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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebeslnlD en kuvvetli yar. 
d.ımew. çocu~n en r.engin ldlfilphanestdlr. Cocu~u se
ven her babanın yavru.suna verebileceği en zO.zel hediye. 
dlr. Mtlessesemlz tarafından neşredilmiştir. Evinizde blr 
tane bulunduııınuz. 

lngiliz-F ransız Yüksek Harp 
eclisi Fransada Topla.ndı 

Polonyaya Azami Yardımda Bulunulması 
ve Yeni Tedbirler Alınması Kararlaştırıldı 
ingiliz As.kerleri ve 
Hava Filoları Fransız 
Toprağında Yer Aldı 
Alman Gençleri, Harp Milletin 
Arzusu Hılô.fına Yapıldı Digor 

Diin Frannz topraklarında bir içtima yapan Fransız - lngiliz yüksek harp meclisi azaları: 
Fransız Baıvekili Daladier, Fransız Başkumandanı Gamelin, /ngiliz Milli Müdafaa Na.zırı 

Chatlield, lngiliz Başvekili Chamberlain. 

Paris, 12 (A.A.) - 12/9 ak~am 
tebliği: 

Dün akşamki. tebliğde tasrih edl- ' 
len cephede ileri hareketi devam et-
mektedir. Düşmanın bilhassa topÇU 

1 

ıruvveUeri şiddetle mukablede bu- ı 
lunmaktadır. 

Bertin, 12 (A.A) - Ordu bqku-

am"ny azı ı den, lngilizl r j 
Hedeflerine Vasd Oluncaya Kaclar 
Mutlaka Harbedeceklerdir, Dedi 

Fransızlar, Alman Ar~zisinde işgal Ettikleri 

Yerlere Y erf eşiyorf ar, Alma,. Taarruzu Durdu 

a 
Karşı 

ar Po onyalılara 
Harp Etmiyorlar 

mandanlığı tebliğ ediyor: 1 
! Garp cephesinde, Sargemuend ile 
! Hernbach arasında devriye kolları 

1 

müsademeleri olmuştur. 
1 Alınan topraklarına karşı hiç bir ; 

hava taarruzu vuku bulmamı~tır. i 

Bir Slovak Alayı isyan Etti, 10 Bin 1 ŞARK CEPHESiNDE 

• ....--www -.. .......... ___ j 
Londra, 12 (Hususi) -İngiltere, Fransa yüksek harp mec'-

1isi bugün Fı:ansa topragmda toplanmış ve içtimada İngiltere 
Başvekili Chamberlain, İngiltere Milli Müdafaayı tanzim Na
zın Lort Chatfaild, F'ransa Başvekili Daladier, Fransa ordnları 
Başkumandanı general Gamelin iştirak etmişlerdir. 

Slovakyah Macaristana Ka~fl Varşova 
Bratislava, 12 ( A. A.) - Harp başladıktan sonra Alman-

Başvekilin 
Nutku 

Münasebetile 

larla Slovaklar arasında sık sık çıkan hadiseler gittikce art- Etrafındaki 
maktadır. Bu hadiseler AJmanyanın yaptığı istila ve ilhaklar-
dan harpte ısifade edeceğine zarar gördüğüne delil addedil-

İçtimaın hedefi doğrudan doğru. 
mektedir. Harekat ya fikir mübadelesinde bulunmak 

ve icabeden bütün askeri tedbirleri 

Yamn: Sabiha Zekeriya Sertel kararlaştırmak ve kahramanca mü
dafaalarda bulunan Lehistana aza • 

M eclisin iki aylık tatilinden son- mi yardımda bulunmaktır. Bütün bu 

BUGÜNKÜ V AZiYET 4 Eylulde cepheye gönderilen bir 
...... i Slovak alayı isyan etmiş, alayın zabi

! tan ve efradı Polonyalılara karşı 
harp etmekten imtina etmişlerdir. 

~arpta Harp 
<Cü<dl<dlüD<eş;üy©>r 

Londra, 12 (Hususi) - Po
lonyada şiddetli muharebeler 
devam etmektedir. V arsovalı1a
rın ve Leh askerlerinin tarihte 
misli görülmemiş müdafaaları 
sayesinde Almanlar henüz Var
şovayı alamadıkları gibi diğer 
ceohelerde de umdukları neti -
celere varamam1slardır. 

ra, Başvekil Dr. Refik Saydam meseleler üzerinde iki taraf arasında 
Mecliste verdiği nutukta harici vazi. tam bir fikir mutabakati olduğu gö. 
yetimizi izah etti. Cihan Harbinin rülmüştür. 
patladığı, bizim demokrasilerle an- ti' Mister Chamberlain yarın (bu • 
laşmalarımız mevcut olduğu bir de- gün) toplanacak olan parlamentoda 
virde) hükumetimizin alacağı vaziyet harp vaziyeti hakkında beyanatta 
şüphesiz herkesin merakla beklediği bulunacaktır. 

Garp Cephesi Şark Cephesinde 

b~~ ha_disedir .. Dr. R~~ik Saydam, .bü- lngiliıler Ce hede İNGİLTERE ve Fransa Başvekil· LEHİSTAN mukavemeti günden 
yük bır temkın ve sukunetle vazıye_ p lcriyle İngiliz müdafaa nazırı güne kuvvetlenmektedir. Bu • 

timizi şöyle izah ediyor: "Almanya Bugün resmen bildirildiğine göre ve Fransız orduları başkuman- nun en bellibaşlı sebebi 
ile aramızda doğrudan doğruya bir İngiliz askeri kuvvetleri ve hava fi- danının iştirakiyle yüksek bir Lehistan cephesinin kısalmış 
siyasi ihtilaf mevzuu yoktur. Polon- loları Fransaya varmıştır ve vaziyet' harp meclisi kurulmuş ve mü • olmasıdır. Almanlar Varşovayı 
ya ile dostuz. İngiltere ve Fransa ile almağa başlamıştır. him kararlar verilmiştir. Bu mee havadan bombardıman etmeğe 
muayyen esaslarda menfaat iştirak. Bunların faaliyetleri hakkmda ı Iisin toplanması İngiltere ile d~vam ediyorlar ve şehirde si • 
!erimiz vardır. Aramızdaki müzake. henüz malumat verilmemektedir. Fransa arasında teşriki mesai • vil müdafaa inkişaf ediyor. 
reler devam etmektedir. Biz bugün- Yalnız hava filolarının, seçilen İ nin tam bir ahenk dairesinde ALMAN tebliğleri büyük birtakım 
kü harbin haricindeyiz. Bu harbin yerleri işgal ettikleri, Fransız hava cereyan ettiğini gösteriyor. iddialarda bulunuyorsa da, Leh 
memleketi'lnize bulaşacak inkişaflar kuvvetleriyle teşriki mesai için ted- DİGER TARAFTAN İngiliz askeri tebliğleri bu iddiaların yerinde 1 
göstermemesini temenni ediyoruz. birler alındığı haber verilmektedir. kuvvetleri ile hava filolarının olmadığını ve Lehistan ordusu-
Memleketimizin bazı yerlerinde alı- İngiliz kuvvetleri Fransada en sa- Fransaya muvasalatı ve faali • nun kati bir mukavemette bu-
nan askeri tedbirler, ancak ihtiyat mimi tezahüratla karşılanmış ve bu yete geçmek üzere yer alması lunduğunu bildiriyor. 
tedbirleridir.,, kuvvetlerin muvasalati Fransızların İngiliz • Fransız teşriki mesai - ALMAN cephesi gerisinde bulunan 

zafer kazanmak için besledikleri i. sinin yeni ve çok miihim bir bir muhabire göre, Almanların 
B u kısa cümlelerin içinden bu. nancı takviye etmiştir. safhaya girdiğini isbat ediyor. şimdiye kadar verdikleri zayiat 

günkü vaziyetimizi vuzuhla Gazetele .. e Göre Bütün bu tedbirler, harbin önü. 12,000 ile 15.000 arasındadlr. 
. çıkarabiliriz. Almanya ile aramızda müzdeki günlerde az~mi ciddi- Harbin istikameti 
doğrudan doğruya siyasi bir ihtilaf Bütün Londra matbuatı bugiinkü yeti alacağına delalet ediyor. İKİ TARAFTA devam eden muha. 
mevzuu yoktur. Fakat ·Almanyamn nüshalarında İngiliz kuvvetlerinin Bütün Fransızlar İngiliz asker - rebenin verdiği intıba şark cephe! 
şarka doğru yayılmak siyasetini bil. Fransaya muvasalatinden bahsedi ~ )erini çok büyük tezahüratla sinin günden gime sertle miş bir 
diğimiz, bunu Alman liderleri mnh- yor ve bu suretle harbin yeni bir saf_ karşılamışlardır. mukavemete sahne olduğu, garp 
telif vesilelerle kitaplarında neşret . _haya gir'diğini tebarüz ettiriyorlar. FRANSIZ - Alman cephesinde he- cephesi de yeni büyük harbin 1 
tikleri propaganda risalelerinde açık D~ily Express diyor ki: nüz iki tarafın külli kuvvetlerl en esaslı merkezi olmak istida- i 
açık söyledikleri için inü{eyakkız: "Şimdi harp, bir İngiliz harbi halini al- faaliy~te geçmemiştir. Fakat dında bulunduğ'udur. Gün geç. I 
davranmağa mecburuz... mıştır .. Şimdi ön safa g!den bu askerler ı· mahalli hareketler devam edi • tikçe harbin sıklet merkezi bu- ı· 

. .. kimlerdır? Harp başladıgt zaman, onu na-
Avusturyanın ılhakı munaseb~ • 'sıl yaptıitıu ve zaferi elde edinceye ka- yor. rada toplanacaktır. 

(s S -------------------------···-·--······· .. •• onu a: &. Sil: t) • (Sonu Sa: 61 Sil: l) 

Bu alayın silahları alınmış ve Bra
tislava kışlasında hapsedilmiştir. 

Geçen pazar günü Slovakyanm hü 
kumet merkezine bağlı bulunan Ad
racis kasabasında ciddi karışıklıklar 
oimuş ve Slovaklar: 

"Almanlar ve onların Führerleri 
için harp etmekliğimize hiç bir sebep 
yoktur.,, diye bağırmışlardır. Nü.o:na
yişçiler Alman belediye dairesinin ö
nünden bağırarak geçmeğe devam et 
mişlerdir. Bu hadiseyi müteakıp bir 
baskın yapılmış ve Alman makamla
rı bir çok kişileri tevkif etmişlerdir. 

(Sonu Sa: 6. Sü: 6) 

EN SON 

Diğer taraftan İsviçredcn gelen 
haberlere göre, salahiyettar Berlin 
mahafili Varşova etrafındaki hare -
katın Alman ordusuna ciddi zayiat 
verdirmesinden endişe etmektedir. 

Çünkü Alınan orduları gerısinde 
çeteler ve münferit Polonva asker 

<Sonu Sa: 6, Sü: 5) 

DA K 1 K A . 
Londra, 12 (Hususi) - Almanya en güzide askerlerini Varşovayı 

düşürmek için kullandığı halde muvaffak olamamaktadır ve Leh 
cephesinin kısalmasından sonra Leh askerleri ha.kim bir vaziyet 
alınış ve Alınanyanın bütün teşebbüsleri boşa gitmiştir. 

* Londra. 12 (Hususi) - Sabık Kral Edward, Windsor Dükü ile 
~arısı (Sabık Madam Simpson) bugün, üç senelik ayrılıktan sonra 
Ingiltereye dönmüşlerdir. Sabık Kral, bütün varlığı ile milletin 
hizmetine hazır olduğunu bildirmistir. 

* Londra. 12 (Hususi) - İngiliz, Fransız Başvekilleri ile Gamelin 
ve Chatfield arasında bugün yapılan harp meclisi toplantısının 

vaziyetin icaplanna göre zaman zaman tekrar edileceği bildiril
mektedir. 

T~n, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber olmadı(:ı gün bu kısım boş kalacaktır. 
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PENCEREMDEN! 

Daha Uzunu da 
Var! 

Yazan: M. Turhan TAN 

A lmanya, günün üzücü ve hemen 
hemen yegane mevzuu oldu. 

Radyolar, gazeteler, kitaplar hep bu 
mevzu ile dolu. Edipler, şnirlcr, ta
rihçiler, diplomatlar, askerler yine 
bu mevzu ile meşgul. On be~, yirmi 
gün önce dünya hadiseleri tablosun
da yüksek bir yer alan Çin • Japon 
harbi başta olmak üzere, bütün işl('r 
sıfırdan aşağı seviyeye dü~müş gibi
dir ve dikkatler, tecessiisler, merak
lar, endişeler ancak Almanya ctra(m 
da kümeleniyor. 

TAN 

Bu arada Almanya hakkında ga. 
rip bilgiler de ortaya çıkıyor: Yer -
yüzünde peyda olan sakalların en u
zununun o ülkede bulunduğunu bil. 
di.rir bir haber gibi!. .. 

Harp ve darp gürültlilerl arasrn
da kimsenin bıyığa. sakala bir kıl ka
dar kıymet vermesine imkan yoksa 
da bu haber, bizim gazetelerin azal
mış n daralmış sütunlarında bile 
yer aldığı için mühimsememezlik e. 

-, ı················--··················,··-···-·································································· 
Yeni Ticaret ıl Çekler Gönüllü 

Mahkemesi Dün 
İşe Başladı 

demedim, tarihi olarak beşeriyet Ô- Yeni teşkil edilen dördüncü asli
lemine tanıtılmak istenilen şu Alman ye ticaret mahkemesi diğer yeni mah 
sakalının hikayesini dikkatle oku • kemeler gibi on beş günlük bir istih
dum. zar devresinden sonra işe başlaya

caktı. Mahkeme hazırlıklarım bitir. 

Yazılmak için 
Parise Gidiyorlar 

ı-Havaya Karşı 
Korunmak için 
Kurs Açıhyor 
Pasif korunma talimatnamesi 

mucibince resmi dairelerle iktısadi 

müesseseler tarafından yetiştirilecek 
ekipler için teşkil edilecek kurslar 

13. 9. 939 

Bir Deli 
•• • 
Uç Evı 
Yaktı 

Burdur (TAN) - Sakarya 
mahallesinde oturan Deli Emi. 
ne, kimsenin bulunmadığı sıra • 
da, komşusu kuyumcu Burha • 
nın evine girmiş, çıra ile tavanı 
tutuşturmuştur. Bu yfüden çı

kan yangında üç ev tamamen 
)"anmış, ate~ güçlükle söndürlil-

i~~tür. -- - -

Muğla Yolunda 
7 Kişi Yaralandı 

Yazıllşa göre bu sakal 1567 ytlın
da ölen Hans Stelninger adlı bir Al. 
mana ait olup Braunau şehri beledi. 
ye müzesinde saklı bulunuyormuş. 
Hans, ölüm döşeğinde iken sakalının 
kendisiyle beraber mezara gömiil • 
mesini vasiyet ettiği halde hükumet 
öyle bir hilkat acibesinin toprağa a· 
tılmasını hoş bulmıyarak sakalı be • 
lediye müzesine koydurmuş imiş. 

miş ve on beş günü beklemeden dün 

Yeni Postane binasının üst katında 

eski ikinci hukuk mahkemesi salo -

nunda işe başlamıştır. Mahkemenin 

ilk davası bir ihtiyati haciz davası i
di. 

Dün sabah saat 9.10 da gelen konvansiyonel treni ile şehrimize 
Çek gençlerinden mfü:ekkep 13 kişilik bir kafile gelmiştir. Kafileye 
sivil giyinmiş bir Çek zabiti riyaset etmektedir. 

Kafile reisi şunları anlatmıştır: 
- Son günlerde memleketlerini tcrkeden Çeklerin adedi 100 bini 

tecavüz etmiştir. Arkadaşlarım Üniversite talebeleridir. Kendilerini 
Fransaya götiirmemi ve Fransız ordusuna gönüllU yazdırmamı rica et
tiler, ben de kabul ettim. İtalyadan geçmek istemediğimiz için yolu. 
muzu biraz uzatıp evvela Suriycye, oradan da vapurla Fransaya git
meğe karar verdik. Bizden evvel gidenlerden birçokları Fransaya va
rıp gönüllii yazılmışlardır. İstiklalimize tekrar kavusabilmek icin eli-
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yakında açılacaktır. Bunun için it • 
faiye müdürlüğünde icabeden hazır. 
lıklara başlanmıştır. Ayrıca halk i
çin evvelce kazalarda açılan zehirli 
gazlardan korunma kursları da ay 
başından itibaren tekrar açılacaklar· 
dır. Bütün halkın devam edebilmesi 
için bu kurslarda akşam saat 19 dan 
sonra tedrisat yapılacaktır. Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar dün de 
bazı müesseseleri gezerek pasü ko • 

Aydın (TAN) - Muğla belediye
sine kayıtlı ve şoför Alinin idaresin
deki kamyonet, 14 yolcu ile buradan 
Muğlaya giderken devrilmiştir. Ka • 
za, Aydından üç kilometre uzakta 
olmuş ve fazla süratten ileri gelmiş
tir. Üç kadın ve dört erkek yolcu ya
ralanmıştır. Yaralılardan birinin ha. 
yatı tehlikededir. 

Şoför tutulmuştur. 

POLlSTE: 

Fenerbahçede Bir 
Ceset Bulundu ,. ~ 

1567 de Almanya, Osmanlı Türk
lerinin siyasi ve askeri tazyikı altın
da idi. İmparatorluk tacını · Habs
burglar taşıyor ve Viyana, bütiin Al. 
manyanın merkezi ve mihveri bulu. 
nuyordu. Viyananın Türkler tara
fından ikinci muhasarası Jıenüz ya· 
pılmamış olmakla beraber o meşhur 
payitahtın akıbeti • birinci muhasa
ra delaletiyle • pek te emin görün • 
müyordu. 

Tapo dairesinde yeni teşekkül e. 
den mahkemelerden hazırlıklarını 
bitirenler de on beş günlük istihzar 
devresini beklemeden hemen işe 
başlayacaklardır. 

mizden ~eldiği kadar çalışacağız. 

..-------··-------.. ··-----·--...................... -....... -··-··-.-...-······-- runma faaliyeti etrafında alınan ted
birleri gözden geçirmiştir. 

Dün öğleden ııonra Fenerbnhçe 
sahillerinde bi rceset bulunmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata başla • 
mıştır. Cesedin hüviyeti ve ölüm se
bebi geç vakte kadar tesbit edileme
mişfu. Tabibi adil Enver Karan ce
sedi muayene etmiştir. Vereceği ra • 
por vaziyeti aydınlatacaktır. 

MAHKEMELERDE: Italya ile Ahş 
Verişe Başladık 

MAARiFTE: 

Böyle bir vaziyette beşinci ve 
belki altıncı derecede bir şehrin, 
Braunan kasabasının müze kurmuş 
ve e~k.i eserleri orada saklamak yo. 
lunu tutmuş olması hayli söz götii • 
rür. British lfuseurn'ün ancak li53 
te kurulmuş olması dn Braunan mii
zesine verilen kıdemi uydurma gibi 

• gösterir. 

Fakat bu dikkate değer noktRlar 
fizerinde durulmasa dahi Hans Seti. 
ningcrin sakalı, biraz tarih bilenler 
için hiç te mühim bir §ey değildir. 

Çünkü başka memleketlerde yetlşr:n 
tarihi sakallar bir yana dursun, Al. 
manyada da Hansınkindcn daha u • 
zun bir sakal vardır. İnanmazsanız 
bu hakikati tarihten dinleyiniz: 

"İmparator İkinci Fredrik hak • 
kında bir kanaat vardır. Bir çok ki • 
şiler onun öldüğüne inanmazlardı 

ve kendisinin yüksek ltir dağ tizerin. 
de boş bir şatoya kapandığına iman 
beslerlerdi. Onların zu'münce Fred
rik o şatoda ve taş bir mnsa tistünde 
uyuyordu. Sakalı - masayı üç defa 
dolanacak kadar • uzayınca uyana -
caktı. O zaman tekrar Almanya im. 
paratorluğuna geçecek ''e Alman it
tihadını vücude getirecekti. 

Bu ittihat 1870 te vukun geldiği -
ne göre (1250) de ölmiiş olan F.rcdri
kin sakalı en az on altı metreyi bul
muş olacaktır. 

Hansmki bunun yanında heniiz 
uç vermiş taze bir sakal sayılmaz mı? 

1 L A N 
Babralide Türbedar sokağında o

curmakta iken halen nereye taşın -
dıklarını bilemediğim halam bayan 
Enver nezdinde kalan Dumlupınar 
lehiryatı okulundan aldığım şehadet. 
namemi aşağıdaki adresime gönder. 
melerini rica ederim. 

Beykoz kundura fabrikasında si
vil saya kısmında 3705 Sabahattin 

Sütçü Osmanın 
Gözünü Çıkarmışlar 

Muallimlerin Tayini için 

Dün Trenle 300 

Mukabilinde 

Sandık Yumurta 

Manifatura İthal 

lhrac; 

Edildi 

ve 
Edirnekapıda oturan Mehmet Ali 

ile karısı Fatma sütçü Osmanın bir 
gözünü kör ettikleri için Ağırceza 

Mahkemesine verilmişlerdi. Dün du. 
ruşmalarına devam edildi. Suçlu ka. 
rıkoca kendilerini müdafaa ettiler. Iç ve ihracat piyasalarında hnre- piyasalarda yiyecek maddelerinin 
Fatma dedi ki: ket başlamıştır. Son kararname ile normalleşmiye başladığı anlaşılmış-

- Ben yıkanacaktım. Odanın or- lisansa tabi tutulan bazı mallar için tır. 
tasına leğen koydum. Soyundum içi-! Ankaradan .müsaade alındığından 
ne girdim. Bu sırada sütçü Osman dün terenle Italyaya üç yüz sand1k 
kapıya geldi. 30 kuru~ borcumuz yumurta sevkedilmiştir. Yumurta fi. 
vardı. Biraz sonra gel şimdi dışan yatlan sandık başına 3 - 4 lira ka
çıkamam, dedim. O dinlemedi, kapı. dar ucuzlamıştır. İtalyadan dahi 

Satışlar ve talepler 

yı açtı içeriye girdi. Beni leğenin trenle şehrimize mani1atura e~yası 
içinde anadan doğma gördü. Ben ithal edilmiştir. Fransa ile kliring 
kendisine yaptığının ayıp olduğunu muamelesini arttırmak için mevcut 
anlatırken yatağın üstünden bir çar- kararnamenin ikinci maddesi muci
şaf aldım, örtündüm, bu sırada ko- hince ithalat yapılmasına müsaade 
cam yetişti. Kapının önünde kavgaya olunmuştur. Holanda için beş firma
tutuştular, zaten çırıl çıplak oldu- nın sattığı tütünlerin muamelesi ya
ğum için dışarı çıkmama imkan yok pılmıştlr. Bugün de Çekoslovakya 
tu. Tabii gözüne vurarak kör ede- için fındık yüklenecektir. İç fın<lık 
mezdim. fiyatları otuz kuruştur. Evvelce Al-
Fatmanın kocası ua hafif bir tokat man ve Çekoslovakyaya satılmışken 

vurduğunu söylüyordu. Muhakeme ihracı yasnk edilen mallar giimrük
şahitlerin çağrılması için talik e. !erden alınarak depolara çekilmiştir. 
dildi. Almanyadan getirilen ve 31 Ağ\ısto-

Mahallebic i Ali sa kadar gümrüklerde ve Merkez 
Mahkum Oldu Bankasında muamelesi bitirilen mal-

. ların çıkarılmasına başlanmıştır. Bu 
İki anah çocuk dün Icra Ceza Ha

kimliğinde yeni bir mahkumiyet ka
mallar arasında manifatura, cam ma. 
mulat ve oyuncak vardır. Takas mu-

rarına sebep oldu. Mahkeme kararL ameleleri devam etmekte ve takas 
le icra dairesi Ncrmıni asıl anası o. 
lan Fatma Zebraya teslim etmişti. 
Çocuğu sekiz sene bakan ve büyü
ten mahallebici Ali, kömürcü kıya-

aranmaktadır. 

ihracat ve ithalat 

Sovyet Rusyaya bazı kimya mad-
f etine girerek çocuğu Fatma Zehra.. . . • . . 

k t F t Z h b 
delerı ve ılaçlar sıpanş olunmuştur. 

dan açırmış ı. a ma c ra unun . + • 
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Bir Sürüye Kurt 
Hücum Etti 

zümlerin altı kuruşa satıldığı bildi· 
rilmektedir. Egenin Akala pamukla. 
rı 32 - 34 kuruştan satılmıştır. Pi
yasaya fazla mal getirilmektedir. Ka 
radeniz için vapur navlunları bir 
miktar düşmüştür. Koza ihracatı 
navlun, sigorta ücretlerinin artma. 
sından dolayı durmuştur. 

Dün tiftik satışlan yeniden başla • 
mış ve kilosu 99 - 100 kuru~tan Yoz 
gat ve Konya mallarından 87 balya 
satılmıştır. Alakadarlar tiftik fiyat
larının fazla düşmesine mani olmak 
için tedbir alınmasını ve ihracatın 
bir iki firmaya inhisar ettirilmeme
sini istemektedirler. Çorap fabrika
törleri Sanayi Birliğindt? toplanmış
lar ve 31 Ağustosta geınıiş ve bedel. 
leri henüz ödenmemiş çorap iplikle
rinin de ithaline müsaade edilmesi
ni hükumetten ricaya karar vcrmiŞ
lerdir. Deri fabrikatörleri toplana. 
rak dericiliğin gerilememesi için bazı 
taleplerde bulunmıya karar vermiş
lerdir. Yed.ikule Kös~le Fabrikaları 
da ağır derilerin mübayaasına niha
yet vermişlerdir. Bu müesseseler, bo. 
nolarının iskonto edilmemesinden 
dolayı kredi bulamadıklarını ileri 
sürerek işlerini tatile mecbur kal. 
dıklarını alakadarlara bildirmişler

dir. 

Akdenize vapur seferleri 
ba,lıyor 

son geıen emir üze:'ine A.ıtcıenıze 
vapurlar tahrik edilmiye başhnacak
tır. Bugün iJartın vapuru Ayvalığa, 
Pazar günü de Tayyar vapuru İm. 
roza hareket edecekleri gibi ayın 17 
sinde de Kadeş İzmire hareket ede. 
cektir. 

İtalyan vapurları limanımlf':a gel
miye başlamıştır. Bu vapurlardan 
Kopuarmo bugün gelecek, Vestada 
da ayın on beşinde burada olacaktır. 

Mersinde ihtikara karşı tedbir 

Talimatname YaDıldı 
Maarif Vekaleti, husµsi Türk, e

kalliyet ve ecnebi mekteplerine ta
yin edilecek Türk muallimler hak. 
kında yeni bir talimatname hazırlı

yarak Maarif Müdurlüğüne bildlr
m.iştir. Bu talimatnameye göre bu 
mekteplere tayin edıle<'ek muallim
ler Maarif Müdürlüğü tarafından va
lilik kanaliyle inha edilecektir. !n
halar, her ders yılı başında toplu bir 
cetvelle yapılacak ve bunda müraca
at tarihi göz önünde tutularak bir 
sıra takip edilecektir. Bir muallim.. 
lik açıldığı vakit eğer o mektepte a. 
çılan dersi üzerine ahbilecek muaJ~ 
lim yoksa ancak o vakit yeni mual
lim tayin edilecektir. İlk mektep. 
lcrdeki münhaller için ancak mualM 
lim mektebi mezunları, bulunmadığı 
takdirde lise mezunları inha edile
cektir. Derslerin muallimsiz kalma
ması için Maarif Müdürlüğü inha e
dilen .muallimi derhal vazifeye ba~-
latabilecektir. ) 

Matematik Dersleri 
Hakkında Bir Tamim 

Maarif Vekfileti umumi müfettiş
leri tarafından lise ve orta mektep
lerde yapılan teftişlere ait raporlar 
Vekalete verilmiştir. Raporlara göre 
bu mekteplerde matemntfü dersleri. 
nin bir çoğunda talebenin hususi a. 
lfı.ka ve çalışmaları görülen bir ka
çından maadasının muntazam vazife 
defterlerinin bulunmadığı, olanların 
da muallim tarafından tashih edil

ve111zae ın~ ~ar ışmu 
Evvelki gece saat 3 ıte Haydcırpa. 

şa açığında demirli bulunan Huda • 
verdi yelkenlisine Karlıtep0 mcıtörü 
kıç iskelesinden çarpmıştır. Yelken
li hasara uğramıştır. 

Cereyana Kapıldı 
Aydın (TAN) - Kurtuluş ma. 

hallesinde oturan 9 yaşında İbrahim, 
elektrik direğinin tepesindeki kuş 

yavrularını tutmak isterken cereya
na kapılmış, düşerek ölmüştür. 

BELEDiYEDE 

Sular idaresi Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Belediye Sular İdaresi müdürü 
Yusuf Ziya, idare muhasebecisi Na
ille beraber dün akşam Ankarayn 
gitmiitir. Yusuf Ziya, tasdik edilmek 
üzere idarenin yeni kadrosunu da 
beraber götürmüştür. Bundan başka 
İstanbul su şebekesi ve havuzlar 
hakkında Nafıa ve Dahiliye Vekalet
lerine izahat verecektir. 

Taksim Kıılas• 
Taksim kışlasının belediyeye dev. 

ri hakkındaki muamele ikmal edil • 
miş, kışlanın bedeli olan 50 bin lira 
belediye tarafından defterdarlığa ya
tırılmıştır. Kışlanın yıktınlması ya -
kında münakasaya konulacaktır. 

mediği ve sınıf t?htasınd;ı yapılan MUSEVi LiSESi _ 
temrinlerin bütün sım{ talebesi ta.. ..._ . -=-
rafından ayni alaka !le halli icap e- Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu 

derken yalnız tahtaya kalkan talebe- Tel: 41385. Derslere 25 Eylul 
yi meşgul ettiği görülmüştür. Veka- Pazartesi başlıyacaktır. İkmal 
let bu hususu göz önünde tutarak a- tmtihanlan: Orta ve Lise için 
lakadar muallimlere gönderdiği bir 1 ila 13 Eyllıl ve İlk için 13 
tamimle pedagojik ve metodik ba. Eylıilden itibaren yapılacaktır. 
kımdan mühim olan bu hataların, ö- Kayıt ve Tecdtdi kayıt mua. 
nümü~de~i d:rs senesinde tekerr~r Lmelesi, Cumartesi ve Pazardan 
etmesme ımkan bırakılmamasını bıl- maada hergün y3pı1ır 
dirmiştir. 1 Müdiiriyet •••••• 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
KAYIP : İstanbul Sanat Oh-ulundan 

937 - 938 ders yılında aldığım 1179 numa
ralı diplomamı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. - Emln inal 

Muş, (TAN) - Zornbad köyü ci
varın.da otlayan o köyün koyun sü • 
rüsüne öğle vakti hücum eden üç 
kurt, halkın sopa ve baltalarla yetiş. 
mesine rağmen, elli koyunu parçala

mıştır. 

Ber9amada Yangın 
Bergama (TAN) - Geceleyin A

dalı Mehmet Efenin evinden çıkarı 
yangın, herkesi telaşa vermiştir. Bu 
ev tamamen, etrafındakiler kısmen 

yandıktan sonra ateş söndürülmüş -

tür. 

Trakyamn muhtelif mıntakaların
da bu sene fazla kavun yetiştiği için 
mahsulün tamamen piya.salara nakli 
kabil olamamaktadır. Bu mıntakada 
yüz vagonluk bir miktar kavun bı:>k
lemektedir. Kırkağaç cinsi olan bu 
mahsulün çürümeden nakli için te
şebüsler yapılmıştır. Belediye ve Ti. 
caret Odasının yaptıklan tetkiklerde 

Mersin - Belediye, zaruri ihtiyaç 
ve gıda maddeleriyle mahrukatm b'.1-
günkü piyasa fiyatlarını tesbit et
miş, bu fiyatlardan fazlasiyle satan. 
lann tecziye olunacaklarını ilan ey
lemiştir. 

8-9-939 tarihinde saat 15 de ihalesi yapılacağı Ankara.da Ulus, ls
tanbulda Yenisabah gazetelerinde 22-26-31 Ağustos ve 4 Eylul 939 
tarihli nüshalarında ilan edilen 230 ton U. maktalı demire talip çıkma. 
dığından pazarlık 18-9-·939 tarihine müsadif Pazartesi gününe tıılik 
edilmiştir. Muhammen bedel 29,000 muvakkat teminat 2175 liradır. Ta
liplerin kanuni vesaık ve teminatlarile birlikte o gün saat 15 de P. T. T, 
Umum Müdürlül!ü satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

KAYIP: Haydarpaşa gümrüğünün 589 
sayılı beyannamesi ile muamelesini ifa et
tiğim eşyanın gümrük rüsumu mukabilin
de alınış olduğum 2-9-38 tarihli ve !59630 
No.lı makbuzu zayi ettim. Hllkmll olma
~bnı Urın ederim. - Hana Valter Feustet 

KAYIP: Beyoğlu Malmüdürlüğündm al
makta olduğum 2622 kaza numaralı maaşa 
ait tatbik mühfırümü kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hatice Aldemlr "7171 .. 
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l_s_u G_ü_ N_j' § 
İngiliz Kuvvetleri 
Fransada 

Yazan: Omer Rıza DOl!RU L 

L ondra \'e Paristen .:elen haberler 
ingiliz hava \'e kara kuv~etleri 

nin Fransaya \'ardığını ve mevki işg:ı 
lin~ başladığını anlatıyor. Daha öne~ 
de buna benzer haberfor verildi ise 
de bunların vaktinden evvel ortaya 
atılmış olduğu anlaıılıyor. Esasen In
giliz se\'kiyatının daha çabuk yapıl. 
ması da beklenmezdi. Fakat artlk bu 
sevkiyatın bir emrivaki olduğu İngi
liz ve Fransız kaynaklannın verdiği 

haberlerden apaçık anlaşılıyor. Bil -
hassa İngiliz kuvvetlerinin Frarısaya 
geçmiş olması büyük bir ehemmiyeti 
hnizdir. Çünkü önümüzdeki günler. 
de garp cephesinde harbin büsbiitün 
ciddileşeceğini gösterir. Yani Al -
manya tam mlinasıyle iki cephe ile 
meşgul olacak ve kendi iddiası ı;ihi, 
J.ehistanı kolay kolay ortarlan kaldı
rıp ıark cephesindeki yetmiı fırka. 
sını garp cephesine rahat r;that gön
dermeğe imkan bulamıyacak, oelki 
de şimdiden bu cepheyi takviye et -
mek lüzumunu hissedecektir. Bil • 
hassa önümüzdeki günlerde mühim 
tayyare harplerinin ve Zigfrit hattı
nı zorlayacak mühim askeri taarruz
ların vukuu beklenir. 

AmerikaMuhariplere 
Silah Satabilecek 

Bitaraflık 
ihtimalleri 

Kanununun Tadili 
Çok Kuvvetlendi 

Kongrenin Fevkalade lçtimaını Müteakıp, Ahnacak 
Kararla Fransa ve lngiltereye Silah Satılabilecek 
Vaşington, 12 (A.A.) - Roose

velt'in on gündenberi Demokrat ve 
Cümhuriyetçi liderlerile yapmakta 
olduğu istişarelerden çıkan netice, 
silahlardan ambargonun kaldırılma
sı suretinde bitaraflık kanununun 
tadili hususunun kongrenin !evkal8... 
de olarak içtimaa davetini müteakıp 
Ayan meclisinin iki sülüs ekseriyeti 
ile kabul edileceğidir. 

çilerin bitaraflık kanununun tadili 
işini bir !ırka meselesi yapmatkan 
vazgeçmiş oldukları haber verilmek
tedir. 

Kanatlanın 150 milyon 
dolarlık harp tahsi•atı 

King, Macuneil'in tadil teklifi a
leyhinde bulunarak halihazırda bir 
heyeti seferiye gönde:Uınesinin mev
zuu bahsolmadığını ancak tadil tek
lifinin kabul edilmesinın Kanadanın 
müdafaası işinde esaslı sevkulceyş 

noktaları olan Terre • Neuve, Saint -
Pierre ve Miquelon'u müdafaa et
mek için İngiliz ve Fransız deniz ve 
hava kuvvetleri ile teşriki mesaide 

Hariciye Vekili 
izahat Verdi 

Parti Grupunun 

Dünkü lc;timaı 
Ankara 12 (A.A.) - Bugünkü 

Grup lçtimaının bildirili: 
Cümhuriyet Halk Partı.t Büyilk 

Millet Meclisi Grupu bugün 12/9/ 
1939 öğleden sonra Reis VekUI Ha
san Sakanın reisll~lnde topl ndı. 

İlk Miz alan Hariciye Veklll Şük
rQ Sarncollu, Meclisin tatil mebde
indenberl cereyan eden siyas1 ah" al 
ve vnkınlnr üzerinde ve bugilnkil 
siya"t mes ilin her safhası hakkın
da umn izahat ve beyanatta bulun
du. Birçok hatipler ayni mevzular 
üzerinde fikir ve mOtalea beyan et
mişler v~ hOkOmetten birçok nokta
lar hakkında sualler sormuşlardır. 

Bu suallere Hariciye Vekili ve di
ğer alAkndar vek111erlmlz cevap ver 
mlıslerdir. Umumi heyet memleke
tin mlldafaa ve emniveU için olan 
kararları ve siyası tedbirleri mem
nuniyete şayan görmüş ve hOkQmet
lc Grup arasında tam bir tesanOt ol
duğu bir daha te1.ah6r etmiştir. Hü
k<ımetin izahatı milttc!lkan Grupçe 
tasvip olunduktan sonra saat 18,45 
de celseye nihayet verilmiştir. 

Her ne kadar bu ~kseriyet temin 
edilmiş görünmekte ise de Reisıcüm 
buru bu ana kadar te:-cddude sevket 
miş olan esbap henüz tamamiyle za
il olmuş değildir. 

Ottava, 12 CA.A.) - Kanada ayan 
meclisi, 31 Mart 1940 tarıhinc kadar 
harbe muteallik hususta sar!edilınek 
üzere 100 milyon dolarlık bir serma. 
ye ihdası hakkındaki k"nun !ayihası. 
nı ta!vip etmiştir. 

bulunmak niyetinde olduğunda şüp- ıJ.i!!l!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!i!l!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!i~i.!!!!i!ii!i!!!!~ 

Bu sermaye, istikraz yoluyla ihdas 
edilecektir. 

he uyandıracağını söylemiştir. 
Bir Alman Gemisinin 

Denize Attığı Muzlar 

CiEK 
Köşe Kapmaca! 

Yazan: B. FELEK 

Avrupada bir harp patlayınca, 

adet odur ki; o ana kadar ya
pılmış muahedeler, \'erilmiş sözler 
ve alınmış teminatlar birdenbire za. 
yıfiamağa başlar. Geçen umumi 
harpte bunun türlü türlü nümune
lerini gördük. Ne miittefikler ı;tör -
dük ki; dostunun başını oldu ve ne 
düşmanlar gördiik ki; hasmı ile can
cifer kum sarma51 devlet oldu. 

Yalnız bu işlerde dikkat edile. 
cek nokta ebe olmamaktır. 

Sultan Hamit zamanında Osman. 
h imparatorluğunun bir takım top -
rakları şunun bunun hıgali altına 

girdiği sıralarda maruf Tıfli Hasan 
efendiye sormu~lar: 

- Yahu; Hasan efendi! Sen bir 
hata~ina adamsın! Nedir bu hali
miz? Boyuna toprak kaybediyoruz! 

Hasan efendi de cevap vermiş: 
"- Kalkın ey ehli vatan!" De • 

diler Ayağa kalktık. Dalmıpz, yeri. 
mizi ha kalan kaptı. 

Lltife, niiktelidir ve kıymetlidir. 
Her harbin ba,langıcında, hatti inld 
şaf dewestnde dünya politikası yeni 
bir tetekkUl arzeder. Pazarlıklar o
lur. Vaadler yapılır. Buntaı·• ina
nanlar, inanmıyanlar ve sözünü tu • 
tanlar, tutmıya lar olur. 

Onun için hu politika köte kap • 
macuında son derece dikkat rery· 
tir. Maliim ya! Köşe kapmacada ııe 
kadar kö e varsa ondan blr fazla o
yuncu vardır. Bir köfeden ötekine 

inıiliz ukeri .kuvvetlerinin ve 

hava filolannın Fransaya muva5ala. 

ti ile iki taraf tam manasıyle harbe 
girmiş oluyorlar. İngilizlerin şimdiye 

kadar aldıktan tedbirler daha fazla 

tedafüi mahiyetteydi. İngiltereyi ha-

Filvaki, Roosevelt, infirad siyaseti 
taraftarı olan ekalliyetin müzakere
leri uzatmasından ve hatta Ebstruc
tion'a müracaat etmesinden korkmak 
tadır. Müşarünileyhe göre böyle bir 

Evvelce Avam Kamarası, Vancou 
ver mebusu Macuneit'in Avrupaya 

heyeti seferiye gönderilmemesi şek. 

Jindeki tadil teklifini 16 reye karşı 

151 rey ile reddettikten sonra bu 

harp bütçesini kabul etmiş idi. 

Bundan başka Mllll Müdafaa Na.. 
zırı Mackenzie, hükumetin ticaret 
vapurlarını müsadere ederek bunlan 
müdafaa ihtiyaçlarına adapte et
mekte olduğunu söylemiıtir. 

Vigo, 12 (A. A.) -Fastan Alman-
koşarken, daha yakında bulunan ıe

yaya muz nakleden bir Alman tica. 
lir de o köteyi sizden evvel kapar, 

ret gemisi takip edildiğini anlayarak riçten vukubulacak her taarruza 

ka111 korumayı istihdaf eden bu ted-
Nazizim aleyhine cephe 

Meksiko, 12 (A.A.) - Meksika iş. 
çlleri konfederasyonunun kiı.tibi Lom 
bardo .. Teledano ile konfederasyon 
azasından Rodolfo Pina Sorio, Mon· 
tevideo'da bulunan Amerik:ı demok
rasileri konfederasyonu reisine bir 
takrir göndererek, konfederasyonun 
siyasi partilerle amele teşekküllerine 
Panama kongresi esnasında Nazizm 
aleyhine cephe almalarını tavsiye 

sizin köşenizi de ebe olan i'gal eder. 
muzlan denize atmı§ ve Vigoya füi-

se açıkta kalırsınız. 
ca etmiştir. Halbuki o civarda bir çok birler son ıiinlerde tamamlannuş, hal, Avrupa demokrasilerinin kuv. 

daha sonra İngiltere bu safhadan i. vei maneviyelerini Kırmak ve Alman 
kinci safhaya geçmiş ve Fransanın yaya Amerika efkArı umumiyesinde. 

balıkçı gemileri ağlanru atrruş bulun. Siyasi köşe kapmacada böyle e-

d . d b" be oı.nıu birden fada da olabilir. 

yardımına koşmuştur. ki noktai nazar ihtilaflarını izam et. 

Mevzuubahis tadil teklifi, kara, 
deniz ve havada yapılacak askeri ha
rekatın Kanadanın dahfline ve dva. 
rına tahsis edilmeslni htemekt~fr, 

halbuki kabul edilmiş olan metin, 
Kanada ve Kanadanm ötesinde as..lce. 
ri harekat icra edilecegini natık bu. 
lunmaktadır. 

makta idi. Balıkçılar enız en ır 
mıktar balıkla beraber bir çok ta Onun i~ln Y• bu köte kapmaca o-

yununa .; r ..Zrf muz çıkarmışlardır. Muzlar, henüz _..nneme ı, Y• ı.• nce •n 
fngilterenin bu defa Fransaya mek fırsatını vermek glbi bir netice 

tevlit etmesinden korkınaktadır. 
yapacaiı yardımm 1114 te yaptılt Kanada, harbe girelidenberi müt-
yardımdan kat kat 0.tfhı olacağı şüp te!iklere, hatta dolayısiyle esliha sat 

he sötiirme:a. mak vesaiti ortadan kalkmış bulun-

iyi bir halde bulunmakta tdi. Vigo derece emin olmadan kendi köşesini 
çarşısında balıkçılar kadar halk dn kaybetmemeli. Zira siyast köşe kap. 
bu garip avı hayretle kar~!amıştır. macada ebelik çocuk oyunu köşe bp 

B. A "k · · maca ındaki ebelikten çok dalla t.t-
ır merı an gemıaı d 

• • sız ır. 

tevkıl edıldi ,----ı:=, -------~~----ı•ı .. e ..,..__,=~·· W1~ Wr :nMiktaChr. Halbuki efkarı umumiye, 
dcınanmaşı vardı ve lngiltere bu do· müttefiklere yardım etmek ve yaL 
nanmaya karşı tedbir almak mecbu- nız haksız olmakla kalmıyarak ayni 
riyctindeydL Batta bu donanma. in. zamanda Amerikanın bitaraflığı için 
gilterenin Franaaya yapacaiı askeri tehlike arzetmekte bulunan bir ka
sevkiyata müdahale edebilecek vazi- nunun tadil edildiğine şahit olmak 
yetteydi. Bu defa ise İngi' re Alman içln gittikçe artan bir sabırsızlık gös. 
donanmasını hiçe sayacak vazi) ette- termektedir. 

Japonyada Askeri Tayinler 
Tokyo, 12 (A.A.) - Eski Harbiye 

Nazın General İtakaki Genel Kur
may Reisliğine, general Nişiu Çinde. 
ki umum Japon kuvvetleri kuman. 
danlığına, general Jidat şimali Çin 
kumandanlığına tayin edilmiş Gene
ral Jamada Merkezi Çin ve General 
Ando da cenubi Çin kumandanlık.. 

larında ipka edilmişlerc!ir. 

etmesini istemiştir. 

Polonyanın Alhnları 
Amsterdam, 12 (A.A.) - Buraya 

gelen haberlere göre, Poloya Banka
sının altın mevcudü Romanya hu. 
dudunda kain Scnfatyn'e nakledil -
miştir. Polonya hükumet merkezinin 
de oraya gittiği zannediliyor. 

Nevyork, 12 (A. A.) - Watermnn 
kumpanyasının ikinci reisi kaptan 
Nicolson geçen cumarleii günü Wa -
costa vapurunun İrlanda sahilleri i
çinde bir Alman denizaltı gemisi ta
rafından tevkif edildiğini bildirmiş. 
tir. 

dir. Almanya tarafından hava yolu Hükümetin kanunun tadiline ne su 
ile vukubulacak taarruzlara karşı f. retle tevessül edeceğini gösteren hiç 
se, İngiltere tarafından her tedbir a· bir alamet mevcut değildir. Hiç şüp
lınmış oluyor. Onun için garp ceplı hesiz hüklımet Bloom projesini ele a-

-----<l---

ln9ilterede Vesika Usulü 
Brüksel, 12 (A.A.) - Belçika 

gazeteleri fngilterede yiyecek mad
~eleri ve diğer zaruri maddeler üze
tinde tatbikine başlanan vesika usu
lü hakkında tafsiliıt vermekte ve bil
hassa bazı maddelerin sıkı takyidata 
tibi tutulduğunu yazmaktadır. 

Glascowdan Nevyorka giden bu 
gemide yapılan arqtırmalar üç saat 
sürmüştür. 

Deniultının kaptanı dur emrine 
itaat etmeyen Amerikan vapurları -
na bundan sonra ate§ açılacağını bil. 
dirmlştir. 

sindeki muharebelerin en ciddisi lacaktır. 
daha fazla Almanya - Fransa hndu- Müprünileyhin mtlli birliği vücu. 
du Uzerindf> vu.kubulacak ve fngilte- de getirmek ve Cümhuriyetçil~rln 
renin askeri kuvvetleri ve hava filo- sistematik muhalefetler!nl tahrip et. 
lan, bilhassa burada kendln1 göstere. mek hususundaki mesaisi muvaffa. 
uk ve bmada Almanlarla meşgul o- kıyetle neticelenmiştir. Cümhurlyet
labilecektir. 

Panama Bitaraf 
Nevyork, 12 (A.A.) - Panama 

Cürnhuriveti bitaraflığını ilAn etmiş
tir. 

Waterman kumpanyası denız ko
misyonuna ve bahriye nezaretine bu 
hususta bir rapor gönderm!~ir. 

İngiliz • Fransız kuvvetlerinin, 

Alman müdafaa hatlannı yarınafa •-----------
muvaffak olup olmıyacaklan, za • 

HADiSELERİM iÇYÜZÜ 
mania anlaşılacak bir meseledir. Bu

gfln bu vadide ne aöyleme, kehanet 

seviyesini aşamaz. 

Vaziyet ise kehanete detll, an -

cak ciddi takibe müsaittir. 

Fakat katiyetle ıöze çarpan bir 

nokta baritin günden güne tiddilet • 

tlfi ve Almanyanın müşkül bir vazi

yete clofra ilnledlğidir. 
Bilhassa iktısadl ablokanın da 

günden gine lnkltaf etmekte olması 
Almanyanm vaziyetini bllsbütiln 
mUşküllettirecektir. 

lngiltereye Satılacak 

Mallar Hakkında 
Ankara, 12 (A.A.) - Ticare! Ve

kiletinden: 

• 

• 

Almanya Polonyaya karşı, bugünlerde, Slovakyadan kanaati, Hitlerle Göringten 1taşka hiç kimse beslemi· 
başlıyacak olan yeni bir taarruzda bulunacaktır. yormu!. Hatta Rozenberg, Ribbentrop, ve Von Papen 
Bu taarruzun gayesi, Varşo\'anın arkasını vurmaktır. bile, Fransanın ve İngllterenin mutlaka harp edecek-
Fakat, bu harekete başlamak ilzere hududa gönderilen ]erinden eminmişler, fakat, Göbels gibi açıkta bırakıl. 
kıtalar yan yolda kalmışlardır: Zira gizli Çek ve Slo- mak korkusu ile, bu kanaatlerini izhar etmeğe eesaret 
vak fedaileri, Slovakyadan Polonya hududuna giden edemiyorlarmıı. 

tren yollannı tahrip etmişlerdir. Bunun neticesi ola- + 
rak, Gestapo Slovakyada 1500 kişiyi tevkif etmiştir. 9 Vrüncü Rayfh'ı, •on üç halta içinde en lazFa •i-

• nirlendiren hadiselerden birisi Je11 Çeko•lovakya-
Hitler, Polonyaya hücum emrini, 31 Ağu•toı tari- da peydahlanan bir Çek "Ki"6 Hail,, iJir. Bu 
hinde, •aat tam 8,40 ta imzalamı,. Hitleri, bu em.. m~hul ve arare,.,iz aJam, herpn, Çe/ro.Loualr-
ri bir an evuel imzalamıya en fazla teJvilt eJen, yaya binlerce melttııp yoftlırmakta, Çeltlere, bey-
Mareıal Göring olmuıtur. Görin~, bu •uretle, Po- nelmilel vaziyet haltlnnJa, Almanların gizleJik-
lonyaya, müdafaa hazırlılrları için vakit bıraltıl- leri bütün malamah vermekte, ve onları hazır 
manuuını ütiyormUJ. Onan kanaatine göre, Al· bulunmıya da1Jet etmektedir. 
man hava kuvvetleri, PolenyaJa •elerberlik ya- Almanları en fazla Jııulıran keyfiyet te, bu melı-
pclnuuın« fır.at bırakmıyacaklarmı,. Naz.iler için, tupların, bQfka memleketlerden değil de, Pragın 
Polonya üurinJe, hava hakimiyetini derhal ele içinJen dağıtılmakta olmasıdır. 
geçirmek, ve Polonya tayyarelerini imha etmek te * 
İften ıayılmıyormuf. 8 AJm11nyada ahnan ltUt8n tedbirlere rağmen, hal1n ls-
F alıat Göring'in bu kanaatine çok fiJ.c/etle mu· yana tc.•ş,·ik maksadiyle dağıtılan beyannamelerin mık. 

hali/ davrananların en bapnda Göbel• geliyor- tnn her,-ön biraz daluı artmaktadır. Bunlardan biri•in. 

Yeni Kaymakam 

Tayinleri 
Ankara, 12 (TAN Muhabirin. 

den) - Kaymakamlar arasında şu 
değişiklikler yapılmıştır: 

Of kaymakamı Kamil fnkaya Çar. 
şambaya, Çarşamba kaymakamı Ha
lil Demirbağ Şibinkarahisara, Patnos 
kaymakamı Muzaffer Güven Çorlu
ya, Ahlat kaymakamı Mazlüm Ter
meye, Kargı kaymakamı Sulcyman 
Sargud Ofa, Mut kayınakanu Cemil 
Bingol Osmaneline, Babaeski kayma 
karnı Halit Kutlay Devreğe, Nusey. 
bin kaymakamı Hamdi Onat Mad~. 
ne, Scmdinli kaymakamı Şakir Ce. 
mal Ercişe, vekAlet hukuk müp
virliği muhakemat müdür mua. 
vini Ekrem Vardar lı Şerefli Koç-
hiJar kaymakamlığına, emniyet mü. 
dürlerinden Şekip Yurdakul Nik. 
sar kaymakamlığına, mahalli ida. 
reler ıube müdürlerinden E
sat Kaya Nevşe)1ir kaymakamlığı

na, Şibinkarahisar kaymakamı Nuri 
Güvenen Gercuşe, m2murlar sicil ve 
muamelat umum müdi:ırluğiı şeflerin 
den Feyzı Tugay Mecıtözü kpyma. 
kaınlığına, mahalli ıdareler şube D}Ü· 

dür muavini Kemal lhskal Mut kay
makamlığına, Aydın mektupçusu Ri
fat Erde! Kozan kaymakamlıjına. 

emniyet §Ube müdür muavinlerinden 
Cahit Ortaç Kargı kaymakamlığına. 
Siyasal Bilgiler Okulu mezunların. 

dan Nejat Ertur Çivrıl kaymakamlı
ğına, Seyhan mektupçusu Mithat Si
lifke kaymakamlığına, Kastamonu 
mektuçusu Tevfik Esmeli Ispartaya, 
Burdur mektupçusu Hakkı Tuncel 
Kastamonuya, Ovacık kaymakamı 

Agah Yüce Seyhana, Afyon eski mek 
tupçusu Aziz Üçok Maraşa tayin e. 
dilmişlerdir. 

l - Bundan böyle Fransa ve Po. 
lonya hariç olmak üzere herhangi bir 
Avrupa memleketinden İngiltereye 
sevkedilen eşya, İngilız konsolosluğu 
makamlan tarafından verilecek bir 
"men§e ve menfaat şehadetnamesi,, 
ni haiz bulunmadıkça İngiltcreye it. 
hal edilemiyeceği alikada: makam
lar tarafından bildirilmiştir. 

muı. Göbel•, böyle bir taarruzun Almanyanın şu «!timJeler okunmuştur. Almanya ile Macaristan 
b ·· J.:. b' lel L k "- llnnzigin Almanyaya ilhakı. Almanlara et ve te!'e-apna mut.1&9 ır a1eet ıetirecejine animif. Arasında Pasaport 

2 - fngiltereye mal göndermek 
istiyen ihracatçıların kendilerine bu 
şehadetname sistemi hakkındn etraf. 
lı malumat verecek olan en yakın İn
giliz konsolosluğuna müracaat etme 

-ıeri tavsiye olunur. 

Fakat, Nazi erkanı ara•ınJalri bir toplantıJa çı- yağ 3•erin~. musıhet ve felAket temin edecektir. AJ- Muamelesi 
k lı manya. tkhsaden tflls vaziyetindedir. Bu vaziyette 

an müna "faOa Göbel• bu kanaaiini ahar eJin· Budapeşte, 12 (A.A.> - Macar 
G • bir milletin ordusu, harp etmese hile, kendisini gittik. ce, önng onun yüzüne: Telgraf Ajansının verdiği bk habere 

çe yiyen sefalete yeiıllmek mecburiyetindeydi. Şimdi. 
"-/Gorlıak .•• Haini,, Diye bafırmıfhr. glri ilen müthiş harbin neticeleri, Abnaa milletini, bir göre Almanya ile Macaristan arasın. 

J#.. da seyahat eden Almanlar. bundan 
daha •Yal• kalkamıy11eak .-zl,.ete •ııUrecektir • 

Görlng de, IJitler de, 28 nisan ıt39 tarihli teklifierinin sonra pasaportlarını vize ettirmek 
ı Almanlar, bir daha hiç kalkamamak istiyorsanız, bir 
ngiltere ve J<'ranı.a tarafuıdan mutlaka kabul edile. mecburiyetinde kalacalda"rdır Sım-

an evvel a~·aldanın: Bizim kazaıımıurua lazım gelen ı d" k ı <"eğine kani imiıJ•r. Fakat, Nazi erkim aruında, bn ıye adar Aman ve Macar tebaasın .._ ___ ..., ______ _.. ____ .;...;;...;.;,;,;;,;_;;.;.;.;~;;....;;,,;;;,;;~,;;;,:..:.;,;_. ____ ,_,_..., ________ :za:ı:e!r~,!a:n:ra:k~-:u~lh~o:ıa~b:t~li~r~!~:._ ______________ ,_, __ ..., __ .J 
da bulunanlar için böyle bir mecbu-

• 
riyet yoktu. 
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1 9 3 9 CİHAN HARBi 
NASIL BAŞLADI? 

-----------------------------------------

C ham be r lain İle BİTLER 

Piyangonun Beşinci 
Keşidesi Dün Bitti 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

Arasındaki Muhabereler 
ikramiye ve Mükafat Kazanan Numarala rı Sıraya 
Konulmuş Bir Halde Aşağıda Neşrediyoruz 

(2) 

H itlerin 25 a.ğustos. 1939 .. gün.Ü 
İngilterenın Berlın sefırı Sır 

den kati teminat almıştır. Hükumeti sulh için daimi bir tehlike teşkil e. 
kraliye, Almanyanın da buna muva- der. 
fakat etmesini ümit etmektedir. Bu gibi hareketlerin derhal dur . 

Hükumeti kraliyenin ümidi veç • durulması, tahkik olunmayan ha . Hendersona verdiği şifahi nota: 
. h 'k. . h hile bu müzakereler anlaşma ile ne- berlerin neşrolunmaması lazımdır. 

1 _ Lehıstanın ta rı amız are- . 1 . İ . .1 Al 6 ın· ·ı hük. • · ı 
.. d'lm b. h. tıce enırse ngıltere ı e manya a- - gı tere umetı A man-

ketleri tahammul e ı ez ır ma 1- d . . 1 k t• d •v ·1 p 1 d k. "h ·1:.~ k 
1 d k" . rasın a ikı mem e e ın e arzu ettıg1 ya ı e o onya arasın a ı ı tı l:ti ar. 

yet almıştır. Buna~ ~n-· ~r,ıun me • daha geniş ve daha tam müzakere - sısındaki vaziyeti hakkında noktai 
sul olduğu meseleyı kegış ıhrm~zd. k. ler açmağa imkan hasıl olur. ~azarını kafi derecede aydmlatmış • 

2 _ Almanya, şar cep esm e ı . t ı 
bu Makedonyavari vaziyete son ver- 5 - Almanya. Polonya vazıye - ır. . . . . 

· t" d a· v b tinde en esaslı tehlikelerden birinin 7 - Sulh yolu ıle bır tesvıyenın mek mecburıye m e ır. e unu . . ... 
.. • . uh r k 11· tl f .. .. harp yolu ıle tesvıden daha mufıt o- 1 

Yalnız intizam ve sukunetı m a aza e a ıye ere ena muamele yuzun - _ . 
·· d . . lacagınr uzun uzadıya ızaha hacet 

için değil, Avrupa sulhu namına a den ılerı geldiği anlaşılıyor. Bu ger- lm d - uh kk kt 
v d o a ıgı m a a ır. 

yapmaga mec~ur ur. . ginlik devresinde hudut üzerinde 8 _ Almanya ile Lehistan ara-
3 _ Danzıg ve Korıdor mesele - uk b 

1 
• . 

1 1 d H tb v u u an hadıseler, fena muamele sında adilane bir tesviye bütün dün-l eri mutlaka hal o unma ı ır. a u. h b 1 . . 
İ B k·ı· . .. 1 d·v· a er erı ve alevlı propagandalar ya sulhüne yol acar. ki ngiltere aşve ı ının soy e ıgı · . 

nutuk, Almanyanın vaziyetinde te. 
beddül yapacak mahiyette değildir. 

Führer, dalına İngiliz - Alman 
dostluğu lehinde idi. Führer İngilte
re imparatorluğunu tanımakta ve o. 
nun sürekli varlığını şahsen temine 
ve Alman devletinin kudretini onun 
emrine amade bulundurmağa hazır. 
dır. 

Bunun için: 
1 - Almanyanrn müstemlekele

re ait olan mahdut taleplerini!! mü -
zakere yolu ile isafı lazımdır. Bu 
takdirde Führer müstemlekelerin i. 
adesi için en uzun vadeyi vermeğe 
hazırdır. 

2 - Almanyanın İtalyaya karşı 
taahhütlerine müdahale etmemek 15. 
zımdır. Yani Führer İngilterenin 
Fransaya karşı taahhütlerinden vaz 
geçmesını istememektedir. Buna 
mukabil o da İtalyaya olan taahhüt
lerinden feragat etmiyecektir. 

Hasan Deposu Müdüriyetinden: 
Bazı ticarethanelerde ve piyasada 

badema Hasan Glüten mamulatının 

ve Hasan Özlü Unlarının diğer bir 

müesseseye satıldığını ve bu se

beple badema işbu müstahzaratın 

çıkmayacağma dair rakiplerimiz ta

rafından kasdi olarak işae edilen 

tezviratın ve yalanların asıl ve esa

sı olmadığını 1 bütün Hasan müstah-

Türk Hava Kurumu piyangosunun 1 
dünkü keşidesinde ikramiye kazanan 
numaraları aşağıda sıralanm ış ola. 
rak bulacaksınız. 

50,000 Lira Kazanan 
20431 

12 000 Lira Kazanan 
' 3253? 

1 O 000 Lira Kazanan , 
22092 

3,000 L ira Kazanan 
18321 

500 Lira Kazananlar 
338 773 1239 1657 

3505 4449 5647 7691 
10545 11745 12453 12483 
14552 15045 15312 15342 
16143 18026 18070 18324 

• 19792 20285 20494 21818 
22161 22461 23117 23568 
24946 25660 25961 26308 
27150 28081 28673 29328 
30694 32485 32592 33079 
37576 37953 38220 38267 
39619 39873 

200 Lira Kazananla 
380 621 710 1157 
5027 6234 6286 6360 

10305 10737 10756 11765 
19334 22326 22671 24526 
28731 30756 33154 33220 
36388 38460 39890 

T 

100 Lira Kazananla 
958 1470 2429 3995 

4613 5373 6555 6559 
9207 10137 10300 12674 

13893 15601 15754 17912 
19414 20927 20950 20160 
20239 20280 23679 242lü 
24612 24737 25208 26610 

r 

27869 28993 29010 31606 
33300 33473 34490 34605 
35062 35821 37337 39133 

2246 
8813 

13157 
15767 
18649 
21846 
24122 
26494 
29980 
34267 
39060 

1322 
9428 

17002 
28226 
33230 

4009 
7138 

13360 
18056 
20170 
24244 
27676 
32039 
34828 

5231 
6103 
6641 
6852 
7374 
7913 
8381 
9349 
9756 

10825 
11565 
11974 
13404 
14107 
14827 
15210 
15555 
15926 
16665 
17186 
17788 
18504 
19470 
20028 
20449 
21772 
21978 
22968 
23460 
24200 
25004 
25984 
26761 
27792 
28258 
28764 
29432 
29688 
29945 
31247 
31646 
32229 
33660 
34713 
35441 

5576 
6222 
6681 
7034 
7480 
8217 
8760 
9460 

10108 
10949 
11567 
12467 
13438 
14120 
14864 
15358 
15558 
15979 
16731 
17328 
17911 

5703 
6246 
6707 
7206 
7492 
8216 
8902 
9547 

10682 
11043 
11634 
12657 
13525 
14388 
15024 
15363 
15664 
16041 
16783 
17646 
18118 

18544 18711 
19568 19632 
20217 20248 
21024 21132 
21876 21879 
22017 22250 
22977 22980 

1 
1 
1 
1 
1 

5881 
6269 
6723 
7215 
7821 
8319 
8968 
9638 
0688 
11'.?.0 
1648 
3360 
3674 

6029 
6557 
6732 
7300 
7891 
8325 

9~23 1 
9752 

1G791 
1155ö 
11872 
13343 
14017 

l 4411 14640 
5110 15176 
5430 15442 
5698 15830 
6297 16528 
7123 17184 
7722 17760 
8308 18481 
9154 19310 
9643 19873 
0260 20385 
1514 21760 
1915 21941 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
22609 22804 

3367 23408 2 
23799 23938 . 23948 24027 

4963 2·1972 
5433 25923 
6341 26666 

24857 24938 2 

25034 25222 2 
25062 26192 2 
26860 27235 
27806 27989 
28288 28630 
28797 28883 
29520 29539 
29698 29711 
30155 30184 
31552 31445 
31818 31996 
32359 32839 
33991 34408 ' 
34753 34893 
35508 35824 . 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 saheseri. biitün dünvanm en 
mükemmel l!Üzellik müstahzarlan
drr. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Bc:samin Kanzul< 
Kadın l!Üzcl;:ğinin sihrini terki

binde saklıvan en ciddi ve savanı iti
mat markadır. Gene ve ihtiyar bü
tün kadınlar icin zaruri bir ihtiyac
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı. yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzul< 
Cildin daimi vumuşakhğını temin 

eder. Yüzdeki cil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trastan sonra cilde latü bir serinlik 
verir. 

İn~iliz KANZUK eczanesi 
BEYOGLU - İSTANBUL 

TEŞEKKÜR 
3 - Führ er bundan başka Almon

yanın Rusya ile tekrar mücadeleye 
girmeyeceği hususundaki azmini de 
teyit eder. 

zaratının cihanşümul olan şöhretile 

mütenasip bir surette kemakan 

gayet nefis olarak ihzar edilme-

50 Lira K.azananla1 
ı~~fl?.AQ ~R71 O 3.GR7 

27342 27'156 
28094 28173 
28703 28709 
28953 28982 
29569 29686 
29793 29810 
30282 30783 
31540 31616 
32078 32107 
32991 33203 
34509 34648 
35274 35420 
36056 36101 

..!1'7fl'7') ~7·H.t.. 

37927 37987 
38779 38710 
::l9761 39792 

Sevgili Bay İzrail Rapqpor
tun c naze merasunıne ı~Tirali 

+ 
İngiltere hükumetinin 23 ve 25 a. 

ğustos tarihli Alman tebligatına kar. 
şı 28 ağustos 1939 tarihli cevabı: 

1 - Krallık hükumeti, İngiltere
nin Berlin sefiri vasıtası ile Führer j 
tarafından gönderilen tebligatı almış 
ve istilzam ettiği itina ile tetkik et
miştir. 

Krallık hükumeti Şansölyenin 
Almanya ile Britanya imparator lu -1 
ğu arasında dostluğu iki münasebet
ler inin temeli yapmak istedığini 

mülahaza etmiş ve bu arzuya iştirak 1 
etmiştir. 

2 - Şansölyenin mesajı iki grup 

sine devam edileceğini ve buh

ranı hazır sebebiyle fiatlarında 
' 

da bir zam ve değişiklik yapılma-

dığı veya yapılmıyacağmı 

seven ve 

Hasan 

meftun müstahzaratım 

olan sevgili müşterilerine ilan 
olunur. 

mesele ile meşgul olmaktadır. Bu • ._ __________________________ _. 

gün Almanya ile Lehistan arasmda 
niza sebebi olan meselelerle İngilte
re ile Almanya münasebetlerine ait 
olan meseleler. Bu son bahis hak
kında krallık hükumeti, Alman Şan. 
sölyesinin bir şarta tabi teklifler ile 
İngiltere ile umumi bir anlaşmaya 
taraftar olduğunu anlamıştır. 

Bu teklüler son derece umumi 
bir şekilde ifade olunmakta ve daha 
sıkı tarife muhtaç bulunmaktadır. 

İngiltere hükumeti bunları bazı iltı -
velede müzakere zemini saymağa 

hazırdır. Bunun için Almanya ile 
Lehistan arasındaki ihtilafların, bir 
tesviye suretine bağlanmak üzere 
ameli bir mahiyet alması gerektir. 

3 - Şansölyenin ileri sürdüğu ilk 
şart olan Almanya ile Lehistan ara
sındaki ihtilafların tesviyesidir. Hü
kumeti kraliye de bunu istemektedir 

Alman hükumeti, hükumeti kra· 
liyenin, Lehistana karşı, jfaya az -
mettiği taahhütlerle bağlı olduğuna 

vakıftır. 

4 - İngiltere hükumetinin mü -
taleasına göre Almanya • Lehis~an 
ihtilafı Lehistanın esaslı menfaatleri 
ni korumak esası üzerine :ınlaşmasr 

Devlet Demiryolları ve Liman işletme 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 17.400 lira olan kamyon ve otobüs için 200 adet 
iç, 200 adet dış lastik 28- 9- 939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1305) liralık muvakkat teminat ile kanu~ 
nun tayin ettiği vesikal.an ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasızolarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır, (7227) 

* * Muhammen bedeli 2520 lira ve beher topu 40 kilo ve 20 metre mu. 
rabbaı olan 300 rulo ala cins karton bitüme 25.9.1939 pazartesi günü saat 
(lll on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta.rafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 189 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona miı
r::ıcaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler kr;misyondan parasız olarak d1ğıhhnaktadır. 

(7060) 

* .. Muhammn bedeli 15433 lira olan muhtelif keski ve zımba ve saire 
24/ 10/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1157,48) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7095) 
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ile hallolunur. 1\ 
İngiltere hükumetine göre. dah::ı l y A R 1 N A K c· A M A k H ecan Dolu Bir M il 

sonra atılacak adım Almanya ıle Le- ~ Ş 1 ey evzu 
histan hük(ımetleri arasında. yukarı- ·ıPEK s·ınemasında Müthiş ve Muazzam Sahneler 
da anlatılan esaslar dairesinde mü • 

zakere kapısı açmak ve beynelmilel • z A L T ı A y C 1 G E M ı• S • 
garanti ile ihtilafı tesviye etmektir. D E N 1 1 

İngiltere hükumeti bu esas daire- Bac Rollerde: Georges Bancroft • Preston Forster • Nancy Kelly 
sinde müzakereler yapmağa hazır -.r 
olduğuna dair Lehistan hükumetin - =-••••••••-

37409 37796 37834 
38030 38172 38232 
38926 39218 39670 
29855 39954 
Son çift rakamları (3 l ) ve (50) ile 

ikişer lira a-nihayetlenen biletler 
morti alacaklardır. 

ÖL 0 M 
Milli ve Yıldız konser ve fabrikası 

sahiplerinde n 

Kostantin Bu ras 

ve bizleri bizzat veya telgraf 
ve mektup göndermek suretiy
le teselli etmek lCıtfunda bulu
nan akraba ve dostlarımıza a
lenen teşekkür ederiz. 

Zilia Rapoport ve 
oğlu Bensiyon , 

İstanbul 2 inci İflas memurluğun. 
dan: Müflis Ali Enisin alacaklılan i. 

Vefat etmiştir. Cenaze merasimi bu. le akdettiği konkurdato mahkemece 

gün saat 11 de Şişlide Rum mezarlı. tasdik edilerek katileşmiş olduğu i· 
ğında icra kılınacaktır. lan olunur. (20393) 

Giizel Film Meraklıları 

Bu Akşam S Ü M E R Sinemasında 
Toplanacaklar ve sinemanın en calibi dikkat artisti 

CHA RLE S BOYER 'in 
PiERR E • RİCHARD WILLM 

ile beraber oynadığı 
FRANCIS D 

A T 
E CROİSSET 'in meşhur 

M A C 
romanı 

A 
' tı'ilmini görerek candan alkışlayacaklardır .. •••••' ,-

SAR AY SiNEMASI 
Mevsimin İkinci Pro gramı olarak; büy5k Aşk ve Macera Romanları 

aklılarının bek !edikleri Film: mer 

MER· CAN ADASI 
Şaheserini İntihap e tmiştir. Mevzuu: Aynı cürümden kabahatli ve 

kip edilen bir erkek ile bir kadının Balta girme. 
ırdikleri büyük ve meraklı maceralardan sonra 
a ka vu~malarıdır. Baş Rollerde: 

Zabıta tarafından ta 
miş ormanlarda geç 

Aşk 

JEAN GA BiN va MICHELE MORGAN 
Ya nn akşamdan iti haren başlıyor. , ____ , _____ ... _______ , 

·-· ABD ÜLVEHABIN : Aşkın Göz Ya~ları ve Yaşasın Aşk 
Filminden sonra 

Kardeş Mısırın Kardeş Türkiyeye büyük Armağanı: 

ÜMİD ŞARKiSi ( Neşidei Emel ) 
Arap Diyarının yegane Ses Kraliçesi 

UM Mi GULSUM 
ün Aşk, Heyecan ve ihtiras dolu Şaheseri 

~--••••• Türkçe sözlü - Arapça şarkıl •••••••# 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ısırasiyle 30, 16, 9, 
3,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuru~bir. 
Cevap için mektuplara 10 kurUşlu.lı: 
pul illi.vesi 111.zımdır. . 
GÜN 0 N M ESELELERi 

Benlik Davası 
Yazan: Naci SADULLAH 

B azı meslekdaşlarınm;, bugün 
vuku bulmakta olan hadisele· 

rt, evvelden keşfetmiş göriinınek da
vasındadular. Hatta sadece bu garip 
davayı kazanmak maksadının tahak
kukuna makaleler tahsis edenler bi· 
le var 

Daha üç, dört ay evvel, her yaz
dıkları yazıda, Alman siyasetinin dü
rüstlüğünden, Türk - Alman dostlu· 
ğunun sıkılığından, lüzumundan, e. 
hemmiyetinden bahsetmiş olan ka
lemler bile, bugün, Alman davasının 
sakatlığını, herkesten evvel kendile
rinin ortaya koyuklarını iddia edi· 
yorlar. Hatta o zaman Alman taraf
darlığında, ve Sovyet aleydarlığında 
:nazarı dikkati ceybedecek derecede 
ileriye varmış olanlardan birisi, dün. 
kil yaZlsında: 
"- Türk - Sovyet dostluğunun lü. 

zumunu ve ehemmiyetini, 1920 se· 
nesinde, ve herkesten evvel ben mü
dafaa etmiştim!'' diyebilecek dere. 
cede ileriye varıyor. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki, ha· 
zı meslekdaşlarırnız, ihtimal, okuyu. 
cularını, birer siyaset kahini olduk
larına kandırabilmek için, vaktile 
neler yazmış bullındukla:rını bile u
nutuyorlar. Vakıa, bir muharrir, 
görüşlerinin isabetile iftihar etmek 
hakkına sahiptir. Fakat, bu lezzetli 
iftihar bakklnı kazanabilmenin çare. 
si, muhayyel deliller icat etmek de
ğildir. Herhangi bir okuyucunun, ha
fızasından şüphe eden ve kendisini 
azami derecede saf farzeden bir mu· 
harrire karşı duyacağı his, takdir de
ğildir. 

Kaldı ki, içinde bulunduğumuz gün
ler bu kabil benlik iddialarına lüzum 
yer ve sıra bırakmıyacak kadar e. 
hemmiyetli hadiselerle doludur: Ve 
böyle bir sırada, bir muharririn, ken. 
di görüşlerinin isabetini iddiaya, is
bata kalkışması, vatandaşlarda müs
bet tesir uyandıramıyacak o1an bir 
hodbinliktir. Hele bu iddia sahipleri
nin, bu maksatla karaladıklan satır
lar, hakikatten de tamamen uzak ka
Jıyorsa, haklarında verilecek hüküm 
büsbütün menfidir. Bu itibarla, mes· 
1ekdaşlannıızın, bu menfi hükme 
muhatap olmaktan korunmaları la· 
zımdıl'. Zira, bilhassa böyle sıralar
da, sahte bir benlik davası, yanın 

şahsiyetleri büsbütün öldürür! 

• 'Milli Sulh' ıl 
Ajanslardan öğrendiğimize göre, 

evvela Yugoslavyada, sonra da Ma· 
earistan ve Ronıanyada ilan olunan 
bir umumi af neticesinde, siyasi 
mahkumlar da serbest bırakılmışlar. 
Affedilen siyasi mahkumlar arasın· 
da bugünkü rejime bilfiil muhafelet 
suçile cezalandırılmış olanlar bile 
varmış. O memleketlerin dahili va
ziyetleri, bizi bittabi yakından ala
kadar etmez. Fakat dikkat olunursa 
görülür ki, bu umumi afların, derilllı 

bir manası vardır: Anlaşılıyor ki, bu. 
gün, bütün dünya milletleri, hudut
tan dahiJil\ de umumi barışın ve asa
yişin teesstisü için, her fedakarlığı 
göze almaktadırlar. Bütün eski gü· 
nahların affolunuşu, ve bütün eski 
kinlerin kökiinden tasfiye edilisi de, 
bu samimt düşüncenin mahsulüdür. 
Bu da göstermektedir ki, harici teh
likelerin artması, dünyanın her köşe. 
sinde, milli vahdeti sarsacağına, bi
lakis kuvvetlendiriyor. Bu netice İ· 
se, bugiin diinyanın yüreğini karar
tan endişenin ve felaketin. bütlin 
diinya milletlerine bahşettiği hazin, 
fakat büyük bir lôtUftiir: Adlarına 

"millet., denilen aileler arasında u
mumi ve candan barışı, biçare Polon. 
yada patlıyan topların verdiği tehli
ke işareti tesis ediyor. Zavallı Polon
ya ... Dünya harbi orada patladı. Fa· 
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Muharrir hu yazısında, goli iyf yeti§tirffdlğl propagan"da eCIJlen ~iman or'Cfusunun iç nizamın· 
'doki mü§kül vaziyetleri ve· bilhassa parll ile ordunun eski generalleri orosındoki fikir ihtilôlı· 
nrn. zabit kadrosunu tayin bakımından ordu üzerinde ne ıekilde müessir olduğunu anlatıyor ... 

• • • 
Almanyanın Tecrübeli 

Zabiti • 
erı Yoktur 

Yeni Alman ordusunun kıy 
meti ne merkezdedir? ve 

1918 denberi ordunun geçirdiğj 

değişikliklerin tesiri nedir? 
Her totaliter devlet gibi Al. 

manya da kuvveti, ve malzemesj 
hakkında nadiren neşriyat yapar. 
Onun için Alman ordusunun sayı. 
sı hakkında bir şey söylemek müm
kün değildir. Fakat Almanlar 1938 
senesinin son teşrininde bazı ra .. 
kamlar neşretmişler ve Alman or. 
dusunun hazer devrindeki fırkala
rı ve daha yüksek teşekkülleri hak. 
kında malumat vermişlerdi. Bu 
neşriyata göre Almanların o za
man 6 ordu grupu, 18 kolordusu, 
39 fırkası, dokuz hafif fırkası, beş 
tank fırkasr, üç dağ fırkası, ve bir 
süvari livası vardı. 

Sulh zamanına ait olan bu 51 
fırka bir sene içinde altmış, hatta 
daha fazlaya çrkanlm1ş olabilir. 
Harp zamanında ise bu fırkaları 

120 fırkaya vardırmak mümkün -
dür. 

Framıa ile :Almanya 

arcuındaki lark : 

Bir hayli zamandanberi Al • 
manyada tatbik olunan se. 

ferberlik tedbirleri sırasında tam 
iki sene hizmet etmeyen sınıflara 
hususi bir terbiye verilmiş idi. Fa· 
kat talim görmüş ihtiyatlar 1937, 
1938 ve 1939 senelerinde hizmetle. 
re çağrılanlardan ibarettir. Diğer 

sınıflar ise ancak kısa devreler i. 
çin talim görmüşlerdi. 

Bu yüzden Almanların Fran -
sızlar gibi tam devre talim görmüş 
beş milyon askerleri yoktur. 

Sonra Alınanların zabit eksik. 
liği baknnından vaziyetleri son de. 
rece müşküldür. Alman orduları -
nın eski başkumandanı mareşfil 

Fon Blümberg ile arkadaşları, Al. 
man ordusunun zabitlerini kimler. 
den seçecekleri bahsi üzerinde 
Nazi partisi ile uzun mücadelelere 
girişmi~lerdi. Nazistler, zabitlerin 
fırka adamları olmalarını istiyor -

kat Yugoslavya, Romanya, Macaris
tan gibi, umumi af ilin eden kim bi. 
lir kaç memleket "milli sulhü,, nü 
ona borçlandı! 

* Hitlerin lhanefi ! 
Bir Fransız muharriri,, "Bitler,, in 

"Mein Kamf • Kavgam" adlı eserin
den bahsediyor, ve diyor ki: 

"- Hitler, bu eserinde, Sovyet Rus
yadan şu cümlelerle bahsediyor: 
"- Rusyayla anlaşmak, Almanyanın 

sonu ve ölümü demektir. Rusyarun ba
şında bulunan vahşi adamların elleri 
kan içindedir. Onların gayeleri, beşe
rJyeti ateşe vermektir. Onlar, yeryüzün-

de şerefin ve haysiyetin değil, yalanın, 
riyanın, şekavetin, yağmacıllğın, alçak
lığın mümessilidirler. Almanya, onla
rın kanlı elini sıkmıya, her zaman için, 
intiharı tercih edecektir!" 
Bitlerin bu cümJelerini nakleden 

Fransız muharriri, yazısını şu satır· 
larla bitiriyor: 

"-Fakat, Hitler, bu kanlı (1) eli sık
mak, hattA öpmek uırunda, her feda
kArlığı göze aldı. Hitler, bugüne kadar, 

en yakın dostlarına, ve birçok mil
letlere, hattA verdiği sözleri tut -
mıyarak, bütün dünyaya omuz 
çevirmişti. Fakat, yalnız kendi e-
serine, kendi davasına yani "Mein 
Kamf" a sadık kalmıştı. Halbuki şimdi, 
garbin "İsa,, sı, kendi İnciline de ihanet 
etmiş bulunuyor!" 

Acaba Fransız muharriri, bu hük
münde haklı mıdır? Fransız muhar. 
ririni haklı bu1abilmek için, hare
ketleri ve ikıbeti, bütUn dünyada 
Napolyonun hareketlerine benzeti· 
len Bitlerin "hesaplı, kitaplı,, bir si
yaset takip ettiğine inanmak lazım. 
Fakat Almanyanın mukadderatım 

tehdit eden tehlikelerin hergün bi· 
raz daha büyümesi, buna inanmamı
zı güçleştirmiyor mu? 

Yazan: 
Gnl. A. C. T emperley 

Bir köprüyü geçen :Alman kıtal arı yuruyuş halinde. 

En önde zabitler görülmektedir. 

Alman tangosu 

lardr. Generaller ise bu fikrin a .. 
leyhinde idiler ve zabitlerin mes -
lekten yetişme olmalarını tercih 
ediyorlardı. 

Münakaşayı generaller kazan -

Heil Hitler 

mış, fakat zabit meselesi ha] olu • 
namamıştı. Çünkü mevcut zabit. 
ler süratle terfi ediyor, ve onların 
yerini tutacak orta zabit yetişmi -
yordu. 

Dünya Harbine Dair Düşünceler: 

1936 ve 1937 de yapılan Al • 
man manevralarında bulunduğum 
zaman gözüme ilişen zabitler, ta. 
bur ve batarya kumandanların -
dan ibaretti. Bunlardan başka gö • 
ze görünen zabitler ancak ikinci 
'!lülazimlerdi. 

Bu Almanyanın en mühim ek. 
sikliklerinden biridir. Alrnanyanın 
120 - 130 fırkasını nasıl kullana -
cağına gelince, Almanya geçen 
eylulde 32 fırkayı Çekoslovakyaya 
karşı sevketmiş, Fransa • Belçika 
hududunda dokuz fırk bırakmış, 

diğer ihtiyat kuvvetlerini şarki 

Prusyaya göndermişti. 
Almanya, bu sırada İngiltere 

ile Fransanm harbe glrmevecekle. 
rini hesaplamış ve Zigfrit hattını 

müdafaayı dokuz fırka ile istih -
kam kuvvetlerine bırakmıştır. 

Değişen ()aziyet : 

Bu defa ise vaziyet tamamiy. 
le başkadır. Almanyanın 

şark cephesinde, süratle ortadan 
kaldırmak istediği bir memleket 
vardır. Fakat Lehliler öyle kolay 
kolay ortadan kaldırılacak vazi. 
yette değildirler. Nitekim Leh or
dusu bütünlüğünü muhafaza ve 
sonuna kadar dövüşecei?ini ı?öster. 
miştir. 

Bugün makineli tüfeklere da
yanan yeni muharebe , müdafaanın 
kudretini tebarüz ettirmektedir. 

Almany a . Lehistana mümkün 
mertebe fazla asker göndererek 
süratle bir netice almak istemiştir. 
Fakat buna mukabil Fransa daha 
müsait bir vaziyettedir. Çünkü Alp 
ve Pirene hudutlarını korumak va
zifesi bir hayli zayıflamıştır. 

Bugünkü harpler petrol ve b!.>n. 
zin harpleridir. Ve Almanya bil _ 
hassa bu bakımdan güçlüklere uğ
rayacaktır. Almanya Romanyanın 
petrol kaynaklarını elde etmeden, 
yahut Sovyet Rusyadan geniş öl • 
çüde petrol almadan bu sıkıntısını 
bertaraf edemez. Fakat Romanya. 
nın bütün petrol kaynakları da 
Almanyayı sıkıntıdan kurtaramaz. 

Dr. R. Saydamın iki Numaralı Tebliği 
Eğer Avrupa yerinde kalırsa; 

- dünya tarihçileri bugünkü 
harbi yazarlarken, Türkiye Cünt • 
huriyet hükumeti Başvekili sayın 
Bay Dr. Refik Saydamın iki numa· 
rab tebliği üzerinde dikkatle, cid
diyetle ve hayranlıkla duracaklar· 
dır. 

Bu tebliğin mana ve mahiyetini 
"ilmi tahlil zaviyesi" nden çıkara. 
lım. Şu sırada öyle ilmi tahlil te
kerlemelerini kimse anlamaz, an• 
]asa bile okumaz. 

Bunu bir türlü kurtulam11dı • 
ğrmız kitabet dilinden de çıkara
lım. Böyle zamanlarda bir takım 

IUgat fiyongoları ile, edebiyat gir· 
di çıktıları ile bezenmiş şeyler de 
pek o kadar göz atmağa değmez. 

Tarihlerin hayretle takdir ede. 
cekleri bu tebliği evlerde, kah\•e· 
lerde, sokaklarda ve her yerde ko .. 
nuştuğumuz dil ile bir daha tek
rar edelim. 

Türkiye Cilmhuriyeti hilktlıne

tinin Başvekili diyor ki: 

- Ey ahali! Her yerde değil, 

bazı yerlerde bazı sınıfları çağırı
yoruz. Çağrılan yerlerde çağırdığı· 
mız kimselere işi bildiriyoruz. ~
ğrrmadrklarımızı da serbest bırakl· 
yoruz. Çağırdıklarımız bir buçuk 
ay talim göreceklerdir. Öyle bin 
dokuz yüz on dördün davulları 

zurnaları ile memleketi ayaklan· 

Yazan: 
AKA GÜNDÜZ 

dırmağa hiç bir sebep yoktur. ~i. 
çin olsun? 

Topumuz var, tüfeğimiz \'ar, 
drdularımız var, paramız var, }i
yeceğimiz var, içeceğimiz var, gi. 
yeceğimiz var. Ve hepsinin ba§ın
da Milli Şefimi:ı ve şeflerimiz var. 

Bu varlıklara karşı yalnız üç 
şeyimiz yok: Endişemiz yok, kor. 
kumuz yok, başkalarına karşı giz. 
li düşmanlığımız yok. 

Dünyanın bu karışık ve kanlı 
günlerinde, daha önceden her şe. 

yi düşündiiğümü_z gibi bunu da dii
şünmek vazifemizdi. Öyle ya, bazı 
yerlerde bazı sınıflar vardJ ki hir 
takım yeni şeyleri öğrenmeleri ge. 
rekti, bunun için de bir bnçuk ay
hk bir talim yeterdi. Yapılan da 
budur. 

Buna karşı bir takım ''atandaş. 
lar hemen ayaklanmışlar, demiş -
ler ki: Madem ki hükf1metirniz da
vet ediyor, belki biz de varız, bizi 
de çağırır. Uzaktan koşuı> yetiş -
ınek zorca olur. İyisi mi şimdiden 
şubelerimizin bulunduğu memle • 
ketlerimize gidip hazır bulunalım. 
Ha, deyince yola çıkrçıkıveririz. 

Bu, gözleri sevinçle yaşarta -
cak derecede kahramanca bir ha • 

rekettir. Ancak bu millete yaraşır. 
Aferin! 

Bir millet ki askere çağırıldık
tan sonra değil, belki çağrılırım 

diye koşup gidiyor. Buna tarihle. 
rin aferinleri yetmez. 

Bu millet daima böyle yapa 
gelmiştir. Çünkü büyük hir tarihi 
vardır, tecrübesi vardır, devletine 
ve şeflerine inancı vardır. Ve hun
lar ne zaman var oldu ise bu mil
let yükselmiştir. 

Fakat bunun bir iki tane de 
(ama) sı vardır. 

Çağrılmadan giderseniz, "şube· 
lerinizi boşuna uğraştırırsınız. Çağ. 
rılanlara mı baksın, size (ı;ağırma
dık gidiniz) diye mi vakit, nefes 
tüketsin? 

Çağrılmadan gittiğiniz için i
şinizden gücünüzden kalacaksınız. 
Gerisin geriye dönünce de eski i
şinizi ya boıı bulursunuz, ya bula. 
mazsınız. 

Bıraktığınız işlerinizin giiçleri
nizin yerleri boş kalacak. (Bu za. 
manda boş yer kalmaz) demeyin, 
öyle kalır ki, dahası bile kalır. 

Bu yüzden memleketin işi, gi
dişi, ticareti aksar. Böyle bir za
manda en ufak bir aksaklığa se. 
hep olmamalı. YaJnız onlar aksa
maz, gizli diişmanlar uydurma ri
vayetler çıkarırlar, bu yüzden 
memleketin dümdüz yürüyen si· 

M\l!!ıltti 
Pilsudski 'nin 
Mezarı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

P olonya askerleri hudut boyla -
rına inmezden evvel Pilsudski 

nin mezarı önüne geliyor. Hürmetle 
eğilip bu büyük kurtarıcıyı selamlı. 
yorlar. Büyük generaller, yeni silah 
takmış zabitler bu mezarın önünde 
kılıç kuşanıyorlar. Askeri hizmetler • 
de, hastanelerde çalışacak kadınlar, 
büyük vazifelerine başlamazdan ev
vel bu mezara çiçek getirip bırakı

yorlar. Yaşlı analar, aksakallı ihti -
yarlar, bu mezarın önünde diz çöküp 

Hitler yangınına gönderdikleri ço • 

cukları, Pilsudski'nin kurtardığı va· 

tanın selameti için dua ediyorlar. 

Bu ne hazin bir istiklal kavgasuhr ... 

Cihan Harbi bütün insanlığa A

tatürk, Mazarik, Pilsudski gibi bü. 

yiik kurtarıcılar bıraktı. Bugün is. 

tiklfili tehlikede milletler bu büyük 

kurtarıcıların ruh undan kuvvet, ce

saret almak için, önlerinde eğiliyor. 

Onlara kurtardıkları vatanı ebediye. 

te kadar mtistakil saklamak için ye. 

min ediyorlar. 

Alman askerleri Çekoslovak top. 

raklarını çiğnediği günler, bütiin 

millet bu mezarı bir çiçek tufanına 

boğmanuş, siyah tüllere bürünmü~ 

matemli analar bu mezarın önünde 

ağlamamış mıydı?. 

Çekleri silah patlatmadan teslim 

oldukları için itham ediyorlar. Fa· 

şist parası ile satın almnnş kııman • 

danlar Hotza, Hacha gibi vatan satan 

hainler devlet koltuklarından mille. 

te hıyanet etmişlerse, 'Mazarikin va

tan sembolünü kalbinde İncil gibi 

taşıyan bu millet ne yapsın? 

* Taliin ne garip bir cilvesidir ki, 
tecavüze uğrayan milletler, kurtarı. 
cdarının mezarı önünde minnetle e
ğilirken, teca\•tize geçenler ilham al· 
dıklıırı pir1eri bir defacık olsun an • 
mak nezaketini göstermediler. Cihan 
Harbinde büyük Almanya için kılıç 
kuşanan Kayseri hiç kimse bir defa. 
cık olsun saygı ile anmadı... Kayser 
Vilhelmin ismi geçtiği yerde, diş gr. 
cırtısından başka bir şey duyulmadı. 
Hatta Bitler bile, onun bıraktığı çiz
meleri ayağına geçirdiği hRlde, 'öcle. 
fine bir demet çiçek bile göndermeyi 
hatulamadı .•. 

Bugün insanlık ancak istikJfil 
kurtarıcıların önünde eğiliyor. Pil
sudskinin mezarı, bu hürmetin, hu 
minnetin, bu sevginin senbolüdür. 

Ankara Belediye 
Meclisi Toplanıyor 

Ankara, 12 (TAN) - BelediY'!> 
meclisi gelecek pazartesiye fevkala
de toplantıya çağırılmı ştır. Toplantı.. 
da Ankaradaki Bomonti fabrikası ve 
müştemilatının istimlaki, barem ka. 
nunu müna.sebetile yapılması lazım . 

gelen teşkilat kadroları görüşülecek. 
tir. 

Burdurda Bir Kaza 
Burdur (TAN) - Zafer mahalle

sinde oturan Malik oğlu Ali ile kü • 
çük kardeşi, Burç mahallesınde inşa 
at için hazırlanmış kerpiçleri üstüste 
koyarken. kerpiçler devrilmıştir. 

Ali altında kalıp ezilerek ölmüş, 
kardeşinin yalnız iki ayağı kırılmış. 

1 

tır. 

yaseti de aksar. " 
Bunun için hiç aldmş etmeyin. 

Mademki hamiyetlisiniz, devlete 
karşı inançlısınız, vatan miidafaa
sı için hazırsınız. işinizin giicünii
zün başından ayrılmayınız. Sizin 
bu ayrrJmayışınız da vatan için 
büyük faydadır. Vatan işleri tıkı
rında yürür. Çalışınız, bek1e:riniz, 
güveniniz. Eğer size lüzum görü· 
lürse, hepinizi bir dakikada bul
manın ne kadar kolay olduğunu 
bilirsiniz. 

* Bu tarihi tebliğin orijinalliğ'i iş-
te bu mana ve mahiyette nıünde. 
ınictir. . . 

Bence bunu okuma kitaplarına 

(İki numaralı bildirik) diye geçir
meli ve altına izalunı da parr.rrraI· 
lamalı. 

E 
.. 

c 
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lngiliz - Fransız Harp Meclisi 
ve lngiliz Askerleri 

H·ava Filoları Fransız 
Toprağında Yer Aldı 

1 Başvekilin 1 
Nutku 

Münasebetile 
SARK CEPHESiNDE 

Varşova Onünde 
Son Harekat 

(Başı 1 incide) 
dar hiçbir fedaktırlıRı esirgemediğini düş
manın öğrenmiş olduğu Yprcs ve Somme
da d5ğü~milş olıın İngilizlerin oğulları ve
ya genç kardeşleri degil m i'! 

Evet, Adolf ınuer, Somme'da kar§lla
~cağınız insanlar ayni insanla rdır. 

Mein kamp isimll kitabınızda, kendile
rinden sitayl§le bahsetmiş oldugunuz ayni 
insanlardır. Ayni rubu taşıyan askerler
dir.,. 

Timesin Paris muhabiri şöyle diyor. 
"Simdi Fransada İngiliz askerlerinin 

Fransız toprağında oldukları herkesin ma
lfunudur. İngiliz nskcrlertnln Fransaya gi
deceklerinden esasen kimsenin şOphe et
tiii yoktu. Faknt bu askerlerin Fransada 
bulunması intizarın fevkinde bir tesir ha
sıl etmişt!r. 

Halk, İngiliz askerleri ile kucaklaşmıe, 
İngılizleri alkışlamış ve "İnglllzlcr geldi,, 
diye bağrışmışlardır. 

İngiliz zabiU(!l'i, vagonların pencerele
rinden alkışlara tebessumlc mukabele edi
yorlardı. 

Evening NeW!, gazetesi tn iliz kuvvet
lerinin 1914 senesinde oynadığı rolü hııtır
fattıktan sonra, diyor k i; " 

"Bu sefer de gene 8y1e olacakhr. Bu
gün Saar ile Mosell'ı arasında Franınzların 
yanında bulunan bu İngiliz kıtaatı btitiln 
hesaplan gormeğe azmetmiş bulunan İn
giliz milletinin önctılerldir.,. 

Askerf Harektit 

Havas Ajansı bildiriyor: 
Dün gece Fransız kıtaatı Alman 

topraklannda işgal ettıkleri toprak. 
lara yerleşmekle iktifa etmişlerdir. 

Elde edilen neticelerin ehemmiye 
"tine rağmen mevzuubahs olan hare. 
~t feridir. 

Bunun en bariz vasfı prkta 
geniş bir cephe üzerinde gayet sarih 
bir tera1cki kaydedilmiş olmasıdır. 

Maamafih bu harekatta mezkur ının 
takada tahaşşüt etmiş bulunan kıta. 
atın heyeti umumiyesi iştirak etme
mi§tir. Harekatı piyade öncülerinin 
takviye ettiği keşif mlifrezeleri yap. 
maktadır. 

Mevzuu bahsolan harekat muhim 
bir endüstri merkezi olan Sarre
bruck'ün hafifçe şarkında cereyan et 
mektedir ki, bu suretle bu mıntaka. 
sağından hafifçe çevrilmiş oluyor. 
Diğer taraftan Sierc mıntakasında 

Moselle boyunca cephenin garp mün 
tehasında Almanların gösterdikleri 
taarruz harekatı temadi etmeıni~ir. 
Bu hareket ufak bir çarpışmadan iba 
ret kalmıtşır. Frans1z oncülerinin 
Sarre ile küçük Vosgesler arasında 
cephenin merkezinde yaptıkları ha. 
reket ile mukayese edilemez. 

* Charles Morice, "Petit Parisien., 
gazetesinde Fransız - Alman cep. 
besindeki harekatı tefsir eden yazı
sında diyor ki: 

Muharebe hattının diğer kısımla
rında hücumlarımız devam etmekte
dir. Bir tarafta enteresan mahalli bir 
ilerleme kaydediliyor. diger tarafta 
Saar nehrinin şarkında 20 kilomet
relik bir cephe üzerinde de ciddi te
rakkiler elde edilmektedir. Saar'ın 

şark tarafı demek, Saar nehri ile 
Bliffe ismindeki ayağı arasında Gu,;
mines'de dahil olmak üzere Saar ara. 
zisinin şimal kısmı demektir. Bu su. 
retle Fran~z kıtahrının ilerleyişi, 

gittikç~ daha mahsus bir surette Sar
rebruk'e yaklaşmaktadır. Bu yaklaş
sış, Saar nehrine ak n Roselle ırma
ğmın iki sahilinden, yani gerek cenu 
bu şarki gerek cenublıl garbiden vu. 
kua gelmektedir. Almanların muka. 
vemet hatlarını Sarrebruck'ün öte 
tarafına geçirmeleri gümi muhakkak 
ki çok yakındır. 

Almanya Asker Topluyor . -
Almanyada 47 - 48 yaşlarında 

olup geçen harbi gören eski muha
ripler tecrübelerinden istifade edil
mek üzere silah altına alınmakta ve 
buna mukabil nisbeten genç olan
lar da fabrikalara sevkedilınektedir. 
ler. 

* İngiliz Sulh Gen~ler hirliıtlne 

ıerbest Alman gençliğinden gelen 

bir mesajda şimdiki harı)ten llit • 
ler \'e Naziler mesul tutulmakta 
\'e Polonyanm uğradığı tecaviiz 
takbih edilmektedir. 
Mesajda bu harbin Alman mille • 
tinin arzusuna ve ıneniantlcrine 

muhalif olduğu \'e Alman milleti
nin buna muhalefet edeceii kay • 
dolunmaktndır. 

Bundan baska bütiin serbest Al • 
man gençliğiııin Hitleri ve Nazili. 
ği diişiirmek've hakiki Almanya
nın mevcudiyeti ve Avrupa sulbü 
lehinde in!ilterenin yanında çalı. 
şarak öleceği ilave olunmaktadır. 

Londranın Tahliyesi 

İngiltere hükumeti ihtiyati bir ted 
bir olmak üzere bir çok hiikumet da
irelerini Londraclan bal5ka bir yere 
nakle karar vermiştir. Bilh::ıssn. harp 
işleriyle alakadar olan nezaretlerden 
hiç biri Londrada bulunmıyacaktır. 

* .. 
Kral, İngiliz ticaret v.:? balıkçı 

filolarına gönderdiği mesajda demiş-

liz ablukası bitaraf memleketlerin 
iptidai ve gıda maddel~ri almalarına 
mani olduğundan ve bilhassa İngilte 
re bitaraf memleketlere kömür ver
mediğinden Almanya bu memleket
lere her sene on beş mılyon ton kö. 
mür vermeyi kararlaştırmıştır. Bu
nun dokuz milyon tonu Alman ma.. 
denlerinden ve altı milyonu da Polon 
ya madenlerinden verilecektir. 

Bundan başka Almanya bugünler
de bir kaçak eşya listesi neşredecek 
ve 1ngiliz tazyiki altında İngiliz ab
lukasına ce-vap olmak üzere gıda mad 
delerini de bu listeye ithal eyliyecek 
tir. Bitaraf memleketlere gidecek e~ 
ya müstesnadır. 

Bir Gemi Bahrddı 

Kopenhag'dan Rö;yter Ajansına bil 
diriliyor: 

Finlandiyanın 2795 tonluk Olive. 

bank vapuru bugün yüzen bir torpile 

çarparak batmıştır. Mürettebatını te§ 
kil eden 21 kişiden yalnız 7 si kurta
rılabilmiştir. 

tir ki: * 
"Milletin yi~·ecek, iptidai madde. Finlandiya, Norveç, İsveç ve Dani. 

ler ve denizaşırı kıtaların nakli hu - marka Başvekil ve Harlciye Nazırla. 
susundaki ihtiyaçlarının temini ge _ rı önümüzdeki Pazartesi günü bura
niş mıkyasta size bağlıdır. Sizin u- da toplanacaklardır. 
zun ve şerefli bir tarihiniz. vardır. -
Ticaret ve balıkçı filolarının şefi ün-ı Amerika Bizden 16 Milyon 
vanını taşımakla müftehirim.,. Kilo Tütün Alıyor 

Edenin Nutku İzmir, 12 (TAN Muhabirinden)-

Eden, dün gece radyoda bir nu -

tuk söylemiş ve ezcümle dcruiş!ir 

ki: 
cıBugün artık geriye doğru git • 

miycceğiz. Bizim Alman mılleti ile 
hiç bir kavgamız yoktur. Fakat, nazi 
rejimi, bütiin tazyikleri, zulümleri 
ve hiyanetleri ile bu dünyadan kaldı
rılmadıkça, devamlı bir sulhün ~esisi 
imkanı mevcut değildir. Bu mesele. 
de uzlaşma imkanı olamaz. Biz. teca
vüzün karlı ve menfaatli bir iş olma. 
dığını göstermek için mücadeleye ka 
rar vermiş bulunuyoruz. Alman mil
leti şurasını iyice anlamalıdır ki ln. 
giltere, bu hedefine vasıl oluncıya 

kadar bu mücadelesine devama az -
metmiştir. İngiliz milleti, dünyayı 
Hitlcrizmden ve Hitlerizmin ifade et. 
tiği her şeyden temizlemek icin. çok 
uzun dahi olsa sonuna k:ıdar harp 
etmeğe hazırdır.,, 

lktısadt Harp 

Berlinden bildirildiğine göre !ngi. 

Limanımızda bulunmakta olan İngi
liz Holanda ve İtalyan vapurları dı~ 
memleketler için mahsul yüklemekte 
dirler. Dün İtalyan bandıralı Bosfor 
vapuru Rodostan limanımıza gelmit
tir. Bu vapur Triyeste için mahsul 
yüklemektedir. 

Yeni Asır gazetesinin yazd1ğına 

göre, Amerika firmaları vasati bir 
hesapla Türkiyeden 16 milyon kilo 
tütün satın alacaklardır. Fransız re
jisinin de ihtiyacını memleketimiz
den temin etmek arzusunda olduğu 
bildirilmektedir. 

Dün Borsada 2900 çuval fülım ve 
2500 çuval incir satılmıştır. 

Amerika Kıztlhaçının 
Yardımı 

Vaşington, 12 (AA.) - Amerika 
Kızılhaç müdüriyeti, Kızılhaç servis
lerinin sivil harp kurbanl:ırıni\ ve ha 
rekat mıntakalarındaki hastanelere 
dağıtılmak üzere sıhhi malzeme ima
li için Amerikanın 21 şehrinde bir 
çok gönüllü kaydettiklerini bildir
mektedir. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak Şeyler 

Tedavi Kliniğine bir adet Bazol 
;metobolizma aleti 
İkinci Hariciye Kliniğinde bir a
det edipiaskop 
LaboPatuvar için cam vesair le. 
vaıımı 

8 adet buz dolabı .. . ı 
1770 adet mevcut nümune uzerı-

Muhammen 

bedeli 
Teminatı 

600 ..,,., 45 

4350 

1466 
2528 

327 

110 
190 

ihale pnü 
ve şekli 

29-9-1939 
Cumal4 

_14.5 

15 
15.5 

ne havlu 942 71 16 
584 adet terlik. 700.80 53 16.5 
Yukarıda yazılı altı kalem eşya açık eksiltme ile almncaktır. İsteklile

rin 939 Ticaret Odası kağıtlari ve teminat ma.kbuz1arile ihale günü 
Rektörlüğe gelmeleri, liste ve şartnameleri her gün Rektörlükte görülür. 

"7221,. 

İlk teminat 

lstanbul Belediyesi llônlarr 
M:.ıhamreen bedeli 

80,52 
504,75 

1073,SB 
6729,92 

Kumkapı tahsil şubesinin tamid. 
Caddebostan - Çiftehavuzlar -
Santral yolu esaslı tamiratı. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı ay
rı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 28-9--939 Per§embe giinü sa~t 
14 te daimi encümende yapılacaktır. Sartnameler Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talipl~rin Kumkapı Tahsil Şubesi 
binasının tamiri için Fen işleri müdürlüğünden ve Caddebostanı yolu ta
miratı için de en az 5000 liralık buna benzer iş yaptıklarına dair Nafıa 
Müdürlüğünden veslka almaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (7246) 

: ............. .. ............... 
i 

(Başı 1 incide) 

tiyle Almanyada Nazi organı olan 
Deutche Volkswirtcha!t'ın şu cürn.
leleri daima hatırımızdadır: "Alman
ya, Balkanların, Tuna sahilleriyle. 
cenubi Avrupanın kapısı olan Avus
turyaya yerleşdikten sonra, bu kapı. 
dan Asyaya kolaylıkla geçebilir. A
vusturya, Silezya, ve Bohemya ile o
lan coğrafi münasebetleri dolayısry
le merkezi A vrupada Alm:mya için 
bir kuvvet temin eder. Bu kuvvet. 
Almanyayı en büyük dünya devleti 
haline getirmeğe katidir. Almanya • 
nm Balkanlarda iktısaden haklın ol
ması, Avusturyanın ilhakı ile temin 
edilmiştir. Viyana ile İstanbul ara -
smda hudutsuz imkanlar vardır.,, 

Var§ovn, 12 (A.A.) - Polonya Genel Kurmayının telsizle 11 eyliıl saat 22.20 
de neşretUgi 11 numaralı tebliğ; 

"Düşman hnvıı kuvv!!tler! faaliyetine devam ederek kıtalnrı, münakale hatla
rını, şehirleri ve yollar üzerindeki sivil halkı bombardıman etmiştir. Suwalki 
mıntnknsına ve Bug ilzerindc, kıtalarıınız, çok mühim miktarda motörlil ve zırhlı 
kuvvetler kullanan düıimnnla ıiddetli çarpıamalar yapmaktadır. J.'lodlln önünde 
vaziyet aynidir. 

Almanyanın hayat sahaları a -
rarken Viyana ile İstanbul a. 

rasmda gördüğü h11dutsuz imkanbr, 
bizi bugünkü askerl ve siyasi tedbir
leri almağa sevketmiştir. Bugünkii 
harbin bizim hudutlarımıza kadar si
rayet etmemesini temenni ederiz. 
Fakat Avrupanın en büyük devleti 
olmayı tasavvur eden Almanyanın, 
Avusturyayı, Çekoslovakyayı llha -

kından, İtalyanlann Arnavutluğu is. 

tillsından sonra Türkiyenin de mü. 
teyakkız davranacağı gayet tabii bir 
hadiseeir. Başvekilin nutkundan an

ladığımıza göre, Almanya Balkan -

fara sarkmak sevdasmdan vaz geçer. 

bizim menfaatlerimizi tehdıt edecek 

bir vaziyet almazsa, biz bu harb! iş. 

tirak edecek değiliz. Bütün dünya 

Varşova civarındaki çarpışmalarda, hOkOmet merkezinin kahraman mOdafi
lerl, dClsmnnın hUcumlarını kırmışlar ve geri pilskürtmüŞlerdir. Kutno mıntaka
sında, şarka doğru ilcrllycn fırkalar, kanlı çarpışmalar yapmaktadır. San hattı ü
zerinde de çarpışmnlar devam etmektedir. 

··---......... ---------·------------·--------

,.. 
memleketleriyle olduğu gibf, Alman. 

ya ile de bugünkü vaziyetimizi mu

haf)lza edebiliriz. Buna imkan olup 

olmadığını tabü hadisat gösterecek
tir. 

(Başı 1 incide) 
grupları mütemadiyen teşekkül et -
mekte ve Almanların gerilerini vur. 
maktadır. 

Askert Harekat 

Polonya ajansr, saat 23 te telsizle 
Varşova radyosundan askert vaziyet 
hak.kında aşağıdaki mütemmim ma -
lfunatı vermiştir: 

"Alman kuvvetlerinin Narew ve 
Bug üzerindeki Polonya müdafaa 
hatlarını yarmak için bütün teşeb • 
büsleri kırılmış ve akim kalmıştır. 

Varşova müdafaası kumanqanlı -
ğının verdiği malumata göre, hükü • 
met merkezine yapılan Alman hava 
hücumları esnasında, düşm~n tayya
relerinin yüzde yirmi-<kadarı düşü • 
rülmüştiir.,, 

Polonya radyosunun geC'e, askeri 
harekat hakkında verdiği mütem -
mim malümata göre, Luck şehri, 11 
eylulde saal 5.30, 6, 16 ve 18 de ol

mak üzere dört kere bombardıman 

edilmiştir. B aşvekn, Sovyet Rusya ne olan Alman hava kuvvetleri. Lublindc 
münasebetlerimizin dostane ciddi hasarlara sebebiyet vermiştir. 

olduğunu ve daima dostane kalaca • Tarihi kule ile diğer meşhur bazı bi
ğmı söylerken de, halkın büyük bir nalar yıkılmıştır. Alınan tayyareleri, 
merakını teskin etmiştir. Hadisele - Brzesc, Koweo, Zamose ve Siedlce 
rin bu karışık devresinde Sovyet gibi hiç bir askeri mahiyeti ve ehem. 
Rusya ile olan münasebetimizin e- miyeti olmıyan şehir ve kasabalar1 
hemmiyeti, bütün dünya milletlerilc da bombardıman etmiştir. Mülteci 
olan münasebetimizden daha mü - sivil halkı taşıyan trenler de bom • 
himdir. bardımana tabi tutulmuştur. B!r çok 

Aramızdaki dostluğun sağlam e. Alman tayyareleri mürettehatının e. 
saslara dayandığını bilmek, ~ki mtllet sir edilmesi vakalannda tesbit edil· 

diği gibi, tayyareciler, heniiz 17 ya. 
şını geçmemiş genç çocuklardır. 

arasındaki eski dostluğun sarsıl -
madan devamını öğrenmek, vaziycti

mizin sağlamlığı hakkında en büyük 

garantidir 
Başvekilin bu beyanatı, bu en ka

rışık günlerde bile Türkiyenin styn
setlnin normal olduğunu, ancak bir 
tecavüz vuku bulmadıkça, menfaat. 
terimizi tehdit eden bir vaziyet ta
haddüs etmedikçe bizim bu harbe 
girmlyeceğimizi üşa ediyor ki, bu 

açık ve dürüst siyaset karşısında hiç 
endişe etmeden hadiseleri bekleye. 
biliriz. 

Başvekilin iktısadi vaziyetimiz 
hakkında verdiği malumat, 

hnrp ihtikarına karşı alman tedbir
ler, mali vaziyetimizin sağlamlığını 
gösteren izahat da, harbe girelim ve
ya girmeyelim ,sağlam bir mevkide 
oltiuğumuzu göstermeğe kafidir. Bir 
zaruretle bu harbe girecek olsak ela. 
hi, bu defa, Cihan Harbinde geçirdi. 
ğimiz iktısadi buhranı, açlığı g~çir. 

memize sebep yoktur. Bugün mem -
lekette istihsal vasıtalan çoğaldığı, 

iktısadi tedbirler evvelden alındığı 
için, uzun bir harp halinde dahi iktı. 
saden mukavemet edebiliriz. Bu sağ. 
lam vaziyet içerisinde harp Türkiye 
için bir feiaket değildir ... Fransa, İn
giltere, Sovyet Rusya, Balkan mem
leketleriyle dost olduğumuz müd. 
detçe bu harp badiresini asgari müş • 
külatla atlatmak imkanlarımız cok -
tur. Harp istemiyoruz. Fakat harp 
gelirse, ona karşı koymak için ordu
muz ne kadar sağlamsa, dahili vazi. 
yetimiz de o kadar sağlamdır. 

Başvekilin nutkundan istihraç et. 
tiğimiz mana budur .. Hiç telaş etme
den, vekar ve sükunetle hadiseleri 
beklevebiliriz. 

Alman hava kuvvetlerinin bütün 
tahribatına rağmen, ordunun ve sivil 
halkın maneviyatı çok yüksektir. 
Polonya, yalnız muzaffer olmayı ve 
vatanı' yeniden imar etmeyi düşün _ 
mektcdir. 

Rigadan İsviçrede çıkan Basler Nach 
richten gazetesine bildirildiğine göre 
Varşovada sivil halk eski tramvay 
arabaları, şimendifer vagonları ,.e 
bombardımanlardan yıkılan binala _ 
rın tuğlaları ve diğer enkazından ba
rikatlar tesisiyle meşguldür. 

Lodz'un 200 bin sakiniyle Avru. 
panın en büyük Gettosun~ teskil e
den yahudi mahallesinde haklki bir 
panik hüküm sürmektedir. Burada 
asayiş hizmeti Lodzun Alman ekal • 
liyeti tara!ı~dan temin edılmiştir. 

* İstihbarat ne7.arellnin bir tebliğine gö-
re, VB.r§O\"adııki İngiliz Büyilk Elçiüği pa
s~port memurunun refikası Bayan Shelley 
bır hava hücumu esnasında ölmü~tür. El
çlllğln diğer rnemurları sağdır. Elçilik Var 
~ovadan ayrılmıştır. 

Alman Tebliği 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman Ba~ 
kumandanlığımn tebhğı: 

Polonyada cereyan etmekte olan 
büyük meydan muh<M"ebesi, Vistüfün 
Garbında neticelenmek üzeredir. 

Cenupta harekatta bulunan Alman 
kıtaatı San nehrinin ötesinde şark 
istikametinde süratle ilerlemektedir. 
Dağcı müfrezelerimiz Przemysl'in 

cenubunda Cbyrow'a varmıştır. Düş 
man Zvorlen, Radom ve Lysagorr 
dağları arasındaki mıntakada silah
larını teslime başlamıştır. Burada Al 
manlar en aşağı dört fırkamn malze. 
mesini iğtinal!! edect!ktir. Esirlerin 
sayısını şimdiden tesbite imkan yok 
tur. 

Vistül'ün şark sahilinde hücum a. 
rabalarımız Varşovanın cenubunda 
dördü 21 santimetrelik olmak üzere 
bir çok top ele geçirmiştir. 

Kitne civarında ihata edilen düş
man kuvvetlerinin muhasara hattını 
cenup istikametinde yarmak için yap 
tığı ümitsiz teşebbüsler aldm kalmış 
tır. Düşman sımsıkı ihata edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Vistülün şiınalinde .o\lman kıtaatı 
Medin kalesine yaklaşmaktadir. Çok 
şiddetli bir muharebeden sonra düş 
man V arşovanm şimali şarki mınta
kasından da atılmıştır. Alman kıtaa
tı harp ederek ve düşmanı takip ey
liyerek Varşova - Bialystak demir 
yolunu geçmiş ve öncü kıtaatla Var
§OVa - Lledlce demir yolunu ~şmış
tır. 

Ordu başkumandanlığı teblil ediyor: 

.Alman kıtaatı, Pazen ve Garbt Prusya 

vUAyetlerinde apfıdaki §ehlrlerl ı11al et
miJUr: P~ Thm"D. Gnes Hoh~ 

vcsair mahaller." 
Bu mıntakadaki eski Alman araı:lsl he

men hemen kAmilen tekı·ar Alınanların e
line geı:miş bulunuyor. 

D. N. B. Ajansı tcblif ediyor: 
Alman hava ordusu,, Kutno - Lodaws 

ve Krosnieıuies - Hobal - JoRtyııin ci
varuıda taha$1Üt etmiş bulunan Polonya 
kıtaatmı muvaffakıyetle bomlıardıman et
mlıtir. 

Kıtaatımız Praga demlryolu mll!elleııi 

lle Varşovadan Radyizln Thuszez, Siedlce 

ve DebUke giden demlryollarına taarruz 

etmiştir. l3u istasyonlar yanmaktadır. 

Dem!ryollan mOnaka~tı durdurulmuş, 

yol ile ilfüak noktaları ve köprüleri tahrip 

olumnu:ıtur. Polonya hava kuvvetlerinin 

mOdataası gitgide uyıftamaktndır. 

Her tUrlU mukabil taarruza m~ni olmak 

için Alman hava ordusu Polonya piyade

lerine de taarruz etmiştir. 
Rodek, Deblinluck ve Lemberg tayyare 

meydanlarına yapılan bava taarruzlarında 

34 Polonya tayyaresi tahrip edllmi&tir. Ha 

va muharebelerinde iki ta)'!Yare dO~

mliştür. 

Polonyada Narw nehri üzerindeki Lom
za mevkii düşmanın çok şiddetli blr mu

kavemetinden sonra Alınan kıtaatı tara
fından zapted!lmljtir. 

Göring Cephede 

Mareşal Göring, Rayh milll mil .. 

dafaa meclisi reisi sıfatıyle en müs

tacel işleri gördükten sonra, dün ak. 

şam karargahından hareket ederek 

cepheye gitmiştir. 

Slovaklar Lehlilere 

Karşı Harbetmiyor 
(Başı 1 incide) 

Bir hadise, vaziyeti ve hakiki ma
hiyetini tenvir etmektedir: 

Alman topçularının Slovak tayya. 
relerini düşman zannederek, yanılıp 
Üzerlerine ateş edebilecekleri bahn
nesiyle Slovak askeri tayyarecileri
nin uçması menedilmiştir. Hakikatte 
ise, bu tedbir birçok Slovak tayyare. 
lerinin uçuşlardan istifade ederek 
kaçtıkları için ittihaz edilmiştir. 

Slovak askeri tayyare teşkilatının 
şefi Miralay Ambrus, istifa ederek 
gizlice Slovakyadan çıkmıştır. 

Amsterdamda münteşir Het Volk 
gazetesinin muhabirine göre, Maca -
ristana geçen Slovak firari!erinin a -
dedi simdi on bine balil! olmaktadır. 



13. 9. 939 

lstanbul Levazım .Amirliğinden Verilen: Harict 
Askerf Kıtaatı ilanları 

Kapalı zarf u::;ulile 2000 adet battaniye satın alınacaktır. Muham
men bedeli 16400 lira olup ilk teminat miktarı 1230 liradır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 15/9/039 .. cuma günü saat 15 de Vekalet .satınnlma 
Ko. da yapılacaktır. Şartname ve evsaf her gün Ko. dan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı kanuni vesikala. 
rile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen saatten bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Komisyonuna ver-
meleri (329) (6737) 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiatı 190 kuruş olan 10.000 çift yemeni 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 16 - Eylul - 939 Cumar
tesi günü saat 11 dedir. İlk temirmtı 1425 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün M. l\I. V. Satınalma Ko dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankarada M . .M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri "335., 

"6783,, 

* * Beher adedine fa~~ :dllcn fiatı 850 kuruş olan 27000 adet battani· 
ye kapalı zarf usulıle munakasaya konulmuştur. İhalesi 18 Eyllıl 939 
pazartesi günü saat 11 dedir İlk teminatı 12725 liradır. Evsaf ve şart
namesi 11 lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 

· gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko.na vermeleri 

"330,. "6735., 

* * Izmirde Müstahkem Mevk! komutanlığınca gösterilecek yerde be-. 
heri 27,204 lira 95 kuruş bedeh keşifli iki adet garaj inşa ettirılecektir. 
!kisinin tahmin bedeli tutarı 54,409 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla ihalesi 
16.9.939cumartesi günü saat 12 de lzmirde levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 3970 lira 50 kuruştur. Şartna
me, keşifname ve projeleri Izmirde Müstahkem Mevki inşaat komisyo
nunda ve Ankarada M. M. V. Emakin inşaat şubesinde görülür. lstekli. 
lerinin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu işi yapabilecek
lerine dair ihaleden en az bir hafta evvel Izmir Nafıa Fen heyetinden 
alaca~lan vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye i'Ştirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve Izmir 
Müstahkem Mevki K. na dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yatı
rılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel kom~syona vermeleri. (342) (6837) 

* * Teslim yeri Cinsi Miktan 
Ton 

Tahmin 
Bedeli 

İlk teminatı 

Lira Lira 

Sarıkamış Un 1200 156,000 11,700 
Sarıkamış Arpa 800 24,000 1,800 
Kars Un 966 120,750 9,056 
Ardıhan Un 250 35,000 2,625 
Sahanlar Un 150 20,250 l,519 
Artvin Vn 140 20,300 1,523 

Yukarda yazılı arpa ve unun 14.9.939 perşembe günü saat 14 de 
Sarıkamışta mıntaka satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartname ve evsııfları komisyonda görülür. isteklilerin iha
le saatinden bir saat evvel teklif mektu ların S 
komisyonuna vermeleri. (343) (6806) 

* * Cinsi Mikdan Muhammen ilk teminatı İhale şekli ve saatJ 
Kilo bedeli Lira Lira Ku. 

Un 630,000 85,050 6378 75 Kapalı zarf 15 
B~lgur 104,000 8,8-10 663 ,, ,, 15,30 
Kuru fasulye 65,000 8,400 630 ,. t• 16 
Pirinç 17,800 4,361 176 40 ,, ,, 16,30 

Dörtyol Garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzak yukanda gös
terilmiştir. Eksiltmeler Dörtyolda Askeri Satınalma komisyonunda 
20-9-939 Pazartesi günü yapılacaktır. Şarnameler Garnizon Levazım 
Müdürlüğünde her gün görülür. Münakasaya girecekler mühürlü teklif 
mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber ihale saatin-
den bir saat evvel komisyona vermeleri. "368,, "6933,, 

* * İzmitte komutanlıkça gösterilecek yerde bir adet paviyon inşdsı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20.9.939 çaPŞnmba günü 
saat 16 da Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İstcldiler bu işe ait keşif. şartname ve projeleri İstanbul Ankara ve 
Eskişehir Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda görülür. Keşif be
deli 49.000 lira ilk teminatı 3675 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalart. 
le Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komisyonuna müracaat ederek 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel saat 15 e kadar ko-
misyona vermiş bulunacaktır. (376) (6971) 

* * .. Bursa garni:tonuna ait 100,000 kilo sığır eti 25.9.939 pazartesi günü 
saat 11 de Tümen satın alma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacak
hr. İlk teminatı 2250 liradır. Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyon. 
da görülür. Isteklilerin belli saatinden bir saat evveline kadar kanuni 
şekildeki teklif mektuplarını füırsada komisyona vermiş o•malart. 

* * Miktarı Muhammen 
ton bedeli lira 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

'387) ( 7067) 

İhalesi 

Karaköse 300 45750 3441 25 30.9-939 saat 9 
Kağızman 240 37200 2790 00 30-9-939 " 1 O 
Sürbehan 370 64750 4487 50 30-9-939 " 11 
Iğdır 350 61250 4312 50 30.9-939 " 12 
Yukarda miktarları yazılı un kapalı zarfla alınacaktır. İstekliler şart

namesini Karakösede satınalma K. da bedeli mukabilinde ~hnabilir. 
Kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko.na vermeleri. (7192) 

* * Ankaradaki birliklerin ihtiyacı için 315,000 kilo ekmeklik un kapau 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 33,075 lira ilk te
minatı 2480 lira 63 kuruştur. İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 10 dadır. 
Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Kayseride kor ve A
danada Tümen satın alma komisyonlarında görülür. İsteklilerin kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz olmak ve ticaret odasında mu
kayyet olduğuna dair vesikalarile teminat ve tek1if mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Adanada Tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. ''411,, "7234,, 

* * 300 beygirlik dizel motörü grubu kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 17200 lira ilk teminatı 1290 liradır. Kapalı zarfla ek
siltmesi 9-10.939 Pazartesi günü saat 15 de vekalet satınalma Ko. da 

TAN ========================================~r==-==~ 1 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: ,_ Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatin,. _ ._ 
Ordu hastnhaneleri içın alınacak 10,000 çift tire çorabın açık eksilt

mesi 15.9.939 cuma günü saat 14 de Tophanede lstanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2650 lira ilk te. 
minatı 198 lira 75 kuruştur Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. isteklilerin kanuni vesıkalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (183) (6803) 

1 Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan l!leri Bürosundan: 
ı Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 eylUlden itibaren 

ı 1 Uanlı gazetelerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği gazetE> 
ıdarehanclerinden bildirilmiş olmakla alftkadarlara arzolunur 

* * 5000 adet yllz havlusu n!ınacaktır. Açık eksiltmesi 15.9.939 cuma 
günü saat 14,30 da Tophar.ede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kuruştur. 

. Şartnamı> ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (182) (680!l) 

* * Askeri okullar için 5000 ç.ft terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt-
mesi 15.9.939 cuma günü s t 15 te Tophanede Istanbul levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira ilk 
teminatı 600 liradır. Sartname ve nümunesı komisyonda görüliir. Istek. 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (181) (6810) · 

* * 50 adet tahta ızgara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.9 939 pazar-
tesi günü saat 16 da Tophanede amirlik satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (202) (7117) 

* * 7500 kilo keçi kıh alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fi-
yat pahalı gnrüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 15-9.939 Cuma günü 
saat 11 dP- Tophanede t~t. Levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapıl11caktır. Tahmin bedeli 4875 lira, ilk teminatı 365 lira 62 kuruştur. 
Şartname ve n~mun"si Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 

1 K lm 1 . "216,, "7236,, beraber be li saatte o. na ge e erı . • 

* * 1205 nd~t kilim alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-9-939 Perşem-
be günü saat 11 de Tophanede amirlik satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. "215,, "7237,, 

* * 2000 adet kilim alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 - 9 - 939 Per-
şembe giinü sant 11 de Tophanede amirlik satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilarin belli saatte komisyona gelmeleri. (214) (7238) 

* * 5200 adet kumas kilim Alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-9.939 
perşembe günü saat 11 de Tophanede amirlik satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. (213) (7239) 

* * 25.000 metre kılıflık bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 10.30 da Tophanede amirlik satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 33,5 kuruştur. NümunPsl 
komisyonda eörülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

"211,, "7241,, 

* * 38,169 kilo yufka alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28.9-939 per
_şembe günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5725 lira 35 kuruştur. İlk 
teminatı 429 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eıvveJ komisyona vermeleri. "212,, "7240,, 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llônları 
1 - Tahmin edilen bedeli 13011 lira olan Taş Kızakta klin binanın 

tamir ve tadilinin ihalesi 18 eylıil 939 pazartesi günü saat 14 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. -

2 - İlk teminatı 975 lira 83 kunı§ olup §8.rtnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (6877) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llanlan 
Muhammen 

İşin ne\•i bedeli % 7,5 teminatı Eksiltm nin 
Lira Kr. Lira Kr. şekli saati 

Paşabahçe müskirat fab· 23755 84 1781 69 Kapalı Z. 14 
rikası müdürlük binası 

inşaatı. 

Maltepe enstitüsü gazla. 
ma evi kalorifer tesisatı 
ve gaz kapılarının takıl-
ması işi 1336 99 100 27 Açık ek. H> 

I - Keşif, şartname ve planlan mucibince idaremizin Paşnbahçe 
müskuat fabrikasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tadili 
işile Maltepe enstitüsünde 1yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve 
gaz kapılarının takılması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizala. 
nnda yazılıdır. 

III - Eksiltme 21 • IX - 939 perşembe günü Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün 
levazım şubesı vezncsir.den ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 119 
kuruş mukabilinde ve gazlama evi kaloriler tesisatına ait §artnameler 
levazım şubesi veznesinden a kuru~a alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle 7o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamenin CF) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfhı
rını eksiltme günü ihnle saatinden bir saat evvel mezkür komisyon baş. 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmeye girecekler 
% 7,5 gü\'enme paralarile ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesaik-
le yukarıd:ı adı geçen koınisyonn gelmeleri ilAn olunur.. (6881 l 

Tıp Fakültesi Dekanll9ından : 
Tıp Fakültesinin Çocuk hastalıkları ve Bakımı, Üroloji kliniklerile 

Radyoloji Anatomi patoloji, Genel patoloji Enstitülerinin doçentlikleri 
münhaldir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Tıp Fakültesi dekanlığına 
müracaatları. "7136 .. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerlik dersleri imtihanları 21 Eylülde başlıyacak ve 15 hkteşrlnde 

bitecektir. Alakadarların ı.iniversite talim taburu komutanlığına müra-
caatları (7231) 

yap!lacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. "31311 "6536,, 

~ ..................................... .. 
lstanbul Üniversitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 
Yapılacak işler Keşif Teminah İhale günü 

ve saati 
İhale şekli 

Lira Lira 

------
Birinci Şirürji kliniği 
asansörü 

13915 1044 25.9.939 Kapalı zarf 
Pazartesi l 4 

Birinci Şirürji ve göz 
klinikleri trans! orma-

14599.07 1095 25.9.939 Kapalı zarf 
Pazartesi 14.5 

f ormatör dairesi inşaatı 
Tedavi kliniği trans- 11398.13 855 25.9.939 Knpalı zarf 
fol'nlotör dairesi inşaatı Pazartesi 15 
Tedavi kliniği elektrik 6125.50 410 25.9.939 Açık 
ve telefon santralı Pazartesi 15.5 

Yukarda yazılı işler Oniversite Rektörlüğünde hizalarında yazılı şe
kilde eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler kapalı zarfla yapılan işlerin dosyalarını muhammen bede
lin "yüz binde beşi,, nisbetlndeki bedelini Üniversite Muhasebesine ya
tırmak suretile Rektörlükten alabilirler. Telefon santrali keşfi her gün 
Rektörlükte görülür. 

Bu işe girebilmek için 939 Ticnret odası vcsikasile dosyalarındaki 
ilan şartlarında yazılı vesikalarile teklif mektuplarını iha1e günü saat 
13 e kadnr rektörlüğe vermeleri. (7103) 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Kayıd 

ve Kabulüne Baılıyor. 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 
l - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 Eylul 1939 

tarihinde başlanacak ve Eylul sonunda kayıdlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari şubesine lise olgunluk mezunları; re

sim heykel, Türk tezyini sanatlan ve tezyini sanat şubelerine orta mek
tep mezunları kabul olunur. 

3 - Şubelel'e yazılmak üzere müracaat eden'lerin tabi olduklan ka
bul yoklamalarının yapılacağı tarihler 15 EylUlde akademi dahilinde 
ilan edilir. 

4 - Taliplerin müddeti zarfında akademi müdürlüğüne müracaatla
n ve kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi doldurmala
rı, hariçte bulunanların bir istida ile müracaat eylemeleri lazımdır. Be
yanname veya istldaya bağlanması icap eden vesikalar şunlardır: 

a - Nüfus ve hüviyet cüzdanı tasdikli süreti. 
b - Sıhhat raporu ve çiçek aşısı §ahadetnamesi (Resmi doktorlardan 

alınmalıdır.) 

c - Resmi tahsil vesjkası (Aslı). 
d - Hüsnühal kağıdı (mekteplerden bu sene mezun olanlardan is

tenmez). 
e - 12 tane kartonsuz vesikalık fotograf (atamünüt olmamalıdır). 
5 - Fazla tafsilat almak isteyenler akademi idaresine müracaat et

melidirler. 
6 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütlü 

olarak göndermeleri lazımdır. Bu gibiler vesikaları tamam olduğu tak-
dircle yoklama tarihleri mektupla bildirilir. (6995) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Lise mezunlarına: ·- - ' 

Mektebimiz yuksek sınıfl için liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/ 
9/939 tarihine kadar devam edecektir. 

1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasız
dır. Gayesi, Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesle
ki için fen adamı yeti'Ştirmcktir. 

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

2 - Yazılmak için pazardan maada günleırde mektebe müracaat 
edilmelidir 

3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşı yar.acaklan istidaları. 
na aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır: 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri, 
D - Polisçe musaddak eyihal kAğıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzalan, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 - Futa malumat için Ortaköyde mektep müdiirlüğüne mtira

caat edilmelidir İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaat-
lara matbu mekter duhul bilgisinden gönderilir. (6629) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Talebesinin Yemek Münakasası 
Ankal'CI Dil ve Tarih • Coğrafya Fakülesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle, akşam yemeklerı 

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

senelik umumi yekünu 34218 lira 75 kuruştur. 
C - Yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
Ç - ihale 14.9.939 perşn..ır.be günü saat 16 da Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplannıı · ihaleden bir saat 
evveline kadar mezkur muhasebecilikte müteşekkil komisyona verme
leri lazımdır. 

D - Isteklflerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere fakülte 
hesap memurluğuna müracaat etmeleri. {6804) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 10 kalem elektrik malzemesinin 16-9-939 Cu
martesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 122 lira 50 kuruş ve ilk teminatı da 10 lira
dır. Malzeme listesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalan '\•e ilk teminat makbuzlarile Gala
ta Rıhtım Caddesi Alemdar H::ın İkinci kattaki komisyona S!elmelerl. 

.. 7220. 
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PİYANGO KRALiÇESi NİMET ABLA 
__ ,,, ________________________ , 

TEKKOLLU CEMAL Her ay olduğu gibi bu ny da 6 büyük ikramiye vererek rekorların rekorunu kırdı. 

NiMET GiSESi 
Bu keşidede dahi : 

Nİl\IET ABLANIN Ul'iURLU elile verdiği 20431 No. biletle Bakırköyündc, Yeniköyde 88 No. da Bay Ah
medin eşi Bayan Naciyeye 

50.000 LiRA 
Gene Nil\IET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 14750 No. biletle Beykoz Deri Fabrikasında Kireççi Usta. 

başısı Bay Hakkı 2 nci defa olarak büyük ikramiye kazandı. 

15.000 Lira 
Besler Çikolata Fabrika!lında İşçi Klara bu beşinci keşidede 14750 No. biletini almadığından mezkur bilet 

Bursda Karacabey Hnrnsı :\lüdlirü Bay l\Iümtaza satıldı ve 

2 inci 1 5 • O O O L i r a KAZAN Dl 

Gene Nb1ET ABLANIN Uğurlu clile verdiği 32557 No. biletle Eyüb Fişek Fabrikasında muhasebeci Bay 
Abdülkadire 

12.000 LİRA 
Gene NİMET ABLA.~IN Uğurlu clile \'erdiği 22092 No. biletle Sirkecide Şen İzmir Ambarında Hammal 

Mehmet Aliye 

10.000 LİRA 
Gene NİMET ABLANIN Uiurlu elilc ~·erdiği 22092 No. biletle Taşkı~lada binbaşı Bay İsmete 

2 inci 1 • O O O L İ R A 
KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 

Adrese dikkat: lsanbul, Eminönü Tramvay caddesi No. 29- 31 

3 

Daima .. d 1 on e •••• Daima b. . · ı 
ırıncı •••• 

1 

Dün Çekilen Beşinci Keşidede 
3 Büyük ikramiye birden verdi: 

Teşhir arzu etmeyen Büyükderede sayın müşterimiz 
bir bayan 20431 No. biletle 

50.000 LiRA 
2 - Şanh 

• 

Mecidiye Gemisi ikinci Bölük Subay ve 
Eratlarının müştereken aldıkları 

3 2 5 5 7 No. biletle 

12.000 L 1 R A 
Cihangirde Kumrulu Cami sokak 1 O No. da Bayan Nilüfer dört ayClır 
aldığı 22092 No. bileti bu ay almadı 1 o.ooo lira kaybetti. Bu bileti 

son dakikada Alyanak hanında Bay lsak aldı ve 

10.000 LI RA 
Kazandı ve hepsi de paralarını tamamen aldı. 

NJMET GiŞESi sahibi NiMET ABLA 
, ___________ Hiç bir yerde •mbcsi yoktur. Tel : 22082 , I 

DiKKAT ÇOK 
1 

1 

KADIKÖY VAKIFLAR DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 1 
altıncı keşide Devamh bilet alamayanlara 

. 
son zengın 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminat 
L. K. L. K. 

395 35 

28 57 
64 63 

29 75 

2 14 
4 84 

~emti Mahallesi Sokağı 

Boğaziçi V aniköy Vaniköy Cd. 

Üsküdar Suvacı Murat ,. 
Alacaminare 

No. 
E!';, Ye. 

16 M. 

10 
2 

Cinsi 

Arsanın 

tamamı 

" " ,, ,, 

bileti 3 liradan satılır. 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazam gönderilir. 

58 79 4 41 

İcadiye 
Arakuyeci 
Mehmet 

Pazarbaşı Nuhukuyusu (217 " " 

Adres: lstanbul - Eminönü No. 21 TEKKOLLU CEMAL Gişesi 
Sahibi Malul Gazi Subaylardan CEMAL GÜVEN 

Mantar ( 12 " " 
Yukarıda semti ve maharlesi yazılı arsaların tamamı satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri , ________ _ Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

_ ____ , 
19 - 9 - 939 Salı günü saat 15 - tedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6982) 

YE~I PLAKLARI 
HAMİYET · "Palais glide .. 

Ax 2191 İzmir Fuan 
Hatay Türküsü 

SEYYAN 

t 
i 
ı BD 

5325 
Yeni Dans plakı 

l "Palais 91ide .. 

AX 2190 Zehr:a - Tango : 
Cemıle - Tango J Horaey, Horsey 

SAHİBiNiN SESi 
ve acentalarında 

Y E N I M E V S I M dolayısile 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı ~imdiden GaJatada mel2hur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ. ŞIK ,·e DAYANIYI .. I alabilirsiniz. 
ERKEKLE RE MAHSUS 

Her Cins İNGİLİZ MUŞAMBALARI . 
Her Renkte su geçmez ve kayar LODEN PARDESÜLERİ 

(İmpreğnol) 

Her cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki prova ile ısmarıam~ 

PARDESO, PALTO ve KOSTÜMLER yapıhr. 
K A D J N J, A R A l\f A H S U S 

Gayet zengin çeşid ve SON MODEL üzerine İf.EKLİ MUŞAMBALAR 
Her nevi YÜNLÜ ve GABARDİN PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Muşamba, Pardesü, Palto ve Kostümler 
Rekabetsiz Fiatlarla Galatada 

EKSELSYOR 
Büyiik Elbise Mağazasında bufacaksınız. 

Sahibı ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfil DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
NesriyAt T. L. Ş. Ra!!ıldıa-ı v~,. TAN Mathaası 

., 
YED i GÜN' de Harbin seyrini en güzel ve en 

canh Fotoğraflarla takib ediniz. 
(Yedigiin) Harbin devamı miiddetincc mutad zengin mündericatına ilave ol~ra~ .. her hafta size muhtelif cephelerdeki 
harbin cereyanına aid fotoğrafları nefis bir surette verecektir. Her hrıfta (\ cdıgun) mecmuasını alarak harbin canlı 
bir panoramasını elde etmiş olacaksınız. Kağıt buhranı dolayısile mahdut mik~a:.da basılan (Yedigiin) mecmuasını şim-

<ilden bayiinize sipariş ediniz. Harbin fotoğrafla sinemasını yalnız (Y cd ıgun) koleksiyonu teşkil edecektir. 

Buqün cıkan ( YED 1 G O N ) ü ahnız ve veni Droqramını okuvunuz. 

Yatak, yemek ve çahtma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobil yalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 
mağazalarınd~ tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait tartlarla sa
tılmaktadır. 

ESKi FEYZİATI ---------•'\ 

Yatılı B O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R i Yat.sız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında kız ve erkek 

kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta 'okul. 
ARNAVUTKöYONDE. T~AMVAY. CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayt için her gün saat ondan on ycdıye kadar ?ıfte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

•_İııll ______ İsteyenlere mektep tnrıfnamesi go"nd .1. T 
1 

f 
6 

_ı erı ır. e e on: 3 .210' ________ .,.. 

, Saraçhanebaşında • Horho dd • d ---··---, 

HA YRiYE LaıSEsl Erkek 

Kız 
Yatıh 
Yatısız 

KA v ı p : Ticari ve resmt muame1Atım
da fsUmal etmekte olduğum mnhkO.k im
zamı zayi ettim. Yenisini hAk cttirdiğtm
den eski imza ile hiçbir deynlm olmadı~ı
nı ve bir iddiada bulunncakların bir ay i
çinde müracaat etmeleri illin olunur. 

Ana, tık, Orta ve Lise sınıflarına taleb k · 
"t'b b 1 K l l k e aydına başlanmıştır. Ecnebi lısanı ilk sınıflardan 

B•kırköy Osm•nlye Çın•rlı kireç 
oe•kluı sahibi M uıt•fa Tozcu 

ı ı aren as ar. ız arın yatı ı ısmı tanı · 1 • · 
· · kt. b" h A t b" . . arnıy e ayrı hır bınadadır. Yatısız talebeyi nakletmek 

• ıçın me e ın ususı o o us servısı vard 1 · ır. steyenlere tarıfname gönderilir. Telefon: 20530 • 

Şose inşaatı llcSnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstanbulda Edirnekapıdan başlıyarak Saray kasabası civarına 

kadar devam eden takrıben 125 + 500 kilometre uzunluğundakı yolun 
tesviyei türabiye, sınai imalat ve şose in~aatı işi (1.576.630) lira (43) ku
ruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 26.9.939 tnrihine müsadif salı günü saat 16 da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 50 lira mu. 
kabilinde şose ve köprüler reısliğinden alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
müteahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin dördüncü maddede oahsedilen 
vesika ile 939 senesine ait ticaret odası vesikası ve 61049 liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde h • 
zırlıyaca.kları kapalı zarflarım ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelcrı ı:. 
zımdır. (4373) (7031) 

Dil • Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
<~nkara Edebiyat Fakültesine) Talebe Kaydı 

. Fakultede bu sene Felsefe Enstitüsü de tesis olunduğundan bir ede· 
bıyat fakültesinde mevcut olması lazım gelen bütün ders zümreleri var
d~r. Bunlardan başka Alman, İngiliz, Fransız dil ve edebiyatları ayrı 
bırer ders zümresi halindedir. 

. Fakülteye kaydolunabilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk iın· 
tıhanını vermiş bulunmak ltızımd;r. 

Talebe knydına 15 Eylul 939 tarihinde bnşlanacnktıı 
Fazla izahat almnk için Direktörlüğe müracaat edilmesi i1an olunur. 

(725:J) 

~·--..--- LEYLi ve NEHARi ______ .._ 

Sen Benua Fransız E.rkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Po ta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK IMTIHANLARINA HAZIRLAR. 

Kayıt muamelesi Pazar gününden maada hergün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

' Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır ______ ., 


