 
merhametsizce şiddetlendirdikleri 
kanaati vardır. 

Bundan başka Sellülozun °harp 
kaçağı addedileceği hakkında bütün 
şimal devletleri hemfikirdider. 

İsve(' gaz(\teleri, sellüloz hamulesi bu-
11rı:m iki Finlandiya gemisinin tcırpillcn

meslnden dolayı müteheyyiç gözükmekte 
ve endişe izhar etmektedir. 

Tahsisat Kabul Etti 
Ankara, 25 (TAN) - B. M. Meclisi bugün 

(dün) Mazhar Germen'in Batkanlığında top-
~ landı. Maliye Vekili Fuad Ağrah'nın talebi 

üzerine 58 milyon 917 bin liralık fevkalade 
tahsisat verilmesine ait kanuna ek layihayı ruz
nameye alarak tercihan ve müstacelen müza
kere ve kabul etti. 

Bu kanuna göre, Milli Müdafaa Vekaleti ih
tiyaçlarına sarf edilmek ve fevkalade menba
lardan hasıl olacak paralarla karşılanmak üze
re verilmif olan 58 milyon küsur bin liralık 
tahsisata ilaveten Milli Müdafaa Bütçesine 20 
milyon lira konulmaktadır. 

Bundan sonra arazi vergisi hakkındaki kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilavesine, mazbut vakıf. 
lara ait akarların tamir ve ihyaları için sarfına me
zuniyet verilen 150 bin liranın ödenmesine ait ka
nun layihaları müzakere ve kabul edildi 

Anason zeriyatı etrafında 
Yalnız bir yıl için dışardan getlrılecek anason

lerın gümrük resminin indirilmesine dair Vekiller 
Heyetince alınmış olan kararın tasdikine ait kanun 

layihası epeyce münakaşayı m'licip oldu. Söz alan 
mebusla!'dan bazıları mahsul alınmadığı sene hariç
ten maJ getirilmesine zaruret hasıl olmaması için 
anason zeriyatının yalnız Çeşmeye münhasır bı. 

rıı.kılmıyarak serbest olmasını istediler. 
Diğer bazı mebuslar da memleket mahsulatının 

korunması yolunda her gün yeni kararlar alınmasına 
ihtiyaç bulunduğu bir sırada hükumetin bu yolda 
karar vermesi ve bilahare bunun tasdikini M~llsten 
ıstemesi doğru olamıyacağını iddia ettiler. Bu arada 
Inhisarlaı idaresinin stok mal bulundurmamaslı1a da 
ışaret edildi. 

inhisarlar Vekilinin iz~hatı 
Gümrük ve Inhisarlar Vekili, anason zeriyatmın 

yalnız Çeşme mıntakasına hasredilmemiş olduğunu, 

fakat istihsalatın memleket ihtiyacını karşılıyama_ 

dığını bu itibarla hariçten de anason alınmasına za
ruret hasıl olduğunu, iptidai maddelerin 2 - 3 sene
lik miktarının dalma stok olarak elde bulunduruldu
ğunu, fakat anasonun 6 aydan fazla dayanmadığını e
sa·en Vekiller Heyetince alınan karara göre ithal e
dilmiş olan anason miktarının 25 ton kadar olduğu. 
nu söyledi. Bu izahatı müteakıp bu layıha da kabul 
edildi. Meclis, gelecek pazartesi günü toplanacaktır. 

Avrupada Bulunan 
Avrupadan Dönen 

Talebelerin Vaziyetleri 

Yu9oslavya 
Büyük Elçisini 

Kabul Etti 
Ankara, 25 (A.A.) - Maarif Ve. ve teknik sahada yapmakta iken yur 

kaletind@l'I 1..ilıfo·H.:ı;c;-:-.. ai'~ .. -

1 - Almanya ve Fransada resmi 
ve hususi surette tahsilde bulunan 
talebelerimizin yurda dönmeleri, 

2 - İsviçre, İtalya, İngiltere ve 
Belçikadaki devlet talebelerinden fen 
şubelerinde ve teknik sahada tahsil 
görenlerin tahsillerine devamları, 

3 - Amerikada bulunan devlet ta
lebesinin hangi şubede olursa olsun 
tahsillerine devamları, 

~., ,.o]hMil..,..iıı; nlan +<>lPhPıiPn Uıhsil

lerini hayli ileri götürmüş olanların 
İsviçre, İngiltere ve Belçikada tah. 
sil sahalarma göre hangi fakülte ve. 

ya yüksek mekteplerde tahsUlerini 
ikmal edebileceklerinin tayinile Ma
arif Vekaletine bildirilmesi İstanbul 
üniversitesinde müteşekkil komisyo
na havale edilmiştir. 

Ankara, 25 ( A. A.) - Reisi
cümhur İsmet İnönil bugün ~a · 
at 16,30 da Vuııo.s.la"'YS. elçisi o.. 
lup, bu sefer büyük elçfüğe ta
yin edilmiş bulunan Surnenko· 
vi~i mutat merasimle kabul et
miştir. Sumenkoviç Reisicüm -
bura büyük elçi sıfatıyle itimat· 
namesini takdim eylemiştir. ita • 
bul esnasında Başvekil ve Ha
riciye Vekaleti vekili Dr. Refilı: t 

% Saydam hazır ;ulunnıuştur. ı 

• İzmir, 25 (A. A.) - Reislcüm. ı i hur İnönü Fuarın kapanışı mü. : 

- Hatırımda değil. 

-..- Evet! Beninı hatırımda. 
- Olabilir! 
- Olabilir değil öyle. Onun ıçın 

tebrik ederim. Bak İtalya bita'l'afiı .. 
ğını hergün daha ziyade teyit ediyor. 

- Tabii. Onun isine övle ı:elir de 
ondan. 

- Ne gibi? 
-...! Ne gibi olacak. Bir kere Al • 

manya, Fransa ,.e İngilterenin harp. 
le meşgul olmaları sebebiyle beynel· 
milel ihracat piyasasının tenhalığın· 
dan istifade ederek bir hayli para 
kazanacak. Eskiden bu memleket • 
]erden alanlar, şimdi iyi kötü İtalya· 
dan alacaklar. Sonra Alınanlann ıe. 
mileri denizlerden kaçtı. İngili~ 

Fransız gemileri de Alman tahtel -
bahirlerinin tehdidi altmda. Avru -
pada rahat rahat denizlerde dola. 
şacak bir İtalyan vapurları kaldı. 
Bu da ayrı bir kar. 

Daha sonra Almanyanın ihtiyaç· 
larını kısmen kendisi tedarik ederek 
miittefikine de yardım ediyor. 

Ondan sonra İtalya hudutlarında 
ne Majino hattı ''ar, ne Zigfrit. 
Fransızlar ilk hamlede (Po) vadisine 
lniverirler. Oradan da Tirole ve Ti. 
rol yolu ile eski A vmıturyaya gire -
bilirler. Bu halde Avusturya Alınan
lar aleyhine ayaklanır:. Derken ba. iı 
Çekoslovakyaya sirayet eder. Ve ni. 
hayet Almanyayı müd!fia terti1'ab 
olmıyan taraflarından tcr'aide baş • 
]ar. 

- Yaaa! Lakin İtalyanın da eli 
arnıut devşirmiyor ya! 

- Dur? Daha bitmedJ. Bu bayle 
oİurken İtalyanın müstemlekeleri ile 
olan münasebeti İngiliz • Fraaııııız fi. 
1oları tarafından kesilince Habeşis • 
tan ve Trablus açıkta kalır ve derhal 
ya bir kuvvei ııeferiyenin işgaline 
yahut dahilinden isyana uğrar. 

İtalya .kuvvetlerine gelince; alı • 
~an malUnıat şunu teyit ediyor ki; 
ltalyada ordu, donanma, · hlllk ve 
bilhassa hanedan erkanı harp iste • 
memektedirler. 

Bir kere burünkü devlet erk&nı
nın yüzde doksanı 20 sene evvel Al. 

İsveç gazeteleri, müttefikan, AlmaT? de
nizaltı harbinin İsveç menfaatlerini halel
dar ettiğini bildirmektedir. 

4 - İsviçre, İngiltere, Belçik:ı ve 
İtalyada bulunan fenni ve teknik 
mahiyette olrnıyan şubelerde tahsiL 
deki devlet talebesinin yurda dön
meleri, 

Çinliler Japonlarla 
Uyuımuyorlar 

Hongkong, 25 (A.A.) - Chekiai a
jansı bildiriyor: 

nasebetiyle Belediye Reisi Dr. 
Uz tarafından gönderilen tel -
grafa karşılık olarak şu telgra· 

• manlara karşı harp etmiş, Alman 
Finlandiyanın teıebbüsü 

Finlandiyanın Berlin elçisi, iki 
Finlandiya gemisinin batırılması ha
sebiyle Alman hariciye nazırından i
zahat istemiştir. Fon Ribbentrop, 
sellülöz taşıyan gemilerin harp esna
sında batırılmalarının adet olduau -

b 

5 - Fransa ve Almanyadan gayri 
memleketlerde kendi hesaplarına oku 
yan talebenin ailelerinin, yoks\ ken
dilerinin arzu ve muvafakatlerile bu 
memleketlerde tahsillerine devamla
rı kararlaştırılmıştır. 

nu ve bu tqrpilleme hadisesinin bi _ 6 - Tahsillerini, devlet veya dev
lete bağlı müesseseler hesabına Al. 

, manya ve Fransada fen şubelerinde 

taraflara bu yolda bir ihtar olduğu
nu işaret etmiştir. 

• Jiolanda radyosunun Romadan istihbarına göre, ordu 
kunıaııdanhğma getirilen Veliaht Prens Umberto, 
nc~rettiği s;:ünlük bir emirde, ordunun siyasetle meşgul 
o~n?asmı, ordu efrat ve zabitlerinin faşist klübü ve teş· 
~ılatına devamını yasak etmi~tir. Yine bu habere g':>re, 
ttalyada Vcliahdin nüfuzu günden giine artmakta vE 

l\Tussolini ikinci plana düşmektedir. 

* Sovyet hükumeti, kendisiyle siyasi münasebette 
bulunan bütün devletlere müşterek bir nota vere
rek "Hükumetinizle olan münasebetlerinde Sov
yet Soayalist Cümhuriyeti bitaraflığını muhafaza 
edecektir,, şeklinde tebligatta bulıınmuştur. Teb· 
ligat yaptığı devletler şunlardır: lngiltere, Fran
sa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japon
ya, Çin, Türkiye, Belçika, Romanya, Bulgaristan, 
Yunaniatan, Macaristan, Baltık Devletleri (Le
tonya, Estonya, Litvanya ve Finlandiya), Nıorveç, 
lsveç ve Danimarka. 

* Var~ova civarında maktul düştüğü bildirilen General 
Friç'in, bizzat Jfüler tarafından öldürtüldüğü söyl6 ni1-
mcktedir. Von Fri~. Alman ordusunun en kudretli, '\e 
en tecrübe1i t'1'kaııından biriydi. Bravçiç'den evvcJ, 
"Alman cırduları Başkumandanı" uııyanını uhdesinde 

Birçok Çin şeflerinin ve bu arada 
Komintang mümessillerinin Çinde 
yeni bir hükumet teşkil etmeğe ve 
Japonlarla sulh akdetmeğe !carar 
verdiklerine dair Japonlar tarafın

dan işaa edilen haberler, yarı resmi 
mahfellcrde katiyetle tekzip edil· 
mektedir. 

fı göndermişlerdir: 

"Fuarın kapanması müna • 
sebetiyle hakkımda izhar olu • 
nan duygulardan dolayı teşek
kiir ve gayri müsait hal ve şart· 

$ tara rağmen Fuarın kazandığı 

i 
muvaffakıyetten dolayı Fuar 
komitesini tebrik ederim.,, Bu haberler, hiçbir esasa istinat 

etmemektedir. ······················~ 

• 

bulunduran \ion :Friçle Bitler arasında eskidenberı, 
derin bir ihtilaf mevcuttu. Zira Frlç, harp aleyhtart 
olan Göbcls'le hemfikirdi. Fakat huna rağmen, Po
lonya istilasmın askeri planlarını, Hitlerin tazyikı üze
rine \'on Friç hazırlamıştı. Şimdi. söylenildiğine gö
re, Gcııcral \'on Friçi, bu zaferin şerefine ortak almak 
ist~mi:\ en Hitler, kuvvetli bir muhalüini de ortadan 
kaldırmak niyctile, onu öldürtmüştür. 
Fnkat, !Ok l!'e,'ileıı bu kumandanın öldiirtüldüğü hak
kındaki ~a:daların. Alman ordusunda çok fena tesirler 
yaııması beklenilmektedir. 

* Bitlerin, Sovyetlerle anlaımaaı, Nazi gençleri 
arasında hayli menli tesir uyandırmıştır. Hele, 
Sovyetlere bir cemile olmak üzere, komünizm a

leyhindeki Eserlerin ortadan resmen ve alenen 

toplattırılması, bu menli tesiri büabütün arttır

mıştır. Hitlrin, Nazist ajanları tarafından gizlice 

dağıtılan bir beyanname ne,rettiği, ve Sovyetler
le yaptığı anla,mayla, Nazizmin esmlarına iha

nette bulunmadığını anlattığı bilclirilmektedir. 
Fakat, bu beyannamelerin, Hitlerin umduğu tel
kini yapamadığı, büakis, menli tesir uyandırdığı 
söylenilmektedir. 

düşmanıdır. 

- f yi ama! İtalya nasıl oldu da 

Almanlarla dost oldu? 

- Bu daha ziyade Fransada sol 
cenah partilerinin faşistliğe kar~ı o
lan husumeti yüzünden faşist İtalya 
ile geçinememelerinden oldu. Yoksa 
İtalya için tepeden inen, hatta <Bre. 
ner) geçidine dayanan ve günün bi • 
rinde eski Avusturya - Macaristanın 
varİ!ıiylm diye Trh·esteyi istemesi 
muhakkak olan bir Almanyanın 

kuvvetlenmesine yardım etmek ken. 
dini öldürmek demektir. Onun için 
ital:vanların Alman~·a lehine bUtüa 
bu tehlikelere karşı harbe gir.nıesi 

pek te beklenemez. Ancak .. 

- Ancak da ne oluyor? 

- Şu oluyor ki; kansız kar teınin 

1 
etmek sırası şimdi İtalyanındır. 

- Ne gibi? 

- Şu gibi ki; mihver politikası 
istila hareketine başlayalıberi .hal • 
ya Habeşistanla, Arnavutluğu işgal 
etti. Fakat ikisinde de kan döktü. 
Hele Habeşistanda. Almanya ise Çe. 
koslovakya, Avusturya ve Memet gi· 
bi :rnrlcri bir damla kan dökmeden 
aldı. 

- Evet ama, Şimdi Lehistanda 
çok zayiat verdiği söyleniyor. 

- Evet! Çok zayiat veriyor ve 
verecek! 

- Ya İtalyanlar? 
- İşte onu söyleyeceğim! ftal ; 

yanlar da bitaraflık vuiyetlerinden 
istifade ederek kendilerini pahalıya 
satmağa çalışacaklar. 

- Yani? 
- Yani, İngiliz ve Fransu:IM"la 

anlaşmak için bir takım yerlt"r iste. 
(Lutfen sayfayı ceviriniz} 
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işin Şakası 

NEŞE 

Tiryakilere G·ünde 
Y alnzz 5 Sigara 

arbin ilk tahrip ettiği servet, neşe 
oldu. Hatt~ Polonya istilbının baş

ladığı gün, tehlikeden çok uzak bulundu
ğumuzu bildiğimiz, kudretlmize güvendi
ğimiz, dostlarımıza inandığımız halde, biz 
bile, dudaklarımızdaki tebessümlerin, lez
zetini bir daha hlç tadamıyacağımız nefJs 

A LMANYADA sigara jçcnler, i. 
çinde ancak beş sigara bulu

nan bir paket alabilmekte ''e dnlıa 

-tazlasınt alamamaktadırlar. Sl'-bebi 
tüti.in kıtlığıdır ve bunun gi.inden gü
ne daha had bir mahiyet almasıdır. 
Alman gazetelerinin bir kısmı, Al • 
manyada herkesin sigara içmekten 
''az geçeceği zamanın pek uzak ol -
madığma i~aret ediyor. 

* MENSUP oldukları alay, Polon. 
ya cephesine hareket ettiği 

zaman mahalli garnizonlarından fi
rar etmiş olan bir kaç Avusturya as
keri kurşuna dizilmiştir. Bu gibi fi -
rar hadiseleri, hakiki bir isyan ma. 
hiyetini almıştı. Kısnnazamı katolik 
olan firarilerin başında Anton Döl 
Jingg isminde bir adam bulunmakta 
idi. 

* N İEWes Vandendag gazcte!-'inin 
Berlinden bildirdiğine göre 

yahudilerde bulunan radyolar, Al -
manyanın her tarafında '\'e Alman 
işgali altında bulunan mıntakalarda 
hükumet makamları tarafından miı
sadere edilmiştir. 

* A LMAN - Leh harbi esna!-ıında 
Galiçyada ölen Avusturyalı 

askerlerin ailelerinin matem elbi -
sesi giymeleri yasak edilmiştir. 

Lwow ile Karpatlar arasındaki 

mıntakada askeri harekata iş1irak e
den Gratz alayı söylenildiğine göre 
tamamiyle imha edilmiştir. Bu P.lay, 
Schuschnigg hükumetinin en şid -
detıi düşmanları olan Avusturyalı 
nazilcrden teşkil edilmişti. 

* TELGRAF gazetesi, Almanya -
daki hayat hakkında bazı ga

rip malumat neşretmektedir. Bu ga. 
zetenin bildirdiğine göre halk yiye • 
cek a1mak için sokaklarda bekle -
mektedir. Fazla olarak ta vesikalar
da yazılı yiyecek mıktarı gün geçtik
çe azaltılmaktadır. 

Esvablık kumaşlar da bazı takyi. 
data tabi tutulmuştur. Yakında halk 

lirse onu yemeğe mecbur oluJ ot'lar. 
Buna itiraz ettikleri takdirde şu ce
\'abı alıyorlar: Başka bir şey yok: 

... A LMANYANIN bitaraf menıle • 
ketlere kömür ihra~ma de 

vam edeceği hakkında verdiği korar, 
Alman halkını derin derin dü~ün -

birer şekerleme gibi eriyip tükendiğini 
sezdik. En ince nüktelerin lezzeti bile, su
yu sıkılmış üzüm posasının tadı gibi ya
vanlaştı. Fakat çok geçmeden, bütün dlin
ya kavradı ki, bugünün harbinde kulla
nılması rnzım gelen en müessir siliih s::ır

sılmaz bir neşedir. Nitekim, bu hakikati 
kavrıyan bütün dünya .ıı_azeteleri, zehirli 
birer lokmaya benziyen facia havadisleri
nin acılığını, lezzetli nüktelerden meze
lerle gidermiye çabalıyorlar. Bu hazin 
manzara bizi inandırıyor ki: diirmektedir. Kömür vesikalarının 

halka ne kadar kömür temin edece- "Mihneti kendine zevk etmededir Alemde 

hüneri" 
Deyen şair, ebedt bir hakikati ifııde et

te§kil miştir. Galiba, sulhü kurtarabilmek hüne-
ği, ''erilen mıktarın halkı ne 

sıkacağı şimdiden bir mesele 

etmektedir. 

derece 

Bahusus Sar havzası da artık iş

letilemediği için kömür darlığının 

da halkı ciddi bir surette üzeceği &n. 

la şılmak tadır. 

* U CUZ otomobil çıkarmakla n11eş-
hur olan Opcl müesscseluin -

de iki mühim amele grevi olmu1 ve 
her grevi te\'kifler takip etmiştir. ... 
A LMANY ANIN çiftçi kiiyfori -

nin, bundan böyle kollı>ktif 
esaslar dairesinde idare edileceği 

bildiriliyor. Mahsul, birden foplcına

cak, ekme, biçme işleri hep birlikte 

yapılacak, mahsul birden satılacak, 

alınan para umumun hesabmn geçi. 

rileccktir. ... 
A LMAN hükiimeti, Berlinin hiç 

bir vakit düşmanlar tarafın -
dan hava taarruzuna uğramı:vacağmı 

bildirdiği halde halka ortahğı kn -

rartmak için lazım olan mevadt sat

Tini de dünyayı ateşe veren hırsları sön
dürebilmek hünerini de gösteremiyen be
şeriyete, bundan başka fi(Österil.,bilecek 
hüner kalmadı. Baksanıza, Hitler bile işi 
şııkaya döktü de: 
"- Ben, sulbü kurtarmak için elimden 

gelen her 3eyi yaptım!" diyor. 

* "ERZATZ" CILIK 

"Alman Erzatzcılığı" deyip duruyorlar. 
Ben bu tabire fena halde tutuluyorum. 
Benim bildiğim, "Erzatz" cılık, türkc;esi, 
"ı:unkilik", yumurta kııhuğundan pntates, 
zerdali çekirdeğinden domates, kereste 
yongasından tereyağ, eski kundura köse
lesinden rece1, veya keçi tezeğinden sabun 
c;ıkarmak l'(ibi ince ve fi(arip biı:- sanattir. 

Fakat bana kalır~a. Er7.atzcılık, bir Al
man sanati değildir. Bilakis, bunun a«ıl 

ustaı;ı bizizdir: Ve Almanlar, bu husu~ta, 
hizrlen hayli zaman ders almıya mecbur
durlar. Biz bu sanati o mertebe ileri gö
türmüşüzdür ki, alimallah. mutfak fare
-ıinden ekmek yaparız. Herkes kömüril 
topraktan, taştan çıkarır, biz taşı toprağı 

ltömürd"TI r-ıkıırırız. HE'm !:ı:ıla mi~ııle ne 
~ret: HA1is terkos suyundan, h:llis ko

yun sütü bile çıkarmıvor muyuz? 

* POLONY ANIN MAÔLÜBİYETİ 

mağa devam etmekte ve bu da hal - Fransız gazetelerinden birisi, Polonya 
kın maneviyatını büsbütün uo:ımrnk. ordusunun uğradığı mağlUbiyetten bahse

tadır. 

* E SKİDEN (Aix - le - Chapelle) 
dJye maruf olan Aachen tah -

liye olunmaktadır. Ya51ılarla sakat
ların tren veya araba ile hareketine 

müsaade ediliyor. Diğerleri ile on i . 

ki yaşını geçen çocuklar, yaya ola -

derken: 
"- O, diyor, ko~~oca Polonya ordusu

nun, kısa bir zamanda mağlubiyeti, Alman 
Şok kıt11larının kudretinden değil, Leh 
müdafaa olanlarının zaafındandır. Zira, 
Leh kumandanlarından birinin ifşaatına 

~öre, Lehistan, Almanyadan kendisini ko
rumaya değil, Almanyayla birlikte Sovyet 
Rusyaya hücum etmiye hıı:ı:ır1anmıştı. Şok 
kıtalarına çabuk ezilişi de, bu yüzden, e
<;aı;lı bir müdafaa planından mahrum bu
lunmasıdır!" 

rak hareket edeceklerdir. 
yalnız muayyen bazı kumaşları sa • Aachcnden Kolonyaya kadar mesafe 
tm alabilecektir. 

Göri.iyor musunuz işi? Acaba, hRrbin 
başladığı ,l(ündenberi, Leh orduları Sovvet 
Rusyaya doğru, o eski karara sadık kaldık
ları için' mi yürüdüler dersiniz'! * N AZİST memurların yerli ye • 

rinde kalacaklarına ve sivil 
memuriyetlerinden ayrılmıyacakla -
rına dair neşrolunan haber, Alman
yada bir çok şiddetli tenkitlere se • 
hep olmuştur. 

Bilhassa kadınlar, genç oğullau
nın ve yaşlıca kocalarınm ct'pheye 
gönderilmesine mukabil Nazistlerin 
cephe gerisinde işlerinin başında kal 
malannı hükumete karşı cephe al _ 
mağa vesile saymaktadırlar. 

... 
A LMAN şehirlerinin bir çogan -

da halkın eline büyük harf -
]erle "hürriyet isteriz, hakikat iste • 
riz" yazılı olan bir çok posta kartla
rı geçmiştir. Bu kartlar, tayyare a. 
kınına karşı ortalığın zifiri karnnhk 
olduğu sırada posta kutularnıo atı -
lıyor ve kartlarda, nazistliğe dü~man 
olanların vaziyet hakkında eµ doğru 
haberleri verecekleri bildiriliyor. 

üç günlük olduğu için herkes yiye -

ceğini, içeceğini ve giyeceğini ta~ı -
mağa mecburdur. Ahali içinde Bel -

çika veya Holandaya kaçmağa teşeb. 

biis edenlerin ağır cezalara uğraya • 

cakları da ayrıca bildirilmiştir. 

* A LMANYA hükumetinin harbin 
koptuğunu halka mümkün 

mertebe geç bildirmek için her şeyi 
yaptığı anlaşılıyor. Cenubi Almanya 
şehirlerinin birinde ikamet eden bir 
kadın 12 eylulde İsviçrede ikamet e. 
den bir akrabasına yazdığı mektup -
ta şunları söylüyor: 

"Çok endişeli günler geçiriyoruz. 
Fakat harbin önüne geçileceğini zan
nediyoruz. O zaman da her iş yoluna 
girer.,, 

* KAÔITTAN TEREYAÔ 

Son gelen haberlere göre, İngifü:ler, aı:-
k Almanyaya beyannııml! atmamıya ka

rar vermişler. İngilterenin bu kararı ver
mesinin sebebi, Almanların, atılan bu be
yannamelerin kağıt1arından gıda maddesi 
yapmaları ihtimali imiş. Zira, Alınanya

daki İnı;ıiliz casusları, Alman kirr.yager
lerinin ka~ıttan tereyağ çıkarmıya çalış

tıklıırını bildirmişlerdir. 

Görüyor musunuz? Almanlar, İngllte
renin o beyannameleri atmaktaki maksa
dını değil de, beyannameleri yutacaklar
mış! Yani az kalsın, muh?."ebede, Alman
yayı, İn~iltere besliyecekmiş! 

Tevekke1i, Alman tayyareleri, beyanna
me atan fngiliz tayyarelerine m~miyor
lar. Açıkgözler, beyannıımeleri yutmak is
tediler ama, yutturamadılar! 

,. .................................... , 
SUMER Sinemasında Yarın Akşam 

RAİ MU • MARIE BELL 
VE MİCHEL SİMON'un büyük muvaffakıyetle yarattıkları ve 

ailevi bir dram ve ayni zamanda eğlendirici bir rnacereyı tasvir eden 

OLGUN KADIN 

DiKiLiDE ZELZELE 
Dün Yeniden Sekiz 
Zelzele Oldu, On 
Ev. Daha Y ıklldı 

İzmir, 25 (TAN) - Zelzele Dikili-! sedilmiş, 27 ev çökmüş, 4 kişi ölmüş. 
1 •• 

de bugün de devam etmiş, 15,15, tur. 
15,17, 15,20, 16,20, 16,30, 16,50 17,30 Bergamada Zelzelenin 
da beşer saniye ve 20,50 de de 6 sani- tahribatı 
ye devam eden sekiz zelzele olınu~
tur. 

Dün inşası tamamlanan fırın la bü
yük zelzeleden sonra tamir edilmiY,e 
müsait olarak kalan evlerden 10 ta
nesi de bugün yıkılmıştır. 

Dikili - K a b a k u m arasın

daki arazide ve Dikili civarında ye

ni yeni yer çatlaklıkları görülmüş

tür. Eski çatlaklıklardan bir kısmı 

da genişlemiştir. Dün gece Dikiliye 
hafif yağmur yağmış, açıkta bulu

nan felaketzedeler ıslanmışlardır. 

Kendilerine bugün çamaşır tevzi e
dilmiştir. 

Kızılaya Ankaradan gönderildiği 

bildirilen 500 çadır, bu akşam 17,30 

da Somaya gelmiş, oradan kamyon. 
larla Dikili ve Kabakuma taşınmış
tır. 

Çadırlardan bazıları bu gece der

hal kurulmuş, açıktaki kadın ve ço
cuklar tercihan çadırlara alınmıştır. 

Çadırların kurulmasına yarın da de. 
vam edilecektir. 

Kı:z.ılayın yardımları 

bergama, 25 (TAN) - Son zelze
lenin merkezini teşkil eden ve bura
dan 28 kilometre kadar uzakta olan 
Dikiliye, her gün bin kilo ekmek ve 
muhtelif yiyecek gönderilmektedir. 
Bu yardım, vaziyet tabii hali bulun
cıya kadar devam edecektir. 

Dikiliden sonra en çok sarsıntıya 
Bergama sahne olmuş, ilk büyük zel. 
zele on beş saniye sürmüştür. Bir 
çok binalarda ufak tefek çatlaklar ve 
yıkıntılar vardır. Bu hasarat, bele. 
diyece tesbit ettirilmektedir. Teh. 
likeli görülen yerler yıktırılacaktır. 

Bergama halkı heyecan içinde bu. 
lunmakta, evlere girmekten çekin -
ınekte, geceleri bahçelerde yatmak
tadır. Burada da zelzele hafif olarak 
arada sırada tekerrür etmektedir. 

Bulgar Kralının taziye•i 
Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
İzmir zelzelesi dolayısile, Kral Bo

ris, saray genel sekreterliği müşaviri 
Kançiof'i Türkiye elçiliğine izam e. 
derek B. Berkere felaket kurbanları 
hakkında sempati hislerini bildirmiş-

Dün geceki zelzele ile yıkılan fı. tir. 
rının yerinde yeniden bu gün iki fı. Başvekil Köseivanof namına da 
rın inşasına başlanmıştır. Halkm ek- protokol şefi Belinof, Türkiye elçisi 
mek ihtiyacı bugün de zaruri olarak Berkere Bulgar hükumetinin taziye. 
Bergama ve İzmirden temin edilmiş- lerini bildirmiştir. 
tir. Kızılay sabah, öğle ve akşam =-============== 
muntazaman sıcak yemek dağıtmak- Mec:l·ıse 
tadır. Enkaz altında taharriyat ve 

Kanun 

Verilen Yeni 

Layihaları 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TOrkiye Radyodüilzyon 

Tiirldye Radyosu Ankara 

Dalga Uzunluğu 

Postalan 

Radyosu 

1639 m. 188 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 945A Kr-!t 'ZO Kw. 

Sah, 26. 9. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayan, 
12.35 Türk müziği, Okuyan: Semahat Öz
denses. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet Kozan. 1 - Segah oe~revl, 
2 - Bimen Şen: SegAh şarkı (Sun da içsb 
yar elinden), 3 - Ari! Bey: Seglh şarkı 
(Olmaz ilAç sinei satpareme), 4 - Arıt 

Bey: Hüzzam şarkı (Meftun olalı), 5 -
Bimen Şen: Hüzzam şarkı (Sükünda ~e
çen ömrüm), 6 - Refik Fersan: H:izzam 
saz semaisi, 13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 
Müzik (Karışık program - Pl.). 

19.00 Program ve memleket saat a _yarı, 

19.05 Müzik (Hafif müzik - Pl), 19.30 
Türk müziği (Bağlama ile oyun havaları: 
Sadi Yaver Ataman), 20.15 Konuşma (Ve 
Fasıl heyeti), 20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20.50 Türk 
müziği (Klasik program) Ankara radyo~u 
küme ses ve saz heyeti. İdare eden: ME'sut 
Cemil. 1 - Kürdilihicazkar peşrevi, 2 -
Arif Bey: Kürdilihicazkar şarkı (MuntaZlr 
teşrifine hazır kayık), 3 - Ari! Bey: Kür
dilihicazkar şarkı (Gidelim Göksuya), 4 -
Arif Bey: Kürdilihicazkar şarkı (Niçin 
terkeyleyip gittin a zalim), 5 - Mesut 
Cemil: L~vta taksimi, 6 - Rıfat Bey: Kür
dilihicazkar şar:.ı (Bu şeb recayi dil ol• 
dil), 7 - Rahmi Bey: Kürdilihicazkar şar
kı (Sana ey canımın canı efendim), 8 -
Rahmi Bey: Kürdilihicazkar şarkı (Ey 
mıtrıbı nazende eda), 9 - Ari! Bey: Kür
dilihicazkar şarkı (Kanlar döküyor), 10 -
Kürdilihicazkar saz semaisi. 21.30 Konuıı• 
ma, 21.45 Müzik (Solistler - Pl.), 22.00 
Müzik (Radyo orkestra~ı - Şef: Dr. E. 
Praetorius) Konser takdimi: Halil Bedii 
Yönetgen. 1 - Beethoven: Prometheus u
vertürü, 2 - Pierne: Ramuntcho aultt, 
3 - R. Strauss: Rosenkavalier operasının 
valsleri, 4 - Smetana: Şarka (Senfonik 
parça), 5 - Rossini: Guillaume Tell ope
rasının uvertürü, 23.00 Son ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvitıit, kambiyo • 
nukut bohsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Caz
band - Pl.), 23.55 - 24.00 Yarınki program. 

Mesken Yapdması 

Yasak Olan Yerler hafriyat ile bugün de fazla uğraşıla
mamıştır. Nafıa amelesinin mesaisi, 
daha zi1ade çadır kurmakta teksif e
dilmiştır. 

Ankara, 25 (Tan) - Sıhhat Ve-
Ankara. 25 (Tan) - Lüzumu ha- ··~·~·· ---------- - -:. - ___ 0 - - - -

linde yeni askerı muhasebecııı.ıtıer dermiştir: "Kanuni hükme uygun o-
Bir kısım halk, harabeye dönen ev. 

lerinden kurtarılabilecek eşyaları çı
karmışlar, ameleler, fen memurları-

nın tehlikeli gördüğü bir kaç binayı 
yıkmışlardır. Yıkılan zahire depola
rının enkazı altında kalan tütün bal
yalarile diğer maddeler de çıkardmı

ya başlamıştır. Buraya gelen ha
berlere göre Bergamanın Tekedere 
köyünde de zelzeleden 25 ev yıkıl. 
mış ise de nüfusça zayiat yoktur. 

T eberrüler devam ediyor 
İzmir halkının Kızılaya teberrula. 

rı devam etmektedir. İane listesinin 
yekunu bugün 16 bin liraya yüksel. 
miştir. Vilayetin bugün verdiği bir 
raporda zelzeleden Dikilide 400 evin 
tamamen, 150 evin oturulmasına ve 
tamirine imkan olmıyacak şekilde 
yıkıldığı, 50 evin tamiri kabil oldu

ğunu, gözmen evlerinden bir kaçının 
harap olduğu, 129 dük8.n, mağaza ve 
deponun da tamamen yıkıldığı bildi
rilmektedir. Bu rakamlara sağlam 

kaldığı bildirilen 50 evden bugünkü 
zelzelede yıkılan 10 ev dahil değil
dir. Bugün saat 19,31 de şehrimizde 
2 saniye kadar süren oldukça şiddetli 
bir zelzele hissedilmiştir. Hasar yok. 
tur. 

* Buraya gelen haberlere göre, Mi-
dilli adasında da zelzele şiddetle his. 

tesis edilmesi için Maliye Vekaleti- larak meskenlerden uzak yerlerde 
ne salahiyet verilmesi, umumi hıf - açılmasına müsaade edilen birinci sı. 
zıssıhha kanununun bazı maddele - nıf gayri sıhhi müesseselerin civar
rinin değiştirilmesi, Türkiye - Fran- lannda bazı mahallerde sonradan 

t ·e t ve seyrisefain mukavele - . . . sa ı are . evler veya ınsanların ik.ametıne 
· ·· l nlaşma ile tedı-namesme muzeyye a . mahsus binalar yapıldığı haber alın. 

ye anlaşmasının tasdiki hak.kın.da.kı maktadır. Bu hal umumi hıfzıssıh -
kanun layihaları Meclise verılmıştır. ha kanununa aykırı olduğu gibi bir 

0 kısım halkın sıhhatini koruma endi. 
Trakya Mebuslarının şesiyle yapılmış olan bu tedbirlerin 

Tetkikleri istihdaf ettiği maksadın teminine 

Tekirdağ, 25 (A. A.) - Trakya 
mebuslan toplu bir halde intihap 
mıntakalarında bir tetkik seyahati. 
ne çıkmışlar ve Edirne, Uzunköprü, 
Keşan, Malkara ile civar köyleri do
laştıktan sonra buraya gelmişlerdir. 

Mebuslarımız bu sabah muhtelü 
vilayet işleri ve şarap fabrikasında 

tetkiklerde bulunduktan sonra Lüle. 
burgaz ve Kırklareliye gitmek üze
re Tekirdağından ayrılmışlardır. 

NORMA SHEARER 
TYRONE POWER 

mani bulunmaktadır. Gerek naklen 
gerekse yeniden vücude getirilmiş 

bu gibi müesseselerin yakınına mes~ 
ken inşa edilmesine müsaade edil • 
memesi ve bu hususun yakından ta
kip edilmesi tamim olunur.,, 

Toplantılar, Davetler: 

Fatih Halkevinde 
Fatih Halkevlnden: 
Dil bayramı münasebetile 26-9-939 ıalı 

günü akşamı saat 17 de evimiz salonunda 
bir toplantı yapılacak ve muharrir Murat 
Sertoğlu tarafından bir konferans verile
cektir. Herkes gelebilir. 

Acıkh Bir Zıya 
İş Bankası Mısır Şubesi Sigorta, Kam-

biyo ve İstanbul Anadolu Sigorta ŞlrkE'ti 
Nakliyat Şe.fliklerlnde bulunan ve bilAha
re ticaret hayatına atılan esbak temyiz 
mahkemesi Azasından merhum Zühtünün 
oğlu Kenan Sipahi genç yaşında rahmdi 
rahmana kavuşmuştur. 

, r.__. ........................ -11-------~ Cenazesi bugün saat 11.30 da Nlşantaşı 
Şair Nig~r sokağı Verda apartımanından 

kaldırılarak nazamı Teşvikiye camiinde 
kılındıktan sonra Feriköy mezarlığına det-

i GABY MORLA Y : Kraliçe Viktorya 
1 nedllecektir. 

A LMA?l."YADA pazartesi ve cu· 
ma günleri hiç kimse et ye • 

miyor. Bu iki gün içinde lokantala
rın hiç birinde et bulunmuyor Fakat 
lokantaya giden mü~teriler, ne sipa. 
rlş ederlerse etsinler, yarım saat 
geçtikten sonra karşılarına ne getiri-

I VIKTOR FRANCEN : 7 nci Edvard 

--·'
1 JEAN PERIER : C. Reisi Loubet 

, w. ... _. __ ... , __ ............... ._.,il JEAN 

\.ı••••• Emsalsiz filminin ilk büyük iracsid1r. 1 Kederdide ailesine ve arkada~larına tal ziyetlerimizi sunarız. 

yecekler. 
- Ne isteyecekler? 
- Onların isteyecekleri çoktur a-

ma zannederim alacakları pek çok 
olmasa gerek. 

- Ne alabilirler? 
- Evvela külliyetli para .. Sonra 

Tunustaki İtalyanlara bazı imti5az - 1 
)ar. Daha sonra Süvcyş kanalı şir · ı 
ketinin bir mıktar hisse ve en sonu 
da Habe~istanın limanı olup Fran -
sızların elinde bulunan Cibutiden ya 
bir mıntaka. yahut tamamen !Şt.>hri... 

JJclki İngiliz Somalisindcn bir kı<;ım .. 
- Bunları ne zaman alırlar? 
- Garp cephesindeki h,iitp şid • 

detlendiei zaman. 

y AR 1 N AK ş A M Yüksek bir Aş K 'ın GALLAND : Lord Kıtchener 
M E L E K Fırtınah bir ihtirasın JEAN D'yo : Joe Chamberlain 
Sinemasında Romanı ANDRE ROANNE : Lord Balfour 

Marga ret Sullavan ve James Stewart JACQUES Baumer : Clemenceau 
gibi 2 buyük sanatkar tarafından yaratılan 

herkesin beyeneceği, ve hiç kimsenın unutamıyacağı bir film 
DiKKAT: numaralı koltuklan evvelden aldınnrz. Tel: 40868 , _____________________________ ..,, 

Pierre Richard Wilm : Yüzbaşı Roussel 

Samimi Anlaşma 
( lngiliı ·Fransız ltil&fı) Tarihi Eserde 

VEFAT 
Temyiz mahkemesi azasından Nuri Kö

ni ve İstanbul erkek lisesi riyaziye mual
limi Şevket Kurallı ve iskele kAtlbi CE'IA
lln kayın pederleri Foça malmüdi\tlüıtOn
den ve İş Bankası depo memurluğund:ın 
emekli Ali Rıza Kurallının 23-9-939 cu• 
martesi sabahı vefat ettiği teessürle habeı
alınmıştır. Kendisine Allahtan rahmet ve 
kederdide ailesine sabırlar dileriz. 

NİŞAN 
Jandarma mütekaidi Binbaşı Kemal Bin

gölün kızı Dahiliye Vekaleti umumi evra
kında memur Nimet Bingöl ile İktısat V'1-
kAleti muhasebe nıümeyylzlerinden Kemat 
Ka~ağın nişanları yakın dostları buru• 
runda Ankarada lera edilmistir 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kr. 
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400 
150 

.. .. 
• 

1 Sene 
S Ay 
a Ay 
1 Ay 

~800 

1500 
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Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler içln abone 
bedeli müddet sırasiyle so, 18, 9, 
S,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmf:k 25 kuruştur. 
Cevap lçin mektuplara 10 kuruşlllX 
pul UAvesi IAzımdır. 

m•ı:rn:ıtıı149343;ıı 
Kapıdan Geri 
Çevrilen 
Talebeler 

Yazan: Naci SADULLAH 

I• stanbulda Hig School adında 
bir İngiliz mektebi var. On, 

on beş gün evveline kadar sınıfl:ın • 
na talebe kaydma devam etmiş olan 
bu mektebin dün, dieerleriyle bir -
likte tedrisata başlaması lazımdı. 
Halbuki, dün, dershanelerine girmek 
üzere bu mektebe giden otu:ı: talebe. 
~e verilen cevap şu olmuş: 

"- Maalesef, boşuna zahmet et. 
tiniz: Zira, memleketimizin ınuhare· 
"bede bulunması yüzünden, muallim 
bulamadığımız için, bu sene tedrisa
.ta devam edemiyeceğiz!" 

Bu cevabı veren mektep idaresi
ni mazur görsek bile, tamamlyle bak 
h bulamayız. Zira, bu mektebi ida
%e edenlerin, talebe kobulüne başla
madan evvel, muallim kadrolannı 

doldurmaları lazımdı. Zira, muallim 
buhranının baş gösterebileceğini kes· 
tirebilmek, kehanete mütevakkıf bir 
marifet değildi. Hadiselerin istika • 
meti, bu tahminin yapılablmesini 

kolaylaştırabilecek derecede aşikar -
dı. Bu itibarla, bu basit ihtimali se. 
1lebibnek için, yaman bir diplomatın 
~elekesine ve ileriyi görüş kudreti -
ne ihtiyaç yoktu, Eğer o mektep mü
dürü de, bu basit basireti göstersey. 
di, o talebeleri bugünkü müşkül va -
ziyetlerine düşürmezdi. 

Bite gelince, bu nokta O.zerinde 
fada durmayı faydalı bulmuyoruz: 
Zira, o mektep mümessillerinin ha • 
tasını isbat etmek, bütün mekteple • 
1in kayıt muamelelerini bitirişJerin. 
den sonra açıkta kalmış bulun~n ço. 
cuklara hiç bir imkan kazandırmaz. 

Bu itibarla, bugün, o mektebin 
işlediği hatanın tamirini Maarif mü· 
dürfyetinden beklemek 'mecburiye -
tindeyiz. 

Kendi hataları yüziinden açıkta 
!<almamış olan o talebelerin birer 
yıllannı kaybetmelerine meydan bı
rakmamak vazifemizdir. 

İngiltere gibi, Fransa gibi bilfiil 
harbe girmiş bulunan memleketler
de bile, çocukların tahsillerinden 
ınahrum kalmamalan için, insana 
hayret verici fedakarlıklara katlanı. 
byor. Fransızların, ve İngilizlerin 
düşman hücumlarına maruz kalmak 
tehlikelerinden uzak tnahnllcrde 
derhal mektepler açmaları, alındı • 
ğını öğrendiğimiz bir çok tedbirler 
•rasındadır. 

llalbuki, bizim, bu otuz talebeye 
ınekteplerimizde birer yer bulabil • 
Jllenıiz, böyle büyük fedakarlıklara 
muhtaç göriilemez. Bu itibarla, on -
!arın, lWaarif MüdürJyetine yapa • 
cakları ınüracaatin neticesiz kalını • 
yacağından eminiz. Zira otuz talebe· 
yi birer mektebe kaydetmek, otuz 
genci zarar hanesine kaydetmekten 
~ok daha kolaydır! 

teni Bir Voıife ----Altnanya ile hali harpte bulunan 
ftnnsada, gazeteler sansürün kon • 
trolilne t•b. a ı tutuluyor. 

Bu " .. d l • "Uz en, Fransız gazete erı, 
bazan eliınizt, bomboş birer defter 
}talinde geçiyor. 

S~n gelen gündelik Fransız gaze
telennde.ıı birisinde, şayanı dikkat 
bit yazı "ardı. Bu yazı, Paristen İh
tiyaten uzaklaştırılmış bulunan ço -

cııkla.~ın nasıl yaşadıklarını anlatan 
bit topol'tajdı. Sansör, bu yazmm i· 
çiııden, Sade çocukların gönderildik
(eti kasabaların isimlerini değil, ya
:ıtY1 yazall tnuharririn imzasını bile 
çı1'armıştt. :Sunu yaparken iMimal, 
.ı··şmanla 
oU • l"ln; Fransız çocuklannın 

yerler~nt öğrenmek niyetiyle, o ıpu. 
}tstrir: ~0tla veya para ile ele ge~ir. 
•eterı ihtlllıalini hesaplamışlardı. 

'1' A N =============================- s 

Bugünkü Makalesinde Yirminci Asır Cemiyetlerinin Profesör Sadrettin Celal, 

TeşkilCitlarına Hakim Telakkilerle Bunlara Bağh Terbiye Sistemlerini Anlatıyor: 

o o o 

Terlbüye ve Har(p) 
. G eçen makalemde, eski cemi. 

yetler ve medeniyetlerin 
bünyelerini ve terbiye sistemleri
ni tetkik ettim. Bugün, yirminci 
asır cemiyetlerinin teşkilatlarına 

h!kim olan telakkiler ve bunlara 
bağlı bulunan terbiye sistemleri ü
zerinde duracağım: Bu telakkileri 
ve terbiye sistemlerini değiştir

mek suretile yer yüzünde umumi 
ve devamlı sulh ve refahı tesis et. 
mek mümkün olduğunu göstermi. 
ye çalışacağım, 

Şüphesiz, bugün yaşıyan millet. 
ler, siyasi rejimleri, içtimai bün. 
yeleri, ilmi ve teknik seviyeleri 
bakımlarından biribirlerinden baş
ka vaziyettedirler. Fakat bütün bu 
milli hususiyetlerine ve tenevvu
larına rağmen, bu milletlerin ek
seriyetini birleştiren müşterek 

noktalar vardır ki, bunları • her. 
hangi bir millete mal etmekten zL 
yade. yirminci asır medeniyetinin 
hususiyetleri olarak kabul edebili· 
riz. Bunlar: 

1 - İlmin harikulade terakkisi, 
ilmi keşiiler, 

2 - İstihsalatın sınaileşmesi ve 
makineleşmesi, 

3 - Demokrasi cereyanının ya
yılmasıdır. 

Son elli sene içinde vukua ge
len değişiklikler, makineleşmiş bü
yüksanayiin mümkün kıldığı seri 
halinde istihsalat, insanların yaşa. 
yış tarzlarını, hayat seviyelerini, 
konfor ve lüks mefhumlarını alt.. 
üst etmiştir. Bir çok yeni ihtiyaç. 
lar yaratmış, evvelce mahdut bir 
zümreye inhisar eden ve lüks eş
ya olarak telakki edilen .§eyleri, 
herkesin faydalandığı günlük is
tihlak: maddeleri haline koymuş· 

tur. 
Diğer cihetten ilim, şimdiye ka. 

dar görülmemiş bir şekilde, bizim 
harici alem hakkındaki vukufu. 
muzu genişletmiş ve derinleştir. 

miştir. On dokuzuncu asrın son 
yarısındanberi yapılan ilmi keşif. 
ler, evvelki otuz asır içinde mey
dana gelen keşiflerin heyeti mec
muasına nazaran, kemiyet bakı
mından daha fazla, keyfiyet bakı
mından daha mühimdir. 

İlmin terakkisi, düşünce tarZ1-
mızda da büyük bir değişiklik yap. 
mıştır. Müsbet ilmi zihniyet, meta
fizik izahların, menfi ve skolastik 
zihniyetin yerine geçmiştir. İlim 
bilhassa dinlerin cosmogoni'lerine 
esas teşkil eden usture'leri baltala
mıştır. 

G örülüyor ki, bu ilim ve tek
nik medeniyetinin esas endi

şesi, insanın tabiat üzerindeki ha
kimiyetini genişletmek ve • Ame
rilcalıların dedikleri gibi • hayat 
standardını yükseltmektir. Bu ha· 
yat standardı, tatmin edilecek ih
tiyaçların miktarile ölçülmektedir. 

Fakat ilmin ve ondan kuvvet a
lan tekniğin harikulade inkişafı ne
ticesi hayat şartlarımızda vukuage
len değişiklikler, bir takım ciddi 
mahzurlar ve tehlikeler doğurmuş.. 

tur. 

Belli ki ,Alınanların kendi radyola 1 
nnda ''Marselllaiso" i çalmalarına, 
ve ölen Fransız zabitlerine parlak 

cenaze merasimleri yapmalarına rağ 
men, Fransızlar, düşmanlarının hüs
nü niyetine inanmıyorlar. 

Hatta bilakis, Fransızlar, Alman 

hücumlarının, bermutat . masum ço· 

cukları, ve açık şehirleri arayaca • 
ğından emindirler. Aldıkları tedbir 

ise, bu emniyetin delilidir! 
Yine ayni müessir hadise, bize, 

Fransız milletinin, masum yavrula

rına karşı beslediği şefkatin hudut · 
suzluğunu da gösteriyor. Bugiin bu 
ana şefkatini gösteren Fransız mil -

leti, yarın cephelerde, bir pars gibi 

dövlişecek. Yirminci asrın insanlık 

müvazeneslııi ne kadar kökiinden 
sarstığını görüyorsunuz ya? 

Sırasında, bir atıa şefkati göster
mek gibi. sırasıru:la bir pars canavar. 
lığı gösternıek de "vazife" oldu! 

Yazan: 
S. Celô.l ANTEL 

Bunlardan biri, insanların her. 
gün ziyadeleşen az çok suni ihti· 
yaçlara karşı esaretlerinin çoğal
ması keyfiyetidir. 

Daha basit bir hayat insana, dü
şünmek, kendini dinlemek, kültü
rünü genişletmek için daha ziyade 
boş zaman bırakır. Halbuki bugün 
insanların ekseriyeti, zamanlarının 
büyük bir kısmını, kültürleri için 
ayıracakları zamanın zararına ola. 
rak, kendileri için zaruri bir hale 
gelen ihtiyaçlarını gidermek için 
kullanmaktadırlar. 

Bundan başka, bütün hayat şe
killerini standardize eden bu yeni 
medeniyetin, piyasayı standardize 
mamulatla dolduran büyük sana
yiin, hayatın kıymetini, tadını a
zalttığı iddia olunabilir. 

Diğer cihetten, en mühim endi
şesi, fazla miktarda istahsal yap
mak olan bugünkü medeniyette, 
spekülatif mahiyette fikri faaliyet. 
lere lazım olduğu kadar ehemmi.. 
yet verilmemektedir. Bugünkü ce. 
miyette en itibarlı mevki, muhte. 
rilerin ve mühendislerindir. 

Bugün ilmi faaliyet o kadar tah· 
lili ve kısmi bir mahiyet almıştır 
ki, 8.limler, kendi dar ihtisasları 

dışında hemen hiçbir şey bilme
mektedirler ve diğer meseleleri 
tetkik etmek için lazım olan metod 
ve zihniyetten de mahrumdurlar, 

D iyebiliriz ki, beşeriyet hiç
bir zaman bugünkü kadar 

alim olmamıştır. Fakat şunu da 
derhal ilave etmiye mecburuz ki, 
münevver insanlar dahi, hiç bir 
zaman bugünkü kadar büyük bir 
cehalet, içinde kalmamışlardır. 

Çünkü onlarda, hayat ve C\mliyet 
hadiselerinin umumi ve terkibi 
görüşü yok gibidir. Bazı mütefek. 
kirler bu vaziyete (ihtısaslaşma 

barbarlığı) ismini vermektedirler. 
Geniş halk kütleleri ise,ilmi mesai
den o kadar uzaklaşmışlardır ki, 
onlarla ilim arasında bütün bağ. 
lar kesilmiştir. Bu kütle, ilmin ve 
tekniğin· nevcelerinden - mekaniz· 
malarını anlamaksızın - faydalan
maktadırlar. Adeta onların üzerin
de, mevcut fikri seviyclerile nü. 
fuz edemedikleri, ikinci bir alem, 
ilim ve teknik alemi teşekkül et
miştir. 

Bu faaliyet ve teknik medeniye· 
tini en yüksek şeklinde temsil e.. 
den Amerikada, işçilerin hayat 
standartları Avrupa işçilerinden 
daha yüksektir. Fakat vasati fikri 
seviyeleri onlarınkinden aşağıdır. 
İlim ve ilmi zihniyet, kütleye nü
fuz ~dememiştir. 

1925 senesi, Dayton şehrinin bir 
mektebinde Darvinin tekamül na
zariyesinden bahseden bir mualli. 
min - bu nazariyenin dini esaslara 
muhalü olması dolayısıle - mah
kum edilmesi bunun vazıh bir de
lilidir. 

Zamanımızın en büyük f ela.ket
lerin den biri de, tabiat hadisele
rini en müsbet bir ilmi zihniyetle 
tetkik eden ihtısasçı alimlerin ya.. 
nında, içtimaiyatçıların cemiyet 
hadiselerini en geri bir skolastik 
zihniyet ve metotla tetkik ve -haL 
letmekte devam etmeleridir. 

Bir mütefekkirin (tabiat kapı

sından kovulan Allah, cemiyet ka
pısından içeriye girdi) demekte bu 
bakımdan çok hakkı vardır. 

İlme, ameli bir filet olarak kıymet 
veren bugünkü sınai medeniyette, 
hissi ve ahlaki kıymetlerin mevkii 
nedir? 

Avrupaya, fedakarlık, feragat, 
kardeşlik ve müsavat fikirlerini hı
ristiyanlık getirmiştir. Fakat, <linin 
ruhundan ziyade şekline bağlanan 
katolik kilisesi, bugünkü faaliyet 
medeniyetinin zaruretlerine intı • 
bak etmiştir. Menşeinde bir sevgi 

ve kardeşlik dini olan hıristiyanlı.k, 
bugün, istinat ettiği kuvvetlilerden 
fedakarlık istememekte, uhrevi mü
kafatlarla avuttuğu yoksullara ve 
zayıflara nevmit bir tevekkül tav. 
siye etmektedir. 

Hiç şüphesiz 1789 ihtilalcileri 
tarafından ortaya atılan insani 
haklar, hürriyet, müsavat ve ada.. 
let•fikirleri, demokratik ismini ver· 
diğimiz cereyanı beslemiş ve yay. 
mıştır. Fakat bu faaliyet ve sanayi 
medeniyetinin hakiki demokrasi i
deali ile telif edilmesi keyfiyeti 
bir çok memleketlerde demokrasi 
hareketini geriletmiş ve bazı mem
leketlerde diktatörlüğe götürmüş
tür 

K arakteristik vasıflannı teba • 
rüz ettirdiğimiz bugünkü 

cemiyette terbiyenin istinat ettiği 
esaslar nelerdir? 

İngilerede fikir terbiyesine her 
zaman mahdut bir yer ayrılmıştır. 
Orada fikirden ziyade seciyenin in.. 
kişafına ehemmiyet verilmektedir. 
Seciyesi kuvvetli adam, faaliyet a
damıdır. Fakat ayni zamanda ana. 
neye bağlı adamdır. İngilizler, De.. 
molins, Lebon gibi bazı mütefek
kirlerin iddialarının hılafına ola
rak en(mutabakatçı - conformistes) 
insanlardır. 

Terbiyeleri, (yaparak öğrenmek. . 

(içtimai müsmiriyet) prensiplerine 
.. istinat eden Amerika mekteple. 

rinde de, intifaiyeci ve ihtıs;.scı 

bir terbiye :verilmektedir. 
John Devey on beş sene kadar ev
vel Columbia üniversitesinde ver. 
diği bir konferansta bu endişeye 
tercüman olmuştur: 

(Amerika maarifinde, bilhassa 
yüksek mekteplerinde hali hazırda 
görülen temayül hakkında bir çok 
kimseler derin bir endişeye düş

mektedirler. Bunlar, memleketln 
her tarafında, tahsili rneslekçiliğe 
sürükliyen gayri kabili mukave
met bir cereyana şahit oluyorlıır. 
Orta mekteplerde ilim ve sanatte 
zihni şeylere karşı mefkureci bn: 
merbutiyet hissi, (ameli hayat3. ha. 
zır lıyan tetkikler) c verilen ehem
miyet derecesinde inkişaf etme -
miştir. 

... İlmi yalnız ameli bir alet ola
cak derecede tedris eden, dersler. 
de yalnız (maddi muvaffakıyet ) e 
sevkedecek bir tarz takip eden tir 
hukuk, tıp, mühendislik mektebi 
kültüre hizmet etmiş olamaz. 

Şüphesiz en nazari tetkikat. hür 
riyete, beşeri saadete, dolayısile 

olsun hizmet edecek tatbikata gö
türmezse, en yüksek inkişafa maZ
har olamazlar. Fakat en ameli tet
kikat ta, haşbi bir tefekkür ruhu ile 
meşbu olmadıkça en yüksek ame
liliğe vasıl olamazlar. 

Üniversitenin her şubesinde, ser· 
best münakaşa alakasını. ilmi dü
şünce aşkını, yani serbest ve hasbi 
düşünceyi teşvik etmek lazımdır.) 

Almanya, intifaiyeci bilgiyi, ih
tısası, tebahhürü - bilhassa nazi reji 
mindenberi. birinci plana koymuş 
olan bir memlekettir. 

E skidenberi intellectualisme'in 
hakim olduğu Fransaya ge.. 

lince: 
Uzun zamanlardanberi bütün 

tahsil müesseselerinde umumi kül
türe, hasbi tefekkür faaliyetine çok 
geniş, hatta inhisarcı bir yer ver
mişti. Fakat değişen hayat şartla
rı, mekteplerin programları ve me
totları üzerinde de tesirlerini gös. 
termiştir. Bunun neticesi olarak, 
intifai ve ameli mahiyette olan 
disiplinler de. umumi kültürü te
min eden ilmi ve edebi disiplinle. 
rin yanında yer almışlar, ayni hak. 
ları kazanmışlardır. 

Görülüyor ki, yirminci asır mek
teplerinde, faaliyet medeniyetinin 

istediği tipte hayatını yaşıyan in
sanlar yetiştirmiye çalışılıyor. 

Bu mekeplerde his ve ahlak ter. 
biyesinin mevkii nedir? 

Bir kaç memleket istisna edildi. 
ği takdirde, umumiyetle his ve ah.. 
lak terbiyesi dine bırakılmıştır. 

Laiklik prensipini kabul etmiş o
lan Fransada bile bir çok gençlerin 
ahlaki teşekkülleri üzerinde - do
layısile • din hakim olmaktadır, 

diyebiliriz. 
Fakat din, bir takım itikatlada 

beraber, bilgilerin ve kaidelerin 
heyeti mecmuası, hem kozmogoni, 
hem de bir ahlak olduğundan, bu 
bilgileri baltalıyan ilim ve ilmi zih
niyet, tabiatile, onlara dayanan ah
lak prensiplerini de çürütmekte
dir ve bu keyfiyet, çok derin bir 
ruhi ve ahlaki buhran doğurmuş
tur. 

Verdiğimiz izahattan anlaşılıyor 
ki, bugün mekteplerde hakim olan 
terbiye sistemi, mahiyeti itibarile 
mütecaviz ve sergüzeştçi olan faa
liyet medeniyetinin istediği insan~ 
ları yetiştirmektedir. 
Şunu da ilave edelim ki, umU

miyetle bütün memleketlerin mek
teplerinde gençlere okutulan kitap
lar onlarda, diğer milletlere karşı 
kin ve nefret hislerim ve harbcu
yane temayülleri inkişaf ettirmek
tedirler. 

Şüphesizdir ki, bütün memleket. 
lerde gençler bu fikir ve hislerle 
beslendikçe, böyle bir zihniyetle 
yetiştikçe, yer yüzünde dev9.mlı 

bir sulh ve sükunun teessüsünü 
terbiyeden bekliyemeyiz. 

Fakat terbiyenin istikamet de
ğiştirmesi için, kuvvet aldığı, bağlı 
bulunduğu içtimai telakkilerin de • 
ğişmesi lazımdır ve bu değişikliğin 
ayni zamanda bütün memleketler. 
de vukua gelmesi icap eder. 

B u değişikliğin. tarihi teka
müle zıt bir istikamette ol

ması ne mümkün, ne de şayanı ar
zudur. 

Deruni tezatlarının tazyiki al -
tında göçme tehlikesi gösteren bu. 
günkü faaliyet medeniyetinin fena. 
lıklarından kurtulmak için Gandhi
nin tavsiyesine riayet ederek. eski 
çıkırık devrine dönmek istemiyo
ruz. 

Çünkü, sanayiin makineleşmedi
ği, masnuatın, onları meydana ge. 
tiren sanatkarların şahsiyetlerini 
taşıdığı zamanlara ait (keyfiyet me· 
deniyetleri) hiç şüphesiz, ancak kü. 
çük bir zümrenin faydalandığı a
ristokratik medeniyetlerdi. Bugün
kü (Kemiyet medeniyeti ) ise - iza. 
lesi yine insanların elinde olan bü
tün fenalıklarına , tehlikelerine rağ
men - evvelki medeniyetlerle kıyas 
edilmez bir edrecede demokratik 
bir medeniyettir. 

Bugün bize lazım olan bu mede
niyeti yıkmak değil, kemiyetle key. 
fiyeti daha yüksek bir terkip için
de birleştirmektir. 

Tabiatin bize verdiği nimetler, 
ilmin bunlara ilave ettiği şeyler ve 
bizim için çalışan makinelerle, yer 
yüzünü hakiki cennet haline koy. 
mak bugün insanların elindedir. 

Bu yüksek idealin tahakkuku i
çin, ilmin ve tekniğin temin ettiği 
harikulade vasıtaları bütün insan
ların hizmetine koymak, içtimai 
teşkilatı teknik terakkiyata göre a
yarlamak suretile yirmi dört asır 
evvel Eflatunun istediği hendesi 
müsavatı, içtimai adaleti tesis et. 
mck lazımdır. 

Mektepler, böyle bir medeniye
tin doğmasına, insanın sadece bir 
homo faber ve bir homo sapiens 
değil, fakat ayni zamanda homo 
moralis olduğunu nazarı dikkate 
alarak, hayatını yaşıyan, düşünen 
ve veren gençleri yetiştirmekle 
yardım edebilirler. 

Bugün şuurlarımız ve vicdanla. 
rımız isyan ederek seyrettiğimiz 

boğuşma, milletleri böyle bir şuu. 
ra ve karara götürürse, son alarak 
akını~ olmasını temeni ettiğimiz 
insan kanlan boşa gitmemiş ola -
caktır. 

m~,ilflm1 
Varşova Destanı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

P olonya haritadan silindiği, cüm· 
hurreisi İngilterenin yolunu 

tuttuğu, meşhur kumandan Smigli 
Ridz Rornanyada sonbahar tatiline 
çekildiği halde Varşova hala dayanı
yor. 

Tarihi destanlar yanında e!J bii -
yük payı Madride, bundan sonrakini 
de Varşovaya verebiliriz. Tarihin 
kaydettiği büyük müdafaaların ce -
reyan ettiği devirleri, harp vasıtala
rını hesaba kattığımız zaman, bugiin 
yıkıcı harp vasıtaları, zehirli gazlar, 
tayyare hücumları karşısında muka
vemet eden orduların yazdıkları des
tan tarihtekilerle mukayese edile -
mez. 

Polonya, istiklalini kaybettiği bu. 
günlerde, bu facianın büyük mesu
liyetini Bitlere yüklerken, mesuliyet 
amilleri arasında Smigli Ridzc de 
büyük bir yer verecektir. Bu seri 
mağlubiyetteki kumanda noksnnını 

bugün bütün askeri mütehassıslar 
kabul etmiş bulunuyorlar. Tarihi 
mağlUbiyetlerin mesullerini aramak 
milletlere çok şey kazandırmamı§tır. 
Zaman zaman bu rnesullerin kaçtık· 
]arı ülkelerde refah ve huzur içind" 
yaşadıklarına şahit olduk. Bugün ha. 
la Varşovada dövüşen, hala milli is -
tikliı.lini korumak için ümitsiz bir 
harbin içinde kanını döken, camnı 

veren askerin ve yaralının istikhal
den beklediği yegane ümit, istiklal 
için ölmesini bilen milletlerin yaşa . 
mak hakkına inancıdır. 

A vrupamn, Asyanın, Airikanın 

haritası belki de hiç beklemediğimiz 

bir şekildi' değişecek.. Çünkü bu 
harp artık devletlerin ülkelerine 

kanş karış, tümen tümen toprak ek
leme harbi değildir. 

Bu harp beşeriyetin asırlardan • 
beri ıztırabını çektiği topraJc kavga· 

sına son verecek harptir. Alman em. 
peryalizmi, kendi ekalliyetlerini kur. 

tarmak istediği için 1 değil, kendine 
ait olmıyan ırkları ve milletleri da-

. hi esaret altına almak istediği ıçın 

yıkılacaktır. Bugün artık milletler, 
toprak yağması için ölmek istemi • 

yorlar. Varşova bu kanlı, ateşli, yan. 
gınlı harbin ortasında zırhlı bir i
man gibi dayanıyorsa, esaret halka 
sını boynuna takmak istemiyen ınille 
tin hürriyet ve istiklal aşkından ku'. 
vet aldığı için dayanıyor. 

1939 da patlayan harbin sebep 
terini. iktısatcılar, sosyoloğlar, mü • 

verrihlcr, tahlil ettikleri zaman bir 

adedin üzerinde dikkatla irkilecek -

!erdir. Bugün dünyanın nüfusu bir 
milyar dört yüz milyondur. Bu nü • 
fusun bir milyarı esaret altında ya. 
şıyor. 

İşte Arrupa harita!'lını, dünya 
haritasını hiç beklemediğimiz şekil-

de değiştirecek olan amil de budur. 

Bu harbin neticesini henüz bilmedi. 
ğimiz gibi, haritasını da hı>nü:ı: ta • 
savvur edemeyiz. Fakat haritadan 
tamamen siUnmiş bir Polonya. tn · 
mamiyle esaret altına girmiş bir Po. 
lonya. yeryiizündeki esir miJletlerin 
adedini çoğaltmış bir harp sonu. ta
rihi seyrin ve beşeri tekamiiliin ma. 
zi~·e bıraktığı seyirdir. Ru harp esa
retin dc,·amı harbi değil, esaretin, 
tahakkümiin, ferdi tagalliihiin yıkıl· 
ması harbidir. Varşova hunun ıçın 

dayanıyor. nazizm. bunun icin Yıkı. 
lacak. 

Yeni Bir Maliye Şubesi 
Yapıhyor 

Beyazıt maliye şubesi binasının teme 
li atıldı. Şehrimizde yapılmakta olan 
maliye şubelerinden beşinci binanın 
temelatma merasimi dün yapılmış _ 
tır. 

Fatih malmüdürlüğü ve maliye 
şubesi binası ikmal olunmak üzere • 
dir. Cümhuriyet bayramında resmi 
küşadı yapılacaktır. Dün başlanan 

beşinci bina bir bodrum ve iki kattan 
ibaret olacak ve süratle bitirilcc~k • 
tir. 

İnşaatı geri bırakılan Şişhane 
karakolunda Kulekapı şubesinin de 
karşısındaki arsa üzerine yapılma -
ğa başlanacağı haber alınmıştır. Pro 
je ve keşifleri hazırlanıp münakasa
ya konulan Mercan şubesi de ihale e. 
dilirse şehrimizdeki şube binalarının 
adedi yediye baliğ olacaktır. 
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Sovyetlerin 
llalkan 

Siyaseti 
tnak 
cekti. 

,___... (Başı 1 incide) 
b(lhanesile Romanyaya 2ire-

A trnanyanm Romanyayı ışgal 
etmesi Karadenize inmesi de. 

mekti. Ondan sonra da Balkanları iŞ
gal etmesi Boğazlara dayanması de
mekti. Halbuki Almanyanın Karade
nize veya Boğazlara inmesi Sovyet 
Rusyanın işine gelemezdi. Onun için 
Sovyet Rusya, Hitlerin bu planını 
akim bıraktıracak tedbirler almıya 
mecburdu. Nitekim demokrasilerle 
müşterek sulh cephesi kurmak iste
yişinin sebeplerinden biri de bu idi. 

Sovyetlerin Polonyanın işgalinden 
istifade ederek derhal Romanya hu
dudunu kapatmış olmaları da ancak 
bu suretle izah olunabilir. Nitekim 
Sovyetler Polonyanın taksiminde biL 
hassa cenup hududunun Macaristan 
hududuna kadar uzanmamasına e. 
hemmiyet verdiler. Bu suretle Kızıl
ordu Alman ordularına cenubu şarki 
Avrupasının yolunu tamamen kapa. 
mış oldu ve Hitler, askeri planını de
ğiştiJ1D1iye mecbur kaldı. 

Sovyet Rusyanın bu hareketi der
hal Tuna ve Balkan memleketlerine 
geniş bir nefes aldırdı. O vakte kadar 
Sovyet Rusyayı tanımıyan Macaris
tatı ve Yugoslavya derhal Moskova 
Jıükılmetini tanıdılar. Bulgaristan 
derhal Sovyet Rusy:ı. ile bir ticaret 
mukavelesi imzaladı. Romanya Sov
yetlerle anlaşmak üzere Moskovaya 
bir murahhas gönderdi. Türkiye Ha. 
riciye Vekili derhal Moskovaya gitti. 

Görülüyor ki, Sovyet Rusyanın 
Polonyayı işgal etmesi Balkanların 

mukadderatını değiştirmiştir. Şim

diye kadar Almanyanın iktısadi ve 
siyasi tazyiki altında hürriyetlerini 
kaybeden ve istıklallerini kaybetmek 
tehlikesine maruz bulunan Tuna ve 
'Balkan devletleri derhal kuvvetleri
ni hissetmişler, harbin Balkanlar
dan uzaklaştığını görerek geniş bir 
nefes almışlar ve istikbale daha 
büyük ümitlerle bakmıya muvaffak 
olmu§lardır. 

Ş imdi vaziyet şudur: 
Sovyet Rusya Alman ordula. 

nna Tuna ve Balkan yolunu kapa
dıktan sonra Balkanların ve Karade
~zin emniyetini garanti altına almak 
icin bu memleketlerle derhal siyasi 
t,maslara geçmiş, Romanyaya hiçbir 
istila emeli beslemediğine dair ga
.ranti vermiş, Bulgaristanı iktısaden 
Almanyanın tazyikinden kurtarmak 
için bu memleketin Almanyaya ihraç 
ettiği eşyayı satın almıya karar ver. 
miş ve Romanya, Bulgaristan ve Tür 
ldyenin iştirakile bir Balkan ve Ka
radeniz paktı vücude getirmiye ter 
tebbüs etmiştir. 

Sovyet Rusyanın kurmak üzere 
olduğu Karadeniz paktı, demokrasi
lerin Türkiye ve diğer Balkan mem
leketlerile yaptığı anlaşmalara mu
ballf değildir. Bilakis Türkiye_ Bul
pristan - Romanya • Sovyet dev
letleri arasında aktedilecek bir Ka
radeniz paktı, hem Balkan antantının 
kuvvetlenmesine, hem de Türk - tn. 
al1iz ve Fransız anlaşmasının tamam
lanmasına hizmet edecektir. Çünkü 
iki tarafın da gayesi mütecavizin 
Balkanlara inmesine mani olmak TU
na ve Balkan memleketlerinde suL 
hün ve emniyetin devamını temin et
meldir. Bu itibarla Karadeniz ve Ak
deniz paktları biribirini tamamlıya. 
caktır 

Ve bu suretle de Tuna ve Balkan
lar harp tehlikesinden masun kalm~ 
imklnını elde etmiş olacaklardır. 

Almanyada Bir 
Kaç Gün içinde 
4 üncü Kaza Oldu 
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A imanlar, Garpte Sovyetler 
Yeni ve Elıemmigetli y J • • 
Talışidat Yapıgorlar er erını 

Sevkulceyş 
Ele Geçirdiler 

(Başı 1 incide) 
kadar devam etm1ştir. 

Müttefik tayyarelerin (Fredrik
shaven) e kadar uçup faaliyete geç
meleri İsviçrede çok derin tesir bı -
rakmıştır. Bugün İsviçre üzerinde u
çan hüviyeti meçhul bir tayyare İs. 
viçrenin tayyare dafi topları tara -
fından derhal mukabele görmüş ve 
kacmağa mecbur olmuştur. 

Yan Resmi Tebliğ 

Garp cephesindeki harekata dair 
Havas şu izahı neşretmektedir: 

"Almanların şiddetli faaliyetinden sonra 
dün yapılan askeri harekat, ııark mevzile
rinde bazı düzeltme ilerleyişlerini milmltün 
kılmıı;hr. 

Askeri mahfillerin tebarüz ettirdiğine 

göre, bunlar geniş ilerlemeler olınamakla 
beraber bilhassa enteresandır. Çünkü mah
dut olmakla beraber, ezcümle Belies ve 
Hardt mıntakalarında bazı müşahede mev
kilerinin ele geçirilmesi ile neticelenmiş
tir. 

Son iki gün 38rfında V'lkua gelen Alınan 
harekatına Fransız kıtalarının cevabı has
mı şaşırtmııı gibidir. Almanlar, her' türlü 1 
faaliyetten tevakki ey1e·11ekte ve "iki köp
rü,, nün cenubu şarkislnde topçu ateşi aç- ı 
makla iktifa etmektedir. 

Şimdiye kadar Ren nehrinin iki sahili 1 
arasında pek mahdut miktarda topçu gül
lesi teati edilmişti. Bugün, Ren nehri bo
yunca birçok noktada uzun ve ııiddeUi top- ' 
çu ateşi açılmıştır. 

Dün öğleden sonra garp cephesinde Al
man hatları üzerinde vukua gelen hava 
muharebeleri, Fransız tayyarecilerinin ınu
vaffakiyeti ile neticelenmiştJr. 

İki tarafın zayiatına gelince, düşmanın 
zayiatı, en aşağı Fransız zayiatına müsa-
vidir." 

Paristen şu mtıtemmim ma111mat da ve
rilmektedir: 

"Alman kıtaları Fransız ileri mevzileri
ne karşı mevzii taarruJlar yapmağa devam 
etmektedirler. Alınanlar garp cephesinde 
muhasamatın bidayetindenberl kullandık
ları tabiyeyt umumileştirerek m11hteli! 
noktalara, birbirini takip eden ufak mik
yasta hücumlar yapmakta ve her defıısın
da küçük kıtalarla harekete geçmektedir
ler. 

Dün mltraly'!sz ve tilfek ateşine başlı
yan Almanlar, Fransız ileri \tarakollan
nın mukavemet derecesini anlamak üzere 
keşif kollarını raaliyete ge~inişlerdir. 

Zigfrid hattı mevzilerinin müdafileri 
görün~e göre, bu hattın ileri kısımlarını 
Fransız ileri hareketine karşı mümkün ol
duğu kadar uztın bir zaman müdafaa et
mek ve işgat altında bulunan noktalara 
karşı mukabil taarruzlara geçerek ~·ran

sızları izaç etmek gayesini takip etmekte
dirler. 

Renden Mozele kadar uzanan cephedeki 
harekAt bir kale muharebesi ıeklinde de
vam etmektedir." 

Son Faallyetin Sebebi 

Diğer taraftan garp cephesindeki 
son Alman faaliyetinin bir sebebi de 
Her Bitlerin başkumandan general 
Bravhiç ile garp cephesine gelmiş 

olmasıdır. Fakat bu b_ııber henüz te
eyyüt etmemiştir. 

Almanyanın garp cephesinde bu. 
lunan İtalyan gazetecileri Almanla
rın düşman tayyarelerine karşı içle
ri patlayıcı maddelerle dolu küçük 
balonlar kullandıklarını bildirmek • 
tedirler. İstendiği zaman infilak: e -
den bu balonlar, civarda dolaşan tay 
yareler için tehlikeli birer silahtır. 

Alman Tahıldatı 

Manchester Guardian gazetesinin 
diplomatik muhabirinin bildirdiğine 

göre, halen Almanlar, Ahen mıntaka
sında büyük askeri tahşidat yapmak
tadır. Bütün köyler askerle doludur 
ve yollar, kamyonlardan ve kıtalar
dan geçilmemektedir. Halk, tahliye. 
ye hazır olmak emrini almıştır. Ger
ginlik o derecededir ki, halk tama
mile şaşkın gibidir. Ahen mıntaka .. 
sında yiyecek gittikçe kötüleşmekte 
ve fiyatlar da gittikçe yükselmekte
dir. 

Almanyanm garp cephesinde bü
yük kuvveler tahşit etmekte olduğu_ 
na ve bunun Hollandaya karşı bir 

.......... Teb&ğler _ ...... 
1 

Parlı, 25 (A.A.) - DUn akşamki 1 
Fran1ız tebllOI: 

"Keılf mUfrezelerlmlz cephenin bir i 
çok nokta11nda mahallf faaliyette bu
lunmuııardır. SvelbrUken mıntıka- 1 
11nda Alman topçuıu çok faal davran- İ 
mı§tır. Avcı tayyarelerimiz birçok mu- ! 
harebelere muvaffaklyetle yardım et
mltler ve Svelbrükene doğru gönderi
len bir keıif müfrezeeinl himaye et
mltlerdlr." 

İ BüyUk Erklnıharblyenln tebliği: 
1 "Mevzilerimizi 11lah ettik. Düşman 
1 topçuıu SvelbrUk'ün cenubu ıarkiııin· 
İ de faaliyette bulunmaktadır." 
: 
1 
1 

25 EylQI akıam tebllğl: 

Sar'ın ıarkında piyade llerl mUfre• 
zelerlmizln faaliyeti. 

Ayni mıntakada tlddetll 
topçu ateıl. " 

dilıman • 

24 EylQI gUnU cephede yapılan ha
va muharebelerinde avcı tayyareleri· 
mlz iki defa adetçe faik dUıman hava 
kuvvetlerlle çarpıftTlıftr, MUteaddlt 
Alman avcı tayyareel dütDrülmüştUr. 
Bunlardan lklıl topraklarımıza düı

müıtUr. 

Berlln, 25 (A.A.) - Garpta, iki ta
raftan, mahallf topçu ve keıif faali
yeti olmuştur. Bir hava muharebeıln-
de sekiz Fransız tayyareıl dügUrill· 
mU9tUr. Bir Alman denizaltı gemlsı, 

bir torpido muhribini batırmııtır. 

Ekonomik harpte de bUyUk muvaf· 
faklyetler elde edllmlştlr. 

(Başı 1 incide) 
Lord Halifaks ile-SOvyetlerin Lon

dra büyük elçisi Maiski, dünkü gö .. 
rüşmeleri esnasında, vaziyetin son 
inkişaflarını uzun uzadıya tetkik et
mişlerdir. 

Daily Mail gazetesinin diplomatik 
muharririne göre, Sovyet büyük el. 
çisi derhal hükUmeti ile temasa ge. 
çerek Sovyetlerin müstakbel hattı 

hareketleri hakkında Lord Halifaksa 
mümkün olduğu kadar çabuk cevap 
vermeyi vadeylemiştir. 

Daily Telegraph gazetesinin siya
si muharririne göre, Londradaki Sov 
yet mahafili Rusyanın Almanya ile 
ittifak ettiğine dair intişar eden şa
yiaları tekzip ettikleri için Lord Ha
lüaks, Maiski ile görüşerek izahat 
istemiştir. 

Almanya • Rusya 

Alman matbuatı, Alman • Sovyet 
paktının musaddak nüshalarının te
atisi münasebetile yazdıkları yazılar
da hadisenin ehemmiyetinden bahse
diyorlar. 
Volkişeh Beobahter bu münasebetle di

yor ki: 
Neşredilen resmi tebliğ, bu paktın bir 

ay evvel hemen imzası ile rneriyet mevki
ine geçmii! bulunduİt\lnu bir kere daha te
barüz ettirmektedir. Esasen son ha~taların 
hadiseleri, bu m'ln'hedenin büyük ehem
miyetini anlatmak için kafidir. Bu mua
hede, en büyük iki Avrupa milletinin mü
nasebetlerini, daimi bir surette sağlam ve 

...... ___ , ... - ....... -------- sarsılmaz bir esasa istinat ettirmiştir. Al-
tecavüz yapılması ihtimallerini der. manya ve Sovyetıer Birliği, gerek tabiat, 
piş ettirebileceğine dair bir Londra gerek tarih bakımından kendilerine ait 
haberini mevzuubahis eden D.N. B. bulunan hayat sahasında, Versaillır.ı her
ajansı, Almanyanın bitarafiıklara ka- cümercl yerine yeni bir nizam koymak ve 

daimi Polonya tehdidine bir nihayet ver-
tiyen riayet etmek kararını mütead- mek için derhal ve enerjik bir surette iş
dit defalar yazmakta ve bu İngiliz birliği yapmışlardır. Bu müşterek faali
haberinin belki de Hollanda ve Bel. yet, her sahada sıkı işbirliğini tazammun 
çikanm bitaraflık meselesini ortaya 
atmak suretile bu memleketleria 
Fransız ve İngiliz kuvvetleri tarafın
dan melhuz istilasını hazırlamayı is
tihdaf eylediğini kaydetmektedir. 

Müstemleke Gönüllüleri 

Fransada neşredilen bir kararna. 
meye göre Cezayirlilerle bütün şima. 

1 

li Afrika yerlileri harbin sonuna ka-
dar hizmet etmek üzere gönüllü ya. 
zılabilecekleröir. 

Bu kararname, Cezairde, Tunusta, 
Fasta ve Fransız himayesinde bulu. 
nan şark memleketlerinde tatbik e

eden 23 ağııstos 1939 ademi tecavüz pak
tına dayanmaktadır. 

İki büyük memleket, ekonomik sahada 
da geniş mikyasta işbirliği yapmaktadır. 

Bu sahada da en mükemmel şerait elde 
edllıniştfr. 

Polonyada hudut hattının çabuk bir su
rette çizilmesi, iki memleket arasındaki iş
birliğinin itimatlı mahiyetini isbat eyle
mlştır. Bütün meseın~r. bti z!hnlyet ile !C

rl -ve kolay bir- tarzda halledilecektir. Al
manya ile Sovyetler Birliği arasında bir 
anlaşmazlık çıkarmağa ult'aşan bütün 
garp tesirleri tamamile bertaraf edilmiştir. 
İki memleket betnindeki münasebetler, 
müşabih menfaatlerin heyeti umumivesine 
dayanmaktadır. 

lngillzlere Göre 
dilecektir. 

Yeni Zelanda hükılmetinin Avru- Diğer taraftan dünya matbuatı 
pada harbetmek üzere tam mevcutlu Sovyet birliğinin Polonyayı işgal et
bir fırka göndereceğini İngiltere hü. mes.ile meşgul o~ıya devan_ı ediy?r. 
kumetine bildirdiği haber verilmek. İngıliz gazetelerınden Observer de 
tedir. ıMister Gurin Polonyanın dördüncü 

Bergenin garbindeki adalard~ defa Sovyetler birliği 1W1inde taksim 
gelen haberlere nazaran, Norveç s:a- edildiğini yazmakta ve bu memle
hillari açıklarında bu sabah erken _ ketin şimdiki hudutlarının şimalde 
den ~ok şiddetli topçu ateşleri du _ ve centıpta eski hudutlarından 150 
yulmuştur. Bu topçu ateşi Norveçin mil ilerde bulunduğunu tebarüz et-

tirmektedir. Sovyetler, Baltık dev. 
kara sularından çok uzakta oluyor - letleri ile Karpatlar arasında eski-
du. Fakat ateş o kadar şiddetli idi 
ki, sahillerdeki evler sarsılıyordu. den olduğu kadar şimdi de meşhur 

· olan bütün sevkülceyş noktalannı, 
Bır çok harp gemileri müşahede e. d'lm nehirleri, yolları, şimendifer hatla-

1 iştir. Tafsilit ~lınamamıştır. rını ve ırki sebepler ciolayısile payla-

lk+.sadt Harp şılamıyan bütün mıntakaları ellerine 

1ktısadi harp nezareti tarafından 
bildirildiğine göre ticari tahkikat i
çin bir daire ihdas olunmuştur. Bu 
daire, İngiliz kaçak eşya devriyeleri 
tarafından yakalanan veya yakala
nacak olan mallar hakkında İngiliz 
ve bitaraf ticaret gemileri sahiple • 
rinin isteyecekleri malıimab ver • 
mekle mükelleftir. 

geçirmişlerdir. 
Hitler, Karpatlardaki petrol kuyu

larını kaybetmiş ve imparatorluğuna 
temsil kabiliyeti olmıyan 30 milyon 
Slavı sokmak gibi nankör biT işi ü
:rerlne almıştır. Zaman geçştikçe bu 
Slavlar, Hitler sistemi için öldürücü 
bir yara olacaktır. Moskova Alman
yaya lazım olan maddeleri verecek
tir. Fakat nazilerin istediği miktarda * değil. Çünkü Sovyetler, kendi hesap. 

Press Association Parlemento mu- larına çalışıyorlar. Bu itibarla Gorça. 
habiri yazıyor: kofun şu nasihatini tutmalan ihti. 

Chamberlain yarın öğleden sonra mali de vardır: 
Avam Kamarasında harbin ge;irdiği "Prusya kralı için ça~şma.;; 
safhaları kısaca mütalea edecektir. Fransızlara Göre 

Başvekilin Polonya istili ol'dusu- • 
nun ve Rusyanın hareketi hakkında Fransız gazeteleri de ayni bahisle 
tafsilitlı beyanatta bulunabilmesi meşguldür ve "Sovyetlerin Avrupa -
muhtemeldir. ya yeniden girmeleri" mev~unu i-

HARP TEBLİGLERI --··-··--1 
. ....... .. 
! : 
: . : . 

Moıkova, 25 (A.A.) - Tasa: Kızılordu genel kurmayının tebllOI: 1 
"24 EylQI pazar günü, tahdit edilen hatta doOru llerllyen Kızılordu kıtaları, I 

Selny, Avguetov ve Grubeıev ıehlrlerlnl almıılar, Breetlltovık'un 40 kilometre 
ılmall garblılnde Auguetov - Kuych lrie • Brlanak - Ruıno hattını tutmuılar, 
Breıtiltovık'un 20 kllom,tre cenubu garblılnde Plchtchata' ı Lulbomll'i, Grube
ıov'u, Cunouv'u ve Lvov'un 20 kilometre ılmall garblıinde Yanouv'u ele geçir- İ 
miılerdir. 1 

Lvov'un cenubu garblılnde, Komarno, Dragobytch ve Boryalav .. ıınmıttır. 

Garbi Bleloruıya ve Garbi Ukrayna'da Polonya orduıunun bekaya11nı temlz
lemekte olan Kızılordu kuvvetleri, Breetlitovık'un cenubu ıarklalndekl Polonya 
kıtaları grupunun taıflyeel eenaaında on binden fazla er ve ıubay ve Grubqovun 
cenubu ıarklıindekl grupun taeflyeelnd e de bir piyade alayı ve bir motörlU 11-
vayı eılr almıılardır." 

Bertin, 25 (A.A.) - Ordu Baıkuman danlıOının tebllöl: 

"Alman ve Ruı kıtalarının harekitı, kararlaftırılmıt olan hat Dzerlnde, en 
mükemmel bir zihniyetle ve metodik bir ıuratte icra odllmlıtlr." 

Berlln, 25 (A.A.) - Muharebe tayyareler!, müteaddit defa, Vırıovıda mUhlm 1 
hedeflere hücum etmiıtlr. :: ................. ._ ........... ._.._, ___________________ : 
Varşova Şehri 
Londra, 25 (Hususi) - Buraya ge

len haberlere göre Varşovanm vazL 
yeti gün geçtikçe daha feci bir ma.. 
hiyet almaıt\adır. Fasılasız bombardı 
manlar bütün şehir içinde, harap ol
madık ve içinden cenaze çıkmadık 

bir ev bırakmamıştır. Dünkü bom
bardımanlar yüzünden şehirde yüz
den fazla yangın çıkmış ve bin
lerce sivil ölmüştür. Resmi dairele
rin hepsi de harap olmuştur. Bunun
la beraber şehir, teslim olmayı ak
lından geçirmemektedir. 

Dünkü bombardıman esnasında 
Sonvenir kilisesine bir bomba isabet 
etmiş ve o aralık dua etmekte bulu
nan bir çok kimseler ölmüş ve yara
lanmıştır. 

Diğer bir bombardıman esnasında 
Ujazdon hastahan~sinin iki kanadı 
harap olmuş ve binalarda bulunan 
kadınlar, çocuklar ve yaralı askerle
rin büyük bir kısmı ölmüştür. Has
tahaneye kızılhaç işaretleri konul -
muştu. 

Mühendis mektebi ile Zoliborz is
mindeki yeni mahallenin bir çok bi. 
nalan yanmaktadır. 
Amerikanın V arşova sefiri Brexel 

Bidol. Bükreş yoluyla Parise gelmiş
tir. Büyük elçi, son haftalar zarfın
da Polonyada bizzat şahidi bulundu
ğu vakaları Havas ajansına anlatmış
tır. 

Muk'avemet Kırdamadı 

Cenevreden alınan maltimata göre 
Alman umumi karargahının ~3 eylul 
tarihli tebliğinden de anlaşılacağı ü
zere Almanya Polonyaya karşı teca
vüzünü daha 1939 ilkbahannda ha
zırlamıştır. 

Fakat bilinmiyen bir şey varsa, 
Hitlerin bu planı, Berlin ile Mosko
va arasında yapılan askeri temasla
rın akabinde tanzim edilmiş olması
dır. Bunu, birçok deliller bugün is. 
bat ediyor. Bu hususta Moskovanın 

vaziyet, Bulgarların hattı hareketi
dir. Bulgarlar, Rusya ve Almanya -
nın Polonyadaki müşterek hareket -
lerini vesile ittihaz ederek Dobruca 
üzerindeki taleplerini ileri sürmek -
tedir. Şurasını da unutmamalıdır ki 
Balkan Antantı, bu tadilci programa 
karşı kurulmuştur.,, 

ltalyada Endi§• 

Harabeye Döndü 
İspanya işini halledip bitirmek için 
göstermiş olduğu isticaldir. Almanya 
Moskovaadn o derece kuvvetli temi
nat almıştır ki Rusyanın muhalefeti
ne uğramaktan korkmaksızın Polon
ya aleyhindeki planını hazırlamıştır. 

Geçen cumartesi günü Polonya 
harbinin nihayet bulduğunu kayde. 
den Alman tebliğinin bu iddiası hfla .. 
fına olarak "Basler Nachrichten" 
gazetesi, aldığı haberlere atfen Pp. 
lonya mukavemetinin kırılmaktan u
zak olduğunu bildirmektedir • 

Bu gazetenin yazdığına göre Po. 
lonya makamları işgal altında bulu
nan mıntakalarda bile mücadeleye 
devam etmek üzere gizli teşekküller 
vücude getirmişlerdir. Büyük Harpte 
Mareşal Pilsudski tarafından vücude 
getirilen teşekküllerin ayni olan bu 
teşekküller daha şimdiden Alman
lara ve Sovyetlere karşı harekete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Fransada bulunan askerlik çağın
daki Lehliler teşkil edilmekte olan 
Leh lejyonlarmda vazife almıya da
vet olunmaktadırlar. 

Leh Tallt•lbahlrlerl 

Havasın bildirdiğine göre Moskovada 
ki Polonya büyük elçisi, şimdiye ka. 
dar kendilerinden haber alınmamış 
bulunan Sovyetlerin V arşova büyük 
elçiliğine mensup bazı memurların 

akıbetleri anlaşılıncıya kadar rehine 
olarak Sovyetler birliğinde alıkonu
laoaktır. 

Üçüncü bir Polonya tahtelbahlri, 
Stokholm limanına iltica etmiştir. 
Tahtelbahir müsadere edilmiş ve mü. 

rettebatı diğer iki tahtelbahirin mü. 
rettebatı gibi evkif edilmişir. 

İsveçe iltica eden ve tevkil olunan 
Zbik adındaki Polonya denizaltısı bir 
Alman denizaltısı tarafından torpil-

lenmiş idi. Fakat ciddi hasara uğra• 
mamıştır. Mürettebatı 54 kişidir. 

ler tarafından kurulmaktadır. Bun .. 
lar, malılm olan Sovyet ihtiW me • 
todlan ile işe girişmektedirler. Stam 
panın öğrendiğine göre Galiçyada 
Sovyetlerin ilk işi derhal Ziraat ka
nununu tatbik etmek olmuştur. Bu 
gazete, timdi hemhudut bulunan 
Sovyetler Birliği ile Macaristan ara
sında bir ihtilaf ııkacağını zannet. 
mekte ve eVYelce hemhudut olma • 

Roma, 25 (A. A.) - Polonyanm dıkları zaman bile bu iki memleke· 
süratle Sovyetleştirilmesi, İtalyan tin anlaşamadıklarını hatırlatmak • 
müşahitlerini endişeye sevketmek - tadır. 
tedir. Macaristanda 

İtalyan gazetelerinin başınaka 
leleri ve hususi muhabirleri tarafın
dan verilen haberler, bunu teyit et
mektedir. 

Şarki Galiçya ile Ukraynanın Sov
yet kıtaatı tarafından işgali Macaris
tanda derin endişeler uyandırmıştır. 

Kaunas, 25 (A.A.) - Berlinden ge
Jeıı haberlQre göre Tempelhofda bir P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 

Bundan, vaziyetin aydınlandığı ve 
Litvanya için yakın bir tehlike mev
cut olmadığı manası çıltanlmaktadır. 

Yine öyle benziyor ki, Chamber- leri sürüyorlar. 
lain, Mussolininin sulh ve ordulann Gazeteler, Pansİavizmin bu yeni 
şimdi bile çarpışmasına mini olmak akını ile yeni iki meselenin ortaya 
imkanlan hakkındaki nutkunu mev- çıktığını tebarüz ettirmektedir. Bu 
zuubahs eyllyecektir. tf iki mesele, Akdeniz meselesi ile Bal 

Sovyetler her gittikleri yerde bü. 
yük bir süratle Sovyet teşkilatı vü
cude getirmektedirler. Hiç bekleme
dikleri bir anda taşıdıkları fikirlere 
dini adetlerine rağmen Stalin rejimi 
altına giren Polonyalı binlerce aile. 
lerin akıbeti kolayca gözönüne geti
rilebilir. Fakat İtalyan gazetecileri -
nin ancak nazan 6ikkatlerini celbe
den cihet, Almanların bir Polonya 
arazisini Sovyetlere terkettikleri za
man görülen manzaradır. 

Bu endişeleri aksettiren İtalyan 
matbuatının Budapeşıe muhabirleri, 
Macaristan ile Sovyetler arasında si
yasi münasebat tesisinin Alman -
Sovyet anlaşmasının bir neticesi ol
duğunu tebarüz ettirmekle beraber 
hiç de emniy~t verici bir şey telllii 
edilmediğini yazıyorlar. 

çikolata fabrikasında bir infilik vu
ku bulmuş ve arkasından yangın çık
mıştır. Bu hadise birkaç gün içinde 
vuku bulan "kaza,, lann d.ördilncü
südür. 

Hükumet makamlan bu suikastle. 
riıı bir teşkilit tarafından tertip e
dildiğini zannetmektedirler. 

* :Yübek askeri kum~anlık, ordu-
terbisinl mretmiştir. 

Fon Friçin c:enazui 
Berlin, 25 (A.A.) - Alınan genera

li Von Friç'in cenazesi, dün akşam 
Berline getirilmiştir. Cenaze mera
simi, yarın devlet hesabına Meçhul 
asker abidesinin önünde yapılacak
tır. Ceset, askeri mezarlığa defnedi

lecekür. 

--Yunanldarın Teeıılirli kanlar meselesinin gösterdiği vazi • 
yette değişiklik hasıl olması ve Cer-

Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı manlzın ile Slavizm arasındaki mlı· 
bildiriyor: cadelenin yeni bir safhaya girmiş 

Atina gazeteleri, İzmir zelzelesi bulunmasıdır. 
d~l~_yısile Tür~ m.illetinin kederine Journal gazetesinde Saint • Brice, 
butun Elen milletınin iştirak etmek. diyor kl: · 
te oldujunu kaydeyleınektedir. "Bu meselede en k'1'akterfstik 

Almanlar, terkettikleri mıntaka
dan henüz tamamiyle ayrılmadan 

evvel Sovyetler bu araziye girerek o 
mıntakan,n adli ve siyasi idaresini 
eline alacak olan mahalli Sovyet 
meclisini kurmaktadırlar. 

Sovyet meclisleri müfrit Sovyet-

Sofya, 25 (A. A.) - Bulgar hava 
kuvvetleri kumandanı general Lojof 
yanında hava kuvvetlerine mensup 
dört subay olduğu halde bugün tay
yare ile Moskovaya hareket etmiştir. 
General Bulgaristan ile Sovyetler 
Birliği arasında bir hava yolu açılışı 
hususunda müzakerelerde buluna -
caktır. Tasarlanan hava yolu Mosko. 
va - Harkof - Odesa - Varna -
Sofyadır. 
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M is Milisent'in minimini ve 

sarı bir papatya yüzü var
dır. Mavi gözleri cıvıldaya cıvıL 
daya akan ırmak suları gibi güler, 
gülümser, parıldayıp çakardı. Fa
kat asıl burnu yok mu? İşte erkek. 
ler o çapkın şeye bayılırlardı. Ak. 
lı başında olan insanların hoşuna 
gidecek burunlardan değildi. Çün
kü burun denilecek yeri yoktu. 
Ressamların da hoşuna gider bir 
burun değildi. Bazan terbiyesiz in
sanlar sofrada iki parmaklarile ek. 
mek içini ufalarlar. İşte sanki on. 
ların biri bu yumuşak ekmek hab
besini Mis Milisent'in küçük yüzü
ntin ortasına, dokunduruvermiş -
ti. Öyle bir burunla kelli felli 
bir gururla kurulmanın imkanı yok 
tu. Ne var ki, o bu run t am Mis 
Milisent'e göre idi. Haspaya çok 
yakışıyordu. İşte bundan dolayı 

Hektor onu görür görmez, koşa ko
şa yetişip burnunun ucundan öp
tü. 

Milisent'le beraber yürümiye ko
yuldu. Hektor anlatıyordu. "Yarın 
gidiyorum artık. Yıllarca senden u. 
zak kalacağım. Sakın mektupları
nı seyrek gönderme. Zaten orada 
çekeceğim sılpntılaI'ın haddi he
sabı yok. Üstelik bir de senin mek
tuplarının ardı gelmezse alimallah 
kederden patlarım. Düşün bir de .. 
fa vahşi yer, kızıl güneş, beyaz in
san yok, sivr isinek, sıtma ,arslan, 
kaplan.. İşte bu cehennemin orta
sında, ben"Yapayalnız, senin uğu
runa çapa sallıya sallıya çalışaca
ğım, ama muvaffak olmasına mu. 
vaffak olacağım ve hemen bol bol 
parayla döneceğim. O zaman evle. 
nir, yan gelir ve ölünciye kadar 
keyif ç,atarız, değil mi, Milisent?,, 

- Öyle canım! 
- Evet muvaffak olacağım. Çift. 

liği satan Thorpe bana anlattı. O
rada kahve, sisal, tütün olurmuş. 
Kendisinin muvaffak olmamasının 

Eeb""bi toprakla.ı:ın.o.v.eriınsizliği de
ğil kendi talisizliği imiş. Bir sene 
t ütün,. para ediyor, diye tütün ek
miş, h albuki o sene tütüne bakan 
olmamış, kahveler harıl harıl sa
tılmış, hah kahve ekerim demiş, 
fakat aksiliğe bak ki, kahveye bir 
metelik veren olmamış. Sisaller ca. 
yır cayır müşteri bulmuş. Zavallı 

Thorpe beş sene böyle uğraşmış, 
fakat kısmet ona allem etmiş, kal. 
lem etmiş, herif turnayı gözünden 
vuramamış. 

- Sen ne yapacaksın? 
- Ne mi yapacağım? Hesabi 

davranacağım. Ben öyle bir plan 
kurdum ki, piyasa hangi mahsulü 
isterse istesin, sekiı sene içinde be
nim yetiştirdiğim mahsullerin bi. 
rine müştari çıkacak. Biz de zü· 
ğürtlükten kurtulmuş olacağız. 

~ Q akşam Hektor, bir gaziner 
da Thorpe'le haşhaşa ver

mi§lerdi. Hektor: 
- Bana bak Tohrpe, bizim kı

za, sekiz sene içinde mahsullerin 
birini denk düşüreceğimi söyle. 
ıniştiın. Ondan ayrıldıktan sonra 
kalemi kağıdı ele aldım. Bir he
sap ettim. Mahsullerin birini mut. 
laka denk düşürmek için seksen 
bir sene lazımdır,, dedi. 

- Hayır, yanılıyorsun Hektor. 
Ben ta ne zamandanberi hesap e
dip duruyorum. Mahsulü ya üçün
cü, ya dokuzuncu, ve yahut yirmi 
yedinci sene denk düs[ireceksin. 

- Emin misin? 
- Elbette! 
- Peki ama, bizim kız. yirmi ye-

di sene bekler mi ya? Mutlaka bi
rinden birine varır. 

- Ona bir bekci bırak. 
- Nasıl bekçi? ~ 
- Mesela bir köpke, bir yavru 

köpek. Yirmi yedi sene yaşıyabi
lecek bir hayvan. Hem de saldı
ran, ısıran soyundan olmalı. .. E r tesi günü trene binmeden 

evvel Hektor köpek satan 
d .. 1 k 4 

~ t .. anların birine uğrıyarak bir 
kuçuk köpek yavrusu satın aldı. 
fena değildi. Zeki Marsilya za
ğarlarındandı. 

Mis l\ıtilisent. Hektor'u teşyi et-. e. 
JYt ıy ıstasyona geldi. Fakat yanlış 
istasyona uğramıştı. Onun da za-

rarı yoktu. Çünkü tren kalktıktan 
yarım saat sonra yetişmişti. Hek
tor, tren kalkarken köpeği Thor
pe verip onu Milisente vermesini 
tekrarlayıp durmuştu. Gemi Manş 
denizinde giderken Milisent'ten bir 
telsiz telgraf geldi. 

"Yanlış istasyona vararak seni 
görmekten mahrum kaldım. Kö. 
peğe çok teşekkür. Sakın vapurda 
rastgelebileceğin dilberlere abayı 

yakma.,, deniliyordu. Ondan sonra 
Milisent'ten ·bir mektup aldı. O 

. mektuptan sonra da üç frY mektup 
almadı. 

Ekseriya Mis Milisent'ın nişanlı. 
lık devreleri dört ayı aşmazdı. Ba. 
zan bir nişanlısını bir yenisile de
ğiştirdikten sonra, eskisine yeni 
baştan nişanlanarak, nişanlılığı ta
zelerdi. Mike ise bu kabil eski göz 
ağrılarından biri idi. Mike. Mis 
Milisent',in saçlarını her çeşit ku
afürle görmüş, karayken de, sarıy_ 
ken de, kestane rengi iken de sey. 
retmiş. Tepesini mevsimine göre, 
dar yahut geniş şapkalarla, çiçekli, 
yemişli, fiyongo ve kordelalısı ile 
görmüştü. Hektor ara yerden uzak. 
laşınca yavas yavaş Milisent'e ya. 
naşmıştı. 

B ir gün bir çay salonunun 
tenhaca bir köşesinde be

raber oturmuşlar. gülüşlerle, gü
lümsemelerle ~ıtır pıtır konuşarak 
fıkırdaşmış1ardı. Sonra ahlı vahlı 
fiskoslara koyulmuşlardı. Köpek, 
bir kaç gündenberi erkek olmuştu. 
Usul usul söylenen sözlerhı. , yan 
yan kayan bakışların, ne halt oldu
ğunu bir bakışta k estirdi İki insa
na edepsizlik etmemeleri için ihtar 
kabilinden bir iki hırladı, gırladı. 
F akat asıklarm tındıkları yoktu. 
Tam Mi.ke, leylek bacağını sallasın 
diyerek , leylek bacağı gibi sallan. 
dırdığı iki parmağının aras1na Mis 
Milisent'in o minnoş burnunu kıs
tırıp ta, pembe yanak üzerine beli
ren sevgi çukurcuğuna dudak uza
tırken zağar da, o genç dişlerinin 
bütün isteğile Mike'in topuğunu 

hart, diye ısırdı. Mis Milisent kö
pekle dik dik, Mike de tatlı tatlı 
konuştu. Köpk•' herifi Mis Mili
sent'in yüreğinden sürgün edece

ğine, ona büsbütün yaklaştırdığını 

kestirdi. Tabiye değiştirmiye karar 
verdi. Mis Milisent de köpeği sev
miyor değildi. Ona salta durmak, 
ölü gibi yere serilmek ve daha ne
ler de neler öğretmemişti. Aşıkla
rın kızıştığını görünce bu oyunları 
oynamıya başlar. Gerek Misin, ge
rek sevgilisinin nazarı dikkatini 
kendi üstüne çekmiye çabalardı .. 
Bu olamayınc~, tam "artık seni se
viyor um., deneceği zaman, odanın 
içine gürültüsüz bir koku salardı. 
Misin, mis gibi romantik havası leş 
gibi kokardt. Artık sevgi sözleri 
söylenemez olurdu. 

M ike'den sonra minnoş bur un
lu Mis Milisent'e, yüreğinin 

aşkla kebap olduğunu söylemek 
sırası Albay Tom Drednot'a geldi. 
Kırk beşlik kırmızı enseli bir kı
ranta idi. İşte zavallı zağar onu 
defetmek için akla karayı seçti. 

Mister Drednot, her sevgi lafı
nı söyledikçe oda kokulara boğulu. 
yordu. Fakat herifin parası, dola. 
yısile, odanın romantik havası bir 
tülü bozulmuyordu. Artık bir çare 
vardı. 

Mis Milisent zağara doğru eği
lip ona salta! diye baş parmağını 
kaldırırken köpek te rap diye mi
sin küçük burnunu kapıverdi. Ba
ğırmalar, çağırmalar oldu. GüzeL 
lik doktorlar"ına başvuruldu. Yep. 
veni bir b urun takıldı. Fakat bu 
burun eski burun gibi değildi. O. 
na bir kere dönüp bakan olmuyor
du. 

A radan otuz sene geçtı . .ı:su

güne b ugün ihtiyar ve be
kar Mis Milisent Hayd Parkta, ih
t iyar köpeğile b ir sağa bir sola ge
zip durduğu görülür. İki sene mek 
tuplarına cevap almadan y azm 'lk
ta devam edegelmiş olan Hektorun 
mektupları gelmiyeli 28 sene ol
muştu. Bu arada Hektorun tam üç 
mahsulü turnayı gözünden v ura 
kovmuştu. 

TAN 

SPOR: 
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••---------~ Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Güreş lzmitte 

Grup Birinciliği 

Müsabakası Yapddı 
İzmit, 25 (A.A.) - Dört bölge gG.reşçile

ri arasında liehrimb:de yapılnn Türkiye 
serbest gi.lrcş birinciliği müsabakalan şu 
suretle neticelenmiştir: 

56 kiloda Kocact,dcn İbrahim birinci, 
Bursadan Halit ikinci. 

61 kiloda Kocııeliden Niyazi birinci, 
Bursadan Hüsnü ikinci. 

66 kloda Kocaelidcn Yıldırım birinci, 
Eskişchirden Halit ikinci. 

72 kiloda Kocaeliden İ.:mail birinci, Bo
ludan Esat ikinci, 

79 kiloda Kocaeliden Enver birinci, Bur
sadan Recep ikinci. 

87 kiloda Kocaeliden Ahmet birinci, Bo
ludan Hasan ikinci. 
Ağırda da Kocaeliden Osman birinri, 

Boludan Haşim ikinci olmuşlardır . 
Bu müsabakalar büytik bir alaka ile ta

kip edilıniş ve gelen tnkımlnr içinde mun
tazam kıyafetlerile Bursalı güreşçiler na
zarı dikkati celbetmi~tir. 
Takımlar arasında Kocaeli birinci, Bo

lu ikinci, Bur~a llçüncü ve Eskişe~ir dör
düncü olmuslardır. 

Serbest güreş Kocaeli grupu birinciliğini 
kazanan Kocaelili stüreşc;iler Ankarad:ı ya
pılacak olan müsabakalarn iştirak etmek 
üzere 28 eylülde Ankaraya hareket ede
ceklerdir. , 

Bir Eroin 
Meydana 

Vaail 

Fabrikası 

Çıkarırdı 

Yani 

Emniyet müdürlüğü memurları, 
dün bir eroin fabrikasını m eydana 
çıkarmış, bu fabrikayı işletenleri ya. 
kalayıp mahkemeye vermişlerdir. 

1 • GENÇLiK 
2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini ı:lze 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

1 - KREM PERTEV: Bir tua
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındakı hu
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluk1ann 

teşekkülüne mani olur. 
Deriyi genç ve gergin tu
tar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş • 
!emiş mesamatı sıkıştıra -
rak cilddeki pürtük ve 
kabarcıkları giderir. Çil 
ve lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddele -
rinin ifrazatını düzeltir. 
Sivilce ve siyah noktala
rın tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliyerek 
kuvvetlendirir. Kuru cilt
ler için yağlı, ve yağsız 

ciltler için yağsız hu~usi 

tüp ve vazoları vardır. " .. _______ , 
Sahibi ve Neırlyat M UdUrU Halit L Ot fü 

DÖRDÜ NCÜ, GaıeteclHk ve Nefrfyat 
T. L. Ş. Baaıldığı yer TAN Matbaası 

Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12-10-939 perşembe 
günü saat 15 de İstanbul Tophanedt? İstanbul levazım amirllği\s:ıtınalma komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (50.640) elli bin altı yüz kırk lir:ı, ilk teminatı 
(3782) üç bin yedi yüz ıeksen iki liradır. Şartnamesi komisyonda görulür. İsteklile
rin kanuni nsikalarlle beraber teklll mektuplarını ıhale saatinden bir saat evvel 
kom~ı::yona vermeleri. (251) (7658) 

Kilo 

90,0.00 Kuru ot 
60,000 Sıman 

* * 
Yukarda miktarı yazılı ot ve samıının pazarlıkla eksiltmesi 27-9-939 çarsamba 

günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Aır.irll gi satınalma Ko.da yapılacaktır. İstekli· 
lerin kati teminatlarile belli saatte Ko.na gelmeleri. (258) (7682) * * .. ~- .. 

Altmış bin kilo fırın odunu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27-9-939 çarsam· 
ba günü saat 15 de Tophanede amirlE: sa tınalma Ko.da yapılacaktır. Şeraiti Ko.d a 
görulür. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte Ko.na gelmeleri. (255) (7583) 

* * On ton kırmı:..ı mercimek alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27-9-939 çar~amba 
günu saat 14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İ~teklilcrin kati tcıninatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * 2000 kilo tazyik edilmiş fdro!il pamuk. 
20.000 adet tazyik edilmiş gaz sargı. 
20,000 paket gaz idrofil isteril. 

<254) (7684) 

Yukarda yazılı üç kalem tımar malzemesi 29-9-939 cuma ıünil !laıı.t 15,SO i!a 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 9600 lira, kati 1emi natı 1440 liradır. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (253) (7685) • 

* * 611 ton sömikok kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11 - 10- 939 çarşam'6a 
günü saat 15 de Tophanede ~lllt salın alına Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beher tonu 21 lira, ilk teminatı 962 lira 32 kuruştur. Şartnamesi Ko.da g6rill0r. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Ko.na vermeleri. (256) (7687) 

*·* Harp akademisi için 250 ton kok komü rü alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-10- 939 
çarşamba gilnü saat 15.30 da Tophanede Amirlik sabn alma Ko.da yapılacaktır, 

Tahmin bedeli beher tonu 19 lira ilk teminatı 356 lira ~25 kuru~tur. Şartnamesi Ko. 
da görüliır. isteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. (267) (7695) 

........................................... , 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Bütün sınıflar fçin yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kavdma 
devam olunmaktadır. 

2 - İstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir: 
Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolıı arkası. Tel~on 22534 ' . 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
Ha~eki hastahanesi 939 yılı fiıtiyacı için alınacak 156 kalem tıbbi ecza kapalı ~ 

eksiltmesine konulmuştur. İhale 10-10-939 Salı günü saat 15 de daimi encUmen de 
yapıl.araktır. Muhammen bedeli 9412 lira t'e ilk teminatı 705 lira 95 kunıftur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müciiırlügü kaleminde görülebil?r. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya m,çJ<tupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacak1an ka-
palı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (7'103) 

Harp Akademisi Satınafma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen 1'edeli 317 lira 90 kuruş olan harp akademisi müııtemi1ltıtun 

su tesisatı pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
Z - Pazarlık münakasası 2 - 1. Teş. 939 tarihine müsadif Pazarteai cilnll aat 

11 de Yıldızda harp akademisi binasında müteşekkil komisyonumuzda yapılacakbr. 
3 - Sartnam~ ve ke~i4"lamtlerini görmek istiyenlerin her cün pazarlığa cirec:ek. 

lerin de Beşikta:; mal müdürlüi:üne yatırılmış 24 liralık teminat makbuzlarile. mez. 
kUr cün ,.e raatte komisyona r.ıü-:-a(;;atlan. "7344,. 

[ı,; bi•~~~~~~~ ••~~.~~ • ~!:~,~~· n .. ıı • .. ~l 
hktır. Talip olanlarm 60362 telefon numarasına müracaattan. , 

Taksimde Kurabiye sokağında 22 
numaralı evde oturan Bulgar tebaa
sından Vasil Dimitrof ile kardeşi 

Kostantin Dimitrof l evin üst ka
tında erQ.in !abrik.ası kurup imalata 
başlamışlardır. Memurlar bunu ha. 
her almışlar ve dün sabah eve ani 
bir baskın yapmışlardır. Suçlular po
lisler yukarı çıkıncıya kadar eroin 
imaline m ahsus mayilerden bir kıs. 
mını abdesthaneye dökerek ortadan 
kaldırmak istemişler ise de muvaf. 
fak olam~mışlardır. Bütün filet ve e
devat bir arabaya yükletilip Emnıyet 
müdürlüğüne getirilmiştir. Yapılan 

tahkikat netieesinde Vasil ile Kostan
tinin Yani isminde bir suç. ortakları 
daha olduğu haber alınmış, biraz son 
ra Yani de yakalanmıştır. Suçlular, 
dün akşam suç delillerile beraber as
liye beşinci ceza mahkemesine ve. 
rilın işlerdir. 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGO ILANLARI 
Cinai Miktarı Muh. Bede il % 7.5 temi, Ekılltmenln 

Lira Krf. Lira Krş. Şekil Saati 
Arap sabunu 3000 K,ıtr. 
Benzin 40000 .. 420 31 50 Açık eksiltme 14 
Gaz yağı 16000 ,. 

8000 600 Kapalı zarf 15 
Muhtelif elek-) 91 Kalem: 2360 177 Açık eksiltme 16 
trik malzem~i) 1967 40 147 55 .. . " 16,30 

Baltayı Ayağına Vurdu 
Kızıltoprakta Bağdat caddesinde 

otura n Mehmet , evinin bahçesinde o
dun yarark en kazaen baltayı ayağı
na vurmuş, ayağı bileğinden kop
muştur. Yaralı Haydarpaşa Nümune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

I - Şartnameleri ve müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 4 kalem malzeme nlzalannda gösteri-
len usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat tem inatları eksiltme saatleri hizalarında y azılıdn 
111 - eksilbne 11-X-939 çarşamba gün(i Kabataşta l!!vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Be~zin münakasasın~ ~irecekler m ühürlil teklif mektuplarını kanuni vesaik~ 7.5 gÜ\•enme paı::ası makbuzu veya 

banka temınat mektubunu ıhtrva edecek kapalı zarflarını eksiltme !aatinıien bir saat 'evvel mezkl'ır kom \·yon başkanlığı.na 
makbuz mukabilinde vermeleri, dığeı· eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat paralarile yukarda adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. (7876) 

~-------------------·-----., ! Leyli Tıp Talebe Yurdu 
Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vekalet ince bu sene Leyli Tıp Talebe Yurdun;. 
kabul edilmi:ı oldukları kendilerine tebliğ edilıniş bulunan talebelerin 30-l'0-939 · ı günü sabahı Yurda mtiracaat etmeler! ve uzak mesafede bulunan bu gibi talc-

: belerin mezkür günde Yurtta J:>ulunma ;: üzere hareket günlerini tayin etmeleri 
1 nıın olunur. (7706) ' , 

lstanbul Böl9e Sanat Okulu Arthrma, Eksiltme ve 
ihale Komisyonundan: 
Ci nai Mlk. 

Birinci ekmek 45000 

M. Fi. 
K. S. 

9 50 

Eksi itmenin 
T. G. S. 

2-19-939 s. 14 
Pazartesi 

İlk teminat Şekil 

LI. Ku. 

320 62 Açık 

İstanbul Bölge Sanat Okulunun 1939 m:ı li yılı ekmek ihtiyacı eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme C:ığa1oğlunda Yüksek mektepler muhaı:ebeciliğl binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saati, muhammen fiyatı, muvakkat garanti mik
darı yukarıda gösterilmiştir. 

3 - İstekliler TiMret odasının 1939 belgesini ibraza mecburdur. 
4 - Şartnameyi görmek isteyenler melt tebe müracaat etsin(. (7310) 

Konya Tümen Sor9u Hcikimliğinden: 
934 yılında Karaman piyade alayında ve 936 yılında Konyadaki piyade alayın

da Ucretle istihdam ı·dilcn hesap m~muru İhsanın ikametgahı ve halen nerede bu
lunduğu meçhul bulunduğundan derhal Konyadakl tümen sorgu hakimliğine müra
caat etmesi veyn s:ırih adresini bildinne~i, aksi takdirde hnkkında askeri mah-
1(.eme usulü kanununun 216 cı maddesioin tatbik edileceği ltizumu ilan olunur. 

(487) (i690) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Marmara Üssübahri K . Satmalma komisyonundan: 

XÖMOR ILANI 
Cinsi Tonu Tahmini fiyatı nk teminatı 

Lira Krş. Lira Krş. 

Rekompoze 500 17 25 656 25 
Sömikok 205 24 50 376 6, 

1 - Komutanhk ihtiyacı için yukarda cins ve miktan yazılı iki 
cins kömür kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 eylUl 9:?9 çarşamba günü saat 16 da Izmitte T er
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname, lstan bulda Kasım paşada Dz. Levazım sa
tın alma komisyonunda ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz ola
rak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun t a.rL 
fatı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve 
cinsleri hizasında gösterilen ilk teıninatlarile birlikte teklif mektuplarım 
muayyen gün ve saatte;ı tam bir saat evveline kadar komisyon başka!l
lığına vermeleri. (7130) 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Haşeratr öldürmeie mahsus filit ve saire nevinden yerli ve yabancı terkibı 

meçhul bir takım maddeler muhtelif isimlerle imal veye celbedilerek satışa çıkarıl
maktadır. Hükıimetçe bunların kontrolüne lüzum cörüldüğünden umumi hıfın11ıh
ha kanunı.nunun 183 üncü maddesinin 5 inci fıkrasma tevfikan bu kabil mevıddın 
Vckaletimiz mürakabesine tabi tutulması 5 ağustos 1939 tarih 2/11702 numaralı 
Vekiller heyeti kararı i.ktizasından bulunduğu cihetle bu maddelerin tetkikine lü 
zum hasıl olmuştur. Gerek mtmlekette yerl~ olarak imal edilen ve g-erekse yabanc~ 
memleketlerden müstahzar halinde celbolunan haşerat öldürmeğe mahsus bu kabil 
maddeler 5mil ve mümcssillerinin•birer dilekçe ve be:ter nümune &öndermek sa re. 
t ile bulundukları yerlerdeki Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlükleri vasıtası ne 
V ekiiletimize müracaat e tmeleri ilan olunur. ( 7542) . 
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BiR PUDRA , Nişantaşında: Eski Feyzi ye 

l ~::~: Karşısında ti yatıh 
yatısız 1$1K LiSESi Eri< ek 

Kız 
1 

1 KADININ 1 Memleketimizin en eski hususi 

için hergün mektebe müracaat 

liaeıidir. Ana, ilk, orta ve Liıe kısımlan vardır. Kayıt 

edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. ,, 
il Hayreti 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

BlR TECRUBE 

Pudra aleminde 
yeni, cazip ve son 

Bug#n bu 

TECRÜBE 

;yi yapınız. 

, 
AGARAN 
SACLARA 

• saç boyalan saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ L BEYOCLU - İSTANBUL 1 
KAY ı P: Deniz Ticaret Mektebinden al-

mış olduğum şahadetnıımem ziyaa uğrıı

mıştır. Yenisini alacağımdan zayi olanın 
hükmü yoktur. - Mektebin ilk sene me· 

zunlarından Şerafettln Ülger 

ihtira ilanı 
"Yüksek hassasiyetli müsademe tapası,, 

hakkında alınmış olan 18.9.1935 günlü ve 
2015 saJnlı ve "Yivsiz topların mermileri
ne ait ıslahat,, hakkında dahi alınmış olan 
18.9.935 günlü ve 2016 sayılı ihtira berat-
ları bu defa mevkii fiile .konmak ih<;!re A
here devrüferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galat.-ıda İktısat hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 

bir keşif... CİLDİ GÜZEI~LEŞTİ. 
REN şayanı hayret ve yeni bir un
sur, şimdi ipekli elekten geçirilmi~ 

en ince bir pudra ile müddckikane 
bir tarzda karıştırılmıştır ki bu sa • 
yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 
hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten, 

gençliğin tabii renkleriyle giizelle -
şir. Fazla olarak terkibindeki şayanı 
hayret bir unsur olan "Krema köpü. 
ğü" imtiyazlı usulü sayesinde iki 
misli fazla zaman sabit durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzünüzün bir tarafını 
"Krema köpüğü,, havi Tokaloıı pud
rası ile ve diğer tarafını da horh.ı.ngi 
bir pudra ile pudralayınız. Şayet 
"Krema köpüğü" havi pudra ile 
pudraladığınız taraf diğer tarafa na· 
zaran daha taze, daha genç ve daha 
cazip görünmiiyorsa aldığınız Toka· 'lr. SU Hl $ENSES 
lon pudrasının parasını iade ederiz. , tdrar yonan haı:talıklan mOteha~sıJ 
TOKALON pudrasının fevkalade '"ll'~oğlu Yıldı1 sinema91 karsı!l'I Lek· 
rağbet bulan yeni 10 rengi vardır. I lf>T ıınıırhman. Faklrll"T'I" nıı~C17 

' ~~ı· --~(1?· 
1//f/11 ............................................. .. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası 

Şube. ve ajanı adedi: 262 
Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraaf Rankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap1annda en 
az 50 lirAsı IJuJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .a~ağıdakı 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

n 

n 

" .. 
• 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ı .oou Liralık 4,000 Lira 

500 n 2,000 " 250 . n 1,000 
ıou ,, 4,ooo 
-1 ,. 5,000 il 

40 " 4,800 ,. 
20 .. 3,200 .. 

UIKKAT: Heı;aplarmdaki paralar bir sene içınde 50 liradan aşağı 
duşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralnr senede 4 defa, 1 Eyli'ıl, 1 Birincikanun, ı Mart ve 1 Hazıra.o 
ta r ihlerinde cckilecektir. 

~--------------.... -----------

T elelon: 44039 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 
· Askeri K.+aatı ilanları 

Konyada bir tavla ahırı inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya levazım amirlikleri satın 
alma Ko. larındadır. Keşif bedeli 16450 lira 28 kuruştur. İlk teminatı 
1233 lira 75 kuruştur. Eksiltme 29 eyhll 939 cuma günü saat 16 da Kon
yada levazım amirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler belli gün 
saat on beşe kadar teklif mektuplarını mezkur satın alma Ko. na vere. 
ceklerdir. ( ı 

Antalyada bir tavla ahın inşası kapalı zarf usulile eksiltmeya kon
muştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri satın alma Ko. 
ları ile Antalya alay satın alma K o. larındadır. Keşif bedeli 16343 lira 
96 kuruştur. İlk teminatı 1225 lira 80 kuruştur. Eksiltme 29 eylCıl 939 
cuma günü saat 11 de Konyada levazım amirliği satın alm3. Ko. da ya· 
pılacaktır. 

İstekliler belli gün saat 
alma Ko. na vereceklerdir. 

ona kadar teklif mektuplarını mezkıir satın 
(408) (7191) 

Cinsi Miktarı 

Ton 
* * Tahmin Teminatı llıale saati 

bedeli Lira Lira 

Arpa 600 34500 2587 10 
Arpa 500 30000 2250 11 
Arpa 500 30000 2250 15 
Arpa 480 27600 2070 16 

28.9.939 perşembe günü yukarda yazılı saatlerde kapah eksiltmesi 
yapılacak olan arpaların ~artnamesi Karakösede satın alma Ko. dan be. 
deli mukabilinde alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa at evvel Karakösede Ko. na vermele-
ri. ( 402) (7189) 

Jt.. Jt.. 
Keşi.: bedeli 67.280 lira 42 kuruş olan Ankarada hasta bakıcı binası ya'pısı ka

~ah 7.arfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 4.10.939 çarşamba günü, saat 11 dedir. İlk teminatı 4614 lira 20 ku

ruştur. Şartnıımesi 337 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alı~ 
nır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
~lacak!an vesikalarla birlikte zarflarını ihale saatinden behemehal bir saııt evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (433) (7352) 

* * İzmir miistahkem !"tevki aı;kcri hastanesinin 48,000 kilo koyun eti kapalı ,;arf. 
la eksiltmeye koırulmu,.tur. Ihalt:si 6. J0.939 cuma günü saat 16 dadır. İhale İznıirde 
Jevazrm amirli&:;i satın almA komisyonunda yapılacaktrr. Tahmin bedeli 20,640 lira 
ilk teminatı 15da liradır. Şartnamesi her tün komisyonda görülür. İstekliler Ticaret 
Odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye istiralı: ed~cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü. maddelerinde ve şartnamesin
de yazrh vesikaları ile teminat ve teklif mektuplannt ihale saatinden 

ıen az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaktır. (454) (7517) 

* * Sarrkamt~ garnizona ihti7acı için 800 ton Balkaya linzit maden kömürü alına. 
caktır. Tahmin bedeli 16.000 lira ilk teminatı 1200 liradır. Kars ırarnizonu ihtiyacı 
için 1200 ton alınacaktır. Tahmin bedeli 21,600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Kömü. 
rün evsafı "'e ~artnamesi mıntıka Lv. dadır. Bu kömürleri mıntaka levazımının ala
cağı evsaf ve şerait dahilinde teahhüt eden zata venneği Etibank taahhüt etmietir. 
Beher tonun yerindeki maliyet fiyatı azami 555 kuruştur. Eksiltmesi 10-10_939 sah 
rünü saat l O da Sarıkamışta mıntaka satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin ~uayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Sankamr§ta komisyona 
vermeleri (450) (7518) 

* * Sankamı$ ihtiyacr için 150 ton un almacaktxr. Tahmin fiyatı 19.500 lira ilk 
teminatı 1463 liradır. İhalesi 9-10_939 pazartesi günü saat 10 da Sarıkamışta mm
taka aatınalma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları muay. 
yen saatten bir saat evvel verilmit olacakbr. Sartname ve evsafı kolordunun tekmil 
garnizonlarmda görülebilir. (452) (7519) 

* * Hepsine tahmin edilen fiatı 1~.900 lira olan 45 kı:ılem tıbbf ecza pıız11rlıkla 
3-10-939 salı günü saat onda An~arada M. M. V. satınalma komisyonu••fa ~atın a
lınacaktır. Liste ve şartnamesı her 2'Ün komisyonda görülür. Pazarlığı .ı;ı!rcceklcr 
2385 liralık kanuni teminat ve belgelerile birlikte pazarlık gün ve ı-:aatinde An-
karada M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. (476) (7653) 

* * 200:400 adet ahşap iskeletli eğf'r takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Beherlne yüz 
lira fiat tahmin edilmiştir. Pazarlığı 28-9- 939 perşembe günü saat 11 dedir. Kati te
minatı üç bin liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Pazarlılta gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü m<ıddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından alacakları vesikalarla birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonu na muayyen gün ve saatte bulunma-
ları. (470) (7654) 

* * ı Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 4.500 kilo zeytinyağı açık eksiltmeye konulmuş-
tur. Şartnamesi Konyada levazım amirliği satınelma komisyonunda görülür. Mu
hammen tutarı 2587 lira 50 kuruş, ilk teminatı 242 lira 59 kuruştur. Eksiltme 
13-19-939 cuma günü saat 10 da Konyad a levazım Amirliği satınalma · komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin teminııt makbuzlarile zamanında Konyada komis-
yonda bulunmaları (486) (7677) 

* * İzmitte komutanlıkça gösterilecek yerde yaptırılacak bir pavyonun inşasına i~-
tekli çıkmadığından ilk pazarlığı 30-9-930 cumartesi günü saat ıı de Eskişehir le
vazım amirliği satınalma komisyonundR yapılacaktır. Keşi! bedeli 49.000 lira, mu
vakkat teminatı 3675 liradır. Keşif ve 5art nameleri görmek isteyenler Ankara j~ -
tanbul, Eskişehir levazım Amirlikleri sııtı na ima komisyonlarında görebilirler. h
teklllerin mczkilı gün ve saatte Teminat makbuzlarile Eskiı;ehirde komisyona gel-
meleri. (481) (7678) ,,. ,,. 

Canakk~le müstahkem mevki Ezine garnizonu için pazarlığa bırakılan 69,000 ki
lo patatesin tekrar pazarlığı 4-10-939 ç::ır samba günü saat 10 da Çanakkale müs
tahkem mevki satı~lma komisyonunda yapılacaktır. Patatesin beher kilosu 8 ku
ruş, ilk teminat 414 liradır. Taliplerin me zkür tarihte muvakkııt teminatlarile bir-
likte komisyona müracaatları. (478) (7679) 

* * Corumdakl kıtaatın 300 ton ununa iste'< li çıkmadıjtından bir ay zarfında paMr-
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 31 500 ıı ra ilk teminatı 2362 lira 50 kurushır. 
Şartnamesi Corumda askeri satınalma kQ misyonunda görülür. İsteklilerin Çorum-
da askeri satınalma komisyonuna müraca ııtları. (477) (7680) 

* * Çanakkate müstahkem mevki birlik: .. ri ihtiyacı için p:narlıkla satın alınacak o-
lan ilç adet yangın söndiirme motopomp aletlerine talip çıkmadığından pazarlığı 

5-10-939 perşembe günü saat 11 de ÇııMkkalede ~ilstahkem mevki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin mezk ür tarihte muvakkat teminatları olan 326 
lira 25 kuruş He birlikte komisyona müracaatları. (479) (7681) 

* * Islahiye ve Maraş garnizonları fçin 30,740 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 31,354 lira 80 kuruştur. Eksiltmesi 13-10-939 Cu
ma günü saat 10 da yapılacaktır. Sadeynğına aid şartname Ankara, İstanbul ve 
Diyarbakır Lv . .Am. ve Adana Askeri Satınalma komisyonlarında görülür. Taliple
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerindeki şeraiti haiz olduklarına daır ve• 
saikle ilk teminatlarını hav! teklif mektuplarını belli saatten en az bir saat evveli-

26. 9 - 939 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

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

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im
tıhanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekale
tince tanınmış ecnebi l\selerin şahadetnameleri kabul olunur) veya 
Üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

II - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil
lerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar 
verir. 

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

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıldan hak. 
kmda tam teşekkiıllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya ziraat orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik o
lunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

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

VI - Ziraat f'.lkültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör• 
miye mecburdul". Bu sta~ nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi 
için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 
lira aylık veriliı. Yatacak yer parasız olarak çütlikte gösterilir. Stajyer 
talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edildiği takdirde kendi· 
!erine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasır yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne 
suretle olursa ohun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 

veya cezaen çık<trılanladan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
hakkında, verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 

alınır. 

VIII - Enstitüye ginnek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan 
başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nüfus 
tC'zkerelerini, poJis veya belediyeden alacakları hü!nühal kağıdını aşı 

raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 
ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe 
ile ve 6 tane fot.ografla bırlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens. 
titüsü Rektörlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde hangi 
fakülteye kayıt olmak istediklerini bildirmelidir. 

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

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

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

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

cu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edil-
mez. "3705 .. "6167 .• 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Mühendis kısmı makine ve inşaat şubelerine alınacak talebelerin dühut fmtfhıın

Iarı Teşrinievvelin ikinci Pazartesi günü saat Dokuzda Yıldızdaki okul blnuında 
yapılacaktır. (7549) 

ne kadar Adanada Tümen satınalma kom ls;ronuna vermiş olacaklardır. 
(489) (7689) 

* * Aşağıda mikdarları ve teslim yerleri yazılı yulRfiar kapalı zarf ve açık eksiltme 
ile alınacaktır. Şartnameleri görmek ısteyenler Edimede Tümen Satınalma komis
yonunda görebilirler. İsteklilerin belli g\i n ve saatlerde uağıda yazılı ilk teminı-t
larile birlikte Edirnedc Tümen Satınalma komisyonuna müracaatları. Açık E'ksllt
me için belli saatte ve kapalı zarf için belli saatten bir saat evvel teklik melttub-
larını komisyona vermeleri. (482) (7688) 
Teıllm mahalll Mlkdarı ilk teminatı Tutarı ihale glln ve natl ve ıekll 

Süloğlu 

Edirne 
Edime 

Edirne 
Edirne 
Uzunköprü 
Edirne 

Kilo • Lira Ku. Lira Ku. 

162,000 

43,440 
250,000 

250,000 
250,000 

62,640 
123,000 

729 

193 48 
1125 

1125 
1125 

281 92 
553 50 

9720 

2606 40 
15,000 

15,000 
uı.ooo 

3,758 
7,380 

* * 

12-10-939 17 Kapalı 

:o:arf 
11,30 Açık ek. 
15 Kapalı 

.. 
" 

.. 
" 
'I 

zarf 
11 • 
10 • 

l 0,30 Açık ek. 
16 Kapalı 

zarf 

Islahiye ve Maraş .ırarnizonları için 686, 000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksfl+. 
meye konulmuştur, Tahmin bedelı 89,180 lira ilk teminatı 6688 lira 50 kunışhır. 
İhalesi 11-10-939 Çarşamba günü sa:ıt 10 da Adanada Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana As
kert Satınalma komisyonlarında _qörüliir. İstekliler tayin edilen günde ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz 
olduklarına dair vesaikle teklif mektublarını Adanada Askeri Satınalma komis-
yonuna vermeleri. (485) (7691) 

* * Aşağıda mikdarları ve teslim yerleri yazılı kuru otlar 13-10-939 tarihinde kapalı 
zarf ve açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameleri görmek isteyenler her gün Edir
nede Tümen Satınalma komisyonunda görebilirler. İsteklilerin belli gün ye saat
lerde ilk teminatlarile birlikte Edirnede Tümen Satınalma komi~yonuna müracaat
ları. Kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mektuplarını komisyo-
na vermeleri. (484) (7692) 
Teıllm mahalll Mlkdarı Tahmin bedeli ilk teminat ihale 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. Saati Şekli 

Edirne 
Edirne 
Uzunköprü 
Edirne 
Edirne 
Süloğlu 

205.260 
205,260 

45,120 
93.240 
33.240 

118,080 

6157 80 
6157 80 
1353 60 
2797 20 

997 2n 
3542 40 

* * 

461 95 
461 95 
101 52 
209 79 

74 79 
265 68 

17 Kapalı zarf 
11 " .. 
16,30 Eçık eksilt. 
11.30 " .. 

10 " " 
9 .. ,, 

Müteahhit nam ve hesabına 32,ono çift okur kundurası açık ek~iltme suretfle mfi
nakasaya konulmuştur. Beher çiftine talı min edilen fiyatı 445 kuruştur. İhalesi 

12-10-939 Prşembe günü saat 11 dedir. İlk teminııtı 8370 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 712 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madoı>lf'rinde ~öc:t~rilen vesa
ikle ve temlnatlarile birlikte ihale saatin de Ankarada M. M. Vekfıleti Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (483) {7603) 

* * Cnnakkale Müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı yulaflar sııhn 
alınacaktır. İsteklilerin me7.kür tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı \"f'c:alklc 
birlikte Çanakkalede komisyona müracııntları. (480) (7694) 
Garnizonu Kilo Tahmin bedeli ilk teminat fhale gUnU ıekll ve 1&atl 

Ezine 
Geyikli 
Kilitbahir 
Eceabat 

Ezine 

80.000 
72,000 

215,000 
360,000 

763,000 

Lira 

3.800 
3,280 
9,720 

16.200 
3 l,335 

Lira Ku. 

270 
246 
729 

1215 
2575 12 

16.10.939 A. Ek. 
n " 

10 da 
10.30 " 

., K. zarf 11 " 
17 • 

n 

.. 
n 

1'0,30 .. 
11,30 .. 


