
r 
yerıembe f 
., 28 

v 1 
102 Yeni Müıteri Bulmak Sc bl• ""I • 

Dr G et• L! ! ın erı . auon lJ'Or 1a: "':ı 

EYLÜL 
1 9 3 9 

"Her tacir ba kitapta eöıterdifim aıullerl ta.-. B FELEK. 
11ıretiyle bir iki ıene cibi kıaa bir :raman içinde n • 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
rinin adedini bir miıli arttırabilir. Ben bu kitabmı«\ire dokuna 
ba ıanati öfretiJ'orum . ., FiJ'atı 50 kurut. 

~--------------------· tebliğler· 

Ribbenlrop Temasa Başladi~~~ 
~oskovada 
Cereyan Eden 

Müzakereler 
Ya~n: M. Z~keriya SERTEL 

Son zamanlara kadar Avrupn 
işlerine karışmıyan, kendi ka

buğu içitfde mür.ferit yaşıyan Mos
kova, birdenbire dünya siyasetinin 
merkezi oldu. 
Artık Berlin, direktiflerini Mos.. 

HaVas; Saracoğlunun Moskovadaki 
Ikaınetinin, Bu Ziyaret Dolayısiyle, 
Birkaç Gün Uzayacağını Bildiriyor 

kovadan alıyor. İngiltere ve Fransa • 

1 ~er~kla v~ ~~~~a ile M~sk~vanın ne 1 n 9 ·• ı ·• z e re 
soylıyeceğını ogrenmek ıstıyor. 

Bu sebeple bugünlerde Moskovada 

. 

Göre Selter Moskovada 
başlıyan diplomatik faaliyet bütün B lı J _ l • ~ b . J r 

dünyan.ın dikkat.ve alakasını Sovyet Q Kan ar l ~~ay eu~en 
merkezıne çekmış bulunuyor. Orta 

Avrupanın ve Balkanların mukad. A l Mı k ll Baltıkta Meçlıul Bir 
Talıtelbalıir Bir 

Rus Gemisi Batırdı 
deratı şimd~ik. Mosko~adaki müza- manya os ova e 
kereler neticesınde vetjJp.ç-'k karara 
bağlı görünüyor. f. , 

Şimdi Türkiye HaAçiy9 vekw Anlaşmak lstı·yor 
Şükrü Saracoğlu, Bulgaristan Hava 
Nazın, Romanya heyetl;.Noskovada 
bulunuyor. Bu müzakereleri.rı: -Al.
manyaya Orta Avrupa• ve Balkan 
kapılannı tamamen kapaması ihti. 
maline karşı da Alınany3 Hariciye 
Nazın Fon Ribbentrop, dün derhal 
tayvare ile Moskovaya hareket etti. 

Molotof - Saracoğlu Mülakatı Dostane Bir Hava 

içinde Dün de Devam Etti, Ribbentropun 

Seyahati Muhtelif Tefsirlere Yol Açh 

Estonya Hariciye Nazırı, Sovyet Ricalile Yaniden 
Müzakerelere Baıladı, Gizli T ahtelbahirin 

Faaliyetine Kar§ı Yeni Tedbirler Alınacak 
oskovada neler konuşuluyor? Ve 

bu lÜzakerelerden ne çıkabilir? 
Sovyet hükumetinin, Polonyanm 

yarısını işgalden, Rom:ınya hududu. 
ııu Alınan ordularına kapadıktan ve 
Romanyaya karsı bitaraf kalacağını 
a.c::uıu. '-·-·"" DUUl• .... l l Wl ~cu 
liyaseu şudur: 

Alnıanyanm en büyük hedeflerin
den biri de Balkanlar ve Romanya
dır. Balkanlar Almanya.nın hayat sa. 
hası dahilindedir. Almanların R0-
snanyaya girmesi ve Balkanlan al. 
oıası demek, Karadenize ve Boğazla
ra inmesi demektir. Halbuki Sovyet 
!tusya, Alnıanyanın ne Karadenize, 
ne de Boğazlara inmesine taraftar 
değildir, burada Sovyetlerle Ahnan
yanın menfaatleri biribirile çarpı~. 
maktadır. 

Almanyanın Romanya ve Balkan. 
lara inmesine mani olmak için Sov. 
1et Rusyanın yapabileceği iki şey 
Tardır: Ya burasını Almanyadan ev
vel işgal edip bir emri vaki yapmak. 
ft Yahut Karadenizde sahili bulunan 
Balkan devletleri ile bir anlaşma ya
parak bir Karadeniz paktı vücude 
getinnek. 

mamıştır. 

Türkiye büyük elçisi Ali Haydar, 
Saracoğlu §erefine bir ziyafet vermiş 
ve bu ziyafette Molotof ile Mareşal 
Voroşilof ta hazır bulunmuştur. 

Saracoğlunun Moskovada daha bir 
iki gün kalacağı tahmin ediliyor. 

Sovyet Rusya bu ikinci şıkı tercih 
etmi§tir. Daha İngilizler Türkiyeye 
ittifak teklif ettikleri zaman, Sovyet 
Rusya, Hariciye Komiseri Potemkinl 
Ankara, Sofya ve Bükre~ göndere
rek bu devletlere bir Karadeniz 
paktı akdini teklif etmişti. Fakat 50n. Rlbbentrop Moskovada 
radan, İngilizler doğrudan doğruya 
Sovyetlerle müzakereye girdikleri J. 
~in, böyle bir pakt akdine lüzum kal
ınamış ve bu müzakereler intaç edil
ınemiştı. 

.-r ( Sonu Sa. 1 Si. 1 ) 

Bir lngiliz Filosu 
Şimal Denizinde 
Taarruza Uğradı 

Londra, 27 (Huaust) - Bugün A· Ilı nrhblan, kruvazörleri ve bir tay
vam Kamarasında nıebualardan biri yare mhlısı, dün öğleden sonra şi • 
Mister ÇurçUe fU suali sormuftur: mal denizinde ZO Alman tayyaresi · 

"Alman tebliğinde şimal denizin- nin taarruzuna uğramıısa da hiç bir 
de bir harbin vukuundan Alman tay ıemlnıize bir tek isabet olmamıştır. 
yarelerinin bir İngiliz zırhlısını ha- Bir Almaıı. tayyaresi düşürillmüş, 
sara uğrattıklarından bahsedilmek - diter biri liuara uğratılmış ve deni
tedir. Bahriye nazınııın.- ·yoWa bir ze dUşen dijer bir Alman tayyaresi 
diyeceği yok mudur?,i de ele ıeçirilmiı ve mürettebatı esir 

Mister Çurçilt şu ceV abnmıttır, lnıiliz amiraUik dairesi. 
hidisenin Norveç sahillerinden elli 

n~den mil mesafede vuku buldutunu bil -

--~t:. "~· dinnektediır,, ~· Sa: 1, sa: 4) 

Şelıir Celıennem 
Gibi Y Jnan Harabe 
Haline Gelmişti 

·ular Kesildiği için Y an91nlar Söndürülemiyor, 

Veba Tehlikesi Başgöstermiş Bulunuyordu 
Londra, 27 (Huauıi) - Vartova, çok ,erefli bir müdafaadan 

eonra buıün tealim oldu. Bu aabah ,ehirden alman aon haberler 
BerHn, Yeni Sulh Y&Ziyeti tu cümle ile huliaa ediyordu: "Vartova, baftanbqa alev 

aaçan cehennemi bir harabe halindedir.,, 

Bu şerait altında hasara uğnyan 
tahtelbahirin muhafaza altında iken 
kaçmasına imkan olmıyacağı aştkAr. 
dır. Tahtelbahirin Talfüı'de tamir e
dilmiş olması ve fazla olarak ta ge. 
miye benzin ve kaçmak imkim ela 
verilmiş olması ihtimal dahilindedir. 

Lujskain körfezinin iki noktasın.. 
da bugün meçhul tahtelbahirlera ait 
periskoplar görüldüğüne dair Le
ningrattan verilen haber de nuan 
itibara alındığı takdirde Estonya •· 
hilinden pek uzak olmıyan bir m. 
halde gizli bir tahtelbahir üssü mw. 
cut olduğu kanaatine varmak müm
kündür. 

Bu ahval nazan itibara alınacak 
olursa, gizli tahtelbahirlerin fa.ıtye. 
tine karşı Sovyet sularının •maiye. 
tini temin meselesinin bily(lk bir e. 
hemmiyet kesbettiii görölür.,, 

Estonya hariciye nazın Selter. bu
gün tayyare ile saat 18.10 da Molko
vaya ıelmiştir. Kendisine Estonya

(Senu Sa. 8, Stl. 1) 
Teklifi Umuyor Daha sonra öğle üzeri iki taraf a-, 

Berlin, 27 _ Alman umumi ka _ rasında mütareke yapılmış ve müta- .......................... . 
rargahının neşrettiği bir tebliğde, rekeden iki ~at sonra §ehir teslim 
şark cephesindeki muharebeler bi • olmuştur. Hadise hakkında Londra
ter bitmez, Alman milletinin, şerefi- Y~ g~len telgraf, .. seb~pleri gayet sa
ni muhil olmryan herhangi bir ıulh rih bır surette gostenyor: 
teklifini müsait surette kal'fllamaja ''Şehir baıtan baıa harap. 
veyahut harbe devam etmeje hazır Su tNisatının yıkılmuı ytlrin • 
olduğu bildirilmektedir. den ıa yok. J 

Yaralılarla dolu dokuz hastane * bombardıman esnasında berhava ol· 
ısrnıı:seı, 27 (A.A.) - Milıtakbel dlplo- da. 

matlk teşebbüsler hakkında Alman ıaze· Siviller aç ve ıusuı bir haldedir 
teleri tarafından yapılan neşrf7at, burada ve bunlara yardım lmkinı yok. 
tefsir ~t. Siyasi ~l~a mah- ÖIOlerin ıömülememesi yUıün -
fellerin4r da ıazetele"'- atı.rtn ... phirde veba kopması ihtimali 
şimdiki milstenlden su• tlıkllf • var. 
decell 111 sö7Jenmektelll'. A.,.t. 

ahfelı_. ola naate 16d 
JIOd aayı idame için llnm olan 

es1 ihtlm . ._: .. ~~.:.... 
t da tükenmek flsere. 

(Sonu Sa: 1, S• ı> 

SON DAKiKA 

J,;ondra, 27 (Husıısi) - Bu akşam Alman yü,{sek kumanda heyeU 
··rafından neşro1 unan tebliğde, Varşovanın bilikayduşart teslim ol
uğu bild'riyor. Şehrin ve şchtr müd filerinin cu~a günu resmen 
lımi bckJeniyor. 

Tan, makinesindeki bususl tertibat UJ'estnde bu .Otunda ber itin en ton da· 
kfka eelen h bt'rlerl '"'l'N'Plttfr P hf'r nl mııd it ırftn ba tmınn bnıı lr t ,.. tt. 
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Y a~ancı Dii~~ e 

T:A N 

Türk Neşriyatı~. lr;1 ) Jk• AJ 
Yazan:OmerR•=DOCRUL r ı·ansız ar 1 man 
A nkara radyosu birkaç gündür 

ilan ediyor: Anadolu ajansı 

ra.dyo ile arapça, farsça ve Fransızca 
ne neşriyat yapmağa karar vermiş 
''e bunun Jfın hazırlıklara da 
ba:lamışhr. Yakında hazırlıklar ta'
ınamlanacak ve radyomuz, yabancı 
dillerle Türk neşriyatı yapacaktır. 

izmirde İki 
Dikilide Dört 
Zelzele Oldu 

Bu çok isabetli hareketi takdir 
etmek gerektir. Bahusus bu işin tec
rübesi daha evvel yapılmış ve çok i· 
yl neticeler vermiş olduğu için esa~
lı bir hazırlıktan sonra bu işe tekrar 
başlanılması, herhalde daha evvl'l 
alınan neticelerden daha mükemmel 
neticeler alınmasına sebep olacaktır. 

İşaret ettiğimiz tecrübe, evvela 
radyomuzun eskiden yaptığı arapça 
neşriyattır. Bu arapça n~şriyat, bü -
tün Arap aleminde çok iyi karşılan· 
ınış ve o zaman alınan yığın yığan 

mektuplar bu memnuniyeti bütün 
kuvvetiyle tezahür ettirmişti. 

Daha sonra Ebedi Şefin ölümü 
münasebetiy~ on on beş lisanla ya -
pılan ve her yerde çok iyi tesir eden 
neşriyat da en mükemmel neticeyi 
vermişti. 

Onun için Anadolu Ajansının ver
diği karar, çok iyi karşılanacak ve 
muhakkak ki çok iyi tesir bırakacak· 
tır. 

Türkçe, Arapça, Farsça şark dün

yasında konuşulan en bellibaşlı lisan 

lardır. Bu lisanlarla yapılacak neş
riyat, diyebiliriz ki, yüz milyonlara 

varan dinleyici bulur. 

Onun için bu dinleyicilerin umdukla

nnı ve beklediklerini bulmaları neşri 

yatın muvaffakıyeti bakımından çok 

büyük kıymeti haizdir. 

Bize kalırsa, bu muazzam dinle · 
yici kitlesinin beklediği neşriyat her 
şeyden evvel, Türkiyenin hadiseler 
içinde vaziyetini izah eden haberler 
•cı miltalaalarıJıi!-...C;:HnldL ....J.ıuriinlcii 
vasıtalann harıçte en az aksettirdiği, 
fakat biitün şark aleminin çok me -
rak ettiği en mühim nokta budur. 
Türkiye ne yapıyor, ve ne düşünü • 
yor? Suallerine cevap vermek hu 
neşriyatın en birinci esası olmak ge· 
rektir. Fakat bu kadarı da kafi de -
ğildir. Her muhitin, verdiği umumi 
haberler bile geniş bir ölçüde propa
ganda ile doludur. Onun için dünya 
haberlerini tasfiye ederek kısa bir 
umumi bülten vermek de umumi is· 
tifadeye büyük bir ölçüde hizmet e
der. 

Fakat şahsen bu işle meşgul ol • 

duğunı sıradaki tecrübelerim, biitün 

prk dünyasının, bilhassa bizi merak 

ettiğini, bize dair bol bol haber al · 

mak, bizim ne diişiindiiğümüzü öğ -

renmek istediğini anlamıştım. Onun 

i~ bu noktalara en büyük ehemmi
Yetin verilmesi gerektir. 

Yabancı bir takım radyo istas • 
yonlarının arapça ve sair dillerle 
yaptıklan neşriyatta bize nıüteallfü 
bazı meseleleri yalan yalnış bahis 
mevsau ettiklel'i için bu yabancı neş 
rlyatın takibi ve şarklı komşularımı
za hitap eden neşriyatta, bu yanlış • 
lann en milsbet tarzda tashihi de 
son derece müfit olur. 

Yabancı dillerle yapılacak Türk 

neıriyatının bu yabancı dillere bi · 

hakkın bilim olanlara yap)ırılacağı
IEVl'e kadar ıüphe götürmez. 

Anadolu Ajansını bu çok kıy • 

metli tetebbflsünden dolayı tebrik 

l"der ve muvaffakıyetler dileriz. 

lngilterenin Harp 

Bütçesi 2 Milyar 
Londra, 27 (Hususi) - İngiltere 

Maliye Nazırı Sir Jon Simo:.1 bugün 
ilk harp bütçesini meclise takdim et
miştir. Bütçe iki milyar ster!ingliktir 
Maliye nazırı kazanç vergilerini aza. 
mı dereceye vardırmış, viski, bira, 
şarap, tütün, şeker vergilerini yük. 
seltmiş ve harp masraflarının bugün 
1914 e nisbetle çok yüksek olduğunu 
anlatmış, hükumetin vergi tarhet
Jnek ve istikrazlar yapmak suretile 
harp masraflarına karşı geleceğini 
liYlemiştir. 

Şehrini Tehdit Ediyor 
---0-

y eniden Evler Yıkıldı 

Svaybruhun Daimi Ateş Altına ve Sarbrük Çember 
içine Ahndı, Almanlar Şehri Boşaltıyorlar 

Halk Açıktadır 
Izmir, 27 (Tan muhabiri bildiri. 

yor) - Biri dün gece 1.30 da. diğeri 
bu sabah 8 de olmak üzere şehrimiz. 
de iki, dün gece yarısından bugün öğ 

Paris, 27 (Hususi) - Garp cephe-
sinden verilen en son haberlere göre, :· 
Fransız kuvvetleri bir taraftan $ar. i 
brükü, diğer taraftan Sıvaybruhu. 'ı 
nu tehdit etmektedir. Sarbrük en şid 

1

, 
detli topçu ateşine maruz :mlunduğu 
için kami!en tahliye edilmi~tiı.·. Şe

hir kısmen çember içindedir. 

-TEBLİGLER 
Paris, 27 (A.A.) - Sabahleyin saat 1 

9 da verilen (37) numaralı tebliğ: 1 
"Gece, sükunetle geçmiştir. Hatla- • 

rımızın gerisinde Vissemburg mınta
kasında dü<:man topçuları faaliyette 
bulunmuştur." Daha şarkta olan Sıvaybruhun'u 

daimi ateş altındadır. 
Diğer taraftan Alman topçularının 

cephe arkasına mermi aUıklan ha
ber verilmektedir. 

Cephedeki Harekat 
Diğer taraftan Havas ajansı son 

harekat hakkında şu mal\ımatı ver. 
mektedir. • 

"Parisin salahiyettar askeri ma -
hafillerinde bu sabah bildirildiğine 

göre, cephenin heyeti umumiy~si iti
bariyle vaziyetinde dün·ve gece hiç 
bir mahsüs değişiklik olmamıştır. 

Büyük Fransız taarruzunun baş
ladığı hakkında Bale'den gelen ha -
berlere gelince, ayni mahfiller bu 
haberin tamamen hayali olduğunu 

ve son kırk sekiz saat zarfında gerek 
Fransızlar, gerekse Almanlar tara -
fından mevzii dahi olsa hiç bir taar
ruz vaki olmadığını bildiriyorlar. 
Cephenin heyeti umumiyesi üzerin -
de faaliyet mahiyetini muhafaza et
mektedir: Topçu ateşi, musademe, 
devriyelerin küçük bomba atışları. 

Büyük faaliyet emareleri görülen 
yegane nokta bölgenin Hornbıach ilo 
.uc:wı.. - rumts arasındaJcı şarl~ çı -
kıntısıdır. Bu çıkıntı, küçük Horn -
bach ırmağına hakim bulunan olduk
ça dik sırtlarla Alman arazisine doğ
ru ilerlemiş bulunmaktadır. Bir kaç 
gündenberi bu çıkıntı, cephenin di
ğer bir çok noktaları ile birlikte dü~
man tipçusunun hedefini teşkil edi
yor. 

Bu hususta verilen mallımata gö· 
re, şiındiye kadar Fransız hatlarının 
hemen gerisine taciz atıştan yap -
makla iktüa eden düşman topçusu, 
atışını uzatmış ve bu suretle daha 
gerileri hedef tutmuştur. 

Diğer taraftan düşman hatları Ü· 

zerinde cereyan etmekte olan hava 

• Berlin, 27 (A.A.) - Garp cephe-
sinde faaliyet cüzi olmuştur. Düşman 
bütün cephede mevzilerini tahkim et
mektedir. Ferlbourg ve Slı:ımaringen 

üzerinde yapılan hava muharebeleri 
esnasında iki Fransız tayyaresi duşii
rülmüştilr. 

Alman hava kuvvetleri dün şimal 
denizinin ortasında zırhlılar, tayyare 
~emisl, kruvazörler, torpido muhrip
lerinden mürekkep İngiliz deniz kuv
vetlerine hi.icum etmişlerdir. Bir tay
yare gemisi tahrip edilmiş ve bir zırh
lıya birkaç bomba düşerek ağır hasa
ra uğramıştır. Tayyarelerimiz hiçbir 
zayiat vermemiştir. 

Pnris, 27 (A.A.) - 27 Eylıll akşam 
tebliği: 

Bugün, keşif milfrezelerimizin faa
liyeti ile geçmiştir. 

---------·--.. ··--·····-···--· düellolan Fransız kuvvetlerinin le -
hine neticelenmiştir. Fransız hava 
ordusu mahfilleri, düşürülen düş -
man tayyareleri olarak yalnız Fran
sız hatlan üzerine düşenleri göster
mek prensibine sadık kalarak, 25-9 
tarihindeki hava muharebeleri esna
sında üç Alman tayyaresinin düştü -
ifünü bildirmislerdir. Halbuki muh -
temel olarak duşen tayyare .adedi 
bundan çok fazladır. Bir ormanda 
yenj bir tayyare enkazının bulunma
sı üzerine 25-9 tarihinin bilançosu. 
düşürülen düşman tayyaresi adedi, 
üçten dörde çıkarılmak suretiyle dü
zeltilmiştir.,, 

Almanların HaZ1rhğı 
Brükselden gelen haberlere göre, 

Lüksemburgda neşredilen bir emir -
name ile büyük dükalık arazisi üze
rinde bitaraflığa riayet hususunda 
kati hükumler ısdar edilmiştir. Bu 
emirnameye göre ne şekilde olursa 
olsun muharip devletlerden birinin 
lehinde yapılacak hareketler, meselô 
gönüllü kı~aları teşkili, radyo He 

propaganda yapılması menedilmiş -
tir. 

Milli müdafaa nezareti tarafındaıı leye kadar Dikilide de 4 zelzele ol -
bildirildiğine göre dün Lüksemburg'- ;ıuştur. Dikilideki harap evlerden 
un şimalinde Belçika arazisinde. kiı- l!ıeşi daha yıktlmıştır. Diğer kazalar
in Saint • With istasyonunda infilak da da zelzelelerin tek fasılalarla de
eden obüsler Fransız tayyarelerine vam ettiği haber verilmektedir. 
karşı Alman hava bataryaları tara- Çandarlı nahiyesinde rlünkü hare. 
fından atılmış olan ufak obüslerdi.r. ketı neticesinde 63 evin tamamen yı. 
Fransız tayyarelerinin şimdiye ka - kıldığı tesbit edilmiştir. Geçen kanu· 
dar Belçika arazisi üzerinden uçtuk- nusanideki zelzelelerle 93 evi yıkıl
ları tebarüz ettirilmektedir. rnış olan Çandalı nahiyesi halkı ta. 

Alman tayyare bataryaları Bel _ mamen açıkta kalmışlardır. Çadır ih. 
çika - Alman hududu üzerinde uçan tiyacı fazladır. 
düşman tayyaresi üzerine ateş etti- Bugün Bademli köyünde zelzele -
ğinden Vervier civarında Belçika a- nin' yeni tahribatı bildirilmektedir. 
razisine düşen mermilerden bazı ha- Buraya derhal doktor ve Dikili kay
fü hasarlar vukua gelmiştir. makamının riyasetinde bir heyet gon 

Le Peuple gazetesinde Louis Pic- derilmiştir. 
rard, Belçika hududunda kısmen gö- Harap olan Kabakum köyünde bu 
rülen Aachendeki Alman istihkam _ gün yeni ve büyük bir yarık husule 
ları hakkında tafsilat vermektedir, gelmiş, beş metre irtifaa kadar kalın 
Hauset'deki Belçika gümrük daire _ ve siyah bir su sütunu yükselmiştir. 
lerinden Almanların alelacele inşa Su fışkırmakta devam etmekte ve 
ettikleri istihkamlar görülmektedir. geçtiği yerlerde toprak üzerine sarı 

Franıada Leh Ordusu bir renk bırakmaktadır. 
Pariste Lens de Valeneciennesde Enkazın kaldırılmasına yarchmda 

bulunmak üzere Menemenden Dikili. 
teşekkül eden genç Polonyalılar 

ye 100 asker gönderilmiştir. Felaket 
gruplarının ilki bugün garbte kuru · mahallinde tetkikler yapan İzmir me 
lan Polonya talim kampına gitmiştir. buslarından bir kısmı hükumet nez. 

* dinde teşebbüslerde bulunacaklar, Yortshire Poste'nin askeri mu -
harabe haline gelen Dikili kasabasi. 

harriri İngiliz ve Fransız ordularının 
le diğer nahiye merkezleri için, Kır-

bugün Alman ordusuna faik olduğu- şehir felaketinde olduğu gibi, esaslı 
nu kaydederek bilhassa Fransız top- şekilde yardım istiyeceklerdir. 
-:\u:nnun kıymeti üzerinde tavakkuf Dikili feliketzedeleri için istanbuJ. 
ediyor ve bu topçu o kadar müessir-

dan da teberrular başlamıştır. Bu • 
dir ki, Almanlara herhangi bir taar- gün bir kumpanya bin lira gönder· 
ruz hareketlerini inkişaf imkanını 

miştir. 
vermemektedir. diyor. İnegöl, 27 (A.A.) _Bu sabah biri-

Mezkur muharrirce Alman ordu-
si şiddetli ve diğeri hafif iki zelzele 

sunda küçük zabit noksandır. 
oldu. Hasar yoktur. 

Bu gazete, müttefiklerin zaferle- e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

rinden sonra Polonya işi şöyle halle- tinin, Belçikaya muhtaç olduğu buğ 
dilecektir: Almanlar işgalleri altın - dayı vermek yolundaki tekilli Belçi
da bulunan toprakları tahliye ede - ka mahafilinde derin bir hayret u -
ceklerdir. Ruslara gelince, onlar yandırmıştır. Burada mevcut intiba 
kendilerine hemen mücavir kısım - şudur ki, Almanya, İngiliz ve Fran -
larla iktifa edecekler ve Fransa ile sız siyasetine karşı koymak için bita 
İngilterenin garantisi altında Polon- raf memleketlere yaptığı buğday ve 
ya tekrar kurulacaktır. saire iptidai madde vermek teklifi 
Alma~ıların Bir Manevrası Almanyanın kabiliyetini aşmakta • 

Brükseldeki Alman iktısat heye - dır. 

HADiSELERi'N . İÇYOZU 
• Bitler, on beş eylulde, bütün bahri inşaatın derhal dur. 

durulmasını emretmiştir. Bu emir üzerine, harp gemi
lerinin inşaatı bile durmuştur. Şimdi,'bütüa- bu miies
seseler, sadece tahtelbahir yapmakla meşguldür. Jlit
lerin verdiği bu emrin tatbikına ise, Göring memurdur. 
Bitler, tersanelerin, 1 mart 940 tarihinden itibaren, 
ayda (100) tahtelbahir çıkarabilecek hale sokulmasını 
istemişttr. 

Fakat, Göbt>lsin kanaatine göre, Almanyanın umumi 
bir tahtelbahir harbine karar vermesi, Amerikayı da 
demokrat cepheye kazandıracaktır. Bu yüzden çıkan 
ihtilaf, Göbelsle Bitlerin arasını biraz daha gerglnleş. 
tirmiştir. Bu itibarla, Göbelsin de, Varşova yakınla
nndaki karargahında öldürtülen General '"t"Tiç,, ip 
akıbetine uğratılması muhtemel görülmektedir. 

* Almanya, Romanyanın Polonyadan kaçanları 
kabul etmuini, ve onların Romanyadan 11eçme
lerine müsaade etme.ini protato etmiftir. Fakat 
Rumen hükumeti, bu protutoya cevap verme
miftir. Almanya, Calineacu'yu öldürtmekle, Na
zizme RomanyaJa rahat bir nelu aldırabilece#i
ni ummuıtu. Fakat bu tehJülin, Rumenleri ürküt
memesi, bilôlıis, Nazizm ve Fa,izme büsbütün 
düıman etmui, Almanlan mltatu hayale ufrat
m.,hr. Alman plônlannın bu seferki heaapta Ja 
yandmaaı, Nazi fellerini fOf1rlm1fhr. 

* Polonyada, Sovyetlerle Almanlar arasnda, bir tampon 
devleti kurulmasına muarız davranan Almanlardır. Al
lanlar, Polonynda, bir müstemleke idaresi kurmakta, 
ve Lehlifere birer köle muamelesi yapmaktadırlar. 
Kullandıkları yegane silah cebirdir. Halbuki, Sovyet
ler, halkı içinden fethetme siyasetini gütmektedirler. 

• 

Ellerine geçirdikleri yerlerde, komünizm metodlanm 
bir an evvel tatbika çalışmaktadırlar. Moskova radyo. 
su, hergün, her gece Lehlilere hitaben, çok tatlı bir li
san kullanmakta, ve onlara, topraklanna girişlerinin 
sebeplerini anlatmaktadır. Bu yiizden, Alman işgali al • 
tında bulunan sahalarda tazyik gören Lehliler. Sov
yetlerin jşgali altında bulunan memleketlere kaçmakta. 
dırlar. Ve Lehistanda hergün, Almanya aleyhinde, ve 
Sovyetler lehinde bir haleti ruhiye inkişaf etmektedir. 
Bu vaziyeti gören Almanlar, ara yerde kurulacak bir 
1ampon devletinin Sovyetler tarafını şiddetle iltizam 
etmesinden ve onlara tamamen tabi olmasından endi
şelenmektedir. Üstelik de, bu "tampon,, devlet. yıkı
lan Leh istiklalinin mutlaka neşvünema bulacak kökü 
olacaf1 f'~. Almanya ona her zaman bir tehlike saya
caktır. Bu hesaplan yaptıklan içindir ki. Almanlar, bu 
devletin kurulmasına şiddetle muhaliftirler. 
Fakat, buna mukabil, Sovyetlerle hemhudut olmak da 
işlerine gelmiyor: Bu sıkı t,...ası da, ''Nazi,, ideolojisi. 
ni kökünden sarsacak bir tehlike farzediyorlar. Bu yüz
den, Polonya isini, Almanyayı tatmin edecek şekilde 
neticelendirmek güçl~ektedir. Bu sefer, Ribben
trop'un, Sovyetlere, iki memleket arannda, gayri mes
kun bir koridor bırakılmasını teklif edeceii umulu.. 
yor: Bu esas teklifin. teferrUatını te,kll eden maddeler
le tabiilişetrildiği söyleniyor. Sovyetler de, bu teklifi 
muvafık ıördilkleri takdirde, ortaya (ıkacak olan müş
terek karar, - şimdiye kadar benzerinin duyulmamış 

olması bakımından • yeni bir ıilrprü teşkil edecektir. 

* Sovyetler, Lehi.tanJaki köylülere bedava radyo 
makineleri Jafıtmaktatlırlar. T esi.atı Ja Sovyet
ler taTalından meec.'Clllfln yapılan bu radyolar, Po
lonyaldann, lr.a tılıfGm Moskova nefriyatını din· 

leyebilmeleri için Jafr.hlm1fhr. 

Harp Tebliğleri 

H arbin en ziyade sinire dokun 
avarrzmdan biri de tebliğleri 

nin manasızlığı.dır. 
HattA geçen Büyük Harpte cep. 

helerdeki nahoş hadiseleri sustur 
mak için: ''Garp cephesinde tebeddül 
yoktur" 

Şeklinde icat edilmiş olan tehi" 
kılişesini Alman muharriri RömJr 
bu isimdeki meşhur eserine unva~ 

yapmıştı. Bu defa da tebliğlerde• 

mana çıkarılamamak zaruretleri dol 
mağa başlaıtı. Garp cephesine nazı 
ran daha geveze gözüken Lehistan 
cephesi harp tebliğlerinin ise, maale
sef biiyük nisbette yalan ve müba • 
lağa ile dolu olduğu bundan iki haf. 
ta evvel düştüğü söylenen kahraman 
Varşovanın hala mukavemet etmek 
te olması ile anlaşıldı. 

Dostlarımdan birisi bana son 
Fransız tebliğlerinden ve İngilizlerin 
batırdıklannı iddia ettikleri tahtel • 
bahirlerle düşürdükleri tay,.arelft 
hakkında sarih malfunat vermemele• 
rinden şikayet etti. 

Bu dostumun şekvalarını haklı bul· 
mamak kabil değildir. Eğer ha111 
tebliği muharebenin gidişatım izaJa 
için veriliyorsa, bundan mana 
ması ilk şarttır. Yoksa: "Mevzileri "' 
mizi ıslah ettik" 

"Düşman • topçusunun 

müşahede edilmiştir,, 

"Cephelerde istikşaf 

olmuştur.,, 

Şeklindeki ifadelerle 
şıya gelmiş milyonlarca 
dünyalarca silahın ne halde oldukla
rını anlamak kabil değildir. Ben de 
bu dostumun mülahazasiyle muther 
iken elime geçen bir Fransız mecmu
asında bir askeri makale okudum. 
Bu makalede şimdiki tebliğlerin ne. 
den bu derece muhtasar ve hatta ma· 
nasız olduğu izah ediliyordu. 

Muharririn rivayetine nazaran 
geçen Büyük Harpte Alman topÇUIU 
Fransız mevzilerini bombardıman e 
diyormuş. Fakat topa verdikleri za
viye ve mermilere verdikleri patla 
ma ayan yanlış olduğu için şarap 
neller çok yüksekte patlıyor ve Fran 
sız mevzilerine zarar vermiyormq 
Bu noktayı mevzideki kıtaata habe 
vermek için umumi karargah bir ir 
tibat zabiti göndermiş. Ketum ol 
duğunda şüphe olmıyan bu zabit, Al 
manların bu hatasını Fransız mevzile 
rlne haber verdiğinin ertesi gtbıö 

Almanlar endahtın yanlışlığını ha 
her almış ve hatalarını tashih ede 
rek Fransız :mevzilerini müessir 111 • 

rette bombardımana başlamışlar. 

Muharririn iddiasına göre bir ldl
çük .gevezelik, harp ıııemleketlerla • 
de her tarafta mevcut farzolunan ea. 
suslar tarafından işitilebilir. Onun i 
çin son harp tebliğlerinde de dilınu 
nın bir şey sezmemesi için teblifle" 
de böyle sükilta bedel kısa ve man8 

sız ifadelere tesadüf edilmekte im~ 
Ne diyelim! Harp, tebliğlerine klİlllar 
anlaşılması güç bir muamma oldu. 

* - Karilerimizden Yozgatlı (.~un 
Saraç) a: 

Mektubunuzu aldım. Doğrulup 

sevmeniz müliytmetten, ikna ve 
nandırmak hasletlerinden sizi uzak

laştırmamalıdır. Htirmetlerimle. 

B.P 

Nazi Şeflerinin 

Hariçteki Paralan 
Paris, 27 (Hususi) - Geçenlerde 

nazi liderlerinin paralarını Alman 
ya haricindeki bankalara yatırdıklıa
nnı yazan Amerikalı gazeteci Ni. 
kerboker, bu gtin Parla Soir gazete. 
sinde Göbelsin iddialapna mufassıl 
cevap vermektedir. 

Amerikalı gazeteci, gCIJen yazısını 

yazdıktan sonra yola çıktığı için ce

vabı biraz gecikmiştir. Amerikalı ga

zeteci iddiası üzerinde ısrar etmekte 

ve nazist liderlerin hangi adamlarım 

kullanarak, paralarını hangi banka. 
lara yatırdıklarını anlatmaktadır. 

Bu bankalar cenubi Amerika, Lük. 

semburg, Japonya, Hollanda ve h
vieredir. 
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' FRA.NSAN.IN iÇYOZU 
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Paristen 130,000 
Çocuk Çıkarıldı 

P ARİSTEN ihtiyaten, hava 
hücumlarma uğrıyamıyacak 

mahallere, uzaklaştırılan çocukların 

sayısı yüz otuz bini bulmuştur. Ar
tık Faris sokaklarında, çocuk araba. 
lan göze çarpmadığı için, Fransızlar, 
bu şehri, çiçekleri yolunmu~ bir bah. 
ıçeye benzetmektedirler. 
~: -le • 

ALINA...~ fedakarane tedbirler
le, kadrosu azami miktarda 

genişletilen Paris itfaiyesi, şu anda, 
kopacak olan tam bin büyük yangını 
ayni zamanda söndürebilecek vaziye
te gelmiştir. Yapılan büyük tecrü
belerin bu kanaati uyandırması, 
Fransızların yüreklerini dolduran 
emniyeti arttırmıştır. 
İmdadı sıhhi teşkilatı da yeniden 

900 milyon frank sarfile, her ihtiyacı 
karşılıyabilecek hale sokulmuştur. ... 

F R AN S I Z gazetelerinde, 
günün en enteresan münaka. 

şası, radyolara ve tiyatrolara müte. 
alliktir. Bazı gazeteler: 
"- Askerlerimiz cephelerde kan 

dökerken, biz, cephe gerisinde racL 
yo çalıp, tiyatro seyredip dans ede
meyiz. Bu müesseseler kapatılmalı

dırlar . .!ı'.Radyo da, hafif dans müzi. 
ğini kesmelidir!,, diyorlar. 

Bu fikre muhalif olanlar ise: 

"- Cephe gerisinde neşe, bir mil. 

letin maneviyatının üstünlüğünü 

gösterir. Bilakis, neşemizin artması, 

kudretimizin artması demektir. 

Radyo neşriyatına gelince, dans 

havalarının çalınmasını istiyenler, 

bizzat cephelerde bulunan askerleri. 

mizdir. Zaten, müzik dinlenmek, eğ

lenmek demek değildir. İnsan, mu

sikiyi, kendi ıstırabını en munis be. 

lagatle ifade eden bir arkadaşı din. 

ler gibi dinler: Ve hepimizin bu ve. 

!akar arkadaşın müessir tesellisine 

ihtiyacımız var: Mutlaka sukutu ter

cih edenler varsa, onlar düW,neyi çe

virip, radyoyu susturabilirler!,, 

Barlar, tiyatrolar, gazinolar kapa

tılmadığına göre, münakaşayı bu i. 

kinci iddianın sahipleri kazanmak. 
tadırlar! 

F RANSADA, gaz maskesi al. 
mamış vatandaş hemen he

men kalmamış gibidir. Bugün, orada 
herkes, sokağa, maskesini boynuna 
asarak çıkmaktadır. Şıklığı sevenler, 
ve bilhassa kadınlar, gaz maskeleri-
\in kaba manzaralarile zarafetlerine 

Ualel verdiğini hesaplamışlar ve bu 
c.askelere marokenden, sık birer 

rt lhfaza yaptırmışlardır. 
u ... 

naF RANSIZ gazeteleri ve mec. 
muaları, bir hava hüc\.lmu 

ku bulduğu takdirde, halkın ne 
apması lazım geldiğini anlatan ya. 
ılarla doludur. Bunlar arasında, bir 

L---

hücum esnasında, sinemada, tıyat

roda, tramvayda, hatta yüz numara
da bulunacak olanlara bile, yapma· 
ları lazım gelen hareketi bildiren tav 
siyeler var. Bundan da anlaşılmak. 
tadır ki, Fransa, hava hücumlarına 
karşı tedbir almakta, İngiltere ile 
adeta yarış etmektedir. 

* F RANSADA, harbi.-ı ilamndan. 
beri, izdivaçlar artmıştır. 

Kocaları cephelerde bulunan ka. 
dınlara hükumetin yardım edece~'İni 
düşünen Fransız kızları, hemen bi
rer kocaya bağlanmaktadırlar. Be
kar ve kimsesiz erkekler de, arkala. 
rında, kendilerini düşünecek, hatta 
kendilerine öteberi gönderecek birer 
yakın arkadaş bırakmak emelıle, 
kendilerine uzanan ellere ~arılmak
tadırlar. Evlenenlerin çoğalışının 
sebebi budur. 

SPOR: 

Güreşçiler Gidiyorlar 
30 eylıilde Ankarada yapılacak o

lan Türkiye birinciliklerine iştirak 

edecek güreşçiler bugün hareket e
deceklerdir. Kafileyi antrenör Saim 
götürmektedir. Kafile ile 56 kiloda 
Ahmet, 61 de Halil, 66 da Servet, 72 
de Faik, 79 da Ali Ahmet, 87 de Bü
yük Mustafa, ağırda Çoban, hakem 
olarak İsmail Hakkı Vefa gitmekte
dir. 

Atletler yann gidecekler 
Onuncu Balkan oyunlarına işti -

rak edecek atletlerimiz yarın İstan -
buldaıı hareket edecektir. Kafileye 
Federasyon başkanı Adnan riyaset 
edecek Naili de beraber gidecektir. 

İstişare heyetinden Burhan Fe -
lek Balkan oyunlarının müessisi ol
mak dolayısıyle delege olarak davet 
edildiğinden Atinaya gidecektir. 

Lig maçları 
ünümüzdeki hafta Fenerbahçe, 

Taksim, Beşiktaş, Süleymaniye stat
larında lig maçlarına başlanacaktır. 

Haftanın en mühim karşılaşması Fe
nerbahçe stadında Fenerbahçe - Ga
latasaray arasında olacaktır. Bu 
mühim maçı hakem komitesinin in -
tihabı ile Şazi Tezcan idare edecek
tir. --- --~ --O-·-

imtihanla Zabıt KSıtibi 
ve Mübaıir Ahnacak 

İst. C. Müddeiumumiliğinden: 
İst. m•,hkemeleri ve devairforinde açık 

bulunan on lira asli maaşlı zabıt !~atinHk
lerile, altı lira maaşlı piyade ve (40) linı 

ücret ve beş lira yem bedeli muh2s~;esatlı 
mübaşirllklere Memurin Kam;nunun 4 cü 
maddesinde yazılı şartları haiz ve da1~tilo 

makinesi ile yazı yazmasını bilenll'r a.•a
sında imtihanla müc.asinleri alınac.,~ı"'.d8n 
isteklilerin bu maddede yazılı bel~el~ri ha
milen bir dilekçe ile Evıaı :)39 nihayetine 
kadar Adliye Encümenine müracaatlarının 
ve mübaşirlik için 3 Birinciteşrin 039 rünü 
saat on buçukta ve zabıt katipl'~i için ay
ni gün saat 15 de imtihan ·1ap1laca.ktır. 

Aksi halde bu m ese 1 enin b a ş k a 
şekilde hüsnü n e t i c eye iktiran edece. 
ğlne kanaat edemediğim için mevkii ıztırarda kala. 
rak istifa etmekliğim lazım gelirse d'e böjle bir .za
manda zimami idareyi boş bırakan.k memlekette 
anarşi tevlidine sebep olmaktan korktuğum cihetle 
azlim veya tebdilim hakkındaki irad<?i devletlerine 
intizar tarikini tercih ve ihtiyar edec~ğim. Bendeniz. 
den daha ivi bir surette bu vilayeti ve btı müh.im 

işin Şakası: 

Nükte Yarışı 

TAN 

Yağmur, Kar 
Dolu ve Fırtına 

Trabzon, 27 (A.A.) - Dün akşam 
Yazan: Naci SADULLAH sağnak halinde şiddetli yağmurlar 

B irkaç gün evvel, bugünkü harplen~e yağmış ve bu arada ceviz cesametin
"niıkte,, nln bile silah yerine kulh- de dolu düşmüşse de çok devam et. 

mldığını, ve bomba gibi savurulduğu"lu ! memiş ve şehirde hasar yapmamıştır. 
yazmıştım. Şu anda, Fransız rnatbuatı1e, Karadenizde fırtına devam ediyor. 
~ı~an matbuatı :rasında, şiddetli bi,. Vapurlar barınmak için Pulatnaya 
nukte,, muharebesı başlamış bulunuyor. gitmişlerdir. 

Çok zengin bir ltigate sahip buhman Fran- . ~ . 
sızların, mizah sanatindeki yüksek isticfat Artvın, 27 (A.A.) - Yagan şıddet-
ve kabiliyetlerini isbat eden esl'rler, 'nU· li yağmurdan husule gelen sel Borç
azzam kütüpühanelere sığmıyarak kadar kanın yanındaki İçkale köprüsünü izi 
boldur. Halbuki, dımağları ve lisanbn, dahi belli olmıyacak şekilde yıkmış 
- bu bakımdan - ayni derecede zengin ol- ve Hopa • Borçka yolu üzerinde mo-
mıyan Almanlar, nükte icadında ayni de- .. .. . .. · ' 
recede mahir değildirler: Bu itibarla blş- torlu vesaıt munakalcsı aurmuştur. 
lan11ş bulunan bu "nükte,, harbinde. 'zaferi Bu köprü bir ay evvel büyük bir sel 
Fransızların kazanacaklanru muhakkıı'c yüzünden sakatlanmış ve tamir e
sayabiliriz: Mesela, Fransız mizahç,ları, dilmişiti. 
Fransız karikatüristleri, Alman Hava Na- Kayseri, 27 (A.A.) - Zirvesi bü
z~.rı M.1'..~eşal Göringi; şu meşhur nutkunu tün mevsim kapalı olan Erciyşin sırt. 
soyledıgıne pişman ettiler: Fransız gazde-
leri daha hAl.. tk 'lh t . _. .. , larını kucaklıyan yamaçlara bı1 yı-• " "• o nu -un ı am e tıgı nur:- .. .. .. . 
lelerle dolu. Göring 0 nutkuı.da: lın karı duşmuşı ur. Ercıyeste kış spor 
"- Kumaş bulamazsak ne çıkar? Ma- ları yapılabilmek için, vali, bölge baş-

yoyla gezeriz!" diyordu. kanı sıfatile tertibat almaktadır. 
Bu cümleyi diline dolayan bir Fran:;ı"! 

muharriri: 
"- Şimdi, diyor, İngili7. diplomafümnın 

ne kadar ileri görüşlü oldukları daha '.yi 
anlaşılıyor: Tevekkeli değil, Chamberlair. 
ikide birde, oltalarına sivri ii?neler takıp 
a\'a çıkmıyor!" ... 

Ben, almanca bilmedij:(im 1çın . onlar•r. 
bu nüktelere yııptıkları karşılıkları tak;p 
edemiyorum. Fakat, almıınca bilen dostla
rımdan dinlediğim fıkralardan anlıyorum 
ki, bu nükte muharebesinin neticesi ha1<
kında biraz evvel yaptığım tahmin pek i
snbettiz değildir. Muhakkak olan nokta, 
gittikçe kızışan bu zeka muhareb;,,<;inin, 
"nükte., edebiyatını hayli besliyeceğidir. 
Eğer sırası gelmişken önümdeki Fran<;ız 
gazetelerinde gözüme ilişen ta7.e ni.ikt<'
lerden bazılarını buraya geçir!rsem, bıı 
basit sezişimi yanlış bulmıyacaksınız -;a
nırım. Mesela, bir Alman erkeği kahve 
telvelerinden istikbali okuduğunu iddi1 e
den yaşlı bir Alman kadınına çıkışıyor, ve: 
"- Senin falın da, Führerin sözleri ,ıtibi! 

diyor ... Ne söylersen aksi çıkıyor. Mesela, 
geçen sefer kahveme bakmış ve: "1939 sf'
nesinde harp olmıyacak!" demiştin. 

lhtiyar kadın, tek dişini gösterip gü1e
rek, bu ithama şu cevabı veriyor: 
"- Ne yapalım? Erzatz kahvenin falı 

o kadar olur!" 

* Diğer bir karikatürde, nutuk söyliyen 
Hitleri görüyoruz. Kitler, nutkunu. müthi~ 
bir uçurumun ken~rında söylüyor ve: 
"- E~er, rliynr, bon ölü..racrn, ~Grl...,.,,c

Mareşal Göring geçecek!" 
Bu sözleri dinleyip Hitlerin bulundu~u 

tehlikeli "yer., e bakan Göring: 
"- Eyvah ... diyor... Guya en çok sev

diği insan bendim!" 

* ARADA NE FARK VAR? 
Vaktile, Troçki, Sovyetlere: 

Memleket gençliği arasınd'l büyük 
rağbet görecek olan kış sporu muhi
timizde alaka ve memnuniyet uyan
dırmıştır. 

--- ---<>-
Oç ltalyan Misyonerinin 

Propaganda SeyahaH 
Semplon ekspresi dün de bir saat 

rötarla gelmiştir. Bunun sebebi tre

nin Filibe istasyonundan hareketi es

nasında Paristen bağlanan vagonlar. 

dan birinin bir tekerleğinin yerinden 

fırJamasıdır. Bu bozuk vagondaki 

yolcu ve eşyalar başka bir vagona 

nakledilmiş ve tren bir 

yoluna devam etmiştir. 

saat sonra 

Dün gelen yolcular arasında, uzun 

bir propaganda seyahatine çıkan üç 

İtalyan misyoneri de bulunmakta i

di. Bunlar İstanbuldan transit olarak 

geçerek şark memleketlerine gitmek

tedirler. Misyonerler burada hiç kim 

se ile temas etmemişler, doğruc:ı 

Haydarpaşaya giderek yollarına de. 
vam etmişlerdir. 

Paristen ve Londrad'in gelen .diğer 
yolcuların anlattıklarına göre, bu iki 
mc:uıle.K.l:~Lt: ıı:uu ı.ıır sıunıne~ uuKum 

Barolar Haysi~\ 

Divanının İçtim"' 
-~ -o.Ü''f. t\t\t' 

Ankara, 27 (A.A.) - Avı,,,,l: ~c\, 't ~· ARA RADYOSU 
kanununun 110 uncu marldesı ~ -s,\f>.C\ 't~ye Radyodifüzyon Postalan 
hince temyiz mahkemesi b~ ırkiyc Rad:rosu Ank:tra Radyosu 
reisinin başkanlığında biri temyıt, Dalga Uzunluğu 
ikinci reislerinden ve Hdsi temyiz hft- 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

kimlerinden üç zat ıle biitiin barolar T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 K;v. 
tarafından gösterilmiş olan 12 nam- T A. P 31 .70 m <145R Kr" 2n r<w. 

zet arasında adliye vek~li tarafından Perşembe, 28. 9. 1939 
seçilen Ankara barosundan İbrahim 
Rauf, İstanbul belediye hukuk işleri 
müdürü Hasan Ferit, İzmir barosun
dan ve maliye hukuk mÜ!':avirlerin
den Süleyman Faikten mürekkep 
haysiyet divanı dün ilk içtimaını yap 
mıs ve barolar tarafından verilen di
siplin cezalarile avukatlarm ücret \·e 
mecburi sigorta esaslarını tesbit et· 
miştir. 

---0>----

Maarif Velu:iletinin 
Bir Tebliği 

Ankara, 27 (A.A.) - Maarif Ve
kaletinden tebliğ olunmuştur. 
Yabancı memleketlerde tahsillerL 

ne devam etmekte iken Avrupadaki 
vaziyeti hazıra dolayısile yurda dön
müş bulunan talebenin durumlarını 
tesbit etmek üzere. İstanbul ·üniver
sitesinde müteşekkil tal<?be komisyo
nuna bizzat veya tahri.ren müracaat 
etmeleri lazımdır . 

Urfa Mebusu 
Ali Sa ip Öldü 

Adana, 27 (A.A.) - Urfa mebusu 
Ali Saip Ursavaş, dün gece vefat et
miş ve cenazesi bugün öğleden evvel 
merasimle kaldırılmıştır. 

Bir Muallim Öldü 
ıstanbul öğretmenleri yardım ce

miyetinden: Emirgan orta okul öğret 
menlerinden M. Nuri Tümbeyi m:rn. 
Jesef aramızdan ebediyen kaybettik. 
Kederli ailesine ve sayın arkadaşlara 
taziyetlerimizi sunarız. 

Bursada Bir Matbuat 
Davası 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Tilrk miiziği. Okuyan: Mefharet 
Sağnak. Çalanlar: Cevdet Kozan, Cevriet 
Çağla. Refik Fcrsan. 1 - Bayati peşr~d. 
2 - Lemi· Uşşak şarkı (Ruhunda buldum 
vecdi visali), 3 - Lemi: Uşşak şarkı (Ne
ler çektim neler), 4 - Lemi· Uşşak şarkı 
(Seni arzu eder didelerim). 5 - Bedı iye 
Hoşgör: Muhayyer şarkı (Bahara bak gö
ııtil gibi), 6 - Muhayyer şarkı (Adına 

and içelim), 13.(\1 Mrrı leket saat ayan, 
ajRns ve meteorolc ii hnberleri. 13.15-14.00 
Miizik (Karışık r• ogram - Pl.). 

19.00 Program ve memleket saat ayan, 
19.05 Müzik (Hafif "cnfonik plAklar), 19.30 
Türk miiztği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuş
ma (Ziraat), 2n.:rn Memleket saat ayarı, 

njnns ve meteoroloji habrrleri, 20 50 Türk 
milziği. Okuyanlar: Semahat Özden~es, 
~ııni HoŞ11es. Çalanl:u: Fahire Fersan, Re
fik Fer'<an, Cevdet Kozan. 1 - Refik F'er
"fln: Rare şarkı (Yaktı cihanı ateşin), 2 -
Dt>de: Mahur şarkı (Sıma layık mı), 3 -
Arif ağı: Mahur sarkı (Aldı aklım bir 
gonca leb), 4 - Osman Nihat: Hicazkll:r 
şarkı (Ellere uzaktan bak), 5 - HicazkAr 
sıız semai"i. 6 - Udi Esref: Suzinak ~ar
kı (Günden _güne efzun oluyor), 7 - I.5.
tif ağa: Suzinaı- "arkı (Benim yarem gibi 
yare}. 8 - Refııc Fernn: Tanbur taksimi, 
9 - Ye.ı;ııri As.. : ~!havent şarkı (Yaz 
geldi cicim eğlenelim), 10 - F<1ize: Niha
vent şarkı (Kız sen geldin Çerkeşten), 

21.30 Konuşma, 21.4:1 Miizlk (Operet se
leksyonları - Pl.). 22.00 Müzik (KUçük 
orkestra) Şef: Necip Aşkın. 1.- Joh. Stra .... 
uss: Süratlesme (Vtls), 2 - Villi Lau
tenschlager: PrimaYera (Arjantin serena• 
dı), 3 - Frederiksen: Halk meydanı ba
lesi, 4 - Carı Robreht: Tezat (Potpuri), 
5 - Brahms: Mac-n dnnsı, No. 5-6, G -
Armandola: Vcnedikte mehtap, 7 - Joh. 
Strauss: Bu mığmeler seni sarsın, ey diln
ya ! 23.00 Son aj<1ns haberler!. ziraat, es· 
ham - tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(Fiyat), 23.20 Müzik (Cazband - Pl.), 
23.fi5 - 24.00 Yarınki program. 

Müessif Bir irtihal 
Uzun Hafız Zadelerden merhum Esat 

Bursa, (TAN) - Burada çıkan 

"Açık Ses,, gazetesinde Sümer im. 
Beyin oğlu, Maarif l\fatbaası satış 1şlerl 

zasile ve "Dayak eşeğe, dayak at- şefi Saban o'rtaçd:ığın kayınbir:ıderi Be-
m!llr fo Q~altçiye-,y<ıkısır .. Se!Jevha~ı --"''·· U - • • • • • 

altında intişar eden yazı, Cumhurı- ortaçdağın ağabeyisk_ ve Arife ('.(ı 1 'nln U-
yet müddeiumumiliğince, yazı ile raderi Sall\hattin Ortaçdai'\' verat etrr.işt'r, 

zabıtaya hakaret mahiyetinde görül- Cennzesi bugün Beyoğlu Belediye H:ı .ta-
nesinden saat on birde kaldırıl::ır< k ~ğle 

müş ve gazete sahibi Hakkı Soykan namazı Fııtih camilnde kılındıktan sonra 
mahkemeye verilmiştir. Edirnekapıda aile makbereslne defnedile

cektir. 
ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı Dram Kısmında Bir Tayin "- Siz, demişti, hepiniz kırmızı turra 
benzersiniz: Ortanızdan kesilince, içirıi:.: 
"beyaz,, çıkar! .. " 

sürmektedir. Bütün eğlence mahal
leri harpten evvelki saatlerine kadar 
açık bulunmaktadır. Geceleri cadde
lerdeki elektriklerin sönrlürülmesı ile 
4 yaşındaki çocuklara kadar her ke. 
sin elinde bir gaz maskesi bulunma
sı ve yer yer asker sevkiyatı olması 
bu memleketlerin harp halinde bu
lunduklarına delalet etmektedir. Her 30-9-939 cumartesi akşamından iti -
kes işine gücüne devam etmekte ve 1 haren temsillere başlıyor 

Cerrahpaşa Hastanesinin bu sene k:ıd

rosunda yeniden ihdas edilmiş olan cildi
ye mütehassıslığına Zt.ihrevl Hııstalııdar 

Galata Dispanseri Muayene M:iteha!!lSl 
Dr. Cevad Sargın tayin olunmu:tur. 

Sovyetler, Polonyaya yürüdükleri ıara

da, bütün dünyanın ithamına uğradılar. 

Herkes; onları, ana prcnsiplerinr. iha1'et 
etmiş saydı. Kızılordunun hareketi, bir is
tila şeklinde tefsir edildi. Ve Stalinistlerin 
toprak davası gütmeye başladıldarı umul
du. Onları itham edenler: 
"- Kızıl emperyalistler!" tfıbirini kt1l

landılar. 

Halbuki, Sovyetler, Polonyaya :sfla 
hırsile girmediklerini iddia ett:ıer. Net:
cede, bu iddiayı isbata da' muva!fok olrlu
lar. Şimdj, "mizahi,. bir Sovyct mec~u!.lsı, 
bu vaziyeti anlattıktan sonra, "Troçkl,. ye 
de cevap veriyor, ve: 
"- Biz, diyor, karpuza benzeriz: Orta

mızdan kesilince, içimiz kırmızı çıkar!'" 

Halbuki, Cermen tanklıırile ortalarındı.n 
kesilen biçare Polonyalıların içleri de 
"kırmızı,, çıkmıştır. Yalnız, Sovyetlcrle 
onların aralarında ufacık bir fark var: 

harbin muhakkak müttefikler lehin- ROMEO - JÜLYET 
de neticelenece.iiine inanmış bulun- İstiklal caddesinde komedi kısmında 
maktadır. İKİ KERE İKİ , 

BU AKŞAM 

i P E K 
SiNEMASINDA 

KAÇAK 

eşi veya Benzeri Asla 
Seyredenleri Heyecan 

Fransızca Sözlü ve 

Görülmemiı Bir Şaheser 

ve Maceralar Saracak 

Bütün Renkli Bir Film 

KORSANLAR 
TOM SAWER'in MÜTHİŞ MACERALARI 

Filme ilave olarak: FOKS JURNAL'ın en son Dünya ve Muharebe Havadisleri. 
Sovyetler "kan kırmızı", ötekil~rin :se 
"kanı kırmızı"! " 

TEFRiKA No. 32 

, 

lahatı ;dare ve tedvir edecek mutemet bir vali 
mas d" . t .. 
bulup hemer. izam buyurursanız k~n ısı~-:? emennıı 
muvaffakıyet etmek vazifei vicdanıyemdır efendım. 

korkmaz gibi davranmak - zemin ve zaman itibari. 
le - müessir olacaktı. 

böyle düşünüyordum. Ayni zamanda gizli ve müp
hem bir ümidin heyecanını da taşımaktan geri kala. 
mıyortlum. Bu ümit, Mustafa Kemal Paşanın yakın 

arkadaşlarile görüştükten sonra Sıvasta kongre aç
maktan vazgeçeceğine aitti. Fakat saatler geçtiği 
halde bu ümide uygun bir işar vaki olmadığı gibi Is
tanbuldan da cevap gelmiyordu. Benim de endişe

lerim çoğalıyordu. 

el.ederiz. Yalnız düşüncelerimizin • hamiyet ve mu
habbeti vataniye ile maruf - zatı devletlerine arzını 
bir vecibei milliye tanıdık: Şarki vilayetlerimizin 
kongre aıcdi teşebbüsatının da ilk adımda itilaf dev· 
1.etlerinin mucibi endişesi olduğu, bu vilayetlerin 
eczayı vatandan ayrılarak istiklal daiyesinde bulun
duğuna varıncıya kadar eracif neşrile akamete mah
kumiyete çalışıldığı, maalesef hükumetimizin de ec· 
nebi aleti olmaktan haya eylemediği malumu dev
letleridir. Fakat milletin azim ve iradesi kongrenin 
akdini müyesser kıldığından beyannamenin neşrini 
müteakıp düveli itilafiye. ve milletin istiklal ve mev
cudiyetini kurtarmak emeli ile toplandığı, hiç bir 
tecavüz fikri beslemediğini görerek Ingilizler ayrıca 
izharı memnuniyet eylediler. Hatta bu bapta tafsil5.t 
ve malumat vermek üzere Erzurum mümessili kay. 
makamRoleson Londraya hareket eyledi ve yazdığı 
mektupta aynen şu suretle idarei kelam eyledi: "Bi. 
lahare tekrar gelmekliğim mümkündür. Bu halde da
ha mesut şerait altında görüşmek mahzuziyetine nail 
olacağım. Dersaadetten aldığım malumatta da umum 
düveli itilafiyenin meşru ve makul olan bu milli ce
reyanı tabii telakki eyledikleri ve bilhassa Amerika
lıların milletin efkarı umumiyesini anlamıya son de
rece ehemmiyet verdikleri, umumi bir şekilde ınikat 
edecek olan Sıvas kongresi mukarreratına intizar o
lunduğu, hatta milletle doğrudan doğruya temas için 
Sıvasa Istanbuldaki heyetlerinden iki Amerikalı me
muru siyasi göndermiye karar verdikleri bildıril· 

20 Ağustos 335 
Sıvas Valisi Re~it 

Azlimden korktuğum halde, azlimi isteyişim şüp
hesiz garip görülür. Fakat Dahiliye Nez~ret~~e karşı 
başka türlü bir lisan kullanamazdım. Ç~nku bu ne
zaret bir yandan Mustafa Kemal Paşa ıle arkadaş
larının hapis olunmasını, bir yandan da Sıvas ko_n
gresinin açılmasına meydan verilmemesini ısr~r ıle 
istiyordu. Ben bu iki emri de infaz edece~ vazıye~te 
değıldim. Ne vicdani hislerim, ne de ~~es~ı ~u~retım 
böyle bir vazife görmiye müsait degıldı.. Lak.in ~e
zarete: "Yapamam, elimden gelmez,, dıyemezdım. 
"Yaparım,. deyip te sonunda "yapamadım. Onlar 
daha zorlu çıktılar,, demeyi de şerefime yakıştıra. 

mazdım. şu halde en muvafık yol, vaziyetin haki... 
katini nezarete anlatmaktı ve bunu yaparken valilik 
makamına karşı müstağni görünmek, yani azilden 

Zemin ve zaman itibarile demekten maksadım, 
Mustafa Kemal Paşanın askerlikten istüa ve milli 
harekete nefsini vakfettiğini ilan etmesind'=!n, tel
grafhanelere ciheti askeriye tarafından bir kaç gün 
vazıyet edilmek suretile Harbiye Nezaretine meydan 
okunmasından sonra ve Ferit Paşa kabinesinin ve 

o kabineyi tutan sarayın nüfuzu Anadoluda asgari 
hadde inmiş gibiydi. Bunu Istanbulun Erzurum ve 
Bitlis valiliklerinden azletmiş olduğu Münir ve Maz
har Müfit Beylerin payitahta gitmiyerek Mustafa 
Kemal Paşanın yanında ve emri altında kalmaları 
da isbat ediyordu. Demek ki, azlolunan valiler dev. 
let merkezinde değil, Mustafa Kemalin yanında is
tikbaJlerini aramayı daha doğru buluyorlardı. Dahi
liye Nazın Adil Beyelbette bu hali sezmiş olacaktı 
ve Sıvas valisini de bu valilere arkadaş etmekten 

çekinecekti. 
Işte, suretini kaydettiğim ağır telgrafı y,,azarken, 

Nihayet 22 ağustos günü sabahleyin üçüncü ordu 
müfettişi vekili ve on beşinci kolordu kumandanı 

imzasile şu şifreyi aldım: 

Sıva6 Vilayetine 
Sıvas kongresi hakkında Mustafa Kemal Paşa 

HazretlerHe vaki olan muhaberatı devletleri tama
men milli bir mesele olmak haysiyetile heyeti tem. 
siliyemizce de münakaşa edildi. Bu kongrenin şarki 
ve garbi Anadolu vilayetleı:i tarafından akdi mu
karrer olmasına ve murahhasların kısmı azamı Sı
vasa muvasalat etmek üzere bulunmasına nazaran 
bu bapta söz söylemeği salahiyetimiz haricinde ad- mektedir. CDc'.-·amı var) 
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TOrklyo Ecnebi 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lçin abone 
bedeli mUddet sırasiyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl !Azımdır. 

H idiselerin 
• 
izahı 

U!tit!tl!i 114!4! ttı 
Bir Dikkat 
"Maiino .. su 
Lazım 
B ugün, Türkiyede, harp eden 

milletlere mensup olan, ve as
kerlik çağında bulunan hiç bir ecne
bi kalmamıştır. Bütün diğer memle· 
ketlerde olduğu gibi, Türkiyede bu· 
lunan o ecnebiler de, umumi sefer -
berliklerini ilan eden devletlerinin 
davetine icabet etmişler, ve paspor
larmı alarak, derhal vatanlarına dön 
müşlerdir. Hatta istanbuldaki İngi • 
lizler ve Fransızlar, çoktan memle
ketlerine döndükleri için, mesela 
Bayskul gibi bir İngiliz mektebi, 
muallim bulamamış, ve tedrisatını 
tatil etmek mecburiyetinde kalmış · 
tır. 

Halbuki, Türkiyede bulunan Al
manlardan bir çoklan, henüz toprak
lannuzı terketmemişlerdir. Hatta, 
celen trenlerden, Alman pasporunu 
hamil bazı kimselerin indikleri bi
le görülmektedir. 

Diğer vatandaşların memleket -
lerine döndükleri bir sırada, bu Al -
tnan gençlerinin yurdumuza gelme· 
leri, şayanı dikkat bir hadisedir. Hiç 
§Üphe yok ki, ellerinde resmi vizeli 
pasporlarla gelen bu Almanlar, birer 
asker kaçağı değildirler. Şu halde, u
nıumi seferberliğini çoktan ilan et· 
nıiş olan bir milletin nıensupla"rı, 
askerlik çağında bulundukları hal
de, devletlerinin zesıni müsaadesini 

nasıl koparabiliyorlar? Ve buraya 
vatan müdafaasına bilfiil hizmet et
mekten daha mühim sayılan han~ 
meçhul vazifeyi başarmıya geliyor
lar? 

Bu gayritabii vaziyet karşısında 
dikkati ve mantığı uyanık bulunan 
her dimağa ilk takılan sualler bun 
lardır. Bizim, bu suallere tahminen 
verebileceğimiz cevaplar, milli em -
niyetimize karşı beslediğimiz hassa
siyeti tahrik edici birer mahiyet ve 
nıana taşır. Gelenlerin pasporlarına 
büyük bir kolaylıkla yazılıvermiş o· 
lan zahiri vazifelere inanmakta mü
tereddit davranmak, sade hakkımız 
değil, vazifemizdir. 

Zira, bilhassa 1914 - 1918 acı tec· 
rilbelerini geçirenler, böyle sıralar
da, bazı pasporların, akla gelmedik 
emelleri gizleyen resmi birer maske 
olduğunu bilirler. Bunun içindir ki, 
Paspor muayenesi, hastasının vücu -
dünde en sinsi hastalıkları araştıran 
çok titiz bir doktorun o hususi dik • 
katine ihtiyaç gösteren bir vazifedir: 
Bu vazifeyi görürken sulh devirle -. . ' 
nnın misafirperverane ve aşırı neza · 
ketinden ziyade, harp sıralarının 
ıonsuz hassasiyetini göstermek mec
buriyetindeyiz: Zira, şimdiki dava
ttıız, zengin ve bol seyyah kazanmak 
tan çok daha hayatidir. Ve şimdi, ge
lenlerin hakiki hüviyetlerini hakiki 

'f , vazı elerini_, hakikl niyetlerini, pas -
porlarında değil, kafalarında aramak 
~ecb.uriyetindeyiz. Bu, ikinci ve mii
bım ış ise b' · · · k d • ırıncısı a ar kolaylıkla 
başarılabilecek bir vazife ı,leğildir: 
Bun~n içindir ki bu ince ehliyeti la· 
yıkı ıle gösterebilmek için, lazım ge
len her tedbiri, azami süratle azami 
dikkatle ve • • h · ' azamı assasıyetle almak 
tnec buriyetindeyiz. 

Binaenaleyh, başarmakla mi.ikcl· 
lef bulundug~umuz t • . va anı vazıfe şu · 
dur: Hudutlarımızdan · · · k . ıçcrı gırme 

emelıni taşıyan fena niyetler, fena 
emeller karşısında, aşılmaz bir dik -
kat Majino'su vücude getirmek! 

C ereyan eden askeri hareket
. lerin ve siyasi hadiselerin 

mana ve hedeflerini kavrıyabil

mek ve onların istikbaldeki inkişaf 
istikametleri hakkında tahminler
de bulunabilmek için, bunları do. 
ğuran ana sebepleri gözöniinde bu
lundurmak icap eder. 

Bunların en başında, hiç şüp_ 
hesiz (faşizm - nazizm) vardır. 

Mahiyetleri ayni olan bu iki ce
reyan, Umumi Harpten sonra sar. 
sılan kapitalizmin, teşkilatlanarak 
büyük bir kuvvet kazanan amele 
sınıfının tehditkar hareketı karşı
sında - normal vasıtalarla kendini 
koruyamıyacak bir hale gelmesi 
neticesi - almıya mecbur olduğu a. 
normal bir tedbirden başka bir şey 
değildir. 

(Nazizm)in iki cephesi olduğunu 
unutmamak lazımdır. 

Versay muahedesinin Almanya. 
ya yüklediği gayri kabili taham. 
mül yükler ve Fransanın - Brian. 
d'ın noktai nazarına muhalif ola
rak • Aimanyaya karşı takip ettiği 
sakat siyaset, bu cereyanın milli. 
yetçi cephesini tebarüz ettirdiği gi. 
bi, memleket içinde harbin ve mağ
lubiyetin doğurduğu vaziyet neti
cesi sefil ve perişan bir hale düşen 
küçük burjuva sınıflarının kurtu. 
luş ümidile nazizme iltihakları, bu 
cereyanı kuvvetlendirmiştir. 

D iğer cihetten, Almaııyad~ 

Mütarekeden sonra başlı.. 

yan komünist hareketleri ve ikti. 
dar mevkiine geçen sosyal demok
rat hükumetleri dolayısile menfa
atlerini tehlikede gören· büyük ka. 
pitalistler, nazilerin muvaffak1-
yeti için maddi ve manevi yardım. 
larda bulunmuşlardır. 

Bunlardan başka, ameleyi ka
zanmaksızın tutunmak mümkün 
olmadığını idrak eden naziler, ik· 
tidar mevkiine geldikten sonra, a. 
mele sınıfının lehine bazı tedbir. 
ler almışlar ve bilhassa miktarı on 
iki milyonu bulan işsizlerı, silah 
ve mühimmat fabrikalarmda, yol. 
ların ve istihkamların inşasında ça
lıştırmak suretile, mühim bir küt
leyi - muvakkat dahi olsa - az çok 
kazanmıya muvaffak olmuş1ardır. 
Almanyayı ecnebi esaretinden, 

anarşiden, iktısadi sefaletten kur. 
taracak bir milli kahraman olarrık 
ortaya çıkan Hitler, Versay mua
hedesini yırtmakla işe başladı. 
Renin işgali ile kazandığı harici 
muvaffakıyet, dahilde mevkiini 
kuvvetlendirmiye yaradı. 

Evvelce, hudutlarımn Rende ol
duğunu ilan eden İngiltere bu ha
rekete ses çıkarmadı. 

Burada İngilterenin iki hedefi 
olabilirdi: 

1 - Fransanın müstakil bir siya
set takip edece~ kadar kuvvetlen. 
mesine mani olmak. 

2 - Avrupayı kom~inizm istila
sına karşı koyacak bir kuvvet o
larak sahneye çıkan nazi rejimini 
tutmak. 

İngilterenin İspanyada, Alman
ya ve İtalyadan kuvvet alan Fran. 
ko hükllmetinin, meşru cümhuri. 
yet hükumetine galebe çalmasına 
yardım etmesi de ikinci sebeple i
zah edilebilir. 

Talepleri günden güne çoğalan 
Hitler, Avusturyadan ve Südetler
den sonra Çekoslovakyayı ıJhak 

etti. 
İstiklallerini kaybeden bu iki 

memleketi, İngilterenin, komüniz.. 
me karşı koyan Almanyaya hedi. 
yesi olarak tasavvur edebiliriz. 

S şphesiz Münihten dönen 
Chamberlain, Daladier, 

'memleketlerinde, hadiselerin ıç. 

Aksi takdirde, çelik ordularımız
la sımsıkı kapalı bulunan hudutları· 
ınızdan kovacağımız düşman, yur _ 
dumuza. elinde valizi ve pasporu, ba· (altından girer. Bunun içindir ki, n
şında fötrü, ve .sinsi bakışlarında nutmamak mecburiyetinde bulun -
ıniistehzi tebessümii ile, Sirkeci ga· duğumuz diistur şudur: Bizi, yarın 
rından, Haydarpaşa istasyonundan, duyabileceğimiz küçük nedametten, 
Galata rıhtımında~, Yeşilköy mey -ı ancak bugiin duyacağımız büyük 
danından. vtwa F.dırne - İstanbul as· şüphe kurtarabilir! 

jYazan: Orhan Afta~ 
yüzünü bilmiycn bir kısım halk ta
rafından, sulhü kurtaran kahraman· 
lar olarak karşılandılar. 

Fakat işin esasını bilenler, Fran
sa ve İngiltere parlamentosundakı 
muhalefet partileri ve onların na
şiri efkarı olan gazeteler, bunun, 
cihan sulhüne. hak ve adalete vu. 
rulmuş en büyük darbe olduğunu 
ve Hitleri tatmin °edeceği yerde o
nu bilakis yeni istila maceralarına 
sürükliyeceğini söylediler: İngilte
re ve Fransanın Çekoslovakyaya 
karşı taahhütlerine sadık kalarak 
ve bu iş için yardımını esirgemi
yeceğini ilan eden Rusya ile bera. 
her Almanyaya karşı koymaları 
lazım ve mümkün olduğunu iddiP 
ettiler. 

Bu iddia çok yerinde idi, çünkü 
müştereken hareket edecek olan 
Fransa, İngiltere ve Sovyet Rus.. 
ya ile bunlara ilaveten Polonya ve 
bütün küçük antant karşısında AI
manyarun harekete geçemiyeceği, 
yahut ezileceği muhakkaktı. 

Bu çok sarih vaziyete rağmen, 

Chamberlain, İngiltereni:ı hazır ol
madığı iddiası ve sulbü kurtarmak 
endişesile, Hitlerin önünde boyım 
eğdi. 

Bu hareket sebepsiz değildi. Çün 
kü, Almanyanın her zaman hak_ 
kından gelebileceğini bilen ve (Ci
ty)den direktif alan !ngiliz hüku
meti düşünüyordu ki, Almanyaya 
karşı böyle kuvvetli ve müşterek 
bir sulh cephesi kurulduğu takdir
de Almanya ya korkudan geriliye
cek ve yahut mezbuhane bir gay
retle saldırdığı takdirde muhak. 
kak mağlf.ıp olacaktır. İki surette 
de, iktısadi ve mali vaziyeti dola. 
yısile bir çıkmaza giren nazi reji
mi yıkılacak, ve Alınanyada komü
nist bir rejim teessüs edecektir. 

Bu, İngiltereyi en çok endi~eye 
sevkeden bir ihtimaldi. İngiltere, 

Almanyadan değil, belki yakın bir 
istikbalde müstemlekelerini tehdit 
edecek ve Orta A vrupada komü. 
nizmi yayacak kudrette gördü~ii 

Sovyet Rusyadan çekiniyor ve ona 
karşı tedbir almak istiyordu. 

Bu vaziyet gözönünde bulundu
rulursa, İngiliz hükumetinin ma~
terek bir sulh cephesi tesis etmek 
için Sovyet Rusya ile anlaşmama
sının ve ademi tecavüz muahedesi
ni aylarca uzatarak imzalamama. 
sının hakiki manası meydana çr. 
kar. 

F ilhakika, efkarı umumiye
nin tazyiki ile müzakerele

ri idare etmek üzere Moskovaya 
ellerinde salahiyetleri olmıyan u. 
çüncü derecede mem1ırlarını gön. 
deren İngiltere hükılmeti, Alman. 
yanın taarruz istikametini Sovyet 
Rusyaya doğru çevirmek arzu<;ile, 
Hitler hükumeti ile el altından 
müzakerelerde bulunuyor ve bu 
sebepten dolayı Baltık devletleri. 
ne garanti vermemekte ısrar edi
yordu. 

Rusyaya karşı harekete ge\me
nin ne kadar çetin ve muhtelii ba.. 
kımlardan tehlikeli olduğunu dü • 
~ünen Alman hükumeti ve erkanı 
harbiyesi ise, İngiltere ile anl:ışa. 
mayınca, Ruslarla anlaşmak ve on· 
ların bitaraflıklarını tQmin ettik
ten sonra Polonya davasım kolay
ca halletmek mümkün olduğunu 

hesaplıyarak (Rus • Alman ) pak. 
tını imzaladı. 

Ingilterenin kendisine karşı bes
lediği niyeti herkesten daha iyi 
takdir eden Rusya, bu ittifakı. Al
manyanın beklediği gayelerden 
büsbütün başka maksatlarla imza.. 
lamağı faydalı, hatta zaruri buldu. 

Sovyet Rusya bu suretle bir taş. 
la üç kuş vurmuş oluyordu: 

1-Mihver siyaseti ve antikomin-

Lokman Hekimin Oeütleri 
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FRÖD ÖLMÜŞ ••• 
Herkes harp meydanlarından haber 

beklerken, Londradan gelen l)lr telgraf 
Profesör Fröd'ü n orada öldUl)ürıü bildi
riyor. Bu meşhur hekim, doöduğu yer• 
de, Viyanada, göçmüş olsavdı ölUmünün 
haberi gene telgrafla verilme~e clel:e•dl. 
Fakat, bu harbin daha öncıı Avustur
yanın Almanyaya ilhakı ile ba.,ı.van 

mu kaddemeslnin kurbanı eayıı,ııi5ından 

şimdi ölmesi onu da hı.>rp mazlOmll'lrı a• 
rasına karıştırıyor. Fröd, Yahudi oldu· 
ğu için o vakit Vlyanadan çıkarak Loıı
draya gitmişti. 83 yaşında öldüijllne gö· 
re. pek de genç gitmi~ aayılam11zu da, 
mecburl hicretin ömrUnU kısaltmış ol· 
du§una da ihtimal verlleblllr ... 

Fröd, sinir haatalıklarından ou:ıları· 

nın teşhisinde ve tedavlelndt- tathlk o· 
dilen psikanaliz usulUnUn mucidi diye ta 
nııımıştır. V§kıtl onun kazanrh{ıı büyük 
şöhreti • çekemt-mek dedlf•e de • fazla 
göreııler bu uaulil da.,a «"ski ipnotiz
ma ve telklıı uaullerlnden çık;ırd.(ıını, 

hatU kendinden önce bafka lılr Alt'un 
hekimin buııa pek y~kın bir usul tat· 
blk ettiğini gösterlrlerae de, Fröd p!!lka· 
nallz usulün Ü pek geniş t .. tklklerlt- yer
leştlrm Is olduğundan l<endlalnl bu usu
lün müessisi diye !anımamaktıı hfc m4· 
na olamaz. Onuıı izah ettiği n;ız:ıır 1ye 

yalnız heklmllkte yer bulmuş de!jll, ta· 
rihe ve nefis sanatlere de qlrl1'1•tlr. 

Bu nazariyenin esası, lııaaıılard:ı ço
c;ukluktaııberl biriken hatırı1lar ara•,.n
da ,uurun içinde ve dıfar11ınJa bı.ılu

naııları ayırdetmektlr." Biraz fazla fen• 
ce olan bu Ublrlerl Jıtereenlz, akılda 

kal mı, ve uııutulmuı dl ya an· 
lıyablllrelnlz. Fakat unutulmul o• 
lan bir hatıra bUebUtUn kaybolmuı 

demek değildir. Biz hiç farkında olma· 
dığımız lıalde, unutulmuı dlan o hatı

ralar blzlm lclmlzde yasarlar vo ~ıraaı 
gellnce kondllorlnl g!Sflerlrler. 

Bu esasın doijruluıtunu 7.'lten klml!a 
lnkAr etmemlttlr. En iyi delll:, birçok 
lşlerlmlzl farkında olmıyaral• ~·,.pma• 

mızdır. Hergün glttl!ilmlz volda, Pıf!rPye 

hoetııo;,,....,7:ı ve nereye vardığımıza dik• 

kat etmeden, ba,ka seylf!r :!Gşllıı~r:::k 

yürürüz ... Kı,lık fanillı oaketlerl111 ör· 
melle alı,mış bir kıdııı yaptı!iı dGqUrr
lerl saymadan, bllabütün başkıı şevl~r 

dU,Unerek. örer. Bunlara otomatı.c ha
reketler deriz. Fakat hepsi önceden su· 
urumuza gi~n. yani farkına vardığıMız 
hatıraların neticeleridir. 

Me,hur hocanın bu esal!B ll§ve e•tl(jl 
,ey. unuttu!iumuz o hatıra•arı11 arMl11d:i 
acıklı ve utandırıcı diye t11nıl'm" o1an· 
ların birike birike sinir huta•ıj:jı mey
dana getlrme~e ıebep oldukll'!rıclır. Du
nu da ıılnlrl! kadınlar pek e~kldenberi 
eöylerler: 

- Çektfljlm cefaları hep lçlrne attım. 
Birikti, birikti, artık takatim • ·almadı!.. 

Derler ... Ancak ıinlrfl h~stal<'lrın !ren· 
dllerlnln söyledikleri 'ite V1yal"nlı hoca · 
nın lllıve ettl!il mühim bir nokta 
vardır: Kadın olsun, e-rkck olsul'. tat
min edilmemi• a,k duygulıırı .. Dunların 
hatıraları da unutulur. fal<'a• birike hl· 
rlke nihayet sinir hastalığı.,ın çıkmasın
da en mUhlm sebep olurlıır. 

Nazariyenin on ziyade münakaı;a edi
len ve hocaııın •öhretlnl yt.ikselten nok 
taeı da budur. Nazariveııı., bu kıamına 
"panaeksUallam" adını vermı,ıerdl , ya 
ni her ,eyde clnaf a~1' arzıısunun teıol· 

rl ... Hormoııların ı,ıerl tetkjk edildik
çe bunun da yabana ıtılac::ıl< bir fikir 
olmadığı meydana çıkmal<tadır. 

Fr!Sd hocanın bUyUI<' m"r'fctl hu na· 
zarlyeye dayanarak, ~lıılrll haıtaları.1 

tam emniyetini ku:andıktan ~nnra. hıı~· 

tayı bir tıızlong Uzerlııe y3tırıp - ken· 
dlelnl glietermedan • haftaf!a bir aaat 
kadar, lıdeta oııa rUya gördUrUr gibi. u· 
nutulmu, olan "ıatıraları ııovdırm'1k-ı 

Fakat bu itin ne kadar gllc ve nekadar 
bUyUk bir ustalı~a baljlı oldıı~u kolııyca 
bhmln edilir. Onun lçln, Fr!Sd ueulU:ıU., 
hayraııları pek çok. onun hal.:l<ında ya
zılan eaerler de koca bir kUtUı:ıhane dol· 
duracak kadar bol olmaklıı oeraher, 
bu uaulO muvaffaklyetle tatbik edebi· 
lenler pek azdır. 

tern paktla kendine l~arşı açıkça 

mütecaviz bir vaziyet alan Alman
ya tehlikesini ortadan kaldırmak. 

2 - Kendisini arkadan vurmak 
istiyen İngilterenin plinını boz -
mak. 

3 - Ve en nihayet hadisatın 

seyrinden istifade ederek komüniz.. 
mi Avrupaya yaymak. 

Filhakika. Sovyet Rusya, Al. 
.nanya ile yapmıya mecbur kaldığı 
ittifaka kadar dahilde ve hariçte 
bir sulh siyaseti takip ediyordu. 

Şüphesiz. komünizmin e~as ve 
nihai gayesinin, kapitalizm reji. 
mini yıkmak olduğu inkar edile
mez. Fakat faşizmin, liberal de
mokrasi metotlarile hareket eden 
klasik kapitalizme nazaran komü
nizm için çok daha tahripkar. teh. 
likeli ve azgın bir dikt.atörlük re
jimi olduğunu idrak eden komü
nizm, muhtelif memleketleri ko
münist partilerine, faşizme düş. 

man olan demokrasiyi ve sulhü ko
rumak istiyen bütün kuvvetlerle. 
sosyalistlerle, radikallerle, hatta 
katoliklerle birleşerek müşterek 

bir (Halk cephesi) kurmalarını tav. 
siye etti. 

Dığer cihetten bizzat Sovyet hü
kumeti, kendi kalkınması ve sınai 
inkişafı için zaruri bulduğu sulbü 
idame etmek maksadile, Alm:ınya 
ve Japonya da dahil 0lduğu halde 
bütün kapitalist devletlerle iyi ge
cinme siyasetini takip etti. 

F akat. İngilterenhı ve halk 
cephesi en kuvvetli olan 

Fransanm Almanyaya karşı müte.. 
madıyen yaptıkları tavizler faş izmi 

kuvvetlendiriyordu. İngiltcrcnin 
Rusya aleyhine Hitlerle anlaşarak 
arkalarından diğer devletleri sü. 
rüklemeleri ihtimali Sovyet Rusya 
ıçin ciddi bir tehlike teşkil ediyor. 
du. 

İşte bu endişenin sevkilcdi!' ki. 
Rusya, 'Almanyanın bu teklifini 
memnuniyetle kabul etmiştir ve 
(Sovyet - Alman) ittifakından son
ra, denilebilir ki, Sovyet Rusya 
sulh siyasetinden ihtilal siyasetine 
geçmiştir. 

Hadiseleri. bu hakikatlerin _ ya. 
hut ihtimallerin • aydı:ılığı altında 
takip ve muhakeme '!!ttığ :miz za
man Sovyet Rusyanın Poloııyaya 
müdahalesinin hakiki manasını 

kavrarız. 

Bu müdahalenin, Alman taarru
zuna uğrıyan Polony:ıyı arkadan 
vurmağı. Almanya ile el birliği ya. 
parak Polonyanın taksimini i:itih
daf eden alçakca bir hareketten 
büsbütün başka bir mahıyette bir 
iş olduğunu anlarız. 

Bu müdahalenin ZAmanı ve şek
li üzerinde ehemmiyetle durulmı
ya değer. 

Sovyet 
karşı askeri 

Rusyanın Polonyaya 
müdahalesi, bir ta-

raftan Chamberlain ve Daladier'. 
nin nazi rejimi ile görüşmC'k müm
kün olmadığını, bu rejim yıkılın.. 
caya kadar harp etmiye karar ver
diklerini ilan ettikten sonra. di~er 
cihetten. Almanyanm Polonyanın 
hemen yarısını işgal edip Polonya 
ordusunu mağlup ettiği ve Polon
ya halkını tazyike başladığı za -
man başlamıştır. 

Sovyet Rusya. bu müdahaıeyi, 

tam böyle bir zamanda yapmakla. 
İngiltere hükumetinin Hitlerle ken
di aleyhinde anlaşması ihtimalini 
ortadan kaldırmıştır. Bugün. İn
giltere ve Almanya isteseler de a
ralarında böyle bir anlaşma yapa
mazlar. İngilterenin nazi rejimini 
yıkmak hususundaki aleni taahhü. 
dü ve binnetice Almanyaya Po -
lonyadan istediği yerleri hediye e
demiyecek bir vaziyete gelmesi, 
buna mani olmaktadır. (Rus - AJ
man) paktı imzalanmarlan evvel 
kabil olan (İkinci Münihl bu gün 
artık imkans1z bir hale gelmiştir. 

Diğer cihetten. Sovvet Rusyanın 
bu müdahaleyi, Polonya ordusu 
mağlUp olduktan, Polonyadakı Al. 

ı_F_I K_R_A _ı 
İnsaf Buhranı 

Bir dostumuz anlattı: 'Üç sene 
ev,·el bir apartımana taşınmış. . Biı 
sene müddetle, o üç buçuk odalı a · 
partımana "55" lira kira vermiş. İ1lı 
senenin sonunda, mal sahibi, kira 
bedeline beş lira zam etmiş. Kiracı1 
hiç bir makul sebebe istinat etme . 
yen bu zamma itiraza kalkışmıo;. Fu. 
kat mal sahibi, kestirmeden ce\ aıı 
vermiş: 

"- İşinize gelirse!u 
Yeni bir apartıman aramanı!l 

metini, ve taşınma, kontrat 
masraflarını hesap eden dostumu'l', 
senede altmış lira tutan bu farkı ö -
demeyi müreccah bulmuş. Fakbt i
kinci sene sonunda, mal sahibi yinp 
dayatmış: 

"- 65!" 
İtirazına ayni cevabı alan dostu. 

muz, derdini dinleyecek, hakk1nı 

koruyacak bir makam bulacağını i.i. 
mit etmediği için, bu farkı da sineye 
çekmiş. Fakat iiçüncü yılın sonund~ 
karşısına dikilen mal sahibi. yeni se
nenin kira bedelini biraz daha şişir
miş: 

' '- 70!" 
Betbaht dostumuz, ber';,..utat ;vi. 

ne kıvranmış. Yine ayni ceyabı al • 
mış. Yine ayni hesabı yapmış, ve ~i
ne oturmuş. Fakat mal sahibi bu se
ne de, bu acayip müzadeyc devam e. 
dcrek: "75" dJ.?yince, dostumuz: 

"- Yangın var!" feryadını zor 
tutmuş. Ve içinde dört sene oturdu • 
ğu apartımandan, yangından kaçar 
gibi çıkınış. 
Eğer apartıman, ev, mağaza, diik

kan sahipleri tarafından bu muame
leyi gören vatandaşlar, büyük bit" 
ekseriyet teşkil etmeseydi, hu dos • 
tumuzun şikayetini, şahsi bir dett 
sayar, ve bu sütunlara geçirmek 
mecburiyetini duymazdık. Fakat 
muhatap olduğumuz bir çok sikayet. 
Icrden anlamaktayız ki, aparbman, 
ev, mağaza. dükkan kiralarının tcs
biti, maalesef mal sahiplerinin kl'y• 

finc kalmaktadır. Halbuki, İstanbul. 
da, bir "mesken buhranı" değil, bir 
"insaf buhranı,, mevcuttur. 

Apartımanlar yükseldikçe, kira • 
ların alçalması lazımken, binalada 
birlikte kiralar da boy atıyor: 20 -30 
hin liralık apartımanların, 3.5 yıl i. 
çinde, sahiplerine bedavaya kaldığı. 
nı duyup duruyoruz: Eğer alakadar
lar • bu işle alakadar olanlar da vr.r 
mı, bilmiyoruz - biçare miistecirle • 
rin Üzerlerine şahlanan kira bedelle
rinin gevşek dizginlerine sımsıkı ya. 
pışmazlarsa, ezileceğimiz muhak • 
kaktır: Zira yavaş yayaş apartıman
da oturmakla, tahtaya oturmak ara· 
sında büyük bir fark kalmıyor! 

* * 
Avukat Namzetlerinin 

imtihanı 
Birinciteşrinin yfrmi üçüncü gunu 

saat on beşte, Ankarada Adliye Ve
kaletinde avukat stajyerlerinin im· 
tihanları yapılacaktır. İstanbulda da 
30 kadar avukat stajyeri vardır. Bun 
lar şimdiden çalışmıya ve hazırlan_ 
mıya başlamışlardır. 

Fındık Piyasası Yüliseldi 
Eylulün birinci ve L'<inci haftası 

içinde dört ve sekiz kuruş kadar dil· 
şen kabuklu fındık fiy<'1tlan hüku~ 
metimizin aldığı tedbirler sayesinde 
kabuklu tombul fındık on dört, on 
beş kuruşa, iç fındık 33 • 34 kuruşa 
kadar yükselmiş ve bu fiyatlar üze
rinden büyük miktar ve mikyasta 
satışlar olmuştur. 

Bugüne kadar Fransa, İngiltere ve 
bitaraf memleketlere İstanbul z.tktar
masile, yarım milyon lira kıymetin. 
de 10.270 ton fındık içi. yetmiş do. 
kuz bin lira kıymetinde 509 ton ka· 
buklu fındık ihraç edilmiştir. 

Kaza ile Arkadaıını 
Öldürdü 

Muratlı, (TAN) - On üç yaşınd;ı 
Ahmet oğlu Ramazan, babasının av 
tüfe'ğini karıştırırken tüfek kaza ile 
patlamış, arkadaşı Halit oğlu İbişin 
ölümüne sebep olmuştur. 

man zulüm ve tazyiki arttıktan, 
Kolonel (Beck) gibi nazi temayüllü 
devlet adamlarının siyasetleri ıflas 
ettikten sonra yapması, Sovyet or
dularının Polonyaya adeta kurta. 
rıcı bir ordu şeklinde girmesinı te· 
min etmiştir. 



HARP TEBLİGLERI 
lıloskova, 2'1 (A.A.) - umwnı karar gAh bil~~ 
Kmlordunun cOzQtamlan • Eylölde Kholm, Zllilostie, Ravaruska ve aaıArcı 

phirlerini iflal etiniller ve Btelestock'u n 30 kll~e ı:enubu B 
Ranor • Edek • Eslavictl - Sokoq ve D r019bue'Qa ılO kilometre 
sinde Meleitzitzkl - Ble111t h•ttı.na varmı llanbr. ~rusya ve G da 
Sovyet .kıtaları BrMt • Utcrrik ile Volta.,. ~ -10 tren zap 
trenlerin içinde bulunan 25.000 Polonya h askeri esir ederek sUAhlarım abnıllar
dır. Buncian maada aUAhlarile birlikte binlerce esfr ve muhmrmtktafda 1mrp lftll• 
zemesi .alınmııtır. Bunların nerelerde ve ne miktarda elllr edJldfklerl aıalıda saıt
terflmlştlr: 

Xebrin'Jn cenubunda 1000 klel, IQıol nı ıııuntlblul!IJa.lodit kllt. ve:11DO beylfr, 
Kholm'un cenubunda Yanovta mıntakuıııM 8"..-. 

* •• 
Xızılordu Genel Kurmayının TM ajana tarafından n91l'edllen daha tafsflAtb 

bir teblilfnde evveıee isimleri neşredilen tiebh'lerden bqka 28 - 9 tarihinde ap
lıdakl şehirlerin de if1a1 edlldilı bildlril mektedlr: "Blelostnk'un 35 kilometre ba• 
tı cenubunda Raygorodok ve Sokoly, Biel sk'nı 31 kilometre batı cenubunda Mele
ieinskl, Beloksolm, Zernoetle, Yaverov; S ambor ve Turka. n 

1 =····· (Blap 1 lncide) Ya11ovanın Tebllil 
Varşova, 2'1 (A. A.) - V8!10va mil

dafaa kumandanlıJmm 15 - 1 • 939 
tarihli tebliil: "Gecikmff&lr,,. oeeen 
gece ve buıfln V&l'fOva mddafaaumn 
en çetin daklkalal'l :ya~br. Al
manlar gerek: topeu ve gerek tayyare
lerfyle şehrin sistemli bir surette tah· 
rtblne teveaOl etmlılerdfr. BanHtoda 
bulunan Leh askeri kıtaatı sivil aha
liden daha az müteessir olmuştur. Zi
ra bombardımanlar bilha• ttbrln 
merkezine tevcih edilmlıtir. Öltnle
rln adedJal tesbit fmk.Ansızdır. Varşo
va harabe halindedir. Fakat ıarnfZQn 
lılokotw b&lgetlnde Almanlan pOs
kilrterek Ye sekfz dilfman tanuesl 
dUtQre:rek ınfldafaQa devam etıııek• 
tedir. Muhasarada bulunan llodlln de 
mildafaaya devam ediyor. 

,,.. 
BerDn 27 (A.A.) - Teblft: Alman 

kıtaatı SoV7et hflkametile karulaftı
rılmll olan huduı hat.tına )'&klafmak
tadır. Muhasamatın başlangıt:mda a
çık bir şehir olarak telAkkl edllmff ve 
buna ıare mwunelqe t6bi tutulmuş o
lan Vaqova, ~mandanın aldılı elk1 
kalelerin ihyası ve bir kısım balkuı 
teslihl gibi tedbirler Ozerlne müstah
kem mevki haline konulmuetur. Bu 
ma.tahkem mevki Ozerfne yapılan ta
arruz neUceslnde dQn Pm.aldekl ilk 
batla cenuptakl ikinci hat elimize ~ 
mittir. Bu muvaffakiyet1erin intibaı 

altında kalan Leh kumandanltlı bu 
sabah ıehrin ve ~ WJlqnj 
teklifinde bulunmuttuı. Ordu bafka-

,,. 
Kopenbaıdaıı bildirildiibıe göre 

bir İngiliz askeri tayyaresi dün öğle
den sonra Sis y\lzilnden İzlandanın 
dolu fimalindeki Raufarhofen'de ye
re inm4e mecbur kalmıştır. Tayya
re müsadere edilmiştir. İçinde bulu
nan dokuz kişi mevkuf tutubnakta -
dır. 

_..,.____ 
'.Ankarada lir 

Yaralama HSdi•ul 
.f).nkara, 27 (Tan) - Akköprü.de 

arabacılar arasında bir kavga ol -
muı, Ankaralı arabacı Ali ve karde
P. tlyas ollu İsmaiJi bapndan ajır 
surette yaralam1§lardır. İsmail has -
taneye ka1dırılmlf, Ali ve kardeşi 
me§lıutcürüm mahkemesine veril -
miglerclir. 

-<>-
Ankara • lstaabul 

Telefon Hath 
Ankara, 27 (Tan)~ Ankara - t... 

taiıbul aruu;ı,da üçüııcü bir telefon 
hattınm inp11na devam eclllmekte -
dir. Bu hat 1940 ~aııında ikmal (Bap 1 incide) ldlm-drmektedlt'. DllW ..._ '-' 
edllmit .olacaktır. mn Moskova ve Mostovanın TaJlbıl tonya le Ruq.a ...mda Zelupe "'* 

-o-- elçileri ile Estoı;ıya mebusan reisi hu. Sehech mevkilerini ~ llat 
:Anlcarada Bir kukçu Ubrosts refakat etmektedir. ıamaıt metne ~ 1* 'flmeDdit• 

Otomobil Kazası Buna. mukabil :r..tonya ajann, bir battı teala~ 
Ankara, 27 (Tan) - Buıün (dün) Polony,a deniıaltıaınm Estonya 11- • 

öğle üzeri Ulus meydanında 11158 manlarlnda tamirat göniqOne ve pa, n (A.A.) - .... bf1IEAi. 
numarah tabinin toföril Ankaralı bembı~cWma ve keza Eatonyp sa- met1eıt mer~n aelen --.. 
bısan Kıral bir köylüye çarpmlf, za- hillerine yakın bazı gizli 1Merin ler, ~ nert Jirii>"811ri" 
vallıyı bqından alır ınırette yarala- rııeçhul denizaltılara 11Amat olduia- a.Qr•v1arda 4erS& .... ,._ UJB • 
DU§tır. Köylünün hüviyeti tesbit e- na dair Sovyet menabllnden- verile.o du'dılmt Wldiri,.... 
dilememiftir. Nümuııe hutaneeiadc haberleri tıekzlp etmektedir. ~ ~~~ 
tqvi ~k~. ..~ •••t• .... 1 ............... ,._~,..._ 

-o-;.- Diğer tuU'tan Tua ajwmın bir çıkan haber1-, BoınımıaıaıflıııryMa!'llll· k1118•zaMıcmetti 

Halk Radyofan Chtlrtll•esl teblflliıe gare, 4000 iôtmaıotuk eov- taı~ ~ a.:U~ 
Geri Kaldı ne ·~,..uı .....,...., ... -
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Ribbentrobun Moskovadaki Teması Bir Tavzih 
Cumhuriyet gazetesinin 27 Eyl!ıl 939 ta

rihli nüshasının altıncı sayfasının son sü

tununda nazarı dikkate ba);lığı altında U

mum MütekaldinJ Askeriye Cemiyeti ta

rafından verildiği anlaşılan ilAnda satılan 

Emekli Subaylar Yardım Cemiyeti tak

vimlerin.in Umum Miltek3idini Askcrıye 

Cemiyeti namına satıldığından ve kendi

lerinin bunlarla nllıkası olmadığından bah

sedilmekte olduğu görülmüştür. Evvelen: 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Zengin ikramiyeli 

(Baş tarafı 1 incide) 
ser muavini Potemkin, Moskova gar
nizon kumandanı general Sijuvotfo, 
Alman büyük elçisi ve erkanı ve 1 -
talya büyük elçisi tarafından karşı -
lanmıştı. Hava meydanı Rus ve Al -
man bayraklariyle donatılmıştı. Ba -
şında muzika olduğu halde bir askeri 
müfreze selam resmini yapmıştır. 
Von Ribbentrop müfrezeyi teftiş et
miş ve sonra müfreze Alman harici
ye nazırının önüden geçmiştir. 

Alman heyeti 38 kişiden mürek
keptir ve Danzig umumi valisi Förs
ter de Von Ribbentropa refakat ey 
lemektedir. 

Romadaki Kanaat 
Roma, 27 (A.A.) - Siyasi ınahn

fil Ribbentropun Moskova seyahati
ne büyük bir alaka atfetmektedirler. 
Türkiye Hariciye Vekili Ştikrı.i Sa
racoğlunun da Moskovada okluğu te
barüz ettirilmektedir. 

Gazeteler, Robbentropun bu ikinci 
Moskova seyahatinin Alman - Sovyet 
teşriki mesaisinin şarki Avrupada 
yeni bir delili olduğunu, müttefiken 
işaret etmektedirler. 

f ngiliz Matbuatına Göre 
Londra, 27 (A.A.) - Alınan Hnri

ciye Nazırı Fon Ribbentropuıı Mos
kovaya yaptıgı ikinci ziyaret Ingiliz 
matbuatını derin bir hayrete düşı.ir
müş ve muhtelif tefsirlere yo~ aç
mıştır. fngiliz matbuatının diploma
tik muharrirlerinin, muhabirlerinin 
§U iki tefsir üzerinde durdukları gö· 
rülüyor: 

''l - Rusların Balkanlara doğru 
olan ilerileyişlerinden endişeye dil • 
şen ve Moskovanın mürakabesi al -
tında bulunacak devletler grupunun 
ekonomik nüfuzuna tabi olmaktan 
korkan Almanya derhal Moskova 
hükumetiyle anlaşmak istiyor. 

2 - Almanya, garp devletlerine 
heyeunlı yeni sulh tekliflerinde bu· 
lunmak için yeni bir manevra hazır· 
lıyor.,, 

Gazeteler ftk noktai nazıın muhik 
göstermek için Türkiye Hariciye Ve
kili Saracoğlu ile Alman Hariciye 
Nazırı Fon Ribbentropıın Moskova 
ziyaretlerinin ayni zaruuna tesadüf 
ettirilmiıt olınasuıı ileri aürüyorlar. 

İkinci noktai nazarı takviye ıçın 
de Almanların Garp cephcsindl.? kay
dedilen mühim askeri tahşidatı teb:ı
rı.iz ettiriliyor. 

Daily Mail şöyle yazıyor: 
\ 

"Bazı mahafilde öyle ~nncdıli -
yor ki, Fon Ribbentropun Moskovaya 
yaptığı ziyaretin hakiki hedefi hem 
İngiltere ve Fransayı tatmin edecek 
hem de Hitler için zevahiri kurtara
cak bir sulh planı tanzim etmektir. 
Butı.in Balkan memleketlerinin mu
kadderatı Moskovanın bu yeni komp 
lolarına mütevakkıf olabilir.,, 

Times gazetesi, Fon Ribbentropun 
Moskovaya hareketini Litvanya hu
dudundaki muhabirinin bir te1grafi
le bildirmektedir. Bu telgrafta: ''Ye· 
ni mihver,, siyaseti başgösterileliderı. 
beri Berlinde hakim olan sukutu ha· 
yal uzun uzadıya anlatılmaktsdır. 
Çünkü bu siyaset yüzünden Alman· 
ya muvakkaten şarki Avrupada dur
mak mecburiyetindedir. 

Umitıiz Hareketler 
Daily Express gazetesinde, Del· 

mer vaziyeti şöyle gösterıyor: 
"Hitlerin sulh barajınm anbean 

üzerimize inmesini bekliyebilirsiniz. 
Hitler ve bütün başlıca nazırları bu· 
lundukları yerlerden tayyare ve cto
mobillerle Berline koştular. Bugün, 
Başvekalette mühim bir toplantı yar> 
tılar. Onların fikirleri Fransızları 

ve bizi korkutarak Alman tekliflcrıni 
bize kabul ettirmektir. 

Ha.kiki blöf Fon Ribbentropun Mos 
kovaya yaptığı ziyarettir. Bu ziyaret 
Türkiye Hariciye Vekili Saracoğlu
nun Moskovaya yaptığı ziyaretle ay· 
ni zamana tesadüf ettirilmek için i
tina ile hazırlanmıştır. Rusya, Al • 
manya ve Türkiyenin Balkan dev
letlerinin ve yakın şarkın taksimi i. 
çin gizli bir muahede akdetmek fik
rinde olduklan zehabı bizlerde uyan
dırılmak isteniliyor. Rusya ile Al. 
manyanın Baltık devletlerini paylaş
mak için de anlaştıklan söylenilebi
lir. 
Hakikat şudur ki, Almanyanın sulh 

taarruzu ve Alman kıtaatının Garp 
cephesinde tecemmüü cidden ümitsiz 
bir harekettir. 

Almanya harbe devam etmek is.. 
terse Romanyaya girerek Karade· 
nize doğru yürümek mecburiyetin
dedir. Almanlar Garpta toplanıyor. 
lana Alınan orduları ba!fkumandan· 
•lmm IU kanaate vardığı düşünüle-

bilir: Rusya ve Balkan devletleıi Al-ı ye devam için bütün tavizlere hazır
manyaya cenubu şarki yolunu kapa- dır. Von Ribbentropun Moskovaya 
tıyorlar. geçmiş hadiseler üzerinde şikayetler· 

Garpta bir taarruz meselesine ge- de bulunmak için gitmesi melhuz de. 
lince, hatta Hollanda ve Beiçikn ü- ğildir. Çünkü, bir t~ım yeni mese
zerinden de olsa, böyle bir haraket leler ve bilhassa Varşova meselesi 
muhasara edilmiş ve bitkin bir hAle yakında ortaya çıkacaktır. Filhaki
gelmiş bir garnizonun yapabileceği ka Almanlar Varşova müdafile-
ümitsiz bir çıkışa benzer. ri tarafından şehrin Sovyet kıtaatına 

Sulh Teklifleri ı teslim edilerek Almanlar için başlıca 
Nevs Chronicle gazete.;in;n diplo- zafer olınası icap eden şehrin zap • 

matik muhabiri de şöyle diyor: tından Almanların mahrum bırakı-
"Sovyetlerin iktısadi tahakkümü lacaklarından korkmaktadır. 

Emekll Subaylar Yardım Cemtyett yeni ce

miyetler kanununa gör" n!zam11Rmesl hü-

kümctçc tasdik ve teşekkülü tescil ed'lml 

BÜYÜK EŞYA PIY ANGOSU 
Çekilit: 5/11/1939 İkramiye: 15400 Lira 

Biletler piyanıo bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve tubeleriyle Yenı Postane 
brfıamda Erzurum banmda Resmi ll1n Iıleri btlroaunda bır lıra mukabilınde 
satılmaktadır. (7669) 

'---------------------------~ , ............................... -........... , 
1 Leyli Tıp Talebe Yurdu 

Müdürlüijünden: 
Balkanlar üzerinde bir ağ gibi gitgi- lsvisre Gazeteleri 
de genişliyor. Ve Hitleri öyle endişe- Bern, 27 (A.A.) - Neue Zuricner 
ye düşürmüştür ki önüne geçilmez Zeitung gazetesi, Alman • Sovye: fa· 
hadiseye mani olmağa muvaffak o- aliyeti karşısında sükiinetli bir vazl
lacağı ümidiyle Von Ribbentropu yet muhafaza ettiklerini tebarüz el· 
Moskovaya göndermcğe karar ver - tiriyor ve diyor ki: 

Sıhhat ve içtımal Muavenet VekAletlnce bu sene Leyll Tıp Talebe 
ve çok senelerdenbcri mevcudiyeti kanun:ı I kabul edilmiş oldukları kendılerine tebliğ edilmiş bulunan talebelerin 30-10-939 

uygun bir &ahsiyeti mane\ iyedlr. S:ıniycn· ı günü sabahı Yurda mürııcaat etmeleri ve u k mesafede bulun n bu ı bi tal -
(EmPkll Subaylar Yardım C~l· eti) is- belerin mezkılr ıunde Yurtta l)ulunma üı.ere hareket gilnlennJ tayin el 

'I ılAn olunur. (7708) 
mile (Umum l\ıilteka!dinl Askerivc Co!ml- ' 1 
yeti) namı altında bir benzerlik buhın-

miştir. Yine söyleniyor ki, Polonya- "Müttefiklerin, Sovyetler tarafın
nın taksimi biter bitmez, yapşlması- dan Polonyada yapılan müdahale ö
nı Alman mahafilinin beklediği sulh nünde muhafaza ettikleri bu sükunet 
tekliflerini Staline telkin ;çin Fon ve Sovyetlerle c\!plomatik münase -
Ribbcntrop Moskovaya gitmiştir.,, betlere devam etmek kararları her 

madığı gibi (Umum) lAfzı da hiçbir 7.a-

mnn mütckaldlnln heyeti um:.ımlycslni 

temsil mAnasına değildir. Salisen, Emf:kli 

Subaylar Yardım Cemlyefinin mu.,addak 

esas nlzıımnıımesinln altıncı maddesinin 

varidat !aslında takvim çıkaracneı da ya

zılıdır. Binaenaleyh İstanbuld:ıki Umum 

Miltckldinl Askeriye Cemiyeti De bir Ug! 

ve ilişiği olmasını esasen varit V<' metruz 

görmemiş olan Emekli Sub3ylar Yardım 

Cemiyetinin takvtmlerlnJ Cenıiy .. tlr. ha
yırlı maksatlarına bir yardım olarak ka

bul eden \'e kendi arzularile bunları ter

cih ve satın alanların teveccfihlerlnde de

vamını rica vesilesilc lfo)jiycti tavzih ey

leriz. 

Bu gazetenin Moskova muhnbiri, halde şundan ileri geliyor ki, Sov -
şu mütaleadadır ki, bugün Fon Rib- yetler birliği Almanyayı şarkta mü
bentropla Sovyet ricali arasında- ya. him kuvvetler bulundurmağa mec -
pılan konusma Garp cephesindeki bur etmek suretiyle müttefiklere 
harp üzerinde tarihi bir tesir y~pa. dolayısıyle yardım etmektedir. Ayni 
caktır. Her halde bu mııhabir bir Al· suretle Sovyetleri Basarabya mesc -
man - Sovyet askeri ittifakının ya- lesini mevzuubahs etmekten de,..me
pılacağına ihtimal vermiyor ve Sov· netmiş oluyorlar ki, bu da, çok mü • 
yetler şimdi ancak kendi menfaatle- him bir keyfiyettir. Filhakika Sov -
rinc uygun bir siyaset takip ctmclt. yetlerin Romanyada herhangi bir 
tedir. Esasen Almanya, Fransa ve hareketi müttefiklerin vaziyetini 
İngiltere ile harp halinde bulundu • müşkül bir safhaya koyacaktır. Çün
ğunda"l ve Sovyetleri de hiç bir şey kü Romanya da tıpkı Polonya gibi 
tehdit etmceiğinden Moskovanın İngilterenin garantisini haizdir. 
Berlin ile askeri bir itti!ak yapmakta Ayni gazete, Baltık memleketlc-
hiçbir menfaati yoktur. rinin vaziyetini tetkik ederek diyor 

Emekti Subaylar Yardım Cemlyf11 

Baıkanı Emekll TUmgcnen.I 

Suphl Kula Almanyanın Maksadı "Eğer Sovyetler birliği Finlandi· 
Bcrlin, 27 (A.A.) - Kopenhag Ti- ya körfezinde bizzat kendi emniyeti

denue gazetesinin Berlin muhabıri ni temin etmezse, - çünkü Almanya 
yazıyor: Danzigi ve Gdynlayı ele geçirmiştir-

"Von Ribbentropun Moskov.l ziya. Almanyanın komşu memleketler ü -
reti zannedlldiğinden ziyade sıkı sı- zerindeki nüfuzu daha büyük ola -
kıya Sar~coğlunun ziyaretilc alaka- caktır.,, 

KAYIP: A!yonkarahlsar merkez ha.s~

neslnden aldıtım sabit sıllhsız raporunu 

kaybettim. Yenisini alacağımd:m eskisinin 

hükmü yoktur. - 319 tevellUtlO Sllrtll 

Resul oOlu Abdull•h 

dardır. 

Almanlar Türkiyeyi İngiltere? ile Ticaret Vekiline lıtiraliat 
olan anlaşmasından vazgeçirmiye ve 
en kati bitaraflığı muhafaza etmiye 
ikna edebilecekleri ümidini besliyor. 

YENi NEŞRiYAT ı 

lar. 
Diğer taraftan, Berlinde hummalı 

bir siyasi faaltyet göze çarpmakta

dır ve Almanyanın Yunanista'1. nez· 
dinde teşebbüslerde bulunduğu açık
ça söyleniliyor. 

Du meseleye hasrettiği ilk snyfa· 
sındaki bir sütun yazıda Voelkischer 
Beobachter gazetesi, italy:ın - Yunan 
anlaşmasının Atina ile Berlin ara. 
sında bir yakınlığa yol açtığını ehem 
miyetle kaydediyor. 

Amerika Gazetelerlne Göre 
Nevyork, 27 (A.A.) - Alman Ha

riciye Nazırı Von Ribbentropun Mos· 
kova seyahatini mevzuubahis eden 
Nevyork Times gazetesi, Stalintn 
sarki Avrupada kendisine ayırdığı 
rolü tetkik ederek şu mütalead.ı bu. 
lunuyor: 

"Diplomatik faaliyetin Moskgva
da artmış olması şarki A vrupadaki 
hadiseler~ Almanyanın değil Sov -
yetler bi

0

rliğinin hakim olacağını gös 
terir. İhtilaf bir kere daha diploma
tik cepheye intikal etmiş bulunuyor 
ve Moskova manevraların ve komp· 
lolann merkezi oluyor. 

Von Ribbentropun birdenbire 
Moskovaya gidişi Polonyanın taksi
mi projesinde bir anlaşmayı da ta -
zammun edebilir. Ancak, Stalinin 
büyük Britany~ ve Fransayı nasıl 
kayıtsızca aldatmışsa Hitleri de ay· 
ni kayıtsızlıkla aldatacağınlan şüp -
he etmeğe mahal yoktur. Stalinin, 
Hitlcrin muvaffakıyetlerinden aza -
mi derecede istifade etmek istediği 
aşikardır. Ve hiç şüphe yok ki, Al -
manyanın mağlubiyetinden de isti -
fade etmek için ilk fırsatı yakalaya
caktır. Bugünkü vaziyette bariz bir 
cihet varsa o da, Sovyetler birliğinin 
Ukraynayı Bolşevikleştirmeğe az -
metmiş bulunmasıdır. Sonradan Sta
lin ve Hitlerin neler yapacağını kes
tirmek bugün için erkendir. Şimdi
lik şarki Avrupa haritasını nizamını 
ve normal esaslarını bozmak husu -
sunda bir komplo halinde 'birleşmişe 
benziyorlar.,, 

lükreıtekl Kanaat 
Bükreş, 27 (A.A.) - Von Ribben

tropun ikinci Moskova ziyaretini si
yasi mahafil büyük bir allka ile ta. 
kip etmektedir. Von Ribbentropun 
Berlin ile Moskova arasındaki !aal 
teşriki mesaiyi idame için ne gibi ye· 
ni tavizlerde bulunacağı merak edil· 
liyor. 

Öyle zannediliyor ki, Almanya, 
Sovyetlerin müzaharetinden istifade. 

Ankara, 27 (Tan) - Doktorlar, 
Ticaret Vekili Cezmi Erçine bir müd 
det istirahat tavsiye etmiştir. 

IEAVETIFÜNUN (Uyanıı) - Son sa)'ln 
Avrupa harbine ait en canlı yazı ve re
simlerle intişar etti. 

Irk 
teminat 

37,73 
107,27 

IST ANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
Muhammen 

bede il 

503,00 
1430,20 

Mezarlıklar MGd {irlağO içlr+lınncak tabuUuJt kereste. 
Mezarı.ıklar Mlid ürlüğü içiri alınncnk muhtelif teçhiz ve 
tekfin malzemesi. 

152,78 2037,00 Cerrahpaşa has•a hanesi için alınacak katküt vesaire. 
59,78 '197,00 Cerrahpaı;a hnsta hanesi için alınacak tıbbi malzeme. 

228,08 3041,00 Cerrahpaşa hasfo hanesi için alınacak Röntken Fılmi. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdar ları yukarda yazılı fı;ler ayn ayrı açııı: 

eksiltmeye konulmuıtur. İhale 2-10-939 P ıızartesl günü saat 14 de daimi encümen· 
de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mu amelAt müdilrlüğü kalPmlnde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek tupları ile ihale günil muayyen saatte ı:!a· 
imi encllmende bulunmalan. (7335) 

* * Viliyet dahilindeki köprülerden bazılarına konulacak işaret Jevhalannm imal 
Ye taliki iti 999 lira tahmin edilen bedel &zerinden temc1idea puarhla konalmatt11r. 
İhale 2-10-939 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Kati temi-

nat 150 liradır. Şartname zabıt ve muamellt müdürlüiü kaleminde görülebilir. T•
liplerin buna benzer en az 500 liralık it yaptıldanna dair Nafıa mudürlüiünden 
alacakları fenni ehliyet vesikalan ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale 
ıüniı muayyen saatte daimi encümende bulqıunalan. (7704) 

lık 
teminat 

123,71 

101,79 

551,25 

78,39 

Muhammen 
bede il 

1649,50 

1357,15 

'1350,00 

1045,17 

* * • 

Haseki hastah:ınesine alınacak 23 kalem tıbbi alAt ve mal-
zeme. 
Emrazı Zührev'.J" e hastahanesi ile Dispanserlere alınacak 
tıbbi malzeme ve iltıç. 

Sari hastalıkllll' mücndcle merkezi için alınacak üç adet 
kamyon. 
Üs'kudar • Şile yolunun Şile kazası dahiline rastlayan 04 
metrelik kısmının esaslı tamiri. 

204,81 2730,'16 Hastahanelere alı nacak un, makarna vesaire. 
Tahmin bedelleri ilk teminat mlkdzırla rı yukarda yaz.ılı iı;lerl 2490 numaralı ka

nunun 43 üncil maddesine göre temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 9-10-
939 Pazartesi günü saat 14 de daimi enrii mende yapılacaktır. Şartnameler Zab t 
ve muameUit müdürlüğO kn?errinde glSrüle bilir. Şıle yolu tamiratı eksiltmesine iş
tirak etmek isteyenlerin buna benzer en az 800 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa 
Müdürlilğündcn ehliyet vesikası almaları lAzımdır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile ihale iunil muayyen sııatte daimi encümende bulunmaları. 

(7796) 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGO ILANLARI 
Cinsi MlktaM Muh. B. % 7.5 teminatı Ekalltme pk. .. atı 

Lira Kr. Lira Kr. 

60 S/mlik :ı:ım- 250 adet 3760 282 Eçık ek 18 
p:ıra taşı 

Elektrik tesisatı 30 kalem 404 59 30 34 " " 16,30 
malzemesi 

I - Şartname ve müfredat listeleri mucibince yukarda miktarı yazılı 2 kalem 
malzemeye 26 - IX - 939 t-ırii-ılndc tnlip zuhur etmediğinden eksıltmesl şeraiti sa
bıka dairesinde 10 gun temdit edilmiştir. 

II - Eksiltme 6 - X - 939 cuma günil I' aba taşta levazım ve mübayaat ıubeslnde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve listeler her gün s5zü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin ekslltme için tayin olu nan giln ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarda adı geçen komi9y ona gelmeleri llAn l>lunur, (7767) 

* * 1 - Şartnamesi mucibince muhtelif ebatta 24.000 kilo çivi pazarlıkla satm ah .. 
nacaktır. 

il - Muhammen bedeli (4800) lira muvakkat teminatı 360 liradır. 
111 - Pazarlık 2-x-939 pazartesi ıilnü saat 16.30 da Kabataıta levuım ve 

mübayaıt şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü ıeçen şubede parasız alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen glin ve saatte yüzde 7.5 cavenme 

peralariyle birlikte mezlı:ilr komisyona selmeleri ilin otaDlll'. (7792) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cerrııhpa a Hastanesi Göz Kllnl inde 3290.84 lira ke i!ll t lsat bağlama 1 l -

rl 5-10-939 Per&embe gunü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuı;tur. 
İsteklilerin 247 liralık muvakkat teminat makbuz! rile 3000 lir lık bu gibi işl r 

yııptığına dnir eksiltme tarihinden 8 giln cvve) İstanbul VilAyetlnden alınmıJ ve
sikalarlle gelmeleri. Şartname ve lllşikleri her gün Rektorlukte göruınr. (7473) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

l - Merkezimiz milstahdemlnl ,çin 159 çift nümunesl vechile fotin açık ekslltme 
ile yaptırılacaktır. Beher çiftinin tahmin bGdeli (550) kuruştan tutan (874 lira 50 
kuruş) dur. 

2 - Bu işe alt şartnameler merkezimiz levazım memurluğundan parasız alınır, 
3 - Eksiltme 3 - Blrlnclteşrin - 1939 Salı günU saat 14 de G latnda Kara Mu 

tnfıı paşa sokağında mezkür merkez satın alma komisyonunda yapılac ktır. 
4 - Muvakkat teminat parası (65) Ura (59) kuruJtur. 
5 - Bu iııe gireceklerin 1939 senesi Ticaret Odası vesikalnnnı gösterme-

leri şarttır. (7364) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için tabına lilzum görillen (48) kalemden ibaret ~uhtelif defter 

ve evrakı matbua açık usulde eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1'150 Ura 
ve muvakkat teminatı 131 lira 25 kuruştur. İhalesi 2-10-939 tarihine rutlıyan 
pazartesi günü ... saat 15 de Galata rıhtımın da umum mildilrlilk binasında toplana
cak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneler sözU geçen komisyonda her gün gorUleblllr . • 
İsteklllerln bildirilen vakitten evvel temlnatlnn yatırmış olmalan icap eder. 

(7341) 

Devlet Demlryolları ve Umanları lıletme 
U. idaresi llanıan 

Muhammen beden 15150 lira olan 2000 adet batarya sandıkları için lı:ureun 1Caplı 
pirinç ön kontak pllkan 1000 adet batarya sandıklan için kurt11Jl kaplı arka kontak 
plllı:aııı. 2000 adet batarya sandıklan iıttrak kabloları için lı:urıun kaplı çatal irtıbat 
bıttlıfı 9.10.1939 Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpasada car binası dahilin
deki komisyon tarafından açılı: eksiltme usuliyle satın almacaktır. 

Bu iı;e girmek istiyenlerin 117 liralık muvakkat teminat ve kan11nun tayin ettigı 
vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları llzrmdır. 

Bu i'e •it ıartnameler komisyondan paras11: olarak dafıtılmaktadır. 7645 

Samsun Valiliğinden: 
Samsun villyet merkezinde yeniden yaptmlacak Istiklit ilk okulu b"nasr in~

atmın kapalı zarf suretiyle 21. Ey1Ql .1939 tanninde yapdacağt evvelce ilin edilen 
eksiltmesine talip çıkmamasından eksiltmenin bltiı tarihi olan 21 eyliil 1939 tı i. 
hinden itibaren bir ay içinde vlllyet dami encümeninde pazarlıkla ihalesi: 

ı - Keıif bedeli (40404) lira (6) lı:uruı ve muvakkat teminatı (3030) lira (30) 
lı:uruıtur. 

2 - Bu işe ait evrak 1ttnlardır. Eltslltme şa!'tnamesl, metraj, mukavele pro)es 
hususi fenni ıart:ıamt: ve eki, ailsilei fiyat, elektrik tesisat keıfi, sıhhi tesisat kctfı, 
dahili elektrik umumi fenni .. rtnameai, proje, keşif bulisaıı. 

3 - lstekliter ba evrakı Samaun, Ankara, İstanbul ve llmir Nafıa mildürlilk
lerinde görebilirler. 

4 - Elı:ıu1tmeye cirmek isteyenlerin cari sene i~inde Ticaret Odumda kaJ'lt)J 
balanduklanna dair vesika ile Samıun viliyet makamma istida ile müracaat ederek 
talimatnamesine tevfikan bu iıi yapabileceklerine dair alacakları ehliyet veaikasmm 
ibrazı şarttır. 

5 - İhale (2•90) numaralı arttırma. eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine 
ıöredir. (7707) 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Bir No, lu Dikimevinde mevcut 4400 kilo beyaz pamuklu kırpıntıdan Ç&l\1•ıır. 

hk bez yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29.9.939 cuma günü saat 14 de Topha 
nede lmirlilı: satınalma komiayonunda yapılacaktır. !maliyenin kari teminatı 27 ti. 
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da kırpıntılar Defterdarda dikimevinde görU16r. 
S.rtnamesinde yazılı ıeraiti haiz isteklilerin belli saatte Ko. na celme-
leri (248) (7520) 

* * Bir ve iki No, ıu Vilrimevlerinde birikmiş olan 101033 kilo yünlü krrpmtı •eriterek 
battaniye yaptmlacaktU'. Pazarlıkla ebıltmesi 29-9-939 cuma ıunu saat 14,30 da 
Tophanedf' levazım imirliii satınalma Ko. da yapılacaktır. !maliyenin kati temı. 
natı 104 lira 49 kuruştur Battaniye nümune ve .. rtları Ko. da ve kırpıntılar Dilıi.. 
mevlerinde görülebilir. Şartnamesinde yazılı teraiti bai% isteklilerin belli saatte 
Ko. na aelmeleri 247} (7513) 

* * , 500 kilo ince ,.e 500 kilo kalın makine yaiı alınacaktır. Pararlılı:la eksiltmesi 
3-10..939 sah günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazmı imirliii satınalma ko. 
misyonunda yaprlacııktır. Hepsinin tahmin bedeli 270 lira kati teminatı 40 lira 50 
lruru~tur. Numuneııi komisyonda görülur. İsteklilerin belli saatte komisyona sel. 
mel eri. (2150) (7782) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
t - Ta."'ımln edilen bedeli 17096 lira olan 80000 kilo zeytin tanesi 3 1. Te rln 939 

tarlh1ne rastlıyan salı günO saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İlk temintı 1282 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan pa-

rasız olarak nlınabilfr. (i • 

S - fstcklılerln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri k -
palı feklli mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
paşada bulunan komisyon başkanblına makbuz mukabilinde vermeleri. (7331) 

* * 
l - Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Dz. yeni erat kı lası mevcut keıiı 

ve fenni şartnamesi mucibince tamiratı S - I. Teşrin - 939 tarihine rastlayan 
perşembe gilnil saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminab ('150) lira olup keşfi ve şartnamesi her giln komisyondan alı· 
na bilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta rifatı dahilinde icap eden vesalkle bir-
likte belli giln ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon~ müracaatları. (7405) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (22 400) lira olan (160.000) kilo kuru fasulye 10 
1. Tesrin 939 tarihln• rastlıyan Salı günjl saat 14,30 da ltapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk kminatı (1680) lira olup şartnmesl her gün komisyondan glSrülup ve 
alınabilir. 

3 - İsteklllertn 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kap 
teklif mektuplarını en ıeç belli rün ve saatten bir saat evveline kad r K ımpa 
bulunan komisyon bafkanııtına makbuz mukabilinde vermeleri. ('1404) 
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icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
g g g Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Levazım .Amirliğinden Verilen: Harici ... 
Askeri Kıtaatı ilanları 

. Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için aşağıda garnizonları 
hızalarında yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 30.9.939 günü Çanakkalede müstahkem mevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel muvakkat temi. 
nat ve 2490 sayılı kanund.a yazılı vesaikle birlikte komisyona teklif 
mektuplarını vermeleri. ( 415)(7272) 

Muvakkat 
Garnizonu Miktarı 

Kilo 
teminatı 

Lira Ku. 
Tutarı İha!e saati 

Çanakkale 
Erenköy 
Eceabad 

100,000 
11!'.>.000 

95,500 

2081 25 
2173 24 
1890 90 

" * 

Lira Ku. 

27,750 10 
28,976 50 11 
25,212 12 

Edremit ve Ayvalıl< garnizonu birliklerinin 75,000 kilo sığır etine 
talip zuhur etmediğinden tekrar eksiltmeye konulmuştur.Tahml11 edilen 
beQ.eli 16,975 lira ilk teminatı 1325 lira 62,5 kuruştur. Eksiltme kapalı 
zarfla 30.9.939 cumartesi günü saat 8 de Edremitte tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları saat 8 de komisyona tes. 
llm edilmiş bulunacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün iş saa_ 
tinde komisyona müracaat etmeleri taahhüde iştirak edeceklerin ticaret 
odasında kayıtlı olması şartttır. ( 416) (7271) 

* * :Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda yazılı iaşe maddeleri kapa-
lı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltme Mersin'de Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat evveilne kadar 
kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler Mersin.de Askcrl Satınalma 
komisyonunda mevcut şartnameleri görebilirler. (439) (7441) 
Clnıl Kilo Muhammen ilk teminat ihale gDn ve saati 

Un 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru Fasuly& 

540,000 
48,000 
110,000 
48,000 

bedel! Lira Kr. 

62,100 
11.040 
5,700 
'1,200 

* * 

4355 
828 
427 50 
540 

4-10-939 

" 
n 

n 

10 
11 
15 
16 

Elmalıdaki kıtaatın ihtiyacı ofan 270,000 kilo un kapalı '!.art ile eksiltmeye ko-
nulmuştur. Şartnamesi lspartad3 Tilmen ve Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri snt1n 
alma komisyonlarında görülür. Tahmin bedeli 33,750 lira ilk teminatı 2561 lira 24 
kuruştur. Eksiltme 9--10-939 Pazartesi günü saat 16 da Ispartada Tümen satın ııl
ma komlsyonun-:ta yapılac!ıkltr. İstekliler belli gün saat 15 kadar tekllt mektuplarını 
Ispartada tümen snt.n alma komJsyol'una vermeleri. "465., "7611,, 

* * Eltızığ lı:'n 500 ton lavemarln mt>rlen kömürO satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
16,000 lira ilk tMnlnı.tı 1200 liradı:-. Şartnamesi Eltızığdakl askeri satın alma ko
misyonunda g5r01Ur. Eksıltme 10-10-939 Salı günü saat 11 de kapalı zarfio ola
caktır. Tekllf mektuı:tan 10-10- 93!1 günü saat 10 kadar Eltızığda asker! satın alma 
komisyonuna verllm~ olacaktır. '467., "7612,, 

* * F.lAz.ığ için lf:SO ton odun lllınaı:aktır. Tahmin bedeli 33.000 liradır. ~artnamesi 
ElAzığdaki askeri ııat.n alma koml!'yonunda görülür. Eksiltme 11-10-939 Çar{amba 
günü. saat J O da kapalı uırfia yapılacaktır. İlk teminatı 2475 liradır. Teklif mektup
ları 11-10-9311 günü saat 9 kadar Elfızığdaki komisyona verilmiş olacııktır. 

"468., "7613,, 

* * Hepsine tahmin edilen flatı tı.,900 lira olan 45 kalem tıbbf ecza pazarlıkla 
3-10-939 salı günO saat onda Anltarada M. M. v. satınnlma komisyonunda !'atın a
lınacaktır. Liste ve sartnnmesı her ~!ln komisyonda görOlür. Pazarlığa girecekler 
2385 liralık kanunt teminat ve belgeleri le birlikte pazarlık gün ve saatinde An-
karada M. M. V. satınalmn komısyonuna gelmeleri. (476) (7653) 

Garnizonu Miktarı 

Ton 

A * 
Tahmin bedeli lık teminat 

Lira Lira Ku. 
ihale ıekll glln ve ıaatl 

Babaeski 450 15,750 1182 K. Zarf 16• 10_939 11 
Babc:ıeski 360 12,600 945 " ,, 11 
Kaynarca 360 13,500 1012 50 " n 16 
Hayrabolu 360 12,600 945 " .. 16 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı tçln 8 taksitte alınacak kuru ot mikdar, tah
min bedel ve ihale gün, saııtleri yukarıyıı çıkarılmışQr. Evsaf vq şartlan komisyon
da her gün görOlür. İ&teklilerln kanuni evrak ve vesikalarlle teklif ve teminat 
mektuplannı \>elli gün ve saatten bir .:ıa:ıt evveline kadar Luleburgazda Tümen Sa-
tın lmıı komisyonuna vermi~ bulunaca tlıırdır. (466) (7610) 

* * lzmir müııtahkem mevki birliklerinin 282,ırulJ kilo sıiır eti ihtiyacı kapalı 
zarf uııuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16-10-939 pazartesi ıünü saat 15 de 
lzmir Lv. Amirliği &atm alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutan 
i0500 lira ilk teminatı 4775 liradır. Şartnamesi komisyonda ıorülebilir. İstekliler 
Ticaret Odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika ııôstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye i,tirak edecekler 2490 &ayılı kanunun 2 ve 3 clİ maddelerinde ve eart. 
namesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en u 
bir saat evvel Ko. na vermi~ bulunacaklardır. (496) (7785) 

* ~ Be;ı:amR r.ami1onu birliklerinin ihtiyaçları olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 28800 lira ilk teminatı 
2160 liradrr. İhalesi 16-10-939 pazartesi ıünü saat 16 da Edremit Tüm. aatın alma 
komisyonunca yap.J~ktır. Teklif mektupları saat 16 da Ko. na teslim etmiş ola
caklardır. Şartn:ırntyi ııörmek ve okumak isteyenler komisyona müracaat etsin. 
lcr. (497) (7786) 

* * Ku!jadasında ciheti askeriye tarafından gösterilecek mahalde yapılmak Uzere 
bedelı keşfi 78,8!>4 lıra 55 kuruşluk iki adet paviyon ile 14,539 lira 8 kuruşluk bir 
9tur ve !;013 lira 74 kuruşluk bir mutfak ki ccman 98,447 lira 37 kuru,luk in~t 
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İstanbul İkJncl İ!Uıs Memurluğundıın· 

lstanbulda Mahmutpaşa alt başında Rii

yük Corcıpçı hanında 1 No. da M:ınfl&tura

cı Albert Paponun lfitısı 27-9-939 tarihin

de açılıp tasfiyenin tıdl şekilde yapılması-

! na karar verilmiş olduğundan müfliste a
lacağı olanların ve isUhknk lddiMında bu

lunanların alacaklarını ve ist!hknklannı 

iltından bir ay içinde İstanbul İki:ıcl İf.lis 

Dairesine gelerek kaydettirmeleri ve de111-

I 
lerfnJ (senet ve defter huldsaları vesaire) 

asıl veya musaddak sureUerını tc?vdi eyle
meleri. 

1 2 - Hilafına hareket ceznf mesulfyelf 

müstelı.lm olmak üzere münlsh borçlula

ının ayni müddet içinde kendl:crl.ııl vt> 

borçlarını blld!rmelcrl. 

TORKBANK 
3 - Müflisin mallarını her ne sıfath o

lursa olsun ellerinde bulunduranluın o 

mallar üzerindeki haklrrı mahfuz Jı:3Jn.ak 

artile bunları ayni müddet içinde daire 

1 

mrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak

ul mazeretleri bulunmadıkça <'ezat me
l sullyete uğrıyacakları ve ruçhan h:ı!ı:lıınn

dan mahnım kalacakları. 

Subeler: TiCARET 
4 - 4/10/939 Çarşamba günO sıat 11 de 

lncaklüarın lr;tlmaa gelmeleri ve m'ifils 

ıle müşterek borçlu olanlar ve kef!ll 'U ınfn 

ve borcunu tekeffül eden sair lti•nseıerln 1 

kapalı .zarfla ekııiltmeye konulmuştur. İhale 16-10-939 pazartesi ıiınü nat 11 de 
İzmirdc Bornovada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat temi. 
nat 6172 lira 45 kuruştur. Bu in:saata ait resim, plln, fenni ve hususi şartname her 
ıiın 1..ımir Bornov&da askeri satmalma komisyonunda göriılilr. Bu işe istekli olan. 
!ar Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası göstermesi ve blzwt yük
sek mühendis veya mimar olması veyahut bu şartlan haiz olmadığı takdirde tıu işin 
fenni mesuliyetini üzerine ıılncak bir mühendis veya mimarı inşaııun devamı müdde
tince isUHdam edeceğine dair noterlikten tasdikli senet vermesi şarttır. Eksiltmesine 

girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve 5 nci maddede yazılı vesi-
kaları ve kanunun 32 ve 33 cü maddelerinde yazılı tarifat dairesinde teklif ve temi
nat mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar adı ııeçen komisyona ver-
meleri (7802) (501) 

* * Kırklareli için bir adet ordu tipi yarım tonluk Ford kamyoneti rıazarhkla sa-
tın alınacaktır. Taliplerin 30-9-939 akşamına kadar hergün Kırklareli askeri satı. 

nalına komisyonuna müracaat etmeleri. ( 494) (7783) 

* * Kuşadasında ciheti askeriye tarafından ıösterilecek mahalde yapılmak iizcre 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve 16 birinciteşrin 939 pazartesi günü saat ı t de 
ihalesi yapılacak olan inşaattan temiz ve kirli su tesisatının yapılmasından sarfına
zar edilmiş olmasından dolayı iki adet paviyonun bedeli keşfi 88319 lira 59 kuruş 
yerine 78894 lira SS kuruş ve bir ahırın 15217 lira 59 kuruş olan berl~li kc$H 14~39 
lira 8 kunışa ve bedeli keşi! 5824 lira 66 kunıs olan bir mutfağın 5013 Jir3 74 kuruşa 
tenezzOI edip ceman yekun bu inşaat bedelinin 109361 lira 65 kuruş olmayın !18447 li
ra 37 kuruıt olduğn buna nazaran 3 cü maddede yaı:ılı ilk teminatının cta 6718 lira 
45 kuruşa düı;tüiü tashihan ilin olunur. (495) (778"" 

* * Aşağıda yazılr malzeme tümen bandosu için satın alınacaktıı 
Vermeie talip olanların 30-9-939 akşamına kadar her gün Kırklarclinde askeri 

ııatmalma komisyonuna müracaat etmeleri. (7790) ( 493) 
Lira Krş. 

--·-
170 Tenor sekte fon 
190 Sakııefon 

4 Davul tokmaft 
20 Davul ve trampet derisi 4 adet. 

8 Si. B. Killrinet kamıııı 3 kutıı 
6 Alto 1ak:1efon, kamıeı 2 kutu. 

lO Muhtelif ebadda cüderi 5no ad•• 
12 Zil bir çift, 
7 50 Nota kltıdı 3 top. 
2 50 Nota yazmalt için eabit çlni mürekkebi 1 kilo 
3 Nota ya:r.mak için (J) marka uç 2 kutu 

25 Marıılar ic:in karton 500 adet 
20 Nota mahfazalın İçin defter kapları 20 a 
45 B b . ueı. 

as anton ve trambunun tamirleri 

. 523 

Sahibi ve Neşriyat MUdürU Halil Lötfil OÖROÜNCtl. Gazetecilik ve 
Nesrlvat T. L. S. lboıtldrtı ve,. TAN MathRRın 

, j toohınmada bulunmağa hakları olduğu 
l ildn olunur. (20700) 

~---·-------------, 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydJna 
devam olunmaktadır. 

2 - İstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres- Şehz;ıdebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534: ............ _ ........................ -, ____ _ 

Üniversite 
______ , 

KIZ TALEBE YURDU 
Lalelinin en güzel bir apartrmanında kurulmuştur. Kızlarını seven aileleri. 

kendini düşünen kızlan memnun edecek bir vaziyettedir. Tahriren ve Gİfahen 
müracaat kabul olunur. 

Müracaat: Lileli. Genç Türk caddesi No. 11 Mudire Meşk\ıre. ..., _____________________ , 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

MCihendis kısmı mnklne ve inşaat şubelerine alınacak t }ebelerin diihul imtihan

ları Teşrinlevvelin ikinci Pazartesl güm! saat Dokuzda Yıldızdaki okul binasında 
yapılacaktır. (7549) 


