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GÜNLÜK SiYASİ GAZETESi HALK 

yazılmıftır, Fiyatı 150 Kr, 

lngiltere, Son Teklife de Cevap Verdi 
Polonya,. Birkaç Sınıfı Daha 
Yeniden Silah Altına Alıyor 

lngüteredeki. Amerikalılar 
memleketlerine telgral ~elıiyorı 
lar: "Mralı efmqİn, •eli)'Ona,. 

Almanya Hadiseler 
Dolayısile Rusya 

İle İstişare Halinde 
Fransada Radyo 

Askeri Makamlar 

Neşriyatına 

El Koydular 

Londra, 30 (Hususi) - Her 
Hitlerin son mesajına İngiliz ce
vabı, bu akşam Berline gönde
rilmiştir. Mister Chamberlain 
ile Lord Halifax, dün gece yarı
sından itibaren bu işle meşgul 
olmuşlardır. Halifax, geç vakte 
kadar Hariciyede kalarak Hit
lerin cevabını tetkik etmiş, bu
gün toplanan İngiliz kabinesine 
izahat vermiş ve hazırlanan ce
vabın esaslarını anlatmıştır. 

Halifax, diğer taraftan alakadar 
memleketlerin sefirlerile görü§el'ek, 
onları vaziyet hakkında tenvir et -
miş, Fransa ve Amerika se!irlerin • 

Alman Tayyareleri 
Hududa 4 Yerden 

Tecavüz Ettiler 
Hudut Muhafızları Arasında da 

Mütemadi Müsademeler Oluyor 
' Varşova 30 (Hususi) - Bu
gün bir aralık Polonyanın umu
mi seferberlik ilan ettiğine dair 
şayialar intişar etmişs.e de bu şa
yiaların doğru olmadığı, onun 
yalnız birkaç sınıfı daha silfıh 
altına davet ederek emniyet 
tedbirlerini takviye ettiği anla
şılmıştıt Neşrolunan resmi teb
liğ şudpr: , 

"Alm a, bir müddettenberi Po-

Hen~erıon, Hitlerin tekliflerini Londraya getirJi'i gün, Halkın 
mütecesıiı nazarlan araııncla Bcqvekcilete giriyor •• 

Hulasası ...... ....... Vaziyetin 
: 
• 1 - İngiltere hükumeti, Her Hitl er tarafından gönderilen ikinci me-

saja, ikinci cevabını göndermiştir. Birinci mesaj gibi, ikinci me

sajın da metni ve cevabı hakkında malumat verilmemektedir. 

2 - Lehistan hükümeti, Slo\•akyanın Almanlar tarafından işgali, Le-

histan hududuna karşı mütemadiyen asker tahşidl, Danzigdc hu
~ kukunun ihlali dolayısile şimdiye kadar aldığı askeri tedbirleri tak-

lonyaya rıı bir tazyik siyaseti ta. 
kip etmektedir. Gazetelerdeki neşri- t viyeye lüzum sörmüı ve bu tecavüzt vaziyete karşı gelmek için ye-

7at, muttarid surette yapılmakta o- ni sınıflan silah altına davet etmlıtir. Alman mahafili bu askeri 
lan tah.rikit, hudut hidisel~ri. polon- tedbirleri, umumi seferberlik mahiyetinde telakki etmek isti\'C· 

-------------- den başka, Çin, Japon, Holanda, Yu. 
1 

.. ıı·h k tl . "t d' rck bunun ':a~ıycttekı '\'ahametı arttırdığını söylemektedir 
an mu c a U\' \'C crın mu cmn ı- • 

ya hududunda seferber edılmektc o. ı . . . · ı 
yen nritmlmnsı bu siyasetin a ikfır 3 - Alman mahafili, Sovyct • Alman ademi tcca\ üz paktının icabı 

Mİ Yl:K 
~ . 
Politikası 

Tasfiye 
Edilecektir 

nanistan ve omanya e ilcrjni de 
kabul etmıştır. ~~'"'!o'"'!•.,....~,,..l""""-.-.~ır::r:""'.aelili ir. &ın zama~ arda se;licst olarak :Almanyanın, Lehistan ile de\'am etmekte olan ihtilufmın 

Cevabın hazırlanmasından sonra 
Mister Chamberlain, kral tarafın -

-l 
dan kabul olunmuş ve cevabı bildir-
miştir. F ran.aJa ıiUila altına alınan 

Bundan başka İngiliz Dominyonla. , ihtiyatlardan biri .• 
rı komiserleri de toplanarak Sir To-1-

ııhir arazisinde Polonyanın ret ,.e son inkişafları hakkında Sovyet bükl1metiae malumat yerildiğini 
cerhi kabil olmıyan hukuk ve mena. bildiriyorlar. Alman gazeteleri, vaziyetin vahametini kaydetmek-

• fiine karşı sarfedilmiş olan faaliyet le beraber, Alman • İngiliz ınuhabereleıinin neticesini bekl('-
ve Almanyanın Polonya arazısının meyi ta\•siye ediyorlar. 
şarktaki aksamına göz dikmesi, Po -
Ionyanın tehdide maruz bulundu • 4 - İtalyada Sinyor l\tussolini tarafından yazıldığı bildirilen hir ma-

mas Enskip tarafından son vaziyet 1 Seferberlik 
hakkında verilen mallımatı almışlar-

l" d kale, Avrupanın Versay muahedesini büsbütün yırtmakla huzur 
gun a şüphe ve tereddüd-e mahal bı. 

Şayiaları rakmamaktadır, gerek sulhün mu _ ve istirahate kavuşacağını anlatıyor. 
hafazası için mesai sarfetmek sureti- 5 - A\'lupanın biı: çok memleketlerinde münakalRt, ihracat fnhdit e-

dır. Tamamile Asllsızdır 
..1 yazan ·: "Sadri ERTEM İngiltere hükumeti eylulde yapıl-

ması mukarrer olan askeri manevra. 
Avrupadaki son siyasi vaziyet do. 

layısile, memleketimizde de seferber
lik hazırlığı yapıldığı yolunda bazı 

şayialar çıkarılmıştır. Salahiyettar 
mahafilden öğrendiğimize göre, bu 
yoldaki şayialar, her türlü asl ve e. 
sastan aridir. Sadece, bir buçuk ay. 
hk bir talim tecrübesi için, memle
ketin ufak bir noktasından yalnız bir 
sınıf er askere çağırılmı~tır. Binaen. 
aleyh, seferberlik hakkındaki şayi~ 
ların hakikatle hiç bir şekild~ müna. 
sebeti yoktur. 

le yüksek Leh devlet adamları tara- dilmektedir. Almanyadan başka bir yerde \ıesika usulü ihdas o • 
fından uzlaşma yolunda yapılmış o - t lunmamıştır. 

lan bütün teşebbüsler, gerek Polon-•-------..-

D eyli Skeç, Salzourg müla- ları ifaya karar vermiştir. 
katında Almanya ile İtal- . İngilterede amele birliği mürah. 

ya arasında ihtilaflar baş gös
terdiğini yazmaktadır. Alman -
Ya ile İtalya arasında ihtilaf 
tnevzuu olabilecek en taze me
sele: ... 

I - İtalyanın Danzig için harbe 
rirmemesi, 

hasları, bugün Chamberlain tarafın-

dan kabul edilmişler çocukların, ka
dınların ve malUllerin Londradan he

men nakledilmelerini istemişler, Baş
vekil hükumetin şimdilik böyle bir 

tedbire lüzum görmediğini söylemiş
tir. 

Bugün İngiltere Kralı Harbiye ve 
(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

• •••• • • • ••• • • • .... •• • • • • • • • ••••• • • • • ••• • • • • • • ............ . 
yanın müttefikleri olan ve ayni zih- R 
niyete sahip bulunan hükumetlerin omanya H .. k A t•d 
bu yoldaki teşebbüsleri şimdiye ka - u um e 1 e 
dar Alman hükumeti üzerinde bir 

guna tesir icra etmiş değildir. Bütün Rus Hududu Uzerı·nde 
bu hadiseleri, bilhassa Alman kıta • 

atının komşu devlet olan Slo\'akya T · 
arazisine girmesinden sonra, hesaba hk• t B ı d 
katan Polonya, evvelce ittihaz etmiş a ım~ a aş a 1 
olduğu tedbirlere ilaveten, bugün 

(Sonu; Sa: 10 Sil; 5) 11 - Almanyanın Macaristanı iş

galine İtalyanın tarafdar olmaması
dır. 

İtalyanın bir harbe girememesi i
çin bütün şartlar mevcuttur. Birkaç 
defa tekrar ettiğ'miz bu bedihi nok
talan yeniden iMha lüzum gönnü
Yoruz. 

Milli Şef Orduyu Tebrik Etti . 
~·d~ · 

Belgrat • Bükreı • Peıte Arasında Yeni Bir 

Ademi Tecavüz Misakı Yapdacağı Söyleniyor 
Londra, ;rn (Hnrns!) - Bükreşten gelen haberlere g5re 

Romanya hükf1mcti Rusya hududu üzerinde tahkimat yapma
ğa başlamıştır. Salahiyettar bir zat bugün, Romanyanın vazi
yetinin komşuları ile alakadar olduğunu söylemiş ve İtalya coğrafya şartlarına, tarihi 

llruretlere, ikhsadi imkanlara göre 
hareket edecektir. Bu şartlara göre 
ltalyanın bir }ı,arp vaziyetine girme
•ine imkan yıPktur. 

Macaristan meselesine gelince, İ
talya gerçi Almanyanın müttefikidir. 
F'akat bu ittifak cephelerinde de te
fevvuk iddialan daima mevcuttur. 

Çünkü ittifaka giren herhangi devlet 
karşısındaki müttefikin kuvvetine 
ltıuadil bir kudrete malik değilse, ve 
bu ittifak ona bu imkanları lfahşet
?niyorsa ittifak en kısa zamanda mü
•avi iki haklı devlet arasındaki mü
tıasebetten çıkar. Bir tfıbi ile metbu 
Orasındaki münasebet haline girer. 

1 M ihverin bir ucunu teşkil eden 1 
Almanya mihver politikası 1 

l'ilzünden Avrupada umulmadık ka
zançlar temin etti. Ayni politika ftal- ı 
ra için henüz hiçbir muv,p.ffakiyet 
aıandınnış değildir. 
Alnıanya mihver politik;sı 

(Sonu.,.: 6, .. 
+ 

Zafer '\'e Tayyare Bayramı, dün bütün ytırtda heye- 1 
canla kutlanmı~tır. Mareşal Fevzi Çakmak, Milli 
Şefimizi ziyaret ederek ordunun tebrik ve tazimle. 

~ 

( ., ' . 
rını arzetmiş,, Cümhurreisimiz bilmukabele orduyu 
tebrik etmi§Ierdir. Bayrama ait bütün tafsilat ve 

resimler dördüncü sayfamızdadır. 

Romanya garp veya cenup tarafın -ı 
itan herhangi bi rtecavüze uğradığı ............... . 
takdirde bu tecavüze derhal muka • 

. bele E!deceğini, Romanyanın beyne]. 
milel vaziyetin inkişaflarını ehem -

EN SON DAKiKA 
Bulln, 30 (Ilususl) - lılıiltcrenlll 

miyetle takip ettiğini söylemiş, daha cevabı geç \ııklt gclmls ,.., ln~illz sen-

sonra Romanyanın · Lehistana bir r1 JJcndcrson t:ırarından Fon Rlbben-

. muahede ile bağlı bulunduğunu ve 
Türkiye ile münasebetlerinin 5on de. 
rece kuvvetli ve derin olduğunu an • 
!atmıştır. 

Yeni bir üçler pakh 
Bükreş, 30 (A. A.) - Havas ajan

sından: Macar elçisi Ladislas de 
. Bardossy, Gafcnco ile. görüşmüştür. 

İyi malumat almakta olan mahafilde, 
elçi Gafencoya Romanya tarafın 
dan evvelce teklif edilip te Macar 
hükumetince nazarı itibare alınmak
tan imtina edilmiş olan ademi teca. 
vüz misakı imzası meselesini şimdi 

nazarı dikkate almağa karar vermiş 
ı olduğunu bildirmiştir. 

1 

İyi malumat almakta olan maha!il
de, Romanya, Macaristan ve Yugos. 

(Sonu sa: 10 ,sü: 1 el.) 

tropıı ' tc\•dl olunmuştur. Dlllll&' hllr 

oehlr de\ lctl şdl Försterln bura7a 

c-eldltl, ve Der Hltlcr ile roriişecett 

bildirili) or. 

Roma, 30 (Hususi) - Berllnden a-

iman haberlere gort', Almanya, Inr11-
tcrcnln son cc,-:ıbını da yeni bir me

saj ile karşıbyacaktır. Neticede Cham

berlaln'in dediği gibi o:Sulh lehindeki 

butün ku vellcrl harekete reflnnelı: 

imkanmm hasıl olnıa:m• ümit olun
maktadır. 

Tan, fevkalAde günlerin devamı müade
llnce, makinesindeki husust tertibat saye
sinde bu sCitunda hcrgCin en son dakika 
gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı 

eün, bu kısım boS kalacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Doğuran Bugünü 
Günler ;··························· 

i r··rk ·Alman j Icr·a Dairelerinde Harç 
Tahsilatı Eksiliyor 

~ ....................... ... -· -2-

Yazan: M. Turhan TAN 

S ilahlı sulh devrinde en göze 
çarpan devlet o <!evri n!;mış 

ve yaşatmakta bulunmuş ohm Al • 
manya idi. O devir Almanyasuu ta. 
rihci Wells şöyle anlatıyor: 1871 den 
sonraki nesiller son derece gunır i. 
çinde bulunuyorlardı. Bu gunır, ek. 
seriya \'atanseverlik halinde tecelli 
ediyordu. HohenzoJiern sülalesi men
faatine olarak mektep, edebiyat ve 
matbuat sistematik bir kontrol altı. 

na nlınnrnk bu duygular beslendi. 
"Almanya cihanda her şeyin fevkln. 
de • Dcutschland überalles in der 
Welt" sözü bütiln vicdanlara biı i
man, bir akide olarak aşılandı. Al • 
manlarm diğer milletler üzerine ır. 
ki, manevi fikri üstünHiğünü- müna. 
sebetli münasebetsiz • telkin etme • 
yen, Almnnyanm Hohenzollern ha • 
nedanı sayesinde dünyaya hakim o. 
Iacağını talebesine söylemeyen bir 
mektep mualli'!li, bir müderris is • 
tikbali olmıyan bir adamdı. Öyle bir 
adamın ya ortadan kalkması, yahut 
uzlet içinde yaşaması lazımdı. Al • 
mantarın tarih dersleri, tarihin tah. 
rifinden ibar~t bir teşebbüs haline 
geldi. Bu teşebbüsün gayesi Hohen • 
zollern hanedanının istikbalini koru. 
maktı. Diğer milletler fikirce, dimağ. 
ca düşkün gösteriliyor ve Almanla
rın beşer kitlelerine rehberlik ede • 
rek medeniyete yeni bir sima ''ere -
ceği iddia olunuyordu; Alman genç· 
lcri bunlan mektep kitaplarında o
kuyor, kilisede papasların ağzından 
işitiyor, edebi kitaplarda da ayni 
sözlere rast geliyordu. Öyle mual • 
linıler vardı ki mesela biyoloji oku • 
turken ansızın dersi bırakarak vafan 
muhabbetini ve Hohenzollern hane • 
danına karşı bağlılığı tasvir eder is. 
titratlara girişrdi. 

f Tica~tilôfı J 

f Hafta Başlanacak + 

j Müzakerelere Bu f 

f Havadan j 
j Korunma j 
• ---o~- • 

"İşte bu telkinler :\:e aşılarla Al
manlnr yavaş ya,•aş Almanyayı ve 
Alman imparatorunu tabiat levkin • 
de şeyler gibi görmeğe hşladı. Bizzat 
imparator: "Almanya, parlak bir 
zırh içindedir. Medeniyetçe aşnj;rı 
''e fikirleri, niyetleri şiipheli millet
lerle dolu bir alemde o, ya\•uz silfıhı
nı sallayan ilahi, ulvi bir millettir" 
diyordu. 

''Almanyamn dünyaya ltôkim ol
ması liizım geldiği ve harbin zı:ruri 
bir şey olduğu fikrinin Alman kav
mine metodik bir tarzda telkin cdh. 
mesi Büyük Harpten C\'Velki silahlı 

sulh devr!nin en miihim vAkıasıdır. 

Feld mareşal Fon l\Ioltke de o \'akı. 
anın tekevvün \'e devam etmesinde 
rol alanlardan olup Şöyle demişti: 
"Daimi bir sulh, hiilyadır, \'e bu hiil. 
ya, güzel bir şey dahi değildir. Çiin· 
kü Allahın viicudc getirdiği şu nlem. 
de nizamın, intizamın de.vnınmı tC'
rnin eden unsurların biri harptir. 
Harp ortadan kalkarsa dünya - dur. 
gun sular gibi • atalette kalacak ve 
maddeciler elinde mahvolacaktır.,, 

"Dinsiz bir adam olan felezof Ni. 
çe (NietzscheJ de dindar fcld m::ıreşal 
ile fikir birliği göstermeyi vazife ta
nıyor \'e şu hükmüyle ona iştirak e
diyordu: ''Eğer beşeriyet harp c.:ıtmo-
yi unutursa ondan çok şeyler değil, 
hatta az bir şey beklem:?k sadece 
hülyadan ve gülünç bir histen iba • 
ret kalır. Bugüne kadar hiç bir şey 
keşfedilmemiştir ki bir büyUk hnrp 
kadar, muharebe meydanlarında do. 
ğan haşin enerji kadar. kinden neset 
eden derin "gayri snhsiyet" kadar, 
öldürmekten ve hissiz knlmnktan 
miitevellit idriık kadar, düşman im. 
ha edilirken sarfedilcn emekten mü· 
tevellit heyecan kadar her türlü zı • 
yan, kendi hnyntrmız.ın ve hcmnevi • 
mizin hayatının zıyaına karşı duyu. 
lan vakur kayıtsızlık kadar, bir zel • 
zeleyc miişabih surette ruhların sar
sılması kadar harckefo saik olsun. 
Bunların hepsi öyle tecssiirlernir ki 
canlılığı azalan milletlerde bunlara 
tcsadiif olunmaz." 

Sanki Her Hitler, ''eya Göebbels 
konuşuyor, değil mi?... Fakat bn 
telkinler • zamanımızda olduğu gibi. 
başka milletlerin kulağına dn gidi • 
yor ve onları endişeye düşiirliyordu. 
Bu sebeple silahh sulh devri hızln 

bir harp devrine istihale etıne1~ isti
dadını aldı. 

nasıl inkişaf 

İ Tiirkiye. Almanya tediye ve i 
• klcring anlaşması bugün bit. .. 
• miş bulunuyor. lki hlikuınet a- ! 

rasında yeni bir anlaşma yapıl- ı 
ması için bu hafta içinde gö. ı 
rüşmelere başlanacaktır. Berlin- İ 
den ihracat tüccarların~ gelen 
malumata göre, yeni anlaşma i 
yine klering hiikiimlerinc göre • 
yapılacaktır. Permi daireleri de ! 
eylQJ ve birinciteşriu için ye. 
niden permi verecek veya ev
velce verilmiş olanların müude- ı 
tini uzat~aktır. : .............................. 

Yeni Sene Şeker 
istihsali Başhyor 
Eskişehir Şeker Fabrikası çalışma 

hazırlıklarını bitirmiş ve topl:ınan 

pancarların fabrıktı.yn getirilmesine 
başlanmıştır. Bu sene Uşak Şeker 

Fabrikası da erken çalışacaktır. Uşak 
ve Afyon mıntiıkalnrında pancarın 
toplanmasına ve vagonda teslim ki. 
tosunun kırk paradan m!ibayaa.::ına 

başlanılmıştır. Pancar rekoltesi ge. 
çen seneye nazaran 25 _ 30 nisbctin
de fazla olarak tahmin edilmiştir. Bu 
haf ta içinde yem senenin ilk şekeri 
Eskişehir fabrikasından ~lınacaktır. 

Sanat Mektebi 
Mezunlarına 

Sermaye Verilecek 
Maarlf Vekaleti sanat mektepleri 

hakkında yeni bir talimatname hazır 
lamaktadır. Bu talimatnameye göre 
Sanat mekteplerinde iki bu~uk sene 
staj yapmak üzere !tt:njyetlt?r aUna. 
caktır. Bu müddetin hitamında staj
yerler mensup oldukları sanat mek
tebi tedris heyeti karşısında b!r im
tihan geçireceklerdir. İmtihanda mu
vaffak olan stajyerler asıl kadroya 
geçirileceklerdir. 

Ayni talimatnameye göre Vekf.ı!et 
sanat mekteplerinden mezun olan 
genççlere, eğer isterse borçbnma su. 
retile bir miktar sermaye ve mensup 
oldukları sanat şubesine ait aletler 
de verecektir. 

ilk' Tedrisat Kadrosu 
Maarif idaresinde hazırlanmakta 

olan ilk tedrisat kadrosunun birinci 
kısmı ikmal edilerek tetk1k ve tasdik 
edilmek üzere Vekalete gönderilmiş.. 
tir. 

: . 
Bunun Sebebi Bazı Alacakr.larm Harç Vermemek için Hile 

Yapmaları İmiş, Bir Alacaklı Bu Yüzden Alacağım da Kaybetti 

ı ~=~~~' :~:.y~; 1 
f Maarif Müdürlüğü, l>ütiin ! 
f mekteplere göndenliği bir ta- f l mômde, her mektepte hava teh- i lcra harç1nrını yükselten kanun 1 ağu">tos 934 se. 

ncsindcuberi meriyette bulunmaktadır. Bu kanun 
kabulcdilir.ken, esbabı mucibcsi arasında harçlar 
yüksek olduğu i$in, esbap ve '\:esaiki siibutiycsi ol
nuyaıılarm boş yere icra dairelerini i~gnl etmiye. 
cekleri Ye neticede de icra işlerini azaltacağı gibi, 
mühim dilşilncler \'ardı. Bu kanun tatbik edilmeden 
evvel, lstanbul icra dairesi senede 28 ı bin küsur 
lira harç parası topluyordu. Yeni kanun yiizde üç, 
dört \ 'C altıya kadar harç kabul ettiği için, Jstanbul 
harç \'aridatının hiç olmazsa senede yarım milyon 
liraya çıkacağı tahmin ediliyordu. Buna rağmen, 
her sene haırç yaridatı muntazaman inmiştir. Geçen 
seneki icra harcı, ancak 90 bin lira tutmuştur. Bu
na mukabil icralardaki dosya adedi de, .azalmış de
ğil, bilakis artnu~tır. 

Aliikadnrlnn, bu hususu ehemmiyetle tetkik et. 
mişler ve şu neticeye varmışlardır: 

25 liraya kadar olan alacaklar, harca tabi değil
dir. Harç '"ermek istemiyen alacaklılar, mesela bir 
borçludan 50 lira alacaklarsa, bunu iki muhtelif 
icra dairesine müracaat ederek, yirmi beşer liralık 
alacak şeklinde tahsil ettiriyorlar. Sonra, alacakh· 
Jnr borçlularla uyuşarak, icra veznesine geliyorlar. 
Borçlu icra ' 'eznesine yatıracağı parayı vezneye 
vermiyor, alacaklı icradaki dosyayı çıkarttırıyor \'C 

üstüne: 

- Alacağımdan feragat ettim. Şerhini verdikten 
sonra, imzasını atıyor ve borçlusundan da parayı a. 
lıyor. Bu suretle borçlu fazla tahsil vesaire harcı 
vermekten kurtuluyor. 

işte bu şekillerden dolayı dosya miktan eskisine 
nazaran iki misli artıyor ve hasılat ta, o ni bette 
düşüyor. 

Geçenlerde bir borçlu, alacaklısı ile hariçte an
laşmış, beraber icraya gelmiş, alacaklı veznedara, 
ben borcumdan feragat ettim, parayı sahibine vani , . 
borçluya iade ediniz, demiş ve zaptı imzalamıştır. 
Borçlu parayı \'ezncden aldıktan sonra, cebine in
dirmiş ve muvuaayı da ihmal ederek hemen yoluna 
devam etmiştir. 

Alacaklı peşinden koşmur. 

-.!... Aman ne yapıyorsun yahu.. Yaptığımız iyili
ğin mUkôfatı bu mu olacaktır. Şaka yapma, paralan 
ver, demi~. Fakat borçlu: 

- Resmen alacağından \ 'az geçtin. lc..·a dosya .. 

sında imzan var, ben seni tanımıyorum, demiştir. 
lu-a memurları bunu görmüşler ve hazineyi aldat
mak istiyenin nasıl aldandığını güle güle seyret
mişler. 

Adliye Vekaleti bu isleri ehemmiyetlo tetkik et
tirnıeğe başlamıştır. 

ı ::~:e k:::)~::r ~e::~a:u:.:~· Iİ 
munu bildirmiştir. Tamime gö. 

re, her mektep bu komisyona 

• seçeceği muallimlerin isimleri
ni ve yaşlarını bir haftayn ka

dar l\laarif İdaresine bildire. 

cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Liman Amelesi 
Hak istiyor 

Liman tahmil ve tahliye amelesin. 
den bir kısmının kazanç vergisinin 
çokluğundan dolayı işlerini bıraktık. 
ları, fakat Ilınan işletmesi umum mü. 
dürlüğü muavininin riyasetinde top. 
lanan bir komisyonun meseleyi tet
kik ettiğini ve amele lehinde verilen 
karar üzerine amelenin işe başladığı 
yazılmıştı. 

incir Kooperatifinde 
Tetkikat Y apllıyor Yeni Tefrikamız 

Tarih 
Madalya 

Kurumu 
Yaptırıyor 

Dün matbaamıza gelen bir kısım 

amele, hadisenin böyle olmadığını 

kazanç vergisine itiraz etmediklerini 
ve bu vergiyi ötedenberi veregelmek 
te olduklarını söylemişler ve: 

u_ Biz vergimizi maalmemnuniye 
vermekteyiz ve veririz. Liman işlet 

! Türk Tarih Kurumu EylUl içinde mesi ile aramızdaki ihtilaf vergi me-

l Dolmabahçe sarayında toplanacak 
b selesi değil, amele istihkakının tari 

1 
eynelmilel 18 inci arkeoloji kongre. 

Aydın, (TAN) - Ortaklar köyiin
deki tarım satış kooperatifi içtimaın
da hararetli müzakereler olmuştur. 
Kooperatif haricinde kalmış olan in. 
cir müstahsillerinin mallarını daha 
i i fiyatla sattıkları ve ellerin'" ıiehn 
çok para geçtiği iddta edilmiştir. Bu. 
na sebep olarak dn, kooperatif idare 
masraflarının çokluğu ve sermaye nz 
olduğu için yüksek faız ödendiği, 

bunların da tamamen incir müstahsi
line yüklendiği ileri sürülmüştür. 

si münasebetile madalya ve rozet bas !ede yazılı olan şekilden aykırı ola 
yazan: AKA GÜNDÜZ tırmaya karar vermiştir. Zarphanc rak verilmesidir, Liman idaresi bize 

·-~~-"',..,,.__,f~-=.~-~._,.,~'°'~·~=>...."--"-~~ l7tr1rnı(la y_a'laTJ P. Z } n .,..,.. ~D~ 1~~-~-- -eı-ıın::rn"""'l:t" ___ ....,. ....,~ 

içtimada hazır bulunan Aydın 

mebusları mesele ile alakadar olmuş. 
lar ve tetkikata başlamışlardır. 

llkmekteplerde 
ikmal imtihanları 

1stanbuldaki ilk mekteplerde lise 
ve orta mektepler gibi 1 Eylulde ka
yıt muamelesine, yirmi beş eylCı.lde 
de tedrisata başlanacaktır. İlk ınek- · 
teplerin ikmal imtihanlarının tedri
sat başladığı gün başlaması knrarlnş· 
~ırılmış ve alakadarlara tebli~ edil. 
miştir. 

Yakında Başhyoruz. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

t:. .. glamıştır. mektedir. Biz buna rağril.:m işlerimizi 

Madalyanın bir tarafında Atatür~ bırakmış değiliz. İşler i ni bırnkaniar 
kün büstü diğer tarahnda da bir Eti memleketlerine avdet eden bir kısım 
sembolü vardır. Bin 'rozet ve 500 ma 
dalya basılmaktadır. 

arkadaşlarımızdır ki, bu her za

man vaki olmaktadır ve bunların sa. 
0 yıları da on beşi geçmemektedi:. Biz 

Tramvay Altında Kaldı 2.26 ameleyiz, hepimiz de çahşıyoruz 
Dün sabah Sirkecide on beş yaşın. ve idareden istihkakımızın tamamen 

da bir çocuğun sağ ayağının kesilme- verilmesini rica ediyoruz,, demişler 
si ile neticelenen bir tramvay kaza. dir. 
sı olmuştur. 

Pencereden Sokağa 
Dü!tü 

Şişhanede Tavcı Bey sokağında o. 
turan Avramın oğlu Nesim vatman 
İbrahimin idaresindeki Be~iktaş • Fa. 
tih tramvayı ile Sirkeciden geçerken Salmatomrukta Han sokağında 
araba durmadan atlamak istemiş' oturan Alinin kızı 15 yaşında Kadri. 
fakat muvaffak olmamış, düşmü; ye evin ikinci kat penceresinden so .. 
tür. Biletçinin verdiği tehlike işare. kağa bakarken muvazenesini kaybe 
ti üzerine tramvay durmuş ise de derek sokağa düşmüştür. Muhtelif 
Nesimin sağ ayağı romorkun teker~ yerlerinden yaralanan Kadriye Ha 
lekleri altında kesilmiştir. seki hastahanesine kaldırılmıştır. 

Rumelikavağında Mektep 

C E .. V A P 
S - Ankara Devlet Konserva. 

tuvnrmm miizik veya temsil şubele 
Jerindcn birine girmek istiyorum. 
Girme şartları nelerdir? 

uzvi hususiyetlere malilt olmak 
4. İlk sınıf yaş hadleri: 
Kontrabas için, nefesli ve vur. 

ma sazlar için en az 12, en çok 18, 
Kompozisiyon: Armoni sınıfı: 
1. En az ortaokul mezunu ol • 

mak, 

17, en çok 21. 
Fevkalfıde bir ses ve müzik is. 

tidadına sahip olanın en çok yaş 

haddinin üstünde yahut en küçük 
yaş haddinin bir altında olması ca. 
iz ve en az ilkmektep mezun,u ol -

lise, yüksek ve ihtisas devrelerine 
ayrılmıştır. Mezunlar devlet artis. 
ti olarak bareme dahil olacaklar· 
dır. 

Rumelikavağındaki ilk mektep bi 
nası ciheti askeriyeye ait olduğu için 
Maarif idaresi burada yeni bir mek 
tep binası yaptırmağa karar vermiş
tir. İhale edilen 11 ilk mektep bina 
sından birincisi burada yapılacak.. 
tır. 

C - DevJet Konservatuvarına 
girmek için istenilen vesikalar ştın
lardır: 

1. Hangi şubeye girmek iste -
diğini bildirir bir istida. 

2. Tahsil derecesini gösterir ve
silen. 

3. Nüfus tezkeresi yahut tas • 
dikli sureti (parasız yatılılar için 
Türk tabiiyetinde olmak şarttır.) 

4. Aşı kağıdı ve sıhhat raporu 
5. Hüsnühal vesikası, 
6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 
7. Noterlikten tasdikli taahhüt

name ve kefaletname (yatısız tnle. 
beden istenilmez). 

Müzlk kısmı kabul şartlan: 
Piyano ve bütün orkestra sazla

rı için: 
1. En az ilkmektep mezunu ol

mak (yatısız talebe ilk tahsilini 
bitirmeden de kabul edilir). 

2. Müzikal bir kulağa sahip ol. 
mak. 

3. Çalacağı sazın icabettirdiği 

2. Müzik nazariyatı ve pratik 
armonide kafi derecede bilgili ol -
mak. 

3. Herhangi bir müzik enstrü • 
manıru, tercihan piyanoyu yeter 
derecede çalmak, 

4. Kompozisiyona kabiliyetli 
olduğunu ispat etmek. 

Şan kısmı (opera muganniliği, 

koro mugannillği, konser mugan • 
niliği) (sonuncu ya tısızdır): 

1. En az ortaokulu bitirmiş ol
mak. 

Doğrudan doğruya koro mu -
gnnniliği mesleğine talip olanla • 
rın ilkmektep mezunu olmaları da 
kafidir. 

2. Müzikal bir kulağa sahip ol
mak. 

3. Sesi güzel olmak. 
4. Yaş haddi: kızlar için en az 

16, en çok 20, erkekler için en az 

• 
ması kafi görülebilir. 

5. Konuşma, işitme, görme, u
zuvlarında ve vücutlarının teşek • 
külatında hiç bir arıza olmamak. 

Temsil şubesi: 1. En az ortao. 
kul mezunu olmak. 

2. Yaş haddi; en az 16, en çok 
21 dir. (Fevkalade bir temsil ka • 
biliyetine malik bulunanlar ~n çok 
yaş haddinin üstünde de olsalar 
kabul edilebilirler.) 

3. Konuşma, işitme, görme u
zuvlarında ve vücut teşekkiılatm. 
da bir arıza olmamak. 

4. Seçim sınavı: 
Aranılan belli başlı vasıflar: 

a) Düzgün ve serbest konuşma, 
gördüğüı ı veya okuduğu bir şeyi 

anlatma kudreti; 
b) Okuduğu veya gördüğü bir 

tiyatro piyesi içerisinden seçilecek 
bir rolü yapabilm~k; 

Ankara devlet konservntuvan; 

Devlet konservatuvarına gir • 
mek isteyenlerden yukandaki 
şartları haiz olanlar, 1 eylCı.l 1939 
tarihine kadar bütün vesikala~ını 
noksansız olarak Konservatuvar 
direktörlüğüne vermelidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylUI 1939 
tarihinden 8 eylCıl 1939 tarhi -
ne kadar An k arada Devlet 
Konservatuvarında ve 15 oyltil 
1939 dan 23 eylCı.l 1939 tarihine ka. 
dar İstanbulda Galatasaray lise • 
sinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri istidada 
bu iki yerden hangisinde imtihana 
girmek istediklerini açıkça yazma· 
ları lazımdır. 

Konservatuvarın bütün şubele. 
rinin ihzari birinci sınıf talebeleri 
şubat ve haziran aylarının Uk haf. 
talarında eleme imtihanına tabi 
tutulurlar. Bu imtihanlann her -
hangi birinde muvaffak olamıyan. 
ların Konservatuvarla derhal alU· 
kalan kesilir. 

TA K Y 1 M ve H A YA 

31 Ağustos 1939 
PERŞEMBE 

8 lncl ny 
Arabt: 13!58 
Recep: 16 

Giln: 31 

Güneş: 5.26 - Öğle: 
İkindi: 15.56 - Aksam: 
Yatsı: 20.22 - İms5k: 

Hızır: 118 
Rumt: 13M 
Ağustos: 18 

12.14 
18.18 
3.36 

- Hava Vaziyeti -
Y~şllklSy meteoroloji istasyonundan :ılı 

nan malümata göre, hava yurtta Ege böl 
ges1nln cenup kısımları ile cenup doğu 
su~da nçık, Egenin şimal kısımlan ne 
Trakya, Kocaeli bölgelerinde ve orta A 
nadolu ile Karadeniz.in garp taraflarındıı 
çok buluUu ve mevzıt yağıslı, diğer yer 
lerde bulutlu geçmle. rllzgArlnr cenup do 
Cusu bölgelerinde, Akdeniz kıyılarındıı 
garbi. dl;ter mıntnknlnrcla slmaıt lstlkll 
metten orta kuvvette, Egede kuvveuıcc 
esmiştir. 

Dün fstanbulda hnva cok bulutlu ve yıı 
ğışlı geçml:ı, rüzgtır şlmııli ıprktden sııni 
yede 3-5 metre hızJn esmiştir. Saat 14 de 
hava tazylkı 1014 mlllbar tdl. SOhunet cf1 
y0k.9ek 24.4 ve en dUşOk 18.4 s:ıntlgrııt "' 
l:ır:ık kaydcdilml5tlr. 
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Ya.zan: Ömer Rıza DOGRUL Almanyadan Belçika Ve HoJandanın 
Türkler Sulh Teşebbüsleri 

Geliyorlar Sempati ile Karşılandı 

Sovyet 
Alman 
Paktı 

Geçen cumadan beri Almanya ile 
İngiltere arasında lıaşhyan ,.e 

bir miitnreke devresi açan müzake. 
tcler devam etmekte ve iki memle
ketle beraber, bütün Avrupa bu fikir 
h1übadelesinin neticesini beklemek. 
tedir. Fikir mlibadelesinin bilhassa 
İki mevzu üzerinde cereyan ettiği , 
l\Jister Chamberlain'in evvelki gün
kü nutkundan nnlaşılnuşh. Bu mev
zuların birincisi, Lehistanln Alman. 
~·a arasındaki ihtilafları halletmek, 
ikincisi, İngiltere - Almanya ara~ın
da en geniş ölçüde bir anla~ma yap
ınak. 

Tekirdağ ve 

Limanına İltica 

lzmir 

Eden 

Sovyetler Beynelmilel Vaziyet Karşısında Henüz Tasdik Edilmemiş 

Olması Hakkındaki 

Neşriyat 

Bu fikir mübadele~inin cereyan 
ettiği sırada, her taraf tepeden tır
nağa kadar silahlanmaktadır. Yani 
ınüzakere serbest ve normal şartlı:ır 

içinde değil, silah tehdidi altında , .u. 
kubulmaktadır. l\Iüzakerenin karŞl
laşacağı her güçlük karşıııında silah
ların zebani dili, konuşmak için ça
balıyacaktır. 

Müzakerelerin hedefi, şüplıe yok 
ki, silah dilini kesmek ve cehennem 
rebanilerini :ı;ustunnaktır. Fakat d:ı
valarını silaha dayamak istiyenlerin 
açtıkları silah yanşı, bütiin Avrupa. 
l'ı, bu yarışın varabileceği noktaya; 
Yani barbarlık bataklığının kenarına 
\'ardırmış bulunmaktadır. Bugün 
sarfolunan son emekler ise, uçuru
tnun içine yuvarlanmak istemiyen 
tnedeni insanlığın son gayretidir. 
llugün medeni Avrupa, birbirini bu 
çukura yuvarlamak için uğraşan iki 
tarafa ayrılmıştır. Bu ayrılığı icap 
ettirecek \'e bu mühlik didişmeye se
bep olacak, içinden çıkılınıyacak de
redece kördüğüm olmuş hic bir me
s~le yoktur. Biricik mesele, tecavüz 
zihni~·eti, ve tahakküm iddiasıdır. 

'l'eca\•üze boyun eğmemek ve tahnk. 
küm boyunduruğuna ı:irınek iste. 
nıiyen taraf, kendini derliycrek, top
lıynrak -.e silah bakımından geride 

:ılmamnk icin her fedakarlı'" ı da 
liıu.t: ı.u. .. ~ ıitıı.ırnuıuu~ ''e netıceue 
İki tarnf tepeden tırnağa kadar si
lahlanarak karşı karşıya geçmişler
dir. 

Vaziyet ga~·ct sarihtir. Ya teca. 
\·Hz ve tahakkiim iddialarından vaz 

geçilecek, yahut haro vukubulacak. 
hr, 

l\lister l-"hambcrının e\·vclki gün
kü nutkunda ~u noktayı sarih bir 
surette anlatmı~ ve İngiltere ile Al
tnanya arasındn geniş ölçiilii bir an
laşmanın, Almanya He Lehi!ıtan a. 
tasındaki ihtilafların halli tarzına 
bağlı olduğtmu söylemiştir. 

Aradaki ihtiliıfın tecnvliz \'e ta. 
hakküm yolile halline ı:idildi<Ti tak
dirde mesele kalmaz ye o zaman söz 
silaha kalır. 

Fakat böyle yapılmadığı takdirde 
'tadaki ihtilafların sulhen halli için 
hıani kalmaz. ~itekim son günlerde 
hahi~ mevzuu olan ekalliyetler mii
hadelesi de bu hal ~nrcleri arasın
dadır. 

Mütarekenin sulh ile bitmesi idn 
hu hattı hareketin takibinden ba;ka 
Sare yoktur. 

Yoksa mütarekeyi bir sulh değil, 
lllUthiş bir harp takip edecek, belki 
~e Almanya, bu harpte tek başına 
alacaktır. Fakat bugün vaziyet az 

!;ok sulh şıkkı lehindedir. Yarın ne 
0lacağını kestirmek kimsenin elinde 
değildir. 

Üzüm ve incirlere Zarar 
Veren Yağmurlar 

Devam Ediyor 

0 
!zın~r, 30 <7' AN) - Dün ve bugün 

dernış, Aydın, Kemalpaşa, Manisa 

klııntakalarına ve İzmir hnvalisine 

fa~Jaca yağmur yağmış, mühim mik-
tarda .. .. . . 1 uzum ve ıncır ıs anmıştır. 

lzrnir Müstahkem Mevki 
Kumandanhğı 

ğa İzıni:, 30 (A .. A.) -: Korgeneraıu. 
l terfı dolayısıle vazıfesinden ayrı. 
anın " n . .ustahkem mevki kumandanı 

n asıın Aktoğunun yerine tayin olu. 
d~n Tuğgeneral Mahmut Berkoz 
b Un şehrimize gelmiş ve vali, 
r:lediye reisini makamlarında ziya. 

t eylemiştir. 

Kızdorduyu Kuvvetlendiriyorlar 
Yabancı VapurJar 

Berlin hükumetinin hudutları içi
ne yabancı fertleri sokmamıya karar 
vermesi üzerine Almanyada bulunan 
ecnebiler ve bu arada Türkler de ha
reketlerini tacil etmişlerdir. Son gün
lerde kafile kafile gelen talebeleri
mizden maada dün Almanyadan ge
len son konvansiyonel trenile birçok 
mebus, profesör ve tacirlerimiz de 
memleketimize dönmüşlerdir. 

Bundan başka dün Köstenceden 
gelen Romanya vapurile de birçok 
vatandaşlarımız gelmişlerdir. 

Piyasa ahvali 

İhracat piyasası dün de hareketsiz 
kalmıştır. İngiliz lirasının 540 kuru
şa kadar düşmüş olması sterlin ile 
yapılmış olan angajmanların da ge
ciktirilmesine sebep olmaktadır. Ba
zı tacirler yüklenmek üzere gümrük
te muamelelerini yaptırdıkları mal
ları tamamen geri çekerek sevket
memeğe karar vermişlerdir. Piyasa
ların durgunluğuna rağmen fiatl.:ır

da düşüklük olmamıştır. 

I zmird e vaziyet 
İzmir, 30 (TAN) - Dört günden

beri ilk defa olarak limanımıza beş 
ecnebi vapuru gelmiştir. Bunlardan 
biri İngiliz, biri Fransız, ikisi İsveç, 
ikis de Holandadır. !ngUz ve İsveç 
gemileri, yolda aldıkları emir üzeri
ne İzmir limanına girmişlerdir. 

Bu..aün gelen Fransız ~uru Bev
rut - Marsilya seferini yapan Teofil 
Gotye gemisidir. Vapur Beyruttan 
235 yolcu ile hareket etmi ş. yolda al
dığı emir üzerine geri dönmüş ve 
yolcularını Sinaya ismindeki vapu
ra aktarma ettikten sonra boş olarnk 
buraya gelmiştir. 

Kaptanın ifadesine göre, vapur 
Rodos açıklarından geçerken her ih
t imale karşı elektriklerini söndür
müş ve karanlıkta yoluna devam et. 
miştir. Bu gece İstanbula hareket e· 
den Teofil Gotye vapuru ornda bek. 
leyecektir. 

Bugün öğleden sonra İzmirdeki 
acentelere gelen bir emirde Baltık 
sahiline gidecek gemilerin yükle. 
yecekleri mallara sigorta yapılma. 
ması bildirilmiştir. 

İzmirdeki Alman ve Fransız te. 
beası İstanbula davet edilmi§. hatta 
Almanlardan gidenler bile olmuş • 
tur. İtalyanların da çağrıldığı hak • 
kındaki şayia teeyyüt etmemiştir. 

iki lngiliz vapuru Tekirdağında 
Tekirdağ, 30 (A. A .) - Dün li. 

manımıza iki İngiliz vapuru gelmiş. 
tir. Biri kereste yüklü diğeri de yol. 
cu dolu olan bu iki İngiliz vapuru 
işarı ahare kadar TekirdaüındJ. kal. 
mak için emir almıştır. 

Londra, 30 (Hususi) ~ Belçika ve 
Holanda hükümdarlarının bugünkü 
buhranı bertaraf etmek için her biz. 
mete amade olduklarına dair İngil
tere, Fransa, Almanya, İtalya ve Le
histana vuku bulan müracaatleri İn
giltere ve Fransa tarafından derhal 
tasvip ile karşılanmıştır. 

Lehistan, Belçika ve Holanda ta
rafından yapılan tavassut teklifleri
ne cevaben Reisicümhur Moscickinin 
Amerikan Reisicümhuru Roosevelte 
göndermiş olduğu telgrafnameye at
fen Polonyamn bu kabil tavassutları 
prensip itibarile kabule amade bu
lunduğunu bildirmiş olduğunu beyan 
etmiştir. Belçika ve Holanda hüküm· 
darları tarafından yapılan bu müsa· 
lemetcüyane teşebbüsü tasvip eden 
Polonya hükumeti, bu kabil tavassut· 
lardan hiçbirinin Alman hükumeti 
nezdinde müessir olmamış olmasına 
binaen fazla tafsilata girişmemPkte 

olduğunu ilave etmektedir 

* Fakat Almanya hükumeti de Ho· 
londa ve Belçika hükümdarlarının 

teşebbüsüne mukabele etmiştir. Ber
linin yarı resmi bir membaına göre, 
teşebbüs Alman siyasi mahafilinde 
büyük bir sempati ile karşılanmıştır. 

İki hükümdarın sulhü muhafaza 
hususunda sarfettiği gayretler tebcil 
ve bu gayretlerin Avrupalılık mesu
liyetinden mülhem olduğu teslim e
dilmektedir. 

Bu münasebetle su cihcL tcbarii:ı 
ettirilivor ki , Almanya ile İngiltere 
arasında yapılmakta olan noktai na
zar teatileri Alman gayretlerinin de 
ayni sebeplerden mülhem olduğunu 
isbat eder. Almanya, neticesi Londra
nm sabırsızlıkla beklenen kararına 

bağlı bulunduğu bir teşebbüse giriş
miş bulunmaktadır. 

* İtalya Kralı Üçüncü Emanuel, A-
merika Cümhurreisi Mister Roose
veltin göndermiş olduğu mesaja ce
vap vererek, İtalyanın sulhü koru
mak için, elinden gelen her gayreti 
sarfettiğini, bildirmiştir. 

Papanın sulh faaliyeti 
Vatikan 30 (A.A.) - Bugün Vati

kan mahfellerinde büyük b ir faali. 
yet hüküm sürmüştür. 

Papalık devlet nazın Kardinal 
Maglione, Papa ile uzun bir görüşme 
yaptıktan sonra, Vatikan nezdindeki 
Fransız büyük elçisi ile İngiltere ve 
Polonya elçilerini kabul etmiştir. 

Birkaç gün evvel Romaya gelmiş 
bulunan Papalığın Macaristan mü
messili Kardinal Rotta, bugün Papa· 
lık devlet nezareti erkanı ile mühim 
görüşmelerde bulunduktan sonra, Bu 
dapeşteye hareket etmi~~ir. 

Papanın sulhü kurtarmak için yeni 

• Komintern tarafından Paris komünist partisine gön • 
derilen bir mektupta Sovyet Rusyanın Alman~·a ile 
ademi tecaviiz paktı imza etmeğe razı olması hakkın. 
da gösterilen sebepler şunlardır: 

1 - İntihahatta fena netice ,·erdiği anlaşılan c;on hl'~ 

senelik tecrübe neticesinde yeni bir taktik kabu

lü zarureti hissedilmi ·tir. 

2 Sovyet Rusyanın demokrat de\'letler cephesine 

iltihakı her ne kadar mihver devlr.t.leri için bir 

muvaffakıyetsizlik amili olacakdıysa da, kapita

list memleketlere yardım etmesi itibariyle de 

komiinist prensiplerine muhalifti. 

3 - Bu sebeple Sovyet hükumeti ve komintern lıarp
ten u7.ak kalmıya, ve fakat harbe iştirak edecek 

de\"letlerin harp yüzünden zayıf düştiikleri zaman 
bir içtimai ihtilal yapmak imkanını gördüğii an
da müdahale etıneğe karar vermi~lerdir, 

4 - Bu ademi tecavüz paktı, mihYer devletlerinin a. 

leyhine olarak Sovyct Rusya için ideolojik \'e 

bir teşebbüs yapacağı anlaşılmakta. 
dır. 

* Nevyork, 30 (A.A.) - Bitaraflık 

kanununun tadiline muarız olan a
yan azasından birçoğunun fikirlerini 
değiştirdiğine dair gazetelerde çıkan 
haberler hakkında cümhuriyetçi S e
natör Bridges, yaptığı beyanatta, fik
rini değiştirmiş hiçbir ayan azasına 
tesadüf etmediğini söylemiş ve mez
kur kanunun bugün her zamandan 
ziyade zaruri olduğunu ilave etmiş
tir. 

* Londra, 30 (Hususi) - Mısırdun 

bildiriliyor: 
Kahiredeki İtalyan 

Kont Mazzolini, Mısır 

ziyaret etmiştir. 

orta elçisi 
Başvekilini 

Mazzolini, Mısır hükumetine İtal
yanın Mısır hakkındaki hüsnü niye
tine dair yeniden teminat vermiştir. 

Kaunas'dan bildirildiğine göre Al
manya sefiri dün Alman hükumeti 
namına Litvanya hariciye nazırına 
Almanyanın Litvanyantn bitaraflığı
na riayet edeceğini bildirmiştir. 

Irlanda kabinesi beynelmilel va!i
yet hakkında t etkiklerde bulunmuş
tur. Siyasi mahfellerde De Valeranın 
son zamanlarda Irlandanın harp zu
hur ettiği takdirde bitaraf kalmnğa 
gayret edeceğini ve kendi toprakla
rının İngiltereye hücum için taarruz 
üssü ittihaz edilmesine müsaade et

mi:t,~efilni beyan ettiği hatırlatıl
maktadır. 

Vaşingtondan bildirildiğine göre 
Amerikadaki Alman sefiri, Amerika 
tarafından Bremen vapurunun tevki
fini protesto ederek geminin 12 saat
tenberi hareketine mani olunması 
keyfiyetinin dostluğa mugayir bir 
hareket teşkil ettiğini bildirm iştir. 

Limanlarındaki Alman vapurlarm
da yaprlan araştırmalar hakkında da 
Roosevelt, bu hareketin meşru oldu
ğunu söylemiştir. 

Madridden gelen haberlere göre, 
İspanya hariciye nazırı Beigbeder, 
yeniden İtalya ve Almanya büyük 
elçilerile Japonya elçisini kabul et
mistir. 

Rusyada hazırlık 
Moskova, 30 (A.A .) - Tass ajansı 

tebliğ ediyor: 
Birçok ecnebi gazetelerin ve bil

hassa İsviçreli Neue Zürcher Zeitung 
gazetesi, Sovyet orduları kumandan
lığının garp hudutlarından 200 ila 3 
yüz bin asker çekerek şark hudutla
rını takviye için şarka göndermekte 
olduğunu yazmaktadır. 

Tass ajansı, bu haberin hakikate 
katiyen muvafık olmadığını beyana 
mezundur. 

Salahiyettar mahafilde beyan olu-

Berlin, 30 (A.A .) - Diplomatische 
Korrespondanz, Alman - Sovyet pak
tının henüz tasdik edilmemiş olma
sını ileri sürerek, bu muaht!denin 
kıymet ve devamlılığını şüpheye dü
şürmek yolunda bazı İngiliz ve Fran 
sız haberlerini tenkit ederek diyor 
ki : 

"Bu pakt imza edileli henüz se
kiz gün olmuştur. Muahedenin met. 
n ini okumak külfetini ihtiyar eden 
herkes görür ki, bu muahede imzası 
anında meriyete girmiştır. 

Bu muahedenin istişareyi tazam
mun eden hükümlerinden istifade e. 
dilmiş ve Polonya meselesine müte
allik hadiselerin son safahatından 
Almanya Sovyet Birliğini haberdar 
etmekte bulunmuştur. 

Bu kabil manevralar ötedenberi 
yapılmış ve Berlin - Roma mihveri
ne karşı hep akim kalmıştır. Şimdi 
de bazı mahafil Alman - Sovyet 
paktının tasdikini şüpheli sabırsız. 

lıkla bekler gözüküyor. Mezklır ma
hafilin böyle yanlış düşüncelerin 

tehlikelerine nazarı dikkatıni celbet
mek isteriz.,, 

nuyor ki, biliikis, Avrupanın şark 

mıntn:kalarında vaziyetin vahimlcş
mesine ve türlü ihtimallerin melhuz 
olmasına binaen Sovyet kumandanlı
ğı garp hudutlarındaki garnizonların 

takviyesine karar vermiştir. 
V eziyet hakkında tefsirlerde bu

lunan Pravda gazetesi şöyle diyor: 
Sovyet Rusya, harp tehdidinin va

hametini müdrik bulunmakta ve Kı
zılorduyu kuvvetledirmeğe durmak
sızın çalışmaktadır. 

Matbuat, enternasyonal vaziyeti 
tetkik ederken bilhassa İngilterenin 
ve Polonyanın askeri hazırlıklarını 

tebarüz ettirmekte ve muhtelif mem
balardan gelen haberleri objektif o
larak ve hususi hiçbir tefsirde bu
lunmaksızın kaydey]emektedir. 

Halihazırda Moskovada bulunan 
150 İngiliz seyyahı süratle İngiltere. 
ye dönmek çarelerini araştırmakta
dırlar. Baltık denizinde seyrisefain 
tat\1 edilmiş bulunduğundan bu sey
yahların vaziyeti müşküldür. Bura
da yüz kadar da Amerikalı seyyah 
vardır. 

Diğer taraftan Moskovarla vC\şa
makta olan Fransızlar. ihtilaldr.n e,._ 
vel muallim olarak Rusvaya ~elmiş 
olan yaslı kimselerdir. Bunlar. Rus
vada knlmağı tercih etmektedirler. 

lsviçre tedbir alıyor 
Berne, 30 (A.A.) - Federal mec

lis bugün öğleden sonra federal he
yetine tam salahiyet vermiş ve baş
kumandanlığa fırka kumandanı Al
bay Guisan'ı intihap etmiştir. 

diplomatik bir zaferdir. 
., - İngiltere \"C Fransa ile bir anlaşma akdine mani 

olan ve Almanlarla anJa~mayı icap ettiren en 
büyiik amil Polonya, Romanya ve Balkan dev
letleı-inin muhalefetleri olmuştur. 

* 9 Türkiye sularında ve Karadenizde bulunan bü-
tün ~iman gemilerine Karadenizde Sovyet li
manlarına iltica etmeleri emredilmiştir. 

... 
9 Son giinlerde Mussolini İtalyanın biitün harici siyase. 

tini biz:ıat idare etmeğe başlamıştır. Mussolini llitler
le Chamberlain arasında cereyan eden muhabereyi ta
J,ip etmekte ve müdahale için bir fırsat gözetlemekte. 
dir. ::\lussolininin kanaatine göre, bir harbe karar ver. 
meden evvel yapılacak çok şeyler vardır. Ve Mttssoli
ni ancak Hitler • Chaınberlnin müzakereleri akim kal
dığı anda müdahale edecektir. Fakat bütiin hu tedbir
lere rağmen bir harbe gimıek lazım gelirse, İtalya 
kendi mukadderatı hakkında a~·rıca karar verecektir. 
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.ff"itK 
Kesikbaş 
Hikayesi 

Yazan: B. FELEK 

Ne zaman bir umacı lafı olsa, ne 
zaman bir korkunç a k 1 b e t 

tehdidi karşısında kalsam şu a~ağıyn 
nakledeceğim kesikbaş hikayesini 
derhatır ederim. 

Sulh cephesine karşı harp tehdi. 
di savrulduğu bu günlerde de bu hi. 
kayeyi o kadar çok hatırladım ki; 
muttasıl hafızamda dönüp dolaşma. 
sından usandım ve bu sütunlara nak
le mecbur oldum. 

Zannederim 1871 de Prusyn har. 
bi esnasında ya bir general ya bir 
miralay cepheye gitmek için geçtiği 
bir kasabada gecelemeğe mechur ol. 
muş ve kasabanın biricik oteline git. 
miş. Otelci, zabit misafiri ellerini o. 
ğuşturarak karşılarken, ezifo büzü
le demiş ki: 

- l\liralayım! Odalarımızm hep. 
si bu akşam dolu! Evvelden bilsey • 
dik size bir oda hazırlardık. Hatta 
benim odamı bile iki yolcu işgal et. 
ti. Onun için özür dilerim. Sizi mem
nun edemiyeceğim! 

Cepheye giderken uykusuz bir 
gece geçirmek ihtimali hiç hoşuna 

gitmeyen miralayın canı sıkılmış: 

- Canım, şöyle sofada falan bir 
yer yok mu? 

• 
O !!ırada otelcinin seyi!'li y:ıkla~n-

rak çekingen bir tavırla: 

- Miralaya ahırın üstündeki 13 
numarayı versek! Demiş. 

Bu ııöz üzerine, otelcinin yüzilnü 
bir korku ifadesi kaplamış: 

- Olamaz, olamaz! Demiş. Fa • 
kat bunu işiten miralay: 

- Neden olamaz? Eğer bu oda 
boş ise ben böyle batıl şeylere inan. 
mam. 

- Hayır efendim! 13 rnkJrnmın. 
dan dolayı değil! Bu odaya kim gir· 
diyse ertesi !"abah ya deli bulduk. ya 
ölü! İ~i baygınlıkla geçiştiren ender 
blr iki yolcu da odaya bir kco;ik baş 
geldiğini ve bunu görünce kendile • 
rinin korkudan ödleri koptuğunu 
söyledikleri için şimdi bu odayı kim. 
se tutmuyor. Biz de teklif etmiyo -
ruz. 

Zabit, bu sözleri hafif kar~ılaya
rak gülmüş: 

- Zararı yok! Ben öyle kesik 
baştan falan korkmam! Hnzırhıyın o 
odayı bana! Diye emir yermi ·. 

Otelci de askerin ısrarı üzerine 
odayı hazırlamış. 

Miralay bütiin cesaretine rağmen 

otelcinin sözünil boşuna alnuyarak 

iki tabancası ile, kılıcını yanına al -

mayı ihmal etmemiş \'e yatıp uyu • 

muş. Gece yarısından biraz sonra o. 

dada hafif bir glirültü işiterek uyan. 

mış ve dinlemiş. Biraz. sonra gürültii 

tekerriir etmiş \'C nihayet odanın 

köşesinde, karanlıklar içinde ya \'aş 
ynaş bir şeyin belirdiğini r;iirmüş. 

Bunu önce hayal :ı:annetnıi ·, faknt 
gözleri karanlığa alışınca hunun kol
hık kadar hliyük bir kesik insan başı 
olduğunu farketmiş. 

Soğukkanldığını kaybetmeden 
tek atan tabancalardan birini çekmiş 
n ateş etmiş. Buna rağmen kesik 
baş hiç fiitiır göstermeden yatnğa 

doğru ağır ağır yaklaşmağa haşla -
nuş. Miralay ikinci tabanca~·· da bo
şaltmış. Yine ke ik baş yürümeğe 

devam etmiş. Bu gibi şeylere inan -
mama~na rağmen üç metre dahilin
de iki tabancasını iizerine boşalttığı 
bu mahli'ıkun ne olduğunu herçiba. 
dabat anlamak iizere kılıcını çekip 
iizerine atılmış , .. e ra tgelc :c;aplnma. 
ğa başlamış. Bu hareket üzerine ke-
ik bııştan: 

- Aman! Öldiirme heni! Teslim 
oldum. Diye bir se çıkmış. 

Silah patırtısı \'e feryatlar üze. 
rine uyanan otelci \'e yolcular elle
rinde ışıklarla miralayın odasına 

koştukları zaman yerde bir kaç ~·e. 

rinden delinmiş. kartondan mnınul 

kocaman bir kesik başın yuvnrlım • 
mış olduğunu ve beri tarafta da otel 
seyisinin ~·aralı olarak yattığ'mı gör. 
miişler. Neden sonra iş anla ılmış: 

Ahırla 13 numaralı odnnın a
rasında, ahırdan açılabilen bir kapak 
varmış. Seyis ahırda tavana a ılmış 
~·atak odasında sakladığı karton • 
dan bir kesik başın içine girerek bu 

<Devamı 10 uncuda) 
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Tophane Cinayeti 
Katili Tevkif EdiJdi 
Suçlunun Üzerindeki 260 

istenmesi Bu Hadiseye, 

Liranın 

Sebep 

Alınmak 

Olmuş 

Evvelki gün tophanede Dayının ı ram vardı. Eminle Mehmet bende 
kahvehanesinde iskambil oyunu yü. pnra olduğunu sezmişler, bana ku
zünden çıkan bir kavgada Emin is- ınar oyn~ynlım diye musallat oldu. 
~inde biri Meh~ct.~sm~.nde bir gen- lar. Ben oynamamakta ısrar ettim. 
cı yaralıyarak oldurmu~, arkadaşı Onlar üstüme çullanarak paramı a-
Abbası da arkasından agır surette 1 kl d y d b 

l şt aca ar ı. anım a ıçak vardı. Pa. 
yara amı ı. k . . 

M h d l "dd . ·u~· ramı urtarmak ıçın bunları korkut-
eş u suç ar mu eıumumı gı . . . . . 

dün tahkikata başlamış ve suçlu E- mak ıstedım. Kazaen ıkısı de yara. 
mini Sultanahmet Sulh birinci ceza landılar. Eğer ben bıçak çekmesey
mahkemesine vererek tevkif ettir. dim belki de beni öldüreceklcrcii. 
miştir. Emin kendisini müdafaa e- HAkim tevkif kararı ver<lıkten son 
derken demiştir ki: ra suçluyu takibatın gen\şlctilmesl 

- Oynuyordum. Yanımda (260) li için müddeiumumiliğe iade etti. 

Kahvenin Kilidini 
Kırarken Yakalandı 
Sabıkalılardan İbrahim oğlu Halil 

evvelki gece saat 23 de Kapalıçarşı. 
ya girmiş, !skender boğazında Set· 
rakın 2 numaralı kahvehanesinin ki. 
lidini. kırmış, kapısını açmış, tam se
maveri alırken bekçi Abdullah ile 
Kfunil tarafından cürmü meşhud ha
linde yakalanmıştır. Halilin üstünde 
bir de anahtarsız kilit bulunmuştur. 
Halil dün meşhud suçlar milddeiu
mumiliğine verildi. 

Halil kendisini müdafaa ederken: 
-Ben sarhoşlukla çarşıya girmi. 

şim. Kahvehanenin kapısında bek~i 
beni kilit kınyor sanmış, yakala. 
dılar. Diyordu. 

Kahveci Setrak da kapıda kilit bu
lunduğunu ve şimdi müddeiumumili 
ğe getirilen kilidin kendisıne ııit ol
madığını söylüyordu. 

Müddeiumumilik tahkikntı birçok 
noktalardan noksan bulduğu için suç 
luyu dosyasile beraber polise iade et
ti. Ve bilhassa kırılan kiliclfn bulun
masını ve hadise yerinde ehli vuku
fa tetkikat yaptırılmasını istemiş
tir. 

' VEFAT 
Sevgili Aile Reisimiz 

BERNARD ZlEGLER 

Para Cezasına 
Mahkum Ofdu 

Bilyükada arabacılarından Akif, 
Murtaza ve Ömer evvelki gece Bü. 
yükadadn Karlonun meyhanesine gir 
mişler. Ömer bira, diğerleri rakı iç
mişler. Şakalaşırken iş kavgaya bin
miş, üçü biribirlerine sövüp saymı§
lar, meyhanedekilcrin de rahntlannı 
bozmuşlar. Sultanahmet Sulh Birin. 
el Ceza mahkemesi dün bunların du
ruşmalarını yaptı. Üçünün de sarhoş. 
lukları sabit oldu iki~er lira para ce
zasına mahkum oldular. 

içki Aleminden Sonra 
Bir Cinayet 

Ankara, 30 (TAN) - Dün gece 
sabaha karşı Altındağ mahallesinde 
bir cinayet olmuş, Çubuk kazasının 
l\'iahmut oğlan köyünden Ahmet oğ
lu Şükrü adlı bir amele Çankırınııı 
Şabanözü nahiyesine bağlı Sarı kö. 
yünden Mustafa oğlu Şükrü Hasanı 
öldürmUştUr. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Katil Şükrü, maktul Şükrü ve ar

kadaşı Mehmet ve Hasan ile topla· 
narak bir içki lılemi yapmıya baş
lamışlardır. Beraberlerinde bir kaç 
kadın da vardır. 

Biraz sonra Mehmet, Hasanla be
raber kadınlan ahp evine götürmek 
istemiş, katil Şükrü ile diğer Hasan 
buna manı olmnk fstemh;lcr, arala
rında münakaşa çıkmış, Mehmet sö. 
ıünde ıerar ederek, kadınlan alıp 
evine gbndermi§tir. 

TAK:-============================================= 31- 8 - 939 

30 AğustosZafer Bayramı~·' 
Her Tarafta Coşkun 

Tezahüratla Kutlulandı 
30 Ağustos Zafer bayramı, dün 

İstanbulluların içten gelen tezahiir
lerlle kutlanmıştır. Resmi ve hususi 
müesseseler gündüz bayraklar, gece 
de elektriklerle süslenmiştir. Yapıla. 
cak merasimi görmek üzere bütün so
kaklar, bilhassa geçit resminin yapı. 
lacağı Beyazıt meydanile Taksim 
Cümhuriyet meydanı halkla dolmuş
tu. 

Program mucibince merasime, sa. 
at sekiz buçukta Kolordu kumandan
lığında yapılan resmi kabıJlle başlan. 
mıştır. 

Resmi kabul sırasında daha evvel
den emir alan kıtalar erken.den gar. 
nizonlarındnn çıkarak Beyazıtta ü
niversite meydanına gitmişler, me. 
rasim kumandanı tarafından kendile.. 
rine tahsis edilen mevkilerde yer nl
mışlardır. 

Saat 9 da İstanbul kumandanı ve
kili Tüm General Osman Tufan ile 
VaJl ve Belediye reisi L(ıtfi Kırdar 

Üniversite meyc;Ianına giderek, aske. 
rl kıtalarla Kuleli, Maltepe, Halıcı

oğlu askeri liselerile Tıp Fakültesi 
askeri kısmından merasime iştirak e
den kıtalan teftişe bajlamı lnrdır 

Teftiş bittikten sonra ordunun en 
kıdemsiz subayı olan Selim!ye 86 ncı 
Alay ikinci bölük takım subayı Meh
met Ali Yeşeren sureti mahsuııada 
hımrlunmış bulunan kürsüye gderek 
30 Ağustos Zafer bayramının 17 inci 
yıl dönümü mUnasebetile bir nutuk 
söylemi§tlr. Genç subay dünkü top
lantının maksat ve gayesini anlattık
tan ve cihan harbini müteakip mem. 
leketin mütareke dcvirlermde çak .. 
tiği elemli günlerine işaret etmiştir. 

Generalin nutku 
Genç subaydan sonra kürsüye gc· 

··-·-·-···--·-........ Milli Şef ...................................... .. 
Orduyu Tebrik Ettiler 

Ankara, 30 (A.A.) - Zafer hn~·ramı mtinnscbetiyle Oenl'] Kurmay 
Ba§knnı l\Inre al Fevzi Çakmak bu..,iin öğle Uzcri Rcisici.imhur lsmt>t 
İnönü'yil ziyaretle ordunun tebrik \'e tazimlerini ar:T.ctmiş ve !\lilli Şef 

i teşekkür ve, bilmukabele orduyu tebrik cylemislerdir. 
~ Bn vekil Dr, Refik Saydnın bugtla öğleden evvel Gcnt'l Kurmay hi
E nn~ındıı Mareşal Fc\•z.İ Çakmn&11 ziyaretle Ciimlıurlyct hiiküınctl nıunı
( na Zaf.er Bayrnnıını tebrik ctıniııttr. 
İ İcu Vekllleri heyeti il-ıalorı do ayrı ayrı Mrırcşnll ziyaretle tchrik. 

: tc bulunmuşlardır. 

······•·······················•··•···•·•········································································ 

lstanbul Kumandanı Vekili ve Vali Tribünde .• 

Tiirkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkh'e Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

T. A. Q. 
T. A. P. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
19.7• m. 111195 Kcı. tO f{w 
3ı.70 m. 9451l Kes. 20 Kw 

Perşembe, 31. 8. 1939 
12,30 füogram. 12,35 Türk müziği: o

kuyan: Semahat Özdcnses, Çalanlar: Ru
ten Kam, Cevdet Kozan, ZUhtO Bardak
ojtlu. 1 - Emin Ağa Sudntık pe~cvl, 2-
Muıtafa Nafiz SuzlnAk ı::ırkı (Sensiz bu 
sabah) S - Muıtafn Nafiz Suzln4k Garkı 
CÜmitşiz bir se\•jşle) 4 - Kemençe tak· 
ılml. 5 - Refik Fersnn Hicaz şarkı (Oö~
ıOmden kaçıp gittin) 6 - Hacı Arlf Bey 
Knrcığsr snrkı (Bir goncnyn bir hnre) ıs 

Memleket snnt aynrı, ajans vo meteoroloji 
h<1berl~ri 13.15 - 14 MUı:lk (Knrı§lk prog
ram - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Hatif Or
lc:cııtra müziği - Pl.) 19.30 Tilrk müziği 
(İncesaz 1'Aslı) 20.15 Konuşma. 20.30 Mem 
lcket tınnt ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20.50 TQrk Müılıi: Okuyanlar: 
Mefharet Saı!nak, Necmi Rıza Ahıskan 
Çalanlar: Ru~en Kam, Cevdet Kozan, 
ZilhtO Bardnkoğlu. ı - Gilll7.nr ııe3revi. 
2 - Gilllı:ıır şarkı (Götlerlmden gitmiyor) 
3 - Dede Schnaı: puıcllk (KilçOkru'da) 
4 - Hac.ı Arif Bey Suzlnlk ~arkı (Blr dil 
ki esiri i:Bm olur) 5-Artakl KUrdlllhicaı 
klır (Cismin gibi) 6-Kilrdilihlcazk~r HZ 

semaisi. 7 - Hüseyni şarkı (ÇekUm eli
mi gayri bu dOnya hevesinden) 8 - Ha
cı Ari! Bey Hkazldlr ınrkı CAcıl ey aon
cal ıııdbc.rk) 9 - LCiUI Bc:ıy Hlcaıktlr ıar
kı (Sana ne oldu gönül) 10 - İbrahim 
Mahur şarkı (Sabah olsun) 11 - Halk 
l!lrkUsU (Yilril dilber yUrO 6mr0m0n va
rı) 21.30 Konuşma 21.411 Neşeli pltlkl:ır
R. 22 Müzik (Küçilk Orkestra, 6ef: Nedp 
Aşkın) 1 - Emmerlch Kelman Cardaı 
Prenses operetinden potpuri 2 - Tschıi
kowsky Va!& No. 5 3 - Heinz Munkel 
Kara Orman polkası 4 - Ziehrer ~k 
(Romans) 5 - Mlchcll İkinci kUçük sillt 
6 - J, Strauas Bahar sesleri 

BAY SAMI GONZBERG 
Dit tabibi Sami Günzberg, Av
rupadan avdet etmit ve hastala
rını kabule ha.tlamıtlır. 

Harbiyelil r bayramı lcsid otmi~ler· 
dir. 

Tayyare halta•• 
Zafer bayramı milnaseb~tile 30 A

ğustos zaferinin ehemmiyet ve kıy. len kumandan vekili Tümgeneral 
Osman Tufan clıı ı;oyledit'i ııı.ıtııktc""""_..,. ~::;;.._---ıJ1ı:....,: ... ..,;..~!'=~,~~--t!f'~~,,,........__µ;;;_,,,:,,.~-:'~t-:.~~-:I mr.ı•_,._, ,_ .. , .... _.... ... " -r1 .. -.~... rt·· t ... 

tanbulda Hava :urumu şuoeleri ve demiştir ki: : 
"- Zdet' bayrammı:r; kotlu olnn. 

:au kutlu ve mutlu günde Türk mil
leti kuvvetine güvenerek istik1fı\ini 
ve insanca yaşamnk hakkını kazan
mıştır. Cihan harbinin sonundn ist:. 
lacı devletler verdikleri sözde dur
madılar silah depolarıınııı yağma et. 
tiler. Ordumuzu dağıttılar. yurt mü
dafaasız kalınca her yere kolayca 
girdiler. Zamanın °bedbaht padişahı 
da buna yardımcı idi. Eşi göriilme. , 
ıniş zulüm ve hakaretle ve padişuh 
yardımile Türk milletinin eli kolu 
bağlanmnk isterken millet hakiki var 

Halkevlerl 5 cyllıle kadar muhtelıf 

semtler~e müsamereler ve konferans 
lar tertip etmiştır. Bu zliınrcden ol
mak ilzerc dün Eminönü Halkevinde 
konferans ve müsamtlre, Snmntya 
Halkcvi tarabndan da Azak sinema
sı binasında müsamereler verilmiş. 
tir. 

Yurtta tezahürat 
Ağustosun 29 ncu Salı gUnü ani o

larak vefat ettiğini haber vermekle 
müteellimiz. Cenazesi l Eylül Cuma 
günü saat 11 de Feriköyündc protcs
tan mezarlığı kilisesinde icra edile. 
ccğinden son teşyi vazifesinde bulun. 
mak istiyenlerln mezkur gün ve sn
atte teşriflerini ve işbu nanın dave
tiye makamında telftkki edilmesini 
rica ederiz. 

Ailesi efradı 

PATRONUMUZ, ZENİT SAAT. 

Katil Şilkrü bu işe fena halde kız
mı§ ve tabancasını alarak Mehme
din evinin etrafında dola~ıya bnş
lamıştır. Şükrü Hasan biraz sonra, 
Mchmedin evinden çıkıp giderken, 
Şiikrüye rastlamış, aralarında mü. 
nakaşa olmuş, katilin ifadesine gö. 

lığtle doğruldu ve başına kendi lçin- ~ 
den çıkan kurtarıcı Atatilrkli seçlrdi. ' 
Dört sene süren çetin mücadelede 
milletimiz bUtün gayretile çarpıştı. 

Bir hedef vardı "Ye istiklftl ya ölüm,, 
İlk önce Milli Şefimiz, İn5nünde mil· 
letin makus talihini yendi. Sokary\1 
ve en sonra Dumlupınar meydan 
muharebelerinde kazanılnn zaferler-

Ankara, 30 (A,A.) - Almakta ol
duğumuz telgraflar, bugün 30 ağus
tos zafer bayramının 17 inci yıldö
nümünün yurdun her yanında en 
içten tezahüratla tesit edildiğini ve 
her sınıf halkın bu münasebetle ya
pılmakta olan toplantılarda Ebedi 
Şefin aziz hatırasını taziz ve Millt 
Şef lnönü'ye karşı , sonsuz saygı ve 
bağlılıklariyle kahraman orduya kar 
şı minnetlerini izhar ettiğini bildir
mektedir. 

Yine mesut yıldönümO milnase
betiyle bütiln şehir ve kasabalarda 
Parti ve Halkevlerl tarafından içti
malar tertip edilmiş bulunmaktadır. 

LERİ l\lilmcsslli 

BERNARD ZIEGLER 
29 Ağustosta ani olarak vefat et

tiğini haber vermekle müteesslrlz. 
Cenazesi 1 Eyllıl Cuma gilnü saat 
11 de icra olunacaktır. 
Zenit saatleri ticarethanesi müstah. 
demini • 

re, kendisine hnknret eden ve bıça
ğını çeken Şükrü Hasanı kalbinden 
bir kurşunla vurarak öldürmüştür. 

Katil Şükrü hôdise yerinden dc>r
hal kaçmış ise de, birnz sonra ya
kalanmıştır. 

Şükrü cürmünü itiraf etmi tir. 
Polis tahkikatı jkmal ederek suçlu. 
yu adliyeye vermiştir . , ____ _ 

Şanla Ordumuzun 

l Büyük Trakya Manevraları 

ve Büyük Resmi Geçit 
1000 metreluk hakik! sesli ve Türkçe iznhatlı filmi Bugün 

İpek - Sakarya - Şık - Yıldız - Alemdar ve Milli 
Ankarada YENi ve HALK 

lzmirde ELHAMRA sinemalarında gösterilmektedir. 
Bu filmi göstermek isteyen sinema sahiplerinin 

.. lr I T A ş u Adresine Telgrafla müracaatları rica olunur. 

:;;;;;;;;;;;;;m. .... :mm .............. ---
Bütün Trakyayı titreten TORK 'ün yılmaz ve kırılmaz 

Çelik Ordusunun En Son Manevrası Filmi 
BUGON 

LALE ve TAKSİM 
Sinemalarında 

le düşman orduları denize doküldü. 
Başkumandanları esir edildi. Güzel 
yurdumuz tamamile kurtuldu. Esir 
edilmek istenilen Türk milletı eşsiı 

kahramanlıklarla istiklalini kazan
d1.1, 

General Osman Tufan bundan son-
ra Cümhuriyetin Hfınmdnn beri her 
gün daha kuvvetlenen Tiirk ordusu. 
nun icabında pek bUyük işlar başara
cağından emin bulunduğurta işaret 

ederek: : 
"- Kuvvet kaynağını asn Türk 

milletinden alan ordumuzun en çetin 
vazifeler kar ısında daima muvaffak 
olacağında §Üphe yoktur.,, Cümle. 
sile sözUne nihayet vermiştir. 

Geçit resmi 
Kumandanın nutkunu müteakip 

Üniversitenin dış kapısı önünde su
reti mahsusada hazırlanmış olan tri
bünlere gelinmiştir. Askeri kıtalarda 
bu esnada, önlerinde Tüm mızıkası, 
arkada Sancak, dahn arkada birliltler 
olduğu halde Üniversite meydanın
dan hareket etmişler. l\lı?rcan yokuşu 
cihetindeki kapıdan çıktıktan sonra 
Bakırcılar caddesini takiben. resmi 
geçidin yapılacağı Beyazıt meydanı
na gelmişlerdir. Burada Tüm mızıka· 
sı sola dönerek Beyazıt havuzunun 
üst tarafında mevki al!Ilıştır. Kıtalar 
ise, en önde Tüm Sancağı olduğu hal 
de ve kumandanların bulunduğu tri
bünlerin önünden "Sağa bak,, kuman 
dasile sert ve çevik adımlarla geç· 

Bahri.velilerimiz. Taksim Abidesine çelenk koyuyorlar .. 

mişlerdir. 

Resmi geçid sahasından çıkan kı
talar yürüyüşlerıne devam ederek 
Zeynep Hanım konağının önüne gel
mişler oradan Hasan Paşa knra~olu 
ve trmvay caddesini, i3eyazıt ve Sul
tanahmedi takiben köprUye oradan 
da yine tramvay caddesini takiben 
Taksime gitmi~lerdir .. 

Taluim meydanında 
Saat 12 de kıtalar Taksimde ken

dilerine tahsis edilen yerleri aldıktan 
sonra verilen i~aret üzerine tüm ban
dosu tarafından İstiklal Maı::~ı çalın-

mıştır. 
Buradaki merasimde, parti müfet-

tişi Tevfik Fikret Sılay Beyoğlu kay
makamı Ahmet, İstanbul Merkez ku
mandan vekili Hüsnü Altaş Deniz 
Kurmay Albay Hulkı Devellioğlu, 

hazır bulunmuştur-. 
İstanbul kumandanlığı, Sümer 

Bank, Ziraat Bankası, Merkez Ban
kası, İmar Bankası Bek•:."", Parti, 
Türk Hava Kurumu, (' site ve 
deniz asteğmenleri tarafmt...ın gön
derilen çelenkler abideye konulduk
tan sonra verllen işaret üzerine me
rasime nihayet verilmiştir. 

Fener alayları 
Zafer bayramı münasebetile ~ece 

de §ehrimizde fener alayları tertip e
dilmiştir. Fener nlnylarından birisi 

taksimden hareketle tramvay yolu
nu takiben Beyazıda, dlğ'!ri de Oskü
darda Doğancılardan hareketle Kadı. 
köy iskelesine kndar gitmiştir. 

Halkevlcrinde d: dün gece bu mü
nasebetle tqplanhlıır yapılmıı, kon· 
feranıtlar tertip edilmiştir. 

An karada 
Büyük zaferin yıldönümü Ankara

da her yıl olduğu gibi büyük tören. 
le kutlanmıştır. Saat sekizde Genel 
Kurmay Başkam Mareşal 1',cvıi Çak-

mak makamlarında birbirini mütea
kip askeri ve mülki erkfmın tcbrika. 
tını kabul etmiş ve saat dokuz otuz
da ipodromda bütün Ankara halkının 
önünde de askeri merasim yapılmış-
tır. 

Milli Müdafaa Müstcinrı Korgene
ral Nazmi Solok tarafından birlik!e-
rin muayenesinden sonra en genç su
bay ile alay kumandanı birer nutuk 
söylemişlerdir. Bunu milteakip An. 
kara garnizonu kıtnatı l\e harbıye a· 
layının geçid resmi yapılmıştır. 

Mısır askeri heyetinin de hazır bu. 
lunduğu bu törende birliklerın geçi-
şi baştan sonuna kadar saygı, sevgi 
ve takdir ifadesi olan coş~un tezahu. 
ratla karşılanmıştır. 

Yine bu sabah Harbiye okulurda 
yapılan bir törende subaylar ve genç 

Dumlupınarda 
Afyon, 30 (A.A.) - Dumlupınar 

merasimi her yıl olduğu gibi yüksek . 
bir sevgi tezahürüne vesllc oldu. 
Parti Genyönkurul üyesinden Rahmi 
Apak'ın bulunduğu vekaletler ve vi
lAyetlerden gelen heytlerle kara vf! 
İstanbul yüksek tahsil gençlerinin 
bütfin vllAyetler Parti, Halkevi mü· 
messilleri ve civar kazalardan gönde
rilen heyetlerin de iştirakile 30 A
ğustos Zafer Bayramı en coşkun te
zahüratla kutlandı. 

Saat tam 11 de törene başlandı. 
Elliden fazla çelenk nbidenin bütiln 
etrafını kaplamıştı. Ba~ta Afyon va· 
llsi Ahmet Durmuş Evrendilek tara· 
fından minnet ve tazimlerlc konulan 
Rel!icUmhurumuz Millt Şefimizin 
çelenklerini takiben Millet Meefül. 
Başvekalet, Parti Genel Merkezi, 
Vekaletler, vilayetler namına mümes 
silleri tarafından çelenlek konulmuş· 
tur. 

En genç subay. İstanbul ve Ankartı 
yüksek tahsil gcnçü~i namına birer 
ve Afyondan halk namına bir genç 
bir nutuk irad eylediler. Rahmi A .. 
pakın heyecanlı nutkunu kolordu ku 
mandan vekilinin harekatı arazi üze
rinde tarif ve izah eden nutku takip 
eylemiştir. Sonra resmlJ!eclt yapıl· 
mıstır. 
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TAN 
ABONll aEDELI 

TUrklye Ecnebi -
1400 Kr. ı •• noo Ki'. 
7IO " 1 Ay 1900 • 
400 " a Ay 8" a 
1IO • , Ay IOO • 

Mllletleraruı ~ tttllldım dah1l 
oJmı7an m~ tein abone 
bedell mtıddet mul1Je ıo, 18. t, 
8,1 Uradır. Abone bedeli peştndır. 
Adnıl dellltlrmek il Jwnqtar. 
Cevap tein mektuplara 10 kunıl1uk 
pul UA\tell lAzımdır. 

GUNÜN MESELELERİ 

Hltler Niçin 
MüzakereyeJ 
Glrmiye 
Mecbur Oldu? 

1 

G'öl>~SLEf) 

t..,.: SaWha zeı.n,. s.tel 

Almanya AVUltmJa)'I aldlktaa 
sonra, "Bu hareket ild ırkın 

blrl.....-idir." tedl, ve cleıaOknsi • 
ler kerindeld reaksiyona pçnıesL 
ni beliledi. t.ciltwenbı kuvvetli si • 
nideıl 1"ı tetavfldn aereye kadd 
yürfiyeceiini anlamak için hiç Al' • 

nlmad .. 'bekleclL 
Stulet topraklannı iUlak etlıllll

ni ilin •ttiii ..... ClaandlerWa 
Mlnihe uçta, hiç .mirleri Naalma
dan ba iu..kı kaltal etti, fakat ._.. 
du IODl'a her davarı kon.- .... 
ledecelderlne dair BitleNen tk al • 
eh, dtbqaya sulh pttrdiaa jiye ..vt. 
ne Mviae memlek.etbıe döatl8. ...,._ 
Çekoalovakya,. ilhak ettiil .aa 
Chamberlain Avam Kamar111111dtı. )i.o 
ne llnirlerl hiç hnv'SM•i 15 ~ 
aldanmqım, kon~ ..... 

1914 ele Cih Harbi 
me1eleJl halletmemek lfba.~~ • 
mise siz vennfpQE, Jltaee 
tutm.a.ıL" ......... ~ ~ 

llitler, ~ IMlll'h lef •itılp 
atalı saman, Clwalterlalll lliıı1lk 
vma pktı. Almn .-.ı.t 1'4f)ılıiln 

Nasıl Başl mı tı? 
, ...... fllddddaa .... - 
sinir harltlDI illa etti. Ytts ~ 
..... .Uü albmla tutullea Bide "' 
ria ,.aı.m sinirleri deiil iktllaidt mL 
vasened bemWalu ı.aıae, t.aBteıe 
itdfaklanm hamladı, aefe ........ 
tamamladı, btlttbı ltu l'flerl ~ 
her hafta IODU tatlllerlnl .. IUYal 
etmedi. ' yeıi 1>1r aünY& narhinin 

kopmak üzere olduğu .. 
nu ~fil iıialaııia 
bundan yirmi bet sene evve
line bir gm atmak, 1914 Ci -
fum Harbine tekaddüm eden 
günlerde olup bitenleri htıll
sa etmek çok metiklı ve isti· 
fadeli bir araştırma olatak. 

O felAlcet fırtınası plip pçtfk., 
ten so~ bu Jfin mesullert arandı. 
lı vakit 

Yazan 
Faik Sabri 

IBh!u aruıncıa IUIJiua ytlr(ltJncsı 
lçln Carnegt.e milelleaeıft milyon .. 
W dölciiyortlu, baii &ltllder ise 
1ehl 1enl ketfedllea allMl1arm ve 
ta1ıi'1p l1etleiimn, Carnegte'nhı 
mil1ommndan dyade .uuıa toru. 
,.. fllainl IWrl drilyorWdL 

ı 914 seDell Bazlranmua 28 -
el gQnGY,dii. AV\lltln'ya. or. 

dUiullma manevralarmda bulunan 
veliaht ArflcHik PraD& l'ıldlnand 
th ile bi!llkte Boaaarayw 
atram edeeütl. A~ 
Boaııa ve· Jle1ttll Osmanlı lmpa • 
ratorlutwutan ayırarak keıı4lna 

. ~ zamuıdan1-ri altı sene 
ieÇtili halde İm~tor 1Wıedanm. 
dan kbnse hentıs Bosnaya gelme-
mlftl. Bu ilk zlyarethıde ~ 
~ boınbalarla brfı. 
]anmıfb. Karptahldan latifede e. 
._. wJllJatiB otomoltiJiDe. ... 
lan Glwri1o ~ iamlnde ım 
8'ıll 4f.Ubpleı ellDd.eld aiJibı tJo. 
~ve atbiı k~la Arp. 
d'*ii ... karrmıu ~- Fa • 
kat bu 6.1 kUl'fUD, oalann. hapta .. 
u ldhq.et ~ ~ıımamı,, bu 
~ takip ed'° elli ., IQind• 
sekiz buçuk milyon lnAnm ~ Jul. 
~ 8h'miJtl. ~ bu~ içtn~e 
butundulumuz te1ilfke.ll dUlkaJa. 
nn .haıırlanniuıuda. J>u hMJM bir' 
bql•n&Jç oldu dljjbİljriL 

A vusturya bapeklll Kont Ber. 
olıt.Olcf bu fald~nın u;p41t. 

dıtı~~ •••• 
lbr1dltaaa brp fNd.W Mi Jm9. 
Mte ~ .... fttit ..... 
flld MIMll,..._ mtlsaliMt-tiSt • 

·-~-lülrlcd,..ı Viya • .., ~ btlrkind• aJaftk. 
llırı bftr ne o1Um oı.mt AJmaa.. 
,. ~ham 'bubak• 
lüm ~ -- :WilHtJm 
D için bu hldlıle hiç bekletti-. 
J'tlfJ. bir flrlat olmı ... 1 ... llmdl 

yaııut lltç bir Dinin ... " eyw •• 
aenelerdenberi 19pllall hazarlıkla. 
rm bir ifa yaramuı WDIDI gelmif 
oldutuna hükmediyor ve kbnbilir 
neden B•Unden 11zakla1mayı mu. 
vafıt Börerek yatına blnlyor, Nor
veç Piyor1armda uzun bir ie}hıtL 
ye çrbyotdu. Bir bç itin IOftN 

Maeartatan Bafvekill Tiiza da Sır. 
blıltaııa ~ Mkerl hareket. pçil. 
ıpui baklrmda'~t AVUIWrJa tekli • 
fJni ka~ etmlftl. RUIJ4l ise Sır • 
bJstana yapılacak herhangi bir a. 
ltt hareket kal'fllında seyftct kala. 
mıyaealim bildiriyordu. O sınıa:r. 
da sen PefenbUrgda ç.m ~ 
etmekte oıan Fransa Ufsletimıra.; 
ra M. POhleare 1ie AvuStill78 se • 
ftrfne: HJtayada halk Sırp dOltu. 
dur. l'ranü fİIJ' Rmyanm mflttefl. 
Jddlr, buraları unutuımum." de • 
miftio 

N lta,.ı A'V'IJltuı'n • Maeaıütan 8JrblltQa 23 leaunu• 
da çok alU bir ...... ,. .... 
bil! ültimatom verdi. A~turya. 

Bolnuanrı faola11ma Belaratt.a 
hamlu•ı oldupam ka'baHbril 
ve b~ tein '1.ı tantye veril 
ıawllıl w A~a alehtan e1M 
bitibı QIUl'ı.rm hWl1lmet. .... • 
rilıclea bmnea a•llaftmlma81 
~u. tı.ıu.. hariciye na • 
zın Slr Bdward Grey bu. nota tçtn: 
"Hlc; bir dtwı.t 'fiıacUp Jrıedar kc>m
fUU tUMlt bir haktaMe böyle 
bir dil JmU.nmeımp." Delalf .. 
RUl)'da Çar NtJre]j 6ltbnlltoaıu 

"ertaılıll ... karqtann" bWm\11 • 
tu. 18 ......... . .....,. ... . 
biltamn ~.uaı ..,. tatmin e. 

4tcl~·-· ...... tini~ ll*a-.sa ..,.._lik 
tık edftdi. A.JmıaJıy• .. WlkOmet 
illtOMın .......... -. • 
~ ................. .... 
lleA~ ....... -.-. 
zuhur ederie bitaraf blacaınu ,.,_ 

kat Almanya ile Fı1n1a aiiiüıda 
cekıcak bir Jsarpte bqka kararları 
a1ı'nıJa mecbur oJ.aa.lun blldlre. 
ret AJDM111a4an ıflratle hattı hlıo 
retet1Dl b~ lltemlfCL 

T-u 28 ete lforvet 1'11aım
clakl ;eztnVıdftdıen dlllea .,_, 

-~~ ....... 
4lr .tDı•mlı oım..,,.• Dailll ve 
&ırWanCn A~ .... 
cnabl notaJı okudulıı vakit: "Ar
tılt h~ e~ek içlq. bir sebep kal-

,, h& 

Fakat, sinir harMnln IOll1laia 
Bitlerin sinirleri o kadar 1Jomld1I ~ 
fimdiye kadar •tef plsJdlrfflll 1lo 
mlnhme hlddetfnl JeD.U, Smırftll~ 
le n1aftı, Alnwl ,...telerl 
hak)gnh .ıtaylfll .,...ıar nsMt*t 
btlttla ita ,artllt8 ve patlrb De 
berlabdn kısıp, ~ verece 
ibd aanettı. 

s. IUUeı'ha tbdrlerlnba bOadM 
... idi ....... Chamherlain 
BU11iJ ~a da Avanı MecW 
ifade IOJnkkanlılıkla hu ntıqmilllf!I Ô nce pek yavaş inkişaf eden hadiseleri d-2ilttirmiyeeeiinl ltildlr 

hldiaeler artık birbirini ko. di •.• Bitler, bunmıla da Claallllilı191111i 
valiJor - tarafta .ıerblrllklerl • linlrlerinl ltoD1D17aealam ..... 
W:ıpıtJM.m')tklf ·•we:- 'lem- ~ ~ ~ .. ~ .~ 
mu 30 da • .,. llllfenettik il6n IODJ1l1• ~-eı1n1 wı4klC. .. :· 
ediyordu.; Bitler Nıp e4ecek ml, etmb' 
Kayaer qll'A yUdllr.hUiuat bfr mek mlf .. IJ•ls ha dakiiaJ• .... ta•• 
tubllnda "lllGttemd Avumır,amn zait e'1~. Fakat mir 
.,.,,... ~ ve JJbanl • Bitlerla lı:a11"ttiil mıublılrıka_, 

.. ,.. ~ .-..u. ............ Ail8bd telitlft için ... in~ 
nm netleitl olUa1t Mlari üdn eeh .te,ı,, ailabd iatllaaııa ~ 
bil\ adam ftzljetb\,e ~n" ae ._vat :ecıen çocuklar Plft, 
ftkAyet lcllyordt& ~ 1 de Jaarp edeeellın, huna mlDI olun JO 
Praıuıada i8ferbeıBk Uln edild.l, lu teweW..te bulunmak, IDtlftm 
bir çe1rek sonra Mmanya ayni ,._ nlrlermlı& ........,_. 
yl JAPl)'OI' ve a)'ld lln saat bette ClaamMdaha Mhlla uTMllll 
:au.,. De Miip lıalfne ibiyord1i. t.etmlf, falı:at abair 1lu1tbd -
~ ertesi ,ad ordu1amun ...pır. Sllüh lauM •• tiPlrW 
J'ram.: buChiiiuna kadar toprakla- vetU olanJum (ruanae .... 
rmdaıı ıeÇnieltDe mitsHd• etmesi Bitter ba dava)'! da kQ'MtlMI 
için Be19fkaJ& 12 aaaWk h& milb. namsettlr. Cluun1'erlalnle sbitr 
Jet veriyordu. Alutos 8 te Belçl • hine &itmek, Bitler l~ ltlr 
b bu tlltimdomu nddetmit ve bat..m. 
' aluttott8 ırı,ııtere Abiı8!l)'aya 
bir ... verem o ime )'arisma 
Udu Belqtkaya C{rinlf oıan u • 
JeiWıd Pri ~ harp t1Aıı 
....llni l>llclirmlttl. Bı1e8i lflııil 
~ Harbi artık ba'lamlf, ateı 
Airu~ dart köpsini sarDl1f 
bulµnuyordu. 
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Almanya Harbi 
KAZANAMAZ! 

H arp çıktığı takdirde Alman 
ordularının karşılaşacağı en 

müşkül mesele petrol ihtiyacıdır. 
Bundan evvelki Umumi Harpte 

petrolün oynadığ büyük roller 
malum iken, teknik ve makinesi 
kat kat artmış bulunan bugünkü 
ordularda bu ihtiyacın ne kadar 
daha fazla duyulacağını uzun boy
lu izah etmeğe lüzum dahi yok
tur. 

1914 harbinin galipleri de düş
manlar ı pes ettirmek hususun
da petrolün ne kadar ehemmiyet
li bir amil olduğunu kabul ve tas
dik etmişlerdir. Alman taarruzu
nun korkunç bir çığ gibi Belçika 
istihkamlarını aşıp Mame'a da
yandığı sıralarda Fransız ordusu
nu kati mağlubiyetten kurtaran 
meydan harbinin petrol sayesinde 
müttefiklerce kazanıldığı ve Al
man ileri hareketinin Marne'da 
durdurulduğunu kim hatırlamaz. 
Eğer o sıralarda Pariste kafi dere
cede benzin ve petrol olmasaydı 
General Gallieni'nin kuvvetlerini 
taksilerle harp meydanına alelace- • 
le sevkcdip Alman cenahının teh
didi mümkün olamazdı. 

Yazan: 
lvan Lajos 

Mütarekenin akabinde İngiliz 
Hariciye Nazırı Lord Gürzon Lon
dralılara verdiği bir nutukta; har
bin kazanılmasında siperlerde:• ve 
harp meydanlarında dökülen kan
lar kadar akıtılan petrolün 
de amil olduğunu alenen söyle
mişti. 

Almanyanın harp halinde en çok sıkıntı çekeceği madde petroldür 

Winston Cchurchill de bir beya.: 
natında; petrol dalgalan sayesin
de, müttefiklerin zafer limanına 
ulaşabildiklerini tasdilC eder~k. 
Hariciye Nazırının noktai nazarı
na iştirak etmişti. 

T anınmış Alman askeri müte-
hassıslarından Ferdinand 

Fricdensburg, Deutscher Volks
wirt'in 16 nisan 937 nüshasında 
yazdığı mühim bir makale ile 
petrol hakkındaki kanaatini şu şe
kilde telhis ediyor: 

"Petrolsüz uri ordulu, silah

sız \'e cephanesiz kalmış gibi 
harcketsizliğo ve muhakkak 
meğlCıbiyetc mahklimdur." 

Bu düşüncelerle dünya ordula
rı sulh zamnnında harp günlerinin 
ihtiyaçlarını karşılıyacak kadar 

petrole sahip olmağa veyahut de
po etmeğe gayret etmektedirler. 

Halbuki bütün büyük hüku
metler arasında bu kıymetli mad

deye en ziyade ihtiyacı olan Al
manyadır. 

Almanyada büyük gayret ve 

masraflarla yapılan petrol araş-

tırmaları ümit edilen neticelere 

varmaktan çok uzak kalmıştır. 

Şimdiye kadar açılan kuyular, 
sarfedilen milyonlara rağmen Al

manyada bulunan petrol kuyula

nndan 8 senede çıkarılan miktar 

550.000 tonu geçememiştir. Bu 

sebepledir ki tabii petrolden bir

kaç misli pahalıya mal olduğu 

halde suni petrol - terkibi petrol 
"synthctiquc" sanayiine fevkala

de ehemmiyet verilmiştir. Yalnız 
şunu da ilfıve etmeliyiz ki suni 

petrol harp sanayiine tabii pet
rolden daha elverişlidir. Almanla

rın suni petrol imalinde seneler
denberi '1aptıklan fedakarlıklar, 
diğer milletlerden çok farklı ve 
mukayese edilemiyecek kadar üs
tün bir vaziyet elde etmiş bulun
duklannı da kabul etmeliyiz. 

Fakat suni petrolün parlama 
hassasının tabii petrolden fazlalı
ğı ve suni petrol sanayiinin hava 
hücuml::ırından ve amele vaziyet
lerinden dolayı tahribe ve kolay
lıkla sekteye uğramağa müsait o
luşu Almanyanın bu husustaki va
%iyetini de müşkülleştirmektedir. 

A lmanya tabii petrol ihtiyacı
nı suni petrolle telafi etmiş 

midir? Bugünkü vaziyete nazaran 
bu suale de müsbet bir cevap ver
mek muvafık olamaz. Zira, suni 
petrol istihsalUtının v r ığı netice 
ile Alman ordusunun bütün ihti
yacını karşılıyabilmek imkanının 

henüz elde edilmiş bulunmadığını, 
mütema•H arttırılan ve yeni yeni 
kurulan suni petrol fabrikalarile 
anlıyoruz. Bu gayretlere rağmen 
Almanyanın mütemadiyen artan 
ihtiyaçlarını karşılamak kabil o
lamamaktadır. Bilhassa her şube
nin makineleşmesi memleketin 
petrol ihtiyacını kat kat arttırmış
tır. Her şubenin makineleşmesi 

1937 senesi petrol ihtiyacını 

5.150.000 tona kadar çıkarmıştır. 
Resmi rakamlara istinaden bu ih
tiyacın ancak yüzde otuz beşini 

Almanya temin edebilmektedir. 
Yeni kurulan suni petrol fabrika
larile Almanya sulh devirlerinde
ki ihtiyacını, sarfiyatın bugünkü 
haddi aşmaması şartile karşılıya
bilecek bir hale gelmiş ise de har
bin ilanile bu kifayet meselesi he
men bir ademi kifayet meselesi ha
line inkılap edecektir. Harp halin-

de bugün sivil bir vaziyette çalı

şan motörlerin verimlerini birkaç 

misline çıkarmak mecburiyetile 

petrol sarfiyatını arttıracakları 

şüphesizdir. Hatta alelade taksi 
otomobilleri dahi askeri hizmetler 

için çalışmağa başlayınca petrol 
sarfiyatı hususunda tabiatile sulh 

zamanındakinden daha sefih hare

ket edeceklerdir. 
Çünkü sulh vakitlerinin husuı-:i 

kontrolü ve kredi menfaatleri 

harp zamanında hakim olamaz. ~-

P etrol bahsinde Almanyanın 
hakiki vaziyetini böylece 

çerçeveledikten sonra askeri mü
tehassıslardan Friedensburg'un 
"Asri sevkülceyşte petrolün rolü,, 
hakkndaki kanaatini hulasa ede
rek hükmümüzü verelim. Frie
densburg diyor ki: 

"Asri sevkiilceys oTdulann 
fevkaJiıde miiteharrik oluşuna o 
kadaT istinat eder ki, petrol ve
saire hususundaki en ufak ta
sarruf dahi ku''''etleri ve ku
manda heyetini harekctsizliP,-c 
mahküm kılar. İcabında dahil
de \'C cepheye uzak vilayetleri
mizde petrol vesair tahrik edi-

ci maddeler üstiinde tasarruf 
yapabileceğimiz hakkındaki boş 

ümitlerden tamamile vazgeçme
liyiz. Çiinkü motörize haTp 
memleketin tamamına şamil bi.t 
ınalr.iııel cdir ve biitün mR· 
kinclcr kili !:\alinde hiçbir tasar
ruf kaydına fiıhi olmadan çnlış
tıklan takdirde rar.dımanları 

, tamam olabilir." 
Friedensburg bu bahse ait uzun 

etüdünde, petrolün harbe kifayet 

etmesi için depo edilmesi çarele

rini de uzun uzadıya tetkikten 

sonra bunun imkansızlığını gayet 

kati hesaplarla meydana koyuyor, 

stok petrol için yapılması lazım 

gelen tanklar ve sair masraflarla 

yalnız İngilterenin altı aylık pet

rol ihtiyacının ancak 30 milyon 
sterlinle depo edilebileceğini isbat 
ediyor ve Almanyanın harpte 
muhtaç olacağı petrolü evvelden 
depo etmesine ne servetinin, ne de 
maddi imkanlarının müsait olma
dığını gösteriyor. Muharrir petrol 
stoku için nazarı itibnre alınacak 
mahzurun sadece servet meselesi 

olmadığını, çok çabuk parlıyan 

maddelerin emin bir surette mu
hafazasının teknik bakımından 

büyük müşkülatı mucip olacağını 
ileri sürerek, mütehassısların pek 
mecburi vaziyetlerde ancak ham 
petrolü stok etmeği düşündükleri
ni ilave ediyor. 

Uzun ve büyük bir harpte Al
manyanın petrol meselesinde dü
çar olacağı büyük müşkülatı Çe
koslovakyanın işgalindeki kısmi 

seferberlik kadar açıkça isbat eden 
bir hadise olmamıştır. O zaman se
ferber edilen kıtalar mahdut oldu
ğu ve ameliye birkaç gün devam 
ettiği halde petrol buhram Alman
yanın hususi müesseselerinde, hat
ta nakliye vasıtalarında hemen 
başgöstermişti. 

Almanyanın makul zekalan ve 
aklı başında mütehassısları bu ha
yati maddenin harpteki mevkiini 
şu şekilde izah edivorlar: 

PetTol bahsinde. kendi mem
balari)e harp halindeki ihtiyaı:
larını karşıhyamıyan milletler. 
hariçten de munta1am ithalat 
yapamadıkları takdirde ilk av
ların ihtiyat petrolünü bitir
dikten cıonra harekatı askeriye
de mcflCıç kalmak mahkiimiye· 
tlndedirler. 

MİHVER 

Politikası 

Tasfiye 
Edilecektir 

(Başı 1 incide) 
nesile Avusturyayı ilhak etti, Südet
leri eline geçirdi, Çekoslovakyayı 

parçaladı, Slovakyayı işgal etti. Bü
tün bunlara mukabil sadece bir fe· 
dakarlıkta bulundu. Tiroldeki 250 
bin Almanı tehcir etti. Bunun ifade 
ettiği mana Almanyanın Tiroide gö· 
zü olmadığına bir delil sayılacak ka
dar kuvvetli değildir. 

Çünkü Almanya şimdiye kadar 
yalnız Almanların bulunduğu saha
ları değil, bulunmadığı sahaları da 
i;.gal etmiştir. Eğer bu tehcir hare
ketinde bir söz verme manası a· 
ranırsa Alman devlet şefi her emri· 
vakiden evvel artık komşularına ta
arruz ctmiyeceğini söyler, fakat altı 
ay sonra onları zapteder. 

Bu itibarla bu tehcirin ifade ede· 
cei?i fiili hiçbir mana yoktur. Yani 
mihver siyaseti Almanya

0

vı İtalyanın 
icine kadar sokmuştur. Buna muka· 
bil İtalyanın istiyeceği ne olabilir? 

I - Macaristanda nüfuzunu kuv
vetlendirmek, 

II - Balkanlarda hareket serbes
tiı::ini kazanmak. 

Macaristanın Almanva ni.ifuzunun 
haricinde yalnız İtalya otoritesine 
tabi olmasını faşist devlet yüzde yüz 
arzu eder. 

Almanya da Macari!':fam kPnrli!':i 
için bir havat sahası addeder. İhtilat 
buradan çıkar. 

Balkanlardaki harekat serbestisine 
!lelince. orada da İtalyanın Alman 
iktısadi menfaatlerile karı:;ı karşıya 

~eldiğini görmek mümkündür. 
Binaenaleyh bu sahada da İtalya 

kendisini tamamile serbest hissetme
mektedi:. 

O halde İtalya bundan ne k.ızandı? 
Şimdiye kadar bir şey kazandığı 

iddia edilem z. Şimdiye kadar s:ıde. 
1'!0 ft .. lynnın prco ı;ı 
hına iııtiSTnar Ql.wwlu 

Böyle bir ittüak tabii değiidir. 

Bunun için bu ittifakın tezatları 

meydana çıkmaktadır. 

Günlük meseleleri bir tarafa bı
rakacak olsak bile, İtalya ile Alman
ya arasında adeta tarihi bir an'ane 
halini alan tezatlar mevcut olduğunu 
görmeğe mani olacak hiçbir kuvvet 
yoktur. İtalya ile Almanya arasında, 
tarihe Cermen ve Roma mücadelesi 
halinde intikal eden davanın son 
şekli harpten sonra Avusturya mese
lesi olarak ortaya konmuştu. 

Avusturya meselesi, Almanyaya 

göre, Almanyanın cenup hudutlnn
nın şimali İtalyaya dayanması, İtal· 

yaya göre İtalyanın şimal hududunun 
Bavyeradan geçm~si demekti. 

Avusturya emrivakii İtalya tara· 
fından kabul edilmiş olmakla bera

ber her zaman için İtalyanın bir şi

mal hududu meselesi mevzuubahs
tir. Bu hudut Romadan ne kadar u
zak, Berline ne kadar yakın olursa o 

kadar İtalyan ruhunu tatmin edebilir 
ve bu tarzda tarihi mücadelelere ay

kın bir netice olmaz. 
Almanya Avrupada kuvvetlendik

çe hırsını hep dostlarını, müttefikle
rini, komşularını yutmak suretl\e 
tatmin ediyor. Avrupada kuvvetlen
miş bir Almanyanın şimali İtalyada, 
Akdenizde gözü yok mudur? 

Buna kimse hayır diyemez. Mus
solini vatanını müttefikinden kur
tarmıya mecburdur. 

Diplomat, devlet adamı, olan hadi· 
seler üzerinde münakaşa yapan a· 
dam değildir. Hadiselere daha önce
den nüfuz ederek onlara hükmeden 
adamdır. 

Mussolini bu vaziyet önünde iki 
hali düşünmek mecburiyetindedir: 

I - Mihver galip gelirse Alman
ya italyaya muzır olacaktır. 

II - Mihver mağltıp olursa mih
verin bir uzvu olduğu için İtalya da 
büyük felaketlere maruz kalacaktır. 

Bunun için şimdiden bu kötü hesa-

\ 

bı tasfiye etme~ gerek.tir. Zaru.:~~ler 
böylece mihverı tasfıyeye goture
cektir. 
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\., ___ ___ 
Konyada İlk 

Duygular 
Yazan: 

iV 

Aka Gündüz 

K onyadan çok gelin gec
tim. Fakat oturmak icin 

gelişimin bu. üçüncüsüdür. 
Bu üç gelişin ikisi pekçe acı ol

muştur. Üçüncünün tatlı tadını 
benliğimde duymaktayım. 

Eski Konya benim için bir te
selli ve minnet diyarı oldu. O acı 
aylarda Konyanın her bucağı bana 
bu civanmert teselliyi vermişti ve 
ayrıldığım her bucağı için ayrı 

bir minnet duymuştum. 
Gencliğimin kara saatleri yeri

ne bu diyarda ak aylar ya. adım. 
Umumi Harbin ilk avlarında 

buraya sürı{Ün edildim. Akıbeti
min ne olacağını bilmiyordum a
ma, o devrin siyasi icaplarının ne 
biçim idü~i.ini.i bildiğim icin şöy. 

le böyle tahmin ve istidlal edebili-
yorum. 

Gafletle olsun. bilerek olsun, 
hususi maksatlar ve endiselerle 
olsun veya olmasın o zaman ba
na büyük bir badire devrinin fır
satlarını kacırmadan haksızlık e
denlerin hemen vüzde sekseni bu
gün yoktur. Faniliğin dei!ismez 
kanununa baş eğmişlerdir. Boyun. 
larında, yakalarında kalan ölçüsüz 
haklarımın hepsini, zerresine ka
dar helal ediyorum. 

Bir milletin. bir vıltanın, bir 
devletin hamle hamle battığı bir 
devirde benim gibi aciz bir ferdin 
azap ıstıraplannı hesaba kat. 
mamak kadar doğru olan ne vardı 
ki? 

O devrin ön saftrtda gelenler ki 
yurt ve milletsevcrliklerindcn ne 
ben, ..n U}'lDC ... .. .. !ıı'UJ:' u; o;...ı ... -

...,_.1e;r:- lkl bunu da hüşn,üniyet 
·ve hüsnfigafletle yapmışlardır. 

B ozkırda, Karamanda, Kon
yada, köylerde çok çeşitli 

hatıralarım vardır. 
Size birkaç komik hatıramla bir 

iki acı hatıramı kısaca anlatabili
rim: 

Bozkıra .1bir tnht;ısakal kayma. 
kam göndermişlerdi. Çam yarma
sı bir adamdı. 

- Ben meşrutiyet babası Mit
hat paşanın hususi katipliğini et
tim! 

Der dururdu. Bir gün muzip 
tahrirat katibi kaymakamın oku
yup yazması olmadığını meydana 
çıkarıverdi! 

Bozkır epeyce talihsiz bir yer
dir. Bu sırada o kaymakam yet. 
mezmiş gibi bir de kırmızı kadı 
gönderdiler. Sakalının saçının kı. 
zıllığından bu adı vermişlerdi. Çir. 
kefin, delibozuğun birisiydi. Halka 
etmediğini bırakmıyordu. Bir gün 
kasapları ima tarikile kandırdım. 
Kırmızı kadıyı döve tekmeliye 
çarşının ortasına kadar kovaladı
lar. Sonra defolmuş da halle nefes 
almış. 

Karamana da bir Mazhar Os
manlık kaymakam çöreklenmişti. 
İkide bir minareye çıkar, ardına 
Belediye reisi ile idare meclisini 
toplar, minarenin şerefesinden 

Karamanın planını çizer! Kasaba
yı bir baştan öbür başa kadar yık. 
tırmağa kalkar! Alay ederler: 

- Aman efendim. imkanı yok. 
Çünkü kasabamızda o kadar çok 
kazma ile kürek bulunmaz! 

- Öyle ise Belediyenin varida
tından arttırıp lüzumu kadar kaz
ma kürek alalım da sonra yıkarız! 

Deyip minareden inerdi. 
Beni yalnız f stanbuldan Konya

ya sürmediler. Allah bir kimseye 
yürü ya kulum! demeye görsün~ 

Konyadan Bozkıra sürdüler. Boz
kırdan Karamana sürdüler. Kara
mandan da Karapınara sürmeğe 

kalkıştılar. Kaymakam fırsat bu. 
dur diye çağırdı. Şiddetli bir emir 
verdi: 

- Yarın hemen gideceksin! 
Eğlence olsun diye itiraz ettim: 

- Sen minareye çıkıp Karapı
nar yollarına bir baktın mı? Ben 
bu kış kıyamette oralara gidemem! 

- Zorla gönderirim! 
- Bu devirde dediğin pek müm 

kündür ama bunu sen yapamaz. 
sın! 

- Vay! Bana mı? Bak nasıl 

gönderiyorum. 
- Hadi be, kakavan sende! 
Deyip çıktım. Jandarma kuman. 

danını çağırtmış. Kumandan genç 
bir mektepli yüzbaŞl idi. Kuman
dan demiş ki: 

- Müsaade buyurunuz beyefen· 
di. Size bu sözleri söyliyebilmek 
için ya sinir hastası olmalı, yahut 
zır deli. Bu takdirde kendisini gön. 
deremem. Hasta adamı nasıl yol
lara düşürdün? Diye mesul olu
ııum! Kendisini ancak doktora gö 
türüp müşahedeye aldırırım! Ba
na kalırsa zatı aliniz pek aklı ev
vel bir zatsımı:. Deli ile uğraşma.. 
yınız! 

- Doğrudur kumandan bey, 
benim gibi akıllı (!) bir adam. o
nun gibi bir deli ile fazla uğraş -
mamalı! 

Zavallı kaymakam, bir kaç se. 
ne sonra müzmin bir uyuza tutu. 
lup ölmüş. Allah yine rahmet et
sin. 

B ir kış süvari jandarmaların 
muhafazasında ve bir açık 

kum arabasında götürülürken, tipi 
fırtına bastı, biribirimizi kaybettik, 
Güç halde arabamız bir köy kara
kolunun önünde durdu. İkmal ef. 
radından, çenber sakallı, kollarının 
abdest suyunu kuruhyan bir te. 
kaüt müfekaidi mülaziın çıkıştı: 

- il•"'~.... Uı:c.ı :nlnln av~ 
tin? Sürgün ad m hiç nra aya- bi-

ner mi? 
- Haklısınız kumandan beye

fendi. Bendeniz de söylıyecek ol. 
dum, sürgün adam ne otomobile 
biner, ne arabaya, ne kağnıya. F,.. 
ğer benim kollarımı bağlayıp yaya 
yürütselerdi biribirimizi kaybetmi
yecektik. Ne çare ki ben emir ku
luyum. Orada bin dediler bindim. 
Burada in dediniz indim. 

Bir kaç uydurma arapça söyler. 
sem büsbütün anbale edeceğimi 
anladıp1. Bir çırpıda uydurdum: 

- Efendim. hem zatı alinizce 
malUmdur. Kibarı kelamın kelam 
şerrarıdır. Kale ulülcrkan, inne~le
zine amenu fi sürgiinürrahtıye 
fezalike merhameten ve inayeten 
fi canibüzzaptiye! 

Şöyle bir baktı, baktı da: . 
_ Sen biraz okumuşa benzıyor

sun, dedi, bizde merham~t gani
dir, yanaş ocağa da biraz ısınıvc>r: 

Acı hatıralara gelince, bu tatlı 
ve mesut devirde onları bir tarafa 
bırakalım. Geçmişe mazi, yenmi
şe kuzu derler. Oturdular. !.e~~ler. 
içtiler .. Geldiler, geçtiler, goçtuler. 

J- Divrikte Demir 
Amelesi için 

Pavyon Yapllıyor 
Divrik (TAN) - Abdiirrahman 

Naci Demirağ tarafından yaptırtılan 
yeni içme suyu tesisatı Cümhuriyet 
bayramına kadar bitirilmiş olacak 
ve bavramda küşat resmi yapılacak
tır. H-emserilerimizden Sait te, kasa
banın diğer sularını ıslah için 12 bin 
lira sarf etmiştir. 

Simdi, kasabanın elektr:kle tenvi. 
ri ·için tetkikat icra cdilmt:ktedir. 

Sıvas valisi Muhtar Akman ya
nında maarif müdıirii Rifat Necdet 
ve jandarma kumandanı Asım oldu
ğu halde buraya geln.iş. Etibank ta· 
rafından işletilmekte olan demiı
madcnleri amelesi içiı. 250 kişilik 

bir pavyonun temelatma merasimin-
de bulunmuştur. \ 

Pavyon inşaatı sü.·atle ikmal cdi· 
lecek ve yeni makineler gelince. ma
dende demir istihsa15.tı azami hadde 
çıkan lacaktır. 



Romada Y azılıKanun 
D evrinde Kanunu 

Çiğneyenler 
2 200 yıl evvel Romada yazıh 

kanun yoktu. Ekseriya tri
bünler tarafından idare olunan ad
liye işlerinde teamüle göre hük
molunurdu. Fakat bir kısım ha
kimler "zadegan,, sınıfına men
sup bulunduklarından teamülleri 
kendi zümrelerinin menfaatine 
uygun bir biçimde tevil ve tefsir 
ederlerdi. Daha ziyade halkın ve
killeri ve mümessilleri olan tri
bünler bu yolsuzluğun önüne geç
mek istediler, kanun kitapları viı
cude getirtmeğe Çalıştılar. Asilza
deler, uzun bir zaman bu arzuya 
karşı koydular, Romanın kanunusz 
idaresinde ısrnr gösterdiler, niha
yet halkın tazyikına mukavemet 
edemediler, tribünlerle uyuştular, 
Lycurguc'ün ve Solon'un kanun
larını tetkik etmek üzere Yuna
nistana heyetler gönderdiler. 

Bu heyetlerin Romaya dönme
leri üzerine yine halkın reyine baş 
vuruldu, kanun tanzimi için on 
vatandaş seçtirildi ve ahalinin her 
türlü hukukunu muhafaza etmek 
vazifesi de "Desemvir,, adı veri
len bu vatandaşlara yükletilerek 
konsüllükler, tribünlükler lağve
dildi. 

Desemvirler bir yıl için seçil
mişlerdi. Fakat o müddet içinde 
kanunları yetiştiremediklerinden 

ikinci bir intihap daha yapıldı ve 
yeni Dcsemvirler seçildi. Bu on 

üyiik memurun her biri k..gün 
hükumeti idare eder ve nöbeti ge
lip de sokağa çıkan Desemvfr, 
muhafız baltacı demek olan on iki 
Licteur'ü de beraberinde yürütür
dü. 

o esemvirler bir hayli uğraş-
tıktan sonra meşhur on iki 

lavha kanununu vücude getirmiş
lerdi. Taş üzerine yazılmış ve a
sırlarca Roma hukukunun esasını 
teşkil etmiş olan bu kanunların 

özünü şu maddeler teşkil ediyor
du: 

1 - Aile reisi evlatlan üzerin
de kısas hakkına maliktir. İsterse 
onlan öldürebilir. 

2 - Aile reisi çocuklannı paza
ra çıkarmak ve bir çocuğunu üç 
kere satmak hakkına maliktir. 

3 - Kadın evlenir evlenmez, 
kocasının nüfuzu altına girer. Ko
calar karılarını boşarlar ve öldüre
bilirler. 

4 - Kadın, hür değildir. Kız
ken babasının, evli iken kocasının, 
dul kalınca da kocasına varis olan 
kimsenin emri altında yaşar. 

5 - Borçlular kayışlarla ve yir
mi kilodan ağır olmamak şartile 

zincirlerle bağlanır, Tibre nehri
nin öte yakasına · götürülüp satılır. 
Alacaklıların sayısı 3 ü, 4 ü bulu
yorsa borçluyu parçalamak caiz-

dir. --
Dcsemvirler, bir kısım maddele

rini yazdığımız bu on iki Iavhn 

kanununu tanzim ettikten sonra 

halkı hoşnutsuzluğa sevkedecck 

bir idare yolu açmışlardı. Her bi

ri ayni haklara, ayni saliıhiyetlere 

malik oldukları h:ılde aralarından 
birini adeta reis seçmişlerdi, onun 
emrile iş görüyorlardı. Bu çeşit 

davranış, bir hayli fedakarlıklarla 
lağvedilmiş olan krallığa doğru 

ric'i bir adım ve irticai bir hareket 
sayıldığından halk arasında dedi
kodular yüzgöstermişti. Yine bu 
Desemvirlerin her biri kendine 
mahsus olarak on iki baltacı taşı
mak, yani teamüle göre sayıları 

ancak on iki olabilecek olan balta
cıların adedini yüz yirmiye çıkart
mak istiyordu. Bu da sadelikten 
debdebeye, tantanaya geçmek de
'ltı t>k nlr'lııSiu kin umum! hoşnut-

ı------Yazan ------. 

M. Turhan TAN 

suzıuğu arttırıyordu, l<'akat halkı 

en çok kızdıran Desemvirlerin bir 
yıl için seçilmiş ve vazifelerini 
bitirmiş olmalarına rağmen hüku
meti ellerinde tutmakta ısrar et
meleri, iş başından bir türlü çe
kilmemeleri idi. . J şte bu sebeplerle Vesemvir-

ler aleyhinde büyük bir ce
rey.ın başlarken o onlar heyetine 
başkanlık eder gibi görünen Appi
us Claudius bir aşk macerasına a
tıldı, Virjini adlı bir genç kıza gö
nül verdi. Kız, gerçekten güzeldi. 
ilk krallık devrinde son kral bu
lunan Tarcinius'ü güzelliğile zı

vanadan çıkarıp ırz düşmanı va
ziyetine düşüren ve krallığın su
kutuna, dolayısile, sebep olan 
Lucrece gibi bir şeydi. Hadisele
rin akışı bakımından da aşağı yu
karı onun gibi rejimler ~virmek 
kabiliyeti de taşıyordu. 

Appius servetile, desemvirliğilc 
ve desemvirler üzerindeki nüfuzi
le sevgilisini kend:ne cezp ve ben
dedeceğini umuyordu. Fakat - Ro
ma ahalisinin çoğunu teşkil eden 
ve Plebe denilen hakiki halk küt
lesinin ileri gelenlerinden birinin 
kızı, yine o kütleye mensup zeki, 
haysiyetli ve kıymetli bir gencin 
nişanlısı bulunan Virjini, asilza
deler zümresinden yetişmiş ol:ın 

Appius'e yan gözle bile bakmadı. 
Yüreğini ve şuurunu nişanlısına 

bağlı tuttu. 
'Bu va7.iyet desemvirlerin en kud

retlisi görünen aı;;ık Appius'ü çıl
gın bir hiddete sürükledi , ne pa
hasına olursa olsun sevgilisine sa
hip olmak azmile çareler aramıya 
koyuldu ve nihayet hakimlik sala
hiyetinden istifade ederek mera
mına ermek kararını aldı. 

Ş imdi, kıymetli şairimiz Ziya 
Paşanın: 

Kadı ola davacı ve muhzır ola 
§ahit, 

0 1 mııhlcPmPnİn hükmiİnC der• 
ler mi adalet? 

Beytile ve pek canlı surette tas· 
vir ettiği zulüm sahnesi hazırlanı
yordu. Appius, kayıtsız, şartsız bir 
şekilde kendine tabi olan bedbaht
lardan, Kiliyan adı verilen takı

ma mensup şahıslardan birini or
taya cıkardı. Babası ve anası hür 
olan Virjininin kendi malı bir e
sir olduğunu iddia ettirdi. Bu 
herif, güzel kızın evine kadar git
mek, esirim dediği Virjiniyi zorla 
alıp götürmeğe kalkısmak cüreti
ni dahi göstermişti. Fakat kız ağ
layıp sızlamak suretile konuyu 
komşuyu başına topladığı, nisan
lısı tarafından da himaye gördüğü 
için belanın ilk kısmı yüriimedi, 
ikinci kısmına başvurulmak lazım 
geldi. 

Virjininin kendi malı bir esir 

olduğunu utanmadan iddia eden 

herif şimdi, hakim sıfatile Appi

us'e müracaat ediyor ve isyan va

ziyetinde bulunan esirinin sığın
dığı yerden alınıp kendine teslim 
olunmasını istiyordu. 

Appius hemen memurlar 
gönderip V i r j i n i y i getirtti. 
ve onun kanlı göz yaşlan dökme
sine, çıldırasıya teessür gösterme
sine, nişanlısının da protestolar 
savurmasına ehemmiyet vermedi, 
davacıyı dinledikten sonra kızı 
- muvakkat kaydile - Kiliyanın e
siri olarak kabul etti, 

Maksadı o gece Virjini ile yüz-
leşmek ve onu meramına 

ram ederse nişanlısından ayırıp 

almak idi. Lakin kız, büyük bir 
felaketle karşılaşmak üzere bu
lunduğunu gördiiğü halde nişan
lısına bağlılığını feda etme<ll, 
Appius'e yüz vermedi. Ayni za
manda onun, Roma civarında Ro
ma için harbetmekle meşgul olan 
babası, faciayı duyup şehre dön-

ı 

'Akclenizin en kuvvetli muharebe kruvazörü şanlı Yavuzumuz .• 

Balkan Devletleri 
DONANMASI! 

A lman • Rus ademi tecavüz 
paktının şiddetlendirdiği si. 

yasi gerginlik ve buhran hala de. 
vam ediyor. Bütün devletler son 
süratle seferberliklerine devam e
derken, İngiltere Hitlerle sulh için 
görüşüyor ve sulhü korumak için 
çare arıyorlar. Fakat buna rağ • 
men bir harp ihtimali henüz orta
dan kalkmış değildir. Çünkü Hit • 
!er ikinci bir Münib peşindedir. 

Demokrasiler ise buna hiç bir şc. 
kilde muvafakat etmemek azmin
dedir. Bu yüzden demokrasi cep -
hesi bütün hızı ile askeri hazırlı • 
ğını tamamlıyor. 

İngiltere; fabrikalarını, umumi 
ve hususi binalarını peçelemekte , 
büyük şehirlerini tahliye etmekte 
ve donanmasına gece emniyeti 
aldırarak, limanlarına kimseyi 
sokmamaktadır. Fransa işe Alman. 
ya ile şimendifer nakliyatını dur. 
durmuş, Alman hududunu kapat
mış ve her türlü muhabereye 
sansür koymuştur. Demokrasiler 
bu hazırlıkları yaparken, Mihver. 
ciler de harp hazırlıklarına hız 

vermişlerdir. 

İtalya; büyük şehirlerini tahliye 
etmekte, ordusunu ve donanması. 
nı seferber etmektedir. Almanya 
ise dahilde .vesika usulünü ihdn!: 
etmiş. yiyeceği ve içeceği tahdit 
ederek tam bir harp hazırlığı yap. 
mıştır. 

Demokrasilerin ve Mihverci • 
lerin bu harp ha7.ırlıkları gösteri. 
yor ki bir harp ihtimali henüz 
mevcuttur. Almanya atmış oldı.ı • 
ğu adımı geri çekememekte ve bir 
harbe doğru gitmektedir. 

İtalya, böyle bir harbe girmek 
niyetinde değildir. Fakat, sürük • 
lenmeğe mecbur kalmıyacağı da 
tahmin edilemez. Çünkü, Almanya 
1914 teki İtalyanın oyununu unut. 
mamış ve bunu gözönünde tutarak 
bütün şimali İtalyayı Alman kuv
vetleriyle doldurmuştur .. İtalya bu 
vaziyet karşısında iki şıktan birisi
ni tercih etmeğe mecburdur. Ya 
harbe girecek, yahut şimali İtal -
yayı feda edecektir. 

Harbe girdiği takdirde Akde -
nizdeki emellerini tahakkuk ettir
meğe çalışacağı ihtimal dahilinde. 
dir. Bu emellerine? kavuşabilmek 

için de ya şarka, ya garbe saldıra. 

caktır. Garbe saldırdığı takdirde, 

müştü, aşık descmvire bu dava=-l 
alçakça bir tezvirden ibaret oldu
ğunu anlatıyordu . 

Appius, ne harp meydanından 
gelen vatandaşı dinledi, ne Virji
ninin gözlerinden dökülen yaşa 

baktı, güzel kızın esir olduğuna 

hüküm verdi ve meramına ermek 
yolunu zu'münce buldu. Fakat ~ok 
geçmeden halkın bu haksızlığı ta
mire kalkıştığı, desemvirlere yol 
verdiği görüldü. Kızı da, babası 
öldürmüş bulunuyordu. 

İşte Ro~ada yazılı kanun devri 
böyle bir hadise ile açıldı ve Virji
niler uğrunda kanunları çiğneyen
ler sık sık görüldü. 

Yazan: 

H. KORUR 

Yunan Filosuna mensup 
muhrip/erden biri .. 

karşısında İngiliz ve Fransız do. 
nanmasını ve şarka saldırdığı tak. 
dirde demokrasilerin deniz kuv -
vetleriyle beraber Balkan devlet. 
leri donanması ile karşılaşacaktır. 

Şarktaki Balkan devletlerinin el. 
lerinde bulunan deniz kuvvetleri 
de İtnlyanları mağlübiyete sevke. 
decek kadar kuvvetli ve kabarık 

bir yekuna maliktir. 
Akdenizin şarkını müdafaa e· 

decek Balkan devletleri, Roman -
ya, Yunanistan ve Türkiyenin e • 
linde mevcut deniz kuvvetleri ih
mal edilmiyecek kadar kuvvetli 
ve adetçe fazladır. 

Balkan blokunun deniz kuvvet
leri şu şekilde tasnü edilebilir: 

Muharebe Kruvazörü 

Balkan blokunun 23100 tonluk 
mecmu tonajda 27 mil süratinde 
bir gemisi vardır. (Yavuz) 1911 de 
inşa edilmiş ve sonra modern bir 
surette tadil edilmiş ve modern si
lahlarla tcchiz edilmiş, Akdenizin 
en kuvvetli muharebe kruvazörü -
dür. 

Kruvazörler 

Balkan devletlerinin elinde h2. 
len 9450 mecmu tonajdan 23.8 
mil süratte bir gemi vardır. (Ave. 
rof) 1910 da inşa edilmiş \'e 927 de 
tadil görmüştür. Ağır bataryası 

23.4 santimetredir. 

Hafif Kruvazörler 

Balkan ittihadının elinde 9315 
mecmu tonajda 3 kruvazörü vardır. 

Bunlar Hamidiye 3850 ton, Me
cidiye 3350 ton, Helli 2115 tonluk. 
t ur. Bu gemilerin ağır bataryası 

15.5 ve 13 santimetrelik toplarla 
torpito ve mayin taşırlar. Tay -
yare hedeflerine karşı 7 ,5 luk ve 
4.7 santimetrelik hava bataryala. 
rı vardır. Süratleri 18 ile 22 mil 
arasındadır. 

Destroyerler 

Balkan devletleri bu sınır gemi
lere fazla ehemmiyet vermiştir. 

Halen ellerinde 20882 mecmu to
najlık 16 adet Destroyer vardır. 

Bu gemiler, son senelerde inşa 
edilmiş ve yeni harp ihtiyaclarına 
göre techiz edilmişlerdir. Bunlar 
da: 

Zafer, Tınaztepe, Adatepc, Ko. 
catepe (Türkiye). Pcaro, S~trol, 

Hidra, Kaun Touriatis, Aetos ve 
Leon, Jerax, Panthera (Yunanis -
tan). Son dört gemi 1911 de inşa 

edilmiş, 1000 er tonluk 32 mil 
süratte ve silah kuvveti az gemi ·
lerdir . 

Reyele, Ferdinand, Regina Ma
ria, Matrasti, Maraserti (Roman • 
ya). 

Romanyaya ait bu gemiler 
1400 ilci 1800 tonluk 913 • 929 se. 
nelerinde inşa edilmiş, 35 • 38 mil 
süra ttedir ler. 12 santimetrelik top
larla 7.6 lık ve makineli tüfek ta. 
şırlar, 6 şar torpito\ . ve 50 şer de 
mayin taşırlar. 

Torpidobotlar 

Balkan blokunun elinde halen 
4315 mecmu tonajlık on sekiz a
det torpitobot vardır bu gemiler 
1913 ten sonra inşa ve son sene -
lerde tadil edilmiş, 200 ile 800 er 
tonluktur ve süratleri 22 mil ile 
28 mil arasındadır. Bu gemilerden 
başka inşa edilmekte olan torpito
bot ve deströyerler mevcuttur. 

Denizaltılar 

Balkan devletlerinin elinde 
mevcut 13 adet denizaltı gemisi 
vardır. 

Saldıray, Sakarya, Dumlupınar 
Gür, 1 inci İnönü, 2 inci İnönü 
(Türkiye), Plaukos. Nereus, Prote. 
us, Triton. Katsouitrs, Papa Nico. 
lis (Yunanistan), Delfinol (Roman. 
ya). 

Balkan hükumetleri denizaltı 

silahına fazla ehemmiyet ver • 
miş ve deniz bütçelerine bu c;ilah 
için fazla tahsisat ayırmıştır. 
Bu gemilerden maada halen ınşa 
edilmekte olan bir çok denizaltı 

gemileri daha mevcuttur. 

B alkan devletlerinde bu gemi-
lerden başka birçok avcı bot. 

ları mayin gemileri, mayın arayı. 
cıları, ve denizaltı takipcileri ve 
muavin gemileri mevcuttur. Bal • 
kan devletlerinin bu kuvvetleri az 
dahi olsa demokrasilerden görece
ği ufak bir yardım ile yekunu <fer. 
hal kabarır ve kuvveti artar ve İ
talyanın Akdenizin şarkındaki 
menfaatlerine set çekecek kadar 
mühimleşir ve İtalyayı korkutur. 

(Müteakip yazılarda Almanya 
ve İtalyanın deniz kuvvetlerini 
gözden geçireceğiz.) 
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Ve bana kendi otomobilini gös. 
tererek ilave etti: 

- Siz de yanıma buyurunuz. 
Onunla yan yana bulunmaktan 

hem şeref alacaktım, hem - va
ziyetimi tesbitc yaraması müm. 
kün - istüadeler elde edecektim. 
Lakin, Amasyadanberi Prtşaya o
tomobilde refakat eden eski bah
riye nazın Rauf Beyin gerld~ kal. · 
masını nezakete uygun bulamıya
rak, itizar etmek istedim: 

- Rauf Beyefendiyi, dedim, za
tıalinizden ayırmak istemem. Ben 
müsaadenizle, kendi otomobilime 
bineyim. 

- Olmaz, yanıma geliniz! 
Sesi o kadar hfıkimdi ki, ihti

yarsız boyun kırdım ve iradesiz 
izinde yürüyüp, otomobiline bin. 

sa 
aliyi 

Dovru 
lerin silleden farkı yoktu. Fakat 
bu utandırıcı, harap edici nutuk, 
sade bir hakaret yağmuru değil
di. Ali Galibin Sıvasta günlerce 
oturarak, saman altından su yü
rlitmeğe çalışmasını "bayağılıkla,, 

tnsvir ve kendisini hem tekdir, 
hem tahkir etmekle beraber, 
- hayrete değer münasebetler 
düşiırerek - milli hareketin ma
hiyeti, hedefi ve kudsiyeti hakkın .. 
da da irşatları ihtiva ediyordu. 

Süt dökmüş kedi, Ali Galip Be
yin o sıradaki vaziyeti yanında 

arslan yavrusu sanılabilirdi. Bed. 
baht adam, o derece perişnndı, 

boyuna ter döküyor, boyuna yut
kunuyordu. Mustafa Kemnl Paşa, 
belki yirmi dakika sert hitaeesini 
devam ettirdi. Sonra, elinde tut-

n n lar k Hiç 
Deva Etti 

hanet ediyorsunuz? Hiç düşün-
dünüz mü? 

Ali Gnlip Bey, bir kaç kelime 
söylemek istedi, fakat Mustafa 
Kemal Paşa müsaade ve müsama
ha göstermedi, kızgın kızgın aya. 
ğıı kalktı: 

- Size, dedi, daha ağır mua
melede bulunabilirdim. Miıtekait 

bir asker olduğunuza hürmet gös. 
terip, bu kadarla iktifa ediyorum. 
Şu kadar ki, aklınızı başınıza al
maz, haddinizi tanımaz, dilinizi 
de kısmazsanız, akıbetiniz vahim 
olur. Haydi, buyurun, yerinize gi-
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BUGÜNKÜ BULMACA 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
SOLDAN SAGA: 

1 - Bir İtalyan Dehri - Blr renk. 
2 - Bir devlet - Blrlncl - Bir sesli harf. 
3 - Tarik - Bir harf - Giyilir. 
4 - Çanakkale civarındadır - Kollar. 
6 - Bir harf • Bir melek. 

da Tophanede lstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda pa. 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 375 lira, kati teminatı 56 lira 25 
kuruştur. Nümunesi komisyondndır. Görülür. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (6727) (163) 

* ı\ 2375 metre 701 kalite bez alınacaktır. Pazarlıkln eksiltmesi 7.9.939 
perşembe günü saat 14 te Tophanede Levazım amirliği sntın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2137 lira 50 kuruştur. Kati temi
natı 320 lira 62 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. istekli· 
lcrin belli saatte komisyc11a gelmeleri. (164) t6728) 

1250 adet çelik susta 
1250 adet kantarma 

* * 
6 eylul 939 çarşamba günü saat 14.15 te Tophanede Levazım amir

liği satın alma Ko. da pazarlı\da alınacaktır. Tahmin bedeli 1031 lira 25 
kuruş, kati teminatı 154 lira 69 kW'llştur. isteklilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (165) (6729) 

* * 312 buçuk kilo 16 No. ve dört katlı keten ipliği alınacaktır. Pazar. 
lıkla eksiltmesi 7.9.939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede lst. Lv 
fımirUğl satın nlma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1906 lira 
25 kuruş, kati teminatı 285 lira 94 kuruştur. Şartname ve nümunesl 
ko~isyonda görülür. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(166) (6730) 

* * 2500 adet 3,!5 Enntim mat dört kö~e yataklı halka 
dim. Bir neferle, bir başkuman- tuğu iri taneli bir tesbihi, ynnıba. 

din. Derin derin düşünün. Harpu. 
ta mı gitmek, get'i lstanbula mı 
dönmek lazım olduğunu kararlaş
tlnn. Yalnız şunu unutmayın ki, 
Anadoluda sizin gibjlerin ve efen. 
dilerinizin düdüğü ötmez, ötemez. 

6 - Bir harf • Aylıklı. 

7 - Bir deniz - Bir şart edatı • Bir 
bağlama edatı. 

2500 adet 3,5 santim paldum tokası 
dnn vaziyetinc'ieydik. Kendimle o- şındnki sehpaya attı: 

Ali Galip Beyin ertesi gün ba
vullarını alıp, 1stanbula döneceği
ni tahmin ediyordum. Halbuki o, 
tepeden tırnağa kadar ıslatıldığı 
günün gecesinde, Mustafa Kemal 
Paşanın konukladığı yere geldi. 

Pek mühim maruzatta bulunaca
ğını haber verdirerek, mülakata 
kabul edilmesi ricasında bulundu. 

8750 ndet 2,5 santim çift yanlı toka 
nun arasında o kadar büyük bir 
mesafe göruyorduın. Tabii sürur 
ve gurur içindeydim de. Paşanın 
beni ısrarla yanına da\·et etmesin
den ütihar duyuyordum. Fakat 
bu sevinç, çok sürmedi ve Paşa
nın lltifat için değil, ağır bir şiıp. 
henin halli için, beni otomobiline 
aldığı çnbuçak meydana çıktı. 

Ömrümün en ncı dnkikalann

- Askerler, dedi, mert olur. 
Türk askeri ise, mertlerdcn mert 
ve pek civanmert olur. Siz ciha
nın kabul ettiği bu kaideye istis.. 
na mı teşkil ediyorsunuz?.. Yok
sa ordudan ayrılmakla Türk as-

(Devamı var) 

8 - Mevcut - Ters okunursa utanmak 
mtınasına gelir - Bir sesli harf -
Bir harf. 

9 - Kalll - Bir hnrf • Amerlkada bir 
beylik. 

10 - Portakal değil • Takım. 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yunanlstandadır - Bir devlet mer
kezi. 

2 - Toprak • Şehit değil. 
3 - Bir devlet merkezi - Erkek - Bir 

1250 adet demir yarım yuvarlak halka 
25Cl0 adet demir üç köşe halka 
2500 adet demir dökme dört köşe halka 
1250 adet 2 santimlik çift yanlı toka 
5000 adet 3 santimlik çift yanlı toka 

54 kilo bakır çivi 
28 kilo bakır pul kerinc mahsus bütün kıymetler

den de uzak mı düştünüz? Nedir 
bu yaptığınız? .. Kime ve kimlere 
hizmet, yahut kime ve kimlere 1-

(Açık Eksiltme llônı) 

dan birini teşkil ettiği cihetle, bu 
vlıkıiıyı kaydetmek isterim: Oto. l 
mobil şehre doğru hnreket edin, 1 
ce ben, - içimi kaplıyan neşenin 
zorlyle - bir şeyler söylemek ve 
Paşayı da söyletmek arzusuna kn

Çatalca Kazası Malmüdürlüğünden: 
1 - 5 eylul 939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de Çatalca Mal.. 

müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda (1364) lira (68) kuruş keşif 
bedelli Büyiıkçekmece hükıimet konağı tamiratı açık eksiltmeye kchıul. 
muştur. 

hnrf. 
f - Arz - Şöhret - Bir nota. 
5 - Bir harf - Afrlkadadır. 
6 - Bir nota - Gözlemek. 
7 - OlmakUuı emir • Duyurmak - Bir 

çalgı. 

8 - A&llndn bir devlet merkezi - An· 
sızın. 

Yukarda malzemeler 6.9.939 çar§amba günü saat 15 te Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1054 lira 50 kuruştur. Kati teminatı 158 lira 17 kuruştur. Şart· 
name ve nümuneleri komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikala. 
rile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 167) (6731) 

* * 7500 kilo keçi kılı alınacaktır. Kapalı ıarfla eksiltmesi 11.9.939 pa-
zartesi günü saat 14.45 te Tophanede Jstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira, ilk teminatı 
893 lira 75 kuruştur. Şartname '\fe nü""-ınesi komisyonda görülür. is
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (168) (6734) 

pıldım: 

- İnşallah, dedim, yolculuğu
nuz iyi geçti! 

O. ruhumu okumak ister gibi, 
derin derin yüzüme bakh, en i
natçı dimağlara her sım itiraf et
tirecek bir sesle şu cevabı verdi: 

- Sen, onu bunu bırak ta, Sı
vasta yapılan hnzırlıklan anlat: 
Beni tevkü etmek için kaç kişi 
bulabildin ve bunları nerede pusu
ya yatırdın? 

. "Aman Paşam, bu nasıl söz?,, ı 
Demekten başka bir karşılık bu. 
lamıyacak kadar şaşırmıştım ve 
bu ağır bühtanın, töhmetin ruhu
ma hissettirdiği eza altında bunal
mıştım. 

O, ıztırabımı anladı, gözlerinde 
beliren bir tebessümle idriıkimi 
şevke getirdikten sonra - ciddi
yetini bozmadan - anlattı: 

- Ali Galiple yaptığınız müna
kaşalardan haberim var. Fakat 
beni Nümune çiftliğinde alıkoy • 
mak için İbrahim Tali Beyi me
mur edişinizden, şahsan da ayni 
teklifte bulunmanızdan şüphelen
dim, Ali Galibin sizi de kendine 
uydurmuş olmasına ihtimal ver
dim. Sizi otomobilime alı~ım da 

• 1 

bu şüphe yüzündendir. Ynnunda 
rehine gibisiniz. Şayet bir ptısu 
varsa sizin, belki de benden önce, 
kurban gitmeniz muhakkaktlrl 

Gözlerim yaşarıyordu. O, gü
lümsiyerek ilave etti: 

- İhtiyat iyi şeydir. Size de 
tavsiye ederim ve bu macerayı u
nutmamanız1 isterim! 
Beş dakika sonra, üçüncü ko. 

lordu kumandanlığı dairesi önün
de otomobilden iniyot"duk ve ben, 
Paşanın bir zabite şu emri verdı. 
ğini duyuyordum: 

- Burada bulunan Harput va
lisi Ali Gnliple onun ls:anbuldan 
beraber getirdiği kimseleri hemen 
buldurun, buraya getirin! 

Vakıanın sonu ibrete layıktır, 
mılatayım: -

Ali Galip Bey = birlikte getir. 
diği memurlnrla beraber - ade
ta tahtelhıfz Mustafa Kemal Paşa
nın huzurunn çıkarılmıştı. Paşa, 

kaşlan çatık ve çehresi asık bir 
vaziyette onları kabul etti. 

Bir müddet ayakta tuttu, son. 
ra oturmalannı emretti ve Ali 
Galibi muhatap tutarak, ağır bir 
tevbih nulku iradeyledi. Kelime-

2 - Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hufasasiyle buna mütcfcrri diğer evrak mal. 
müdürlüğü dairesinde parasız verilecektir. 

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

fdarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Nafıa mü. 
dürlüğilndım yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikasile gelmeleri ilan 

olunur. 
• 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinv 
Talebe Ahnacak 

1 - 15 Eyluldcn 28 birinciteşrin 1939 tarihine kadar aşağıdaki 
şartlar dahilinde nrharl talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerbl fakülte idaresine verecekleri bel-
geler şunlardır: 

A - Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe makine ile yazılı, 
B - Tahsil vesikasının aslı, 
C - Nüfus cüzoamnin tasdiklisureti "ecnebiler için cpıniyetçe ve. 

rilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti,, 
Ç - Sağlık ve aşı raporu, 
D - İyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika; 
E - Fotoğraf "16 tane, knrtonsuz baş açık tam cepheden 4,5 X 6 

büyüklüğünde, 

9 - Blr eesll harf • Bit ha;f,"'ım .., Um
maktan emir. 

ıo - Yıızı yaıılır - Babadan oğula ge
çer .. 

Kırklar li Hapishanesinde 
Mahkumlara Ders 

Okutuluyor 
Kırklareli (TAN) - Hapishane 

müdürü İhsan Önalın teşebbfü:iyle 
bu sene de hapishanede iki dersha • 
ne açılarak mahkumlara okuma ve 

yazma öğretilmiştir. Dershnneler, 
Halkevi azasından muallim Kemal 

tan yoldaş ile Avni Tüzün tarafın

dan idare edilmiştir. İmtihan sonun

dn A. dershanesinden 38, B. dersha.. 

nesinden 18 mahkum vesika almış. 

tır. Bunlara vesikaları, halkevi rei
siyle mliddeiumumi, hükumet dok-

• 
toru, hapishane müdürü ve muallim-

lerden mürekkep bir hevet önünde 
verilmiştir. 

F - Pullu beynnname "Fakülteden alınır, istekli kendi el yazısile Kôıhtada Bug"' day iki Kuruş 

. * * 
2750 metre kolan şeridi 
1250'ndet ip yular sapı 
Yukarda yazılı iki kalem malzeme 5.9.939 salı giinü saat 15,15 de 

Tophanede Istanbul Levazım amirliği satın almn komisyonunda pazar. 
hkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1087 lira 50 kuruş, kati te
minatı 163 llrıı 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
lsteklilerin knnuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme. 

leri, (169.ı (6732) 

* * 'Üçer adet camaşır yıkama, sıkma ve ütüleme makineleri müteahhit 
nam ve hesabına alınacaktı~" Açık eksiltmesi 7/9/ 939 perşembe günü 
saat 15 de 'l'ophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapıla.. 
caktır.' Hepsinin tahmin bedeli 13.300 lira ilk teminnb 997 lira 50 ku· 
rustur. Bursa için ayn İstanbul için ayn olmak üzere her makineye 
ay;ı nyrı fiyat teklü edilecektir. İsteklilerin kanuni vesikalarile ve 
komisyondaki şartnamesinde yazılı kataloğlarile beraber belli saatte 
komisvcmda hulunmalan. (179) (6812) - - .... 

doldurur. 
G - Takip ede<>eği zümrey1 gösterir fiş "Fakülteden alınır.;, Kahta (TAN) - Yeni b':.lğda~ B o· 
ö - Muhtasar bir tercümeihal. mahsulü piyasaya getirilmiştir .. Fı- aş, .. ış, Nezle, Grip, Romatizma 
öğretmen okuHanndan mezun olup lise olgunluk sınavını geçiren- yat, her senedckinden ucuz v;. ş~- Nevrçwl11, kırıklık ve bu··tu··n anrıl,.rınız~ derhal •:eser. 

ler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika gettnneleri dilik kilosu iki kuruştur. B~ı ıya ın - I -:ı .. 1 
" 

ilan olunur. (6G5S) da düşeceği söylcnilmektedır. cabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

--------------..~------~~~~-----------=======---

r, ti ar ar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : 
y· 

itamin ve kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. 
Çocuk ar a ishal CJİbi ·barsak rahatsızbklarını mucip olmaz. 

!ANZUK PiRiNÇ UNU • KA ZUK PATATES UNU • KANZUK vu,LAFsrU:~NUKANZUK MERCiMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU 
KANZUK iRMiK UNU • KANZUK N ŞA • . . . : KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşii üınmıı E~zai vif s dLoEyYrcrliyeleu N'i A R 1 
bozulmaz ve kurtlanmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır• kat'iyen 

Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, 
satıf yeri : &hçekapı Zanıan 

Beyoğlu - lstanbul 
İstanbul perakende 

zmir Acentası : TÜRK ECZA 
ıtriyat deposu 

DEPOSU 
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Kısa Bir Zamanda Panik Başlamıştı 
Artık Bütün Cephe Yüzgeri Etmişti. Koşuyorlar, 

Arkalarına Bakmadan Yarış Eder Gibi Kaçıyorlardı 
Bu, avcı hattının hizasına te. 

sadüf eden bir tarlada kümelen. 
rniş büyük bir ekin demeti yığın
tısı ve bunun gerisinde kıpırday:ın 
karaltılardı. Kumandan, bu karal
t'ıların piyade ve makineli tüfek. 
!erimizin ateşinden korunmak için 
saklanan küçük bir kıta olduğunu 
derhal f arketmiıti ve o anda da 
harp sahalarındaki uzun tecrübe. 
lerinin mahsulü olan bir bilgisini 
tatbik etmeği hatırlamıştı. Ku
ınandan, mukabil tarafın cephesi
ne, sirayet ve tesiri pek seri ve 
kuvvetli olan bulaşık bir hastalık 
ınikrobu saçmak, yani bir panik 
uyandırmak istiyordu. Derhal dört 
topa da bu yığıntıyı hedef verdi. 
Atışa başlanmıştı. Yığının biraz 
önüne, ardına ve biraz sağına, so. 
luna düşen mermiler, nihayet tam 
isabetle demetlerin ortasını bul. 
muştu. Kumandanın da arzusu ha
sıl olmuştu. Saklanan küçük kıta 
geriye dojru kaçmağa koyulmuş
tu. Çok kısa bir zamanda da pa
nik umumilepiı, bütün cephe yüz 
geri etmiştL Koşuyorlar, bağrışı

yorlardı. Arkalanna bakmadan 
bayağı yarış eder gibi kaçıyorlar
dı. 

Yalnız bunlar mı? .. Hayır. Köy 
lerde ve sazlıklar içinde bulunan 
yanaşık nizamdaki ihtiyat kıtalar 
paniğe uğramışlardı. Onlar da da. 
ğılmışlar, gerilerinden gelen kaçak 
selinin önüne katılmqlardı. Onlar 
da uçar gibi kaçıyorlardı. Topçu
larımız da bu kaçak dalgalanna 
biteviye ateı ediyor, f&r&pnel saçı. 
yorlardı. Köprü başındaki mevzi. 

~rimiz kaTŞ1Slnda buhnnm bütün 
bu kuvvetler Tellidede sırtlarının 
§imal eteklerindeki ağııçlık ve 
bahçeliklere kadar kaçmışlar, kim 
bilir artık orada nerelere saklan· 
mışlardı. 

B ugilnkü zafer yaratıcısı o
lan kahraman topçularımız, 

bu esnada, Telsiz telgraf sırtların. 
daki gizlendikleri yerlerde, kıtala
rının kaçııını kıvranarak seyreden 
kumanda heyetini de unutmamış
lardı. Onlara da birkaç ihtiraklı 

sahra tanesi ve birkaç da obüs l&. 
ğımı hediye etmişler, saçtıktan ö. 
lümden onlara da nasiplerini ver
mişlerdi. 

Artık zafer perisi naz ve niyazı 

bırakmıı, mevzilerimize atılmıştL 
Gazilerimizi ayn ayn kucaklamış. 
tı. Bilhassa getirdiği 19ref çelenk
lerini toplanmızın namlularına ve 
obüs taburu kumandan vekili yüz. 
başı İsmail Hakkı batarya kuman
danları yüz'bafı Manastırlı Y akup 
ve birinci Mülazım Gelibolulu Ce
rnal Beylerin başlarına ta.kmıştL 

Fırka kumandanına da hayranlıkla 
bakmıştı. 

Kaçanlan, adeta bir keklik av. 
cısı vaziyetinde takip eden nizami. 
ye kıtaları ve Yörük Ali, Kıllı oğ
lu Hüseyin Efelerin Mülhım Nec. 
ıni Beyin müfrezesi Tellldede sırt
larının cenup eteklerine kadar 
Uerlemifler ve nihayet dömüşler
di. Daha fazla da ilerliyemezlerdi. 
Çünkü, mevcutları kaçanların elli
de birini bile bulmuyordu. Bu azh. 
ğı gören mukabil tara!ın kuman
da heyeti, kaçan kuvvetlerini Tel
lidede ve Telsiz telgraf sır~lannda 
durdurmuşlar, toplamıılardı. Alel 
acele kendilerine bir çeki düzen 
Vermişler, tekrar taarruza yelten
lbişlerdi. Fakat, yine becerememiş. 
lerdi. O sırada yetişen taze ve fa
Ut kuvvetlerle bir defa daha talih 
tecrübesine girişmişlerdi. 

Tabii, bu taze ve faik kuvvet
lerin taarruzu karşısında nizamiye 
kuvvetleri ile Yörük Ali Efe ve 
arkadaşları ricat etmek mecburi
Yet:nde kalmışlardı. Bu esnada da 
b'r yanlışlık yapmışlardı. Ricat 
halinde bulunan ve zaten miktar
ları bir avuçtan ibaret olan kıtala-
taauzın büyük bir kısmı yana yani 

dolN çeldlm•ı ve pek azı 

köprü başına dönmüştü ki, bu ha
reket oradaki mevziler 'mizi muha. 
faza eden kuvvetimizden üçte iki. 
sinin elden çıkmasına seb~p ol
muştu. 

M ukabil taraf bu defa daha 
temkinli hareket ediyor ve 

bilhassa ikinci bir paniğe meydan 
vermemek için türlü türıü tedbir
ler alıyordu .. Şarka çekilen kıtala. 
rımıza ehemmiyet vermiyor, bü. 
tün kuvvetıle zayıf oldugunu gör
düğü köprü başındaki mevzilerimi
ze doğru yürüyordu. Topçularımı
zın tesirli ateşlerine, verdikleri tc. 
lefata rağmen açılmış, yayılmıştı. 
Mevzilerimize altı yüz rnet!"eye 
kadar da yaklaşmıştı. Daiıa ziyade 
sokulmağa çalışıyor, birden yük
lenmek için fırsat arıyordu. Mu
kabil taraf topçusu da şiddetli a. 
teşleri ile, saldırıcılara ölüm saçan 
toplanmızı susturmağa, köprü ba. 
şındaki küçücük kuvvetimizi ma
kinelilerimizi sındırmağa uğraşı· 
yordu. Fakat, yine muvaifak ola. 
mamışlardı. Oldukları yerde yine 
durmak mecburiyetinde kalmışlar, 
ileri bir adım bile atamamışlardı. 

Yine akşam oluyor, ortalık ka. 
rarıyordu. Vaziyet müşkül bir şe
kil alıyordu. Kahramanlarımız da 

Kadıköyllnden A. B. imnsiyle 
mektup ıönderen bir Bayan oku. 
yucumm "Yüzlerde, kollatrda, ba
caklarda hiç istenmedik tekilde u. 
sayan, çoğalan ve olduk~a sıkla· 
pıı münasebetsiz bir takım tüy
lerden,, bahsederek, ''Bunu önle. 
menin çaresini soruyor. 

Pek sayın okuyucwuuz bunu 
10rmakla beraber: 

- Bu da sizin hormon nazari
yesine dayandırdıiuuz bir hadise 
olabilir ... 

Diyor. Sayın bayanın bu istihza. 
aı doğrusu, pek hoşuma gitti. Se
bebi, hastalıldann müsebbıbi olan 
mikroplar yeni keşfedildiği vakit, 
hekimler akademisinde geçen meş
hur bir hadiseyi hatırlatmasıdır. 
Akademide bu bahis ü.ıerine mü. 
nakaşalar olurken, nmanın bü
yük hekimlerinden Peter ayaia 
kalkarak: 

- Tifo hastalıfının da mikrop. 
lardan ilerj ıeldiiini mi iddia e
deceksiniz? 

Diye, mikrop ilmi ile istihza et· 
mek ister. Sayın okuyucumuzun 
"Horman nazariyesine dayandırdı
iınız,,demesi de, biraz o istihı.aya 

benziyor. Arada fU farkla ki, Pe
ter o istihzayı yaptıtı zaman. tifo 
hastabtının mikrobu henüz bulun. 
maJDl§tı ve meşhur hekimin sözü 
ldeta keramet sösll olmuştu. Hal
buki sadece münasebetsiz tüylerin 
delil, münasebetli ve minah o
lanların da hormonlann tesiriyleo 
meydana çıktılı daha hormon il. 
mi ve hormon adı meydana çık· 
madan bilinirdi. 

Bunu en iyi ispat f!den ~y, ha. 
remafalannm bıyıksız ve sakalı11:t 
olmalandır. Vikıi harem dairele
ri kalktıktan sonra, Bayanlar ar
tık haremağalarının sakal ve bı. 
yık yerlerini ıöremiyorlana da, 
büyük anneleri kadınlığın sonba
har mevsimine geldikleri zaman, 
onlann saçlannm döküldügüne. 
kimisinin de bıyık ve sakal yerin. 
de tel tel usunca kıllar çıktltına 
dikkat ederlerse, münasebetli ve 
münasebetsiz tüylerden hepsinin 
hormonlarla münasebeti olduju
nu kolayca anbyabilirler. 
Şu kadar ki, bir çok genç Ba

yanların kollannda, bacaklannda, 
ldmisinhl de yüzünde - hele üst 
dudak üzerinde bıyık ıibi - biç 
iste~nıedlk sekilde uzayan milna
sebetahı tüylerin kadınlığın sonba
har mevsimiyle hiç münasebeti 
yoktur. En büyük delili de !onba. 
llar mevsiminden pek uzak bir 
'lllfl'Vlinule kadınhiın ilkbahann
da. :yahut en meak amanı olan, 

başlarına karalar bağlıyordu. Çün
kü, gerek köprü başında sındırılan 
ve gerekse öğle vaktindenberi sin
dikleri yerlerde kalan sol yandaki 
kuvvetler, hiç şüphesiz ki, topla. 
rımızın üzerine atılmak için hava
nın iyice kararmasını bekliyorlar. 
dı. Bu esnada (Koçarlı) nahıyesin. 
den bir jandarma çavuşunun ku
mandasında gönüllü kırk atlı er 
gelmiş, Petraki çiftliğindeki müca. 
hitlerin bulunduğu mevzilere yer
leşmişti. 

Nihayet ortalık karalara bürün
müştü. Kumanda heyetimizin baş
larına da bir tereddüt ve düşünce 
üşmüştü. Bu tehditkar kuvvetlere 
karşı vaziyeti kurtarmak ve hele 
topları korumak elbette kı kolay 
bir mesele değildi. Köprü başında. 
ki kuvvetlerden bir haber alınamı
yordu. Karanlık, mukabil kuvvet
lerin vaziyet ve hareketlerini sak
lıyordu. 

Kumandan, gözcülerini etrafa 
sürmüştü. Topçu mülazimi Tevfik 
Beyi Petraki çiftliğinin şarkındaki 
sırtlara, şose boyuna, köprii başına 
ve Menderes nehrinin Çine çayı ile 
birleştiği noktaya da bir keşif ko
lu göndermiş, haber gözlüyordu. 

\Devamı var) 

1az mevsiminde çıkmalandır. Du. 
nunla beraber, kadınlığın sonba
har mevsimiyle, münasebetı olmı
van bir hadisenin homıonlarla 
münasebeti yok denilemez. 

Bu mllnasebet yakın vakitlere 
' kadar hiç kimsenin hatırına gel. 

meditinden, asırlardan ve a~ırlar. 
danberi ıenç Bayanların canını 
sıkan bu münasebetsiz tüylere 
karşı türlü türlü çareler düşünül· 
müştü. 

ilk icat edilen rare, c1mlnz olsa 
gerektir. Onun lçiiı cımbız eski za. 
man Bayanlannın l{ilmilşten ay. 
nalarivle, fil disinden taraklarını 
ve büyük, kücük makaslannı 
koyduklan cevizden cekmecelerl
nin içinde ehemmiyetli bir yer tu. 
tardı. O tüyleri cımhız1a birer bi
rer kopannıva vakitleri nlamı)'lln· 
lar da, heJ>l'ini birden volarak ma. 
runlar kullanırlAt'dı. Fakat bun • 
)ar da r.1mhnt ırlbi. navanlann ra. 
nını acıttıiı için, bir taraftan da. 
n tüyleri can acıtmadan eriteceif 
fanohınan foz1"" ve merhf!mler 
icat edilmişti. Tn·dıtnn ve mer
hP-mlPTln pek cnk tllrlft olması. 
hic hirisinln t.-siri muhnklmk ol
maıfılrın1 pö.,terir. ?:aten h,.ncıi de 
az c-olt ı;,.ı.; .. 1; !llevl"'" ,,\ıJ.,~ıın.tını 
ZB"""Jan faydalanndan daha hil. 
y01rtfir. 

Ok"ijenlf •uvla clvıah •Rdan !llll· 

nva hnvamak moda olduktan son. 
1'11, fazl11 ve mfinacehehiz tiiv1Prf 
de onunla •11nla•hı-RTak. hiç o1-
maı:•ıt. ll'J!ııılc-tııın ai)'l"ijn"'f'ır;... ml
nf nlmak p,.v."1•"" ...... merinin 
h111t1"'"' PP.lmiştl. v,M,-,1,. ... '1 An. 
rRlc .., ... 1ı:t1tn .. ,.1ı:ıla1-j1.f;lri ı!iı.i, 

R .. vanla•• da "'Alntz n7"1r•ıtn ha
kıl•rca, nkı.i4,. .. 1: •11. o t:ıvJ,.r,. kar. 
!fi ı.; ... r.81'• "'"hilh·. v .. 1r.t bu •m. 
tüyleri aittikce sertl,.c•irl" ''e hi
,. ... 7Dwwtlln CA"l'R, 117stkf~" hi1A PÖ• 

ri11 .. hi1ir fllc"iie"U •11vnn cnr1Al'1 
hi1P. ru• 1r..,1 ... sertle•tirdiitini el. 
... ,. .... Mn ... : .. ;'f!, 

JUr faraftan da tfivat .. Pmi ile 
,.ı,.Jctrnr ,.,._v,..,, ile. n fazla tOv
lerln dnkHlm••fnP raltc1tn müte. 
haı;suılAT va""'· Wakat n t""'•r ,.e 
"'"ru"1""'" M•lllrte e1,.kt•iklP. va
nı111n fPdstvne ... ""'· clmdi f"l'1h• 
Jr•l'tc1"ıtlr- Jl7p'f'p.;lll' rHnklf ft fAz)a 
tf;...1 .. ...;.. kadn•'•'I( ı.n1.-.nn"1""""'1ft 
,. .. ı.~"""" vahn• 1rP"'"11r1ı3'nır1•'1 
n .. ..; onldf~ al'fllt öJr..n;J .... lcfir. 
ıı-.. 1:ı..:n;" ho""nnn - """n-.lıtr•n 
;ı.;kle .. ;n; Vf" tn •. 1,...; .. ; ır1;;ktiii?ii el. 
bi - Rstvan111l'd111d f,.,1 .. VP "'"

nase'h.tsiz tüvlPl'i dtı dllı1Urilr. O. 
nUft için, bu tüv1 .. re ka'1"C1 en. yeni 
mul, o hn""'°nla yapılnut mer
hem ı8nne1dlr. 

RADYD~ 
Ankara Radgosunuu Bir 

Haf talık Proğramı 
PAZAR 3.9.939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: (An
kara . .adyosu küme sazı ve karışık koro), 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13.15 Müzik (Küçük or
kestra, Şef: Necip Aşkın): 1 - Drigo: Es
meralda balet süiti No. 1, 2 - Dohnanyi: 
Rapsodi do majör, 3 - Drlgo: Arlökenin 
milyonları (Balet siılti No. 3), 4 - Franz 
Lehar: "Şen dul,, operetinden potpuri, 
5 - Valter Noack: Köy hlkAyeleri, 6 -
Drigo: Esmeralda balet süiti No. 2 14.15 -
14.30 Müzik (Melodiler). 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Pazar ça
yı - Pi.), 19.05 Çocuk saati, 19.35 Türk 
müziği: (Fasıl heyeti), 20.10 Neşeli pllk
lar • R. 20.15 Müzik (Solistler), 20.30 
Memleket saat ayarı, ajanı ve meteoro
loji haberleri, 20.45 Turk müziği: Okuyan
lar: Semahat Özdenses, Muzaffer İlkar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ru· 
şen Kam. 1 - Udi Eşref: Hilzzam peşrevi, 
2 - Mahmut Celilettln paşa: Hüzzam 
şarkı (Kerem eyle mestane kıl bir nlgAh), 
3 - SalAhattln Pınar: Hüzzam şarkı (Se
viyordum onu), 4 - Lemi: Kürdilihlcaz· 
kAr şarkı (Nazlandı bülbiıl), 5 - Arif 
Bey: KürdlllhlcazkAr şarkı (Düşer mi şa"
nına?), 6 - Faik Bey: Suzinak ıarkı (Ku
zucatım ne kaçarsın benden), 7 - Bimen 
Şen: SegAh şarkı (Bensız ey filli gülşen A
lemde mey nOı eyleme), 8 - Sedat Öz
toprak: Hüzzam IUkı (Cefayı hicrinle 
gönlüm yıkılsın), 9 - Halk türküsü (Bül
blll taşta ne gezer), 10 - Halk türkilsü 
(Karam). 21.30 Müzik (Riyasetlcllmhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer): 1 - Do· 
menico: Marcla Militare (Marş), 2 -
Valdteufel: Çiçekler (Vars), 3 - C. M. 
Veber: "Oberon,, uvertürü, 4 - Massenet: 
Scenes Dramatlques: a) Prelude et Di
vertissement, b) Melodrame, c) Scene fi
nale. 22.20 Müzik (Cazband • Pi.), 22.45 -
23.00 Son ajans haberleri ve yarınki proı
ram. 

P AZARTESI 4.9.939 

12.30 Program, 12.35 Türk mQzlti (Pl.), 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Müzik (ka
rışık program). 

19.00 Proıram, 19.05 Milzlk (Senfonik 

ÇARŞAMBA 6.9.939 

12.30 Program, 12.35 Hürk müziği-Pi., 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Müuk: 
(Riyaseticümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer: ) 1 - Furgeot: Marş, 2 - G. Pares: 
"Fiametta., mazurka, 3 - Keler - Bela: 
Romantik uvertür, 4 - Leo Delibes: Cop
pelia balesi seleksiyonu, 5 - Gustave Mi
chiels: Çardaş No. 1. 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir kon
serto), 19.30 Türk müziği (İncesaz faslı), 
20.15 Konuşma, 20.30 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.50 
Türk müziği: (Mü~terek ve solo tegan
ni), Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mustafa 
Çağlar, Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Zühtü Bardakoğlu, 1 - BestenlgAr 
peşrevi, 2 - Blmen Şen: BestenlgAr JAr
kı (Derdimi ummana döktilm), 3 - Eviç 
türkü (Atladım bahçene girdim), 4 - Udi 
Fahri: Hicaz şarkı (Bahar olsa çemenzar 
olsa), 5 - Santur taksimi: Zühtü Bar
dakoğlu, 6 - Udi Ahmet: SegAh şarkı 

(Bakıp ahvali perişanına ar eyle gönül), 
7 - Ethem efendi: Hüzzam şarkı (Eşkl 
çeşmim hasretinle ağlayor), 8 - Refik 
Fersan: Mahur türkü (Tepeler tepeler), 
9 - Faize: Nihavent şarkı (Kız sen geldin 
çırkıştın), 10 - Relik Fersan: Mahur ,ar
kı (Kirpiğine sürme çek). 21.30 Haftalık 
posta kutusu, 21.45 Neşeli plAklar (R.), 
21.50 Müzik (Melodiler), 22.00 Müzik: 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
RUdolf Niltzlader: Haydi bana bir hava da
ha çal, 2 - Franz Lehar: Çocuk prens o
peretinden vals, 3 - Mozart: Re majör 
divertimentodan menuet danaı, 4 - Em· 
merich Kalman: Holandalı kadın opere
tinden potpuri, 5 - Pepi Müller: La Pa
loma şarkısı üzerine potpuri, 6 - Ziehrır: 

Viyanalı küçük kız, 23.00 Son ajana ha· 
!>erleri, ziraat, esham ve tahviJat, kambi
yo - nukut borsası (flat), 2S.20 Müzik 
(Cazband 1 Pl.), 23.55 - H.00 Yarınki 
program. 

PERŞEMBE 7.9.939 

12.30 Proıram, 12.35 Türk müziii: O
kuyan: Necmi Rız.a Ahıskan, Çalanlar: 
Cevdet Kozan, Ruşen Kam, 1 - f shak -
Bayati peşrevi, 2 - Ali Efendi: Bayati 

Vinkler: Donna Şiklta (İspanyol uvertürQ). 
4 - Rubinstein: Kostümlil Balo süitinden: 
Toreador ve EncWilüs, 5 - Fritz Köpp: 
Yaz akşamı süiti, 6 - Jac Grit: Mayıs lh
tişamı (vals), 7 - Jac Grlt: Marş, 23.00 
Son ajans haberleri, z.lraat, esham ve tah· 
vilAt, kambiyo - nukut borsası (fiat), 23 .20 
Müzik (Cazband - Pi.), 23.55 - 24.00 ~a
rınki program. 

CUMA 8.9.939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği (Pl.), 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Müzik (ka
rışık program - modem müzik, Pi.). 

19.00 Program, 19.05 Müz.ik (Kabare 
müziği v.s., Pl.), 19.30 Türk müziği (Fnsıl 
heyeti), 20.15 Konuşma (Spor servisi), 
20.30 Memleket saat ayan, ajans ve me· 
teoroloji haberleri, 20.50 Türk müzitl: 
(Yeni şarkılar) Okuyan: Safiye Tokay, 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
sal Gür, Hamdi Tokay: 1 - Peşrev, 2 -
Salahattln Pınar: Hicaz şarkı (Hasta kal· 
blm), 3 - Kemani Haydar: Hicaz şarkı 
(Hicran), 4 - Kanun taksimi: Hasan Gllr, 
5 - S. Pınar: Hicaz şarkı (Anladım sev
miyeceksin ), 8 - S. Pınar: Karclğar şar
kı (Sana gönül verdim), (21.15 - 21.30: 
Mahmut Karındaı ve Sadi Yaver Ataman 
tarafından halk havalan). 21.30 Konuşma 
(Arıcılık ve balcılık). 21.45 Netell plAk· 
lar (R.), 21.50 Milzik (Opera aryalan), 
22.00 Müzik (Radyo orkestrası) 1 - Bach: 
Süit (ci minör), 2 - Berlloz: Periler dan• 
ıı, 3 - Llızt: "Leı Preludeı,, ııenfonllt 

parça, 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham ve tahvillt, kambiyo • nukut bor
sası (fiat), 23.20 Mllzik (Cazband - Pl.), 
23.55 - 24.00 Yarınki proıram. 

CUMARTESi 9.9.939 

pliklar), 19.30 Türk mllzill: Fasıl heyeti, ıarkı (Daim sent ben ararım), 3 - Şevki 
Bey: Uuak prkı (E.ııirlzülfilnüm ey yilzü 

20.15 KoKnuşma, 20.30 Memleket saat a- mahım), 4 _Ali Efendi: Unak prkı (Şen 

13.30 Program, 13.35 Türk milzllf: ews
ki ve yenl prkılar) Okuyan: Müzeyyen 
Senar, Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet Çatla: 1 - Hilzzam ı>eıı· 
revi, 2 - Arif Bey: Hüzzam şarkı (Talit 
e7ler ml di7e meh suyt KAtanede), 3 -
Mustafa Nafiz: Hüzzam şarkı (Gönlilm ni
ce bir senden uzak günleri saysın), 4 -
Sadettin Kaynak: Hüzzam şarkı (Leylfı'c

ların hayali), 5 - Şükrü: Hüzzam şarkı 
(Ay öperken), 8 - Şükrü: Hüzzam şarkı 
(Adanın ,.eıU çamları), 14.00 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haberler!. 
14.10 Müzik (Müzikli gezinti), 14.30 Mü· 
zik (Dana milziji), 15.00 • 15.30 Müzik 
(Şen Oda Müzili - İbrahim özıür ve A· 
teşb&ekleri). 

yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.50 ey servirevan ruhsarı .Ulkt\n), 5 - SalA
Tilrk milzlii: Okuyanlar: Mefharet Sal- hattın Pınar: BayaU ıarkı (Delisin deli 
nak, NecmJ Rıza Ahıskan, Çalanlar: Ve· gönlüm), 6 - Halk türkilsil (Yatmur ya· 
cihe Daryal, Reşat Erer, Cevdet Koban: tar ordan burdan), 13.00 Memleket saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15 18.30 Program, 18.35 Müzik (Küçük or· 
1 - Taburt Cemil: HüseynJ 18l'kı (Gör-

- 14.00 Müzik (Karışık program). kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Brahms: 
mek Jster gözlerim), 2 - Asım Bey: Hicaz 19.00 Program, 19.05 Müzik (Oda mil- Macar dansı No. 1-2, 2 - Spero Kocb· 

şarkı (Her zahmı cltersuza devaklr ara· ziğl • Pl.), 19.30 Türk milzill (Fasıl he- mann: Ebedi arkadaş. 3 - Franz Könlı
nılmaz), 3 - Hicaz türkü (Yürü dilber 

yürü), 4 - Halk türküsü (İnce çayır bi

çlllr mi?), 5 - Tanburt Cemil: Kürdlli

hlcazkir peşrevi, 6 - Tanburt Cemil: 

KürdllihlcazkAr şarkı: (Defi nAleş eyle
rim), 7 - Lemi: KürdllihlcazkAr şarkı 
(Bir kendi gibi zalimi sevmiş), 8 - Lemi: 
KürdillhicazkAr şarkı (Sfzın gibi sinem 
dahi), 9 - Suphi Ziya: KürdllihicazkAr 
şarkı (Bahçuıizde bir ıül olsam), 10 -
Vasil: KürdilihicazkAr saz semaisi. 21.30 
Konuşma (Doktorun saati), 21.45 Neşeli 

plAklar - R., 21.50 Müzik konuşması (Ce· 
vat Memduh), 22.05 Müzik (Küçük Or· 
kestra - Şet: Necip Aşkın:) 1 - Alois Pa
chernegg: Viyananın caz.lbesl, 2 - Heı·

mann Dostal: Marş, 3 - Salnt - Saens: 
Kahramanlar marşı, 4 - Beethoven: Bir 
dosta, 5 - Hana Schneider: Tlrol dalla
rının halk ıarkı ve danslarından potpuri, 
8 - Mennfred: Bir karnaval hillyası - İn
termezzo, 7 - Drlgo: Esmeralda baletin
den alır vals, No. 3, 23.00 Son ajans ha· 
berleri, ziraat, esham ve tahvllAt, kambl· 
yo-nukut borsası (fiat), 23.20 Milzik (Caz
band - Pl.), 23.55 - 24.00 Yarınki proı-
ram. 

SALI 5.9.939 

yeti), 20.15 Konuşma (Ziraat 1Jat1), 20.30 schoUer: Tirol Entermezzo, 4 - Frederick 

Memleket ııaat ayan, ajans ve meteorolo- Hippmann: Se)oahat şarkılan (Fantezi), 
ji haberleri, 20.50 Türk milzlll: Okuyan: 19.10 Türk müz.iii (Fasıl heyeti), 20.00 

Radife NeydJk, Çalanlar: Ruşen Kam, Memleket saat ayan, 20.00 Temsil, 20.40 

Cevdet Kozan, Zilhtü Bardakotlu, 1 - Ajans ve meteorolopi haberleri, 21.00 TQrk 

VasilAki: Kürdilihicazklr pewrevl, 2 - Sa- milzili (saz eserleri), Çalanlar: Fahire 

IAhattin Pınar: KürdilihicazkAr şarkı (Al· Fersan, R~t Erer, Refik Fersan: 1 - Re

kınJa yanan ıönlüme busenle ılfa sun), fik Fersan: Şetaraban peşrevi, 2 - Acema-
3 - Piyanist Yorgi: Kürdillhicazklr ııar· ıiran saz semaisi, 3 - Tanbur taksimi: 
kı CN~şe ile ıeçen), 4 - Cevdet Kozan: Refik Fersan, 4 - SultaniyegAh - sirto, 
Ud taksimi, 5 - Udi İbrahim: Kürdilihl· (21.15 • 21.40) muhtelif ıarkılar: 
cazkAr şarkı (San bir gün gibi), 8 - Şük- Okuyan: Mefharet Salnak: 1 - Ru,en 
rü Şenozan: Buselik p.rkı (Gönül harareti Kam: HicazkAr prkı (Bir nevcivandır, a-
sönmez). ıubu candır), 2 - Leyll hanım: Hicazklr 

il - Okuyan: Sadi Hoeaea: şarkı (Aldın dil nasadımı), 4 - Kanuni 
1 - Bol ahenk Nuri Bey: :Rast şarkı Raif Bey: Eviç şarkı (Sebep sevdayı aı· 

(Mailem bir naılı yare), 2 - Refik Fer- kın ahu zare), 5 - Sadullah Ala: Şevkef
san: Rast şarkı (Af eyleme suçum), 3 - za şarkı (Açıldı nevbahar bir goncal ,W), 
Şelnsettin Ziya: Mahur şarkı (Şu güzele 8 - Raif Bey: Acemaliran saz semaisi, 
bir bakın), 4 - lıak Varan: Mahur şarkı 21.40 Konuıma (Dıo politika hAdiJıelerl), 
<Su gümüı ırmalın), 5 - Nlkolakl: Ma· 21.55 Neteli plAklar • R., 22.00 Haftalık 
hur saz semaisi, 21.30 Konusma, 21.45 Ne- po1ta kutusu (Ecnebi dillerde), 22.30 MU· 
şeli plAklar (R.), 21.50 Müzik (Bir operet z.ik (Operet ııeleksiyonlan), 23.00 Son a· 
seleksiyonu), 22.00 Milzik (Kilç(lk orkes- Jans haberleri, ziraat, esham ve tahvilAt, 
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Valther kambiyo • nukut borsası (fiat), 23.20: Mil
Schrader: Akıam üzeri (Hazin parça), zik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24.00 Yarınki 
2 - Levine: Hümorsek, 3 - Gerhaı·d program. 

ıuoPr~~.unTOrkmilzi~ro-1•••••••••••••••••••••••••~ 
kuyan: Müzeyyen Senar, Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey
hun): 1 - Zeki Arif: Maye şarkı (Açıldı 
bahçede güller), 2 - Faize: Nikriz şarkı 
(Gönül ne için ateşlere yansın), 3 - Halk 
türküsü (Elveda dost deli gönül), 4 -
Halk türküsü (Şahane gözler), 5 - Halk 
türküsü (A Fadimem haydi senle kaça
lım), 6 - Halk türküsü (Kır otlanın da· 
van), 13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 MU· 
zik (karışık program). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Hafif mü· 
zik • Pl.), 19.30 Türk mllziil (Halk tür· 
killeri, saz eserleri), 20.15 Konuşma, 20.30 
Memleket saat ayan, ajanı ve meteorolo
ji haberleri, 20.M Türk milzill: Ankara 
Radyosu küme ses ve saz heyeti, 21.30 Ko
nuşma, 21.45 Neşeli plAklar - R. 21.50 
Milzlk (Bir solist), 22.00 Müzik (Radyo 
orkestrası) Konser takdimi: Halil Bedi 
Yönetken, 1 - Mozart: Filaronun dütü
nü operasının uvertürü, 2 - Boieldieu: Le 
Calife de Bagdad operasının uvertürll, 3 -
Borodine: 3. cü Senfoni, 4 - Kodaly: Ma· 
rO§ek dansları, 23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, eııh~ ve tahvillt, kambiyo-nukut 
borsan (fiat), 23.20 Müzik (Cazband • .Pl), 
D.U • 24.00 Yarınki prosram. 

İç ve dış BASUR MEMELERiNDE, Buur memelerinin 

her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiı fistüllerde, kana 

van basur memelerinin tedavisinde 

Şifayı Temin Eder. 
Sıhhat Veklletinln ZZ/t/936 tarih ve 5/3Z namarab ruhıahn1 'habdir 
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P ıris ıç·miz 
• • • • 1 uma namesu ı 

Merasimle erdi 
Faris, 30 (A.A.) - Türkiyenin ye· 

ni büyük elçisi" Behiç Erkin Fransız 
Reisicümhuruna merasimle itimat
namesini vermiştir. 

Türkiye büyuk elçisi söylediği nu
tukta demiştir ki: 

Buradaki vazifemin başlangıcı 

Fransız - Türk münasebetlerinde ye
ni bir devreye tesadtif ediyor. men
sup olmakla iftihar ettiğimiz şanlı 

milletlerimiz, karşılıklı münasebet· 
!erinin bidayetindenberi birbirlerini 
tanımağa ve takdir etmeğe zaman 
bulmuştur. Gayretlerim Türk-Fran· 
.sız dostluğunun tarsinini ve jki 
memleket arasındaki dostluk bağları
nın bütün sahalarda sıkılaştırılması
nı istihdaf eyliyecektir. 

Verdiği cevapta Reisicümhur Leb· 
run, bilhassa demiştir ki: 

Medeniyetin ve beşeriyetin terak
kisinin korunmasını istiyen ve mil
letlerin istiklali prensibine bağlı bu
lunan Fransa ve Türkiyenin snlhü 
münhasıran adalet ve hürriyete müs
tenit bir mefhumla anladıklarını ve 
bunun idamesini temin için de şeref
lerinin emrettiği her şeyi yapmağa 
haDr bulunduklarını hatırlattınız. İs
te bu kaygıdır ki, iki milletimizi s:;~ 
aylar içinde birbirine yaklaştırdı ve 
onları fikir ve ekonomi sahaların
da aralarında mevcut an'anevi bağ
lara Fransız - Türk tarihinde yeni 
bir fasıl açacak kuvvette başka rabı-

1 

talann da ilavesi lazım geldiğini tes
lime sevketti. 

I Kesikbaş 
!Hikayesi 

(Başı 3 üncüde) 
1 delikte~ odaya giriyor ''e bunu gö • 
1 ren yolcular da korkudan ya akılla. 
nm kaybediyor, ya bayılıyorlarınış. 

!Herif de rahatça yolcuyu soyduktan 
ı sonra çekilip gidiyormuş. Miralayın 
attığı tabancalar tesadüf esedi olarak 

1 kendisine isabet etmeyince cesareti 
artmış, fakat kılıçla ynrnlanıncn tes
lim olmnğa mecbur kalmış. 

Bu suretle de otelin 13 numaralı 
-odasJndaki kesik baş masalı ortadan 

j kalkmış. 

1 
Bir kaç zamandır A vrupadn do • 

laşan kcsikbaş tehdidini önlemek i • 
ı çin yapılacak iş miralayı tak?it et. 
1 mckt.en ibarettir sanırım. 

1 Romanya Hükumeti de 

... Tahkimata Başladı 
(Ba ı 1 incide) 

lavya arasında üç taraflı bir ademi 
tecavüz misakı akdinin mutosavvcr 
olduğu tebarüz ettirilmektedi:-. 

Almanya ve Slovakyaya yapılmak. 
ta olan nakliyatın tahdidi sebebile 
Macaristan ile Almanya arasındaki 

şimendifer münakalatı kesilmiştir. 

Svetkoviçin beyanatı 
Belgrad, 30 (Hususi) - Hırvat 

çütçi partisi, son Hırvat - Sırp an
laşmasını tasvip etmiş ve bütün Hır
vatları Kral ve Yugoslavya için tam 
sadakatle çalışmağa davet etmiştir 

Başvekil bugünkü beyanatında, 
Yugoslavyaya hürriyet vermek için 
çalıştığını, iktısadi ve kültürel inki
§afı için Yugoslavyanın sulh istedi
ğini söylemiştir. 

Belgrat, 30 (A.A.) - Havas mu
habiri bildiriyor: 

Yugoslavyanın bir harp takdirinde 
alacağı bitaraflığın mihver devletle. 
rine doğru mütemayil bir bitaraflık 
olacağı hakkında D. N. B. Ajansının 
neşrettiği bir telgraf hakkında f kir
leri sorulan saliıhiyettar Yugoslav 
mahfilleri, bu gibi haberlerin ancak 
salahiyet ve otoritesi olmıyan kim
selerden gelebileceği ve nihayet bun 
lann şahsi diışüncelerden başka bir 
şey ifade edemiyeceği cevabını ver
miştir. 

* Sofya, 30 (Hususi) - Yarı :resmi 
gazeteler bugünkü neşriyatlarında 
Bulgaristan tnrafından takip olunan 
harici siyasetin bitaraflığa ve sulbü 
korumağa istinat ettiğini yazmakta
dırlar. 

Yugoslav· Büyük Elçimiz 
Belgratta 

Belgrad, 30 (A. A.) - Türkiyenin 
Yugoslavya nezdindeki ilk büyük el
çisi Tevfik Kamil Belgrada gelıniş

ür. 

TAN 

lngiltere, Son Teklife de Cevap Verdi 

Almanya Hadiseler Dolayısile 
Rusya ile istişare Halinde 

(Başı 1 incide) 
Hava Nezaretlerini gayri resmi su
rette ziyaret etmiştir .. 

Gazetelere Göre 

Londra gazeteleri, İngiliz - Alman 
münasebetlerinden bahsetmektedir
ler. Taymis, diyor ki: 

"Bu münasebetlerin akibeti Alman 
yanın yalnız bize karşı degil diğer 

bütün milletlere karşı da kuvvet ve 
tehdit usullerinden tamamile vazgeç
mesine bağlıdır. Bu vazgeçme keyfi_ 
yj'.!ti mevzuubahs olan meselelerin hal 
li için konulacak umumi kanunun bir 
faslını teşkil etmesi lazımdır. A vru
payı muhtelü kompartımanlara tak
sim ederek bunların bir kısmına kar
şı hasım tarafın işine gelen şekılde 
u~aşma metodlan kullanmak, diğer 
bır kısmına karşı da kuvvet istimal 
etmeğc imkan yoktur.· Binaenaleyh 
Almanyanın Polonyaya karşı kulla
nacağı metod, bu memleketin dünya 
memleketlerile münasebetlerine iti
mnd veren beynelmilel istilafları 

mümkün kılacak bir cereyan verip 
vermediğini gösterecek olan bir me
henk taşı mesabesinde olacaktır.,, 

Daily Tclegraph . yazıyor: 
"Hali hazırdaki müşkülfıtın devam

lı bir şekilde halli hiçbir y~rde İngil
teredeki kadar heyecanla seHi.mlanm'ı 
yacaktır. Fakat Hitler Polonyaya ar
zusunu kabul ettirecek vaziyette bu
lunduğu müddetçe böyle sureti tesmi 
yeye yanaşmak imkanı yoktur. Füh
rer eğ~r Almanyayı büyütmek şar
tiy;le sulh istiyorsa bu vaziyeti arala
rında müsavat olan ve iki taraftan 
birine meyil etmiyen milletlerden 
mürekkep bir konferansa bildirmesi 
lazımdır. Führer için yapılacak şey 

Polonya ile arasındaki ihtilafı uzlaŞ
ma metocllarına tevdi etmekten iba-, 
rettir. Hnrp heyülô.sı ancak o zaman 
ortadan kaybolur.,, 

Londra, 30 (A. A.) - Hususi su. 
rette kiralanan bir Alman tayyaresi 
bu sabah Berlinden Heston hava mey 
danına gelmiştir. Tayyaredeki yolcu
larln hüviyeti henüz tesbit edileme
miştir. 

Alman tayyaresi Heston tayyare 
alanından saat 19 da hareket etmiş. 
tir. Tayyare meydanı mnkamları, bu 
tayyare ile Berline dönen yolcular 
hakkında hiçbir malUmat vermemiş. 
tir. 

Londra 30, (A. A.) - Reuter a· 
jansının bu sabah bildirdiğine göre 
Slovakyada Alman kıtalarına muka. 
vemet edenler veya bu kıtalara kar
şı bir cürüm işliyenler Alman aske. 
ri mahkemelerine sevkedilecekler ve 
Alman askeri kanunlarına göre ceza 
göreceklerdir. 

"Times,, ve "Daily Tclegraph,, 
gazeteleri yüksek salahiyetli bir 
menbadan aldıklarını tebarüz ettir
dikleri bir haberde harp zuhurunda 
İngiltere hükumetinin Hollandanın 
bitaraflığına riayet etmeğe karar ver 
diğini bildirmektedirler. 

Berlinde lsti~areler 

Berlin, 30 (Hususi) - Berlin siya
si mahafili, büyük bir fnaliyet gös.. 
termekte ve mühim istişareler yap
maktadır. 

Haber verildiğine göre, Lehistanın 
vaziyeti ve aldığı son tedbirler hak
kında Berlin ile Moskova arasında 
istişareler cereyan etmekte ve Ber
lin vaziyetin her inkişafı hakkında 
Moskovaya malumat vermektedir. 

Alman ajansının bildirdiğine gö
re, Führer, bugün, bir Rayh müdafaa 
hususi meclisi tesis eden şu kararna
meyi imzalamıştır: 

"Enternasyonal gerginliğin devamı 
müddetince, idare ve ekonominin 
muntazam bir tarzda tedviri için a
şağıdaki hususatı emrediyorum: 

Rayh müdafaa konseyi, Rayhın 

müdafaası nazırlar meclisini teşkil 
eden devamlı bir komiteye inkılfıp 

etmiştir. Rayh müdafaası nazırlar 
meclisi, aşağıdaki daimi azadan mü
rekkE!ptir: 

Reis: Goering, ikinci reis: Hess, 
Raylı idaresi umumi komiseri, Raylı 
ekonomisi umumi komiseri, Başvekfı 
let dairesi şefi, askeri kuvvetler şef
leri, reis, bu nazırlar meclisine başka 
aza nasbetmeğe ve müşavir aza al
mnğa salahiyettardır." 

İngiliz Başvekili Chamberlain'in 
dün Avam kamarasında yaptığı be-

FramaJa bir kııtm ihtiyatları ıiliih altına davet etlen 
ilanlar ıokaklara yapıştırılıyor .. 

Kıtasına sevkolunan bir 
lngUiz ihtiyatı 

yanalı mevzuu bahseden "Hcımbur
ger Fremdcnblatt,, gazetesi diyor ki: 

"İngiltere, Başvekilinin dilile, me
selelerin müzakere yolu ile halledi
leceği ümidini izhar ediyor. Alman
ya 1938 teşrinievvelinde!l 1939 mar
tına kadar müzakeıoelere fızami sa
bır ve hevesle iştirak et:nlştir. Po
lonya, Hitlerin 25 mart 1939 tekli
finh-.birdenbire reddetmclt suretiyle 
ayağına gelen talii tepti. Po!onya
nın bu hattı hareketine saik Ingilte. 
renin beklenmedik müzahereti oldu. 
Bu işin nasıl inkişaf ettiği malum
dur. 

Chamberlain, Polonya meselesinin 
müstacel mahiyetini kabul ediyor ve 
bunun daima sulh yolile halledile_ 
bileceğini söylüyor, bu fikri biz de 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Esasen son sulh. şansları Varşova 
hükiımeti tarafından Alman teklifle
rinin reddi suretiyle imha olunmuş
tu. Varşova hala uysalsızlıkia ısrar 

ediyor. Bu vaziyete tahammül edL 
lemez. Hususile ki, yeni bir Avrupa 
nizamına giden yolu kapamaktadır. 
Almanyanın istikbalde kurmak iste
diği hakiki sulhe bir mania teskil et-
mektedir.• • 

Polonyamn hnttı hareketi, Cham
berlain'in de dediği gibi, Alman ve 
İngiliz hükumetlerini ayni derece
de meşgul eden büyük hedeflere 
karşı da engel olmaktadır. lşte bu 
noktai nauırdandır ki, Ingiltercnin 
Büyük Harpten evvelki çember si
yasetine avdet etmiş olmasına müte
e sirdir. Polonyanın her gün daha 
fazla taşkınlıklarla Almanyaya kar
şı okuduğu meydan bütün Avrupa
nın çekmesi lazım gelen bir yüktür. 
Bu bakımdan İngiliz Başvekilinin 
nutku gerginliğin hafülemesi husu
sunda müsbet hiç bir şey ihtiva et
miyor. Buhran devam ediyor.,, 

Fransadaki Vaziyet 

Faris, 30 (Hususi) - Fransa hü -

kumeti askeri tedbirleri tamamla • 
makla meşguldür. Askeri makamlar 
bütün radyo neşriyatına vazıyet et
miş ve bütün istasyonlar askeri ma. 
kamat tarafından verilen bült"'"'leri 
okumuştur. 

M. Bonnet Moskova Fransız scfi. 
rini kabul etmiş ve kendisiyle uzun 
uzadıya konuşmuştur. 

Gazeteler, İngiltere ile Almanya 
arasındaki muhnberelerden bahset _ 
mekte ve neticeyi beklemek lazım 
geldiğini söylemektedir. 

Fransız ordusunda gönüllü sıfatile 
hizmet etmiş olan Arogonne Garibnl
dienleri neşrettikleri beyannamede 
şöyle demektedirler: 

"Vahim bir şekil alan beynelmilel 
vaziyet karşısında Garıbadienler a
sırlık düşmanları ile uçüncii defa o
larak çarpışmağa hazırdırlar. Umu
mi seferberlik halinde Garibaldienler 
ceketlerinin altında kırmızı gömlek
lerini giyenler ve bu suretle Frnnsız 
halkına ayni düşüncelerle hareket et
tiklerini ve hUrriyetc bağlı bulun
duklarını göstermektedirler. 

"Populairc,, gazetesi komünist Ô.

yandan Marcel Cachin'.in bir mektu
bunu neşretmektedir. Cnchin bu mek 

_ tubunda şöyle demektedir: 
1 

"Bu vahim anlarda komünist par-
tisi, Hitler Fransaya taarruz ettiği 
takdirde karşısında memleketin em
niyetini müdafaa etmek jçin başta 

komünistler olduğu h:ilde butı.in 
Fransız milletini müttehict olarak bu
lacağını beyan etmektedir.,, 

Bu satırlardan sonra I..con Blum 
şu tefsirlerde bulunmaktadır· 

"Bu resmi beyanat ile Alman '
Sovyet paktım telif etmek işi komü
nislere aiddir. Fakat bu beyana~ın 

Fransadan ziyade hariçte bilinmesi 
faydalıdır.,, 

Romaya Göre Sulh 

Roma, 30 (Hususi) - Popolo d'1-
talia gazetesi, bizıat Sinyor Musso
lini tarafından yazıldığı tahmin olu
nan bir makalede, Sinyor Mussoli
ni'ye sulhü kurtarmak için vukubu
lan müracaatlar tebarüz ettirildik
ten sonra istenen sulh[in mahiyeti , .. 
hakkında bir şey söylenmediği, boy-
lc bir sulhün ise, ancak harpten ka
çınmayı ifade edeceği ve si~ir. buh
ranlarını bir müddet için dındır:c;
ği anlatılıyor ve daha sonra şoy e 

deniyor: 
"A,·rupanın biitiin dereli Yc~say-

d '
Tersıt'' A,·rupayı nıuztarıp e. 

ır. .; ' .. k d" 
d .. ··ı- dı'stir Ve bu cıırli ış, en curu ~ .,. · ~ . 
cıkn;ılmadıkça A'•rupn ruhat~ c~mı
• kt' Onun için \'crsay, knuıılcn yecc ır. 

t d 0 
kalkmalıdır. O kalktıktan or a a 

1 
. . . 1 sonra, biitiin ihtilaf sehl'l> crını ıza e 

etmek kolaylaşır. Yoksa, sulh bu-
.. . ·ın kurtarıln<'ak olursa, ynrm gun ı~ .. 

ayni buhranlar tek.-rruı: l'd~r.,, 

R anın siyasi mahfillerınde ha. 
om h' 

sıl olan intihan göre, vaziyet va ım, 
fakat ümitsiz değildir. Londra ve 
Berlin kabineleri arasında temas. ke-

.1 d"kçe hiç bir şeyin tamamıyle 
sı mc ı , . . . 
mahvolamıyacağı kanaatı umumıdır. 

T b. tiyle vaziyet hakkında maltı_ a ıa ... 
1 

• 
tt r olnn Mussolını ı e mesaı arma a .. . . 

k d lan hariç olmak uzere, s1yası a aş . 
1 

• 
ahf·ııerde kimse Hıt erm cevubi 

m ı d b' 
t ., 1 nın metni hakkın a ır şey bilno a . ., 

kt-..lir Bununla beraber Hitle_ meme t:u • 
· köprüleri yıkmadığı ve Danzig 
rın .. t 
meselesinin silnhn muracaa tan gay. 

31 - 8 - 939 

Hududa 4 Yerden Tecavüz Edildi 

Polonya, Birkaç Sınıfı 
Silah Altına Alı yor 

(Başı 1 incide) fızları arasında yeni müsademeler 
vaziyetin amir olduğu tedafüi, nskc- vukua gelmektedir. 
ri tedbirlerle emniyetini takviye et- Slovakyanın Alman askerleri ta· 
mck mecburiyetinde bulunmaktadır. rafından iğgali, Polonya hükumeti 

Hiçbir de\'lcte karşı tccnvüzi hiç tarafından protesto edilmiştir. Po· 
bir niyeti olınıyan Polonya hükiıme. lonya hükumeti, bu hareketi tam 

1 
tinin siyaseti. deği~mi~ değildir. Bii. mfınasile kendini tehdit manasında 

, tün dcvlctl~rlc ihlits dairesinde teş • telakki etmektedir. 
ı riki mesai arzusu, rcisiciimhur !\tos- Diğer taraftan, Katoviç'de üç Al
ı <'icki'nin Roosc,·clte vermiş olduğu ı man tethişçi teşkilatı meydana çıka· 
' cevapta ifade edilmiştir. Bu arzu Po. rılmıştır. Katoviç'deki teşkilatın ba· 
lon~·a siyasetinin tcmayiillcrini hak- şında bulunan Leh tebaasndan Bi
kiylc tavsif etmektedir. schen tevkif edilmiştir. Diğer iki 

Vnrşovanın siyasi nıahafilindc bu teşkilattan biri Poznanda, diğeri 
tebliğde hnlıscdilen askeri tcdhitlc - Lotzda meydana çıkarılmıştır. Bun
rin C\'vclcc ittihaz cdilmi~ olan tcd- ların işgal ettikleri binalarda makl
hirler mahiyetinde olduğu beyan e - neli tüfekler, rövolverler ve ekrazit 
dilmcktcdir." bulunmuştur. 

Varşova hükumeti umumi sefer- Berlinden bildirildi~ine göre, Ma· 
berlik ilanı haberini şiddetle tekzip rienburg'dan saat 10.20 de kalkım 
etmektedir. Halbuki, Berlinde neşre- ve Polonya koridorundan geçerek 
dilen ynrı resmi bir tebliğde, Polon- Danzig ve Berline gidecek olan sürat 
yanın aldığı yeni tedbirler umumi katarının geçmesine bugün Polonya
bir seferberlik gibi gösterilmekte ve lılar mani olmuş ve ne lokomotif ve 
bu yüzden vaziyetin vahim bir hale ne de mürettebat vermemişlerdir. Po 
geldiği ve bunun da İngiltere tara- lonyalıların bu hareketi, şarki Prmı
fından Polonyaya verilen yardım te- ya ile Almanyanın diğer kısmı ara
minatının bir neticesi olduğu iddia sındakt mıntakalara imtiyaz veren 
edilmektedir. 1921 Paris muahedesinin hükümleri-

Tethişçiler Tutuldu ne avkınchr. 
Bin&enaleyh Polonya merktır mu-

Polonya hükumeti, Alınan ekalli
yetlerine karşı cebir ve tazyik tat
bik edildiğine dair verilen haberle
ri tekzip cderk Polonyada yaşıyan 
Alman ekalliyetinin Almanyadaki 
ekalliyetin vaziyetinden on defa iyi 
olduğunu izah etmektedir. 

Alman tayyarelerinin Polonya 
hududuna yeniden dört muhtelif ci
hetten tecavüz ettikleri haber veri -
liyor. Diğer taraftan Almanya Polon 
ya hududunun bir çok noktalarında 
Alman ve Polonyalı hudut muhıı -

ahedeyi ve bu muahede hükiimleri
nin tatbikına ait Alman - Polonya 
taahhütlerini ihl81 etm;ştir. 

Miralay Beck. Fransn ~efirine diin 
hükrımetin vPrdi{?i miihinı kararlar 
hakkında malumat vermiştir. 

* Litvanya hudurlıı boyund:ı J,e'ı kı . 

tatarının tahşit edilmesi dolayısile 

Litvanyanın Polonya aleyhtan bir 
tarzı bareket ittihaz ettf~ine d~ir o
lan haberleri Litvanya resmen tekzip 
etmektedir. 

Sandıkh Köylerini Gezen Sporcular 

Sandıklıdan yazılıyor: 

Halkcvl bisikletçilerinden altı kL 
şilik bir kafile, köylerde spora karşı 

heves uyandırmak üzere bir geziye 

çıkmışlardır. 

Bisikletli gençler, Ekinlıisar, Ba-

şağaç, Resil köylerine gitmişler, ge
ceyi Kalındras köyünde g~irmişler, 

' ertesi gün de Karasandıklı, Urkiit, 
Kovazı, Dodurga, Başkuyucak, Ülfe
ciler ve Koçhisar köylerine gitmiş
lerdir. Resimde bu sporcu gençler 
görülmektedirler. 

Arapkir Köylerinde T elkikat 

Arapkir köylerinde köylülerle hasbihal 

.Arapkir (TAN) - Ka k E- hir Üstünelin ve muallimlerin de mın K"k yma am 0 snlın riyasetinde Belediye bulunduğu bir heyet, Mutmur nahi-
~~l H~lkcvi başkanlariyle 'köycülük yesi köylerini gezmiş, köyllılerirı 

u aşkruu ortn okul miidürli Ta- dertleriyle meşgul olmuştur. 

ri bir Şekilde h ıı· - 1 ~ l ~ a ı ım cansız ıgı te 
zahür et"'"'ed - k 1 . b' -"' en muza ere erın ır 

~~ya iki gün daha devam edebilece
gı tahmin edilmektedir. 

n·v * itıb ıger taraftan cuma ~i.inünden-
aren, 1talyada hiç kimseye kah.. 

ve satılınıyacak, yalnız ordu efradı
na tah . sıs olunacaktır. 

bü3 
M eyJUI pazar gününden itibaren, 

k tun umumi mahaller saat 11 de 
apanmış olacaktır. 

Bu geceden itibaren de mağa7a
lar vitrinlerindeki liımbalar ve ha-

yali ilanlar söndürülecektir. Bu su
retle şehrin karartılması tedblrlerı 

bitmiş olmaktadır. 

* Atina, 30 (A.A.) - Reuter muha-
biri bildiriyor: 

Yunanistanda oturan kırk be§ ys
şından genç Alınanlar sili.ıh altına 

çağrıldıklarından, Almnnyaya dön
mektedir. 
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İstanbul Levazım . Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Balıkesir ve Kütahya garnizonlal'ı için ceman 55.000 kilo benzin, 900 
kilo gaz yağı, 2910 kilo muhtelif makine, motör yağları ve 550 kilo Üs
tUpü satın alınmak üzere kapalı 1arfla eksiltmeye konulmuştur. Alına

cak yağ, benzin ve sairenln muhammen bedelleri Balıkesir garnizonu için 
7235 lira ve Kütahya garnizonu icin 7953 lira 50 kuruş olup ceman 
15.188 lira 50 kuruştur. Huvakkat teminatları Balıkesir için 542 lira 63 
kuruş, Kütahya için 596 lir~ 52 kuruş olup ceman 1139 lira 15 kuruştur. 
İhalesi 5-9-939 salı günü saat 11 de Balıkesirde Kolordu satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartlar Ankara. İstanbul Levazım lı. 
mirlikleri ile Balıkesir Kor. satın a•ma komisyonlarında parasız görüle
bilir. Her iki garnizona aid işbu yağ ve benzinler için birden teklif ka
bul edildiği gibi Kütahya için ayrı ve Bahkesir için ayn yapılat'ak tek
lifler de kabul edilecektir. Taliple,.in belli belgeler v~ muvakkat temi
natlarile teklif mektuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveline 
kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. "251,. "6144., 

* * Çanakkale müstahkem mevki birlikleri kin aşa~ıda yazılı patatesler 
kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. Patateslerin ihaleleri 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çanakkalede müstahkem mevki sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale kanununun 2,3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat akçelerilc birlikte muavven gün 
ve saatte komisyona müracaatları. "268., "6319,, 

Muhammen 
Garnizonu Kilo bedeli Tutırrı tarihi Lira J<u. 

ku. s. lira İhale Saat İlk teminat Şekli 

--------
Çanakkale 118,000 
Ezine 69,000 
Gelibolu 19,000 

7 50 
8 
7 50 

8850 4-9-939 11 
5520 4-9-939 17 
1425 2-9-939 11 

* * 

663 76 
414 
106 88 

K. zarf 
K. zarf 
Açık 

eksiltme 
' 

Fethiye kıtaatınm ihtiyacı olan 129,000 kilo nn kapalı zarf uı;ulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm sutınalma komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma Komisyonla
rından görülür. Muhammen tutarı 19,350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. Eksiltme 4 - 9 - 939 pazartesi günü saat 16.30 da İspartada 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 4 - 9 - 939 saat 
15.30 kadar teklif mektuplarını İspartada tümen satınalma komisyonu 
başkanlığına vermelerL "275,, "6320., 

* * Mardindekt hudut taburu için 1 - 9 - 939 cuma günü saat 10 da Mar-
dinde askert satınalma komisyonu tarafından 240 ton ekmeklik un satın 
alınacaktır. Muvakkat teminat 1620 liradır. 2490 sayılı kanuna göre ta
liplerin belli gün ve saatten asgari bir saat evvel evrakı müsbite ve te
minat mektuplarını komisyona göndermiş bulıınmalan şarttır. Şartna. 
meleri görmek ve okumak üzere Mardin askeri ııatmalma komisyonu-
na müracaatları. "269,. "6321,, 

* * 270,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
37,800 lira ve ilk teminatı 2835 liradır. İhalesi 8-9-939 cuma günü saat 
10 de. Giresunda askeri satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat ve teklif mektupla
rını havi zarfını ihale gün ve saatinden bir snat evvel Giresunda askeri 
satınalma Komisyonuna verilmiş bulunacaktır. "272,. "6322,. 

* * Antalya kıtaatının ihtiyacı olan 422,250 kilo arpa ve yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm satı!nalma 
komisyonunda ve Ankara, İstanbul levazım amirlikleri satınalma komis. 
yonlannda görülür. Muhammen tutan 19.001 lira 25 kuruştur. İlk te
minatı 1425 lira 9 kuruştur. Eksiltme 8·9-939 cuma günü saat 15,30 da 
fspartada tüm satınalma komisyonunda yanılacaktır. İstekliler 8-9-939 
günü saat 14,30 kadar teklif mektuplarını lspartada tüm satınalma ko. 
misyonu başkanlığına vereceklerdir. "27411 "6324., 

Miktan 
kilo 

* .. 
Muhammen bedeli İlk teminat 

lira lira 
ihale rUn ve saati 

14,400 15,120 1134 2-9-939 cumartesi 11 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda yazılı sade ya

ğı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Mersinde askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden 
bir saat evveline kadar kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istek
liler askert satın alma komisyonunda mevcut olan §&rtnameleri her za-
man iÖı:ebilirler. "273., "6323,. 

• * * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 743 kuruş olan 20.000 çift çizme 
kapalı zarfla ekslltmeye konulmuştur. İhalesi 4 - 9 • 939 pazartesi günü 
saat iı dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Evsaf ve şartnamesi 743 kurut 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. Ek
ıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisY.onuna vermelerL 

"270 .. "6318 .. 

* * Beher çiftine tahmin edilen ffatı 470 kuruş o1an 200.000 çift kundura 
.1:apalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ?, - 9 • 939 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 47 Ura 
mukabilinde Ankarada M. M. v. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltmeye gl
recekle•in 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde gösterilen vesaik
le teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (271) (6317) 

* * Menffon garnizonu için 280.000 kilo yulaf kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 18.200 lira, ilk teminatı 1360 liradır. Eksilt
mesi 7-9-939 perşembe günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde yazılı belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatinden bir saat evveline kadar temtnat ve teklif mektuplarını 
Merzifonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (285) (6365) 

* * Merzifon garnizonu için 385.000 kilo arpa kapalı zarf usulile satın alı-
r.acaktır. Tahmin bedeli 16.362 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1227 Ura 
20 kuruştur. Eksiltmesi 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat 15 dedir. Ekıllt
rneve gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarını Merıifonda askeri satın alma k~ 
misyonuna vermelerL (284) {6366) 

* * ~nmsun garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyacı olan 100.000 kllo 

ıığır eti kapalı zarna eksiltmeye konmuştur. Tutan 19.000 lira ilk temi-
• natı 1425 IiPadır. İhalesi 2-9-939 cumartesi günü saat 10 da tilin bina. 
ınndaki komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve teminatlarile 
birlikte müracaatları ve zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Samsunda tüm satınalma komisyonuna vermeleri. (283) (6367) 

* * • Diynrıbakır ·merkez birlikleri fçin 260.000 kilo sığır veya keçi eti ka-
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5-9-939 salı günü saat 
9 da Diyarbakır levazım amirliği satnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Sığır etinin tahmin bedeli 52.000 lira ilk teminatı 3.900 lira keçi etinin 
tahmin bedeli 65.000 lira ilk teminatı 4875 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Taliplerin teminatlarile teklif mektuplarını ek
ııiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kanunun 32 nci mad-
desine uvızun olarak komisvona teslim etmeleri "282., ''6368,. 

* * 
o::ıo .uuu ktlo ıırpa kapalı zarfla eksiltmeye Konuımuştur. r.;ıcsııtmesi 

4-0-939 pazartesi günü saat 10 da Diyarbakırda levazım amirliği satın
a 1 ma komisyonunda yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 26.000 li
ra olup ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi her gOn komisyonda görü
lür. Taliplerin teklif mektuplarım kanunun 32 ci maddesine uygun ola
tölk eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar Divarbakırda 
komisyona vermeleri "281., "6369,, 

k * 
Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 1.150.000 kilo buğday kırdırılması 

işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5.9-939 sah günü 
saat 11 de Diyarbakırda levazıJtl Amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Muhammen tutan 20.700 lira ilk teminatı 1552 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. İsteklilerin teklif mektup
larını kanunun 32 ci maddesine uygun olarak eksiltme saatinden niha-
yet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (280) (6370) 

* * Beller metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuru§ olan 44.000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla mUnakasaya konulmuştur. lhalesi 11.9.939 
pazartesi günü saat 11 dedir Ilk teminatı 7960 liradır. Evsaf \'e şartna
mesi 675 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ~1a~1lı 
vesalklc teminat ve teklif mP.ktuıılarını ihale saatinden beh:!lmehol bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna verme. 
leri. (301) (6486) 

* * JJlyarıbakır Askeri Mevki hastanesile fırınlarının ihtiyacı için 
1,610,000 kilo kuru odun kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 
7-9-939 perşembe günü saat 11 de Diyarıbakırda Kor Levazım amirliği 
sRtınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,125 lira ilk 
teminatı 1509 lira 37 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görUlebilir. Taliplerin kanunun 
32 inci maddesine uygun olarak teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
nihayet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (304) (6524) 

* * Gedikli okur pavyonlarnıın elektrik tesisatına ceryan vermek üze. 
re iki dizel motörü monte edilmek suretile kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 19,300 lira, ilk teminatı 1447 lira 50 kuruŞ
tur. Eksiltmesi 8.9.939 Cuma günü saat 16 da Kayseri Askeri satınal. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satınalma ve Kayseride Askeri Satınalma komisyonlanndan 
50 kuru~ bedeli mukabilinde alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dılir ticaret odasından alacakları vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 
en geç ihale saatinden bir saat evveline Konyada komisyona vermeleri. 

(306) (6526) 

* * Çorluda bir adet 11 tipi garaj eksiltmesi 7-9-939 Perşembe günü aa. 
at l 6,30 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 4208 lira 58 
kuru~tur. Şartnamesinf görmek istiyenlerin her gün Çorluda Kor sa. 
tınalma Kona. müracaala 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. İstek. 
liler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satınalma ko
mi~yonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda bir adet 13 tipi garaj eksiltmesi 6.9.939 çarşamba günü sa
at 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 3783 lira 25 ku. 
ruştur. Şarn:ımeslni görmek ve almak istlyenler her gün Çorluda Kor 
Satıialma Ko. na müracaatla 2 lira 53 kuruş mukabilinde alabilirler. 
İstekliler kanunun 2, 3 maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve 
ssatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorlucta Kor ~ahnalma Ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları (307) (6527) 

* * Manisamn 90 bin kilo sığır etine teklif edilen fiyat pahalı görüldii-
RÜnden 8 • EyJıil - 939 Cuma "ünü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

Hepsinin tutan 20700 lira, ilk teminatı 1552 lira 50 kurust;ur. Şartnnmf!Si 
parasız olarak Ko. dan verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarlle 
beraber ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarile 
Manisa Tüm Satınalma Ko. na vermeleri. (308) (6529) 

* * 19,050 kilo muhtelif emait kapah zarflR eksiltmeye konulmu~tur. 

Tahmin bedeli 25.800 lira ilk teminatı 1935 Jiradır. İhalesi 5-10.939 per. 
şembe giinü saat 15 de Ankarada M. M. V. satmnlma komisyonunda va. 
pılacaktır. Şartnamesi 130 kuruşa Ankarada komisyondan alınır. İstekli. 
lerin ~anunun 2. 3 cü maddelerinde yazılı vcsalkle birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline ka. 
dar Ankarada komisyona vermeleri. (295) (6453) 

* * Sivaı: Garnizonu kin 360,000 kilo Yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştuJ'I. Muhammen bedeli 21,600 lira ve ilk teminatı 1620 lira. 
dır. İhalesi 11-9.939 Pazartesi günü saat 15 de Sivasta Tümen Satınal. 
ma komisyonunda şartnamesi her gün komisyonda görüebilir. İstekliler 
kanunun 2. 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat makbuzları 
nı havi olan zarfı ihale saatınden bir saat evvel Sivasta Tümen Satına!. 
ma komisyonuna vermeleri. (312) (6531) 

* * Gaziantep garnizonunun ihtiyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem'an 
845 ton arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 445 tonun muham
men bedeli 20.025 lira. Hk teminatı 1618 liradır._ 400 tonun muhammen 
bedeli ın,ooo lira ve ilk tt>minatı da 1350 liradır. Münakasa 16 - 9 - 039 
cumartesi günü saat lG da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülür. İstekliler münakasa saatinden bir saat evvel icabeden 
vesikalarile kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklan mektuplarını 

11 

Deniz levazım Satına ima Komisy9nu ~ lli.nl~-:.~ı . : 
' , . - ,, . 

• 

1 - Mevcut keşif ve ~artnamesi mucibince muhammin bedeli (2000) 
lira olan Deniz harp okulu ve Lisesi kaloriferlerinde icap eden tamirat 
ve tadilatın 2-9-39 cumartesi günü saat 10 da Kasımpaşada Deniz leva· 
zım satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (150) liradır. 
3 - Keşif ve şartnamesi her gün saati dahilinde mezkur komis

yonda görülebilir. 
4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bulunan evrakı 

müsbite ile birlikte belli gün ve saatte müracaat etmeleri (6305) , ................................. ~ 
MADEN KÖMÜRÜ İŞLERİ 

TORiK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
1 - Slrketimiz 1 F:yHU 1939 dan 1 Temmuz 1940 taPihine kadar is

tihsal edeceği Türk Antre.sitini satışa çıkaracaktır. 
2 - İktısat Vekaletinin tesbit ettiği evsaf dahilindeki satış fiatı 

Zonguldak vinç altında F. b. B. veya Zo~guldak istasyo~unda Devlet 
Demiryollan vagonları içindt" F. O. B. bır ton (15.-) lıradır. 

3 - Satışların tf'sllmntı istihsal nisbetinde ve on aya inkisam et
tirilerek yapılacaktır. 

4 - En az (50) ton olmak üzere mal satın almak isteyenlerin bu hu
susta Şirketin rartnamesine uygun bir şekilde Zonguldaktaki Mer
kezine 10.9.939 tarihine kadat müracaatlarının vasıl olması lazımdır. 
Bu tarihten sonra gelen talepler nazarı itibara alınmaz. 

5 - Bu husustaki şartname: Zonguldakta Şirket merkezinden, ts
tanbul'da Galata'da Perşembe pazarında İ~ hanındaki Ajanlığından, 
Ankarada Yenişehir Ölçerler sokak No. 5 deki Ankara Ajanlığınd:ın 
alınabilir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüiü İlanlan 

Kıymeti Pey parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

850 00 63 75 

Ayvansaray Atik Mustafa paşa mahallesi Hamam Sokağındn 12 No: 
lu evin tamamı satılm.ak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıka.. 
nlmı.ştır. 

İhalesi 7/ 9/ 939 Perşembe günü saat on beşte icra edileceğinden ta
liplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mnhlıllat kalemine mü-
racaatları. (6595) 

İnhisarlar Umum Müdürlüijü ilanları 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Kabataştaki inhi· 

sarlar binasında yapılacak tamirat işi kaplı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

lI - Keşif bedeli <20.027) lira muvakkat teminr.tı 1502 02 liradır. 

III - Eksiltme 11/ !X/ 939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le. 
vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacsktır. 

IV - Şartnameler her gün levazun şubes~ vc2'111esinden ve İzmir, 
Ankara başmüdüılüklerinden (100) kuru§ mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mek,tuplarıiıı }\aJ'lill! 
vesalkle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat ınektu. 
bunu ve şartnamenin (F) fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek kapalı 

zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6661) 

Gaziantepte Askeri Satıoalm:ı komisyonuna vermeleri. "337- "6770 .. 

* * ilk 
Mevkii Cinsi 

. 
Tahmin fiatıTutart tcminatr tha1e tarih, saati 
Kilo Ku. Lira Lira Ku. ~,.... 

İzmit Sığı re ti 104000 25 26000 1950 00 7/ 9/ 939 s. 15 
Hst. " 6000 25 1500 112 50 ti " 
Ada pazar 

,, 
90000 ?~ _., 22500 1687 sa .. " 

Bolu " 90000 15 22500 1687 50 " 
,, 

Tuzla ,, 
23000 25 5750 431 25 .. " 

Gebze ti 24000 25 6500 487 50 " " 
Merkez Sadeyağı 19500 96 18720 1405 00 12/ 9/ 939 H 
Ada pazar ti 15600 96 14975 1123 20 ti " 
Bolu .. 15600 96 14975 1123 20 " " 
Tuzla ti 6500 96 6240 468 00 

,. ,, 
Gebze ti 7800 96 7488 560 60 " " 

Yukanda miktarı yazılı Sığır eti ve Sadeyağı kapalı zarfla ayrı ay .. 
n alınacaktır. Eksiltmeleri İzmitte Tümen Satınalma Ko. da hizalarında 
yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul, An. 
kara, Eskio:;ehir Lv. amirlikleri ve İzmitte Tümen Satınalma Ko. da 
görüle-bilir. Her mevkiin ihtivact ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edi. 
lebllir. Ve tcmimıtları da ayn ayn alınabilir. İsteklilerin belU gün ve 
!laatinden evvf'l ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını İzmltte 
Tilmen Satmalma komisyonuna vermeleri (315) 6534) 

* * Çanakkale Müstahkem Mevki bölgesinde beş pavyon, üç tavla; üç 
hangar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme ve ihalesi 21/ Ey
liil/939 perşembe günü saat 11 de Çanakkalede Müstahkem Mevki sa
tınalmrı Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 187740 lira 11 kuruş
tur. İlk temir.atı 10638 liradır. İsteklilerin diplomalı 'nıifüendis veya 
mimar olmaları. olmadıkları takdirde ayni evsafı hai?. bir mütehassıs 

inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracakları noter
likten rnusaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve asgari bir 
partide 100 bin liralık inşaat işini muvaffakıyetle yapmış olduklarına 

dair resmi bir makamın tasdikini havi vesaik ibrazı ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerindeki yazılı vesaiki Ko. n n ibraz etmeleri la
zımdır. 

Bu işe ait keşif. proje fenni ve hususi şartname Çanakkalede 'Müs
tahkem Mevki satınalma Ko. na İstanbul, İzmir ve Ankara levazım 
amirliği sntınalma komisyonlarında görebilirler. İstekliler teklif mek. 
tup1arını ihııJe saatinden bir saat evveline kadar Çamıkkalede Müstah
kem Mevki satınalma komisyonuna makbuz mukabilinde vcrınt'!l cri. 

(338) (6771) 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 470 kuruş olan 100,000 çift kun. 
dura kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 18/ 9/ 939 Pazartesi 
günü Mat l~ dedir. İlk teminat 22,550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 23 
lira 50 kuru§a Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be. 
hemehal bir ıaat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (341) (6807) 
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Karııık ve nasll yaplldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarlle 
yavru.nuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. Sizde b&yle gOzel 

resimler çekeblllrsı-nız 

Alla hın yaratflğı gibi saf ve tabii hububatf an yapdmıs 

PiRiNÇ 
YULAF 

MERCiMEK 
BUGDAY 

iRMiK 
PATATES 

MISIR 
TORLO 

BEZELYA 
BADEM 

ÇAVDAR 

ÖZLÜ UNLARINI 

o UN 
A 

A 
N 
1 

Vitamin 
Kalori 

Kuvvet 

KLİdret 
Sıhhat 

Nes'e , 

Enerii 

Zeka 
Temin Eden 

Hatıralarınızı 

abedlle•tlrlnlz "KODAK" 

tx.t ım. 

''VOLLENDA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, ••k, saOlam 

Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN M9PERN MAKiNESi 

36 liradan baslar 

KODAK satıoılannan 

ararınız YI Ja fU adr ... 
müracaat ediniz 

KOOAK Şirketi- Be1oaıu, lstanbul 

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

!emelidir. Eski talebenin eylulün onundan sonra yapacaklan müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Bütünleme ve engel sınavları eylUlün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

.................... ~ ., .................. lfllil9 ............... . 
Beyoilunda BAKER malazaları 

En birinci İngiliz ve 1'"ransız 
kumaşlanndan mamul TRENC
KOTLAR, Gabardinler. Paltolar. 
Tüvetler, Spor ve fantezi kos
tümler, Pardesüler her yerden 
müsait şartlar ve ucuz fiyatlar. 
la satılmaktadır. Çeşıtler bozul
madan evvel ihtiyacınızı BAKER 
mağazalarından temin ediniz. 

,_ KELEPiR 
Satdık Arsalar 

Kalamı§ deniz kıyısında. müra
caat Kızıltoprak. Rüştiye sokak 

47 No. da Miço dalaletile. 
!__, ____________________ __ 

KIZILAY 
HAST ABAKICI 
HEM$1RELER 

Okulu Direktörlüğünden : 

1 KAYIP - Bakırköy birinci ilk o
kuldan 937-938 senesinde mezun ola. 

rak almış olduğum şahadetnamemi 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek malik vasıf olan bu özlü unu - kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

Yeni ders yıhna hazırlandmaktadır. Okul gecen 
ve parasızdır. Okul, genç bayanların Hastabakıcı 
ve Ziyaretçi hemıire yetiıtirmek, hastanelerde ve 
umumi sıhhati• alakadar olan müesseselerde çahı· 
malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yddır. Teo
rik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profesörler 
ve Mualllmler taraflndan verilir. isteklilerin fyl ah· 
htkh ve 11hhatli .,ve en az orta tahsili bltirmtı olma· 
lan ıarffır. Dlg~r ıartlarımııla fazla izahat liln 
yazı 11• veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 

• caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edllme~i. • eskisinin hükmü yoktur. Bakırköy 

~-----•D•ü•n•J•aillCl•a_m_••v•c•u•t•ç•o•c•u•k-g•ı•Ct•a•la•r•ı•n•ın-e•n-m-ük•e•m-m•e•l•id•i•r•. -----~ j hatboyu 92 No. ~r~~e::.u~uk:W-
~--llİll .............................. I ......... .. 

Devlet DeniZ)'olları l§lelmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

U.tnum müdürlüğümüz rnünhalatına doktor alınacağından talip 
olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri müdürlüğümüze müraca
atları lüzumu ilin olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaitler ıçin (sin tahdidini aşmamış bulunmak). 
4 - Mütekaitleriıı senedı resmileri, bonservisleri. "6744,, 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman Umuıu müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere 50 .ıdet dür

bünlü plançete sı:tm alınacaktır. 
Bu aleti vermek istiyenlerin son tadilatı gösteren katolo~lar ile 

cins nevi fiat ve teslim t>debilecekleri tarihi gösterir teklif mektuplarını 
20-9-939 Çarşamba gününe kadar Orman umum müdürlüğünde teş::?k.kül 
eden komisyona getirmelen veya taahhütlü olarak göndermeleri, 

27-9-939 giinü sıtat onda teklif eyledikleri Alitdan bir nümune ile 
alet hakkında he~ türlü izahat Verebilecek bir DÜJnune bulundurmAlan 

Jizımdır. - ••• w m.ı • :aı .. - (3948) (6509) 

ES - - - --- ---------

1 Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ı!anıarı 
1 Muhammen bedeli 33-t6 lira 50 kuruı olan kaynak iıleri için 2100 

adet muhtelif eb'atta lambalı forma kömürü, 2250. adet düz forma 
kömürü, 100 adet üstüvani kömiır ile 250 adet dairevi köır'ir 4/9/939 

pazartesi günü saat <15) On beşte Haydarpqada gar binası dahUinc:leki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile ııetın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 265 lira 99 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflıırmı ayni 
tün saat (14) On dörde kadar komisyon reisliğine .vermeleri JAzımclır. 

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

* * Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif ebatta 200 M. b0k01Gr 
bakır boru 500 metre galvanize gaz borusu 200 kg. adi kurfUD bora 
7 • 9 • 1939 perşembe günü saat (lO 30) on buçukta Haydarpapda gar 
binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın ~lmac=ır~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 113 lira 25 kuruıluk muvakkakt tde ka 
·· ·· aatine a ar o. ve kanunun tayin ttiği vesaikle birlikte eksiltme gunu s 

misyona müracaatlan lazımdır. · 
1 

it dır 
· Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıt• ma ,:S

74
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EK ZAM N 
' Ekıemanın 11.a d 

V•r• ve çıb•nıırdı kullın ı l uCI 1r. . 
ır. Her ec21nede kutuıu 50 l<uruetur. 

, 


