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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Or. Gaaeon diyor ki: 
"Her tacir bu kitapta glSaterdl!il iTf usulleri tatbik etmese ıuretlle 
bir iki ıene gibi kıH bir zaman içinde mU§terllerlnln adedini bir 
mlall arttırablllr. Ben bu kitabımda ıl:ı:e bu sanatı öğretiyorum." 

\., Flatı 50 kuruı. J 

MiSTER CHAMBERLAIN DEDi Ki= HITLER, HENDERSONLA GORUSTU 
lngilizler Ağır Karar lngiltereye Şif ahi Bir 
Verir, Sımsıkı Durur Nota da Gönderiliyor 
Uzlaşma isteniyorsa· 
Hudut Musademeleri 
Nilıaget Bulmalıdır 

Halk Henderson'un 
Yüzünden Mana 

Çıkarmıga Çalışıyor 
• 

Taymis~ Alman Ekalliyetlerinin, Türkiye ile .. 

Yunanistanın Yaptığı Gibi Mübadelesini istiyor 
L<môra, 29 '(Hususi)' - Avam Kamarası bugün toplanmış 

ve Mister Chamberlain'in bir nutkunu dinledikten sonra ge
lecek Salıya ve icap ederse daha önce toplanmak üzere ıatil 
edilmiştir. Meclis son derece kalabalıktı ve herkes son İngi
liz - Alınan notaları hakkında malumat verilmesini bek
liyordu. Fakat Mister Chamberlain son muhabere-

Harp 
lerden bahsederken vaziyetin son 

~ derece nazik olması dolayısile 
Veya Sulh bu mahrem vesikaları neşret

menin sırası gelmediğini söylemiş ve 

D-=ı-nn • ii;Onara 

Müzakerelerine 

Bağlr Bulunuyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

I• ngiliz Başvekilinin me
rakla beklenen Avam 

Kamarasında söyliyeceği nu
tuk, vaziyeti umulduğu kadar 
aydınlatmıya kafi gelmemiştir. 

Çünkü Hitlerle Chamberlain ara
sında cereyan eden gizli müzakere
ler hakkında henüz izahat vermek 
zamanı gelmemiştir. Bu sebeple va
ziyet müphem kalmıştır. Sulh veya 
harp, bu müzakerelerin neticesine 
bağlıdır. 

Yalnız şimdilik muhakkak olan bir 
şey vardır ki, o da Hitlerin müzakere 
yoluna girmiş olması ve bu müzake
re kapısını kendisinin açmış bulun
masıdır, 

Hitlerin İngiliz Başvekı1ine ne tek
lif ettiği h~kında hala kati bir şey 
bilmiyoruz. Fakat İngilterenin vazi
yetinde şüphe ve tereddüde mahal 
bırakmıyan bir sarahat vardır. 

Alman - Sovyet ademi tecavüı 
misakının imzası üzerine İngiliz Ha
riciye Nazın Lord Halifax bir iki gün 
evvel irad ettiği bir nutukta İngil

terenin hangi şartlar altında konuş· 
mağa hazır olduğunu izah ederken 
demiştir ki: 1 

.... • • .. ... .. ll'I' 1..6..- 1-. 

"Geçen perşembe günü s~ledi

ğim gibi başımızın üzerinde bir fe
laket dolaşıyor. Bugün de bu fela
ketin daha az tehlikeli bir mahiyet 
aldığını söyliyemem" dedikten son
ra gazeteleri daha itinalı enşriyat 

yapmıya davet etmiş ve Her Hıtler 
tarafından gönderilen mesajın bir 
fıkrasını aynen neşrettiğini söyliyen 
Daily Express'in bu iddiasını tekzip 
etmiş, daha sonra Almanyanın gön
dermiş olduğu mesajın son derece i
tina ile tetkikini istediğini anlatarak 
İngilterenin Berlin Sefiri Sir Nevil 
Hendersonun bu mesajı getirdiğini 

ve cevabını götürdüğünü söylemiş ve 
beyanatına şu şekilde devam etmiş
tir: 
"- Notaları derhal neşretmekte 

bir fayda görmedik. Yalnız Polonya
ya karşı olan taahhütlerimizi üa ede
ceğimizi bildirdik. 

Hitler son notasında hüklımeti 
kraliyeye İngiltere ile Almanya ara
sında tam ve devamlı bir anlaşma 
yapılması arzusunda bulunduğu hak
kında teminat vermişti. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 1) ............ ~ 
En Son 
Dakika 

Loiıdra, 29 (Hususi)-Her 
Hitlerin son cevabı ile lngil
tere Selirine verdiği şilahi 

izahlar, lngiltere hariciyesin
"Herhangi bir müzakerenin bi- de tetkik olunuyor. 

rinci şartı kuv\•etle dava haJline 
müsaade etmiyectJğimizin bilin
mesidir. Bizim emelimiz biiti.in 
dünyanın istediği sulhü kurmak· 
tır. Biz karşılıklı anlaşmaya ve 
karşılıklı itimada dayanan bey• 
nclmilel bir nizamın kurulmasını 1 
istiyoruz. 

(Sonu Sa. 8, Si.1 6) 

B erlinJ en gelen son haber-
lere göre, yarın çıkacak Berlin 
gazeteleri, ıulhcüyane yazılar 
yazacaktır. Dr>yçe Algemanye 
Zeitung yarınki makalesinde 
lngiltere ile Almanyanın an
laşması lüzumundan bahsede
rek maksadın Avrupada coğ-
ralyai bir budama yapmak de-.. '. Uç Ayllk Maaşla!'.,' ,iil, bütün milletlerin sığacağı 

:·~~jar geniş olan dünyada aul-
Mütekait, dul ve Y. flmlerhl ' 

iiç aylık maaşlarını ı·ll~eği.t 
günlere ait tam list o~dunçü 

sayfanuzdadır. 

'~ ~ağlamlamak olduğunu an
/lıt;ıiacak ve bilhassa lngiltere -

~,., #. 

. • ")\lmanya anlaşması üzerinde 
.. ıarai edecektir. 

lngilterenin müJala şelleri: SolJan: lngllterenin denizasın 
kdvvetleri umumi mületlişi General lronaiJe, lngilteren,in 

mü.dalaa kuvvetleri nazımı Lord Chatlield; lngiltere 
Harbiye Nazır.ı Miater Hor Belişa. 

Bütün Dünya Hazırlanıyor 

Rus-Leh Hududunda~ 
Askeri Tedbirler 
Almanyanın, Felemenk'in Bitaraflığım Garanti 

Etmemesi Hayret Uyandırdı lsviçre de 

Hudutlarını Kapıyor, Askerrer Yemin Ettiler 

Moskova, 29 (Hususi) - Tas Ajansı bugün neşrettiği bir 
tebliğde Sovyet Birliğinin Garp hududu üzerinde askeri ted
birler aldığını bildirmektedir. 

Hitler Son Vaziyeti Mussoliniye Bildirdi. 

Belçika Mutavassıt Rolü Oynamak istiyor • • 
Berlin, 29 (Husus!) - Bu akşam saat 7,15 te Her Hitler 

Başvekalet dairesinde İngilterenin Berlin sefiri Sir Hender
son 'u kabul etmiş ve Sir Henderson'un dün Londradan getir
diği İngiliz cevabına karşı hazırlanan Alınan cevabını vermiş
tir. Mülakat esnasında Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop ile 
tercümanlık vazifesini yapan Nazır Şmit,te hazır bulunmakta 

idi. Mülakat saat 7.40 a kadar, yani 
yirmi beş dakika devam ctmi~tir. / 

Berlinin iyi haber alan mahafiline 
göre İngiliz sefirine tahriri bir nota 
verildiği gibi ayrıca şifahi bir nota da 
tevdi olunmuştur. 

Notanın tevaii üzerine Her Hioo, 
İtalya sefirini kabul etmiş ve cevabi 
nota hakkında malumat vermiştir. 

Sir Hendersonun İngiltereden ge
tirdiği notanın muhteviyatı da der
hal Sinyor Mussoliniye bildirilmiş. 
ve Sinyor Mussolini de cevap hak • 
kındaki mütaleasını bildirmiştir. 

Bugün Almanya hükumeti namına 

Askeri 
Terfi 

Listesi 
-

Amiral Şükrü Okan ·da 
Terfi Etti 

söz söylemeğe salahiyettar bir zat Ankara, 29 (TAN Muhabi-
Almanyanın Her Hitler tarafından 
ileri sürülen noktai nazara riayet rinden) - Askeri terfi listesi 
şartile makul teklifleri tetkik ede- Yüksek Tasdika iktiran etmiş 
ceğini, fakat şarki Prusyanın artık ve bu yıl terfi edenlere bugiin 
Rayhtan ayrı yaşamasına imkan kal- (dün) icap eden tebligatta bu-
madığını söylemiştir. lunulmuştur. 

Hitlerin istişareleri Kara ve deniz subaylarımızla ta. 
!:!er Hitler, dün de, bugün de en 1 bip, askeri sanayi, hakim, muamele 

yakın mesai arkadaşlarile istişareye ve hesap memurlariyle askeri muaJ. 
devam etmiş ve bu istişareler esna- timlere ve jandarmaya ait olan terfi 
sında İngiltereye verilen cevabi no- listesini aşağıya aynen bildiriyorum: 
ta en son şeklini almıştır. Bilhassa Korgeneralliğe terli edenler 
Mareşal Goering, General Keitel ve Ali Rıza Altunkal, Rasim Aktuğ, 
Doktor Goebbels saat dörde kadar Nuri Yamut, Amiral Şükrü Okan 
Hitlerin yanında kalmışlardı. (Kor Amiralliğe). 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) (Devamı 8 incide) 

~ Avrupada vaziyetin vahim bir ma. 1 1 
............. zafer ~.:~ 1hiyet alması üzerine herhangi bir·-- Vaz·ıye+ı·n Hula"' sasr --· 

---- sürprize karşı hazırlıklı davranmak r 

J gerekleştiği için bu tedbire lüzum gö- ------------·----------' B a g r a m ı rüldüğü ilave olunmaktadır. 
Bugün, Türk milletinin mu· 

kadderatını tesbit eden 30 ağus
tos Başkumandanlık muharebe
sinin 18 inci yıldönümüdür. 

ı Türk tarihinin, hattf.ı t'ünya 
$ tarihinin bu en büyük hadise. 
• sini, manasının olanca azaıne
ı tiyle kelimelerin k:ılıvları içi-

l
• ne sığdırabilmek hiç :şüphe yok 

ki, başarılması mümkün görii
lebilecek bir marifet değildir: 
Zira Türk İstiklali, ve Tiirk İs
tikbali o gün ebedileşınişti! 

Bunun içindir ki, deVl'İn ta
rihçileri, 30 ağustos zaferinin 
azametli ve şerefli manası i~in. 
de, devirler değiştiren inkılapçı 
bir tesir ve mahiyet bulmuşlar-

· dır: O gün kazanılan zafer, yal
nız Tiirkiyeyi değil, biitiin Şar
kı nura boğmuştur. 

Hollandada Hayret 

Amsterdam, 29 (A.A.) - H;;-ıanda- 1 
nın siyasi mahafilinde, İngiltereniıı J 
Almanya gibi Holandaya bu memle
ketin bitaraflığına riayet edileceğine 1 

dair henüz teminat vermemiş olma-
sına hayret edilmektedir. j 

Yarı resmi "Marsbode,, gazetesi, 1 
İngiltere ve Fransanın Belçikaya 
teminat verdikleri halde Ho1andaya 
teminat vermemiş olduklarını hay
retle müşahede ediyor. 

Hükumet petrol ihracını yasak et-
1 

miştir. 1 

Kopenhag, 29 (A.A.) =- Hariciye 
Nazırı Munch, Danimarka ajansına 
yaptığı beyanatta Danimarkanın ka- 1

1 

ti bltaraflığına riayet edileceğine da
ir Almanyadan bir deklarasyon aldı
ğını söylemiştir. 

1 - Hitler arkadaşlarile ve Mussolini ile istişareden sonra İngiltere. 
nin dünkü cevabi notasına cevap vermiş ve cevap Londraya bU
dirilmiştir. 

2 - Chambcrlain Bitler ile devam eden mahrem muhabereleri neş· 
retmek sırasının gelmediğini söylemekle beraber Bitlerin İngil
tere ile sürekli bir anlaşma yapmak ve Lehistan ile • ihtilaflarım 
siiratle halletmek istediğini, İngiliz • Alman anlaşmasınuı Le

~ist.an ile olan ihtilafların hallı tarzına bağlı olduğunu , çünkii 
Ingıltere ile Lehistan arasında ittifak muahedesi bulunduğunu 
izah ederek sulhti korumak için çalışmağa devam ettiğini, fakat 
İngiltereııin her ihtimale karş hazır olduğunu söylemiştir. 

3 - Belçika Kralı ve Holanda Kraliçesi, Avrupayı buhrandan kurtar. 
mak üzere tavassutta bulunnuya hazır bulunduklannı İnigltcre. 
Fransa, Almanya, İtalya ve Lehistan hükfunetlerine bildirmiştir . 

i - Avrupadaqıskcri ted!Jiı·ler almıyan bir devlet kalınanu ... Avru
pa ıneınlı•kctlerinin aşağı yukarı yarısı hudutlarmı ka;amışhr. 
Ahmuı,,a - Fransa hududu tamamiyle kapanmıştır. 

5 - Sovyct Rusyanın, A vrupada vaziyetin vahamet peyda etme~i ü
zerine sürprizlerle karşılaşmamak için Avrupadaki hudutları ü
zerinde askeri tedbir almıya lüzum gördüğü bildiriliyor. 

6 - Macar hükumeti memleketi müdafaa için tedbir almıya kRrar 
vermiştir. 

30 ağustos hakkındaki diğer 
Almanyada 7 - İtalyan gazeteleri bilyük şehirler halkını ihtiyati tedbir olmak 

üzere, çocukları geniş yerlere göndermiye davet ediyor . 
j .Yazılarımız beşinci sayfamız~a- 1: 
1 dır. · · ı 
•••••••••••••••••••••••••••• BHli~29 (Husud) -k~karil~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

(Sonu Sa: 6, Sü: 3) ' 
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PENCEREMDEN 

Bugünü Doğuran 
Günler 

Yazan : M. Turhan TAN 
-ı-

H eı gfln, bir evvelki günfüı de
vamında11 başka bir ıey de

ifldir: Her neslin daha evvelki r.es. 
le bağlı oluşu gibi. Su halde Avrupa
nın içinde bocaladığı çıkmazın içyü
zünil ele seçmiı ıünlerin hadiseleri 
arasında aramak icap eder. Diz, bu 
inançla bir deneme yapmıy:ı karar 
verdik, buıünll doturan günler a· 
rasında kısa dolaşmalar tertip ettik. 
İşte birinci sahne: 

1871 mayasnun onunca ıünü 

Fraakhırt,ta bir muahede imzala. 
nıyorda. Görtinilşte bu merasim, Av
rupanın sükunetini, neşe ini bozan 
bir harbe nihayet verecegi icin ıne
ıut bir hidise~ i temsil ediyordu. 
Fakat hakikatte Avrupa bir nifak, 
bir emniyet idik ve bir kavga tohu
mu ekiliyordu. 

Çünkü muahede) i imzalı) an iki 
taraftan biri ıalip bir devletti, ka
zandıj1 askeri zaferlerden aumi 
mikyasta istifade etmek istiyordu. 
Öbür taraf mağluptu, yenilmiş bir 
devlet sıfaüyle omuzuna yüklenme. 
si mukadder klllfetlerin bir kısmın. 
dan kurtulmak için çırpınıp duru
yordu. 

Galip Almanya, uf er sarho luğiy. 
le, çok şeyler istedi, maihip Fran. 
sa, hanıi çareye baı vurduyıta, gali
bi yumuşatamadı ve insafa getire. 
medi. Bu sebeple Frankfnrt muahe. 
desi pek afır ,artlan fhfü a eden 
meıum bir vesika oldu. 

Muahecleye ıöre, Fransa BeUort 
müstesna olmak üzere, bfltün Alsas 
lutumı ve Metr de dahil olmak şar. 
tiyle Lorraine'in bir kumanı Alman. 
yaya bırakıyordu, bir buçuk milyar 
frank harp tazminatı ödemeli ele 
taahhüt ediyordu. 

TAN • 

~niaraJa levltalôtle mera•imle karrlanan Muır a•lıeri heyeti Ankara ôbidesine çelenk koyarken 

Çocukları 

Yaralıyan 

Sünnetçi 
Çocukların Babaları 

Sünnetçiyi Dövdüler 
Beykozda Karakulak suyundaki 

bir sünnet düğününde sünnetçi Ke
malin sarhoş!uğu yüzünden çocuk
lan yanlış kestiği goriılmuştür. İşin 
farkına varan çocuk velileri hepsi 
bir olup Kemali adamakıllı dövdük
ten sonra jandarmaya teslim ederek 
sarhoşluğunun tesbit edilmesini iste
mişlerdir. 

DünAkşam Tophanede 
iki Cinayet işlendi 

Şehirde 

Otobüs 
Servisi Dün alqam Tophanede bir kişinin 

ölümü, iki kifinin de ağır yaralan
maaı ile neUcelenen bir hidlse ol
mu§tur. 

çakıyı onun ajabeylsine vurmuş, Ce
mal de sırtından ve sal böğründen 

yaralanmıftır. 
Yaralılardan Mehmet, hutaneye 

varmadan ölmuştür. Diğerlerinin de 
sıhhl vaziyetleri ağır ve tehlikeli
dir. 

Tramvay 

Tanzim 

idaresince 

Edilecek 
lCaruam Gfır yarr.dalı Belediye, otobüs mübayaası için, 

B 
l3elediye1er Bankasından alınan 5 

u vakadan yanm saat sonra ge- ·1 ~ı yo~ liradan bir milyon lirayı da 
ne Tophanede ikinci bir vaka daha ımar ışlerine tahsis etmeğe karar 
olmu~. Paşo isminde birisi 22 yaşın- vermiştir. Otobüslerin işletilmesi 

daki karısı Menekşeyi muhtelif yer- Tramvay idaresine devredildiği için 
lerinden bıçakla ağır yaralamıştır. bunların celbi için lazım gelen para 

İki sene evvel evlenen Paşo ile da bu idare tarafından temin edile
cektir. Esasen Tramvay ve Elektrik 

30 - 8 - 939 

Dünkü 
Yağmurun 
Zararları 

Bazı Münhat Yerleri Su 

Bastı, Yıld1rımlar Düştü 
Evvelki gece saat 12 de başlıyan 

yağmur muhtelif fas(lalarla dün oğ
leye kadar devam etmiş, öğleden 

sonra sağnak halini alarak saat 16 
ya kadar bilifasıla yağmıştır. Bu 
yüzden şehrin Ksımpaşa, Aksaray, 
Ortaköy ve Betiktaşın Koyiçi mahal
lesi gibi çukur yerlerdeki cadde ve 
sokakları sular istila ettiğinden bu
ralarda gelip, geçiş birkaç saat isin 
intizamını kaybetmiştir. 

Aksaray ve Dolmabahçe tarafla
rında sulann getirdiği molozlar tram 
vay yollarını kapatmış ise de yollar 
Belediye amelesi tarafından derhal 
temizlenmiştir. Kasımpaıa deresi 
taştığından bu civarda saatlerce bir 
taraftan bir tarafa geçmek mümkün 
olmamıştır. 

Yağmur esnastnda muhtelif yerle
re yıldırımlar düşmüş, fakat bunlar
dan yalnız birisi, Bakırköy kazası

nın Avcılar köyünün çeşmesinden su 
doldurmakta olan 25 yaşında Azime
ye isabet ederek kadıncağızı öldür
müştür. 

Diğer yıldırımlar Hürriyet te
pesi ·ve Okmeydanı gibi gayri mes
kün mahaU~re düştuğünden hi~bir 

zayiatı mucip olmamıştır. Ya~mur 

saat tam 16 da dinmiş, hava açmağa 
başlamıştır. 

* ~ağdan soldan Alman diplomatla
nna ve onlarm başbuğu bulunan 
Prens Bismark'a. mailGp Fransayı 
fazla tazyik ecl p intltnu; vauyete 
diifürmeınesini tavsiye edenler ~·ar
dı. Bismark ve vnai~i -lt'l'I ~~nth:re 
ka11ı bıyık altından ıillerek ~u ce
vabı wriyorlardı: Zaferle. mnhak. 
kak: ki, maafferlere bir takım hak. 
lar temin eclerl"r. Yaptığımız şey, 
bize nasip olan haklardan istifade 

Kemali muayene eden doktor o
nun çok miktarda rakı içtiği hakkın
da rapor vermiştir: 

Katil, itfaiye neferliğinden kovul
muş, Emin isminde bir gençtir. E
min, ak§8111 üzeri Necatibey cadde
sindeki Dayının kahvesinde oturur
ken mezbaha işçilerinden Siirtli Kel 
Mehmet ile 1lrkadaşı İranlı Abbas 
kahveye gelmişlerdir. Bunlardan Ab
bas fazlaca sarhoş olduğundan etrafa 
lif atmap başlamış, bir aralık Emi
ne de çatinqtır. Bu yüzden araların
da çıkan ağız kavgası büyümüş, 

Abbas, Eminin üzerine yürüyüp onu 
dövmek isterken Mehmet cebinden 
çakısını çıkararak Abbasın yardı

mına koşmuftur. Bu sırada Emin de 
bıçağını çeknüt. ve Mehınedin so 

Menekşe Tophanede Çubukçular cad- 'd ı aresinin nafiada birikmiş bulunan 
desinde Ali babanın hanında oturur- 1.700.000 lira varidatı da Belediyeye Adana CTAN muhabirinden) 
laıiten Menekşe iki gün evvel kocası devredildiği için otobüs mübayaatı- Şehrimiz ve )laval~ine fırtına ile 
ile ka~ deJ".ek ~r:ıifıtl~MiMf'lfMl=t.:!nr...:l~~!i~YMHcııec-.euık~ . .aıwıuaıı&ıı:.1~--üa.+,;kanşık yağmurlar yağmı tır. Ya~ -Yanlış ameliyat yapılan İrfan, Ha

ya~ a\,&ftMttn·~c-'"A'hnte't'-1!s.ı:nll:ıtrı:~ SI ze ne _:lınrmı tır. 
ae .l'\.B YJ/eY na: olrnasınclan Kor1Üi1ma1daaır. 
sı Şahinin yanına kaçmıştır. Buna Belediye temizlik işleri için mü- Geb-.Ja ~Ü' kııım 

dört çocuk baygın bir halde Haydar
paşa Numune '-hastanesine' kal~ırll
mışlardır. Kemal hPll'kında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

gören Abbas kahveden kaçmak iste
miş ise de Emin arkasından koşarak 
cadde üzerinde yakalamış, onu da 
sırtından ve sağ koltugu altından ya
ralamıştır. Bu sırada Eminin ağabe
yisi Cemal de vaka mahalline gel
miştir. Cemalin geldiğini gören ve 
henüz yere düşmemiş olan Mehmet, 
Emine vurmağa vakit bulamadığı 

· le p k Menek-yj so- nakasaya konulan 10 arazöz, 20 kam- , ~"-"'l ıçer yen aşo 8 şam -r iiziimler bozuldu 
kakta d1~laşırken ~orerek eve gelme- yona, son gunlerdeki siyasi vaziyet 

etmekten bqka bir şey değildir. MetrGk Bir Çocuk Bulundu 
İşte Avruplllh\1 ahenıi o tarihten, Dün öğleden sonra Dolmabohçede 

1871 mayısının onunca gününden yol kenarındaki bahçede kağıtlar içe. 
sonra ~zul~u. ÇUnkü Frankfurt mu- risine sanlmış bir çocuk bulunmuş -
ahedesıain ılk neticesi Avrupada mü- tur. Polis çocuğualmış ve derhal Da. 
sellah bır sulh sisteminin kuralma- rlılacezeye göndermiştir. Çocuğun i-
11 suretinde te~lli etti. Fransız top. ki aylık olduğu anlaşılmıştır. Müd. 
raklannın ' Feth h~kı,, namına par. deiumumilill tahkikata lüzum gör
~alanması, Fraıısa ıle Almanya ara- miiştür. Polis çocuğu bırakanlan a. 
sında her tUrhl itilafı imkan bari- ramaktadır. 

eine çıkarmı~tı. Galip Almanya, 
mağliap komıusunun intikam almı-
18 teşebbüs etmesinden, Fransa ise 
mtlli birUgini temin etmiş ,.e çok 
lnavvethnmiııı olan Alman~ anın yeni 
bir taarruza girişmesinden korktuk. 
lan için, hummalı bir faaliyet için. 
de harbe hazırlanıyorlardı, başka 

devletleri de - Avrupa mu\'Bzene
slndeki yerlerini kaybetmek endişe
siyle - ayni surette hazırlanmıya 

mecbar ediyorlardı. 
Müsellah ıulhiin ukleti hem ph· 

si hem mali idi. Almaaya, A\'11St111'
ya - Macaristan, Fransa, İtalya ve 
Rusyada her yıl dört milyon nüfus 
ifinden gücünden alıkonulal'Bk Juş

lalanla yatınbyordu. Her sene mil· 
selllh suJhti muhafaza kaypsiyle 
aarfolunan para - yine bu be, dev
let bütçesinden - dokuz milyar al. 
tin franl[l qıyordu. İngilterenin yaJ. 
nız bahriyesi için sarfettiii bir mil
yar iki yüz elli milyon irangı da, o 
yekiana ilave edersek, milsellab suJ
hiln milletlere ne kadar pahalıya 
mal olduiunu anlamakta güçlük 
çekmeyiz. 

Y eıilköyde Bir 
Adam Yandı 

Evvelki iece Yeşilkoyde çıkan 
yangın esnasında Yorgi isminde bir 
adam diri diri yanarak ölmüştiir. 
Yaplan tahkikat neticesinde yangın 
ilk defa Yorgiye ait 27 nllmaralı ev
den çıktığı anlaşılmıştır. Bu esnada 
Yorgi fazlaca sarhoş olduğundan dı
§&n çıkmağa muvaffak olamıyarak 

yanmı,tır. Ateşin Yorglnin yatağı 1 
yanında bıraktığı mumun devı'ilme
sinden ileri geldiği tesbit edilmiştir. 

SUAL 
S. - Lise mezunuyuan. Bu se. 

ne yüksek tahsile başlıyacağım. 

Gazeteci olmak idealimdir. Bunun 
için, ıueteciliie timdi mi baslı. 
yayım, yoksa yiiksek tah!iili :nu
tıktan sonra nıı? 

C. - Gazeteoi oımu ıçın, ma· 
lumat itibariyle olgUnlaşmak la
ıumdır. Bunun için yüksek tahsi.. 
linbi bitirdikten 90nra, gazetecL 
lije batlanıaıuz, muvafbk olursu

sinf soylemiştir. Fakat onun itiraz yüzünden kimse talip çıkmamıştır. 
ettiğini görünce bıçakla 3 muhtelif ~amyon ve arazözler 15 gün sonra 
yerinden yaralıyarak kaçmıştır. Ya- hır daha münakasaya konulacaktır· 
ralı Beyoğlu hastanesinde tedavi Bu sefer de talip zuhur etmezse pa· 
altına alınmıştır. Paşo aranmakt-a- zarlık usulile mubayaa edilecektir. 

d 
Bu mübayaat 135 bin lira tahmin e

ır. dilmiştir. Bunun 35 bini pefin. 100 
bini de kamyon ve arazözler teslim 

Yeni Tefrikamız 
edildikten sonra verilecektir. 

BEBEK 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

Aka Gündüz, bu edebi ve içti. 
mai romanı (TAN) için hazırla· 

mışhr. Muharrir, esere ı:ii~ le baş. 
lıyor: 

"SUNU : Hayattan aldığını hu 
mevzuun bir kısmını Çocuk Esir
geme Kurumuna büyük hizmetler 
eden aziz arkadaşım miitehassıı 
Doktor Ali Vahit Yaşat'la iibilr 

kısmını çocukluk arkadaşım mer. 
hum Zeynep ldil'le beraber yaşa
dık. Mü terek mevzuumuzdan bu 
eser doğdu. Onu, yaşıyan Yaşat'. 
ın temiz kalbine ve yasamıyan . .. 
İdil'in ölmez ruhuna armaian o-
larak sunuyorum. - A. G.,. 

Ankara • Keçiören - 1939 

Doğu Vapuru 
Getirilemiyor 

Almanyacla irıP edilmekte olan 
vapurlarımısdaD "Doğu,, vapurunun 
limanımıza ıetirilmesi son siyasi ha
diseler dolay~iln ~eahhura uğramış
tır. vaziyet duzelır düzelmez vapu
run mürettebatı derhal Almanyaya 
gönderilecek ve vapur da limanımı
za getirilecektir. 

tngiltereye ısmarlanacak olan on 
bir vapur için gerek -h . . d k' t . r- rımız e ı n-

Bu Romanı Mutlaka Takip Ediniz. 
gild. fırmalan ve gerek İngilterede
kl fırmalar neşredit rt 1 . . en şa name erı 
muvafık gordüklen· d bah' 1 .. n en ıs e mu-

1111_,._ .... ._ ..... _._ .. ---.. _ .. ---.. _._ ...... _. ............. _ ..... _ ..... _ .. .-.. _ .. ---.. .__ .. -.. _ .. -.. _ .. -.. _ ... -.. _ ... ---.. _ ... .-1111_ ... -.. _ ... -.. _ ... -.. _ ..... - _ ........ _ .. .-.. _..-.-.--• .. • • racaat etmektedirler. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S. - hk tahsili bu sene ikmal fazla olmamak, 14 - 17 yaşında du~ ~ A~kerlik şubelerince kay-
ettim. Ailevi vaziyetim orta tah- olmak ve bu yatlara ait boy ve a.. a uı ıçfn tni.ıracaat eylitl so-
ıilime tıtanbuida devam dnıeme ğırlık hadlerine uygun olınak, ~: nuna kadar kabul cdılir. 
müsait olmadıiından Ankarada 1 ·rc1uın; tahsil dereces:nı ve ce go e- tasdik e 
bulunan babamın yanına gide~e- :.:. ....... ır -hadetname veya - s - s· '""'_. ,... k · •Yasal bllıiler okulunun 
iim. Orada askeri ıedikli usta ha- nameyi haiz bulunmak, p,eldlği o- •:nt \' . 
nrlama okuhına rirmek istiyorum. kuldan liers vukuat, sağlık du- vakittir eveı~ihan . iumanlan ~e ' .. aayıt ıç n nereye mu-
Kabul prtlan ile kayıt samanını ıarından çıkarılmış olmamak, ·•caat etnıeli"' 
bildirmenizi rica ederim. rum li 1 k \'e nü C ' köy veya nahiye 0 ma • k · - Siyasal bilgiler okulunun 

Bu ağır masrafın bir kısmı verıi
Jerle, bir kısmı da ödilnç para alın. 
mak: suretiyle tedarik olunuyordu. 
Yani milletler, tahammül fevkinde 
verıi vererek, silahlanma ve silahlı 
ıalh devrini ya,atma imkAnlannı te. 
nüne çatı,ıyorlar, fakat gittikçe a
lulqan bu ytlk altında bunalıyor· 
lardı. 

nuz. 

C. - Kırıkkalede askeri sanat fus hüviyet cüzdanında doğduğu b a~,t rnuamelesi eylülün 23 imde 
lisesinde bulunan gedikli usta ha- köy veya nahiye yazılı olrnak; ya. 

2 
ıtecektir. imtihanlara da eylülün 

zırlama okuluna gireceklerden a- but köy ve nahiyeden farklı olmı- 5 inde başlanacaktır. Bir istida_ 
e ranılan şartlar şunlardır: yan ve orta okulu bulunmıyan ka- Y~ lise mezuniyet ve olgunluk 

1. =. MaU yaılyetl düzgUn °" za merkezlerinde doğmuı bulun- dıpl01nanızı, nüfus cüzdanı aaılia. 
Sözlln kısuı; mllselllh sulh, ltlr 

milletin kıymeti, sııf a1kerllk kUv• 
veti) le ölçülür gibi, iptidai mahiyet
te bir prensip vücude getirmi3ti n 
milletlerarası milnaaebetler:le bu 
premip ıoliniiDU tutuluyordu. 
Yarın bu meuuu teşrih edecefiz. 

Bet ıınıfiı ilkokulu bitirmiş ol- ri le 
lu •ır ld ... rltllı Atlı sporlara rnak ve bunlardan tahsil için ka.. Y aşı kağıdı ve sekiz adet dört 

. b mak, vıicudünim tetekkülatı düz- bu çok meralwP var. Ne eıns at es- za ve U!lıirlere gelmiş olmak. ÇUk altı ebadında fotoğrafını.. 
liyeyim?. gün, ahenkli, sıhhati yerinde ol- r 1 1 k ı. ı raptederek, Istanbulda yuksek 

ail l k Bu -rtları haiz o an ar as er_ ğ 
c. _Halis kan tnglliz hayva"4 mak, kendisi ve es usursuz r- t ed o retmen okulu direktorllığüne. 

1 k 
· h bir ahlak ve seciye sahibi olmak, lık '1Jbelerine rntlracaa ere]t Ankarada Sı'yasal bil,..1er "kulu 

an en ıuzel ve en mu avım ay. dd ti :,_. ned fazla izahat alırlar. d 
6

' " 

~v:~=:a~rd:~~·~T~a~v=s~~=e~ed:e:n:':&~---~t:e:~:i~~=s:i:l;m:u:·=e~~~~~ff==e:n~~--------------·~k~rlQun~mbra~~~ln~ 

Gebze (TAN) - Mıntakamızdaki 
ballar bu sene geçen yıllardakine 

nisbetle üç misli fazla üzüm vermis
se de son günlerde devamlı yağan 
yağmurlar ve bazı yerlere düşen do
lular, mahsulü biraz hırpalamıştır. 
Gebze, Tavşanlı, Tavşancıl, Muslih 
köyü ve Çerkeşli bağcılan bir hayli 
ıarar etmiştir. Yağmurların devam 
etmesinden korkulmaktadır. 

Berlin Büyük Elçimlı 
Şerefine Ziyafet 

Şehrimizde bulunmakta olan ~r
lin Büyük elçimiz Husrev Gerede fe· 
refine Japon sefiri Tate Torni ve re
fikası tarafından bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Bu ziyafette eski sefirler. 
den Galip Kemali ile şehrimizdeki 
bazı diplomatlar da hazır bulunmuş
lardır. 

Unkapanı • Eminönü 
· Caddesi 

Belediye imar mildüdüğı1, Unka
panı ile Eminönil arasında açılacak 
olan yeni caddenin istikametini tes
bit etmiı ve haritasını da hazırlıya
rak istimlik müdürlüğüne vermiştir. 
Yeni yolun genişliği 25 metre, uzun
luju bir kilometre olacaktır. 

TAKViM ve HAVA 

30 Aiuıtos 1939 
ÇARŞAMBA 

8 inci ay 
Arabi: 1358 
Recep: 15 

GUn: 31 

Güneı: 5.24 - Ölle. 
İkindi: 15 58 - Akşam: 
Yatsı: 20.23 - İmslk: 

Hızır: 117 
Rumi: 135!\ 
Atustos: 17 

12.14 
18.50 
3.37 

Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan •lı

nan malümata &öre, hava yurdun cenubu 
şarki Anadolu b61gesl ile Egenin ve Do
lu Anadotunun cenup kısımtannda az bu
luUu, diler yerlerde <;ok bulutlu ve yer 
yer Yeiııh ıeçmlt. rUzılrlar cenup bölge
l•de ,orta Anadoluda garbi diler böl
gelerde şimali istikametten orta kuvvette, 
Trakyada kuvvetli esmlıtlr. 

Din iıtanbulda hava kapalı ve yalt h 
ııeçmlş, rüzılr şımali prklden saniyede 
4 - 8 metre hızla esml Ur. Saat 14 de 
hava tazylkı 1012 3 mlllb r 111!. Sühunet 
en yflk ek 22 4 ve en dUşük 19.0 santigrat 
kaydedilml,ılr. 
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[BUGÜN 1 

Silahh Bir 
Konferans 
ihtimali 

Yaz.an: ômer Rıza DOCRU L 

I• ngiltere hükumetinin, İngiltere 
ile Almanya arasında son mü

badele edilen ,·esikaları neşretmesi, 
diin bekleniyordu. Fakat Mister 
Chamberlain'in Avam Kar.tarasında 
5Öylediği sözlerden, iki tnraf arasın
da muhabere ve müzakerenin deva
ını yüziinden bu vesikaların şimdilik 
ncşredilmiyeceği anlaşılıyoı·. İngilte
re hiikumeti Her Bitlerin, İngiliz 
notasına vereceği cevabı beklemek

. tedir. Bu cevabın ıtecikmiyeceği mu-
hakkaktır. 

Mister Chamberlain'in nutkundan 
\·e onu takip eden muhalefet liderle. 
rinin nutuklarından anlaşılan ilk , ·e 
en miihim nokta, İngilterenin Po
lonyaya karşı taahhütlerini ifa hu
ı.usundaki azminden zerre kadar re. 
dakarlıkta bulunmamış olduğudur. 

İngiltere ile Alman:ra arasında 
:mübadele olunan son notalarda Al
:rnanya "İngiltere ile tam \'e devam
lı bir anlaşma yapmak arzusunda 
bulunduğuna dair teminat vermiş 

Ve Almanya ile Polonya arasında 
:muallakta olan meselelerin ~üratle 
halli lüzumundan bahsetıniş,, ise de 
Mister Chamberlain nutkunda buna 
karşı İngilterenin Almanya ile mii
:zakere fırsatını tok iyi knr~ıladığını 
söylemiş, fakat şu sözleri de ilave 
etmiştir: "Her şey, Alman~·a ile Po. 
lonya arasında acil ihtilafların halli 
tarzına bağlıdır.,, 

Yani Almanya, yine tecavüz nı
hiyle ve tecaviiz zihniyetile hareket 
ettiği takdirde, 25 ağustosta Polon. 
Ya ile İngiltere arasında imzalanan 
ittifak muahedesi, meriyet mevkii
ne girecek \'e o zaman, Almanya ile 
İngiltere arasında müzakereye giriş· 
ntek imkanı kalkacaktır. Çiinkii fn. 
giltere, Polonyanın istiklitlini müda
faa için Almanya ile harbe girecek. 

&:nd~ t··dıt1fart-;ii\'h 'fo1tir~"ha)1fet1r~r 
takdirde mesele kalmaz \'e İngiltere 
ile Almanya arasınaa siln·kli bir an. 
laşmayı temin edecek umumi bir 
tes\'iyeye ''armak mürnkiin olur. 

O halde karar yine Almanyanın 
elindedir ve Almanyanın verece~i 
karar, ya sulhü kuvvetlendirecek, 
Yahut Avrupayı kana boyayacaktır. 

Mister Chaınberlain'in nutkunda 
en çok ehemmiyet \'erdiği bir nokta 
İngilterenin askeri hazırlı;ı ve bii· 
tün müdafaa ku\·vetlerinin verile. 
Cek ilk emir üzerine vazife ini yapa
cak halde olduğudur. İngiltere, bir 
taraftan sulhü korumak için çalış
ntakla beraber, askeri hazırlıklarını 
~·apıyor. Ve ne tedbir almak müm. 
künse alıyor. 

Çünkü bu şekilde hareket etmedi
ği takdirde, türlii türlii enıriv§kiler 
karşısında kalacağını geçmi~ tecrü. 
helerlc anlamıştır. 

* Geçen Nisanda Almanya = Lehis. 
tan münasebetlerinin mühim gergin. 
liklcr geçirdiği sırada Amerika Cüm. 
hurreisi Mister Roosevelt, Her llif
lcre bir mesaj göndererek silahların 
bir tarafa bırakılması ve ihtilafın 
suıhen halledilmesi için tekliflerde 
hulunmuş, bu mesaja doğrudan doğ
ruya cevap vermiyen, fakat bir nu. 
1ukla mukabele eden Her Bitler de 
Almanyanın konferanslara silahını 
terkederek değil, fakat silahını taşı. 
Yarak gireceğini söylemişti. 

Bugiin biitiin alakadarlar silahlan 
lllış olduğuna göre bugünkii konuş
lllalar hir konferans ile neticelendiği 
takdirde, yalnız Almanya değil, kon
feransa iştirak edecek tarafların h<'P• 
sı de silahlarını ta ıyarak müzakere· 
)'e girişecekler, ,.e konuşmaları nıiis. 
het hir neticeye götiirmedikleri tak. 
dirdc ellerindeki silahların faali:rete 
geçeceğini anlayarak \'e bilerek ça
lı ·a<'aklardır. 

Bu silahlı konferansın toplanahi. 
~İp toplanamıyauğı Her Bitlerin 
lngiliz notasına vereceği cevap ile 
aıılaşılacaktır. 

P.erde arkasında, en sıkı ketumi. 
Yet dairesinde cereyan eden şimdiki 
konu ınalar, hiç hir ipucu vermediği 
İçin hu ihtimalin tahakkuk edip et
ıni~·eceği hakkında bir şey söylemek 
irrıkanı mevcut değildir. 
Yapılacak şe~· sabrederek vaka

'-rı takip etmektir. 

TAN 3 

1 Yugoslavya 
Başvekilinin 

\ 

Motörlü 

Universitede T erfiEden Gerginliğin Vasıta ile ,. • 
• • • Seyahat Felaketı 

Profesör ve Asistanlar Şehrımızdekı Yazan: B. FELEK 

Ak •1 5 
1 er .

1 
u•• stiiste biriken \'e nihayet göze 

Dünkü Nutku 
---o---= 

Yugoslavya Hiçbir Arazi 

Fedakarlığı Y apmıyacak 

Vekaletin 
Listenin 

Yeni Bareme 
Tam Metnini 

Göre Hazırladı9ı 

Neşredl·yoruz 
---o---

lhracat Siparişlerinin 

batacak kadar sıklaşan bir 
takını kazalar bana bu ı;atırları yaı:-
dırmak acı fırsatını verdi. 

Geçende arkada~larıınıı:dan biri
nin Çorlu ch·arında geçil'diği kn.ıa. 

nın hamdolsun can pahasına mal 
olmamasiyle memnun iken, spor teş. 
kilatında çalışan \'e Samsundan Ço· 
ruma vazife iı;in giden bir arkada
şımın Çorum yolunda otobiis altın

da nasıl kaldıfpnı bildiren bir mck. 
tubunu aldım. Yalnız sol bacnl..: ke. 
miğinin çatlaması \·e \'Ücmliinüıı yer 
yer çiirümesiyle canını kurtarmış 

olan ve şimdi doktorların tavsiyesi 
üzerine bir ay müddetle sırtüstü e
\'İnde yatan bu arkada~ımın bindiği 
otobüse haddinden fazla yoku alın
ması \ 'e acemi bir şoföriin eline düş

mesi yüzünden kazaya uğrndığını 

tafsilatiyle öğrenince, artık hükti. 
metin bu i~e el koyması zamanı gd. 
diğine ku\·etle kanaat hasıl ettim. 

Belgrat, 29 (Hususi) - Başve. 

kil bugün Nişte söylediği bir nutuk

ta Yugoslav milletinin tam ittihadın

dan bahsetmiş, daha sonra Yugos

lavların hiçbir kimsenin toprağında 

gözleri olmadığını, fakat bir kimse. 

nin de kendi topraklarına tamah et

mesine imkan vermiyeceklerini 5ÖY

lemiş ve birleşik milletin her feda

karlığa hazır olduğunu ilave etmiştir. 

Sovyet Meclisi 

Yeni Anlaımaym 

Tetkik Ediyor 
Moskova 29 (A.A.) - Yüksek Sov

yet Meclisi 1 eylülden evvel Sov

yet - Alman misakını tasdik müzake

resine başlıyacaktır. 

Yüksek Sovyet Meclisi, bugün itti

fakla ziraat vergisi kanununu kabul 

etmiştir. 31 Ağustosta da askeri hiz

met hakkkındaki kanunla meşgul o-
• 

lacaktır. 

Mısır Askeri Heyeti 
Radyoevinde 

Ankara, 29 (A.A.) - !'vtemleketi

mizin m isafiri bulunan Mısır askeri 
neyetı ougun saat .ı o ae nau.}'ut:vıw 

ziyaret etmiştir. Radyoevinde heyet 

şerefine Türk müziği kurulu tara

fından bir konser verilmiştir. Bu 

konserden dolayı fevkalade memnu

niyetlerini beyan eden heyet gerek 

radyo müdürüne gerek Türk müziği 

şefine teşekkür ederek ayrılmışlar

dır. 

Ankara, 29 (Tan ::\tluhabirinden)·
İstanbul üniversitesi tedris heyeti 
kadrosunda 3694 sayılı kanunla ye. 
niden Have edilen profesörlük ma
aşları dolayısile açılan maaşlara 1 
eyliil 939 tarihinden itibaren terfi e
de'ceklerin listeleri tesbit edilmiştir. 

Cetvel mucibince her derecede 
mevcut münhallere göre terfi eden
lerin isimleri şunlardır: 

125 liraya terfi edenler: 
Tıp fakültesi Ord. Prof. Kemal Ce

nap Berksoy, Tevfik Recep Örensoy, 
Hukuk fakültesi Ord. Prof. Muam
mer Raşit Sevgi, Ebultıla Mardin, 
Tahir Taner, Cemil Bilse! (125 kar. 
şılık tutulmak şartile 100 liraya terfi 
etmiştir.) 

100 liraya terfi edenler: 
Tıp fakültesi ord. prof. Akil Muh

tar Özdem, Edebiyat fakültesi ord. 
prof. Şekip Tunç,Tıp fakültesi ord . 
prof. Neşet Ömer İrdelp, edebiyat Ha 
mit Ongusu, fenden Ali Yar. 

90 liraya ve ordinaryüslüğe terfi 

edenler: 
Eczacı okulu prof. Akil Şakir Şa. 

kar
1 
Tıp fakültesi prof. İhsan Hilmi 

Alantar, Huli'tsi Behçet, hukuk fa
kültesinden Ali Fuat Başgil. (90 lira 
kar~ılık tutulmak suretile 80 liraya • 
terfi etmiştir.) 

80 liraya terfi edenler: 
Tıp fakültesi prof. Necmettin Ri

fat Yakar, edebiyat fakültesinden 
prof. Sadrettin Celal Antcl, Tıp fa
kültesinden prof. Sedat Tarat, Mu. 
ıaffer Güçhan, Fahrettin K~~im, 
Kazım İsmail Gürkan, S üh eyl Oner , 

fen iakültesinden prof. Tahir Yena
çay, lktısat faki.ıltesinden prof. Omer 
Celal Sarç, (ordinaryüs unvanını ha. 
izdir), Tıp fakültesinden prof. Ziya 
Öktem, C. Cevdet Çubukçu 

A•i•tan ter/ileri 
40 liraya terfi edenler: 
Ziver, Nedret.. Adnan, Aliye, 35 

liraya terfi edenler Hilmi Benal, İb
rahim Hakkı Suan, Reşit Suat, Sai. 

me Ürkmen, Mehpare Başarman, 

Melahat Çağlar, İbrahim Hakdiyen, 
Julide, Hatice Yorgancı, Ali Fuat 
Baykal, Hatice Bodur, Tevfik Okyay, 
Ayşe Akon. Saime Suel, Ferit Hak
kı, Derviş Mavizade, Lutfi Atalık , 

Cavit Emin, Mithat Bucak, Ferruh 
Gültekin, Galip Romn, Lıit!iye Jr. 
mak, Firuzan Süzer, İhsan İnanır. 
İbrahim Besim, Meliha , Osman Sa. 
ka, Salahattin Akkaynak, Ekrem U
nat, Melahat Atakan, Zeynep De,·
letgeldi, Ertuğrul Yener, Halil Der
man, Cahide Arkay, Bülent Tercan, 
Ata Topaloğlu , Lemi Belger, Sadiy~ 
Toprak , Halit Sevil, Rahmi Du:nan, 
Nakiyüddin Temuralp, Sadettin Bu. 
luç, Refia Uğurel. Bürhaııcttin Bat. 
man, Müzeyyen Türkan, Meliha Re. 
şit, Remziye, Dilşat Elbrus, Enver 
Altınlı. 

30 Liraya terfi edenler: 

Hayriye Altay, Cevat Orhan Tu-

na; Meliha Ozan, Hikmet Altutar, 

Nuriye Asım, Behiye Kale, Hayriye 

Amal, Fahire Genal, Sıdıka Aykın, 

Nakile Topuz, Mithat Tuncel, Niyazi 

Berkez, Neyire Arda, Orhan Münir 

Çağıl, Ragıp Sarıca, Fa~ıl Kamil 

Gülçur, Türkan Basıman, Halil As. 

lanlı , Reşat Nalbantoğlu, Halil tı. 

teber, Muhtar Başoğlu, Mehmet Ön-

Anüle Edildiği Bildiriliyor 
Şehrimizdeki beynelmilel deniz 

nakliyatı acentelerinde işler tama
miyle durmuş bir haldedir. Bir kaç 
gün evvel limanımızda bulunan Nos
buk Alman vapuru içindeki eşyala
rı dönüşte boşaltmak iizere evvelki 
gün Karadenize hareket etmi§tir. 

Karadenizde bulunan lngiliz va
purlarına, limanın117.da emre intizar 
etmeleri bildirilmiştir. 

Memleketimizde bulunan Alman 
ve İtalyanlar, memleketlerine dön
mek için acele etmektedirler. Alman 
ve İtaly!ln sefarethanelerinde vize 
muamelelerile uğraşan bir çok kim. 
scler göze çarpmaktadır. 

Sipari,ler Anüle ediliyor 
Bir kere yollarımızın yüzde dok

sanı sağlam motörlü vasıtaların bile 
Şehrimiz piyasasında olduğu gibi, rahat gidemiyecekleri kadar lıozuk

ihracat limanları piyasalarında da tur. Üstelik kasabalarımız araı;ında 
durgunluk devam etmektedir. Siya- işliyen n büyük şehirlerin kontrolü
si vaziyetin gerginliği daha ziyade ne tabi olmıyan otobüs ,.c kaptıka~
tzmir piyasasında kendini hisettir- tıların hemen hemen yüzde doksanı 
mektedir. Tam ihracat mevsimine çiirüktiir . . Sakattır. Freni tutmaz, 
tesadüf eden son buhranlı vaziyet Ü· motörii çalışmaz, lastiği sakat, şasiı.i 
zerine, bazı ihracat tacirleri almış çaklaktır. Üstelik bunların idaresi şe
oldukları siparişleri Amiile etmek birlerde tutunamıyan \'e sıkı imtiha
için telgrafla alakadarlara müracaat na tabi olmıyan bir takım şoförlere 
etmişlerdir. te\'di edilmiştir. Bunlar sırasına gö-

İthalat için de bir çok siparişler re, beş on saat siiren seynhatfo .. c c:
Amüle edilmiştir. lngiltereye yük- karlarken, ciddi muayeneye <le tabi 
lenmek üzere olan bazı malların da- tutulmazlar. 

der, Mehmet Ali Aybar, Feyyaz Gür. hl vapur bulunamamasından dolayı Bütün bunlar kafi gdnıiyorımı~ 
san, İhsan Ketin, Firdevs Ertengü, tahmili geri kalmı§tır. Tüccarların gibi, bu çüriik arabalara ist iap had. 
Besim Tanyel, Bahriye Özsöz, İbr:ı. bazıları da İngiliz lirasının mütema- dinden daima fazla adam alııunakta 

diyen düşmesinden dolayı sterlinle ve ~·olculardan itiraz eden ~hırsa, c:o-him1 Zatiye Delibey, Emine Nuri Pı. • 
yapılan angajmanların ifasına im- förün \'e mua\·ininin tccn,·iiziinc u;-;.. 

rılsu, Vedia Orgun, Hilmi Sönmezer, 
Nezahet tane, Saadet Ergene, Halim 

Tevfik, Fuat Ezgi, Cahide, Sabahat 

Avan, Necip Üçok, Samim Aksu, 

Zehra Sezer, Mürüvvet Himan, Be. 
dia Göksal, Fıtnat Değer, Melahat 
Yakar, Şefika Gök, Bnhadir Alkın, 
Kaplan Sait, Tahsin Tarlan, Neri. 
man Arda, Nurettin Uman, Hul(ısi 

Kamil, Kemal Yüce. 

b 

kan bulamıyacaklarını iddia v e ster- rıyarak: 

tine bir fiyat tesbiti lüzumunda ted- - İstersen hin efendi! fiİ7. ekmek 
bir alınmasını istemektedirler. Fil- parası kazanacağız! şeklinde muka
hakika bir hafta içinde sterlin 590 bele &örmektedirler. 
dan 540 kuruşa kadar düşmüştür. 

Finlandiya Bankası 
Finlandiya Bankası muamelelerini 

İngiliz lirasına istinat ettirmeten vaz 
geç-o iştir. 

Anlaşılan şudur ki, bn arabalar, 
ne yolcu aldıkları hareket noktasın
da, ne de yolda kontrol edilmemek. 
te, bu yüzden muttasıl halk kazaya 
uğrıyarak sırasına göre hu yolcla can 
\'erenler de görülmektedir. 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Her giin gazetelerde mutlaka şu 

\'eya bu kasaba yolunda bir otohü. 
siin, bir kaptıkaçtının \'eya bir oto
mobilin denildiğini şu kadar ki'llinin 
yaralandığını okumak bedlıahtlığm

da bulunuyoruz. • 

• 

• 

Jngiltere Harbıye .Nezareti erkaniyle temas ederek, 
müsterek müdafaa tertibatının tatbikatına ait mese
lele-ri miizakere etmek üzere giden Türk askeri he~·eti 
Lmıdraya \'amuş, \'e Türk Sefareti l\lüşteşarı Kadri 
Rıza tarafından karşılanmıştır. Tiirk a!'keri he~·etinin 
I.ondra~·a -ı·arı~ı, İngiliz mahafilinde çok iyi bir tesir 
bırakmıştır. 

* Nevyorktan lngiliz gazetelerine bildirildiğine gci
re Fon Papen, Türkiyeye, hudutta Bulgari•tan 
lehine ulak ·bir ta.ahih yapmak ıartiyle, bir ad e· 
mi tecavüz paktı teklif etmi,tir. 

* Romada meYcut bulunan umumi bir kanaate göre, f • 
talya, kendi tarihinin en mühim bir dönüm nokta. 
sında h\llunmaktadır. 

Faşist mahaliline göre, harbi ,·eya sulbü tercih etmek 
hakkının MussoJiniye ait olması lazımdır. Halbuki 
halk, Roosevelt'in sulh yolunu gösteren mesajını bii· 
yük bir sempati ile karşılamıştır. ~lussoJiııinin, ~alısi 

hükmünü bildirişinden önce, halkın kendi duygusunu 
izhar edişi, faşist mahafilinde derin bir teessüf \ ' C in· 
fial uyandırmıştır. 

k 
MuHolini günlerJenberi, a.akeri 
/arda bulunmaktadır. 

erkanla temcu-

MuHoliniyi, harbe aleyhtar görünmeye mecbu, 
tutanlann, ordu rÜe•a•ı olduğu anla,ılmaktadır. 

* l\lussolini \'e Ciano, beynelmilel meselelerin ve bilhas-
sa Danzi& meselesinin sulhen halledilmesine katiyetle 
taraftardırlar. Vakıa faşist fırkasının içinde, bu anın, 
İtalya için, harekete geçmeğe en miisait zaman oldu. 
ğuna kani bulunanlar da \'ardır. Fakat onlar, fa~ist 
fırkasında eka11iyet teşkil etmektedirler. 

* Hitler, MuHoliniden, ,iddetli bir nutuk •öyleme-
•ini, ve ltalyanlarla Almanların bu davada hem
fikir bulunduklarını, icabında, ltalyanın, Alman· 
yanın haklı dava•ı uğrunda dövü,eceğini tebarüz 
ettirme•ini utemi,tir. Fakat Hitlerin ıararlarına 
rağmen MuHolini, bu fidJetli nutku •Öylemekten 

• 

• 
• 
• 

• 

içtinap etmektedir • 

* Mussolini, tıpkı l\tünihtc yaptığı gibi, bir ara bulucu 
rolü oynamak arzusundadır. Mussolini, bu se{er, Al
manya ile birlikte harbe girmeyi ıröze aldığını, eski 
katiyctle söylemediği için, mutavassıt rolünü oynıya
bilmek imkanını bulamamaktadır. 

• Ilitlc.rin ri~·asetinde toplanan Nasyonal Sosyalist rica-
li, bir harp vukuunda takip olunacak planı tayin et. 
mişlerdir. 

Bu plan mucibince, ilk hareket Polonya üzerine yapı
lacak ve e\'\'ela Danzig, Pomeran ... ·a Poznan\'a ve Yu-., ' . , 
karı Silezya işgal altına alınacaktır. 
Harp bahanesi olarak, Danzig meselesinin mi, yoksa 
bir hudut musademesinin mi kullanılması münakasa 
edilmiştir. Neticede, harp bahanesi olarak, bir hud~t 
rarpışınasından istifade olunması, ekseriyetle kabul e. 
dilmiştir. 

* Sovyet Hariciye Komiaeri M olotolun pek yakın-
da Berlini ziyaret edeceği •Öylenmektedir. 

* Rihhcntrop, l\foskonya götürdüğü bir çok mahrem \•e 
nıiihim vesikalarla, Garp demokrasilerinin Almanya. 
~·ı scnt'lerdenberi Rusya aleyhine tahrik ettiğini ispat 
ctmi~ tir. 

* ltalya, l•panya ile bir cukeri ittifak yapmak için, 
Burgo• hükumetinin, kendi nezdindeki mümenili 
General Queipo de Liano ile tema.ta bulunmak· 
tadır. 

* Hitlerin, telefonlarla, ve me•ajlarla anlafmanın 
güçlüğünü heaap ederek, bugünlerde, Mu .. olini 
ile uzun uzun görüımk üzere Romayı ziyaret ede
ceği •Öylenilmektedir. 

* Chamberlain, Avam Kamarasındaki nutkunu, biiyiik 
bir siikimetle söylemiştir. Bu esnada, şimdiye kadar 
ilk defa olarak, ecnebi hariciye erkanına ait bulunan 
localarda, Sovyet Sefiri görülmemiştir. 

Bunun bir çaresini düşlin!>ek, ''C 

ini tehlikeli nakil 'nsıtasını sağa 
bağlıyacak tedbirler alsak, fena ol-
mı yarak değil mi? 

. .......................... ! 
General Weygand ı 
Beyruta Geliyor 
Paris, 29 (Hususi) - General ! 

Weygand bir memuriyeti mah- ~ 
susa ile Yakın Şarka tayin olun· 

muş, bugiin Cümhurrcisi tara

fından kabul olunduktan sonra 

İ etmiştir. İ 
1 

Beyruta müte\'cccihen hareket 

.............................. 

Sovyetlerin Sabık Sofya 
Elçisi Delirdi 

Sofyada çıkan Zora gazetesinin 
yazdığına göre, Sovyetlerin sabık 

Sofya elçisi olup Rusya tarafından 
geri çağrıldıktan sonra, :J."'rnnsada o
turmayı tercih eden Feodor Razkol· 
nikov delirmiştir. 

Bir müddet sonı·a otel müstahde
mini, onun odasında ardı arası ke
silmiyen gürültüler duymuşlardır. 

Bunun üzerine odasına girilip bakıl
mış, odada karısının, kocnsiyle bo
ğuşmakta olduklarını görmüşlerdir. 

Karısı, Razkolnikov'un kendisini 
pencereden dışarıya atmamasını ön. 
lemiyc çalışıyormuş. 

Razkolnikov'un bir sinir buhranı
na tutularak akli muvazenesinin bo
zulmuş olduğunu tesbit etmişlerdir. 
Bunun üzerine Razkolnikov. Nitsa 
şehrinde bir akli hastalıklar klini-

1 ğine yatınlmıştır. 
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la ti~ ıın 1t1114!4!j;!1 
Tahlisiye 
işlerimizde 
Bir Hata 

TAN 

, 

5 

J
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_F_I K_R_A_ı 
Asker Gözile: 
30 Ağustos 

Yazan: Celal DiNCER 

On yedincisini bitirip. 18 inci 
~ a~ına basan hu tarıh yalnu 

l'iirkün değil. diinyanın si~·asi \'C ic. 
timai bünyesinde de o kadar hiiyük 
deği iklik yapnn bir denin ha lan. 
gıcıdır ki tnrih ilmi, bugün "baş, or
ta son , akın rnğlar,, diye bölümlere ' ' .... ~ 
anılmı olan diin) a tarihini -hel. . ~ 

ki de torunlarımız zamanında- lıu 
bakımdan l'eni bir ta nife bile t:ıl>i 
tutacaktır. 

Buna bugiin az ihtimal ,·erenleri
miz olabilir. Fakat dü iinelim: 

Tah1isiyccilik, ynni denizleı·dc 
kaznya u •rıyan gemileri kur

tarmak nmcliye i on dokuzuncu a
sırda deniz ticareti işlerinde biiyiik 
tcrakkiler gösteren milletler tara· • 
fından tekemmiil ettirilmiş bir tit·n
ret ube idir. Yelkenli gemi devrin
de karaya oturan 'e kaznyn uğrıynn 

Türkku!JU atölyeainden bir köfe ile bir Türkkuşu gencı uçuş tecrübelerinde 

Fntih zamanında yaşamış olanlnr 
arasında i tanbulun zaptını bir de,-
rin son ,·e bir ;:venisinin ilk adımı di
ye !'ayınııı olan acaba tek kişi var 
mıydı'? O znmnn "İstanbul,, isimli 
beldenin Türkler tarıı(rndan zaı1tı

nın dünyanın siyaı.i çehresini deği<j
tirmektcki rolü ncaba, 6 asırlık Os
manlı İmparatorluğunun çatırdı~ a
rak vıkılı ı esnasında -öldii farzc. 
dile~- Ti.irk milletinin hiitün din~
liği, tazeliği ' 'e hayat kudreti ile 
diiııya \'e tnrih l uzune çıkısı; 
baska milletlerin asırlara sıl'Ydıra. 

m:dıkları inkılapları 15 yıl içinde 
biribiri nrdma diı:işi; bilhassa §ark 
alemine terakki \'e hiirriyet bayl'ak· 
tarlığı edi-;İ kadar biiyiik ve şiinnıl. 
li.i ıniidiir? 

_, . 
gemilerin \ e ham ulclerin akı bctı 
dalgalar ve fırtınalar arnsında ka ·
bolup gitmekti. Buharın sana~ ie 
tatbikinden 'e vnpur denilen gemi
nin icadından bir müddet sonra kn. 
zaya uğrıyan gemileri ve hamulele. 
rl kurtarmak için hususi tertibatı 
haiz tahlisi~·c gemileri inşa edilmi 

Ta.rihin Askeri Harikası 
ve bu şubei ticar.et, deniz ticaretinin 
en \•elfıt bir kı mını tc kil etmiştir. 

l\lemleketimizde tahlisiyecilik 1929 
sene ln'e kndar ecnebiler elinde idi. 
Kabotaj hakkımızı 1926 senesının 

Temmuzunda istirdat etmi;,tik. Fa
kat tahlisiyecilik denen \C ayrı bir 
ilme ve ayrı bir görgüye i tinat eden 
i i, başaramamak kaygıısi~·le, dalın 

bir müddet ecnebiler elinde bırak· 
ııuya mu\•afakat etmi tik. 

T ürk inkılabı hakikatte Bi. 
rinci ve İkinci İnönü harp

leriyle başlar, 30 Ağustos, Başku. 
mandan harbiyle tahakkuk müj. 
desini en sağır kulaklara aksetti. 
rir, Lozanda medeni dünyaya ay. 
ni müjdeyi tekrar eder ve salta. 
natın lağvı kararından sonra saf
ha safha -son şekilleriyle- vü
cut bulmıya başlar. Tarih, biribi
rine baglı bulunan bu inkılap ha
reketlerinin hepsini birden "Türk 
mucizesi adıyla kaydeder. 30 A. 
ğustos zaferi, o mucizenin en 
nurlu, ayni zamanda en heyecan 
lı bir safhasıdır. 

30 Ağustos 
şimalinde bulunan ku\'\'etlerini 
mağltip etmek iizere hareket edi. 

yorlardı. 

''A(~·on Karahisar - Dumlnpı

nar me) dan muharebeı:ıi \'C ondan 

sonra düşman ordusunu knmilcn 
imha \'eya es'İr eden \"e geri kaln
nını Akdcnize, ::\larınaraya döken 
harekatunızı izah \'C ta\'sif için 
söz sHylemckten kendimi mii -
tağni addederim.,, 

İstanbulun zaptı, ~arktan garbe ~

kan kabına sığmaz Tiirk i tilô seli

nin Avrupa ile Asyanın clele verdi. 

ği ikinci boğaza da hakim olmrısı ve 

tarihin en mühim i tila istikametle

rinden ha lıca mı kendi pençesi nl

tına nlmn ı demek c, 30 Ağustos tn 

1929 da Türk Gemi Kurtarma J.i
mitet Şirketi namı altında o zaman 
Seyrisefninin cw0 45 hissesine snhip 
olduğu bir Türk tahlisiye irketi te-- .. . ····.· .. 
müten ıp ulnrınuzda ecnebi tahli
siyeciliğine et çekildi. Bu Türk İr

keti çalışnu) a bn ladıktan sonra g(ir
dük ki, her ) erde \'e her işte mU\ af. 
fak olnn Türk az.mi deniz tahlisi~·c
ciliğinde de, o zamanki tahminlerin 
fevkinde muvaffak olmaktadır. 

Yeni teşekkül eden şirket, suları
nuzda kazazede olan biitiin ecnebi 
gemileri muvaffaltıyetle kurtararak 
pek nz zaman zarfında sermaye ini 
amorti etti. Çiinkii tahlisiye iJcri 
!;Ok kar getiriyordu. 

Bu karlı işleri, efrat rekabetiyle 

zararlı bir hale sokmamak için, dev

let, 1932 de 2070 numaralı bir kanım 

ile kısmen ctatize etti. Ve bir inhi. 

sara bağladı. Bu suretle Limitet Şir. 
keti, 1933 te serma) esinin % iO i 
devlete ait olan bir anonim şirket 
haline ifrağ edildi. 1938 de de De. 
nizbankın te ekkiilü iizerine bu ~ir

ket te fcsholunarak yüzde yüz ser
mayesi de\'Jete ait olan bir miiesst·
se haline geldi. 

Bu müessese bilha sa son St'ne 
zarfında büyük muvaffakıyetler ka. 
zandı, sulanmızda kazaya uğrı~·an 

bütün gemileri muvaffakıyetle kur
tardı. Ve memlekete pek çok dö\'İZ 
getirdi. 

Fakat on zamanlarda, kulağımıza 

Bugi.ınku yıldöniimü münasrbe
tiyle biz, o safhayı bizzat halikin
.J ,...., ('!,, .. ; Mnc+ <> f' <> 'Kı:>m :ılin F.hf'. 
dı Şefimiz Atatürkiın lisanından 

dinlemelt ve okuyucularımıza da 
dinletmek istedik. (30 - Ağus

tos) zaferini kazanan Atatürk, 
butün dünyaya parmak ısırtan o 
askeri harikayı şöyle anlatıyor: 

''Düşiindüğümiiz, ordularımızın 

asli kuvvetlerini düşman ceılhe
ı:ıinin bir cenahında ,.e miimkiin 
olduğu kadıır Cenahı haricisinde 
tophynrak bir iınha meydan mtt. 
harehosi yapmaktı. Bunun i!;in 
ınm·afık gördüğiimiiz vaziyet, as. 
li kuvvetlerimizi, düşmanın Afyon 
Karahisar civarında bulunan sağ 
cenah grupu cenubunda \'e Akar. 
çay ile Dumlupınar hizasına ka
dar olan sahatla toplamaktı. Diiş. 
manın en hassas \'e mühim nok
ta"ı orası idi. Seri \'e kati netic·e 
almak, dii .. mam hu cenahtan \.'ur. 
makla miimkündi.i. 

"Erkimı Harhiyei Umumi)·e Re
i i ı:ı Ağustos 338 de cepheye git
mi~ti. Ben bir kaç gün sonra ha. 
reket ettim. Hareketimi -1>ek 
mahdut bir kaç zattan maada-
bütiin Ankaradan gizledim. Gny. 
bubetimi bilenler burada imi~im 
gibi da\'ranacaklardı. Hatta benim 
Çankayada çay zi~·afeti de \'erdi. 
ğimi gazetelerle ilan edecekfordi. 

bu nevi kazalar olmuştu. Fakat o za. 
man İzmir Liman Şirketi kazazede 
gemiye yiikünii boşaltmak ıçın 

şat vermemi tit. Ona Gemi Kur. 
tarına miiessese:;inc müracaat lii7.n
munu gfü;termi~ti. Gemi Kurtarma 
miies!>e.sesine miiracnat ise, biı: ecne
bi gemisi için Tiirki~·e ile bir tahli
siye muka,·elc i yapmak dem~kti '\'e 
böyle bir tahlisiye mukavelesinin 
Londrada ve bütiin dünyada ise iic. 

reti yiik ek oluyordu. Ve bu yiizden 

mühim bir hadise çalındı:•Geçenler
de İzmirdc çimento yilkHi Salzburg 
isminde bir Alman şilebi kazaya u~
rad1. Kazazede gemi Tiirk Gemi 
Kurtarma ıni.ie esesinc nıiiracaat e
derek kendi ini tahlis ettirseydi. ge
minin \'e hamule inin kıymetine na
zaran Tiirkiyeye a gari sekiz hin 
Sterlin tahli iye iicrcti temin etme i 
lazım gelirdi. Fakat Alman şilebi, 
Denizyolları idaresinin aliıka ızlığı 

kar ı mda başka yola te\'essiil cfti. 
İzmirdeki Devlet Liman İ letmesin. 

memlekete d(iviz olarak binlerce den sat kiraladı. Hnmulesini şatn bo. 
şalth, gemiyi hafifletti ve bir ro- sterlin giriyordu. Halbuki bu sefer, 
morkifr kiralıyarak gemiyi çektirdi böyle olmadı. 
\"C kurtardı ve hu suretle bir kaç Bütiin dünya milletleri ve bu me
bin Türk lirası masraf ederek Ge. yanda Tiirkiye, milli ikhsadiyatı 
mi Kurtarma mUe se esinin hizme. takviye ile meşguldürler. Bütün 
tinden miistağni kaldı. Ve bu yiiz- milletl~r gözlerini faltaşı gibi açarnk 
den Tiirkiye •c girecek asgari sek- bir santim daha fazla dövizi memle
sen hin Tiirk liralık dö\ izi vcrnH'k· ketlerinc sokmak için çare arıyor
t:?n kurtuldu. İsini bir kac bin Tiirk iar. Bizim Denizyolları ile Liman İş.. 
lirasi~ le giirdii \'e Tiirklerin ihnınli· ]etmesi idarelerinin bu hususta dıı
nc giilerck memleketine döndü. ha miitcyakkı:ı: Ye müdebbir dannn-

Jlalbuki bundan C\'vcl de İzmircle ınalarını dill'riz. 

----Yazan 

M. Turhan TAN 
"Her safhaslyle diişiiniilmiiş: 

ihzar. idare \ ' C zaferle intaç edil
miş olan hu harekat, Tiirk orcln. 
sunun, Türk zabitan \'e kumanda 
he)· et inin yiiksck kudret \'C kah
ramanlığını tarihte bir kere daha 
tesbit eden muazzam bir eserdir. 

' Trenle hareket etmedim. Bir 
gece otomobille Tuz Gölü üzerin
den Kony&l'a gittim. Konya,\'& ha
reketimi orada kim eye telgrafla 
bildirmediğim gibi Konyaya va. 
sıl nl nr olmaz telf!rafhane\·i 
kontrol altına aldırarak Konyada 
bulunduğumun da hiç bir tarafıı 
bildirilmeme ini temin ettim. 

"20 Ağusto günü öğleden <;on. 
ra saat dörtte garp cephesi karar
gahında, ~·ani Ak ehirde bulunu
yordum. Cephe Kumandanı İsmet 
Paşa ile kı!la bir müzakereyi mi•
teakıp 26 Ağusto<ı 338 sabahı dii~
mana taarruz edilmesi karnrla~h. 
Lazım gelenlere emirler \'erildi. 

20 /21 Ağustos gecesi birinci 'c 
ikinci ordu kumandanlarını da 
cephe karargahına davet ettim. 
Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi 
\'e Cephe kumandanının huzurilc 
taarruz hakkındaki noktai naza
rı, harita iizerinde kısa bir haı·p 
oyunu tarzında izah ettikten son. 
ra o giin \'erilen emirleri tekrar 
ettim. Kumandanlar faaliyete geç 
tiler. Taarruzumuz, se,·kulceyş ve 
n,\·ni zamanda bir tabiye baskım 

halinde icra olunacaktı. Bunun 
mümkiin olnhilınesi için tahşidat 

ve tertibatın gitli kalmasına ehcm
mi,\·et \'ermek lazımdı. Bu sebl'ı>

le bilcümle harekat gece icra edi
lecek, kıtalar giindüzleri köylerde 
,·e ağa~lıklar altında istirahat ey
liyeckti, Taarruz mıntakasında 

yolların ıslahı vesaire gibi faali. 

,retlerle dü,manın dikkptini <'C'l
hetmemek i!;İn diğer bazı mınta. 

knlarda da a) ni suretle sahte fa

uliyctlerdc bulunulacaktı. 

24 Ağu tosta karargahlarımm 

ksrhirilrn. fa atrn7. cephesi g e
risindeki Şühut kasabasına nnk
lettirdik. (25 Ağu tos sabahı da 

iihuttnn muharebeyi idare etti
ğimiz Kocatepenin cenubu garhi
sinde cadırlı ordugaha naklettik. 
26' Ağusto .sahahı Kocatepede hn. 
zır bulunuyorduk. Sahah saat 5.30 
da topçu ateşimizle taarruz ha~
lndı. 

"26, 27 Ağustos giinierinde, ~·n

ni iki giin zarfında dü~manın Ka. 

rahisar cenubunda 50 \'e arkında 

20 - 30 kilometre imtidadında 

bulunan miistahkem cephelerini 
dü ürdiik. Mağlüp olan düsman 
ordu u kuvayı külliyesini 30 A
ğusto a kadar A hhanlar ci\'arın
da ihata ettik. 30 Ağustosta icra 
ettiğimiz muharebe neticesinde 
(Buna Ra kumandan 
iinvanı ,·erilıni ti~). 

muharehe i 
Diişman ku. 

va~ ı aı.liyesini imha ve esir ettik. 
Dii ınan ordusu Bno;kuınandanlığı
nı ifa eden G~neral Trikopis te c. 
sirlcr meyanına dahil oldu. D"
mek ki tasa\'\'Ul' ettiğmiz kati ne. 
tice be günde alınmış oldu. 

"31 Ağustos giinü ordularmuz 
kuvayı a 1İ:\ e.siyle İ7:mir istika
metine hareket derken aksRmı ı:ıa. 

ire iyle de düşmanın E"kişchir ve 

"Bu es:!r Türk milletinin hi\rri
yet ,.e istiklal fikrinin layemut ü. 
hidesidir. Bu c eri viicude getiren 
bir milletin evladı, bir ordunun 
Başkumandanı olduğumdan, ilele
bet mesut \'e bahtiyarım.,, 

A tatürk bu sözlerinde büyük 
bir tevazu göstermiş, 30 A

ğustos zaferinin heyecanlı taf:silfı

tını -kendi adıyla alakasından 

dolayı- tarihe terketmiştir. Fa
kat Türk milleti o zaferin bütün 
safhalarını -aziz bir hatıra ola
rak- yüreğinde ve vicdanında ta
şır, istiklal mücadelesine şerefli 

bir son getiren ve Türk yurdunu 
istilfı feliıketinden kurtaran bü
yük mucizenin nasıl vücude gctı. 
rildiğini bilir. 

İşte bugün yurdun her tarafm
dan yükselen ve 30 Ağustos zafe
rini kazananlara ükranlar sunan 
sesler de o yürekten ve o vicdan. 
dan doğuyor, vatan ufuklarmdı:ı 
dolaşıyor. 

Tarih her yıl ayni sesin Türk 
yüreğinden ve vicdanından yük
seldiğine şahit olacaktır. Çünkü 
30 Ağustos zaferiyle Türk istikla
li biribirine bağlıdır ve hür yaı;;ı_ 

yacak her Türkün o zaferi unut. 
masına imkan yoktur. 

Hava Kurumunun 
Beyannamesi 

A ı:iz Yatanda~ : 
Bugün; kararmıya başlıyan Tiirk tarihi

nin kurtuhı~ ı~ığiyle aydınlandığı ve bir milletin 
hayata kavuştuğu büyük gündür. Bugiin, ayni za
manda bu vatanı, göklere hükmeden bir ne.slc ema· 
net etmek gayesi yolunda çalışan Türk Hava Kuru
munun bayramı \.'e Havacılık haftasının ilk giinii. 
diir. Türk milletinin en çok emek verdiği bir e~er 
olan Milli havacılığımız, bir varlık olarak belirme. 
ğc başlamış vaziyettedir. Türkkuşu kamplarında 

yiizlerce genç, yarının hava kahramanları olmak m~
mi~·le ~alışmaktadırlar. 

M uhterem Vatandaşlar : 
Biitiin dün~·ayı !'arınıs olan bilahlanma ya-

n~ında en fazla havacılığa ehemmiyet veril<liği hiç 
kimsenin gözünden kaçmıyor. Yarının bof:u~mala

rında en büyük tehlikenin göklerden gcle,·eğinı ar. 
tık hepinıiı; biliyoruz. Bu tehlikeye k~r~ı tedbirleri
mizi ve hazırlıklarımızı büyük bir hızla kuvvetlen
dirmek, Ra\'a ordularımızın geriı.inde kanatlı bir 

1 
gençlik kurmak işini günün hayat meseicsı haline 
getirmek için diınya hadiseleri bizi wdamaktartır. 
Havacılık haftası, büyiik gayeye yardım için bütün 
vatandaşların harekete aıeçme:;ine en llY'tUn bir 
fır~attır. Türk Hava Kurumuna İlza kaydedilerek 
bir \'atan vazifesi görmüli olabiliriz. 

Hava Kurumu Başkanı : Erzurum 
ŞUKRU KOÇAK 

Sav lavı 

on a ırlardn yorulmuş göriincn o 
kudretli pençenin t;elik ndaleleriııi, 
hiç bir kuvvetin ebediyete kadar 
gc\ şctcıniycceği bir enerji ile sık
ması demektir. 

1stanhu1n 1453 fo Tiirkler hakim 
olmasaydılar orada belki Bizanshlu
rın hakimiyeti de' anı edecekti.Fakat 
1922 de -G asırlık znman fasılnsi
lc- garpten ~arka dof,rru istikamet 
değiştiren istila dalga ı 30 Ağusto • 
ta kırılmasa~·dı gnr11 ile saı·kı hirlc•
tiren hoğadara kimin hfıkiın olmui 
bulunncağını bugiin kestirebilmek 
mü kiildiir. İki kıtnyı birleştiren bu 
iki geçit elbette ki bir giin büyiik 
imparatorluklar nrn,.ında yeni bir 
sa\'aŞ 111C'\'ZUU olacaktı. Hu • avns 
ctiinya tarihinin çchreı.ini muhaklrnJ, 
biisbiitiin drkinlestirecek ve çopur
laştırncakh . 

Halbuki onlar bııgiin \'e -~ırıtan 
di lere rağmen- ehcdiyeıı bizimdir 
bizim kalacaktır. 

* 
30 Ağustosr..ın 

Askeri Mahiyeti 

Bu bir imha muharebesidir ki. nr.
ticesi bakımından, tarihteki imhı:ı 

muhun•belerinin hiç birisiyle muka
yese cclilcme7.. Çiinkü diiııyanın hiç 
bir imha muharebesi onun kadar k::ı

ti neticeli \'e '\'erimli olmamıştır. 

Bunu yukandaki mülahazalnr, sanı
rım ki, vuzuh ile belirtmektedir. 

O zamanki cephemiz diiz ağızlı bir 
kerpetenin (karga burununun) biçi
mini andırıyordu. Var km·v~timizi 

bu kargaburunun alt çeneo;ine ver. 
dik; bununla beraber üst çeneyi de 
ıkmakta ihmal gi.istermedik. Bu iki 
taraflı taz~ ik o kadar ani. o kadar 
ustalıklı yapıldı ki ev\·ela alt çene 
uzadı. kıvrıldı; onu iist çene tnkiı> 

etti. Beş giin içinde 2(i Ağu .. tos: 30 
Ağustos), bir de baktık ki, diiz n~ız
h karga burun, ke kin \'e kıvrık a
ğızlı bir kıskaç (keski) olmus: ağn:ııı 
düz kı mıları ezmi , çi.ğncnmis: kıv

rık kısımları dn hem ezmis, hem çlğ
nemis, hem önlemi , hem kesmi-., 
hem koparım ve.... garbin ~·akın 

şarkı i tilnsı riiyası -bö~ lece- ö. 
liimlü hir uyanışla sona erip gitmi ... 

O ihirli kı-ıkncı ''aratnn koca 
ı\TATPRK bw•iin hcdcnile ramız 
da değildir FRknt mır \'l' rnerii 1 a' 
nağı ruhu ruhlarım17tfnr11r (] J. Kı" 

kacı beraber kullandığ-ı en -;eckiı 

arkada ları da hepimi1in v.e ordu
muzun başında ' 'a ıyorlar: Her giin 
artan bir enerji ile. 

(1) Bu ltlb::ırl dır ki "1-kr Turk b r 
l~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~--iıı!iii.-..~- da Atatürk"lur,, deyi m ız s dece (ede -

yat) tclllkld edilemez. c. o. 



6 TAN 

Bitler, Dün lngiltereye Cevap Verdi 
lngililizler Ağır Karar 
Verir, Sımsıkı Durur 

(Başı 1 incide) ı Londra, 29 (A.A.) - Lord Hali
Diğer taraftan Hitler, Almanya i- faks, Lordlar kamarasında Chamber-

le Polonya arasında muallak olan 
meselelerin halleçl.ilmcrinin müstacel 
olduğu noktasında bir guna şüphe iz
har etmemiştir. 

İngiltere hükumeti, hal ve fasledil
meleri ve daimi bir itilafname akdi-. 
ne müncer olan ·birçok meseleleri 
Almanya ile müzakere etmek fırsa· 
tını pek tabii olarak müsait bir su
rette karşılıyacaktır. 

Fakat her şey, Alı;nanya ile Polon
ya arasındaki acil nizaların halli tar
zına bağlıdır. Polonya ile 25 ağus
tosta imza etmiş olduğumuz itilafın 
kati metninin bize tahmil etmekte 
olduğu taahhütleri ifa etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuzu pekala bi-
liyoruz. -

İngiltere hükumeti, Almanya ile 
Polonya arasında mevcut olan ihti
lafların muslihane bir surette halle
dilebileceğini müteaddit defalar ileri 
sürmüştür. Müzakerelerin müsait 
bir netice verebilmesi isteniliyor i-
dise ortalıktaki gerginliği ihdas et
miş olan hudut müsademelerinin ek-
silmesi icap ederdi." ".... • 

Mister Chamberlain daha sonra 

aradaki ihtilaf sulhen hallolunursa 
yalnız ilci tarafın değil, bütün dün
yanın müstefit olacağını söyliyerek 
İngilterenin Her Hitler tarafından 
verilecek cevabı beklemekte oldu
ğunu, o zaman vaziyeti daha iyi 
kavramağa imkan hasıl olacağını 
söylemiş ve "Biz vezifemizi yapıyo
ruz ve aramızda hiçbir fikir ihtilafı 
yoktur. Sonra her ihtimale karşı ha
zırız" diyerek müdafaa hazırlıkla
rından bahsederek demiştir ki: 

"Biz müdafaa hazırlıklarına vesi
ka usulile başlamadık. Hava kuvvet
lerimiz ve tayyare dafii teşkilatımız 
her şeye kar~ı hazırdır. Sahil müda
faamız mükemmeldir. Donanmamız 
bir lahza içinde faaliyete g~çebilir. 
Çoluk çocuğu emniyetli yerlere gö
türmek için her tedbir alınmıştır. 
Bütün bunlardan millet ve meclis 
haberdardır. Onun için endişesiz 
bekliyoruz." 

Nihayet Mister Cfiamberlain sözle
rini şu suretle bitirmiştir: 

"İngiliı.!erin çok ağır karar ver
dikleri, fakat karar verdikleri zaman 
kararlarına sımsıkı tutundukları söy
lenir. Bu dakikada vaziyet şudur: 

lain'in Avam kamarasında yaptığı 
beyanata benzer bir nutuk söylemiş. 
tir. Lord Snell ve Lord C.rev, işçi ve 
liberal muhalefet partileri namına 
hükümete siyasetinde müzaharette 
bulunmuştur. Bunu müteakıp Lord
lar kamarası da salı günü toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

Ekalliyetlerin Mübadelesi 

Timcs, bugünkü yazısında Alman 
ekalliyetlerinin şikayetlerini berta • 
raf etmek için bunların ana vatana 
mübadele tarikile iadelerinin müm
kün olduğunu yazmaktadır. Ayni fi
kirde olan N evs Chronicle diyor ki: 

"Eğer Hitler, Türkiye ile Yunanis
tan arasında muvaffakıyetle tatbik e. 
dilmiş olan ve halen Tyrol'da yapıl
makta olan nüfus mübadelesi usulü
nü tatbik edecek olursa, bu husus -
taki proje, hali hazırdaki vaziyetin 
ıslahı için bV' fasıl açmış olacaktır. 

Fransada 

P~ris, 29 (Hususi) - Daladier bu 
gün Sosyalistler lideri Blum ile de 
görüşmüştür. Gazeteler Daladier -
Hitler mesajlarından bahsederek Hit
lerin ileri sürdüğü delilleri çürük bul 
maktadır. 

Journal diyor ki: 
"Ne feci bir istihza.:: Almanya

nın gururundan mütemadiyen bahse. 
den Hitler İngiltere ile Fransadan 
şefef ve namuslarına aykırı bir ha
rekette bulunmalarını istiyor.,, 

Figaro şöyle diyor: 
"Alman devlet reisine sükut ile 

geçiştirdiği veya garip bir şekilde tef 
sir ettiği bazı noktaları hatırlatmak 
mecburiyetindeyiz. Hitler, Münih iti
lafını tek taraflı olarak bozdu. Al
manyaya tamamile yabancı bir ırk 
Südetlerden kendisini ayırmış olan 
ve Almanya tat"a aa:n-nert--ınJtOıen 

kendi haklarından mahrum eıpldi. 
Polonya meselesinde de Führer otuz 
üç milyonluk bir milletin deniz üze
rine bir mahre<:e hakkı olduğunu bir 
kaç kere resmen tanımıştı.,, 

ltalyada 

Roma, 29 (Hususi) - Siyasi ma
hafil, İngilterenin son dakikada Ber
lini sulhe imale edebileceğinden bah
sediyor ve Sinyor Mussolininin sulh 
lehindeki mesaisini tebarüz ettiriyor. 

* 

Rus - Leh Hududunda 
Askeri Tedbirler 

(Başı 1 incide) J Bugün Popolo di Roma ile İstam. 
rı hakkındaki kararnameye muhalif 1 ba gazeteleri, anlaşılan beynelmilel 
harekette bulunanlar için şiddetli: vaziyeti heyecan verici bir şekilde 
cezalar derpiş edilmiştir. Kartlarını! aksettirdikleri için kapatılmışla,rdJr. 
kullanmadan alım satım yapanlarla Resmen bildirildiğine göre 3 ey
kartlarda gösterilen miktardan fazla lUlden itibaren bütün İtalyan toprak. 
alan ve satanlar, kendilerine ait ol- larında askeri ve resmi veya umumi 
mıyan kartları kullananlar ve kart. hizmet otomobili, otobüs ve kam -
larla alınması kabil olan malları kart yonlardan başkasının seyrüseferi ya. 
mukabilinde satmak istemiyenler ve saktır. 
ya bu gibi cürümler işliyenler mah- 30 ağustostan itibaren de lokanta
kemeye sevkedileceklerdir. Derpiş larda adam başına bir porsiyon et 
edilen cezalar şunlardır: Büyük cü. veya balıktan fazlası verilmesi ya. 
rümler için hapis, daha chliyetsi:; ve sak edilmiştir. 
nizamsız hareketler için ıslahhaneye Akşam gazeteleri, bütün Avrupa 
sevk, kararnamede beş bin marka hükumetlerinin aldıkları aske::i ted
kadar para cezaları da derpiş edil. birleri, bilhassa İtalya hududu imti. 
miştir. dadınca Fransız kıtaatının tahşidatı-

Akşam gazeteleri, Polonyaya kar. nı bahis mevzuu etmektedir. 
ŞI neşriyata devam etmekte ve Al. La Tribuna, İtalyanın harp ha -
manlara yapılan "yeni eziyet1eri,, linde icap eden fedakarlıkları yapa
tebarüz ettirerek bunun tahammül 

1 cağını kaydeylemektedir. 
edilmez bir hal aldığını ısrarla bil- Giornale d'İtalia, Mussolini ile Ci-
dirmektedir. ano arasında noktai nazar ihtilafları 

Hariciye Müsteşarı Von Veizsaer.
ker, bugün Danimarka ve Lituanya 
elçilerini kabul ederek Almanyanın 
Danimarka ve Lituanyanın bitaraf. 
lıklarına hürmet eyliyeceğini bildir
miştir. 

Londra, 29 (Hususi) -· Bratislava
dan verilen haberlere göre Alman as. 
kerleri bugün Bratislavayı işgal et. 
miştir. İşgalin, Slovakya istiklfilini 
korumak için yapıldığı bildiriliyor. 

ftalyada 

olduğuna inandırmıya çalışan bı:ızı 

ecnebi gazetelerine hitaben diyor ki: 
"Mussolini. yeniden ecnebi s'yase

tini eline almış değildir. Fakat siya. 
seti daima kontrol etmektedir. İtal
ya, hattı hareketinde devam edecek. 
tir. Sulh lehindeki hareketi bir zaaf 
eseri değildir. İngiliz gazeteleri, e
ğer Mussolininin sulh için yaptığı 

gayretlerin, harp vukuunda İtalya _ 
nın mevcudiyetini tehlikeye sokmak 
hususundaki nefretinden ile4İ geldi
ğini zannediyorlarsa, aldanıyorlar.,, 

tngilterede 

askerlerinin işgali altındadır. 
Leh-Slovak hududunda tahşit edi

len Alman kuvvetleri, üç grupa tak
sim edilmiştir. Bunlardan birisi Vah 
vadisinden, diğeri Volon yolundan 
ve üçüncüsü de Presov yolundan ta
arruza amade bulunmaktadırlar. 

Slovak ordusunun ifa edeceği vazi
fenin Alman ordusunun geriler!ni 
himaye etmek veya Macar hududun
da bekcilik yapmak olduğu zannedil-
mektedir. 

1 

Polonya aleyhindeki neşriyat gün
den güne şiddetlenmekte ve Alman 
propap:and;ısının mevzularını ele al
maktadır. Slovakyada hir takım nü
mayişler olmuşt.tır. Nümayişciler. 
Polonyadan elindeki Slovak tonrak
larını iade etmesini istemektedirler. 

Monsenyör Tisso. Slovakyanın sa
dece Almanyanın himayesi vazedil
memiş olduğunu, belki onunla yan
yana yürümeğe amade bulunduğunu 
söylemistir. 

Lehistanın cenubunda bir istas
yonda bir bomba patlamış, 18 mak
tul ve 39 mecruh vardır. Bu yüzden 
iki Alınan tevkif olunmuştur. 

Büyük binaları berhava etmek ii'
zere bombalar taşıyan birkaç Alman 
daha tevkif olunmuştur. Lehistanda 
yalnız petrol vesika ile verilmekte
dir. Diğer maddeler serbest tedavül 
halindedir. 

Roma, 29 (Hususi) - İtalyan ga
zeteleri bugün büyük ve kalabalık 

şehirler halkının yavaş yavaş daha 
küçük ve geniş kasabalara çoluk ço
cuklarını göndermeleri lüzümundan 
bahsederek bu işin son dakikaya bı
rakılmaması için neşriyat yapmakta 
ve bunun sırf bir ihtiyati tedbir ol
duğunu ilave etmektedir. Bu akşam 
Roma ta;- are taarruzlarına ar 
fam aran ile ecrübesı yapmış ır. 

Varşova, 29 (A. A.) - Polonya 
hükumeti Slovak arazisinin Alman 
ordusu işgali altında bulunmasını 
Slovakya hükumeti nezdinde pro _ 

Londra, 29 (Hususi) - İngilterede testo etmiştir. 
askeri ve siyasi faaliyet biribirine Varşova, bu hadiseyi, Polonyoyo 
muvazi olarak devam etmektedir. karşı doğrudan doğruya bir tehdit 
Müdafaa işlerinin topuna nezaret e. teşkil eder mahiyette görmektedir. 
den mührühas dairesi sivil müda- Diğer taraftan, Almanyada iki Pa. 
faa nezareti bütün fabrikalara, umu. lonya konsolosunun tevkif edilmesi
mi ve hususi binalara, istasyonlara ne cevap olarak, Polonya makaı:tıları 
spor sahalarına, gazometrolara bu- Pcen ve Nznb'dAlci A t...... ı.. 1 
ıunauKıarı yeu gu:.Lt!Ltm ve uzaınan 11.iKlarını sarmışlar ve 'konSôToSları 
okunabilen Je·vh:darını kaldırmaları. Varşovccya getirmışleı:dir. ~ 

raflık kanunu hakkındaki teklifleri- nı emretmiştir. Polonyo bir kaç sınıfı daha silah 
Londra, 29 (A.A.) - Amirallik bu altına almıştır. ni kabul etmiyen infirad taraftarı 

ccmokratik grubun bütün azası Av
rupada harp çıktığı takdirde bitaraf
lık meselesinde Rooseveltin yanuıda 
yer almağa karar vermiştir. 

Bir kaç grup şefi isimlerinin zikre 
dilmemesi ricasiyle bitaraflık hak
kındaki fikirlerini değiştirdiklerini 

muhabire temin etmişler ve harp 
zuhurunda şimdiki bitaraflık kanu
nunun feshini Amerikan milleti müt 

günden itibaren bütün gemilerin ka- lsviçre Hazırlanıyor-
ranlıkta seyrüsefer etmesini ve li
manlarda, sahillerde veya dubalarda. 
ki fenerlerin söndürülmesini emret. 
miştir. İsimleri deniz defterlerinde 
yazılı limanlara gemiler ancak kıla. 
vuzlarla girebileceklerdir. Bir gemi, 
ancak bir müsademe tehlikesinde 
lamba yakabilecek ve derhal söndü
recektir. 

Bern, 29 (A.A.) - Bütün tsviçre
de ve bilhassa hudut mıntakalarında 
setir kıtaları tam bir intizamla se
ferber edilmektedir. 

Sulh için çalışmakta olan kuvvet
lerle mesai birliği yapmak vaziyeti 
istikşaf etmek imkanı bu cevaba bağ
lıdır. 

Madrit, 29 (A.A.) - Gazeteler, tefikan istediği için eski kanaatlerin Fransada Hazırhk 

Federal meclisin Fransa, Almanya 
ve İtalya ile olan hudutl!lrınm kıs
men kapatılmasına müteallik bulu. 
nan bir emirnamesi derhal meriyet 
mevkiine girmiştir. Fransa - İsviçre 
hududunda beygirle çekilen arabala. 
rın ve otomobillerin geçmesi bazı yol 
lara ve köprülere ha9l"edilmiştir. A
raba geçebilecek diğer yollarda yal
nız bisilcletle geçenlerin mürurları
na müsaade edilmiştir. Bundan baş. 
ka askeri makamatın tayy:ırelel'i ile 
bu makamattan müsaade almış olan 
tayyarelerden gayrisinin İsviçre üze
rinden uçması menedilmiş.tir. 

Harp mi olacak? Sulh mu olacak? 
Bu hususta henüz verilmiş bir karar 
yoktur. Hala ümidimizi muhafaza 
etmek istiyoruz. Hala sulh lehinde 
çalışmak arzu ediyoruz. Kendimize 
çizmiş olduğumuz yolu takip için sar
fetmekte olduğumuz kuvvetin zaafa 
uğramasına müsaade etmiyeceğiz." 

Muhalefet Liderinin Sözleri 

Mister Chamberlainden sonra a
mele lideri Mister Greenwood söz 
söyledi ve tecavüze her halde son 
verilmesi lazım geldiğini, Lenista
nın da diğer bazı milletler gibi teca
vlize kurban gilmesine, her senenin 
eylulünde yeni bir buhranla, yeni 
bir taleple karşılaşmağa tahammül 
etmediklerini ve bu meselenin artık 
hallolunması lazım geldiğini anlat
tı. 

Daha sonra liberaller namına Sir 
Archibald Sinclair söz söyledi ve Le
histana verilen taahhütlerin mutlaka 
ifası ve tecavüze son verilmesi lazım 
geldiğini söyliyerek hükumete mü
zaheret ettiklerini anlattı. 

Komünistler namına Kalgan faşist 
lere boyun eğmeğe imkan bulun
madığını. bütün milletlere ve par~ 
Jamentofara, ezcümle Sovyet Parla
mentosuna bunun izahı lazım geldi 
ğini söylemiştir. 

Ve bunun üzerine celse tatil olun 
muştur 

* I 

Mac:nistanın Londra sefiri bu sa-
bah İngiliz hariciyesine uğramış bey
nelmilel vaziyet hakkında gcirüşmüş

tür. 

Fransız Başvekili Daladier ile Bitler de ısrar etmediklerini ilave etmiş
&rasında teati olunan mektupları !erdir. Paris, 29 (Hususi) - Başvekil Da

ladier bugün Fransız orduları baş

kumandanı General Gamelin ile gö
rüşmüş ve yeni tedbirler almıştır. 

mevzuubahis ederek Versailles'cıla-
rın o zamanki haksızlıkları umumi 
bir harp tehlikesine rağmen idame 
etmek istediklerini yazmaktadır. 

Lehi standa 

Varşova, 29 (Hususi) - Her Hit
lerin Daladier'ye gönderdiği cevabi 
nota hakkında Polonya hükfımeti na
mına söz söyliyen bir zat demiştir 
ki: "Bu cevap Almanyanın Danzigi 
değil, belki Lehistanı imha et
meyi istediğini gösteriyor. Almanya 
bunun için son dakikada sulh cephe
sini yıkmayı istemiştir. Hitlerin no
tası, mütecavizin kim· olduğunu gös 
teren bir vesikadır ve bu vesika bu 
bakımdan tarihi bir kıymeti haizdir,, 

Gazeteler Alman matbuatının Al
manların fena muameleye uğradık
larına dair iddiaları aleyhinde neşri
yat yapmaktadır. 

Amerikada 

Nevyork, 29 (Hususi) - Nevyork 
Times, Hitlcrin ileri sürmüş olduğu 
delillerin pek zayıf olduğuna işaret 
etmektedir. 

Nevyork Herald Ttribüne gazete. 
si şöyle diyor: 

Amerikalılar, bu davadaki hüküm 
!erini esasen vermiş bulunuyorlar. 
Amerikalılar, mücrimin kim olduğu
nu biliyorlar. 

Bu gazete, totaliterlerin emperya
lizmine karşı Fransız, İngiliz ve Po
lonyayı misal olarak göstermekte. 
dirler, demektedir. · 

Herald - Tribune gazetesinin Va
şington muhabirh1in öğrendiğine gö
re parlamentonun bundan evvelki 
içtima devresinde Rooseveltin bita-

Grup namına söz söyliyen bir zat, 
efkarı umumiyetle yapılan seri bir 
anketin şimdiki bitaraflık kanunu 
feshedildiği takdirde bunun bütün 
memlekette müttefikan tasvip edi
leceğini gösterdiğini beyan etmiştir. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Kongrenin 
derhal toplanması için tanzim edilen 
davetnamenin metni hazırdır. Da
vetname Reisicümhur tarafından 

kendi tabiri veçhile "ihtilaf kafi de
recede katiyet kesbettiği zaman,, im
za edilecektir. 

Belçikada Vaziyet 

Almanya ile her türlü şimendifer 
nakliyatı durmuştur. Almanyaya hiç 
bir doğru tren işlememektedir. Şi

mal demiryolları idaresi Alman hu
dudunun Erbesthalde kapatıldığını 
teyit eylemektedir. 

Hariçle bütün telefon muhaverele
ri kesilmiştir. Telgraf muhabereleri 
de sansüre tabidir ve yabancı diller
le muhabere yasak edilmiştir. 

Kahveler, lokantalar saat on bir
den sonra kapatılacaktır. 

Brüksel. 29 (A.A.) _ Belçika A- Fransadan şimali Afrikaya giden-
jansr, resmi mahfillerin İngiliz ve ler çoğalmıştır. Son günlerde Mar
Fransız sefirleriyle İtalya ve Polon- silyadan şimali Afrikava gidenlerin 
ya sefirlerinin Başvekil Pierlot'yu sayısı (17 .000) e varmıstır · 
ziyaretleri hakkında bir şey söyle- Polonyada 
mek istemediklerini bildirmektedir. • Al 

1 
B. .. ·· Varşova 29 (Hususı) - man ar 

ır tavassut teşebbusu mevzuu hah- • . . 
solduğuna dair bir şayia dolaşmakta- hududu kapadı~larından .garp ıstı-
d D . ~ 'h tt B 1 ik · h" 1 kametinde demıryolu naklıyatı dur-ır. ıger cı e en e ç a aJansı u- .. 
k • t' · d'l'k 'd k · mustur Dımzig makamları ıkı Leh ume ın ş1m ı ı yenı en as erı ~ · . . . . . 
edb. 1 1 ak d b l l yük trenını tevkıf etmışlerdır. Tren-t ır er a m tasavvurun a u un .. .. .. 
madığını haber vermektedir. lerin birinde Polonyaya goturulmek 

Muhtelif Memleketlerde üzere demir madeni yüklenmiş idi. 
Danzigdeki Polonya komiseri bu tev-

Lizbon, 29 (A.A.) - Selahiyettar 
mahfillerden Portekiz'in İngiltere ile 
olan beş asırlık ittifakına sadık kah
cağı teyit edilmektedir. 

* B r ü k s e 1 , 29, ( A. A. ) -
Alman trenleri artık Belçikaya 
gelmemekte ve Belçika ve Fransız -
Belçika trenleri de Almanyaya gitme 
mektedirler. Bu suretle ortadan kal
kan servisler şunlardır: Paris -
Berlin - Varşova ekspresi ve şimal 
ekspresi. 

kifleri şiddetle protesto etmiştir. 

Danzig polisi bugün iki Leh güm
rük müfettişini de tevkif etmiştir. 

Londra, 29 (Hususi) - Bra
tislava'dan "Tim es,, gazetesine 
bildirildiğine göre, Polonya asker
lerinden bir grup. hududun iyi tah
dit edilmemiş olduğu Cadea mevkii 
yakınında hududu tecavüz ettiklerin
den dolayı esir edilmişlerdir. Bu 
grupa kumanda etmekte olan Leh 
zabiti öldürülmüştür. Hadisenin vu
kua gelmiş olduğu mıntaka, Alman 

Ren nehri üzerindeki nakliyatta gö 
rülen buhran dolayısile Bal liman 
makamları geçen cumartesinden i. 
tibaren nehir nakliyatına nihayet 
vermeği derpiş eylemekte iseler tj.e, 
nehirde faaliyet henüz devam etmek 
tedir. Cumartesi günü Mannheim, 
Starsburg, ve Kehl'de bütün nehir 
vasıtaları hareketten menedilmiştir. 
Bugün Bal'e hiçbir gemi gelmemiş
tir. Bununla ber~ber bazı merakip, 
Almanyadan yol almak ümidile boş 
olarak Bal'den hareket etmişlerdir. 

Hükumet dün akşamdan itibaren 
Bale ve Asace istikametinde bir çok 
hudut geç;tlerini kapamıştır. Ancak 
mahdut bir kaç yoldan hudutlar ge
çilebilmektedir. 

İsviçre hüktımeti memleketin mü. 
dafaası ve bitaraflığının muhafazası 
için müstacel mahiyette bir takım 
kararlar vermiştir. 

Bu kararları ihtiva eden kanun 
layihası yarın parlamentonun tasdi
kine arzolunacaktır. Metin 1914 a
ğustosunda tesbit edilen hükümlerin 
aynidir. 

Hükumet. Alman - İsviçre hudut 
münakalatına dair ikı memleket a
rasında imzalanan 9 mart 939 tarih
li anlaşmayı parlamentoya tevdi et. 
miştir. 

Muhafaza kıtaları hudutta mevzi
lerini almışlardır. Askerler öğleden 

30 - 8 . 939 

lngiltereye Şifahi Bir 
Nota da Gönderiliyor 

llllo\••·· (Başı 1 incide) 
Cevabi notanın muhteviyatı hak

kında en sıkı ketumiyet muhafaza e
dilmektedir. Bütün halk azami me
rak içinde olduğu ve İngiliz sefiri
nin yüzünü görerek bir mana çıkar
mak için uğraştığı halde bu teşebbüs
leri bir netice vermemiştir. Gazete
lerin biri de bu muhaberelerin ma
hiyeti hakkında bir şey yazmamakta
dır. Fakat gazetelerin bahsi mevzu 
ettiği bir nokta, Danzig ve koridor 
meselelerini bir an evvel hallederek 
eski yaraları kapadıktan sonra umu
mi tesviye bulmak lüzumudur. 

Belçikanın tavassutu 
Paris, 29 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, Belçika Başvekili Pierlot. Ho
landa Kraliçesi ile Belçika kralının 
bugünkü buhrana bir hal çaresi bul
mak üzere tavassutta bulunmağa ka
rar verdiklerini bildirmiştir. 

Kraliçe Vilhelmln ve Kral Leopold 
Fransız, İngilizı Alman, İtalyan ve 
Polonya hükumetleri nezdinde teşeb
büste bulunmuşlardır. 

Holanda hükumeti de, beş devle
tin Lahaye'deki mümessilleri nezdin
de ayni tarzda bir teşebbüs yapmış-
tır. -

Fransız hükumeti, Holanda krali
çesi ve Belçika kralının bu teşebbü
süne müsbet l:ir tarzda cevap vere-
cektir. \ 

Berlin, 29 (Hususi) = "Basler 
Nachrichten" gazetesi çıkardığı bir 
tabıda Berlinden aldığı bir habere 
göre Almanyanın hiç olmazsa eski 
garbi Prusya eyaleti ile Pozzan eya
letinin şimalindeki arazinin yansını 
istediğini yazmaktadır. 

İyi haber alan bazı Alman mah
fellerine göre Führer, herkesi hay

rete düşürecek bir karar ittihaz e
decek veya takip ettiği siyaseti de

ğiştirecektir. İtalya, itidal tavsiyele

ri vermeğe devam etmektedir. Hitler 

dün akşam telefonla Mussolini ile 
birkaç kere görüşmüştür. 

Yeni Janan 
Kabinesi Kuruldu 

Tokio, 29 (A. A.) General Abe yeni 
Japon kabinesini teşkil etmiştir. Mu. 
maileyh ayni zamanda hariciye neza. 
retini de uhdesine almıştır. Harbiye 
nazırı general Hata bahriye nazırı a~ 
miral Yoşitadır. Maliye nezaretine A 
hoki, Dahiliye nezaretine de Ohara 
getirilmiştir. 

evvel yemin etmişlerdir. İcabında hu 
dudu kapamak için bütün tedbirlfr 
evvelden alınmıştır. 

Şimal Devletleri 

Oslo, 29 (A.A.) - Norveç hükılıne
ti, Norveç sahilleri bitaraflık muha. 
faza kuvvetlerini "Sulhün takviye 
edilmiş kuvvetleri,, halinde seferber 
etmiye karar vermiştir. 

Bu tedbir, birinci torpido muhrip
leri fırkası ile dördüncü ve beşinci 
torpido fırkalarına ve birinci ve 
ikinci hava filolarına şamil bulun. 
maktadır. 

Yarın başlaması mukarrer olan 
Norveç, İsveç, Danimarka ve Fin
landiya Hariciye Nazırları konferan. 
sı beynelmilel vaziyet dolayısiyle 

akdedilmiyecektir. 

Muhtelif Memleketlerde 

Rahat, 2Q (Hususi) - Fransız Fa. 
sındaki halle, Faslıların menfaatleri. 
Fasın menfaatlerine bağlı olup ken. 
dilerinin Fransaya daima sadık kala 
caklarını Fas ve Fransız Valisine 
bildirmişlerdir. 

* Nevyork, 29 (A.A.) - Norddent-
scher Lloyd memurları hazine neza
retinin bütün gemilerde yapılacağı 

gibi Brcmen vapurunda da resmi me
murlar tarafından bir tetkik ziyare. 
ti yaptlıncıya kadar mezkur vapurun 
hareketten menedilmesi kararı kar
şısında hayrete düçar olmuştur. Ge
minin gerek hamulesi ve gerek mü
rettebatı tetkike tabi tutulacaktır. 

Peşte, 29 (Hususi) - Macar mü
dafaa heyeti bugün toplanarak Macar 
müdafaası için alınacak tedbirleri 
görüşmüş ve kararlaştırmıştır. 

* Lüksemburg 29 (A.A.) - Mebusnn 
meclisi, hükumete hususi salahiyet
ler bahşeden kanunu ittifak ile ka· 
bul etmiştir. 
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Terfi Eden Subaylarımızın Listesi 1 

{Ba_şı 1 incide) 
Tümgeneralliğe terli edenler 
Rıza Urcun, Vehbi KocagUney, Ri-

fat Mnratacı, Remzi Yigitgüden, 
Fikri Erbuğ, Raif Konuk. 

Tuğgeneralliğe terli eden 
Tuğbay/ar 

Talat Ogan, Arif Tanyeri, Fahri 
Belen, Sadık Aldoğan, Cenat Ya
lim, Nazmi Goenni, Mahmut Berköz, 
Asım Tınaztepe, Fevzi Mengüç, Nu
rettin Barensel, Ömer İskendcr Er
demir, Ekrem Türker, Feyzi Akıncı. 
lar, Zekai Okan, Yümnü Uresin, Mu
zaffer Tuğsavul, Cevdet Bilgin, Ke
mal Yaşınkılıç, Mümtaz Ulusoy, A
sım Aktuğ, Tevfik Topçuoğlu, Neşet 
Akmanlar, İzzet Aksalur. 

Deniz tuğbay Hüsni.ı Gôkdenizer, 
tabip tuğbay Süreyya Hidayet Ser
ter, Kazım Akdoğan, Fethi Gözalan 

' Veteriner Mustafa Bengi, Rıza 

Tınay. 

Albaylığa terli eden Yarbaylar 
A. Remzi. Berköz Bursa, Tahsin Çe

lebican Kastamonu, M . .Fasih Kaya. 
balı· Mersin, Şevket Aykan İstanbul, 
Y. Vişdani Eğeli Rados, H. Tahsin 
Akaturk Kaplanpaşa, H. Hayri Ay
tepe Ortaköy, Naci Aka Niğde, Hüse. 
yin Spon Köprülü, Assaim Arcan İs
tanbul, M. Refik Yüce S. Selim, İb
rahim Ccdim Hcreke, M. Ruştii Er
delhün Yakup, A. Rıza Gürcan Os.. 
mancık, M. Hilmi Oray Sofular, M. 
Zeki Sanal İstanbul, Osman Gtiray 
V. Atik, Mükerrem Erkman İstanbul, 
Yakup Gürkaynak Ergene, İhsan E
rinç H. Şerif, Hayrettin Arun Gem
lik, Vedat Garan Dizdariye, H. Ek
rem Atasal Üsküdar, Hayrettin De
miroğlu Karagümrük, M. Nuri Onu
ral Beşiktak, M. Rüştu Baykoç İstan
bul, M. Hüsnü Ersü Bakırköy, A. 
cevat Baydar İstanbul, M. Şevki Al
tınay Dedeağaç, Muzaffereddin Gjk. 
senin Taşkasap, A. Fevzi Uçaner Yu
suf. 

Kurmay Yarbaylığa terli 
eden Binbaşılar 

Rasim Akkılıç Ankara, Suat Ku
yaş Üsküdar, Ekrem Akalın Afvon, 
Ragıp Glimüşpala Üsküdar. 

Binba,ılığa terli eden 
Kurmay Yü:z.bafılar 

Bahri Gökdeniz İstanbul, Cavit Çe
vik Ceylan, Nizamettin Oktay Islan. 
bul, İhsan Bingöl Erzurum, Celaı Er
gün İstanbul, Sabri Ünal Vodina, Ta-

' lat Tulunay İstanbul, Emin Çoban
oğlu Serez, M. Vahdettin Özdamar 
İstanbul, Hidayet Kızıldemir Trab -
zon, M. Rahmi Sanalan Erzincan, 
Fevzi Okan Musul, Kemal AklCut Ka
bataş, Kadri Erman Suleymaniyc, Ni
hat Güden Kartal, Seyfettin Kurthek 
Gelibolu, Husnu Dinçay Hnlıcıoğlu, 
Ali Yöney .Edirne, Zeki Uzsan Edir
ne, A. Nejat A1tkay İstanbul. 

Piyade Albaylığa 
terli eden Yarbaylar 

Hakkı Türket" Hnrput, Sabri Bay. 
man Toyran, Ziya Sükan Selimiye, 
Mi. Tahir Gürhan Harput, Nuri Kı
rıkla Süleymaniye, Hüsnü Er~ön Kay 
seri, Mu'ktar Keyman Bıçakcı, Faik 
Çalışan Sclanik, Sezai Tuncalı Edir
ne, Kemalettin Başar Nazilli, Cema
lettin Atak Kerkük, Hüsnü Oktımuz 
Üsküdar, Rasim Şahinler Trabzon, 
Hasan Ertem Feriköy, Zihni Başaran 
Erzurum, Fettah Öztek Süleymaniye, 
Muhittin Ti.ıleğen Edirne, H. Fevzi 
Kalkan Trabzon. 

Yarbaylığa terli eden 
Binbaşılar 

Cemnl Ergüden Kastamonu, Ta.. 
lat Çınkıllı Erzincan, Haydar Gü -
nalp İstanbul, Ziya Altuğ Tarsus. 
Kazım Güney Kırşehir, Ahmet 
İşkodra, Fikri Başaran Resne, Veh
bi Ötolan Gebze, Sadi Demen Vefa, 
Ali Ergul Maraş, İzzet Avcı Kerkük, 
Şevket Sanal Van, Şevket Boram 
Değbağlar, Süleyman Dinç.;oy Rus
çuk, Fahir Aközcn Çengelköy, Enver 
Tok Beykoz, Hüseyin Ürgen Kara
mürsel, A. Cevat Akman Köprülü, 
Nazım Yaşınok Edirne, M. Ali Özath 
Kirit, Sırrı Kurt Nişantaşı, Cenan 
Korkut Kasımpnşa, N. Oğuz Alason
ya, A. Nabi Güngirey Sıvas, Zeki Tu
na Yanya, M. Remzi Ökten Kocaeli, 
M . Kazım Gündüz Sıvas, Sırrı Eroğ
lu Bursa, Şemsettin Evcin Üsküdar, 
Ali Alp Trablusgarp. Mahmut Özal
pat Erzurum, M. Sadull:lh Ergon Bey 
lerbeyi. Hakkı Öhan Trab7.on, Kemal 
Ergoç, Serfice, Hamdi Kortak Edir. 
ae, Avni Kükner Sinop, Kerim Ak. 

tav Kasımpaşa, Ö. Lütfi 
0

Saltık Kara
~mrük, M. Nihat Sebik Bey~rbeyi, 
Rıfat Önder Toyran, Sami A"fantar 
Gaçata, Rıza Bayata Kars, Şukrü 
Berkalp Mimarsinan, Kenan Oruç 
Erzincan, Rızn Atak Manastır, Ke
mal Ataiınal Kastamonu, Arif Ölcen 
Niksar, Neşet Kazankaya Erzincan, 
Şaban Arıkan Tophane, Kazım Bav
kan Bursa, H. Erkan Yarbuz, H. HUs 
nü Taşkın K1rklareli, Celiı1ettin Dinç 
Karahisar, Sadık Arıkan Pazarcık . ' Mehmet Aykan Ünye, Salahattin 
Gürsay Yenibahçe, Fikri Teoman He
reke, Hasan Urgun Kandiye, Ali A
kıncı Kasımpaşa, Zekai Özyalın Ha
seki, Necdet Çetinakıncı Y. Varda, 
M. Salim Koydemir Sıvas, İzzet Ya
vuzkızılan Haydarpaşa, M. Edip Al. 
pan Ünye, Saffet Ergin Ahırkapı, H. 
Hüsnü Özel Hafızpaşa, Sıtkı Ösöy 
Çorum, Tarık Albugan Oslfüdar, M. 
Cavit Onum Harput, H. Hüsnü Dinç 
Harput, Talfıt Sile Selanik, Salih Yü-

Yarbaylığa terli eden 
Tıbbiye Binbaşıları 

Niyazi Bilirer Bursa, Halil Tuğte
pe Çide, Suat Mengü Rusçuk, Kemal 
Tuğ Eminönü, Muhtar Sanlav Bur
sa, Kemal Özsoy Taşköprü, Muhtar 
İstanbul, Halit Baran İstanbul, Lutfi 
Dağdelen İstanbul. 

Albaylığa terli eden 
Eczacı Y arbayları 

Şevket İlgaz Koçhisar, Faik Özil 
Kasaba, Hulüsi Duyar Kastamonu, 
Bilal Taner Çankırı, M. Arif Kökez 
Üsküdar, '.lVIustafa Benlier Şile. 

Albaylığa terli eden 
Veteriner Y arbayları 

Şevket Ulusoy Antalya, Nurettin 
Söylemezoğlu Elazığ, Süreyya Aygün 
Aksaray, Abdülkadir Tolon Aksaray, 
Mehmet Soykan Selimik, Fikri Alyuğ 
Aydın, Ragıp Siral Kadıköy, İbrahim 
Koçtürk Şam. 

cel Rumkale, Osman Tosunoğlu İs- Yarbaylığa terli eden 
tanbul, Y. Ziya Erkuş Urfa, Şefik To Veteriner Binbaşıları 
ker Van, A. Rifat Sönmez Erzıncan, Süreyya Altekin Harput, Vecihi 
Refik Tunca Üsküdar, Muhlis Altığ Tancar Pirkoz, Medeni Sürer İstan
Debre, Ziıhtı.i İstanbul, M. Hakkı Öz- bul, Hayrettin Tezer İstanbul, Ab
dener Erzincan, M. Mazhar Çelik - dulluh Yurdabayrnk Bursa, Ekrem 
man, Ahmet Hadi Üçer Üsküdar, M. Selekmen Galata, Sadullah Kesenay 
Lütfi Sipahi "Beş1ktaş, Burhanettin İstanbul, Ekrem Gülcryüz Bursa, 
Egrikapı, Şevket Akdoğan Erzincan, Recep Özçelik Edirnekapı, Nahit 

Albaylığa terli eden 1 Çokbaşakan Konya, Cemil Gökçe AI-· 
Süvari Yarbayları tımermer, İsmaV Erten Bursa, H. 

Hüseyin Akkerman Filibe, ı Hüsnü Urkucıı Çanakkale, Memduh 
Tunçer Trabzon, Tahsin Doruk İs

Y arbaylığa terli eden tanbul,. Mazhar Atay Niğde, Rıfat 
Süvari Binbaııları Maral İstanbul, Kazım Alpergün İs-

Fahrettin Sunğar Mahmutpnşa, tanbul, Kadri Can Mekke, Cemil 01-
Fevzi Süral Manastır, Şevket Şendi! cay Hayfa H d 5 k K • · 
N

. , ny ar oy an a}serı, 
ışantaş, M. Hakkı Kılıçaslan Urfa, . Orhan Erku t M it 

Abd .. ll.t'f K k D · · r a epe. u a ı umu ağıstan, Nıyazi 
Akar İstanbul, H. Avni Bağna Kuz- Albaylığa terli eden 
guncuk, M. Hulusi Alkan Balıkesir, Levazım Y arbayları 
Cevat Güvenerin İstanbul, Faik Ba- Hüsamettin Anış Körbakkal. Mus-
badan Üsküdar, Mufahham Göker Ka tafa Seviktekin Samsını, Şevket Ço
dıköy, Nazif Tuğay Yenihan, Necati zanoğlu Kıztaşı, Muhittin Süer Er
Batuk Kırşehir, A. Rıza Arım İstan- zincen, Refik Erkoşak Filibe, İhsan 
bul, Hulusi Akın Manastır. Akal Çanakkale, Nurettin Sezer E-

T.:>pçu Albaylığına dirne, Mustafa Meriçli Hasköy, Cev· 

te 1• d y b l det Kurkan Fatih. r ı e en ar ay ar 
Recep Sebukcebe Komanova, Hay. Yarbaylığa ~erli eclan 

rullah Şentop Seliınik, Sami Topçu Levazım Bınbaşılan 
Dimetoka, Aziz Güler Bursa, M. Tc- A'hmct Süer Trabzon, Sabri Taş 
iif Başarır Sıvas, Nail Bnşdoğnn Se- Taşkasap, Sami Olcay Edirne, Galip 
fiçe, t. Hakkı Tunçay Çankırı. Gümen M. paşa. 

Yarbaylığa terli eden Albaylığa terfi eden 
Topçu Binbaşıları istihkam Y ar/Jayları 

Münir Üleng.in Üsküdar, Hikmet Zeki Özsök Vadina, Vehbi Tınaz 
Bilgin Amasya, Mecit Sönmezalp Taşlıca, Cemal Düvenci Şehzadeba
Bursa, Ziya Gülap Üsküp, Mesut O- şı. 
nat D. Bakır, Salahattin Altıntuğ 1ş
kodra, Kadri Akçam Ağaçkakan, füık 

Yarbaylığa terli eden 
istihkam Binbaşılan 

kı Yalazan Gümüşhane, Şefik Erk 
Van, Ali Akisü Şumnu, Cevdet Süer 
Midilli, Hakkı Tunga Kayseri, Ömer 
Ersin Serfiçe, Zeki Ulusoy İstanbul, 
Sadık Soyer Bursa, İdris Örz İşkod
rn Şükrü Bıyıkhan Erzincan, Zeki 
Özti.ırk Eğin, Kenan Birsan Erzu _ 
rum, Cemal Kıvanç Darıdere, Sıtkı 
Sudas Ayasofya, Hıfzı Çataltepe Kor 
kut. 

Albaylığa terli eden Fen 
Sanat Y arbayları 

Osman Arkan Çankırı. 

Yarbaylığa teri i eden 
Sanat Binbaşıları 

t 

Sedat Salman Koska, Kazım öz. 
soy İstanbul. 

Askeri Fabrikalar
'Albaylığına terli edenler 

Ferit Özkurt Vefa, Nuri CjürJer 
Kuruçeşme. 

Yarbaylığa terli eden aıkeri 
fabrikalar Binbaşıları 

Rakım Özkök Ortaköy, Asım İnal 
Safranbolu, Hilmi Akyar Çanakkale, 
F~hrettin Gıirün Üsküdar, Şadi Sü
der Nakkaşpaşa. 

Albaylığa terli eden 
Harita Y arbayları 

Fehmi Tunçer İstanbul, Cemal 
Kambay Galata, Kadri Koray Kaba
taş. 

Yarbaylığa terli eden 
harita binbaşıları 

Nazif Aşkın Ayasofya, Fenni Işın 
Trabzon, Fuat Özbalknn Edirne. 

Albaylığa terfi eden 
Tıbbiye Y arbayları 

Hulusi Erel İnebolu, Arif Tolkay 
İmrahor, Abdülmecit Sayan İstanbul , 
Nuri Maktalan Fatih, Cemal Sipahi 
Bursa, Edip Opan Çemişkezek, Cela
lettin Toker Manastır, Sait Ertemsin 
İzmir. 

Fevzi Emre Trabzon, Abdülkerim 
Türkkan Üsküp, Sırrı Aktaş Üsküp, 
Hayri Solcun Arapkir, Liıtfi Tunca 
Görüce, Nuri Köker Üsküp, Kazım 
Teçimol Edirne. 

Albaylığa terli eden 
Muhabere Yarbayları 

Azmi Akbu Erzurum. 

Yarbaylığa terli eden 
Muhabere Binbaşıları 

Remzi Ersun Erzincan, İrfan Po
kiz ~adı~öy,_.Nazım Arıkan Üsküp, 
Abdulkerım Obay Fatih, Ziya Gücer 
Trabzon. 

Yarbaylığa terfi eden 
Demiryol Binbaşıları 

Fuat Akbulut İstanbul, Hilmi De
dekorkut Beşiktaş. 

Deniz Subayları 
Arasında Terfiler 

Kurmay Binbaşılıktan 
Yarbaylığa terli edenler 

Nuri Güneğe, Rifat Özdeş, !\hinci 
Ulhan. 

Kurmay Yüzbaşılıktan 
Binbaşılığa terli edenler 

Tevfik Sargut, Ekrem Erman. 

Güverte Yarbaylıktan 
'Albaylığa tertli edenler 

Fehmi Kartal, Saim Çiğ, Hidayet 
Bosut. 

Güverte Binbaşılıktan 
Yarbaylığa terfi edenler 

Osman Gündoğan, Muzaffe::- Be
sen, Settar Ulmıın, Eşref Acar. Tuğ
rul Kilitçi. 

Güverte Yüzbaşılıktan 
Binbafılığa terli edenler 

Sadettin Kursan, Burhanettin Bil. 
geman, Muhlis Güremen, Celfılettin 
isen, Emin Giirdal, Kemrıleltin Az. 

gun, Tarık Köni, Saip Caner, Sedat 
Ulğur, Fuat Başah, Muzaffer Şükrü. Jandarmadaki 

Terfiler Güverte Vıtteğmenli.hten 
Yüzba,ılığa teri i edenler 

Nejat Koşa!, Hüsnü Heper, Seha- Yarbaylıktan Albaylığa 
bettin Gürel, Hikmet Dağada, Bur. terli edenler 
hanettin Güreli, Salahnttin Koken, Refik Günsev, Sırrı Tekin. 
Zahit Kirağli, Alp Kun, Zeki Arda, Binba,ılıktan Yarbaylığa 
Muhittin Parğa, Muzaffer Özerman, terli edenler 
Latif Ergüder, Sedat Demirkol, Emir Cevat Ergenekon, Nazmi Sevgen. 
Erkilet, Ulvi Tekeş, Rami Abrah, Hi- ô b 
dayet Öndün, Lutfi Subar, Fazıl Tür- nyüz aşılıktan Binbafılığa 
men, Sabri Tanar, Kenan Onhon, terli edenler 
Muzaffer Denizeri. Arif Erdem, Muhsin Kıvanç, Hay. 

Güverte Teğmenlikten ri Akkoyun, Nuri Cakin, İbrahim 
Özkaran, Ulvi Tuncay, Mu.c;tafa Do

Vstteğmenliğe terli edenler ğaner, Lutfi Akyazı, Lutfi Bayram, 
Celıil İyiceoğlu, Emin Yakital, Muzaffer Mutlu, Abdülkadir Cinkı. 

Şemsettin Borgut, Nahit Çapaner, Iıç, Fazıl Bayrakçı, İbrahim Akıncı, 
Fevzi Aloba, Selim Albatraş, Hüsnü Rifat Ülkeralp, Enver Erten. 
Korur, Remzi Fener, Keınal Kaya. 
can, Münir Aral, Ferda Anaoğlu, Hü- Vıtteğmenlikten Yüzbaıılığa 
seyin Aral, Fazıl Kartal, Nihat Ay- terli edenler 
yıldız, Bahri Kunt, İsfendiyar Altan, Hikmet Akbaytugan, Sıtkı Dağge. 
Cemal Süer, Şeref Şimşek, Tarık ÜL çen, Rifat Rozan, Nuri Öner, Faik 
gen, Azmi Atasu, Avni Alpaş. Evrenesoğlu, İbrahim Öcal. 

!tfakine Binbaşılıktan Teğmenlikten Vatteğmenliğe 
Yarbaylığa terfi edenler geçenler 

Bekir Erycner, Muzaffer Tuna, Kemalettin İnaç, Kemalettin Cok-
Tevfık Falay, Cemil Ertaymaz, Naci guri, Muzaffer Karaduman, Cemal 
Segeğin, Mehmet Ali 'l'unçarslan, Dinikanlı, Selim Salmaver, Taha Sen 
Mehmet Olcay, Şükrti Baytu. gezer, Sabahattin Özcekin, Ali üı. 

Makine Yü:z.baıılıktan genalp, Şükrü Saygın, Nejctt Güneri, 
Binbaşılığa terfi edenler Zekeriya Kantekin, Zühtü Göceren, 

Kazım Meriç, İrfan Aran, Necati Hayrettin Erdeniz, Muhittin Yeti~, 
Gökçen, Cemil Ersu, Cemil Omaç, Rasim Güven, Osman Tckır, Lütfı 
Alaaddin Güven, Ulvi Kayagündüz. çağlayan, Galip Karatoy, Hüseyin 

Uluçevik, Bekir Bekalan, Abdülbari 
Makine Vıtteğmenlikten Çalışlar, Sebat Öçal, Hasan Kaya Ön. 
Yü:z.aşılığa terfi edenler cal, Raşit Kahraman, Salahattin Gü-

Salfıhattin Demirsoy, Sedat Ayta- nay, Fehmi Korucu, Selim Arıkan, 
marn, Enver Tulgay, Nedım l'ezgö- Melih Kurucemen, Bahri Dörtkol, Re 
ren, Melih Doğu, Recep Baytalay, ' şat Özbarlas, Tahsin Övaı: Hakkı Ko
Kemalettin Ozak, Ali Bora, Ce1iılet- çak, Şerefettin Onat, Selim Yücel
tin Akdoğan, Kemal Pekmezd, Sab- dim, Abdülkadir Gurun, Orhan Bu-
ri Özyurt, İsmail Ulesğin. dak, Hakkı Levent, Nevzat Altay, 

Makine Teğmenlikten Muzaffer Börekçi, Hilmi Al kana tay, 
Vıtteğmenliğe terli edenler Ziya Alcayto, İbrahim Yılmaz. 
Cezmi İsinal, Ahmet Kaftancı, Nec ikinci 11ınıl askeri 

mi Birol, Necati As, Hasan Tarcan, hakimliğe ge,enler 
Ri.-istem Bilgintay, Ferit Sertelli, Fet- Şükrü Alcay. 
hl Telan, Muhlis Bora, Kemal Çağın, Birinci sınıf muamele 
Vcdtıt 6ue1, F~hmi Güecr, Mu:nafo memurluguna geçenler 
Emre, Murat Koner, Cahit Kivaner. Tevfik Be :kal. 

Sanayii harbiye Yüzbaşılıktan Oçüncü aınıl muamele 
Bin6aıılığa terli e'1enler. memurluğuna geçenler 

Cevdet Mutuk. Rahmi Delice, Kerim Oran, Tanir 
Sanayii harbiye Yüzbaşılığa Alpaslan. 

terli edenler 
Hasan Dengiz, Cahit Boran, 

Tabip Albaylığa 
'terli edenler 

Cela1ettin Oğuz. 

Eczacı Yarbaylıktan 
Albaylığa terli edenler 

Vasfi Hamarat. 
Ec:z.acı Yüzbaşılığa 

terli edenler 
Safa Yiğit. 

Levazım Yarbaylıktan 
Albaylığa terli edenler 

Cevdet Ardalı 

Levazım Bittba,ılığına 
terli edenler 

Nuri Tekçe, Şekip Altunluğ, Niya. 
zi Oğuz. 

Levazım Teğmenlikten 

Vstteğmenliğe terli edenler 
Nafi Ülbay, İbrahim Balın, Samih 

Saldır, Azmi İrengün. 
3 üncü sınıf a11keri 

hakimliklerine terfi edenler 
Eyüp Öner. 

Birinci sınıf tukeri 
öğretmenliğe terli edenler 

Hayrettin Kalicun. 
3 üncü sınıf aakeri 

öğretmenliğe terfi edenler 
Salahattin Günemek 

4 üncü ıınıl heıap 
memurluğuna terli edenler 
Turhan Tümer. 

1 kinci aınıl muamele 
memurluğuna terfi edenler 
Nesip Hıncalay 

Vçüncü ıınıl muamele 
memur!uğuna terli edenler 
İsmail Toksoz. 

4 üncü •ınıl muamele 
memurluğuna terli ederıler 
Salahattin Günkut. 

5 inci sınıf mızıka 
muallimliğine terli edenler 
Ahmet Ezgimen. 

4 üncü sınıf aıkeri 
sanatkarlığa geçenler 

Hasan Ortek. 

4 üncü ıınıf muamele 
memurluğuna geçenler 

1\fönir Çağlar, Neşet Erknn. 

6 ıncı aınıl muamele 
memurluğuna geçenler 

Vehbi Çoruh. · 

3 üncü sınıf heıap 
memurluğuna -.geçenler 

Remzi Ertaş. 

4 üncü ıınıf hesap 
memurluğuna geçenler 

Rüştü Yalçın, Demir Tumay, Ha. 
di Örs, Hilmi Toğul, Asım Akarsu • 
Abdülmecit Şensoy, Saliıhattia Ak. 
doğan, Bahri Aykut, Emin Mısırlıoğ
lu, Selim Oral. 

6 ıncı •ınıl he11ap 
memurluğuna geçenler 

Ziya Ataker, Ahmet Doğanay, Os. 
man Olcay. 

4 üncü sınıf tülekçiliğe 
terli edenler 

·Seyfullah Çelikkan, Mahmut Ay
dın. 

Beşinci •ınıl tülekçiliğe 
terfi edenler 

Şükrü Çakmak. 

Bursa Valisinin Tetkikleri 
Orhaneli (TAN) - Yeni Vali Re

fik Konultan, Harmancık nahiyele
ri köylerinde, Başarslan. Kocayatak 
krom madenlerinde ve yeni açılmak 
ta olan Hopanlar yolunda tetkikatta 
bulunduktan sonra buraya gelmiş
tir. Civar köyler halkını ve muhtar. 
ları celbederek, ihtiyaçlarını tesbıt 
etmiştir. 

Kaza iktısadiyatının temeli olan 
bağcılık, kozacılık ve meyvacılığin 
ihyası için her türlü yardımlarda 
bulunacağını, Orhanclinde bir Ame
rikan asma ve meyva fidanlığı kur. 
duracağını, mıntakamıza elverişli 

olan katır cinsinin üretilmesi için, 
damızlık göndereceğini vaadeyle:niş

tir. 
İkısaden mühmel kalmış olan ka

zamız halkı, bu vaatlerden dolayı 
sevinmiştir. 

30 - 8. 93$ 

Harp Veya Sulh 
Berlin · Londra 
Müzakerelerine 
Bağh Bulunuyor 

(Başı l incide) 
Karşımızda da ayni arzunun 

hissedildiğini \'e hakikaten sulh 
istendiğini görürsek, o vakit bu
gün dünyayı o kadar rahatsız e
den bütün meseleleri münakaşa~ u 
hazırız. Fakat biltiin gııyretimize, 
sulbü kurtarmak i~in sarfettiği

mi.z bütün mesaiye rıığmcn har
be girmek mecburiyetinde kalır

sak, o vakit yabancı bir memle
kette meçhul bir ehir için değil, 
yukarıda zikrettiğimiz pren:.iple
rin muhafnzası için döviişeceğiz." 
İngiliz Başvekili Chamberlain de 

gerek Alman - Sovyet paktının im
zalanması ve gerek Hitlerle arala
rında cereyan eden müzakereler mü
nasebetile şu sözleri tekrar etmekte 
ısrar etmiştir: 

"İngiltere tııııhhiitlerinc sadık 
kalacaktır. Polonyaya askeri bir 
ittifak ile bağlıdır ve bu ittifakın 
bütiin icaplarını yapmaktıı bir an 
tereddüt etıniyecektir. İngiltere 
Avrupa meselelerinin ku\'\'etc 
miiracaat yolile ha\Iedilınesine ar
tık müsaade etnıiyccektir. Vaziyet 
icap ettirirse, İngiltere hükumeti 
elinde menut biitiin müdafaa 
ku\·,·etlerini kullanmakta tered
düt etmiyeccktir. Fakat biz biifün 
dünya meselelerinin .sulh yolilc 
halledilebileceğine kaniiz." 
İngiliz nazırlannın bu beyanatı, 

kabinenin resmi teblıiği ve nihayE:.t 
Chamberlain'in resmen Bitlere gön
derdiği mesaj, İngilterenin vaziyeti 
hakkında şüpheye mahal bırakma

mıştır. 

Hitler Sovyetlerle ademi tecavüz 
misakını sulh cephesini parçalamak, 
demokrasileri zayıflatmak için alel
acele imzalamağa razı olmuştu. Fa
kat imzadan sonra İngiltere ve Fran
sanın gösterdiği bu metanet Hitlerc 
hesaplarında yanıldığını göstereli. 
Demokrasiler, Şovy!!t Rusya olmak
sızın da, kuvvete kuvvetle mukabe-

kit etmekten geri kalmamışlardır. 
İşte Hitler, fogilterenin bu kararı

nı ve İngiliz siyasetinin bu inhiraf 
kabul etmez istikametini bilerek 
Chamberlain'e son mesajını gönder
di. Bu müracaati yaptığı zaman fn
giltercnin bu kararından inhiraf et
miyeceğini biliyordu. İngilterenin 
Danzig meselesine münferit bir ha
sise nazarile bakmayıp bir prensip 
davası şeklinde ehemmiyet verdiği· 
ne vakıftı. Nitekim dün İngiliz Baş· 
vekili, Avam Kamarasında bu müza
kereler münasebetile vaki olan beya
natında İngilterenin fikirlerinden bir 
zerre ayrılmadığını tekrar etti. 

Hitlerin, bu vaziyeti bilerek 
Chamberlaine müracaati, ne kadar 
sıkışmış bir vaziyette bulunduğuna 
en biiyük delildir. 

Sovyet anlaşması, ilk hamlede 
zannedildiği gibi, Bitleri kuvvetlen
dirmemiş, bilakis zayıflatmıştır. Hit
ler bu anlaşma ile Japonyayı kay
betmiş, İtalyayı kızdırmış, ve dahil
de Alman halkının hoşnutsuzluğu

nu davet etmiştir. Bu zaafını hisse
dince körkörüne bir harbe girmek 
cesaretini bulamamış, ve Chamber
laine müracaat ederek işi sulh yoli
le halletme imkanlarını araştırmış

tır. Chamberlainin Avam Kamara
sında dün vaki olan beyanatı tnr,il
terenin kararından bir adım gerile
medi,ğini, ve Danzlg meselesini bir 
prensip meselesi olarak telakkide 
devam ettiğini gösterir. 
Şimdi Bitler İngiliz Baıvekiline 

cevap hazırlamaktadır. Çok muhte
meldir ki iş, DamJg meselesinden 
çıkar~k büti.in ihtilafü meselelerin 
hallini nazan dikkate alon geniş ve 
şümuliü bir şekil alsın. Hitler, de
mokrasilerin noktai nazarlarını bile
rek böyle bir müzakereye girerse, 
ki şimdi girmiş bulunmnktndır. dün
ya meselelerinin bir sulh masasında 
halli ümitleri çoğalacaktır. 

Ya9murdan Zarar Gören 
Üzümler 

Manisa, 29 (Tan Muhabirinden)
Hacı Rahmanlı, Yılmaz, ve A~nçele
bi, Gölcük, Asmalık, Köprü, Çakal. 
ırmağı, Azmakeci, Çif tedarJar köyle
ri üzüm sergileri dünkü şiddetli yağ
murdan çok zarar görmüştür. 50 hın 
çuvalın zararı 200 bin lirayı bulmak
tadır. Zarar tahkikatı ilerliyor. 
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Düşman Aydına Nasıl Girmişti? 
Topçu Ateşile Etraf Yoklanmış, Türk Aslanlarının 
Çekildiği Öğrenilmiş, Sonra llerlemiye Başlamışlardı 

Taarruz kıtalarını önliyecek 
kuvvetimiz de şuydu: 

Piyade nizamiye kuvvetleri: 
Yirmi silahlı neferi ve efradı oL 
matlığı için ikisi kullanıbmıyan 
dört makineli tüfeğiyle yüz yet. 
miş beşinci alayın birinci taburu, 
yalnız otuz silahlı neferden ibaret 
bulunan ayni alayın üçüncü tabu
ru, on tanecik sihihlı neferiyle 
yüz otuz beşinci alayın ikinci ta
buru, altmış silahlı eri ve dört 
makineli tüfeğiyle yüz yetmiş al
tıncı alayın birinci taburu ki, mec
muu 120 silahlı er ve altı makine
li tüfekten ibaretti. 

Bundan başka kuvvet olarak, 
on yedi atlısı olan mızraklı bölü
ğü ile Yörük Ali Efe ve ihtiyat 
mülazimi Necmi beyin elli zeybe

ği, mülazimievvel Kadri Beyin de 
on beş tanecik gönüllüsü bulunu
yordu. Öküzle çekilen ve efradı an. 
cak topları kullanacak miktarda 
bulunan iki obüs ve iki de İskoda 
cebel toplarını da bu kuvvete ila
ve edince, mukabil tarafın bu dol
gun krtalarına karşı müdafaayı gö. 
ze alan elli yedinci fırkamızın an
cak, (195) silah (6) makineli tüfek 
ve (4 ) toptan ibaret olduğunu görü
rüz ki, bu da, fırka kumandanı ve 
zabitleri ile erlerinin ne sarsılmaz 
bir azim ve imana sahip oldukla. 
nnı göstermekte ve şerefli milleti
mizin yüksek bahadırlığının pek 
parlak bir misali bulunmaktadır. 

4 - Temmuz - 1935 sabahtnın 
güneşi, bir Türk babayiğiti azamet 
ve ihtişamile sisli bulutlar arasın
dan gezinip kalkınırken , taarruz 
kuvvetleri, müfrezelerimizi hala 
Top yatağı ve Telsiz telgraf sırtla. 
rmda sanıyor, hücuma kalkışmak 
şöyle dursun, yerinden kıpırdana. 
mıyordu bile. Ancak, aradan bir 
hay 1i zaman geçtikten ve topçu a
teşi ile yokladığı sırtlardan Türk 
arslanlarının çekildiğini öğrendik

ten sonra, pençelemekten çekinen 
bir tilki dikkat ve çekingenliği ile 
ağır ağır ilerliyerek Aydına girmiş
ler, biraz sonra da Telsiz telgraf 
ve Tellidede sırtları gerisine yana. 
şabilmişlerdi. Kumanda heyetleri 
olduğuna şüphe edilmiş bir atlı 
kalabalığı da o sırada Telsiz tel
graf sırtında toplanmış, Menderes 
köprüsü istikametini gözlemeğe 
koyulmuşlardı. Önlerindeki saha. 
nın tamamile bomboş olduğunu 

gördükleri halde yine ilerlemeğe 
cesaret edemmişlerdi. Nihayet, 

muhit ve civarı bir de tayyare ile 
kuş bakışı süzüp in~eledikten son. 
ra harekete geçebilmişlerdi. 

Tellidede ve Telsiz telgraf sırt
ları arasında bulunan ve köprü 
başına doğru uzanan şoseden ya. 
vaş yavaş ilerliyorlardı artık. A. 
çılıyor, yayılıyorlardı. Topçu mev
zilerimize de beş altı bin metre u. 
zaklığa gelmişlerdi ki, topçuları. 
mız bu davetsiz misafirlerin, ilkön. 
t:e Telsiz telgraf sırtındaki büyükle 
rini ağırlamağa başladı. Gönderdiği 
birkaç mermi ile onları dağıtıp sır. 
tın gerisine kaçırdıktan sonra, 
toplarını ovada ilerliyen piyadele
re çevirdi. Yanaşık nizamdakileri. 
ni de, avcı dalgalarını da kasırga
ya tutulmuş saman çöpleri gibi o. 
vanın sazlıklarına doğru savurup 
sürdü. Biraz sonra topçu ve piyade 
mevzilerimize açtıkları şiddetli bir 
topçu ateşinin himayesinde hen
deklere, çukurlara sokularak, top. 
rak yığınlarına sığınarak yine iler
lemcğe başladılar ve nihayet mev. 
zilerimize yaklaştılar. Bu esnada, 
bir alay kadar tahmin edilen bir 
yürüyüş kolu da, Telsiz telgraf 
sırtı gerisinden çıkmış ve cenubi 
garbi istikametinde yürüyüşe geç
miş bulunuyordu ki bu kuvvetin, 
Petraki çiftliği önündeki topçu 
mevzilerimizi hedef edinmek iste. 
diği tahmin edilmişti. Fakat, top
çularımız, kendisinden o sırada 
pek çok uzakta bulunan bir kola, 

yalnız istihzalı ve çok derin mana. 
lı bir nazar fırlatmış, fakat, ateşini 
hep ovaya, köprü başına doğru iler 
lemeğe çalışan piyadelere hasret
mişti. Gittikçe şiddetlendirdiği a. 
teşi ile ovayı bir cehenneme çevir
mişti. Karşıki kuvvetlerin avcı 

hatları, köprünün ilerisinde bulu. 
nan müfrezelerimiz altı yüz metre 
kadar yaklaştıkları vakit, topc::u a
teşimize yan vermiş bir vaziyete 
düşmüşlerdi. Esasen, topçulara 
mevzi tayini sırasında bu ince nok 
ta düşünülmüş, toplar da bu hesap 
ile mevzilere yerleştirilmişti. 
Artık makineli tüfekler, o a-

na kadar hırs ve hışımla, ye
nilemiyen bir sa hırsızlıkla bekle
yen arslan erlerimiz de ateşe gi~ 

rişmişlerdi. Az bir zamanda mu. 
kabil tarafın taarruz kabiliyetini 
söndürmüşler, avcı dalgalarını ol
dukları yerde sindirip ortalığı süt 
limanhğa döndürmüşlerdi. 

Bu sırada kahraman topçuları
mız fırsattan istifade ile, devamlı 
ateşten kızan top namlularını so
ğutuyor, yere gömülen tekerlekleri 
çıkarıyor ve mevzileri islah ediyor. 
du. Fakat hırs bürüyen, fırsat 

bekliyen bütün gözler cenubi gar
bi istikametinden ilerliyen ve mev 
zilerimizi tehdit edebilecek bir va. 
ziyete girmek için didinen kuvvete 
dikilmişti. Gerçi arada Menderes 
nehri vardı. Ancak nehirde o mev
simde birkaç yerinden geçit vere. 
cek kadar susuzdu. Topçu ateşimi
zin az bir zaman için kesilmesin. 
den cesaret alan bu kuvvet, can a
tarcasına bir yürüyüşe koyulmuş. 

İstanbuldaki Erenköyiinden 
mektup gönderen sayın bir okuyu. 
cumuz, üzümün ve şıranın tesiri 
üzerine - üzümün mevsimi geç
meden - bazı şeyler soruyor. Ce
''abı, iizüm mevsimi geçmeden is
temesinde tabii pek haklıdır. Ta. 
zesinin mevsimi geçtikten sonra, 
kuru üzüm onun yerini tutamaz. 
"üzümden şifa meselesi, ba~ka o
kuyucularımı da alakalandıraca
ğını zannettiğimden, daha erken 
ce,rap vermek isterdim. Fakat Bay 
Hitler, Karpat dağlarında )ağmur
lann şimdi kesildiğini hesap ede
rek, soğuklar bastırmadan önce, 
işini görebilmek üzere: gazeteler. 
de heyecanlı telgraflar yazdırmak 
için, tam da üzüm mevsimini sec
tiğinden bizim gazetede saf:lık Ö
ğiitlerine yer kalmadı. Buııdaıı 
dolayı okuyucumun beklediği ce
vabın bir kaç gün gecikmcı,;inde 
kabahat yalnız benim değildir .. 

Bu mevsimde çokça uzum ye
mek, pekliğe karşı gelece~indcn, 
hazmı bozuk olanlara, hele basur 
me1n;elerine tutulm~~ olanlara 
hayJıce fayda ,·erir. Uçüm bir ta. 
:raftan da karaciğerin işini kolay. 
laştırır, dnha fazla safra cıkart
ınasına sebep olur. Onuıı ic-in ka
raciğerleri temhcl olanlara; bil
hassa safra yolunda kum sancısı 
çek<?nlere de, iyi geHr. Knraciğer 
yolunda işleyince, kan temizlenir, 
böbrekledn işi kolayla:?tt. Bunun 
neticesi olarak kanda fazlaca asit 
ürik toplanmış olanlarla böbrek. 
leri pek iyi i~leıniyenler de ü
züm yemekten istifade ederler. 

"üzüm bolca şekerli ve iyi bes~ 
leyici hfr gıdadır. Fakat verem 
hastalığı üzerine tesiri veremlinin 
ha1ine göredir. J{imisi. cok iiziim-

. den istifade eder, kimisi -istifade e-
demez, onun doğrusunu anca]<, her 
hastayı tedavi eden hekjmj bilir. 
Veremlilerin Jıepsine doğnt olabi. 
Jecek toptan bir şey söylemeğe 
imkan yoktur. 

Üzümle tedavi, sıra icmekle 
değil, taze ii.~iim y;mekle · olur. 
En İYİSİ <'avusüı.ümü... Uziiınünii 
ye d~, bakını ~orma demek adet i
se de, üzümle tedavi için bağın 
toprağını tahkik etmek faydalıdır. 
Bahn tonrakı taslık. ka:ralık ise, 

!ardı. Bunları önleyecek elde hiç 
bir kuvvet yoktu. Himmet ve hiz
met kahraman topçularımıza düş. 
müştü. Bir sel gibi kendine doğru 
akan bu tehlike karşısında futur 
bile getirmeyen cesur topçularımız 
birden makineleşmişlerdi. Eşsiz bir 
tezlikle işlerini bitirmişler1 ate~e 

hazırlanmışlardı. Geçen bu müd
det çinde, yürüyüş kolu da mevzi. 
!erimize üç bin metreye kadar so
kulmuşlardı. 

Fakat, dördü birden ejder ağız. 
larını ovaya doğru çevirip ateş a
çan toplarımız ansızın uğultulu na 
ralarla ateşi saçmağa başlamıştı. 

Tam ;sabetler, paralanan şarapnel 
ler, ilerlemeğe savaşan bir kolu da 
bir an içinde birbirine katmıştı. 

Dağılan efrat Y.erde yatmış sürü. 
nüyor, sığınacak bir tümsek, soku
lacak birer hendek araştırıyorlar. 
dı. Zavallıların yüzleri tarlalarda 
yatan buğday ve arpa demetleri gi 
bi sararmış, yürecikleri de korku
dan oynamış ve kararmıştı. O de. 
rece ki, biraz sonra, ovada tek a
dam kalmamış, sanki hepsi toprak 
lara gömülüp karışmıştı. 

Zafer perisi, her iki tarafta 
kendilerinden tam otuz mis 

li fazla kuvvetlerle savaşmağı göze 
alan kahramanlarımıza, o gün de 
güler yüzünü göstermişti.. Mevzi
lerimiz üzerinde süzülerek, sanki 
yeğitlerimizi tavaf ediyor, visa
lini müjdeliyordu. O sırada, 

batarya dürbünü ile harp sahasını 
tetkik eden fırka kumandanı Şe
fik Beyin gözüne güzel bir hedef 
takılmıştı. (Devamı var) 

oranın üzümü - topraktan cıkun 
menfi iyonlardan dolayı - daha 
faydalıdır. Kireçli toınakta yeti
şen iizüm daha az faydalı ... De
mek ki, en iyisi üzümün bağına 
giderek iizümii orada yemektir. 

Tedavinin müddeti iiç, dört haf. 
ta sürer. Giinde yarım kilodan 
başlıyarak, iki kHoya kadar, her 
gün biraz arttırmak üzere. Daha 
fazlası zararlı olur. 

Her giin yenilecek üzüıniin ya· 
rısı sahahleyin altı ile sekiz ara. 
sında, üziim bağından dönfü;-te, ii
züm yenilen zamandan yirmi da
kika sonra, kahvaltı etm<'ğe ıuani 
yoktur. 

Kalan yarısının yarısı öğle ye. 
meğinden bir saat önce - en son 
kalan dörtte biri de - akşam ye
meğinden gene bir saat ön<'e. 

Üzümiin şekeri içinde, fakat 
vitaminleri en çok kabuğunda, nıa. 
denleri de çekirdeğinde ve daha 
çok kabuğundadır. Onun icin, en 
doğrusu üzümü kabuklariyle ve 
çekirdekleriyle yemek olurdu ... 
Ancak iki kilo üzümün hep:,;i ka" 
buklariyle ve çekirdekleriyle Yl!-

nilir ve yutulursa, kabuğun. 
dan yüzde otuz ikiden ziyade, ce
kirdeklerinden de yüzde eUi Üç. 
ten fazla odun yutulmuş gibi olur. 
Barsaklarda hazım edilemiyec<'k 
olan bu kadar odun pekliğe karşı 
faydalı olursa da, fazlası barı.ak
lan burar, ishal verir. Deınck o
luyor ki, üzümden çokça yenilin. 
ce, birazmı kabuklariyle ve cekir
deklcriyle yemek, fakat çoifunun 
kabuklarını ve çekirdeklet ini çı -
karmak daha makul olur. 

Şıraya gelince, sarabı cok seven
ler onu, hap ~ekİinde yutmaktan 
hiç hoşlanmazlarsa da, iiziim yi~e
bilenler için. onun yerine şıra iç
meğe bir sebep yoktur. Üzümün 
taze suyu bile tanesinin yerini 
tutamaz. Madenlerinin ve vitamin. 
lerinin nisbetleri değişir. Üziimün 
suyu ayrıca bir tahammür geçirin. 
ce, büsbiitün başka bir ı-ey olur. 
Yoğurt sütten ba~ka bi~ şey ol
duğ~ gibi, şıra, şarap, sirke rle, 
üzümden başka şeylerdir. Maya
lar ile karışınca, her şeyin mahl. 
yetini değiştirirler. 
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Casusluğa Ait HikCiye Serisi ~ 

BEY AZ ZENC İ 1 
Yazan: Arthur Milis Çeviren: Cevat Şakir ~ 
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Pucy: 
- kıotz'un hayatı bittabi 

tehlikede değildir. Memle -
ketinin resmen bir sefarethanesi. 
ne mensup bir zabiti Fransızlar 
kurşuna dizmezler. Mesela Ameri. 
kalılar Washington'da Von Tojen'in 
ve Boyed'in kimler olduklarını 

pek ala biliyorlardı. Fakat bunla. 
rın hiç birisi tahtı muhakemeye a
lınmamıştı. Yalnız memleketlerine 
iade edilmişlerdi. Herhalde Fran
sızlar da Klotz'a karşı ayni tarzda 
hareket ederler, dedi. 

- Mademki öyledir, neden 
Fransaya gönderilmesini istiyorsu. 
nuz? Onu yak:ılamak istediğinizi 

söylemiştiniz ya. 
Shore münasip bir cevap bul. 

mak üzere durakladı, sonra: 
- Biz, Klotz'u mutlaka yakala

mak isteriz. Hem de yalnız onu de
ğil, başkalarını da. Hatta tahmini. 
nizden çok daha büyük bir partiyi 
ele geçirmek istiyoruz. Fakat işin 
bu tarafını siz Harbiye Nezaretine 
bırakınız. Ne dersiniz Misis Wal. 
lace? 

Misis W allace: 
- Bizim zamanımızda bize ait 

olmıyan şeyleri hep Harbiye Ne. 
zaretine bırakırdık, dedi 

Shere güldü: 
- Dinleyin Mis Favel, yok şu 

kurşuna dizilecekmiş. bu kurşuna 
dizilecekmiş diye siz üzülüp dur. 
mayın, dedi. 

Favel artık mutmain olmuş
tu: 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Shore: 

- Demek ki Pazar günü sabah. 
leyin Parise uçacaksınız, dedi. 

- Evet. 
- Mükemmel, hareket etme. 

den evvel size yeni talimat veri. 
lir. Misis Wallace onları size bil. 
dirir. Benim işim çok, müsaade. 
nizle size Allaha ısmarladık diye. 
yim. 

Percy Shore kapıya doğru yürü 
dü. Eli kapı tokmağında iken başı
nı döndürerek Favel'e: 

- Mükemmelen hareket etti. 
niz. Dedi. Favel: 

- Teşekkür ederim, dedi. Mcm. 
nundu. 

p ercy Shore ertesi günü dai
resine gelir gelmez amiri. 

ne: 

- Pazar günü sabahleyin tay. 

yare ile Parise uçacaklar, ayni 

gün öğleden sonra Auteuil at ya. 

rışlarını seyredecekler. Raspail 

Bulvarındaki Lutetia otelinde ge. 

celiyecekler, ve Pazartesi sabahle .. 

yin ilk tayyareyle Londraya döne·· 

cekler. Diye bildiği havadisleri 

nakletti. 

Albay Marshall: 

- 8 enim anlamak istediğimi 
anlamıya muvaffak oldun 

mu? Diye sordu. 

Shore'un anlaşılması istenen 
şeyin ne olduğunu pek bildiği yok
tu. Marshall, Shore'un mütereddit 
olduğunu anladı. Sualine daha ka. 
ti ve vazıh bir şekil vererek: 

- Yani Koltz ile Mis Favel'in a
rasındaki münasebetin ne çeşit 
münasebet olduğunu anladın mı? · 

- Pek o kadar sıcak değil, ılık 
efendim. 

- Ilık demekle ne demek isti
yorsun? 

-Favel'i bu işi yaptırmıya kan. 
dırıncıya kadar Misis Wallace akla 
karayı seçti. 

Hem de sonra Fave1 bütün yol 
masraflarını kendi cebinden öde
mekte ısrar ediyor. 

Marschall: 

- Yani bu ışı Ingiliz ver
gi vericilerinin cebinden ödeme
sini istiyor ha. Olmaz. Cebinden 
bir mangır çıkmıyacak, o kadar, 
dedi. Önündeki dosyalan karıştır. 
dı. Aradığı kağıdı buldu. Gözden 
geçirdi. Başını kaldırarak: 

T am ikinciteşrinin 20 sinden 
- beri, beyaz zenciler teşkila
tından hiçbir haber alamariı~, de. 
di. 

- Fransaya varınca Klotz on
larla belki temasa gelir. 

Marshall asabi adımlarla odayı 
arŞınlamıya koyuldu. Shore, bu -
nun ne demek olduğunu biliyordu 
ve şefinin yine konuşmasını bek
ledi. 

- Biliyor musun Percy? İlk se. 
fer olarak Klotzun hiç şüphelen -
mediği b ir ajanı Klotzun sırtına 

takmıya muvaffak olduk. Eğer bu 
işte bir aksilik olmazsa, çok şeyler 
öğreneceğiz. 

Shore: 

- Mis Vood tecrübeli bir ajan 
değildir, dedi. 

- Biliyorum. İşte ondan dola. 

ı-Çanakkalede 
Büyük Bir Park 

Yapıllyor 
Çanakkale (TAN) - Belediye, so

kaklara döşenmek üzere yüz yirmi 
bin parke taşı almıştır. Şehrin muh. 
telif yerlerinde, yangın ihtimalleri
ne karşı su depoları yaptırıtmıştır. 

Umumi helalar da yaptırtmak üze
redir. 

Belediye binası yapılmak üzere, 
dört bin liraya alınmış olan rılitım 
boyundaki binanın karşısında bulu
nan asırdide ağaçlarla dolu yirmi 
yedi buçuk dönümlük arazi, umumi 

park yapılmak üzere beş bin liraya 

satın alınmıştır. !stanbulun Gülha

ne parkına benzetilebilecek olan bu 

park, 30 ağustosta açılacaktır. 

Aydında Bir Halk Gecesi 
Aydın, (TAN) - Halkevinde bir 

"Halk gecesi,, tertip edilmiştir. Vali 

Sabri Çıtak ile mebus Adnan Men

deresin de dahil olduğu kalabalık bir 

kütle önünde, kaval, kabak, bağlama 

ve dümbelekle köylü elemanlar ta

rafından milli havalar, koşmalar, 

türküler söylenmiştir. 

İstanbul üniversitesi Türk dili ta. 

rihi profesörü Ahmet Caferoğlu ta. 

rafından da "Halk edebiyatı ve leh

çesi,, hakkında bir konferans veril

miştir 

-oı---

yı onu kullanıyorum. Ben talim 
görmüş, terbiye görmüş, ajan ola
rak yetiştirilmiş ajanlardan bık • 
tım. Bunların hiç olmazsa yüzde 
sekseninin ajan oldukları, yafta i
le yüzlerine yazılmışmış gibi apa
şikar belli olur. Birisi hele konuş" 
mıya başlasın, çaktırmamak için 
gayretler ederek, sözüm ona ora. 
lı değillermiş gibi kulak kabartış. 
larında, bir eşeğin upuzun kulak
larını havaya dikişindeki hal var

dır. Şimdi sana sorarım, bu M is. 
Vood'da bu haller in birisine rast. 
gelebilir misin? 

- Bu söylediğiniz muhakkak 
diğiniz gibidir. Kendisine bu 
gün talimat verilmesini tenbih 
ettim. Kendisine beyaz zenciler hak 
kında 'malfımat verilmesini tasvip 
buyurur musunuz? 

BULMACA 
Diinkü bulmacam1zın 

halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KIAIRIAIDIEINI ı iz• 
ı AIRIAIMIAIKl•lzlA-la 
3 S 1 f 1 ~1A 1 Y1E1 T •1R1 E 
'4IF.DIAINlllŞ I•• 
) ~R EIN• ZIEIKIA 
6 uıvıuı••oiilRIAIY 
7 RIElsltlwı• .:tlilT• 
6 AW'• t lAfAIKIALL B 
~ . Ş IEIK I j IPI• • EIR 

3 

t 

7 

tl 
( 

KIUIMl•I Ll.IA ININIE 
BUGÜNKÜ BUL"l\-IACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 • 1 1 ı• 
1 1 1 • 1 1 1 
1 1 1 1 ,., 1 1 

1 1 1 1 
. ,. , 1 1 

•ı 1 1 1 
1 ,., •• 

=~, ı•ı•ı 
1 1 1 . 
1 1 1 •ı 
1 11. 

l_J 1 1 ·ıl 1 1 1 ,. 
1 1 1 ı• 
1 1 1 ,. 

l•·.......ı-...ı.....;._ıı=:•:.m• ... ı•mı.ıı•=ıl ... •I 
SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Fani değil - Meşhur bir İran şairi. 
2 - Havada bulunan bir gaz - Devam 

ettirmek. 
3 - Bir devlet merkezi - Birler. 
4 - İcazın tersi - Bir liman. 
5 - Bir harf. 
6 - Bir nota - F akat. 
7 - Edepler, usul, muaşeret - Yeryü

zünde beş t anedir , p:ırça. 

8 - Kezalik - Söndürmek. 
9 - Mamur kılmak • Ölü insan. 

10 - İspirto. 

Konyada Bir Yaralama 
Konya (TAN) - Dolapbattallar 

mahallesinde oturan ve Cihanbeyli
nin Oğuzeli köyünden olan Hakkı, 
askerde bulunan yeğeni Alinip karı- Cereyana Kapllarak Öldü 
sı Makbuleye ilanı aşk etmiş ve ev_ Biga (TAN) _ Sakarya mahalle
lenme teklifinde bulunmuştur. Red sinde oturan Kahya Hi.iseyinin evlat
cevabı alınca da, kadım muhtelif lığı sekiz yaşlarında F ethi, dokuz 
yerlerinden bıçakla yaralamış, ~a- metre yüksekliğindeki elektrik dire. 
çarken bıçağı üzerine düşüp kendisi ğinin tepesine çıkmış, cereyana ka-
de yaralanmıştır. ı pılarak düşüp ölmüştür. 
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Bugünkü Fransız 
Donanması 
(Başı 7 incide) ı 

6496 torJuk, 27.5 mil sürattedir. 
8 adet 15.5 santimetrelik, 4 adet ı 
7.5 santimetrelik, 2 adet 4.7 lik 
topla, 12 adet makineli tüfek, 12 
torpido ve 2 tayyare taşır. 

Geri kalan üç tanesi (Duguay -
Touin , Lamotta - Puquet, Primau
guet) 7249 tonluk. 34 mil sürat
tedir. (Jeanne d'Arc) ın evsafın
dadır. Fransızların 79729 mecmu 
tonajlık hafif kruvazörüne muka
bil İtalyanların 83820 mecmu to
najlık 15 adet hafif kruvazörü var
dır. Taşıdığı silahlar da ayni ev
saftadır. 

Fransızların bu kruvazörlerden 
başka bir de 4773 tonluk 290 ma
yın taşıyan mayın kruvazörü var
dır. 

Destroyerler : 

77840 mecmu tonajlık 32 adet
tir. Bu gemiler 2000 ila 3000 er 
tonluk 36 - 42.5 mil süratted irler. 
13.8 santimetrelik toplarla 3.7 
satnimetrelim ve 8 tayyare dafii 
toplarla makhıeli tüfek, torpido ve 
su bombası taşırlar. Bazıları mayuı 
dökmek hususatında kullanılır. 

Bunlaroan 2500 ve 2400 tonluk 
olan 10 adedi 20 şer mayın taşır
lar. Bu gemiler 925 ile 937 senesi 
arasında inşa edilmiş, en son ve 
modern cihazlarla, sil8.hlarla tec
hiz edilmiş ve bugünün harplerini 
karşılıyacak şekilde tadil edil
mişlerdir. 

Fransızların 77846 mecmu ton
luk 32 adet destroyerine mukabil 
İtalyanların bu tonajda gemil-<!ri 
yoktur. Fakat 12 tane inşa edil
mektedir. Fransızların ayni sınıf
tan 1770 er tonluk 11 adet gemi da
ha inşa edilmektedir. Bu gemiler 
6 adet 13 .santimetrelik, 4 adet 3. 7 
lik. 7 torpido ve su bombası taşı
yacak, süratleri 37 mil olacaktır. 
Bunlardan başka ~oiranmasıncia 

bin üç yüzer tonluk ve 36837 
mecmu tonajda 28 lider destroye!' 
vardır. Bu gemiler 4 adet 13 santi
metrelik, 2 adet 3.7 santimetrelik 
toplarla 6 torpido ve su bombası 
taşırlar. Süratleri 36 mildir. 

Torpidobotlar: , 

Fransız donanmasında halen 
7320 mecmu tonajlık 12 adet tor
pidobot vardır. Bunlar 610 ar ton
luk, 34.5 mil sürattedirler. 2 adet 
10 sanimetrelik topla 2 adet 3.7 
lik tayyare dafii topu ve 4 makim•
li tüfek taşırlar, 2 şer adet torpi
doları vardır. Bunlardan maada 
7 tane daha inşa edilmektedir. 

İtalyanların ise 38185 mecmu 
tonajda 670 er tonluk 59 adet tor
pidobotu vardır. Ayni silahları ta
şıdıkları gibi fazla olarak da ma
yın taşırlar. 

Denizaltı Gemileri ~ 

Fransızların halen 74088 mec
mu ıonajlık 70 adet denizaltı ge
misi vardır. Bu gemiler muhtelif 
tarihlerde yapılmış ve hep faaldir. 
Bunlardan bir tanesi (Surcout) 
2880 tonluk, 18 mil süratte deniz
altı kruvazifrıidür. 2 adet 20.3 san
timetrelik, 2 adet 3. 7 santimetre
lik topile 4 adet makineli tüfek ve 
14 adet torpidosu ve bir tayyare
si vardır. Diğer 39 tanesi 1300 
tonluk 20 mil sürattedirler. l adet 
10 santimetrelik topla 2 makineli 

tüfek ve 11 torpidoları vardır. 30 
tanesi 500-800 er tonluk 14 mil 
süratedirler. l adet 7.5 santimet
relik toplarla bir makineli ti.ifek 
ve 9 torpidosu mevcuttur. 6 tane
si 600 tonluk. 12 mil siiratte ma
yın döken denizaltılardır ve 32 
adet mayın alırlar. Bu denizaltı

lardan maada halen 22 denizaltı 

gemisi daha inşa edilmektedir. 

Fransızların 74088 mecmu to
najlık 70 adet denizaltı gemileri
ne mukabil İtalyanların donanma
sında 72311 mecmu tonajlık 97 
denizaltı ıtPmisi vardır ve halen 
21 denizaltı daha inşa edilmekte
dir. 

* Fransız bahriyesinin bu kabalık 
yekünlu deniz kuvvetlerine ek ola
rak birçok avcı botları, birçok u
fak mayın gemileri. denizaltı ta-

kipçileri ve muavin gemileri mev
cuttur. Bu gemilere mütemadiyen 
ilave edilmekte ve deniz kuvvetle
rinin yekunu süratle arttırılmak
tadır. Fransız hükumeti bilhassa 
ufak gemilere ve denizaltılarına 

fazla bir ehemmiyet vermekte \'e 
tezgahlarım bu gemilere tahsis 
etmektedir. Son senelerde Fransız 
deniz kuvv~tlerinin süratle ge
nişlediği görülmektedir. Bu kuv
vetlere bir harp vukuunda İngiliz 
bahriyesinin de katılacağım dü
şünürsek çok korkunç bir yeklın 

tutacak ve Akdenizde çetin bir 
harp olacaktır. İtalyan kuvvetle
rinin buna karşı nasıl bir vaziyet 
alacağını yakın bir harp göstere
cektir. 

islam Ansikloped:si 

120 Kişi Tarafından 

Tercüme Edilecek 
Maarif Vekaletinin gösterdiği lü

zum Üzerine tercüme edilecek olan 
İslam Ansiklopedisinin tercümesin
dtt çalışmak üzere mülga Da
rülfünun müderPislerinden Ha
lim Sabitin riyasetinde bir bü
ro kurulmuştur. Ansiklop;;dinin 
muhtelif kısımlarında çalışmak 

üzere şimdiye kadar 120 kişi 

tavzif edilmiştir. Bu yüz yirmi kişi 
yakında edebiyat fakültesinde bir 
içtima aktedip ansiklopedinin muh
telif kısımlarını aralarında taksim 
edeceklerdir. Tercüme edilen kısıın
ları mütercimler üç kopyeli olarak 
yapacaklardır. Umumi heyet yaoılan 
bu tercümeleri gözden geçirdikten 
sonra tabedilmek üzere matbaaya ve
recektir. Ansiklopedinin tercümesi, 
on altı cilt tu~ğı tahmin edilmek
tedir. 9• 

Bir işçinin Parmakları 
Koptu 

Cibali tütün fabrikası i~l"llerinden 
Meryem ismindeki kadın elini maki
neye kaptırmış, dört par::nağı birden 
kesilmiştir. Yaralı Balat Musevi has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Sıcak Su ile Haşlandı 
Silivrinin Mescit mahallesinde o

turan Mehmedin kızı 2 yaşında Su. 
zanın üzerine sıcak su dökülmüş. 

muhtelif yerleri başlanmıştır. , ......................... ....., ..... ,......,......, ................ , -
~ ASKERLiK iŞLERi ' 
~ ...................... ,.....""",......,''"-~"'' 

Şubeye Davet 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubealnden: 

Şubemizde kayıtlı emekli Tuğbay Meh
met Halllın tekaüt ikramiyesi tediye em
ri gelmıştlr. Şubemize ecele müracaat et-
mesi. 

335 Doğumlular 
Çağrıhyorlar 

Beyoiilu Yerli Aakerllk Şubeainden: 

l - Şubemız yerlisinden askerlik ça
gına girmi:;; olnn 335 doğumlularla tahsil 
\ e sıhhi sebeplerden dolayı ertesi seneye 
bırakılanların son yoklamalarına şubemiz 
binasında toplanncnk olan askerlık mecli
sınde bakılacaktır. 

2 - Yoklamaya 1 eylül 939 da başla
nacak ve 31 Bırincitcşrln 939 da son vc
rılcck. 

3 - Yoklaımıya her hafta pazartcsı, 
çarşambd ve cuma guncri sabah saat 9 dan 
12 ye kadar devam dilecektir. 

4 - Resmi ve hususi okullara devanı 

edip tecile tiıbl olan okurların kayıtlı bu
lundukları okullardan nüiusa kayıtll ol
dukları mahalleleri gösterir fotoğraflı ve 
tasdıkli vesike getirmeleri lazımdır. 

5 - Her nahıye için ayrılan gi.ınler sşa
gıdn gösterilmiştir: 

A - Beyoglu nahiyesi: ı eylul 939 - 6 
eylül (Dahil). 

B - Gıılata nuhiye~i: 8 yllıl 93!) - 18 cy
lfıl (Dnhıl) . 

C - Taksim nahiyesi: 20 eyllıl 939 - 22 
eylul (Dahil). 

D - Şişli ııahıyesi: 25 eyllıl 939 - ,4 Bi
rincitesrin {Dahil). 

E - Kasımpaşa nahiyesi: 6 Birinciles
rin 939 - 10 Birıncite~rın (D hıl). 

F - I-foskoy ve Keınerburgal: 18 Biı in
cite~rin - 23 Blrinciteşrln (Dalul). 

6 - Şubemiz yerlisi olup hariç şubeler 
mıntakalarında bulunanların da bulun
dukları yerlerdeki askerlik şubelerinde 
yoklamalarını yaptırmaları J~zımdır. 

7 - Yoklamaya vaktinde müracaat et
miyenlerin sonradan gösterecekleri ma
zeretler askerlik kanununun 26 ncı mad
desine göre kabul edilmiyecektir. Bu iti
barla her mükellefin tayin edilen mtid
detler zarfında şubeye müracaatla yokln
mahırıııı yaptırmaları, aksi t::ıkdirdc ı:kcr
llk kanununa gore cezalandırılacaklurı 

iJ, n olunu. 

TAN 

Dünya Sergisinde Bizi 
Kimler Temsil Ediyor 

(Başı 7 incide) 
bu eşyalar çok takdir ediliyor. 
Aşağı kata inince pavyonun da. 

hiliye işleri müdürü Neşet Ata~·ın 
muavini Hamdi Özkaptanla görü
şüyoruz. Güçlü kuvvetli olan bu ı 

Türk vatandaş hemen bize bir Türk 

kahvesi ısmarlıyor ve pavyon hak
kında umumi malıimat veriyor. 
Ben, diyor, dahili işlerle alakadar 
olduğum için burnumu her deliğe 

sokuyorum. Pavyonda herkes can. 
la başla çalışıyor ve çok beğenili. 
yoruz. 

Kendisinin en büyük vasfı, A
merikada uzun bir zaman bulun. 
masına mebni Amerikalıları iyi ta
nıması, onların ruhiyatını bilmesi, 
tatlı dili ve güler yüzüyle, hiç 
kimseyi gücendirmeden işi daima 

kendi menfaatimize yanyacak bir 
şekle sokmasıdır. Her kısımda 

kim dara gelse hemen "Aman 
Hamdi Kaptan!., o her yana koşu

yor, herkese yardım ediyor. Elek. 
trikler mi bozuldu, aman Harndi 
Kaptan elektrikçi bul, o gidiyor, 
adamı buluyor, pazarlığı yapıyor 

yine işler yoluna giriyor. 

Çok rağbet gören lokantamızı 
da Nata şirketinden Bay Zi

ya işletiyor ve hergün bir çok t~L
rikler alıyor. 

Bunlar hergün halkla temas e
den kısım. Bir de hususi yazıhane. 

!erde çalışan bir grup var. Fakat 
bunlar halkla temas etmedikleri 

için onları bu yazıya dahil etme
dim. 

İşte velhasıl N'evyorkun göbe
ğindeki bu küçük Türkiyede tesa. 
düfün bir araya topladığı bu bir a
vuç Türk canla başla memleketle
rinin şerefi ve menfaati için çaba
lıyorlar. Bütün bir milleti temsil 
eden bu vatandaşları anmadan 
geçmek istemedim. 

Kü~ük Memleket 

Haberleri 

Çanakkale (TAN) - Feriha Ülkümen 1 
bıçki ve dikiş yurct~. yüz on kıza diploma 
vermiştir. Bu kızların eserlerinden mti
rekkep ı:<ergi, zevk ve takdirle gezilmiştir. 

• Silifke (TAN) - Belediye meclisi 
fe\"kaliıdc bir içtima akdetmiştir. Bu top
lantıda, askeri gazıno yapılmak üzere jan
darma mektebi tarafından istenilen Belc
dıyeye ait bahçenin bir kısmının \"erilme
mesine, bahçe civarındaki iki parça arsa
dan hangisi arzu edilirse orasının bu mak
satla terkine karar verilmiştir. 

e Trabzon (TAN) - C. H. Partisi \'İ-
15yet idare heyeti reisliğine, tilccardan 
Ruhi Ural seçilmiştir. 

e Düzce (TAN) - Kaymakam İsmail 
Hakkı Baykal, Hasankalc kayınakamlı~ı
na tall\'il cdılmlş, yerine Tuzluca kayma
kamı Fahri tayin olunmuştur. 

YENi NEŞRlY AT : 

ARK İ TE K-T ( Mimar) - Dokuz yıldrın
beri intisar etmekte olan bu derginin 101 -
102 nci sayıları, zengin münderecatla çık
mıştır. 

IÇEL - :vrersiıı Halkevinin bu isimli 
aylık dergisinin 19 uncu sayısı çıkmıştır. 

' . 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Sn borusundan altlı ve üstlü iki bin iki yüz otuz karyola alınacaktır. 
Kapalı zarflı;. eksiltmesi 5.ü.939 salı günü saat 14.30 da Tophanede :}mir
lik satınalm;;ı Ko. da y~pılacaktır. Beherinin tahmin bedeli yirını Htl bu. 
çuk liradır. Hepsinin ilk teminatı üç bin yedi yüz elli sekiz lir.ı yetmiş 

beş kuruştur. Işbu karyolalar beş partiye ayrılarak h er parti 45fJ ila 500 
karyola olarak ayrı ayrı da ihale eoilir. 

Bir partinin ilk teminatı 12!13 lira 75 kuruştur. Şartname ve ":\Ü

munesi Ko. ela görülür. fatekm~rin ıtaflunt vesikalarile berabe~:·r 

mektuplarını ihale saatinder. bir saat evvel Ko. na vermel~ri.{i-~71(6-1j3) 

* * Kırk iki bin metre kılıflık bez alm~caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
11 - 9 - 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satınalma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli on altı bin sekiz yüz lira ilk temi
natı bin iki yüz altmış liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatir.den bir saat evvel Ko. na vermeleri (155) ' 6581) 

* * Dokuz yüz kırk yedi ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarl!a eksiltmesi 
12 9/ 93!> salı gi.ınü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirli~i 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk sekiz bin iki yüz 
doksan yedi lira ılk teminatı üç bin altı yi.iz yirmi iki lira yirmi yedi 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklile,.ın kanıı_ 
ni vesikalarile beı aber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Ko. na vermeleri. (6643) (160) . .. 

Iki role film ile bin adet fotoğraf kağıdı 31.8.939 pcrşemb2 günü 
saat 15,15 t:? Tc.phanede amir lik satın alma komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. Kati teminatı 37 buçuk lirad ır. Isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. tJ 70) (6733) 

* * .Ordu hastahanel~ri __ ic!n alınacak 10,000 çift tire çorabın açık cksilt-
mesı 15.9.939 cu.ma gunu saat 14 de Tophanede Istanbul leva:wn amirliği 
satın alma komısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2650 lirıı ilk te
mi~~tı 198 li~·a ~5 kuru~tur. Sıtrtnamesi ve nümuncsi komisyonda görü
lebılır. Isteklılerıı1 kanuni ve'lıkalarile beraber belli saatte ko,ni::;yona 
gelmeleri. (183) tfi803) 

* * 5000 adet yüz havlusu c;!.nacaktır. Açık eksiltmesi 15.9.9:39 cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 k11r1Jştur. 
ŞartnamP ve nümunesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni ve
sikalc.ırile beraber belli sa<ıtte komisyona gelmeleri. (182) (680:l) 

Askeri okullar için 5000 ç:ftıertfk alınacaktır. Kapalı zarfla c~si~t
mesi 15.9.939 cuma günü saat 15 te Toph an ede Istanbul levazım. am:r
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli .. s?.o.o lı;a ılk 
teminatı 600 liradır. Sartname ve niimunesi kom:syonda gonılur ... stek. 
lilerin kanuni \'esikalarilc beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (181) (6810) 

Dil ve Tarih • Coğraf'y.a Fakültesi 

Talebesinin Yemek Münakasası 
Anliara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakülesi 

Direktörlüğünden: kl · 
A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle, akşam yeme erı 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. . 
B - Muhammen bedeli beher talebe için 75 kuruş olup bunun bır 

senelik umumi yekünu 34218 lira 75 kuruştur. 
C - Yüzde 7.5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
Ç - ihale 14.9.939 perş!!mbe günü saat 16 da ~kara me~tepler 

muhasebeciliğinde yapıiacakbr. Teklif mektupları~ıı ' ıha~edr.n bır saat 
evveline kadar mezkur 1nuhasebecilikte müteşekkıl komısyona verme-

lerı lazımdır. . . .. . h t almak üzere fakUl 
D - Istekli1erın şartnamcyı gormek ve ıza a te 

~ .. t t lcri (6804) hesap memurluguna mııracaa e m e · 

30 - 8 - 939 

-
i~+anbul Levazım Amirliğinden v ·e~il~n\ ~>· 

. ·~ Harici Askeri Kıtaat .... llanl~r) : ... ···-.. ~r . 

Sıvas garnizonunun 140,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulınu~tur tahmin bedeli 28,000 lira ılk teminatı 21rJO lira
dır. Ihc.ıle Sıvasta Tüınen Satmalma komisyonunda 13-9-939 çarşaııba gü 
nü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi hergün komısyonda görlilP.b:lir. 
Istekliler kanunun 2, 3 cii maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Sivasta komisyona vermf:leri. 

(320) (ö64:5) 

* .... 
Izmir Tayyare alayı kıtaatının 198,000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 
da İzmırde Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 
Tahmin edilen tutarı, 20,790 lira, ilk teminatı 1559 lira 25 kuruşıur 

Ş:utnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret Oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetincl eclirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerin
d~ ve ~artnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar İzmirde Komisyona ver-
miş bulunacaklardır, "321 .. "6644 .. 

* * Cinsi Muhammen İlk 

Miktarı fiyatı teminatı İhale tarih ve saati 
kilo Ku. San. Lira Ku. 

Yulaf 1.110,000 5 25 4184 00 15/ 9/ 939 Cuma l 7 
Kuru ot 800.000 3 " 25 1940 00 " " 17 
Saman 600,000 1 00 450 00 " " 17 
Nohut 80,000 12 00 720 00 11/ 9/ 939 pazartesi 17 

Yukarda cins, miktar, muhammen fiyat, teminat ve ihale tarih ve 
s'Jatler! yazılı erzaklar ayrı ayrı kapalı zarfla ihaleleri Kırklareli satın 
alma Ko. ca yapılacaktır. Istekliler şartnamelerini her gün Ko. da göre-
bilirler. Talh>lerin kanunun 2 ve 3 - cü maddelerindeki vesaik ile temi
nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir 
saat evveline kadar Kırklareli askeri satın alma Ko. na vermeleri. 

"322 .. "6648 .. 

* * 208 ton un kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 
24,960 lira ve ilk teminatı 1872 liradır. Münakasası 15-9-939 günü saat 
10 da yapılacaktır. Şartnamesi komisyond~ görülebilir. İstekliler müna
kasa saatinden bir saat evvel icap eden vesikalarile kanunun tarif etti
ği şekilde hazırlıyacakları mektuplarını Gaziantepte askeri satınalma 
komisyonuna vermiş olacaklardır. '_'323,, "6682, 

* * Erzincan garnizonunun ihtiyacı olan 720.000 kilo yulafı 6 kuruş 61 
santimden pahalı görülmüştür. Yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 9-9-939 
cumartesi günü saat 11 de Erzincanda askeri satm~lma Komisyonundo 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 52,920 lira. ilk teminatı 3896 liradır. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarında görülebilir. İ!'
teyenlere 265 kuruş mukabilinde posta ile gönderilir. Teklif mektuplan 
eksiltme saatinden bir saat evvel Erzincanda askeri satınalma komis-
yonuna verilmiş olacaktır ''6686, 

* * l~ı:de. Müstahkem ~ 'kom.ı.a.t.Anha• .. no aöc:tforiloı>o'lr y•...l• ~o 

heri 27,204 lira 95 kuruş bedelı keşifli iki adet garaj inşa ettirılecektir. 
ikisinin tahmin bedeli tutarı 54.409 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla ihalesi 
16.9.939cumartesi günü saat 12 de Izmirde levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ilk teminatı 3970 lira 50 kuruştur. Sart'.1&
me, keşifname ve projeleri Izmirde Müstahkem Mevki in~aat komisyo
nunda ve Ankarada l\i. 1\1. V. Emakin İn§aat şubesinde görülür. Istekli
lerinin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu işi ynp;ıbilecek
lerine dair ihaleden en az b'r hafta evvel Izmir Nafıa Fen heyetinden 
alacakları vesikaları göstermek mel!buriyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 2490 sayılı knnuııun 2. 3 cü maddelerinde yazılı ve Izmir 
Müstahkem Mevki K. na dilekçe ile miiracaat ederek emniyett:c yatı
rılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona \'ermeleri. (342) (6837) 

Tcslım yerı Cin:>i * * Miktarı 
Ton 

Tahmin 
Bedeli 

Lira 

ilk teminatı 

Lira 

Sarıkamış Un 1200 156,000 11,700 
Sarıkamış Arpa 800 24,000 1,800 
Kars Un 966 120,750 9,056 
Ardıhan Un 250 35,000 2,625 
S• hanlar Un 150 20,250 1,519 
Artvin 'Cn 140 20,300 1,523 

Yukarda yazılı arpa ve unun 14.9.939 perşembe günü saat 14. de 
Sarıkamışta mıntaka satın almc. komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Sattııame ve e\'safları komisyonda göı:'ülür. Isteklilerin iba
le s~atinden bir saat evvel teklif mektuplarını Sarıkamışta satın alma 
komısyonuna vermeleri. (343) ( 6806 ) 

Ek" h' * * s ı_şe ırde :ıfova okullarında 27564 lira 98 kııruş keşif bedelli bir 
hamam ınşası k 1 . . . .. apa ı zarfla eksıltmeye konulmuştur. Ihalesı 18.9.929 
pazartesı gunü saat 16 da Eskısehir levazım am'rliği satın alma komis
~o~u~~a Yapılacaktır. Ilk teminatı 2068 lirad'ır. Şartname, proje ve keş
fını gormek istiyenler Ankara, Istanbul ve Eskişehir levazım amirliği 
satın alma kornJsyonunda gorebilirler. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
y~zılı. şartları haiz isteklilet'İ!l vesikalarile birlikte kaoalı zarflarını mez
kur gunde saat 15 e kad:ır vermeleri. (336) (6769). 

lstanbul Böl9e Sanat Cl.>kulu Arttırma ve Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

, Cinsi Miktarı Mu. Fi. Eksiltmenin T. tık Te. Şekli 

L. K . G. S. L. K. 

Elektrik labo. 59 kalem 2416 05 6.9.939 S. 14 106 20 Açık 
ratuarı malzemesi Çarşamba 

1 
Ankara Bölge Sanat okulu elektrik laboratuvarı için alınacak 59 ka. 

em muhtelif malzeme şartnameleri dairesinde eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda. Yüksek mektepler muhasebeciliği bi

nasında toplanan komisyonda y<ıpılacaktır. 
2 - Eksıltmenin şekli, gün ve saati, muhammen fiyatı, muvakkat 

garanti miktarı yukarda gösterilmiştir. 

3 - Istekliler Ticaret odasının 1939 yılı belgesini ibnza mecbur
durlar. Vekaleten gireceklPr vekaletnamelerini. şirket namına hareket 
edecekler 2490 No. kanunda yazılı vesaıki getıreceklerdir. 

4 - 59 kalem malzemenin cinsi, her birinin miktarı ve evsafı mek
tepte mevcut şartnamesinde tamamilc vardır. istekliler mektebe müra
caatla şartname alabilir ler. (6476) 
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