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BAŞMAKALEMIZ 

Batmakalemizi betinci ıayf anın birinci 
sütununda (Günün Meıeleleri) 

kısmında bulacakaınız. 
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Almanya, Son Ultimatoma .Bugün · Oğleye 
Kadar da Bir Cevap Vermezse lngiltere ve 
Fransa Harp llinına Karar Vereceklerdir 
.L4lmanya, Leh Arazisinden .............. . ............. i 

Çekilmezse,· Kon{ erans üngüDt~ır~ Oaını~Dgün 1 
üDlhaknnu Tanumoyoır ı 

1 ekll'f;z' de Redde d z' lece k t~GİLTERE ile Fransanın Almanyaya karşı harp lN'GlGLTERE kabinesi yeni dört aza ile takviye e- t 
ilan edip etmiyecekleri, ancak bugün anlaı;ı. dilmiş, fakat bunlann kim olduktan henüz ilan t 

Jacaktır. Mister Chamberlain, dün akşam top. olunmapııştır. Amele partisi hükümete miiza. t 
Dafadier Dedi ki: 

Bu Harp Bir 
# 

T hakküm 
Harbidir 

-
Fransa da 400 Milyon 

lsterlinlik Harp 
Kredisi Kabuf Etti 
Lo . ~ 

_ndra, 2 (Hususi) - Bu-
gün Ingilterede ve Fransada Le 
histana yaP.ılması taahhüt edi .. 
len yardımın gecikmesi yüzün .. 
den, geniş bir- 'asabiyet hüküm 
sürüyordu. l\1ister Chamberlain 
bu yüzden Parlamentoda bir 
hayli sıkıştlnlmış ve kendisin
den kati bir söz almak istiye.n 
rnebuslar, hükumete karşı sö
zünü tutmamak, hala tatmin· si
yaseti peşinde koşmak gibi ta
rizlerde bulunmuşlar, Mister 
Chamberlain bütün bu iddialan 
reddederek yarın (bugün) öğle 
üzeri meclise kati ve son ceva .. 
bını vereceğini söylemiş ve İn
giltere ile Fransanın ültimato· 
rnu müddete bağlamak için gö
rüştüklerini de ilave etmiştir. 

Anlaşılan İngiltere ile Fransa ara
sında bu yolda yapılan istişareler ta
mamlanmış ve yarın (bugün) öğleye 
kadar Almanya tarafından muhasa.. 
tnatı tatil etmek ve askerlerini Leh 
topraklarından geri çekmek lehinde 
bir cevap alınmadığı takdirde İngil
tere ile Fransa mühlet biter bitmez 
Almanyaya karsı baro ilan edecek
lerdir. 

Muhasamat Durmalı 

Chamberlain ile Lord Halifaks, 
bugün Ava~ ve Lordlar Kamarala. 
rında mümasil beyanatta bulunarak 
son vaziyeti izah etmişlerdir. Bu be. 
Yanata göre, Almanya hükumeti Le 
histana karşı açılan muhasamatı dur 
durmıya ve Lehistan toprnklarını 
tahliyeye ait İngiliz - Fransız de. 
marşına henüz cevap vermemiştir. 

Bu teahhurun İtalya tarafından 
vuku bulan bir teşebbüsten ileri gel. 
rniş olacağ.ı'ı;u söyliyen Loı-d Halifaks, 
İtalyanın der:hal muhasamatı dur. 
durmak ve Lehistan ile • J~~ -

İtalya - İngil~r~ - Fr 
rakiyle bir k;Jlfc!ans ' 
IU ve ihtilflflan~·halJ 

• 
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Almanlann, ilerlediklerini iJJia ettikleri mıntakalan 
ve harekat sahcuını göaterir harita 

HARP SIDDETLENDi 
Alman Tayyareleri 
Varşovayı Birkaç 

Defa Bombaladllar 
Polonyalılar Muannidane Mukavemet Ediyor 

Varşova, 2 (A.A.) - Polon
yada örfi idare ilan edilmiştir. 
Reisicümhur Moscicki Mare~al 
Smigly - Rydz'i Polonya ordu
su Şaşkumandanlığına ve Rei
sicümhurlukta inhilal vukuun
da kendisi~ halef tayin. etmiş-
tir. • 

Harbin ilk Safhası 

bildirildiğine göre, 

muharebe • 
Maam.af ih 

Almanların fazla bir şey kazandıkla. 
rı görülmemiştir. Günün en büyük: 
hadisesi, açık şehirlerin bombardı. 

man edilmesi ve bir çok kişinin telef 
olmasına sebebiyet verilmesi olmuş. 
tur. Yüksek er nı harbiyenin ilk 
tebliği şudur: 

Bu sabah Alman kıtaatı, tayyare
leri'n beklenilmiyen bir taarruzun'u 
müteakıp, harp ilan etmeksizin Po. 
lonya arazisine girmişlerdir. 

Alman tayyareleri, Polonya arazi
sinde kain bir çok noktalara taarruz 
etmişlerdir. Alman tayyareleri, Au
güstow, Nowy, Dawor, Ostro'w, M~
ro\.Viecki,' Tczew, Kuck, Zaubrow, 
RadowSki, Torun, Kutno mevkileri.. 

(SOilu Sa: f. Sü: () 

lanan İngiliz Parlamentosuna, bugün son sözil· heret vaadetmekle beraber, kabineye girmeyi j 
nü söyliyeceğini bildirmiştir. knhul etmemiştir. t 

L'\"Gf L'J'ERE ile Fransa, Almanyaya gönderdikleri $ 
ültimatoma, henüz ce\•ap almamışlardır. Ce- Fransanın Kati Kararı S 
\'UP verildiği ve bu ce\•abın red mahiyetinde 1 
olduğuna dair baz.r gazeteler tarafından yaptlan FRANSADA vaziyet, İngilteredekinin tıpkısıdır. 
neşriyatın a 1ı yoktur. L<>rd Halifaks tnrafın. Fransız meclisi toplıınmı~, M. Daladier, İtalyıı-
d:ın Lor<Ilnr Kamarasına verilen rnahimata gö. mn sulhii kurtarmak yolundaki teşebblislerini : 
re, 1eahhurun schehi, italyruun ~·eni bir tcşch- takdir ile Qllmış ve FTansanın Lehistıına kar- S 
büsU olabilir. Fakat, İngiltcr" ile Fransa isti- ~1 taahhütlerini, mutlak ve muhakkak surette S 
;;arc]cri tamamlamışlar ve hugUn öğleye kadar yerine getireceğini, aksi takdirde Fransanın 
cevap gelmediği takdirde Almanyayn karşı harp yalnız, zelil, itibarsız ve şerefsiz bir devlet oln-
Ui'ınnıa kanır 'Vermişlerdir. cağını \ ' C .)'ann tccnvlizün bütün hamlcsile tek 

ltalyanın Konferans Teklifi başına kitrşılaşacağını söylemi tir. 
Fransız ayan meclisi de hükumete 400 milyon 

İTAI,YA, Almanya ile Lehistan arasındaki muha. 
~nnıatı tatil ederek Almanyn, Lehistan, İtalya, 
F rnn~a ve İngiltcrcnin i~tirakiylc bir konfcran. 
sın toplanması ve ihtilafları halletmesi için çıı

lışnrnktadır. 
Lord Halifax bu teşcbbiisü takdir etmekle be. 
raber, lngiltcrenin muhasamat durmadan hiç 
bir konferansa iştirak etmiycccğini söylemiştir. 
Muhasamat durur, Almanlar Lehistıuı top
raklarından çekilir ve Lehistan ile Almanya 
ba~kalarının da konuşmalara iştirak etmelerini 
isterse, o zaman lngiltere bu daveti kabul ede
bilir. 

INGILTERE ile Fransanın Almanyaya giinderdikle
ri iiltimatomun müddeti yoktu. Almanyn bun. 
dan istifade ederek ce\•abını geciktirmektedir. 
l\fü:t<:r Chamherlain, bu teahhura nihayet ver. 
rnek için, Fransa ile müddet meselesini göriiş
tüğünü, bunun da bir kaç sapt zarfında karar
la~tırılacağını sö::\'lemiş ve buna güvenerek bu
günkü meclis toplantısında son ::.özünii söyliyc. 
ceğini anlatmıştır. 

sterlinlik bir harp kredisi armıştır. 

. 
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ALMANYA ile Lehistan arasında harp devam et-
• mektedir. Almanlar Lehistan topraklıırında iler

lediklerini, Lchliler hiitün cephede muannida
ne mukavemet gösterdiklerini bildiriyorlıır. Al
manlar, Leh şehirlerini bilhııssn Varşovayı bom
rardıman ediyorlar. Diğer taraftan Alman siyn
si mııhafili. bütiin hedeflerinin şark hudutla
rını tashihten ibaret olduğunu söylemektedir
ler. 

Lehistanda örfi idare ilan olnnmu. tur. Bütün 

memleket istila ile çarpışmak için ordu etrafın

da birleşmiştir. 

Her Tarafta Hazırlıklar Var 

BÜTÜN Avrupa memleketleri askeri tedbirler al
mağa ve her ihtimale karıit hazırlanmağa de
vam ediyorlar. Mısır hiikumeti de mühim as
keri tedbirler alınış ve telefon, telgraf muha-

ı • 
ı 
ı 
ı 

1 

1 

Danzigin ilhakı Tanınmıyor berelerini, bütün neşriyat ,·nsıtnlarını \ 'C mat- ı 
buatı sansüre tabi tutınuştur. 

lNGtt.TERE hükumeti, Danzigin ilhak kararını, VAZI YET, İngiltere Baş,·ekilinin mecli!!ıe söyli~·eccği 
Ahnanyanın ilhakı kabul etmesini, g~yri meş- sözlerle tenevvür edecek ve A\':rupa ya yeniden 
ru hareket ::.aymakta ve bu harekctlcrı tamına- sulhe doğru geriliyecek, yahut bütün 5 üratilc 1 
maktadır. harbe siirüklcnecektir. 

.......................................................................................... 
I 

Vaziyetin 
Yurdumuzdaki 
Akisleri 

Son vaziyet haşebile hükumetçe 

ittihaz edilen karar neticesi Akde
nizde bulunan vapurlarımız iskelele

re uğramadan ve süratle limanımı
za· dönmektedirler. 

Almanya ile yeni tıcaret muKave

lesi yapılmıyacağından, Almanyanın 

sipariş ettiği mallar da dahili piya. 
~ 

samızda istihlak olunacaktır. 

Esıtsen 'piyasa vaziyetimiz yeni 

mahsul se~sine kadar hiç bir sar

sıntı göstermiyecek şekildedir: Buğ

day stoku lüzumu kadar mev::uttur. 

Ancak benzin, pamuklu eşya gibi 

hariçten ge~en bazı malların fiyatla
rında kısmep- tereffü görülm:iştür. 
Buna ait tafsilat ikinci say!a:nızda
dır. 

.. ; .. ~-tı ..... 

SON DAKiKA 

Londra, 2 (Hususi) - Ingiliz kabinesi, gece yarısından sonrn top
lanmış ve bu toplantı kırk beş dakika devam etmiştir. Hükümetin QU 
toplantıda yann Başvekil tar:üından Parlfımentoda söyliycceği sözle
ri kararlaştırdığı söylenmektedir. Bir rivayete göre, Almanyadan ce
vap gelmiş ve bu cevap tctklk edilerek ona göre kararlar verilmiştir. 
Hükümet mahafili bu toplantıda ne yapıldığı hakkında sıkı bir ketu
miyet muhafaza etmektedir. 

~arşov~, 2 (Hususi) - Parlamentonun bugünkü toplantısında Baş
vekıl, L~stanın harpte muhakkak muzaffer olacağını, Lehlilerin 
Mareşal Pılsudsky'den hürriyetlerini ve istiklfillerini nasıl koruyabi
leceltlerini öğrenmiş olduklarını söylemiştir. Ukraynalı mebuslar 
Lehlilerle beraber ve birleşik olduklaruu ilim etmişlerdir. 

Tan, :fevkalAde günlerin devamı milddetincc, makinesindeki husust tertibat sayesinde 
bu sütunda her kiln en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün, 

bu kısım boş kalacaktır. 
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DEN PE --------ö eg· a·ıen 

Millet Ölmez! 
Yazan : M. Tur han TAN 

Ajanslar, Alman ordularının J~c
histan içerilerine doğru yiirü

mekte olduğunu haber veriyorlar. 
Lchlilerin mert bir azim He mü

dafaada ve mukavemette bulun
dukları da anlaşılıyor. O sarih t"
cavüzle bu fedakar miidafnanın ne
ticesini şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Fakat 1863 tc -top
suz, tüfeksiz bulunmalannn rağmen 
hürriyet \'e istikJal aşkından aldık. 
ları feyiz ile aslanlnr gibi kükreye. 
rck- ayaklanan Lchlilcr, )'lllarcn 
ve yıllarca muntazam ordulara kar
şı koymuşlar ve bütiin dünyayı he-

TAN 

Almanyada tahsilde bulunan talebelerimizden dün de 120 kişilik bir kafile şehrimize dönmüştür. Resmimiz, dün l!elen 
kız ve erkek talebelerimizle, kızını bağrına basan bir babayı gösteriyor. 

:i~~e~::ı~:ı~[i:~::~:;~~:~~~!'. Pı·yasamızda Sıkıntı Yok 
lenin en ateşli günlerinde- şu be-
yanname)i neşretmişti. 

"Medeniyet suretinde göriincrck 

hakkaniyet \'C adalet muhafızlarını 11 Jl'ahs u l M Kı d 
imha etmekte olan vahşi muamele- lY.I. ~ evsz·mı·ne Q ar 
tere on bir nydanberi mukavemet Sarsılmadan 

Edilebilecektir 
etmekteyiz. Muharebede sebat ve fl 
!·~:~ı:;:..~=y~~:~~ü:u:~·:::. alkın lhtigaçları Temin 
mış ve kendilerini şaşırtmıştır. Bu 
netice ise kahramanlarımızın dökü. Avrupa trenl.eri yalnız cenup hat-j n:ızdan Ahmet İhsan ile Gen:ral Be
len kanı ve milletimizin fedakarlık· tı.ndan se~~rlerıne de~am etmekte- sım Ömer halen Cenevreded.ır. İtal-
lnrı sayesindedir. dırler. Dun konvansıyonel ve Or- ya hududu kapatmadığı takdırde bu-

drr. Bundan başka benzin satışı, şi- ı ne bahçesinde çekilmiş olan pozlar 
kayeti mucip bir hal almıştır. kesilmi old.uğu halde geriye alabil-

Otobüsçüler namına bir heyet Be- miştir. 

"Avrupa istikliil v t yant Ekspres trenleri yine teahhurla raya gelebileceklerdir. Bugiın İsviçre 
, c esare ar:ı. l . l . ·1 . l b" h ld d' H • 

sında kalmıştır ve her memlekette ge mış erdır. . . tamamı e ızo e ır a e ır. atta 

lediyeye müracaat etmiş ve kendile- * 
rinden benzin aldıkları firmaların Anadoluda muhtelü müessese ve 

maddi manC\'İ h t 
1 

9.30 da gara gıren konvansıyonel Fransa ile telefon muhaberesi kesil-
, ra a sız ıklar baş. 120 T" k 1 be . • d h Al . . l\ uh b göstermiştir. A • • , ur ta e sını a a manya. mıştır. lf a erat hep telgrafla ya-

şimdi benzin vermek istemedikleri- işlerde çalışmakta bulunan bütün 
ni bildirmiştir. Bu vaziyetin; diğer Almanlar Almanyaya gitmek üzere 
ec~ebi menşeli maddeler üzerinde de yola çıkmışlardır. Bunlardan ilk ka. 
muşahede edileceğini gözönünde bu- labalık kafile dün Ankaradan şehri. 
lunduran Belediye, bu hususta bir lmize gelmiştir. Kendileri buradan 
karar vermeden evvel, hükumetle ilk vasıta ile Almanyaya gidecekler
temas etmeyi münasip görmüştür. dir. 

nncak Leh
. t sayış cmnı}et ve sulh dan memleketimize getirmiştir. Bu pılmaktadır.,, 
ıs an mesel · · dl·· • 

saf dair . d . esının. a u_ ııı- talebelerin altı günlük yolculukları Hava ve Den·ız Yolculunu 
esın e tesvıyc cdılmesıvle b" ük' •• kül' ' t . . . d . . -:ı 

temin , olunabı"l' n 
1 

b ;_ uy muş a ıçerısın e geçmıştır. 
ır. unun a eravcr Al d h • w 

b · · k dd manya an areket anı oldugun-
ızı mu ·a es emelimize erdirecek dan bunlar nra d 40 ki . . b"l t-

kuv\·ct • d"W• • ld b ... sın a şının ı e 

mekten
, "bgır 1

1t~ım!z1. 11Y
0t. ~ sde abt et- leri noksan kalmıştır. Hudutlarm ka-

ı are ır. ~· ı e ımız e unu 1 -
bildiğ" • . .. . pa ı olması, Almanyadan doğrudan, 

ı ıçın vatan ve hurıyet yolun. d ğ T'" k" · · bil t t d "k" · 
da he ·· b 1 f d d k o ruya ur ıye ıçın e e arı ını rgun unca can ar c a e ere . • · -r· .. . •w• • ımkansız bırakmış, ancak Belgrada 
o umu esarete tcrcıh cyledıgını ispat k d bil t 1 b"l · t' O d b" et kt d" a ar e a ına ı mış ır. ra an ı-

me e ır. l tl · ·ı k · l e erı yenı eme zaruretı o masına 

Almanya ile tayynre yolculuğu da 
dünden itibaren kesilmiştir. 

Çanakkale ve Karadenizdeki bü
tün iskelelere muntazam vapur se
ferleri yapılmaktadır. Yalnız Akde
nlze hiçbir vapur tahrik edilmemek
te ve Akdenlzde kalan vapurlarımız 
birer birer limanımıza dönmektedir. 

Esasen alınacak tedbir yalnız ben- Dün geceki ekspresle şehrimizden 
zin, ipekli ve pamuklulara değil, di- 77 Alman, 33 İtalyan ve 7 Bulgar 
ğe: bir çok beyti, zaruri ve sınai tebaası memleketlerine dönmüşler
maddelere de teşmil edileceğinden, dir. 
bu noktalar etrafında alakadar Ve
kaletlerle temas ederek direktif al-

lzmirde Vaziyet 
"ller gün bin bir misalini gördü. 

rağmen, Almanyadan ancak yanla-
ğümüz şu yüksek fedakarlıklar için rında 10 mark ile çıkan talebeler bu-
teşviklerde bulunmak y~rşiz bir ha- na imkan bulamamışlardır. Türk 
rckcttir. Milli hük\tmet yalnız dökii- konsoloshaneleri memlekete dönmek
lcn her Lehli kanının Lehistan i_çin te olan bütün vatandaşlarımıza im
mutlaka faydalı olmasını istiyor ve kan nisbetinde yardım etmişlerdir. 

Akdenizdeki vapurların Istanbula 
çağrılması üzerine, Mersinden avdıt 
eden Tırhan vapuru dün Izmire u~..ı 

ramadan limanımıza doğru yoluna 
devam etmiştir. 

mak üzere Belediye İktısat müdürü 
Saffet, Valinİl} emriyle Ankaraya 
glı~i~Llı. 

Şehrimizdeki Ecnebiler 

İtalyan konsoloshanesinde, dün, 
ikametgah tezkerelerini yenilemek 
üzere müracaat edenlerin çokluğu 
yüzünden izdiham olmuştur. 

İzmir, 2 (TAN) - İzmirden ihra
cat yapılamaması hasebiyle _piyasa 
durgundur. Bugün limana iki Yu-
nan, bir Rumen vapuru geldi. Lima. 
n~mızda bulunan Rumen, İngiliz ve 
İsveç vapurları incir ve üzüm yükle
miye devam ediyorlar. bu maksatla çalışıyor. 9,50 de Sirkeciye gelen Oryant eks 

"1\Jilli hükUınct taşımakta olduğu presle Parlamentolar konferansında 
biiyük me uliyetin derecesini tak. delegeler\mizden mebus Şükrii Es
dir etmekte olup memleketin istiklfili mer şehrimize dônmüştür. Şükrü Es
hôsıl oluncsya kadar vazifesini cRn- mer bir muharririmize demiştir ki: 
la başla ifa edecektir. Onun iş başın- "- Rusya ile Almanya arasında 
dan ayrılması için Lehistanda tek aktedilmiş otan ademi tecavüz paktı· 
bir Leh kalmaması lazımdır. Şn nı Cenevred~ haber aldık. Buraya 
halde Allahın lutCüne, inayetine da- gelinciye kadal" yollarda gazete bu
yanarnk muharebede devam edelim l d ğ d l h b · · T'" k 
Selamet, sehattadır' 

· ama ı ımız an ınrp a ennı ur 
.,, hududunda alabildik. Arkadaşları-

Buglin taarruza karşı göğüs ko- =============== 
yanlar işte yetmic: be" ..... 1 .. 

ıı ıı J• once va. 
!a.nlarını h?.rriyete kavuşturmak 
ıçın topsuz tufcksiz harp edeni . 
1 "kl•l erın 
stı n e kavu muş çocuklarıdır ve 

ölmeyi bilmek onlnrn babnlarınd nn, 
dedelerinden miras kalmış bir bil.,.i-
~~~ -· o 

Demek oluyor ki ölmeyi bilen bir 
milletin ölmiycceği hakikati bir ke
re daha tccriibe olunuyor. 

Liman işçilerinin Paraları 
Denizbnnk kara işçilerinin vergi 

miktarlarını azaltmak için Ankaraya 
gitmek bahanesile hamallardan iki 
bin lira aldıkları ve Ankaraya git.. 
meden bu parayı yedikleri müddei
umumiliğe ihbar edilen Denizbank 
kara işçileri grup amiri Sait ile mu
avini Bilfil hakkında tahkikata dün 
de devam edilmiştir. Gnlata, Sirkeci, 
Sarayburnu ve Beşiktaş gi.imrük ha
mallarından tam 16 kişi dinlenmiş
tir. Bunların bir çoğu: 

- Paraları bizden kolbaşlan Ra

mazan, Hüseyin çavuş ve Hikmet top 

ladılar. Saitle Bilfıl Anknraya gidip 

vergilerimizi indireceklerdi. Aradan 

zamanlar geçti. Ankaraya giden ol. 

matlığı gibi vergilerimiz de indiril

memiştir, demişlerdir. 

Maarifte 

Yeni Bir Kız Orta 
Mektebi Tesis Edildi 
İstanbul ilk mekteplerinden me

zun olanların mektepsiz kalmaması
nı temin için Fer'iye sarayında Ka
bataş lisesine bağlı olmak üzere bir 
orta mektep daha açılmasına karar 
verilrnlş ve hemen faaliyete geçil
miştir. Bu sene yeni açılan Şehremi
ni orta mektebile Karagümrük muh
telit orta mektebine yalnız erkek ta
lebe alınacnktır. Şimdiye kadar er
kek talebeyi tedris eden Fatih orta 
mektebine şimdiden sonra yalnız kız 
talebe kaydetmesi için emir verılmiş 
ve mektebin ismi de Fatih kız orta 
mektebi olarak değiştirilmiştir. 

Ecnebi Mektepler 
Kapanmıyor 

İstanbulda ecnebi ve ekalliyet mek 

teplerlnden bir kısmının tatili faali

yet edecekleri hakkında dünkü ga'Ze

telerden birinin verdiği haber doğru 

değildir. Muhtelif milletlere ait o
lan bu mekteplerin hiç biri henüz res 

men böyle bir karar vermemiştir. 

Üniversite Kadrosu 

Seferde bulunan Konya ve Ann
farta vapurları da acele limanımıza 
dönmoktedir. 

Piyasa Vaziyeti Sabah dokuzdan itibaren büyük 
bir kalabalık konsoloshane önüne 

Bütün piyasa harp vaziyeti karşı. 
Şında t kı·nı· bulun k . ı· yığılmrş ve sıra beklemiye başlamıc:. em ı ma vazıye ıne '$ 

tır. Kapılar tamamıyle kapatılmış, 
girmiştir. Her türlü zaruri ihtiyaç 

kavaslar intizamı temin etmek için 
maddelerinin bol olması hasebiyle 

şiddetli tedbirler almışlardır. İtal. 
piyasanın gelecek mahsul mevsimine 

yan konsoloshanesi buradaki tebaa
kadar hiç sarsılmadan halkımızın 

sından yalnız Yahudilikle alakast ol. 
iihtiyaçlarını temin edebileceği anla-

mıyanların ikametgah tezkerelerini 
şılmaktadır. Bilhassa buğday sto:da. tecdit etmektedir. 
rımız artmış olduğundan dünden iti. Dünkü izdihamı tesbit etmek üze. 
baren buğday fiyatları cins ve kalite 

re konsoloshane bahçesine girmiş o-
lerine göre kilo başına 5 - 15 para lan foto muhabirimiz tehacümü tes
düşmüştür. bit etmiye imkan bulmuş olduğu 

Toptancılar peşin para ile mal sat- halde etrafta bulunan bazı kimsele. 
mıya devam etmekte ve iç piyasala· rin: 
rııruzdaki durgunluk yavaş yavaş 
zail olmaktadır. ltnlya ve Almanya. "Fotoğraf ... Fotoğraf,. diye bağ. 
ya ihracat yapılmaması da bu iki rışmaları kavasların nazarı dikkati
memleket için toplanan malların iç ne çarpmış ve konsoloshanenin me
piyasalara satılmasına yol açmı3tır. sul şahıslarından birisi dışarıya çı. 

Çünkü Almanya ile yeniden t:ca- karak alman fotoğrafların kendisi
ret ve klering anlaşması yaprlmıya- ne iade edilmesi Uızım geldiğini mu. 
cak, müddeti ağustos nihayetinde bi- habirimize söylemiştir. Bu zat: 
ten eski mukavele de temdit edil- - "Bu resimlerin gazetelerde 
miyecektir. neşredilmesi bugünkü İtalyan .kolo-
Hükiımctimizin bu karan, dün nisinde heyecanı mucip olacaktır.,, 

mıntaka ticaret müdürlüğüne ve bÜ- sözlerini de ilave etmiştir. 
tün ihracat tüccarlarına bildirilmiş.. Foto muhabirimiz makinesini ver-
tir. mek istemediği için konsoloshanenin 

Dünden itibaren Merkez Bankası kapıları kapatılmış ve makine olduk
Almanyaya ithal edilip te, gümrük· ça sert bir lisanla kendisinden isten
lerimizde bulunan malların bedelle- miştir. 
rini .de kabul etmemeğe başlamıştır. Bu vaziyet karşısında makinesin-
Dığer taraftan ecnebi menşeli ba- _?eki filmi teslime mecbur olan arka

z~ m~.lların fiyatlarında lüzumsuz daşımız ancak akşama doğru kon
bır yukselme görülmüştür. Bilhassa soloshaneyc müracaat ederek miisa
~nz~, pamuklu e~a üzerinde bu dere edilmiş olan filmi develope e
yuselış daha fazla goze çarpmakta- dilmiş, fakat arasından lconsolosha. 

r 

15 gündenberi limanımızda bulu
nan Polonya bandıralı Lovan vapu
ru kaptan ve mürettebatı Varşova. 

dan aldıkları emir üzerine bugün ts. 
tanbul yoluyla Polonyaya hareket 
etmişlerdir. 

Levan vapuru İzmir liman idaresine 
teslim edilmiş, anbarları kapatılmış 
ve içine bir kaç bekçi bırakılmıştır. 

Mahkemelerde 

Para Yutan Polisin 

Tecziyesi istenildi 
Aldığı 3 lira rüşveti yuttuğu iddia 

edilen Galata polislerinden Fuadın 

muhakemesine dün asliye ikinci ce
za mahkemesinde devam edildi. Müd
deiumumi Necati iddiasını söyledi ve 
paraların yutulduğunu iddia ederek 
dedi ki: 
"- Bu şahitlerin ifadelerile sabit 

olmaktadır. Kendisine ceza kanunu
nun 209 uncu maddesine göre ceza 
verilmesini isterim,, dedi. Bundan 
sonra suçlunun avukatı çok uzun bir 
müdafaa yaptı ve hulasatan: 

- Bu para yutulmamıştır. Suçlu 
hadiseden iki sant sonrn da Cerrah
paşa hastahanesine götürülerek yine 
nezaret altında makine ile midesi yı
kanmış ve çıkan mevat arasında ka
ğıt paranın yutulduğunu gösteren 
hiçbir şey bulunamamıştır. Tıbbı ad
li müessesi de on santim boyunda ve 
3,5 santim enindeki üç kağıdın fen
nen yutulmasına imkan bulunmadı
ğını. söylemiştir. Müekkilim höbet 
yerinde simit yenmesinin memnu ol-

- ·-
1 

Sual • Cevap 
duğunu bildiği için elindeki son si-

ır mit parçasını ağzına atmış ve yut
muştur. Orada bulunan beş kişi Fua
dın gırtlağını sıkmışlar, birisi parma 
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Üsküdar 
Tramvayları 

Evkafın Hissesini 

Belediyeye T erketmesi 

için T eşebbüsl~r Yapıldı 
Üsküdar - Kndıköy tramvayları 

hakkında yapılan tetkiklere ait ra
por Dahiliye Vekaletine verilmiştir. 

Rapora göre, Üsküdar tramvayları 
ıdaresi bugünkü nakli~t tarifesile, 
amortisman için hiçbir şey ayırma
dan ve lş Bankasına olan 750 bin li
radan ibaret borcunun taksitlerini 
dahi ödemeden haşhaşa idare edile
bilmektedir. Halbuki arabaların bir 
kısmı tamire ihtiyaç hasıl edecek de. 
recede eskimiye yüz tuttukları ve 
bunların tamiri için dahi para ayır
mak mümkün olmadığı gibi Üsküdar 
ve Kadıköy halkı da bu tramvaylar
da tatbik edilmekte olan tari!enin 
yüksekliğinden şiknyct etmektedir. 
ler. Vekalet bu vaziyet karşısında Üs 
küdar tramvaylarının da İstanbul 
belediyesine devri ve ancak İstanbul 
tramvaylarile birlikte işletilmesi su
retile idamei faaliyet edebileceği ka
naatine varmıştır. Halbuki bu tram.. 
vaylara ait hisselerin bir kısmı Ev
kaf idaresinin elindedir. Tramvayla
rın seyrüseferden alıkonulması, ida. 
renin tasfiyesi mümkün olmadığı.na 

göre Evkafın şehir namına kendi his
sesini belediyeye devretmesi ve tram 
vaylann da belediye tarafından işle
tilmesi icap etmektedir. Vekalet bu 
husu'sta alakadnrlarla temas rtmiye 
başlamıştır. 

Kızıltoornlt+ft Aı·filba 

ile Tramvay Çarpıştı 
Vatman lsmnilin idaresindeki Ka... 

dıköy - Bostnncı tramvayı Kızıltop
rnktan geçerkcnmukabil istikametten 
gelen Vahanın idaresindeki 868 nu
maralı binek arabası ile çarpışmıştır. 
Vatman İsmail ile Vahan başların
dan ağır surette yaralanmışlardır. 

Bir çı~cuk pencereden düştü 
Galatada Külhan sokağında otu

ran Şirinin oğlu 6 yaşında Samoil, üç 
buçuk metre irtifaındaki pencereden 
sokağa düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Sonbahar Tarifeleri 
Şirketi Hayriye ve Denizyolları 

sonbahar tarifelerini hazırlamıya 

başlamışlardır. Şirketi Hayriyenin 
Bebek ile Küçüksu arasında işlettiği 
araba vapurları seferi lağvedilecek
tir. 

Denizyollarının da Adalar, Yalova 
ve Anadolu iskeleleri arasındaki son 
bahar tarifesi de bu ay sonunda tat
bik edilmiye başlanacaktır. 

Doğu Sigarası 
İnhisarlar (Doğu) isminde yeni bir 

sigara piyasaya çıkaracaktır. Bu si
gara bütün sigaraların en ucuzu ola
caktır. (Doğu) sigarası için bütün 
hazırlıklnr bittiğinden bir kaç güne 
kadar piyasaya çıkacaktır. 

T A K V 1 M ve H A VA 

3 EyUil 1939 
PAZAR 

9 uncu ny 
Arabi: 1358 
Recep: 19 

Gün: 30 

Gilneş: 5.08 - Oğle. 

İkindi: 15.52 - Akş:ım: 
Yatsı: 20.17 - lmstık: 

Hızır: 121 
Rumt 1355 
Ağustos: 21 

12.13 
18.40 
3.43 

- Hava Vaziyeti -
Müddeiumumilik kolbaşlan Ra

mazan, Hüseyin Çavuş ve Hikmetin 
suçlu sıfatile dinlenmesine karar ver

miş ve dün kendilerine celpname 

çıkarmıştır. 

Üniversite profesör ve asistanları- ı il Son siyasi vaziyetler dolayı. şimdilik kaldırmak zaruretinde ğını ağzına sokmuş ve bir şey bula-
nın kadrosu Maarif Vekaletinden gel ıı sile gazetemizi sekiz sayfaya kaldık. Ancak karilerimizin mamıştr. Tıbbı adli müessesesi bir 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malümata çöre, hava yurdun Trakya 
Ege bölgeleri ile Akdeniz kıyılan ve ce
nup doğusunda açık, or ta Anadolunun şl
mnl kısımlan !le Karadeniz kıyılarında 
mev1Jt yağışlı, diğer bbl;telerde bulutlu 
geçmiş, rlizgArlnr doğu bölgelerde cenubt 
diğer bölgelerde şimalt istikametten, Ege 
sahillerinde kuvvetlice, dlğer yerlerde or
ta kuvvette esmistir. 

Bir Memur Tevkif Edildi 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

di.ın geç vakit zimmetten suçlu Ra
sim isminde bir memur hakkında 

tevkif kararı almıştır. 

, adamın beş kişiye mukavemet edemi-
miş, ve alakadar fakültelere tebliğ e- ı indirmeğe mecbur olmamız, .. küll · · b ak 

1 11 
muş erını cevapsız ır ma- yeceğini söylemiştir. Şahadet dava· 

A · k d k d mündcricatımızdan bazılarında dilmiştir. sıstan a rosu ya ın a 1 mak için bizden posta pulu tarda en son müracaat edilen bir is-
tamamcn ve bazılarında da kıs-

tesbit edilecek ve münhaller belli o- göndermek suretiyle şual 50_ bat şeklidir. Onun için hukuk mah-
mcn fcdakurlık yapmamıza se· lacaktır. Münhal asistanlıklara inha kemelerinde elli liradan fazlasında 
bebiyet vermiştir. Ilu arada ranlara icap eden cevaplar ken- ' 

ve tayin hakkı son bir karara göre, şahadetin yeri yoktur. Fennin beda-
. k . • ''Sual, Ce\•np,, sütunumu71ı da dilcrinc tahriren bildirileccktil'. doğrudan doğruya ünıversite re tO- , 1 

i hati karşısında memurların şahadet-
rünc bırakılmıstır. ~!!!!!~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!i~" !erinin hiçbir kıymeti yoktur,, dedi. 

D ün İstanbuldıı hava az bulutlu geçmiş 
rüzgllr şimali şarklden saniyede 1 - 3 mC't· 
re hızla esmiştir. Snnt 14 te hava tazyiki 
1016,2 milibar idi. Silhunct en yiiksck 
27.1 ve en dilşilk 14.5 santigrat olarak kay· 
dedilmlstır. 



Yaan: Omer Rua DOGRUL 

A lmanJ'• blktmeti Lelılstana 
kup taamal harekata slrit

mlı ve muharebe ftllen 'baflamıt ol· 
dulu halde lnslltere ile Fransa he. 
nas Lllılataıaa ymua etmemekte. 
dirler. Yardımın teahhuriuıe nbep 
:tn,iltere ile Framamn AJmanyaya 
sönderdlkleri tiltimatoma cevap 
'beldemelerldlr. 

Almanyaya alnderilen filtimatom 
sullıil korumak 7olunda yapılan en 
IOD tefebbflltil. 

TAN 3 

Cif 
Yetiıinceye 
Kadar! 

- Kusura bakma! itler sıkı!IJlC~ 
ben de seni ıık ıık ziyaret ediyo. 
rwn. Ne oluyoruz? HQi ya! Maba
rebe olmıyacaktı? 

- Sen, beni Bitler mi sandın ku
zum? Muharebe olup olmamam e. 
nan elindeydi. Uldn bilmem pmil 
öyle mi? 

- E, it ne tarafa dolru pcllyor! 
- Alman askerleri Polouyap 

girdikten 90nra işin pdecek tarafı 
kalmadı ki; bal sibi muharebe ol ... ın.ntere De Frama bu filtimatom· 

da Alman7a tarafmün Lehistana 
bal dard yor· 

kup açılaa taarnmm der u. - Ya fngilizlerle Fransızlar, At. 
rulmemnı Alman ukerlerlnin Lehis- manyaya nota vermifler, deniyor. 
tan topraklannU. hemen çekilmesi· Şunu bana anlat bakayım? 
Dl istiyor, abi takdirde lnglltenı ile - Bir kere onun adına nota üai-
J'nnumn Leh'sten• yardıma batlı- :' mez. Cltimatoın derler. Ellseri ma-
7aeaklamu anlat17ordu. l'cai)'efin aon 4'1NCe nailılepaai ~ LonJrlllla ltallı B.,.,.,..ı H H111'İd7e ~ inlinıle 6ö7'e l>dl .... • barebeleftlen evvel kullanılan I* 

Bu •tarlan 79sdılnn•• ane kadar ve .uip ~an bir ,eyler öfrenmeie, lais olmaua onlflrlll oaq.derin4flll......,. ~ya ~lfl'lllltlo'ır. teYdir. tH tarihinde de Avaatmp 

~-~=Amerı·ka Demokrası·ıerle Beraber:::::-=1~~ muta teahlaaraa •beWni lab eder. harp '8hdidlal havi mektuplardar. 
k• ttalpaua 1tlr tefe'bMldnden - lngilider harp mi edecek? 
'babletmlt "n tep'b'btlltba teahhu· Vaffngton, 2 (A.A.) - Siyasi mab. Roolevelt, matbuat milmeaUJ,erL - Dinle! Bir kere fllllU 'bil ki; 
re sebebiyet vermlt olacatuu anlat. fellerde hasıl olan kanaate göre bi. A •k B ı • ne beyanatta bulunarak Avrupa va- lıaıtllder ve l'ramalar bu kadar •• 
mqbr. İtalyan tetebbflsflnfln hede- taraftık kanununun tadili pnılan m er l anın er ın ziyetinin kati bir istikamet alacalı, arhktan IODra, bu sefer ip, ...... 
fi muba~atm durdurulması ve AJ. geni§ mikyasta çoğalmıştır. Kanun önümüzdeki günler içinde Amerika- konferamınd• oldap l(lbl, pana .. 

manya, Lehistan, ln,ıltere, Fransa tldil edildiğl takdirde Amerika de- s 1 • • l rj Et t • nm hattı hareketlnl tasrih etmuine i,Plijile ballamak niyetinde dellJler. 
n lta17anm iftinldyle ltir konfe· mokrasilere serbestçe malzeme sev. e ırı stı >w l yardım edecek olan Amerikan efkarı dir. Hazırlıklara, shleri ve •atbla-
nmuı toplanarak lhtlliflı meseleleri ked bil ektir Roosev lt'in "Amerl. I& umumiyetinin aldı seUmine tamami- riyle yaptıklara anpjmanlar ba• 

halletmendir. • • ka; m:, ııarlcinde :utmal• me. fk" i inin dü .. -; ... r AA et mahaftllnde ve elkAn umumiye le itimat etmekte ol4utunu söyle- gösteriyor. Onun için, vercl1klerl iL 
lleDh ba tete••a.Gaa neücesa an. bir k ·ı · t tmeai ih e an umum yea ~-ua .. vec- m miftlr. timatomun sonunda bunların da Al-

laalm•mı........ ~ur,, omı eye ~yase e • hile bqlamıı olan harbin p.yelerini de hiddet ve infial tevlit etmlftir. Roosevelt'tn ni-tl tehdit eden buh lar 1 hin L--be -'-·'--' 
,... "- timall bulunduğu soylenmektedir 9AL--1- Am__.'-- Re•-• " - man • ey e ....- .... - .. 
l'akat 'bu al'bl teteb'btlsler yil:ıiln· . · tarif etmi§tir. Bundan fU netice çı- Bl1hına ~ uıu-w-m .-&AA - ran muvacehesinde herkesin bilhas- bence artık bir emrivllddlr. 

•en Lehlstaaa 79pılması lbnn gelen ~ıtaraflık kanununun tadil edile. kar: Amerika demokrasisi ile Avru· cümhuruna cevap verecell yerde Al sa guetelerin tepiki mesaide bulun. _ Cltlmatomda ne var? 
~ardumn peiktlrllmesl, şilphe yok ceğinl iddia etmek zamanının gelm~ pa dem~ileri arasında vahdet ve man maslahatgilzan vuıtuile Ame- malannı lltemekte ve bu tepik! me- - Ne olacak? "Eter hemen Leli 
ki, 80n dereee tehlibll bir hareketti!'. dili maltl..m olmakla beraber tldil iştirak vardır. Bu da, 10n haptenberi rib HarlciJe Nazııma cevap vermfı safnin efkarı umumiyenin terbiyesine arazlıinl lgal eden askerleri pr1 
Lehistan tek hquuı Alman tecavU. lehinde bır cereyan bafladıjı muhak hissec:Ulmiı olan bir zarurettir. olclutu ehemmi7etle kqdedtlmekte. bldlm olacatuu m71emektedlr. ~n" Leblstana brp olan te. 
dne karp mukavemet gösteriyor ve kak.tir ... He~ yerde demokrasilere Bitler, Rooleveltln ıulh lehlndeld dlr. Roalevelt, kongNyi tçtlmaa davet cavfiJJerl durtlarmman, bizim Lela
Alman ordulara ha mukavemeti im- karp g~en ~pati ergeç Ame. mesajına vermif olduğu cevapta, .AL Riyasetlcilmhur dalreslnden teblll etmeden ve bi.tarafhk kanununu ye- illere brp olan taahlıltlerbnb .... 
mü lpa herfeyl yapıyor. Ayni za. r1kanın sıyuetl üzerlnde mtlelair o. manya ile Polo~a arasında muall· edi1diline ıare, lhOleveltin ı-ar Diden &&ıdea ~evvel Av. matlk olarak tabaldmk edeeek ve ... 
manda :aulk ... ı. •• ını-.. _--.u,.ete lacaktır. Avrupaya tekru ..&n,ıjkan hane bir aureıte -.ıw~ hiç ıünü sut 21 de 16yllyecell outuk, rupa ~ tavuzuh etmesine flrlerbnls pmportlannı latiJeeek• 
geçmemesinden istifade ederek kuv· askerleri gönderilmemesi branDcla bil' ••ela ....ut olmaırhlU» bil- üç btl~ rad,o tnaqonu tarafmdan ehemml7etle işaret etmlftlr. Roose- lerdir,, deniyor. 
vetlerinl bir tek cep)ae berbMle tek. henilz sebat edilmekte ise de herkes dlrmlf ve butün mesullyetl Polon.. n~tlr. Bu nutukta fimdlki velt, Amerikanın hail hazırda fazla 
sif ediyor. Amerikanın bitaraf kalmakla bera- yaya tahmil etmiftir. endite ve gerginlilderi ortadan kal- bil' şey söylememesinin menfaati ik· - Buna mtıer ne eevap nnr? 

....._,,_ '"•e1ftm1tk istediği bir ber demokrasilere büyük yardımlar Hitlerin cevabı müşarünileyh na- dıracak şekilde Amerika hükumeti- tızasından olduğu mütaleasında bu. - Şi~diye ~adar h~nilz c~ 
191' v~Pft cephe ~e c\öviif- .ı .. ı, ... ı ....... uııt:cıı::~ı ~ıoKı.aımıaa mutte. mına Alman maslahatgüzan Rana nin vaziyetini gösterecektir. lunmaktadir. Amerikanın herhangi ne oldu~uı bellı deiildi ama, ~ 
adıUr 'ltçlft cepe lserlnde dövüt- fildir. Roosevelt hük1lmet1 bayardı. ThoQ)fffl tarafından Hull'' tevdi e. Reisicümhurun evvelki gece hiç bir ihtiWa ı~nip ıriirfilQenml- 1!8'veki •n • Avam KamanısuMla .. 
•emek için elinden aelen her teYl ~ temin i~in konçenin nuıvafaka. dilmTfllr: uyumadığı ancak vaziyetteki yeni in- yecelf suretinde gazeteciler tarafın. söyledW al'bl, muvafık ce~rı ••~ 
yapmaktadır. Çhldl çift eephe üze. tini almağa karar vermiştir. "HükCimetlmin vermif olduğu e- kipflara intizar etmeksizin dairesi- dan sorulan bir suale cevap veren, celi pek mem!al delil. YaJnu, Od 
rinde dövUpıek, Almanyamn harbi Polon!.amn lsti18sına tekaddüm mirlere tevfikan, sizin vasıtanızla ne çekllmif, yalnız ansızın bir hAdfse Roosevelt, demiştir ki: ::.J:: Onlar tahakkuk edene, Al-
anahallileştirmek ve Lehistan ile da- eden müzakereleri izah ve teşrih e- Amerika Relsicümhuruna fUDU be- zuhuru halinde kendisini çağırmala- "Yalnız böyle olmasını temenni et- attaklan a4um ıeri ala'blllı-
vuuu hallederek bedeOerini tahak· den Chamberlaln, İngilterenin müte- yan ederim kl; kenc:Uslnin 2CS ve 28 nnı hariciye erkinına emretmiı ol. mekle kalmıyorum. Buna muvaffak ler. 
kak ettirip l§in • ıcmden kolaylıkla madiyen izhar etmekte olduğu ıulh alustos tar1hli mesajlan Führer ta- dutu beyan edllmekteclir. olacağıma da kalHm. Hükumet bu Birinclsf: Sla7or Muuolini, t.,Qlı 
~·km•ana mini olar. ve müaalemet arzusunu tarihin u- rafından 1iyJklle takdir edihnlftlr. Kabine diln lJd saat dren ~ içti- aahada elinden gelmı17apacaıtır." Ni- ve l'raDlalar harbe alrseler dahi t. 

Harp DYhallllettfil takdinle AJ. la lnk8r edemlyecelbü ispat etmlt- Filhrer, Almanya ile her çareye b8f:- ma akdetmiftlr. Diler taraftan içti- hayet Rooeevelt, AlmanyadaJd Ame- tal)'aDID harp etmiyeceilnl 11SaJrca 
11UU17a ı.tediiini )'apar 'Ye ıulh cep- tir. Chamberlain, İngiliz milletinin vurmaktan bill Jrılmaaıııtır. mada Avrupanuı vaziyeti mevzuu· rlka sefirinin dün iatifa etmlf ve bu Almanya7q anlatırsa; 
heal teWlsl a•J'ri mtlmldbı 'bir vul- Alınan milletine dilfman olmadıluu, Führer, IOD dakikada İnlfitere bahis olmUflur. istifanın kabul edilmif oldujuııu biL İkincisi: tn,illz ve Franmalana .. 
7et karpsuula bbr. yalnız nazi rejimi iktidar mevkiinde hilk1lmetinin tavusut teklifini de ka Sivil ahalinin bombardımanı hak· dirmftir. Müstafi Sefire Hariciye ne- itlerden delayı harbe sirml>"•ılll.t 

lnantere De Pnma ltunu anlaclık- kaldıkça sulhün teeuüs etmesinln ta.. bul etmlıtir. Maamaflh, Polonya hü. kınclald Roosevelt'in notasına İtalya zaretlnde bafka bir vazife verilecek· baklanda Biderl ilma •tmlt olu Al
lan ve ka1Wlleeek vakit bulunma- savwr ec:lllemiyecelfni söylerken, k<imetinin ittihaz etınlt oldutu hattı sefiri şifahl bir cevap vererek, ttaı. tir. Roosevelt, Villonun yerine hali man Hariciye Num BiblMtatrop P. 
dıla için, Alman79dan askeri hareki- Rooeevelt başta olmak üzere, bütiln hareket dolayıalyle bUtiln bu gayret ya hük1imetl ihtiW haricinde kalmış hazırda başka birisinin tayini husu.. kiline! 
tı tatil ve Lehistan topraklarından Amerikalılann ayni fikirde olclutu- ler semeresiz Jralmıftır.,. olduğu için Roosevelt'in talebi İtal- sunun derplf edilmekte olup olmadı- - O saman saald ne olur~ 
feldlmek için verdlkleıi filtimatomu nu söylemek iltemiftir. Hitlerin Roosevelt'in mesajına yayı ııatadar etmediğhıi bildirmiş- lı hakkında bir §ey sövlivemevece- - İleride )'eni tecavls lmklnl1111 
ltlr mtlddete Wlamak lfinmunu Chamberlain, tamamile Amerikan vermi§ olduiu cevabın §ekli hükU. tir. lfnl beyan etmiftlr. aramak ilsen Almanya, muv_... 
lalae4lenık n 'bu nokta tberbıde mfi· tea iti •••tir. 
pvere ediyorlar. 'Oltimatom ı ltlr - Ötekiler baralmlar mı? 
mllddete 'ballamnadılr takdirde Le. - Hah! itte fim.U can abıel9k 
lıbtan yardnmn b)mıı ve Almanya- noktaya temu ettin. Göri)'9ns ki; 
,.. hedeflerini taJıakbk ettirmek sen de mlplıede kabi1i7eti artta. 
için mWet ver11mit olur. • Bu yazdan 1•..ııtums dakika7a bdar mtler, fnsilte • Alman7 .. a komtlnladerin tle el albndan faaliyete PÇ· - Tepkidir etlerim. OWüp ... 

Aneak 'bu noktama ıilratle karar- renin tıltbnatom mahiyetindeki m .. jüUa cevap ver. tilial silteren haberler plmektedir. hm erer. Vaktiyle babam .... M• 
lattınlmam De ınalb cephesi azmini memqtir. 1n~iltere ve Frama h •baha a•ar Bitler. <'..ibeJı'le &ibheatrop anınndakl lbtOaflarclan 'birisi rat Be7in tarih kltaplanm okattaı'-
•• JıakOd vuiTtttini alstermif olar. den nvap ltekllyeeeldudlr. Ba cev .. ıelmediii veya de, m .. hur Alman konıfinilti Telman'm tabliyesi )'il· du. Bil17or mmaa, tarih ....... sll&. 

itin le,.telealle)'9 tahnnmllll kal. red mahiyetial lıais oldala takdlrtle, ln1Dtere ve sinden fllunqta. Göbels, Telman'm tahliye olunması- nlnl açar. 
nıanıqtar. Taarns •aneaba durma- Fransa derhal ltaly•J'a ltlr tlltlmatom vererek, vaat- na ale)iatanlı. Zira tahliye olundala takdirde, TeL - Öyledir. 
b, yoka ınalb eephesl faaliyete seç· yetini turih etmesini, mlbveN balh olap 4'bnatlıtını man'nı faallyete s~ ve hareket yap11catına _ Kw! .Aalat Nıkalım, Gcekl-
melWlr. Abl takdlNe ...U. cephesi a~ça blldirmninl lstiyecekleldir. Ve ttal)-anan vasi- üaidl. Telman'm tahliyeabuleıa ......, hakikaten, Al- ler lmalmlu ma? 
urktufau alnr. · )"eti anlapidıktan sonra haQ 1-ekeüae •eçeceklerdir. maD)'atla bır komtiniat hareketi beJlnnlttlr. Fakat _ Vul,..t ... 111: ı.,ot.e .. 

Buna 1ne7U. nrllmlJ'ecellne * Telnıan'ı tiddetle takip .._ Geetapo memudan, nr- Fraw ....._.lyetll ..,.te .._... 
btlyetle la11mnak lsterls. • '1lmesnycala ltallı .,...nJdi laofllutialalı Pin- dikleri raporlanla, o•- 1111 ...._,. .. tem.ta klun- lanm111tal-1170l'lar. Bu Ud .,....._ 

4en süne artnwJıta4ır. Gepın siin Berline 7"P'· m8dıiJm, ve lüç bir hareket yapmadJiuq Wldlmıelde- ketin vasiyeti, ae Ha ... maltarffe. M• Şef lllöninin 
ı ....... c.v .. 
İzmir, 2 (A.A.) - Zafer Bayramı 

münuebetile Belediye Reial Dr. Uz 
tarafından çekilen tebrik ve tAzim 
telgrafına Relalcflmhur aplıdald 
eevapla mukabelede bulunmuflardır: 

Dr. Bebpt Uz 
Belediye llelsl • İzmir 

Zafer Ba)'QllWll beıa de 1iH mu
.. bbetle kutlulanm. 

ismet inana 

,MarefC1111191ekkiri 

ı b dir. YapJan illa tahkikata nlmen, tahriJcitan kimler 
an ir "'77'JN laiicıanrı teoriibai •nauwla bii· tal'llhnan yapddJla henls anlaplamamı'*••. al, ae de Mlallı ...., ........ mralann. 

liin L1m6alar -~-.ı::..::ı~-, - .-ğ L--L..._ ".... daki slbi zaT'f ftlll, b- mubWI, 
......... _,._,.: .... y-· -·--.... Fakat ala.dar mabafilde alttikçe kuvvetlenen bir 

6ofl!lmaftıı. Bir hpılı wt mren 6a tecriiW• zanna göre. 1>11 tahrikit, lddiuuıda Ukh c•kmak •tı. Hltler kuı6bae, hatta Maearktam 
aonrcı lam6alOI' 7"Jlllıfı .... an WHht aoW 4,,. yea Glbels tarafmdan )'aptmlmaktadır. bile J'aklaftıramamıttır. Oıtelik dtla· 

ya efkAn umamiyeal Alman diktll· 
oarlannın Bitler ff lwırp ole71ainı/e alWerle ,_. Jf. tartbıln aleyhme d8mn8ftür. B• 
panflıfı wiriilınlqtlir. katlar muanam maaraflarla Wame 

" l"'17Gf/a ""· •anolininin 1Nır6e iftiralı efmi~ edilen ukerl tedbirlerin U1ID ma.ı-
• Berllnden plenlerln nNllderl mal<unata söre, -&er. cefini r.....,. .ö7'emir 6alıınnumna rathn.nl. w. det daha bu tekilde elde tutulmUle 

lbule ve dvaruula halkuı .. ı.ı1eti bUQ ailma1işle. Aut entlipli olfiafa --'--'·-r. na kimse dayanamu. Buna mulaa-
re aebep olmaktam. Bu c....a.n omak, ltlr kq cila -....,.....,._ bil. Avrapamn 'bir tevi7e Ahua 
evvel NeakMJn elvannda lrHanlar 'b& ntlmaJ'lt 1ap- Romamn ai)wt maltlllilintle DICl1Clll ,..._,. •• tehtllcll altında kalmasana da, hlf 
llllflar ve "BIH ~amam iade •ı.n., ~ •la'· re, 11...ıini, tawleıltlı 6ir ""'"""" proj..W, kbqle na olamu. Onan lçln, _.. 
nııslardır. Nul liderlerine ... sert U.. kallamnq. .an 4alıiWa lırıll.,.,,.J, ilRre ~ır. I...._ etmft bir pehlivan ,ıw, ba lld 
lanbr. Hermanplata elvana .. ü, lffller ntlma71f 7ap. Ofrenildifi,.. •öre, ,,__,.,., Hillerin fJ.I.. devlet bu aefer, yenltlnelye _._ 
m11lum. NllmllJite lttlrak •n1er blt'balak oldalu 4_.79 ,,.,rıll c.oaptan '• .........,. ......,_ atlrepnek, 1aal iti artık bd s..u. 

Anbra, 2 (A.A.) - Genel Kur- için poU, ............. ünt Mllea ~ mllfreze Wtlrmek 111,eelndetllrler. Bunu Wıı 
ınay Bapam Marepl Fevzi Çak. ıelincqe kadar da halk dalabmltu'· fır. Zina •--um, Hill.V., fialwı millt1;ylm 6ir tanıt-. Mr ~ lln evvel n.,... 
nıak, lrilyük zaferin on yedinci yıl. lf. '*"'il Hrecefinj ....,..,.,, .. 11.....-U. ai,_ı ma- l'nasaya Mr aatü l&Tlemlt 
dönümµ, 01a11 30 ağutos zafer bay- e °Alman)'Olia Galapo aon ~" lmlİ7e1İni lıalBe pe, •aaolinlnin .aleılifi nıUtoı arılla l'nmn Bapeklllnln lklerlndea. ._ 
ramı münuebetlyle her taraftan al· arltlrmlfhr. H.,..;in yiislerce 1ıifi ıev/rll eılilmeJı. projai, ~ 6alana iimideri 4irilte6ileciılı ter taraftan da, W.11 iki stla enel, 
~ tebriklere tefekktlrlerinln lbli· tetlir. Teolıil etlilenlerin üı.6etleri mc1arıl4ür. malıi~. ı..um ~ Mlltn a. ...... 
ima Anadolu Ajanamı tavalt bu.. ------------------------------------------------ 'berlala'ba ...................... ~. flMfea l&Yfan cevh1Dld 
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Tarihte Polonya 
Yüzme Birinciliklerine 
Dün Beşiktaş Yüzme 
Havuzunda Başlandı 

Leh bir ulus adıdır, İskitlerin 
bir zamanlar cevelan sahası olmuş 
sonra Cermenler yurdu haline gel
miş olan mıntakalar arasında Le
histan ancak yedinci asırda tanın
mıştır. O bölgeye bu adı verdireı 
Lehler, işgal eyledikleri toprakla
rın ova olmasından dolayı ovalı 

manasına gelen Polone ismini de 
aldıklarından Lehistana Pologne 
dahi denilmek adet olmuştur. 

Lehliler, altıncı asrın ilk yılın. 
danberi hükumet teşkil etmiş ve 
kral sülaleleri yetiştirmiş oldukla
rını iddia ederler. Fakat üç yüz el
li yıla yakın bir zaman için ancak 
sekiz hükümdar ismi ileri sürüldü
ğü ve esasen altıncı, yedinci, seki
zinci asırlarla dokuzuncu asır yarı
sının fetret içinde geçtiğini inkar 
eden miiverrih bulunmadığı cihet
le Lehistan tarihini Piyast s~liı.le
sinin yüz göstermesile birlikte te
essüs etmiş olarak kabul eylemek 
lazım gelir. 

Piyast sulalesi 842 de Polonya 
tahtına ilk dukayı vermiş ve 992 
de dukalara kral unvanı verilmiş.. 
tir. Hıristiyanlık ta Piyast sülalesi 
devrinde ve 966 yılında Lehistana 
girdi ve bu münasebetle meçhul hü 
kumet ve millet, Almanya ile, Ro
ma ile münasebete girişerek A vru
pa devletlerinden biri olmak mev

kiine yükseldi. 

L ehistan tarihi bir çok med
ler ve cezirler kaydeder. 

Bu arada Cengiz ordularının bu 
memleketi işgal etmeleri - Leh
lilik bakımından - büyük bir fe
laket, Polonya ile Macaristarun 
1270 de birleşmeleri yine o ba
kımdan bir saadetti. Fakat Lehis. 
tanın altın devri Jagellon süliı.lesi- • 
nin kurulmasile başlar. Jagellon, 
Lituanya dukası idi. Anjo sülale
sine mensup olup Lehistan tacını 
taşıyan bir kadınla evlenmek su
retile iki memleketi birleştirmiş ve 
Lehistanda kendi ismine mensup 
bir kral sülalesi vücude getirmişti. 
Bu sülale 1286 dan 1548 e kadar 
devam etti ve son kralın çocuk 
bırakmıyarak vefatı üzerine Polon
yada intihap ile kral tayin etmek 
usulü yer aldı. 

İşte Lehistanı mahveden bu u
suldür. Çünkü intihabından sonra 
daima asilzadelerin biribirlerini çe
kememelerini, kanlı bıçak halinde 
yaşamalarını gözönünde bulundur
mıya mecbur olan kralların nü
fuzu pek azdı. Kral, diyet meclisi
nin muvafakati olmadan harp ve 
sulh yapamazdı. Kanunları tadil, 
yeni bir vergi tarhedemezdi. Hal
buki o mecliste azadan her biri en 

,mühim bir kanun layihasını tev
kil etmek hakkına malikti. Müza
kere olunmuş ve büyük bir ekse
riyetle kabul edilmek üzere bulu;ı
muş olan bu kanunun ortadan kalk 
ması için azadan birinin ayağa ka:
karak: "Kabul edilemez,, demesı, 
yani "ben istemiyorum,, mefhu-

mıyacağız. Ancak bu suretledir ki, 
bu yolda kurban gideceklerin !eda
karlıklanna kıymet ,·erdirıniş olabi
liriz,, demesinden anlıyabiliriz. 

_ Hay Allah! Şimdi ne olacak? 
Demek Fransa ve İngiltere de, mu
harebeye giriyor desene? 

- Ben demiyorum. Onlar diyorlar 

- Ya İtalya? 

- Sus! Ona şimdilik dokunma. 
Son defa Alman Hariciye Nazıri~1le 
(Salzburg) da görüşmüş olan İtalya 
Hariciye Nazırı ve Sinyor l\lussoli
ninin damadı Kont (Ciano) İtalyan
ların Danzig \'e koridor meseleleri 
için harbe girmiyeceklerini söyle
mişti. Almanlar l .. ehJilerle harhe tu
tuştular, onlar sözlerinde durdu. 
Hatta Alman diktatöriinün Sinyor 
Mussoliniye çektiği bir telgra(ta: 

"Davamız lehine yaptıi!ınız ı:iyasi 

teşebbüslerden dolayt size teıjckkür 
ederim. Bugünkü davayı ltalyımın 
muavenetine hacet kalmadan kendi 
vesaitimizle halledebileceğimizi dü
şiinüyorum,, demesini çok manalı 
bulu;\·orlar. Şimdilik o tarafa dokun
ma! Çünkü Avrupa harbinin en mu
ammalı tarafı, o taraftır. 

.-----Yazan: 

M. Turhan TAN 

Leh/ilerin milli kahramanı Mareşal Pilsudski 

munu taşıyan manasız bir söz söy
lemesi kafi idi. Ona, "niçin?,, ve
ya "neden,, denemezdi, o da sebj:!p 
göstermiye lüzum görmiyerek tek 
bir sözü ile - memlekete belki 
kuvvet, belki servet getirecek -
herhangi bir kanunu kağıt · sepeti
ne attırabilirdi. 

ihtiraslar, rekabetler, kinler, milli 
ahlakı da sarsmıştı. Kral intiha
bında düşman parası, düşman pro. 
pagandası tabiatile büyük tesirler 
yapıyordu. Menfaatleri tehlihcye 
düşen, yahut izzeti nefisleri 1arı
lan asilzadeler yabancı devletlere 
müracaatla onlardan vatanlarının 
cezalandırılmalarını, uslandırılma
larım rica ediyorlardı. 

haritı;ıdan silindi ve eski vaziyet ia
de olundu. 

L ehliler 1830, 1848 ve 1863 yıl
larında ayaklandılar, bil-

hassa Rusyaya karşı hürriyet mü
cadelesi açtılar, on binlerce kur
ban verdiler. Fakat P.mellerine e
remediler. 1914 de başlıyan Umu
mi Harbe kadar esir vaziyette kal
dılar. Ancak bu harp münasebeti
ledir ki, İtilaf devletlerinden yar
dım göreceklerini umarak yine 
istiklal ümidine kapılmışlar ve teş. 
kilat yapmıya koyulmuşlardı. Al
manya ile Avusturya da bu mille
tin şu kudsi heyecanından - siya
set bu! - istifade etmek istiyerek 
Marş. Pilsudskinin kumandası altın 
da bir ordu teşkil ederek Lehlile
ri Rusya aleyhinde kullanmak is. 
temislerdi. Lakin Çarlık Rusyanın 
boyu'nduruğundan olduğu kadar 
Almanların, Avusturyalıların da 
yularından kurtulmak istiyen Leh 
liler bu siyaset dalaveresine kapıl
mıyarak kendi planlarına göre ha
rekete kalkıştıklarından Pilsudski 
yakalandı, Magdeburg hapishanesi
ne atıldı. 

C, ununla beraber mukadderat 
D yürüyordu ve Lehliler is

tiklal güneşine kavuşmak üzere bu
lunuyordu. Nitekim Almanların 

mağlCıp olmasile beraber İtilaf dev
letleri 146 yıldanberi mihnetin, e
ziyetin, musibetin her çeşidini çek
miş ve tatmış olan bu mağdur miJ.
leti meramına erdirdi, büyük bir 
Lehistan kurulmasını temin etti. 
Şimdi Almanyanın - Danzig ve 

Koridor bahanelerile - yıkmak is
tediği Lehistan işte budur, vaktile 
paylaşılmış bir millet ve memleket
tir. Almanya dn, ölümden sonra 
yino h;:ıy;:ıbı k;:ıvıısmııs nl;:ı"' hı• ..,,,;1 

letten bir liman ve bir koridor de
ğil, bir buçuk asır evvel gasbettiği 
Leh topraklarını istiyor. 

Temenni edelim ki, eski çamlar 

bardak olmuş ve zorbalık devri ta
mamile kapanmış bulunsun! 

Bir 
Etti 

Müsabakaları Eşi Görülmemiş 

Seyirci Kalabalığı Takip 

Dünkü yarışlara iştirak eden yüzücüler hep biraradc 

Bugüne kadar eşi görülmemiş bir 1 Muzaffer 6.66, ikinci Ankaradan Ömer ol• 

seyirci toplıyan Türkiye yüzme bL du. 
rincilikleri dün Beşiktaş yüzme ha- Mtisabaka1ara bugün devam edilecek ve 

nihayetlendirilecektir. 
vuzunda başlamıştır. Bu alakaya I . d A k I I 

· 1 f ·· b k 1 . . zmı r e n ara ı ar mukabil maa ese musa a a ar, ıntı- I 
zamsız, beynelmilel nizamnameye, zmirlileri Mağlup Etti 

İzmir, 2 (TAN) - Fuar kupası 
teamüle, talimatnameye aykırı ola. 

rak cereyan etmiştir. Federasyon bir 

hakem listesi ile hakemleri kendisi 

maçlarına bugün başlandı. Ankara, 

İzmiri 5 - 2 mağlup etti. Yarın 
Ankara - İstanbul takımları karsı-

intihap etmiş, fakat bunlardan çoğu 
!aşacaklardır. 

gelmemişler, ancak üç hakem bulun-

muştur ve bu yüzden kronometreleri 

bile bölge murahhaslarının tutması 

icap etmiştir. Üstelik çocuklat' bir 

günde dört beş yarışa sokularak a

cınacak hale getirilmişlerdir. 

Dünkü müsabakalarda günün en 

mada Kocaeliden Yusuf, Türk bay

rakta da İstanbul Türkiye rekoru el

de etmişlerdir. 

Yeni sinema yılı 
Türk filmlerinin zafer yılıdır. 

iPEK SINEMASI 
Pek yakında yeni sinema mevsimine 

başlıyor. 
İpek sİJıpm<>c• ..... _,,_ ...... uı oz diline 

gosterdiği büyült rağbetten cesaret 
alarak bu sene programında kendi 
san'atkarlarımızın cevirdiği hakiki 
türkçe filmlere büyük bir yer ayır
mıştır. B izzat diyet mec1isinin içiti

maa davetine karşı da bu 
hak kullanılabiliyor ve bu takdir
de meclis - kendiliğinden - da
ğılıyordu. Sözde taçlı bir cümhu
riyet olan Lehistan işte bu kaylt. 
sız, şartsız muhalefet hakkı yüzün
den felce uğramış bir halde idi. 
Daima fetret içinde yaşıyordu. 

Seçilen krallar arasında bizzat 

Lehistanın zararına rol oynamış 

kimseler bile vardı. Mesela 1683 
de Türklerin Viyanayı almalarına 
engel olan meşhur Jan Sobyeski, 
kral seçilmeden önce Fransa hü
kümdarı On Dördüncü Lui'nin em
ri altında çalışmış ve İsveçlilerle 
birlikte Lehistan ordusuna karşı 

silah kullanmıştı. 

,--
TEŞEKKÜR 

100 metre serbestte lstanbuldan 

Safan, 200 metre kurbağlamada Ko. 

caeliden Yusuf 3.1.7 ile Türkiye re

koru yaparak, 400 serbestte İstanbul 

dan Mahmut,Türk bayrakta da 5.43.5 
ile Türkiye reporu elde ederek İstan

bulun Saffan, İsmail, Mahınuttan 

mürekkep takımı birinci olmuşl::
dır. Umumi tasnifte İstanbul 60, Ko

caeli 37, Ankara 25, Balıkesir 16, 

Trabzon 11, İzmir 8, İçel 2, Ordu 1 
puvan almışlardır. 

Kıymetli artistlerimizden Hazım, 
Vasfi, Feriha Tevfik, Ha1ide. Mah
mudun çevirdiği• TOSUNPAŞA, 
Ertuğrul Muhsin'in bas rolü temsil 
ettiği ŞEHVET KURBANI; MÜNİR 
NURE_DDİN. HAZIM, FERİHA 
T?VFIK, HALİDE ve MU AMME
RIN çevirdikleri (ALLAHIN CEN
NETİ) ve gene kıymetli Sehir Ti-

Sayılan bir milyonu aşan asil
zadelerin hiç bir insani hakka sa. 
hip olmıyan 13 milyonluk halk küt
lesi üzerinde diledikleri gibi hakim 
yaşamak istemelerinden ileri gelen 

Okuyucularımıza 
Milletlerarası vaziyette husule ge. 

len karışıklık yüzünden gazetelerin 
hayat maddesi olan kağıdı tedarikte 
imkansızlık derecesinde bir güçlük 
başgöstermiştir: Kağıt yüklü vapur
lardan bir kısmı hamulesini boşalt

maksızın limanımızdan geçip gitmiş, 

bir kısmı boğaza girmeden geri dön
müş, bir kısmının da muayyen geliş 
vakti geçmesine rağmen henüz ne 
yapacağından haber alınamamıştır. 

Mutaden bizlerle iş yapan fabrika
lar sipariş kabul etmekten çekin
mekte, sipariş kabul edenlerin de 
sözlerini yerine getirme kabiliyetle. 
ri tam bir itimat vermemektedir. 

Bu hale karşı gazete idareleri ken
di stoklarını, tasarrufla kullanmıya 
karar vermek ve böyle buhranlı za
manlarda birinin düşebileceği güç
lüğü umumi bir meslek tesanüdü ile 
önlemek mecburiyetinde kaldıklarını 
görüyorlar ve bugünden itibaren 
sayfalarını, tenzil ve tahdit ederek 
son günlerde büti.ııı Avrupa mat. 
buaatının da almıya mecbur olduğu 
kararı takip ve tatbika geçiyorlar. 

Bugün'acn itibaren sayın okuyu

cularımız .gazetelerinin sayfalarını 

bir mikdar eksik bulacak, fakat ter
tip yollarında ihtiyar edeceğimiz fe
dakarlıklarla eski mündericatımız. 

dan ehemmiyetli bir şey kaybetmi
yecektir. 

Dileriz ki bu buhran günleri kısa 
sürsün. __......_.............. ___ _ 

1 şte bu vaziyet ilkin Rusya 
çariçesi Büyük Katednin 

dikkatini uyandırdı ve o, mükem
mel bir pliı.nla Lehistanın paylaşıl
masını Prusyaya, Avusturyaya tek
lif etti. Bu taksim kısmi idi. Yine 
bir Lehistan krallığı bırakılıyordu 
(1772). Fakat halkın bu felaketten 
heyecanlanarak salaha doğru yü. 
rümek emareleri belirdiği, milli 
tarihçilerin ve milli şairlerin hare
kete geçtiği, mevcut ana yasanın 
lağvedilerek krallığın babadan ev
lada geçmesi usuliinün kabul olun. 
duğu. İngiliz parlamentosuna ben
zer bir parlamento kurulduğu gö
rülünce üç haris komşu arasında 
yeni bir anlaşma yapıldı ve 1775 
de Lehistan ikinci bir taksim ame
liyesine uğradı. 

Milli ruh bu taze darbeden şa

ha kalktı, halk · kahramanı Kos

cinsko'nun açtığı ihtilal bayrağı al

tına on binlerce vatan sever top

landı ve müstevlilere karşı ger

çe,Jcten mertçe hücumlar başladL 

Fakat bir avuç kahramanın, Rus
yayı, Prusyayı ve Avusturyayı ay

ni zamanda mağlup . etmesine im

kan yoktu. Onun için Koscinsko, 

mağlup oldu ve Lehistan bu sefer 

tamamile ortadan kaldırıldı (1795) 

B\iyük Napolyon Le-

histanı i h y a i ç i n değil, 

Rusya ile Prusyayı ve Avustur

yayı küçültmek, ayni zamanda. bu 
üç hükumet arasında kendine dost 

bir merkez hazırlamak için Varşo

va dukalığı adı ile müstakil bir 
Leh devleti tesis etmişti. Kendisi
nin sukutile beraber bu d~vlet te 

Ölümü ile bizleri kederler içerisin

de bırakmış olan aile Reisimiz: 

BERNARD ZİEGLER'in 

Cenaze merasimine bizzat iştirak 

ve beyanı taziyet lutfunda bulunmuş 

olan bilcümle dost ve akrabaya ayrı 

ayrı teşekküre teessürümüz mani ol

duğundan teşekkürlerimizin sayın 

gazetenizle iblağını rica ederiz. 

Ailesi efradı 

, ' Her hafta bir şaheser hazırlıyan 

LALE 
Bugüne kadar yapılan TÜRKÇE 

filmlerin en güzeli olan 

KEŞİF ' ALAYI 
Türkçe şaheseri gösteriyor. 

1 } 
2 ) 

İlaveten: 

Trakya Manevraları 
Met ro Jurnal 
Bugün saat 11 ve 1 de 

halk matineleri , ______ , 
1939 • 1940 m evsimine hazırlık 

5 O M E R Sineması 

Müsabakalara bugün devam edile-

cektir. 

Atletizm Birinciliği 
Türkiye atletizm birinciliklerine 

dün Fenerbahçe stadında başlandı. 
Yarışlar intizam içinde geçti. Dün-

kü yarışlarda aşağıdaki teknik dere
celer alındı. 

100 METRE: İki seri olfırak yapılan mü

sabakanın finalinde birinci İstanbuldan 
Melih 10.9/10, ikinci yine İstanbuldan Atl
neas oldu. 

110 MANIALI: Birinci İstanbuldan 
Vasfi 16.5/10, ikinci İstanbuldan Yavru 
geldiler. 

4X400 BAYRAK: Bu müsabaka yalnız 
İstanbul takımları arasında oldu. İstanbu

j ıun beyaz takımı (Zare, Füruzan, Recep, 
Melih) birincili~i kazandı. 

eoo METRE: Üç mtisabık girdi. İstanbul
dan Recep birinci 2.2.1/10, Ankaradan Nu
ri ikinci oldu. 

ctRIT: İstanbuldan Melih 52 metre ile 
birinci, yine htanbuldan Ali ikinci oldu. 

YUNAN DiSKi: Birinci İstanbuldan A
rat 36.84, ikinci İstanbuldan Hayri. 

UZUN ATLAMA: Birinci İstanbuldan 

yatrosu san'atkarlarının hazırlamak
ta oldukları (KAHVECİ GÜZELİ) 
İpek sinemasının bu sene gösterece
ği filmlerin başında gelmektedir. 

Bu filmlerden başka İpek sine
ması bu mevsim göstereceği filmle
rin hemen hemen dörtte üçünü türk
çeye çevirmcğe karar vermiş bulun-
maktadır. Bu filmlerin ismi şimdi· 
den ilan edilmektedir: 
"LEYLA ile MECNUN". "TARZAN 

m OÔLU", "LOREL HARDY KO
DESDE", "ÜÇ AHBAP ÇA VUSLAR 
SİRKTE", "DEMİR KAPI", "ÇÖL 
KIZI", "BAÔDAT HIRSIZI", "GÖ-

NÜLLÜ KAHRAMAN". "MARİ AN
TUV ANET", "LOREL HARDY FİL 
DOKTORU", bu senenin yeni keşfi 
3 Palavracılar. 3 silahsorlar. üç pa
lavracılar at yarıslarında, lekeli ka
dın bu mevsim göreceğimiz en güzel 
türkçe sözlü filmlerdendir. 

Bunlardan maada Amerikan, Met
ro Goldvin Mayer, Foks, Unaytet ve 
Paramunt şirketlerinin en son film
leri arasından seçilen HÜCUM, SER
SERİ KRAL. SEVİMLİ HAYDUT, 
PROFESÖR SAKTN. KANATLI İN
SANLAR. DENİZALTI AVCI GE
MİSİ filmleri de tabii renkli ve fran
sızca olarak göreceğimiz büyük şa
heser lerdendir. 

~----............................... , 
Bugün İPEK Sinemasında 

Şanh Ordumuzun Tra kya Manevraları 
Dikkat: Hakiki sesli ve Türkçe sözlü 1000 metrelik 

Ayrıca programda : İki aydanberi terti~~tı v.e tez-

BüyülC Vals ve Nevyorku Titreten 'Acıam , yinatı tamamile degıştirıler~k 
makineleri dünyanın en son sı~- ..._ 
tem Mirrofonik tesisatile teçhız 1.,. 

edilen Bugu""n SAKARYA Sinemasında _ .. s O M E R Sineması - -,. 

1 
en mutena filmlerle yeni mev· ı DOROTHY LAMOUR'un 1 İlaveten şayanı hayret 1 
sim küşadına haztrlanmıştır. en güzel filmi Gangsterin Karısı 

Bekleyiniz. 1 Ormanlar Perisi Hareketli ve kuvvetli bir film. 
... ,._ _________ 111'1'1'9 ve TRAKYA MANEVRALARI ., 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pe~lndl.r. 
Adres değiştirmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAve~ lAzımdır. 

SABIR TASI BiLE 
DAYA NMAZDI! 

raa:ıa:•!•i14!4!3;il 
Tek Başına 
Kalan 
Almanya 

Yazan: M. Zekeriya SERT EL 

S enelerdenberi etrafa savurdu
ğu küfürlerle, zaman zaman 

§U veya bu millete yaptığı tehditler· 
le, ve bilhassa cihana lıakim olmak 
hırsını meydana vurmakla bütün 
dünyanın husumetini kazanan Al
manya bugiin tek başmadll'. 

Bütün diplomatik faaliyetlerine, 
l>ütün tazyiklerine, bütün propagan· 
dalarına rağmen ne büyük devletler· 
den birini, ne Balkan devletlerini, ne 
de Tuna devletlerini kendi lehine 
kazanabilmiştir. Her an istila tehli
kesine maruz olmalarına rağmen Ma
caristan ve Yugoslavya bile Alman
ya ile beraber yürümemiştir. 

Hatta dostu, müttefiki, ideoloji ve 
ihtiras arkadaşı İtalya bile Alman
yanın bu yeni istila hareketine işti
rak etmemiştir. 

Bu suretle Almanya bütün bir me
deni dünyanın ortasında silahı elinde 
tek başına ve yap!lyalnız kalmıştır. 

Yalnız bu misal, bütün dünyanın 
Almanya hakkında verdiği hükmü 
göstermeğe kafidir. 

Fakat burada İtalyanın müttefiki
ne yardım etmek istememesi, ve her
hangi bir harp hareketine iştirak et· 
nıemeğe karar vermesi, üzerinde du
rulması lazım gelen bir meseledir. 

Mussolini niçin Bitleri yarıda bı
rakmıştır? 

Bu sualin cevabını araştırmak fay
dasız olmasa gerektir. 

Ötedenberi Mussolini'nin umumi 
bir harbe muhalif olduğu rivayet o
lunur. Hatta son zamanlarda Bitlere 
mütemadiyen sükun tavsiye ettiği, 
Danzig için İtalyanın bir harbe sü
rükJenmiyeceğini bildirdiği söyle
nir. İtalyan kralile İtalyan halkmm 
da bir harbe sürüklenmek Jsteme
dikleri şayidir. 

Acaba Mussolini bundan dolayı 

mı Bitlerin arkasından gitmemiş, 

ınüttefikini bu büyük macerada yal
nız bırakmıştır.? 

Bu ihtimal çok zaydtır. Çünkü 
İtalyanın da hallini istediği birçok 
davaları vardır. Yarın Bitler de ital
yaya bu davalarım müdafaada yar
dıın etmekten istinkaf edebilir. Bu 
takdirde İtalyanın bütün müddeiya
tından vazgeçtiğini kabul etmek icap 
eder. Senelerdenberi İtalyan mille
tini bu iddialar peşinde sürükleyen 
Mussolininin birdenbire bütün dava
larından vazgeçtiğini zannetmek ha
ta olur. 

Bizce İtalyanın bu defaki sulhcu
Yane hareketini şu şekilde izah et
ınek daha mantıki olur: 

H enderson geldi, Henderson 
gitti. 

Henderson getirdi, Hendersot' 
götürdü. 
Bunları "fütürist,, bir şiir san. 

mayınız; şekil itibariyle, ayrıca ve
zinsiz, kafiyesiz, manasız olduğu 
için de pek benzemekle bera
ber değildir; geçirdiğimiz heye. 
canlı haftanın dört cümlede bir 
hulasasıdır. Henderson havada 
mekik dokudu, biz yerde dokuz 
doğurduk. 

Harp mi? Sulh mü? 
Hangisi olacaksa olsa da yürek

teki şu ıvıl rvıl kıvranma bitse de. 
diğim dakikalar çoktu. Bazan baş. 
ka bir şeye daldığım oluyordu; 
fakat, çok geçmeden, birdenbire 
silkiniyordum: 

=- Aman, diyordum, Henderson
dan ne haber? Henderson ne 
yaptı? 

Ümitler hep onda idi; gözler şi. 
mal denizini tepeden aşıp aşıp bir 
Londrada, bir Berlinde yere ko. 
nan tayyarede idi. Yıldızlardan 

ahkam çıkaran eski milletler gibi 
kahin, müneccim kesilmiştik; gök 
yüzünü bekliyor, sulhün kudret 
helvası gibi gökten inmesine ha. 
zırlanıyorduk. 

Kelebek kanatlı, lepiska saçh, 
başında zeytin dalı o güzelim sulh 
perısının yerine sırım bedenli, 
kabuğundan sıyrılmış Hindistan 
cevizi kafalı, dişlek ve yaşlı bir 
diplomat geçmişti; bir Hitlere ko. 
şuyor, bir Chamberlain'e başvu. 

ruyor, eli şemsiyeliyi bırakıp eli 
bayraklıya yetişiyordu; bir tehdit 
mektubu getiriyor, bir insan da. 
vetnamesi götürüyordu. Yirminci 
asır sulh meleğinin kanadı tayya. 
re idi, Zeytin dalı da şemsiye ... 

Melodram piyeslerde ve Amerl. 
kan filmlerinde bir cinayet işlen. 
meden önünü almıya koşan polisi 
seyrediyor gibi haykırıyorduk: 

- Yetiş Henderson! 

i. 
Omrü billah ne adını işitti. 

ğim, ne de işiteceğimi ak. 
lımdan geçirdiğim bu dili dilime, 
dini dinime uymaz geçkin diplo. 
mat, yirmi yaşının aşkıyla sanki 
mahbubemdi, ismi aklımdan çık. 

mıyordu. İkide bir tekrarlıyorum, 
boş kağıtlara yazıyor, süslüyor, 
markasını çiziyordum. Tuhafı, a. 
henldi ve zarif te buluyordum, bir 
uğurluluk hissediyordum. Çiano'. 
da bu yoktu. Gebbels te hiç, Gö
ring'te asla! Görüyorsunuz a, asap 
bozuklugundan isimlerden bile 
mana çıkarmıya, hayır ummıya 

veya şer tevehhümüne kalkışmak. 
ta idim. Sinir harbinin ilk yaralı 
düşenlerinden biri, galiba, ben 
idim. 

Bekleme azabı, cehennem azabı ... 
Yüreğimin içinde, aç karnın:ı 

cuın edeceklerdir. Bitler Polonyada
ki işini bitirinceye kadar garp dev
letlerini kati bir hareketten alıkoy
mak, İtalyanın çok işine gelir. Buse
beple, Bitlerin muvafakati ile harbe 
girme hareketini tehir etmiş olabi
lir. 

Hitler Polonyaya umumi bir har
be girmek niyetile tecaviiz etmemiş
tir. Bitlerin hedefi Danzig ve kori
doru işgal ederek bir emrivaki yap
ınak ve o vakte kadar harbe girmek
te tereddüt edeceğini zannettiği garp 
devletlerile müzakereye girişmek

tir. Bu müzakere kapısını da yeni bir 
tavassut teklili ile Mussolini açabi
lir. İtalyan Başvekilinin böyle bir 
tavassut teklifi yapabilmesi için fii
len harbe girmemiş olması lizım
dır. Bu suretle hem harp koridor ve 
Danzig'e inhisar eden mahalli bir 
harp olarak kalacak, hem Almanya 

Maamafih hergün yeni bir sürpriz
hluradına ermiş olacaktır. Mussoli-
hinin Fransaya sulh için tavassut le karşılaştığımız ve İtalynnın Ci-
teklifi yaptığı rivayeti de bu lhtima- han Harbindeki hareketini de bildi
li kuvvetlendirmektedir. ğimiz için, bu defa da İtalyanın rnüt-

Mussolininin harp hareketine gi- tefiklni yarıda bırakması ihtimali ta
:rişmekten içtinap etmesinin bir sebe- mamen gayri varid sayılamaz. 
hi de garp de,·letlerinin kararlarını Yakın hadiseler bu ihtimallerden 
~eciktirmck, ve planlarını bozmak hangisinin kuvvetli olduğunu göste
istemek olahilir. Çünkü İtalya bilir recektir. Bugün muhakkak olan şey, 
ki ı;rarp de\·letlcri harbe girdikleri Almanyanın bu büyük badirede ya
•ndan itibaren evvela İtalyaya hü· payalnız kalışıdır. 

ı··················································ı 

{ Yazan : Refik Halid i 
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yarım kilo bal yemiş, üstüne de 
sinameki şerbeti içmiş gibi bir ez. 
ginlik vardı. Haniya bir salıncak, 
kolan vururken, son hızıyla aşağı· 
ya doğru indiği sırada insanın 

böğründen ılık ılık bir şeyler ka. 
yar, bir gıcıklayıcı boşalış, çok 
tüylü bir kadife üzerinden yuvar. 
lanış duyarsınız, hay diye bağır. 
maktan kendinizi alıkoyamazsınız, 
hep o halde, o yüreği ağzına geliş 

vaziyetinde idim. Sanki kalbimin 
yerinde bir cıva yuvarlağı peyda 
olmuştu; yassılana uzana, bir te. 
viye hareket halinde sağa sola, 
ileriye geriye seğirtjyor; yahut 
fennos içine düşmüş bir pervane 
gibi muttasıl çırpınıyor, kanat 
çırpıyordu. Daima bir bayılma 

başlangıcı ile ayılma sonu arasın. 
da dermansızdım. Sinir nöbeti ge
çiren kadın tabiriyle söyliyeyim: 
Bütün vücudüm dayak yemiş gibi 
kırılıyordu! 

~~ ~~)~~ 
s ünnet gününe hazırlanan ço. 

cuk, imtihan sırası gelmiş 

talebe, sevgilisini gözliyen aşık, 
borç para alrnrya giden müflis ne 
halde ise öyle idim; yüreğim kah 
trampet çalıyor, kah hamam taşı. 
na düşmüş sabun kalıbı gibi kayıp 
gidiyordu; el yordamiyle bulm1ya 
çalışıyordum. 

Sulh mü? Harp mi? 
Kimden anlarsın, kim biliyol'

ki... 
Bu üzücü, ezici, mantık bozul> 

iz'an körletici halet içinde yap
madıklarımı yapmıya, zevk al. 
madıklarımı aramıya başlamıştım. 

Mesela, tramvayda, yanındakinin 

gazetesine göz atıyordum; yazıldı
ğı, doldurulduğu yerlerden henüz 
çıktığım, bütün havadisleri yerin. 
den öğrendiğim halde yine ilk say. 
falardaki kocaman başlıklardan 

medet umuyordum. Ankara rad. 
yosundan bile, havadis boyu her
gün beş dakika kısalıp hemen he. 
men başlamasiyle bitmesi bir ol
masına rağmen haber bekliyor
dum. Alış veriş ettiğim dükkan. 

cıların dünya ahvali hakkında fi. 
kirlerini sormak arzusuna kapıl
maklığıma ne buyuruyorsunuz? 
Geçen gün, ikinci kadehte garso. 
nun harp ve sulh ihtimalleri için 
ne düşündüğünü öğrenmiye kalkı. 
şacaktım, kendimi güç zaptettim. 

İdarehanede bütün ajans tel~ 
graflarını okuyup her dilden dün
ya radyolarının tercümesini de 
dinledikten sonra geç vakit eve 
maliımatla yüklü döndüğüm za
man karşıma çıkan ümmi kapıcı 
bana mühim bir haber veya fikir 
verecek gibi görünüyordu; ade
ta, suratına "ey, söyle, bildiğin 

nedir?,, manasında acaip ve hatalı 
bir bakışla bakıyordum; sonra ak. 
lımı toplayınca bu münasbetsiz. 
liğimden utandığımı duyuyordum. 

Bekleyiş psikolojisini iyice etüt 
ettim: Mantıksızlık. 

Ya havaların biçimsizliğine ne 

diyeyim; Gökyüzü gazete sayfa

larına benzemişti. Bir taraftan bu. 

lut, sağnak, şimşek ve yıldırım ... 

Bunlar askeri hazırlıkları bildiren 

harp sütunu! Öte taraftan güneş, 
mavi bir sema, pırıltılı yıldızlar .. 
Onlar da siyasi müzakreler sütu. 
nu! Zaten gazete okuyanlar ve 
radyo dinliyenler bir: 

-Oh! 
Çekiyorlardı, Hendersonun Ber· 

line gittiğini öğrenince ... Bir: 
-Vah! 
Diye inliyorlardı, Avrupadaki 

seferberlik emirlerini işitince ... 
"Oh,, ile "Vah,, arasında bir ka. 
rarsız hayat. Buna can mı daya
nırdı?. Sabır taşı olsa çatlar, yarı
lırdı 

Derken bir sabah radyoda, avaz 
avaza birinin gürlediğini, hopar. 
lörün titrediğini duyduk; kızılca 
kıyamet koptu dedik. Henderso. 
nun sulh tayyaresi kanadından 

vurulup düşmüştü; ayni zamanda 
şemsiye sulh timsali olmak saade
tine de erememişti. 

Harp! 

~~ f'~ 
~~~ 

A man susunuz, Akvam Cemi. 
yeti haber almasın, haber 

alıp rahatsız olmasın, uykusundan 
uyanmasın. 

Şimdi Cenevre sarayında, pan. 
curlar ve perdeler iniktir, kori
dorlar, Danzig Koridoru hilafına, 
sessiz, loş ve boştur. İçtima salon. 
larmda sinek uçmuyor, kalemler. 
de yazı makineleri kutularına gir. 
miş, çıt olmuyor. Orada öyle bir 
sulh, selamet, huzur hüküm sürü
yor ki zevkine paha biçilemez, 
misline bugün dünyanın hiç bir 
resmi dairesinde rastgelinemez. 
Her tarafta, bütün cihanın neza. 
ret, vekalet, meclis, meşveret bi. 
nalarında telgraflar alınıp nutuklar 
verilirken, radyolar bağırıp oto. 
mobiller gidip gelirken, herkes 
çalışır, didinir, uğraşır, ter döker
ken ve hudutlarda kan dökülür. 
ken Akvam Sarayında cinler top 
oynuyor ve periler boy gezdiri
yor. Parkında hoş bir sonbahar ol. 
maktadır; sararmış yapraklar a
heste aheste, büyük bir huzurla 
berrak sulara serpiliyor; havuzla. 
rrnda kuğular sakin sakin dolaşı. 
yor; krizantemler mehll mehil a. 
çılryor ve sulh güvercinle~i mer
mer balkonlarda ağız ağıza mu
habbete dalıyor ve tatlı tatlı gu
rulduyol. Dem ccken bülbülleri 
eksik! 

Bir zamanlar bütün ümitleri 
bagladığımız bu saray artık büs
bütün unutulmuştur; ona son mü
racaati Habeş İmparatoru yapmış. 
tı; Avusturya kale almadı; Çekos
lovakya zahmete lüzum görmedi; 
Kral Zogo hatırına bile getir. 
medi. 

Aman susalım, mışıl mışıl uyu. 
yor. 

Mirasyedi çocuğun uykusu ba
şına sıçramasın! 

Uyanırsa Polonyanın da büsbü. 
tün hapı yuttuğu gündür. Zira ar. 
tık hepsini kurtaracak olan Ce
nevre sarayındaki talakat yarışı 
değil, zafere davanan kahraman. 
lar barışıdır. 

ı---

Hitler, Polonya için 
Neler Söylemişti ? 

H itler, 26 İkincikanun 1935 
de Polonya için şöyle de

mişti: 

''- Pek müsait bir zamanda, ta· 
rihin en büyük hatalanndan biri· 
ni, yani iki komşu millet arasın· 
da, ananevi: husumetin mevcut bu
lundui?u kanaatini tashih ettik!'• 

* 
21 Mayıs 1935 de 

"- Bu anlaşma (yani 1934 de 
yapılan Almanya • Polonya an
laşması) Almanlar tarafından son· 
suz bir sevinçle mevkii fiile vazo· 
lunacaktır. Alman milleti, bu an
laşmanın ebedi olmasını temenni 
eder!" 

* 7 Mart 1936 da: 
"- Nasyonal sosyalist hilkfüne

tinin, harici siyasetindeki tarzı ha
reketinin, bütün Alman milleti 
tarafından layıkile anlaşılmasını 

isterim: Vakıa, Polonyanın denize 
mahreci, Reiche arazisinden geçi· 
yor. Fakat buna rağmen, biz, 33 
milyonluk koskoca bir milletin, 

denize çıkmak için istediği yolu 
vermekten imtina edemeyiz.'~ 

* 20 Şubat 1938 de: 
"- Milletler arasında, inkar o: 

ıunamıyacak tarihi haklar ve ha
kikatler mevcuttur. Alman mille
ti, 33 milyonluk bir milletin, de
nize çıkmak arzusunu yerine ge
tirmemeyi bir cinnet sayar. 

Cemiyeti Akvamın, Danzig'i, 
Avrupa için bir keşmekeş ocağı 

olarak kullanmaktan vazgeçişin

denberi, Danzig, sulbü tehdit edi
ci mahiyetini tamamen kaybctmi~ 
bulunuyor. 

Polonya, Danzig'deki Almanla
rın hukukunu, Almanlar da, Po
lonyanın hakkını tanıyor. 

Danzig meselesinin konuşulma~ 
sile başhyan anlaşma, bugün, iki 
memleket arasındaki dostane mii
nasebatı zehirliyehilecek bfüiin 
engelleri ortadan kaldırmış bulu
nuyor." 

* 26 Eyllıl 1938 de: 
"- On sene müddetle muteber 

olan bu anlaşma, iki memleket a• 
rasında bir çarpışma vukubulması 
ihtimalini katiyen ve tamamen 
bertaraf etmiştir. Bu anlaşmanrn, 
devamlı bir sulh devresinin baş
langıcı olduğundan da eminiz. 

Biz, birisi diğerini hiçbir zaman 
izale etmiyecek, edemiyecek olan 
iki komşu milletiz. 33 milyon uü
fus]u hür milletin, denize mahreç 
istemek en tabii hakkıdır. İş, o 
nıillete bu hakkı en münasip şekil
de vermenin yolunu bulmaktan 
ibaretti: Ve nihayet o yol da bu
lundu! Bu itibarla, aramızdaki an
laşma, gitgide çok daha şümullü 

bi:r mahivet alacaktır!" 

* 30 İkincikanun 1939 da: 

"- Sulhün muhipleri arasında, 
bu anlaşmanın büyük kıymeti 

hakkında fikir ihtilafı yoktur. E· 
ğer, kıymeti hakikaten çok yük
sek olan bu anlaşmaya bundan beş 
sene evvel kavuşulmamış olsaydı, 
Avrupa şu anda kim bilir ne hal
de bulunacaktı?" 
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IH@!~Ui!i~ 
Harbin 
Mesuliyetini 
Yüklenen 
Tek Adam 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

I• ngiliz Başvekili Chamberlain, 
son söylediği nutukta, Bitle

ri, harbin mesuliyetini yüklenen tek 
adam sıfatile andı. Tek adamın o
muzuna yüklendiği mesuliyetin aza
metini gözümüzün önüne getirdiği
miz zaman, bu mesuliyetin yükü al
tında çökmiyecek bir Hergül omuzu 
tasavvur etmemize imkan yoktur. 

Umumi Harpte ölen yirmi milyon 
insanın mesuliyeti derece derece 
milletlerin omuzuna yüklenmişti. 

Müverrihler mesulü münakaşa için 
ciltlerle yazılar yazdılar ... Fakat ne 
çıkar, beşeriyet en zinde unsurları
nın en güzidelerini, kaybetmedi mi? 
Tekamül, katedeceği merhalelerin 
basamaklarını ters yüzü inerek ge
riye dönmedi mi? İnsanlara mesut 
bir vatan, ileri bir medeniyet kur
mak için yapılan mamureler bir ha· 
rabeye dönmedJ mi?... Geldiğimiz 

yere bir daha yaklaşabilmek için be
şer ömrünün daha yinni senesini fe· 
da etmedik mi? 

Şimdi iJ<lnci bir harbe girerken; 
bu harbin ne kadar süreceğini, kaç 
milyon insanın hayatına mal olaca
ğını, mamur şehirlerden kaçının ha
rabeye döneceğini bilemeyiz. Fakat 
Habeş, İspanya, Çin harplerinden 
aldığımız derslerle bütün insani te
amüllerden, de~·letler hukuku kai
delerinden uzak bir harbe girdiği
mizi biliyoruz. İspanyada tayyarele
rin serseri kurşunlarile yüzü gözii 
paramparca olan, beyinleri kafatas
laTindan dökülen çocukların, Habeşis 
tanda zehirli gazlarla vücudü bir etle 
iskelet kalan zencilerin, Çindc diri 
diri ateşte yakılan esirlerin kanı da
ha kurumadı. Bugün Polonya sema.: 
larmdan açık l?eh.\rleri bcmbalıyan 

kurşunlar, bu kurbanlann adedine 
kim bilir daha ne zengin adetler ila
ve edecek ... 

Harbin sonunda harp meydanların
da terkedeceğimiz milycmlarln insa
nın kanı, ülkelere ai!aç ;\'erine diki
lecek mezarlar, abidelerin. mıımiirc
lerin yanmış, yıkıhnıs. dişleri sı

rıtmış birer acuze gibi im;anhğın 

;\'Üzüne tüküren korkunç manzarası, 
bu hesabı mesulünden soran mü:ıta
riplerin feryadı, mesul tek adamı bel
ki biiyük mesuliyetinin karanlık 

dehlizinde gözlerden saklıyacaktır. 

Fakat insanlık tek adamın tahak
kümünden ne zaman kurtulacak? .•. 
Milletlerin tek adamın elinde oyun
cak gibi kırılması, milletlerin şimdi
ye kadar arkasından koştuğu hürri
yet, demokrasi, insanlık gibi düstur
ların tek adamı devirip, halkın malı 
olacağı güne ne zaman yalda
şacağız? Eğer htı harbin sonunda bu 
~neşli yola çıkacaksak, bu kanı tek 
adama helal edelim. 

Aydın Mahalli idareler. 
MüfettiJliği 

Aydın (TAN) - Köy odalariyle 
belediyeleri ve hususi muhasebeleri 
teftiş salfilıiyetini haiz olarak geçen 
sene ihdas edilen Aydın mah'llli ida.. 
reler müfettişliğine, Maliye Vekaleti 
müfettişlerinden Refet Şahın tayin 
edilmiş ve gelmiştir. 

--o-

Orgüpte Barai Yapllacal< 
Ürküpten bildiriliyor: 
Ziraat işlerine kafi gelmiyen su 

ihtiyacını temin etmek ıçin, Niğde· 

den gelen mühendisler, Mustafapa
şa k öyündeki yeni değirmen civa. 
nnda bir baraj yapılabileceğini tes
bit eylemişlerdir. Mühendisler ra
porlarını Nafıa Vekaletine verecek· 
!erdir 

Bir Katil Mahkum Oldu 
Afyon (TAN) - Merkez kıraathane. 

sinde Fehim isminde bir hamalı öl. 
düren Ali 10 sene ağır hapse mah
kum olmuştur, 

Ordu Parti Reisliiji 
Ordu (TAN) - C. H. Partisi reis

liğine, doktor Zeki Mesut Sezer se
çilmiştir. 



6 ==============--:::================ ... TAN 3 • 9 • 939 

Bitter µıtimatoni!l Bugün Harp Şiddetlendi 
Ce~ap Vermezselngiltere Alman Tayyareleri Varşovayı 
ve· ·Fransa Herbedecekle:r Dün Birkaç Defa Bombaladılar 

(Başı l incide) 
gini ve bu vadide mesai sarfettiğini 
;söylemiş ve İtalyanın bu teşebbüsü. 
nü takdir ile karşıladıklarını, fakat 
\ıngilterenin muhasamat durmadan 
1.hiç bir konferansa giremiyeceğini, 

muhasamat durmaz ve Almanya, Le 
!histan topraklarından çekilmezse İn. 
jgmerenin harbe gireceğini bildirmiş 
ve.daha sonra beyanatına şu şekilde 
devam etmiştir: 

.~~iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~~~~ 

ı 1-Holanda 
1 Harp Hali 

ilCin Etti 
"- Hali hazırda Fransa ile yap

itığımız istişareler son demarşımızn 
fbir müddet tayini üzerinde cereyan 
etmektedir. Bu müddet tayin edil. 
dileten sonra derhal Almanyaya bil
dirilecektir. Bize göre Almanya Le. 
!histan topraklarından çekilir ve mu 
ihasamatı durdurursa taarruzu vukÜ 
ıbulmamış saymak ve iki taraf ara
.sında müzakereler açmak mümkün- / l 
,dür. Şayet Lehistan ve Almanya hü. 
lkumetleri bu konuşmalara başkala. 
xının da iştirakini arzu ederlerse İn
giltere hükumeti buna da muvaia. 
kat eder.,, -

11 ilhaliı Tanımıyoruz 11 

Lord Halifaks, daha sonra son 1ıa. 
diseleri izah ederek: 

"- Danzigtek.i Förster Danzige a
it beynelmilel statüyü ilga ve Dan
:zigi Almanyaya ilhak ettiğini ilan et
miştir. Biz bu ilhakı tanımıyoruz. 
Almanyanın tek başına bu ilhakı , 
kabul etmesi de gayrimeşru bir ha
reket teşkil eder. Danzig meselesi 
ancak müzakerelerle hallolunabilir.,, 
Demiştir. 

Lordlar Kamarası; -yarın öğleyin 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Avam Kamarasında Mister Cham. 
berlain, mümasil beyanatta bulun
duktan sonra muhalefet liderleri söz 
söylemişlerdir. Amele lideri Green 
Wood demiştir ki: 

Devlet de 
Bitaraflıklarını 

İlan Ettiler 
Londra, 2 (Hususi) - Bütlin Ho

landada haliharp ilftn edilmiştir. As
keri makamlara alelade zamanlar
da, sivil makamlara ait olan bazı sa-
Hihiyetler verilmiştir. 1 ı 
İsveç hükılmeti de müdafaa ted

birlerini takviye edici tertibat al
makta olup bir kısım ihtiyatları si
lah altına çağırmıya karar vermiştir. 

Kanadadan bildirildiğine göre, hü
kumet icabında parlamentodan mü
saade almadan derhal harekete geç
mek için evvelce aldığı saH'ıhlyetleri 
istimale karar vermiştir. Bu arada 
milis kıtaatile hava ve deniz kuv- 1 
veileri seferber edilmiştir. İngiltere 
ve Fransaya iptidai madde ve mü
himmat yetiştirmek üzere tedbir 

1 

almıya başlamıştır. Kanada tam mO.- 1 

nasile İngiltere ile teşriki mesai e
decektir. 

• 
Londra, 2 (Hususi) - Litvanya, 

Estonyıi, Portekiz, Finlandiya, İsveç, 
Norveç ve İzlanda hilktımetleri bi
rer beyanname neşrederek herkese 
karşı bitaraf kalacaklarını iUn et-
mişlerdir. 1 

Sofyayan bildirildiğine göre Bul
gar hükümeti de Bulgar gazetecile
rini ç:rğırarak tam bir bitaraflık dai
resinde harel<et etmeleri hakkında 
kendilerine talimat vermiştir. 

Polonyadaki Almanların diplo
matik ve konsolosluk menfaatlerini 
himayeyi Holanda hüktımeti deruh
te etmiştir. 

"- Meselenin süratle halli lazım. 
drr. Tam birlik dairesinde Fransa 
ile birlikte faaliyete geçmeli ve teca
vüzü durdurmalıyız.,, 

Liberaller namına Arşibeld Sink. 
1er: 

" T - aarruz vuku bulmuştur. Va-
ziiemiz otomatik bir surette hareke
te geçerek Lehistana yardım etmek. 
tir. Teahhur belki de haklı bir takım 
sebeplerden ileri gelmiştir. Alman 
ordulan ise bilateahhur istila hare
ketine ve şehirleri bombardıman et
miye devam ediyorlar" demiştir. 

ı~~~~~~!!!ii!l!!!!ii!l!~~~ 

kili dinlemek üzere toplanması ka· 
rarlaştırılmıştır. Meclis bundan baş
ka hükumetin hazırladığı birçok ka
nun layihalannı da müzakere ve in
taç edecektir. 

Kati Bir Mühlet 

Lordlar Kamarası, bugünkü top
lantısında askeri mükellefiyet ve or
du tahsisatı kanunlarını da kabul et-
mistir. "'1 

Fransanın Kararı 

nın mevcudiyeti için çarptşacaktır.,, 
Fransız ayan meclisi, hükumetin 

istediği harp kredisini kabul etıniŞ
tir. Kredi 400 milyon İngiliz lirasını 
bulmaktadır. 

Başvekil Daladier, bu sabah Gene
ral Gamelin ve Herriot ile görüş-
müşlür. .,., 

* hesmı gazetede.çıkan bir kararna-
mede 10 ve 20 franklık gümüş para
larla nikel beş franklıklardan hangi
lerinin tedavülden kaldırılacağı bil
dirilmekte ve 5, 10, ve 20 franklık 
kağıt paralar çıkarması için Fransız 
Bankasına mezuniyet verilmektedir. 

Paristeki Vaziyet 

Paris, büyük bir sükı.lnet ve vekar 
manzarası arzetmektedir. Vaziyetin 
feci olmasına rağmen, Paris şehrinin 
manzarası değişmemiştir. Farisliler, 
tam bir sükunet muhafaza etmekte
dirler. Seferberliğin ilanına dair olan 
beyaz afişler önünde toplanan halk, 
sükuneti muhafaza etmektedir. Şe

hirde münakalat, eski faaliyetini kay 
betmiştir. Parisliler elde kalmış 
olan bir kaç taksi otomobili kul. 
lanmaktadırlar. Sokaklarda üni

forma giymiş olan eşhasın geçtiği 
görünmektliı ve batün kahvelerde ve 

, lokantalarda bu gibi kimselere tesa. 
düf edilmektedir. Kahve ve lokanta
lar müstahdemini, ancak servis iia 
etmiye yetişecek miktara indirilmiş-

tir. . .. 
Şimendifer istasyonlarında halk 

kütleleri birikmektedir. Ancak, pek 

1 

sarih olan ilanlar, yolcuları hangi 
trenlere - bineceklerini göstermekte 
ve bu trenlere doğru sevketmektedir. 
Yolcuların peronlara ve gişelere git-
melerini temin için inzibat tedbirleri 
alınmıştır. Münakalata nezaret me
muru olan ajanlar, Kepi'lerini muha. 
faza etmektedirler. Ancak, kolların
da kendilerine verilmiş olan miğfer
ler bulunmaktadır. ... 

N ezaretlerin kapılanndakl muha
fızlar daha şimdiden harp elbiseleri
ni giymişlerdir. Yalnız bazı sathi ta
dilat yapılmıştır. Normal hayat de
vam eder görünmektedir ve hiçbir 
yerde endişe ve üimtsizlik alaimi 
görülmemektedir. Heyecan alıiimi, 

yalnız seferber edilenlerin karılarına, 
ana ve babalarına ve çocuklarına ve
da ederken öpüşmeleri esnasında gö
rülmektedir. 

ltalyanın Teklifi Faris, 2 (Hususi) - Bugün Fran
sız meclisi toplanmış ve meclis reisi 

Bttaşvbeklil, bunun üzerine şu beya- Herriot'nun milli vahdeti teşvik e- Faris, 2 (A.A.) - Resmen bildiril-
na a u unmuştur d tk .1 D 1 d' , . . t digvine göre, diğer hükumetlere oldu-" v · .. .. A • en nu u ı e a a ter nın vazıye 

- Karşılaştıgımız ınuşkulat hır hakkında söylediği nutku dinlemiş- ğu gibi Fransa hükumetine de per-
~er~cey~ kadar muhabere yüzünden tir. Daladier, İtalya hükumetinin şembe günü İtalya hükumetinin bir 
ilerı gelıyor. Muhabereleri telefonla sulhü korumak için vuku bulan son teklüi tevdi edilmiştir. İtalya Avru
yapıyoruz. Bu akşamki beyanatım. teşebbüsünden bahsederek bu mesaL pa ihtilailarının halli için tavassut. 
dan herhan~i bir vechile en ehem. yi takdir ettikten sonra hür millet- ta bulunmağı teklif etmektedir. 
miyetsiz zaaf nişanesi sezdinizse bu- terin Lehistana yardım edeceğini ve Fransa hükumeti İtalyan teklifini 
nun hiçbir şekilde aslı olmadığını te- taahhütlerini ifa edeceğini söylemiş, tetkik ettikten sonra bu teklifi kabul 
min ederim. Fransa ile yaptığımız is- daha sonra sözlerine şöylece devam etmiştir. . 
tişarclerin hedefi Almanyadan kati etmiştir: Roma, 2 (A.A.) _: Bugün, Xral, 

c:evap almak için en kısa mühleti n_ Almanya bir takım milJi me- San - Rossore sayfiyesinden Roma
vermektir. Birkaç saat içinde Fransa talip ile sulhü tehlikeye koymuştur. ya dönmüş ve derhal B. M_u~so~nii! 
ile bu bahsi intaç edeceğimizi temin Fransa ve İngiltere dost bir milletin kabul etmiştir. B. Mussolını ra 

d · Y "'"'l 1··,.e · t !anacak sı· a ·1 vazı·yet hakkında izahat ver-e erım. arın og e t .. rı op istilaya uğramasına lakayt kalamaz. ~ ~ 
olan meclise en sarih beyanatta hu- lar. Bu harp bir Leh • Alman harbi mıştır. .. 
JunabiJeccğimi umuyorum. Yaptığı- değildir. Tahakküm harbidir. Fransa ~ * 
miz iş her ciddi vesileden istifade e- bu vaziyet karşısında bütün taahhüt- Times gazetesinin Roma muhabiri-
derck biiyük Ieiakete karşı gelmek ]erini ifa edecektir. Ve Lchistanın en nin bildirdiğine göre, İtalyamn bi
ve muvaffakiyet vaad eden teşebbiis-

1

(eci ve en ezici taarruzdan kurtulma- taraf kalacağına dair verdiği karar 
lere muzaheret etmektir. Yarın size sına çalışacaktır.'' ile Bitlerin bu husustaki telgrafı 
vereceğim cevap, kati olacaktır. Kar- Daladier, daha sonra ·İngiliz ve muhtelli şekillerde tefsir edilmekte
şınızda tam emniyetle konuştuğuma Fransız demarşından bahsederek bu dir. 

(Başı 1 incide) 
ni ve Krakow tünelini bombardı

man etmişlerdir. Alınan tayyareleri, 
ayni zamanda Fsodno, Trzebinia, 
Gdinya, Tomaszow ve Kattowice'i 
de bombardıman etmişlerdiı'. Ad
grodno Trsin'de şehri tahliye etmek
te olan sivil ahali, bombardımana 
maruz kalmıştır. Bir çok ölü ve ya
ralı vardır. Podlaska, Biala'da kili. 
seler hasara uğramıştır. 

* Müşahitlerin ifadesine göre dün 
Varşovanın şark mahallelerine taar
ruz eden muhtelif filolardaki tayya
relerin adedi 41 idi. Alınan tayyare
lerine karşı harekete geçen hava ba
taryalarının ateşi o kadar müessir ol
muştur ki, tayyareler pek yüksekten 
uçmak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Alman tayyarelerinden biri birden.. 
bire alçalarak pek yakından, infilak 
kuvvetleri büyük olan altı bomba ile 
birkaç yangın bombası atmıştır. 

Bombaların ars;;.lara düştüğü anla
şılmıştır. 

Yapılan seri tahkikat neticesinde 
Varşovamn bombardımandan müte
essir olmadığı anlaşılmıştır. 

Şehirde her şey normaldir. Dört 
Alman tayyarecisi mucize kabilin
den kurtulmuştur. Bunların tayyare
leri ateş alarak yere düşmüştür. Tay.:
yarecilerden ikisi paraşütle atlıya

rak canlarım kurtarmışlardır. Diğer
leri de ölmemiştir. 

Dünkü Muh-arebeler 

Londra, 2 (Hususi) - Alman ka
rargahı tarafından verilen tebliğlere 
göre, Alman askerleri yeni ve seri 
muvaffakıyetler kazanmışlar, yukarı 

Silezyada 30 kilometre, daha şimal
de 15 kilometre ilerlemişler, Leh hu
dudu ile Lutz arasındaki Şiraç şehri 
etrafında şiddetli muharebeler vuku 
bu).maldadır.,ı 

Bugün Varşova da birkaÇ kere 
~ombardıman edilmiş, akşam 17 de 
20 Alınan tayyaresi teker, teker üçer 
üçer şehre hücum etmişler, fakat av
cı tayyareleri tarafından karşılana
rak şiddetli bir muharebe vuku bul
muştur. Netice henüz malum değil
dir. 

Lehistanın Londra sefareti, neş

rettiği tebliğde şiddetli muharebele
rin bütün cephe boyunca devam et
tiğini ve Lehlilerin muannidane mu
kavemet göst\"rdiklerini, en şiddetli 
muharebelerin Teşen ve Soha, Lulz 
civarında cereyan ettiğini bildirmiş
tir. Almanlar koridoru cenup hudu
dundan kesmek üzere uğraşmalcta-

dırlar. 

1 O Ölü, 25 Yarah 

Diğer bir Var§ova telgrafında da 

şöyle deniyor: . . 
"Dün sabahtan itibaren ikışer sa: 

at fasıla ile Varşova üzerine yedı 
tayyare hücumu ya~ıl~ıştı_:. .. 

Alman tayyarelerı bırçogu en bu
yük çapta olmak üzere yüzden fazla 
bomba atmışlardır. Bombardıman 
bilhassa civar mahallelerde ve Sieki
erki varuşunda şiddetli olmuştur. 
Varşovada ölenlerin miktarı 10, ya
ralıların miktan 25 dir. 

Bugün de saat 15,20 den 17,40 a 
kadar biribiri ardına bir çok Almo.n 
hava kuvvetleri Varşovaya hücum. 
Iar yapmıştır. Ölenlerin miktarile 
hasarın yekunu henüz tesbit edilme 
miştir. 

itimat edebilirsiniz." demarse henüz cevap alınmadığını, Müfessirlerin büyük bir kısmı 1-
Bunun üzerine müstakil amele fakat Fransanın bila tereddüt bütün talyanın bu beyanatı ile usulü daire

mebusu Maxton şu sözleri söylemiş- taahhütlerini üa edeceğini tekrarla- sinde bitaraflığını ilan etmiş olduğu 

Saat 20,30 a doğru Alman tayya. 
releri Varşova üzerine bugün seki
zinci defa olarak yeni bir hücum yap 

tir: mıştır. ve bunun Fransa ile İngilterenin Al-
"- Hükfımet yarm bomba sağna- Daladier, nutkunu bitirirken şöy- manyaya karşı muhasamata başlama-

d b .. ük' ff k" le demı'ştı"r•. !arına mani olmadığı kanaatini izhar ğını dur urursa en uy muva a ı-

. · k ı B "Fransız milletı'ne ve bütiin mil- etmektedirler. Böyle olması icap e-yetlerden birını azanmış o ur. u t · 
im b .. ük. b' !etlere bı'r sual soruyorum: Alman- der, çünkü talya Ingiltere ve Fran-harbin durduru ası en uy ır 

ı .., tr-., sanın noktai nazarını bildiği halde muvaffakiyettir. Fakat harp henüz yanın ,Avusturyaya, Çekos o.v'~Jaya 
·ı b b .. ve Folonyaya verdigwi garantılerın ta- ve İngiliz parlamentosunun içtima-durmamıştır. Fransa ı e era er yu- . w . ından evvel kararını vermiş bulun-

rüyeceğimizi söyleyip duruyoruz. nınmamasından sonra, çıgnenmesın- İ 
den sonra Alsas Lorenimiz için ve- maktadır. Şu halde talyanın demok-

mıştır. 

Başl<umandanhli Tebliği 

Bugünkü muharebeler hakkında 

Leh başkumandanlığı Genel Kurma. 
yının 2 numaralı tebliği şudur: 

diye kadar Alman hava kuvvetleri
nin faaliyeti bilhassa sivil halk ara
sında zayiat verdirmiştir. 
Düşman hava kuvvetlerinin zayi

atı: Dün de dahil olduğu halde 37 
Alman tayyaresi düşürdük. Dün de 
dahil o1duğ·u halde, bizden 12 tay. 
yare kaybolmuştur. 
Düşman, Silezyada Garbi Karpat

laraltı mıntakası cephesinde Czesto· 
chowa'ya doğru hücumlarına devam 
etmiştir. Dün yapılan harekat esna
smda 100 kadar Alman hücum ara. 
bas1 tahrip olunmuştur. 

Pomeranya ve Şarki Prusya .nu
dutlarında, mücadele hudut mınta
kalannda devam etmektedir. Gdinya 
cephesinde de mücadele dev:tm et
mektedir. Westerplatto hfilh muva:f
fakıyeiıe kendisini müdafaa etmek. 
tedir.,, 

* Vorşovada kadınların ve çocukln-
rın şehri tahliyesi için tedbirler a
lınmıştır. 

Diğer cihetten sivillerde bulunan 
bütün silahlar mıisadere edilmiştir. 
Varşova civarından avdet eden ga
zeteciler bombardıman esnasında ö
len kadın ve çocuk cesetlerinin :fotoğ
rafını çekmişlerdir. 

Bu hadise, bundan evvel bahsi ge
çen trene tayyareler tarafından ya. 
pı1an taarruza ve bir hastahanenin 
bombardımanına ilave edilecek o
lursa Alman tayyarelerinin ne dere-

Rus· Alman 
Paktı ve 

Moskova 
Müzakeresi 

Moskova, 2 (Hususi) - Yüksek 
Sovyet Meclisinde Sovyet - Alınan 

ademi tecavüz paktı hakkında uzun 
beyanatta bulunan Molotof ezcüırıfo 
demiştir ki: 

- Nisanda başlıyan Moskova mü· 
zakerelerinde İngiliz ve Fransızların 
ilk tekliflerinin kabulü tamamen im 
kansız şekilde idi. Bu teklifleri~. mü
savat esasına müstenit taahhutler
den tegafül etmesine ve bu devletle. 

. . • d" .. celerini bu mecra· rm sıyası uşun . .. 
d k anın muşkül olmasına an çı arm . ,. 

v Sovyet hükumetı muzakera. ragmen . 
ta devamdan imtina etmedı. 

Dört ay neticesiz devam eden bu 
müzakerat, yalnız İngiliz ve .Fran· 
sız hükumetlerine beynelmilel :§ler. 
de Sovyetlerin ciddi surette hesaba 
katılması lüzumunu anlattığı!la ka-
niiz. 

Tecavüze karşı mütekabil .vardım 
paktının akdi ancak Ingilterenin, 
Fransanm ve Sovyet İttihadının mu
taarrızın tecavüzüne karşı askeri ba. 
zı tedbirler ittihaz.ında mutabık kal
maları takdirinde bir manayı haiz O

labilir. 

Bu itibarla aramızda bir müddette 
askeri müzakereler cereyan etti. Le· 
histan hükumetinin aldığı vaziyet 
karşısında bu müzakerelerden de 
müsbet bir netice alınamazdı. 

Sonra, ,bir taraftan İngiltere ve 
Fransa, Sovyet ittihadına karşı onun 
tarafından muadil bir yardımda bu
lunulması mukabilinde askeri yardım 
garanti verirken diğer taraftan bu 
yardımlarını endirekt tecavüz bakı
mından öyle ihtirazı kayıtlarla mu
kayyet tutuyorlardı ki, bu ihtiraz] 
kayıtlar o yardımı tamamen hayali 
bir mahiyete soka bilir ve Sovyet 
Rusyaya yardımı bertaraf etmek ve 
onu mütecaviz karşısında yalnız bı
rakmak için bunlara vukufi ve kati 
birer mania verebilirdi. 

Çünkü onlar böyle bir pakt yapıp 
Sovyet Rusyayı kuvvetlendirmek is
temiyorlardı. 

Gayet doğru. Fakat biz taahhü. tleri- d ? ı·asilerin taarruzuna uğradığı tak -
L b t rilen garantinin ne kıymeti var ır · 

mizi doğrudan doğruya e ıs ana . . k lb' d Alman dirde Almanyanın yanıbaşında har- yeti oJup olmadığına bakılmadan bir 
tt beri devam Hıçbır Fransızın a ın e . · ·ı· k ı b b · • · 

verdik. Harp kırk saa en . . . k' ktu Fakat bü- be girisemiyeceği tahmın edılebı ır. ço yer er om ardıman edılmıştır. 

"Hava harekatı: 2 eylulde düş
man hava kuvvetleri bütün Polonya 
arazisi üzerinde faaliyetine devam 
etmiştir. Askeri bakımdan ehemmi- Molotof Sovyet - Alman münase

batınm bir tarihçesini yaptıktan ve 
hu iki devletin niçin ve ne şekilde uz
laşmaları icap edeceğini anlattıktan 
sonra Sovyet - Alman ademi tecavüz 
misakının esaslarını anlatmıştır. 

AI bıze ce mılletıne karşı ın yo r. · . . V .. · .. . 
ediyor ve 24 saattir many.a . . - .. F .11 t· azı·fesinı· yapmı- Kaldı ki diplomasi mahafılınde de-, arşova uzerıne dun bır çok hava . 11 t sınır tun ransız mı e 1 v ' .. .. 

1 
. 

vap vermemiştir. Büt~n n:! e h d Ç" k" her Fransız bili- mokrasilerin İtalyaya tecavuz etme- hucum arı yapılmış ve cıvar mahal-
içinde son kararı beklıyor. ya a~~-ır. t ~nhl~k de olan Fransa- leri hesap haricinde tutulmaktadır. leler bombardıman edilmiştir. Şim.. 

Meclisin varın saat 12 de Başve- yor kı. ızza e ı e . 

ce taarruz azmile hareket ettikleri 
anlaşılır. Bu taarruzlar tayyarelerin, 
Hitlerin söylei!iği gibi, yalmz aske
r! hedeflere hücum etmediklerini de 
göstermektedir. 

* 
Varşova, 2 (A.A.) - Pat Ajans 

bildiriyor: 
Slovakyanın Varşova sefiri, Ha

riciye Nazırı Beck'e bir mektup 
göndererek, Alman tazyiki altınrla 
susmağa mahkum olan Slovak mil 
!etinin mütevliye karşı yapılan 

sil~hlı mukavemete Polonyanın 

ve müttefik medeni milletlerin ya. 
nında yer alarak iştirake hazır ol
duğunu bildirmiştir. 

* Paris, 2 {A.A.) - Hitler Başve. 
kalette ise de bugün henüz malum 
olmıyan bir istikamete hareket ede
cektir. 

Gümüşanede 
Dolu Çok Mühim 
Tahribat Yaptı 
Gümüşane, 2 (A.A.) - lkl günden

beri dolu ile karışık olarak yağmak
ta olan şiddetli yağmurlardan husu.. 
le gelen seller, Kelkitin Elbizini kö. 
yünde köylünün tarla ve harmanla
rında bulunan bütün mezruatını kö
yün ve sığır hayvanatınm tamamını 
ve on beş haney~ içindeki eşyasile 
birlikte söküp götürmüştür. Bir ka
dın da boğulmuştur. Ayni kazanın 
beş, altı köyünde de büyük hasarat 
vardır. Gevezlt köyünden reçber Is
kenderle refikası üzerine düşen y1l. 
dırım her ikisini de öldürmiişt;k 
Gümüşane - ErziııcJ.'ln yolu üzerhı

de dolu, binlerce metre mikap tt•res
subat bırakmış ve bir çok menfe7. \'C 

istinat duvarlarını y1kmış ve volun 
yirmi beş kilometrelik bir kısmır;ı 
tamamen kapatmıştır. 

Hava halen kapalı ve va;{•nur!aı 

devam etmektedir. Reçberler endişe. 

dedir. Zarar ve ziyanın yüz bin lira 

kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

T. A. Q. 

T, A. P. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 1~195 Kes. 20 Kw. 

:n.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

PAZAR 3.9.939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: (An
kara radyosu küme sazı ve karışık koro), 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13.15 Müzik (Küçük or
kestra, Şef: Necip A$kın): 1 - Drigo: Es
meralda balet süiti No. 1, 2 - Dohnanyi: 
Rapsodi do majör, S - Drigo: Arlökenin 
milyonları (Balet süiti No. 3), 4 - Franz 
Lehar: "Şen du1,, operetinden potpuri, 
5 - Valter Noack: Köy hikayeleri, 6 -
Drigo: Esmeralda balet süiti No. 2 14.15 ~ 
14.30 Müzik (Melodiler). 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Pazar ça
yı - Pl.), 19.05 Çocuk saati, 19.35 Türk 
müziği: (Fasıl heyeti), 20.10 Neşeli plAk
lar - R. 20.15 Müzik (Solistler), 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri, 20.45 Türk mUzii'(i: Okuyan
lar: Semahı'.lt Özdenses, Muzaffer İlkar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ru
şen Kam. ı - Udi Eşref: Hüı.zam peşrevi, 

2 - Mahmut CeHilettin paşa: Hüzzam 
şarkı (Kerem eyle mestane kıl bir nigah), 
3 - Salfihattin Pınar: Hüzzam §arkı (Se
viyordum onu), 4 - Lemi: Kürdilihicaz
kfır şarkı (Nazlandı bülbül), 5 - Arif 
Bey: Kürdilihkazkıl.r şarkı (Düşer ml .sa
nına?), 6 - Faik Bey: Suzinftk şarkı (Ku
zucağım ne kaçarsın benden), 7 - Blmen 
Şen: Segilh sarkı (Bensiz ey giili gülşen A
temde mey nuş eyleme), 8 - Sedat Öz
toprak: Hüzzam ~arkı (Cefayı hicrinle 
gönlüm yıkılsın), 9 - Halk türküsü (Btll
bill taşta ne gezer), 10 - Halk türküsü 
(Kararft). 21.30 Müzik (Riyaseticümhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer): 1 - Do
menico: Marcia Militare (Marş), 2 -
Valdteufel: Ciçekler (Vars), 3 - C. M. 
Veber: "Oberon,, uvertürü, 4 - Massenet: 
Scenes Dramatiques: a) Prelude et Di
vertissement, b) Melodrame, c) Seene fi
nale. 22.20 Müzik (Cazband - Pl.), 22.45 -
23.00 Son ajans haberleri ve yarınki prog
ram. 
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Ka ne e Tasfiye isteniliyordu 
D 
Ar sın 

-f:cı.ı:l""it, ahdettine, Bu Arada Askeri Erkan 
da Değ·şiklik Yapmak İstediğini Söyledi 

Ancak, Damat Feridin Harbiye 
Nezaretile erkanı harbiye riyase
tinde teklü ettiği değişiklik talebi
ni Vahdettin tamamile muvafık go
rüyordu. Kabinede de bir tasf ye 
icrasını kabul etmekle bcra ber bil
hassa Salih ve Ali Rıza Paşaların 
kabinede kalmalarını ve Tevfik Pa
şanın meclisi vükela memuriye
tinden ayrılmamasını istiyor ve bu 
hususta ısrar ediyordu. Fakat, hün
karın bu talep ve ısrarı ne millet 
Ye memleketin selamet ve me:ıfaati 
endişesinden ve ne de bu paşalara 
olan muhabbet ve teveccühünden 
değildi. Vahdettin, Mustafa Kemal 
Paşaya karşı takip ve icra kararı
nı verdiği şiddetli hareket ve siya
setinde millete ve Anadoluya kar. 
şı bu paşaları siper gibi kullanma
ğı zihnine koymuştu. Aklınca milli 
cereyan ve hareketlere bu eski ve
zirlerin de taraftar olmadıklarını 

halka göstermek ve bu suretle fi
kirleri zehirlemek istemişti. 

V ahdettin, bu entrikalı içti
maı şu düzme sözlerle açtı: 

:_ Mübarek vatanımızı parça-
lanmak tehlikesinden kurtarmıya 

uğraşırken aziz milletimiz arasına, 
hiç yoktan bir nifak girdi. Çok 
mükedder ve müteessirim buna. 
Şarkta, Müdafaai hukuku milliye, 
Muhafazayı hukuku milliye, Mü -
dafaai vatan ve saire gibi acayip 
namlarla cemiyetler teşkil edilme-

si, bende, hukuku hıliifeti isliımi. 
ye ve saltanatı Osmaniyenin ih
mal edilmek istenilmesi fikrini ha. 
sıl etmişti. Arada bir sul tefehhüm 

mevcut olduğunu zan ve bunun i
zale edileceğini ümit ediyordum. 
Maatteessüf beyan edeyim ki, su
kutu hayale maruz ve nltı yüz se
nelik saltanatımızı harice karşı bir 
bazice menzeleslne düşürenler hnk 

kında biraz şiddetle hareketi ter
vice mecbur kaldım. Simdi de, va
sıtai icraiyem olan hükumette te. 
şettüt asarı müşahade ediyorum. 
Bu halin, maazallah milleti, vatanı, 

saltanatı düçarı izmihlal edecek bir 
hadise olduğunu hepiniz takdir e. 
dcrsin~z. Binaenaleyh, bu gibi ha
lattan tevakki ve içtinap edilmesi
ni ve müşterek bir faaliyetle vatan 
ve milletin bu badirei azimden ha 
lasına çalışılmasını arzu ediyorum. 
Sadrazam paşanın ahval ve vaziye. 
ti umumiyemiz hakkında verecek
leri mallımatı nazarı dikkate ala
rak sefinei devlete ve icraatı hü
kumete salim ve kati bir tarik Ye 
cereyan verilmesini sizlerden talep 
ediyorum. Tevfik Cenabı Haktan. 

v ahdettinin, vekarlı jestlerle 
düşüne düşüne ve kelime ke

lime söylediği bu hitabeyi, hazır 
bulunanlar, başları önde olduğu 
halde bir cuma hutbesi telakki ve 
tevekkülü ile dinlemişlerdi. Tev. 
fik Paşadan gayrisi birer suçlu va
ziyetinde sessiz ve hareketsiz bu
lunuyorlardı. Hünkarın hitabesi 
bitince, Tevfik Paşa, hiç şüphesiz 

ki, Damat Paşanın kendinden evvel 
söz söylemesine meydan vermemek 
fikir ve arzusu ile ve kendinden u. 
mu1mıyan sinirli bir tezlikle aya
ğa kalktı. Serbest bir eda ve tesir
li bir sada ile sözlerine başladı. İlk 
önce, hadiselerin o güne kadar ce
reyan şeklini bir bilanço halinde 
tasvir ve yapılan hataları da birer 
birer tadat ve tenkit etti. 

ÇİÇEK NEZLESİ 
En zh·ade ilkb:ıhnr sonundR \'e 

y.az iptfdasında, çiçek nıevı.inıin
de başlar. Onun için, şimdi onun 
pek te mevsimi sayılmazsa da, 
Kadıköylindc Ycldeğirmenin • 
den gazeteye mektup gönderen 
sayın okuyucumuz Bayan İcJ51, 
nezlesini aylardanheri saklamış, 
saklamış ta şimdi haber veriyor. 
Sonra da: 

- Ne tavsiye edersiniz'! 
Diye soruyor. Çiçek neılesi 

- adı giizel olmakla beraber -
bayağı nezle gibi biraz sabt~la ya
hut gazetodc "·erilecek tav. iyeler
le geçmez. Hele insan Kadıköy gi
bi hekimleri pek bol, hem de mli. 
kemmcl bir hastaneye yakın bir 
semtte oturunca, çiçek ne:tlcsinin 
kendi kendine geçmesini bekle • 
meğc bir sebep yoktur. 

Burada yapabileceğim, o güzel 
adlı nezlenin bayağı ne-delerden 
farkını ve tedavisinin neden güç ol
duğunu anlntmak üzere okuyucu
larıma biraz mallımat vermektir. 

Çiçek nezlesinin öteki nezleler
den farkı, mikroplardan ileri gel
memesidir. Bayağı nezlelerde hu. 
runun kerisinde iltihaba sebep 
mikropln~ olduğu halde çiçek nez
lesinde iltihaba sebep çiçekle:in 
çıknrıp ha\':ıya dağıttıkları erkek
lik tohumlarıdır. Bunlar riizıar
la insanın burun deliklerine kadar 
girerek, oradaki ince :ı:arı tahri} 
ederler. 

Tabiidir ki, bu çiçek tohumları 
her girdikleri burnun içerisinde 
marifet gösterme7:ler. Onların l1ir 
tesir yapabilmeleri için ilkin, bur. 
nun 5rıhibindc bu türlii nezleye 
tutulmıya bir istidat bulunması 
lazımdır. O istidat da en ziyade 
sinirli ve nrkribik denilen bilnye 
sahiplerinde bulunur. Sadece çiçek 
nezlesine değil, daha ba~kn türlii 
hastahklarn da istidat hazırlıyan 
bu biinye~·i bir aralık uzun uza
dıya anlatının. 
İnsanda bu istidat bulununca, 

burunda bulunan bir polip yahut 
ehemmiyet!.iz bir çarpıklık onun 

meydana çıkmasını kolnylaı?hrır. 
Bir kere tutulmu§ olan da sonra
dan pek kolay tutulur. 

Zaten bu türlü nezlc~i :yıeyda
na çıkarmıya vesile olan "'yalnu; 
çiçek tohumları da değil ~ir. Nez
le çiçek tohumlarından ileri gelir. 
5e, çiçek mev5imindc, ~ok defa 
ilkbaharda yazın, bazı memleket
lerde sonbaharda başlar. Çiçek 
tohumlarından baska vesilelerle 
- mesela dokunacak hir yemek 
yedikten sonra - meydann çıkan 
nezlenin bellJ mevsimi yoktur. Her 
me\'simde başlar ve çiçek nezle~i
nin alômctlerini gösterir. Şu ka
dar ki, çiçek mevsiminde olursa, 
daha şiddetlidir, baska mevsimler
de. çiçek1crden başka sebeplerden 
ileri gelince, daha hafif ge~er. 

Çiçek nezlesinin en rok gençlik. 
te haşlaması, onun bülCığ hormon. 
Iariylc mlinasebeti olduğunu da 
gösterir. 

Nezle ilkin gözlerde şiddetli ka
~ınnıayla başlar, gözler kızarır, 
yaşlar akar. Arkaııından iistiiste 
aksınk, on defa, yirmi defa. otuz 
defa. Bunından da çe,me gibi ııu 
akar. Kimisinde fazla olarak gö
ğiise sıkıntı gelir, nefec;i daralll', 
öksiirilkle balgam da çıkar. 
~ayağı nezle gibi, bazılannda 

daha ziyade, bu tiirlü nezlede de 
baş ağrısı, kırıklık, kimisinde biraz 
ateş de olur. 

Çiçek nezlesi kendi haline bıra
kılınca, bir buçuk aydan üç aya 
kadar sürer. Sonra kendi kendine 
ke5ilse de, ertesi yıl gene ayni 
mevsimde, yahut mevsimsiz olarak, 
tekrar gelir. Yirmi yıl, otw yıl 
de\•am ettiği vardır. 

Kırlık, bahçelik yerlerde daha 
çok olması tabiidir. Hele gi.ine~i 
ve tozlan çok yerlerde, daha faz. 
la ve daha ~iddetli olur. Fakat şe. 
hir içinde, bahçeli apartımanların 
dairelerinde bile insana çi~ek nez
lesi gelebilir. Çünkü rüzg!irlar 
bahçelerden, kll'lardan aldıkları 
tohumlan ve tozları apartımaula
ra kadar getirirler. 

HattA, büyük bir hak tanıyıcılık 
ve dürüstlük gösterdi. Yapılan ha
talara kendi iştirakini de itiraf et
ti. Fakat, bu iştirakinin mahiyeti
ni teşrihten de çekinmedi. Makamı 
saltanat ve hilafete karşı olan' mu
habbet ve sadakati icabı olarak 
mürthasıtan, fiil ve hareketlerinin, 
sadakatsizliğine ham1edilmesi kor
ku ve cndişeslle şahsi kanaat ve iç
tihatları hilafına hareket ettiğini 

açıkça ~öyledi. Damat paşanın bü
tün icraatını hünkarın irade ve di
rektiflerine istinat ettirdiğini bil
diği halde, vakalar ve maddeler ta
yin ve tasrih ederek, onu çok acı 
tenkitler ile hırpaladı. Nihayet: 

- Padişahım, dedi, Anadoluda
ki harekat, tahmin hilafına çok te
vessii etmiş ve umumileşmek isti
dadını göstermiştir. 'Bugünkü va
ziyete nazaran, ortada Mustafa 
Kemal paşa meselesi yoktur. Va
ziyet, bu had şeklile bir millet ve 
hi.ikümet ihtilafı manzarası arzet
mekte ve pek feci ve elim akıbet
ler ihzar eylemektedir. 

Sadrazam paşa kulunuzun bu 
husustaki hüküm ve telakkilerini, 
abdiaciziniz, pek yanlış ve hata. 

lı buluyorum. Ecanibin işar ve te
minatına itimat etmelerini de da
ha çok safdillik1erine hamledlyo
rum. Daha samimane bir lisanı sa. 
dakatle arzıhali, zati hazreti şeh
riyarilerine karşı bir ubudiyet ve
cibesi addettiğim için, şu ciheti de 
arzediyorum ki, Ferit paşa kulu· 
nuz, herhalde vaziyeti tekmil ha
kayik ve dckayiki ile zati hazreti 
şehriyarilerine arzdan içtinap edi
yorlar. 

Tevfik paşa, kızım sana söylü
yorum gelinim sen anla kabilin
den, Damat paşayı ileri sürerek 
hünkara karşı bir hayli taşı gedi
ğine koymuş ve nihayet susmuştu. 

Bu içtimada müzakere ve mü
nakaşalardan sonra yine Vahdetti
nin arzusu yerine getirilmiş, kabi
nede ipkası arzu edilen ihtiyar ve 
gün görmüş vezirler kabinede kal
mıya razı olmuşla , padişahla ha
in eniştesinin kabinede yapmak is
tedikleri tıidiliit da arzuları vec
hile yapılmıştı. 

Başta Vahdettin olınak üzere 

hain eniştesinin reisliğindeki yeni 

kabine de eskisi gibi yine bütün 

kuvvetiyle Anadoluda parlıyan İs. 

tikliıl ateşini ~öndürmek icin calıs

mıya başlamıştı. 

Memleket tamanıen ışgaı aıtına 

girmiş, mıllet bu işgalden kurtul
mak ve tekrar istiklaline kavuş

mak için büyük ha1Askar Mustafa 
Kemalin emri altına girerek sa
vaşmıya başlamış, padişahla hü
kumeti de bütün cibllliyetlerini 
meydana koyarak ve memleketi iş
gal edenle.ıe elele vererek bu mil
li hareketi boğmıya çalışmıştı 

-SON-

Sovyetlerin Berlin Sefiri 

Kü~ük Memleket 

Haberleri 

Tirebolu (TAN) - Buraya hususi su
ıt:tte getirtilen mühendis, elektrik tesisau 
ıırojelerlni yapmıştır. Proje tasdik edl1-

aikten sonra tesisatın yapılmasmn b~ln
nılaeakbr. 

e Ktıhta (TAN) - Belediye, yeni plil.

nm tatbikına başlamış, bu sene birçok ev
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Yatak, yemek ve çalışma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait aartlarla aa
tılmaktad ır. 

leri yıkmışur. Ev buhranı hissedilmekte- ..._,._•••••••••••••~ 
dir. Kira bedelleri artmıstır. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18.9.939 pazartesi günii saat 15 te İstanbulda Nafıa müdürlüğü eksiltme 

komisyonu odasında (9.696.86) lira keşif bedelli Guraba hastahaneslndc 

Dahiliye Anfisi tesisat bağlama işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart

nnmeleri, proje keşif hultısasile buna müte!erri diğer evrak dairesinde 

görülecektir. 

Muvakkat teminat 728 liradır. 

İsteklilerin en az 9000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine müra: 

caatla eksiltme tarihi~den 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına alt 
Ticaret odası vesikalnrile gelmeleri. (6855) 

inhisarlar· Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Kabataştakl inhl· 
sarlar binasında yapılacak tamirat işi kaplı zarf usulile ekBiltmeye 
konmuştur. 

11 - Keşif bedeli r20.027) lira inuvakkat tr-.minr.tı 1502 02 liradır. 
III - Eksiltme 11/!X/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataı;ta Le

vazım ve mubayant şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 

Ankara başmüdüı lüklerinden (100) kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklü mektuplarını kanuni 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat ınektu. 
bunu ve şartnamenin (F) fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek kapalı 

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

Bu Sene 15 Eylulde Anliarada Asılacali Ordu 
Hastabakıcı Hemşireler Okuluna 100 Lira Ayhli 

Ücretle iki Talim Hemıiresi Ahnacak. 
Alınma şartları: 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler okulundan mezun olacak: 

2 - En az üç sene hastahanelerde hemşirelik vazüesinde istihdam e
dilmiş bulunacak ve buna ait bonservisler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhhi heyet raporile tevsik edilecektir: 

4 - İstekli olanlardan İstanbul ve civarındakiler Gülhane hastaha

nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi Baş. 
tabipliğine müracaat edecek1erdir. • _. 

Moskova, 2 (A.A.) - Brivaris 1 
Sovyetler Birliğinin Berlin Elçiliği
ne tayin edilmiştir. 

5 - İstekliler arasındn 12 ey1ül 939 da Gülhane ve Ankara hastaha

nelerinde tahriri ve şifahi müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(350) (6866) 

saltanat ve hilafetin masuniyeti bilfiil temin olu. 
nuncaya kadar, Mustafa Kemal Paşa ile beraber 
nihayete kudar çalı~mıya mukaddesatımıza ahdU 
misak eylediğimizi arz \'e iliin eylerim. - Rauf -

İstanbul ricali nasıl bir kafa ve ne gibi idare te
lôkkileri taşıyorlardı? .. Hala anlamış değilim. La. 
kin o kafaların mutlaka knnşık ve o telakkilerin 
mutlaka manasız olduğuna kanaat taşımaktan geri 
kalmadım. ' Bu hakikatin aksine nasıl zahip 
olabilirim ki, lstanbul, evvelce vehmi surette 
Mustafa Kemal Paşayı azledilmiş göstermeğe ça
lışırken olduğu gibi, şimdi de ona harp açarken, iyi 
bir hesap yürütmüş ve kendi kuvvetiyle Paşanın 

kuvvetini karşılaştırıp ölçmüş değildi. Eğer boyle 
bir mukayese yapmış olsaydı, Paşayla açıktan açı. 
ğa muhasama vaziyetine düşmezdi, yani (hükumet) 
le "millet,, i karşı karşıya getirmezdi. Ingilterede 
Birinci Sarl'ı, Fransnda On Altıncı Lui'yi cellatlar 
öminde diz çöküp can vermeğe mecbur ve mahkum 
eden tımiller de işte bu şekilde gafletlerdi. Tarih, 
nıillet namına ve millet hesabına hareket edenleri 
kücültmeğe veya gidermcğe çalışan devlcıt adamla
rını daima husrana mahkum ctmi;ltir. "Blrinci sı
nıf münevver,, geçinen Babıali ricali bu hakikatten 
gafil olmalı ki, işte milli heyecana tercüman olan 
bir vat:..nperver aleyhine tedbirler a1ıyordu. 

TEFRI KA No. 23 

"Bahriye n.azırı <1>bakı Rauf Beyefendinin işbu 

tclgrafnamc:.inin tekmil nıüdafaai hukuku milli~ c 
, .e reddi ilhak cemiyetleriyle makamatı mülkiye \ 'C 

fırka kumandanlarına ve ahzıasker şubeleri vosıta
siylc vatanın en hücra kö~e:.ine kadar aynen suret 
olarak tebliğ ,.o ifhnmına tavassut ve delfıleti serlai 
\·atanı>~rveranelerini hassaten rica ederim, 

Benim gaflet dediğim bu halin, doğrudan doğru. 

ya mil!P.t aleyhine tevcih olunmuş bir hareket ol

ması da muhtemeldir. Fakat ben Istanbulun, yurt.. 

suz kalmamak ve esir olmamak için, bir şeyler yap
mı:;a hazıdanmış bir milletin bu azmini temsil e
den Mustafa Kemal Paşayı sırf vatanperverliğin

den ciolayı cezalandırmıya yeltendiğini kabul et
mekten utanıyorum. Böyle bir şey, en basit düştin
celi bir 'l'iırkün dahi havsalasına sığmaz. 

Gerçi Jstnnbulun o sırada pek nazik bir mevkide 
bulundugu da malt'.'ımdur. Buna rağmen, onu töh
metlcr altına sokmıya çalışmak reva değildi ve ya-

pılacak şey, kendisine el altından yardımda bulun
maktı. Bahıali bunun aksini iltizam etmekle mille
te karşı suçlu rnevkiine düşüyordu. 

Bana hu mülahazaları telkin eden haber, Erzu 
rumdan aldığım şu şifre telgrafta mündel"içti: 

Erzurum 
917/335 

Sl\·as vilayetine 

•n.ıabarck vatan ve milleti parçalanmak telılilce· 
sinden kurtarmak \'e hain emellere kurban etme
mek ;~in oçılan ~fücahedei Milliye uğurunda mil
letle berauer serbest bir surette ~alışmıyn sıfatı res. 
miye ve askeriyem artık mini olnııya başladı. Bu 
gayei mukaddese i~in milletle beraber nih11yete ka· 
dar çalısmıya mukaddeııatım namına süz vermiş ol
duğum c.ihetlo pek aşıkı olduğum silki celili aske. 
riye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra ga
yei mukaddesem için her Uirlil fedakarlıkla çalış. 

mak üzere tdnei millette bir ferdi mücahid suretiy
le hulunmakta olduğumu tamimen arz ve iliin eyle
rim. - ~'Iustafa Kemal -

"Mustafa Kemal Paşa hazretleri işbu telz:rafna. 
nıelcrinin miidafaai hukuku milliye \'e reddi ilhak 
cemiyetlerine ve mülkiye makamatiyle fırka ku
nıandanlarına ''e ah:ı:ıasker §Ubeleri v:ısıtasiyle \·a.. 

tanın en hücra kö~esine kadar aynen tebliğ \'8 if
hamına tavassut ve delaleti seriai vatanılenerane
lerini haıısaten rica ediyorlar.,, 

üçüncü Ordu Müfettişliği Erkanıhnrp Reisi 
Kazım 

Bu telgrafnarneyle beraber ı,,'U sürevi almı~tım: 
Erzurum 
9/7/335 

Sıvns \'İlayetıne 

Vahın ve milletimizin inkıraz \'C inkısamı kafi. 
siui tam:mıile hazırlamakta olan hugünkil düşman
ların tazyiki altında eli ayağı bağlı kalan Dersaa
detteki hiikurneti ınerkeziyenıizin naçarlık yu-ıun

den \•aki münınşatı karşısında hakkını, top;ağını, 

istiklalini müdafaa ve muhafazaya azmeyliy~n mil
letin iradesi uerunda bir ferdi aciz sıfatiylc çalış. 
mak için Dersaadetten çıktun. Aydın tarikiyle ge
lerek Mustafa Kemal Pa~a hazretleı!yle •jtirak ey. 
lt>dim. Jstanbulun mahsur seınaı;ı altında kaynıyan 
dindar, namuskar ve hararetli bir kan vardır. Pa
yitahtın bütün namuskar ricali ve uleması ve bil
fiil temasta bulunduğum llüdavendigiir, Aydın, Ka. 
ı·asi, Ankara, Sn· as 'iliyetlcrinin tabakalı milliycsi 
b\m~miylc bu ruh ile nıütehalli olup, mübarek A
nadolunun hidematı milliyesine rabtı iimidü iuual 
eylemi~tir n milletin halas ve istiklali ve makamı 

Miralay Kbım 

Teessür ve endişe içindeydim. Çiinkü Mustafa 
Kemal Paşanın müfettiş, fahri yaver ve kumandan 
sıfatiyle millet işleriyle meşgul olması başka, sırf 

ihtilalci olarak ortaya atılması başka tesir yapa. 
cnktı. Bırind vaziyette işler daha düzgün, daha 
kolay yı.irüyebi1irdi. !kinci vaziyet, Babıali ve sa
raya karşı açıktan açığa isyan demekti ve bundan 
ağır neticeler doğması muhtemeldi. 

Be Uıtimal ile endişelenirken, dimağımı kaplıyan 
bir merakı da gidermek elimden gelemiyordu. Is.. 
tanbulla Mustafa Kemal Paşa arasında neler cere
yan etmişti. Bir yolunu bulup, öğrenmek istiyor. 
dum. Aklıma tabiatiyle telgraf müdürü geldi, ken
disini çağınp mahrem olarak bu işi - Erzurum 
nıerkezi;:ıdcn - öğrenmesini rica ettim. Adamca.. 
ğız da, benim gibi meraka düşmüş olmalı ki, yelye
perek tel#lrafhaneye koştu, iki üç saat sonra ayni 
hızla geldi, şu haberi getirdi: 

- Evvelki gece, daha evvelki gece Mus+nfa Ke. 
mal :Paşa Istanbulla makine başında uzun muhabe
reler y3pmış. llkin harbiye nazırı ile, sonra padişah 
ile tr>u tabir telgraf müdürünündür. 

mıwnmı '\'orl 
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Şeker Hastahğı Olanlarla Fazla Şişmanhktan Şikayet Edenlere: ı 
iHTiRA ILANI 

~ "Hayvani ham derilerin muhafa-

Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

• 

I 

Müstahzarları 

piyasaya c;ıktı. 

zası için usul,, hakkında alınmış o
lan 28-8-1937 günlü ve 2337 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
ı konmak üzere ahare defrü!erağ ve-

1 
ya icar edileceğinden talip olanların 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden: KANZUK GLÜTEN EKMEG1 KANZUK 
Galata'da, İktısat hanında, Robert 

1 Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 

GLÜTEN GEVREGI ( Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK 1 KAYIP: 429 numaralı lise olgun
l 1uk diplomam1a 1299 No.lu 1ise bi· 

GLÜTEN PiRiNCi - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. tirme diplomam kaybolmuştur. Yeni
lerini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. - İstanbul Erkek lisesi 
937-938 mezunlarından Kemal Çolak 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fazla Şişmanlığa istidadı Olanlar için En Mükemmel Rejim Müstahzarlandır. Vücudu Besler Fakat Şit~anlık Yapmaz. 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 
İstanbul perakende satıf yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat deposu, 

'>r. SUPHI SENSES 

1 tdrar yollan haııtalıklan mOteha!s1s1 1 
l'ieyoğlu Yıldız sineması knrsısı Lek-

IZMİR Acentamız ,, 1 ı,.r Annrtimıın. Fakfrlrr" nnrn!l17. 

' "el: 43!1" 1 

RADYOLARININ 

1940 MODELLERİNİ 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca lisan dersleri. 

MUHTELiF SPORLAR. lngilizce için ihzari sınıflar. 

ORTA KISIM • LiSE KISMI • MÜHENDiS KISMI 
Mektep her sene CJibi açllacak ve derslere 21 Eylul 

Perıembe sabahı baılanacaktır. 
Leyli talebenin 20 Eylw Çar,amba aktaını mektepte bulunması lazımdır. 

iZMiR FUARINDA DİNLEYİNİZ. TECDiDi KAYT 
Erkek kısmında 18 Eylul Pazartesi ve 19 Eylul Salı günleridir. 

: Kız kısmında 19 Eylul Salı ve 20 Eylul Çarşamba günleridir. 

Yeni talebenin kayt muameleıi hergün yapılmaktadır. 

ESKi FEVZIATI 

________________ ,, __________________________________________ , 
Yatdı BOGAZiÇi LİSELERİ Yatısız 

, .... ----r•---saraçhanebaıında • Horhor caddesinde _______ ., 

HA YRIYE LiSESİ Erkek 

Kız 

Yatıh 
Yatısız j\°na sınıfı ve illi lirsım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve eriler< 

)ııııı. kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 
~RNAYUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayt için her gün saat ondan on yediye kadnr Çüte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
••••••••• İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 , 

Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına ba,lanmıf tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren hatlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binada dır. Yatısız talebeyi nakletmek 

• için mektebin huıuıi otobüs servisi vardır. isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 • 

levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kırk iki bin metre kılıflık bez alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
11 _ 9 • 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede &mirlik satınalma 
Ko. dn yapılacaktır. Tahmin bedeli on altı bin sekiz yüz lira ilk temi. 
natı bin iki yüz altmış liradır. tıartname ve nümunesi komisyonda gö. 
rülUr. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri {155) {6581) 

~ . * * 
Y.ü:ı bin adet bakır sahan·alınaca'ldır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-9-939 

pazartesi günü saat 15 de 'l'Ophanede amirlik satın alma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira ilk teminatı bin sekiz yüz li· 
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarlle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.· 
na vermeleri. "154 .. "6533., 
~ . . 

2600 adet Rugan bel kemerinin açık eksiltmesi 13-9-939 çarşamba gü
nü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği satınalma komis
yonuda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3900 lira ilk teminatı 292 lira 50 
kuruştur. Şartname ve nümunesl komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri (171) (6773) 

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

* * 750 adet manevra kayışının acık eksiltmesi 13-9-939 çarşamba güntt 
saat 14.30 da Tophanede 1stanb~l levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1650 lira, ilk teminatı 123 lira 75 ku· 
ruştur. Şartname ve nilmunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
ve~µcalarile .beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "177,, "6778,, 

.. * * 40.000 çüt tire çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira, ilk teminatı 
600 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. "l 74,, "6780,, 

* * Beş bin liralık kadar yulaf alınaca~tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5 Eyliıl 
939 Salı günü saat 11 de Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapıla
caktır. Kati teminatı 750 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. "185,, "6937,, * * 

Ordu hastahaneleri için alınacak 10,000 çift tire çorabın açık eksilt. 
mesi 15.9.939 cuma günü saat 14 de Tophanede Istanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2650 lirn ilk te
minatı 198 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko,nlsyona 
gelmeleri. (183) (6803) 

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

3000 adet yatak kılıfı ve 27.00 adet yastık kılıfı ~a~ul olarak alına· 
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesı 14-9-939 perşemb~ gunu saat 15 de Top· 
hanede İstanbul levazım amirliği satınalma komısy~nunda yapılacaktır. 

H 
· · t h · bedeli 7680 lira ilk teminatı 576 lıradır. Şartname ve 

epsının a mm . • 

IStanbul Levazım . Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

İzmir müstahkem mevki hnyvnnatının 516000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 13-9-939 sarşamba günü 
saat 16 da İzmir L\7. amirliği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 27090 lira ilk teminatı 2031 liradır. Şartnamesi her gün Ko. 
da görülebilir. İstekliler ticaret od.asında kayıtlı olduklarna dair vesika 
göstermek mer;buriyetindedirler. Eksiltmeye 'iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinflc ve 'Şartnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. 
na vermiş bulunacaklardır · "333,, "6779,, 

* * Yozgat piyade alayının 270 ton ununa talip zuhur etmediğinden ihale 
13-9-939 pazartesi giinü saat 14 e bırakılmıştır. Taliplerin 2430 lira ilk 
teminatlarile birlikte mekt•:plarını belli gün ve saatte en geç bir saat 
evvelhte kadar Yozgatta Alay satın alma Ko.na vermeleri "334,, "6782,, 

* * Izmirdc Mfüıtahkem Mevk! komutanlığınca gösterilecek yerde be-
• heri 27,204 lirn 95 kuruş bedeh keşifli iki adet garaj inşa ettirılecektir. 

ikisinin tahmin bedeli tutarı 54,409 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla ihalesi 
16.9.939cumartesi günü saat 12 de Izmirde levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 3970 lira 50 kuruştur. Şart'!'l&· 
me, keşifnamc ve projeleri !zmirde Müstahkem Mevki inşaat komisy~ 
nunda ve Ankarada M. M. V. Emakin inŞaat şubesinde görüli.ir. istekli
lerinin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu işi yapabilecek
lerine dair ihaleden en az bir hafta evvel Izmir Nafıa Fen heyetinden 
alacaklan vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler 249() sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve Izmir 
Müstahkem Mevki K. na dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yatı
rılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel kom:syona vermeleri. (342) (6837) 

* * Cinsi l\likdarı Muhammen İlk teminatı İhale şekli ve ırıaati 
Kilo bedeli Lira Lira Ku. 

Un 630,000 85,050 6378 75 Kapalı zarf 15 
Bulgur 104,000 • 8,840 663 ,. ,, 15,30 
Kuru fasulye 65,000 S,400 630 ,, ,, 16 
Pirinç 17,800 4,361 176 40 ,, ,, 16,30 

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

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın Murgul !şletmesinde istihqam edilmek üzere bir Dizel 

makinisti alınacaktır. 
Taliplerin Ankarada merkezimize ve İstanbulda Güven han Voyvoda 

caddesindeki İstanbul büromuza evraklarile beraber müracaatları. 
( 425~\) <R91fl) 

... :~ ...... I .. .. ,.-1,.r- . . . 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
I : -. -

1 - Tahmin edilen bedeli 72,13 5 lira olan 75.000 kilo sade y;ığının 
29 Ağustos 939 tarlhtndeki kapalı zarf mcsınmesıne talip çıkınamasın
dan 5 eyllıl 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 belli gün ve saatte Kasımpaşnlia bulunan komisyon
da bulunmaları. (6843) 

* * 1 -Tahmin edilen bedeli] 3011 lira olan Taş Kızakta kain binanın 
tamir ve tadilinin ihalesi 18 eylCıl 939 pazartesi günü saat 14 de 'irnpalı 

zarfla yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı 975 lira 83 kuruş olup şartnamesi her gün komis-

yondan parasız alınabilir. 
3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede

cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (6877) 

* * ı - Tahmin edilen bedeli 2615 lira olan 10.000 kilo pirinç 5 eylUl 
939 tarihine rastlıyan s:ılı günii saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kati teminat 392 lira 25 kuruş olup şartnamesi her gün ko. 
misyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli giin ve saatte teminat makbuzlarile ve icap e
den vesikalarla birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona miiracaatları. 

(G910) 

~ >Türkiye-

KIZILA Y CEMİYETi 
Umumi Merkezinden~ 

Cemiyetimiz taraf mdan sayın halkımızı herhangi bir 
tehlike anında zehirli gazlara kanı 

korumak için yaptırılan 

Halk Maskeleri 
Ankarada umumi merkezimizle İstanbul satış depomuzda, İzmir, 
Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,Denizli, Ela 
zığ, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon 
merkezlerimizde satılmaktadır. 
Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildiği takdirde 

baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin siparişi kabul edilir. 
Her maske avn kutu içindedir. Muhafaza ve kullanma trırifnamesi 

vardır. Fiyatı her yerde 6 liradır. --

.. ----------------·----m!I .... - .. =n=ü=m""'u"'=n=ı:s=le=r=i =k=o=m::-:i=sy=o=n::-::d::-::a=g=o=.r=ü=lü=r=İ=st=e=k.l=i=le=r=in=k=a=n=u=n=i =v=e=si=k=a=la=r=il=e=b=e=r=a-= E K Z A M 
ber tek1ü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. "178,. "6781,, 

5000 adet yüz havlusu n!ın!'cnk'tır. Açık eksiltmesi 15.9.939 cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kuruştur. 
ŞartnamP ve nümunesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni ve. 
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (182) (6809) 

Ekzemanın ilacıdır. 
Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutuıu 50 kuruotur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil LOtfü DÖRDÜNCtl. Gazetecilik ve . ... 
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