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102 BAŞMAKALEMIZ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Bugünden itibaren Bafmakalemizi beşinci say
fanın birinci sütununda (Günün Meseleleri) kısmı
na naklediyoruz. 

Fransa ve lngiltere, Derhal Bir Ultimatomla 
Askerlerini Çekmesini,Y oksa Taahhütlerini 
ifaya Başlıyacaklarını Berline Bildirdiler 

lngiltere Harp Mcisrafı Olarak ............... . BUGÜNKÜ, V AZiYET . ················: 

Soo1 0001ooô lsterlin Ayırdı lngiltere ve Fransa Seferberlik 
Yaptılar, lngilterede 

ş /lı. R K 1 

Almanya • Polonya hududunu gösterir harita: Almanlann dün ;abah hududu tecnüz ettikleri mıntaka1ar 
oklarla, bombardıman edilen Polonya şehirleri de siyah çerçeveler içinde isaret edilmiştir. Köşed('ki resimde 
Polonya orduları başkumandanı l\lareşal Sıni~ly Rydz'i görüyoruz. 

Bir Harp Kabinesi Kuruluyor 
Harp Dün Başladı 

AVRUPA, 18 aydanberi savu~hırmıya uğrnştı~ı 

harp tehlikesiyle nihayet yeniden karşılaştı, 

dün sabahtan itibaren Almanya ile Lehistan a
rasında harp başladı ve Alman askerleri Şarki 

Prusyadan, Yukarı Silezyadan ,.e Slovakyatlnn 
J.ehistana taarru7. ettikten başka, Alman tayyn
rcl<'ri Lehistanın bir çok şehirlerine hoıni>nlnr 

ynı;dırdılar. Bu muharebe de, harp iliin et ınck
slzin yapılmış ''C harp Rllİ baskın halinde b,ış. 
Jcuıııııtır. 

Danzi~ ilhak Olundu 

ya gönderilen son ihtarı okumuş \•e bu ihtar 
tasvip olunmuştur. ihtarda Almnnyanın Lehis
tana karşı başladığı taarruzu derhal durdur. 
ın:ı~ı, Lehistan toı>raklarından hemen çekilme-
si istenmekte, aksi takdirde lngiltcrenin derhal 
Lehistana verdiği taahhütleri ifnya hnşlıyncağı it 
J,ildiriJmektedir. Jngiltere, bu ihtarın cc\•abını 

lıekhyor. Fransa da buna mümasil bir leşebbiis 
~ apnu~tır. 

l.NG'iL'J'ERE hiikumeti, 18 - 41 yaşlarr arasında. t 

ki Ingilizleri askerliğe davet için Meclise lıir • 
knnun layihası teklif elmiş ve lii~·iha ltatiyet f 
kesbetmiştir. Diğer taraftan lngiltere, lıir harp 

ALMAN askcrlerıuin Lchistana tnarruı.u sırasında kabinesi kurmak için de tedbir almıştır. Bu ka-
ı.>amı;ı;'d J."'Z... .. to.-, -JU:ln Alnıaıı 'D a iltıakını binçycı Churchil ile eski ~Inricİl c Na~ırı :mister 
iliin ederek, Hitlerc ·vaziyeti· blldirmi~ ve llit- Eden de alınacak ve amele }lartisinin liderleri 
i<'r de bu kararı tasvip etmistir. de iştiruk edecektir. Meclis, hfik\ımctc !'iOO mil- t 

DAHA ŞONRA, Alınan Rayşt~~ı toplanınıyn dn. yon sterlinlik harp kredisi de açmıııtır. f 
''et olunmuş ,.e Her Hctlcr Rayştağda ı:;öyledi- ltalya Harbe Girmiyor t 
ği bir nutukla, halis muhlis Alman toprnğı olan IT ı\LY A.1\ kabinesi toplanmış ve Jtaly:ımn harbe f 
Danziı. ile koridoru kurtarmak, Lehi tanıla :ya. girıni~'ecegını, yalnız memleketin selôınctinc 
~ıyan ve i~kenceye uğrıyan Almanları kurtar. ait tedbirleri almakla iktifa edeceğini füm cc.le. 
mak için, kuvvete kuvvet istimalile mukabele- rek, ltaJyanların itidal ·\'e sükunetlerini ıııuha. 
~·e karuı· verdiğini söylen1iş, Ray5tağ hu karn. faza etmelcrinfl~·eıı;i~tir. ' 

rı, daha sonra Danzig'in ilhakına ait Jfıyihayı · HEJt Hl".i'LER, Rııyştagdn söylediği nutukta yu-
iUif~~.8 tasvip etmiştir. (Bu husustaki tafsil:Jt bım<'ı yardımına mürataat etmiyeceğini bilılir-
üç~°..~ sayfaınızdadır.) miş, Sinyor Mussoliniye de bir telgraf gön. 

·::; ~ngiltere ve Fransada dererek gösterdiği diplomatik müzaheretten 

ALMA~YANIX bu hareketine karşı Ingilterc, da. dolayı teşekkür etmiş ,.c it;ı.!~·nnın askeri yar-
lıa t.n·el seferber ettiği donanmasına ilaveten dımına lüzum görmediğini söylemiştir. Mister i 
kara \'e hava kuv\'etlerini de seferber etli. Ciı:ımberJain, A\·am Kamarasında söylediği t 
I~ransa da, umumi seferberlikle beraber Frnn- nutukta da Sinyor Mussolininin sulh lehindeki ı italya Harbe Girmiyor 

Aımanlar Püskürtüldüler, Chamberıain "Tecavüzü J 
ısu ile Cezayirde örfi idare ilan etti. Fransız mesaisini şükranla kar ılamıştır. J 
ı•aıJuınentosu bugün toplanacaktır. Askeri Harekôta Göre Vaziyet İ 

lNGILTERE'de he, Parlamento derhal i~tiınaa da- AL~TJ\.~ askerlerinin Lehistana taarruzları üzeri-
'\'Ct olundu ve içtimada Mister Chıuuhcrlaın, ne iki taraf arasında kopan muharebeler hak-Polonyahlar Şiddetle Kırmağa Azmettik, 

Mukavemete Başladdar Tamamen Hazırız 
11 

Dedi 
Londra, 1 (Hususi) - Alman orduları bu 

sabah ~afakla beraber 3 koldan Polonya üze
rine taatruza geçmişlerdir. Bu sırada bircok 
Polonya şehirleri de Alman tayyareleri ta ... ra
fından bombalanmıştır. Alman karargahı u
nıumisi bu akşam saat 18 de neşrettiği ilk res
nıi tebliğde Silezya, Pomeranya ve Şarki 
Prusyadan yapılan askeri harekatın ihzari 
nıuvaffakiyetler kazanmış olduğunu bildir
mekte ve şu malumatı vermektedir: 

Y ukan Silezyada Katowiç tepelerine yalda
tılmıttrr. Pomeranyada Praha nehrine varıl
ınak üzeredir. Şarki Prusyada Alman kuvvet
lerinin Polonya topraklarında bulunduğu bil
diriliyor. 

Resmi tebliğde hava hareketlerinden de bahsedf. 
lerc.k Polonyaya ait birçok tayyare karargahlarının 

ı bombardıman edildiği bildirilerek bunlardan 13 ti 
sayılmaktadır. Alman deniz kuvvetlerinin harekeli 
hakkında da, Alman donanmasının Dnnzig körfezi 
civarında· bulunduğu ve Gdynia limanının bombar
dunun edildiği kaydedilmekt.edir. 

Varşov Tebliği 

Lond_ra, 1 (Hususi) - Almanyanın Po
lonyaya tec~vüz ettiği hakkında gelen haber
ler üzerine Ingiliz kabinesi derhal meclisi iç
timaa davet etmiş ve meclis saat 18.30 da top
lanarak Mister Chamberlain tarafından irad 
olunan mühim nutku dinlemiştir. Mister 
Chamberlain, Bcrline gönderilen ültimatomu 
okumu;? ve ültimatom meclis tarafından tac;
vip edıJmiştir. Bu ültimatomda deniliyor ki: 

"Almanya, Lehistana karşı açtığı ta· 
arruzi hareketi, derhal durdurmadığı 
ve Leh topraklarından hemen çekilme· 
diği takdirde lngiltere hükumeti Lehis· 
tan hükumetine verdiği taahhütleri der· 
hal ifaya başhyacakhr ... 

Bundan başka İngiltcrcnin Berlin sefirine gayri · 
ıniiseit bir cevap aldığı takdirde pasaportlarını iste. 
yip İngiitereye dönmesi için talimat verilmistir. 
Fransız htikumeti de Berlinde buna mümasil bir-de. 
mar~ yapmıştır. 

Şuursuz ihtiraslar Yüzünden 

Mister Chamberlain bu münasebetle söylediği 
nut•ıkta demiştir ki: 

"18 aydır harp mesuliyetini üzerime almamnk 
itn çah~ıyoruın. Fakat bu mesuliyeti taşımaktan 
ba~ka ~&re oJmacJığrnı göriiyorum. Zira vaziyetim 
~nyet sarihtir. Çi.inkü, ımlhü kurtarmak için hiçbir 
şe;\'·i ihmal etmedim. Ve kuv\'et istimali takdirinde 
kuvvet ile mukabele edeceğimizi apaçık bir surette 

(Sonu Sa: 10; Sü: 4) 

A1ınanya ile ~ :ipılan müzakereleri t:ıvzıh etti. kında Alman tebliğinde Silczya, Poıncran;:\'a ,.c 
Bu müzakerelerle harbin önüne geçmek ımim. şarki Prusya cephelerinden vukubulan harck5. 
kiin oltluğu halde, Almanyanın sulh ~artları o- tın hedeflerine rnrdıi:'I biJdirHmektcdir. J>o. 
larak hazırladığı teklifleri Lchistana biltliıınc- lonya tc.bliğinde. Leh sefirinin Fon Ribbentro. 
diğiui, yalnız fevkalade salfıhiyetli bir Leh mu. pa müracaat ederek ingiltereye teklif edilen 
ral1hıısı istiyerek. ona hiikfımeti ile de isti~are- tarzda miizakcreye hazır olduğunu bildirdiktl"n ı 
ye imkôn \'ermeden sulh şartlarını <iiktc etmek bir kaç saat sonra Ahnnn askerlerinin hudut 
istediğini anlattı, daha sonra Her Jlitlerin smır- boyunca ansızın taarruza geçtikleri ve Polonya 
SU7 ihtiraslarını tatmin için beşeriyeti sefalete şehirlerini bombardıman ettikleri ve l..chistn-
!>Üriiklediğini söyledi. um hürriyet ve istiklali uğrunda bütün kuvve. t 

MiSTER CHAI\IBERLAJN, daha sonra Almanya- tivl.- mücadele edeceği ilave ediliyor f ...................... , ................................... ~ .............................. ~ ........ . 

ı-lngiltere 
Kralının 
Şefimize 
Mesajı 

, Ankara, 1 ( A.A.) - Bugün 
saat 16 da Reisicümhur, İngilte
re Büyük Elçisi Sir Hughe 
Knatcbull Hugessen'i kabul et
mişler ve Hariciye Vekilinin hu
zurlarile elli dakika nezdlerind~ · 
alıkoymuşlardır. 

Kabul esnasında İngiltere Bii 
yük Elçisi Kral Altıncı Georges 
hazretlerinin Reisicümhura hir 
hususi mesajını tevdi etmiştir. 
• Mesajın meali şudur: 
"Zatı devletlerine hararetli selam

(Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

. . .:. ,~~ ... 

EN SON DAKİKA 
Londra, 1 (Husust) - Ingiliz ü!timatomunun cevabı henüz ge!memiş
tir. Ingilterenin harbe gireceği muhakkııktır. Tayyare taarruzlarına 
karşı her tedb:r a:ınmıştır. Ortalık zifiri karanlıktır. Yüzlerce baraj 
balonu uçurulmuştur. Bugün Londradan 400 bin kişi tahliye olundu. 
Pnris, 1 (Hususi) - Umumi se!erberliğln i!iınile 20 ile 45 arasında 6 
milyon asker silah altına girecektir. Yarın meclis toplanacak ve Da. 
!adler kab!nesi genişletilerek bütün memleketi temsil eden bir ha:-p 
kabinesi memleketi idare ec!ecektır. Parisin kanaati şu cümle ile hu-
lasa edilebilir: "Sulhü kurtarmak için her şeyi yaptık. Artık zaferi ka

zanmak için her §eyi yapacağız .• , 
Varşova, 1 (Hususi) - Lehistan hükômet!, Alman maslahatgüzarından 
memleketi terkctmcslni ve Berlin Sefir:nden geri dönmesini istemiştir. 
Mareşll Smigly Ridz'fn Cümhurreisliğine getirilmesi ihtimalinden bah
solunmaktadır. iki meclis içtima halindedir. 

Bertin, 1 (Hususi) - Şehir z!firi karanlık içindedir. Gazeteler, harbi, 
bir tedip hareketi olarak gösteriyor ve lngiltcreyi mesul tutuyorlar. 

Tan, fevknlftde günlerin devamı milddetince, makinesindeki hususı-tertib:ıt s.ıy<'r,ind 
bu sütunda her kiln en son dakika gelen haberleri vcrccektit. Haber olmadığı giln, 

bu kısım boş kalacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Bugün.Ü Doğuran . 
Günler 

Yazan: M. Turhan TAN 

-SON-

S ilhalı sulh devresini büyük bir 
harple kapamak ve dün • 

fa hegemonyasını elinde tutmak 
isteyen Alman İmparatoru Lon -
draya, Viyanaya, R o m a y a, is. 
tanbula, Kudüse bir çok seyahatfor 
yaptı, her yerde "Alman milleti, ar. 
nn tuzudur'' vecizesini haykırdı. Ci
hanı medenileştirmek ve cihanda 
medeni teşkilat yapmak vazifesini ü
ıerine almaktan bahsetti. Kendi yur. 
dunda sık sık söylediği nutuklarda 
ise şarkta ve garpte hudutlan geniş. 

2 • 9 • 939 =-=== 

Halkın 
-Dilekleri 

lstanbul Mebusları 

Dinlediklerini Dün 

Alakadarlara Anlathlar 

letmek ihtiyacına, Berlinle Bağdn • Almanyada tahsilde bulunan veya staı' gören taleı.'elerı'mı'zden du .. n şehrı'm· J•• l 
dın yanyana getirilmesi lüzumuna 0 ıze onen er 

Bir müddettenberi halkın dilekle. 
rini dinliyen İstanbul mebuslan dün 
Halk Partisinde bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda vali ve beledi
ye reisi Lutfi Kırdar, Parti mi.üettişi 
Tevfik Fikret Sılayla bütün vilayet 
ve belediye müdürleri vali muavin. 
lerile belediye reis muavinleri ha. 
zır bulunmuştur. ~;~:~.;;;:~:7.~::::::: Vapurlar Seferden Alık d aleyhıne - hımaye vaat etmek, Çin on u 

topraklarından hisseler alırken: 
"Alman Demir eldiveni aman bil • 

İstanbul mebusları namına Ziya
attin Karamürsel halkın dileklerini 
okumuş, bunlardan 146 sının vilayet 

ıncz0 demek gibi çılgınbklar yaptı, Şehrimizle bütün Avrupa ara • 
Bütün bunlara karŞı Rusya, Fran. sındaki muvasala dün de yalnız ce • 

sa ve İngiltere kendilerini müdafaa nup yolu ile Fransaya ulaşmakta o • 
tedbirleri almakla oyalıyorlardı. lan Oryant Eksprese inhisar etmiş • 
Avusturyanın Bosna Herseki ilhak, tir. 
1tal~anın Garp Trablusunu işgal et. Hava postaları dünden itibaren 
mesı, Balkan devletlerinin Qsmanlı şimaU Avrupaya yolcu kabul etme
~~aratorluğunun Avrupa vlliyetle- mişlerdir. Denizyolu yalnız Karade .. 
nm paylaşmaları gibi hadiseler kar. nizle limanımız arasında işlemekte 
~ısında da bu üç devlet, sırf Alman. olan Romanya vapurlarına rnünha • 
l~n harekete geçirtmemek• düşünce- sırdır. 
sıyJe hareketsiz kalmayı tercih et • Dünkü Konvansiyonel şehrimize 
mişlerdir. dört saat teahhürle gelmiş ve bircok 

Almangada Yalnız 
On TalebemiiKaldz 

1

---·-Ç· ek veiHRAÇ MALLAR1NIN 
Poliçeleri Satın Allnıyor 

Ticaret Vekaleti aH'ikadar ticaret müdürlüklerine mühim bk tamim 
göndermiştir. Vekalet riziko şanjını önlemek üzere, ihraç edilen mal. 

şekilde pasaport verilmektedir. ve belediyeye taalluk ettiğini beyan 
E b • ederek bunlann mümkün mertebe 

ene der Gidiyorlar yerine getirilmesini validen rica et-
Polonya ile Almanya arasındaki miştir. 

ihti1afların harp yoluyla halli cihe- Dileklerin kısmı azamı yol, su, mek 
tine gidilmesi hakkındaki haberler tep gibi mahalli ihtiyaçlara temas et. 
şehrimiz ecnebi mahfillerinde heye- ..mektedir. Arnavutköyle Beşiktaşta 
canla karşılanmıştır. mektepsizlikten şikayet edilmekt~ 

. Me~leketimizin muhtelif yerle- dir. Vali bu semtlerin mektep ihti
rındekı Alman tebaası şehrimizde yacına bu sene cevap verileceğini bil-
toplanmıya başlamışlardır. Diğer dirmiştir. .. 
yaban~ı memlek:t ~ebaaları da kafi- Eminönü, Galata ve Karaköy el. 
le halınde şehrımızi terketmekte- varlarında bir çok sefil çocuklar gö. 
dirler. 

Hatti Rusya• sulh cephesini kuv. talebelerimizle Avrupada buhı~an, 
vetlendirmek içın· LAh d b 1 'bazı vatandaşlarimizı memleketimi-a ey e eyne ,-
milel kont eranslar toplanmasına de- ze getirmiştir. 
lilet etti. Bu konfaransların ilki (26) Dün gelen yolcuların anlattık1a. 
devlet murahhasının iştirakiyle 1899 nna göre trenler Paris ve bir çok !. 
da ve ikincisi~ kırk dört devlet mu- talyan şehirlerini kesif bir karan • 
ra,..hhasının huzuru ile 1907 de top • lık içinde geçmişlerdir. Geçilen bü
landı. "Daimi hakem mahkemesi" tün memleketlerde askeri hazırlık 
teşklIJ, harp doğuracak meselelerin lann mevcut olduğu görülmüştür. 
bu mahkemeye havalesi gibi karar • 

ların çek ve poliçelerinin Mf'rkez Bankası tarafından derhal satın alın
masına ve ilıraç muamelesi tamamlanıp ta, henüz ihraç edilmemiş olan Bu arada Romanya bandıralı Be
malların da senetleri üç imzalı olmak şartiyle Merkez Bankasınca sa. sarabya vapuru ile de dün kalaba
tın ahnmasına karar \'erilmiş ve kararın derhal tatbikine gcçilmi~tir. lık bir grup limanımızı terketmis· 

l\faniCaturacılar birliği, Ticaret Vekaletinin ithalatçılara da Merkez l~rdir. İstanbuldaki 7 bin kadar İ-

rülmüştür. Vali bunların da Darüla-
cezedeki anormaller mektebine yer
leştirilebileceğini söylemiştir. 

Balıkpazarı, Galata, Küçük}'az:ı:r 

gibi bazı yerlerde, bazı kimselerin ü. 
zerlerinde silah taşıdıklarından şi. 

kayet eelilmiştir. Buna da polis mü
dürü cevap vermiş, kimseye silah ta
şıma müsaadesi verilmediğini, izin. 
siz silah taşıyanların yakalanarak ee. 
zalandırıldıklarını söylemiştir. 

Bankasından hiiyük ınua\'ı>net teinin etmesini istemislerdir talyan ve bu ~rada, İtalyan banka 
Ziraat ve İş Bankaları, tüccarın malları mukabilind~ kend.ilerine kre- ve müesseseleri memurları da yol

di vermeğe devam etmektedirler. Yalnız konşimento evrakı üzerine c~luk hazırlıklarını ikmal etmişler
bankalarca a\·ans itasma nihayet verilmiştir. 1 dır. Bunlardan i;ir kısmı tren ve bir 

kısmı da deniz yoluyla İtalyaya dön 

lar alındı. Lakin Almanya, bu kon. Almanyadaki Talebelerimiz 
feranslara, bu kararlara iştirak et • 
mekle beraber, kendi programını ta
kip etmekten geri kalmadı. 

bulpnan Türk t~lebesinin hemen Limanımızda Faaliyet 
hepsi memleketimize gelmek üzere Ağustosun 28 inde limanımıza Dün sabah gel;n konvansiyonel 

ile Almanyada bulunan talebeler! • 
mizden kalabalık bir kafile memle • 

Almanyayı terketmislerdir. Bugün elıriesi kabeden Fransız Bandıralı 
aişaına .doğı:u Berlindekl talebe1;0u. 'l'eophıle Gautıer vapuru ancak ev-

O, - kendi meramma al~t yaptı. ketimize dönmüşlerdir. 
lı Avusturyanın da yardımı ile • AJ. Talebelerimiz Almanyadan ge -
maa. nüfuzunu şarka doğru • alabil- çen pazar günü hareket etmişlerdir. 
4iğine ·götürmek azmindeydi. "Ber. Alınan hükumeti pazardan sonra ha. 
lln • Bağdat" formülü bu azmi ifade reket edecek trenlerin muntazam bir 
ediyordu. Halbuki Çarlık Rusyası - tarifeye tabi olmaları hususunu ga • 
mn emelleri Almanyanınkine tama. 

fettişimiıin telefQpla Miat:lf VeQ .. ~el.ki. ak3am geç vakitJiınanımıza ge
l~tine bildirdiğine göre halen Al - lebilmiştir. 
manyada yalnız on kadar talebemiz Dün limanımıza iki İngiliz ve bir 
kalmıştır. Sovyet vapuru daha gelmiştir. Sov-

Bunlar da bugün akşama kadar yet vapurlarının Akdenizden Kara. 

. ranti edemiyeceğini ve icabettiği 

AlmanyaYı terketmiş buluncaklar • denize dönmekte oldukları görülmek. 
dır. Gelenlere yolda Vekaletçe lfı.zım tedir. 
gelen yardımlar yapılmıştır. Limanımıza gelen Etrip İngiliz va-mıyle zıddı. Çarlar, Slavlann fstan-

bula ve Sırbistan yolu ile de Adri • 
yatik denizine hakim olmalarını is • 

takdirde yolcu trenlerini yollarda 
çevfrerek askeri nakliyata tahsis e. 

puruna Türkiyeden İngiltereye yük
Gem ilerim ize Yerilen Emir lenecek malları yükliyerek emir bek. 

deceğini radyolarla ilan etmiştir. 
tiyorlardı. Bu iki program birbiriyle Bunun üzerine bütün Türk kolonisi 
telif edilemediği gibi Almanların . ·· ·· 

k h d f tut ak 
.
1 1 

ve talebelerı pazar gunu trenlerle 
pr ı e e ar ı er emeleri git- . . .. . 
tik b.. .. d 

1 
' memleketımıze muteveccıhen hare • 

. çle d uyhu!k~n . onanm~ an ile de • ket etmişlerdir 
nız er .e a ımıyet temıne kalkı~ 
malan İngilterenin de hayati men : :Anlatıldığına göre seyahat çok 
faatlerinl tehdit ediyordu. Fransa çe:ı~ şart~ar dahilinde cereyan et • 
J __ k . • . . mıştır. Vıyanada Türk vı"zesı· almak 
ue arada ve denızde rakıpsız bır . . .. H 

kuvvet haline gelecek Almanyanı~ ıçın ~C t gun beklenmiştir. Bütün Al. 
7anında mutlaka ezilme ve kü ül - man ı~ asyonlan bomboş bulunuyor. 
meğe m hk A k 

1 
• d g ' ç du. Bır çok yerlerde yolcular kendi 

8 um a ıyor u. bagajlarını kenıılileri nakletmek" mec 
43 yıld~beri hazırlanan Alman buriyetinde kalmrşlardır. Bir takım 

•~d~su, bır asırdanberi "dünyaya yolcular ise hareket esnasında bilet 
lıikım ol k" h ··ı ~a . u yasına alıştırılan almak imkanını bulamamışlar ve 
Alman mılletı yere düşmüş alay alay Alman hududuna kadar Peron bilet
bu~ut halinde • ateş ve· yıldınm sa
~arak - harekete geçmişlerdi. Fakat 
bu bulutlar düşünen cinslerdendi, 
kolay geçilecek yollar arıyorlardı. 
Onun için Fransız istihkamlanna ilk 
hamlede saldır~adılar, bitaraflığı 
kendilerince de kabul ve tasdik edil. 
mit olan Belçika hududundan Fran-

leriyle seyahat etmişlerdir. 
Belgrada kadar gelmiş olan bir 

çok kimseler ve bütün talebel~rimiz 
Yunanistan tarikını Bulgaristan yo. 
luna tercih etmişlerdir. 

Ankara, 1 (~AN) - Almanyada 

Akdenizde seyahatte bulur.an 
Türk ticaret g.emilerine dün telsizle 
verilen bir emirde, bütün gemilerin 
en yakın Türk limanına dönmeleri 
ve seyahatleri esnasında geceleri ı . 
şıklarını söndürmeleri ve kamara ve 
salon pencerelerinin de dışanya ışık 
vermiyecek şekilde maskelenmesi 
lüzumu bildirilmiştir. 

Devlet Denizyolları Umum Mü · 
dürlüğü de, dün bu emri, Akdenizde 
seferde bulunan bütün gemilerine 
tebliğ etmiştir. 

Dün Akdenize hareket etmiş o • 
lan Deniz yollarının en yeni vapuru 
Kadeş te geri dönmek emrini almış. 
tır. Kadeş İzmir yolu ile Mersin pos. 
tasını yapmak üzere dün hareket et
miş bulunuyordu. Deniz yollarının 

gemileri, ara iskelelere uğramadan 

büyük limanlarımıza geleceklerdir. 

lernesi bildirilmiştir. 

Yeni ikamet Tezkereleri 
Şehrimizdeki ecnebilerin ikamet 

tezkereleri dünden itibaren . polis 
dördüncü şube vasıtasiyle değiştiril
miye başlanmıştır. Bu yenileme me
selesi bu ayın nihayetine kadar de
vam edecektir. Dün 500 kişinin ika
met tezkeresi değiştirilmiştir. Fakat 
dördüncü şube yevmiye bin kişinin 
tezkeresini değiştirmek üzere terti
bat almıştır. İkamet tezkerelerinin 
değiştirilmesi için konsoloshaneler
den tabiiyet vesikası alınması icap 
etmektedir. Fakat İtalya konsolos
hanesi, neslinde Yahudi kanı olma
dığına dair vaftiz kağıdı getirmi
yenlere tabiiyet vesika\ı verme
mektedir. 

Diğer taraftan hı>ıhangi bir mem
lekete gitmek istiyenlere de normal 

qya geçtiler. İngiltere, Almanların 
bu hareketini protesto edince Alman 
l>aşvekili Betmao Holveg şu cev:ıbı 
verdi: Muaheda mi? ... O, paçavra de. 
terinde bir kağıttan başka bir şey 
değildir,. 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

Fakat beşerin vicdanını istiknh 
içinde bırakan bu cevabın cezasını, 

bir yıl sonra müttefiki İtalyanın Ha. 
riciye nazırından aldı. Yirmi iki yıl
lık müttefik devlet, en müşkül gÜn
Jerde Almanyaya, Avusturyaya iha. 
netten çekinmedi, "Muahedeler mi? .• 
Mukaddes hodgam1ığın icaplan ya • 
nında kuru bir imzanın ne kıymeti 
vardır.,, deyip öbür cepheye geçti. 

İçinde yaşadığımız günler, işte 
o günlerden doğmuştur ve ayni va • 
aıfian taşımaktadır. Almanya, ne 
pahasına olursa olsun, sulhil yıkmak, 
harbi açmak istedi ve emeline göre 
de hareket etti. 

''Bakalım ayinei devran ne sCtrct 
ıösterir?" 

S - Kızılay Hastabakıcı Mek
tebine girmek için aranılan tahsil 
seviyesi ile diğer şartlar nelerdir 
ve mektep nerededir? 

C - Kızılay Hastabakıcı Mek. 
tebi 1stanbu1da Aksarayda ~aseki 
caddesindedir. Yatılı ve parasızdır. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler 
hususi doktor ve profesörler ve 
muallimler tarafından verilir. Gir
mek isteyenlerin iyi ahlaklı ve sıh. 
hatli, en az orta tahsili ikmal et • 
miş olmalan lazımdır. Daha faz • 
la malumat almak için mektep di
rektörlüğüne müracaat ediniz. 

• S - Denizyollannın inşaat us-
tası yetiştiren bir mektebi var mı. 
dır, varsa nerededir? ı ...... 

C - Havuzlar idaresinin bir çı. 
rak mektebi vardır. Haliçteki ter. 
sanelerde bulunan bu mektepte 
öğleye kadar tedrisat yapılır, öğle. 
den sonra da talebe çalıştırılarak 
ameli bir surette ders gösterilir. 
Ve talebeye bu mesaisinden dolayı 
bir yevmiye verilir. 

• 
S - Londrada çok mütevazı 

bir talebe ayda kaç Türk lirası ile 
geçinebilir? 

C - Devlet her memleket için 
azami bir masraf haddi kabul et
miştir ve bu had üzerinden döviz 
verir. Bu arada Londra için kabul 
edilen talebelere mahsus azami 
masraf haddi yüz Türk lirasıdır. 

Daha az para ile geçinebilmek ta. 

!ebenin yapacağı tasarruf derece • 
sine göre değişir ve bu tasarrufun 
mahiyetine bağlıdır. 

• 
S - Resmi ve hususi okullarda 

üstiistc iiç sene kaldım. Lisan 
dershanelerinden birine girmek 
istiyorum, şartları nedir? 

C - Hususi lisan dershanel'e • 
rine girmek bir kayde ve şarta ta
bi değilidr. Buralara muayyen üc. 
ret vermek şartiyle tahsili olsun 
olmasın her isteyen girebilir ve e
ğer kabiliyeti varsa bir ecnebi li
san öğrenir. 

• 
S - Neşriyat Kon,,-~sinde fay. 

dalı eser sahip ve naşirlerine be • 
şer yüz lira ikramiye v'erilmesi 

mektedirler. 

Piyasa Vaziyeti 
Toptancı piyasalarında durıtun 

1 -2 .. "*""'". "4.t.U ""'"'U\,;n.t..C::U.U. Ct::Ld...ti.~Tıae 

satışlar artmıştır. Fiyatlarda da ki
lo başına bir, iki kuruş yükseklik 
görülmektedir. Toptan fiyatlarda 
sebepsiz olarak yiyecek maddeleri 
üzerinde yükselme başlamıştır. Müs 
tahsil malını satmamaktadır. Bu se
beple Anadoludan piyasamıza pek 
az mal gelmektedir. Maamafih top
tancıların elinde fazla mal bulun
duğu için piyasa ~ıkıntısına imkan 
yoktur. 

Sovyetlere dün yapağı ve oğlak 
derisi gönderilmiştir. 

Almanyadan tüccarlara gelen tel
graflarda siparişlerin gönderilme
si bildirilmiştir. 

icra Dairesinde 
İstanbul icra daireleri muhasebe

ciliği şimdiye kadar tediye günleri 
alakadarlara azami otuz, otuz beş 
bin liralık tediye yapardı. 

Dün de tediye günü idi. ~ğleden 
so:ıra para verilecekti. Hergün icra 
muhasebeciliğine azami 70, 80 mü
r~ca~.t vaki olurken dün beş yüz ki
şı muracaat etmiştir. Şimdiye kadar 
adliye veznesine bu kadar tehacüm 
vaki olduğu görülmemiştir. Dün vez 
ne yüz bin lira kadar para dağıtmış
tır. Bunlar kiJçük yekun tutan pa
ralardır. 

C E V A .p 
kararlaştırıldı. Bu ikramiye alelıt. 
lak faydalı eserler için mi, yoksa 
yalnız mektep kitaplarına mı mün. 
hasırdır? 

C - Maarif Vekaleti mektep 
kitapları için esasen yüksek mü
kafatlı müsabaka4lr açmakta, ay. 
rıca hakkı telif de vermektsd.ir. 
Bu ikramiye halk için iyi ve fay • 
dalı eserler hazıNatmasını teşvik 

maksadiyle ihdas edilmektedir. A. 
lelıtlak bütün eserlere şamildir. 

Bittabi ikramiyeye müstahak gö • 
rülen eser veya herhangi bir ese • 
rin ikramiyeye müstahak neviden 

olduğu Maarif Vekaleti veya bu 

Vekalete bağlı bir teşekkül tara. 

fından tesbit edilecektir. 

Halle belediye tahsil şubelerindeki 
laübalilikten, vergilerini vermelerine 
......... b ..... ~ ..... , • ır.4ı..w-..... ---s--·-·· 
zedildiğinden şikayet etmiştir. 

Belediye muhasebecisi, maattees
ı;ıüf bazı laübalilikler görüldü. Buna 
mani olmak için mükelleflere malı. 
sus vergi cüzdanları ihdas edildi. Btı
nun önüne bugün tamamile geçilmiş 
bulunmaktadır, demiştir. 

Tramvay amelesinin mesai saatle
rinin fazlalığından şikayet ettikleri, 
söylenilmiş, belediye iktısat müdürü 
ve Tramvay idaresi müdürü cevap 
vererek, mesai saati haricinde çalıştı. 
rılan ameleye fazla ücret verildiğini 
bildirmişlerdir . 

Halkın mahalle mümessillerinden 
şikayet ettikleri anlatılmış, vali ce. 
vap vererek: 

- Bu bir kanun meselesidir. Ye
rine başka bir teşkilat ikame edil
mesi için bir kanun layihası hazır • 
lanmıştır. Yeni kanunla mahalle mü
.messillikleri memuriyet şekline gire
cektir. O vakit şikayete mahal kal
mıyacaktır,, demiştir. Kapalıçarşının 

imarı, berberlerin çıraklanna öğle ta. 
tili vermelerinin temin edilmesi ka. 
rar altına alınmıştır. 

Mebuslarla vilayet ve belediye er
kanının temas ve musahabeleri ak
şam 19 a kadar devam etmiştir. Saat 
20 de belediye tarafından mebuslar 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

TA K V 1 M ve H AVA 

2 Eyhil 1939 
CUMARTESi 

9 uncu ay 
Arabi: 1358 
Recep: 18 

Gün: 30 

Güneş: 5.07 - Oğle: 

İkindi: 15.55 - Akşrun: 
• Yatsı: 20.17 - İmsak: 

Hızır: 120 
Rum! 1355 
Ağustos: 20 

12.13 
ts.42 
3.42 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji ista!'yonundan ft• 

lınan malumata göre hava yurdun Kara
deniz kıyıları ile Marmara havzasında 

ve kısmen de Orta Anadoluda bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Cenup bölgeleriyle Ege
nin Cenup taraflarında açık ve diğer 

yerlerde bulutlu geçmiş, Rüzgtırlar Do
ğu bölgelerde Garb! diğer yerlerde Şl. 

malt istikametten orta kuvvette esmiş

tir. Dün 1stanbulda hava çok bulutlu ve 
cüz't yağışlı geçmiş. Ri\zgtır Ştmalderı 

saniyede 4 - 6 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 te hava tazyiki 1016,6 dır. Sü· 

hunet en yüksek 26,2 ve en dü:ıük 18,1 
santigrat kaydedilmistir. 
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(suGüNI 
Harp! 

Y•zan: Ômer Rıza DO""GRUL 

A lmanya ile Lehistan aras1nda 
harp başladı. Ve harp Lehis • 

tan topraklarında de\'am etmektedir. 
İngiltere ile Fransa, Almanyaya son 
ihtarı göndererek, Lehistan toprak -
larından derhal çekilmesini, çekil • 
111cdiği takdirde, Lehistam müdnfoa. 
ya koşacaklarını \'e gnyri müsait ce
vap verildiği takdirde sefirlerioi çe
keceklerini bildirdiler. Ce\'abın gay. 
ri müsait olacağı muhakkak oldu • 
ğundan İngiltere ile Fransanın dn 
harbe karışması bir snnt ıneselesMir. 

Şimdiki göriinüşe göre harp Al • 
ınanyn ile Lehistan, İngiltere ve 
Fransaya miinhnsır kalacaktır. Çün· 
kü Her llitler di.inkii nutkunda ya • 
hancı yardımı istemiyeceğini söyledi. 
ği gibi

0

Sin~·or l\.lussoliniye ayrıca tel
graf çekerek İtalyadan yardım iste· 
ıneğe ihtiyaç hissetmediğini, Alman 
ordularını deruhte ettikleri tarihi va. 
zifeyi ifaya kafi gördüğünü bildir • 
nıiştir. 

Acaba İtalyanın harbe karışma • 
nıası ne zamana kadar de,•am eder? 

İngiltere ile Fransa Almanyay:ı 
karşı harp ilin etmelerinden sonra 
İtalya da harbe karışmnğa lüzum 
hisseder \'eyahut Almanya tarafın. 
dan yardıma davet olunur mu? Da. 
vet olunduğu takdirde yardıma ko
§ar mı? 

Bunlar hen'iiz belli değildir ve 
hadiselerin alncağı ~ekle bağlıdır. 

Asıl hakikat harbin artık başfo. 
dığıdır. Bu müthiş yangının ne ka. 
dar genişleyeceğini, ne kadar devam 
edeceğini kestirmek kimsenin elin. 
de değildir. 

Bu harbin bnşfomasına liizum 
\'ar mıydı? Bu harbin başlamasını 
icabettirccek, kördiiğünı olmuş bir 
llıesele mi \'ardı? 

- Asla! 

Danzig meselesi de, Koridor da. 
"ası da miizakere ile pekala halledi
lebilirdi. Fakat bütün vesikaların 
?teşrinden anlaşılan snrih bir nokta 

- ----.,-.,-
Jir köle muamelesi ynpmak. Polon. 
Ya nıilletine her dilediğini dikte et· 
ntek istedikçe, Polonynnın bu mna. 
nteleyi kabul etmemesi yüzi.inden ta. 
arruza uğradığıdır. 

Almanya, kendi irndesine ve ta. 
lıakkünıüne boyun eğmek isteme. 
Yen, şerefli bir millete yakışan rnii
savat şeraiti dairec;inde her mesele. 

~·i halletmek siyncıetini giiden bir 
l'ılilJcti, e\•vcla tehdit ile tazyık ct
l'ılek daha sonra ku\'vet istimaliyle 

eırnek istemiş ve diinden başlayarak 
bı..ı siyasetini tatbike girişmiştir. 

Barbin sebebi, Lchistanın kıs • 
kıvrak bağlnnmnğa, biiti.in mukadde. 
l'atını Almanyanın eline verıneğe 
l'azı olmamasıdır. Onun için bu harp 
Almanya bakımından tahakküm id. 
diası uğurunda yapılan bir istila 
harbi olduğu halde Lchi.stan bakı
lllından, kurtuluş savuı \'e bir hiir. 
ti~·et harbidir. Ve zaf:re namzet \'e 
lank olan dava da kurtuluş ve hiir. 
l'iyettir. 

İstila uğrunda çekilen kılıcı, er
Reç bnşka bir kılıç kırar ve o kılıcın 
kırılması He istilnnın bütün eserl~ri 
de yıkılır. Biitiin tarihin verdiği ders 
hudur. Almanyanın bu dersten ve 
hu dersin ta7.ammun ettiği kati hnkl
katıerden iistün kalmasına iml<:lıı 
l'oktur. 

• Bugiin Alınanynnın yaptığı harp, 
bır ihtiras harbidir. :\lillctleri çiğni. 
)'erek ihtirnsları tatmin etmek de\'. 
l'lnin geçtiğine, Almanyanın kendi 
hayatı da şahittir. Onun için Al. 

ltıan:vanın hu harı> neticesinde :.la -
Cağı biricik netice, hu hnkikati, fa. 

kat çok ağır fedakarlıklar pahasına, 
bir kerl! daha öğrenmek olacaktır. 

Harbin daha başka bir netice \'e. 
l'cceğiııe inanmıyoruz. 

Erzincanda Yeni Bir Hal 
Erzincan (TAN) - Belediyenin o

tuz bin liraya yaptırtmakta olduğu 
hal inşaatı bitmek üzeredir. Bütün 
kasap ve sebzeciler bu halde topla
nacaktır. Eskiden hal gibi kullanılan 
Yerin yıkılmasına bnşlanılmıştır. 

Gölcük • lzmit Şosesi 
İzmit, (TAN) - Gölcük - İzmit 

nsesinin yapılmasına başlanılmıştır. 

Hitler Danzig'in Almanyaya 
ilhakını Resmen ilin Etti 

Führer, "Kuvvete Kuvvetle Mukabeleden 
Başka Çare Olmadığını,, Orduga,Bildirdi 
Berlin, 1 (Hususi) - Polonya, Al

manyanın 16 maddelik uzlaşma tek. 
lifini kabul veya muzakereye yanaş
madığı cihetle Almanya haklarını 
kuvvetle tanıtmıya karar vermiştir. 

Bunun üzerine Hitler bu sabah or
duyn hitaben neşrettiği bir emri 
yevmide şöyle demektedir: 

"Polonya devleti. Führerin arzu 
ettiği muslihane sureti tesviyeyi red
dederek silaha müracaat etmiştir.,, 

"Bu delice tahrikata nihayet ver. 
mek üzere şimdiden kuvvete kuv -
vetle mukabele etmekten başka be
nim için yapılacak bir şey kalmamış· 
tır. 

Alman ordusu, Alman milletinin 
şerefi ve hayati hakları için büyük 
bir azimle çarpışacaktır. 

Her askerden büyük ananeden ve 
ebedi Alman askerlik zihniyetinden 
ilham alarak sonuna kadar vazifesi. 
ni yapmasını beklerim.,, 

Danzig ilhak Edildi · 

Sa in te J\farie klllseslnln kulelerindeki 
çanlar halas saatini çalıyor. Bize, Versay 
diktasından kurtulmak kuv\•eti ve lmkft

nıru bahşetmiı; olan Flihrcre t~ekkür e
delim. 

Biz Danzig'liler, artık Alman vatan· 
daşları olduğumuzdan dolayı bahUyarız. 

Danzlglller, bu fevkalôde anda milttehit 
olmak, elele vermek ve büyUk Alrnan
ynmız için elimizden geleni yapacağımızı 

Führcrimize vaadetmek istiyoruz. 
Yaııasın büyük vatanımız Almanya, ya

şasın aziz Führerimiz Adolf Bitlerimiz.,, 

Rayştag Toplandı 
Rayştag, hükumetin bir tebliği

ne ıttıla kesbetmek üzere saat 10 da 
içtimaa davet edilmiş ve bu toplantı-

da Hitler, söylediği bir nutukta ez
cümle demiştir ki: 

"Aylardnnberi, Versay'da icat edilen ve 
bizim için tnhammul edilmez bir şekil a
lan bir meselenin kabusu altında hepi
miz ıstırap çekiyoruz. Danzig ve Koridor 
bundan evvel olduğu gibi simdi de Al
manyayn aittir. Danzigi bizden Versay a
yırdı. Ve Koridor da Polonya tarafından 
ilh~k edildi. Fakat bilhassa Alman ekal
liycU en ıstırap verici bir şekilde fen:ı 

muamelelere manız kaldı. Her zaman ol
duğu gibi bu işte de muslihane bir de-
ğişiklik yııpılması için tekliflerde bu

lundum. Benim tekliflerim kadar açık 
ve mütevazi bir şey olamaz. Bu teklifle
rim reddedildi ve bunlara seferberlik \'e 

tethlş ile mukabele edildi. Polonya hU
kuıneti, Almnn tekliflerini tetkik etmek 
imkanlarını mütalaa ettigini dUn akşam 
bildirdi. Sulhe karşı n§kımın ve göster
diğim sabrın alçaklrı<: mdnasına alınma

ması lfızımdır. Alınan devleti lle şefleri 
bu hale tahammül rdecek olurlarsa ben 
siyasi sahadan çekilirim. Tavassut te
şebbüsleri suya düıımüştür. Ben garpte 
hiç bir şey istemiyorum. İtalyaya teşek· 

kür ederim. Ecnebilerin yardımına müra
caat etmek istemiyorum. Meseleyi ken
dim halledeceğim. Bıtarnflara riayet ede· 
ceğlz.. Evvelti Dıınzlg meselesini musliha
ne bir şekilde hnllctmlye karar \'erdim. 
Polonyn, :ıartlarımızı kabul edinclye ka
dar miicadele etmeğe azmettim. Alm:ınya
da bizzat bf'nim de tahammül edcmiyece
ğim bir mahrumiyet yoktur.,, 

Yeni 
Uç Mebusluğa ----ı Dün İsviçre de 
Namzetler Gösterildi j Seferberlik Yaptı 

.. .• . Berne, 1 (A.A.) - Federal mec-
Ankara, 1 (A.A.) - Trabzon mebusu Suleyman Sırrı Ged ık, Edırne 1· 2 1. ld "t'b • f 

· · . . 1 , .. 1.. ıs, ey u en ı ı aren umumı se er-
mebu::.u Şeref AYkut ve Isparta mebusu lbrahım Demıra ayın o um. b l'k l k lt al 

• c ~ • • • • er ı yapı masını arar a ına · 
lerile boşalan Trabzon mebusluguna Edırne .C. 1~. P. ıdare he~ etı 'e rnıştır. 

Ş na 
Buna 

Dey 
Dey 

• 
1 

edi! 
Yazan: B. FELEK 

A ziz okuyucular! Bu sntır1nrı ya. 
zarken gelen haberler, Alman 

diktntörü Hitlerin Polonya ile harp 
etmeğe karar verdiğini \'C sabahtan
beri de hudutlarda ateş tenti edildiği. 
ni hatta bazı Leh şehirlerinin hava 
taarruzuna uğradığını bildiriyordu. 

Dünya, ümit dünyasıdır. Bitlerin 
teferruatı kulaklarımıza kadar ge. 
len, dün Rayhştağda söylediği 

nutkunda çocuk \'e kadınların ha • 
yatına kıyıimamasını ha\'a kuv\'ct -
lerinc emir verdiğini öğrendik. 

Umalım \"C Alman diktatöriinün 
vicdanına, tanımadığı Tanrının biraz 
nur vermesini, Avrupada dökülecek 

milyonlarca adnm kanının heyulası 

onu biraz irkitınesini bekleyelim de 
işi yine filozofluğa \'tırarak hergün 

birbirlerine demediklerini bırakmı • 
~·an, arz iizcrinde birbirinin varlığı. 
na knsdetmiş olnn Nazilerle BoJşe • 

viklcrin nasıl nnlııştıkları hnkkında 

fikrimi ~ran bir okuyucuya \'erdi • 
ğim ce\'nbr isterseniz beraberce mü. 
talca edelim. 

Bundan c\'vel istidrnt olarak !OiU· 
rayı işaret etmek isterim ki; dün 

bizzat ağzındnn işittiğim nutkunda 
Hitler hayatında ilk dcfn olarak l·ol. 
şe\'iklik aleyhinde bir tek kelime 

söylemedi ve Rus • Alınnn paktının 
tasdikını Rayihştağ'ın serapa el şn • 
kırtısından mürekkep ekseriyetine • 
daha doğrusu • biifün1üğüne bildi -

rirken iki memleketin kendi doktrin. 
Danzig Nazi şefi Förster, bu sabah 

Hitlere gönderdiği bir telgrafla Dan
zigin Almanyaya iltihak kararı ver
diğini bildirmiş ve bu karar Hitler 
tarafından kabul olunmuştur. 

Belediye reisi Şerif Bilgen. İsparta mebusluğuna Isparta C. H. P. ve 
Halke\'i reisi Remzi Ünlii, Edirne mebusluğuna Trabzon Belediye rei. 
si temel Göksel Parti Genel Ba~kanhk divanınca Parti namzedi olarak 

BELÇ1KADA }erini yfıni siynsi kanaat \'C umdele-

Förstcr telgrafında şunları yazmak 
tadır: 

"Danz.ig'in Alman devletile birleşmesi 

kararlaştırılınışlardır. 

Sayın ikinci müntehiplere bildirir ve ilan ederim. 
C. il. P. Genci Raşknn 

Vekili Ba vekil 
Dr. Refik Saydam 

Brüksel. 1 (A.A.) - Dün akşam rini birbirlerinin memleketine ihra~ 

aktedilen kabine içtimaından sonra 
neşredilen bir tebliğde bilhassa şöyle 
denilmektedir: 

"Seferberliğin C safhasına 
mesine karar verilmiştir.,, 

AMERlKADA 

geçil-. 

etmiyccekl<.'rini \'e demek ki Almnn. 
yada bolşe\'ik \'C Rusyııda nazi pro. 
pagandası ynpılmıyacağını ilaYe etti. 

hakkındaki esas kanunu imza ederek tat
bik mevkilne koydum. 

1 - Serbest "ehrin te"kllatı esasiye ka-
uuuu "''" '"u ... tı.cucı vi'lııdK tıLcn:· ı.ıı;vt:-
dllmlşUr. 

2 - Devlet kuvvetiyle icra kuvveU 
devlet reisinin ellnde toplanmıştır. 

Hırvatlardan Sonr slovenlere de 
Muhtariyet Verileceği Söyleniyor 

Vasington, 1 (A.A.) - Roosevelt, 
saat 4 30 da Fra:ısa, İngiltere, İtalya, 
Almanya ve Polonyaya bir telgraf çe 
kerek sivil ahalinin bombardıman e. 
dilmemcsini tavsiye etmiştir. Roo
sevelt, derhal bir cevap verilmesini 
istemiştir. 

Bu sözii işitenlerin ev\'elden im 
karşılıklı propagandanın mevcudi . 
yetine inanma ına imkun yoktur. 
Çünkii bir taraf tan Rus gizli polisi 
Gepeonun karşı tarafta da Almnn si. 
ynsi polisi Gestaponun en ufak pro .. 
pagandayı nasıl şiddetle imha ettiği 
diinynnın mnliımudur. Şu halde bq 
iki ideoloji arasında bir ne\'İ nıüta • 
rekedir. Bu mütarekeyi Rus~·adan 
ziyade Almaııyanın istccliğini bildi -
ğinıiz için hergiin ağıza alınmıy:\cnk 
sözlerle tahkir ettiği bu devlete na • 
sıl el uzattığını sormakta okuyucu 
muzu haklı bulduk. 

3 - Serbest şehir bütün arazisi ve aha-
lisi ile Almanyanın eczayı mütcmmime

sindedir. .Bu hüküm de derhol merldlr. 
4 - Alman hukukunun Fiihrer tara
fından tntbikına kadar hali hazırdaki teş-

kilfıtı esasiye kanununa bağlı kanunlar 
mer'iyette knlncııktır . ., 

Ayni telgrafta, Dıınzig ve Gdinya li
manlarının abloka altına alındığı da bil

dirilınf'ktedir. 

Hitler, Förstcrin telgrafına şu ce. 
vabı vermiştir: 

"Danzig'in Almanyaya rücuuna alt olan 
beyannameyi kabul ediyorum. Almanya
ya karşı olan sarsılmaz sadakatlnizden 
dolayı size ve bütün Danzlg kadın ve er
keklerine teşekkür ederim. D:ın:dg'in Al
mnnyaya rücuu hakkındaki kanun derhal 
tatbik ve icra edilecckUr.,, 

Förster, Danzig ahalisine hitaben nşa
ı'ldaki beyannameyi neşretmiştir: 

"Danzigin erkekleri, kadınları.. 20 se
nedenberi arzu etmekte olduğunuz saat 
geldi.. Bugünden itibaren Danzig, biiyük 
Almanynnın hudutları içine girmiştir. 

Belgrad, 1 (Hususi) - Yeni Sırp • 
Hırvat anlaşması, Yugoslavya tari. 
hinde en büyük hadiselerden biridir. 
Bu anlaşma ile Yugoslavyanın da. 
hili vaziyeti yeni bir şekil almış bu
lunmaktadır. 

Şimdiye kadar sıkı bir merkeziyet i
le idare olunan Yugoslavya, artık bir 
zamanki Avusturya.Macaristan im· 
paratorluğu gibi dualist bir de\"let 
mahiyetini arzetmektedir. Yeni kabi
ne toplantısmda evvela yeni intihap. 
la meşgul olunmuş ve ayan medisi 
intihabının 24 eylCılde ynpılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Yeni rejim memleketin her tara. 
fında memnuniyetle karşılanmakt:ı. 
dır. Bütün gazeteler, Sırp, Hırvat. 
Sloven hepsi bu sevince iştirak et
mektedirler. 

Hırvntlık muhtariyeti hakkındaki 
hükümlerin diğer eyaletler ve Slo. 

Führerimlz bizi kurtarmıştır. tık defa o- venya üzerinde de meri olacağı ve 
larak gamalı haçlı bayrak Alman bay- Slovenyanın da yakında muhtariye. 
rnğı Danzig'in umumi binaları üzeri~~e te kayuşacağı kaydedilmektedir. 
dnlgalanma~a başlamıştır. Bugunden ıti· H ti 1 S 1 d ·ık 

baren eski Polonya binaları üzerinde ve 

1 

ırva ar a ırp ar arasın a ı an-
her tarafta dalgalancaktır. laşma teşcbbiisü eski Sırp Başveki. 
Eski belediye binasının ve mukaddes li Paşiç zamanında yapılmıştı. Paşiç, 

Diin Ttalyan radyoları halkaı Almanyanın harp kara. 
rım, Alman ordularının Polonyaya hücum ettiklerini 
lıildirmt'diler. llitl<.'rle Chamherlain arasında cereyan 
eden ıdi1.nkueleri \'e bu rniizııkerelerin geçirdi;:;-i ~ar. 
haları ynwrnkla iktifa ettiler. 
İtalya şimdilik harbe ~irmemek kararındadır. Zaten 
l\Ius!>oliııi (}1edcnh<·ri Jlitlere Danzi,ı: için harbe girmi
;\'ec<•ğini tckrııt' edip durmuştur. 
I\Jı.ıssoJiniııin son bir tavas::.ut teklifi yapacağı zanne· 
<! ilmekh'clfr. 

* Almanyada halk çok sinirlidir. Hitlerin, kendile-
rini . büyük bir felakete sürüklediğine kani bu
lunmaktadır. Hatta Nazi partisi içinde bulunan
lar arasında bile bu fikirde olanlar vardır. Nite
kim kati harekete geçmeden evvel Hitler parti 
içinde bir tasfiye yapmak mecburiyetini duymuş
tur. Partiden binlerce kişi atılmıştır. Bunlar ara
ııında birçok da Rayştag azası vardır. Nitekim 
dün sabahki Rayştag içtimaında 720 azadan 
yalnız 400 Ü bulunmuştur. 

1925 de hükumet aleyhtarlığında bu. 
lunmasından dolayı hapiste yatan o 
zamanki Hırvatların önderi Stepan 
Radiç'e kabineye girmesi için teklif. 
te bulunmuştu. 

Rndiç, daveti kabul etmişti. Fakat 
birkaç ay sonra Hırvatlarla Belgrad 
hükumetinin arası yeniden açılarak 

iki taraf arasında münasebat tama. 
mile durmuş, hattô. Skupçina mecli. 
sinde Stepan Radiç üç arkada.5iJe 

birlikte Sırp mebuslar tarafından te. 
cavüze uğrıyarak öldürulmüştü. O 
zaman Hırvatlar muhtariyet elde e. 
dinceye kadar Belgrada dönmemeği 

ve Belgradla tamnmcn mlinasebatr 
kesmeyi kararlaştırmışlardı ki bu 
hal, tam 11 sene sürmüştür. 

BULGARİST ANDA 
Sofya, l (Hususi) - Kral tara

fından btıgün neşredilen bir iradede 
Bulgaristan motörlii arabaların, arpa, 
yulaf, yonca ve fiy giQi hayvan yi. 
yeceğinin ihrncını meneylemiştir. 

YUNANİSTA~DA 
Atina. 1 (Hususi) - Dünden iti

baren Yunanistandan zahire ve mah· 
rukat ihracatı yasak edilmiştir. 

ROMANYADA 
Bükreş, 1 (Hususi) - StES'ani d

jansının bildirdiğine göre, Frnnsada 
harbiye kurslarında tahsil etmekte o
lan Rumen erkanı harbiyesinden bü
tün Rumen zabitlerı Romanyaya ge
ri çağırılmışlardır. 

PORTEKlZDE 
Lizbon, 1 (A. A.) - 1935 ve 1936 

sınıflarının ihtiyatları silah altına a. 
lınmıştır. 

DANIMARKADA 

Lfıkiıı, aziz okuyucularım. Bizim 
<.'cdadımızın meşhur Türk filozofu 
Nasrettin Hocanın karpuz fıkrnsmı 
biliyor musunuz? 

Şüphesiz bilir iniz, ııma bir de 
benim ağzımdan işitmek pekte zıd • 
dınıza gitmez. 

Rahmetli bir ynz giinii, dibinin 
S<.'rinlendiği bir ağacın gölgesinde o. 
tururkcn heybesinde tnşıclığı knrımz
lardan bidni i<c iı> yemek istemiş. 
Karpuz ekseri h:mim de başıma gel. 
diği gihi kabak çıkmış. Onu ~öyle 

kennrn atmış, bir başkasını kesmiş o 
da knhak çıkmış. Uzatmıyulım efen. 
dim d(irt karpuzun diirdü de kahak 

Şimdi dahilen kuvvetlenen Yu· 
goslavya, bugünkli beynelmilel va. 
ziyeti dikkatle takip etmektedir. Ha. 
len Yugoslavyanın başlıca gayesi. 

sulhü ve hudutlarını muhafaza et. 
mektir. Bu itibarla yeni hük(ımı>tin 
büyük devletlS?r arasındaki ihti1itf
ta tamamile bitaraf kalmıya karar 
verdiği anlaşılmaktadır. 

çıkmış. Hoca dn içerlcmis. Giizeke 
Kopenhag, 1 (A. A.) - Bugün iki bu kabak karpuzların iizcrine küçük 

sınıf silah altına çağrılmıştır. Yarın I suyunu ciükiip nğaç giilgesinde n~· • 

da üç sınıf çağrılacaktır. kuya dalını • Herhalde bir knç snat 

Alııı:ın • fiııs ademi tecaviiz misakının imzalanması, 
ıın7.iler nc7.<fİP-de çok fena tesir yaınnıştır. Nazi }larthi
nr. mensup i~~ilcr işi ala~·a alım~lardır. Hitlcrin Rus. 
larlıı nnlnşacak yerde, Polonya ve Garp de\'l<.'tlt>rİ,> le 
:ufomi teı:a\'ii7. misakı imz.. etmesinin daha iyi olnc.ı[:ı 
~üylcnmdr;tcdir. 

·* • 
Alman • Sovyet ticari anlaşm<J8ının esasları hak· 
kında şu malUmat verilmektedir: 

Almanya Sovyet Rusyaya 200 milyon marklık 
kredi açmıştır. ilk sene bunun 120 milyonu kulla

nılacaktır. Almanya makine levazımı, kömür ma

denleri, kimya ve elektroteknik sanayii için la

zım olan maddeleri, mütehassıs işçiler verecek

tir. Buna mukabil Rusya da .Almanyaya zirai 

kestirmiş olmalı ki; u~·andığı zaman, 
daha e\'\'el yediği yemeğin hazml hi. 
terek su amıs olduğunu görmii ·. Ci. 
,·arda da içerek su yok. Ne yapsın! 

Gitmiş cv,·elce iistiinc kiiçiik su dük
tiiğii karpuz1arı: 

- Huna deymemistir. Oiyc ye • 
ıneğc başlamış ve o kadar susamış 
imiş ki, kabak karpuzun dördiinii de 

- Buııa deymeıniştir. Di~ erek 
yemiş. 

İnsan susamıyıı ı:örsiin n7.izlerim . 
Ama suya, ama kana! Ondnn sonra. 
ını gözii görmez. 

• 
- Ankııradııkl okuyucularımızdan Bay 

A. Gür'e: 

Mektubunuzu aldım. A15knn•z:ı ve ilti
faUnrınıza ve bankacılık hnkklnda \'er
mek 1.nhmeUne katl:ındı •ınız kıymetli 
malumntn te~ckkUrlcr ve hurmetler. 

B. F. 

mahsuller ve erzak verecektir. Fakat bu anlaşma Yakalanan Kaçakçılar 
Sovyetlerin R·=1manya ve Polonyaya da erzak ve Siverek (TAN) - Suriyeden ka-

saire satmasına mani olmıyacaktır. çak eşya getirmekte olan Palulu Hay 
---·---------------------.....: j do ve Salih, geceleyin pusuya duşü

rillerek yakalanmışlardır. 

t.. 

•• 
ı. 
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Aydın Ovasında 
Sulama Kanalı Açılıyor 

Kanalın açılmasına başlanırken hazır bulunan davetliler 

Aydın (TAN) - Menderes ovası- Menderes ovasında sulanması lazım 
nm sulanması işi, fiiliyat sahasına gelen bir milyon dönümliık sahaya 
geçmiş, Pirlebey kanalının inşasına kafi gelmiyeceği içindir ki, Çevrilin 
başlanılmıştır. Işıklı gölünde, 73 bin kilometre sa-

İlk kazmalan vali, kumandan, me- hasında bir depo yapılarak su bura
buslanmız ve C. H. Partisi başkanı da muhafaza edilecek ve buradan 
vurmuşlardır. En son nutuk söyli- ihtiyaç nisbetinde Menderes nehri
yen Azizabat köyünden Ismail Hak- no su verilecektir. 

kı, bu esere başlanmasından dolayı Sudan kuvvei muharrike olarak ta 
köylüler namına teşekkür etmiştir. istüade edilmesi düşünülmüştür. 

Plrlebey kanalı 50 kilometre u-
zunluğunda olacak, 650 bin liraya 
çıkacaktır. İnşasının bir sene süre
ceği tahmin edilmektedir. 

Bütün bu inşaat esnasında, Aşağı 
Nazillide karşıdan gelen sulardan 

hasıl olan bataklığın zararı da yok 

Bundan başka, Feslek regölatörü edilecektir. 
430 bin liraya, Çivrilde Işıklı gölü İşte bu suretle, Menderes ovasının 
ithar havuzu setleri de bir milyon Denizliden itibaren Sökede Ege de-
130 bin liraya ihale edilmiş bulun- nizine kadar sulanması, iki milyon J_ 
maktadır. ki yüz on bin lira sarfiyle temin-edi-

Menderes nehrinin bugünkü suyu, lccektir. 

'~~---------------------------------~--
Çankırı Halkevinin Köy Gezileri 

Çankınlılar köylülerle beraber 

<;ankın (TAN) - Halkcvi köycü- köylüyü tenvire çalışmışlar, doktor
lük şubesi mensuplan, köyleri gez- lar hastalan muayene etmiştir. Köy-

\ meğc başlamışlardır. lünün ihtiyaçlarlyle meşgul olun· 
~ Kafiledeki ziraatçı '\•e maarifçiler, muş, çocuklara şeker dağıtılmıştır. 

TAN ::-======================= 2 • 9 - 939 

Adliyede: 

Tayin Listesinin 
Son Kısmı 

Ankara. l (TAN l\luhabirinden)
Yeni adliye tayin li tc inin son kıs
nıını bildiriyorum: 

Cihanbeyli miıddeiumumi muavin
Uğine hakim namzetlerinden Üm
ran Yiğiter, İmroz sorgu hakimliği
ne Mahmut Çomak, Karaisalı müd
deiumumi muavinliğine Mustafa 
Kumral, Siverek sorgu hakimliğine 
Orhan Doğrudir, Kars hakim mua
vinliğine, Mustafa Okutulmuş. Ha
filc müddeiumui muavinliğine Basri 
Doğrul, Cölemerk müddeiumumi 
muavinliğine Mazhar Saracoi?lu, O
vacık hakim muavinliğine İbrahim 
Zeybekoi!lu. Hadiın müddeiumumi 
muavinliğine Mehmet Angan Kulp 
müddeiumumi muavinli~ine Hilmi 
Dora. Akdağmadeni müddeiumumi 
muavinliğine Necdet Tomay, Yalvaç 
müddeiumumi muavinliğine Kazım 
Akdoğan, Kas müddeiumumi mua
vinliğine Bürhnnettin Ertuğ. He
kimhan müddeiumumt muavinliğine 
Ziya Ardahan. Alaca müddeiumumi 
muavinlij?ine Esat Cananr, Cine sor 
stu hakimlij{ine Cevat Ülkü. Fethiye 
müddeiumumi muavinli(!ine Sabri 
Özbek, Rize ı:or~u hakimli~lne t b
rahim Safa, Tokat aza mtJRvinlf~ine 
Nebil Özhen, Erbaa miiddeiumumi 
muavinliğine Hiiseyin Fehmi Fırat 
Karapınar müdrleiumumi muı:ıvinli

~ine Osman Kavrakn{;lu. F.öridir 
müddeiıımnmi muavinl!E!ine Muam· 
mer Socl. Mihsılıccık mfüMriumumi 
muavinli~ine Muammer Boduroğlu 

Kavc;eri m
0

üdrleiumumi mııavinljği. 
ne Zivaettin 0rucoalu. Viranc:ehir 
MüddPiumumi muavinlii!inc MPh
met Enı:!in. f c;ldlio miiddeiumumi 
mnavinli~ine Necati Vnlkrın. Rı:ıhce 

müddeiumumi muavinHl?-ine Cema-

lettin Çopuroğlu, Malatya müd 

dl!iumumi muavinliğine 

Culdur. Vezirköprü sorJ?u 

kimliğine Edip Kürekçi. 

Reşat 

ha

Er -
zincan aza muavinliğine Necdet 

K ar aca Yalova sorgu hakimli~inf' 

Ata Germen, Smdırıu sor~u l1· klrn· 

liğine h ukuk mezunlarından Servet 
Tursray. Cin e müddeiumumi mua
vinliğine Rüştü Fırat. Yıldızeli müd 

deiumumi muavinlii!ine Ali Rıza Ku 
nutko, Tarsus müddeiumumi mua

vinliğine Ali Dikel, Çarşamba sorgu 

hakimliğine Talip Simer, Nazilli 

müddeiumumi muavinliğine Azmi 

Dölen, Karzan müd~eiumuml mua
vinliğine Ali Apalı. Elazığ aza mua

vinliğine Ahmet Nuri Sangar, Ayaş 

sorgu hakim vekilliğine Orhaneli 

eski sorgu hakim vekili Necip Senet. 

,..-..---·· -
1 IRAKLILAR • 

-- --
J LOHDRADAH DÖNDÜLER 

Jlliıl ti 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye R adyodifüzyon Postalan 

Türki\'c Radyosu Ankara RadYosu 

Da lgn Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw, 

\T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

Dün sabahki ekspresle tetkık seya
hati için Londraya gitmiş olnn 26 ki
şilik İraklı muallimler kafilesi dün 
şehrimize gelmiş derhal Toros 
ekspresile Bağdada hareket etmişler-

MAHKEMELERDE: 

Açık Resimli 

Mecmua Satmışlar 

dır. 

Resmimiz aralarında irak Harbi
ye Nazırı Taha Haşiminin kızı Sabiha 
Haş"mi de bulunan İrak heyetini Sir
keci istasyonunda iken görüyoruz. 

SPOR: 

Bisikletçilerin Hareketi 

Geri Kaldı 
Çıplaklar Cemiyetinin açık, saçık }{omanyadaki beynelmilel bisiklet 
· l · i b alan Tu··r müsabakasına iştirak etmek üzere bu resım erın asan mecmu -

k . t• "ld•w• · ı H t k"ıtap- gün Romanyaya hareket etmeleri ıyeye ge ırı ıgı ıç n aşe . . . 
. .. h · t mukarrer olan kafılemızın Beden hanesi aleyhıne muste cen neşrıya b. . U .. d .. 

1 
.. ğ .. d 

davası açılmıştı. Dün asliye birinci Ter ıyesı . ~~m mu ur u un ~n .g~ 
h · d b d bit"ril j len bir emır uzerine seyahatlerı gerı ceza ma kemesın e u ava ı - . . . 

. ·· . • idd" ·· 1 kalmıştır. Bısıkletçıler mensup ol-dı Muddeıumumı ıasını sov e- .. . 
· ·· d · t d" M h k. dukları mıntakalara doneceklerdır. mek uzere osyayı ıs e ı. u a eme 

bunun icin talik edildi. 
--o-

Belediye Eski Makine 

Müdürünün Duruşması 
Memuriyet vazifesini suiistimal 

ettiği iddia olunan belediye makine 
şubesi müdürü Nusret Kolinin dün 
asliye birinci ceza mahkemesinde 
duruşmasına devam edildi. Çincde 
bulunan bir şahidin istinabe sureti
le alınan ifadesi okundu. Tevsii 
tahkikat hakkında yapılacak bir şey 
yoktu. Müddeiumumi miitalaasını 

hazırlamak için dosyayı istedi. Mu-
"'"'"A""" tsoH lc oAilıH 

lktısat VekCiletinde 
Bir Tayin 

Iktısnt Vekaleti Zonguıuak mın. 
takası hukuk müşavirliğine 70 lira 
maaşı asli ile Vakıflar başmüdürlü
ğü hukuk müşaviri H !kmet Ziya Alp
man tnyin edilmiştir. 

---o--

POLiS: 

Bir Çocuk Kayboldu 
Beyazıtta Hasanpaşa fırını arka

sında Nişanca yokuşunda 33 numara. 
da oturan Yozgatlı Haticenin torunu 
9 yaşındaki Mehmet Mücahit Çetin
kaya iki gündenberi kaybolmuştur. 

Zabıta çocuğu aramaktadır. 

Pencereden Düıtü 
YeşiJdirekte Türk Ocağı caddesin

de 27 numaralı evde oturan gedikli 
erbaş Doğanın beş yaşındaki oğlu 

pencereden düşmüş ve eaşmdan 

ağır surette yaralanmıştır. 
U-.a.:: - .1 - "-- oı·- "!°·' ·' · 

Fenerde Sadiye kızağında Gelibo. 
lu limanına bağlı 102 tonluk (Tuna) 
motörü tami;'--edılirken Sintinesinde 
yangın çıkmış ve bir parça hasara 
uğradıktan sonra söndürülmüştür. 

Hayvanlar Ürktü 
Beşiktaş iskelesi arabacılarından 

Mehmet dün Beşiktaştan geçerken 
hayvan1an ürkmüş ve alabildiğine 
koşmağa başlamışlardır. 

Araba yol üzerinde bulunan ve Be
şiktaşta Küçükhamam soknğında o-

ve Şayanı aturan Sayana çarpmış 
ğır su;ette yaralamıştır. A~ni za. 
manda manav İhsanı da hafıfçe ya-

T. A. P. 81.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Cumartesi, 2. 9. 1939 

13.30 Proı?Tam. 13.35 Türk mil:r.lği: (O
kuyan: Mefharet Sağnak, Calanlnr. Ve
cihe Daryal, Resat Erer, Ruşen Kam) 
1 - Hilzznm Pesrevf 2 - Musa Silrey
ya - Huzzam şarkı (Sen sanki baharın 
gülilsün, 3 - Yesari Asım - Hüzzam 
şarkı (Yine kalbim Uışar ağlar) 4 - Ka• 
nun taksimi - Vecihe Darynl 5 - De• 
de - Karcığar şarkı (Girdi gönül aıık 
yoluna) 6 - ŞcvkJ Bey - Uşşak sarla 
(Esiri zülfilnfin ey yüzü mahun) 7 -
Uşşak saz semaisi, 14 Memleket saat aya• 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 14.10 
Müzik (Dans müziği), 15 - 1530. MOztk 
Şen oda müziği - İbrahim Özgür ve A• 
tesböcekleri. 

18.30 Program. 18.35 Müzik (KüçO'lc 
Orkestra, Şef: Necip Aşkın) 1 - J. 
Strauss Hayat Size Neşe Versin - Vab 
2 - J. Breuer italyan ~arkısı 8 - Vil· 
tred Kjaer Serenad 4 - Franz Doelle 
Parisfn Madlen sokağında 5 - Linde• 
mann Vals Boston. 19.10 Türk müzlği (İn
ccsaz faslı) 20 Memleket saat ayan 20 
Temsil 20.40 Ajans ve meteoroloji haber• 
lerl. 21 Türk Müziği: Okuyanlar: MOzey
yen Senar, Sadi Hoşses. Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam 1 - HO· 
seynt Peşrevi (Andon) 2 - Refik Fersan 
Hilseynt şarkı (Kimin mecburu hilsnn a-
nısın) 3 - Refik Fcrsan - Hilseynt,şar
kı (Sabah GUneş doğarken) 4 - Suphi 
Ziya - Muhayyer şarkı (Titrer yilreğirıı 
her ne zaman yadıma gelsen) 5 - Sa
dettin Kaynnk - Muhayyer earkı (Sür• 
meyi gö:ı: öldilriir) 6 - Zeki Arif - Su
z:ln4k şarkı (Sevdim seveII) 7 - K anu
n! Necml - Suzlntık earkı (Sana cand3n 
sözlerim \•ar) 8 - Udi Ahmet - Kürdi· 
UhlcazkAr şarkı (Ey nazlı g(lzel) 9 - Re
fik Fersan - KürdillhlcazkAr ıarkı (Gö:ı:
lerln mavi mJne) 21.40 Konusma (Dıa 

politika htldiselerJ) 21.55 NeşelJ plAk
lar - R.) 22 Hnftnlk Posta Kutusu (Ec
nebi dillerde) 22.SO Müzik (Dnns müzi
ği) 23 Son ajans haberlerJ, ziraat, esham 
ve UıhvilOt, kambiyo - nukut borsası ({i

ynt) 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 23.fi5-
24 Yarınki program. 

Şubeye Davet 
Emlnl>nO Aa. Şubesinden: Harbiye Si• 

bÜI~na~ıyan· yedek-he"ıti';n .. Y!fzbiili"t'ıili 
oğlu Fakiyettlnln GUbcmize gelmesi llfıı. 

olunur. 

,- NA K.--, 
Seyahat Acentalığı ve 
TORK ANTRASITl 

Satış yeri: Galata Rıhtım cad
desi 7 / 9 numaradan ayni cad
dede 19 numaraya ve Kara
mustafa sokak 38 numaraya 
nakletmiştir. Gerek seyahat 
için gerek kömür için muhte
rem müşterilerimizin yeni 
naklettiğimiz yazıhaneye mü
racaat etmeleri rica olunur. 
Telefon: 43126 

Koçu .. K \ Uzunköpril hakim vekilliğine Bala 
MEMLEKET HABERLERi sorgu hakimi Hikmet Sunel, lslahi-

'------------------ ------------ ye sorgu hBkiın vekilliğine Niğde 

Ankarada Pasif 
Korunma Tecrübesi 

Ankara, 1 (TAN) - Önümüzdeki 

günlerde şehrimizde hava pasif ko. 

ruma denemeleri yapılacaktır. 

Akıehir Sokakları 
Sulanıyormuı 

ralamıştı r. • 
Zabıta, yaralıları tedavı altına al-

dığı gibi arabacı hakkında da tahki
kata başlamıştır. 

3 Yaralama Yakası 

,---------:-.. 
Her haf ta bir ~eser hazırlıyan 

LALE Zonguldak, (TAN) ...... Halkevl, orta· 
mektep ve lisede ikmale kalan çocukları 
yetiştirmek üzere bir ikmal kursu, bir de 
Eehirll gazlardan korunma kursu acmış.
tır. * Erzincan, (TAN) - Erzincan milf
ttl il, diyanet işleri riyaseti Uırnfından 

tnkdlr ve iki derC<."e yUkselUlcrck mna ı 

kırk liraya iblOl: edilmiştir. * Erzincan, (TAN) - Yakında burada 
merkez hnplsancsl inşasına bnşlanılncak

tır. Adliye Vek(ılcU milhendlsi Fahri 
Cmran, ııdliyc binnşına bitişik olan eski 
hnpisane arsasını muvafık bulmuştur. Bu 
arsayı genişletmek için, yanlanndaki 
dQkkAnlar on üç bin liraya lsUmlAk edi
lecektir. 

* Turhal. (TAN) - Zile Halkevi tem
sil ve :tutbol kolu gençleri, bandolan ve 
k aymakamla berabt'r buraya gelmişler, 
erefierlne verılen oğle ziyo!etinde bu
lunmu~lardır. Turhal Güçyurdu takımı 
ile yaptıkları intikam maçında sıfıra kar
" yedi gayı ile yenilmişlerdir. Zileli gmç
ler geceleyin "Ana,, piyesini muvaf.fakı-

,.etle oynamışlardır. Gençler ayni temsıll 

rokatta da vermlııler ve tıbideyc bir çe

ltnk koymuşlardır. Tokatta da crerıerlne 
bir ziyafet verllmlştlr. * Seyitgazi, (TAN) - Kasabamızda. 
husu l muhasebe için yeni bir bln:ı ya
pılmaktadır. * Akşehir, (TAN) - Belediye mecU· 

sinin karan üzerine knzamızdaki blltfin 

evler ve dukkAnlar gri renge boyanmak· 

tadır. * KOtahya, (TAN) - Su şı-beke~lnin 
meydan ve istasyon. semUer1ne de uzat.ıl· 
masına ba~lanılmıstır. * Bolvadin, (TAN) - Kasabamızın e

lektrikle aydınlatılması şerefine orta
mektep talebesi tarafından Halkevi na· 
mına "Makasçı,, \'e "Şerlye Mahkemesi,. 
~rlerl temsil edilmlşilr. 

'* Muş, (TAN) - Açık bulunan vllfı-

yet mektuı:ıçuluğuna Haktırl mektupçusu 
Huseyin Papuççu oğlu, Ağırceza mahke· 
m~i Azalığına Arıf, Aza muavlnll~lne İs
mail Ayg<-n, hfıkim m\U:'!"inllklerine Me
sut Dolu \e Salih Zeki Demrer u yln e
dilmiş ve gclmlslerdlr. 

A kerllk şube 1 hesap memuru İdris, 
Van askeri hastanesi hesap memurluğu
na, polis Hulus! komiserliğe terfian At"t
vine tayin edilmiş, ikinci komiser AbdUl
kadir tekaüde sevkolunmuştur. * K rabük, (TAN) - Zonguldak ko· 
mic;erlcriden Ali Özcnn, kasabamız emni
yet komiserliğine tayin cdilmis ve gel
miştir. 

Kayseri Belediyesi 
Daimf Encümeni 

Kayseri, (TAN) - Belediyenin 
yeni daimi encümeni, Ahmet Bak
kalbaşı ile eczacı Cemal Sümer ve 
manifatura taciri Seyitoğlu Seyit 
Mchmetten teşekkül etmiştir. 

Antalya Su işleri 
Müdürlüğü 

Konya, (TAN) - Mühendis Niya
zi Kipcr, Antalya su işleri 10 ıncı şu
be mühendisliğine ta5'1n olunmuştur. 

eski sorgu hakim vekili Tekinav. 
Sivrihisar sorgu hakim vekillHHne 
İmroz sorgu hakim vekili Azmi 
Tuncay. 

Karadenizde Fırtına Var 
Dört gündenberl Karadcnizde fır. 

tına vardır. Yelkenliler ve vapurlar 

Boğaz ağzında havanın sükunet bul

masını beklemektedirler. Karadeniz

deki uf ak merak ip te limanlara sığın. 

mışlardır. 

Bir çok yelynlilerden de henüz 
bir haber alınamamıştır. 
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Akşehirli bir kar iimiz, Beleaıye 

tarafından sokakların evvelce günde 
iki defa sulandığı halde bir aydan· 
beri hiç sulanmadığını bildirerek, 
Belediyenin himmetini rian eylemiş.. 
ti. Akşehir Belediye rcısi bize gon
derdiği bir tezkerede, şehrin sulama 
ve temizlik işlerine azami de:ecede 
dilckat ve itina edildiğini bildı~e~
te, kariimlzin yazdıklarının hılafı 
h akikat olduğunu ilave eylemekte-

d ir. f 

lımir Hahamı Öldü 
t zmir _ Haham Nahuman, uzun-

ca süren bir hastalıktan sonra öl. 

müştür. 

E lla"'n Fivatları = : 5 Manisada Bir Cinayet 
: ---o- E Manisa (TAN) - Gediz civarın-- -§ 1 inci sayfa santimi 400 E daki bağlarda çalışan ameleden Ma-
= 2 , 

1 1 250 E nisalı Hasan, kavga etti$;ti lskenderi 
E 3 

1 1 
200 : dörtyerinden ağır surette yaralamış. 

i 4 , 
1 

, 100 i tır. Bunu gören lskenderin on beş 
S f ç sayfalarda , 60 e yaşındaki oğlu Hakkı, Hıısanın elin-• 
§ Son sayfa 1 40 : den bıçağını almış ve onunla Hasanı 
- E öldürmüştür. Hakkı tutulmuştur. Ya 
S'Dfkkat: -

Bergamalı lar Burhaniyede : 5 ralı lskenderin hayatı t · dedir. 

= l'ergo.ma, (TAN) - Halkavi spor E ı - 1 santim: ~azetenin ince C 
takımı Burhaniyeye giderek bir maç c yazısile 2 satırdır. ı: Manisada Yangın 
yapmış ve bunu sıfıra karşı bir sayı § 2 _ llinlann fiyatı gazetenin 5 l\1anisa (TAN) - İbrahim Çeıebi 
ile kazanmıştır. ~ tek sütunu üzerine hesap- § m ahallesinde lzmir caddesinde Fın-

Avanos Müddeiumumtli9.!_ 
Kızılcahamam (TAN) - Müddeiu

mumi Hayati Yeşilova, Avanos ka
zasına tayin edilmiştir. 

: lanmıştır. S dıkoğlu lbrahimin evi, geceleyin çı_ 
: 3 - Kalın yazılar da gazeted• • 
E kapladığı yere göre santim· ~ kan yangın sonunda tamamen yan. = ı "1 -1-r - mıştır Ev halkı uykuda bulunduk-- eocun - · 
;1111111111111111n1111111111111111ınuc ları için eşya kurtarılamamıştır. 

Dün şehrimizin muhtefü semtle. 
rinde üç yaralama hadisesi olmuş. 
tur. 

ı - Deniz yolları hamallarındnn 
Ahmet ile Kamil iş yüzünden kavga 
etmişler ve Kamil bıçakla Ah:nedi 
karnından yaralamıştır. 

2 - Beyoğlunda Yeniçarşıda içkili 
lokanta işleten Hasbi, arkadaşları 
Kazım ve Ahmetle birlikte lokantada 
içerlerken bir meseleden dolayı kav
ga etmiştir ve Hasbi arkadaşı Kazı
mı bıçakla yaralamıştır. 

3 - Şişlide Sultan sokağında be. 
lediyeye ait kanalizasyonda. çalışan 
Mehmet Taşdelen, Yusuf, Hüseyin 
ismindeki üç arkadaş iş meselesinden 
kavga etmişler ve Mehmet ile Yusuf 
birlik olarak Hüseyini adamakıllı döv 
dükten sonra dudağından yaraladık
ları gibi dişini de kırmışlard ır. 

Bugüne kadar yapılan TÜRKÇE 
filmlerin en güzeli olan 

KEŞİF ALAYI 
Türkçe şaheseri göst'eriyor. 

İlaveten: 

1 ) Trakya Manevraları 
2 ) Metro Jurnal 

Bugün saat 1 ve 2,30 H alk 
matineleri 

)======== 
1 ~~~N~ Jo~~~c~ PIERRE FRESNAY , ______ , 

- ANADOLU HALKINA MÜJDE! __ , 
Bu Akşam SUAD İYE Plaiında 

Mısırdan yeni gelen Rakkase 

MELİKE CEMAL 
Sahnemizde Kemani DEMiR ALI Kemençe ALEKO 1 ve "---- Piyanist FEYZi ______ lil, 
Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın Murgul işletmesinde istihdam edilmek üzere bir Dizel 

makinisti alınacaktır. 
Taliplerin Ankarada merkezimize ve tstanbulda Güven han Voyvoda 

caddesindeki İstanbul büromuza evraklarllc beraber müracaatları. 
(4259) (6916) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 lene 
1 Ay 

• - 1 Ay 

2800 Kr. 
7150 
400 
1150 

• 

• 1 Ay 

1500 
800 
100 

• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmı7an memleketler için abone 
bedeli mQddet aırui7le 10, 11, 9, 
1,1 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adrel değiştirmek 215 kun11tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul UAvesi llzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 
Muntazam ve talimli Po!onya ortluunaan 

bir kıta 7!irli7Üf anamula 
Polonya ortlruunda motörize kıtaat : 

Şimdi 

Silihlar 

Tanlı taburlan 

Konuıuyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Polonya Ne Kadar 
D lplomatlar nihayet gilnlerce 

ıüren ılnirli bir mücadeleden 

soma lidl alWıa bıraktılar. Diplo -

matlarm halleclemedlli ifi artık or • 
dalar söreeektir. 

İmlınlık Ye medeniyet, dilnyaya 
hWm olmak Junıyle sözleri kara • 
ranlarm yerdikleri karar üzerin• 
dünden itibaren yeniden büyük bir 
faciaya atllmıı bulunuyor. Bir sene 
içinde A wsturyalılann, Çeklerin, 
Moruya ye Bohemyanm istiklllini 
silip ıtlplren Alman kuvvetleri, şim. 
dl yeni bir milletin elinden istiklali
ni almala kalklfmııtır. Bu yüzden 
bilttln Avrupa korkUDe J.ir maceraya 
sürüklenmiıtiz 

* Bitlerin son dakikada lngiltere i
le müzakereye siriımesl herkesi ü • 
mide dUtürmil1t bUtun milletlere bi. 
raz nefes aldırmlftl. Mahrem tutulan 

bu müzakereler ifp edilinca, Bitle • 
rin bili bir sene evvel Südet Alman. 
lan meselesinde tatbik ettiği mctod 
ve taktlii takip ettiii öğrenildi. O 
vakit de Bitlet Sadet Almanlannın 
mutlak ekseriyeti haiz olduğu yerle. _._ ... __ ...___. . . -- .. -

En büyük erk8nıliarp za
biti dahi, harbin akıbe

tini tahmin edemez. Fakat 
mevcut vakıa ve maltimata 
dayanarak az çok isabetli tah· 
minler yapılabilir Askeri mü· 
tehassıslar Çekoslovakyanm 
hava kuvvetlerini ve tahki
matını kullanarak Almanya -
ya haftalarca mukavemet e
debileceği fikrinde idiler. ~ 

Polonya meselesinde vaziyet 
tamamen başkadır. Evveli 35 miL 
yonluk Polonya Münihten evvelki 
Bohemya ve Moravyadan dört de. 
fa daha büyüktür. Polonya ordusu 
ayni nisbette daha kuvvetlidir. 
Sonra Çekoslovak ordusunda bir 
mıktar Alman bulunduğu halde, 
Polonya ordusunda hiç bir Alman 
yoktur. Polonyada mevcut azlık • 
lar da kati surette Alman düşma • 
..ıudırlar 

m.- bulunan .tip, sahalarda da pl~ 
hisit yapdmuını tekU fetmiı ve 0 va. ç ekoslovakyanm tevkülCeyş 
kit Milnihte toplanan carp devletleri' vaziyeti ümitsizdi. Çekoslo-
baıvekilleri makul sörünen bu tek • vakyanın ancak bir kaç hafta mu. 
lifi kabul etmiflerdi. Fakat bu kara· kavemet edebileceğini tahmin e. 
nn ve bilhuaa pleblıitin nasd idare denler de, sevkülceyş vaziyetinde • 

Pol?nyanın bir aeneclen5eri 11eceli gündüzlü çalıfarak tayyare 
unal eden modern labrikalanntlan birüintle faaliyet 

edildijini hepimiz biliyoruz. ki fenalığı gözönüne almışlal'dı. 
Busiln Bitlerin Danzi• ve Ko..ı. ~olonyanın sevkülceyş vaziyeti tan ve Romanya da bitaraf kala. etmeleri, bir mıktar Alman aske • 

• n hantada fena görünür. Fakat ha • caklardır. Çünkü topraklarmdan rini or d 1 k ı d ·hı· l 
dor için de a7D1 teklifi yaptı.ıc..... ...

0
.•• a a a ı oma an a ı ıma 

ril &•aa • rita vaziyetin hakiki manzarasım Alman askerlerinin geçmesine mü- dahilindedir. 
yonaz. Danzls kayıt.ıs ve prtsız veremez M Ii h •tad saade etmeleri bile 1·tiklülerı·ne 

ilhak edilecek, Koridorda plebisit . ese an a Polonya mal olabilir. "' Alman ordusunun Polonya or-

y
a ıl k V _. S cenuptan Slovakya ve §imalden Jusuna karşı olan adedi üstünlüğü 

P aca • e .,..ne Udet meselesin • prki Prusya ile çevrllmfı görünür. Her ne kadar Polonya ile Ro • 
de BerUne siden Çekoslovak mur"h· nd k ikiye karşı üç nisbetindedir. Fa • .. Fakat Slovakya ile Polonya ara • manya arası a as eri ittüak garp k t t r .. 
hasına dikte edildifi sibi, bu karar d k cep\lesine ait değilse de, harp es. a a un gormüş ihtiyat efradı Po. 
Berline sidecek bir Polonya murab. sın 8 i hudud dağlıktır, ve geniş lonyada Almanyadan fazladır, ••e mıkyasta askeri harekata müsait nasırda Romanyanın bitaraf kal • • 
huma dikte edilecek. -.... d ~ld. bi maıı;a ç .. 1 .. , .. cağma !o:u··phe yok•.ur. mıktan dört buçuk milyonu bul • 

e6. ır, lhassa Slovakya tara • 11 ~ 7 

Birinci tecrübede aldanan Karp flnda pek az yol ve demiryolu var- Son zamanlarda Varşovayı ziyaret maktadır. Polonyanın çıkarabile • 
devletleri artık böyle bir oyuna ge • dır, halbuki Polonya tara,tında faz.. eden Litvanya başkumandanı ge • ceği &Uer mıktan ise altı milyon~ 
lemezdi, hele Çekoslovakyanın Akı • la yol mevcuttur. neral Ruztikis memleketinin de dur. 
betini bilen Polonyanın b ö y ı e bitaraf kalacahıu bildirmiştir. Almanyanın techizat ve tesli • 
teklife muvafakat cevabı vermesi ş arki ~a da bir taarruza hatı hakkında tam bir fikir ver • 
beklenemezdi. • başlamak bakımından mü • Harp esnasında Bohemya ve mek mümkün değildir. Alman harp 

Binaenaleyh Jtakikaten kuvvl'te sait değildir. Ç4inkü buradaki Al. Morayda halkın isyan ve i. sanayii harbi takip eden seneler • 
karp kuvvetle mukabeleden başka man askerlerine yardımcı kuvvet- taatsizlik hareketlerine teşebbüs de İn2iliz ve Amerikan sermave • 

bir rare kalmıyordu. ler ancak deniz tarikiyle veya r--------------------------
İfte b..U. ita sanıretle kartı Pomrose ylni koridor üzerinden 1 • 

karpyayıs. Alman ordulan Polonya- gonderilebilir. Almanya şarki Prus. I 
yı lsti1'ya t-bbU. etmiılerdlr. Fran yayı bir askeri üs olarak kullana. 

._.,.. bilmek için evveli koridoru gee _ sa Ye İnsiltere umumi seferberlik ı. 
lln etmiılerdir ve Almanyamn ba meğe mecburdur. Bu yapılmadık. 
hareketine kuvvetle mukabele ede • ça Şarki Prusyamn vaziyeti tehli. 
eeklerdir. kededir. 

Eler IOD üldbda harbi durdu. Bu sebeple Alınan taarruzu bir 
nıeü yeni bir teklif ile ortaya çıkan çevirme hareketinden ziyade bir 
biri ltulumnaaa, Avrupa içtinabı cephe hücumu halinde vuku btda. 

mflpıldba olnuyan korkun~ ve feci caktır. 
bir harbe siriyor demektir. Sovyet Rusyanın bitaraf kala. 

cağı tahmin edilir, çünkü onun i-

* çin en makul hareket budur. 
Baltık devletleriyle Macaris • Ba yeni cihan harbinde Tilrkfye

nln Yazlyetl emln Ye sağlamdır. 
Türkiye bu bflytlk bidirede ancak müttefilderimlse karp vW tuhhUt. 

kendi hak ve menfaatlerini müdafaa lerimizin Jcabmı Jcra mecburiyeti lle 
için harbe siHbllir. Türkiye hudut • harekete seçebiliriz. 
lanna tecavüz edilmedikçe veyahut Burün için ne Balkanlarda bu 
taahhütlerinin icabını icra vaziyeti • ~ehlike vardır, ne de Akd~ ıtatU. 
ne düpnedikçe harpten uzak kala • haosunu bozan bir vaziyet. Şlmctililc 
eaktır. rp Polonya etrafında teınerkfb et-

Tflrkl yl h i1a mit sibldir. Onan için bqtln TtUkl. 
d ye a yan taahhUtlM • yeyl dofrudan dofruya alakadar e • 
en biri Balkan Antantı, diğeri in • den 

riltere Ye Fransa ile akdettitlmlz bir harp brpmada 4eiillL 
k rl 

Maamafth Türkiye, lltiküline, 
as 8 anlatmadır. Balkan Paktı mu· haki 
;~:in09ee, ancak bugünkü Balkan sta. vey;.~:ata:h~e:.::ı~ ;:_e 

0;::!"~ 
unu lhlll ecfen bir hareket bizi mek mecburiyetinde kalchp stln si· 

alakadar edebilir, Yeyahut Akdeniz laha sanlmaktan ve hakkım milda • 
atatilkosmıma bombun kusaında faadan biran sert kaJnuyacaktır. AVRUPANIN BUGVNKV VAZIYETl 

siyle yenilenmiş ve modernize ol. 

muştur. Buna mukabil Fransanın 

Polonyaya açabildiği kredi rnah • 
duttu. 

Fakat taarruz, daima müdafaa
ya nisbetle, fazla asker ve daha 
kuvvetli silah ister. Bu bakımdan 
Almanyanın hesabı altüst olabilir. 

• 
Umumiyetle denilebilir ki, Po. 

lonya hava taarruzuna di • 
ğer memleketlere nisbetle, daha 
az müsaittir. Çünkü halkın üçte i
kisi şehirler haricindedir. Halbuki 
Almanya ve Alman endüstrisi ha. 
va taarruzuna fevkalade müsaittir, 
ve bu bakımdan Almanyanın vazi. 
yeti çok fenadır. 

Polonyanın 2,500 tayyaresi var
dır, bunların üçte bfrl bomba tay. 
yaresidir: Ve Polonya hava kuv • 
vetleri Almanyayı tek başına hay
li meşgul edebilir. Polonya bom • 
l>a tayyareleri Polonyadan BerU. 
ae. döıt defa inmeün gidip .gele • 
bilfrler, ve iki !>uçuk tonluk bom. 
balar taşıyabilirler. 

Şimdiye kadar Polonyanın hu. 
dut tahkimatırıdan bahsedilme • 
miştir. Fakat bu tahkimatın ·mev. 
cut olmadığını zannetmek Polon • 
ya erkanıharbfyesine bir hakaret 
olur. Bu tahkimat belki Majino 
hattı kadar kuvvetli değildir, fa. 
kat Alman ordusunu hayli rahat
sız edeceğine şüphe yoktur. 

Polonya bir senedenberi bu +eh. 
like ile karşı karşıyadır, ve bu müd. 
det zarfında hazırlanmak için e • 
linden gelen bütün kuvveti :sarf et
miştir. 

Garp devletlerinin ilk zaman • 
da Polonyaya yapabileceği yardım 
filvaki denizden ve havadan ola • 
caktır. Fakat ne de olsa Polonya 
ordusu, Alman ordusuna hiç ol • 
mazsa bir kaç ay mukavemet ede
bilir. O vakte kadar da garp dev. 
!etleri Almanyayı her taraftan a b. 
loka etmeğe imkin bulacaklardır. 

Düzcede Bir Yaka 
Boludan Niyazi Özoğuz imzasiyle 

yazılan bir mektupta, bir maç yap
mak üzere Düzceye giden Bolu spo~
culannın sahada domates, kabak ve. 
saire atılmak ve (Yuha!) diye bağı
rılmak suretiyle karşılandıklan ya
zılmaktadır. Bu kariimiz diyor ki: 
"- Bu hal devam ~tti. Bu yüz. 

den bir gol yapmış olmamıza rağ. 
men, sahayı terkettik. Fakat sokak· 
larda da ayni hale maruz kaldık. O. 
tomobilimize tenekelerle çamurlar 
atıldı. 

Bunun için bir sebep tasavvur e
demiyor ve bu hale akıl erdiremiyo
ruz. Çok müteessiriz.,, 

Spor temaslarının böyle çirkin şe
killerle neticelenmesi üzücü bir hal
dir. Alakadarların nazan dikkatini 
c~lbetmekle beraber, nezahet ve sü
kılnetleri mutlak olan gençlerimi:d 
ve halkımızı maske ederek, bu gibi 
hallere sebebiyet veren bir kaç şu. 
ursuza hadlerinin bildirilmesini lü
zumlu görüyoruz. 
Teşekküller arasında ihtiliıflar o

labilir. Fakat bu ihtilifiann hiç bir 
zaman böyle çirkin tezahürlere vesi. 
le olmasma müsaade edilemez. 

M•!IJ§ 
Harbi 
Karıllarken 

Yaan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S aka.,-ada dllımanı ''V,taDlll 
harimi ismetinde,, boidui.a. 

muz stlıı sana veda etmi~tik. O kav
ga, milli istiklillnden mahrum edil
mek istenen bir milletin kavgasıy
dı. Bu da onun devamıdır. Babeıis. 
tanda milltevliye kUl'fUD sıkan RD

ci, İspanyada ecnebi istilisuu püs. 
kilrtmek için can veren İspmnyol, 
Mançukoda, Çinde kan döken Çinli, 
bugün Polonyada dllpnan bombar
dımanına göğsünü siper eden Poloa. 
yalı da bunun için ölecektir. Seni 
artık dUnyayı cehenneme çeviren ej. 
der eibi karşılamıyoruz. Çilııktl in. 
sanlıiı, bu uçurumun kenarına seti. 
ren bUyilk imparatorluk Junını an. 
cak, yine senin elinle tasfiye ede
ceğiz. 

Sana hoı celdin demiyeceğlm. Te
c:avib için hudut boylarına 7Jiılaa 
onlulann elinde sen, bir tahrip V881• 

tuısın. Bepriyetin kökünden kopar. 
mak istediii esareti, miDetleria boy. 
nuna bir şeamet halkası sibi tak. 
mak, hür yapmak istiyenlerin ayak• 
lanna zincir vurmak için şahlandm. 
Dünyayı istila etmek istiyen1eria 
hırsı, senin ölüm setiren loheınıa 

çeliğinde parlıyor. Biz, o kılıcı mU.
tevlilerin bapııa çalmak için hwlut 
boylarına ineceiiz. 

Bu hududa celdijimiz andan iti· 
haren ıana kmtancı cibi el verecek, 
senin elinle milletlerin boynuna ıe
çirilmek istenen esaret zindrlerial 
koparacaiız. Bizim elimizde MD, an. 
cak bir müdafaa vaaıtuısın. 

Atattlrkün bu millete emanet ettL 
ği Milli İstlldili kurtarmak için b
dm, erkek, çocuk, ihtiyar, istiliıua 

önüne dikllmlı birer kaleyic. Buaua 
içindir ki, seni bir felüet diye bı
plaauyonıs. Bi•, harplerin lçiadea 
relmlı neslllerh. 

"İspanya, iki buçuk sene har'he 
neşesiyle mukavemet etti. Topun ... 
si, müziğin sesini susturamadı,, tlf· 
yen muharrir, azim ve imaala, istik. 
lil qkıyle harp edenlerin neşesini 
kaybetmediklerini biliyonhlt elbet. 
Biz de, seni bu neşe, bu iratle ile kar. 
şılıyorus. Sulbü uturlarken, duydu
ğumuz teessür, asırlardanberi dük· 
tüğilmüz kanın hürriyet n i!itildll
lerl ebedi emniyetin ve insanlıııı• 
siperleri alQııa alamadıjı ' içindi. 
Şimdi seni karplarken, duyduju. 
mm metanet ve ıUven, dökeceğinıia 
kanın hayat hakkı oldutwıu bildiiL 
mis içindir. 

.Tarihin bir dönüm noktasında11L 
Küçük milletlerin istiklill ite, iatil&. 
cı büyük devletlerin parçalayıp, .,. 
yüme hını, cercin iki ok libi •11-
birinin eöpüne nipn alıyor. Musta. 
rip bütün insanlık, hakkın, bilrriye. 
tin zaferini iatjyen bütün insan ldlt. 
leleri bu harbin cephesindedir. Mll
dafaanın harbi, tecavüzün harltbd 
yenmek i~in ) alnız topuna, tlifeiine 
detil, beşeriyetin ve tarihi akqın is
tikametine cüveniyor. Her halde ia
sanlık rotasını barbarlık ve deh19te 
değil, hürriyet ve istiklale, esuetl 
kökünden koparan milU hWmiyet. 
lere çevirmlttir. Busllne kadar aka 
asırlar, ve beşerin tekamülü bun
kefilidir. Tekimilliln akışuıı, ne Na. 
polyon, ne Cengiz. ne Filhrer, ne H 
Mussolini durduramaz. 

Kınık ve Turnahda 
Fırtına Oldu 

Bergama IT AN) - Kınık ve Tur
nalı nahiyelerinin bazı kısımlanna 

yağmur yağmıı, yeni serilmi' olan 
sergilerdeki üzümleri ıslatmıştır. 

Kınıkta, çok az süren bir fırtına da 
olmuş, bazı evlerin camlannı kır
mış, kiremitlerini uçurmuştur. Fırtı. 
nadan ppran bir Ç!I~ kuşlar şuraya 
buraya çarparak. ölmüşlerdir. 

iki MahkGm Kaçmak istedi 
Adapazarı (TAN) _ Geceleyin ha.. 

pishanenin ikincı kovuşundan bir fi
rar te~bbüsü olmuştur. On ~ ye 
mahkum Babaeskili Ahmet ne ıda. 
ma mahkum dönme Hasan, helanıa 
penceresinden bir delik açmışlar, av. 
l~nun duvanna kadar da inmlfler. 
dır. Nöbetçi jandarma bunu görenli 
b~ el silah atmıı, etraftan yetifil• 
DUf ve kaçmak istiyenler tutulmlll
tur. 
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f Avrupa Harbe Hazırlanırken! 
...................................................................................................... 

Almanların Doyçland kruvazörü manevra dönüşünde 

Bugünkü Alman 
DONANMASI 

.. 
lngiltcrede geri hizmetlerde vazife alan kadınlar 

kayıtlarını yaptırıyorlar 
L-:JnJradan tahliye edilen 

çocuklar sevkedilmek 
üzere hazırlanıyorlar 

(4) 

R us - Alınan ademi tecavüz 
misakının imzalanması, AL 

manyanın Japonyayı kaybetmesi... 
ne ve ayni zamanda İtalya ile 
mevcut ittifak bağlarının gevşe
mesine sebep olmakla beraber, 
Almanyayı Polonya ile olan ihti... 
laflarını her ne pahasına olursa 
olsun, derhal halletmeğe sürük
ledi. Bu suretle Almanya, demok
rasilerle kozunu payetmek husU
sunda tek başına kalmasına rağ. 
men, Danzig için Polonya ile sa
vaşa girişmeyi göze almış bulun. 
maktadır. 

Bu vaziyet karşısında Alınanya, 
denizde demokrasilerin karşısına 

şöyle bir kuvvetle çıkmak mecbu
riyetindedir: 

Hattı Harp Gemileri 

Bugün Almanya elinde 52000 
mecmu tonajda ve 27 mil süratte 
26000 er tonluk Ccharnhorst, 
Gnfisfnau hatu harp gemileri mev. 
cuttur. Bu gemiler 1936 senesinde 
denize indirilmiş ve en modern si
lahlarla teçhiz edilmiştir. 

Ağır bataryası 9 adet 28 santi
metrelik toplarla vasat bataryası 
12 adet, 15 santimetrelik ve 14 a. 
det 10.5 luk toplarla donatılmış 
ve hava hedeflerine karşı 16 adet 
3.7 santimetrelik top konmuştur. 
4 tayyaresi ve tayyareleri uçur
mıya mahsus 2 kanaboltu vardır. 
Taretleri 3 er namluludur. Boylan 
226 metre ve genişliği 30 metre. 
dir. Bu iki gemiden maada inşası. 
na karar verilmiş ve deniz kuv
vetleri pliinında 35 biner tonluk 
iki gemi daha mevcut olup 8 adet 
38 santimetrelik topu taşıyacak
tır. 

Almanlann 52000 mecmu to. 
najlık hattı harp gemisine muka
bil İngiliz donanmasının 473.700 
mecmu tonajlık 15 adet hattı 

harp gemisi, Fransızların 163.945 
mecmu tonajlık 7 hattı harp ge. 
misi vardır. Bu faikiyet Almanlar 
için korkunç ve denizde bir zafer 
kazanmak emelini baltalıya.:ak 
kadar bir ustünluktür. 

Kruvazörler 

Halen Alman donanmasının 30 
bin tonlu mecmu tonajlık 26 mil 
suratinde 3 adet kruvazörü vardır. 

Deutschland, Admiralscheer, Ad
miral Gref Spee. 

6 adet 28 santimetrelik, 8 adet 
15 santimetrelik, 6 adet 10.5 santi

metrelik 8 adet 3.7 santimetreJik 
toplarla 10 adet makineli tlifegi ve 

8 torpitosu ve 2 tayyareleri vardır. 

Bu kruvazörler 931 ile 934 sene
leri arasında inşa edilmiş ve saçla

r kaynakla biribirine tutturulmuş 
olup perçim iktısadında elde ettiği 
hafifligi top adedini çoğaltarak te
laf etm'ş ve bu suretle gemilerin 
top sılfıhını takviye etmiştir. Bu 
gemilerin boyları 182 metre ve ge. 
nişliği 21.5 metredir. Taretleri ü
çer namlu ve iki adettir. 
Almanların halen faal olan 30 

bin mecmu tonajlık kruvazörüne 
sukabıl İngiliz donanmasının 

Yazan: 

H. KORUR 

145520 mecmu tonajlık 15 adet ve 
Fransız donanmasının 79729 mec
mu tonajlık 11 adet kruvazörü mev
cuttur ve taşıdığı silah büyüklüğü 
itibarile biraz zayıf ise de adet üs
tünli.ığü top tlstunlüğünü giderecek 
kadar kuvvetlidir. 

Tayyare Gemileri 

Alman bahriyesinin halen 
tayyare gemısı mevcut değiL 
dir. Fakat inşasına karar verilmiş 
ve 938 de tezgaha konmuş 10 bin 
tonluk bir tayyare gemisi mevcut
tur. Bu gemi 32 mil süratindc ola
cak, 8 adet 20,3 santimelrelik, 
12 adet 10,5 santimetrelik, 12 a. 
det 3,7 santimetrelik topla 12 tor. 
pito ve 3 tayyare taşıyacaktır. 

Hafif Kruvazörler 

Halen Alman donanmasmın 
35400 mecmu tonajlık 6 hafif kru
vazörü vardır. 

Nürenberg (924), Leipzig (929) 

6 şar bin tonluk 32 mil süratinde-

4 adet hava hedeflerine karşı 3.7 
santimetrelik topu ve 8 torp ıtolan 

vnrdır. Bu gemilerden başka des
troyer inşa planına dahil ayni to
najda 13 adet daha inşa edilecek
tir. 
Almanların 17 destroyerine kar

şılık İngilizlerin 29920 mecmu to
najda 16 destroyerle 199894 mecmu 
tonajda lider destroyer ve Fransız
ların 77840 mecmu tonajlık 32 a. 
det destroyeri vardır. Bu adetler, 
gösteriyor ki, mukayese kabul et
miyecek kadar demokrasiler bu 
hususta adet ve kuvvetçe fa"ktir. 

Torpidobotla r 

Alman bahriyesinde halen 9600 
mecmu tonajda 12 adet torpitobot 
mevcuttur. Bu gemilerin bir kısmı 
928 de ve bir kısmı da 926 da inşa 
edilmiş 800 er tonluk ve 34 mil 
sura nl:lcCllrler. 3 adet :1() J t><M -

timetrelik topla 2 adet makineli tü
fek taşırlar, 6 şar adet torpltoları 
vardır. Bunlardan başka inşa plan
larına inşa edilmek i.izere 30 adeet 
torpitabot dahil etmişlerdir.Bunlar

dan başka 4800 mecmu tonajlık 

8 adet konovi refakat gemileri var
dır. 2 adet 105 santimetrelik topla 
4 adet 3.7 Hk ve 2 adet r.ıakine1i tü-
fek taşırlar. 

dirlcr. 9 adet 15 lik, 8 adet 8.8. lik Denizaltıları 

Ffa7ıiada silah altına alınan efrat, kıtalarına gidiyorlar 
LondraJan ayrılan mektep 
cocuklarından birkaçı daha 

8 3,7 lik toplarla, 4 adet makineli 

tüfeği, 12 torpitosu, 2 tayyaresi Halen Alman donanmaamın 

Almanyaya ilhakı ilan edilen 
Danzige vali tayin olunan 

Nazi feli Förster 

l11gilterede hava bombardımanlarına karşı Bukinghdm 

vardır. 

Koln, Könisgsberg, Kar1sruhi?, 
6 şar bir. tonluk ve 32 mil sıiratin
dc 927 ve 928 senelerinde inşa edıl
miş 930 da tadilat görmüş gemiler. 
dir. Ağır bataryaları, 9 adet 15 san
timetrelik topla vasat bataryaları 
6 adet 8 .8 lık ve hava hedeflerine 
karşı da 8 adet 3.7 santimetrelik 
topu, 4 makineli tüfek konmuştur. 

16.445 mecmu tonajlık 43 adet de
nizaltı gemisi mevcuttur.Bunlardan 
başka 28 adet daha inşa edilecektir. 
Denizaltılar 1 adet 8.8 lik bir adet 
makineli tüfek 5 adet torpido taşır
lar. Süratleri su üstünde 18 ve su 
altında 8 mildir. Almanların 43 de
nizalhsına mukabil İngiliz bahri
yesinin 51 ve Fransız bahriyesinin 
70 adet denizaltı gemisi mevcuttur. 

12 torpito, 2 tayyarelerı vardır. Bu ı --
gemi1er .si~ah c~.hetile ~:r bakımdan ingiltere Krallnın 
kuvvetlıdır. Suratlarının fazla ve ı 

silah kuvvetıerinin çok oluşu . da Şefimize Mesa·ıı 
bir faikiyet teşkil eder. Bu gemıler 
170 metre ve taretleri üçüzlüdür. 

.... 
Em den 

925 te inşa edilmiş 5400 tonluk 
29 mil süratindcdir. 8 adet 18 san
timetrelik ve 3 adet 8.8. l~, 4 ma
kineli tüfeği vardır. Bundan ba§ka 
4 de torpito taşır. 

AlmanlaTın halen faal olan 35 
bin 400 mecmu tonajlık hafif kru
vazörüne mukabil, İngiltcrenin 
284.965 mecmu tonajlık 46 adet 
ve Fransanm 79729 mecmu tonaj. 

lık 11 adet hafif kruvazörü mev
cuttur. Bu kuvvetler müttehiden 
hareket ettiklerine gore, Almanlar 
için çok korkunç bir üstünlük o
lurlar. Bu gemiler ayni evsafta ve 
ayni silah kuvvetlerine maliktirler. 

Destroyerler 

Alman donanmasında 28183 mec 
mu tonajlık 17 adet destroyer var
dır. Bu 938 senesinde inşa edilmiş 
en modern destroyerler de süratle
ri 36 mil ve 1600 ila 1800 tonluk
tur. 5 adet 12,7 santimetrelik topla 

(Başı 1 incide) 

larımı ibiağa vesile olan bu fırsattan 
\Ok memnunum. l\Jemleketlerimizin 
bu endişeli anlarda dostluk rabıtala
rile birbirlerine kaviyen bağlı olduk
larını görmekten derin mahzuziyet 
hissettiğimi temin ile bahtiyarım . ., 

Reisicümhur İnönü, Kral hazretle- 1 

rinin d ıstane mesajlarından çok mü
tehassis olduklarını ve bilmukabele 
hararetli selamlarının Kral hazretle
rine iblağını ve bütün dünya için ıs. 
tıraplı olan şu zamanlarda Türkiye 
ve İngilterenin biribirlerine dostluk 
rabıtaları ile kuvvetle bağlı olmala
rından kendilerinin de çok memnun 
olduklarının ilaveten arzını büyük 
elçiden rica etmişlerdir. 

Milli Şef, Mareıalle görüıtü 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden}

Cümhurreisimiz İsmet İnönü, öğle
den evvel Büyük erkanı harbiyeye 
gelerek Mareşal Fevzi Çakmakla bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

İcra Vekilleri heyeti öğleden son
ra saat 16.30 da Başvekalet binasın. 
da Mareşal Fevzi Çakma~ı~ iştira~~le ı' 
toplanmış ve bu toplantı ıkı saat sur-
müştür. 

Sarayına konulan sığınaklardan birka~ı ' 

l'ari$te ihtiyatların daveti ıizerine vazifesine giden iki neler 

Franaada halkın •on Ja::J• .... • wuııelerin •eyri.ni nad" 
takip ettıgını göaterir bir en•tantane 

Dün Polonya topraklarına 
tecavüz ecl en Alman 
ordusundan bir parça 
yiirüyüf halinde 

I 
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Almanya~a 

Ciddi Bir 
Telaş Göze 
Çarpıyor 

Kadınlar Kiliselere " 

Dof up Ağf aşıyorlar 

8 erlin, 27 (Hususi) -
bir kaç gündenberi 

Alman h a l k ı büyük bir 
heyecan içinde bulunmakta· 
dır. Berlinde Başvekalet bi -
nası önünde kalabalık, fakat 
sessiz bir halk kalabalığı bir 
şeyler öğrenmek ihtiyacı ile 
toplu bir halde bulunmakta -
dır. 

Alman halkının büyük bir ek. 
seriyeti şu bir kaç gün içinde Hit
lerin birdenbire değişen siyasetini 
bir türlü anlayamamışlardır. Şim. 
diye kadar Hitler silaha müracaa. 
te lüzum kalmadan işlerini mu • 
vaffakıyetle başaran bir reis ola -
rak tanınıyordu. Son hadiseler 
karşısında Almanya ufuklarında 
beliren tehlike, herkesi şaşırtmış 
ve paniğe uğratmıştır. 

Bir defa altı senedenberi Al • 
manyanın dostu olarak tanınan Po. 
lonya ile Almanya arasında bir ih. 
tilafın çıkabileceğine hiç kimse ih
timal veremiyordu. 

Diğer taraftan N asyonal Sos • 
yalist gazeteler tarafından on ye. 
di senedenberi mütemadiyen tah -
kirlerle zikredilen Bolşeviklerin 

dost olarak gösterilmesi ve komü. 
nist • Faşist düşüncelerinin birbiri 
içinde halledilmeğe kalkışılması 
Alman efkarı umumiyesi tarafın -
dan bir türlü anlaşılamamış ve 
hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. 

Söylendiğine göre, bu yeni ma
nevra bilhassa Almanyanın yüksek 
sanayi erbabını fena halde hiddet. 
lendirmiştir. 

Vilayetlerden gelenler bütün 
haTkrn heyecan içinde olduğunu 
söylüyorlar. Kadınlar ağlamakta, 
kiliseler dolup boşalmaktadır. 

Alman radyoları dış haberleri 
pek kısa kesmeğe başlamışlardır. 

En ehemmiyetsiz dahili haberlere 
dakikalar vakfettikleri halde Fran

sa ve İngilterenin almakta oldu • 
ğu tedbirlerden, Amerika cümhur. 

reisi Rooseveltin Hitlere gönderdi
ği mesajdan, İngiliz se!iri Hendcr. 

sonun mütemadi seyahatlerinden 
ve Alman .Rus paktı karpsmda Ja-
ponyanın almış olduğu muhalif 
vaziyetten hiç bahsedilmemekte • 
dir. 

Alman propaganda teşkilatı, 
halkın bozulduğu aşikar bir şekil
de görülmekte olan maneviyatını 

iflasa götürmemek icin bu tAt'lhir. 

leri almaktadır. 

Tek Un Tipi 
Tecrübe Edilecek 

Ekmek imalinde kullanılmak üzere 
tek tip un imali için dün belediyede 

bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıya 
belediye hududu dahilindeki bütün 

değirmen sahipleri de davet edilmiş
tir. Toplntıda tek tip unun hangi huğ 

day nevinden mürekkep olacağı de. 
ğirmencilere izah edilmiştir. Değir. 

menciler bu husus hakkında tecrübe
ler yaptıktan sonra neticesini beledi

ye iktısat müdürlüğüne bildirecek • 
terdir. 

Muamele Yergisi Cetvelleri 
Ankara, 1 (TAN) - Muamele ver. 

gisi kanununun beşinci maddesine 

tevfikan sınai müesseselerin vergi 

miktarını tayin için 939 mali yılı ip
tidai maddeler tenzilat nisbetlermi 

gösteren cetvelin tenzilat nisbetleri 
bugünden itibaren satılacak mamu-

H'ıtın vergilerine tatbik edilecekti. Bu 
listenin bir tcşrinievvelden itibaren 

meriyete konulması ve 938 cetveli. 
nin teşrinievvelc kadar meri tutul. l 
ması Vekiller Heyetince kabul edil
miştir. 
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Avrupa büyük bir harbe girmiş bulunuyor. Yukandaki harita, Avru
pada ı askeri bakımdan ehemmiyeti haiz olan kara, deniz ve hava sev. 
kulceyş noktalarına göstermek iizere yaptırılmıştır: 

1 Fransanm Majino h;ıttı, bir çok senelerdenbcri inşa ve takviye 
edilmektedir. Bu Jıattm :ıaıltcdilcmiyccck kadar kuvvetli olduğu söy· 
lcnmcktedir. 

2 Almanyanın Gat'p scddi: Sigfrid hattı. İn. ası geçen sene ikmal 
edilmiştir. Ba:tı ıwktaları su selinden bozulniuıtıu. Majino hattı kadar 
sağlam değildir. 

3 Eski Çekoslovakja Jıalkmıti isyanına mini olmak için kuvvet 
bulundurulmak lazım gelen yer. 

4 Polonyanın Slovak hııduduna yığılan Alman kuvvetleri. 
5 Evvelce An•sturya ve şimdi Almanya olan dağlak arazi. 
6 Brener geçidi, Alp dağları arasından İtalyaya geçen en büyük 

geçittir. 
7 l\fontsenis geçidi. İl al yanın "anayi mıntakası olan Po vadisinin 

kapısıdır. 

ı 

KAHiRE 

8 A M 1 5 1 

8 Polonya koridoru Ş-ulti Prusyayı ve Memeli Almanyadan ayırır. 
9 Gdynya, Danzig'e rakip yegane Polonya mahrecidir. 

10 Litvımyaya hnkim Alman hududu. Polonya !tine ilerlc~·işte iis. 
siiJhareke diye kullanılabiHr. 

11 Romanyanın petrol mıntakası. 
12 Rodo:. İtalyan <lf!ııiı iis~ii . 

13 Süvcyş kanalı . İtalyan Batı Afrikasınn giden yegane :O'lll. 
14 Son ~aralarda İtalya tarafından istila e~len Arnavutluk. 
15 Malta, ingiltcrenin bsthri üssü. 
16 Pantelarya adaları. 1\1.üstahkem İtah-an dcmh: ii .... ii 

17 Bizerta Fransız deniz üssü. 

18 Fransızların ve İtalyanların buraoa karşıtıkU mustalıkeın hat
ları vardır. 

19 Balear adaları. İtalyanın kullanmayı düşündüğü İspanyol deniz 
üssü. 

20 Cebelitarık. Diin)·anın en kuvvetli müstahkem noktası. 

. 

Bütün Alman Halkı 
Endişe için.dedir 

Berlinden 
Müthiş 

Gelenler, Halkın Katiyen Harp istemediklerini ve 
A~latıyorlar Bir Heyecan içinde 

S on günlerde Almanya
dan dönenler Almanya

nın harp hazırlığı ve Alman 
şehirlerinin manzarası hak -
kında dikkate değer tafsilat 
veriyorlar. Evvelki sabnh 
Berlinden gelen bir vatanda
şımızın verdiği tafsilatı aşa -
ğıda okuyacaksınız: 

"- Alman halkı siyasi hadisa. 
tın son inkişafile büyük teessür i
çindedir. Halk harbi istemiyor ve 
heyecandan bitkin bir vaziyette. 
dir. Buna mukabil son günlerdeki 
müthiş askeri hazırlıklar, geceleri 
sabahlara kadar asker nakliyatı ya.. 
pılması, tayyare ve motör gürültü
leri halkı derin bir veise sevket. 
miştir. 

Türklerin Ayrllııı 

Almanyadaki Türklere ağusto. 
sun 27 sinde verilen ani bir emirle 
24 saat zarfında Almanyayı terket
meleri ve aksi takdirde hudutlar 
kapanacağı cihetle Almanyada ka. 
lacakları bildirilmiştir. 700 kişinin 
birden müracaatı ile Berlinde vize 

muamelesi için birikenler yüzün
den izdiham oldu ve ekseriyet vi
zelerini yaptıramadı. Bir kısmı da 
bu muameleyi hudutta tamamla. 
mak üzere derhal hareket ettiler. 
Almanyadaki Eczacılar konferansı. 
na giden 15 kişilik eczacı kafilesi 
de orada kaldı. 

Almanyayı terketme işi o kadat 
neyecan içinde ve acele ile oluyor 
ki, trenlere dolan halk, bagajlarını 
bile almıya vakit bulamıyorlar. 

Demiryolu memurları da yolcu
ların ihtiyaçlarile meşgul olamı. 

yarlar ve fevkalade sinirli bir hal
de hareket ediyorlar. Bilet alabil
mek de çok müşküldür. Bunun ;çin 
Reichbanck'a müracaat edio döviz 
almak icap etmektedir. 

· Çekler Ayaklanmıılar ! 

T renlerin hare~etleri de in. 
tizamını kaybetti. Servisler 

gelişi güzel ve saatte 120 kilomet
re süratla yapılmaktadır. Trenle
rin taarruza uğrıyacaklan da riva. 
yet edilmekte ve bu yolcuları bü. 
vük telaşa sevketmektedir. 

Almanya dahilinde trenle geçti-

Bekleştiklerini 
ğimiz her yerde küçük köprüler 
altında küme küme asker kıtaları. 
na tesadüf ettik. Bilhassa Çek ara. 
zisindeki manzara dehşet verici 
mahiyette idi. Çekler kısmen ayak
lanmıştır. Her tarafta Almanlarla 
müsademeler olmaktadır. 

Geçtiğimiz her istasyonda büyiik 
bir telaş ve kargaşalı}\ gördük. 

Almanyada iaşe şimdiden feci 
bir safhaya girmiştir. Yumurta ve 
et tamamen ortadan kalkmıştır. Si. 
yah ekmek bile vesikaya tabidir. 
Haftada verilen 180 gram yağ, 60 

grama indirilmiştir. Halk, gıda ba
kımından büyük sıkıntı içerisinde
dir ve bilhassa ilerisi için ciddi en. 
dişeler hissediyor. 

Benzin hükumet tarafından top. 
!atılmıştır. Bütün otomobil ve kam
yon nakliyatı tamamen ordu elin. 
dedir. Bu vaziyette halkın bütün 

propagandalara rağmen harbin ve 
rejimin aleyhinde olduğu, en dik

katsiz göze bile çarpacak bir hale 
gelmiştir. 

Türkiyenin sulh cephesine ilti
hakını ilan edişi Alman halkı üze. 
rinde pek acı bir tesir bıraktı. AI-

manlar Umumi Harpteki ittifakı
mızı iyi hislerle hatırlıyorlar ve 

son ayrılıştan büyük teesssür du. 
vuyorlar. 

ltalyanlara Karıı 

A lmanyada mükemmel yetiŞ
tirildiği herkesçe kabul e

dilen şey ordudur. Askerın, biz geç 
tiğimiz sıralarda her türlü hareke. 

te tamamen hazır olduğu görülü. 
yordu. 

Fransızların Ren hududuna İn
gilizlerle beraber 70 fırka tahşit 

ettiklerini de Almanyada duyduk. 

Alman parası dahilde ve hariçte 
tamamen kıymetsizdir. İktısaden, 

Almanyanın devamlı bir harp ba. 
şarabilmesinin, herhangi bir müşa

hit nazarında, imkansız olduğu mu. 
hakkaktır. 

Almanyanın İtalyaya karşı iti. 

madı da kalmamıştır. Yalnız, son 
zamanlarda Alman halkını sevin

diren ve hatta içinde bulunduğu 

feci şartlara rağmen halkı şenlik 

yapacak kadar heyecana sevkeden 
şey, Alman - Rus ittüakı olmuştur. 

İtalyanlar 

da Vaziyeti 
Çok Vahim 
Sayıyorlar 

Danzig· Yüzünden Bir 

Harbe Girmiyecekler 

Boma, 27 (Hususi) -
beynelmilel vaziyetin İ

talya için çok vahim bir vazi
yete girdiği, diplomatik işle

rin bizzat Mussolini tarafın
dan tedvir edilmeğe başlnn
masından belli oluyor. Harici
ye Nazırı Kont Ciano, artık 
sahnede gözükmez olmuştur. 
Sefirler Mussolini tarafından 
kabul edilmekte, Hitler tara
fından gönderilen mesajlara 
yine onun tarafından cevan -
lar verilmektedir. 

İtalya ve Almanya arasında tam 
bir fikir birliği mevcut olduğu id
dia edilmesine rağmen son günler
de Berlin • Roma arasındaki .sıkı 

siyasi temaslar bir çok kimselerin 
şüphelerini haklı gösterecek mahi
yettedir. 

Bu temaslar evvela Alman dev
let reisinin göndermiş olduğu bir 
mesajla başlamıştır. Mussolini bu 
mesaja derhal cevap vermiştir. 

Hitler ikinci bir mesaj göndermiş, 
fakat buna Mussolininin cevap ve. 
rip vermediği anlaşılamamıştır. ü. 
çüncü mesaja Mussolini yine der
hal cevap vermiştir. 

Bu temasların pek normal oldu
ğu iddia edilebilir mi? Şüphesiz 
hayır. Çünkü Roma • Berlin ara. 
sındaki normal bir temas böyle bir
denbire kullanılan diplomatik u.:;ul 
içinde cereyan etmezdi. Anlaşılan 
mihver devlet!crinin iki mutlak ha
kimi aralarında münakaşalarda bu 
lunuyorlar. Bu münakaşaların bir 
takım sürprizli neticeler vereceği 
şimdiden tahmin edilebilir. İtalya. 
nın Danzig yüzünden bir harbe sü
rüklenıniyeceği anlaşılmış gibidir. 

Askeri mahafilde ~1ussolininin, 

kara, deniz, hava müsteşarlarile ve 
münakalat nazırile yapmış oldllğu 
temaslar nazarı dikkati kuvvetle 
celbetmiştir. Bu temaslarda İtalya 
yarım adasının müdafaası hazırlık

larile meşgul olunduğu muhakkak 
sayılıyor. Diğer taraftan İtalyanın 
şimali Afrika kuvvetleri başkuman 
danı ve Habeşistan umumi valisi 
Mareşal Balbo, Trablusa gelerek 
seferber edilmiş kuvvetleri teftiş 

etmiştir. 

Bakırköyde 
Ehli Hayvanlar 
Sergisi Açlldı 

Dün Bakırköyde üçüncü ehli hay
vanlar sergisi açılmıştır. Şap hasta. 
lığı dolayısile bu seneki sergiye di. 
ğer senelerdekinden daha az hayvan 
getirilmiştir. Serginin gayesi mem
leketimizde (Boz ırk) sığır cinsinin 
ıslahıdır. Muhtelif sığır cinsleri için
de, et, süt, ve kuvvet bakımından 

çok kıymetli olan ayni zamanda pek 
az itina istiyen bu ırkın memleketi. 
mizde çoğaltılması için hükumet 332 
senesindenberi çalışmaktadır. 

Geçen sene ayni sergide 250 kadar 
hayvan teşhir edilmişti. Bu sene an
cak 100 hayvan teşhir edilebilmiş, 

534 lira mükafat verilmiştir. 
İyi hayvan yetiştiren köylüler a· 

rasında bilhassa Çıfıtburgaz. Avcılar 

İkitelli köyleri göze çarpmaktadır. 
Boz ırkın itina gösterilen ineklerin· 

den günde on kilo süt alınabilmekte 
ve 600 kiloluk boğalar yetiştirilebil. 
mektcdir. 

Müstevli Bir Çıban 
Aksaray, Samatya ve Yedikule 

semtlerinde oturan halkın bir çoğu, 
mahiyet itibarile biribirinden farksız 
bir çıbandan şikayet etmektedir. Bu 
çıbanları çıkaranların anlattıklarına 

göre bu bir nevi kan çıbanıdır ve vü
cudün rastgele yerinde çıkmaktadır. 
Müracaat edilen doktorlar da "kan 
çıbanıdır,, teşhisini koymaktadır. 
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TeifrD!ka 

Yeni Bir Milli Alay Kurulmuştu 
Alay, Şehit Halit Paşanın İntikamını Alacak, Payash 

umların Yaptıkları Vahşetin Cezasını Verecekti 
Hele, milli miic:ıdeleyi devam et

tirmek, amme hukukunu müteca
vizlerden sıyanet etmek gibi hu. 
suslarda pek titiz hareket etmiş ve 
bu suretle nazô.rı dikkati celbetme
ği, kendini methüsena ettirmeği ve 
herkesi bir merci gibi kendine mü. 
racaat ettirmeği kendine bir gaye 
edinmişti ve bunlara muvaffak ol
muştu. 

Elli yedinci fırka kumandanı, 

Demirci Mehmet Efenin milli kuv. 
vetlere iltihakını, bir çok sebepler
den dolayı memnuniyetle telakki 
etmişti. Vatan mücadelesi işinde 

Demirci Mehmet Efeden azami de
recede istifnde edilebileceğini tak
dir etmişti ve derhal onu mesai ve 
faaliyetine iştirak ettirmişti. Ku. 
mandan Şefik Bey bu intihap ve 
takdirinde hiç te aldanmış değildi. 
Çünkü, Demirci Mehmet Efe, sıra
sı geldikçe bahsedileceği veçhile, 
yapılmak istenilen bir çok menfi 
tesirlere kapılmamış, daima milli 
emel ve kuvvetlere sadık kalmış ve 
hizmetten katiyen sakınmamış!ır. 

M illi kumandan kahraman Ha. 
lit Paşanın Papash nankör

leri tarafından kahbece basılıp şe. 
hit edildiği sıralarda merkezi Ko
yuncuda bulunmak üzere Ali Şe. 
fik Deyin kumandasında, Akhisar
da iki taburlu milli bir alay teşkil 

edilmişti. Bu taburlardan Koyuncu 
Aliye gönderilen Tireli zade İsmail 
ve Burunörene gönderilene de 

Murat Beyler kumandan tayin e. 
dilmişti. Bu alaydan başka kırk ki
şilık de bir süvari müfrezesi mey-

dana getirilmiş ve yaijlsı alay em
rine alınmış, yarısı da Burunören. 

deki tabura gönderilmişti ve bu i
ki köy ilerisinde bir cephe teşkil e-
dilmişl:'i. Halkın ve aliıkadarların 
gösterdikleri gayret ve himmet ile 
efrat ve zabitan miktarı günden 

güne artmış ve taburlar askeri bir 
zaptürapt altına alınmıştı. (1) 

Milli alay artık, şehit Halit pa
şanın intikamını almak, Papaslı 

Rumlarının yaptıklan vahşetin ce. 

zasını vermek zamanının geldiğine 
kanaat getirmişti. 'ı3urunörendeki 

milli tabur iki makineli tüfek ile 
kuvvetlendirilmişti. Taburun bü-

yük bir kısmı Papaslıyı şimalden 

saracak, bombalarla teçhiz edilmiş 

küçük bir kısmı da Çaldağı üzerin. 
den dolaşarak Papaslının cenubun. 

daki hakim tepeleri tutacaktı. Ko
yuncu Ali taburundan bir miifreze 
de Mihailli - Halil Paşa çiftlikleri 
istikametinde hareketle Papaslıyı 

şarkından ihata edecekti. Bu pla. 
nın 1335 yılı ağustosunun onunda 

ve gece yarısında tatbikine geçil
di. Sabaha karşı müfrezeler Papas.. 

lıyı basmış, nankörlerin üzerine a. 
tılmıştı. Köy civarında bulunan 

siperler tamamile temizlenmiş, sı
ra köydekilere gelmişti ve hemen 

işe başlanılmış köy sokaklarında 
şiddetle bir boğuşma bas göster
mişti. 

F akat, baskını Manisa, Müte. 
velli, Kolderede bulunan 

mukabil taraf kuvvetleri pek ca
buk haber almışlar, Papaslıların 
imdadına koşmuşlardı. Maksat, Pa

paslıyı elde tutmak olmadığı, şehit 
Halit Paşanın da intikamı gereği 
gibi alındığı için müfrezelerimiz 
köyiı terketmişlerdi. 

Yolda karşılaştıkları saldırıcı 
kuvvetlerle çarpışa çarpışa miida. 
faa siperlerine çekilmişlerdi. Bu 

muvaffakıyetli hareket ve ricate 
Akhisarlıları mücadele lehine büs
bütün coşturmuştu. Halkı teşkilat 
merkezine koşturmuştu. Az zaman
da süvari ve piyade gönüllüler ço. 
ğalmış ve bilhassa (Burunören) 
tabucuna da iki makineli tüfek ve
rilerek kuvveti arttırılmıştı. 

D amat Ferit Paşa, şahlanmış, 
hıyanet sahasında alabildi. 

ğine koşuyordu. Vükelfıdan bir kıs. 
mının bilhassa Tevfik Paşanın vaki 
ısrarlı mumnnaatına rağmen, Mus
tafa Kemal Paşa ile diğer bazı z~
vatın tutulup İstanbula gônderil. 
meleri hakkında Dahiliye Nezare
tinden vilayetlere bir tami mde yaz
dırmıştı. 

Damat Ferit Paşa ile o sırada Da. 
hiliye Nezaretinde bulunan Adil 

Beyin müşterek bir ihanet eserleri 
olan bu tarihi vesika aynen şöyle 
yazılmıştı: 

"Erzurum ve civarında kongre 
akit ve bazı teşkilat yapmakta o
lan ordu müfettişi sabıkı Mustafa 
Kemal Paşa ile Bahriye Nazırı es. 

bakı Rauf Beyin ve Nazilli civarın. 

da milli teşkilat yapan ve Hacı 
Şükrü ve Demirci Efe nanu :nüs

taarları ile dolaşan iki şahsın he~ 
men derdestleri ile İstanbula gön
derilmeleri...,. 

Bu tamimin Dahiliye Nezaretin. 
den çıktığı günü akşamı, Yıldız sa-

rayı yine çok hararetli bir içtimaa 
sahne olmuştu. İstifa niyetinde bu
lunduğu haber alınan Tevfik Pa
şanın bilhassa davet edildiği bu iç. 

timada, Süleyman Şefik, Hadi Pa
şalarla, bilahare Ticaret ve Ziraat 
Nezareti ile Şurayı devlet riyase
tini deruhte eden Tunuslu Hayret
tin ve sabık Mısır fevkalade komi. 

seri Rauf Paşalar da bulunuyor

du. 
İçtimaa bizzat hünkar reislik e

diyordu. Has hazine müdürü Refik 

ve İhsan B;ıler de katip sıfatı ile 
bulunuyor, içtimaın zaptını tutu-

yorlardı. Bu içtima, herhangi mc. 

selenin istişari mahiyette müza
keresinden daha ziyade, Damat Fe-

rit, ve Tevfik Paşalar arasında zu
hur eden bir ihtilafın halline ma. 
tuf gibi gösterilmek istenilmişti. 

Süleyman Şefik, Hadi, Tunuslu 
Hayrettin ve Rauf Paşalara da su
reta hakem vaziyet ve salahiyeti 
verilmişti. 

Fakat, bu bir entrika idi. Da. 
mat Ferit Paşa, kabint?sin. 

de bir tasfiye yapmak, Salih, Ali 

Rıza ve Ahmet Abuk Paşaları ka
bineden çıkarmak ve yerlerine Sü

leyman Şefik, Hadi, Tunuslu Hay. 
rettin ve Rauf Paşaları almak isti. 

yordu. Bu meyanda erkanı harbi
ye riyaseti, Harbiye Nezareti müs

teşarlığı ve İstanbul muhafızlığın. 
da da bir değişiklik yapılacaktı. 

Damat Ferit Paşa, bilhassa bu de
ğişiklik için ısrar ediyordu. 

Erkanı harbiye reisi Cevat, ikin
ci reisi Kazım, müsteşar Fevzi pa

şalarla şurayı askeri muamelat mü 
dürü Miralay İsmet (Milli Şefimiz) 

harbiye dairesi reisi Miralay Ömer 
Lutfi Beyleri Mustafa Kemal pa. 

şaya taraftarlık ve bir Çok husus
larda yardım etmekle itham edi -

yor, Harbiye Nazırı Nazım ve İs
tanbul muhafızı Şevki paşaların da 

idaresizlik ve bilhassa Mustafa 
Kemal Paşaya karşı zaaf gösterme. 

. !erinden şikayet eyliyordu. 
(Devamı var) 

( 1) Ali Şefik Beyin yerine bu alaya blHI 
hare Koyuncu Ali milli taburu kumanda 
m Tirclluıdc İsmail Bey kumandan ol
muştu. 1335 yılı sonlarında yapılan Ta
tar muharebesi esnasında da eski Baş
vekil Celtıl Bayar bu alıeyın kumandan

lığını deruhte etmişti. O sırada Osman 
ZaZde Hamdi Bey de Akhisarda bulu
nuyor ve teşkilatın kuvvetlenmesine 
yardım ediyordu. Miralay A vnl Bey de, 
icabında Hamdi Beye vekftlet ediyordu. 
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YÜZDE VE GöGüSTE •• ~ 
Yüziin :nıkarı kısmında, gözle. 

rin etrai'mda ekzema epeyce çok 
görülenlerden biridir. O zanıan 
kırmızı lekenin k\.'llarlarında ka. 
barcık hasıl olur, kabuk bağlar. 
Bir taraftan deri şiŞcr. Kabuklar 
döküldükçe, sızan su çokrnr. 

Sakallı erkeklerin sakalları ara. 
sında ekzemn çıkması ela hiç nadir 
değildir. Rnnun tcda,·bi de giir o, 
lur... Bı;\· ıkların arasınJa ekzcına 

daha ziyade nezleli ıamanlarda 
görülür. Fakat diş sularının yahut 
macunlarının dudaklara hul:ısına
sından hasıl olan, Ba~·nnlar<la· du
dak rujunun dldi tahriş etmesin. 
den ileri gelen ckzemalar eı>eyce 
çoktur. 

Kulakta ekzemn iki tiirlii olur. 
Biri kulağın arkasında, öteki ku. 
lak deliğinin içinde. Birincisinden 
çokça su sızdığı için, can sıkarsa 
da, ikincisinin sebep olduğu kaşın. 
ma, ck7emaya tutulanın kendisin
den baska ahbaplarına da zarıırlı 
olur: ç·ünkü kulağında ekzcm:ılı 
git•iği yerde öniinde kibrit kutu
su bulunca da~·nnnnıaz, kulaf;ıııı 
kaşır ve ka~ıdıkça, ekzemnsı ar
tar. 

Ensede ek7.ema, çok defa saç 
boyasının oraya nknıasıııdan, ~·a. 
hut gifo1lck veya elbise yakasının 
orayı tahriş etmesinden ileri gc. 
lir. ilkin kırmızı lekelerden su sı. 
zar, sonra deri kalınlaşır \'e scrt
lesir... Çamaşır yıkıyanların kol
larında ha'iıl olan ekzemanın ho
yuna kadar da çıktığı olur. Fakat 
boyunda ekzeına hafif olunca, Jıu. 
na sebep baştan oraya kadar gelen 
hay,·ancıklar olabileceği unutul. 
mamalı. hir kere de sacJarın arası 
iyice ayıklanmalıdır. • 

Göğiiste ve arkada h:ısıl olan 
kaşıntıları da ekzemaya atfet. 
mezden önce, gömleği çıkararak 
tetkik etmek iyi olur. Çünkü bu 

ha~·vancıklnr insanı çok ka'5ıl\(lır· 
makla beraber, ckzema yaılmala
rı nadirdir. u~·uzlularda bile h::ısıl 
olan ckzema, hu hastalı~ın hay
,·ancığından ziyade onu telt·f et
mek için kullanılan merhemlerin 
deriyi tahri~ etmesinden ileri ge. 
lir. 

Bayanların göğiislerinin iizel'İn. 
deki göğiisleri de ancak gebelikte 
ve emziklilikte ekzemava tutula
bilir. O vakit kiiçiik gö.giislcrin u-
cu - ikisi birden - kızarır, kası
nır. Kimisi kuru kalır, kimisi~
dcn ·u sızar. Kabuk bağlar. l{a. 
buklnrın iizcrinde varıklar hasıl 
olur \'C çocuk emzi;irken pek zi. 
~·ade acı , ·erir. 
Yalnız bir tnrafta göğsiin urnn

da ekzema gibi bir ~ey hasıl 
olup ta devam ederse, on -
dan mutlaka şüphe etmelıdir. 
Bunun bir kanser başlangıcı 
olması ihtimali vardır. Onun irin 
durmadan bir operatöre gösierro'ck 
lazımdır ... 

Koltuk altında da ekzema bav
lice göriiliir. Fakat Bayanlının kii
çiik giiğiisleriyle daha hiiyiir.f'k 
giiğiisleri arasında hac;ıl olan kır. 
mmlık ek:7.ema değildir. 
Karında ekzema. ya kemer sık. 

masındnn - hanlarında kasık çı. 
kığına karşı takılan bağların sık
masından - :vahut o h:ıv,·ancık
ların ka~ındı~nasından il~ri gelir. 

İki bacakların arasındaki deri 
- kadınlarda da, erkeklı!rde de -
daima nazik ve ince olduğnnJan 
orada ekzemn pek çok - hemen 
herkeste - göriiliir. Kimisinde 
yalnız pembe lekeden su sızar, 
kimisinde ora~n kabuk bağlar, de
ri şişcr. kasımr \'C sızlar. Su ~ız. 
ması \'e şh.kinlik kaybolduktan 
sonra bile kasınma kalır.. EkzP. 
manın en çok. görülenlerinden \'e 
en çok zahmet verenlerinden biri 
de budur. 
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Casusluğa Ait Hikaye Serisi 

BEYAZ ZE 
~ Yazan: Arthur Mills Çeviren: Cevat Şakir 
~ 
e,c~< CC< CC< < <• 

-15-

"- Kati bır cevap veremiyece
ğim, faal hizmetten ayrılalı çok ol
du. Ben şimdi gelen malumatı top
layıp yerlerine göndermek işile 

meşgulüm. Asıl oturduğum kendi 
evim, Ebury sokağında uğradığm 

ev değildir. Başka yerde ikamet 
ederim." 
"- Öyle mi?" 
Misis Wallace gülümsedi: 
"- Ebury sokağına anccık şunu 

bunu görmek üzere giderim. Ora
ya gizli olarak girip çıkarım. Girip 
çıktığımı görmek imkansızdır. 

Şimdi planlarımızdan konuşalım. 

Evveıa yemeğe çerezlerle mi baş
lamak istersiniz?" 

Mis Wood, büyük bir dikkatle 
dinlediği ihtıyar kadına gülerek, , 
cevap verdi: 

- Meyvayı tercih ederim. Fa
kat bugün nedense hiç iştiham yok. 
İsterseniz, planlar hakkındaki ko
nuşmamızı bitirdikten sonra, ye
meğe başlıyalım. 

Misis Wallace, lokantanın her 
tarafını süratle gözden geçirdik
ten ve kendilerine dikilmiş bir tek 
mütecessis nazar bulunmadığına 

tamamile kani olduktan sonra, genç 
kıza yaklaşarak: 

..... . . 

tirmişti . Motbrün içinde 
Marshall'le Percy Shore var idiler. 

Albay Marshall Yüzbaşı Klotza: 
- Akıbet sizi yakalamıya mu

vaffak olduk. Bu sular Fransız su
larıdır. Şimdi sizi Fransanın ikin
~j bürosuna teslim edeceğiz. Dedi. 

Fakat sözünü bitirmeden tayya
renin müthiş bir infilakla patla
dığını duydular. İşte o zaman 
yüzbaşı Percy: 

- Ah za,•allı Mis Wood kurban 
gitti, diye saçını başını yoldu. Al
bay Marshall ayağa kalktı. Değ-

kuru kirpiklerle 
bakmış, bu taş yürekli adamın 

gözleri yaşlarla dolmuştu. Bir ba
ba haliyle Percy'nin omuzunu sı

ğayor ve teselli etmiye uğraşıyor
du. Pcrcy'ye: 

- Beni affet. Ne yapalım böy

le icap etti. Böyle yapmasaydık. 

Şu hınzır herifi ele geçiremiy-0-

cektik. Düşün ki Mis Wood bir 
kahraman oldu. Bir çok insanların 

hayatını kurtarmış oldu. 
-SON-

- Yanımızda sözlerimizi dinli. 
yebilecek kimse yok, dedi. Planla
rımızın tatbikini yemek esnasında 
da konuşabileceğiz. Yalnız sakla -
yamıyacağım bir endişem var: Sen 
kararını dcğiştirmiyccek, her teh
likeye rağmen programımızın tat. 
bikinc çalışabilecek misin? Beni 
düşündüren cihet bu. ı,;----------------------------Genç kız ciddiyetle cevap verdi: 

- Size evvelce de teminat ver
miştim. Kararım katidir, emin o
lunuz Misis Wallace .. 

• 
Mis Wood cumartesi günü yüz-

başı Klotz ile beraber Londrada 
tayyareye bindiler. Tayyare hava
landı. 

Tayyare mavi havada bir eşe?k 

arısı gibi homurdana homurdana 
uçuyordu. Artık İngilterenin be
yaz tebeşir uçurumları tfı arkada 
kalmış, Fransanın yeşil kıyıları git 
gide yanaşıyordu. Yüzbaşı Klotz, 
yanıbaşında oturan ~Iis Wood'a 
şundan bundan, havai şeylerden 

bahsediyordu. Klotz'un ara sıra .. 
bakışında bir hüzün vardı. Mis 
Wood at yarışını seyretmek şöyle 
hoş böyle güzeldir, diye serçe ku. 
şu gibi cıvıldarken Klotzun yüzün
den havadaki bir buludun gölgesi 
geçiyormuş gibi oluyor, bakışı de
rinliyor ve kararıyordu. 

Fransa kıyılarına yanaştıkça 
Klotzun halinde bir asabiyet ba
lirdi. Artık Fransız kıyısına adam 
akıllı yanaşmışlardı. Klotz sanki 
bir şey unutmuş gibi elini alnına 
götürdü ve oturduğu yerin altına 
koymuş olduğu çantayı oradan çek. 
ti. Çantanın üstüne büyük bir şem. 
siyeye benziyen bir şey sarılı idi. 
Klotz onu oradan çıkardı ve pen
cereye yanaştı. Sonra birdenbire, 
kendini pencereden dışarı attı. Hal
buki o şemsiyeye benziyen şey bir 
paraşüttü. Paraşiit hemen açıldı ve· 
Klotz sağa sola salınarak denize 
doğru inmiye başladı. Mis Wood 
ne olduğuna şaşıp kalmıştı. 

Mis Wood pencereden eğilip i. 
nen Klotza baktı. Bir deniz motörü 
tam yolla Klotzun denize ineceği 
noktaya doğru ilerliyordu. Klotz, 
kendini uçaktan attıktan beş dakL 
ka sonra, çantasına koymuşolduğu 
bir saatli bomba müthiş bir tnrra
ka ile infilak etti. Tayyare. biitün 
yolcular ve bu arada Mis Wood 
parça parça oldular 

* Yüzbaşı Klotz'u kurtaran motör 
Almanyaya doğru yol alacağına 
Fransaya doğru gidiyordu. İngiliz 
İntelligens servisi, yüzbaşı Klotz'u 
bir Alman motörü gelip alacağını 
anlamış, ve o motörü sabahleyin 
zaptedip İngiliz limanına götür
müş, ve Alman motörü imiş gibi 
denizde bir İngiliz motörü beklet-

1 T. C. ZİRAAT BA ASI 
Kurulu~ 'rarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para , Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraaf Rnnknsmda kumbaralı ve ihbarsız ta~arruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilerek kur'a ile dŞağıdalu 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lir;ı 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

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

500 
250 
100 .,. 

40 
20 

.. 2.000 ın .. 1.0110 .. .. 4.000 .. 
•• 5.000 ,, 

" 
4,800 

• 3.200 .. 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

• düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasiyle verilece.ktu 
Kuralar senede 4 defa. 1 Evlül. 1 Birincikfınun, 1 Mart \'C 1 llazaaıı 
tarihlerindr rckilerektir. 

1 

~ ........................................... , 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza memurlarına yaptırılacak 21 takım sivil elbıse ıte be

raber 21 adet Fötr şapkanın 7.9.939 perşembe giınü saat 11 de pazarlığı 
yapılacaktır. "" 

2 - Tasarlanmış tutarı 588 lira ve ilk teminatı da 25 liradır. Nümu
ne kumaşlar, şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile 
Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komısyona ı?el. 

meleri. (6876) 

I 
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Almanya, Polonyayı Istiliya Başladı 
Almanlar Püskürtüldüler, Çemberlayn "Tecavüzü 
Polonya Ordusu Şiddetle 

-Mukavemete Başladı 
Kırmağa Azmettik, 

Hazır Bulunuyoruz ,, Dedi 
(Başı 1 incide) 

Sabah erken yapılan Alman ha
va faaliyeti şudur: 

Alman tayyare kuvvetleri, Polon
ya arazisinin muhtelif noktalanna 
muhtelif hücumlar yapmıştır. Al
maıi tayyarecileri, Augustow, No ... 
wydwok, Ostrow - Mazowieka, Te.. 
zew, Buck, Zambrow, Radoır.sko, 

Torun, Tunel, Krakow, Grodno, 
'Trzebinia, Gdynia, J ablo, Tomas
zow _ Mazowiecki ·ve Katowice mev
lkilerini bombardıman etmişlerdir. 
Alman hava kuvvetlerinin bombar. 
ıdıman ettiği şehirlerde, sivil halle 

j 

arasmda ölenler ve yaralılar var<lır. 
Kutna civarında sivil halkı tahliye 
eden bir tren, mitralyöz ate
şine tutulmuş ve bombardıman 

edilmiştir. Grodnoda katolik kilise
bialapodlask'da ortodoks kliseleri 
harap olmuştur. Devam_ eden bom
bardımanlar hakkında raporlar gel
mekte berdevamdır. Danzig mınta. 
kasında, Gdynia'ya şiddetli bir tay
yare hücumu yapılmıştır. 

Bugünkü çarpışmalarda 16 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Polonyalı
lar iki tayyare kaybetmiştir. 

Karadaki Harekat 

Hava hücumları ile ayni zamanda, 
Alman kıtalannın harekatı da baş. 
lamış ve bu kıtalar hudut mıntaka
ıınm bir çok noktasından Polonya a
razisine girmişitir. Hudut mıntakasm 
daki çarpışmalar devam etmektedir. 
En şiddetli çarpışmalar, Silezyada.
dır. 
Harekatımız esnasında, ~imdiye 

kadar topçu ateşi ile bir düşman zırh 
lı trenini. tahrip ettik. Bir kaç tank 
hareket etmez bir hale konuldu. Bir 
ıçok harekat noktasında esirler aldık. 

Danzig'de, Vesterplatte'ye yapılan 
fiç Alman hücumu geri püskürtül -
müştür. 

Öğleden evvel, Slovak arazisinden 
gelen Alman tayyareleri, üç defa 
Lvov şehrini bombardıman etmiştir. 
Hasar yoktur. 

Almanların Tebliiji 
Diğer taraftan Alman umumi ka

rargüıının iki numaralı tebliği şu
dur: 

Silezya, Pomeranya ve Şarki 

Prusyada yapılan askeri harekat es
nasında, ilk günün bütün hedefleri
ne varılmıştır. 
Dağlardan ilerliyen cenup kıtala

rı, Neumarkt - Sucha hattına var
mıştır. Machrisch - Ostrau'un cenu. 
bunda Tesşen civarında Qlso geçil. 
miştir. Endüstri mıntakasının cenu
bunda, kuvvetlerimiz, müfrezeler 
halinde Katowice hizasına , gelmiş
tir. Silezyada hareket eden kıtaları
mız, Tschentochau istikametinde ve 
ibu şehrin şimalinde ilerlemektedir. 
Koridor'da kıtalarımız, Brahe'yc 
yaklaşmaktadır ve Nakel civarında 

Netzeye gelmiştir. Graudenz'in ya
nında çarpışma devam etmektedir. 
Şarki Prusyadan hareket eden kıta
lanmız, Polonya arazisinin oldukça 
içerisinde harp etmektedir. 

Alman tayyareleri, ezcümle Bab
nel, Putzig, Graudenz, Pazen. Plock, 

I'. 
Lodz, Tomaszon, Radom, Buda, Ka--towitz, Krakau, Lemberg, Brest ve 
Terespol'da tayyare meydan ve k'a
rargahlarıru bombardıman etmiş ve 
askeri müesseseleri tahrip eylemiş
tir. 

Harp gemileri, ordunun ilerleme
sine mahsus bir tarzda yardım et
miştir. 

Bir çok tayyare kuvvetlerinin 
merkezi ve garbi Almanyada bu
lunmasına rağmen, Alman tayyare
leri. Polonya havasına hakimdir. 

Alman deniz kuvvetlerinin bir kıs 
mı, Baltık denizini emniyet altına 
almak için Danzig körfezi önünde 
vaziyet almıştır. 

Neufahrwasser'de demirli bulu
nan Schleswig - Holstein mektep 

Polonya~-

Cümhurreisinin 

Millete Beyannamesi 
Paris, 1 (A.A.) - Paristeki 

Polonya Sefareti Reisiciimhur 
Moscicki tarafından Polonya 
milletine hitaben neşredilen be .. 
yannamenin metnini tebliğ et· 
mektedir. Tebliğde şöyle deııil
mektedir: 

''Diin gece, asırlık düşmanı. 
mız, Polonya devletine karşı ta4 

arnız hareketlerine başlamıştır. 
Bu tarihi anda bütiin milletin 
başkumandanın ve silahlı kuv. 
vetlerinin etrafında toplanarak 
hürriyeti, istiklali ve ~erefi için 
çarpı.'jacağından ve Leh • Al
man münasebetleri tarihinde 
bir kaç kere olduğugibi, müte
cavize şerefli bir ce,·ap verece. 
ğinden katiyen emin olarak bü
tün vatandaşl~ra hitap ediyo. 
rum. 

Mukaddes ve hak1ı davası i
çin Allahm IUtfu He bütün mil
let birleşerek, sıkı saflar halin
de harbe ve tam bir zafere doğ. 
ru yürüyecektir. 

* Varşova, 1 (A.A.) :::: Reisi-
cümhur, 1 Eylulden itibareu 
mebusan ve ayan meclislerini 
fevkalade toplantıya çağırm1ş
tır. 

gemisi, Polonyalıların işgali altmda 
bulunan Westerplatte'yi bombar
dıman etmiçtir. 

Gdynia limanı da tayyareler tara· 
fmdan bombardıman edilmiştir. 

• Faris, 1 (Hususi) - Lehistan se. 
firi bütün Leh milletinin Alman ta· 
arruzuna karşı en şiddetli mukave
meti gösterdiğini, bu mukavemet ve 
mücadelenin sonuna kadar devam e. 
deceğini bildirmiştir. 

Varşovada Vaziyet 

Varşovadan bildirildiğine göre, 
Varşova üzerine yapılan hava akını
nın, hava müdafaa teşkilatı ve avcı 
tayyarelerinden mürekkep bir filo 
tarafından tardedildiğini radyo teyit 
etmektedir. 

Tayyare dafi topları Varşovaya 30 

kilometrelik mesafede bulunan Voc
kde bir Alman bombardıman tayya
resini düşürmüşlerdir. 

Diğer cihetten öğledenberi Varşo
vadan yine derinden derine gelen 
top sesleri işitilmektedir. 

Hava tehlikesine karşı alarm anla
rı müstesna olmak üzere hükumet 
merkezinin sokakları normal vaziyet 
lerini muhafaza etmektedirler. 

Maskeli polislerle hava müdafaa 
servislerinin memurları intizamı mü
kemmel surette temin etmektedirler. 
Hiçbir panik vuku bulmamıştır. 

Almanlar Polonyaya karşı tecavüz 
hareketine daha evvelki akşamdan 

başlamışlardır. Bir Alman tayyaresi 
Polonya sahilleri. Gdynia civarında 
kain Puck kasabasındaki hava mey
danını tahrip etmek maksadile bom
ba atmış ise de, hiçbir hasar ika e
dememiş, Polonya Pomeranyasında 

kain Zukov mevkii de bombardıman 
edilmiş ise de, atılan bombalar bir 
guna tahribat vukua getirememiştir. 

Nihayet Podiaska'da kain Biala' 
şehrine karsı da Alman tayyareleri 
tarafından bir tecavüz yapılmıştır. 

Maksat, bu şehirde tayyare fabrika
sını tahrip etm~k idi. Bombalar, he
deflerine isabet etmemiştir. 

Gdynia üzerine de üç bomba atıl. 
mıştır. Bombalar, denize düşmüştür. 

Alman kıtaatının Chijanov, Cicha
no ve Mlava şehirlerine karşı hare
kat icra etmekte olduklan haber ve. 

rilmektedir. Buna nazaran Alman- (Başı 1 incide) 
yanın Polonyaya karsı taarruzu bir anlattım. Son muhaberelere ait vesi. ,,_ __ italyanlar emri vakidir. kalar neşredilmiş olduğu için bütün * harp mesuliyetinin bir tek adamın 

Almanyada hava ordusu başku- sırtına yüklendiği aşikardır. Bu a. 
mandanının bir kararnamesi bugün- dam, şuursuz ihtirasları yüzünden 
den itibaren Alman olsun, ecnebi ol- beşeriyeti sefalete sürüklemeği göze 
sun bütün tayyarelerin Alman haki- almıştır. Bütün vesikalar bir beyaz 
miyeti altındaki arazi üzerinde uç. kitap halinde neşrolunduğu için arhk 
maları müsaadesini ilga etmektedir. tarihe geçecek bu vesikalar hakkında 
Yalnız ordunun ve hük€ımetin tayya- fazla tafsilat vermeğe lüzum görıııü. 
releri müstesnadır. Bu memnuiyet yorum. 

Maksadımız, Almanya ile Lebis. : hılafına hareket eden tayyareler dü- 1 
tan arasındaki ihtilafları, Lehistanın şürülecektir. 

Milli Müdafaa komitesi, ecnebi rad- istiklalini koruyarak ve iki tarafı 
yo neşriyatının salahiyettarlanndan müsavi tutarak halletmekti. 30 ağsu
gayrisinin dinlemesini yasak etmiş- tos tarihli vesikaya bakarsanız müca
tir. Hilafında hareket edenler ağır delenfn önüne geçmenin mümkün ol
hapis cezasına mahkum olacaklardır. duğunu görürsünü~. Bu vesikada 

Ecnebi radyo postalarından al- g.ö~ül~~eği v.~çhile lng~t~re hükO.~e
dıkla'n haberleri işae edenler ağır tı .. ıhtılaf~n sur.at.le hallı luzumunu ıd
hapis cezasına mahkum ve vahim rak: etmış ve iki seferber ordunun 1 

ahvalde idam olunacaklardır. 1 karşı kar§ıya durmasındaki tehlikeyi 
takdir ederek iki tarafın muhasemat. 
tan ictinap etmelerini ve müzakere-

TirebO IU Muallimleri ye girişmelerini istemiş, Lehistan hü

Maske Ahyor 
Tirebolu (TAN) - Muallimler al. 

tışar lira vererek, zehirli gaz maske. 
si ısmarlamışlardır. 

Köyler Arasından Telefon 
Gercuş (TAN) - Hasankeyü -

Kadil - Botikan köyleri arasına elli 
kilometrelik telefon hattı çekilmiş
tir. Bir çok köylerde telefon şebeke
si kurulmuş bulunmaktadır. 

Muı Sıhhat Müdürlüijü 
Muş, (TAN - Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet müdürü doktor Naci Kan
şıray, Niğdeye tayin edilmiş ve git
miştir. 

Konyada Fakirlerin 
Tedavisi 

Konya, (TAN) - Halkevi, pazar
tesi ve perşembe günleri müracaat 
eden hastaları parasız muayene et
mek işini, azasından bir doktora ver
miştir. Bu yardımın köylere de teş.. 
mili çaresinin bulunması temenni e
dilmektedir. 

Orhanelinde Askerlik 
• • 

Şubesı 
Orhaneli (T ~N) - İki bin liralık 

tahsisat alındığından yakında bir 35· 

kerlik şubesi binası in~sma başla. 
nılacaktır. 

Eceabatta Şap 
Hastahğ Kalmadı 

Eceabad, Maydos, (TAN) - Çifte 
tırnaklı hayvanlarda görülen şap 

hastabğının önüne geçilmiştir. Et 
bollaşmıştır. 

Nlğdede Selektör Makinesi 
Niğde, (TAN) - Ziraat Vekaleti, 

on bir tane selektör makinesi gön
dermiştir. Eylıllden itibaren köylü
nün buğday, arpa ve çavdar tohum
lan makinelerle bedava ilaçlanacak 
ve temizlenecektir. 

Yeni Bergama Kaymakamı 
Bergama (TAN) - Bergama kay

makamlığına Şevket Kancan tayin 
edilmiştir. 

Bünynada HükGmet Konajı 

kumeti derhal cevap vererek karşı 
taraf ta muhasemata girişmemek için 
teminat verdiği takdirde tem.inat ver 
miye ve muhasemata başlamamıya 

hazır olduğunu bildirmiştir. Biz de 
bu cevabı Almanyaya bildirdik. Fa
kat Almanya bu teklife cevap verme. 
di. Onun tam felakete mani olunacağı 
sırada verdiği cevap, bu sabah giriş.. 
tiği istila hareketidir.,, 

Almanyaya Son ihtar 

Mister Chamberlain, daha sonra, 
dün Alman radyoları tarafından neş. 
redilen tekliflerden bahsetmiş ve ı: 
bu tekliflerin gerek İngiltere ve ge
rekse Lehistana bildirilmediğini, İn
gilterenin bu tekliflerden ancak rad. 
yo havadisi olarak haberdar olduğu
nu, esasen bu teklif bahsinde Alman
yanın dürüst bir hattı hareket takip 
etmediğini, bununla beraber Leh se
firinin dün Von Ribbentropa müra
caat ederek, Lehistanın müsavi şart
lar dairesinde müzakereye hazır ol
duğunu bildirdiğini, fakat bu müra· 
caatın da Lehistan şehirlerini bom
bardımana tutmakla mukabele gör. 
düğünü söylemiştir: 

Mister Chamberlain, sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"Bu suretle Alman hükUıneti, 
Lehistana doğrudtn doğruya ta
arruz suretiyle Lehistan istiklili· 

ni tehdit etmiş ve Lehistana yar
dım zarureti hasıl olmuştur. Bu
nun için Almanyaya son ihtarımı

zı gönderdik.', 
Mister Chamberlnin burada ihta

rı okumuş ve sözlerine şu şekilde 
devam etmiştir: 

"Miidafaanuz tamamlanmıştır. 
İcap eden bütün tedbirler alın· 
mıştu. Vaziyetimiz, 1914 teki va· 
ziyetimizle kıyas edilemiyecek 
derecededir. Deniz, hava, kara 
kuvvetlerimiz tamamiyle hazırdu. 
Sivil müdafaa teşkilatımız mü
kemmeldir. Bütün kadrolarımız 
doludur. Kar!?ılaştığımız vazife 
son derece büyük olduğu için bü
tün kuvvetlerimizi bu vazifeyi ifa 
için kullanacağız. Burada kaydet· 
mek istediğim bir nokta: Son 
buhran sırasında sulbü korumak 
için elinden gelen herşeyi yapan 
Sinyor Mussoliniye şükranlannıı 

bildirmektir. 

1 

Harbe Girmemeğe 
Karar Verdiler 

Roma, 1 (Hususi) - İtalyan 
kabinesi Sinyor Mussolini'uin 
riyaseti altında bir içtima yap
mış ve İtalyanın harbe girme. 
nıesini kararlaştırmışbr. İtalya 

yalnız memleketin selametini 
temin edecek .tedbirler ala<'ak 
ve Almanyaya askeri yardımda 
bulunmıyacaktır. 

Konsey toplantısından son
ra şu tebliğ neşredilmiştir: 

'
1Konsey, şimdiye kadar alı

nan ve tamamiyle ihtiyati ma
hiyeti haiz bulunup bundan 
sonra da ayni mahiyeti muha
faza edecek olan askeri tedbir
leri tamamiy)e tasvip etmiştir. 

Konsey, millete şu ciheti bil 
dirir ki İtalya, herhangi bir as
keri hareket teşebbüsünde ·bu
l un mıyacaktır .,, 

Kabine, halka itidal ve süku· 
net tavsiye etmektedir. Diğer 

taraftan Bitler, Sinyor Musso.. 
Jiniye bir telgraf göndererek_ 
İtalyamn Almanyaya karşı gös
terdiği siyasi müzaheretten do. 
layı teşekkür etmiş ve Alman· 
ya askeri hedeflerini kendi kuv. 
vetiyle elde edebileceğinden İ· 
talyadan askeri yardım isteme. 
diğini bildirmiştir. 

Mister Roosevelt'in harp es
nasında açık şehirlere ve ma. 
sum halka bomba atılmaması 

hakkında gönderdiği mesaja İ
talya hükumeti, hiç bir askeri 
harekete girişmemeğe karar 
verdiğini bildirmiştir. 

mumuvaffak olursak fedakarhk· 
larımız boşuna gitmiş olmıyacak

tır .,, 

" Beıeriyetin Hasmı .. 

Mister Chamberlain hararetli al
kışlar arasında sözlerini bitirmiş ve 
amele liderlerinden Green Vood, İn. 
giliz amelesinin tecavüze karşı gel
miye hazır olduiunu ve tecavüz ile 
her mücadeleyi göze aldığını, bugün 
Hitlerin, beşeriyetin en müthiş has
mı olduğunu gösterdiğini ve müca
delenin sonunda hürriyetin mutlaka 
muzaffer olacağını söylemiştir. 

Daha sonra muhalif liberaller na
mına Sir Vinkler bütün milletin te
cavüze karşı müttehit olduğunu söy. 
!emiştir. 

Bunun üzerine hükumet 18 den 
başlıyarak 41 e kadar bütün sınıt1arı 
silah altına davet için salahiyet te
min eden kanun layihasını meclise 
takdim etmiş ve meclis bir celsede 
layihanın tasdik muamelesini ikmal 
etmiştir. 

Daha sonra hükiımet, harp masari
fi olarak 500 milyon İngiliz lirası 
tahsisat istemiş ve meclis buna ait 
olan kanun layihasını da ittifakla ka. 
bul etmiştir. 

Avam Kamarası, yarın sabah saat 
11 de tekrar toplanacaktır. 

* İngiliz sefiri Sir Henderson, ln-
giltere hük(mıetinin l!lon ihtarını Al-

Bünyan (TAN) - On beş sene ev
vel terkedilmlş olan eski hüktımet 

konağının arsasile beraber satılması. 
yeni bir hükumet konağı inşa edilin. 
ceye kadar da hükumet dairelerin in 
bulundukları binalarda kalmaları, 

Maliye Vekaletince kararlaştırılmış
tır. 

Girişeceğimiz savaş son derece 
çetindir. Fakat ptücadeleye terte
miz bir vicdanla giriyoruz ve bü
tün dünyanın bizimle beraber ol
duğuna inanıyoruz. Alman mille-

manya Hariciye Nazırına tebliğ et. ,, 
miş, Hariciye Nazın keyfiyetin Her 

Yeni hükumet konağı inşası için 
lüzumlu görülen 12 bin liranın gön. 
derilmesi beklenilmektedir. 

Düzcede Elektrill 
Düzce (TAN) - Yeni elektrik te

sisatının temel atma merasimi ya
pılmıştır. 

Siverekte Yeni Kaymakam 
Siverek (TAN) - Siverek kay

makamlığına, Ayvacık kaymakamı 

Celal Tayyar Güley tayin edilmiştir. 

ti ile hiç bir ihtilafımız yoktur. O· 
nun bütün kabahati başmda nazist 
bir hiikfunet bulundurmaktır. Bir 
buhrandan diğerine athya1"8k ya
şamak istemediğimiz için mücade
leye giriyoruz ve tecavüzün kökü 
nü kırmıya azmetmiş bulunuyo
ruz. Mücadelenin sonunda buna 

Hitlere arzı lazım geldiğini söyle
miştir. 

Fransız, İngiliz ve Polonya hüku· 
metleri, Reisicümhur Roosevelt'in 
bugünkü mesajına cevaben, açık şe. 
birleri ve sivil halkı bombardıman 

etmiyeceklerini bildirmişler, fakat 
mukabele bilmisil haklarını mahfuz 
tutmuşlardır. 

Seferberlik Emri 
Kral, bugü~ ordunun ve bütün ha. 

va kuvvetlerinin seferberlik emrini 
imzalamıştır. 

Müşarünileyh, bütün donanmayı 

seferber haline vazeden bir beyan. 
nameyi de imzalamıştır. Hükümdar, 
vaziyete müteallik diğer bir takım 
beyannameler daha imzalamıştır. Bu 
beyannameler, bu akşam resmi ce. 

. ridede intişar edecek ve f ngilterenin 
her tarafında duvarlara talik oluna
caktır. 

Bu gece kralın meclisi hassrnın ye. 
ni bir içtima akdetmesi beklenil. 
mektedir. 

Londra Boıahyor 

Bu sabah saat dokuzdan itibaren 
çocukların Londra haricine sevkine 
başlanmıştır. Mektepler boşaltılmak
tadır. Çocuklar yetmiş muhtelif ye. 
raltı istasyonundan trenlere bindi· 
riJmektedir. 

Trenlerden başka tramvaylı!r, 
omnibüsler de çocukları taşımakta

dırlar. Bu nakil vasıtalarını mutat 
SE'yrüseferden çıkarmak zarureti h~
sıl olmuştur. Mühim bir sebep ol· 
madıkça yola çıkmaması 'halka rica 
edilmiştir. Esasen çocuklann tahlL 
yesi işi bittikten sonra, saat sekiz 
ile on yedi arasında trenlerin mutat 
seyrüseferi 3 - 4 gün kadar son de-
recede azaltılaeaktır. Köylere işli
yen otobüs servisleri de seyrekleş.. 
tirilecektir. Londra eyaletinin 2.000 
mektebin<le okuyan takriben dört 
yüz bin çocuğun şehir haricine çıka
rılması takarrür etmiştir. Bu ~ocuk
lardan 250 bini ebeveyinleriyle ir ... 
likte şehri terkedecektir. Diğer ci
hetten sair şehirlerdeki mekteplerin 
çocuklarıda emniyetli yerlere gi;)n
derileceği için on bin ilk.mektebin 
boş kalacağı tahmin edilrQ.ektedir. 
Sıhhiye Nezareti çocukların trene 
bindirilmesi için 200 istasyon inti
hap etmiştir. 

Üç milyon kişi t:ngilterenin kala
balık mahallerini terketmektedir. 

Bir çok hastalar da bulundukları 
hastanelerden başka yerlere nakle· 
dileceklerdir. Bazı şahsi vakalar ha
riç olmak üzere sıhhiye ekipleri he
nüz hizmete çağrılmamıştır. lskoç
yada hastaların nakline şimdiden 

başlanmıştır. 

Fransada SeferberlilC 

Paris, 1 (Hususi) - Nazırlar Mec. 
lisi bugün Fransa ve Cezayirde ve 
diğer bütün Fransız mtlstemlekele
rinde umumi seferberlik ilan etmiş
tir. Seferberliğin ilk günü 2 eylUl
dür. Bundan başka Fransa ve Ceza· 
yirde örfi idare ilan olunmuştur. 

Ayan ve Mebusan Meclisleri ya
nn (bugün) toplanacaklardır. 

Komünist partisi mebusan meclisi 
grupu, bugün bir beyanname ne~re· 
derek, hürriyetleri, m.illl istikllli, 
demokrasi prensiplerini ve medeni. 
yeti müdafaa için Hitlerci faşizm t~. 
cavüzüne mukavemet için ön safta 
yer almak sarsılmaz azimlerini bil.. 
dirm.iştir. 

I' 

Biga Jandarma 

Kumandanllğı 
Biga, (TAN) - Biga jandarma bö. 

lük kumandanlığına, Çanakkale jan
darma mektebi muallimlerinden Sa
mih Kıranbay tayin edilmiş ve gel
miştir. 

Köylerde Ecza Dolaplan 
Kahta (TAN) - Nahiyelere ve 

köylere, acil vakalarda kullanılmak 

üzere, küçük ilaç dolapları gönderil

miştir. 

Onyede Sıtma Mücadelesi 
Ünye (TAN) - Kazamız sıtma mü. 

cadele mıntakalanna ithal edilmiş· 

tir. Mücadele doktoru gelmi!)' va. 
zifesine başlamıştır. 
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oc kla , İhtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanla çin Gıda: 1 

KA YİP - İstnnbul lisesinden 938/ 
939 senesi derslerine nit aldığım dip
lomamı zayi ettim. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Bu-

1 ıanların insaniyet namına Sirkecide B S i Silivri oteline bırakmaforı rica olu. 
nur. - Naci Alp. 

kalöri cihet:le çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal gibi barsak rahahıızhklarmı 
mucip olmaz. Etsizdir, mükmmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kaeiyen bozulmaz ve kurtlanmaz. Avrupadan tetkik seyahatinden 

dönen 
KANZUK PiRi Ç UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • KANZUK MERCiMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU • 

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

DAHİLİYE MüTEHASSlSI 

Dr. VEN SAN KASAPY AN 
Hastalarını her gün öğleden son. 

ra sant 2 den 6 ya kadar Osmanbey 
Rumeli caddesinde yeni naklettiği 
39 numaralı Kristal apartunanında
ki muayenhancsindc kabul ~er. 

Çe§itteri tanınmıı Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
İstanbul perakende satıt yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

Cinsi l\liktan 
kilo 

Tahmin fiatı l1 İlk teminat Saati 
Kr. Sa. Lira Ku. 

Arpa veya yulaf 783,000 4 2349 15 de 
Sade yağı 16,380 97 50 1228 16 da 

Dörtyoldaki birlı"klerin ihtiyacı olan yukaras. yazılı erzaklar 6-9-939 
çarşamba günü kapalı zarfla alınacaktır. Şartnameler Dörtyolda Alay 
levazım müdürlüğiinde her gün görülebilir. İsteklilerin teklif mektup
larını 2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber yukarda yazılı ihale saat. 
!erinden bir saat evvel Dörtyolda askeri s:ıtın alma komisyonuna ver-
mi~ olmaları. "276,, ''6374,. 

* * fsparta gamtzonunun ihtiyacı olan 292.000 kilo un kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. Şartnam~si İspartada Tümen ve İstanbul ve An
kara levazım amirlikleri satın alma komisyonlarında görülür. Tahmin 
bedeli 40.880 lira ilk teminatı 3066 liradır. Eksiltmesi 5.9-939 salı günü 
saat 10.30 da İspartada Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ihale günü saat 9.30 kadar teklü mektuplarını İspartada 
komisyona vermeleri. "290,, "6408,, 

Erzurum garnizonunun 120 bin kilo sığır etine teklif edilen 18 kuruş 
75 santim fiat kor komutanlığınca pahalı görüldüğünden kapalı zarfla 
eksiltmesi 4 • 9 - 939 pazartesi rtünü saat 15 de Erzurumda askeri satın 
alma ko.da yapılacaktır. T~hmin bedeli 22500 lira, ilk teminatı 1680 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
meleri "288 .. "6407 .. 

* * ' !zmirde bir pavyon ve iki cephaneliğe muar.ren günde t~lip zuhur et-
medığinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 38.261 lira 22 kuruş, ilk teminatı 2870 liradır .. ı.Kapalı zarfla eksiltme
si 5.9-939 salı günü Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartname proje ve planlan 195 kuruş mukamilinde alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk te
miruıt ve teklif mektuplarını ihale santindcn bir saat ev\•eline kadar 
Ankarada komisyona vermeleri "289,, "6410,. 

* * Cinsi Miktarı l\luhammcn bedeli 
kilo • J,ira 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

Akbez için un 165,000 18,150 1361 25 
Kilis " un 337,000 37,070 2780 25 

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

* * Nümunesi gibi 1250 adet mukavva 4.9.939 pazartesi günü saat 15.10 
aa Tophanede Istanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda pa. 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 375 lira. kati teminatı 56 lira 25 
kuruştur. Nümunesi komisyondadır. Göri.ılür. lsteklilcrin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (6727) (163) 

* * Kapalı zarf mmlile 2000 adet battaniye satın alınacaktır. Muham-
men bedeli 16400 lira olup ilk teminat miktarı 1230 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 15/ 9/ 939 cuma günü saat 15 de VekAlet satınalma 
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) 

;.. Jıl.. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 65 kuruş olan 25,000 kilo kun
dura boyası kşpalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 19.9.939 salı 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı 1218 lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesi her gün Anknradn M. M . V. sa tın alma komisyonunda bedelsiz alı. 
na bilir. Eksiltmeye gireceklerin 24 90 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesaikle teminat ve teklif mekttıplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (356) (6888) 

* * Beher metresine tnhmin edilen fiyatı 305 kuruş olan 126,000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münaknsnya konmuştur. İhalesi 22.9.939 
cuma gi.inü snnt 11 dedir. İlk teminatı 19,122 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 19 lira 22 kuruşa Anlrnrada M. M. V. satın alma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı vcsaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evvelıne kadar Ankaracla M . M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (358) (6889) 

~ * 
Beher adedine tahmin edilen fiyat 85 kuruş olan 120,000 adet çıplak 

aleminyum matra kapnlı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 19.9. 
939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 6350 liradır. Evsaf ve şartname
si 610 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. Ek. 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösteri
len vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 

bir saat evveline kadar Ankarada. M. M. V. satın nlma komisyonuna 
vermeleri. (359) (6890) 

ll- Jıl.. 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 140 kuruş olan 210,000 metre 

yazhk elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 22. 
9.939 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 15,510 liradır. Evsaf ve şart
namesi 14 lira 70 kuruş mukabllinde Ankarada M. M. V. satın alma ko. 
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 snyılı knnunun 2, 3 
cü maddelerinde gösterilen vesa\kle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemehal bir saı:t evveline kadar Ankarada ~I. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (360) (6891' 

ll- Jıl.. 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 240,000 metre 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 21. 
9.939 perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 30,630 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 33 lira 63 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye gireçeklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saa. 
tinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. { (361) (6392) 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 28 kuruş o1an 280.000 metre 
haki astarlık bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 23.9. 
939 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminntı 5170 liradır. Evsaf ve 
şartl"Qmcsi 392 kuruşa Ankarada M.M. V. satın alma komisyonundan alı. 
nabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerin
de yazılı vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bebe. 
mehal b ir saat evveline kadar Ankara.da M . .M. V. satın alma komisyonu. 
na vermeleri. (362) (6893) 

ll- • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 130,000 metre 

yastık kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 26.9. 
939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3980 lira.dır. Evsaf ve şartna
mesi 273 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyon~ndan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde göste. 
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankaracla M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (363) (6894) 

+ + 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat 470 kuruş olan 150,000 çift kundu. 

ra kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.9.9.93 pazartesi 
günü saat l 1 dedir. İlk teminatı 31, 950 liradır. Evsaf ve şartnamesi 35 
lira 25 kuruşa Ankarada M . M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2·190 sayılı kanunun 2, 3_.,cü maddelerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada 1\1. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (365) (6895f 

.. . 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 kuruş olan 250,000 adet kar 

gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 20.9.939 çarş:ımba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 14, 750 liradır, evsaf ve şartnamesi 13 
lira 75 kuruş mukabilinde her gün öğleden sonra Ankarada M. M. V. sa. 
tın alma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye girt-ccklerin 24~0 savılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif ~ıek 
tuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. satın alına komisyonuna vermeleri. (366) (6896) 

... Jıl.. 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 560,000 metre 

yatak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 27.9. 
939 çarşamba günü snat 11 dedir. İlk teminatı 13,10 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 11 lira 76 kuruş mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin . 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde yazılı vesaiklc teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada l\I. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (364) (6897) 

k * 
Karakösede yeniden yapılacak olan tek katlı._hastahane pavyonu ka-

palı zarfla münakasaya konulmuştur. Keşif bed~li 29,314 lira 20 kuruş
tur. İlk teminatı 2198 lira 57 kuruştur. Eksiltmesi 20.9.939 çarşamba gü
nü saat 10 da Erzurumda Askeri sa tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif •ve planı Kara kösede satın alma komisyonunda görüle. 
bilir. (355) (6899) 

* '* 
Teslim yeri Cinsi Tutarı Muvakkat İhale şekli 

Lira Miktarı ' teminat ve saati 
Ton Lira .. ------

Pınarhisar Ot 18.200 520 1365 K. zarf 15 
Demirköy Ot 4,860 108 365 A. eksilt. 15 
Pınarhisar Odun 7,000 1040 560 K. zarf 16.30 

Tümen birliklerinin ihtiyaçları olan kuru ot ve odur;ı tutan miktarı 
yukarda gösterilmiştir. İhaleleri 21.9.9:l9 günü yapılacaktır. Kapalı zarf. 
la alınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Vizede tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 
Açık eksiltme ile alınacak kaleme iştirak etmek istiyenlerin ayni günde 
mezkur komisyona müracaatları. Evsaf ve şartnameleri Vizede Tümen 

ımtın alma komisyonunda görülür. (357) (6900) 

Fukara hastalan Perşembe sabah· 
l lan saat 9 dan 12 ye kadar mecca
nen tedavi eder. Telefon No: 43572 

Harp Akademisi için 5500 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 5-9-939 salı günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalına 
Ko.cia yapılacaktır. Tahmin bedeli 5115 lira, ilk teminatı 383 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber t~lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
meferl. "146,, "6404,. 

* * Harp Akademisi için 216 ton saman alınacaktır. Açlk eksiltmesi 4 ey• 
IUl 939 pazartesi giinü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4320 lira, ilk teminatı 324 liradır. Şartna
mcs! Ko.da göriilür. İsteklilerin kanuni vesikalarlle beraber belli saatte 
Ko.na gelmeleri, "145,, "6405,. 

* * Harp Akademisi için 300 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt-
mesi 4-9-939 pazartesi günü saat 14.45 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9300 lira, ilk teminatı 697 buçuk li
radır. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme-
leri "144., ~'6406,. 

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

* "" 961 ,520 ki1o kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 20.9.939 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 30,768 lira 64 kuruştur. llk teminatı 
2307 lira 65 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa· 
at evveline kadar komisyona vermeleri. (148) (6898) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli 72,13 5 lira olan 75.000 kilo sade yağının 
29 Ağustos 939 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talip çıkmaTsın
dan 5 eylül 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14.30 da pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 9713 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gün komis. 
yondan görülüp ve 361 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin lııelli f!ün ve saatte Kasımoasada bulunan komisyon.. 
da bulunmaları. (6843) 

SiRKETi HAYRİYEDEN: 
1 

Bebek iskelcsile Küçüksu plajı iskelesi arasında diğer vapurları. 

mızla tarifede yazılı seferlere kem akan devam edilmek üzere yalnız 

mezkur iki iskele arasında işliyen küçük araba vapuru servisine eylu· 

lün 4 üncü pazartesi sabahından itibaren nihayet verileceği ilan olunur. ' , 
Yüksek Tevettür Şebekesi Yaptırılacak 
lskilip Belediyesinden : 
İskilip elektrik tesisatının makine kısmı alçak ve yüksek tevettür 

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

Elektrik tesisntına ait proje ve eksiltme fenni mukavele şartnamele
ri hulasası keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden 
ihale günü olan 25 Eylül 939 Pazartesi gününe kadar alınır. İstekli o
lanlara posta ile adresine gönderilir. Mezkur işin muvakkat teminat ak
~esi olan 3383 Ura 66 kuruştur. Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri 
için yüksek Nafia Vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe ben· 
zer veya birkaç iş muvaffakiyetle başardığına dair bonservisleri ve 939 
yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ibraz eylemesi. 

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

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

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

andırma Belediye Hastanesi 

ş a iğinden: 
1 - Bandırma Belediye Hastnnesi için 1027 lira 80 kuruş muham. 

men bedeli ile (108) kalem eczayı tıbbiye ihaleye konulmuştur. 

2 - Buna aid şartname ve listesi bedelsiz olarak hastaneden veri. 
lir. 

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

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

ruş yatıracaklardır. (6563) 
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FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taz•liyerek çoğaltır. 
Tatil bir iştah temin eder. Vücuda devamh CJençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlan
dırarak asabi buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid inkıbaz· 
larda, barsak tembelliğinde, tifo, CJrİp, zatürreye, sıtma nekahetlerinde, bel CJevşek· 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
manda harap olmıya mahkum
dur. Terkibindeki tuzlu madde

lerden dolayı ter bilhassa ku

maşların rengini boyar. ı 

SUDORONO 
PERTEV FOSFARSOLU: Diğer bütün kuvvet şuruplarmdan ayıran bc!Jşlıca hassa: devamlı bir surette 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı 

tere karşı korur. Teri kesmez, 

sadece mecrasını değiştirir. Her 

eczane ve ıtriyat mağazalarında 

kan, kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanla
ra mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan
tazi rodier, moreau, harris, 1 = İlk, Orta ve Lise kısrmlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelldir!er. 
3 - Eski talebe eylulün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kaydım yeni-

tweed ve saire YtlNLtl KU· 
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, cins 
ve renkleri Beyoğlunda BAKER 
Mağazalarında her yerden mü-

lemelidir. Eski talebenin eylulün onundan sonra yapacaklan müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Bütünleme ve engel smavlan eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd '8rllannı bildiren tarifname parasız gönderilir. said şartlar ve ucuz fiatlarla 

satılmaktadır. - Adres : Şehudebaşı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

Mobilya Y aplırllacaktır. 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden: 
A - Fakültenin ye~ binası için yaptırılacak muhtelif cinste mob;l

)'8DID kapalı zarf usulile münakasası keşif bedelleri değiştirılere.ıt tı:?krar 
miınakasaya konulmuftur 

B - Muhammen bedel 5'7483 Ur:ı 90 kuruftur. 
C - Istekliler fenni şartname ve resimleri almak için Ankarıt mek

tepler muhasebecllijine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makb"1Zb ta

külte hesap memurluğuna müracaat edeceklerdir. 
Ç - '° 7,5 muvakat teminat bedeli 4309 lira 79 kur~ştur. 
D - lhale 8-9..93" cuma günü saat 16 da Ankara mektepl:?r muhas~

beciliğlnde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evveline 

kadar mezkur muhasebecilik \eznesine teslim edilmiş bulunm;ısı lazım. 
dır. (iOHJ (6570l 

~ .......... , ............................ , 
KI Z ILAY 

HAST ABAKICI 
HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yıhna hazırlanalmaktadır. Okul geceli 

Ye parasızdır. Okul, genç bayanların Hastabakıcı 
Ye Ziyaretçi hemılre yetlıtirmek, hastanelerde ve 
umumt sıhhatle alakadar olan müesseselerde çahı· 
malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teo· 
rik ve Pratiktir. Dersler husust Doktor Profesörler 
Ye Muallimler tarafandan verilir. isteklilerin iyi ah· 
ıakh Ye sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmtı olma· 
ları ıarttar. Diğer ıartlarımızla fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 

• caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi.• 

~·· SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ilA 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni katalo~ gönderilir Tel: 21964 
lNGER saatleri YENi MERKEZ MAGAZASI: Eminönü. tramvay cad. 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 

EKZAMIN 
Ekzemanın ilacıdır. 

Vu• ve çıb•n1•rd• kull•nılır. Her eczanede kutu•• ISO ICuruttur. 

MADEN KÖMÜRÜ İŞLERİ 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1 - Sirketimiz 1 F.yli'ıl 1939 dan 1 Temmuz 1940 tarihine kadar is
tihsal edeceği Türk Antrasitini satışa çıkaracaktır. 
2 - İktısat Vekaletinin tesbit ettiği evsaf dahilindeki satış fiatı 

Zonguldak vinç altında F. Ö. B. veya Zonguldak istasyonunda Devlet 
Demiryollan vagonları içinde F O. B. bir ton (15.-) liradır. 

3 - Satışların tPsllmatt istihsal nisbetinde ve on aya inkisam et
tirilerek yapılacaktır. 

4 - En az (~0) ton olmllk üzere mal satın almak isteyenlerin bu hu
susta Şirketin f!lrtnamesine uygun bir şekilde Zonguldaktaki Mer
kezine 10.9.939 tarihine kadu müracaatlarının vasıl olması lizımdır. 
Bu tarihten sonra gelen talepler nazarı itibara alınmaz. 

5 - Bu husustaki şartname: Zonguldakta Şirket merkezinden, 1s
tanbul'da Galata'da ~erşembe pazarında İş hanındaki Ajanlığından. 
Ankarada Yenişehir Ölçerler sokak No. 5 deki Ankara Ajanlığından 
alınabilir. 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

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

releri nrasında yaptırılacak yol inşaatı 6 _ 9 • 939 Çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkahlmıştır. 

Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. İstekliler inşaata ait resim, 
keşif kağıtlan, şartname ve mukavele kağıdı, Edirne Nafia Müdürlü. 
ğünden 175 kuruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat akçesi 
2524 lira 97 kuruştur. Eksiltmeye girmek için taliplerin Edirne Valili. 
ğine müracaat ederek vesika almaları lazımdır. Ayrıca da 939 senesine 
ait Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesaiki ibraz edeceklerdir. 
Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar Edirne Nafıa 
Müdiırlüğünde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına tevdi etmeleri şart
tır. Postada gecikecek mektuplardan Komisyon mesuliyet kabul etmez. 
Gazete ılan bedelleri mukavele vesair masraflar müteahhide aittir. 

( '6565) 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatı1: talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla maliımat almak istiyenlem1 Okul 
Direktörlüklerine başvurmalan. 

Ankara Knı: ve Erkek Kolleflerl 

Gündüz 
Yatılı 

Gündüz 
Yatılı 

İlk Orta Lise 
60 100 120 

225 260 285 

ı,rıa Kız Lisesi 
ilk Orta 

40 
185 

lzmlr Ege Lisesi 

Lise 
50 

185 

Dk Orw Lise 

lira .. 

lira 
" 

Gündüz 50 60 75 lira · 
Yatılı 160 200 200 " 

Asl! maaşı 55 ıiraya kadar olan memur ve tekaüt çocuk-
larından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılır. 

"6495,. 

\# Bu akf&Dl 

I Büyükdere BEYAZ PA.RK'ta 1 
1 ROBERTO DE MARKI ı SUAD GÜN 

Entemaayonal Repertuarında Ankara radyosu artistlerinden 1 
Caz ve sabaha kadar eğlence ~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1ılnNevi MuhammenB· 
Lira Kr. 

% '1,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
tekli Saati 

Diyarbakır başmüdür- 34235 7f> 
lük binası inşaatı 
Malatya başmüdürlük 32764 16 
binası inşaatı. 

2567 68 

2457 31 

Kapalı z. 15 

" " 16 

1 - Şartname, Keşifname ve planlan mucibince idaremizin Diyar. 
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Her iki işin keşü bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme 

saatleri hizalannda yazılıdır. 

llI - Eksiltme 7 - 9 • 939 Perşembe günü Kabataşta Levazım 

ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 

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

V - Miinakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu. 
bunu ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek ka. 
palı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur k0-
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 
vuku bulacak 2ecikmeler kabul edilmez. (6470) 

* * 
1 - Ke~if, şartname ve pllnı mucibince idaremizin Düzcede yapbra· 

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

11 - Keş1f b~e11 'l58,147,58 lira, mukavvat teminatı 14157.37 liradır. 
111 - Eksiltmt- 5 - 9 - 939 salı günü s;aat 15 de Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hf'r giin Levazım şubesi veznesinden ve Ankara, 

İzmir başmiıiürli.iklerlnden ve Düzce memurluğundan 1291 kuruş mu· 
kabilinde alınabil.r. 

V - Miın .. kasaya gir~cekler mühürlü teklif mektuplarını kanunt ve
sdkle % 7,5 güvenme paras· veya banka teminat mektubu ve şartname

. "F fıkr:ısında bild' ·ı nın " ır1 en vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla. 
nnı ihale sa11tinden bir sa t A • . • a evvel mezkur komısyon başkanlığına mak-
buz mukabıllnde vermeleri ılan ol "6338 un ur. .• 

Elektrik Tesisatı 
lskillp Belediyesinden : 
İskilip kasabasının Nafia Vekaletince tasdikli hidro elektrik tesin· 

tının bent, direk su k 1 . b • 1 .. 
b

. 
1 

• u esı, ce rı boru, kana , santral ve transformator 
ına arının "37760 r "80 k . "fl' w 9 t 'hi d . " ıra .. uruş bedelı keşı ı kısmı 11 agustos 93 

karı 1 
n en ıtibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çı

an mıştır. 

sil 'l'e;is~a aid proje ve eksiltme, fenni mukavele, şartnameler hulasa
.. e .. e~ cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Beleliyesinden ihale 

gut~ ~tn 25 Eylul 939 pazartesi gününe kadar alınır. 
~ e ı olanlara posta ile adresine gönderilir. 
.,. ezkur işin muvakkat teminat akçesi olan "yüzde yedi buçuk,, ku· 

ru~·•n "20->2 
• UoJ .. lira "6 .. kurustur. 

ıa!';~f1er~ ihaleye iştirak edebilmesi için Yüksek Nafia Vekaletinden 
id bo 1 ehlıyet vesikası ve bu işe benzer bir veya birkaç iş başardığına 

a nservis ile ve 939 yılma aid Ticaret Odasından alınmış vesika ib-
raz eylemesi. 

1 
Teklif mektublarını kanuni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı 

; ar~k 25 eylU1 939 pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Belediye 
~~uınenine posta ile veya elden verilmesi. 

eli ale 2~ eyltll 939 paurtesi günü tskilip Belediye binasında ve Bele-
2:e Encurneninde saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin usulü dairesinde 

1 
90 sayılı kanunun tarüatına göre ihaleye iştirak etmeleri ilan 

o unur. "6183,. 

Sahibi ve Neşriyat Mildürtl Halil LGtfü D0R60NC0. Gazetecilik ve 
Neırint T. L. $. R_.Ntlt ftl' TAN Matbaan 


