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GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gıuon diyor ki: 
"Her tacir bu kitapta gl5ıtıırdl01 m· uıullerl tatbik etmek ıuretlle 
bir iki ıenı gibi k111 bir zaman içinde mUtterllerlnln adedini bir 
mlıll erttırıblllr. Ben bu kitabımdı ılze bu .anıtı öOretlyorum." 
Flıtı 50 kuruı. 

Almanya, Lehistan, Fransa, lngiltere 
Seferberlik ·u~azırlığı Yapıyorlar 

INGILIZ BASVEKILI DEDi Ki = ALMAN . RUS PAKTI IMZALANDI 
J 

'' Bir Harp Tehlikesi Nazi Lideri, Danzige 
ile Karşı Karşıyayız,, Devlet Reisi Oldu 

K Dunu Kabul Edı•ıdı• paktı İmzalanmıı ve Fon Ribbentrop Berline döne-a : rek vaziyeti Her Hitlere izah etmiıtir. Almanyanın • 
H M • K d l bu izahlara göre karar verceği anlaıılıyor. emen erıyete on U: • 2 - Ademi ~ecav.ü~ paktı, Sovyet Birliğinin .l~gilter~ ve 

: Fransa Ue bırlıkte Almanyaya karıı tef rıkı muaı et· 

Heyetler Dönüyorlar, Bir Kısım ihtiyatlar 

Çağırlldı, Roosevelt Bir Teşebbüste Bulundu 
Londra; 24 (Hususi) - İngiliz Parlamentosu bugün İngiliz 

milletinin birliğini ve azmini apaçık gösteren tezahürler arasın-
da a ıl ı~ Mister Chamberlain ile fırka li.Qerlerinin nutukları-

; ., ;.,r • - - - - "' ... • 

zakere eaereR ın aç etmiş ve layiha Kral tarafından tasdik edi- : 
lerek bu geceden itibaren meriyet mevkiine konmuştur. Bu ı 

f 
kanun ile İngiltere hükumet! memle- ı 

MU hakkak ket selameti'.. em?iye~i, ~= .. müdafaa-
sı namına munasıp gotdugu her ted
biri alabilecek ve memleketi parla. 
mentosuz idare edecektir. Parlamen
to, bu tar ihi vazifesini yaptıktan son 

ra 31 Ağustosta mutat mesaisine de· ı 
vam etmek üzere dağılmıştır. 

Mister Chamberlain, Kamaranrn 

açılışını müteakıp kürsüye gelerek 
Yazan: M. Z ekeriya SERTEL demiştir ki: 

Harbe Doğru 
Gidiyoruz 

S ovyet - Alman ademi te-

me•ine imkan bırakmadığı için Moskovada bulunan 
lngüiz. ve Frana;ız cukeri heyetleri dönüyorlar. 

• 3 - Almanya, Lehi•tanın bütün hududuna askeri kuvvet
lerini yığmağa deuam ediyor ve Lehi.tan Ja buna 
karfı cukeri kuvvetlerini seferber etmekle ue muhte
mel her harekete llarfı teJbir almakla mefgul oluyor. 

• 4 - Almanya, DanzigJelti Nmler lideri För.teri lıür fe· 
• • ı ' • • • "-··:- _,,_;~ ııo lıiilllP.r.A lıür~elıir Üe 
Berlin araıınJa irtibatı •ağlamlamııtır. Lehi•tan 
Danzi~in, ltendi menfaatlerine dokunmıyan Jahüi 
idaresile alakadar olmadığı için bu tedbire karı• "ir 
mukabelede bulanmamıftır. 

• 5 - lngiltereJe Parlamento toplanmıf, hükumetin istediği 
geni1 levkaliide salahiyetleri bir celsede vermif, ka
nun meriyet mevkiine konmu,tur. Parlamento lngil
terenin tam itimadını ve tam az.mini gösteren bir va
ziyet almıftır. Mi•ter Chamberlain ile Lora Halifax 
vaz iyeti izah ve tecavüze mutlaka mukabele edecek· 
lerini tekit etmi,ler, vaziyetin harbe doğru gittiğini 
söylemişlerdir. 

• 6 - FransaJa kısmi seferberlik yapılmı,, müdafaa tedbir
leri hızlanJırılmııtır. lngiltere ile Franıa daimi i.ti
fare halindedir. Dem~kra•iler, bo3•un eğmemek için 
verdikleri karan kuvvet/erile tatbik ediyorlar. 

• 1 - ltalya askeri tedbirlere ehemmiyet vermekte, •ahille

Polonya Dün Gece 3 
Sınıfı Birden Silah 
Altına Davet Etti 

Almanya, Hudutlara Mütemadiyen Asker 

Hudutta Bazı Çarpıımalar Oldu 
Berlin, 24 (Hususi) - Moskovadan dönen Fon Ribbentrop 

derhal Her Hjtler tarafından kabul edilmiştir. Siyasi mahfiller
de hakim olankanaate güre bu mülakat sırasında kati bir ka
rar v ·il~ek \le bu ı:;uretle buhran bir neticeye varacaktır. Ne: 
ticenin mahiyeti, Fon Ribbentrop. 'un vereceği rapora bağlıdır. 
Bu toplantıda Mareşal Göring ve Alman ordusu kumandanları 

hazır bulunmuşlardır. Konfcra:ıs ı-

gece yarısından sonra da devam et- Yen •
1 miştir. Alman kaynakları Alman- Paktın 

7 Maddelik 
ya - Lehistan hududu üzerindeki 

İ Malrnşas'da Lehli hudut muhafızla
f rır.ın Alman topraklarına girip Al. 

manlarla ateş teati ettiklerini, neti

cecle iki taraftan birinirı yaralandığı 

nı bildiriyorlar. Yine Alman kaynak

ları Lehli bir fırkanın Danzigi ce-

nuptan ve garpten ihata ettiğini bil. 

direrek Lehistanın Danzige karşı an. 

sızın bir baskın yapmak fikrinde ol

duğunu anlatıyorlar. Ayni mahafil, 

Gdynia'daki bütün LehUlerin askere 

Tam Metni 
Moskova, 24 (Hususi) -

Sovyetler Birliği ile Almanya a
rasında ademi tecavüz paktı 
dün imzalanmıştır. Paktın. met
ni şudur: 

cavüz misakının, evvel
ce telgraiların verdiği şekle ta
mamen muhalif olarak, 24 saat 
zarfında imza edilmiş olması, 
bütün Avrupa vaziyetine, ve 
bütün dünya siyasetine yeni bit 
istikamet vermiştir. 

"Parlamento tatil :!evresine girer

ken hükumetin bugün zaruret haline 
gekn bu derece şiddetli tedbirleri al. 

mak üzere parlamentoyu toplamak 
mecburiyetinde kalacağını de:-pi] et. 

mek biraz güç olurdu. 31 temmuzdan 

beri enternasyona l vaziyet mütema-
rini toplarla teçhiz ederek limanlannda tahtelbahir alındıklarını ve bütün otomobillere 

Sovyetler Birliği ile Almanya ara
sında sulhün takviyesi arzusu ile ha
reket eden Sovyetler Birliği hüku
meti ve Almanya hükumeti, Sovyet
ler Birliği ile Almanya arasında 1926 
Nisanında mün'akit bitaraflık mua. 
hedesinin esas hükümlerine dayana
rak, aşağıdaki hususatı kararlaştır
mışlardır: 

Bu misak, evvelce ajansların ve 
Moskovanın bildirdiği gibi, tecavüzü 
durdurmak için değil, mütecavizlerle 
demokrasiler arasında vuku bula~k 
bir harbe Sovyet Rusyanm girme
mesini temin için aktedilmiş gibi. 
dir. 

Anlaşılan şudur ki, Sovyet Rusya 
sulh cephesine girmek için ileri sür
düğü şartların demokrasiler tarafın. 
dan kabul edilmiyeceğine kanaat ge
tirince, kendi hudutlarını bizzat ga. 
ranti etmek mecburiyetinde kalmış, 
ve İİıgilterenin vermek istemediği 
teminatı doğrudan doğruya müteca
vlzlerden almayı tercih etmiştir. 

Chamberlain'in Sovyctleri sulh 1 
cephesine almak için açılan müzake. ı 
releri altı ay uzatmasına mukabil 
Sovyetlerle Almanlar 24 saat içinde 

1 

anlaşmıya muvaffak olmuşlardır. Bu 
süratli anlaşma, İngiliz Başvekilinin 
gösterdiği betaete karşı verilmiş kes-
kin bir cevaptır. ' j 

Hatta denilebilir ki bu anlaşmanın j 
en büyük amili İngiliz Başvekili ol-1 
muştur. Chamberlain şahsen Sov
Yctlerle nnlaşmıya taraftar olmadığı 
i~in müzakereleri uzatmış, Sovyetle. 
?'ın süratle bir ittifak imza etmek 
için gösterdikleri temayüllerden isti
fade etmek istememiş, ve nihayet 
lıusyayı selametini başka taraflarda 
aramıya mecbur etmiştir. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 1) 

,,,, 
760,000JON 

yuvaları yapmaktadır. 

····························~······· ..... ······ ..... ·•······· 
vazıyet edildiğini bilclirıyor. 

(Sonu Sa: 9, Sü: 5) 

Bugün artık mesul ar.ryacak vazi. 
(Sonu Sa: 9. Sü: 3) 

Bütün Avrupa bir harp meydanı halindedir. Bütün devletler yarım 
seferberlik ilan etmiş vaziyettedir. Yukar daki h arita, en son rakamla-

ra istinaden Avrupa devletler inden h er birinin kar a, deni:& \·e hava kuv
vetlerin i göstermektedir . 

Madde 1 - İki akıt taraf, gerek 
yalnız olarak gerek diğer devletlerle 
birlikte, biribirlerine karşı, her tür. 
lü cebirden, her türlü tecavüz hare
ketinden ve her türlü hücumdan te
vakki etmeyi taahhüt eyler. 

Madde 2 - İki akıt taraftan biri, 
üçüncü bir devlet tarafından askeri 
bir harekete mevzu teşkil ederse, ö. 
teki akit taraf, bu devlete hiç bir şe
kilde yardımda bulunmıyacaktır. 

Madde 3 - İki akıt taraf hüku
metleri, müşterek menfaatlerini ala. 
kadar eden meseleler üzerinde kar

(Sonu Sa: 9, Sii: ]) 

En Son 
Dakika: 
Londra, 24 (Hususi) - Bu gece 

Bitlerin başlıca mesai arkadaşları ,.e 
askeri rüesa ile yaptıkları toplnnh 
hakkında Berlinden verilen bir ha· 
her şu elimle ile bitiyor: 

"Hakim olan kanaat şudur ki, Al
manyanın Polonya hakkındaki kara. 
n verilmiı bulunuyor. Ve bu kar:ır 
belki de t atbik edilmek üzeredir.'' 
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PE CEREMDEN --------Tarih Tekerrür 
Ediyor, Fakat 
Değişe, Değişe! 

Yazan : M. Tur han TAN 

iHava Tehlikesinde-;1:1Ticarel Vekili Dedi ki: =~E~km~ek~im~a~li i~çin\11 
Korunma Kursları Bir Tek Un ·Tipi 

1768 de Tiirklerin Lehistan is
tikliili için yaptıkları büyiik 

harbin hikayesini tarihten ok11yo. 
rum. Müverrih, o hailenin başlayışı. ı 

nı şöyle anlatıyor: 

Açdmak Üzere 
Tayyare hücumlarının ve }la

sif korunma deuemelcdnin lıit. 

"Hadisatı Takip Eden Hükumetin, ihracatı Tanzim ve T ~kviye İçin Almıya 
Başladığı Tedbirlerin Bir An Evvel Fiiliyata İntikal Edeceği Şüphesizdir .. 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin refaka- ler üzerinde ehemmiyetli kararlara rsccğlu ile alakadar İngiliz makaın. 
tiPdı: dış ticaret dairesi reis veıdli vasıl olduk. lan mutabık kalarak bize bildirdiği 

ınesi üzerine vilayet seferberlik 1 

şubesi, havadan korunma ko
misyonunun hazırladığı talimat 
nameleri dünden itibaren tathi. 
ke baslaıruştır. Havadan korun-

ı Cemal Ziya ve kalemi mahsus müdü. Ezcümle ihracatçılar birliği tesisi son karar ihracatçılarımız muhltin-
rli ciduğu halde dün İzmirden şehri- içi-rı atılan adım, nihai safhasına gir- de fevkalade memnuniyeti mucip ol
mize dönmüştür. Vekil Perapalasa gi- dı. Bu meyanda müstahsil kütlemizin muştur. Bu karar üzüm ve inc;r, fın
dcrek Başvekil ile göri.i~ınü~ ve 0ra- menfaatlerini korumak maksadile al- dık gibi üç büyük mahsulümuzün İu
dan Floryaya gitmi;ılir. Reisicümhur dığunız tedbirler ehemmiyetlidir. • gDiz fiyat şartlarına göre takas yo. 

• 1 

ma komisyonu bugün de vali 

tarafından kabul edilmi:-ıtir. Kooperatifler birliği ile inhisarlar luyla geniş bir şekilde bu memleke-

Kabul Edilecek 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

1 şehir ekmeklerinin ıslahı için 
belediyede tetkiklerde bulu-

r 
1 

11 

1 

1 

nurken furuncuları da nezdine 

çağırarak kendilerilc görü;:müş 

ve onların da bu lıusustal;:i fi_ 
kirlerini sormu§tur. Vekil ayrı
ca alakadar resmi makamların 

da noktai nazarlarını din!e<lik- ı 

Lehistan Kralı Nalkıran (Frede
rik Ogüst) 1764 te öldü. Rus Çariçesi 
Katerin hemen harekete geçti, 
Stanislas -August- Pami~towski'

yi Polonya tahtına geçirdi. Bir kısım 
halk, liomşu devletin bu müdahale
§ini naho~ buldu, ayaklandı. Katerin 
de kendi adammı tahtta tutmak için 
Lehistana bir ordu yolladı, halbuki 
Karlofça muahedesiyle Lehistan iş
lerine Rusların müdahale etmeleri· 
caiz değildi. 

muavini Muzaffer Akalının ri. 
yasetinde toplanarak pasif ko
runmayı takip edecek esaslı ted 
birlerin alınması için bazı karar 
Iar verecektir. Bugünkü toplan
tıda, hava h9i.icumlarına karsı ilk 
tedbir olmak üzere dair-eler 

Ticaret Vekili, bugün ve yarın şeh- tin sc.tışını temin edece'.t mahiyette-
idaresini, ihracat tacirlerimizi fiyat 1 ı 

~ rinıizde Ticaret daireforinde tetkikat dir. İhracatçılarımıza esasen hakim 

l 
yapacak, tüccarlarımızla temasla!'da koruma mevzuunda sıkı bir te§riki olan nikbin hava son dakikacJ(l elde 

ten sonra bir tek un tipile ek- j 
mek imalinin doğru olup olma
dığını da sormustur. Faik Öz- I 
trakın bu direktifi üzerine bele
diye tek tip unla ekmek imalini 
tetkik ettirmektedir. Bunun i
çin ayrıca unculıır ve değirmen 
cilerle temas edilerek lıu husus 
hakkında kendilerile görii~üle. 

' 

bulunacaktır. Cezmi Erçinin varm mesai halinde faaliyette bulunmaları edilen bu netice ile büsbütün takviye j 
akşam Ankaraya dönm~si mukal'T'er. hususunda birleştirmiş bulunuyoruz. edilmıştir. Ticaretin tatbi!tatı üzerin-

Lehliler işte o muahedeye istinat 1 

ederek Türklerden yardım istedilPT, 
iiç be~ yüz kişilik heyetler ve : bii-

müesseseler ve fahrikalarca teş. 
kil edilmesi istenilen ekiplerin 
hazırlanması ve bunları yeti':}ti
recck kurslann a~ılması ebafın 
da kararlar verilecektir. 

i dir. Muhtelif işler hakkında Vekil, Fiyatların asgari hadleri tayin edil- de bulunan bu tecrübeli arkadaşların 
şu beyanatta bulunmu~tut': miş ve bu hadlerin dununa düşme- kanaatlerine göre İzmiri alakadar e-

)J Ük kırmızı frengi mülıiirlerle süslii 
arzuhall2r yollayıp ricalarda bulun
dular. Bunun üzerine Üçüncü Mm:
tafanın huzurunda bir toplantı ya
pıldı, Rusyanın Lchistana yeni nas
bolunan Kralı istcmiyenleri cezalan
<lırmak için oraya asker sevketmesi. 
nin v~ Lehistanı zaptetmiye, sonra 
da Türk topraklarına girmiye hazır
lanmasının, Kırımdaki Yaltaya bas
kınlar yaparak bir çok köyleri ynk
masınm ve bir çok kimseyi öldiir
mesinin harp için kili sebepler ol
duğu kararlaştırıldı . Lakin harp ilfm 
edilmeden önce Sadrazamın Rusya 
sefiri Obreskof'u çağırarak şöyle lıir 
ültimatom vermesi nmvafık göriil
dü: 

İzmirde Üzüm 
Piyasası Açıldı 

'{ 

Anverse 30 Ton 

Üzüm İhraç Edildi 
İzmir, 24 (TAN) - Üzüm piyasa

sı bugün açıldı. Bu münasebetle bor
s:ıda merasim yapıldı.· İlk piyasayı 
Sa1il'.hattin Şerif Rıza halefleri aciı 
ve ilk mahsulü Reşat Leblebici s~t
tı. Akşama kadar yedi bin çuval ü
züm satıldı. Fiyatlar muhtelif kalite 
itib&rile 12.5 - 13.25 arasındadır. 

1 - Rusyanın (Leh) Cümhuruna 
Kral intihabı, mezhep gürültüleri 
vesileleriyle veya başka bir bahane 
ile scvkettiği askeri geri çekmesi, 

Öğleden sonraki satış!ardu bir ku
rui luk tenezzül görüldü. Müstahsil, 

2 - Lchlilerin memfokctlcrine ve bu fiyatlardan memnundur. Bug[in 
i)erine karışmaması, incir ihracına da başlandı . Bu mün:ı-

3 - Muahedeler hükümlerine? ri- sebetle liman .amelesi bayram yaptı, 
ayet eylcmcst, ~~~:ı;'d"~dükı;;ç~tndı~.;~tp~~a 

4 - Danimarka, Prusya, İngiltere da ayrıca m erasim yapılarak şam -
ve İsveç devletlerini - bu şartlara panyalar patlatıldı. 
uygun hareket edeceğine dair- ke- İlk inciri 30 ton olarak Yunan ban-
fil göstermesi! dıralı Angora vapuru ve Holancfa 

O sırada Hamza Paşa adlı knç1k bandıralı Pikmalyon vapurları An -
bir adam Sadrazamdı. Bu karar ü- vers için yüklediler. Bugün borsada 
zerine Rus elçisini di\'ana getirtti, bin çuval incir satıldı. Piyasada stok 
ayağa kalkmıyarak ekşi bir çehre ile ycktur. Yeni malın gelmesi beklcn-
kabul etti: m~ktedir. 

- Dört yıl evvel, dedi, Lelıistan

daki Rus askel'inin yedi bin nefere 

indirileceğini sen taahhüt etmediP 

miydi? .. Hala otuz bin kişi imiş. 

Kaym~kamlara Birer 

Muavin Verilecek 

"- İzmir seyahatinden müsait in- 1 . . • 
1
• 1 t db. 1 d · den üzüm ve incir maddeleri!lhı si.i-

l 
. İ . d h me.erı ıçın azım g.:ı eı"'l e ır er e .. .. .. . d 

tıba arla avdet edıyorum. zmır e ~ .

1 

· rumu uzerm e artık endişeye mahal 
racat tacirleri ile yaptığım müteaddti daha şimdiden alınmıştır. k<ılmamıştır. 
tenıaslardan piyasanın iyi şerait al- Bu müsbet neticeden maada ~u Hadisatı çok yak1nda11 takip eden 

. ır 

tında açılacağını öğrendim. Ihracat- noktayı bilhassa tebarüz ettirmek is- hükumetirt ihracatımızı tanzim ve 
çılanmızla çok sıkı bir temas halin. terim ki, İngiltere pazarlarında füra- takviye için almıya başladığı bütl\n 
de bulunduk. Büyük meselelerimiz cat:mızı kolaylaştıracak ~ekildc muh. te::dbirlerin bir an evvel filiyata in
karşılıklı görüşüldü, alınacak_. tedbir- terem arkadaşım Hariciye Vekili Sa- , tikaJini temin edeceği şüphesizdir.,. 

Gala~asaray Karakolu ı···~~;;;~;·~~:i:~;:-·ı Bir Korucu iki 
Kişiyi Y araldı Y ıkdma Tehlikesinde İ ik• M·ı L. 

y ı ı yon ıraya 
B~yoglu ~ay~akamhğınc::ı vapılan j i Dün Çatalcanın İstıranca köyünde 

tetkikat netıbesmde es~d Galatasaray · t Y apllabDlecek bir jandarma ile bir köy bekç!sini:ı 
polis karakolunun arkasınd.ı iki bi-1 • muhtelü yerlerinden ağır yaralan -
mının maili inhidam olduğu görül-1: Gelecek sene Sirkeci ile Hay- malan ile neticelenen bir vaka o: muş 
müş, bir kazaya meydan kalmtımilk 

1 
t darpaşa arasında işliyecek olan tur. 

için bu iki binanın yıktırılma!:>ına Jü- Fribot servisi için hazırhklar Ço..talca civarında bir çiftlikte ko-
zum gösterilmiştir. Mevzuubahis iki süratle ilerlemektedir. Sirkeci- rucu olan Ramazan isminde birisi Is-
bina eski Galatasaray karakoluna is. de ve Haydarpaşada yanaş. tl:anca köyüne gidip rakı i~miye b::ı.~ 
tinat etmekte olduklarından k:oyına- ma istasyonlan öniimiizdeki lanuştır. 

k3mlık bu binalar yıktırıldıktan son- teşrinievvelde yapılmağa baı;lı- Biraz sonra keidisini bilmiyecck 
r,ı karakol binasının c.1a tehlike arı;e.. yacaktır. Bu istasyonlar 2 milyon derecede sarhoş olan Ramazan et. 
cleceğini bildirmiş ve bu binanın na- liraya mal olacaktır. Bütiin te- rafı rahatsız etmiye başlayınca köy 
sıl muhafaza edileceğini sormuştur. sisat tamamlandıktan -;onra Av bekçisi Mehmet işe müdafap etm!.ş, 

Şehir planına göre, Gabla::;arayd:ı. rupadan geleı_ı yokular va~on- buna sinirlenen Ra şu.ı::ı._b.ı.c~ı .ı 

k~~kol binasının y~ri, gerekse Ye. tında· seyahatlerine devam ede- 1 Hadiseyi haber alan jandarma ne-
niçarşıya doğru devam eden bL'1'..ıls.- bileceklerir. J fcrı Mustafa vakaya vazıyet etmek 
rm bir kıs mile, Galatasaray lisesinin -•• • • • • • • • • • • • • • •••••-~ istemişse de Ramazan bu defa da jan-

darmanın üzerine hücum elmiş, onu 
bahçesinden bir miktan bu meydanJ. 
tahı:is edilecektir. Ayr1ca karakolun a·ıra Buhranı da muhtelif yerlerinden ağır yara-

ladıktan sonra kaçmıştır. Yaralıl:ır, 
kaqı tarafına tesadüf eden k5şedcl::i 
bim1lar da istimlak edilerek yıkhrı- Devam Ediyor ha~tahaneye kaldırılm1şb.rdır . Ram<ı-
lacak, yerleri meydana kalbedilecek- zan biraz sonra bıçağı ile beraber ya-
tir. Bunun için karakol binasının ınu. Bira fiyatlarında yapılan tenzilat- kıtlflnmış, Çatalca mlıddeiumumiliği-

taıl Sonra Şehirde bira s:ırtiyatı fev- ne teslı·m olunmuo;:tur 
hafaza edilmesine lüzu:n olmadığı ne ~ · 
ticesine varılmıştır. Fakat bina cm. kaJade artmıştır. Müskirat iı;h'sar ı-
lakı milliyedendir. Bu c;ebeple heni.iz daresi. mevcut stokun ihtiyaca kıfa
bi!:' karar verilememiştir. yet edeceğini sanarak istihsaliıtı art-

hrmudığından şehrin bır çok semtle
ri birasız kalmaktadır. Beyoğlunda 

Otobüsler Hakkında b k ·· 

----.~o-

Çöp Arabasının 
Altında Kaldı 

Elçj, istihza etti, şu ce'\·abı verdi: 

- Siz~ yalan söylemişler. Lehis
tandaki Rus ordusunun mevcudu 
yirmi beş bin kişidir! 

Beyoğlu, Eminönü, ve Fatih gibi ve s:ıyfiyelerdeki ir ço muessese-
kalabalık kazalarda kaymakamlar, Yeni Karar lcr d\in satacak bira bulamamışlar -

k k ı dır . Bira satışlarında safi bira mikta-

Vatman Mehmedin idaresindeki 
Harbiye - Fatih tramvayı çöpçü Hü. 
seyir, tarafından idare olunan bele
diyeye ait çöp arabasına çarpmıştır. 
B~ sırada Hüseyin devrilen araba
nın a1tmda kalarak ::ığır yaralanmış
tır. Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmış, tahkikata başlanmıştır. 

kaymakamlık işlerinin çokluğundan, Yakın kaza ayma am arı, aun rını gösterecek şekilrle kadehlerin i-

be]ediye şube müdürleri sıfatifo be- bf'lediye reis muavini Lıltfi Aksoyun h , , l B - ı 

Hamza Paşa, akıl bakımından has

ta bir za\•allı olmakla beraber istilı

zanın farkında oldu, bağırmıya ko

yuldu: 

şıı.rctlendirilmesi a.KKın< a e>'og u 
lccHye işlcrile uğraçmak ~çin imkan nezdinde toplanarak şehir otobüsleri kaymakamlığı tarafından belediye ri-
bulamamaktadırlar. Belediye, kay- hakkında vaki olan talep ve şikayet- yasetine bir teklif yapılını~lır. Bu tek 
makamların belediye ~ubelerine ait lcrı tetkik etmiş~erdir. Bu tetki'."at lif belediye riyasetince muvafık gö-

- Hain, hanis! Şimdi yalancılığı
nı da itiraf ediyorsun, kendinize ait 
olmıyan bir memlekette hemşerile

rinin yaptıkları kepazelikten utan. 
ınıyor musun?. Tatar Hanlarının 
Yaltadaki sarayını sizin toplarınız 

yıkmadı mı? 

Ve ültimatoma göre yazılıp hazır-

lanan taahhiit senedini uzattı. 

- Bu kağıda imza koy, Kralına da 
aklını başına almasını yaz. Yoksa ha
liniz haraptır. 

Obreskof mülıimsemedi, kağıdı e
Iiy1e g2ri itti: 

- :imzalıyamam, dedi, çünkü me
zun değilim. 

Bunun iizerine o, iki terciimanı ve 
)'edi hizmetkarı ile Yedikule zinda
nına gönderildi, Rusyaya da harp a
ç:ıldı ve uzun maceralardan sonra 
Lehistan devleti Rusya - Prusya -
Avusturya arasında payla~ıldı, Kı
rım da bu maceralar uğrunda feda 
olundu. 

Bu tarih tekerriir ediyor gibi. Fa
kat sahneler, artistler, figüranlar 
yerl-ı?rini değiştiriyorlar. 1768 de bi. 
taraf kalanlar bugün ön safa geçi
yorlar, R~sya da bambaşka bir rol 
oynuyor, çıban başını Almanyanın 
koparmasından korkuluyor, araya 
İtalyanın da sesi karışıyor. 

---o----
işlerle de lüzumu kadar meşgul 01- neticesinde beledi tenbihatn riayet rLllcrek tetkik edilmek üzere beledL Vakıflar Umum 
maları imkanını temin etrt1ek için, ı ye daimi encümenine hav::.le edilmi~- 1 
belediye şube müdür muavini unvo- etmiyen iki otobüsün ruhs:ıt!l~m~.e- tir. Belediye, işaretli bira ölçii.lerlni Müdürü zmirde 
niı.c kalabalık kaymaknmlıklnrdn bi. rinin istirdat edilmesine, Ramı - ır- tcmın etmedik~e bira satışında hile- İzmir, 24 (TAN) - Vakıflar U

An-rcr muavinlik ihdası fikrindedir. Hu- keci hattına yeniden bir otobüs, Ka- nıum müdi.irü Fahrefü~ Kıoer 
· k'. h ı· t .. ç otobüs nin önüne geçilemiy~ceği kanaatin-

nun için teşrinievvel devresinde şe- dıköy - içeren oy a ına u karadan buraya geldi. 

~h~ir:._:m:e:c~ıı~·s~in:e~t~ekl~i~ft~e~h~u~lt~ın~t~ıl~a~c:ak~lı~r~·-i~la~· v:·e=s~in::e~k=a=r~a:r~v~c~ri~lm~i~şt=ir~·:__ ____ ~~d=e=d=i=r=.=:=:=:::=::::::~:::::::::::::::::::::;::;;;;;;;;~~~ 

·. s U A L " SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S. - Orta okul mezunları kfsa pul kıymetlerini tesbit etmeniz 
hizmete tabi midirler? muvafık olur. 

C. - Orta okul mezunları kısa ~ 

hizmete tabi değildirler. S - Ortaokul imtihanına gire-* cegım, kazandığım takdirde bu 
S. _ Declaration, Coalition, sene parasız liselere girehilir mi. 

Antagonism, Combinaison, Re- yim, parasız liseler nerededir. 
forme kelimelerinin manalarını C - Bu sualin cevabı verilmiş-

k 
· t' rum? tir. 11 Ağustos tarihli gazetemi. 

öğrenme ıs ıyo · . .. .. .. f · 
_ B kelimelerin sırasiyle izı.n dorduncu sayfasında da t:ı sı-

C. u 1 dır· Beyanat bir- lat vardır. Müvezziinizden o tarih. 
manaları şun ar . ' 

1 ki. h ı ve ıs li Tan gazetesini alarak bakınız. 
leşme, husumet er, şe ı a -

lahat. 
\ * S. - istanbulda ecnebi pulu 

satan ve alan pulcu var nı.ıdır, ad-

resleri? 
C. - Beyazıtta Sahaflar çarşı. 

* S - Ziraat Mektebi mezunlan 
Ankara Ziraat Fakültesine girebi
lirler mi? 

C - Ankarada Gazi Orman Çif
liğinde bir sene müddetle staj 
görmek ve bu stajdan iyi derece 
ile vesika almak şartiyle Ziraat 
Fakültesine girebilirler. Bu stajı 
yapmadan girmek mümkün değil. 

dir. 

S - Bursa Orman Milhendis 
Mektebinden mezun olan bir tale
be Ankara Yüksek Orman Faki.il-

tesine girebilir mi?.. . 
C - Bursa Orman Mühendıs 

Mektebinden mezun olan1~rın 
yüksek Orman Fakültesine gıre
bilmeleri için Yüksek o:·m.nn 
Mektebinin birinci sınıf dersıerın
den imtihan vermesi ıazımdır. Ak
si takdirde giremezler 

* S ~ Haziranda Gazi Terbiye 
Enstitüsü Seksiyonları i~in yapılan 
tahriri imtihanlarda kazananlar 
ne vakit ilan edilecek? . 

c _ Gazi Terbiye Enstitüsü 
Seksiyonları lağvedilmiştir. Yapı
lan tahriri imtihaplar da yapılma. 
mış farzedilmiştir. 1 Eylulde mu
allim muavinliği için imtihan açı
lacaktır. Bu imtihan da 24 Eylıile 
t$ir edilmiştir. 

S - Alınanyaya lisan tahsiline 
gitmek istiyorum, hangi ınüess2se 
gönderiyor. nereye müracaat ede-

• ? yun .• 

C - Bu sene Almanynya talebe 
gönderilmesi için henüz bir +cşeb-

büs yoktur. Almanyada tahsilde 
bulunan Türk talebeleri de fena 

muamele gördüklerinden şiknyet 
ederek vatana avdet etmektedir

ler. İstanbulda da, Türkiyenin her 
hangi diğer bir şehrinde de iste. 

nilen lisanı öğrenmek mümkün
dür. Bunun için Halkevleri bile 

kurslar açmışlardır. Memlekette 
lisan öğrenmek ve öğretmek için 
bu kadar kolay imkanlar varken 
lisan öğrenmiye Alınanyaya git
mek te lüzumsuz olur. Bulunduğu. 
nuz yerdeki Halkevi size istediği. 
niz lisanı öğrenmeniz için kolaylık 
gösterir. 

Bakalım, bn karışık davanın sonu 

cında ve Yüksekkaldırımın tünel 
~ihetine doğru olan kısmındaki 
pulcular ecnebi pulu alıp satarlar, 
pullannızı bu pulculara ı rzetme
den evvel kataloglara bakarak, 

ae olacak? 

cektir. _ __ I 

Akhisarda Dolu 
Tahribat Yaptı 

"' Bir Köyün Hayvanlar·ı 

Bu Sene Aç Kaf acak 
İzmir, 24 (TAN) -Akhisardan ge

len bir habere göre, K<tpı:ı.klı köyüne 
yağmurla karışık ceviz iriliğinde do
lu O.üştü. Dolu 45 daklka kadar de~ 
va.m etmiştir. Harmanlardan kalan 
samanları, mahsulatı, mezruatı tama. 
mile mahvetmiştir. 

Köy hayvanlarının bu kış aç kal
ması tehlikesi vardır. Dolu o kadar 
şi0cielli yağmıştır ki, k5y evlerinin 
sıvalarını yerlere indirmiş, camları

m parçalamıştır. 
Bir heyetın mahırllindc tesbit etti-

"" crgnıen zat· "'' i'IT'"tınr11rıılr 
Bostan, pamuk ve bağlardan hiç 

hayır kalmamı~tır. ' 1 

Manisadan alınan bir haberde de 
dolunun Çatalazmanı mmtakasındald 
bağlarda tahribat yaptığı, yıldırımm 
bı.r mandayı öldürdüğü bild~rilmck. 

tedir. 
Kapaklı köyü halkı dolu afeti knr

şısında müşkül vaziyete dü~mülcr
d.r. Vergilerin bu sene için tecilini 
ve acil yardımlarda bulunulıııasını 

istemektedirler. 

Dolu ve yagmurlann 
T arsustaki tahribatı 

Tarsus, 24 (TAN) - Dün buraya 
evvela şiddetli bir yağmur ve sonra 
dolu yağdı. Dolu Tarsus ve civarında 
büyi.lk tahribat yaptı ve meznıat ve 
mahsulatın yarısı kamilen mahvoldu. 

Tahribat bilhassa beş yüz hektar
lık arazi üzerinde kendini göster
mektedir. Yalnız Mersin köylerinden 
Değnek Sadiyedeki ı:arar bin liradır. 

Tarsus civarında yarı yarıya açıl
m~ı olan pamukları şiddetli vağmur
lnrdan korumak çok zor olmaktadır. 
Köylerden amele arayarak bunların 
stlratle toplattırılmalarınn çalışılmak 
tadır. Hükumet zarar ve ziyanı tah
kik etmektedir. 

TA K V 1 M ve H AVA 

25 Ağustos 1939 
CUMA 

8 inci ay 
Arabi: 1358 
Recep: 10 

Gün: 31 

Güneş: 5.19 - Öğle: 
İkindi: 16.02 - Akşam: 

Yntsı: 20.38 - İmsak: 

Hızır: 112 
Rumi: 1355 
Ağustos: 12 

ıı.15 

la.4.8 
3.26 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji is';a!:yonundan alı

nnn malumtaa göre, hava yurdun Trakya, 
Ege bölgeleri ile Akdeniz kısımlnnnda a
çık, cenup bölgeleri ile Marmar a havıa

smda bulutlu, doğu bölgesi ile orta Ana
dolu ve Karadeniz kıyılarında çok bulutlu 
ve yağışlı geçmiş, rUzgarlar cenup doğu
sunda ve orta Anadolunun cenup kısım
larında garptan, Trakya, Marmara bav· 
zası ile diğer bölgelerde şimalden orta 
kuvvette esmi~tir. 

Dlin İstnnbulda hava açık gecmiş, rfü:
gAr şimalden saniyede 4 - 6 metre hı7.la 
esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 10016,2 
milibar idi. Sühunet en yiiksek 27,S \·e en 
düşük 16.4 santigrat olarak kaydedilmiş
tir. 
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1 BUGÜN 
Avrupa 
Tehlikeyle 
Yüzyüze! 

Y11zan: ômer Rıza DO°CRUL 

Bütün Avrupa yeni bir harp teh· 
likeslylc yüzyüze gelmiştir. 

TAN 

Alınan - Rus Anlaşmasının 
Dünyadaki Akisleri 

Ei 
Nasret in 
Hoca a 

3 

e et! 
Yaz.an: B. FELEK 

A Uah gani gani. rahmet etsi?! 
Ne zaman bır beklenmedık 

hôdise, ne vakit bir acaip vaka kar
şısında kalırsak bunun felsefesini 
hocanın emsalsiz fıkralarından birin
de bulur, azıcık ruhumuzu dinlendi. 
ririz. 

Gün geçtikçe harbin önüne ıeçmek 
ihtimali azalıyor. Almanya, Lehis· 
tan, İngiltere ,.c Fransa askeri hazır
lıklarını tamamlamakla meşguldür. 

Gerçi bu memleketlerin biri de he· 
niiz seferberlik ilnn etmemiştir. Fa· 
kat scf erbt?rlik iliını da muiye karış
nuş bir anane sayılabilir. Xitekim 
harp ilanı da bu köhne ananeler ara· 
sında yer almış bulunuyor. 

Anlaşma, ]apongada in/ ial Uyandırdı. 
Japonya Hiddetini SükUtla izhar E~i!!or 

mensucat ve hayvan yemlerinin ih· arasında bir ademı tecavuz mısakı 
ra"'""l menetmiştir. aktedilmesi maksadile tavassutta bu

Bugünlerde bizim matbuattnki ağır 
başlılığa bakmayın! Diinyn efknrı 
ansızın doğan (Alman - Rus) ademi 
teca\ iiz misakı dolayısiyle hayretler 
içindedir. Bu hayranların arasında, 
belki basında da hürmetlu İngiliz :.; 

Baş\'ekili Mister Chamberlain de 
vardır. Böyle beklenmedik lıiıdise· 
lcr kar~ısında knlanların vnziyetini 
en iyi hulasa eden hocanın şu f1kra. 
sını bu miinascbetle hep birlikte ha· 
tırlıyalım: 

Almanya, Danzig hür şehrine bir 
devlet şefi tayin ederek şeluin sta· 
tüsünü kendi lehinde boz.muştur. 

Şehirde ve etrafındaki askeri hazır· 
lıklar tamamlanmıştır. 

Lehistan, beklediği tecavüze karşı 
gelmek için hazırlanıyor ve muka· 
vcmet azmiyle hareket edeceğini gös
teriyor. Almanya da Lchistanı her 
taraftan kuvvetleriyle ihataya çalışı
yor ve Alman gazeteleri, Almanya· 
nın 1914 teki hududunu istediğini 
anlatıyor. 

Bunun munası, Danzig hür şehrini 
alarak Lehistanın iktisadi hayatını 
boğduktan başka Bomeranya ''e Po· 
sen'i de geri almak, daha sonra 1921 
de yapılan plebisit ile Lehistana '\.'e. 
rilen Silezyayı zaptetmek, hatta es· 
kiden Avusturyaya ait iken Lehista· 
na geçen Galiçyayı istemek, Çekoslo
vnkyanın taksimi sırasında Lehista· 
na isabet eden Teşen'l almaktır. Bil· 
tün bunların munası, evvela Lehis. 
tanın sanayiini, ticaretini '\.'e bütün 
iktısadiyatmı imha etmek, Lehistanı 
Almanyanın yan boyunduruğuna 

sokmak. Lehistan topraklarının ~öy
le böyle üçte birini, ve nüfus~ınun 
bir o kadarını ,·eya :fazlasını Lehis· 
tandan ayırmaktır. 

Almnnynnın Lchistann karşı mak
nıillctine AJn t ca,·ilıün karŞı 
hayat ve istiklalini korumak için dö· 
\'Ü mekten baska bir çare kalmıyor. 

Bu yüzden Lehistan bütün kay· 
naklannı tecavine karşı hazırlıyor 
ve kendisine çevrilecek darbeyi kar. 
şılamak için bekliyor. Bütün göste
rişler, bu darbenin ve onu takip ede· 
cek miicadeJenin gün meselesi oldu. 
ğunu gösteriyor. 

Lehistanın iki müttdiki olan İn· 
giltere ile Fransa, tecavüze bütiin 
kuvvetlerile mukavemete karar \•er
miş oldukları için, askeri tedbirlerini 
tamamlıyorlar. 

İngiltere hükumeti, fevkalade 
nıüst-esna anlarda yaptığı gibi Par. 
lamentodan fevkali'ıde salahiyetler 
almıştır. İngiltere hiiklımeti bu sa
lahiyetler snyesinde memleketin se· 
lamet ve emniyeti nnmına liizumlu 
göreceği herşeyi yapacak, yani Baır 
vekil ifo kabine memleketi idare e· 
dccektir. Bütün İngilterede, tecavüze 
karşı gelmek için tam bir birlik hii
küm süriiyor. ingiltere ulhü koru. 
mak için herşeyi yaptığına inanarak, 
beklenen tecaviize karşı bütün kuv
vetlerini hazırlamış ve en nihayet, 
ller Hitler.e bu azmini \'e kararını 
doğrudan dot-ruya bildirmiştir. 

Almanya liderinin buna kar ı, İn· 
giltere tarafından Lehistana verilen 

tenıinatın Almanyayı hayati hakla. 

\"'1ı müdafaadan geri bırakmıyaca· 
~ . -
IDnı söylediği resmen bildiriliyor. 

Buna mukabil İngiltere bu hayati 

hakların miizakere yoluyla da temin 

olunacağını miilahaza ediyorsa da 

tnüliıhazanrn artık sırası geçtiği an-
in ılıyor. .. • ..._u 

lfuliisa, harp humninsı Avrupayı 
istila etmiştir; ,.e Anupa tehlike ile 

~·iizyüz:?dir. o.a--ıı'IPl• 

Roma, 24 (Hususi) - Mussolin;, 
bugün hava, deniz ve kara kuvvetleıi 
erkiını harp reislerile görüştükten 

sonra İtalyanın İspanya sefiri Gene. 
ral Gambare'yi kabul etmiştir. ltal· 
ynda askeri faaliyet, Almanyada ol
duğu gibi göze çarpan bir mahiyet 
almamış bulunuyor.Fakat İtalyan sa· 
hilıerine uzun menzilli toplar yerleş. 
tirildiği, İtalyan limanlarında tah
telbahir yuvaları vücudc getirildiği 

haber veriliyor. 
İtalyan gazeteleri Lehistan, İn· 

giltere ve Fransanın Danzig :neselc
si gibi küçük bir mesele yüzünden 
harbe girmelerinin manasız olduğunu 
anlatıyor ve Almanyanm Lehistan
dan 1914 hududunu istediğinden hah 
setmiyorlar. 

Amerikada 

Londra, 24 (Hususi) - Ame:ıka 
sefiri, Amerika seyyah1arımı. ve me
zunıyetlerini İngilteredc geçirmekte 
olan Amerikalılara memleketlerine 
donmeği tavsiye etmiştir. Amerikalı. 
lar memleketlerine dönmiyc ba~ı.a -
mışlardır. 

ya verebilir. Çünkü harp malzeme
sine ambargo konulması Reisicümhu
run emrine bağlıdır. 

Hatta kongre, fevkalade ;çtima:ı. 
davet edilmesi takdirinde, Reisicüm· 
hura fevkalade salahiyet b:ıhşelm~·c
t~n imtina etse dahi Amerikanm teş
kil&tı esasiye kanunu Rcisicüınhura 
büyük bir salahiyet vermckt~diı· ve 
onun siyasi işlerde ve mali me.sele
lerc:eki nüfuzu da büyüktlir. 

Bulgaristanda 

Japonya da 
lunacağına dair olan rivayet üzerine 
büsbütün artmıştır. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Reuter ajan-
Hochi Chimbun gazetesi yazıyor: 
Japonya, büyük infialini, büyük 

sından: 
. hiddetini si.ıkut etmek suretile izhar 

Gazeteler Sovyet Rusya ıle Al- ı 1.d. 
' ·5 k . d'l ı etme 1 ır. 

manya arasındaki mı. a .m ımz~ c ı - A ahi Chimbun gazetesi, Alman-
mesini büyük bir infıal ıle tef sır et- s . . k b' k" y t . yanın şımdı artı ır agı parc;a-
mektedırler. sından başka bir şey olmıyan komin-

Gazeteler, Almanyanın kendisinin tern aleyhindeki misakın mlinıı ve 
"ideoloji,, sahasındaki müttefikine ruhunu açıkça ihlal etmiş olduğunu 

Sofya, 24 (A.A.) - Hüklımet, b:r ihanet etmiş olduğunu yazmaktadır- yazmaktadır. 
ta!nm iptidai maddele:'in bilhassa de- lar. Gazetelerin hiddet ve infiali Miyako Chimbun, Jnponyanın ya
ri, dibagatta kullanılan maddelerin, Berlinin Japonya ile Sovyet Rusya kında dokuz devlet muahedesini 
ıı::::===~=====================~:===-== feshedeceğini yazmaktadır. 

Mareşal Çakmak Diqor ki: ispanyada 

Ordumuz, Her Vakit 
KendisineGüvenilebilir 
Bir Büyük Kuvvettir 

Londra, 24 {A.A.) - Daily Sketch 
gazetesine göre, İspanya. Hariciye na

zırı Albay Beigbeder'ln dün akşam 

M:ıre:şal Petain'e Almnn - Sovyet :nu

ahcdesi sebebile İspanyanın t>ir ihti. 
laf zuhuru takdirinde bitaraf kala. 

cağı hakkında teminat vermış oldusu 
riv:ıyet edilmektedir. 

Bugünkü Amerika g:ızetelcri Al
mon - Sovyet misakından bahse:t.e
rck bu misakı müteakıp bir harp pat. 

Büyük Geçit Resmi Bu Sabah Y apıbyor 
Felemenkte 

La Hayc, 24 (A.A.) - <Rcutcr) 
Hükumet diğer bazı ih iyat sınıfüırı
m dil çağırmıştır. 

· b ... airnc, 24 (Hususi surette giden ı mok üzere ecnebi ataşemilitcrler yn-
lıyacak o_lursa Amenkanın • u . vn· .p 

• • 1 -' p ·;.,u:ı, 1 ı·alom ..r.ın sahah f bıı ssıhah) ı.nı:ıt hr-sta hlk 
sayılacagını ve bu yüzden mesuliye- rnan<.'vralarının tenkidi, bu sabah raya geleceklerdir. Geçit resmi saat 
tin büyüyeceğini yazıyorlar. (dün sabah) saat 9 da halkevinde ev. bite kadar devam edec~ktir. Edirne 

Nevyork Herald Tribuna, Hitler veıa manevra kumandanı Org~nernl şimdiye kadar görülmeıhiş derecede 
rejiminin zamana uymaktan ibaret Fahrettin Altay tarafında 'l yapıldı kalabalıktır. Civar kazalardan ve 
olan siyasetine işaret etmekte \/'e İn- ve bir buçuk saat kadar sürdü. Bun· köylerden başka İstanbuldan gelen 
giltere ile Fransanın hadiselere bil· dan sonra Erkanı Harbiye Reisi i\fa· bir çok vatandaşlar otellerı doldur. 
yük bir sebat ve metanetle intizar et. reşal Çakmak tarafından manevrala- muşlar, yer bulamıyanlar hususi ev. 
mc!eri ve şimdiki siyasetlerine sadık rın tenkidine geçildi. Bu tenkit te J_ lerde misafir edilmişlerdir. Bir çok 
knlmaları lazım olduğunu yaz.makta· ki saat devam etti. kimseler de geçit resmi sahasında yer 
dıı. Aksi takdirde dünya anarşi ic;in- l\Iareşal kendisine has görüş ve vu· bulamamak korkusile bu geceden 
de boğulacaktır. Hitlerin kar~ısında- kufla manevraları tenl...iainde Türk ( <lirn geceden) geçit yerin~ gitmişler

Mısır askeri heyeti 
Edirneye gitti 

kilerin teslim olmalan için başvur. ordusunun şimdiye kadar olduğu gi- dir. 
muş olduğu her çarenin akisleri mü- bi bundan sonra da ve her zaman i
zakere mevzuu olan meselenin hudut ç:n güvenilir bir kuvvet ve kudret 
!arını aşmıştır. • olduğunu tebarüz ettirerc:~ milli var- Resmi geçitte bulunmak üzere kar

dt>~ Mısır heyeti, dün akşam Sirke
ciden 21,5 ta kalkan trenle Edirneye 
gitmiştir. Ecnebi ataşemHiterleri de 
ayn: trende bulunmaktadır. 

Şu halde ne şekilde olursa olsun ~ığımızın aziz bekçisi kahr.ıman or. 
yeniden serfi.ıru etmiye imkan yok. d~muza olan yüksek takdir ve gü-
tur. venlerini bir kere daha izhar etmiş· 

Nevyork Times de diyor ki: tir. 
Geçit resmi Mevcut kanunlara göre, Amcıın.d 

Rcisicümhuru, harp zamanında esas
lı harp malzemesi mecml)unun 
yüzde doksanını İngiltere ve Fransa-

Yarın (bugün) büyüi< geçit resmi
n~ saat sekizde tayyare meydanında 
ba~anacaktır. Resmi geçitte bulun-

Kardeıı Mısır askeri heyeti diin 
gruplar halinde şeh!rdc qezintiler 
yapmışlar, bütün miizcleri gezmisler. 
dir. 

Romanya da 

Bükreş, 24 (Hususi) - Bugün neş. 
rolunan bir tebliğde Romany~nın 

bütünlüğüne ve istiklaline saygı gös
terilmediği takdirde bütün kuvvetle
riyle bii{ünlüğünü ve istiklalini ,....;i. 
dafoa edeceği anlaşılmaktadır. 

Yunanistanda 

Atina, 24 (A.A.) - Harbiye Ne
zaretinin bir tebliğine göre, 1936 ve 
1937 sınıflarına mensup olan ve teb· 
!iğde şubeleri gösterilmiş bulunan 
sahra topçusu, ağır topçu, cebel top. 
çusu, suvari ve telgraf ihtiyatları, 
fırka manevralarına iştirak etmek Ü· 

zere silah nltına çağrılmıştır. Yaban
cı memleketlerde bulunanlar ile ha
len bahriyede, tayyare kıtalarında 
ve jandarmada hizmet görmekte o· 
lnnlar bundan muaftır. 

• ıngntcre noKnmen ııe Polonya arasında henüz: imza • 
!anmamış bulunan ittifak muahedesi, son hadiseler üı:c
tine, mü:.tacelen imza ~dilccektir, Almanya ile Polon· 
ya arasında ı,;Jah patladığı giin derhal Fransız ve lngi. 
liz kun·etleri harekete geçeceklerdir. lngiliz Fransız 
kun·etlerinin ilk hedefi Jtalyadır. Cebclitarık bo ~azı 
'\.'e Sü\'eyş kanalı kapanacak, ltalyanın Afrika miis. 
temlekeleri ile olan teması kesilecektir. Trablusta bu
lunau 100 bin kişilik Italyan km•,·etleri, Tunus ve i\lı
Mrdan gönderilecek kuvvetlerle imha edilecektir. 

mek için elinden geleni yapmağa karar vermiştir. 
Bu işte Papanın tavassutunu temine çalışmakta
d.ır. Resto Del Carlino gazetesi, ita/yanın sulhü 
idame taraftarı olduğunu yazmaktadır. Kral ve 
Veliaht bir macera harbine atılmaya katiyen ta
raftar olmadıklarını bildirmişlerdir. 

* • ltalya harbin çok yaklaşmıf olmasından dolayı 

* Londra mahafili Danzig mesele:.inin sulhcn halledile. 
reğine Ye harbin önü alınacağına dair olan kanaatini 
ın11lrnfaza etmektedir. Ge~ende Hitlerlc giiriışcn l\Iil
letler cemi:yetinin Danzig miiıncssili Bul'khnrd Hit
lerden ikinci bir mülôkat İ!>tcmi:.:tir. Kendisine Dan. 
zig mest>lesinin sulhen halli için bulduğu formiilii JıiJ. 

dirl'ccktir. Htıl"{'khard'ın bu hareketinden Jnı:iliz hü
kumeti dr haberdardır. 

* 

Nasrettin Hoca bir gün dağda o. 
dun keserken bir tav nn tutmuş. Hiç 
görmediği bu garip hayvanın ne ol· 
duğunu keşif için bir torbaya koyup 
memleketliye göstermek fü:ere evine 
getirmiş, karısına demiş ki: 

- Yahu! Şu torba burada dur. 
sun! Sakın ağzını açma! İçinde nen· 
ip bir hayvan var. l\lemleketliyc 
göstereceğim! 

Ve evden çıkıp gitmiş. Karısı, Ho. 
canın bir muzipliği tcliikki ettiği bu 
sözünü tutmıyarak merak edip tor. 
bayı açmış ve tavşanı kaçırmış. Ve 
yerine o sıra hemen elinin altına dii· 
şen bir arpa kutusunu torbaya koyup 
ağzını ~ine sıkıca bağlamış. 

Bir müddet sonra Hoca ile birlik. 
te eve gelen memleketin uyan ve eıı
rafı bu ncaip hayvanın. ne oldui:rı.ınu 
görmek için söyle çopç~vrc oturmuş· 
lar. Hoca da tavşanı kaçırmıyayıın 

diye kemali itina ile nçtığı torbnyı 
silkmiş ve tavşan yerine bir arpa 
kutusunun tangır tungur yuvarlan. 
dığım göriincc: 

- Arkadaslar! Bunu gördiiniiz ~·a! 
İ te bunun on tanesi bir kifo eder. 
Demiş. 

Fıkranın eşhasını yerli yerine 
yerleştirelim: 

l\lister Chamberlain, Nasrettin 
Hora roliindt>; Rus siyasileri, 1\as· 
rettin , Hocnnın eşi; Avam Kamarası, 
memleketli roliiııdc 
Tavşan - İngiliz • Rus paktı; 
Kutu - Alman - Ru pakti. 
Gört'nler Allah i~in söylesin! Uy. 

madı mı? 

As eri 
ist si 

Şekrni 
Ankara, 24 (TAN) l\lilli 

l\liidafaa Vekaleti bu yıl kıdem
lerini dolduran ve iyi icil alan 
1\lilli Miidafaa mensuplnrının 

terfi listelerini bugiiıı (diin) ta
mamladı. 

Liste bugiinlerde yiiksck tas
dika arzolunacnk ve Zafer Ba~·
ramından bir gün önce terfi gö
ren subaylarla nskeri memurin· 
ra tebliğ olunacaktır. 

Ankara, 24 (TAN) - Her yıl 
olduğu gibi, bu sene de, 30 A-
ğustos Zafer Bayrnnu yurdun 
her tarafında bii;l iik merasimle 
kutlulaııncaktır. 

e Hava 

Denemesi Y apdayor 
İzmir, 24 (TAN) - Buradn ya

kında pasif hava hiıcumu denemele
ri yapılacaktır. Tecrübelere esas o
lacak hazırlıklara başlandı. Hava 
müdafaası tecrübeleri çok geniş ölçü
de olacaktır. 

Son dakikada Avrupayı uçuruma 

Ytıvarlanmaktan alıkoyacak, bir kud. 

l'~tJi elin miidahalesi, yahut bir akh 
5elirn kalkınması beklenmiyor Yani 

Avrupa bile bile uçuruma yuvarlan· 

'"ak üzeredir. Ve bu da istila ve te· 

caviiz siyasetinin alemdarları tara. 

fından göze alınıyor. 

endiıe içindedir. ltalyan gazeteleri Alman - Rus 
anla,mcuını ilk gün arka sayfalarda küçük haber
ler halinde göstermiş, ancak dün birinci sayfala· 
rına almışlardır. Anlafılıyor ki ltalya hükumeti 
de bir sürprizle karşılaşmıf ve gazetelerine direk
tif vermeğe vakit bulamamıştır. 

... 
Rerlinde büyiik heyecan vardır. Diin Berlin<len tele. 
fonla yaptığımız konu~mada halkın sokaklarda Dan. 
ziğin ilhakını tes'it için nümayişler yaptığı öğrenil

miştir. Forster'in Dnnzig serbest şehri riyasetine ge
tirilmesi, Bulinde halk arasında Danziğin ilhakı şek. 
linde ~ayi oJmu~hır. Di.in gece Nazi gençler sokaklar. 
da fener alayları yapmışlardır. 

* 

ltalya hükumeti, Romada bulunan Alman efkarı 
umumiye bün9su vasıtasiyle halk arasında bir an· 
ket yapmıştır. Bu anketin neticesi M ussoliniyi 
ürkütmüştür. Çünkü halkın, harbi bir felaket gibi 
karşıladığı ve harp istemediği anlaşılmıştır. Hat
ta faşist mahfillerinde bile gizliden gizliye harp 
aleyhtarlığı yapılmaktadır. Zabitlr arasında gizli 
teşkilatlar mevcut olduğu anlaşılmıştır. Harp 
ba1ladığı gün ltalyan halkı arasında bir panik 
çıkmasından korkulmaktadır. 

---o-
• 

ş Si 
Bled, 24 (A A.) - Naip Prens Pol. 

bugün öğleden sonra Hırvat lideri 
Maceki kabul etmiştir. 

Başvekil Svetkoviç ile Maçek ara
sında akdolunan anlaşmanın yarın 

neşri YC hükumetin de istifası bek
leniyor. Yeni Rabineyi vine Svcıko
viç teşkil edecektir. 

Bugiinkii vaziyet bunu anlatmak· 
tadır. Yann ne olacağını kestirmek 

\irn5'2nin elinde değildir. • Mussolini son dakikaya kadar harbin önüne geç· 
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Par Yutma Davasına 
Devam Edildi Dün ·de 

Fen Adamları Üç KağLt Liramn Yutulma.dığını 

iddia Ediyorlar ve Buna imkan Görmüyorlar 
Beşiktaş arabacılar kahyası H i.ise

yindl"n üç lira rüşvet aldığı ve yaka
landığı esnada paraları yuttuğu iddia 

edilen Tophane meydan memuru po
lis Fuadın dün asliye ikinci ceza mah 

kemesinde duruşmasıııa devam e. 
dildi. 

Adli tıp işleri müdilrlüğii 10 ağus
tos tarihinde verdiği raporda üç tek 
liranın bükülmesile hasıl olan bir cis

min vasıtasız, yani şu ve saire iç
meksizin yutulamıyacağını, yutuisa 

bile iki saat zarfında midede hazme
dılmesine tıbbi imkan bulunmadığı
m ve beş kişinin Fuadm gırtlağını 

sıktıkları, çenesini tuttukları için yut 
ma işinin büsbütün zorlaşacağını bil
dirmişti. Halbuki şahitler l<'uadın pa
:rafan yuttuğunda ısrar ediyorlardı. 
Dün Cerrahpaşa hastahanesi bakteri

yoloğu Fethi şahit olare.~t dinlendi. 

Diyordu ki: 

- Asıl hadise hakkmda malumo. 

tı'll yoktur. Bu hadisede en müh'm 

nokta, vakanın hudusile hastahanede 

midtnin yıkanma~ı arasındaki geçer. 
zamandır. Herhangi bir ecnebi cisim 
mideye girdikten sonra uzun müddet 

mıdede kalır, bilahare ince barsağa 
gider. Midenin bu hareketi, bünye
ye göre de değişebilir. Yutma idJia

sile hastahaneye getirilme arasında 
ancak iki saatlik bir zaman geçmiş

tir. 
Benim kanaatime göre, kağıt pa:-a-

Kasımpaşa Cinayeti 

Tahkikatı Bitirilc6 
Mr.yısın on dokuzuncu günü Kasım 

ptı~ada Kazım isminde b-,.r d.e\'1.kan\,. 

öldtrülmüştü. Muddeiumumilik uün 

tahkikatını bitirmiş ve dosyayı sorgu 

hftktmliğine vermıŞttr. '.Hadise şöyle 
olmustur: 
Ka;ım, komşularından İsmail Ha1t

kı oğlu Cevdetin karısı Hayriye i!e 
sevişiyor ve ara sıra buluşuyorlar
mış. Cevdet bunun fatkın::ı. varmış, 
sezdirmeden karısını takiba başla -

ımş. Hadise günü etrafına Yalovaya 
gideceğini işae etmiş ve ort~dan kay. 
bo!muştur. Gece saat 21 de Kazımın 
damına çıkmış, yıkık bacasından ya
vaşça içeriye girmiş ve bir yere 
saklanmıştır. O sırada Kazım da ev· 

de ve Hayriye ile beraber bulunu. 
yormuş. Cevdet birdenbire gizlendi. 

ği yerden çıkınca, tab~neas~~ çek
mis Hayriyenin kardeşı Celal ıle Ab
dullah da Cevdete yardım ctmişl~r, 
ve Kazımı öldürmüşler. 

lar yutulmuş olsaydı, midede olm~sı 
lazım gelirdi. Kağıt sellülozik bir 
ma.dcledir. Kolay kolay hazmolmaz. 
Hazmoldugu kabul edilse bile me. 
vcac!ı gaita arasında bulunduğu içh 
tahlil neticesinde bulmak mümkün. 

dür. 

Eiz Foşer tüpü usulü ile Fuadın 

midı::-sini yıkadık. Bu ameliye !le mı. 

dede bulunan bütün mevat dışarıya 

çıkz.r. Bu usul fennin e~ son usulü

düı·.,. 

Müddeiumumi tıbbı adli encüme

ninden şöyle bir sual sorulmasını is
tedi; 

- 3 lira midede iki san.t zarfında 

hazmedilir mi, edilmez mi? Fo~er 
usulü ile mide yıkandıktan :;onra ev
velce yutulan üç liranın midede kııl

m<ısı ihtimali var mıdır? Bu takdirde 
bu kuğıt paraların midcıleıı dı:,ar! çı
karılması için başka bir fennl usul 

var mıdır, yok mudur? 

Suçlunun avukatı söz aldı ve: 

- Evvelce adli tıp işleri müess€· 
sesinin verdiği raporda bu suallere 
cev&.p te~kil edecek fenni malumat 
vardır. Tekrar sormıya lüzum yok

tur, dedi. 

Mahkeme müddeiumuminin iste. 
ğini reddetti. Duruşma b:tmişti. Müd 
deiumumi iddiasını söylemek için 

dosyayı istedi. Muhakcm~ bunun i!;in 
taiıJt edildi. 

Tapu SahtekCirhğı 

Yapan Kadın Bulundu 
Madam E!talyaya ait bir çok gayri 

~"'-"ı._'\.~"-----1 ~ 

rclt satan şebeke efradında"l •(·usufa-

kı L<-minde biri tevkü edilmiştL Müd
deiumumilik kendisine Eftalya süsü 

vererek Beyoğlu dördüncü noterinde 

avukat Andre Primiye ve Yusufakiyc 

Vekaletname veren kadını ve Sotıri 
isminde birini arıyordu. Dün zabıta, 

bu iki suçluyu da bulmıya muvaffak 

olmuştur. 

Eitalya rolünü takınan 0lumpia is

minde bir kadındır. Dün bunun da 

müd.deiumumjlikte sorgusu ye.1)11-
mı~tır. O: 

- Beni Sotiri kandırdı. Notere gö-

türdü. Benim hiç bir 1?eyden haberim 

yok. diyordu. Sotiri de Yedik.ıleda 

Balıklı Rum hastanesinde "cclavi :ıl. 

hudadır. O da polis vasıtasile müd

dr:?ınmumiliğe çağırılmı§tır. 

Oijlumu Arıyorum 

TAN 25 - 8 • !)39 

SPOR: 

TENİS 

Turnuvası 

Beynelmilel Müsabakaya 
Bu Cumartesi Başlanıyor 

Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğü Tenis Federasyonu 
tarafından ve her sene ayni ta: 
rihte tekrarlanmak üzere bey
nelmilel bir tenis turnuvası ter
tip edilmiştir. 

Bu müsabakalara şi~dilik 
Atina, Sclanik, Ankara, Izmir 
ve İstanbul tenisçilerinin işti
rakleri temin edilmiştir. 

Romanya ve Yugosbvya sporcula. 
rmın iştirakleri ümit edilmektedir. 

Yalnız Yugoslavya teniscilerinin Da
vıs kupası finaline iştirakleri. bu se
ne için memleketimize gelmele•;r a 
ağlebi ihtimal imkan bırakmıyacak. 
tır. Müsabakalara 26 ağustos cumar

tesi günü Dağcılık klübü kortlarında 
baş;anacak, 30 da fina!ler oynanaca~<
tır. Müsabakalara Atinadan Davis 
kupasına iştirak eden Nikolaidis, Mı
su· şampiyonasını kazanan Bayan 

Konstantinidis ve Yunanlıların istik. 
bat için favori oll!rak gösterdikleri 
Sern.nik şampiyonu Alegrio da iştirak 

edecektir. 

İzmirden hepimizin iyi tanıdığı R. 
Allioti, yanında ufak kardeşi F. Al
lioti olduğu halde turnuVdya giriyor. 
Genç Allioti 1talyada da bile maha

retini isbat etmiş çok kıymetli bir 
namzettir. 

Ankaradan Karakaş, ve Orhan, İs
tanbuldan da Suat, Hasan, Vedat A
but, Fehmi Telyan, İbrahim Cimcoz, 

Kriz ve Bambino gibi kıymetli ele
manlar iştirak edeceklerdir. 

Ajanlığın bu husustaki tebliğini.ay 
nen aşağıya alıyoruz: 

Beden Terbiyesi letanbul Bölgesi Tenis 
AjanlıOından: 

... Bea...eaTu~~:r!si...9-!n~!_D~!.llili.\,.l'.fl:. 
başlamak ve 30-8-939 Zafer Bayramı günü 
bitmek üzere/beynelmilel açık bir tumu
va tertip etrn ştlr. 

İştirak edecclc misafir oyuncular: 
Nikolaidis: (Atina) Yunan Davis Jcupa

sı oyuncusu "Yunanistan şampiyonu". 
Alhgerio: SeUlnik şampiyonu ve Yuna

nistanın ilerisi için en parlak oyuncusu. 
Bayan Lenos: Eski Yunanistan şampiyo

nu - Yunan Federasyonu Azası ve fstan
bula gelen Yunan ek.ipinin kaptanı. 

Bayan Konstantinidis : Yunanistanın 

şimdiki en kuvvetli kadın oyuncusu. Mı
sırda birçok turnuvalar kazanmıştır. 

R. Aliotti: İzmir şampiyonu. Evvelki se
ne İstanbul festival kupasını kazanmıştır. 

F. Aliotti: Bu sene İtal:vada Junior ~am
piY,.onasını kazanmıştır. Turnuva favorile
rindendir. 

M. Parkan: Ankara ş:ımpiyonu. Çok 
kuvvetli vuruşlara malik tecrübeli bir o-
yuncu. 

Bayan Mehmet Park:ın: !stanbuld3 ilk 
turnuvasını oynıyacak olan bu Bayanın 

ne derece elde edeceği merakla be!deni-
yor. 

Terfi Eden Muallimlerin 
Listesini Neşrediyoruz Türkiye 

Türkiye 
İstanbul vilayeti füe, muallim mektebi biyoloji muallimi Ayşe Irmak, F,1tih orta

vc ortamektep muallimlerinin terfi listesi mektebi tarih col(rafya muallimi Nazire 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
dün Vekt'ıletten İstanbul Maarif Müdiirlü- Birson, K:ıdıköy üçüncü ortamektPp musi- T A • . Q. l!J,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
ği.inc tebliğ edilmiştir. Listeyi yazıyoruz: ki muallimi Nczah:ıt Adul, Kadıköy ;ic:ün- T. A. P. 31 ,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

'10 liraya terfi edenler cü ortamektep tarih coğrafya mua!liml 

Haydarpaşa lisesi türkçe muallimi Sefile 
Elburaz, Üsküdar birinci ortamektep ri
yaziye muallimi Ekrem Ergin. 

60 liraya terli edenler 
Vefa lisesi fransızca muallimi Muzaffe

reddin Esen, Çatalca ortamektebi tarih 
coğr:ıfya muallimi Muzaffer Nami Ger
man, İstanbul erkek lisesi resim mualli-

Cuma, 25. 8. 1939 Melek Yarar, l<adıkfiy ilçüncü ortmnek
tep türkc:e muallimi Hayriye Scmıh:.ı Kö
miircüoğlu, Kadıköy i.iciincü ortaıııektep 
dikiş muallimi Bahrive Ö~e. Yenikapı or- 12·30 Progrıım. 12.35 Türk müziği 
tıımektebi re im muallimi F.ltrem A.kman. Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me-

.t-: • teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müı.ik (ka-
D;wutpaşa ortamektehi bed"n t?!rbivesı 

rışık program - Pl.) mualllmi Cevat 'l'iııi~. n<ı\·utpa~:ı ort;ımek-
lt'bi tiirk<:e muallimi Hurive H:ıyırlı. Da- 19 Program. 19.05 Milz.lk (Dans mü7J
nıtprışa ortamPktcbi ingilizec mun1linıi ğl - Pl.) l9.30 Türk müziği: Fasıl heyeti 

mi Nuri Çizel, Gnlatasaray lisesi ~üı kc:e H.,cer Özısık. Dınrutoıısa nrtıımektebi t:ı- 20.15 Konuşma. 20.30 Memleket sııat ıı:y
rih - coğrafva muallimi Dürdane Alkay!ı, rı, ajans ve meteoroloji haberlel'I. 20.50 
B:'ıkırköy ortAmektebi fen bilgisi - t,iyo- Türk müziği: Okuynn: Muzaffer İlkar. 
\oji muallimi Snmiye 't'üziinkan. Aakırköy Çalanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fersan, 
birinci ortamrkfrbi Hlrk<:e muallimi R:ı- Refik Fersan. 1 - Rast peşrevi 2 - De
bin Altım<'. R:ıkırköy ortamektebi riyaziye de - Rast kl\rı Natık (Rast getirip ten
mual1imi Afife Özdes, Üsküdar birinC'i or- dile) 3 - Faik Bey - Rast şarkı (Jale
tıımektep resim muallimi Saim S;ıit 1'üre. ler saçsın) 4 - Arir Bey -Rast şarkı 
ij~küdar iki11C'i ort:ımrktep tarih - coğrar- (Vuslatından gayri el çektim) 5 - Kanun 
vn mu:ılllmi Nedime Erkman, t~tnnbul er- taksimi 6 - ŞUkrü - Rast şarkı (Uyu
kek lisı>~i beden tPrbivesl muallimi Hı>cep sam göğsüne koysam şu hummalı başı). 
Vahyi, İstanhul erkek ll!<esi musiki mu- 7 - Re!ik Fersan - Rast şarkı (Af eyle 
alliml Cemil Tlirkarmıın, İstanbul erkekli- suçum ey gUiiter) 8 - Mahmut Cell'ılet
sesi türkc:e muallimi S:ılim Rıza, Gnlııta- tin Paşa - Raşt şarkı (Fitneler gizlen
,.11ray füesi ilk kısım tiirkc;e muallimi miş) 9 - Rast saz semaisi. 21.30 Konuş
$!'rer Alpar, Galata~ara:v füesi ill' kı~ım ma. 21.45 Neşeli plaklar - R. MUzik: Ri
muallimi Mehmet Zeki Evrcnc:E>l. G<ılAtll- yasetlcümhur Bandoııu-Şef: İhsan Kiln
saray lisP.si türkçe muallimi Fehıni Ko- çer. 1 - C. Urbini Marş 2 - Fellx Godin 
vuncu, Galatasımıy lisesi muııiki nıuHllinıi Eylı'.ıl Valsi 3 - Glinka Hayatım Çar için 
Seyfi Asal, G:ılatıısaray llı;Psi musiki mu- ı operasının uvertürü 4 - A. Cı.ilbulka 
allimi Sezai ·As<ıl, Gal:'ıt:ısarny lic:esl ilk Kalb v~. gilller 5 - Chopin Chopiniana. 
kısım muallimi Faik Korkmaz, Kab~t:ış 22.40 Muzik (opera aryaları) 23 Son ajans 
lisesi mıışiki muallimi Mehmet Sadi Ar- hııberleri, ziraat, esham ve tahvil~t, kam
seven, İstanbul erkek mu:ı11im mektebi biyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 Mlizik 
resim - iş mualliıni Şiikrü Özalbm, Hay- (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki 
ı:larprışa coğrafya muallimi M. İlhan, Ni- program. 

muallimi Halit Fııhri Ozansoy, Kabataş 

lisesi coğrafya muallimi Hamdi Nfmın Er
tek, Kasımpıışa ortamektcbi türkçe mual
limi Remzi Bayl:ıra, İstanbul lisesi f!zik 
muallimi Ahmet Refik Tumçak. 

50 liraya terli edenler 
Cağ<ıloğlu ortaınektcbi tabiiye munllimi 

Zeynel Abidin Özger, K:ıragümrük orta
mektebi tabliye muııllimi İmameddiıı 
Kurç, Kumkapı ortamektebl riy:ıziye mu
allimi Kemal Ziilfi Taner!, Gııtııtnı;arıı:v 

lisesi fransızca muallimi İzzet Hamit Ün, 
Galatasaray lisesi türkçe muallimi Fııik 

Şevket Rumelili, Kabatıış lisesi co!'(rafya 
muallimi Ahdülbaki FeV7i Ulub:ır. Kaba
taş füesi fizik muallimi TaC'ettin Örs, Ni
santaşı kız ortamek-tebi resim muallimi 
Emine İhsan Sunar, İstanbul kız mu~llim 
mektebi dikiş muallimi Ayşe Sunıtur, E
renköy kız lisesi felsefe muallimi Zekeri
ya Kaybalalı, Erenköy kız lisesi İngilizce 

muallimi Emine Adile Kepenek. 

40 liraya terfi edenler 
K:ıdıköy birin<'i ortamPktep hırih - co!{

rafya muallimi Sıdıka Siile:vm:ın Atıısun· 
gun, Kadıköy birinci orta mektep musiki 
mualilmi Mehmet Hulusi Ökten, Beyoğlu 
ortamektebi t:ıı;.ih muallimi Fatma Zehrn 
Cclfisin, Beyoğlu ortnmeklebi ti.irkçe mu
alllmi Rıfkı Mellıl, Cümhuriyet lisesi in· 
eıilizce muallimi Seniha Pasin, Beykoz or
tamektebi tııbiiye muallimi Fıtnııt Keskin, 
İstanbul kız lisesi fransızca muallimi Celtıl 
C!>get, İstanbul kız orlamektehi türkçe mu
allimi Behice Köprülii, İstanbul kız ortn
mektebi dikb muallimi Hüsniye Slgün, 
Gelenbevi ortamcktebi beden terbiyesi 
muallimi Osman Necati Dom, Kadıköy i
kinci ortamektepten Zehra Fevziye Ülke. 

35 liraya terli edenler 

snntaşı kız ort:ımektelıi dlkiş ınu:ıtlimi ================ 
•;;affet Çanl?a, Çapa ortamPktehl fransızca 
ınuellimi ıvrevhihc Erta:vlan, İstanbul kız 
lisesi dikiş muallimi Mebrure Onursal, İs
t.ınbul kız lisesi fiıik muallimi Naime İ1-
t€'r, İstanbul kız lisesi tabii:vc muallimi 
Fahriye Nigdr, İstanbul kız lisesi beden 
tt:rbiyesi muallimi Mübeccel Ergün. 

25 liraya terli eJ enler 
Çatalca ortamektebl resim muallimi 

Ahmrt Niyazi, Gnlatmıaray lisesi ilk kısım 
muallimi Selllrru Akalın, Galatasaray ilk 
kıstın muallimi Muhsin Demlronat, Ga
lntasaray ilk kısım muallimi Ali Bürhan 
Derin. Çapa ortamektebi fransızca mual
limi Murefsan Tardo, İstanbul kız !!ses! 
musiki mualllrru Lerzan Ben.ıı;isu, Ni~an

tası kız ortamektebl muslkJ nıuulliml 

Mutahhare Ar, Eyüp ortamektebi beden 
terbiyesi muallimi Sabih Özlil, Fatih orta
mektebi resim mqallimi Ah~t D~r. 
Tyison, Usl<Odar ikıncı ıortame ep musiki 
muallimi Bedriye Arkan, Beyoğlu orta
mektebi dikiş muallimi Saadet Kırac;. 
Pertevniyııl lisesi resim mua!Umi Ali Ha
lil Sezer, Beşiktas ort:ırnektebı dikiş mu
allimi Seniye Tekeli, Beşiktaş ortıımekte
bi resim muallimi Rıza Deniz, Gazi Osman 
pnşa ortamektebi musild muallimi Suzan 
Koca ti.irk. 

lncıiliz Kredisile 

Gelecek Mallar 

Klerincısiz Girecek 
Türkiye ile İngiltere arasında ya

pılan kredi ve teslihat anlaş.~asından 
istifade edecek daire ve mucsseseler 

şunlardır: 
Milli Müdafaa Vckal<.>ti, Sürner. 

bank Etibank, devlet demir yolları, 

de ı~t hava yolları. devlet deniz yol-
v d . 

1 İstanbul sular ı aresı. an, 
Kredilerden istifade edilmesi için 

eniden bir karar verılrrı.iştir. 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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SOLDAN SAGA: 

1 - İhtilAf - Bir renk. 
2 - Ekmek yapılır - Atı}ıe. 

3 - Kanaat etmemek - İçki 

yeri. 

4 - Müessir - Musibet. 
5 - Aile - Emmekten emir. 
6 - Fevkaltıde :.. Ek. 
7 - Çünkü. 
8 -Ön. 

ve dans 

Müddeiumumi Cevdcti doğrudan 
doğruya katil suçundan mesul tut
maktadır. Celal ile oğlu Abdullahı 
y&rdımcı olarak kabul ediyor. ır:r
riye de suçludur. Yakında dava a~ır 
ceza mahkemesine intikal edccekt.r. 

Çikolata Çalan Dört 
Çocuk Yakalandı 

14 yaşında bulunan oğlum Artin, 

on iki gündenberi meydandn yoktur. 

Hayatı veya bulunduğu yer hakkın

da malCımatı olanlar Beyoğlu Kum

baracı Tercüman çıkmaz sokağı 8 

Orhan Fikri: Ankaranın ~enç ve k:ıblll
yetıi oyuncusu. Ankarada son yapılan tur
nuvayı ka;ı:andı. 

A. Tandoğan: Ankaranın 3 numnrnlı o
yuncusu. Ankara turnuvası finalisti. 

istanbuldan bu oyunculara karşı çıka
cak tenisçiler çok çetin bir imtihan geçi
receklerdir. 

Teklere Telyan, Fehmi, Hasan, Vedat 

Üsküdar birinci ortamektep bed~n ter
biye~! muallimi Memduh Erc:ın, Kumka
pı ortamektebi resim mu::ılliml Efraz Klln
tar, Kandilli kız lis~si dikiş mtı:ıllinıi Fat
ma Zehra Aktok, Kıındilli kız lisesi piyano 
muallimi Mediha SülPyJnan Geutln. Kan
Sami Boyer, Gelenbcvi ortamektebi türk
çe muallmi Necmettin Seren, Kadıköy i
kinci ortamektep resim muallimi Hıımi 
Ayseven, İstanbul lisesi edebiyat mualli
mi Orhan Seyfi, Galatasaray lisesi bed('n 
terbiyesi muallimi İbrcıhim Hnkkı Turgay, 
KabatAŞ lisesi bPden terbiyesi mu:ıllimi 
Hayri Ragıp Yalım, t.<t:mbul erkek mmıl
lim mektebi beden terbiyesi munlliml Fer
hat Acarkan, İstanbul erkek muallim mek 
tehi ruhiyat muallimi Münir Ra~it Öymen. 
Haydarpaşa lisesi tabiiye muallimi Sab
ri Görı:oy, Haydarpaşa lisef::i tarih mu
aUimi Vasfi CelAl Tankut, Nişııntnşı im 
ortamektebl tarih muallimi Mükerrem 
Ayel, İstanbul kız lisesi tarih coğr;ıfya 
muallimi Server Bürge, Kadıköy birinci 
ortamektebi tarih co~rafya muallimi Mu
hittin Sandıkc:ıoğlu, Pcrtevniynl lisesi tıı
rih muallimi Reşat Koc;u, Pertf'vnlyal ll
ı1esi fransızca muallimi Veli Rıza Kurd. 
Gazi Osman paşa rivıızive muallimi hhak 
İlyas Akyazı. Heybeliada ortamektebi ln
gilizce muallimi Aliye $evket Bilen, İs
tanbul kız muallim mektebi ingill7ce mu
allimi Vecihe Ziya Karamehmet. İstıınbul 
kız muallim mektebi musiki muatlimi Res
miye Tura, İstanbul kı7. munllim mektebi 
beden terbiyesi muallimi Saadet Saner, 
Erenköy kız lisesi kimya mualtiml Peri
han Öktr>m, Erenköy beden terbiyesi mu· 
alliml Hidayet Ata kol, Eren köy kız lisesi 
edebiyat muallimi Hidayet Nimet Kurat. 

30 liraya terli edenler 
PcrtPvniyal füesi ttırkçe mualllmi Ah

met $irani, Taksim ortamektebl reJlıtı 
muallimi Hayriye Önen, Taksim ortıımek
tebi tabiiye muallimi Müzeyyen seven, 
Taksim ortamektebi tarlh coğrafya mual~ 
llml Vedia Elgiln, Gö?tepe ortııme!debı 
tilrkçe muollimi Faik Öz, Beşiktaş orta
mektebi fransızca muallimi s~blha Purut. 
Gazi Osman paea ortamektebl tarih cof.c
rafva muallimi M. Havrettin Tütün, He~-

y .. b -
Bu karara gore, u muessesı:?lerin 

İngiltcreden alacakları mallar mem

lekete kontenjan ve klirıng !tayıt!a
rıncım muaf olarak girecektir 

--..... Oı---

YeŞİlkÖy Nahiye 
. . ~üdürlüijü 

9 - İçillr - Dövmek. 
10 - Duygu. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Saklnmak. 
2 - Nam, şöhret - Para yılı - Bir nota. 

3 - Has değil, zeıımet değil - Fevk. 
4 - Halk - Müteallik. 

En büyükleri on iki yoşında o~~n 
Paşa, Ali, Mehmet Ali ve Marka is
mıı!de dört çocuk evvelki gece Sirke

cide bir tütüncünün kepengini aça

ra'~ içerden 20 lira para ve bir çok 
h çikolata aşırmışlardır. Polis rlii.n, 
bu kücük mücrimleri tutmuş, müd
deium~miliğe vermiştir. Müddeiu
mumilik bunları fadk ve mümeyyiz 

olup olmadıklrırını tabıbi adil Env"'r 

K3rana tesbit ettirdikten sonra nö
betç: meşhut suçlar mahkemesin~ ver 
mi!';tir. Muhakemelerine gizlı devam 

edilmiştir. 

Bir Çocuk Arkadaıını 
Öldürdü 

İzmir, - Ödemişin Güveli köyt'ın
de, Kışla köyünden 15 ya§larında 
Mehmet Yılmaz, Abdullah oğlu Mu
sa üncral ismindeki çocuğu bıçakla 
öldürmt'ıştür. Katil çocuk tutulmuş-

tur. 

Müddeiumumiliije Davet 
İı:tanbul MUddelı.ımumtllğlnden: 
Fatıh Sulhceza Mohkemesi zabıt 1d'ıtip

lerınden Feyzı Yılmazın ilan tarihinden 
itıbarcn (5) gıin içinde vazifesine devam 
etıneclıgi takdırdc; mııst~n addol~nacagı 
Adlıye Encumenince tensip kılındıgından, 
keyfiyetin gazetenizle ilanını dilerim. 

mımarada babası Ser~ise haber ver- Abut, Jafle, Bambino, Kris, Armiteyiç. 

meleri insaniyet nariıına rica olunuı. Faruk gireceklerdir. · 
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Lonilra 
Nevyork 
P:ırls 

M!lfino 
CeneVTe 
Amsıerdam 

Berlin 
Brüksel 
Ati na 
So!y:ı 

Prag 
Mııdrid 

Varşova 

Budaprşh~ 

BOkres 
Belgrad 
Yokohama 

5fl3 
126.675 

3.355 
fi.6575 

28.5725 
68.20 
50.7275 
21.4 175 

1.0825 
l.5B 
'1.?-125 

14 035 
~3.72 

2\455 
0.905 
2.8925 

3'1.62 
Stokholm 30.575 
Moskova 23.9025 

F.!"iRAM VF. TAHVİLA'J 
Tilrk Borcu I, pesin Hl 27S 

19.-
67.50 

% 5 1938 İkramiyeli 

•_" " " Hazine tahvili 

"" '--~~----....,,.,._----------'--

Bayan Mmılla G. şimdiye k:ıdar İstan
bulda yenilmedi. Her halde misafir oyun
cuların kar~asında çok ku\•vetli bir varlık 
ve belki de turnuvanın galibi. Evvelki se
ne Selitnik turnuvasında Bayan 'Lenosu 
iki sette yenmişti, Daha genç ve daha at
letik olan Bayan Konstantinldisc karsı fi
nalde ne yapacağı merakla bekleniyor. 

Mixte maçları cok kuvvetli ol:ın iki kuv
vetli Yunan eklpi, bir Ankara ve beş İs
tanbul takımı arasında bizce favori Bayan 
Lenos ve eşi ile Bayan Mu:ıllil. G. ve eşi
nin teskil ettikleri takımlardan biridır. 

Bu turnuva memleketimi;ı: tenis alemi 
için bllyülc bir harekettir. 

Maçlar Dağcılık Klübü sahalarında oy
nanacaktır. 

Galatasarayın Kongresi 
Galatasaray Spor KIUbü nde.n: 

26 Ağustos 1939 Cumartesi günü saat 15 
de Beyoğlunda merkez lokalinde ekset'i
yete bakılmadan umumi heyetimiz fevkıı
Hidc olarak içtima edeceğinden, sayın a
zanın behemehal teşrifleri rica olunur. 

---oı---

Güne§ ÇarDmasından Öld~. 
İzmir - Belediye reisi muavını 

Suadin kardeşi Fuad Yurdkoru, Bay 
raklı koyunde bir motorla deniz ge
zintisi yaparken, güneş çarpmasın

dan ölmüştür. 

. · 11' 1 Sefı· beliada ort;ımektebi ti.irkçc mu:ı ını ~ . 
ka Erim, İnönü lisesi beden terbı~·esı 
:ııuallimi Remziye Rona, Beyoğlu or~:ı
mektebi fransızca muallimi C<'vdet l-..a
radoğan. Beyoğlu ortamektebi türkce mu
allimi Nevvare Akozan, İstanbul 1<ız mu: 
gUim mektebi tarih coğrafya :nurıllımı 
Fahriye Arik, İstanbul kız muollım mek
tebi piyano muallimi Emine Meliha Erkut. 

C . huriyet lisesi Kimya muallimi Vasfi-um .. 
ve Bay~an, Ciimhuriyet lisesi turkçe mu-

Şılenın Agva nahiyesi mi.idürti 
Muhlis Tunasoy, Yeşilköy nahiye mü 
dtirlüğüne tayin edilmi~ ve işe baş
lamıştır. Arif Öktem, Ağva nahiyesi 
müdürü olmuştur. 

5 - İlfıve - Bir nota. 
6 - Fakat - Bir hayvan. 
7 - Bir renk - Bayan değil - Yol. 
8 - Kabile - Bir kız ismi. 
9 - Bayram - Bir hayvan. 

10 - Bir koyun cinsi. 

~: .................. ,, 
Bir ltalyan, Hudut 
Haricine Çıkarrldı 

İımir - Karşıyakarla Fethiye so- E ·· d h d rcuınc!1 Be za ın 
kağ;nda oturan Jenyı:ı isminde İtal- I yeni şiirlerini bu kitapta 

( Masal Dünyası ) 

yarı tebaalı bir kadın, kanuna a~rkırı ol.uyacaksınız. 
ha\'eketlerinden dolayı hudut haıici- 1 '9 " 
ne çıkarılm1~tır. • 1 ••••-Iİll•••-• 

lfll.9-••-•Sovyet Rusyada: Türkiye için ~ 

Bu Akşamki Radyo Konseri 
Yabancı memleketlerle kültür münasebetleri idarnesi umum Sovyet 

VOKS Cemiyeti ile S. S. C. B. Radyo - Komitesi Türkiye için bir U3d

yo konseri tertip etmiştir. Bu konser bu akşr.m Türkiye saatilc tam 

saat 21.J 5 de 1744 metrede Moskova, 1210 metrede Kiev, 1060 met-

• ııımi Hallt Tanrı kutu. Cüınhuriyet lisesi 
~eden terbiyesi rnuallil?i Şadiye Savaş, Ve
ra lisesi musiki mualllml Hulusi Gilrses. 
ErenkBy kız lisesi frıınınzcA m•ıalliml Sa
diye Sarhan, Erenköy ~~z U ,j~ mu
allimi Fatma Macide Oken, • ılıca kız 
lisesi coğrafya muallimi Zehra, Karaıı;i.lm
rük ortamektebl musiki muallimi Tahir 
sevenııy, Karagümrük ortamektebi dikls 
mualllmi Saadet Selma. Eyüp ortamektcbl ! rede Tbilisi. 3ılD,2 metrede Simferopol ve 309,9 metrede Odessa istas-

d.kiş ınuaıtiml Hatire Onursal İ ta b l . . 1 
• • • s r: u 1 yonları tarafından nesredıleccktır. 

kız ort<'mektebı beden terbıyesi muallimi " 
Yaşar İsfendi.yaroğl~, .Kandilli kız lisesi · Konserin proğramında Devlet Caz . Orkestrası Knuşevitskiyin 
beden ter~ye~ı ı:ıua~lımı İ!fet Yılgör, Kan- ı idaresi altında bazı şeylerin icra edilmesı. 
dilli k~.z lısesı ~ıra1Jye muallimi Nihal Ül- 'lııı. ,1 
ke~ Sul~manıyc ortamektebi fen bilg~i • ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TAN 
ABONE BEDELi 

"1 Orklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
• . ·~ 
• 

1 Sene 
6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

:!800 
1500 
800 
800 

Kr. 
• 
• 
• 

MflleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırası)le 80, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 
Adres değıştlrme:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul Utıvesl lftzımdır. 

GÜNQ~ MESE~_ELERI 

Şaşkına Dönen 
Dört Avrupa 

Ya.zan: Aka Günaüz 

M oskova - Bertin aanlaıması ü
zerine her türlü mütalaa yü

rDtmek' tahsl bfr.haktır. Fakat hiç 
biri dotmatik olmaktan kurtulamaz. 

Bu dakikalardaki vaziyet o kadar 
karma kanşıktır, o derece sürpriz
lerle doludur ki bir veya yüz bin bir, 
tahminli makale ile azıcık olsun ten
vir edilmesi mfimkiln dejildir. 
Şu ıanl,.ede beşer tarihinin knr

p11nda dört Avrupa var: Biri hare
ketll Avrupa; biri sarsak Avrupa, 
biri borsacı Avrupa, biri de diplo
matlann ve diktatörlerin pençeleri. 
ıte dilpnUı masum Avrupa, yan.i ço
Juldu ~akla masum halklar Avru-• . 
ı-an. -

Keneli kendini bu biçime düşüren 
Avrupa, dfltilnilp mütalaa ve muha. 
keme edecek kudretini kaybetmiş
tir. Sadece zihni önle çekiç arasında 
'kalDll§ bir kızgın demir parçasına 
beızlyor ki her saniye bir takım so
ru kıvılcımlan püskürüyor. Şuna da 
teıbih olunabilir: Sağnak halinde 
1'aian bir soru yajmuru altında kal
mııtır ki ne yeni, ne tamir ıörmii' 
hiç bir teınsiye, kendisini ulanmak. 
tan kurtaramıyor. 

Bu satnaJdqaıı sorulana hemen 
akla .gellverenlerini dizmek miltaln. 
jektifi snyllabilir. 

Dört A vrupamn • ve fnsiyald bir 
harekette bütün dünyanın perişan
laşmış zihnine yafmakta olan bu so. 
rulann az bir kısmım ıöylece kay. 
dedelim: -r-

1 - Bu pakt lrmalanır imzalan
maz, Berlin, sondan bir önceki teca
vüzlerine (iripniyecek mi? 

Z - Bu &irfşmenin maddi, manevi 
cesaretini lmzalapnadan aimıı olmr. 
1'aCak mı? 

3 - Moskon harbe maddi bir se
bep vermiı olmak vaziyetine düşnıi
)'ecek mi? 

4 - Paktni yapıhı hUanetinln iç 
)'flzilnde, kendi kendine .doğmuş bir 
Clrarbi körüklemek) sun mündemiç 
olmıyacak mı? 

S - Emrivild olan harbin mesu. 
llyeti BerHnle Moskova arasında as
kıda kalınıyacak mı? 

1 - Ba pakt olmasa,.dı, B~rlin 
harbi göze alıp böyle emrivakileşti
rebilec:ek miydi? 

T - H8!.bl yibde yilz getirecek o. 
lan bu paktı önliyebilmek için Lon
dna derhal bir silihh müdahaleye 
tnecbar kalacak nu? 

Yahut BerlJn böyle bir harekete 
veslle vermen kaç gün sonraya bı
rakacak? 

8 - Moskova; e~ yeniJ.eceği 
tnukadtfer olan Berlinle az çok yor. 
gunlufa dilteeek olan sulh cephesi
nin brpsmda hU <kuvvetli kalmıs 
tek hakem) vaziyetine m1 geçmek 
istıyecek? 

t - Bu paktın içinde veya kena
rında kölftinde Roma da var mı? 

10 - Berlinin -bütün sadık na. 
zlstlerini bile pfkınlığa düşür4'n
hu hareketi acaba Romadan ümidini 
kestifl için midir? Yahut: Romanın 
faydasız, hatta zararlı bir bagaj ol
duğuna tam bir kanaat getirdiği i~in 
nıi bu paktı yapıyor? 

11 - Moskovada bir ıkaç zamnn
danberi dünyayı ve kendisini rahat. 
sız eden Romayı büsbütün· ekarte e
dip tek başına ve kendi yağı ile kav
rulmasına bırakmak için mi bu işe 
glrftti? 

TAN 

ttarp havası bütün ıiddetile Polonya hudutlarında ve Danzig üstünde esiyor. Beynelmilel ger· 
glnlik en had noktasına varmııtır. Umumi harbin baılangıcını Alman • Polonya ordularının aç• 
ması ihtimal dahilindedir. Avrupa haritasının en tehllkell mıntakası olan Polonya hudutların· 
da ki hazırhijı ve Polonya ordusunun bugünkü vaziyetini yakından tetkik etmek üzere gönderi· 
len mütehassıs bir muharririn Leh ordusuna ve harP. kudretine ait makalesini naklediyoruz: 

• • • 
Polonya Ordusunun 
Kudreti Ve Kıymeti 

P olonya or<ıusu!... 
Son hadiselerden ev

vel de merakımı ve tecessii • 
sümü çeken bu kuvveti ya
kından görmek ve tetkik et
mek arzumu şu buhranlı 
günlerde tatmin edebildim. 
Ve zihnimde yere eden aşa
ğıya aldığım suallerin ceva
bını mahallinde yaptığım 
tetkiklerin mahsulü olan bu 
makalemle karilerime de 
vermiş olacağım. 

1 
__ ....... Yazan: ............. $ 

- Polonya ordusu ne ıiyardadır? 

- Ne haldedir, hazırlıkları ne 
derecededir? 

- Askerleri, toplan, tahşid:ıtı 
ve harbe dayanmak imkanları ne 
kadardır? 

Alımdan geçen bu sualleri birer 
birer toplıyarak müşahadelerlm.ı 
sıralıyorum: 

J Rene Zuber J 
.................... , ....... ...... 

1 

Lehlerin top çeker hayvanlar: 

da uzun bir harpte ordunun bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak kadar 

s 
Tehlllceye Kar§• : 

Hava 
Taarruzlarının 
Tesiri 

Ya.zan: llycu Tunçar•lan 

Son zamanlarda dünya matbuatı 
hava akınlarının memleketler 

ve halk üzerinde yapacakları tesiri 
ve hava silahlarının, bir harbin ne· 
ticelenmesİ isindelft me,•kileri h:ık
kında harardli neşri~ atta bulun· 
maktadırlar. -Bu yazılar okuyucuları üzerinde 
oldukça ehemmiyetli heyecanlar u. 
yandırmakta ve her memlekette her 
sınıf halk, gelecek bu akınlara karşı 
korunmak için tedbirler aramakta
dır. Devletler.; biiyük masraflar göze 
alarak muazzam tc kilit yapmakta. 
dırlar. Bazı mütehassıslar; hava or
dularının gefocek bir harbi kara 'c 
deniz ordularına ihtiyaç göstermek. 
sizin yalnız başına mtt\•affakıyet!e 

neticelendlreblleceğine kanidirler. 
Gelecek harplerde ha,·a silahları· 

nın; kati neticenin ahnması iizcrin. 
deki tesirleri hakkında bugündf'n 
kestirme bir hüküm \•ermek miim
kün değildir. Bu ee\ ahı bize gelecek 
harbin bizzat kendisi verecektir. 

Yalnız havacılığın bugünkü seri 
tekamülü, bütün devletlerin ha' n 
ordularını ve hava müdafaa teşek
kiillerlni eenisletmesi hususundaki 
yarışlarına bakarak bu silahın, g-ı-lc
cek harplerde zaferin kazanılması ii-

1 zerinde mühim bir amil olacağını 
kestirebiliriz. 

Hava taarruzlarının tesiri nıane· 

vidil'. Milli duyguları yükselmemiş 

1 
bir millet üzerinde bu tesir son derc
ce~ i bulabilir. Hatta o milleti silahı
nı terketmiye de mecbur bırakahilir. 

Fakat yurt müdafaasındaki fera-
gat ve fedakarlık duyguları yüksel· 

Bilmek istediğim ~eyleri öğren
mek üzere müracaat ettiğim Polon. 
;-ahlardan çoğu evvela beni iti
matsızlıkla karşıladılar. Şüpheli 

nazarlarla baktılar. Çünkü Polon
yı.hlar fevkalade iftihar ettikleri, 
hakkile güvendikleri ordularının 

en ehemmiyetsiz sırlannı bile giz
lemeği vatan vazifesi telikki etmiş 
insanlardır. Temaslarım devam et-

laşıldıkça bİdayette'-iif~al.sıiı"ik 
gösterip beni baştan aavmıya çalı
şan insanlar bana ısındılar. İstedi
ğim malumatı toplıyabılmeme im. 
kin verdiler. 

rupalıların mütehassıs amele de
dikleri evsafa malik, sükuti, ciddi, 
ağır fakat sağlam çalışan işçilerdir. 
Yürüyüıleri ve tavırlan askerler 
gı bi t e m k i n l i d i r ve hep.. 
sinde vatan aşkı yaygarasız, vekar
lı bir şekilde hissedılir. 

Tan~lardan sonra tayyare fab
rıkalanndan P. Z. L. mü. 

esseselerini dolaştım. Varşova ci
varında olan o muazzam faurıka. 
Jarda ağır bombardıman ~ayyare
lerı yapılıyor. 

lara, muhtelif modelde zırhlı oto
mcbillere, arabalı mıtralyözlere 

mütemadi rastgeliyorduk. Hele bil. 
yük çaplıSkoda sistemindekl ağır 

motörlil bataryaların arka ark3ya 
9ızilmiş katarlanmn heybetı gözü-
_ •. • u •• ı:. •• .ı ... u c\lluuılJ 'C\:Chılr. 

Polonyanın o dehşetli ağır mo

förlü topları Stalavalovada yapılı. 
yr.r ve o korkunç namiulardan her 

sene Polonya ordusunun ihtiyacın

dan fazlası çıkarıldığından icabın. 
da harice de satılabiliyor. 

çoktur. Tanklara k&rfı toplarını ba· 
zı hükumetJerde olduğu gibi, kU

çük cüsseli hayvanlara, yahut ka

tırlDra çektirmiye lüzum gbrmez. 
ler. 

'miş bir milleti. değil yalnız hna ta
arruzlarına, hatta o milletin bilfiil 
arazi.sini jşgal etmekle dahi sulh" k· 
bar etmenin mümkün olamadığmı 
tarihe istinaden sö~ liyebiliriz. Bu
nun en yakın ve en canlı misalini 
Tiirk İstiklal Harbinde bulabiliriz . 

İstikbal harplcrind2 muvaffnk1 et 

şartlan ara ında en mühim esas· 
halkımızın korunma işlerinde son 
derece uyanık elması, ve bu maksat
la vücude getirilen teşkilatın otoma
tikman çalışmasıdır. 

Sağlam orcıusundan bahset-
meden evvel, Polonyayı as. 

kerleri kadar müdafaa etmiye az
metmiş bulunan ahalisinden, ye
disinden, yetmişine kadar hudut. 
larınm muhafazası için çalışanları 
biraz anlatmalıyım. 

Polonyalılar topraklarından ve 
istiklallerinden zerresini feda et
memek imanı içinde hükumetleri. 
ne her fedakArlığı yapıyorlar. A
mele ve çiftçiler pazar tatillerinden 

vı.:zgeçerek milli müdafaa i~in ça
lışıyorlar. Silah fabrika!arınd3 pa. 
zar lan çalışan ameleıer yevmi) c-

lerini milli müdafaanm diğer bir 
şubesine teberrü etmektedirler. 
Çiftçiler, hatta küçücük çocuklar 

da ayni şekilde hareket ediyorlar. 
Bu memlekette vatan müdafaası 
her şeyin fevkinde, adeta tapınılan 
kudsi bir mefhumdur. 

Bugünün harplerinde silahta. 
rın oynıyacağı rolü bildi

ğim için evvela Polonya ordusunun 
silahlarını yetiştiren müessese
lerden işime başladım. Tank ve ha
va silahlarının ehem!yet1ni diğer
lerinden fazla farzettiğimden bll 
cıns silihların yapılrlıgı (Ursus) 
tezgahlarına gittim. 

Fabrikanın her tarafında 1ağhır 
gıbi yığılmış çelik plakların neye 
hazırlandığını sordum. Hafü tank. 
lar için hazırlandığını öğr<?ndim. 
Polonya ordusunun küçük tankları 
burada yapılıyqrdu. Mühendislere 

bir tankı baştan başa yapacak par
çalardan hiçbirinin hariçten getir
tilmesine lüzum olmadan Polon. 
yadan tedarik edilip ejilmediğini 
ele sordum. Aldığım cevaplar 

kati idi. Tanklar, 1 en küçük çivi
sine kadar Polonyanın iyi organize 
edilmiş harp sanayıinin meyda71a 
getirdiği şeylerdi. Bütün mühen. 
ciisler, mütehassıs ameleler halis 

Beni gezdiren mühendis mt.'sle
tinde fevkalade ehil bir insandı. 

Orada da her şeyi Polonyadan te

min olunan ağır bombardıman tay

yarelerinden yalnız P. Z. L. miıes. 
seselerinin ayda 450 tane çıkardı· 
ğııu öğrendim ve bu miktarın ica

bında çok artabileceğin\'! orada 

gördüklerimle kani oldum. Polon. 

ya hava kuvvetleri tayyar~ husu

swıda sıkıntı çekmiyeccktir. P" • 

lcnyalılar şimdilik yetiştirebildik
lcri pilot nisbetinde tayyare imal 

etmek üzere çalıştıklarından fabri

kalar azami hadlerini henüz ver. 
miyorlar. 

p olonyanın hava ilahlarını 
yapan fabrikaları bu gezdi

ğim müesieseden ba~Jıyan ve mem. 

leketin hudutlarından uzak olan 

geniş bir mıntakaya taksim cciıl
mı~tir. Bu mıntaka P.:>lonvanın kal

bi mesabesinde bir va:iyettedir. 

Harp sanayii merkezlari C. O. P. 

harflerile üade edilen ve Karpat. 

!ardan başlayıp, Varşova, Lublin, 

B·ala'yı içine alan vasi havzayı içf
rıe almıştır. 

Polonyanın ağır ve esaslı harp 

sanayii bundan evvel Silezya ci

varında toplanmıştı. Erkanı hıubi
yc.oraları muhtemel düşmanla

ra yakın ve tehlikeli gördüğünden 
muntazam bir plan d&hilinde, ya. 
vaş yavaş memleketin içine çekmiş 
Vd şimdiki mıntak3da yerleştir. 
mıştir. 

Silah ve mühimmat fabr.ikaların
dan sonra ordunun canlı kısmını 
muhtelü taraflarda ve manevrala

rırıda tetkik ettim. Piyadesi, atlı 

sahra topçuluğu, tayyare dafii ba

tar yaları, motörlü sahra topları ve 

bilhassa süvarisile Polonya ordusu 

Avrupanın hakikaten birinci sıuıf 
kuvvetlerinden biridir. 

Polonya kumanda heyeti, "Olla. 

n makineli harekata müsait olnıı

yan vatanlarının müdafaası '•usu

sunda süvari kıtalarınm oynıyacağı 
roli.& iyi hesapladıklarından yeku. 

nu tam 30 alaylık 30 bin süvariyı 

en yeni nazariyelere lfÖre fevkalade 
irımanlı bir ha.lele yeti~tirmişt;r. 

p i~ad~. b~kımından her teh-
lıke onunde gbz kırpmadan 

güvenilecek olan Polonya piyadesi 

harikulade idmanlı V9 dayanıklıdır. 
1920 harbinde bu kadar talimli ol. 

madığı halde Polonya piyadesinın 
yevmiye 80 kilometre yol xatede

bildiği sabit olmuştur. Teçhizat i
tibarile, pek zengin olan piyade ta. 
burlarının beherinde dörder mit -
ralyözlü üç takım, hafıf mitralyöz, 
on iki ağır mitralyöz ve dört mit. 
ralyözlü tayyare dafif takını va:-
d ır. Bunlardan maada taburlarda 
75 lik tanklara kar§ı kullanılan 
bataryalar mevcuttur. Taburların 
malik olduğu hafif ve ağır mitral
yozleri hesap edersek her alayın 
120 makineli tüfeği olduğ.1 meyda. 
na çıkar. Polonya piyadesı bundan 
evvel dakikada 300 mermi atan 
Maxim'leri kullanırdı. Şimdi bii
tiin makineli tüfekler dakikada 600 
merm.t atan Brovnirlerle de~stl • 
rılmifti1 

Piyadeler ayni zamanda köylü 

aıabaları gibi iki atla çekilen ve 

içlerinde ağır mitralyözle::- bulunan 

bir nevi silahla mücehhezdir. Bu 

cms silahlan Ruslar ihtilal dClf;üş

lednde arızalı arazide kullanmış

lar ve pek iyi neticeler almışlardır. 
Onlardan gören Polonyahlar ken. 

dileri için bu silahları yapmışlar
dır. 

p olonya ordusunu.o hazeri ml?v· 
cudu 450 bindir. Harp vu

kuunda bu adede iyi talim gbrmiiş 

hazır bir halde bekliyerı 4 mılyon
luk ihtiyat ordusu iltihak edecek.. 

tiı. Bu suretle 4 milyon 450 bınlık 

bır orduyu hudutlara yığn.:ak oJsn 

Fo;onyanın pek sıkışık zamanda !I~ 

fc::-ber edilecek 2 milyonluk ayrı 

bir kuvvete malik olduğu rcsmP.n 
sabittir. 

Bu büyük kuvveti okuyanlar ih
t!ınal Polonyanın 32 ınilyonluic nii

fusunu hatırlıyarak adetlerde mi.ı

ealağa ettiğime hükmederler Fa. 

kat mübalağa ettiğime hükmcdan. 

!er istatistikleri ve nüius sayımları. 

nı tt-tkik etsinler. Polonya genç bır 

millet olduğundan otuz ya§ını dol

durmamışların nisbeti umumi nü

fus içinde yüzde 62 yi bulmaktadır. 

Hakikatleri olduğu gibi, apaı.ık 

yazdığım şu makale ile Polonyanın 
hemen hemen Almanya lcadar as. 

ker çıkaracak takatte bulunduğunu 
bildirmiş oluyorum. 

Şayanı şükrandır ki hükiiınetimiz: 
memleketimizin vukuu melhuz bil
tün tehlikelere karşı müdafaa iıııini 
ihzar etmiştir. 

Bugün hava kuv,·etlerinin ba ... 
döndürücü inkişafı karşısında; cep. 
heyi geriden ve halkı ordudan avı. 
racak bir hudut çizmek kabil delil. 
dir. Şimdiden buna göre hazırlan· 
malıyız. 

Bir Kamyon 

Beş Yarat. 
Devrildi 

Yar 
Erzincan, (TAN) - Buradan Er

zuruma gitmekte olan 23 numaralı 

v~ Mar~h şofor Alinin idare.,indeitt 
kamyon, geceleyin Keban ım:vkiıne 
geldigi sırada, yaptığı manevra netı
cesinde devrilmiştir. lçindcki on beş 
yolcudan ikisi agır surette yaralan. 
mıştır. Bunlardan birı, ym:başı .rüt
besinde baytardır. Üç yolcu da h, fıl 
surette yaralanmıştır. 

Kamyon yolcuları, karsılnrınr. bir 
otomobil çık!}ğını, gerek otoınobıl ve 
gerek kamyonları yolun sağını takip 
etmedikleri için çarpı;>tnamak mak
sadile manevra yapan kam~ onun dev 
rıldiğini söylemiştir. 

Şoför tevkif edilmiştir. 

Trabzonda Bir 
Fabrika Yandı 

Trabzon (TAN) - Soğan pazarın-

da, Ziya Sofuya ait .jekerleıne fabr -

kasının üst katından yangın çıkmış. 
tır. Etrafta başka bina olmadıt;tından 

yalnız burası yanmıştır. Mallar ta. 
mamen kurtarılmıştır. Bınanm s·ğö;. 

tasız olduğu anlaşılmıştır. 

Vatan meselesinde dünyanın en 

fedskir ordusu gibi döğuştliğüne 

kanı olduğum Polonya milletı bü

yük kuvvetine rağm .. n komşuları. 
na tasallut etmek niyetinde değll
dır. Sulhun devamını ister. Lakin 
cı.nına kıyılacağını anladığı za

man da harpten hiç çelwımiyecek
tir. 

-----·············································· 
YURD YAVRULARINA: 

lZ - Bu pakt sayesinde Moskova 
Tokyo ile daha serbest ve daha bas. 
haşa kalabilecek mi?' " 

13 - Bu pakt Paris - Moskova 
aıılasmasuu -aksi iddialara Tağ

(Devamı 8 incide) 

Polonyalı idiler. Bu hususta Polon
yalılar hiçbir millete ooyun eğmiş 
Val':iyette değillerdir. 

Gezdiğim ve gördüğüm silah ve 

mühimmat fabrikalarının her ci· 
hetçe mükemmeliyeti, beni Polonya 

harp ekonomisinin tam yerinde ol
duğu kanaatine eriştirmiştir. 

F ir fabrikadan diğerine git
mek üzerr katettiğim uzun 

yollarda kulakların zarını sarsan 
takırtılarla 22 lik seyyar batarya. 

Topçuluk itibarile çok ilerle-
miş olan Polonya ordusunun 

sahra bataryalan Fransız sahra 
toplannın aynidir. Fakat kendiler! 
yaparlar. 

Varşovadan, Polonya ordusu hak 

kında yukardaki malümatlarla he

raber, dokunulduğu zaman çekin. 
meden harbe atılacaklanna dair de
rin bir imanı da beraber getirdim. 

Kı;s yakla;sıyor. Yoksul kard $lcrl
nlzi kışın soğuktan, hasta olm t n 
kurtarmak için eski ellıise. ay kk bı 
çamaşırlarınızı bu gibi yavrulara 
verılmek uzere Çocuk Eslrg<'me Ku
rumuna vermenizi Kurum saygı ıle 
diler. 

Alelumum harp sanayiinde çah
~n Polonyalı amele iş:ni bilen, Av. ........ .... ________ ..., ______ ... _____ _ 
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arp T hlıke ı Karşısındayız 
ali yetler Kanunu Dün 

·ı eriyete Girdi 
Saracoğlu 

Beı Sefirle 
Görüıtii 

Millt Şef, Geç Vakit 
Hariciye Vekilimizi 

Kabul Ettiler 
lfarld7e Vekillmls Şfllri S. 

neeihl,. ... llW• ....... 
rapalu ,telinde, urulle r .... 
..... Alniaap, Poloap, ............................ 
........ .,. ._ alllbtlu 
tut 11 •• ıı.ae a War .. 
....... tir. 
~ VelrlH•ı, IUt 111:e 

ilk olarak Yunan Rflr1 K. Ba. 
phael'in ziJaretiDl kabul .... 
bunu mflteakıp uat ıs.e te Al
man Mfirl Von Papen Perapa
lala ..ı•m Hariciye ve1r111mıs 
tarafmdaD kabul alunmuftur. 
Şükri1 SU'acollu ile Voo. Papm 
.._ndıld miHtkıt bir ~ 
aut devam etmi,ıir. 

Alman biiJik elçlabadea ... 
n. Franm .ıtri M. :aıumau, tn. 
slliz Mflrl Bir Hac B......._ 
ve r,olon7a Mfld ~ 
ae'•'fl• ve Buicb'• Vekftlmls 
~kabulol~. 
~ bilJGk elfls1 ~ 
uıi~ abuk ilan BaridJe 
VeklU tarafmdan 1kl Ma ~ 
bul edilmlt n lJdnd mlllkat 
Aat 19.30 a kadar 4Wam et
mlftlr. 

Şilkril ~ .. , lt.30 
da Perapüutln a,nlaı'ak dol
ruca l'loryaya ,atmıı .,. "°1• 1• Reilleümhurumuz iftfı!' 
Şef t8met ii tardmdan ka- • 
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Son Haftalar içinde 
Neşredilen Eserler 
'Aıktan Sonra 

Yazan: Efzayi§ Suad 
Basan: Ha1k BasımevL 

M ünevver kadınlarımızın içti. 
mai düşüncelerinden bir 

hcnımı tebel-
lür ettirmek, 
genç kızlamnı. 

za iyi yol göster
mek ve hayırlı 

öğütler vermek 
maksadiyle ya
zıldığı anlaşılan 

bu eser, terbiyevi eserlerden sayı. 
labilir. Gerçi içinde aşk var, hus
ran var, aldanıp aldatmak ve fe. 
lAketler& uğramak var. Lakin mu
harrir, okuyuculannı o çeşit çe. 
§it sahneler içinde heyecandan 
heyecana düşürürken tezine sada
katini muhafaza ediyor, terbiyevi 
hedefinden uzaklapnıyor ve bütün 
hldiseleri o hedefe bağlamakta 

meharet gösteriyor. 
Mevzu şudur: Türk kadınını 

yuvasına, vazifesine ve milli neca. 
betine bağlı yaşatmak, havailikten 
ve sukuttan korumak ülküsüyle 
çalışan sekiz bayan var. Bunlann 
en hareketlisi Ef ... tir ve arkadaf. 
lannı müşterek ülkü için daimi 
hareket halinde bulundurmakta. 
dır. Bir gün bu sekiz bayandan bi, 
ri, Nesrin adlısı -kendi dileğile 

ve isteğile- ölüyor. Çünkü ni§all
lısmdan ihanet aörmliftür. Ef .•• Bu 
hldiseden son derece müteessirdir. 
Ayni zaınanda arkadaılanndan 
C: n,..~h't' hnlin; h,,..iTAnrr•u•'!ın-'u't.lrfn ._fi\ 

onu Qa}ü esrm gibi kaybet. 
mekten korkmaktadır. İşte bu en
~i§e ile Serabı slSyletiyor, hatıra 
defterini alıyor ve bu kızın da te. 
miz, lakin derin bir a§k geçirdiğini 
anlıyor. 

Mevzuun sonunu eserden oku
malarını, Serabın iliğine kadar iş. 
lemiş bir qktan nasıl kurtulup 
mesut bir yuva kurduğunu bu su
retle öğrenmelerini okuyucuları. 
ma tavsiye ederim. Benim bu gü
zel eserde -roman tekniği bakı
mından- bulduğum biricik ku. 
sur, Serabın defteri bize okutu
luncıya kadar bir çok sayfalar o
kwnıya mecbur bırakılışımızdır. 
Muharrir, hu intizar devresini his. 
il tahlillerile ve güzel tasvirlerile 
bize hazmettiriyor amma o teknik 
aksaklılı gözden kaçmıyor. Bu
nunla beraber muharririn bu eser
de gerçekten muvaffak olduğunu 
kabul ve kendisini tebrik etmek 
llzpn gelir. 

Eski Eserler Anıiklopedisl 
Yazan: Nurettin Rüştü Büngül. 
:Sasan: Cituri kardeşler Bası

mevL 

ı şte emekle yazılmı§ ve hay. 
li bir masrafla bastırılmış 

ciddi bir eseıe 

Dört yil7.den zi
yade sanat ese
ri bu kitapta ta. 
rif ve izah edil
miş, yüz yetmiş 
kadar da resim 
konularak ta

riflere can verilmiştir. Böyle bire. 
terin tek bir kalemden çıkması 
gerçekten güçtür. Muharrir de bu 
güçlüğü kabul ve itiraf ediyor. Fa
kat: "Gücüne güven!,, vecizesiyle 
her Türkü Türke has olan kabili
yetleri işletmiye teşvik eden Ata. 
türkün emrinden ilham lve cesaret 
alıp eserini yalnız başına vücude 
getirdiğini anlatıyor. Nefse itima
dın bu güzel mahsulünü takdir ile 
karşılanz. 

Eserin bapnda ihtiva ettiği 
11\addelerin alfabetik bir cetveli 
var. Yalnız onu gözden geçirmek 
muharririn ne geniş bir mevzu Ü· 

zerinde ve ne derin bir vukuf ile 
eahştığını kavramıya kafi gelir. 

Yazan: 

M. Turhan TAN 

Orada, o cetvelde öyle isimler var 
ki aanat tarihiyle.§C>yle böyl'! meş. 
gul olanlar bile belki bir kısmını 
duymamış ve duymuşlarsa dahi 
medlulüne rastlamamışlardır. 

Fakat müellifin bazan iltizami, 
bazan gayri ihtiyari zühullere 
düştüğü de görülmüyor değil. Me
sela Balyemez topundan bahseder
ken bu ismin o topu icat 
eden adamın adından mı 
geldiğini sorar gibi dav • 
ranması iltizami bir zühul nümu
nesidir. Çünkü Bay Nurettin Rüş. 
tü Balyemez topunu Balyemezi 
adlı bir İtalyanın icat ettiğini ve 
bu ismin, ağdalı yazı meraklısı 
~afiller kaleminde asel nemihured 
diye acip bir şekil aldığım mut
laka bilir. Fakat tuğranın icadına 
ait olarak yazdıktan şeyler tam 
bir zühuldür. Çünkü tuğranın ka
ğıda basılmış elden alınma oldu. 
ğu rivayeti masaldır. Hammer 
bunu -Nurettin Rüştünün dedi
ği gibi ikinci değil, Birinci Mura
da atfederek- yazar ve Ragoze 
elçisine verilen vesikanın Ragoze 
evrak mahzeninde bulunduğunu 
söyler. 

H albuld tutra, Birinci Mura. 
dıh, ıiyasl vesikaya elini 

ra peyda olmuş 

değildir. Kemal 
Bey (Osmanlı ta
rihi - S: 287) 
Cengiz Hanın da 
resmi evraka 
pençesini bastı

ğını yazar. İslam Ansiklopedisi ise 
Oğuz Türkleri arasmda tuğranın 
ötedenberi mevcut olup Selçuki
ler tarafından kullanılmış ve qs
manlılar devrinde de muteber tu
tulmuş olduğunu yazmaktadır. Bu 
Ansiklopedi Hammer tarihinden 
çok sonra ve henüz yazıldığını, 
Hammerin rivayetini tekzip ettiği 
için Ragoze evrak mahzeninde Bi
rinci Muradın pençesini havi bir 
vesika bulunduğu rivayeti de ya
lanlanmış demektir. Bizde ve Av
rupada Osmanlılara ait olmak üze
re bulunan tuğraların e,n eskisi E
mir Süleymanınkidir. Ondan ev
velki hükümdarlann ve bu me. 
yanda Birinci Muradın adını ta
pyan tuğra bulunmamıştır. Ben 
çepibülbül maddesini de dikkate 
değer buldum. Bu tabirin deJalet 
ettiji sanat eserlerini Bay Nuret
tin Rü§tü -bütün öbür eserler gi. 
bi- vikıfane anlatıyor. Fakat 
çepnibülbül sözünün (çeşmei bül
bül) den bozma olduğuna ve ilk 
Beykoz zücaciye fabrikasının bül
bül çepnesi denilen yerde kuruL 
maundan dolayı bu tAbirin ortaya 
çıktıtına dair ötedenberi dillerde 
gezen rivayete hiç temas etmiyor. 

Bütün bunların değeri, eserin bü
yük kıymeti yanında hiçtir. Bay 
Nurettin Rüştü gerçekten !aydfı 
bir eser vücude getirmi§tir. Ken
disini takdir ve tebrik ederim 

Baıımısa Gelenler 
Yazan: Galip Kemali Söyle. 

mezoğlu. 

Basan: Kanaat Kitabevi. 

ı 877 - 78 harbinde Anadolu 
ordusu Baskumandanı Ga. 

ıi Ahmet Muh
tar Pafanın ya
nında -Başkl. 

tip sıfatiyle
bulunmuı olan 
Arif Bey, harp 
sonunda .. Ba-
pnpza gelen

ler., adıyle bir eaer yazımı, içtimai 

ve ahlaki bakımdan tenkide layık 
gördüğü bir çok hadiseleri o esere , 
sokmuş ve bir hayli esrarı açığa 

vurmuştu. Abdülhamit, her fay. 
dalı eser gibi Arif Beyin de kıta
bını yasak ettiğinden o devrin genç 
mekteplileri olan bizler, kesemi
zin tahammülü fevkinde f-edakar. 
lıklara katlanarak "Başımıza ge
lenler,, i el altından bulur, alır ve 
okurduk. 

1960 dünyannda görecefimiz fehir: Müteharrik lroltulılardan .eyirciln 

1960 •enai.nin ıehrini .eyra:liyorlar Binalar camdan yapılmııtır. 

Eski Moskova sefiri Galip Ke
mali Söylemezoğlunun ayni isimle 
bir kitap neşrettiğini duyunca n. 
kin Arif Beyin eserini hatırladım, 
onu okurken hissettigim heyecan
lan düşündüm ve sonra y:mi çı
kan eseri tedarik ederek okudum. 
Gerçekten faydalı bir kitaptır. 

Mondrostan Mudanyaya kadar ge. 
çen dört yıllık mühim devrin bu
güne kadar yazılmıyan bir cephe
sini, Mütareke günlerinin muhte. 
lif safhalannı hikaye etmektedir. 
O devrin gizli kalmış hldiselerini 
öğrenmek istiyenler bu güzel ese. 
ri mutlaka okumalıdırlar. 

Yarının Dünyası 

Yaıamak Sanah 
Yazan: Andre Maurois. 

Türkçeye çevirip basan: Kanaat 
Kitabevi. 

A bdülhak Hamit bir münase-
bet düşürerek: "Medeniyet 

ne, diyorsun, bil
sem? - medeni. 
yet Y8f8Jllak. 
tır, senemr,. di
ye hayat ile me-

daki alakayı ger 
çekten veciz bir 
surette ifade ediyor. Fakat beşe
riyetin medeniyete ulaşabilmesi 
için ne uzun merhaleler &§tığını 
ve yirminci medeni asırda henüz 
yan, yahut tam vahşi yapyan in
sanlar bulunduğunu unutmamak 
lazımdır. Bu hakikatten şu netice. 
yi çıkarmak mümkündür. Mede
niyet, iyi ve insanca yaşamak de
mektir. Böyle yaşıyabilmek bi(. 
çok şartlann tahakkuk etmesine 
bağlıdır ve bu şartlar yüzünden 
de yaşamak bir "sanat,, halini al
maktadır. 

İşte Andre Maurois'dan Kanaat 
Kitabevinin tercüme ettirerek bas
tırdığı bu güzel kitap o mühim sa. 
natın anahtannı okuyucularına 
veriyor, bir çok kıymetli ve ehem
miyetli mevzulan tahlil sırasında 
::kendini sevdirmek., yolunu da 
oğretiyor. Kitapta "İyi ihtiyarla
manın yollan,, da gösterildiği için 
bu ~ri gençlerin ve aşlılann 
aynı zevk ile okumalan imkan da. 
biline girmiştir. Biz de her iki 
zümreye bu nefis kitabı tav11ive 
ederiz. 

A merika dünya sergisinin da. 
hilindeki General Motora 

Kumpanyasının binasında, içine 
sokulduğum karanlık dehlizde be. 
ni 1960 senesine götürecek olan 
hususi trenvari koltuklara doğru 
dönemeçli ve yokuş aşağı bir kori. 
dordan ilerliyorum. Önümde halk, 
arkamda halk, yavaş yavaş yürü. 
yoruz. Her taraf karanlık. İnsanın 
bu loşluk ve sessizlik içinde dışan 
dünya ile her türlü alAkası kesili. 
yor. Bilinmez bir maceraya doğru 
sürükleniyoruz. Gidiyoruz, yarı. 
nın dünyasını görmiye gidiyoruz. 
Nihayet müteharrik koltuklara 
yanaştık. Sıra ile yerlerimize yer
leşiyoruz. İçimde bir heyecan ... 
Her meçhule gidenin heyecanı. 

Nereye gidiyoruz; ne göreceğiz? 

8 ir tünelin içine 8frmemlzlc 
brpııuzda amıa1ı bir ara. 

slıalıl ıalnyatilr panoramamwı 

~ bir oldu. Aramızda bir 
... _ clu.'YQr ...-ar. Can\\n öbür tara

fında yannın dünyası. Muntazam 
peler .. Tarl«lan biribirine Tapte. • 
den su yollan, nehirler, göller, 
dağlar, tarlalar. Adeta bir tren 
seyahatindeyiz. Yalnız pencere
den gözlerimize çarpan şeyleri 
ne Ankara - İstanbul, ne Viya. 
na - Paris seyahatinde görebili
riz. Kubğımın dibinde bir ses 
duyuyorum. • 

- Bu gördüğünüz köprü beş 
katlıdır. Birinci kattan şimalden 
cenuba, ikinci kattan, cenuptan 
şimale giden otomobiller geçer. 
Üçüncü kat trenlere, dördüncü 
tramvaylara, beşinci otobüslere 
mahsustur. Tepedeki radyo kule
sinden tekmil vesaiti nakliyeye 
dur! İlerle! Dön! vesair işaretler 
verilir. 

Bu ses koltuğuma merbut olan 
radyodan geliyor. Her koltuğun 
yanında ayni tertibat var. Yanım
d~ki koltult benim henüz geçtitlm 
koprü önüne gelince ona da ayni 
malö.matın tekrar edildiğini du. 
yuyorum. 

Seyahate çıkalı beş dakika 
kadar oldu. Artık karanlık oluyor, 
aece basıyor. önümüzde bir şebi: 
beliriyor. Karpda muazzam bir 
fabrika. Bacasından dumanlar çı· 
kıyor. Radyo izahat veriyor: 

H ul. & Y rf - Şimdi geldiğimiz bu yer, bü. .,ft. m • yük bir çelik şehridir. 

lt.ialatyada Dikilecek 

MilU Şefimiz İnönilnün Malatyada k Muntazam bir plan yardımı ile 
dikil k urulan bu şehrin kenanndan tren 

ece heykeline ait yerin. bazı ze yolu geçiyor. Bunun öbür t f -
vat tarafından satın .dınarak beledi da t ara m 
yeye teberru edildi.ıwn· bi k .. - ' .~yyare mey4anı. Otomobiller, 

a• ı r aç gun motorler faaliyette. Muazzam 
evvel yazmışı~. Malatya belediyesin seler şehrin her bir bucağım b~ 
den aldığımız tiir mektupta tehir p!i birine bağl 
nında heykel için gösterilen yerin Biraz -~~orh . i ık bl 
kim t af d r- arıc ne ç mca r 

se ar ın al) satın alınarak te- nümune çiftliği T la 
berru dilmediı.i . . . . . ar yı suyun 

e a ve beledıyece ııtim- doıaşabilmesi için set set yapmış-
lik ve tesviye ettirildiği ve heykele lar. Fidanlan hesaplıyarak ekmiş. 
mütenazır arasının inşaat şeklinin ler. Şimdi muazzam baraj • 
heykelin terefile mütenasip olmasına lar, ormanlar, geçiyor, dağ-
çalışıldıiı bildirilmektedir. lara tırmanıyoruz. Otomobil şosesi 

de ayni yerlere uğruyor. Akla sı. 

Kemah Yolunu Sel Bash 
Erzincan (TAN) - Çardak:ı dere. 

si taşmış, Kemah yolu üzerindeki 
köprüleri seller alıp göttinnilftür. 
Kemah yolunun bir kısmı da bozuJ. 
mu,ıur. Bir haylt tarla ve harman 
su altında kalmıştır. 

ğacak gibi değil, değil mi? Unut. 
mayın ha. 1960 senesindeyiz. 

8 u peri masallarındaJdni an
dıran seyahate devam edi. 

yoruz. Her geçtiğimiz kasaba, şe. 
hir yeya köyde bir şey bilhassa 
nazan dikkatimi celbediyor. Tay
yare meydanlan. Hepsinde mu. 

Ytirınlıi ti..,,.,..,. Jemlr70lları1 trenlm: r,..,,,,.,. 6ir6irlerl u. 
bala,mah~ın yollarına 

devam ediyorlar. 

Y cınnın barajlannJan : 
Etraltan kat kat otomobil 

yollcrn 6~iyor. 

Nevyork HT6İainJe "Yannın 
dün1'Uı,, laazırlanırlıen 

Ba, katlı lıöprü: Ü•llelıi ra'1yo 

laılainJen nakil vaıtalanm 
:.dare eJiyorlar. 

hakkak bir tane var. Bundan 20 
sene sonra da uçatm oynıyacalr 
rolü insan bu karanlık tünelin 
içinde, kal'§Uında resmi geçit eden 
yarınm dünyasını seyrederken ne 
büyük bir kuvvetle hlsSediyor. 

Manzara mütemadiyen değffl. 
yor. Şimdi kar§lmlzdald yiilaek 

tepenin yamacında bir manastır 
var. Hani cin uğramaz, kervan 
geçmez derler ya. Burası da o 
cinsten. Fakat otomobil yolu ti 
buraya tırmanıyor, sonra iki ya
macın arasına kurulan bir asma 
köprü vaaıtasiyle karp tepeye va. 
nyor. Hani dünya yüzünü örüm
cek atı yollarla öyle biribirine 
eklemişler ki, dağı, gölü, nehirl, 
ormanı, en yüksekle en alçağı, en 
darla en genişi, hepsini amansız 

bir insan siyile biribirine bağla
mışlar. 

Şimdi gündüz gözüyle yannm 
şehrini görüyoruz. Binaların hep. 
si yüksek ve yan yanya cam ve 
betondan. Radyo konuıuyor: 

- Dikkat edin. 1960 ın şehrin. 
de binalar arasında boşluk bira
":ılmı§tır. Her yanı ziyadar ve ha. 
vadarclır. Evinizin kapısından çı. 
kınea aobklarda korkmaluızm yii
rüyOp~ çı,neıımek korkusu yok. 
tur. Zira vesaiti nakliye aşağı 

katta onlara mahsus olan şoseden 
geçer. 

Her bir yan yeıillik içinde ve 
tertemiz; pınl pınl parlıyor. Şe. 

bir biribirinden tamamiyle ayn 
üç kısma aynlmıı. Oturulan semt, 
sanayi ve ticari kısımlar .... 

Birdenbire tünelden dışan çıkı
yor ve kendimizi bir saniye evvel 
gözümüzün önünde olan şehrin bir 
sokağında buluyoruz. İki tar:ıfım. 
da pencereleri genif 1960 senesi. 
nin binalanndan 4 tane yükseli
"' or. Aşağı kattan otomobiller ge. 
çiyor. Ust katta halk dolaşıyor. 
Bu dört binada kumpanyanın e1-
yalan teşhir ediliyor. Dolaşanlar 
da 1939 senesinin 1960 seneslaf 
görmek için gelen halkı ..• 

K af~mm içinde; gözümün ö
nunde hilA yanmn dünyaa 

olarak, koltuğumdan kalkıyorum. 
Dıprda beni bekliyen heyeti 

idareden bir zat §U tafsilatı veri. 
yor: 

Bu yannın dünyası, bugünlln 
dünyasında 12000 metre murabbaı 
genişliğinde ve 600 metre uzunlu. 
ğunda bir arazi kaplıyor. İçinde 
tam 500,000 tane bina, bir mil
yondan fazla ağaç ve 50,000 ni at
kın modelli vasıta bulunan bu ye. 
ni dünyanın modelini tam iki bu
çuk senede vücude getirmişler. 

- Bunun hakikisini kurmak 
için ıu halde seneler lizım; diyo. 
rum. 

- Böyle muazzam bir iş, diyor, 
bir hamlede fÜphesiz başanla
maz. Fakat safha, safha ilerletilir. 
Biz bu planın muhtelif mmtakn
larda tatbikatına başladık bile. 
Ve sonra bir çok köprü ve §Ose 

isimleri saymrya baılıyor. Umuyo. 
ruz ki diyor, bu plan 1960 senesin. 
de hakikat olacııktır. 

Sözün kısası, yarının dünyasın. 
da insan zekisiyle makine kuvve. 
ti el ele ve baş başa hAkim. Birinci 
si yaratıyor, kuruyor, kincisi ~ 
liyor, i§letiyor. 

.. tşte, böylece serginin en rafbet 
goren köşelerinden biri olan .. ya. 
nnın dünyası,, nı görmüı bulunu
yoruz. 

Size fennin, sanatın bu harikası
nı yazı ile ifade hrıkAnsız. Fotoğ. 
raflan benim yerime vekil etmek. 
ten bafka bir çare bulamıyorum. 
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Günün Mühim Meselesi 
Ordu Müfettişliğinden Azledilen Mustafa Kemal 
Paşanın Sıvasta Tevkif Edilip Edilemiyeceği idi 

Halit, Bey, vali sillesinin ne de
mek olduğunu sınamış kimseler. 
dendi. Garip bir yüz ekşiliğile su. 
suyordu. Fakat Ali Galip, yüzüne 
düşen tükürüğü rahmet sayanlar
dan imiş ki gücenecek ve defolup 
gidecek yerde benimle münakaşa. 
ya girişmek istedi, vatani vazife
lerin ifasında müsamaha gösteren. 
lerin uyanıklığa sevkedilmesi ıg_ 
zım geleceğini söylemekten tuttu
rarak bir takım hezeyanlara baş. 
ladı. ( 

Sözünü kabaca kestim~ 
- Birbirimize dedim, rehberlik. 

etmek hakkına malik değiliz. o. 
nun için susalım. 
Elime bir de kağıt aldım ve kendi 
lerini istiskal ettiğimi anlattın. Ali 
Galip Bey ancak bu muamelemden 
sonra odamı terke rıza gösterebil. 
di. Halit Bey de kendisini takip 
ediyordu. Galiba Allaha ısmarla. 
dık demediler. Yahut ben duyma. 
dım. Yalnız Zihni Efendinin elile 
tuzlama işareti yaparak onları ar. 
kalanndan tezyif ettiğini gördüm. 
Bu zat, yine işaret usulile benim 
tutumumu, alkışlıyor ve elimin ö
pülmeğe layık olduğunu anlatma. 
ya savaşıyordu. 

Ona da yüz vermedim. Kaşları
mı çatarak maskaralırl:tan hoşlan. 
ınadığımı hissettirdim. Fakat ka
bıma sığamıyacak bir haldeydim, 
zulmetler içinde yüıüyormuşunı 

gibi muztariptim, bir zerre nur a
rıyordum ve candan bir dostla has
bihal etmek, dertleşmek ihtiyacile 
içln için kıvranıyordum. 

Bu vaziyette ne !rndar kaldığı. 
r.-ıı bilmiyorum. Her halde bir ıki 
saat dalgın dalgın ;)turrnuşum ve 
tesadüf bu ya, kimse tarafından da 
ııyanıklığa icbar edilmemişinı. An
cak ikindiden sonra benliğim: sa
ran elem haleti zail oldu, gözüm ve 
gön] üm açıldı, harici eşya iJe his
sıyetim arasında alaka başladı. İş. 
te bu sırada eşraftan Emir Paşa ı
le isimlerini şimdi hatırlıyamadı· 
ğım dört kişi ziyar~tiın<? geldi. 

Emir Paşa, Sıvasın eski haneda
nından Mehmet Ali Efendiye • re
f;,k~sından dolayı - karabeti olan 
hır Çerkestir. Enişte dedi6ti Meh
met Ali Efendinin çocuğu olınadı
ğmdan hayli bir yekıln tutan malı, 
mülk haremine ondan da Eruir paşa 

y;ı kalmış. Fakat Emir Paşa bu u. 
mulmaz mirasın içinde yaşamayı 

ll.7. bular~ tagallüp yoluna sapmak 
istediğinden yirmi beş yıl evvel va. 
lilerden Halil Beyin tokadını ye
miş, Diyarıbekire 3Ürüle yazmış. 

Eslafımdan Reşit Akif Paşa ise ken·· 
(!isini hazineye borcundan dolayı 
hapsettirdiği gibi ctlıye, sütlüye 
k:ı!'ışmıya töbe edecek derecede de 
toryik altında bulundurmuş. 

Bu zatın paşalığı da Abdülhamit 
devrinde Babıseraskeri Masarifat 
Nozırı Sadettin Paşaya yolladığı 

bir halayığın saraya k:ıbul edılme
sinden ve bir şehzade doğurup göz
dE: ler arasına girmesinden dolayı 
imiş! 

Meşrutiyetten sonra Emir Pa
şanın yine şu işe, bu i§e parm:.:ık 

scıkmıya başladığını bana söylemiş· 
lerdi. Hatta HürPiyet v" İtilafm 
il-:t kuruluşunda•\ Sıvas şubesini a
çan politikacının da o olduğunu 

duymuştum. Hadiselerini kaydetti
ğim günlerde bu fırkaya alakadar 
görünmek şöyle du-rsun, Halit Be. 
yir. şiddetle aleyhinde bulunmak 
yeluyla belki fırkanın aleyhinde 
bir vaziyet almıya maylediyordıı. 
Lakin Halit Beyle geceleri birleşip 
kadehdaşlık ve entrika zeminleri 
ht.ızırlamakta yoldaşlık ettiklerı de 
rivayet olunuyordu, 

oiye duvarlara yaftalar yapıştırı
lıyor! 

Meğer Halit Bey, b<?nden hınç 

~ıkarmak ve İstanbula yaranmak 
için olacak, yanımdan ayrılır ay
ı·Jlmaz Mustafa Kemal Paşanın az
lolunduğuna, yakalanıp lstanbu!a 
gönderilmesinin bir gün meselesi 
bulunduğuna dair bir ü:i yafta ya
zıp şehrin kalabalık yerlerine as
tırmış imiş. 

Emir Paşadan bu haberi alınca p')l\
se emir verdim, yaltaları arattır
dım. Garip bir şey elma'< üzer~ 

buldurtamadım. Onların bir iki ye
ra yapıştırıldığı sahih idi, lakin dı
varlara asılmalarile beraber kendi· 
eserlerinin yine kendi ellerile yok 
edilmeleri bir olmuş. 

Acaba neden? Bu işe memur et. 
tiğim kimseler muammanm anah
tarını bulamıyorlardı. Ben de ha
kikati keşfedemiyordum. Çünkü 
yaftaları yapıştıranların biraz son. 
r;ı bu münasebetsiz hareketten piş
man olarak kendi eserlerim yine 

· kendi ellerile yok etmeleri müm
kün olduğu gibi İbrahim Tali ve
ycı Rasim Beyle temasta bulunup 
h Mustafa Kemal Pa§ayA yard1mı 
kabul edenlerin de o küstahlık ve
silrnsını ortadan kaldırmış olmala. 
rı muhtemeldi. 

Emir Paşa, bereket versin, duy
duğunu söyledikten ve memleke
tin asayişine her zamandan ziya
de dikkat olunmasını lıltfen ihtar 

ettikten sonra gitmişti. Beni müla-

İşte Abdülhamitten mirül'üm~
n.lık denilen ve sahibine paşalık 
um·anı getirmekle b'?rabe:r göğsü 
sırmalı bir ünüorma temin edemi
yen rütbeyi almış ve 1908 inktla-
'.bu.cı--··••.,w-· _. ........... ,.....,.,..M..o......_~...__..___hı::.2alA .. ,rnla hasib:u~a.~hı taknnstı Va 
se.vurmuş olan bu zat, küçi.iciik kıt te zaten geçti. l'iiikumetten-çık:-· 
rnaiyetile odaya girer girmez telaş.. tım, Kabak yazısına doğru bir ge· 
1::ı sordu: zinti yaptım ve zihnimi kargaşa .. 

_ Mustafa Kemal Paşa azil mi lıktan kurtarmaksızın evime dön· 

cdi4ii? düm. 
- Bilmiyorum! Bütün düşüncem yafta işinden 

Bu cevabı düşünmeden {ermiş.. dolayı Halit Beye kanuni bir dar. 
d.m. Lakin cevap dudaklarımdan be indirmek esasına istinat ediyor
di!ştükten sonra nedamet duyma- du. Lakin onu sıkıştırmak, polisçe 
dım, beni sıfatsız ve salahiyetsiz isticvap ettirmek, mahkemey::! ve;r
isticvaba kalkışan mirül'umera'ya mek, İstanbuldaki Hüıriyet ve 1-
bu suretle karşılık verdiğime mem- tllaf kodamanlarını aleyhime a
r.un oldum, ne yazık ki, bu mem- yaklandırmak demek olacaktı. t,:ün 
ırnniyet çok sürmedi ve Emir pa- kü onlar, o uğursuz politikacılar 
şanın şu sözlerile zihnim alt üst rl. şahsi suçları da fırka hesabına kay
du. ı ôedecek kadar siyasi terbiyeden 

- Siz bilmiyorsunuz ama halk mahrum kimselerdi. Onu;1 için Ha
biliyor. Hatta sizin gibı henüz bu lide ilişmedim. 
işi duymıyanlar varı;a duysunlar, (Devamı var) 

Polis kendisini yolundan alıkoyan bu ukalaya 
~Çer!cmişti. Fakat adamın takındığı amirane edaya 
b:r türlü mana veremiyordu. Kendi kendine: 

"- Ya, dedi, bizim ser komiserin ah'>abi'YSa.? 
O zaman, durup dururken, başıma dert açmış olu. 
rum: Çünkü, öyle bir güvendiği olmasa, bu herif 

böyle kabaramaz! 
O zamana kadar, bodrumdan taşan koku da or-

talığa iyice yayılmıştı. Ukala yolcu, polise: 

Şaşkına Dönen 
Dört Avrupa 

(Başı 5 incide) 

1'!.1en-= otomatik olar. bozmıyacak 1 

mı? 

14 - Moskova, ideolojisine sadık 1 

kalarak, nasıl olsa pathyacak olnn 
harbi hiç olmazsa bir müddet daha 
geriletmeyi mi ümit etmiştir? 
. 15 - Yoksa Mosko\•a bu paktı im

zalamakla Roma faşizrnasının beş on 
gün icinde ortadan kaldırılmasını 
mı temin etmek istemiştir? 

16 - Berlinin 1\Toskova ile hudut. 
taşması ihtimali paktın yapılış lıik· 
metine aykın değil midir? 

17 - Gerçi Mosko\'Odaki komin
tern ile Moskovadaki Sovyet devleti 
a~ın ayrı şeylerdir. 

Komintern, içinde bulunduğu ~er

25 - 8 - 939 ---

:l!J'l!J 
SiNiR AGRILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASABi ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün Rahatsızlıkları 

1 ~ 1 =I : i'AI 1 : 1 
Dindirir. 

Sıhhat Vekaletinin 3-6-935 tarihli ve5/13 numaralı ruhsatını haizdir. -çevenin hükümlerince çalıp~ Sovyet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

işlerine karışamaz, istese bile mües· 
sir olamaz. 
Bunım1a beraber l\foskova komin· 

teme dahildir ve ideoloji birdir. Bu 
pakt ile Sovyetler komintemden ~·
kacak mı veya çıkmış ını bulunuyor? 

18 - Bu takdirde komintern Sov· 
yet hudutlarından hicr.et mi edecek? 

19 - İki aykırı ve can düşmanı 
ideolojinin bu anlaşması ne derece 
devamlıdır veya ~vamsız? 

20 - &dinin Litvanya, Letonya, 
Estonyaya doğru yükselişi veya l{ös
tenceye doğru inişi ihtimalleriyle 
Moskova paktı ne derecede ilgilidir? 

21 - Sol ve sağ dünya, ideoloji
lerini trampa mı ediyorlar? 

22 - Paris borsası ile London Si. 
tinin ali ve ulvi düşünceleri ne mer
kezdedir? 

23 - Tokyo mihver sempatisin. 
den vazgeçip yepyeni bir yol mu tu
tacak? 

24 - İnsani v; medeni Amerika, 
insanlık ve medeniyet karşısında 
(Uzaktan müşahit) lik hatasına düşe. 
cek mi, diişmiyecek mi? 

25 - Harbin önüne niçin geçile· 
miyecek? 

İşte bir çırpıda akla gelen iki dü. 
:dine soru ki her miitaliayı, nınha· 
kemeyi, makaleyi ikinci planda bıra
kıyor. 

~ .... ,, .. , I• YVl .. HUU Ull 

Otobüs Kazası Oldu 
Sungurhı, (TAN) - Çerikli istas· 

yonundan Çoruma gitmek üzere bu
raya gelmekte olan içi yolcu dolu 
kaptı kaçtı, Hacı Bekir köyü altın
daki bağlardan geçerken, virajda dev 
rilmiş, iki taklak atmıştır. Dört er
kek ve üç kadın yolcu hafif surette 
yaralanmıştır. Alaca askerlik şubesi 
reis vekili Eminin küçük kızının bir 
kolu kırılmış ve tamamen kopmuş
tur. 

Buraya gelmekte olan boş bir kam 
yon, gece saat 21 de yar-alılan ge
tirmiştir. Dispanserde ilk tedavileri 
yapılan yaralılar, Çorum hastahane 
sine gönderilmiştir. 

: Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilarilar·ı : 
. - •. ·- . . .S 

Muhammen bedeli 130.000 lira olan Karaçam köprüsü 3-10-1939 çar. 
şamba günü saat 15ı30 da kapalı zarf usulü ile An.karada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (7750) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 650 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. 
maktadır. 'ıl" (6355) 

• 
~ -#( 

M.uhammcn bedeli 35-16 Ura 50 kuruş olan kaynak işleri için 2100 
adet muhtelif ~·atta lambalı forma kömürü, 2250, adet düz forma 
kömürü, 100 adet üstüvani kömür ile 250 adet dairevi kömür 4/9/939 
pazartesi günü saat (15) On beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 265 lira 99 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalsrla tekllilerini muhtevi zarfhrım ayni 
gün saat (14) On dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak 'dağıtılmaktadır. 
(6221} 

Adapazarı Belediye Reisliğinden : 
qı 60 - 231 adet 
qı 80 = 600 ,, 
qı 90 - 305 n 

er lOô = 242 " 
<r125 - 93 ,, 
qıl50 - 35 ,. 

q: 175 = 19 _··.::...---=---==-.:O 
qı225 - 27 " 
<p250 = 24 ,, 
cp275 - 18 
<r300 = 32 

1636 

" 

Kolye kuturları ve mikdan yukarıda ve evsaf saires1 şartnamesinde 
yazılı olduğu üzere Adapazarı Belediyesi su tesisatı için 1636 takım 
Buşakla, Tij vesair teferruatile birlikte komple olarak kolye, priz ve 
ayrıca iki adet maa teferruat Boru delme ~leti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhale t~ihi 18 eylıil 939 Pazartesi günü saat on 

beştedir. ., 
Muhammen bedeli 9986 lira ve t~minatı muvakkate akçesi 748 lira

dır. Fazla tafsilat almak isteyenler Belediyeden şartnamesini talep ede-

bilirler. ,. 
Talip olanların arttırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde 

muayyen vaktinden bir saat evvel teklif mektuplarını Adapazarı Bele-
diye Encümenine göndermeleri ilan olunur. 116069,, 

rma lüzum gördü. ihtiyar doktorun boğularak öl
dürüldüğü aşikardı. Ihtiyar kadının, yuvarlandığı 
sırada merdivenin taş basamaklarına çarpmış olan 
başında büyük bir yara vardı. 

Fakat öteki çocuklar, ve o koskoca adam nasıl 
ölmüşlerdi? 

Doktor, bu sualin cevabını bulamıyordu. Hat. 
buki, adaletin yerini bulması için, her hakikatm an
laşılması lazımdı. Cemiyet, onların haklarını, ölüm. 
lcrinden sonra da olsa, arıyordu ya? 

"- Bir deı dedi, başka bir koku daha var. LtıL 
fen onunla ela meşgul olun: Yakınlarda bir lağım 
patladı galiba! . . r 
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Eğer doktor, onların ne kadar rahat öldüklerini 
bilseydi, müsterih olur, hakikati anlamak için ayrı
ca zahmete girişmey~ lüzum görmezdi. Ayşe Hanım 
ihtiyar doktorla kanli namus hesabını temizlerken 
kocası berınutad sızmış bulunyordu. 

Polis tahminin doğru çıkması ihtıma .. mden 
ürktüğü i'çin, adama itiraz etmedi. Rıza Efendiye so-

kuldu: - _,. 
- Bana bak hemşerim ... Dedi, kalk bakalım! 
Rıza Efendi, polisin gözlerine baktı: 
"- Oraya diye kekeledi, 'bodruma gidin ... Olü 

var içerde! ... 
Daha izahat vermek istiyordu: fakat başı döndü

ğü, gözleri karardığı için mecal bulamadı. '.ı\faama
fih söylediği kelimeler, polisı de, ukala yolcuyu da, 
kadını da şaşırtmıştı. Mehmet Rıza Efendi, biraz 
daha gayret göstererek ilave etti: 

"- Sana söylüyorum ... Bodruma koş ... Olü var 
içerde... Çıkarın onu oradan... Beni~ malımdır 
orası .. 

ölüm kelimesi, ukala yolcunun asabiyatini ge
çirmişti. Olüm korkusile süngüsü birden bire dtiş

tü. 
Genç kadın da, kendine kazara çarpan adamın 

büyük varta atlattığını anlamış, onu tamamen ma

zur görmüştü. 
Polis ise: 
"- · Biraz bekleyin de bura merkezine haber 

vereyim .. Vak'aya doğrudan doğruya ben müdahale 
edemem ... Bizim mıntaka değil burası!,, diyerek ka
rakolun yolunu tuttu. 

Çok geçmeden, sokak, polisle ve halkla doldu. 

M'uddeiumumi ve Adliye doktoru da yetiştiler. 
"Vaktinde yardım!,, Cemiyetinin büyük beyaz 

otomobilleri de geldi.. 
Ve bu suretle, Bodrum Palas methalinin etra. 

{ında, cemiyetin olanca yardım, inzibat, adalet asa
yiş ve idare vesaiti bir araya geldi. 

Şimdi ukala yolcu, üzerine alaka toplamak için 
başka bir rol ta.kınmıştı. Etrafındakilere: 

"- Vak'a, diyordu, benim sayemde meydana 
çıktı. Buradan geçerken, bir koku na.zarı dikkatimi 
ce1betti. Derhal polisi çağırdım: Iki dakikada işin 
içinde bir cinayet olduğu anlaşıldı ... Cinayetin ken~ 
dine has bir kokusu vardır. Bu hassa, bende hayli 
kuvvetlidir. Eğer ben de farkına varmasayd1m, bu 
iş kim bilir ne kadar zaman, gizli kalacaktı. 

Mehmet Rıza Efendi, şaşkın şaşkın etrafına ba-

kınıvor, icinden: 
• .. _ Bu, diyordu, çok fena oldu. Iş böyle dal 

budak salmamalıydı. Şimdi, benim bodrumun adı 
uğursuza çıkacak. Körolasılar, bana nihayet bu fe
nalığı da ettiler. Ben zaten, hep derin merhametio 
min, yüksek insanlık hislerimin cezasını çekerim. 
Bundan sonra onlara merhamet ha? Alimallah gü.. 

ncıhımı bile vermem! 
Polisler de amma ağır davranıyorlar ha? Şu 

işi birdenbire temizleyip örtbas ediverselar olmaz 
mı? Bu kalabalık biraz daha büyürse, rezaleti bil-

tün İstanbul duyacak. Yerimin adı lekelenecekl,: 
Lüks otomobilinden inmiş şişman bir zat da, 

komisere çıkışıyor: 
"- Rica ederim beyim .. diyordu. Şu halkı dağıt 

sanıza? Vazifenizi yapsanıza? Herkesin işi gücü var .. 
Halka yolu tıkatmışsmız, geçemiyoruz, vapu

rum gitti. Randevumu kaçırttınız bana ... 
Otomobilden inmeğe alışmadığı içi~ tıpkı kun

daktan yeni çıkmış, bir çocuk gibi yürü)"ordu. Oto
mo9ilinin kapısını hiddetle çarpıp kapatırken, ya
nında bulunan arkadaşına: 

"·- Görüyor musun monşer? .. dedi... Gel de, 
böyle iptidai memlekette korrekt ol ... Bu şerait da.. 
bilinde insan saatle hareket edebilir, vapuruna, işine 
randevusuna yetişebilir, sözünü tutabilir mi?,, 

O arkadaşına, böyle cinayetlerin Pariste, Lon
drada, nasıl modern bir usulle ve intizamla işlenilip 
takip olunduğunu anlatırken, ve seyirciler bu cina
yete dair çeşit çeşit tahminler yürütürlerken, müd
deiumumi, adliye doktoru, '1e polisler bodruma gir
mişlerdi. Bodruma bugün ilk defa giren kanunun ve 
adaletin ışığı, karanlığa alışmış olan lağım farelerini 
şaşkına çevirmişti: Hepsi de, fener ışıklarından kor
ka korka kaçtılar .... 

Bodrum, bodrum olalıdan beri içine bu kadar 
ışık girmemişti. 

Adliye dcıktoru. cesetlerin morga naklolunmala-

Biçare yavrular da hiç kavuşamıyacakları mes
ud bir sabahın rüyasını görerek uyuyorlardı. 

Ayşe Hanımın ihtiyar anası, ihtiyar doktorla 
karşılaşmanın şaşkınlığile, elindeki mangalı yere 
bırakmıştı: Oteki tiiçarelerin uykularını ebedileşti. 
ren de. kapağı kapatılan bodrumda unutulan bu yan
mamış mangaldı. Doktor, onların kömürden zehir
lendiklerini anladığı gün, raporunu bir kaşif gururu 
duyarak verecekti. Fakat hakikatte, onları kömür 
de&_il, hayat zehirlemişti: Zira o gece kömürden öl
meselerdi, günün birinde kömürsüzlükten ölmiye
cekler miydi"? ... 

Zavallı yavruların cesetleri bodrumun rutubet
li toprakları üzerinde, karanlık parçaları gibi yatı
yordu: Zaten karanlığın yavrularıydılar ... 

Etleri çürümüş, yer yer morarmıştı. Küçük a
vuçları, bir şey istiyorlar, bir şey soruyorlarmış gi
bi açık kalmıştı. 

Onların cesetlerini taşıyanlar, içleri pislik dolu, 
ve yer yer delinmiş birer çuval kaldırıyorlarmış gibi 
tiksinti duyuyorlardı. Bodrumun kokusu, içeriye gi
renleri o kadar sarsmıştı ki, polisler, fena havada, 
batmak üzere bulunan bir gemide yürüyorlarmış gi
bi sendeliyorlardı. 

(Devamı vad 
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Sovget - Alman Paktı 

Paktın Yedi 
Maddelik Metni 

Muhakkak 
Harbe Doğru 

Gidiyoruz 

Casusluğa Alt Hikiye Ser isi 

BEYAZ ZENCi 
(Bap 1 incide) 

yette değiliz. Bir emriviki karşısm-

<B-.a 1 melde) da teati edilmif olu sözler hakkın.. da bulunuyonız. Sulh cephesi en 
Yazan: Arthur Mills - Çeviren: Cevat Şakir 

p1ıklı haber taatlsi zımnında, istik- da mütemmim maltimat ve tafsiiAt kuvvetli unsurunu kaybetmiştir. Ve 
balde iltipre için mütekabil tamu aJ1namım1,ıır. Ancak bir Alman ınen sulh cephesinin bu kayıbı Almanyayı 
halinde kılaeülanbr. bal bu görüımelerin pek dyade dos. kuvvetlendirmi§tir. Şimdi Hitler da. 

Madde 4 - tıd lllut taraftan biç tane oldulunu temin etmektedir. ha cesurane konUfBCak, davalarında 
biri, doirudan c:lojruya veya bilva. M'oakova, 24 (A.A.) - Tas ajansı daha harpçi olacak, ve demokrasile
sıta öteki lkıt tarafa müteveccih her bildiriyor: rin tehdidine daha az ehemmiyet 
hangi bir devletler grupuna lftli'ak Halk komiserleri meclisi reisi ve verecektir. Bu psikolojik şartlar da, 
etmiyeeektir. haricye halk ke>mHri Molotovla Al- zaten çok gergin bir halde bulunan 

Madde: S-Mahlyetleri ve menp- manya hariciye nazın Von Rlbbeıı- Avrupa vaziyetini daha ziyade va. 
lerl her ne oluna olsun, ild Wt ta- trop arasında, bir ademi tecavüz pat.. himle§tirecek ve harbi yakla§Ura
raf arasında çıkabilecek niza veya Ilı- tının akdi bahsinde ilk görüşme vu. caktır. 
tillflar takdJrlnde, ild Akıt taraf, bu kua ıelmlftir. :au görüşme, StaJin t- * 
niza ve lhtilMlan münhasıran IUlh ~ Almanyanm Moakova büyük elçili A lmanya ne Sovyet Rusya ara. 
vasıtalan ile, c1oetane fikir teatisi f.. Von der F.cbulenberg'ln yanında ya- sındaki anlaşma bir ittifak de
le veyahut lbumu takdirinde, thtl· pılllllf ve üç saat kadar sürmüştür. ğil, bir ademi tecavüz misakıdır. Bu 
Wın balllne memur komisyonlar k\1- Ufak bir lstlrabatten sonra görüşme- misak ile Sovyet Rusya Avrupa işle.. 
rulmısı suretile halledeceJd~. ye 22 de yeniden başlanmış ve b\I rlnden elini ayağını çekmlye karat 

Madde: ı - lıbu pakt, on eene görüpne, ade~ tecavllz paktının im. vermiş demektir. Avrupayı kendi 
müddetle aktedilmlftir ve bu müd- zuı ile neticelenmlftir. haline terkederek selimeti kabuğuna 
detin tnlnp11ndan bir wıe nvel, Od Gazetelwln MitalHll çekilmekte bulmu§tur. Yalnız Al-
Akıt taraftan biri mhiDl blkllrm8dt- - manyaya ne der~e kadar inamla. 
il takdJrde, püt, bet _.ınr bir "favestla,, guetesl ve .. Pravda,. bilir? Bu misak ile hakikaten hudut-
müddet için otomatik ...rette mabl· gazetesi, hepnakalelerini Almanya larmı garanti altına alınıt mıdır? Bu 
DUf telAlrJrt edilecektir. ile Sovyetler Birlill arasındaki ade- suale zaman cevap verecektir. 

...... 7 ....... ~ - Jma bir mi tecavüz paktına tahsil etmekte- Çünkü hidiaat gödermiştir ki mı. 
möblet ~W!k .,.._ktfr, Pak d'J· ler kendi imzuına sadık delildir. 
tm muadd* ~ teatisi, Gazeteler, komOnlat partisfnJn 18 Polonya .~e akdettlll 10 senelik ade-
Berlinde J8PlteaUı•. inci ~ Stalinin "Bütün mi tecavuz misakını bir taraflı olarak 

B:ı ~ huaJı mtıteaıdp derhal kompı memleketlerle sulh{*'ver ~zmuş, İngiltere. ile imnladıjı de. 
meriyet mwldlne ıfrer. ve 8*ı kolllfUluk mdnaaebetlerine nız paktını yine İngilterenin muva-
Moskcmıda, Alman ve. ~ Usan- tarafdarız, SovJet1er Birllğlnln bu- fakatini almıya lüzum görmeden 

lannda Jld nüaba olarak ~ edil- dutlannm lhW edilmez mahiyeti yı_rtıp atmı§tır. ;8itler için muahede, 
mi§tlr. muhafH• olundukça bu prenalpe de- ifllle geldiji müddetçe, muteberdir. 

lovyet MlkOtMll Allrian Mlkl•.U vam edecelf.z. n dedllhü babrlattık- ~·~~=•:ine muvafık görmedl. 
...... ,... narnına tan sonra Almuıya ile yapılan anlat- jı m zmakta ve bu paktta-
Molotw Rlltltentrop b ~- bir .. ___ ı.." _ 1..1 ıı. _ rm altına koyduğu lm:ıasını yırtmak-
M-.,,.pan ..,,.,..,. mu:,. u =ektedir-uru 0™u5 u ta tereddüdü yoktur. 

Von Ribbentrop Moskovadm ha. nu an • Bugün Rusya tehlikesini bertaraf 
metinden evvel pzete\ere beyanat- İzveltia, AlmUıya ile t.lcerl ve si- ettikten sonra Orta Avrupaya tama. 
ta bulunmUf ve cleml§tir ki: yut labada yapılan aalapnalann men hlkim olacak olan Alman a 

.. _ Tarihe bütJtums zaman AJ. yabm iki ~lekete delil, bfltilll: ;yarın ~ ._ı ettikten ~ 
manya ile BU)'& U'8lllllla ~ aw.r.-~ llrMl Sorr1wt hUddarına 'val'acaktlr. Hlt-
bulundukça, ild tanım da ..ıw ~ ~ ~ ~ ebenmalJeU ,.._ lmn hed fl · d · · 
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Favelln iştihası yoKtu. Yoktu de. 
ğı!, gönlü, bu Parla :ıey.ahatı ve o
radaki idam cezası ihtimali dolayı
• • le zindan kesihnitti. İ§tihaaı gcal
mıyordu. Klotz'a: 
"- Yemekleri siz intihap edı

veriıı.,, dedi. 
Klotz, listeyi tetkike koyuldu. 

Ganonu çatırdı. Kız onun bu me;. 
guUyetinden istifade ederek, k'en. 
disine bir hareket pWıı çizmiye 
uğrB§lyordu. Birdenoire Fransı~ 

filmini seyretmek istemediğini söy
l:yemezdi. Paris seyahatinden Je 
o gece bahsetmek .stemıyoruu. 1-
dam haberı aklını alt\iat e'1Jllfti. 
J>aria ııe1ahatini göze almazdan ev
vel bu JJluele hakkınds Pen:y Sbo. 
re ile uzun uzadıya gorüpnek 16tl. 
yordu. Sabah olunca Misis l'ercy
ye telefon etmiye ve Percy ıle bir 
mülakat iltemiye karar ~·enli. 

Klotz, garsone emulerinı ver • 
11Uf bulundu. Ona dönerek: 
"- Ölüm hükmü ama her za

man tatbik edilmez,, dedi ve gar. 
to:n gelmezden evvel aralarında ko. 
ııupnakta oldup mevzuu, bırak· 

bğı yerden, yine ele aldı. 
Favel öğrenmek bteğfl-1 öne e

lilerek: "öyle mi?,, diye sordu. 
, ._ Evet her zaman tatbik e-

dilmez. Ölüm hükmü asıl ihanet e. 
den kendi vatandaf'an haklarında 
tatbik edilir. Kendi memleketine 
ilulnet edenler idama mü.sıabak

tJrlar • 
"- Demek ki mete!A sfz ll'ran

sadr. espiyonaj yapmakta iken ya-

dillfbıO. Mat ._,_
1 

+qa b6jtk is ....,,._11, baıf1llkG .. nıaşmantn, e erın en bırı de Ukırua.. 
tattfadeler temtiı ettiklerini görürüz. bu paktın metni ile de ~t ~ Ylı aJm.eJmr. ~ ~MJ!l!il!tf:lS 
Bu yeni ,11Akt. iki memleket hakkın. vechlle sulhün takviyesine yardım- dülfi bu davannı yarm-"1-vvitlenlrse ~em idam etmiye cesaret ~d~mez. 
ela da bqll'h olaoalmr. Bitler ile Sta. dan bili kalmıyacağıru yazdıktan tekrar ortaya atmaktan onu kin.sP. !et. Ben bir zabitim. Ordumuzun 
U.n ild memleket arasında dostluk ve aonra pakt maddel~nl birer ~lrer m~nedemi7~ktir ve o -1Qt f~a. faal penoneline mensubum. Kur. 
1f birllll kaıvuu wrmekle Od mem- tefsir eylemekte ve bu maddelerin Almanyayı karflllllda tek ba§lDa bu.: t\Jl& dlzml)'e gelen brr piyade ta-
W arasındald h111ametleri izale et- kuvvetini ve lefÜ ild devlet arasın- lacaktır. lwnmm önüne çekildiğim gün, 
mifler ve lJd milletin hayatmda yeni dakl münuehetm ilelebet dostane Alman Karacı nfze • memleketim Framaya ilim .harp e-
bir devir açmlflardır. Haşımlar, Rlll- devamına, ıeret ıulhen korunması- yanın e ınınesl de' der. Meseli sulh zamaıund.ı espi. 
ya ile Almanyayı ihata etmek lste. na ne dereceye kadar yardımı olaca- Sovyet RUSfanm ifine gelmez. Hal- )Onaj yaparlarken y&kaladıiımu 
mi§ler, fakat bütan ~bbüslerl bo. tını tebarüz ettirerek fUDları ilive buki Almanya Romayayı i§lal ede- bir tn,ıuzt biz kurfuna dimıeylz. 
p gitmiftir.,, · ediyor: rek Karadenize inebilir.Sovyet Rusya IJ.atti dÜfÜDID8YlZ bile. Maamafıb 

Paktu\ Japonya üzerindeki tesiri Bu palet, Almanya ile Sovyetler bir bugünkü pakta riayet ederek, Al. et.er eaplyonaj yapay':lım, J'ranlada 
hakkında sorulan suale cevaben Von 1111 arasındaki münasebetlerde, Od manlann Karadenlzde mevzi alması- ~!emeği iltemezdiıu. Onlar çok 
Ribbentrop, bunun Rusya fte Japon. devletin d= daima lda • na mÜSQde edecek midir? kurnazdır. Fransız pı.etelerinln 
7a arumdia1d ~ ıslaha meye ve f ya cehtettlkle. Sunlara be blt'hln- yakalanm11 olan Mpifonlarm m~ 
Jardun edecelbil w Almmıya ile Ja- ri prginllp bir nihayet vermekte. ardır uer r-m...wl• hakemelerU. dolu old&&ldarııu dik· 
ponp arumdeld 41ostlulun clevQl clt.r. ~ ki, Sovyet Ruqaıucı menfaat- bt etmedinia mi? Dojrusu çolmıu 
edeeellnl IÖJlemlpir. 'ldeotoJik farklar ve lld memleketin Jeri. ile 'banftırmak d1mkün ıörfln- yakalıyorlar.,, 

PraYda ,.--. tld memleket .. lfyul llstemlerlndekl farklar, Sov- milyor. O halde Sovyet. Almana
n11ndalri rejim farkının, en büyük yetler blrlill ile Almanya arasında deme tecavüz misakı ne vakte kadar 
hedef olan cihan aulhilnü konumya lyl kompluk mQıwebetlerinln tesis ve ne dereceye kadar m.uteber ola
mam o1ımd,1Jm JU!Daldadır. ve ldalwlne clotru psea yolda en- caktır? Ve Sovyet Rusya böyle bir 

Dün Stalln ile Bibbeııtrop arum- •l olamaz.,, pakta nasıl razı olmqtur? 
İ§te bugiln için heııüz muamma 

halinde kafalarda istifhamlar uyan· 
'E ela Dolu dıran bu vaziyetler dolayısile, Scrv-rzunnn n• )'f'tlerin Almanlarla böyle bir anlaf. 

ı.......-Hontk ... 
Terk~ 

I 

Yapfr- ZCll •lar nua lmzalam11ına hayret etmeDK'k 
BonPnnl. M (A.A.) - Reuter a. .,. milmkiln delildir. 

jann muhabirlDID tltlhbenna söre, :lnuram, 24 (A.A.) - Yatan fid- * 
Japonlarul ~ ln,Ulz ko- detll dolu neticellnde husule plen S ovyeı • Alman ·~ tecavOz 
kmüdnl •-'-dit_.__,_. özerıııe t--ı sel Haqnkalenln Vellbaba lle DelW misakmm en büyük ehemmi-"'" .-, .u.._.- yeti Avrupayı derhal harbe aürOJıı:lt-
llz uker ve bahrJ)'91l1erin aileleri- hanı arasındaki abpp köpril)'ü gö- yecek olan tehlikeyi arttlrmlf oıma. 
ne icabında ,.ı.rt tahliye edebllmek türmfltttir. nndadlr. 
6zere bqajlarnn hazır bulundurma.. Trabmn • traa transit yolu tızerln- Bu tehlike bqıamtla demotrul 
lan emri verllmlftir. Ecnebi kadın. ele yeniden yapılmakta olan beton ve sulh. cepheal ~. Çün
larla çoeWdar kolonlJl tıerkeclerek kaprü de ..ıı.nn tesiri ile halara kü zaten İngiliz Bqvekllt hiçbir za.. 
Hcmpon, yıJomeda kiiD StalUJ a. ulrwhlJnd•n, Jdipril tbıerinde geçiı man Sovyet yardımına ıüvenmemlf, 
dalarına iltica etml7e davet olunmut- muvakkaten inkıta& uli'amJI ise de ve bu yardıma ehemmiyet vermemlt-
lardır. bet altı .. t tçlnde alınan tertibat ile tir. Tecavüzü durdurmak için sulh 
........ lelecllye lelıl 'ftlllltl nüUJ8Dbı ıeçlfl temin edil- cepbelbü kurmıya tefebbOa ettill za. 

lıtlfil itti miftir. mu en ziyade g(lvendlll kuvvet keıı· 
\.Betra.,.ma1-:_~~ =~ Yıne 10D gblenle y~ fiddetll dl kuvveti olmu,nır. Hltekim demok

etdltnl tel ~ ~ • Oltu va Tortum ruller bu paktın lmzalanma1Qna, der
eeıebtOlla, ~ ~ - YUIUfeU .n.ındakl :yollan ve köp- hal kısmi seferberlikle mukabele et. 
blldirmif~tlr. riUerJ tahrip etmlftlr. mif1er ve derhal harbe bazır1anmıt-

~...,..llllJIDbecttll , • lanlır. Londra, Parla ve VU'fC)Q hft 
\~ l bütçeye alt bul llr Alleyl Mallvecl• ihtimale karp hazır vaziyettec:lir. De-
" Jronupnak üzere, b1Jl(4nln- lafll TmW. mokraailer Münlhtenberl ceçen bir 

f8' e bir içtima aktedecek· lzml, (TAN) _ Tursiıdlunun Da- 1e1Je zarfında bfltiin noksanlannı ta.-

~ • wtlar mmıd..,,,.kt balda Demir mamJamıf)ar ve todlite.rlerl eacek 
O-. AltlllCla Öleli el lfmlyl • ,..aıa kö ettik.. kadar kuvvetlenmtf)erdir. 

i':tAlf) - Oerecle dhamnm d yıp 6Jd r Onun için eler J~il J'IDl bir 
911 liıl a tı Zeynep. bir "a- tm, Jrana LattfeJi e ürdiJden lfethı bplum11 mabddene, IUlb 

' r IGDr& imlan ıe ~ Muanezi Cephesi bunu llldnetle ve emnl,.U. 
laaa. t.6tat.,ı hamwwı Ja- ~leten Ratlp • HÜleJID, Salilıll. karplıyacü, mütecavbe ceaımı w. 

J.t ~tlllMllD ayıklartren, at. de ballar .aruında yakalanmlfbr. reeek ve dÜllJa11 miüMrrlzlaTm tbe
-~~~ L4tf1. henb 22 yBflnda bulunan ka~ ~ dl Wlıdldlnden k1irtanollk vu1'9tte-

Jl"'1~rı8J'l•~· -- itilaf .ua•"'1'· clb. 

Y emek yerken ara sıra Jldal 
de .aae kısa fası•ı•ar veri

yo!'lardı. Favel hızlı hızlı dilfün. 
nıek için bu aükıit parçalarından 

istifade ediyordu. Klotz kendi va. 
zıyetinde'Olan bir ac:Lmım bqtma 
dizilemiyecelini katiyetle ikiyle -
mlfti. Demek kl, l'avet Parla me
r.ıleaini ileri IÜrebilirdi. Sinemada. 
ki Fraiuaz fl1ntl. lt"roaadan ve 
l'ranaa;ya 18)'8hatten bahsetmek .ı. 
çjıı pek liael bir fıi:s&ttı. 

Yemek bitince chfarı çıktılar. 

Restoranı alııemadaD ayıran tua 
mesafqi yayan yürüdüler. Gife)'a 
varınca biletleri Klotz aldı. içeri 
g'.rerken Favel: 

"-Filmin gfizel oldulunu llmlt 
ediyorum. Bu film bıkk•n«U bir 
fi")' duymadım.,, dedi. 
"-Fransız filmleri hopmuz& 

g!der ml?n 
"- Bazılan. Bu filme- adı dola· 

Yllile merak ettim. Adı: t Tout Pa
ria) dir. Ben Parlai Avrupuuı her 
hangi bir büyük phrinde4 fazla ... 
verim.,, 

"-Neden?,, 
··- Çünkü .. yer. Lonclrada 

insanlar clıpn çıkmak Jtsımdır eli. 
ye gezintiye çıkarlar, Paıiste aep
k:riııden dolaJ'l, dıpn brlarlar " 

Si""MJR glııniflerdi. Bir fd f e
nerile ,.ıeıa !ü kılavuz kıs, onlan 
karanlık içinden yerlerme götfir • 
dü. Manura ftlmtntn bir: bitmek 
fa.er91dl. Tmn ,..ı.tae otnrar. 
km Fnnaıa ftJml .,._..,, Plim 
bir tiyatro plJea1ndeli idapte eclil
~ tık Abnecte 1* motar tabrl
qaıa•n içi. ~ som bir 
daire, dairede ele bir daktilo 

göründü. Filmin tl bqlangıcmdan, 
bu kızın fabrika sahıbi .ile sevifir 
e\'leneceği besbelli idı. Klotz: 
"- Hakiki hayatta bir fabrlk:.. 

sahibi bu adam gibi h11rcke~ etmez.. 
di Çünkü böyle hareket · edeydi, 
m1.1tlaka fabr kayı \ay•kıll! kontrol 
edemez, fabrika da t"'pu atardı.H 
dedi 

Favel itiraz etti: 
"- Bunun gibi yaşlı bir adam 

.,nu çeken genç ve :\ızel kızın te. 
sjrinden kendini koruyamaz lla
y;,tta böyle ~ir adam böyle bir kız
l• karplaımca olacak şey, bu film. 

d~ gösterilen veydir. Bu filmi ..,... 
reaııllte ve hakiki hayat sayabiliriz,, 
dedi 

''- Hiç te öyle değil. •. 
Favel, sankı filme daimi§ gıbi 

bakıyor. Fakat filmle :neşgul ol -
cıaktan ziyad<• Parise seyahat me
selesini Klotza nasıl açacağını ta
Sl'rhyordu. İki uç daklka devam e. 
den bir süküttan sonr3 Klotza dö
nerek: 

"- Biliyor musunuz'! Bu ftlnı 
bana Parise ~tmek ısteğim veri
yor,. dedi. 

(Devamı var) 

Askeri Hazırlık 
Nazi Lideri Danzig 
Devlet Reisi Oldu 

(Bap 1 incide) sabah Fransız ve İngiliz büyük elçl-
Berlin, 24 (Husust) - Bugün neş.. lerıni kabul etmiştir. 

rolunan bir resmi tebliide Danzigde- Öğleden sonra İngiltere '3üyiik et. 
ki Nazilerin lideri Förster, Danzig çisini ziyaret etmif ve sonra da So\r. 
hür tehri devlet reisi tayin olunmUf 7et büyük elçllinl kabul eylemiftlr. 
tur. Bu teblil §Udur: • Diğer taraftan Hariciye Nazır mu· 

"Milletin ve devletin müdafaasına avini Szembeck Letonya, Slovakya, 
dair 24 Haziran tarihli kanun ile bu. ve Arjantin elçileri ll9 görü§Dıuftür. 
nu temdit eden Mayıs 1937 kanunu- * 
na tevfikan afaiıdaki kararname 3 Sınıf SH•h Altında 
merlyet mevkllne girm1ftir: 

Maded 1 - Danzig gaulefterl, Poloft7a h~ erklm dün geae 
Danzia aerbea ~ ~ m0dafaa1UU temın iyin 

K'*.:~Y~)/:;·1~: ,... ~ almıf. 26, 27. 28 Y*-
~ 23 A.. larmdald askeri sınıfları silah aıw-.. 

tustGdan itibaren mer'ldir. ÇağU'DUf ve diler taraftan ıca~ın• 
~u kanun bütün Danzig teşkilatı 60 yaşına kadar b üt.i.i.n askeri ..mıf. 

esasiye sistemini altüst etmekte ve lann da sillh altına alınması ~ 
Almaayıada qhlullJ gibi nasyonal • zım plen hazırlıklar yapılrnı§tır. 
101yaliat partisi rly_,,ıne devlet Sllih altına çajırıl•:ı lhtiy~ttaı' 
bqkan1ıj'ını ayni fahaiyatte Mrlet- tam bir disiplin, aükQ.net ve azim ı.. 
tirmektedir. Danziı haberlerinde L çinde vazifeleri ~flDB gitmektedir. 
yan reisi Grayzer'in vaziyeti hakkın )er. 
da hiç bir malılmat yoktur. V8f10vaclald Almaiı sefarethanesi 

Förster'in bu kanun ile devlet re- erkanı buradan l,nlmak üzere e11a. 
al tayin edilmesi Berlin ile Danzig a larmı bazJrlaJpaktadırlar. Sefaret. 
rasında plwı müatenit blrliil tesis haneye aft evrak ve bagajlar dün ak
etmektedlr. J>iier taraftan Berlln pm sefarethaneden çıkarılmıjtır. Se
mehafili F.örsterin bundan böyle d.L. farethanede yalnız bir kaç memur 
ler devlet reisleriyle müzak.-elere kalmı§tır. 
girlfebileaetini söyleqıektedlrler. Alman menabil, dün gece Silezya-* ela Lehlilerle Almanlar arasında bir 

&erglftllk Had Safhada çatpışma vuku buldujuıııı ve lld ta. 
raftan birer kişinin öldüjünü bildf.rl. 

Danzig'de vaziyet gittikçe hlc:I bir yorlar. Polonya bükfunetl eylıllde a• 
müfyet almaktadır Al bU çılırıası mukarrer o!aıı mektepleri bl-
Danzig ile Leh~ =~e;ıa de- la müddet tatile ~ar verıni§tir. 
mlryolu muvasalasmın kesildillnl, Almatılann bütün Leh hududu il· 
tehrln bu yüzden kıtlık tehlikesi aerindeki askerl faaliyetlerinin 8"
ıeçirdllini, Polonyalılann Danzlge tikçe arttığı pze çarpıyot". Dihr ta. 
mütemadiyen ıllAh 'kaçırdıldannı, raftan garpta Ren ilzeiindeld istlh· 
silih dolu bir va~ müsadere e- kimlar da ukerlerle doldurulmut ve 
dihlijini ve bunun içinde 200 mil· yeni tahkimatın inpsma bap~ 
fer ve 300 gaz maskesi, lnfiJAk mer- tır. Luxenburg ve Belçlb hudutı. 
mllerl, maklnell tOfek a'bam1 ve da- nnda da ayni faaliyet devam etmek. 
ha birçok harp malzemesi bwundu- tedir. 
pnu, bu lfle aJDaclar olan blrçok
lanmn da tevkif edllcliiinl haber öreyler Köyünün Eski 
veriyor. Alman pseteleri, ild Alman 
ı.yyaresbılll Polonya bataryalan ta- Muhtar• Öldürdüler 
rafından topa tutulmasını efl görül
memi§ bir tahrik 1aymakta ve Lehil- Simav (TAN) - ()reyler köyOnde 
tan ordusunun blr harp çıkarmak f.. bir cinayet olm~r. Köyün eskt 
çin uira§tıluıı ıröylemekteclit. Bütün muhtan tamall ojlu Tahir Kuzu, 
Alman guetelerl, bu hAdlseyl J>ir harmap 'yerinde uyurken bastırıl
hari> hü'eket1 saymakta ittifak ecli- DUf, kafM'DI IOPa!ar vurul:lraıt öl· 
yorlar. dürillmüf, IODl'8 da başı bı~ak veya 

Slllh bçakçıhlı yüzünden tevkif nacak ile delik <te&ik edi\mistir. 
olunan Polonyalılann yüze vardılı Yapılan tahkikat sonunda, ayni 
anlaplmaktadır. Almanyanın Sehl· k6)'lil Benderli ojlu Mehmet ve e> 
leswig adındaki kruvazörü yarın luJarl Osman ile İbrahim, torunu 
Danzigl ziyaret edecektir. Ahmet, katil olmak zannlle tevkif e-* clilmiflerdir. Bunlardan 16 yaşında 

IRCJfllder Aynlclılar olan Ahmet, maktulle aralarınc:b bir 
tarla meselesi bulunduğunu, bu yüz. 

Düzigteıı bddlrlldlline 20re. f n. den kendislle maktul aruuıda evvel
ıntz koloıilli ve fnaillz npurlan bu ce bir yaralama davası cereyan etti 
sabah Daülgl •btıiılflei'dir- llnl, o günden beri Tabiri gizlice 

DaUip buluma PolOnya heyeti takip ettllbil ve fırsat bulunca onu 
VUfOvaıa..,.. ecmlt ve bu au. öldürdülfinil, cinayette başkasının a. 
ftt)e PolOnJa ~çWeri meseleaf Jakası buJnDJIHul1p s6y emiftlr 
etratmda yapı1milkta olan Polonya- Küçük Ahmedl yakından tanı-
~ a&'Ofmelerlnl tek taraflı oJa- • ~le bir ehaayeti ifll~ 
rak lalaıaa U&rabnıftır. ~ ,.,. t8idi 



25 - 8 - 939 

HASTALIKLAR NA ve Di A ETLERE 
GIDA olan, Türkiye ve Avr p d irinc·ngi 

raz eden, bütün Avrupa mamulc.1tına rakib olan 

A 'AN GLUTEN MAM LA T 
lsrar ile isteyiniz ve HASAN marka ve ismine dikkat ediniz. 
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Kütahyada iki pavyon ve iki cephaneliğe muayyen günde talip zuhur 
etmediğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Keşif be
deli 60,035 lira 38 kuruş olup ilk teminatı 4252 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 2 - 8 - 9ı39 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa-
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname proje ve planlan 320 
kuruş mukabilinde her gün Ankarada komisyondan alınabiHr. İstekli. 
lerin kanunun 2, 3 ci.i maddelerinde vazılı vesaikle birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinde~ bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Ankarada ~/)misyona vermeleri. <245) (6057) 

* * Teslim yeri l\liktnrı Tutan İlk teminat İhale saati 
ton liTa lira 

Babaeski 1040 9360 710 15 
Pınarhisar 770 5775 433 l6 

Vizedeki tumen birlıklerinin yukarda yazılı odununa talip çıkmacıı
ğından tekrar 4 - 9 - 939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Vizede tümen satınalma komisyonunda göriilür. 
İsteklilerin kanuni vesikalari1e beraber teklif mektuplarmı ih'.'111'? saatin. 
den bir saat evvel Vizede komisyona vermeleri "266,, "267.6,, 

* * 523,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Eksilt-
mesi 30 - 8 - 930 çarşamba günü saat 10 da Diyarbakır levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 18,319 lira iJk 
teminatı 1373 lira 92 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. Taliplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını kanunun 32 nci maddesine uygun olarak 
Diyarbakırda komisvona teslim etmeleri. ~'6277,, 

Cinsi Miktarı 

kilo 

UD 540,000 

Bulgur 72,000 
Kuru fasulye 36,000 
Pirinç 9,600 

* * ·ı ) l\Tulıammcn 1 k ihale İhale tarihi ve 
fi atı 

Ku. Sa. 
13 50 

8 50 
15 
24 50 

teminat şekli saati 
Lira Ku. 
5467 50 Kapalı 4-9-939 15 

zarf 
459 ,, 
405 tt 

176 40 AGık 
eksiltme 

15,30 
16 
16,30 

Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın ihale tarih 
ve saatleri yukarda gösterilmiştir. Şartnameler garnizon levazım mü. 
dürlüğiinde her gün görülebilir. Kapalı zarf münakasasına girecekler 
mühürlü teklif mektuplannı 2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber 
ihale saatinden bir saat evvel Dörtyolda askeri satınalma komisvonı,.,,~ 
vermeleri "262,. "6280., 

e. 
* * Beş adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu-

hammen bedeli 22,000 lira olup ilk teminat miktarı 1650 liradır. Kapa. 
lı zarfla eksiltmesi 20- 9-939 ÇaÇrşamba günü saat 15 te Vekalet Sa

tınalma Ko. da yap:.lacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. is
teklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. Satın alma Ko. na vermeleri (211) (5842) 

* * Sıvas garnizonunun 140,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ek-
siltmeye konulınuştur. tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 lira
dır. İhale Sıvasta 'fümen Satınalma komisyonunda 13-9-939 çarşanba gii. 
ı:ıü sa~t 15 de yapılacaktı~. Şartnam~si hergün kovıisyonda göri.ileb:lir. 
Isteklıler kanunun 2, 3 cu maddelermde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Sivasta komisyona vermeleri. 

(320) (ö645) 

* .... 
Edremit unu 510,000 kilo muhammen bedeli 57,375 lira muvakkat 

teminatı 4304 liradır. Bergama Unu 400,000 kilo muhammen bedeli 
40,000 muvakkat teminatı 3600 liradır. Eksiltme Edremitte Tümen satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla 13.9-939 Çarşamba günü saa 16 da 
teklif mektuplarını komisyona teslim edeceklerdir. Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün komisyonda görebilirler. (3H.l) (6610) 

* * İzmir Tayyare alayı kıtaatının 198,000 kilo ekmek ihtıyacı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 
ciı:ı izmirde Levazım amirliği satın alma komisyonun~a yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı, 20,790 lira, ilk teminatı 1559 lıra 25 kuruşıur 
Şnrtnrunesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin . Tic~ret ?da
sına lrnyıtlı oldUklarına dair vesika göstermek mecburıyetıncledırler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerin
de ve ~artnamesinde yazılı vesi.kalarile teminat ve teklif mektuplarJnı 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar İzmirde Komisyona ver-
nıis bulunacaklardır. "321., "6644 .• 

Cinsı 

Yulaf 
Kuru ot 

l\1ikfon 
kilo 

l ,110,000 
800 000 

* Muhammen 
fiyatı 

Ku. San. 
5 25 
3 25 

... 
ilk 

temin ah 
Lira Ku. 

4184 00 
1D40 00 

İhale tarih ve saati 

15/ 9/939 Cuma l 7 
" " 17 

Saman 600 000 1 00 450 00 " " 17 
Nohut 80,000 12 00 720 00 11/9/ 939 pazartesi 17 

Yukarda cins, miktar, muhammen fiyat, teminat ve ihale tarih ve 
s-ıatler: yazılı erzaklar ayrı ayrı kapalı zarfla ihaleleri Kırklareli satın 
alnıa Ko. ca yapılacaktır. Istekliler şartnamelerini her gün Ko. da göre-
bıl rl r Tal'olerin kanunun 2 ve 3 - ciı maddelerindeki vesaik ile temi
n t ve te ;lif mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en c:ız bir 
s, at cvvefine kadar Kırklareli askeri satın alma Ko. na vermeleri 

"3~2 .. "6648 .. 

.Ouzıne 

200 13 X 18 Röntgen filimi 
400 18 x 24 " .. 
500 24 x 30 ,, " 
400 30 x 40 " 

Yukarda eb'adları yazılı 1500 düzine röntgen filimi alınacaktır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 31 - 8 - 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede 
İst. Lv. amirliği satınalma komjsyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8235 lira ilk teminatı 617 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera- l 
ber tekili mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-

1 meleri. "141 .. "6274., l 
* * 2500 adet tüylü deri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 31-3-939 

ı 

perşembe günü saat 15.30 da Tophanede amirlik satın alma Ko.da ya- ı 

pılacaktır. Tal!llıin bedeli 5500 lira ilk teminatı 422 buçuk liradır. Şart- 1ı Rame ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme- 1 

leri. " 142" "6275" 

* * Su :Jorusundan altlı ve üstlü ikl bin iki yüz otuz karyola alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 5.9.939 salı günü saat 14.30 da Tophanede amir
lik satınalma Ko. da yapılacaktır. Beherinin tahmin bedeli yirmı !ki bu. 
çuk liradır. Hepsinin ilk teminatı üç bin yedi yüz elli sekiz lira yetmiş 
beş kuruştur. Işbu karyolalar beş l'artiye ayrılarak her parti 450 ila 500 

karyola olarak ayr1ı ayrı da ihale29e3oi11~. şt Ş t .. l I 
Bir partinin i k teminatı 1 . ıra 75 kuru ur. ar name ve "'.'lU-

munesi Ko. da görülür. Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek~;f 1 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermel~ri.(H7 ){ 64;)5) l 

* * 1 Kuleli askeri lisesi için 21 kalem elektrik malzemesine 28-8-9:39 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede Ist. Levazım Amirliği Satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Keşü bedeli 296 lira 95 kuruş kati 
teminatı 45 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri 

(161) (6647) 

* * Davutpaşa fırtnının dahili ve harici elektrik tesisatının pazarlıkıa 
eksiltmesi 28-B-9J9 pazartesi günü saat 14,15 de Tophanede Istanbul 
Levazım amirliği satınalına komisyonunda yapılacaktır. Her ikisinin 
keşif bedeli 1983 lira kati teminatı 298 lira 20 kuruştur. Dahili tesisat 
ayrı ve harici tesisat da ayn ihale edilebilir. Taliplerin Nafıa Vekaletin
ce musaddak elektrik mühendis veya ikinci sınıf ehliyetnameyi haiz 
olması şarttır. (162) (6646) 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

60,15 801,87 Belediye devair ve müessesatı El..ektrik tamiratı 

101,25 

24,78 

73,00 

27,57 

33,19 

151,88 

195,00 

18,15 

için lüzumu olan elektrik malzemesinin müba
yaası. 

1350,00 Mezarlıklar müdürlüğü için alınacak 1 adet ka
rosersiz maa motör Şasi. 

330,35 İtfaiye için alınacak Soba ve muhtelif soba mal
zemesi. 

973,25 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak muhtelif cins yaş sebze. 

367,50 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 yılı ihtiyacı için 
alınacak 600 kilo beyaz ve 150 kilo kaşar peyniri. 

442,50 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak kuru üzüm, kayısı ve saire. 

2025,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak zeytinyağı, sabun, tereyağı vesaire. 

2600,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yılı ih.tiyacı 
için alınacak koyun ve kuzu eti. 

242,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yılı ihtiyacı 
icin alınacak Makarna ve Un. 

82,50 1100,00 İstanbul 1 inci yatı okulu 939 mali yıll ihtiyacı 
için alınacak muhtelli cins kuru erzak. 

55,40 738,62 Üsküdarda Çakaldağı mezarlığr duvarları üzerine 
yaptırılacak tel kafes ve parmaklık. 

75,00 1000.00 İtfaiye hortumlarının tamiri. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı 

ayrı acık eksiltmeye konulmuştur. İhale 28 ~ 8 - 939 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelfıt 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminnt makbuz veya 
mektupları ile ihalP. aünii mııııvvPn c:ııııtt" n.:ıimi ~ ...... iimende bulun-
maları. "6203 .. 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman Umum miıdürlüğü teşkilatına dağıtuuıak uzere 50 adet dur-

bünlü plançete SEtın alınacaktır. ' 
Bu aleti vermek istiyenlerin son tadilatı gösteren katolo~lar ile 

cins nevi fiat ve teslim ~debilecekleri tarihi gösterir teklif mektuplarını 
20-9-939 Carşamba gününe kadar Orman umum mtidürlüğünde teş~kkül 
eden komisyona getirmeler! veya taahhütlü olarak f findermeleri, 

27-9-939 günü saat onda teklif eyledikleri alatdan bir nümune ile 
alet hakkında her türlü izahat verebilecek bir nümune bulundunn;;ları 
lazımdır. (3948) <6509) 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluf Tarihi: 1888 

Sornuıyesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda ~n 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kW''a ile c&şagıdakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

" 4 
40 

100 
120 
160 

Adet 

•• .. .. 
,, 

.. 

1.000 Lirahk 4.000 Lira 
500 n 2,000 .. 
2so ,, ı.ooo "' 101) ,. 4,000 
·1 tJ 5.000 

" 40 ,, 4,800 .. 
2U • 3.200 • 

DTh..l{AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa,' 1 EylUl. 1 Birincikanun. l Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. , .............................................. .,. 
I - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Düzcede yaptıra

cağı "Tütün bakım ve işleme evi,, kapalı zarf usulile eksiltmeye kon .. 
muştur. 

11 - Keşıf be<le1i W8,147,58 lira, mukavvat teminatı 14157.37 liradır. 

111 - EksiltmE" 5 - 9 - 939 salı günü ~aat 15 de Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ,. •l>'-"91 

iV - Şartnameler hPr gün Levazım şubesi veznesinden ve Ankara, 

İzmir başmiı1ürlüklerinden ve Düzce memurlul?undan 1291 kurus mu
kabilinde alınabil :r. 

V - Mim-.kas:ıya gircce1tıer muhu~ıu teklıf mektuplarını kanunI ve

saikle 'lO 7 5 güvenme p:ıras! veya banka teminat mektubu ve şartname

nin "~"",, fıkr3.sın1a bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla. 

rmı ihale scıMinc1en bir ımat evvel mezkur komisyon başkanlığına mak-

buz mukabi1inde vermeleri ılan olunur. "6338 .. 

* * İşin :Sevi MuhammenB. 
Lira K r. 

Diyarbakır başmüdür- 34235 79 
lük binası inşaatı 
Malatya başmüdürlük 32764 lG 
binası inşaatı. 

% 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

2567 68 

2457 31 

Eksiltmenin 
şekli Saati 

Kapalı z. 15 

" " 16 

J - Şartname. Keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 
zarf usuliJc eksiltmeye konmuştur. 

U - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 7 - 9 - 939 Perşembe günü Kabataşta Levazırn 
ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 

171 kuruşa ve Malatya Başmüdürlük binası ifışaatına ait sartnanıe 1 fl4 
kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Anka 
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklü mektuplarım kanui 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek~
bunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek ı:ı. 

palı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar mezkür o_ 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos·da 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (f70) 



rlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : 

BES ·c· LA 1 
PİYASAYA ÇIKTI. 

11 

j ~111111 TAN Gazetesi 

ilan Fiya ları 

1111~ ... ----.. -------_ inci sayfa santimi 400 § 
2 250 =-= . , , 

: 3 , , 2PO § 
-4 100 =-= , ' . § iç sayfalarda , 60 § 

cihetile çok zen~indir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Vitamin ve kalöri 
: Son sayfa , 40 : - = : Dikkat: '= 

K 

Çocuklarda ishal tibi barsak rahatsızhklarını mucip olmaz. 

U - KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • 
U U • KANZUK BEZEL YA UNU • KANZUK İRMiK UNU • 

ZUK NİŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmı~ Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyeler-de· vardır. 

K BESLEYiCİ UNLARI 
Eısizdir. mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

.. - -c = 
E ı - 1 santim: gazetenin ince E 
: yazı.sile 2 satırdır. E 

1

§2 - İliınlann fiyatı gazetenin ~ 
E tek sütunu üzerine hesap- : 
: lanmıştır. :: 
E3 - Kalın yazılar da gazetede i: 

kapladığı yere göre santim· § 
_ le ölcülftr : 
~•ıı1111rır11111111rıııııııııııııııııııır. 

Türkiye iş Bankasından : 
Müessesemizin on beşinci yıldönü. 

mune tesadüf eden 26 ağustos cumar. 
tesı günü bankamızın 1stanbul, Ga
lata, Beyoğlu şubeleri ile Kadıköy, 
'Üsküdar ve Beyazıt ajanslarının ka
palı olacağını muhterem müşterilc. 
rim!ze arzederiz. 

TÜRK Ti T BANKASIA.S. İs·tiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

.,. ........... ~.........., ............... ~ ..... 2 - Bu yıl yeniden nz talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler . 
3 - Eski talebe eyllllün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kaydını veni-

lemelidir. Eski talebenin eylUlün onundan sonra yapacakları müracaat kabul cdilmiyecektir. 
4 - Bütünleme ve engel sınavları eylulün birinde bnşlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mclttebin kayıd şartlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadeha ı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 TESİS TARİHİ 1919 
lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Merkezi~ ANKARA 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli yazılı 4 parti mab:eme açık eksiltme suretile mubayaa edile

cektir. Şartname ve nümuneleri hergün Levazım amirliğiınizde görUlebilır. İsteklilerin aşağıda yazılı tarih 
ve saatte kanuni vesü..""a ve teminatlarile Müdüriyette mütesekkil ı;atın alına komisyonuna müracae.t!a.n 

(6164) 

HER NEVi MUAMELELERi 

Miktan Cinsi Muhammen bedeli İlk teminat İhelenin nasıl İhale tarihi lhalc 

150 adet Enjekte direk 7 ) 
metreli!t ) 

25 adet Enjekte direk 8 ) 
:rn trelik 

10 adet Enjekte direk 10 
metrelik 

) 

) 
) 

140 adet Kablo tevzi ku- ) 

Lira Kuruş Lira Krş. yapılacağı saati 
---.-

3800.00 285.00 Açık eksiltme 27.9.939 11 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 
1 

tusu 10 devrelik ) 
15 adet Kablo tevzi ku. 

tusu 15 devrelik 
Kablo tevzi ku. 

) 

) 
) 
) 

1385.00 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Sub'eler : TiCARET 

Banliamızın lsfanbul Subesinde tesis edilen 

1 10 adet 
tusu 25 devrelik 

l 1000000 adet Knğıt z!vanil (0,63 ) 
m/m tel için) ) 

1000000 adet Knğıt zıvan:ı (0,9 ) 
1 m/m tel için ) 

!5000 adet Knğıt zıvana (1.3 ) 
m/m tel için) ) 

1 adet Madeni rödresör 

104.0CI Açık eksiltme 27.9.939 14 

1730.00 130.00 Açık eksiltme 27.9.933 14.30 

4000.00 300.GO Açık eksiltme 27.9.939 15,30 

~işantaşında: Eski ~eyziye 

"GEC yatalı 

1$1K LiSESi 
Kız 

yatısız Erkek 
KASASI .. 

Çoli müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin -;mrine lmatıe l:iuluntıurulmaktatıır. 

izahat alınmak üzere gitelerimize müracaat olunması 
Memleketimizin en eski hususi liıeıidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt 

· çin hergün mektebe müracaat edilebilir. latiyenlere mektep tarifnamesi gö~derilir. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beherinin 
muhammen l\luhammen 
kıymeti tutan 

Adet Lira Lira 

Küçük yazı mnsası 83 22 1826 
Daktilo " 11 22 245 
İçtima " 1 75 75 
Telefon " 3 10 30 

2173 
Defterdarlık Şuabntı için mübayaasınn lüzum görülen yukarıda miif· 

redatı yazılı 98 adet masa hizalanndaki muhammen bedelleri üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 7-9-939 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 dedir. Taliplerin q, 7,5 pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yntınp mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak 
~dürlüğündeki komisyona müracaatları. "6488,, 

~· • . . .... :.~ •\f',I. ;( ... . • .. . . .... ' •. -.- 1 ; Telefon: 44039 • . . ,, .,,,. ~· • . ., :.1-... ~ 

IAçık Eksiltme ilanı) 
Çatalca Kazası Malmüdürlüğünden: 

1 - 5 eyllll 939 tarihine müsadlf salı günü saat 14 de Çatalca Mal.. 
müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda (1364) lira (68) kuru~ keşif 
bedelli Büyükçckmece hükumet konağı tamiratı açık eksiltmeye konul
muı;;tur. 

2 - Mukavele eksiltme baymdırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak mal. 
müdürlüğü dairesinde parasız verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (113) yüz on üç liradır. 
4 - İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Nafıa mü
dürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikasile gelmeleri ilan 
olunur. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı fcin 500.000 beş yüz bin metre çift nakilli Jiis. 

tikli bronz tel kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (50.000) muvakkat teminatı (3750) lirn olup 

eksiltmesi 2/Tc~rinievvel/939 pazartesi günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. Umum mudürlük binasındaki satın alma komisyon.ında ya
pılacaktır. 

3 - istekliler muvokkat teminat makbuz veya banka rnektubile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar mez
kur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarnda P. T. T. Levazım İstanbulda P. T. T. 
Levazım nyı:iyat şubesi mudı.irlüklcrinden 250 kuruş mukabilinde ve-
rilecektir. (3673) (6124) 

Hükumet Konağı nşaatı 
G. Antep Vilayeti Pazarcık Kazası Malmüdürlüğünden: 

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruş keşif bedelli hüku
met konağı inşaatı kapalı zarf usulile ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 
940 mali yılında ödenmek şartile eksiltmeye çıkarılmıştır 

1 - Dosyasındaki evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname 
B - Mukavele projesi 
C - 1 :nci kısım keşifnamesi 
D - 2 inci kısım keşifnamesi. 

2 - Dosya G. Antep Nafia .Müdürlüğünden ve Pazarcık malmüdür
lüğünden göriilebilir. 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 
4 - İstekliJerin ihale gününden asgari sekiz gün evvel G. Antt'p Vi

layetine yaptığı işler. bonservislerile müracaat ederek vesika ''eren ko
misyondan alacağı ehliyet vesikasile 939 yılı Ticaret Odası ves'kası ib
raz etmesi. 

5 - Eksiltme r. - 9 - 939 güniine müsadif cuma aünü saat 16 da Pa
zarcık malmüdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonurıdn yapıla. 
caktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak ho·vrlıva,.ııklan 
mektuplarını saat 15 e kadar komisyon riyasetine vermiş olmaları 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. 

( 

Dr. HORHORUNİ ,ı ~r. s PHI s SES 

ı Hnstalarını aks:ıma kadar Sirke· ı ı ~drar Yollnn ho.,tıılıklnn mOt htı!:."'" 
el Vlvnnn Oteli vanındnkl "1'1unyenfl'- eyoj!Ju Yıldız sineması kan;ısı Lek-
hancsindc- tcdııvl eder. Telefon: 24131 1 1"" .,n.,rt•mon. Fnklrl,. .. ,. """"""'" 

' Tel: 43!12' ---il 
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FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltı r. 

Tath bir iştah temin eder. Vücuda devamh 9ençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlan· 
dırarak asabi buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceJeri g iderir. Muannid inkıbaz-

25 • 8 .. 933 

1 LA N 
, \Sll ismim Süleyman olduğu hal-

' f . .- Fatih Hoca Hayreltin mahallesi 

.. 10 sayılı hane sicil kü!üğüne yanhş. 

' lıkla Salman olarak yazL.an 'ldımı, 

beşinci hukuk mahkemesinde tashih 

ettırdiğimi ilan ederim. Eyüp tJçşe

hlt.er Bülbüldere caddesi No. 31 Sü
leyman. 

latanbul İcra Ha.kimliğinden: 

İstanbul İkinci İflas memurluğu· 

nun 939/ 4 sayılı dosyasile ecza tüc

carı Hasan Hassan haıckında verilen 

konkordato kararına binaen Avukat 

Ş~·kip tarafından 5.5.9-39 t:ırlhli isti. 

da ile müvekkili ecza tüccarı Hasan 

. Hassan hakkında verilen konkordato 

1 larda, barsak tembelliğinde, tifo, grip, zatürreye, sıtma nekahetlerinde, bel 9evşek-

l 
liği ve ademi iktidar.da ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder . 

mühletine lüzum ve ihtiyaç olmad1. 

1 ğmdan refini talep etmış ve memu

riyetimizce konkordato hakkında 

FOSFARSOLU: Diğer bütün kuvvet şuruplarmdan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette 

1 kan. kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kuH~nanlarda bile tesirini derhal göst ermesidir. 
Sıhhat Vekaletinjn resmi müsaadesini haizdir . Her eczanede bulunur. 

l 
I mühletten Hasan Hasso.n vazgeçmiş 

1 bulunmasına binaen mühletin refine 

, karar verilmiştir. K~yfiyet usulen i-

l 
lan olunur. (20025) 

Tesviyeci Aranıyor 

' ., 
• • ,...,... ' : .. .. ,.,.1.':... ~' • 4 \ ' : ) • 

Her gün Sütlücede Madeni eş-

ya fabrikasına müracaatları. 

#f/J ............................. 1111!11 .......... ... 

, _________ , ! 
• • 1 • t:. \ ... . • ~ ~ 

.. 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları- liesler, köklerini liuv 
vetlendirir, dökülmeeini ön· 

ler, kepeklerini aiderir. 
INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
Beyoğlu - Jıtanbu) 

KIZILAY 
HASTABAKICI 
HEMŞİRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadı r. Okul geceli 

ve parasızdır. Okul, genç bayanların Hastabakıcı · 
ve Ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hasta nelerde ve 
umumi sıhhatle alôkadar olan müesseselerde çahş· 
malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yı ldır. Teo· 
rik ve Pratiktir. Dersler h ususf Doktor Profesör ler 
ve Muallimler tarafından verilir. isteklilerin iyi ah· 
l.Ql.I. -...- •• 1.1. .. .a.1: ,..,,. -• ... -•.-. •.-&.r : I : lo.1.&t--~- - •--
larl şarthr. Diğer şartlarımızla fazla izahat iç in 
yazı ile veya bizzat fstanbuJda Aksarayda Haseki 

_. caddesinde Okul Direktörlüğüne müra caat edilmesi.• 

~------------------------.... --!, Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 1 Köstence Tarikile Avrupaya Gidecek 1 
kalitesi yüksek, mübayaa şeraiti faydalı olmalı- ı K 
dır. Türkiy.1!-Je evsafının yüksekliğile şöhret bulan 1 YOLCULARA SEV AHAT KOLAYLI LARI 
S İ N G E R saatleri bütün faydalan camidir. Yolculara mümkün olan azami kolaylıklan göstermek ve bugüne 
Çünkü diğer marka saatlerden ucuzdur, tasarrufu kadar Köstence limanında yapıl.makta olan PASAPORT KONTR.0-
temin eder. Çüµkü hayatınızda sizi başka saate LUNDAN ve GÜMRÜK MUAYENESİNDEN kaybedilen zamanı tela-
muhtaç etmez. Çünkü on beş sene zarfında tamir fi maksadile SERVİS MARİTİM ROMEN UMUMİ ACENTALICTI; 
parası vermezsiniz. Tamir meccanendir. Saat ala- PASAPORT KONTROLUNUN İstanbuldan Köstcnceye olan seyahat 

esnasında 

~a!11:a;t::m!ni N G E R saatini ~~~~S TRANSILVANIA VE BESARABIA 
" " ,, İnce arkası fantazi " 22 
., 

" Çelikten " " " " 22 
• .. 

Gümüşten " " " " 30 ,, 
" Altın kaplamalı " " 

,, 32 
İki kapaklı Gümüş ,, 

" " 30 
,. " Altın kaplamalı " " " 35 

vapurlarında yapılması hakkında tedbirler ittihaz eylemiştir. Vapur
ların Köstence limanına muvasalat ettiği saat 9,5 ta hemen tren ak
tarması edilir ve gümrük muayenesi tren dahilinde yapılır. Yolcular 
bu suretle Bükreşten bütün Avrupa için hareket eden ekspres trenle
rile hemen irtibatı temin ederler. Bu seri aktarma sayesinde İstanbul -
Berlin seyahati BİR GECE V AFUR ve BİR GECE TREN olmak üzere 
47 saate indirilmiş oluyor. 

~alnız bir tüp kullan· 
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Radyolin 
in 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 
doğru sözü size o söy1iyecektir: Bem
bcya1 pırıl pırıl parlıyan dişler, tatlı 

bir nefes, pembe, sıh.lıatli diş etled, 

kmiz bir dil, mikropsuz bir ağız •.• 

işte 

ltadyolin 
in eseri ! 

Bu~ünden itibaren aa.hah 
öğle ve akşam her 

yemekten sonra 

cıünde 3 defa 

KULLANMIYA BAŞLAYINIZ! 

Bartın Def terdarhğ11ıdan: 
Çıkacak hurdanın 

m uhammen 
Miktarı 

ton 

Demir, Pirinç, Bakır 
ve sair aksamı m ade
"l.İyesi dahil beher 

tonu lira 

Muhammen 
satış bedeli 

lira 

300 3 900 1 

Amasrada Taş iskele önünde Mefruğ Rize vapı·unun enkazı yukarda 

s i N G E R SAAT MAGAZALARI İstanbul Eminönü Cad. 8. Tel: 21964.. 
1940 HORNYPHON 

rr.uhammen miktar ve bedeli üzerinden Gümrük tarife kanununa tevfi
kı.n resimler, gazete ve ilan masrafı ve damga dellaliye ve masarifatı 
sairesi alıcıya aid olmak üzere Bartın malmüdürlüğü dairesinde açık 
arttırma suretile satılacaktır. İhale 31 - 8 - 939 tarihine müsadif perşem
be günü saat 15 dedir. Satış şartnamesi bedelsiz olarak taliplerce Bartın 
Malmüdürlüğünde görülebHir. isteklilerin Türkiyede oturduklarına da· 
ir hüviyet ve ikamet kağıtlarını satış komisyonuna ibraz etmek üzer e 
şimdiden ihzar edip ihale gününden evvel muhammen bedeline göre 
% 7 ,5 pey akçelerini mahalli malsandığına yatırıp ihale gün ve saatinde 
B~rtın Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat-

Bayi olınıyan yer:::;:;;R •:!:;~;::;•• ba~ aran>yor. r 
il Bir aded gayet iyi 3? ~eygirlik Gazoj~n, birv.aded 20•b•ey•7•i•rl•ik-y•e•~ll~ • 11 

mazot motörlerile ikı çift taş bankolarıle degırmen teşk1latı. teb~!h 

___ , 
il 

Alman R A D Y O L A R 1 9elmiştir. 

1----ı 12 AY VERESİYE 

1 dolayısile ucuz fiatlarla satılıktır. Taliplerin: İstanbul, Yemış Degır
men sokak 39 numarada Yahya, Şükrü Alemdarlar ve seriki fir-

Devlet 
Umum 

masına müracaatleri. 

I 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

ı - idaremiz ihtiyacı için satın alınacak 55000 kilo karbit kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme II eylUl pazartesi günü saat 15 de Tophanede Dev
let Denizyolları Umum Müdürlüğü alım satım komisyonunda yapıla-
caktır. _,.,. 

3 - l\fohammen bedel 6187,50 lira olup bütün teminat 464,06 lira-

dır. 

4 - Eksiltme· şartnamesi adı geçen komisyondan alınacak.~rr:. 
5 - l steklileN.n bu işe teklif mektuplarını tayin olunan g mu~ ::.~

at 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelerı la-
zımdır. (6630) 

To9tan satış yeri: 

RI KARDO LEVi Halefi Fi Lİ PPO LEVI 
İstanbul Havuzlu han N o. 1 

İstanbul Acentası: OSMAN ŞAKAR Müesses~si 
Galata Bankalar caddesi No. 47 Voyvoda Han zemin kat Tel: 42769 

Beyazıd : Üniversite caddesi No. 28 Elektrik idaresi karşısı 
Kadıköy : İskele caddesi No. 33 / 2 

i 
1 

ları. "65 55 .. 

İstanbul Belediyesi İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel i şletmeleri U. Müdürlüğünden: · 

~---------11 1 - Muhammen bedeli "1737.86,, lira tutan 30 kalem çivi, saç, tel, 
MİJSTESNA BİR F ffiSAT •••-•••'\, kurşun ve demir boru ve saire hırdavat malzemesı açık eksıltme usuli. 

k d le satın alınacaktır. Yl.lrtnki Cumartesi günü saat 15 ten 19 a a ar 

Ü Ü i 1 K p A R K 1 N 1 N 2 - Muvakkat teminat "130.34,, liradır. 
K Ç K Ç F T l 3 - Eksiltme 8-9-939 Cum agünü saat 15 de metro han binasının 

Serin çam ağaçları altında itina ile hazırlanmış beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 

Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu yapı~acak~: işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para: 
Menfaatine harikulade sız tedarik edilebilir. 

Saz Müsameresi ve Fevkalôde Numaralar :; - i steklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 
Bestekar SALAHADDİN PINAR, HAMİYET YÜCESES, edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan (6592) · -sır 

HİKMET RIZA 

Mustafakemalpaşa Belediyesinden : iZZET bahcesi. Panorama ve Belvünün b~i.tün sazı ~e okuyucuları lc .. cl

fından aileler iGin içkisiz ve FEVKALADE NEZIH MÜSAMERE 
İstirô.k edecek e:üzide san'atkar1ar: . ı B J d" · 1 kt "k t 1 d s f d"l.m k ·· "200" t NECATİ TOKYAY: Keman- NUBAR: Keman _ FEVZI: Piyano_ CE- - e e ıyemız e e rı san ra ın a ar e ı e uzere on 

MAL: - BanGo _ SOTİRİ'. Kemençe_ HRANT: Cümbüş _ Abdi: Cüm- maden kömürü alınacaktır. 
mİİİİmmRiİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiilimm•••••••~ büş - Ş'ÖKRÜ: Klarnet_ NİHAD: Nev - Hasan Tahsin: Darbuka. 2 - Kömür Susurluk istasyonunda teslim alınacaktır. 

,_ Okuyanlar: YASAR - HAMİD - MUSTAFA - AGYAZAR - FARUK 3 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de 7,5 buçuk ve füaleyi ttıüte. 

1 
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 1 Bayanlar: MAHMURE - FAİDE - MELAHAT - SUZAN - AFİTAB - akip % de 15 se depozito yatıracaktır. . 

• CAHİDE. _,. 4 - İhale 28-8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bele-
Lisc ve Orta Okul bütünleme imtihanlarına 1 Eyluı Cuma günü -.~---------------·---------• diye encümeninde yapılacaktır. 

ve Olgunluk İmtihanlarına 9 Eylul Cmnartesi günü başlanacağı ilgili Sabibı ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfü OÖRDÜNCtl~ Gazetecilik ve 5 - Kömür her kimin üzerinde tekarrür ederse tediye şeraiti yine 
talebeye bildirilir. Ne$1'iyat T . L. Ş. Basıldrğı :ver T AN Matbaam _ ...,. encümen huzurunda tesbit edileceği ilan olunur. (6346) 


