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PENCEREMDEN 

Harp mi, 
Sulh mü? 

Yazan : M. Tur han TAN 

S 1rnsı geldikçe ve fırsat düştük
çe kaydetmekten ~eri kalını

yorum: Ben, iki mevzun temas ey
lemeyi kendime yasak etmişimdir. 
Bunlardan biri siyasi~ at, biti de ri. 
yaziyattır. Çünkü siyaset, aşai:rı yu. 
karı kehanetle ilgilidir. Birbirlerine 
külah giydirmeyi tasarhyan ve bu 
azimle çe it çeşit dolap ''e renk renk 
ağ kuran devletler, hakiki hedefle
rinin anlaşılmaması için azami mik
yasta dikkatli davranacakları için, 
siyasi bir vaziyetin sonunu evvelin
den keşfetmek her kula miiycsscr o. 
lan muva(fnkıyetlerden olmasa ge. 
rektir. 

TAN 

, 

. .. 

29. 8. 939 

Terfi Eden 
Muallimler 

Ankara, 28 (TAN) - Maarif Ve
kaleti mesleki tedrisat öğretmenle
rinin terfi listelerini hazırladı. Bu 
listelere göre 20 liradan 25 liraya 
terfi edenler şunlardır: 

Ankaradan Tacettin, Diyarbakır

dan Muammer, İstanbuldan Mediha 
Saygun, Kadıköyden Nimet Akınlı. 

30 liraya terli edenler 

Vaktiyle Jıarp, erlere ynkıı?Jr bir 
iş sayılır ve harp sahaları erlik mey· 
danı diye anılırdı. Bundan dolayı 

komşusiylc, yahut kom§U aşın bir 
dc,•letle harp etmeyi istiyen bir dev
let, düşman tnnıdığr memleket hü
kümdarına veya senatosuna bir ıne. 
ınur gönderir, harp karannı bildirir 
ve ancak bu merasimin ifasından 

sonra ordularını harekete geçirirdi. 

Londra seyahatinden evdet eden Oniversiteli kızlarımız Yıldıray denizaltı gemisi denize indirilirken .• 

Adanadan Sabri, Ankaradan Sali
ha, Saim, Şahin Enver Arımın ve 
Nazmi Erkmen, Kadıköyden Şaziye, 
Üsküdardan Nükhet, İstanbuldan 
Sırrı Dokunter, f zmirden Derviş Er
say, Celfılet Ülkü ve Cevat Taner, 
Samsundan Kamil Kefeli. 

Orgeneral 
Kazım Orbay 

Dün Geldi 

Yıldıray Denizaltı 
Gemisi Denize indirildi 

Ahlaki düsturlara saygı göster. 
mckte ötedcnberi müsamah3 göste
ren Romalılarda bile bu aclet vardL 
Hatta Epirlc muharebeye giriş. 
mek zarureti yüz gösterdiği zaman, 
ananeye riayet edebilmek imkanı 

11Harp Olup Olmıyacağı 

f ngilterenin Cevabına 

Diyor 

Bu Geminin lnşasmda Alman 

Ziyade Türk lşcsisinin Emeği 

lşc;iliğinden 

Vardır 
Bağlıdır .. 

bulunmadığından senato derin bir İki aydanberi Londra ve Pariste 
teessür duymuş, ne yapacağını şaşır. müzakerelerde bulunan orgeneral 
mıştı. Kazım Orbay riyasetindeki askeri 

Roma ananesince, düsman mem. heyetimiz' dünkü semplon ekspresile 
Jeketc bir feçyal (Papas, kahin) gön· memleketimize dönmüştür. 
derilmek lazımdı. Bu memur, üze- Orgeneral Kazım Orbay, bir mu-
rine yürünülecek memleketin hu. harririmize demiştir ki: 

Haliçte Valde kızağında' Türk iş.
çileri tarafından yapılan ikinci de. 
nizaltı gemimizin denize indirilmesi 
merasimi dün saat 12 de yapılmıştır. 

Merasimde Vali muavini Muzaffer 
Akalın, Donanma Kumandanı Ami
ral Şükrü Okan, İstanbul Deniz 
Kumandanı Albay Mehmet AH, De
niz Harp akademisi Kumandanı Kur
may Albay Özdeniz, Alman sefareti 
askeri ataşesi ve daha bir çok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Merasime saat tam 12 de İstiklal 

duduna giderdi, nnzrağınr hududun "- Elde ettiğimiz neticeler hak. 
ötesine, yani dii,.man toprağına nta· kında hükCımetimize izahat vermek 
rak Roma tarafından kat'nrlaştırılan üzere bu akşam Ankaraya gidiyo -
harbi ilan e~iş olurdu. Halbuki E· rum. Heyetimize tevdi edilen işler ik
pir Krallığı denizaşırı hir yerdeydi mal edilmiş ve görüşm~ler tam bir 

K l P . ·· R f ı · marşı ile başlanmış ve bilahare Krup ve ra ırus, oma ıneıı ant erme anlaşma ile neticelenmiştir. 
d"ğ • fabrikası direktörü tal'afmdan bir 

%arar ver 1 i içın, Epir'e harp aç. Gerek İngiltere, gerek Fransa bir 
k ·1 · b ı d F nutuk söylenmiştir. ma zarıırı esmış u wmyor u. 'a. harp ihtimaline karşı büyük hazır. 

kat feçyalin Epir hududımn gitme- lıklar yapmışlardır. Fakat her taraf. Bundan sonra Amiral Şükrü Okan 
3İnc, :mı~:rnpn"& huduttan OLc;yc:ı 11 r- ta sukünet vardır. Her Ikı me c e - aa-uı lIU"ttlJ\: :,uyı~rut rn:m-nte 

masınn imkan yoktu ve bundan do. te de heyetimiz çok iyi karşılanmış Şükrü1 Okanın refikaları Bayan Na
layı "Harp hali,, ilan c~iIAJUiyordu. ve samimiyet havası içinde temaslar dire: "Yıldıray senin parlak zaferler 

Nihayet bir tcsadiif Romalıların yapılmıştır. ve şerefli işler yaratmanı candan di~ 
imdadına yctisti, Epirli hir çifiçinin lngilterenfn müttefiklerine yapa-' lerim diyerek şampanya şişesini ge-
Pirüs ordusundan kaçarak İtalyaya· v d 1 h kk d t l d " 

v • cagı yar ım ar a ın a gaze e er e minin bodoslamasına bırakmış ve ge. 
sıgınmış ,.e hır torla satın alarak, . .. .. . 

k . b. k b 1 ld • bır çok haberler gordum. Bunlara ı- mi denize indirilmiştir. e ıp ıçme te u unmus o ugu an-
laşıldı, o tarla Epir to~rak1anndnn Uıve edilecek bir şey yoktur. Bilahare davetliler otomobillerle 
bir parça sayılarak feçyalin mızra- Harp olup olmıyacağını şimdiden 
ğı 9raya attırıldı ve Piribe karşı kestirmek imkansızdır. Bu, lngilte. 

harp ilan edilmiş oldu. renin Almanyaya verdi~i cevaba bağ 
Türklerin elli, altmış giinde a~ıl. lıdır. 

ması mii:ıkül mesafeler arkasındnki • 

düşman karargahlarına el!;iler yol. Bakırköyüne Su 
layıp, "Gelecek yıl geleceğiz. Günii-
nüzc hazır ohm, duyduk • duyma. Teminine Çah§ıhyor 
dık demeyin,, tarzında tebliğler yap. Bakırköy kazasının suyunu te-
tıklarını herkes bilir. İlk nya orta min etmek maksadile bir müddet. 
çağda değil, iki yüz yıl evvel de denberi Çırpıcı çayırında yapılmakta 
Türkler tarafından harp, bu şekilde olan sondajlar müsbet neticeler ver. 
haber ''erilirdi. miş, birkaç yerden mebzul su çıkmış. 

Kılıcın körleşip, zırhın kıymetten tır. Açılan arteziyen kuyularından çı 
d!işmesi ve. hnr~i koldan, yiirekten kan suyun kaza ihtiyacına tekal-ıiil e. 
zıyadc makınenın yapmıya haşlama· dip etmiyeceği henüz tesbit edilme· 
sı iizcrine: erlik tc bel~:ihat. sayılar miştir. Bu husus için daha derin son. 
oldu ve sıyasct, tnm manasıyle hı. dajlara ihtiyaç vardır. Halbuki elde 
zak kurmak şeklini aldı. mevcut sondaj makinesi daha derin 
Şu hnlde Avrupa siyasi havasının sondajlara müsait değildir. Belediye 

kara kara bulutlarla derece derece sular idaresi bu husus için yeni bir 
kapanarak, yarın veya öbiir ~iin yıl- sondaj makinesi sipariş etmiştir. 
dırımlar dökecek bir biçime mi gire. 

Perapalas oteline götürülerek orada 

hazırlanan büfede izaz ve ikram o
lunmuşlardır. 

* Yıldıray Almanyayn ısmarlanan 4 
denizaltı gemisinden dördüncüsüdür. 
Bu gemilerden ikisi Kiyelde inşa e-

ikmal imtihanları 

9 Eylulde Bitecek 
Lise ve orta mekteplerde bir ey

luldcn itibaren ikmal imtihanlarına 
başlanacaktır. İkmaller 9 eylulde .bi
tecek, bunu müteakıp olgunluk ım. 
tihnnlarına başlanacaktır. 

Lise ve orta mektepler leyli ve 
meccani alınacak talebenin müsaba
ka imtihanına da bir eylulde başla
nacak, 3 eylulde son verilecektir. 

dilmiş ve iki tanesi de buradaki in. 
şaat mahallinde kızağa konulmuş ve 
burada teçhiz edilmişler<lir. Bu so. 
nuncu geminin denize indirilmesile 
buradaki inşaat mahallinin faaliyeti 
nihayete ermiştir. 

Geminin inşasında istihdam edil
miş olan Türk amelesinin miktarı 

mukavele ile tensip edilen miktarı 
pek çok geçmiştir. Bu gemilerin in
şaatında sarfedilen mecmu mesai sa
atlerinin Türklerle Alman amelesi a. 
rasındaki nisbeti şudur: 

Bugüne kadar iki gemi üzerinde 

Türk amelesinin gördükleri iş saati 

yekunu 1.085.000 saat, Alman arne-
ı .... l .. ....._ .. _.ı.-..... --u..--~ 
Binaenaleyh gemilerin üstünde bir 

saatlik Alman işçisinin mesai saati

ne mukabil 7.7 saatlik Türk işçisinin 

mesai saati nisbeti tesadüf etmekte

dir. İşçiliğin kalitesi bahsine gelince 

bu keyfiyet en yüksek derecede met. 

hüsenaya Hiyık bir keyfiyet görül -
mektedir. Vücude gelen eser dünya 
sanayiinin vücude getirebileceği en 
mükemmel bir eserle hem ayar ad
dedilmektedir. Bu gemilerin tezgah
larımızda inşası yüzünden Türk bah. 
riyesi için gemi inşaatında muvaffa
kıyetle çalışabilecek bir Türk amele 
kafilesi yetişmiş bulunmaktadır. 

Liman 

işlerine 

Amelesi 

Baıhyorlar 
Kendilerinden fazla kazanç vergi

si istendiği için işlerini bırakan liman 

amelelerinin vaziyetlerini tesbit et. 

mek üzere liman işletmesi umum mü 

dür muavini Hamit Saracoğlunun ri

yasetinde bir toplantı yapılmış ve bir 

hal çaresi bulunmuştur. Pek yakında 
amel~ i~lerine başlıyacaktır. 

ceğini, yoksa o havanın yanş ) avaş 
açılarak geniş bir tebessüm şekline 

mi miinkalip olacal:rını kestirmek, 
hiç te kolay değildir. Hele bugüniin 
meseleleri sanılan ve harp kaynağı 
olmalanndnn korkulan da,·aların a
sırlar kucaı'lnda hcslenıni5 ve tarih 
liiboratuannda şekilden şekile, bi. 
çimden biçime sokulmuş şeyler ol
duğu ve lmnlann hallimle t~iplomat. 
lann değil, tarihi ihtiyaçlarrn miies
sir olacağt dü§ünülürse, harbin veya 
snlhün yakın bulunduğunn hliküm 
vermek bir kat daha güçle~ir. 

SUAL SQRUNUZ, CEVAP VERELiM 

İşte ben, bu güçliikten korkarak, 
kuhinliğin faydasızlığını «'l.üşünerek, 

, e verilecek hükmün ters tahakkuk 
ettiği tnkdirdc, okuyucularımın du. 
daklarında belirecek tebessiimii de 
gözönUnde tutarak, siyasete karış· 
maktan uzak kalmayı tercih etmek. 
teyim. Fakat dedikoduların çoğaldı
ğını, her kalemılen bir başka terane 
döklildiiğünii ~öriince, kendi kendi. 
ıne sormaktan geri kalamıyorum: 
Avrupa harbe mi sürükleııi~ or, sul

Jıe mi götürülüyor?. 
Sualimin cevabıınr yine hadiseler. 

•en bekliyorum!. 

S - Köy muallimleri kaç lira 
maaş alırlar? 

C. - Köy muallimliği de diğer 
memuriyetlerde olduğu gibi, öğ. 

retmenin menşeine göre alabile
ceği maaşla başlar. Köy muallim. 
leri de diğer muallimler gibi ha
rem derecelerine ve barem kanu
nuna tabidirler. 

• 
S - Soyadımı değiştirmek is. 

tiyorum, ne ynpayım? 
C - Bir istida ile asliye -hukuk 

mahkemesine müracaat ediniz. 

• S. - Bu sene liseyi ikmal et-
tim. Asktri baytar mektebine gir
mek istiyorum. Kabul ;:artları ile 
kayıt zamanını ve mektebin bu. 
lunduğu mahalli bildirmenizi ı·ica 
ederim?. 

C. - Askeri baytar mektebi.. 
nin kabul şartlarını "size mufassa-

lan yazıyoruz. Mektep Ankarada. 
dır. 

1 - Anknra Askeri Veteriner 
okuluna bu yıl sivil tam devreli 
liselerden iyi ve pek iyi derecede 
mezun olan ve olgunluk imtihan
larını vermiş olmak şartiyle tale· 
be kabul edilecektir. 

lsteklllerin aşağıdaki vasıf ve 
şartlan haiz olması lazımdır: 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaa. 
sından ve Tfü k ırkından olmak 

b) Yaşı 18 - 21 olmak, 

c) Beden teşekkülleri ve sıhha. 
ti orduda ve her iklimde faal hiz
mete müsait olmak (Dil rekaketi 
olanlar alınmaz). 

d) Tavır ve hareketi. ahlakı ku. 
sursuz ve seciyesi sağlam olmak. 

e) Ailesinin hiç bir fena hal ve 
şöhreti olmamak. {Zabıta vesikası 
ibraz etmek). 

2 - İsteklilerin müracaat isti
dalarına şu vesikaların bağlanma. 
sı lazımdır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musad-

dak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşek. 

küllü askeri hastane raporu ve a

şı kağıdı. 

c) Lise mezuniyet ve olgunluk 
şehadetnamesi veya tasdikli su
reti. 

d) Okula alındığı takdirde as
keri kanun, nizam ve taliın::ıtları 
kabul ettiği hakkında velisinin ve 
kendisinin noterlikten tasdikli ta. 
ahhüt senedi. 

e) Sar'ah, uyurken gezen, si
dikli, bayılma ve çırpınmıya müp. 
tela olmadığı hakkında velileri. 
nin noterlikten tasdikli taahhıit
namesi. (Bu gibi hastalıklardan 

biri ile okula girmezden evvel ma. 

Avrupadaki 
Türkler 

Dönüyorlar 

iki Yolcu Hararetli 

Harp Hazırlıkları 

Y apılaığmı Söylediler 
Umumi vaziyetin aldığı son şekil 

üzerine ecnebi memleketlerdeki va. 
tandaşlarımızın bir kısmı da dünkü 
Konvansiyonel trenile şehrimize dön
müşlerdir. Bunlar arasında olı;ın ü
niversite Tıp fakültesi profesörlerin. 

den operatör Burhanettin Toker ve 

eşi seyahatlerini 'yarıda bırakarak 

şehrimize dönmüşlerdir. 

Burhanettin Toker bir muharriri. 

mize şunları söylemiştir: 

"- A vrupaya ilmi tetkikat maksa

dile gitmiştim. Fransada bazı mes

lektaşlarımla gö~tüm. Kliniklerini .. ··-~·- ~ .......... ,,. ..... -
dı. Fakat vaziyetin karışması dolayı. 

sile avdete mecbur kaldık. Fransayı 

sakin bir halde gördüm. Hiçbir kim

se harp istemiyor. Peşte de ayni va

ziyette idi. Maamafih harp çıkması 
muhtemel görülüyor.,, 

Diğer bir yolcu da demiştir ki: 

· "- Pariste harp hazırlıkları o 

kadar fazla ki, istasyonda eşyaları

mızı taşıtacak bir hamal bile bula • 

madık. Tica»et işleri tamamile dur

muştur. Londraya bir tetkik seyaha

tine giden üniversiteli kızlarımız da 

avdet etmişlerdir. 

Yül< ve Eşya Nakliyatını 
Belediye Yapacak 

Belediye kanununun 19 uncu mad. 
desile şehirde seyrüseferden başka 

belediye hududu dahilindeki her ne
vi eşya ve yük nakliyatı hakkı da 
belediyeye verilmektedir. Belediye 
de bu hakkın ne suretle istimal edi
lebileceğini tetkik etmek üzere bir 
komisyon kurulmuştur. Komisyon, 
perşembe günü toplnnarak tetkikleri
ne devam edecektir. 

·c EV AP 
lul oldukları sonradan anlaşılan
lar okuldan çıkarılır ve bu müd
dete ait hükumet masrafları ve
lilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları ma
hallerdeki askerlik şubelerine is
tida ile müracaat edecekler ve şu
belerince ikinci maddede bildirilen 
evrakı ikrııal ettikten sonra, An. 
karada Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner fakültesi askeri talebe 
amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eyl\ılün 
20 sine kadardır. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul, duhul imtihanına 
bağlı değildir. Şahadetname de· 
rccelerine ve müracaat sırasına 
göredir. İstekli adedi tamam olun
ca kayıt işleri kapanır ve lCabul 
edilenlere müracaat ettikleri as
kerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 

35 liraya geçenler 

Afyondan Nedime, Ankaradan 
Maz.har Nazım, Melek Özer ve Ke. 
mal, Aydından Orhan, Bursadan E
nika, Ünsal, Saadet Noyan ve Mu
harrem Gündüz, 1stanbuldan Melek 
Haksal, Şeref Altan, İzmirden Nev
zat Dağemre, Sıvastan Nuri Akyazı. 

40 liraya geçenler 

Bursadan Mehmet Ali Ertekin, 
fzinirden Kemal Sencer ve Muazzez 
Önsezi. 

50 liraya geçenler 
Ankaradan Mithat Artun, İzmir. 

den Nail Esin. 

60 liraya geçenler 
İzmirden Nejat Tezeren, Hamdi. 

10 liraya geçenler 
Bursadan Salih Şevket, İstanbul

dan Yusuf Ziya Etiman. 
Diğer taraftan İstanzul erkek ter

zilik mektebi türkçe muallimi Cev
det, İstanbul mıntııka sanat model 
atölyesi şefi Cela~, Kadıköy kız ens
titüsü !ransızca muallimi Seniha. 
~~nıınt1~eM'MatWmm "mu
allim Şeref, Galatasaray lisesi dahi. 
liye şefi Ethem, Kadıköy kız ensti· 
tüsi.i biçki dikiş muallimi Şaziye. 

Selçuk kız enstitüsü müzik muallimi 
Mediha, İstanbul akşam sanat mek
tebi hesap memuru Nusret de Matı· 
rif Vekaletince birer derece terfi et
tiı.tilmişlerdir. 

_.;.---~o----

Ba nkalar Bareminin 
Tatbikine Başlanıyor 

Husus! devlet müesseselerinde bir 
Eylulden itibaren tatbik edilecelc o
lan baremin tatbik mevkline konul. 
masında bazı müşkülat görüldüğü ve 
bu müşkülatı hal için alakadar mües. 
seselerin vekaletlerine müracaat e
derek heyeti vekile karan alacakla. 
rını yazmıştık. Bir eylule kadar vazi. 
yeti taayyün edemiyen memurlar 
Eyllıl maaşlarını muvakkat borçlar 
hesabile alacakları ve vaziyetleri ta. 
ayynır ettiği zaman bu borçlarının 
mahsup edileceği aliikadarlara bildi. 
rilmiştir. 

* . Ticaret Odası idare heyeti de dün 
bir toplantı yaparak yeni barem mu
cibince hazırlanan listeler üzerinde 
tetkikatını bitirmiştir. Bu tetkiklere 
nazaran, odadaki memurlardan an. 
cak bir kaçının maaş ve derecesi 
bir miktar tenzil edilecektir. 

TAKViM ve HAVA 

29 Ağustos 1939 
S A L 1 

8 inci ay 
Arabt: 1358 
Recep: 14 

Gün: 31 

GOneş: 5.23 - Öğle: 
İkindi: 15.58 - Akşam: 
Yntsı: 20.27 - İmsak: 

Hazır: 116 
Rumi: 135!l 
Ağustos: 16 

12.14 
\8.52 
3.35 

- Hava Vaziyeti 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı· 

nnn mnlOmotn gBre, havn yurdun cenup 
doğusunda açık, Ege ve Orta Anadolunun 
cenup kısmı ile Akdeniz kıyıları ve Ka
radenlzin şark kısmında bulutlu, diğer 

bölgelerde çok bulutlu ve mevz.U yn~ışlı 
geçmiş, rüzgArlnr cenup bölgelerde gar
bi, diğer bölgelerde umumiyetle şimali lı;

Ukametten orta kuvvette esmiştir. 
Dün İstnnbulda hava çok bulutlu ve ya

ğışlı geçmiş, rüzgtır şimalden saniyede 5-7 
metre hız.la e mlştir. Snat 14 de hava taz
ylkı 1009,7 milibar idi. Siihunct en yüksek 
27.7 ve en düşiik 17.9 santigrat olarnk kay
dedilmiştir. 
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[suGüN 1 § 
Son T~şebbüsün 
Neticesi 

Yaz.an: Ômer Rıza DOGRU L 

B ütün Avrupa, İngilterenin Her 
Bitler tarafından ileri sürülen 

IOn tekliflere verdiği cevah1 bekli. 
yor. İngiltere hükumeti kararını 
vermiş ve inı:ilterenin 8erlin Sefiri 
Sir Henderson, bu karan alarak yo
la çıkmıştır. Bu satırlan yazdığımız 
ana kadar, bu karann mahiyetini 
öğrenmiş değiliz. Fakat Her llitler 
ile Fransa Başvekili Daladier ara. 
sında miibadele edilen mesajlar, va
ziyeti bir harli tenvir edi~or. ller 
llitler Daladier'nin mesajına \"erdi. 
ii cevapta Danzig ile koridoru istir
dat etmek hususunda ısrar ediyor 
Ve bir harp çıktığı takdirde, bu har-
bin son neticesi ne olursa olsun, bir 
kere buıünkü Lehistanın ortadan 
kalkacağını anlatıyor. 

Her Bitlerin cevabında yer tutan 
bir nokta da, demokrasilerin Lehis. 
tana müzaheret vaadetmeleri , .e te. 
ıninat vermeleri yüzünden Lehista
nın mukavemet göstermekte olması 
ve Lehistan topraklannda ya'.jıyan 

Alman ekalliyetlerine her zulnıli re
va görmesidir. Bitlere göre, demok. 
rasilerin teminatı olmasaydı, Alman. 
yanın Lehistan ile olan davasının 
çoktan halledilmiJ olacafıydı. 

Bunun gayet sarih bir surette gös
terdiji bir §t'Y varsa, Alınanyanm 

Lehistan! karşı da, tam Çekoslovak· 
yaya karşı takip ettiji siyasetin tıp. 
kısmı takibe karar vermiş olduğu. 
dur. Yani İngiliz ve Fransız teminatı 
olmuaydı, Lehistan da tek başına 
kalacak ve bugün haritadan kaldırıl
mış olacak, hiç olmazsa, miithi~ bir 
budamaya ujramıı ve siyasi. iktısa
di bakımlardan Almanyaya başını 
eğmiş, ve bütUn mukadderatını Al. 
ınanyanın eline vermiş olacaktı. 

Bitlerin Daladier'ye vermiş oldu. 
ğu cevaptan anlaşılan diier bir nok
ta, Almanyanın Danzig ve koridoru 
ilhak etmeden seri dönmiyecejidir. 

.Fakat onun bu yüzden İngiltere 
'"' -•-.a.ww •• • •-•I"' ,..,...,._ .. gc. hu.& &&.&. " "' -

l'ip vermediği anlaşılmıyor. Yalnız 
bu cevabın işaret ettiği bir nokta da 
ehemmiyetle kayda değer. Her llit. 
lere, bir harp koptuğu takdirde, bu 
harbin son neticesi ne olursa olsun, 
ilk neticesi Lehistanın ortadan kalk. 
nıa:ıo;ı olacaktır. 

Bu sözden anlaşılan nokta, harp 
koptuğu takdirde Almanyanın bütiln 
kuvvetleriyle Lehistana yüklenerek, 
onu imha için uğraşacağı ve diğer 
cephelerde tedafüi bir ,·aziyet al. 
nıakla iktifa edeceğidir. 
Yaıd Almanya, Lehistanı hiçe say

nıakta ve Lehistanı koridor ile Dan. 
tig'ten uzaklaıtırmak ile iktifa et. 
llıiyerek, Lehistanı kimilen yutman 
istihdaf etmektedir. · 

Bütün bunların ifade ettiği bir şey 
\tardır. O da Almanyanın Danzil:' ve 
~oridoru almadıkça, yani Lehistanın 
ıktısadi ve siyasi bakımlardan bütün 
ıtıukadderatına hakim bir \'aziyet 
•lmadıkça, geri dönmiyece~idir. 

Buna mukabil İnıiltere ile Fran
sa da hani harıl hazırlanmakta ve 
hazırlıklarını azami hadde \'ardır. 
bıaktadırlar. 

Yani Almanya döviisnıek azmindt
lse, Lehistan ile İngiltere ve f'ran. 
la da ayni azimle hareket ediyorlar. 

O halde müzakere yolu ile ihti. 
lAflan halletmek imkanlan iflas et-
hıiş sayılır mı? Bunu da, fnıiliz ce
\>abı ıösterecektir. 

11 
Bu ce\•abın mahiyeti, huriln fn;:i. 

z Parlamentosunun toplanması sı. 
l'llsında anlaşılacak ve o zaman va
tlyet hakkında kati bir hiikiim \·er
"ıeğe imkan hasıl olacaktır. 

'tüksek Sovyetin 
Dünkü içtimaı 

So 'Moskava, 28 (A.A.) - Yiıksek 
.. Vyetin fevkalade toplantısına bu

Rı.ın öğle üzeri Birlik Sovyetinin kı
sa bir içtimaı ile başlanmıştır. 
c:I 'l'asvip olunan ruznamede ıic mad-

0 vardır: • 
1 - Ziraat vergisi kanun projesi, 

~ 2 - Umumi mecburi askeri hiz
et kanun projesi, 

\> •• 
3 - Alman - Sovyet ademi teca. 

tı u~ Paktının tasvibi hakkındaki ka 
lırı Projesi 

... airlik S~vyetinin toplantısında , 
"le·· 

Altı Kol iskambil? 

Japon Kabinesi Dün1 

istif aya Mecbur Kaldı 

Mısır 

Heyeti 
Ankarada 

----oı---

Heyet Zafer Abidesile 

Yazan: B. FELEK 

H iç, ahçı iskamhili denilen ka. 
ğıt oyununu oynadınız mı? 

Yeni neslin mahalle kah\•esine alışık 
olınıyanları bunu hiç görınemi~tir a. 
ma, biz yaştakiler, hatta bizden bir 
sonrakiler bilirler. 

Pek briç gibi, hatta bezik gihi ki
bar oyun değildir. Lakin orta zeka
lı adamlar için pekala bir vakit ge. 
çireceğidir. 

Kabine, HariciSigaset için Yeni 
Formül Bulunması için Çekildi 

Ebedi Şefin Kabrine 

Çelenk Koydu 
Ankara, 28 (A.A.) - lstanbulda 

bulunmakta olan Mısır askeri heye. 
ti bu sabah 9.10 da Anadolu ekspre. 

Altı kol iskambil, adı üzerinde, 
altı kişi arasında oynanır. Üçti bir 
taraf olur, üçü bir taraf. Her tara. 
fın da bir kumandanı \"ardır. Bu a
dam diğer ikisine, istedij;i kağıdı 

oynatır. Adeti planlar \'e tfıbiyeler 
yapan bir asker kumandanı gibidir. 

Japonya Ruslarla 
Yaklaşmayı 

Kabul Etmiyor 
Londra, 28 (Hususi) -- Ja

oon kabinesi istifa etmiştir. 
Muhtelif menbalardan burava 
gelen haberlere göre, bu istifa 
yalnız Alınan - Sovyet mic;akı
nın imzasından ileri gelmiş de
ğildir. 

Alman • Rus 
sakının imzasına 

ait ilk fotcığraf 

! sine bağlı hususi bir vagonla şehri
mize gelmiş ve istasyonda Genel 
Kurmay Yarbaşkanı Tümgeneral 
Veysel Ününvar, Ankaıa Mevki ve 
Merkez Komutanları, Genel Kurmay 
istihbarat şubesi müdurii tarafından 
karşılanmıştır. Misafirlerimize bir 
askeri kıta ihtiram resmini ifa ey
lemiş ve mızıka Mısır ve Türk milli 
marşlarını çalmıştır. 

Heyet Reisi Tümgeneral Hüsnü 
Ezzeydi Paşa saat on birde Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mağı, müteakıben Asbaşk~n Orgene. 
ral Asım Gündüzi.i, Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlunu, Milli Miidafaa 
Vekili Naci Tınazı ziyaret etmiş ve 
Ankara valisine kart bırakmıştı.·. 

Dünya vaziyeti bugün, hu hale 
geldi. 

Bir tarafta Almanya yanına İtal

ya ve Japonyayı almış, öte tarafta 
İngiltere, Fransa ve Polonya ile bir. 
leşmiş altı kol iskambil çe\ iri)'orlar. 

Tokyo kabinesinin mevkii epey 
bir zamandanberi sarsılmış idi. Mos
kova paktının imza1ı bu suretle mev
cut buhranı şiddetlendirmiştir. 

Hiranuma kabinesi Japonyanın 

Avrupa siyaseti ile bilhassa iktısadi 
meselelerde birçok güçlükler karşı
sında bulunmakta idi. 
Vaşingtondan buraya gelen ha

berlere göre, kabinenin bu istifası i
le Pekinde sulh t"!Üzakereleri cere-

Moskovada Kremlin sarayının salonlarından birinde geçen çarşam· 
ha ve perşembe ıece yarılarına kadar yapılan müzakerelerden sonra, 
Sovyet • Alman misakı imzalanmıştı. Resmimizde bu vesikayı Sovyet. 
ler adına l\lolotof'un imzaladığını görüyoruz. Sol tarafta beyaz elbise 
ile görülen zat, Stalin \'e yanında olup resimde yalnız başı göriinen 
Ribbentrop't ur. Diğerleri So,·yet Hariciye erkıinıdır. 

Heyet, saat 12.10 da Ulus mey
danında zafer abidesine askeri mera
simle çelenk koymuş ve mızıka Mı
sır ve Türk marşlarını çalmıştır. 

Çelenk koymasını müteakıp, Ge
neral Hüsnü Ezzeydi Paşa merasim. 
de bulunan askeri kıtayı teftiş eyle. 
miştir. 

Altı kol iskambilde en biiyiik koz 
(Bey) dir. Ondan sonra d:ı ikili gelir. 
Bu oyunda en güzel hiiner, ikiliyi 
koltuk altına almak, yani bir ile ez. 
mektir. Eline ikili koz geçmiş olan
lar, hep bundan kurtulnnya çalışır
lar. Avrupa altı kolunda ikili koz, 
İngilizler tarafındadır. Bu neden 
böyledir, şimdi burada uzun uzadı. 
ya izah etmiycyim. Lakin Bey koz 
kimdedir? Almanlarda mı? Doğrusu 
belli değil. Daha yerdede açılmamış 
kağıtlar var. Belki henüz bunların 
içindedir. 

Milnih partisinde Almanla tarafı 
Bey kozun kendisinde <>Jduğıt hissini 
verdi. Karşı taraf ta, kağıtlarını a· 
çara;. oyunu kaybettiydi. Lakin son. 
radan anlaşıldı ki; Almanların elin
de Bey koz yokmuş. 

van ettiğine dair birkaç gün evvel 
dolaşan şayialar arasında bir müna
sebet görülmektedir. 

Hiranuma kabinesinin çekilmesin
den doğacak neticeleri tayin edebil-

1 ' ' · ' - 1 h tinr'lr 
gelmesi beklenmektedir. 

Birçok noktalar suale şayan görül
mekte, bilhassa Aritanın Hariciye 
Nezaretinde kalıp kalmıyacağı me
rak edilmektedir. 

"Mutedil., partinin noktai nazar
larını askeri ricale kabul ettirip etti
remiyeceği keyfiyeti Amerikalıları 

bilhassa alakadar etmektedir. Böyle 
bir ihtimalin tahakkuku Japonyanın 
Cindeki siyasetini hemen tamamile 
deeiştirmesine bağlı görülmektedir. 

Bu takdirde Amerika ile yeni bir 
ticaret muahedesi imzası meselesi 
yeniden ortaya atılabilecektir. 

E•ki Baıvekilin beyanatı 
Tokyodan bildirildi~ne göre, Hi

ranuma istifa hakkında gazetecilere 
demiştir ki: 

"İmparatorun emri ile kabiney i 
teşkil ettiğim zamandanberi onun 
arzularını yerine getirmek ve arka
daşlarım ile birlikte, Çindeki askeri 
hareketlerin hedefe ulaşması ve Sar
ki Asyada yeni bir nil;am teessüs ede
bilmesi için Japonyanın karşılaştığı 

müşkülatı yenmek azmile elimden 
geleni yaptım . Avrupa siyasetimiz 

dünya sulhüne hizmet prensipine is
tinat ettirilmiştir. Yeni ihtilaflarla 
Alman - Sovyet ademi tecavüz paktı 
neticesinde A vrupada hadis olan ga
rip vaziyet Japonyayı, hazırlanmıc: 

olan harici siyaset formülünü tama
mile •eni bir harici siyaset formiilü 
IJUllUl.)'O. ı:> <: vn.<:•ıı ıı ~ı. 11 . 1D.. 1.n,.\u" 

devresini geçirmek üzere dahili siya
set unsurlarında yapılacak ıslahat i
le harici siyasette vuku bulacak deği

şikliğin siyasi vaziyette bir tebeddül 
ve halkın hissiyatında bir tahavviil 
husule gelmesini istilzam etmektP 
olduğuna kuvvetle kaniim. Bundan 
dolayıdır ki bu sabah kabinenin isti
fasını imparatora takdim ettim." 

Alman - Sovyet paktı ile Uzak 
Şark vaziyeti arasında bir münasebet 
olup olmadığını araştıran "Financial 
Times,, gazetesi diyor ki: 

"Sovyetler Birliğinin Almanyaya 
yaklaşması Japonyada gerek ticaret. 
gerekse siyaset bakımından büyük 
korkular tevlit edecektir. Japonyanın 
Çindeki iktısadi menfaatleri şimdi 
doğrudan doğruya tahdit edilmekte
dir. Bir taraftan Sovyetler Birliği 

nin elleri Çinde serbest kalacak, di· 
~er taraftan Almanya ağlebi ihtimal 
Sovyetler Birliğinin yardımile Cır 

ticaretinin mümkün olduğu kadar 
büyük bir kısmını ele gecirmeğe ve 
Çinin fevkalade münbit topraRlarile 
toprak altındaki zenginliklerini iıı
letmcsi için bu memlekete malzeme 

vermek S\lf'etile azami menfaat te
min etmeğe gayret edecektir. Esa
sen Almanya ile Japonyanın antiko
mintern ismi verilen müşareketinde 
bir fevkaladelik vardı. Çünkü Al
manya Japonya ile beraber olduğu

nu söylediği halde, Cin de bu mem-
"':ı.. .._ .ı._. v· .......... "ıı. 11..lı ti"o.~ç\. lu:tl* 

bi açmış bulunuyordu." 

'Japonya Sovyetlerle 
yakl~mayı yalanlı}\:>r 

Tokyo, 28 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

İyi haber alan Japon mah
fillerinin fikrine göre Japon-

ya ile Sovyetler Birliği arasında 

muallakta bulunan meseleleri sulh 

yolu ile halletmek için bir çare ola

rak iki memleket arasında muhtemel 

bir yaklaşma vukua geleceği hakkın

da Alman - Sovyet membalarından 

verilen haberler, Almanyanın kendi 

dahili propagandası ve İngiltereye 

karşı tahrikatı için çıkarılan haber
lerdir. 

İtalyanın da Sovyet • Alman pak
tına iştirak etmesi ihtimallerini teyit 
eden ve ayni Alman - Sovyet mem
baından verilen haberler de, bilhassa 
İtalyanın Tokyo büyük elçisinin, İ
talyanın Japonya ile iyi münasebet
lerinin inkişafta devamını görmek 
arzusu hakkında Aritaya teminat 

Hüsnü Ezzeydi Paşa, saat 15 de 
beraberinde askeri heyet azaları ve 
mihmandarlan olduğu halde, Etno 
grafya müzesine giderek Ebedi Şef 
Atatürkün muvakkat kabrini ziya
ret etmiş ve bir çelenk koymuştur . 

Hüsnü Ezzeydi Paşa refakatinde 
mihmandarları olduğu halde bugun 
öğleden sonra gaz maskesi fabrika
sını ve Çubult barajını gezmiştir. 

Heyet, şerefine bu akşam şehir 

lokantasında Büyük Erkanıharbiye i. 
kinci reisi Orgeneral Asım Gündüz 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

lzmir Müstahkem Mevki 
Kumandanı Terfi Etti 

İzmir, 28 (TAN) - İzmir müstah. 
kem mevki kumandanı Tüm General 
Rasim Aktuğ, kolordu kumanda:ıhğı 
na t~in ve Kor Generalliğe terfi et-
irilmiştir. 

vermesinden sonra, şiipheli telakki 
olunmaktadır. 

Yeni kabine 
Tokyo, 28 (A.A.) - General Abe, 

yeni kabineyi teşkil etmek vazifesi
ni kabul etmiş ve görüşmelerine 
başlamıştır. 

Gazeteler, hariciye nezareti için. 
bilhassa Londra büyük elçisi Şige
mitsu ile halen Paris büyük elçis; 
bulunan sabık hariciye nazın Sato
nun isimlerini zikreylemektedir. 

Bu sefer nasıldır? (Alman • Rus) 
paktından sonra, bazıları Almanların 
elinde Bey koz olmadıiı kanaatinde
dirler. İngilizler tarafı da ayni fj. 

kirde. Yani bu sefer l\1ünilı O) unu. 
na düşmiyeccklcr. İşiıı fenası l ah ut 
iyisi. Alman tarafında olan ital) n ye 
Japonya da yavaş yavaş kumıından
larınm oyt.inu idare tarzından mem
nuniyetsizlik göstermeğe haşhulılar. 
Bunu şuradan anlıyoruz: 

1 - İtalyan razeteleri ger\ k 1 lıs
ter Chamherlain'in gerek nıiisyö 
Daladier'nin sulh yolundaki nutuk
larını aynen sütunlanna ı;cç irdiler. 

2 - Bir Fransız istihhıırına ""Öre .. ' 
Mister Roosevelt, italya Kralı nez. 
dindeki sulh teşebhi.isünti ~·aımrndan 
evvel İtalya siyasi mahafili) h: bu 
hususta anlaşmıştır. 

3 - Her tarafta ha,·a tehlikesine 
karşı şehirleri koruma ha~rlıkları 
yapılır \'e harıl harıl seferberlik ik
mal edilirken, İtalyada pek hafif ve 
zahiri bazı tedbirlerden ba~ka şey 
yapılmamaktadır. 

4 - Bir İtalyan Nazırı gizlice 
Londraya gitmiş! Diye riva) et deve. 
ran etmektedir. Japonyaya gelince; 
onun hali harap! Çünkü: 

HADİSELERİN İÇYUZU 

1 - Gerek siyaset, gerek iktısat 
ve gerek genişleme planına göre, Ja
ponyanın en tabii di.işınanı olan Rus
ya, gi'ıya kendi müttefiki Almanya i
le bir ademi tecaviiz paktı imzala
mıştır. O halde Rusya Japonyaya 
saldıracak olursa Almanlar, Ruslara 
iliP.Diyeceklerdir. 

Z - Japonlar Rus • Alman paktı-• 

• 

Amerika Cüınhurreisi Roosevelt'in İtalyen Kralına 
ı;-öuderdiği mesaj, Kral Emanoel tarafından memnuni. 
yetle telakki edilmiştir. Kral hu mesaj üzerine Gf'ııc
rol BadogJio ile 1:örüşmüş, o da, orduda zabitanın mü
him bir kısmının bir harbe girmekten çekinmek taraf. 
tarı olduğunu söyliyerek, Amerikanın bu mesajından 
istifade edilme-sini tavsiye etmiştir. Bunun üzerine 
Kral ınt'sajı icabını, icra etmek üzere Mussoliniyc ha. 
\•ale etmiştir. Bunun üzerine Mussolini Bitlerle uzun 
tt'lefon muhavereleri yaparak kendisine İtalyanın bir 
harıp tehlikesi karşısındaki duygularını bildirmiştir. .. 
Alman - Sovyet aJemi tecavüz pakhnın imzaaı 
Macarutan ve Yugo•lavyaJa korkulan fena te•iri 
yapmamı,tır. Macari•tan hükumeti bir harp vu
kuunJa Alman orclulannın Macar topraklannı 
i,gal etmuine mÜ•aaJe etmiyecektir. icap eJer•e 
Polonya ile birlikte Almanlara kar,ı harp eJe
cektir. 
Yug.".>•lavyada da Alman - Ru• anlaşma•ı :41-
manlann umJuğu tuiri yapmamıstır. Bilaku Yu
go•larJ hükumeti Jerhal Hırvc..•tla;la anla,mı,, v• 
memleket JahilinJe ikiliğin önüne geçmi,tir. Bu 

• 

• 
• 

birlik Amanları memnun elmemiftİr. nı şiddetle protesto etmişlerdir. * 3 - Hamburrı'dan kalkan vapur-

~lınan - Sovyet paktı müzakereleri hakkında aşağıda- larla Almanyadaki Japonlar memle. 
kı malumat elde edilmiştir: ketlerine \'eya bitaraf yerlere git-
Almanya, Japonyaya karşı aıiriştiği bütün taahlıütlc. meğe başlamışlardır. 
r.inden vaz. ger~~e~ini, Sovyet Rusyaya temin etmiş: 4 - Japon l:'azetcleri, Alınanların 
tır. ~talya ıle Turkıye arasında bir harp vukubuldnğu Ruslarla anlaşmasını, \'erdiği sözde 
takrlırde, Almanya, İtalyaya hiç bir surette yardJm et- durmamakla tavsif ediyorlar. 
miyeceğine de Rusyaya söz vermiştir. S - Japon kabinesi istifa etmiş-* tir. 
S R · 6 - Japolar, yeni bir Avrupa 

ovyet uaya, Almanyanın Romanyayı payltJf· siyaset planı hazırlamaktadırlar. 
ma, ve Türkiye ile ltalyayı lttırfı luırııya bırakma Bunlardan başka altı kol iskambi • 
teklifini katiyetle reJJetmiftir lin, İngilizler lehine biteceğine ılair 

le seyirciler arasıııda hah e 1.1irenler 
Polnn~·a, Almanyanın, Rusya ile anlaştıktan sonra, vardır. Hatta Almanların en zaruri 
kendisine gizlice yaptığı uzlaşma teklifini reddetmiş. dostu olan Macarlarla İspan:rollar 
tir. Polonya, sulh utrunda feda olunabilecek \'e kay- hararetle bitaraflıktan bahsedi;ı orlar 
hedilebilecek hiç bir şeyi, hatta müzakere için zamanı Bütün bunlara rağmen, Her Hitle-
bile bulunmadığını Almanyaya bildirmiştir. Buna rağ- rin çatılmış kaşları halii düzelmiş 
men, Almanya, Danzig meselesini harpsiz halledebile. değildir. 
ceğine kanidir. Nitekim, Ribbentrop, Kont Ciano'ya: İngilterenin Berlin cfiri vnsıta. 
"- Biz, Sovyetlerle anlaşmakla, Danziı mesele!llini siyle İngilizlere &önd diği teklif me-
lıarpsiz halledebilmek i~in mevcut bulunan yegane sajında ne vardır? O ası bu satırlar 

, yolu tuttuk!,, demiştir. yazıhncıya kadar kati şekilde öğre-

-------------------------------------~:_----:~--_:~--------------.J nilmiı dejildi. Yalnız, Almanların 
f (Devamı 10 uncuda) 

~~rnle Molotof, Kalenin ve Kaga-
ıç de bulunmuştur. 



ar p ar 
Şahitlerin Vaktiyle Haklarında Takibat 

Yapılmasından Muğber Olduklarını Söylüyorlar 
Galatadaki esnafı haftalığa bağla. 

dıkları için Galnta polis merkezi ko
miser ve polislerinden Talat, Niya
zi, Hüseyin, Kani, Zeki ve Kahraman 
tevkif edilmişler ve asliye birinci ce
za mahkemesıne verilmişlerdi. Si.itcü, 
fırıncı esnafından ori üç kişi de bu 
hadisede yalan şahadette bulunduk
ları için gayri mevkuf olarak ayni 
mahkemeye verilmişlerdi. Geçen cel
sede müddeiumumi iddiasını söyle
miş ve memur suçlulara irtikap ve 
diğerlerine de yalan şahadet suçu i
le ecza verilmesini istemişti. Suç
luların hepsi müdafaalarını da yap
tıkları için dün karar verilecekti. Ri
yaset makamı zabıt katibine uzun 
ve müdellel kararını dikte ettirdi. 
Bu karara göre suçlulardan memur_ 
lar rüşvet almaktan ve esnaf ta rüs. 

:> 

vet vermekten suçlu görünüyorlar ve 

şahadet ettiler. Geri kalanlardan bir 
kısmı ciırmü meşhut hadiselerile e
limden geçtıklcri için aleyhimde şa

hadette bulundular. Asıl aleyhımde 
bulunan iki kişidir. Bunlar hakkında 
bir hüdiseden dolayı ben tnkibat yap. 

mıştım. Bundan muğber oldukları i
çin aleyhimde şahadette bulundu. 
lar." 

Muavin Niyazi de isnatları şoyle 
reddetti: 

- Ben bu merkezde ancak 45 gün 
kaldım. Kimseden ne para aldım, ne 
de para istedim. Komisyon halinde 
vazife gördiım . Vazifemi yapmıs ol
maktan mi.ınfnil olanlar bana iftira 
ediyorlor.,, 

Polis Kfıni de şunları söyledi: 

- Ben ceza mukayyidiyim. Benim 
a1eyhimde yalnız tezgahtar Salih bu
lunmuştur. O da kendisini bir mese
leden dolayı karakola getirmiş ol
mamdan miiteesir olmuş ve bu isna
dı yapmıştır. Diğer suçlıılar kendile-

29. 8. 939 

P'l!RD·' ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Tlirkiyc 

A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 

Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19,H m. 15195 Kes. 20 Kw, 
81.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 29. 8. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk mUzlği: o
kuyan: Müzeyyen Scnar. Çalanlar: Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, Vecihe Dar

yal. ı - Hlcaz peşrevi, 2 - Udi Mehmet: 

(Seni candan severim), 

3 - Hacı Arif Bey: HicnzkAr şarkı (Riya
sız çesml ahuyu severdim), 4 - Lemi: 
Hicazkdr şarkı (Son aşkımı canlandıran), 
5 - Halk tUrkUsil (Bir bahçıvan), 6 -

Kemal Niyazi Seyhun (Hicazkfir saz se

maisi). 18.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Mil

zJk (Karışık program - Pl.). 

10.00 Program, 19.05 Müzik (Pi.), 19.30 

Türk müziği (Fasıl heyeti). 20.15 Konuş

ma, 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.50 Tilıtk milziğl 

(Klfıslk program - Ankara Radyosu 'itilme 

ses ve saz heyeti), 21.30 Ko'nuşma, 21.45 

Neşell plfıklar - R. 21.50 Milzlk (Opera 

aryaları), 22.30 Müzik (Dans milzlğl - Pl.) 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham 

ve tahvllAt, kambiyo - nukut borsası (fl

at), 23.20 Millik (Cazband - Pl.), 23.55 -

24.00 YannkJ program. 

TEŞEKKÜR 

binaenaleyh suçun vasfı değişiyordu. 
Bu kararla son safhnya gelen mu -
hakemeye yeniden başlandı ve 19 suç 
lu yeniden ve ayrı ayrı sorguya çe
kildiler. İlk sorgusu yapılan komiser 
Talat kendisini şöyle müdafaa etti: 

rine isnat edilen şeyleri tamamen B l T 
reddettiler. Muhakeme müddeiumu. • • ." yı . ürkkuş~n~ yazılan gençler l nönü Kampındaki çalışmalarını büyük bir muvallak,,,etle 
minin iddiasını söylemesi için sekiz bıtırmışlerdır. Reımımız genç_lerin kampta muhtelif antrenmanlarını gösteriyor. 

Vefatile bütün Tatari ailesini ke· 
derde bırakan sevgili babamız, ağa
beyimiz ve amca oğlumuz Hacı Os. 
man Tatarinln gerek cenaze merasi. 
minde bulunmak ve gerekse mektup 
ve telgrafla ve bizzat ziyaret sure. 
tile beyanı taziyetle acımıza iştirak 
eden zevata ayn ayn teşekkür etme. 
ğe büyük teessürümüz mani olduğun 
dan cümlesine derin derin teşekkür
lerimizi sayın gazeteniz vasıtasile ar
zederiz. 

- Şimdiye kadar 48 şahit dinlen. 
di. Bunlardan otuzu benim lehimde 

Bir Mevkuf 

Jandarmaya 

Rüşvet Vermiş · 
lstanbul tevkifhanesi jandarmala. 

rından Laz Yokup geçenlerde İstan
bul tevkifhanesinde bulunan Simpat 
isminde bir mahkumu Üsküdarda as
keri mahkemeye götürmüş, muhake. 
meden sonra Simpaf kendisine: 

- Beni Köprüden otomobille Be
yoğlundakı evıme gotur, bıraz isti
rahat ettikten sonra yiııe seninle 
tevkifhaneye dönelim, sana bir kat 
elbise yaptırayım, demiş. 

Yakup ta bu teklifi kabul etmiş ve 
Simpatı evine götürmüş, sonra da 
tevkifhaneye getirmiş. Bunu o vakit 
hiç kimse haber almamış. Nihayet 
bir gün Simpat tevkifhanede arka
dnşlarına nnlatırken idarenin kulağı. 
na. gitmiş ve iş Müddeiumumiliğe 

aksetmiştir. Yakup rüşvet almaktan, 
Simpat ta rüşvet vermekten suçlu 
olarak asliye birinci ceza mahkeme
sine verilmişlerdir. 

Dün bunların duruşmalarına bas
landı. Her iki suçlu her şeyi inkar 
ediyorlardı. Tevkifhane gardiyanları 
şahit olarak dinlendiler. Bunlar Sim
patın sözlerine şahadet ettiler. Gel
miyen şahitler vardı. Muhakeme on
ların çağırılması için tnlik edildL 

Yeni Adliye Tayinleri 
Temyiz ceza dairesi azasından İb

rahim Ethem Ertem temyiz mahke
mesi reisliğine, Mercan maliye tahsil 
memuru Servet Torgay ve hukuk me 
zunlarından Ali Rıza Sındırgı sorgu 
hakimliğine, İstanbul sekizinci ilk 
okul ba~ öğretmeni Rüştü Fırat Çine 
müddeiumumi muavinli~ne tayin c. 
dilmişlerdir. Dun kendilerine tebH
gat yapılmıştır. 

( 

BORSA 
28 • s . 93:> 

ÇEKLtm 
Londrn 5.64 
Nevyork 133 02 
Pnrls 3 215 
Mıldno 7.05 
Cenevre 3008 
Amsterdnm 71.8475 
Berlfn 51.2725 
BrOk el 22.50 
Atına 1.03 
Sofy:ı l 485 
Prag 4.13 
Madrld 13.35 
Varsova 22.56 
Buda peste 23.2575 
BOkres 0.8475 
Belgrad 2.75 

Yokohama 32.9275 

Stokholm 2!) 08 
Mo kova 22.7323 

ESHAM VE TAIIViL AT 

1936 İkr mıyell 10 -
Sıvas - Erzurum I 10.40 

-----·-..1 

eyhile talik edildi. 

Bulgar PehHvanı 

Ha kında 

Takibat Ypıhyor 
Avrupada Mehmet Arif namı mus

tcarile dolaşan Bulgar pehlivanı To
dor Bankof vaktinde beyanname ver 
memek suçilc yakalarımı§ ve müddei
umumiliğe verilmiştir. Sultanahmr 
sulh birinci ceza hakimi duruşması. 
nı yaptı. Pehlivan kendi ini müdafaa 
ecıerl{en: 

- Alelacele turnaya çıkmak mec
buriyetinde kaldığım için, kanunun 
bu iste ni yerine getiremedim. Be
ni ~ffediniz, diyordu. 

Mahkeme suçlunun bu iddiasının 
tcvsiki için Emniyet müdürlüğünden 
bazı sual sormıya karar verdi ve 
davayı talik etti. 

Eski Tebligat Müdürü 
Tekrar Tevkif Edildi 

Dördüncü sorgu hakimi epeyden. 
beri, adliye tebligat dairesinde ya. 
pılan suıistimali tahkik ediy'brdu. 
Noterlerden ve hesap mutehassısla
rından müteşekkil bir ehli vukuf ra
porunu vermiş ve sorgu hakimi de 
tebligat müdürü Mustafayı ve iiç 
mübaşiri suçlu bulduğu için dosya. 
lrırını ağır ceza mahkemesine ver. 
mişti. Tebligat müdürü Mustafa ev· 
velce tevkif edilmiş ise de sonra ser
best bırakılmıştı. Ağır cezd mahke
mesi dün kendisi hakkında tekrar 
tevkü kararı vermts ve tevkif etmiş. 
tir. Mübaşirlerin duruşil)alarına gay
ri mevkuf olarak devam edilecektir. 

Zafer Bayramı 
Müsamereleri 

Kadıköy Hıılkevlnpen: Zafer Bayramı 
mtinascb tılc 30 A u to 030 Çarşamba ak
pmı verıler k mu amerede evimiz göste
rıt şub ı tarafınd n Sureyya sinemasın
da (Hı el yla) tem il edilecektir. Dave
tiyelerin id re memurluğundan alınması. 

* Şlııll Halkevlnden: Zafer Bayramı mü-
na ebctilC' 30 Ağu tos çnr amba gunı~ ak
mT'ı su t 21 de bir toplantı ve mt•raslın 

y pılncak, bunu müteakip Hnlkcvimlz ca
zının i Urnkllc dıın 1ı eğlenceler tertip o
luracaktır. D \'ctıycler Halkc\lndc tc,-zi 
olunmaktadır. 

EmlnönU Halkevlnden: Zafer Bayramı
nın yıldönumu 80 Ağustos 939 Çarşambıı 
günü ak mı • 21 de> Evimizin Cağaloğ
lund kl salonunda kuthn ı.-nktır. Yer d r
lı ınd n turu haz rlanan davctiyelcr:n 
buromuzd, n alırım sını yın yurtda ·Jıırı • 
mızd n rica edcrız. 

Milli mücadele esnasında 

Gey\•ede şehit düşen 1336 da İs. 
tnnbul küçük zabit mektebinden 
mezun Trabzonlu İsmail Hak. 
kının varisleri aranmaktadır 
Bilenlerin insaniyet namına 

Bozkır Maarif Memuru Sıraç 
Aydın Ta basn bildirmeleri ri
ca olunur. 

•• EIJl ................. I .. 

::~~,~~tfqf!a~ ~ . .-~Umu·m ,_ · ~jidii~tü9~.-~~~U~nJ~r~~i~ 
.. . 

İşin Nc\'İ l\fuhammen n. 
Lira K r. 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 

şekli Saati 

Diyarbakır başmüdür- 34235 79 2567 68 Kapalı z. 15 
lük binası inşaatı 
Malatya başmüdürlük 32764 16 2457 31 " " 16 
binası inşaatı. 

1 - Şartname, Keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar. 
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. ' 

- -- - -a·------s-- ------•--t a.ıu ,._..._.,. t.~.ıaP.llb".a.arı-1 '"'n:;,1.1. .. ıı..ıç-

saatleri hizalarında yazılıdır. 

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

JV - Diynrbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 

171 kuruşa ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 
kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Anka
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek ka
palı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur ko. 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri liizımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (6470) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yüksek sınırı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/ 

9/939 tarihine kadar devam edecektir. 
l - Yüksek tahsil müddeti "3,. senedir. Mektep yntılı ve parasız

dır. Gayesi, Ticaret gemiler imize kaptan \'C makinist ve den iz mesle
ki için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 
mektep tarafındarı temin edilir. 

2 - Yazılmak için pazardan maada günlerde mektebe müracant 
edilmelidir 

3 -w İste~liler~n Mektep müdürlüğ(ine karşı yazacakları istidaları. 
na asagıdakı vesıkaları rapteylemeled lazımdır: 

A - Hüviyet ciızdanı 
B - Aşı kağıdı 

C - Mektep şahadetnamesi veya musnddak suretleri, 
D - Polisçe musaddak eyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. ' 
4 - Fazla mnlfımnt için Ortaköyde mektep miidiirlii(!üne miir<ı

caat edilmelidir Istanbuldan gayri mahallerden yapılacak miinıc-aat-
lara matbu mekt~r duhul bilgisinden gi>ndcrilir. (()629) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Emın.mü AhıçPlebi mahallesinin Eski Çobançeşmt 
yeni Çobansuyu sokağında kain eski 8-10 yeni 12 sa. 
yılı üstiinde iiç oda, bir hela bir ocaklığı müştcmil al
tında bir mağazası olan gayr imenkulün ikide bir 
hisses~ 

Beyoğlunda Ferikiiy ikinci kısım Cümhuriyet ma • 
hallesin in f< ransız mezarlığı Davutoğlu Ergenekon ve 
Tayyareci Fehl'l"i sokaklarında yeni 54 - 56 - 58 _ 60 _ 

62 - 62 - 64 - 61 11 - 6412 - 641~ • 64 - 6 ve 54 _ 58 _ 60. 
62 - 64 - 66 - 2 - 211 sayılı c:-ekiz dükkanı müştemil 
apartmanın 360 da 20 hissesi 

Muhammen 
Satış kıymeti 

Lira 

2500 

Ytık ıda mevki ve numaraları ynzılı gayrimenkuller 
1523 

hiznların-

YENi NEŞRIY AT : 

SIHHIYE MECMUASI - Sıhhiye Vekfı
lctl tarafından neşrolunan bu mecmunnın 
son 97 nci sayısı çıkmı~tır. 

* TUrklye Turlng vo Otomobll KlübU 
Belleteni - Bu namla mezk<ır kHlp tara
fından çıknrılan faydalı mecmuanın 25 -
149 uncu sayısı intl§nr etmiştir. Bütün Tatari ailesi 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
n~a..a.:.:.-ı::.:.:.: _ _. __ _ __ .,..____== 

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

I - Turk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im
tıhanını vermiş bulunmak, (Türk liselrrine muadilliği Maarif Vekille· 
tince tanınmış ecnebi Hselerin şahad~nameleri kabul olunur) veya 
Cniversitc v~ya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

II - Üniversıte ve ytiksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil
lerine göre hanei sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar 

verir. 
HI - Enstitiiye girecı:k yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 

yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. · 
IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak. 

kında tam teşekklıllii bir hastane raporu lüzımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya ziraat orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik ~ 
lunur. Bu niımunC'den başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüyı- yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağ
lık ve sağl;ımlık muayenesirıden geçirilerek mesleklerinin istediği beden 
kabiliyetini göst:>ıemiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

Vl - Zircat fıkülteı;ine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör
miye mecburdur. Bu sta; nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

Stajdan sonrc:ı taleberıin enstitüde nazari derslere devam edebilme!:i 
için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacal: yer parasız olarak çiftlikte gösterilir. Stajyer 
talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edildiği takdirde kendi
lerine bu 30 lira verilmez. 

V 1I - Pnrasu yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne 
suretle olursa ol:;un kendıliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 

Vl!ya cezaen çık~r1lanlar::lan hiikümetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
hakkında, verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. Enstitüye girmek isteyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan 
başka lise ve ol~ıınluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nüfus 
tezkerelerini, pohs veya belediyeden alacakları hüsnühal kağıdını aşı 

raporunu orta ~·e liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 
ehliyetnamelerini iliştir~re!' el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe 
ile Vf' 6 tanf' foıografla n!rlikte doğruca Ankarada Yiiksek Ziraat Ens. 
titüsü Rektörlii11ime müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde hangi 
faktllteye kay~t olmak i.slPdiklerini bildirmelidir. 

TX - Pu!c:uz veya u.s•ılii dairesinde pullanmamış olan ve yukarrfaki 
maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber değildir. 

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

XI - Veterine>r fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren veni ka· 
bul edilecek talctıPye şarr.il olmak üzere beş senedir. 

XII - CPvap isteyenler avrıca pul göndermelidir. 
XIIJ - Baş vmma zamanı 15 Ağustos 939 tarihinden Evlulün ~O un

cu günü akşamma kadaı·dır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edil· 
mez. "3705 .. "6167 .. 

daki muhammen sattş bedelleri üzer inden açık arttırma suretiyle mül · 
kiyctleri satılacaktır. İhale 11 / 91939 tarihine müsadif pazartesi gii
rıii saat 14 dedir. Satış bedeli peşin olup ve nakden veyahut mübajil 
ikinci tertip tasfiye vesikasile mahsup edilecektir. Taliplerin ~ 7.~ 
pey akc;elerini vakt! muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün vi? saatte 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu. 
na mtirncsnllnrı. (6619) 
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29 Agustos 939 

TAN 
Muharrir 

Paktın 

Pakt.nı Tetkik Ediyor· ve 

Hezimet Olduğunu Anlat.yor 
Bu Yazısında Sovyet - Alman 

Almanya için Büyük Bir 

Bu 

ABONE BEDELi 
TOrklyo Ecnebi • • • 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. 
• 

- 1 Sene 
8 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. 
• 
• 

MlllcUerarası posta ittihadına dahU 
olmıynn memleketler için abone 
bedcli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone· bcdell peşindir. 
Adres değlştirmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul U:ıvcsl lllzımdır. 

Moskova Paktından 
Sonra Almanya 

,ICJu:Ju:ıtı !14 ! 41 tJI 
Hitler 
Sinir Harbini 
Kaybetti· 
H itler, demokrasilere karşı açtı. 

tığı sinir harbini kaybetti. 
Düşmanlarının sinirlerini yormak i
çin elinden geleni yapmaktan çekin. 
medi. Ordusunu seferber hale getir
di. Sovyet Rusya ile anlaşarak, İn
giliz • Sovyet miizakcrelcrini aka
mete uğrattı. Polonyaya hücumu 
arttırdı. 

Fakat bütün bunlar, İngiltere \'C 

Fransanın azmini kırmağn kiıfi gel. 
nedi. Onlar yine kararlarınrln ısrar 
etiler ve bir adını geritemediJer. 

' O vakit Bitler, gerilemcğe mecbur 
oldu. İngiltereden beklediği teklifi 
kendisi yaptı. Fransız ~a:?vekiline 
müracaat ederek, bir çıkar yol ara
dı. Fakat aldığı cevap hep ayni O· 

hmca Bitler şaşırdı. 
Kendi açtığı kuyuya kendi düştii 

ve sinir harbini kendi ka~ betti. 

* llitler yalnız sinir harbini dei::iJ, 
daha bir çok şeyler kaylJetmiş bn· 
lunuyor. 

llitler, nazizmin beynelmilel bir 
cereyan olduğunu iddia ediyor, de. 
nokrasilcre ve komünizme düşman 
olduğunu ileri sürüyordu. Bunun i. 
çin de nazi:zmi bir ilıracut malı ola
rak kullamyordu. İspanyada asilere .. . ~ ------ --,,, -
yordu. Avrupanın her haugi bir ye
rinde sosyalist veyahut konıiinist bir 
devletin teş-:kkülüne miisaade edile. 
miyeceğini iddia ediyordu. Franko 
nazizm ve totaliter rejim taraftarı 
olduğu için, Almanya ona yardım 
etti. Bu yiizden İspanyadn binlerce 
n~an öldü. 'Üç sene zavallı İspan. 

)'Ollar knn içinde boğullmağa mec
bur oldular. 

Atman • Sovyet paktından sonra, 
anlıyoruz ki, hu iddia bir blöf miiş. 
Nazizm, komünizm dfömtanı deı'<il-- .,, 
niş. SoV'yet Rusya onların en e.ski 
dostlarıymış. Ve başkalarının dahili 
rejimleri onlan alıikadar etmiyor. 
muş? O halde Orta Avrupn ve Bal. 
kan memleketlerinde bu nazilestir-

~ 

ne siyaseti neden hala de\•aın edi-
)'or? Neden dahilde komünist diye 
~·üz binlerce insan öldüriildü, siirül
dü, temerküz kamı>ların:ı tıkıltlı? 
Hepsi halkın husumetini istismar 
~in ku11anılan birer oyun. Alman • 

Rus anlaşması maskeleri kaldırdı ve 
hakikat bütün çıplaklığiylc görün. 
dü. Bitlerin komünizm ve holşevizm 
düşmanlığının bir yalan olduğu an
laşıldı. 

• 

* llitler beynelmilel siyasette anti
komintern olmayı prensip ittihaz 
etmişti. Hariç memleketleri naziz. 
nıin kuyruğuna bağlamak istediği 
zaman, bu silahı kullanıyordu. J\la. 
caristanı, İtalyayı, Japonyayı bö~·lc 
kandınnı~tı. 

Sovyet Rusya ile anla~m<"a, hu si
yaset te iflas etti. Japonya \'e 1\laca· 
ristan şaşakaldılar. Tutundukları dal 
ellerinde kalıvermişti. JJu suret!c de 
Almanyanın antikomiutern siyasette 
samimi olmadığı anlaşıldı. 

* Siyasette prensip, akide, iman, ah. 
lak \'e diiriistlük olmaz, derler. 

• 

B erlinle Moskova arasında 
imzalanan son vesikanın 

her tarafta umulmadık bir hadise 
suretinde telakki edildiği görülü. 
yor. Her an yeni bir tefsiri ile kar. 
şılaştığımız bu hadise, meğer o 
kadar ani verilmiş bir kararın ne
ticesi imiş ki, Moskovnnın ve Ber
linin en kulağı delik devlet adam. 
ları için bile bir sürpriz olmuş. 

Biz Tan karilerini bu zümrenin 
dışında tutmak doğru olacağı ka. 
naatindeyiz. Zira ister bir tesadüfe 
hamledilsin, ister bir siyasi isabet 
olarak kabul edilsin biz bu sütun
larda çıkan bir makalemizde bu 
ciheti daha iki ay evvel bütün te
ferrüatile ortaya atmış olduğumu
zu hatırlıyoruz. 

"Rusya Alman kafesine girecek 
mi?,, başlığını taşıyan bu makale, 
Tahranda, İtalyan sefareti parkın. 
da bir Alman diplomatı ile yapıl
mış bir mülakatın son parçaları i
le başlıyor ve Rapallo muahedesi
nin akdinde her iki memleketin is. 
tihdaf etmiş oldukları menfaatleri 
birer birer tahlil ederek şu netice
ye varıyordu: 

"Almanya ile Rusyanın menfa. 
atlerini bugiin de 1926 da oldu
ğu gibi, birbiriyle teli( etmeğc ~a
lışmaları - uzak ta olsn - yine 
bir ihtimallir. Fakat rejimlerinde 
ve ideolojilcrindeki aykırılık, bu 
anlaşmı~·a Vayner kanunu ,..sasisi 
Almanyası ile yapılmış olan an. 
]aşmadan biraz farklı bir çehre 
H::.ıı~u~. -ou'\ . :cl .n.u ~u ı!:l n uoyıe 

bir anlaşma, kafasına indirilecek 
satın kendi eliyle diişmanına u
zatmak demek olur.,, 

T ahrandaki İtalyan sefareti-
nin parkında, kirli, yeşil 

suları üstünde Lotüsler yüzen bir 
büyük havuz vardır. Bu havuzun 
ortasındaki adacığı kenara bağlı_ 
yan1minimini bir demir köprü sar. 
maşıklar ve hanımelleri arasında 

saklıdır. İşte bahsettiğim muhave
re bu köprünün üstünde cereyan 
etmişti. Ve kim bilir kaçıncı viski 
ile kafası tütsülenmiş olan Alman 
diplomatı: 

"- Biz, dcmi~ti, demokratlar. 

dan çok daha atletik bir siyasi hün 
yeye sahibiz. Soluğumuz daha 
kuv\'~tlidir. Moskova yarışını biz 
kazanacağız. Moskova~·a İngiltere

den iincc Almanya ulaşacaktır .• , 
Alman diplomatının kehaneti 

doğru çıktı mı? .. Moskovada imza

lanıp Berlinde teati edilecek olan 
muahede "Almanyanın İngiltere. 

den önce Moskovaya ulaşmış bu. 
lunduğunu,, iddiaya müsait midir? 

Bu suale müsbet bir cevap ver
mek mümkün değildir. Zira İngil
tcrenin bbyle basit ve cılız bir he. 
defe ulaşmak tevazuu ile Moskova 
yarışına atıldığı kabul edilemez. 
İngiltere Moskovada üçüzlü bir it. 
tifak kurmak istiyordu. Eğer Al
manya Ribbentrop'un imzasını İn
giliz ittifak projesindeki esaslara 
benzer esasları ihtiva eden bir mu
ahedenin altına koydurabilmiş ol. 
saydı ancak o zaman Berlinin bir 
siyasi muvaffakıyete ulaştığı ka
bul edilebilirdi. 

Halbuki şu anda malCı.m olan 
maddeleri ile bu Alman - Sovyet 
anlaşması yalnız Almanyanın ne 
derece derin bir zaaf içinde bu
lunduğunu izah edebilir ki, bun. 
dan Berlinin sevinç mi duyması, 
yoksa matem mi ilan etmesi lazım 
geleceği düşünül~cek şeydir. 

Siyasette hakim olan prensip men. 
faattir. Onun için siyaset, çok sey
Yal, çok yumuşak bir şeydir. IIer ce
reyana uyar, her kalıba ı;ircr. Men. 
faat neyi icap ederse uyabilir. Bu. 
nu Makyavel asırlarca evvel söyle· 
rnişti. Buglin hali şiddetle tatbik e-
dilmekte olduğunu göriiyoruz. Sovyet dostu oldu. Antikoınintern o-

Versay muahedesinin haksızlıkla. larak göriindii, sonunda kominterne 
rını tamir ettirmek iddinciyle orta. dahil oldu. 
Ya çıkan Hitler, tedricen davalarını Dünya onun için sürprizlerle do. 
genişleterek bir fatih olmak he\'csi- ludur. Devlet adamlarının sözlerine 
ne dilştil. ve hareketlerine bakarak hükiimle. 

Antikomünist olarak ortaya atıldı, re ''annak mümkün değildir. 

Yazan: 

D üşününüz bir Almanya ki, 
934 tenberi ordularına he

def olarak Ukraynayı gösterir. Be
sarabyayı gösterir, iç siyasetinin 
bamtcli sol partileri ezmek ve dış 
siyasetinin bütün karakteri kızıl 
Moskovayı yere sermektir. Mat. 
buatı, Sovyet sistemine hücum et. 
mekle bütün neşir ve irşat vazife· 
sini görmüş sayılır ve can beraber 
müttefiki ile birlikte saplandığı 

mihverin yaralarını tedavi için bu
labildiği merhem Antikomintern 
pakttır. 

Bu Almanya • ki Sovyet düş.. 
manlığı olmasa Göbelsinin, Görin
ginin, nutuk söylemeleri için değil, 
konuşmaları için mevzu kalmaz. 
seviniyor. 

Niçin? 
Zira, Stalin kendisine tecavüz 

etmemek vaadinde bulunmuştur. 

Radyolarındaki devamlı konuşma. 

lardan, gazetelerindeki makale
lerden, devlet adamlarının resmi 
beyanatlarından anlıyoruz ki, Al
manya çılgın bir sevinç içindedir. 
Öyle bir sevinç ki, ancak hudut
ları, mülki tamamlığı gar:ınti edil. 
miş hır küçiık ve zayıf devlette se. 
zilirse tabii görülebilir. 

-ı>u lltll ruınıınyaıııu aucal\. ~u 

anda rahat bir nefes alabildiğine 
delalet eder ki, böyle bir Alman
yanın ne sağa, ne sola, ne şimale, 
ne cenuba saldırabilecel!ini düşün
mek çocukluk olur. 

1 Sırası Geldikçe: 

Almanya dün bir heyula idi. De. 
vamlı bölflerinden sonra tehditle. 
rinin bir de devamlı hakikat dev
resi olacağı sanılıyordu. Şimdi bu 
Almanya, bir Siyam mabedinin şi
şirilmış kursaktan ilahları gibi bir 
kenarına batmış bir iğne ile bir
d0enbire sönüp pörsümüş ve bütün 
korkunçluğunu kaybetmiş bir Al
manyadır ki, dehşeti ancak aczin
dedir. 

Nazi Almanyasının talii Çek ha
disesinden sonra uzun bir müddet 
ufki bir hat resmedecek, inhitat 
ani olmıyacaktır zannını uyandı. 

rıyordu. Şimtii, Moskova anlaşması 
kadar ani bir surette tali hattının 
baş aşağı meylettiği ve geçen her 
dakikanın Almanya hesabına baş 
dbndiırücü bir sukut kaydettirdiği 
görülüyor. 

Aca.ha bu baş döndürücü sukut 
ve inhitat Almanyayı gayri şuuri 
bir harekete sevkedebilir mi? 
Mantıkan etmemesi lazım. Zira 

yanlış bır tefsir ile kendisini kuv. 
vetlendirdlği rivayet edilc-n yeni 
muahede, hakikatte öyle bir han
dikaptır ki, bu ağırlık Almanya
yı bütün siyasi çô.lakisinden mah. 
rum etmiştir. Moskova Almanya
J el h.O:Hoı;;h. "UCI\JU!ltur . 

8 elki, Alman diplomatı Tah
randa bana, Alman siyasi 

bünyesinin atletik meziyetlerinden 
bahsederken doğru söylüyordu. Fa-

kat bugün bir Alman diplomatı, 

Alman siyasi biınyesine atletik bir 
meziyet atfedebilmek saadetinden 
mahrumdur. Zira Moskova yarışı. 
nı kazanan atlete Moskovanın ha. 
vası yaramamıştır. Bu atlet ıçin 
henüz kötürümdı.ir denemezse de 
romatizmaya tutulduğu kolaylıkla 
söylenebilir. 

Düne kadar Moskova, dünyanın 
altıda birine sahip olmasına rağ
men beynelmilel alanda bir subret 
gibiydi. Bugün birdenbire birinci 

plfına yükselmiş bulunuyor. 
Ne gariptir ki, Habeş Harbi es

nasında, Çek hadisesinde ve bütün 
beynelmilel buhranlarda İngiltere. 

ye müşterek emniyet tezini kabul 

ettiremedikçe siyasi prestiji azal -
mış olan Sovyet Rusya, ayni tez İn
giltere taraf mdan kendisine teklif 
edildiği gün yaptığı sabotaj He kay

bettiği prestiji bir kaç derece faz

lasile kazanmış bulunuyor. 

Acaba bu hadisede Almanyanm 
hiç kazancı olmadı mı? 

Elbette oldu: 
Bazı Türk gazetelerinin sabah, 

akşa:rp Hk sayfalarını karalıyan 

büyi.ı'k puntolu serlevhalar. 
Bu gazetelerin mütemadiyen, 

mu!ıtemel Alman hücumlarından 

bahsetmesi, mütemadiyen "harp 
bir saat sonra çıkacaktır!,, keha
netini savurmaları Alman casusluk 
ve propaganda savaşını en oüyük 
hedefine ulaştırmaktadır: 

"Milletlerin sinirini bozmak.,, 
ın haricinde, gelen her 24 
saat Almanyayı bir yeni hezimete 
namzet kılmaktadır. 

Vicda,n Nedir? 
B ana gönderdiği mektubun el 

yazısı da rüzel, yazış tar
zı da. Ortaınektebi bitirmişse mu
hakak ki Jyi bitirmiş olacak. İfa

desi, edebiyatla uğraştığını göste
riyor. Daha doğrusu edebiyattan • 
ziyade felsefiyat, hikemiyat, haya
tiyet ve teferrüat ile vakit geçiri
yor. 

Hisli, sinirli ve bilhassa içli ol
duğunu satırlarından anladığım bu 
okuyanımın yazdığına ve samimi 
söylediğine göre tam on altı ya
şındaymış. Fakat kendisini rah
metli Zaro ağadan yaşlı sanı)•or. 

Diyor ki: (Size sorarım, vicdan 
nedir? Vicdan gözle görülür, elle 
tutulur mu? Ben on altı yaşıma 

geldim, hunca zamandır (!!) bunu 
arıyorum, bulamıyorum.) 

Saygıdeğer bir samimilik değil 
mi? 

Çoğu bulunduğu yaşın en az 
yiizde yirmisini minha eder de 
söyler. 

Yaşından \'e başından biivük 
meselelere zihin kaptırmış olan bu 
sayın Bayına ne cevap vereyim 
bilmem ki. Hakkımdaki hfümii 
zannına teşekkiir ı:derim: Beni ya 
Bay Aristetalis'in kalfuı, veya 
Bay Mustafa Şekip Tunc'un cöme
zi zannetmiş de içinden çıkılamaz 
şe~·Jer soruyor. 

Eskiden edebiyatın ne oldutunu 
bilmiyen edebiyat öğretmenleri 

temrin verirlerdi: 

Bir grup tasvir ediniz. Tahiatin 
tasviri. Mektep nedir? Ahlakın 

tahlili vesaire gibi. Hemen başlar
dık grubun tavsirine: Vaktaki fı

fitazı alemtab meşrikı uşaktan 

mağribi afaka serbezemini niizulii 
hübut ... Yahut tabiati tarife giri
şirdik: Tabiat, bir kaliçei sebzin ve 

Yazan: 

AKA GÜNDÜZ 

ezherindir ki ctrafu eknafında 

merküz eşcar Ye ağsam lerze fiiru
zan ... Veyahut mektep, ol binayi 
azimi irfanınckseptir ki tcrnkki
yatı rôzıncrci bcşeriyenin masdarı 

eflake ... Ahlak, fczaili adidci in
saniycnin noktai iltisakı olan has
leti miimtazei halJakı kerimiilmııt
laktır ki ... 

Artık hak, okuyabilirsen oku, 
anlıyabilirsen anla. 

Birçok noktadan geri kalışları· 

mızın sebeplerinden biri de bu or
yantal görenekle miicerrct mef
humlara saplanışınuz değil midir? 

Fakat bana kalırsa sayın okuya
nıın Bayın ilandan hana (Vicdan 
nedir?) diye sorduğu zaınnn ne ok
siclantal felsefeye sapmı~tır, ne de 
or~·antal çıkmaza. Gerçi dı!? bakt· 
nundan sorusunun derin bir mev
z•ı olduğuna yaşı ''e başı itibarile 
inanmaktadır. Buaun içindir ki 
kitabını işini. hamurunu dikişini 

bırakıp demir değnek bir elde, de
mir fener öhür elde. demir ('.arık a
yaklarda (Vicdan nedir?) diye ara
yıpbatır. 

Gençlerin ve yac:ını gerilerde 
bırakmısların bu kelime, hissi ho
calamalarında imdatlarına yeti<ıcn 

bir cankurtaran simididir: Vay 
vicdansız \'ay! Bu arkadaşlığa sı

ğar mı? Vay ''icdansız kadın \'ay! 
İnsan evladını bu kadar dii\'er mi? 
Vay \•icdansız vay! Besle kargayı 
gözünU oysun, \'esaire. 

Bir romancı gözilc - elimle köy· 
muş gibi bilirim demeyim de - tah· 

min edivereyim: Sayın okuyanını 
Dayın Handan da Jfu \'aziyetler
den birine dü ·mii tiir. Ya balm· 
loreadan yaya kalmıştır. Ya baba
sı kiiçiik kardeşini daha çok sev
meğe başlamıştır. Yahut annesi 
Bayın kızının miiccrredatla uğraş
masına kiisert•k komşunun kızını 
sevıneği miinasip görıniiştiir. Her 
halde Ba·yın Handan bugi.inlerde 
pek hiddetlidir, sinirlidir, dünya
yı karanlık görUyor, etrafını \'İc

dansızlar sarmış sanıyor. Her hal~ 
de hissi \"e asabi bir buhrancık 

geçirmektedir. 

Bana sorduğuna göre demek o
ltıyor ki hana az çok itimadı var 
\'e beni bir şeyler bilir farzediyor. 
Birincisine çok çok teşekkiir, ikin
cisine gelince tashih edeyim, bun
ca ya~ıma geldim - ka~a geldiğimi 

onun gibi apaçık 11öyliyemem do~
rusu - kendisinden fazla bir şey 
öğrenemedim. Bizde o nasip. ne ge
zer? Hcrgiin bir gazetenin köşe 

başına çık, ortalığa demet demet, 
küfe kiife ilim, irfan, kültiir sa
vur ... Ama ''arsın şu Fransız mec
muasından a ırma, bu Alaman ma
gazininden de,•şirme olacakmış. 

kimin aldırdığı var ki? Yeni ne
silde yabancı dil bilenlerin çoğ'a

lacağı güne kadar bu hokkabazlık 
devam edegidecektir. 

Vltalisin Ari~tetalisin, Hegelin 
Niçcnin, Kontun Kantın Marki
nin, ııakallı Rıza Tevfikle bizim 
Nurullah Atacın dediklerini bil
mem. Benim bildiğim şudur: 

Vicdan demek, deliksiz uyku 
demektir. 

Deliksiz uyku demek, gece yas
tığa ha mı koyar koymaz sabaha 
kadar rahat etmek demektir. 

(Devamı 6 ıncıda) 

30 Ağustos 
Zafer 
Bayramı 

---o---
Yarın Geçit Resmi ve 

Fener Alayı Yapılacak 
30 ağustos Zafer Bayramının 17 

nci yıldönümü münasebetıle yarın 

şehrimizde yapılacak olan merasime 
ait program hazırlanmıştır. Yarın 

saat 8.30 da fstabul kumandanlığın· 
da bir resmi kabul yapılacaktır. Saat 
8.30 ile 9.30 arasında sırasile askeri 
birlikler ve müessese amirleri, Vila
yet, Belediye, Cümhuriyet Halk 
Partisi ve diğer sivil teşekküller na
mına İstanbul kumandanı ziyaret e
dilerek 30 Ağustos bayramı tebrik 
edilecektir. Diğer taraftan merasim 
dolayısile yapılacak resmigeçide iş
tirak edecek askeri kıtalar saat 9 a 
kadar Üniversite maydanında, ken
dilerine tahsis edilen yer}eri almış 
olacaklardır. İstanbul kumandanı. 
resmi kabulü müteakip Vali ve Be
lediye reisile birlikte kıtaatı teftiş 
eyledikten sonra ordu namına en kı
demsiz bir subay tarafından 30 Ağus
tos gününün ehemmiyeti hakkında 
bir nutuk söylenecektir. S<aat tam 
10.45 de resmigeçit başlıyacaktır. 

Geçit re•mi 
Geçit resmine' iştirak eden bir

likler Zeynep hanım konağı arkasın
dan geçen yol ile La~eli apartıman
lan önünde Aksaray - Beyazıt tram
vay yoluna çıkacak ve buradan tram
vay yolunu takiben Taksim Cümhu
riyet meydanına gideceklerdir. 

Merasim kıtahm Taksim Cümhu
riyet meydanına varınca hazırlanan 
çelenkler abideye konacak ve mevcut 
müzika tarafından İstiklal marşı ça
lınacak ve bundan sonra verilecek 
rahat kumandası ile merasinı bite
cektir. 

Saat 12 de Sclinıiyeden 21 atım 

top atılacaktır. 
Fener alayı 

Bayram münasebetile gece Ana
dolu ve İstanbul tarafında birer fe
ner alayı tertip edilecektir. 

İstanbul komutanlığınca ayrılan 
mürettep bir tabur silahsız olarak ve 
tümen bandosu ile Anadolu yakasın
da ve diğer mürettep bir tabur da 
silfıhsız olarak ve İtfaiye Bandosu ile 
İstanbul cihetinde fener alayına işti
rak edecektir. 

İstanbul tarafındaki fener alayı 
saat 21 de Taksimden hareketle 
tramvay yolunu takiben Beyanda, 
Anadolu tarafındaki fener alayı da 
ayni saatte Doğancılardan hareketle 
tramvay yolu boyunca Kadıköy iske
lesine kadar gidip döneceklerdir. 
~ayram münasebetile yarın ak

şam Halkevlerinde ve Halkevi olmı
yan kazalarda Parti binalarında top
lantılar yapılacak, konferanslar ve
rilecek ve eğlenceler tertip olu'1acak
tır. 

Dumlupınara bir heyet gitti 
30 Ağustos Zafer Bayramı müna

sebetile Dumlupınarda yapılacak 

merasimde Üniversiteyi temsil etmek 
üzere Ünivesite talebesinden müte
şekkil yirmi beş kişilik bir grup dün 
saat 3.45 trenile Dumlupınara hare
ket etmiştir. Ayni merasimde bulun. 
mak üzere dün şehrimizden bir grup 
da izci hareket etmiştir. 

Alyon kurtuluı bayramı 
kutlandı 

Afyon, 28 (TAN) - Bugün Afyon 
kurtuluş bayramını kutluladı. Mera
sime saat beş buçukta askerlerimizin 
şehre muharebe vaziyetinde girme
sile başlandı . Sonra önde bando ol
duğu halde asil kıtaat girdi. Önce a
nıta çelenkler kondu. Sonra resmi
geçit yapıldı. 

/zmir heyeti 
İzmir, 28 <T.AN) - 30 Ağustos Zn

fer Bayramında bulunmak üzere 53 
izciyle beraber İzmir heyeti yarın 
sabah Afyona hareket edecektir. 

Etrüsk Almanyaya 
Gönderi im iyor 

Yakında tadilat yapılmak ilzere 
Almanyaya gönderllmesi mukarrer 
olan Etrüsk vapurunun hareketi te. 
hir edilmiştir. Bunun için D~·nizyol. 

l
ları idaresi ne yolda hareket ediJmc. 
sini Münakalat Vekaletinden sor. 
muştur. 
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Almanya Harbi 
KAZANAMAZ! 

M ademki yeni bir harpte ne 
gibi unsurların rol oynıya

cağını tetkik etmekteyiz. Bundan 
evvelki bahislcrimizde işaret etti. 
ğimiz şeyler ve Alman kaynakla
rından iktibas ettiğimiz parçalar 
gıda meselesinin ne kadar ehemmi
yetli olacağını meydana çıkarmıŞ
tır. Burada, yeni bir harpte Al • 
manyanın zirai mahsulat ve gıda 
jşlerinde karşılaşacağı müşkülatı 

yine kendi ağızlarından tetkik e
deceğim. 

İlk dikkate alacağımız şey, Hit
lerin 30 kanunusani 939 da söyle
diği büyük nutukta alenen itiraf 
ettiği noktadır. Hitler gıda husu. 
sunda yapılan bütün tahdidata rağ. 
men Almanyanın kendi kendini 
beslerfıiye. kifayet edemediğini ve 
beslenmek üzere harç ettiği mik
tarın ecnebilere nazaran bir kaç 
misli fazla olduğunu cihana bil
dirmişti. 

"Almanyanın mevaddı gıdaiye i. 
çin sarfcttiği miktarın ayni madde
ler için ecnebilerin sarfe.ttiklerile 
mukayesesi,, adlı 1935 de tamam
lanan ve resmi rakamlara, istatis.. 
tiklere istinat eden eserde Doktor 
J. Decken Alman yanın gıdası me. 
selesini inceden inceye tetkik et
miştir. Mütehassıs Doktorun bil
hassa kalori bahsinde vasıl oldu
ğu netice bütün Almanları derin, 
derin düşündürecek mahiyettedir. 
J. Decken, sarfiyatın eskisine na
zaran birkaç misline çıktığı halde 
alınan kalorinin harbi müteakıp se
nelerden daha düşük olduğunu is
bat etmektedir. 

Vaziyeti yakinen bilıniyenle:t, 

ihtimal Alman:ranın bu ühlm 

noksanı teliıfi etmek üzere çareler 

buldugunu ve kitabın neşir tarihi 

olan 9~5 den itibaren gıda mad
deleri ve zirai mahsu1at işlerinin 
düzelmekte bulunduğunu zanne. 
derler. 

Halbuki Almanyanın kredi ofi

sinin raporlarına istinaden zirai 
mahsu1atın ahalinin artmasile ma

kusen mütenasip olarak azalmakta 
olduğunu gösteriyor. 

B u meselede de Almanya çok 
müşkül bir halde bulunu

yor. Alman iş bürosu reisi Doktor 
Syrup'un raporuna nazaran, 933 
de Almanya 200 bin kişilik büyük 
bir zürra ordusuna muhtaçtı. Ta. 
biatile bu 200 bin kişi mevcutlara 
ilave edilmesi lazım olan miktar
dı. Bu adet ayni senenin sonlarına 
doğru 383 bin kişiye kadar çıktı. 
Almanyadaki zürra buhranı, köy
lerdeki halkın daha iyi maişet te
mini için şehirlerdeki fabrikalara 
hücumundan doğuyordu. 

939 senesi kanunusanisinin 27 

inci günü Alman zürralarının lide. 

ri sayılan Darre köylülerin şehir

lere hicretini şiddetle protesto et

miş, hükumeti buna mani olama
malda itham eder şekilde lisarı 

kullanarak Almanyanın yaşamak 

için behemehal 800 bin zürraa ih~ 
tiyacı olduğunu haykırmıştı. 

Almanyanın zirai vaziyetinin git
tikçe bozulduğunu, zürra buhranı
nın çok endişe verici bir hale gel
diğini isbat için mevcut Alman e. 
serlerine ve diğer raporlarına mü
racaat etmiye lüzum görülmese de 
olur. Çünkü zürra buhranını karşı
lamak üzere Alman mekteplilerL 
nin köylerde, tarlalarda çalıştırıl. 
dığını, askerlerin mahsulatı kaldır
mıya yardım ettiklerini her hafta 
çıkan resimlerle de anlamak müm
kündür. Esasen bunu Almanlar da 
inkar etmemektedirler. 

"Şunu hatırlatmak gerektir ki, 
Alman kumandanları 1914 te or
dunun havuç ve sade suya patate. 
se muhtaç kaldığı günü beklediğini 
itiraf ediyorlar. O zamanki zirai 
mahsulat ve zürra vaziyeti bugün
künden cok daha üstündü ... 

Yazan: 
lvan Lajos 

Almanyada zürra buhranını telafi için tarlalarda 
çalı1tırılan askerler .• 

''Wchrwirtchaft tolalen krieges,, 
jn 112 ve 134 üncü say

:falarında Possony yeni harplerde 
mnnyenn----şarmrrın v~ illhassa 

sanayi bakımından olan sebepleri
ni şu şekilde izah eder: 

Miistakbcl harpte, galihiyeti te
min edecek anasırın en başında 
gelen şartlardan sanayi mesele. 
sini bidayette \'erdiği randıman 
yekuniylc öl!;ınek hiç do~ru de
ğildir. 

Bu itibarla şu veya bu hiiklı.. 

metin, şu \'eyn bu ı;:-rıııııın har
be başlarken, malik olduldarı 
esliha ve mühimmat ile talileri
ni ayarlamaktan ziyade, harbin 
devamınca hissedecekleri ihti. 
yaç miktarının ne -;ckilde Jol
durulacağını hesapl;mak gerek. 
tir. Ayni zamanda miittcfikle
rinden \'eya bitaraflardan ihti
yaçlarını ne şekilde temin ede
ceklerine bakmalıdır. 

, Filhakika Alman sanayii bugün. 
ıtÜ vaziyeti itibarile A vrupnnm en 
kuvvetli sanayilerinden biridir. 

937 senesinde 800 milyon marklık 

ihracat yapabilmiştir. Bu bir kuv

vetin ifadesidir. Tıbbi ecza ve bü

tün ilaçlar bakımından dünyanın 

en kuvvetli sanayii Almanyada

dır. 

Cebri bir çalışma metodile Al • 

man sanayii sulh devrinde harp za

manlarının verimine ulaşmıştır. 

İşte ası] meselenin ruhu bu nok

tadadır. Alman sanayiinin seneler. 

denberi harp halinde işlemesi ame. 

le ve makine bakımındım acaba 

takatin son haddine vardırılmış o

lan bir halde değıl midir? 

Bu hayati sualin cevabını Alman

yada son zamanlarda yükselen ses

leri dinliyerek verebiliriz: 

"Deutsche Allgemeine Zeitung,, 
martta neşrettiği bir makale ile. 
Alman sanayiinin çok gergin, sinir. 
li ve seferber haldeki gayretinin 
devam edemiyeccğini ve istihsala
tın ayni yekunları tutamıyacağını 
bildiriyordu. 
Erkanı harp kumandanlarından 

Beutler "Harp ekonomisi,, başlıklı 
makalesinde bu vaziyete işaret e
dcrP-k şu hi.ikmü veriyor: 

"Ekonominin l'Sas prensiplerini 
inkar eden bir milli ekonomi, 
bidayetteki nishi rüchanını mu
hafaza edememeğe ve harp ha. 

linde diğer milletlerin ekono
misi tarafından geçinmeğc mah
kiimdur . ., 
Askerı mutehassıs );Jossoncy 'lse 

daha ileri giderek 938 de neşrettiği 
meşhur eserinde, kanaatlerini ga. 
yet kati ve Alman taraftarlarının 
boş ümitlerine imkan vermiyccek 
şekilde tcsbit ederek diyor ki: 

"Yalnız, çok sağlam sermayele
re istinııt eden bir sulh sanayiidir. 
ki, iyi anlaşılmış bir harp sanayii
nin esaslarını teşkil edebilir.,, 

A lman sanayiinde miihim va
kıalardan biri de mütema. 

diyen artan amele ihtiyacıdır. Bu 
ihtiyaç o kadar artmıştır ki, 933 se
nesinde verilen: "Bütün Alman ka
dınları aile ocaklarına ve evlerine 
avdet edeceklerdir,. emrinin üası
nn imkan kalmamıştır. Çünkü er. 
keklerin adedi, Alman sanayiinin 
talep ettıği kadar amele temin ede
miyor. 

Kadınların erkeklere katılmaları 

da kafi gelmemiştir de serbest ve 

seyyar amelenin icabında, seferber 

bir halde çalışan Krup ameleleri

ne iltihakları bir kanunla temin e

dilmiye çalışılmıştır. 25 kanunuev

vel 937 de resmi gazetede neşro

lunan bir kanunla serbest amelenin 

lüzumunda şu veya bu grupta ça

lışmıyn razı olmaması elind~ki iş. 

çilik vesıkasının istirdadını mu -

cip olacağı ılan olunmuştur. 

Bu gibi tedbirlerle şimdilik kar

şılanan amele kadrosundaki açığın 

bir harp halinde ne kadar büyüye

ceğini tahmin etmek kabildir. Zi

ra \'atan hizmetine çağırılacak es

nan arasında, elindeki iş vesikası

nın istirdat edileceğinden korka

rak istemediği grup ameleliğine ra
zı olacak binlerce amele bulmak 
mumkün olacaktır. 

Bu olsa olsa cephedeki asker a

dedinden tasarrufla kabildir ki, o 

zaman Alman ordusunun çıkaraca. 

ğı asker adedinin hayli eksilmesi 

ve ihtiyar elemanlara istinat etme

si mevzuubahis olacakhr. 
"Gelecek makıilcde; Almanya en 

mübrem ihtiyacı olan petrolü mısıl te
darik cdebilır? Ve sun! petrolle bir harp 
idame edilir mi? suallerinin cevabı ve
rilecektir. Bu bahiste Macar profesörü 
Almanyanın vaziyetini fevkaliı.de açık 

olarak meydana koymaktadır." 

1' A N 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR .! 

Sedat Çetintaş 
Değil, Çetinbaş 

Yazan: Naci SADULLAH 
Sedat Çetintaş adında inatçı bir 

mimar var: Senelerdenberi: 
"- Sultanahınetteki hapishane 

binası, tarihi bir saravdır: Onu ~·ık-. "• 
mamalıyız!,, J>eyip duruyor. 

Ona cevap \'erenler de: 
"- Hayır •. Diyorlar ..• Orası sarc.y 

değil, ahırdır: Ve ) ıkılına ı lazım-

dır!,, l 
Sedat Çetintaş. - daha doğrusu, 

Çetinbaş - hu miinakaşayı kazana
bihnek- için, baş vurmadık Ç'arc bl

rakmadı: Vekillere açık mektuı,lar 
yazdı. Makale ü tüne, mak,1le kara. 
Jadı, Tarih kurumundan imdat ıstc

di. Fakat, giistcrdiği biitiin gayret
lere rağmen, münakaşayı kawn:una
dı: Zira, nihayet, hapishane hinası
:ıın temeline kazmayı \'Urdular. Çol~ 
yakında o moloz yığınını ortadan 
kaldırıp, yerine adliye sarayını da 
kuracaklar! 

Bana sorarsanız, Sedat Çetintaş'ın 
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Fuar Kupası Güreş 
Müsbakasını lstanbul 

Muhteliti Kazandı 
19 Puvan Kazanan Takıma Merasimle Güzel Bir 

Kupa Verildi Ankara 2 inci, İzmir Ü~üncü Oldu 

' 
Güreş müsabakalarında bir;nci/iği kazanan lstanbul takımı .• 

hu miinakaşayı kaybedişini, memlc- İzmir, 28 (Tan Muhabirinden) _ 
ket hesabına bir kazanç say.ınlarda- Kiiltürparkta, açık hava tiyntrosun
nım. Zira hen, bugiin bir ahıra da da İzmir, İstanbul, Ankara şehir tn
henziyen manzara i:yle bize hiı; hir kımları arasında (Fuar kupası) gfü·eş 
iftihar verıniyen harap bir binanın, müsabakaları tertip edilmiş ve üç 
'Tarihi,, dir diye muhafaza olunma- gün devam etmiştir. 
sına taraftar değilim. Hatta, daha i- 1 B 1 ·• b k 1 

56 kiloda İzmirli Şefik Ankaralı 

Niyaziyi tuşla, 61 kiloda İstanbullu ' 

Yaşar, İzmirli Rcbii maç yapmadığln 
dan hükmen, 61 kiloda Ankaralı Do

ğan İzmirli Bekiri tuşla, 72 kiloda 
Ankaralı Celal İzmirli Nuriyi tuşla, 

79 kiloda İstanbullu Hasan, İzmirli 

İsmaili maç yapmadığından hükmen 

87 kiloda İstanbullu Ali Ahmet, İz. 

mirli Nuriyi tuşla, ağır sıklette İz

mirli Mehmet, Ankaralı Satılmazı 

tuşla yendiler. 

. . u gece yapı an son musa a a ar. 
lerıye gıderek, diyehilirim ki. veri-
ne rok dah ı··ık ı· . k • b" da İstanbul takımı 19 puvan ile bi. 

~ a ın emme ını ura ı-

leccğiıniz başka sarayların ~ ıkılma. 

sı da umurumda değil. 
Tarihin, bize iftihar, \ "C gurur ve. 

ren hatırahırırıa, eserlerine geliııce, 
onlar zaten, mimar Çetintaş ı;ihi ~ii
riik desteklere muhtaç olmadan a
yakta durabiliyorlar: Hem de biitiin 
azamet "\'C ihtişaınlariyle! .. 

Misal istiyorsanız, işte Siilcyına

niye ... İşte Ayasofya .. iı:tc Sultanah-
met ... 

Bu arada, tarihil'n bize miras kal. 
mış öyle hatıralar ve öyle eserll'r 
\•ar ki, onları muhafaza ctml'mek 

iFzibn'İ~~mnfiJ:~rıfu~'ifı'ayr'f.M.'ı~t 
\"azi{esiyle mükellefiz. l\lisal istiyor
$anı:r.; işte medre eler.. İ;:tc tekke
ler.. işte çarşaflar.. İşte kafesler ... 
Ve nihayet işte şu mahut saray boz
ması ahır, \'cya ahır henzeri saray! 

Hem. lıencc, açılan miinakaşnda 
Sedat Çctintası matedenler, ~·erden 
giiğe kadar haklıdırlar: Ve bugiin 
yıkılmakta bulunan o bina, - far11 
mahal - snray bile olsa, ahır sayı

lır: lnanma1.sanız, vaktiyle İ!;inde o. 
hıranlara bakın! 

Bir Genç 

lstanbula 

Bisikletle 

Liyeiden 

Kadar 

Gerdi 

Suat YASA 

Liycjde tahsilde bulunan talebele
rimizden Suat Yasa, tatil mevsimi 
dolayısile Liyejden İstanbula bisik
letle gelmiştir. Suat Yasa bu seya
hatte Almanyayı. şimalden cenuba 
kadar katetmiş, eski A vusturyadan, 
Macaristandan. Yugoslavya ve Bul
garistandan geçmiştir. Seyahat 24 
aün sürmüş, 2700 kilometre yol ka-
o 
tetmiştir. Bu müddet zarfında da 
Exlachapel, Oskürşen, Goblens, Ems, 
Visbaden, Frankfurt, Linz, Pasane, 
Regensburg, Nurenberg, Vürtenberg 
Keşkant, Budapeşte, Giyvcr, Viyana, 
Sempolten, Milk, Sckt, Bclgrat, Nis, 
Sofya, Filibe, Edirne, şehir ve kasa. 
balarından geçmiştir. Suat Yasa Sü
merbank hesabına Liyejde kimya talı 
sil eden gençlerimizdendir. 

rinciliği kazanmıştır. Birinci gelen 

takıma. Belediye Reisi Dr. Behcet 

Uz ve Beden Terbiyesi Genel Direk

törü Cemil Taner tarafından fuar a
dına çok zarif, büyük bir kupa ve
rilmiştir. Umumi tasnifte 13 pu\'anla 
Ankara takımı ikinci, 8 puvanla İz
mir takımı üçtincü gelmiştir. 

Bu geceki müsabakaların netice
leri de şunlardır: 

* 
Ankara, İzmir ve İstanbul muh-

telitleri arasında fuar kupası futbol 
maçlarının bir, iki ve iiç eylülde ya
pılması kararlaştırıldı. 

Vicdan Nedir? 
Eğer bö.yle Wr...uyku ~ide bir 

delinir, inanı rahatsız ederse hu
mm iki sebebi vardır, biri sıhhi 
durumun bozukluğu. ikincisi de 
insanın o giinHik bir halt i)lemiş 

olması. 

Nasıl tarif edeyim? 

Mesela o giin insan bilerek hil

miyerek bir kiitüliik eder; mese

la milleti soyar, vatanı Bay pede

rinden miras kalmış çiftlik zanne

der; mesela iyilik yapabileceği bir 

kimseye hem iyilik yapmaz hem 

iistüne iistlük kötüHik eder vesa
ire vesaire. İşte böyle bir insan is

terse tahtadan olsun isterse ökiiz

den, gecenin bir ,•aktinde mutlaka 

uykusu kaçar ''e o giin yediği na

nenin ne olduğunu diişiinmeğe 

başlar, iizülür, içten içe söylenir. 

Yine yatar, yine u~·anır. Bir daki

ka gelir ki ettiği maskaralıktan 

kendi de utanır da bu biçimsiz 

uykusuzluğa baska sebepler arar: 

Fırında makarnayı c::ok yemis ola

cağım da, siyah havyarı fazla ka

çırmışım galiba, hu seferki zeytin

yağın asidi çokmuş falan filan ... 

Fakat ne yaparsa yapsın nafile. 

Uykusunu bozan o göriinmez dür

tüş, içinden gelen o sessiz ses ınut

lpka hiikmünü icra eder. Bu ses 

var oldukça o giin kin nafiledir o 

insan. O ses \'icdansızhğın sesidir. 

Fakat uyku deliksiz olıınca, o ses 

yok demektir. Yani vicdansızlık 

işlenmemi demektir. Ve netice 
şu olur: Vicdan demek deliksiz 
uyku demektir. 

........ n;pn u"'-UJ'llnıııı ı,;1111 vıcaun• 

sızlıkla, vicdnnsızhklarla karşıla
şan insan ne yapmalıdır? Lahavle 
çekmek faydasızdır. Hemen soğ-uk 
su ile yiiziinü başını iyice yıka· 
malıdır. Kan beyne sıçramaz, 
hiddet ve tec siir geçer. Vicdan
sızlığı yapan da \'icdnnsızlığile ka
lır. 

Şimdi hana soracaklar hulunur: 
- Bunları nerden biliyorsun? 

Başına gclıni~ gibi kesin, kesin 
sö;rliiyorsun. 

Nc~·e gizliyeyim? Tanrının bil
diğini kuldan mı saklıyacağım? 

Benim de arada bir uykum kaçar 
da ondan bilirim. 

Kayıp Odacı 
Meydana Çıkh 

Konya, (TAN) - Ansızın ortadan 

kaybolan ve aranmalara rağmen bu

lunamıyan hususi idare odacıların. 

dan Zakir, yine ansızın ortaya çık. 

mış ve vazifesine başlamıştır. Zaki

rin kimseye haber vermeden Anka

rnya gittiği anlaşılmıştır. 

. .. ...................... ...... 
• ! istiklalini dişile tırnağile 
! dövüşerek kazanmış bir mil• ! lelin çocuklarında, milli za-
$ ruretleri önceden kavrama 
! lıcusası vardır. Bu hiı seviye 
$ ve bilgi farkını ortadan yok 
i ederek başarılması lüzumlu 
ı olan işleri milli zaruret ha-
İ line getirir: Türk Hava Kul rumunu böyle bir zaruret ı 
• doğurmuştur. j 
............................... 

Bandırma Belediye Hastanesi 

Baştabipliğinden : 
1 - Bandırma Belediye Hastanesi için 1027 lira 80 kuruş muham

men bedeli ile (103) kalem eczayı tıbbiye ihaleye konu1muştur. 
2 - Buna aid şartname ve listesi bedelsiz olarnk hastaneden veri

lir. 

3 -- İşbu ihale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
4 -Açık eksiltme 7 - 9 _ 939 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 

saat 14 de hastanedeki komisyonda icra edilecektir. 
5 - İhaleye girecekler muvakkat teminat olarak (77) lira (93) ku. 

ruş yatıracaklardır. (6563) 



29. 8. 939 TAN 7 

lngiliz donanmcuına mensup 22,600 tonluk "Ark Royal,, tayyare gemisi .• 
• 

B·ugünkü lngiliz 
DONANMASI 

Bütün dünyayı saran si
yasi gerginlik ve bilhas

sa harp ihtimalleri, devletle
ri, askeri hazırlıklarını son 
süratle tamamlamağa sevket
miştir. Rus - Alman paktının 
şu sırada imzalanmasını, bu 
gerginliği büsbütün arttıran 
bir amil olarak kabul edenler 
de var. 

İngiliz hükumeti, parlamento
dan geniş salfıhiyetler almış, bun
ların tatbikına girişmiştir. Fran
sa, Polonya tedafüi mahiyette as
keri hazırlıklarını son haddine ge
tirmişler, Diri kısmi, öteki umu
m! ;,ck1tlc1lik nan ctmı~-ıır. it-alya 
bile ibir harbe niyetli olmamakla 
beraber, bazı ihtiyat tedbirlerini 
almakta gecikmemiştir. 
Almanyanın, her ne pahasına o

lursa olsun demokrasilerle bir 
harbi göze alması imkansızdır. Fa
kat, uzak bir ihtimal dahi olsa, 
böyle bir harbe girdiği gün, Al
man donanmasının denizde kahir 
bir demokrasi donanması ile kar
şılaşacşğını ve neticede tam ve 
kati bir mağlubiyete uğrıyacağını 
söyliyebilmek için kehanete ihti
yaç yoktur. Almanyanın karşıla

şacağı deniz kuvvetlerinin en ba
§lnda İngiliz donanması gelir ki, 
bu donanma korkunç bir kuvvet 
olduğu kadar ezici bir kudrete de 
maliktir. Halihazırda İngiliz do
nanması, yepyeni birçok büyük ve 
küçük gemilerle, denizaltılarla 
takviye edilmiştir. 

Bugünkü İngiltere donanması
nı şu şekilde sayabiliriz: 

Hattıharp Gemileri 

( Dritnavt): 

Halen İngiltere donanmasında 
473.700 mecmu tonajlık 15 adet 
hattı harp gemisi vardır. Bunlar
dan maada 40, 41 senelerinde de
nize indirilmek üzere 7 tane hattı 
harp gemisi daha yapılmaktadır. 
Bu gemiler 35.000 tonluk olacak 
ve 40.6 ve bir kısmı 35.6 lık toplar 
taşıyacaktır. 

Halen faalyiette olan hattı harp 
gemileri şunlardır: 

Nclson, Rodney, Hood, Renown, 
Rcpuls, Ramilies, Rcsolution, Rc
eng, Royal Oak, Royal - Sovereign, 
Malaya, Barhaw, Valıant, Worspite, 
Quecn. 

Nel on. Rodncy: 33.900 tonluk 
23.5 süratli, ayni sınıf gemilerdir. 
9 apet 40.6 lık top ağır bataryası
nı leşkil eder. Vasat ve hava ba
taryası 12 adet 15,2 santimetrelik, 
6 adet l 2 santimetrelik, 4 adet 4. 7 
lik, 16 adet 4 santimetrelik. 12 adet 
makineli tüfekten ibarettir. Bun
lardan başka 2 torpido ve 2 şer de 
tayyaresi vardır. Bu gemiler 925 
senesinde yapılmış ve 927 senesin
de tadilat görmüş en son sistem 
gemilerdir. Zırh kuşak kalınlığı 

vasati 35.5 santimetredir. Güverte 
zırhının kalınlığı cephanelikler Ü· 

Yazan: 

H. KORUR 

,. 
1 

33 ,950 bnluk N elıon Kruvazörü 

zerinde 40.6 santimetredir. 
Hood: 42.100 tonluk (tam hamu

ıe ile 46.200) 31 mil sürattedir, 
8 adet 38.1 santimetrelik ağır ba
taryası ve 12 adet 14 santimetre
lik, 4 adet 10.2 santimetrelik topla 
vasati bataryası techiz edilmiştir. 

Hava bataryası 4 adet 4.7 santi. 
metrelik 16 adet 4 santimetrelik 
topla 15 makineli tüfekten i~aret
tir, 6 torpidosu mevcuttur. Bu ge
mi 918 de inşa ve 920 de tadil edil-
mi~i~ ~ ' 

Rcpuls, Renown: 32.000 tonluk, 
31.5 mil süratte ayni tip gemiler
dir. 6 adet 38.1 santimetrelik top
la ağır bataryası, 12 adet 10.2 san
timetrelik topla da vasati batarya 
techiz edilmiştir. Hava hücumla
rına karşı 4 adet 4.7 santimetre
lik ve 16 adet 4 santimetrelik top
larla, 15 ağır makineli tüfeği var
dır. 8 torpido ve 4 deniz tayyaresi 
taşırlar. 

Bu gemiler 916 da inşa edil
miş, 932 de son tadilatı yapılmış
tır. Zırh kuşak kalınlığı vasatta 
40 santimetredir. 

Ramilhcs, Resolution, Re,·enı,:e, 
Royal Oak, Royal - SoYerci~n: 

29.150 tonluk, 22 mil süratte, ayni 
tip gemilerdir. 8 adet 38.1 santi
metrelik topla ağır bataryası, 12 
adet 15.2 santimetrelik ve 8 adet 
10.2 santimetrelik topla vasat 
bataryası donatılmıştır. Hava he
deflerine karşı 4 adet 4.7 santi
metrelik topla 16 adet 4 santimet
relik top ve 15 makineli tüfeği 

vardır ve birer de tayyare taşır

lar. 915 le 916 seneleri arasıda 

inşa edilmiş, 924 tc en son tadili 
görmüşlerdir 

.Malaya, Berham: 31.100 tonluk 
ayni sistem gemilerdir. Süratleri 
25 mildir. Ağır bataryası 8 adet 

38.1 santimetrelik topla, vasat lıa· 
taryası da 12 adet 15.2 santimetre
lik ve 8 adet 10.2 santimetrelik 
topla techiz edilmiştir. Hava kuv
vetlerine karşı 4 adet 4.7 santi
metrelik ve 16 adet 4 santimetre
lik topla birer tayyareleri vardır. 

Valiant, War~pite, Qucen Eliza
bcth: 30.600 tonluk 24 mil süratte 

_, gemilerdir. Diğer gemilerin si
lahlarını taşırlar. Fazla olarak 3 
adet tayyareleri daha vardır. Bu 
gemiler 913 ve 914 de inşa edil
miş, 935 - 936 dR tadil edilmiş 

olup en son aletlerle techlz edilmiş 
_, ve kumanda mevkileri zehirli gaz

lara kar.şı sızmaz hale konmu5tur. 

Tayyare Gemi1'ri: 

Halen İngiliz donanmasında 
137.950 mecmu tonajda 7 adet tay
yare gemisi vardır. Bunlardan 
başka 5 adet tayyare gemisi de in
şa edilmekte olup 940 da denize 
indirilmiş olacaktır. Elde mevcut 
tayyare gemileri şunlardır: 

Ark Royal. Hermes, Eagl, Ar
gus, Furios, Glorious, Courageouis. 

ARK ROY AL: 22600 tonluktur, 
20 tayynre taşır, 25 mil sürattedir. 

HER:\IES: 10.850 tonluktur, 20 
tayyare taşır, 25 mil sürattedir. 

EAGL: 22.600 tonluktur. 21 tay
yare taşır. 25 mil sürattedir. 

ARGUS: 14.450 tonluktur. 20 
t.ayyare taşır. 20 mil siirattedir. 
FURİOS: 27450 tonluktur. 36 

tayyare taşır, 31 mil sürattedir. 
Diğer ikisi 22500 tonluk, 31 mil 

c;üratte, 48 tayyare taşırlar. 
Bunlardan maada hepsinde 15.2 

ve 10.2 santimetrelik toplarla 4.7 
lik , ~e 4 lük tayyare dafii topları 
mevcuttur. 

Bunlardan m;ıarla deı1iz tayya
resi taşıyan 4800 tonluk Albatras 
ve 6900 tonluk Pegasus gemneri 
de mevcuttur. 

Kruvazörler: 

İngiltere bahriyesinin 145.520 
mecmu tonajda 15 kruvazörü mev
cuttur. Bu kruvazörler 927 ile 929 
senelerinde inşa edilmiş, 30, 31 se
nelerinde tadil edilmiş süratli ve 
top faikiyeti olan kruvazörlerdir. 
Bunlardan London ismindeki kru
valör 9~4 yılında sularımıza gel
miş ve İstanbulda birkaç gün kal
mıc;h. Bu gemilerin süratleri 32 

mildir. 6 adet 20.3 santimetrelik 
ağır bataryasile, 8 adet 10.2 santi
metrelik vasat bataryası vardır. 

Hava hedeflerine karşı 4 adet 4.7 
santimetrelik ve 8 adet 4 santi
metrelik topla ve 6 makineli tü
fekleri mevcuttur. 8 er torpidosu 
ve birer adet de tavvareleri var
dır. 

Hafif Kruvazörler: 

284.965 mt'cmu tonajda 46 adet 
hafif kruvazör vardır. Bunlardan 
maada 22 tane daha inşa edilmek
tedir. Ve bunlar 940 yılında deni
ze indirilmiş olac:aklardır. 

(Devamı 9 uncuda) 
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Vasfi Rızanın Sergide 
.Bana Anlattıkları. e 

D aima uzaktan seyrettiğim 

Vasfi Rıza ile nihayet A
merikanın Berbizon Plaza otdınde 
konuşmıya muvaffak oluy:>rum. 
Tan muhabiri sıfatile gittiğım ran
devuda kendisini beni otelin .ıcabul 
salonunda bekler buluyorum. Elin. 
de üzeri yazı dolu bir kağıdı dik. 
katle tetkik ediyordu. Beni gorı..in
ce kibar bir tavırla yer gösterdik
ten sonra elindeki kağıdı işaret e. 
derek: 

- Tiyatro adresleri, dedi. Bura. 
ya geleli tam 16 gün oluyor, bir Li
çimli tiyatro seyredemedim vesse
lam. Tiyatrodur, diye beni gönder. 
dikleri yerlerde hep revüler gör. 
düm. Revüleri de Almanya ve İn
giltereden daha güzel bir şey de
ğil. Hani henüz yeni bir şey gör
medim desem yalan olmaz. 

Koca Nevyork şehrinin sanat 
sahasında bizim sanatkarları tat. 
minden aciz olduğunu görmek hem 
tuhafıma, hem de hoşuma gidiyor. 
Muhakkak ki, meşhur sanatkar A
merika seyahatinde. ' çok ı::ukutu 

hayale uğramış. 
- Amerika da, Amerikalılar da 

çok acaip vesselam, diyor. Bir ci
hetten bakıyorum, gayet ileri in
sanlar. B8.§ka noktaları ııaı:arı iti. 
bara alınca beş para etmezler. En 
büyük fenni ihtiralar, keşifler hep 
Amerikada doğuyor. Eh, bu a. 
damların hepsi dahi olacak, diyo
rum. Beri yanda kendilerile ilmi 
bir münakaşaya girmiye kalktım 

mı hemen buz kesiliyorlar. Bir 
memleketin entelcktiicl tabakası 

sayılan üniversite talebe ve hoca. 
la~ile temas ettim. Fakat dünya ha. 
diseleri hakkındaki malümatları o 
kadar dar bir hudut içinde ki .. On
lar için mevzuubahis olan yegane 
lisan ingilizce. Fransızca dediniz 
mi duruyorlar. Biz Avrupalılar ise 
en aşağı iki lisan konuşuruz. Üze
rinde fikir yürütebilecekleri ilim, 
fen, sanat, edebiyat ve saire dün. 
yaları hep Amerikada. Okyanusu 
aşıp ta öbür kıtalara ayak attınız 
mı kara cahil kesiliyorlar. Kendi 
kabuklarına sığınıp kalmı~lar. Kül
türü bu kadar geri olan bir mille
tin fen ~ahnsinde nasıl olup ta bu 
kadar ilerlediklerine doğrusu be
nim aklım ermiyor. Şajırdım, kal. 
dım. 

- Seyahatinizden pek memnun 
değil~iniz galiba, diyorum. 

- Yok, diyor, Amerika seyyah. 
ların geleceği yer değil. Evvela pa
saport ve sair belalı muameleler 
Fransa limanında vapura ayak at
tığınız dakikadan itibaren haşlıyor 
ve ilanihaye devam ediyor. Sonra 
pahalı efendim. Benim gezdiğim 
şehirler içinde (Almanya, İnm, 
Fransa, Rusya, İngiltere. ve saire) 
Rusyadan sonra en pahalısı. Bu ne 
hal efendim. 

Elini geriyor. Avucunun içini 
açıyor, sonra öteki elile bu 

birincisine işaret ederek sözüne 
devam ediyor: 

- Şu dolar var ya( eline işaret.. 
te berdevamdır) şu dolar. Parmak
larımın arasından 10 kuruş gibi sıy 
nlıp gidiyor. İnsan değen şeylere 
para harcamaktan çekinmez ama 
şu mübarek Nevyork şehrinde bü
yük binadan başka bir şey görme. 
dim ki .. 

Birdenbire lafı deği~tiriyor. Ga
yet samimi bir tavırla: 

- Bana bak sen şimdi kalkar
sın, Vasfi Rıza Amerikayı beğen
miyor, diye yazarsın. Bu sefer de 
burnu Kaf dağında, sanki nereden 
geliyor ki, harikalar diyarını be. 
ğenmiyecek diyenler olur. Fakat 
ben Amerika hakkında böyle atıp 
tutarken onu sade bizim Türkiye. 
miz değil, fakat Avrupa ve Asya
nın en müterakki milletlerile mu
kayese ediyor ve sadece bir Türk 
değil, fakat bir seyyah sıfatile ko. 
nuşuyorum. Avrupa şehirlerinde 

seyyahlara çok daha iyi muamele 
ediyorlar. Parisin hangi gazinosu. 
na gitseniz hemen sizin dilinizden 
anlıyan bir garson bulurlar. 

----Yazan: 

Sevim Zekeri.ya Sertel 

Pavyonumuzda Valiye Türk 
inciri ikram ediliyor 

Bu vesile ile muhavere artistin 
Nevyorktnki tuhaf tecrubelerin~ in
tikal ediyor. O sözüne devam e
diyor: 

- Geçen gece bir gazinoya git. 
miştik. Dört tane limonata içtik. 
Sonra kızı çağırdım, eline bir do. 
lar verdim ve bunların parası ma
kamında 4 limonata bardağına işa
ret ettim. 

Kız elile "dur!,, işareti yaparak 
uzaklaştı. Paranın üstünü getire. 
cek diye beklerken elinde daha 4 
limonata bardağile ç!kagelmez mi? 

Geçen gün sergiye gidecek. 
tim. Adresi bir kağıda yazdım. Yo
la çıktım. Bira ara . şaşırır gibi ol
dum. Elimdeki tren istasyonunun 
adresini halka göstererek yolu sor. 
ınıya başladım. Kimse böyle bir is. 
tasyon bilmiyor. Hay All:.ıhım çıl
dırmak işten değil. Nihayet mese
le anlaşıldı. Meğer ben şöyle ınüt. 
hiş bir hata yapmışım. İstasyonun 
adı Queens Plaza imiş. Den ise (s) 
harfini unutarak Queen Plaza yaz
mışım. 

- Ey tabii sonda sergiye vardı. 
nız. Orasını nasıl buldunuz? 

- Ah, bak, diyor. Ona diyecek 
yok. Sergi hakikaten mükemmel. 
Ha yalnız şu kadar bir şey var. 
Bu sergi paranın yaptığı güzel. Bir 
de zevkin vücude getirdiği güzel 
vardır. Mübareklerin elinde para 
var, mütehassısı var. malzeme var, 
var babam var. Neye yapmasınlar. 
Yani? Bu sergiyi kurmak için kul. 
lanılan paranın miktarı o kadar 
müthiş bir şey ki, ağzıma sığdıra
mıyorum. 

Sonra beni inandırmak için ola
cak; ağzını bir karış açarak bana 
sözünün doğruluğunu isbat ediyor 
Gülü~üyoruz. . 

- Sergiyi ilk gezdiğim gün, di. 
yor, hemen aklıma bin türlli yok. 
luk içinde ortaya çıkarılan İzmir 
sergisi geldi. Hemen o gece otur
dum. İzmir valisi Behcet Uza şöyle 
bir mektup yazdım: 

"48 Amerika cümhuriyetinin, 62 
dünya milletinin ve bilmem ne ka
dar ticari müessesenin ortaya koy. 
duğu milyonlarla, bilyonlarla ban
knotların mahsulü olan Ncvyork 
dünya sergisini gördük~en sonra 
gayet az bir para ile sizin orada ya
rattığınız esere ve size olan itiba
rım arttı.,, 

Sonra bana dönüyor ve söy. 
lediğinden müftehir bir ta

vırla: 

- Zaten yoktan var etmek biz 
Türklere mahsustur. Şu Nevyork 

sergisindeki pavyonlarımıza bakı
nız . .Mükemmel efendim. Tetkikat 
yaptım. Bu sergide en az tahsisatla 
yapılan Romanya pavyonu. Yine 
ona bile bir buçuk milyona yakın 
para harcamışlar. Bizim biıtçemiz 
bundan bile azdı. Halbuki meyda
na ne iftihar edilecek bir eser çı. 
kardık. Bazı vatandaşların binamı. 

zın boşluğundan şikayet ettiğini 

duydum. Halbuki benim de hoşu
ma giden bu ya ... Efendim biz de 
getirip içeriye pabuçtu, pastırmay
dı, doldurabilirdik. Fakat dünya. 
nın en iyi pabucunu yapan Ameri. 
kalılara getirip te bizim henüz çı
raklık devrimizin mahsulü olan e. 
serleri göstermekte ne mana var. 
Maksat onlara onlarda olmıyanı 
göstermek, takdirlerini kazanmak. 
İşte biz bunu yapmışız. İnce anti
kalar, zarif ipekli halılar, Kütahya 
çinileri. Bütün bunların her biri 
kendi sahnelerinde birer yıldız gi. 
bi pavyonumuzda parlıyorlar. Hal
buki söylenildiği gibi Türkiyede 
her çıkanı iyi kötü içeri tıksaydık 
bu sefer kıymetli şeyler de arada 
kaybolacaktı. 

Kıymetli sanatkarın heyecanlı, 

fakat kibar bir tavırla içinden gele. 
rek pavyonumuzu methetmesi be
ni de sevindiriyor. Memnuniyetle 
dinliyorum. O devam ediyor: 

- Biz Türklerin tuhaf bir ade. 
ti vardır. Kendimize emniyet ede. 
meyiz. Yaptığımız işin iyi olduğu
na kani değilizdir. Körü köriine ten 
kit ederiz. Halbuki bir de ecnebi
lerin sitayişlerini dinlesek. Herkes 
bizim pavyona bnyılıyor. 

En çok bef,enilen Rus pavyonu 
hakkındalCi' fikrini soruyorum: 

- Herşcy'in fazlası fazladır, di. 
yor. Bunlarınki de propaganda i. 
çinde yüzüyor. Hani bana bizim 
gazetelerdeki ilanları hatırlattı. Ya 
zarlar: 

"Baş, mide, barsak. karaciğer, 
romatizma vesaireye, hepsine de
vadır.,, 

Olur mu canım. Bu ya odur. ya 
budur. Ama hepsi birden olamaz 
ki. Şimdi Ruslarınkisi de o kabil
den. 

Vasfi Rıza yarın 1\'orman~ıe 
ile Fransaya hareket edı -

yor. (1) Zaten gelirken otomobilini 
orada bırakmış. Oradan dolaşarak 
İstanbula dönecek. 

- Geri döneceğinize memnun 
musunuz, yoksa daha kalmak ister 
miydiniz? diyorum. 

- Aman çok memnunum, diyor. 
Bu seyahate çıkmak için bütün iş
lerimi yüz üstü bıraktım. Kimisine 
kuzum ben gelinciye kad:ır bekle, 
dedim; kimisine işte bak sen uydur 
dedim. Aman bir an evvel yerime 
varıp işlerimin başına geçeyim. 
Eğer yetişirsem İstanbulda çev
rilecek olan bir filmde rol almam 
ihtimali de var. Ne yaparsınız, di. 
yor, artistlerin tatili olmuyor. 

- Mesleğinizden şikayet niye • 
tinde değilsiniz, tabii diyorum. 

- Yok, katiyyen, diyor. Mesle
ğimi iki sebepten dolayı çok sevi
yorum. 

Evvela hepimizin tanıdığı sah. 
nedeki şakacı Vasfı Rıza konuşu
yor: 

- Zira, diyor, bir çok yerlerde 
hemen beni tanıyıveriyorlar ve iş
lerimi çabucak görüyorlar. Tabii 
koltuklarım kabarıyor. 

Sonra ciddi ve entelektüel Vasfi 
Rıza şöyle söylüyor: 

- Artistliği seviyorum, diyor. 
zira bu giizcl sanatların halkla doğ 
rudan doğruya teması olan yegane 
şubesidir. 

Ayrılırken kendisine hayırlı se
yahatler temenni ediyorum. O da 
bana, şu acaip diyarda daha ~ok 

kalmıya değmez; bir an evvel mem 
lekete dön, tavsiyesinde bulunuyor 
Bu kış ilk temsilinde bulunma.C!ı 

vadediyorum. 

(l) Vasfi Rıza, seyahatini bitirmiş 

şehrimize dönmilstür. 
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Ali Galip Beyin telgrafa kapa
nan gözlerinin nasıl bir değişik
likle açıldığını, renginin nasıl sa
rardığını, dudaklarının nasıl tit
rediğini tarif edemem. Teklifsiz.. 
ce, fakat tel{ışla telgrafı kaparak, 
gözden geçiren Halit Beyin de ı1a
ziyeü onunkinin ayni olup ger. 
çekten gülünçtü. Ben, uzun bir 
zamandanberi canımı sıkan bu i
ki ayak politikacısından hınç çı
karmak için kaşlarımı çattım: 

- Beyefendi, dedim, bir şey 
söylemiyorsunuz. Uç, dört saat 
sonra, Mustafa Kemal Pa§a Sıvas. 
ta bulunacak. Burada niçin otu
ruyorsunuz, düşündüklerinizi yap
sanıza! 

Ali Galip Bey, mnhçup ve muz
tarip, telgrafa bir daha göz attı, 
sonra silkinir gibi oldu, hayretle 
ve dikkatle satırları munyene-.re 
girişti saatine baktı: 

- Geliyor değil, geliyor değil, 
dedi, gelmiş, Sıvasa hemen he
men girmiş. Çünkü telgrafın keşi
de snati üzerinden altı saat geç
miş! 

Ben, bu knydın farkında de
ğildim. Telgrafı alarak tetkik et
tim, Elaziz valisinin keşfinde isa
bet gösterdiğini anladım ve ce-

laştığına hükmettiğim andn oto -
mobilimc bindim, yola çıktım. 

İçimde - garip bir seziş ola
bilir, fakat - hem helecan, hem 
heyecan vardı. Helecan dediğim 
yürek çarpıntısı bütün Anadolu
yu kendi adı etrafında toplamak 
istidadını, kabiliyetini ve kudreti
ni hissettiren Mustafa Kemal Pa
şayı' şanına layık surette karşılı
yamamak endişesinden doğuyor

du. Heyecan dediğim halet ise, 
bana bir başka alem gibi görünen 
o mühim zat ile yüzleşmek üzere 
bulunuşumdan ileri geliyordu. 

Nümune çiftliği, Sıvasa pek ya. 
kındır. Otomobille oraya on, on 
beş dakikada gidilebilir. Fakat bu 
kısa mesafe o gün bana pek uzun 
geldi. Her dakika. bir saat uzun· 
luğu hissettiriyordu ve bu vehmi 
duygu, enikonu bir üzüntü mem
baı oluyordu. 

Nihayet çiftlik göründi.i, bende 
de bir çocuk sevinci yüz gôstcrdi. 
Bu satırlar, ölümümden ve belki 
Mustafa Kemal Paşanın da ebe
diyete intikalinden sonra, neşro

lunacağı için sözlerimin riyakar
lığa hamlolunmıyac~ğını umarak 
yazıyorum: Uzun ve samimi bir 

Gö üş·· ü ken, 
A ıyo du 

işti:> ak devresinin sonuna, hasreti 
çekilen mahbup ve maşukun hu
zuruna varılmış gibi, ruhi ve pek 
tatlı bir sarsıntı geçiriyordum. 
Fakat çiftliğin önüne ulaştığım za. 
man Paşayı, yanındakilerle ?irlik
te otomobillere binmeğe hazır bir 
vaziyette buldum. Halbuki geri
dekilere hazırla\ ınak, araba, at 
bulup istikbale çıkmak fırsatı ve. 
rebilmek için Paşanın - en az bir 
saat - çiftlikte kalması luzımdı. 

Bu sebeple hemen otomobilden 
indim, insan kılığına temessül et
miş (deha} dan başka bir şey ol. 
mıyan Paşayı candan gelen sevgi 
ve saygı ile selamladım: 

- Hoş geldiniz ama, dedim, 
şehre gitmekte acele buyuruyor. 
sunuz. tık kahvemizi burada iç
mek tenezzülünde bulunmaz mı
sınız? 

İğbirarım hissettirmek istiyen 
deha, ne de sert konuşurmuş? ... 
Benim, en halis bir hürmetle ar
zettiğim bu niyaza, Mustafa Ke
mal Paşa, idraki şaşkınlntan bir 
sesle cevap verdi: 

- Hayır, hayır. Kahveye lü
zum yok. Hemen hareket ~dece-
ğiz. (Devamı vnr) 

vap verdim: ı 
- Ben, Paşa)n karşılamıya gi

deceğim. İsterseniz siz, Halit Be. 1 # 
yin temin edeceği kuvvetle ken-

1 disini tevkif ediniz. 
Ali Galip Bey, bir gafletten u- , 

yanıyormuş gibi, basını kaldırdı: l 

T .. tün Tiryak ·ıerine Mü ide 
Reklam Değil, Tecrübe ile Sabit Hakikat ... 

- Onunla lfarpulta karşılaş- 1 
saydık, dediğimi mutlak yapar
dım. Lakin burada mesuliyet si-
ze aittir!. • 

Ciddi söylemiştim, Mustafa Ke
mal Paşayı istikbale çıkaca_lttım. 
Lakin onun Sıvasa geleceğini 
- Erzurumda bir kongre açılaca
ğını bildiğimiz halde - tahmin 
etmediğimizden, yahut hadiseler 
bizi ~aŞ'lrttığından hiç bir hazırl1.
ğımız yoktu. Telgraftaki saat kay
dına göre, şuna buna haber yoL 
lamıya da vakit müsait değildi. 

Bu sebeple, yalnız İbrahim Tali \ 
Beyi davet ettim, telgrafı göster· 
dim. Haberi var olduğunu hisset- \ 
tiren bir tavırla sadece sordu: 

- İstikbale çıkacak mısınız? 
- Tabii. Yalnız vilayet erkanı-

nı, eşrafını Paşanın gelişinden ha
berdar edebilmek ve onları da is
tikbale çıkarmak için, biraz vakit 
kazanmak lazwn. Sizden çok rica 
ederim: Nümune çiftliğine teşrif 
buyurunuz. Mustafa Kemal Pasa 
henüz oraya gelmemişse, kendi. 
sini bekleyiniz, bizler gelinceye 
kadar da çiftlikte istirahat etme
lerini temin ediniz. Şöyle derlice 
topluca istikbale çıkmazsak ayıp 
olur. 

İbrahim Tali Beye Harput v'ili. 
siyle, hürriyet ve itilôf şube rei
siyle yaptığımız münakasaları da 
- yürekte elemleri paylaşmış ol. 
mak için - anlatmaktan geri ka
lamadım. Muhterem Miralay mü
tefekkir, fakat mütebessim bir ta
vırla sözlerimi dinledi, "Eğlence
li bir muhavere!,, Deyip bahsi kes
ti ve veda edip ayrıldı. 

Ben de, Mustafa Kemal Paşa_ 
nın Sıvasa girmek üzere bulundu
ğunu, münasip zevatı toplıyarak, 
istikbale çıkmasını Rasim Beye 
bildirdim. Bir yandan Tokat mu. 
tasamfı ve Y enihan kaymakamı 
ile makine başında konuşarak, 
Paşaııın o merkezlerden ne va
kit ayrıldığını öğrenmek üzere, 
telgraf müdürünü harekete ge~r
miştim. Aldığım cevaplardan a
ziz yolcunun henüz Yenihanla Sı. 
vas arasında bulunup Nümune çift
liğine varmadığını anladım, neşe

yap oldum ve hesaplı davranıp, 

tam znmanında yani müşarünil.ey
hin istirahat noktası olarak kabul 
ettiğimiz Nümune çütliğine yak. 

Kalbi ve ci~erleri tahrip eden Tütünün zehirlerinden kurtulmak 
istiyenler, Dr. Perl'ln SIHHİ AGJZLIGI ile arzu ettikleri miktarda 
sigara içebilirler. Çünkü bu ağı7.lıktnki süzgeçte bulunan kimyevi 
madde NİKOTİN, P1R1D1N ve diğer ZEHİRLERİN % 89 unu tütü
nün lezzetini bozmadan süzer. Fiatı her yerde on süzgeçle birlikte 

150 kuruştur. 

• 
Dev et Denizyolları ş e mesi 

Umum ~ .. dü lü..,ü il"'nları 
Umum müdürlüğümüz münhaldtına doktor alınacağından talip 

olanların aşağıda yazılı vcsaikle Zat İşleri roüdürliığumi.ize müraca
atları lüzumu ilan olunur. 

1 - Nufus hüviyet cüzdan, 
2 - Ahvali sıhhiycsi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaitler ıçin (sin tahdidini aşmamış bulurimak}. 
4 - Mütekaitlerin senedı resmilcri, bonservisleri. "6744,, -----Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - An!mra :ıskeıi \Teteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlannı 

vermiş olmak şartile talebe k&bul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartları hı\iZ olmtısı lfızımdır. 

A - Tu:-kiye Cüınhuriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Yaşı 18 - 21 olmak. 
C - BedPn tesekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz-

mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz,, 
D - Ta,•ır ve hareketi ahl8kı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek .. 
2 - İstelı:lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 

lazımdır. 
A - Ni.ifus cüzdnnı veya musaddak sureti. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

BŞl kağıdı 
ç - Lise mezuniyet ve olgunluk şahndetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah-

düt senedi. 
E - Sar'alı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 

olmadığı hnkkında velilerin noterlikten tasdikli taahhütnamesi "Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malCıl oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa
kültesi askc>ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylfılün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb-
ligat yapılır. (294} (6454} 

I 
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BULMACA 

6 F=:..-=:..:.:...=-:..!:::..!.ı~.:.!_ 

BUGÜNKÜ BUL:\IACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Bir deniz. 
2 - Taharri - Üst deri 
3 - İ~Ukıi - Bir nota. 
4 - Suçunu bağışlamak - Bilgin. 
5 - Şimendifer - Akıl. 

G - Uyumaktnn emir - Bir zamir - De
mlryolu. 

7 -;--- Ressamın yaptığı - Müteallik, men
sup. 

8 - Bir sesli harf - AsgnrL 
9 - Bir isim - Erkek. 

10 - Deniz.de bulunur - Bir harf - Vall-
de. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Tüfeğe takılır - Bir harf. 
2 - Bir istasyon - Bu değil, o değil. 
3 - Ters okunursa ltıliın bulunan bir 

licy olur - Bir ntllld - Emmekten emir. 
4 - Hazır - Birinci. 
5 - Dayanmaktan emir - Meyilli. 
6 - Zcr'eden - Bir zamir - Su. 
7 - Bir harf - Pes değil - Bir renk - Bir 

sesli harf. 
8 - Al6met - Bir nehir. 
9 - Tavlada bulunur - Katlederek. 

10 - Bir nota - Gökte bulunur - Bir 
nota. 

Gazetecilerin 
Dikkat Nazarına 

Basın Birliği İstanbul Mıntakası 
İdare Heyeti Reisliğinden: 

1 
Basın Birliği kanununun ikinci 

. maddesi mucibince, Basın Birliği İs· 

1 

tan bul mıntakasına müracaat için 
konmuş olan bir aylık müddet 31 a.. 
ğustos 939 perşembe günü nkşamı 

1 

bitmektedir. 
Bu müddet içinde müracaat etme

miş olanlar hakkında kanunun cezai 
' hükümleri tatbik edilecektir. 

Birliğe kayıtları mecburi olan ba· 
sın mensuplarının ve bilhassa gazete 
ve mecmua sahiplerinin bir an ev· 
vel mürocaattc bulunmalarını rica e
deriz. , " AGARAN 

SACLARA 

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

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYO(;LU • fSTANBUL 

r 
Dr. HORHORUNI 
Hastalnnnı akş3ma kndnr Sirke

ci Viyana Oteli ynnındnkt onuayene
hııncslnd<' tedavi eder. Telefon: 24131 

29 - 8 - 939 

GRiP NEZLE NEVRALJi 

B A D 
• 

ş 

ve Ağrlları 

TESKiN EDER 1 
Sıhhat Vekaletinin 15 - 4 - 936 tarih ve 4-45 numaralı ruhsatını haizdir 

•ım ........ mil .. miİ 

afıa VekCiletinden: 
Eksiltmeye konulan i~ 

1 - Iğdır ovası ana kemal temdidi inşaatı ve sınai imalatı keşif bedeli 
480.00(} liradır. 

2 - Eksiltme 29-9-930 tarihine rastlayarl cuma günü saat 15 de Nafia 
VekUleti su i~leri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "24,, lira mukabilinde 
şu işleri reisliğinden alabilirler. 

' 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22950 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eks!.ltmenin y1apılacağı günden en az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesiknyı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline katlar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4110) (6717) 

Yüksek Tevettür Şebekesi Yaptırılacak 
lskilip Belediyesinden : 
İskilip elektrik tesisatının makine kısmı alçak ve yüksek tevettür 

şebekesinin 45115 lira 54 kuruş bedel keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zar.f usulile eksiltmeye kon
muştur. 

Elektrik tesisatına ait proje ve eksiltme fenni mukavele şartnamele
ri hulasası keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden 
ihale günü olan 25 Eyllll 939 Pazartesi gününe kadar alınır. İstekli o-

. lanlara posta jle adresine;.gönderilir. Mezkur işin muvakkat teminat ak· 
çesi olan 3383 lira 66 kuruştur. Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri 
a~"lU ,Jttt\.":;,C'ft: 2,'-,ı"Q':l a. n:cD'G'n:t:IUÇll t.CU:llU1.ft;11 cııı"J.;yc't. V~U\.a::u ve uu l~t:' Ut!'Il-

zer veya birkaç iş muvaffakiyetle başardığına dair bonserVisleri ve 939 
yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ibraz ey1emesi. · ~ 

Teklif mektuplannın kanunun tarifleri dairesinde noksansız ve ka
palı olarak 25 EylUI 939 Pazartesi günü saat 13 e kadar Belediye En
cümenine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 Eylul 939 Pazartesi günü İskilip Belediye binasında ve Be
lediye encümeninde saat 14 te yapılacaktır. 

Taliplerin usulü dairesinde ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
ihaleye iştirakleri ilan olunur. "6184,. 

Elektrik Tesisatı 
lskilip Belediyesinden~ 
İskilip kasabasının Nafia Vekaletince tasdikli hidro elektrik tesisa,; 

tının bent, direk, su kulesi, cebri boru, kanal, santral ve transformatör 
binalarının "37760,, lira "80,, kuruş bedeli keşifli kısmı 11 ağustos 939 
tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Tesisata aid proje ve eksiltme, fenni mukavele, şartnameler hulasa
sile keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Beleliyesinden ihale 
günü olan 25 Eylıll 939 pazartesi gününe kadar alınır. 

İstekli olanlara posta ile adresine gönderilir. 
Mezkur işin muvakkat teminat akçesi olan "yüzde yedi buçuk,, ku· 

ruştrm "2832,. lira "6,. kurustur. 
Taliplerin ihaleye iştirak edebilmesi için Yüksek Nafia Vekaletinden 

tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya birkaç iş başardığına 
aid bonservis ile ve 939 yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ib
raz eylemesi. 

Teklif mektublarını kanuni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı 
olarak 25 eylUl 939 pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Belediye 
Encümenine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 eylıll 939 P,azartesi günü İskilip Belediye binasında ve Bele
diye Encümeninde saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin USnlü dairesinde 
2490 sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye iştirak etm~leri ilan 
olunur. "6183,, 

Vefa Lisesi Direktörlüğünden : ' 
1 - Vefa Lisesinin tamiri açı keksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ilk keşif muhammen bedeli tutarı 1326 lira 34 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.9.939 pazartesi günü saat 15 te liseler muhasebe. 

ciliğinde yapılacaktır. 

4 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçesini eksiltmeden evvel liseler 
muhasebeciliğine yatırmaları şarttır. 

5 - Keşi! ve ~artnameyi görmek istiyenler Vefa lisesi direktörlüğü
ne müracaat edebHırler. 

6 - Ilfmat noter ve diğer masraflar müteahhide nittiı 

:~;is ttinb.uf'.~ Beie~iyeSt · ~·~·~~lclr:ı . 
. . . ' ... . . ~ . . ' ,. 

Yalova kaymakamlık konağında yapılacak tamirat 2490 numaralı ka
nunun 43 üncü maddesine göre temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 11-9-939 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 
Keşif bedeli 583 lira 42 kuruş ve ilk teminatı 43 lira 76 kuruştur. Şart
name zabıt ve munmela~ miidürlüğii kaleminde görülebilir. Taliplerin 
buna benzer en az 500 liralık iş yaptıklarına dair Nafia müdiirlüğünden 
afocakları vesika ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. '6792\ 
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• • ve lzmır 
Piyasasında 

(Baştarafı !incide) 

rağmen bugün üzüm fiatlarının 757 

numaralı cinslerinde onar paralı:< 

tenzil kaydedilmiştir. Borsada 1671 

çuval üzüm ve 871 çuval incir satıl. 

rnıştır. 

lzmirdeki ecnebi vapurlar 
Limanımıza üç günden beri ecnebi 

vapuru da gelmemektedir. Şimdikl 

halde limanda bir Polonya, bir tn

giliz ve bir de İsveç vapuru 'Julun

rnaktadır. Bugün Rodostan mutad 

seferini yapması icap eden İtalyan 
postası da gelmemiştir. Llınanı ter

keden bir Alman vapurunun kapta

nının söylediğine göre, Kar:ıdeniz, 

Marmara ve İstanbulda bulunan Al

man vapurlarının emir beklemek ü

zere Bulgaristanın Varna limanına 

gitmeleri bildirilmiştir. Limandaki 

Polonya bandıralı vapura hareketi 

bildirilinceye kadar burada kalması 

emredilmiştir. 

İngiliz gemisi, Liverpol içi.n mal 

yüklemesine rağmen Amirallığın em 

rinde bulunduğundan hareket edip 

etmiyeceği ve nereye gideceği belli 

değildir. 

Rodostan gelen yolcuların söyledi

ğine göre, İtalya hükumeti, İtalyan 
tabaasında bulunan Adalı Türklere a 

dalardan Türkiyeye gelmelerine mü

saade etmemektedir. 

lıtanbul limanında 

Limanımızda bulunan Doyçe Le. 
\'ant kumpanyasının Delos vapuru 
tüccar mallarını boşaltmadan dün 

!lus sahillerine hareket et!l"Jştir. 
liaydarpaşada bulunan Arkadya va. 

l>uru da tüccar mallarını bırako· adan 

-aoğaza gitmek istemiştir. Fa~kat ~ç~n 
~e taahhüt mallan bulundugu ıçın 

'1apur alıkonulmuş ve bu e~yalat'ın 

boşaltılmasına başlanmıştır. Mal yük 

lemekte olan diğer bir vapur dün sa
bah yüklemeyi yarıda bırakarak İtal 

Yaya gitmiştir. 
Arkadya da gittikten sonra lima

nımızda Alman ve İtalyan vapuru 
kalmamış olacaktır. 
Şimdi limanımızda ecnebi bayra. 

ğı taşıyan yalnız, üç Hollanda, iki A. 
tnerika ve bir Yunan şilebi kalmış. 

tır. 

* İngiliz lirası dün de bir miktar 
düşmüştür. Merkez Bankası bir Ster 
line karşılık olarak 563 - 564 kuruş 
tesbit etmiştir. İngiliz lirasının te. 
tnevvücünden dolayı ihracat muame 
leleri tamamen durmuştur. Bilhassa 
Almanya ve İtalyaya dün hiç satış 
kaydedilmemiştir. Üç gün evvf'l İn. 
giltereye yapılan bir parti tifük sa. 
tışı bir iki güne kadar yüklenecek. 
tir. 

Merkez bankası ve şubeleri !urist 
olarak memleketimize gelenlerin bc
taber lerinde getirdikleri ecnebi pa. 
talardan yalnız Sterlin, frank ve do
lar efektiflerini tebdil etmektedir
ler. 

* Ecnebi memleketlerden şehrimize 
gelen mallar da tüccarlarımız tam. 
tından gümrükten çekilmemekte ve 
Yalnız eskiden beyannameleri veril. 
?niş mallar üzerinde muamele yapıl
l'rı.aktadır. Çekilmeyen mallar güm. 
tük depolarında birikmektedir. Bun. 
ların arasında bilhassa lüks e~ya ek
seriyeti teşkil etmektedir. Bu itibar. 
la gümrük işleri hemen hemen tama
?rı.en durmuş gibidir. 

r-··············~··········ı 
ı lsviçre Almanya 
• Hududunda 

Tertibat Aldı 
Bern, 28 (A.A.) - Salı sabahı # 

saat 5 den itibaren hudut muha- ı 

faza k:ıtaları, mevzilerini alını-i 
i ya başlıyacaklardır. Silah altı

na alman efradın miktarı, 80 ilil 
100 bin kişidir. ............................. 
SAFRANBOLU 'nun 

Yeri Değiştiriliyor 
Safranbolu - Belediye Meclisi 

TAN 

Hitler Hala 
İkinci Münih 

Peşinde 
(Baştarafı lincide) 

hunü kurtarmak endişesile bu feda

karlığı yapmaktan çekinmiyerek Mü. 
nih anlaşmasını imzaya razı olmuş
lardı. 

Fakat aradan altı ay geçmeden Çe

koslovakya dünya haritasından si

lindi. İngiliz ve Fransız Başvekilleri 
Münihte aldatıldıklatmı itirafa mec-

fevkalade bir içtima akdetmiş, Saf- bur oldular ve o günden itibaren bir 
ranbolu kasabasının Kıran köy mev-
kiine kaldırılması projesinin tatbi
kine esas olacak bazı k3.rarlar \:er. 
miştir. 

Safranbolu kasabasının yeni mev. 
kiine nakli için lazım gelen işleri 
yapmak üzere Belediyeler Bankasın
dan 50 bin lira borç alınacaktır. 

Belediye Meclisinin bu kararı, 

bazı kimseler tarafından iyi karşı

lanmamış ve karar aleyhine mazba
talar tanzimi için teşebbüsler vaki 
olmuştur. Müddeiumumilik, bu şe. 
kilde menfi propaganda yapanlar 
hakkında takibata başlamıştır. 

Boyah ve Çekmecede 
Sünnet Düğünleri 

daha ikinci bir Münih konferansına 

düşmemek için ellerinden geleni yap. 

tılar. 

Ş imdi Hitler, demokrasileri yi
ne ayni tuzağa düşürmiye, 

davasının Danzig ve Koridora inhi-

sar ettiğini, İngiltere ve Fransanın 

böyle ufak bir dava için kan dökme. 

!erinin doğru olmıyacağını .söyliye. 

rek onları yeni bir Münih konferan

sına kandırmıya çalışmaktadır. 

Fakat Daladier bu teklife cevabını 

vermiştir. Polonyayı yalnız bıraka-

mıyacaklarını tasrih etmiş, ve Fran

sanın kuvvete boyun eğıniyeceğini 

söylemiştir. 

Bundan bir kaç gün evvel de 
Chamberlain'in bir mesajına Bitler: 

"Almanya İngilterenin kararına rağ. 

men hayati menfaatlerini feda ede-

mez,, cevabını verince, İngiliz Baş

vekili şu mukabelede bulunmuştu: 

Çatalca (TAN) - Boyalı nahiyesi 
Kız1lay kolu, 26 ağustos günü için 
bir sünnet düğünü hazırlamaktadır. 
Şimdiye kadar yazılan 125 fakir ço
cukla o güne kadar istiyecek olanlar, 
Cümhuriyet meydanında sünnet edi
lecek, İstanbuldan cazband ve hok
kabaz da getirtilecektir. Bu hayırlı 
işe yardım eden terkos su idaresi di

"Bütün gayretlere rağmen, başkarektörile erkanına, Kızılay namına 
ları kuvvet kullanmakta ısrar eder. teşekkür edilmektedir. , 

Büyükçekmece Çocuk Esirgeme !erse, demokrasiler buna sonuna ka
kolu da, kasabalarında bulunan Da- dar mukavemete hazırdır ve karar 
rüşşafaka talebesile kendi fakir yav- vermiştir." 
rularını bu ay nihayetinde sünnet Ve ilave etmişti: 
ettirecek, İstanbuldan hokkabaz, saz "Bu basit ingilizceyi anlamıyan 
ve cazband getirtecektir. varsa onlara almanca tercümesini de 

Kızılcahamam Çocuk" naklediyoruz.,, Ve filhakika radyo ve 

lslahhanesinde matbuat bu kararı almanca olarak da 
Kızılcahamam (TAN) - Çocuk ıs-

lahhanesi ittihaz olunan yeni hapis
hanenin etrafı tel örgülerle çevril
mekte, yine hapishane etrafında ve 
hususile ön tarafında, bahçe ve fi
danlık yapılmak üzere tesviyei türa
biyeye başlanılmış bulunmaktadır. 

Mevcut 110 çocuktan biri müdde
tini bitirdiğinden tahliye olunmuş
tur. Çocuklar hergün muayyen saat. 
te, yanıbaşlarındaki ilkmektebe gö
türülmekte ve orada kendilerine • dersler verilmektedir. 

Yeşilköyde Bir Yangın 
Yeşilköyde Orhangazi caddesinde 

dün gece, gece yarısından sonra yan
gın çıkmış, iki katlı bir ev ve bir 
kulübe tamamen yanmış, bir evin 
çatısı yandıktan sonra, yangın tama-
men söndürülmüştür. · 

neşretmi§lcrdi. 

Tahmin edilir ki, Hitler, İngiltere- • 

ye de Fransız Başvekiline yaptığı 

teklifi yapmıştır ve İngiltere de, yu. 

kardaki cevabı tekrar etmiştir. 

Yalnız İngiliz kabinesinin Hitlere 

vereceği cevabı tesbit için iki gün 

müzakere ettiği nazarı dikkate alı

nırsa, her halde bu cevabın müzake

relere yol açan bazı açık kapılar bı
rakması ihtimali çoktur. Ve belki de 
İngiltere vuku bulacak bir harbin 
bütün mesuliyetini Hitlere yükleye. 
cek bir cevap vermiştir. Her iki tak
dirde de Hitler harp kararı vermekte 
tereddüt edecektir. 

Fakat muhakkak olan şudur ki, 
ikinci bir Münib konferansı artık 

mümkün olmamak lazımdır. 

l(arasu Elektriğe Kavuşuyor J 

~•••••••••••••••••••••...... Karasu SfN:Jrcularından bir grup.. \ 
Bir boğuşma koptuğu za- f "Karasu,. dan yazılıyor: - sında iyi derece alacak vaziyete ge-

man, ayakları toprağa bağ- Kocaeli vilayetinin yeni kaza mer- !inmiştir. 
it kalarak göhe al)uçlarını kezlerinden biri olan Karasu Kara- Belediye reisi Şükrü Sakanın şah-

si gayretile son zamanlarda meyğa. armaktan başka bir şey ya- deniz sahilinde, Sakarya nehrinin k 
:ı- , na getirilen büyük değirmen, ·aza-
pamıyan milletlerin kor- denize döküldüğü noktaya hakim te. nın bir ihtiyacını karşıladığı gibi, 

kunç ve acıklı akıbeti, hava- pecikler üzerine kurulmuş, s•ıyu ve yakında genişletilecek tesisatı saye-
da da yenilmemek davasını havası temiz, güzel bir yerdir. Bir sinde buradan alınacak kudretle 

ana meselelerin en başına çok kazalara nazaran eks\kleri de Karasu elektrikle de aydınlatılacak. 
geçirmiştir. Bunun için en azdır. tır. 
şerefli günümüzde, gökleri- Zonguldak kömür madenlerinin Yeni kaymakam Adil Ciğeroğlu-
ll'lİzin korunmasını düşün- direk ihtiyacından bir kısmını temin nun himayesile gençlik hareketleri 

k ill · d · anlara maliktir Son artmıştır. Futbol, voleybol, atletizm mek vazifesi, Tür m etı· e en genış orrn · 
nin biricik zevki olmalıdır. seneler içinde fındıkcılığa ehemmi- ve avcılıkta semereli çalışmalar gö-

~ • • • ... • •, • • • .,.. •• • • • • • • • • vet verilmiş ve komşu kazalar ara~ rülmektcdir. 
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isis Wallace'in sesinde bir 
öfke hali vardı. Favel, Mi. 

sis Wallace'e aldırış etmeden, o. 
nun mafevki ile konuşmağa kal. 
kışmasının koca karıyı kızdırmış 

olduğunu tahmin etti. İçinden "iş 
böyleyse yaşlı kadının gönlünü e. 
derim,, diye düşündü. Misis Wal
lace'e: 

"-Evet olur, sizde yemek yerim 
fakat yüzbaşı Shore'i de muhak
kak davet ediniz. Yahut yemeğe 

gelemezse, ya yemekten evvel ve 
yahut sonra gelsin. Kendisinden 
bir şey soracağım. Kendisinden 
soracağım şeyin cevabını almayın. 

ca hiç bir hareket ve teşebbüste 

bulunamıyacağım.,, 

"- Soracağınız şeyi bana sora. 
maz mısınız? .. 

Favel pek kati ve keskin bir ses
le: 

" - Soracağım şeye siz cevap 
veremezsiniz,, dedi. 

"- Pek ala öyleyse, senin iste. 
<!iğini ya~mağa elimden geldiği ka 
dar uğraşayım bari. Saat biri çey
rek geçe burada bulununuz. Eğer 
Percy yemeğe kalamıyacak olursa 
onu yemekten evvel görmüş olur. 
sun uz.,, 

Favel, Ebury sokağına vardr. 
Percy onu orada bekliyordu. Za

vallı Percy Klotz'un o dik ve dinı; 
duruşuna kıyas, amade zayıf ve 
ince bir adamdı. Her halde bir se. 
ne kadar kıtasına dönmesi ve b:ir 
tebdilhava yapması Iazımdı. Percy 
Shore onu görünce: 

"- Oooo! Tebrik ederim. De. 
mek ki işi becerdiniz!" Dedi ve e. 
lini uzattı. 

Favel: 
"-Pazar günü Parise uçuyoruz. 

Yarışı seyredeceğiz. Lutet]a ate. 
linde bir gece kalacağız. Pazartesi 
sabahleyin ilk uçakla Londraya dö 
neceğiz.,, Dedi. 

Percy başını salladı: 
"- Siz döneceksiniz ama o dön. 

mez,, dedi. 

"- Demek ki benden istediğiniz 
yalnız onu Fransaya götürmekti!'. 
Ha?,, 
"- Şimdi planımız söylediğiniz 

gibidir. Belki de planımızı değiş. 
tirmek mecburiyetinde kalırız. O 
takdirde siz de Fransada kahrsı-
nız.,, 

Favel, M 15 şubesine mensup z3. 
bitin yüzüne baktı. Çocuk gibi ma
sum ve tatlı bir hali vardı. Ona 
sormak istediği suali ne şekilde 

soracağını bir türlü tayin edemi. 
yordu. Aklını kurcalayan şüpheyi 
olduğu gibi sormakla içindeki ~ır. 
rı ifşa etmiş olacaktı. Bittabi o za. 
man, Percy onu teskin edici bir 
cevap verecekti. Fakat cevabı ha. 
kikatı ifade etmiyecek, yalnız kı. 
zın vicdanını yatıştırmak için söy. 
lenmiş olacaktı. Böyle bir cevıJbın 
ise verilmiş veya verilmemiş oJma
sı hep birdi. Favel: 

"- Zannetmem ki Klotz Fran. 
sada çok kalsın,, dedi. Ve sonra da
ha yavaş bir sesle: 

" - Fransada espiyonaja karşı 
ölüm cezasının mevcut olduğunu 

biliyor,, diye ilave etti. 
Percy: 
"- Bilmez olur mu elbette bi

lir.,, diye cevap verdi. 
"- İşte ondan dolayı hayatım 

tehlikeye koyacak bir halden çeki. 
nir.,, 
"- Bunda sen çok yanılıyorsun. 

Klotz tehlikeyi hesaba hiç katmaz. 
O ancak elde edeceği malumatın 
ehemmiyetli olup olmamasına ba.. 
kar. Eğer malllmat hayatını t~hli
keye koymağa değecek kadar e
hemmiyetli ise, o zaman canını 

göz kırpmadan muhtaranın içine 
atar.,, 

Favel asıl bundan sonra sorat'a. 
ğı suale çok ehemmiyet veriyordu . 
Gözlerini Percey'nin gözlerine dik 
ti. 

"- Klotz Fransız kanununda 
mevcut ölüm hükmünün kendisi 
hakkında tatbik edilemiyeceği ka. 

naatirırl orl!!'.;; 
"- Kendisi hakkında tatbik c

cülemiyeceğini mi dedi. Bunu FÖy 

!emekle ne demek istiyordu?,, 
"- Laf arasında, yeni Fransrz 

kanunu hakkında umumi bir mü. 

talea dermeyan ederken ağzmd1n 
bu sözleri de kaçırıverdi. Fram:Tz. 
ların bu maddeyi, bir orduda filen 

hizmet görmekte olan bir zabite 
tatbik edemiyeceklerini, çünkı..i o 
hükumetin Fransaya ilanı harp 
etmesinden korkacaklarını söyledi. • 
Ölüm hükmü daha ziyade ihanet 
eden Fransızlara ait olduğunu ila. 
ve etti. 

Bu sözler söylenip öe C'evaplar 
alrnıp verilirken Shore de Fave1'e 
dikkatle bakıyordu. Çünkü ona 
Misis Wallace, yeni ajanın telefon 

•><><><><><><><><;<><><><• 

etmiş olduğunu, ve kendisile görüş 
mediği takdirde ajanlıktan istifa 
ctmeğe kalkıştığını söylemişti. 

Shore de kendisine sorulacak ve 
istifaya sebep olacak ehemmiyette 
olan sualin ne olduğu hakkında u. 
zun uzadıya düşünmüş ve epeyc.-. 
zihin yormuştu. Favel, Espiyonlar 
aleyhinde tatbik edilen idam ka. 

. rarı hakkında sual sorarken İ\in. 

deki" heyecanı ve merakı gizl:ye
memişti. Keskin bakışlı M 15 ~abi
ti, o merak ve heyecandan herşeyı 
çakmıştı. Vaktile Favel'in K'mtres 
piyinaj yapmağı istemediğini. c;irn 
kü espiyonları kurşuna diz<lir~m is 

olacağını söylediğini hafırlaclı Slıo 

re içinden, "Şimdi vazifem kızı tcs 
kin etmektir,, dedi. 

(Devamı var) 

lngiliz Donanması 
(Başı 7 incide) 

Elde mevcut olan hafif kruva
zörlerin bir kısmı 918 de, bir kısmı 
919 da, bir kısmı 932, 933, 934, 
935, 936, 938 de inşa edilmiştir. 

Bu gemiler 8 er bin ve 9 ar bin 
tonluktur. 

15.2 ve 10.2 santimetrelik top- · 
larla 4. 7 lik, 4 lük hava dafi top
laiı taşırlar. 8 er adet torpidola
rı ve bir kısmında tayyare vardır. 

Destroyerler: 
1 

29.920 mecmu tonajda 16 adet-
tir. Bu gemiler 937 senesinde kıza
ğa konmuş ve 938 de denize indi
rilmiş en son sistem gemilerdir. 
Bunlardan Cossacu, Maore, Nubi
an, Zulu ismindekiler geçen ay 
limanımızı ziyaret eden gemil"er
dir. Bu gemiler 1870 tonluk 36.5 
mil sürattedirler. 8 adet 10.2 san
timetre, 50 çap tulünde toplarla, 
4 adet 4 santimetrelik tayyare da
fii topu ve 8 adet makineli tüfeği 
vardır. 4 torpido taşırlar. 

Lider Destroyer: 

199.894 mecmu tonajda 159 li· 
der destroyer vardır. Bunların bir 
kısmı 932 de ve bir kısmı 936 ve 
937 de inşa edilmiştir. 1200-1500 
tonluktur ve süratleri 36.5 mildir. 
5 adet 12 santimetrelik 50 çap tu~ 
lünde toplarla 8 makineli tüfek ve 
8 torpidoları vardır. Bunların bir 
kısmı 37 senesinde limanımızı zi
yaret etmişlerdi. 

Denizaltı Gemileri: 

Halen İngiltere donanmasının 

50.424 mecmu tonajda 51 denizaltı 
gemisi vardır. Bunlardan başka 

12 adet de inşa edilmektedir. Bu 
denizaltıların 3 tanesi 1800 ton
luk, 15 tanesi 1400 tonluk. 3 tane
si 1300 1'>nluk. 3 tanesi 760 ton
luk. 3 tanesi 560 tonluk ve di
ğerlerinin bir kısmı 600 ve bir 
kısmı 400 er tonluktur. Her biri 
10.2 santimetrelik topu ve 2 şer 
makineli tüfek ve torpido silahı ile 
techiz edilmiştir. 

Bunlardan başka 29 620 mecmu 
tonajda 800 er tonluk 39 mayın ta
rayıcı gemiler, bircok avcı botlan, 
torpidobotlar, hücum botları. mu
avin ~emileri. balıkçı gemileri, 
denizaltı muakkipleri, gambotlar 
mevcuttur ve elan da te:ıgahların
rla muhtelif sınıf gemiler inşa edil
mektedir. 

Yazımın basından tasnif ve izah 
ettiğim İngiltere deniz kuvvetleri 
birc:uk yeni ve son sistem silahlar
la takviye edilmektedir ve 940 se
nesinde kadrosu tamam olacaktır. 

İngilterenin bu kuvvetine Fransız 
donanmasını da ilave edecek olur

sak demokrasiler cephesinin deniz 
kuvvetleri çok kabarık bir yekfın 

ve hayli bir kuvvet olu; ki bunun 
karş~smda totaliter devletlerin 

denizde bir zafer beklemesi bir 
budalalık teşkil eder. Yalnız Ak-

denizde Fransız ve İngiliz donnn
malan Almanyanın yardımcısı İ-

t alyaya nefes aldırm1yacak kadar 
kafidir İtalyanın l'!iivcndii!i deniz

altı kuvveti de çok muhtemeldir 
ki bir iş göremiyecektir ... 
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ayyare le 
e Döndü 

(Bası 1 incide) 
Assotiation Press tarafından bildi

riliyor: Resmi mahafilin sıkı ketumi
yeti karsısında vaziyeti muhakeme 
etmek bir hayli güç olduğu için İn
gilterenin Almanyaya verdiği cevap
ta Lehistan ile dogrudan doğruya 

müzakereye mi, yoksa Almanyanın 

ileri sürdüğü btitun meseleleri tetk~k 
edecek bir beynelmilel konferans mı 
tekili ettiği belli değildir. 

Bu kadar ciddi bir anda asil ruh- koridorla ayrılmış ve büyük bir şeh
lara malık hiçbır fert tasavvur ede- riniz, Marsiyla diyelim, Fransa le
mem ki, tahripkar bir harbe Alman- hinde rey vermekten menedilmiş ol
ya ile Polonya arasında muslihane saydı ve bu topraklarda oturan 1"ran
bir tarzı hal için son bir teşebbüs ya- sızlar dövülmüş, öldüriilmüş olsaydı, 
pılmaksızın tevessül edebileceğini ka siz, bir Fransız sıfntile nasıl hare
bul eylesin. ket ederdiniz? B. Daladier siz bir 

S zin sulh azminiz, Almanyanın şe- Fransızsınız ve nasıl hareket ederdi
refine nakize vermeksizin böyle bir niz. pek ala biliyorum. 
tesviye tarzına kuvvetli kararile hat- Ben de bir Almanım, B. Daladier, 
tı hareket edebilir. ve benim şerefimden ve ayni suretle 

Bununla beraber İngiliz cevabının 
Danzig ve .Koridor meselelerinden 
daha çok geniş ve daha çok şiimullü 
meseleler olduğu muhakkak sayıla
bilir. 

Evcning N eus gazetesinin siyasi 
muharririne göre İngiltere, Alman
yayı kendisile doğrudan doğruya mü 
zakereye davet etmiştir. 

Polonyaya verilen sözle ve dost- hareket etmek yolundaki vazife his
lukla bağlı olmakla beraber Fransız simden şüphe etmeyiniz. Eğer siz de 
ve Alman milletleri arasında da iyi bizim şimdi olduğumuz gibi öyle bir 
bir ahenk arzu eden Fransa hüku- feiakete maruz bulunsa idiniz, Al -
metinin reisi sıfatile ben, bu teşeb- manyanın hiç şüphesiz Fransayı iki
büsü iyi bir neticeye vardırmak için ye ayıran koridorun muhafazasında, 
bir insanın yapabileceği her şeyi ya,P- gasbolunan yerlerin Fransaya dön • 
mıya hazırım. memesinde, Marsilyanın F:ııansaya il-

Sir Henderson, bu akşam Berlinde 
Başvekfılet dairesine gittiği zaman 
askeri merasim ile karşılanmış, ve 
Her Hitlerin yaveri kendisini Führe
rin yazıhanesine götürmüştür. İngi
liz cevabı Fon RibbentrÖpun ve Sir 
Nevil Hendersonun huzurile Her Hit
ler tarafından tetkik olunmaktadır. 

Siz de benim gibi son harpte as- bnk olunmamasında ısrar etmesini an 
kerdiniz, beşeriyet vicdanının harp .lıyabilir miydiniz? Her halde B. Da
tahribatından, harp nasıl biterse bit- ladier, Almanyanın böyle bir şey ı
sin, nasıl tüyler ürpertici bir hatıra çin size karşı harp edebileceğini ben 
taşıdığını siz de benim gibi bilirsiniz. tasavvur edemem. Çünkü ben ve biz 
Alman milletinin sulh yolunda ve hepimiz Alsas ve Lorenden daha faz
müşterek medeniyet eserindeki vazi- la kan dökülmemesi için vazgeçtik. 
fesinin ifasında o milletin rehberi sı- Şimdi tahammül edilmez bir haksız
fatile hakkınızdaki kanaatim beni lığı idame için mi kan dökeceğiz? 

Fransa da 
sizden bu teklifime cevap vermenizi Mektubunuzda yazdıklarınızı B. 
ricaya sevkctmektedir. Daladicr, tıpkı sizin gibi hissediyo -

Paris, 28 (Hususi) - M. Daladier 
Her Hitlere gönderdiği mesaja aldığı 
cevabı neşrederek Hitlerin Lehistan 
He Koridorun iadesini istecl!ğiııi bi1-
dirmiştir. 

Her Hitler geçen cuma günü Fran
sız sefirini kabul etmiş, sefirin Fran
sız hükumetine verdiği rapor üzerine 
Daladier cumartesi günü Her Hitlere 
bir mesaj göndererek Almanya ile 
Po1onyanın arasındaki meselelerin 
sulh ve müzakere yoluyla hallini is
temiş, Her Hitler de verdi~ti cevapta 
Daniig ile Koridorun Almanyaya ia
desini istediğini bildirmiştir. 

Eğer, bundan ylrmi beş sene ev- rum ve bizim bir çok sahalarda ko
vel olduğu gibi, Fransa ve Alman ka- layca anlaşa bilmemiz mümkündür. 
nı dı\ha uzun ve daha öldürücü bir Fakat sizden istirham ederim. Şunu 
harpte akacak olursa iki millet te anlayınız ki, şerefli bir millet için he
zafere iman ederek çarpışacaktır. An- men hemen iki milyon bir vatandaş. 
cak bu çarpışmadan hakikaten mu- tan vazgeçmek onların fena muame
zaffer olarak cıkacak şey harabi ve lelere maruz kaldığını görmek im
barbarlık olacaktır." kansızdır. Bunun içindir ki, açık bir 

Hitlerin Cevabı 

Bay Hitlerin 27 ağustos tarihli ce. 
vabı şudur: 

"B. Başvekil, 
İzhar ettiğiniz şüpheleri anlıyorum 

Ben de, milletlerin mukadderatına 

hakim olanlara terettüp eden yüksek 
mesuliyeti asla unutmadım. Ben de 

Daladier'in Mektubu bir eski muhnrip sıfatile sizin gibi 
__har.bin...fccny .ilni ..bilirim. 

Da1aclıer nın 26 ağustos 93V fa:rffiJI İşte bu duygular ve bu bilgiler ile-
mektubu şudur: dir ki, iki milletimiz arasında mev-

"B. Chancelier, cut biıtim ihtilaf mevzularını berta-
Fransanın Berlindeki büyü~ elçi- raf etmiye samimiyetle çalışırım. 

liği şahsi tebligatınızdnn beni ha- Bir giın S:ır havzasının Almnnyaya 
berdar etti. İki hükumet reisinin en avdetinin bunun şartı olduğunu sa
ağır mesuliyetinden yani sulh ve mimiyetle Fransız milletine temin 
işten başka bir şey istemiyen iki bü- evlemiştim. Fransayı alakadar eden 
yük milletin kan dökmesi mesuliye- dlğer bütiin emellerimizden feragat 
tinden bahsettiğiniz şu anda sulhün etmekte olduğumuzu derhal ve res
rnukadde~~tının sizin eliniz~e bulun- men teyit eyledim. Alman milleti 
duğunu soylemek gerek sıze karşı, hattı hareketimi tasvip eyledi. 
gerek iki milletimize karşı vazifem-

Almanyada son ikametiniz esnasın-
ciir. da bizzat müşahade etmiş olacağınız 

Ne benim Almanyaya olan hisle. üzere kendi şuurunu müdrik olarak 
rimden, ne de Fransanın sizin mille- eski kahraman muarızına karşı hiç 
tiniz hakkındaki sulhi hislerinden bir kin beslememektedir. Bilakis, 
şüphe edemezsiniz. İki millet:miz a- garp hudutlarımızda sükunun tees
rasında yalnız sulh deiU, bizzat ken- süsiı, her halde Alman milleti tara
di menfaatimizin Avrupanın ve bü. fındnn mütezayit bir sempati uyan
tün cihanın menfaati iktizası olarak dırdı ve bu sempati bir çok defolar 
halisane teşriki mesaiyi kuvvetlen- tezahur ettı. 
dirmek için benden fazlasını yapacak Garpta milyarlara mal olan ve ba
hir Fransız daha olamazdı. Benim ıa da olmakta bulunan büyük istih
Alman milletinde göri.ip 'teslim etti- kamların inşnsı Almanyanın hudut

ğim şeref ve namus mefhumundan .Iarını kati olarak kabul ve tesbit et
daha azını Fransadan beklemiyors~- tiğini de isbat eyler. Alman milleti 
nız, Fransanın eminim ki, mesela bu suretle vaktile çok eski Alman im
Polonya gibi Almanya ile sulh içinde paratorluğuna ait bulunan, sonrala
yaşamak istiyen diğer devletlere kar- n pek çok kan dökülerek tekrar alı
şı girişmiş olduğu taahhi.ı,tleri sadı- nan ve nihayet daha çok kan bahası
kane ifa edeceğinden şüphe edemez- na müdafaa olunan iki vilayetinden 
siniz. Bu iki cihet tamamen telif e: vazgeçmistir. Eksclansınız d~ teslim 
dilebilir. Her tarafta ayni sulh azmı edeceği uzere bu ferac_tat sunı ve ta. 
varsa, bütün milletlerin şeref ve hay biyeli b"r hareket değil ve bütün ha
siyete uygun olarak enternasyonal reketimizle teyit ettiğimiz bir karar
buhranın sükünetle hallıne mimi or- dır. 
tada şimdiye kadar hiçbir şey yok- Almanyanın garp hudutlarının bu 
tur. Fransanın hüsnüniyetini kay- suretle knti 0ıarak tesbitini mühil ne 
dederken bunu bütün müttefi~~e~ a-

1 
bir satır yazı ne de tek bir nutuk iş. 

dına da yapıyorum. Hukuk hukum- hat edemezsiniz. 
ranesine sah"p iki hüklımet arasında B. Başvekil, bu ferag1t ve bu hattı 
tasavvur edileceği üzere karşılıklı hareketle iki milletimiz arasında 
serbest uzlaşma yolunu tutm~k ~~- 1914 _ l918 faciasını tekrar edebile
susunda Po!onyanın öteclcn~erı ~os- cek her türlü ihtılaf unsurunu orta
terdiği temayülü de garantı .cderım. ) n kaldırdığımızı zannediyorum. Fa 

Size bütün vicdani kannatımle te- ~at Almanyanın garpteki hayati e
min edebilirim ki, Danzig hakkında a 11 rinden bu feragati Versaillcs 
Almanya ile Polonya ~r~ı;~ndn ıne~- ~~t:sının diğer haksızlıklarını ka
cut ihtiliıfiar arasında adılane ve su- b 1 tt" •. t ında telakki olunma -

k .. b'" 1 b" u e ıgı arz k(ınetle ha\ledilme uzere oy e ır 
1 

d ,, 

sele yoktur. 
1 1 h . b" ma ı ır. usule tabi tutu mıyaca t ıç ır me- .. . .. 

1 
d di 

Hitler sozlerıne şoy e evam e -

Size namusum üzerine yine temin yor: . . . 
d b·1· · kı" Franc;a ile Polonya a- "Şimdi B. Daladıer, sızdcn hır şey e c ı ırım , . 

rasındaki sarih ve samlmi tesani.ittc sormaklığıma müsaade cdıniz: 
milletimin sulh hislerine dokunab:le-I Kahramanca dövüştüğünüz ve 
cek hiçbir şey yoktur. Bu tesanüdiin bahtsız bir n~tice il~ ?iten bi: .harp
Polonyayı da ayni sulh havası içinde ten sonra vllayetlerınızden bır~ v~

kalmnktn asla mani olmamıştır ve tanın diğ~r P?rçasından ccnebı b~r 
•lmamaktadır. devletin ışgalı altında bulunan bır 

hitabede bulunuyorum: Danzig ve 
Koridor Almanyaya ilhak edilmeli
dir." 

"Hitler, garantilerin sayesinde i -
çinde "Makedonya kari., hadiselerin 
vuku bulduğu bir memleketle anlaş
ma imkanının mevcut olmadığını 

kaydett"kten sonra diyor ki: 
"Eğer kader bizim iki milletimizi 

çarpışmıya mecbur ederse, sebeple
r.indc._biı:Jark olacnk.t.ır Ben_o \/'A~i 

yine milletim!e beraber bir adalet1 

sizliğin tamiri için mücadele edece
ğim. Halbuki diğerleri, B. Daladier, 
bu adaletsizliği idame için harp ede
ceklerdir. Bu çok fecidir. Hususile 
ki, bir çok mühim zevat, bizzat kendi 
mHietiniz arasında da vardır. O za
manki tarzı hallin manasızlığı ve u
zun müddet idamesine imkan olma
dığını teslim etmişlerdir. 

Böyle bir ihtiUıfın vahim neticele
rini tamamile müdrikim, fakat öyle 
zannediyorum ki, bu neticelerin en 
vahimini yine Polonya çekecektir. 
Çünkü b\l mesele hakkında harp na
sıl biterse bitsin bugünkü Polonya 
devleti her halde mahvolacaktır. İki 
milletimizin bu yüzden yeni bir kan
lı imha harb:ne atılmaları yalnız si
zin için değil, benim için de elemli 
bir şeydir. Fakat dediğim gibi, Al -
man milleti ve Almanya için taham
mül edilmez bir vaziycf i tashih et
mek için Polonyayı makul bir yola 
sevkctmek üzere müessir olmak !m-
kanını biz göreın!yoruz.'' 

Gazetelere Göre 

İngilterede gazeteler, Franc;a ve 
İngilterenin tam bir katiyetle hare
kete ı;eçecekleri ve hakiki ve devam
lı bir sulh temin etmiyecek olan b"r 
sureti tesviye ile iktifa etmiyecekk
ri noktasında müttefikan ısrar et
mektedirler. 

Fransız matbuatı da Almanya ile 
müzakere meselesıne Daladier ve 
Chamberlain tarafından ittihaz edi
len hareket tarzını tasvip etmekte 
müttefiktirler. 

Petit Parisien şöyle yazıyor: 
"Demek ki, Führer Alman - Leh 

ihtilafının halline çalışmak için Po. 
lonya ile tekrar müzakereye girmek 
istemiyor. Polonya ise bulunacak su
reti tesviyenin kendisine zorla kabul 
ettirilmesine razı olmadığı için Hit
lerin red cevabı, uzlaşma teşebbüs
lerini bir çıkmaza sokmuş ve vazi -
yeti son derece vnhimleştirmiş olu
yor, HiılU parlamakta olan ümit ışığı 
zayıflamıştır. Tam bir inkıtaa yak
laşmaktadır. Bununla beraber Hitle
rin son kararını vermeden evvel İn
gilterenin cevabını bekliyeceği kuv
vetle muhtemel olduğu için ellerin
deki silfıh'ar bırakılmadan müzake
relere bugün de devam edileceği Ü

mit olunmaktadır. Hitlerin mumana
ati sulhü tehlikeye koymuşt;ır. Al-
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arbe Doğru lng · tere Hükiimeti Dün 
(Başı 1 incide) 

Varşova, 28 (Hususi) -Alman ga
ıetelerinden sonra Almanyada en sa
lahiyetli mevkide bulunan zatların 

da Lehistnnda mukim olan Alman-
!arın tiirlii türlü işkencelere ve fena 
muamclerde bulunduklarına dair İ
leri sürülen iddialar dolayısil~ Le
histan hükumeti aslı, faslı olmıyan 

bu iddiaları protesto etmek lüzumu
nu hissetmiş ve bugün protestolarını 
yapmış ve bu iddiaları tekzip etmiş
tir. 

Vaziyetin vahametine rağmen Var 
şovada normal hayat devam etmek
te, geceleyin dahi her taraf pırıl pı
rıl ışıklar içinde goze çarpmaktadır. 
Hükumet bütün ihtiyat tedbirlerini 
almıştır. Bir çok kimseler bir kaç 
haftalık erzak tedarik etmek iste -
mişlerse ele bu vaziyet te piyasa ü
zerinde zerre kadar tesir etmemiştir. 

Yukarı Silezya ile Bohemya ve 
Moravya protektorası hududunda Al
man muhafızları Moravska - Ostra
vadaki Polonya konsolosunu dahn 
sonra konsolos muavinini Polonyaya 
gitmek üzere huduttan geçmekten 
menetmişlerd: r. 

Moravska - Ostrava konsoloshane
si mahalli makamat nezdinde bir te
şebbüste bulunmuştur. Protektora i
le telefon ve telgraf muhabereleri ke
silmiş olduğundan bu protestonun 
verdiği netice hakkında henüz bir 
haber alınamamıştır. 

Alman - Leh hududunda bir Po
lonya hudut muhafaza devriyesi ü
zerine ateş açılmış, devriye muka -
bele etmiştir. Alman askerlerinden 
birinin arkadaşları tarafından taşın
dığı görüldüğünden bu askerin yara
landığı tahmin olunmaktadır. 

* Polonya hiikCimeti nesrettiği bir 
resmi tebliğde Alman matbuatı tara
fından evvelce vukubulan yaları neŞ
riyatın ve uydurma vakaların bu de
fa da Alman zimamdarları fa::-aiın. 

dan söylenen sözlerde yer bulduğu
na işaret ederek bugüne kadar hat
ta rakamlara istinad edilmek sure· 
tile uydurulan veya tahşid kampla. 
rına sevkedilen Almanlara dair ve. 

Fevkalade Tedbirleri 
Tatbik Etmeğe Başladı 

maşı 1 incide) 
vi neşrıyatı kontrol etmek işine mü
teallik teşkilat vücude getirmek ve 
bu teşkilatı işletmek için zaruri olan 
tedbirleri kararname isdarı suretile 
ittihaz eylemek hususunda hiikunıe
te saliıhiyet bahşeden kararname. 

2 - Neşredilecek her nevi matbu
alar. desenler ve yazılarla radyo nr.ış
riyatı ve sinema projeksiyonları ü
zerine sansür koyan ve bunların ih
racını meneden kararname. 

Fransa hükl'ımeti Rçn hududunu 
kamilen kapamıştır. Dün gece yarı
sında son yolcular geçmiş ve ondan 
sonra huduttan bir kimsenin geçme. 
sine imkan kalmamıştır. 

Paris, her ihtimale karşı hazırlan
mış, şehir tayyare taarruzlarına kar
şı her tedbiri almış, şehrin icabında 
zifiri karanlık icinde kalması için 
her şey yapılmıştır. 

* Dündenberi beynelmilel tren pos-
talarının biri de işliyememiştir. Ber
lin - Varşova ekspresi Silezyada kal
mış, Viyana - Strasburg hattı işle
memiş, Biikrcş - Berlin hattı da mu
attal kalmıştır. 

Hollanda ve Be lçikada 

Londra, 28 (Hususi) - Holanda 
hükumeti tam seferberlik ilan etmiş
tir. Bir iki gün içinde 400 bin kadar 
asker silah altına alınmış olacaktır. 
Kraliçe bu akşam mill<.>te hitaben bir 
nutuk söyliyerek halkı uyanık dav
ranmağa davet etqıiştir. 

Brüksel, 28 (A.A.) - Milli Müda
faa Nazırı, dün gece seferberlik pla
nının (B) kısmının tatbikını emret-

duğu tasrih edilmektedir. Bu bapta 
menfaat hissinden çok ari ve tama
mile ideolojik olan İtalyan yardımı 
ile Alman yardımı arasında bir fark 
bulunduğu tebarüz ettirilmektedir. 

Nihayet. iyi malumat almakta o
lan mahafilde. maamafih son derece 
gizli olarak, Alman - Sovyet misakı· 
nın imzası keyfiyetinin İspanyada i
yi bir tesir icra etmemiş o1duğu e
hemmiyetle kaydedilmektedir. 

İtalyada 

Roma. 28 <Hususi) - Endişeli bir 
intizar hüküm siirmC'ktedir. Kral. 
dinlenmek üzere bugiin meçhul bir 
semte hareket etmiştir. Hava taar
ruzlarına karşı teqbir alınması İtalya 
halkına vaziyetin vahametini anlatı
yor. Bununla beraber halk, yine Du
çenin sulhü koruyacak bir çare bula
cağına inanmnğa devam ediyor. U
mumi kanaate göre sulh veya harp, 
tngilterenin vereceği cevaba bağlı
dır. 

Resmi gazete. sivil tayyarelerin 
İtalyadan, Afrikadaki İtalyan arazi
sinden ve E~e denizindeki İtalyaya 
ait adaların i.istünden gccmesini me
neden bir kararname neşretmiştir. 

Bu kararname havai hatlara ait tay
yarelerin normal surette seyrüsefe· 
rini istihdaf etmemektedir. 

* 
Bratislava. 28 (A.A.l - Slovakya 

Başvekili Tisso umumi bir toplantı
da söylediği nutukta Slovakyanm 
her zaman ve her türlii sartlar al
tında Almanyaya sadık kalacaaını 

bildirmiştir. 

Mısır ve lrakta miştir. Belediye reislerine munzam 
bir ihtiyat tedbiri ~larak ittihaz e
dilmi\ olan bu tedhiri afişlerle iliin 
etmeleri emredilmistir. 

Kahire. 28 (Hususi) - Kral Faruk 
tarafından neşrolunan bir irade ile 

bulu- Mısır hükume'tine her tedbiri almak Amerika SF.'firi Holandada 
·ı.-~-ı-ı- ..u;;- ..._ _....___ .. , nan bütiin Ameriknlıl:ırı n-u~_mfoknt

lerine avdet(' davet etmişttr. haberleri tamamile tekzip etmekte. 
Brüksel, 28 (A.A.) - Belga ajansı-

için 1~vlr.aI4da.~AlDhivetler v~rilmis
tır. Bugunden ıtıbaren Mısırtan kö-
mür, petrol, tıbbi mevad vesair eşya 
ihraç cdilmivecektir. 

dir. 

man devlet reisi İngiliz ve Fransız 
sefirlerine - söylediğine göre sesi tit
riyerek _ harbi istemediğine dair te
minat vermiŞ olmasına rağmen har
bi kaçınılmaz bir hale gtirmek is
tiyormuş gibi hareket etmekten geri 
durmuyor. Acaba bu red cevabı ha
kikatte son bir korkutma tecrübesin
den mi ibarettir? Eğer bu tahmin 
doğru ise Bitlerin manevrasının te
siri sıfır olacaktır . ., 

Diğer taraftan Jour, Ech:> de Fa
ris gazetesi de, Almanyanın Londra
ya bir murahhas gönderdiğini, bu 
murahhasın Ribbentrop'un yakın ar
kadaşlarından Schmidt olduğunu an
latmaktadır. Yalnız, henüz k:mse ile 
temasta bulunmamıştır. 

Amerika da 

Vaşington, 28 qfosusi) - Sureti 
umumiyede iyi haber ala1'. bir mem
badan öğrenildiğine göre, Roosevelt, 
sulh lehinde yeni bir teşebbüste bu
lunacaktır. Reislcümhur ayni zaman
da bu teşebbüsünde muvaffak olmak 
için Amerikanın Latin cümhuriyet
lerinden mümkün olduğu kadar çok 
miktarının yardımını temin etmiye 
çalışmaktadır. Bu yeni teşebbüsün 

ne mahiyette olacağı henüz malum 
değildir. 

Hükumet mahfillerinde Sovyetler 
birliğin in Almanya ile imzaladığı pak 
ta rağmen sulh lehinde nüfuzunu 
kullanacağı ümidi muhafaza edilmek 
tedlr. 

Harbiye Müsteşarı Louis Johnson, 
gazetecileri kabul ederek beyanatta 
bulunmuş ve bu arada hükumetin bi
taraflık kanununun feshi lehinde mü 
cadeleye girişeceğini söylemiştir. Mu 
maileyh bütün memleketlerin efkarı 
umumiyesinin kongreyi, siJfıhlara 

ambargo konmasına dair olan mad
denin kaldırılmasını istiyen Roose • 
velt'in çizdiği yolda yürümiye icbar 
edeceğini ilave etmiştir. J ohnson A
merikanın şimdiki kanunu totaliter 
devletlerin lehinde telakki ettiğini. 

"çünkü harp zamanında bu kanunun 
tatbiki Almanyaya Atlnntikte bir fi_ 
lo hediye etmE:kle müsavi,, olduğunu 
beyan etmişitir. 

Johnson Amerikan kuvvetlerinin, 
mutedil bir şekilde seferber edilme-

nın bildirdiğinP. göre, Kral, bugün 

İngiltere ve Fransa büyük elçilerini 

kabul etmiştir. Her iki büyük elçi, 

bir anlaşmazlık ihtimalinde Belçib
nın bitaraflık muhafaza etmesi tak
dirinde, İngiltere ve Fransa ~~ku
metlerinin bu bitaraflığa hürmete 
kati surette azir.nkiır olduklarını 
Krala resmen bild;.rmiştir. Bu dekla
rasyonlar. Belçikanın ôitaraflığına 
diğer herhangi bir devlet tarafından 
da hiirmet edilmesine menuttur. Ak
si takdirde Fransa ve İngiltere, ev
velce vermiş oldukları garanti taah
hütlerine bittabi sadık kalacaklar
dır. 

ispanyanın Vaziyeti 

Madrid, 28 (A.A.) - "Havas ajan-
c;ından,,: • 

Bağdat, 28 (Hususi) - Irak hiikiı
meti, memleket haricinde tı:ıtil vap
makta olan bütün zabitl,.ri ti 0•·r:ı1 
memlekete dönmeğe VE' vnzif e başı
na geçmeğe davet etmiştir. 

* Nevyork. 28 (A.A.) - Saint-Louis 
ismindeki Alman vapuru dün aksam 
boş ol~rak Almanyaya hareket et
miştir. Nevyok ismideki Alman \"a

puru da hareket etmek üzere evrakı
nın tanzimini istemi~tir. Kumpanya 
memurları bu hususta bir şey söyle
mek istememektedirler. 
Diğr cihetten mahalli telsiz telgraf 

istasyonu denizde bulunan elli ka
dar Alman vapuruna gönderilen Al
manca bir mesajı zaptettiğini bildir
mektedir. Mesajda: "Gizli talimata 
tevfikan hareket ediniz" denilmek-

İspanyanın Avrupa buhranı karsı- tedir. 
sındaki vaziyeti hakkında siyasi m·a- =============== 
hafilde general Frankonun beynel- Altı Kol iskambil? 
milel münasebetlerde yeni bir siya-
set, yani İspanyanın yegane gayesi (Başı 3 üncüde) 
olan imar ve ihya işlerine müsait bir h l"I 

1 
d .. d d - ·· 

. . Le ı er e ogru an ogruyn muza-
muhıt ıhdasına medar olacak bir bi- k i" . dd tt"kl · ıı·tı · . . . kere se ım re e ı erı, ı erın 
taraflık sıyasetı takıp etmek arzu- , • s r· . t · 1 ·· ·· o • Fransız ~ e ırı \'ası n ıy c mosyo a-
sunda olduğuna delalet eden ilk nisa-

1 
d" , .. d d"•· t ı 

· •· ··1 ·· ld ğ b · a ıer \ "C gon er ıgı ccvnp nn an a-nenın goru muş o u u eyan edil-
1 

~ 
kted" F"l k" İ l şı ıyor. 

me ır. ı va ı, spanyanın, zabi-ı Şimdi <1 İz hana scırsanıı; ve. 
tanının mezuniyetlerinin ilgası ted- p k .

1
., 

11 
1 k olını . . .. .. - c a a. arp o aca mı, -

bırı mustesna olmak uzere hususi as- ı k ? s ·· ı • D en"ıı • . . . . . - yaca mı. en , onu soy e . es . 
kerı hıçbır tedbır ıttıhaz etmemi~ o- . 

1 
· · 

lan yegane memleket olduğu görül- _ Eğer akıl ve mantık harp mal-
. 

1 

s ıze şu ce,·a n vcrırım : 

müştür. Bundan ba.şka General Fran- zemesindcn sayılırsa, olmıyacaktır. 
konun geçenlerde ırad etmiş olduğu * 
bir nulukta memleketi "delicesine 
maceralara atmak,, niyetinde olma
dığını müteaddit defalar söylemiş ol
dı.ığu tebyin edilmistir. 

İspanyanın iki mihver devletine 

Hllımlı - İki gün e\•vel bu sotunlard.l 
çıknn fnlzln, fnlzlnln, faizi unvanlı bend
dc borç müddeti sekiz sene iken üç sene 
olnrnk dizilmiştir. Tnshlh olunur. 

karşı beslemesi muhtemel olan şük- Murat Dağı Kaphcaları 
ran hislerine ve bu hisler dolayısile lslah Ediliyor 
o iki devlete karın olan taahhütlerine Gediz, (TAN) - Murat dağları-
~elince. iyi malumat almakta olan 1 nın iki bin metreye yükselen sırtlan 
mahafilde Almanyanın İspanyaya 1 üzerindeki tabii sıcak ';{aynaklar, bu 
şarta muallak olarak yardımda bu- sene çok rağbet görmüştür. Orman 
!unmuş ve İspanyanın bu yardımı ve Çam içlerindeki Soğukpınar baş
tcdrici surette zirai ve maden} mah· ları birer ôlem teşkil etmekte. Uşak. 
sulfıt ita etmek suretinde {)demiş ol- Gediz, Eskişehir ve İzmirden gelen

leri için yapılan hazırlıklann seyrin
de olduğunu söylemiştir. Harbiye ne
zareti l O bin Amerikan sınai müeS
sesesindcn yardım göreceğine dair 
teminat almıştır. 

lerin kamp kurmuş oldukirırı görül
mektedir. 
Kaymakamlık ve belediye, hamam 

sahasında yeni pavyonlar ve gazıno 
yaptırtmak, kaplıcaları ıslah etmek 
teşebbüsüne girişmi ·lerdir. 
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arlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : 
16/ 11/ 937 tarih ve 302 numaralı E
zine tapu memurluğu tarafından ye. 

dimde mevcut 3 kıta 6000 liralık ve
sikaların teminat katiye ve muvak-

K BESLEYİCİ U 1 
Vitamin ve lta!öri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, be sler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. 

1 
kate olarak hiçbir makam ile ilişik

leri yoktur. Altı.kadar olanlar varsa 

Ezine kazası Mal müdürlüğüne mu. 

racaat eylemeleri ilan olunur. 

Çocuklarda ishal gibi barsak rahatsızhklarını mucip olmaz. 
KANZUI< PiRiNÇ UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU. · KANZUK MERÇIMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU • 

KANZUK iRMiK UNU • KANZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Adres: Ezineli müteahhit Hacı Sü

leyman oğlu Haşim Gürel 

KAYIP - Tek yük arabasına ait 

1941 numaralı pUıkayı kaybettim. 

Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

l Kadıköy iSkelesinde Arabacı Ferhat 

1 Gündoğdu. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depola riyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

UK BESLEYİCi UNLARI KA 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

KAYIP - Yalovanın Güney oku

lundan 937 senesi aldığım diplomamı 

kaybettim yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. Mehmet 

Akın 

Umumi Depo: iNGILiZ KANZUK Eczanesi, Beyoğlu İstanbul 
İstanbul perakende ıatıf yeri : Bahçekapı Za~an ıtriyat deposu 

.. . ... : ' '-.• ··-, . .. :. ,•· . ı - ' . . . .. .. !.~. 
İzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

.. ; . )~~.-. . . . ' f!. :.: " -.·~.····. ~·- . · ı..J .:.·::.i ·· .. :~-
istanb~I Levafi.m ,., Anl'ir.Jiğind~n·:;v e;;ı~,;·~: .~ " 

. . ·.' ···'1-·· , .' .. _._,. -.~ .·-.•.. i'.:. - . <•;1t1 

· · ~aricf A'sl~ri ·· Kita~ti."_ ~ilan.l~~ri _" :·:- .. _. -
,,· ~-lı '·'"-'" • 

Teslim yeri Miktarı Tuta-rı İlk teminat thnle saati 
ton lira lira 

Babaeski 1040 9360 71 O 15 
Pınarhisar 770 577t 433 lG 

Vizedeki tümen birlikler.inin yukarda yazılı odununa talip çıkmaaı
ğından tekrar 4 - 9 - 939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Vizede tümen satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel Vizede komisyona vermeleri. "266,. '"l676,, 

- .. , ...,. . ,.,. * * ,. it 

523,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi 30 - 8 - 939 tnrşamba günü saat 10 da Diyarbakır levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır . .Muhammen bedeli 18.319 lira ilk 
teminatı 1373 lira 92 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. Taliplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar te
minat ve tek1if mektuplannı kanunun 32 nci maddesine uygun olarak 
Diyarb;ıkırda komisyona teslim etmeleri. "6277,. 

* * Cinsi Miktarı Muhammen tık İhnlc İhale tarihi , .c 
kilo fintı teminat şekli saati 

Kn. Sn. IJira Ku. 

Un 540,000 13 50 5467 50 Knpalı 4-9-939 15 
zarf 

Bulgur 72.0UO 8 50 459 .. " 15,30 
Kuru fasulye 36.000 l5 405 .. ,, 

,16 
Pirinç 9,600 24 50 176 40 Açık " 16,30 

eksiltme 
Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan crzakın ihale tarih 

ve saatleri yukarda gösterilmiştir. Şartnameler garnizon levazım mii. 
dürliiğiinde her ~ün görülebilir. Kapalı zarf münakasasına girecekler 
mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber 
ihale saatinden bir saat evvel Dörtyolda askeri satınnlma komisvonuna 
vermeleri. "262., "6280., 

* * Eskişehirde Askeri bir binanın elde mevcut pliinlar mucibince 
genişletilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 Pazartesi günü saat 15 de An
karnda M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname. pro. 
je ve resimleri 375 kuruşa Ankarada komisvonda alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklcı bir harta evvel hava müsteşarlığı 6 • cı şubesine müracaatla 
vesika almaları lazımdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 • cü maddelerinde 
yazılt vesaikle' birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayven sa. 
atten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (303) {6546) 

r * * Cinsi Miktarı l\luhnınmen bedeli 
kilo Lira 

ilk teminatı 
Lira Kr. 

Akbez için un 165,000 18,150 ~ 13til 25 
Kilis " un 337,000 37,0iO 2780 25 

Yukarda miktarı yazılı iki kalem un kopalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. ihalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 da Islahiyede Tuğay sa
tın almn komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Islahiyede komisyona verilmesi. Eksilt
meye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanuna tevfikan ibraz etmeleri lfı-
zım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları. "319,, "6611,, 

* * Gaziantep garnizonunun ihtiyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem'an 
845 ton arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 445 tonun muham
men bedeli 20.025 lira, ilk teminatı..d618 liradır. 400 tonun muhammen 
bedeli 18,000 lira ve ilk teminatı da 1350 liradır. Münakasa 16 - 9 - 939 
cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülür. İstekliler- münakasa saatinden bir saat evvel icabeden 
vesikalarile knnunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklnrı mektuplarını 

Gaziantepte Askeri Satınalma komisyonuna vermeleri. "337,, "6i70,, 

* * İzmir n1üstahkem mevki hayvanatının 516000 kilo yulaf ihtiyacı ka-
paJı znrfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 13-9-939 çarşamba günü 
saat 16 da İzmir LV. amirliği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutan 27090 lira ilk teminatı 2031 liradır. Şnrtnamesi her gün Ko. 
da görülebilir. f stekliler ticaret od~sında kayıtlı olduklarna dair vesika 
ı:östermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iŞtirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. 
na vermi~ bulunacaklardır. "333,, "6779,, 

* * Yozgat piyade alayının 270 ton ununa talip zuhur etmediğinden ihale 
13.9-939 paznrtesi giinü saat 14 e bırakılmıştır. Taliplerin 2430 lira ilk 
teminatlarile birlikte mekh~plarını belli gün ve saatte en geç bir saat 
evvclir,.c kadar Yozgatta Alay satın alma Ko.na vermeleri "334,, "6782,, 

* * ·-Eksiltmeye konulan 66 kilometrelik kablo teline teklif edilen fiat 
pahalı görüldügünden ikinci pazarlığı 11-9-939 pazartesi günü saat 10 
4la Konyada As. satın alma Ko.da yapılacaktır. Muhammen tutan 6600 a 

: D~~i~ . Lev~~~~. Satınalma Komisyonu ... u.anl~r:.( 
.,, . ı ' ·•• • 

1 - Tahmin edilen bedeli (8600.90) lira olan Gedikli Erbaş okulu 
binası tamir edilmc-k iizere 31 /Ağustos (939 tarihine rastlıyan Perşem
be günü saat 10 da açık eksıltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı ({}45.07) lira olup fenni şartnamesi ve kc
şifnamesi komisyondan her gün parasız alınır. 

3 - İstekli1erin teminat makbuzu veya mektupları ve 2430 sayılı 
kanunda ynzılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza münıcaa1.Jarı. (6176) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: • 
Lisemizin bu seneki ders ücreti üç taksitte alınmak iizere 248 liradır. 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme llônı 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
Uzunköprü • Kuleli Burgaz yolunun O· + 000 - 8 + 412 kilomet

releri arasında -yaptırılacak yol inşaatı 6 _ 9 - 939 Çnrşambn günü saat 
on be~ie ihale edilmek üzere on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. İstekliler inşaata ait resim, 
keşif kağıtları, şartname ve mukavele kağıdı, Edime Nafia Müdürlü. 
ğünden 175 kuruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat akçesi 
2524 lira 97 kuruştur. Eksiltmeye girmek için taliplerin Edirne Valili. 
ğinc mürncaat ederek vesika almaları Iıizımdır. Ayrıca da 939 senesine 
ait Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesaiki ibraz eeeceklerdir. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Edirne Nafıa 
Mudürlüğünde Eksiltme Kornisyomr Başkanlığına tevdi etmeleri şart
tır. Postada gecikecek mektuplardan Komisyon mesuliyet kabul etmez. 
Gazete llan hedell~i mukavele vesair masraflar müteahhide aittir. 

{ (6565) , ............. ____________________ , 
KIZILAY 

HAST ABAK I C I 
HEM$1RE LER 

Okulu Direktörlüğünden : 

• 

Yeni ders yıhna hazırlanılmaktadır. O kul geceli 
ve parasızdır. Okul, gem; bayanların Hastabakıcı 
ve Ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hasta nelerde ve 
umumi sıhhatle alCikadar olan müessesele rde çahş
malarına mahsustur. Tahsil müddet i üç ylldır. Teo· 
rik ve Prat iktir. Dersler hususi Doktor Profesörler 
ve Muallimler tarafından verilir. isteklilerin iyi ah· 
lôkh ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmtş olma· 
ları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla iza hôt için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 

._ caddesinde O kul Direktörlüğüne müracaat ed ilmesi. 4 

lira, ilk teminatı 495 liradır. Şartnamesi Konya, İstanbul, Ankara Lv. 
Amirliklerı satın ulma Ko.larındadır. istekliler okuyabilirler. İsteklile
ri~ gün ve saatinde mezkür satın alma Ko.da haa.ı.r bulunmaları. 

Konya garnizonu 1çin bir adet motopomp pazarlık suretile satın alı
acaktır. Evsafı İstanbul, Akanra. Konya Lv. Amirlikleri satın alma Ko. 
dadır.' İstc-kliler okuyabilirler. Pazarlığı 5 - Eylul - 939 salı günü saat 
14 dedir. İstekliler gün ve saatinde Konyada satın alma Ko.da hazır bu
lunmaları. Bir adet motopompun muhammen fiatı ıaoo liradır. Pazar
lığından sonra takarrür edecek fiat üzerinden jô 15 kati teminat 
alınacaktır. "340 .. "6772 .. 

* * Be]ler çiftine fahmin edilen fiatı · 190 kuruş olan 10.000 çift yemeni 
kapalı zarfln münnkasaya konulmuştur. İhalesi 16 - Eylul - 939 Cumar
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1425 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün M. 1\1. V. Satınalma Ko.dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen ve.saikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankarada M . M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri "3~5 .. 

''6783,, 

* * 0

Behcr adedine tahmin edilen fiatı 850 kuruş olan 27000 adet battani-
ye kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 18 Eyh11 939 
pazartesi günü saat 11 dedir İlk teminatı 12725 liradır. Evsaf ve şart
namesi 11 lira 50 kuruş mukabihnde M. M. V. satınalma Ko.dan alınlf. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalnla Ko.na vermeleri. 

" 330., "6735 .. 

Le~azı~ A~i~liği -. Satma ima Komisyonund~:n: 
.• • '1 \ . ,. ._ , •• ' 

Düzme 

200 13 X 18 Röntgen filimi 
400 18 x 24 " ,, 

. 500 
400 

24 x 30 
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 
i st. Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8235 lira ilk teminatı 617 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalnrilc bera· 
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver

"141,, "6274,, mel eri. 

* * 2500 adet tüylü deri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 31-8-939 
perşembe günü saat 15.30 da Tophanede amirlik satın alma Ko.da ya
pılacaktır. 'fahmin bedeli 5500 lira ilk teminatı 422 ~uçu~ lira~ır. Şart
:ıııame ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanunı vesıkalarıle bera
ber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme
leri. "142" "6275'~ 

* * \ 

İki adet otomatik tartar etüv alınacaktır. Açık eksiltmesi 5.9-939 
salı günü saat 14 de tophanede amirlik satınaJma Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 390 lira ilk teminatı 29 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
kataloğu Ko. da görülür. İsteklilerin kanun? vesik alarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri * * (6459) 

Fen tatbikat okulunda mevcut köhne bir adet Oklant otomobili ile 
bir adet Berliye kamyoneti 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat 14,30 da Top-
hanede, İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Her ikisinin tahmin bedeli 40 lira kati teminatı 6 liradır. 
Otomobiller Maçkada okulda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko-

"157,, "6612,, misyona gelmeleri 

* * 4000 kilo yataklık p:ımuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi G. 9 - 939 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli 1840 lira, kati teminatı 276 liradır. Nümunesi Ko. 
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko.na gelmele-

ri. * * '158 .. "6613 .. 
Yüz bin adet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-9-939 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira ilk teminatı bin sekiz yüz li
n:ıdır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni \·esi
kalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.-
na vermeleri. "154., "6533,, 

* * 2fı00 adet Rugan bel kemerinin açık eksiltmesi 13-9-939 çarşamba gü-
nii saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma komis
yonuda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3900 lira ilk teminatı 292 lira 50 
kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli S3atte komisyona gelmeleri (171) (6773) 

* * 16.00:J adet tire fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksi!tmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 9600 lira, ilk teminatı 
720 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesika1arile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. "176,, "6777,, 

* * 750 ndet manevra kayışının acık eksiltmesi 13-9-939 çarşamba günQ 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1650 lira, ilk teminatı 123 lira 75 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni 
\•esikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "177,, "6778,. 

* * 1 40.000 çift tire çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 15.39 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
almn komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira, ilk teminatı 
600 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vcsikalarile beraber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. • "174,, "6780, 

* * 3000 adet yntak kılıfı ve 2700 adet yastık kılıfı mamul olarak alına-
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14-9-939 perşembe günü saat 15 de Top
hanede 1stnnbul levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 7680 lira, ilk teminatı 576 liradır. Sartname ve 
nümuneleri komisyonda görülür İsteklilerin kanuni vesiknlnrile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. "178., "6781,, 

lstanbul Belediyesinden: 
Daimi Encümenin 23-6.939 tarihli ve 8379 sayılı karanna tevfikan Sö 

mi kokun - Türk nntrasiti - on tona kadar perakende addedilmiş olan 
mikdarının. şehrimizde depo teslimi ton başına satış .fiatının (19,75) lira 
ve on tondan ~ uknnsınm yine depoda teslim ton başına satış fiatının 
(19) lira olarak tesbit rdildiği ilan olunur. "6790 .. 
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müferrih . ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdı r. MiDE ve 
BARSAKLARI ahştırmaz ve yormaz. İN K 1 BAZ, 

HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda,barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarındaemniyetle kullanılabilir. 

I• D E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞlLIKLERINl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK 

işte 

He kolayca mücadele için HAZMIN en müessir müsahhihi olan M~ZON Meyva Tuzu alınız. 

Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz . 
• 

Diş Doktoru Diyor ki: ! 
"İyi bir diş macumuıdn, diş etlerine 

muzır tesirler i olmıynn antiseptik 
1 

bir madde bulunmnlı, asıl d i ~leri te

mizleyici madde, mineleri sıyırmı

yacak şekilde hazırlanmış olmalı, 

i ~inde hamız olmadıktan başka a

ğızdaki hamızları da temizlemek ii. 

zere kale\'İ maddele r ihtiva e tmeli 

ve nihayet koku ve lezzeti nefis ol. 

malıdır.,, 

·.ınpunuw~w 'ıpıv lVVS 

: N30NJS3S3SS30W 

llY>IYS NYWSO 

- Bııka yerd en alıı v erit etti -

OSMAN ŞAKAR 
MOESSESESlNDE : 

T AKS iTLE SATIŞ 
Galata: Bı:ınka\ar cad. No. 47 Voy
-.·odn han zemin kat: Tel : 42769 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 20 

Elektrik idaresi karşısı 
Kadıköy : İskele cad, No. 33 - 2 _______ , 

DUnyanın en me~hur 

HOHNER 

Markalı 

CEP PiLİ 
FENER 

ve AMPULLERiNi em-. 
niyetle tercih ediniz. 

Taklitlerinden sakı· 

nınız. 

RADYOLİN budur! 

Terin ısl attığı elbise kısa bir za. 
manda harap olmıya mahkum
dur. Terkibindeki tuzlu madde. 
lerden dolayı ter bilhassa ku
maşların rengini boyar. 

SUDORONO 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çnmaşırlarınızı 

tere karşı korur. Teri kesmez, 

sadece mecrasını değiştirir. Her 

eczane ve ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

Sabah', öğle ve aliıam h"er yemekten sonra günde 3 defa 

Akordeonlnrı İzmir 

Fuarında Almanya 

paviyonunda 

T Urklye genel aja nı 

JORJ '>r. SU Hl SENSES 

1 tdrar ~o]nn hastalıktan mtıtehııssısı 1 
l'.\<'yoğlu Yıldı1 sineması knrsısı Lek· RADYOLIN KULLANINIZ D. PAPAJORJİU 

Galı:ta YUksekkal

dırım 90 - 92 
1 

'"r an:ırtımon. FaklrlerP n:ıraı:ı,. 

---• "el· 4~!l?' 1 , Nişantaşında: İski Feyzi ye 
Suadiye PICiiı 

yatıh 1 yatısız IŞIK s Si Kız 

Erkek Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S J N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiat ları 75 ila 500 liradır. 1 Memleketimizin en eski hususi 

' i çin h ergün mektebe müracaat 

lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımları vardır. Kavıt 

edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnameai gönderilir. 

- El\ISALLEIU GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan tnlep vu:Cuunda yeni katnloğ gönderilir Tel: 21964 

İNGJ~ nnt1a.ri yı;:.,~j IF..R.K.E7. J\I l:. A!7..A 4ö:ı • _Jt' .. n•~n;;.nn 4r.bım~wu .. ..ıı rl 

~ .. ' . . . . ··-~· ·~~··· lilefon: "44039 

istiklal Lisesi DirektörlQğünden: 
1 = İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe a!ınacağındnn mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler 
3 - Eski talebe eylıllün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

lemelidir. Esk i talebenin eyll.ılün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 

14 - Bütünleme ve engel sınavları eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mciktebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Sehzadcba ı Polis karako lu arkas ı . Telefon : 22531 

' 
• 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikaL•rından gelen 
B ı\ YANLA R 

için son moda ve yüksek fantnzi 
l\IUŞAMBALAR ve MANTO
LAR, Bcyoğ1 unda BAKER ma
ğazalarında teşhir edilmek ve 
gayet müsaid şerait ve ucuz fı
atlarla satılmaktadır. Çe~itler 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı 
şimdiden temin ediniz. 

"'~------liSilllttl!m.........ı 

~-----------------·------------------' 
BİOGENINE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik, gibi mukav-

1 

1 
1 

viyat ile kola, koka, kinkina 9ibi müştehi hülCisaların gayet itinah bir 
surette birleştirilmesin en h s le 9elen bir müstahzardır. 
BiOGENiNE: Gıdası kan olan sivrisineklerin iğ nelerile kanımıza aşıladıkları sıtma parazitlerini 

•• 

· öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap ka idelerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hay

ret bir derecede çoğalırlar. Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvar

lacıkları mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir. 

BİOGENİNE: Kanı temizleyüp çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır. Adele ve sinirleri kuvvetlendirir. İştihayı aça~. ?cr
mcınsızlığı giderir . Sıtma parazitlerini öldürmek suretile şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek tesirli bir ılaçtır. 
Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faidcler temın eder. 

- Sıhhat Veka le t inin R esmi müsaade sini haizdir. Her eczanede bulunur. -
ı--~ K .. U-~....,. . U Ş T · U . Y . . ~ ı ı Bu Akşam: Kadıköyünde 

No. 8. Şubesi: Eıninönii meydanında 14 No. dnki eski yerindedir. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 
1 - Sirketimiz ı Eyllıl 1939 dan 1 Temmuz 1940 tarihine kadar is

tihsal edeceği '!'ürk Antrasitini satısa çıkaracaktır. 
2 - İkt ısat Vekaletinin tesbit ettiği evsaf dahilindeki satış fiatı 

Zonguldak vinç altında F._ O. B. veya Zonguldak istasyonunda Devlet 
Dcmiryollan vagonları içın?"'. F. O. :S· bir ton (15.-) liradır. 

3 - Satışların tc>slimr.tı ıstıhsal nısbetindc ve on aya inkisam et-
tirilerek yapıla<·aktır. .. 

4 - En az (50) ton olm~k uzere mal satın almak isteyenlerin bu hu
susta Şirketin şart.n7mesıne uyg~n bir şekilde Zonguldaktaki Mer
kezine 10.9.039 tarıhıne kadar muracaatlarının vasıl olması Ihzımdır. 
Bu tarihten sonra ~elen talepler nazarı itibara alınmaz. 

5 _ Bu husustnkı şartname: Zonguldakta Şirket merkezinden , is
tanbul'da Gala.ta'da ~erşembe pazarında İş hanındaki Ajanlığından, 
Ankarada Ycnışehir Ölçerler sokak No. 5 deki Ankara Ajanlığınd:ın 
alınabilir . 

...................... __________ , 
Sık Bayanların Nazarı Dikkatine 

Her renkte Anyoraze, Anyo dczen, Emroz, Taypulen, Kuzu. Oğlak 
\'e S. ve 8. A \'l'upanın J 940 kürk modelleri gelmiştir. 

MANTOLAR hazır VC' ısmarlama, uzun vade ve kefaletsiz 
olarak m~ğazamızda satılmaktadır. 

Adrese Dikkat: ARJANTE TiLKi 
Mahmucipaşa, İrfaniye çarşısı No. 5. Tel: 22554 ·-----' ----· SATILIK MOTÖRLER 

Bir aded gayet · · 3- b · · · b' d 20 b · l'k ·• mazot m t .. .1Yı :-ı eygırlık Gazo1en, ır ade eygır ı yenı 
dolayıs'l 0 orlerıle iki çift taş bankolarile değirmen teşkilatı tebdili 
men s ~ e kucuz fiatlarla satılıkt ı r. Taliplerin: İstanbul, Yemiş Değir-

. 
0 a :l9 nıımnrada Yahya, Şükrü Alemdarhır ve seriki fir-

masına müracaatleri. 

tstanbul Telef M .. d .. ı·· -.. d 
1500 . on u ur ugun en: 

til .. adet sıyah müccrrit ve f;OO adet lastik şerit açık eksiltme ~ure-

Yastık, yatak ve yor9anlarını mutlaka kullanın11. 1 

Yazın sıcak havalarda yorgun ba mızın serin ve yumuşak kuştliyü 

İnci 

~ mubayaıı edilecektir. Her kalem için ayrı teklifte de bulunulabilir. 

18_9~hammen bedel (1100) muvakkat teminatı (83) lira olup eksiltmesi . tJ9 
y pazartesi' günu saat 15 de Müdürlük binasındaki Komisyonda 

~aiı ~cagından isteklilHrin muvakkat teminat mnkbuz ve kanuni VCSi

a arıle muayyen gün , e saattP. mürncaatlan. 

MUALL - Şartnameler her gün Levazım Amirliğimizcle göriilebilir. (5849) 
Kıymetli San'atkar Bayan A 

Gazinosund 
yastık ile rahatını temin eder. 

Kuştiiyii yorgan . şilte ve yastık fiatlarınd a miihim t enzilat yapıldı. 
(1) li raya a l ncağınız bir kuşfüyü yastık bu ucuzluğu ispat a kafidir. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştiiyü fab
rikası. SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Yerli 

,_ \fallar Pazarlarında satılır. ' 

Sahibi ve 'eşri);,at Müdürn' Halil Lütfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
NeSTivat T. L . S. Basıldıf!ı yer TAN l\tnthansı 

ve Kemani SADi ve arkadaılarını Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
dinliyeceksiniz. B İkinci mühendislik kursu 4 • 9 • 939 Paznrtesı gunu açılacaktır. 
Ayrıca: Arap Rakkasesi NAAMAT u kursa iştirak etmek üzere Vckruetçe kendilerıne tebliğat yapılan 

tarafından Arapça şarkı ve rakıslar Fen memurlarının: 
1 b ~ 1) Nüfus hüviyet cüzdanı 

DUO Mi Ki tarafından fantazi numara ar ve _can a:ı ' 2) Üç adet 4,5x6 eb'adında Viktorya sistemi fotoğraf 
komikler D Ü O H O L i V UT tarafından eglenceli 1 3) Fen memuru diploma numarası. 
numaralar. .. İle 2 - 9 • 939 Cumartesi günü saat 13 e kadar okul müdürlüğüne 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ muracnailan lüzumu il&n olunu~ (6567) 

• 


