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Harp Kabinesi Kuruldu, Lord Gort lngiliz 
Orduları .Başkumandanlığına Tayin Edildi 
lngiliz Harp Filosu, 
Alman fi ransatlantiği 
Bremen'i Zaptetti 

. 
ttiler, Japonya 

efer.lierlk Yapildı 

lngilterenln bqOn bup DAiı etme.l f'I pldlcle olmupur: İnalltere 
hGkUmeti, dün sabah uat 11 •kadar, A1man111da, muhuamatı derhal 
durdurarak, Polonya topraklarmda çetilecefine dair tubh6dü bır.am
nıwı eda bir"""' alam•mıpır. Bunun Gwine M1lt8r Chamberlain, 
-t 11 de radJOdA tn,lıü milletine Jaltaı.en bir nutuk llÖylemlf ve tıı
ılltere O. Alm..,a uwmıada harp halini llAn etmiftir. JSu sırada, .Ber-
lbı hüJı:tlımtl de İnlWz ve Franmz iltlmatamlarmı riKldettflinl bllc:llr
nılftir, Mister "'8mlMTlain. mwi bürotundan IÖJ'Wli nutkunda de. 
llliftir ti: 

"- Si7.e l>üroınaan hitap ediyorum. Bu sal:iah İngiltere~ 
bin Berlin lefiri, Almanya hük<mıetine nihai bir nota tevdi et
ti ve saat on bire kadar Alman kıtalannın Polonyadan geri çe
kileceime dair teminat verilnlediii- takdirde İngiltere . ile Af .. 
llıanya atasinda harp haJinin baihJBC8imı bildirdi. Şimdi}·e 
kad8r bir cevap ~. Oaun için memleketimiz Af .. 
lllanya ile harp halindedir. Bu aekilde beyanatta bulunmak 
benim için çok hazin ve ağır bir ..,be tefki1 eder. Çünkü, 
bütün mesaimi sulbü kurtarmıya lıasretmiştim. Şimdi bu 
lnMeinin hop &itmesi ile karp)ap10rum. Almanya ile Polon
Ya arasmda makal ve .-Bi bir sulh mümkündü. Hitler, iste
llledi. Bilakis, her ne pah--. oluna olsun, Polonyaya pr
!'Ufu tercih etti. mtlcar; Pol0n1alilara sutıdiılu tekUfJeriı'i red
dolunduğunu iddia ediyor. Bu hiWı hakikattir. Çüiıkü, bu 
~ Pclonya hükametiıice tetkik edilmesini bekleme
llli§tir. Artık bizim için mücadeleden bçanmak imkAnı kal
llıanu§tır. Çiinkü bu adam, bıvvet istimalinden vazgeçmiye
~ ~· Onu ancak kuvvet durdurabilir. Fransa ile 
uırlikte Lehistana yardım igin tubhütlerimizi ifa ediyoruz. 
Sulh için yaıulabilecek her feYİ yaptık. Arık vazifemiıi ce
~ ve siikUnetle yap~ ~a bir ifimiz kalmamı§tır. 
f nıparatorlujun her tarafindan •ld1jJm1z müzaharet mesajla
l'ı bize büyük bir cesar~t ~nne.1ttedir. Herkesin mutat işini 
Yaınnası hayati bir ehemmiyeti haizdir. Cenabı hak bizi takdis 
\re hakkı teyit buyursun.,1 

"Hlalllı• 

Ölle beri pu')lmmto topiannnı. ve ~ de nazırlar balkın 
heJecanıı tez.hürleri ananda mecll8e pleret YUi,.U izah etmlflerdlr. 

Mı.ter pbamberlaln, .ciyledill nutukta, mn tnıntz flltlmatomu. 
•uıı bu •balı saat 9 da verilerek Alman h~ ıl e kadar m611. 

ı.t bırakııclıtuu n Alman:ra 1ı0kılmd -~~ çetn. 
llleJr için bir taahbltttf buJnnm..,Pd•ı~ Wb'~ IÖJ• 
Jeımı ve lklerine 111 ,eldlde dnam etlılllllltrf· 

•·lllıııi._ k Si: 1) ... 

Almanlar Bir Şehti 

Daha ZaptettRlerini 
iddia Ediyorlar 

' 
Lon._, 3 (HUfUŞt) - Bu 

sab«h biri saat 8.15 de, dileri de 
sekizde ohnak ÜZere Alman tav-• 
vareleri V &rJOvaya iki hu~ 
yapıDlflanhr. İkinci taarruz bir 
saat devam etmiftir. 

Bir Alman teblltl T1eheuttochau
nun ifgal ecWınlı oldufmıu, Waitlia 
nehrinhı Wielun'un f&l'kıildan pÇD.; 
dlfliii yazmakta Ve Breıit'ln Alman
Iarnı elliıe ,eçtilbıl blldlriDekt8dlr .. 

Polonyanm Parla sefaretbaneeı de 
T1ehituito'chau tebrinm alevler lçı.. 
de 7amnakta olclutunu teyit etiDlf
tir. hclık, Alınan kltaıarımn ileri 
hareketlerinde biiy(lk mlfldllAt ile 

kU'fllattıkJan ve ele-~eii ı. 
zı nokbılaıda devamlı olarak tutuna
madılrlan ~. 
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BUGUNKU V AZİY 17 T 

bfGILTEBE •in tuW bir sfln 
7apdı Ye Almanya ile tekrar 
lauhe alNi. BuWn ödne PÇ• 

IDM tıpa • sekiz aycbr mllte-
matllJ• 1ı11nfan Mister Cham
... '•I• ea--allaa,,et hayatuua en 
meaa1i7etli Uran.-ı Yerdi Ye sa
at 11 .. llt"ı.lill Wr autüla 
harlf' Da. etQlai ı..ıu.. mille-
.. ve Brltan1a bnparatorluta-
M hDdirtU. . 

-Kralı• Me .... 

DARA SONRA ı..uttere kN1ı hile 
ttla ...... mllletiM " lq&iz 
im~laiana laltaben bir Du• 
tak li811emlt, eeherruta karp 
...... k •• ıu--ı.11 Jailrrt,ete 
b\'llftlll'lllak icin İnallterellin 
her Waklrlıiı ıke aldJluq bil
~ ... 

INGtt.TBU dalla .... , bir haQ 
kabinell briaiunu ilin etmıı 
Ye 111' ile 1111 de lqilteftnba 
BUrl19 Nam olan Mister 
Claurchll'i Balari7e Nuırbima, 
Ahbaayara brp lloyua etme
_. li7uetbü ltedenberl mL 
tlafaa .... Mister Eden'I do
mlnJoialar Nuarlılma aetinait-
tir. 

Al• a• ya Reclclettl 

DIGBa TAJIAF'l'AN Almanya, 
lnplla tlltimatem•• re .. ettl· 
llal, ller ~ apl tUAhı.r. 
la maka.,. edeeelW, Leli.._ 
aı ôftMaa hl.._.~ ...-ı, ı .. 
Irat ,...... .... tiUlli~Ji· 
lktifQl ...... Nttau. .._ ... 
~~olan U.-mn 
..U... llalllne mini ohlapau " s..,. •-.Uai'nla ... 

tıeldiliai de reddettiiial WldJr
miftir. 

Fraasa ela Harbe H ... r 

... ,....... tlçtlndl ~ 
m. 

•.l!llts~.&, ... .. •• ., .... 
..... "Ahua tanareled ... 

FRANSA da ı.,nten pW ..... taa~ fÜb'lerbd .. ........._. 
Almanyaya arp iMa etmiftir. dnaia etme~ı.. 1'811•ır .. 
y~ rra.. tlltimatom-- ........... :lul1JI ptlMir. 
llril4deti ... t 17 de .it~ AL AMDiKAYA pllace, MtanfblE 
manya l'ruaa tiltl~•• dı U.••• dlıl.ilt lsla dedaal ...., 
nMldettiil ip.· U,. ı..ıı Mtt•· wrlddan ............. ,._ 
~- .......... , ..... .... 

DİÖEB taraftan, ı.,ntere 1aü6- 1i711Jecek~. Y~ 
metl, Alnwa miııetı.. . laltüea ........ .. .... - ..... 
bir beyanname ......... laar- 'ı ,_.... ....._ ...... 
bin Alman .ılletl Ue 4tılll. Al· UBllSN tawtladll liıctlls ... 
mu htUdbneti ile 1apddalnu ve lll'ilwl ..,.,..._ ~. 
Bitlerin lhfbae la•nılmu Wr a. MJSJa latiktmetl, .....S ..,__ 
dam old1'i'ana blldlrmiftlr. Bu • •llkJJta ....... ~ 

EN SON DAKiKA 
• 

Nevyort, 3 CHUIUll, ..W. 3,80) - Londradan. hlld1rll~ In1Dfs 
don•m!ıı• lWbk clenlıtnl abJoka etmek için emir almıftır. 

Nevyork, 4 (4,30 sahih) Unlted Prea: Inllltere Ue 'Fransa hi\tca.
metleri Ital,anm ~ tavzih etmesi için ınilfterek bir ntüracaL 
ta bulunmak n.r.dlrler. Jtaqa hik6m~ Jngiltere ile ftansaum 
harp illn emelerl D~rtne vutyetl haJrlnnm bir fe7 soylemem~. 
ltatl ve Arlh beyanat ~tir. 

Nev)'ork, 1 (Sabah 4,15) - BelllctlniJav, ba akfll!D Beyaz ~ 
dan söylectql nutUta; Awlbma va,lfl8l, harbin barJ•mas!Jl4l ıv
men sulh 1çla phpnak ve kavwt te!idlUerlne aon vermek oldujwıa 
izah ederek "AmerlkaDlD J'De«duür gönderecejiııi Wmµn etmeıc. 
taınami71e Janlıfbr. Aa9riJra Wtaraf kalacak ve nefl'8deceğl btr be.; 
:p.nname ile bltardflı Nn edece&r. Bu bltaraflıjm tam olmısmı 
da bir Uo li1D ~ --edeCelf7.,, demlttir. 

1 ,. 

Tan, fnkallde dnı.tn ~ lldldclethaee, m•Jd'Wlndeld bullll Wtlbat IQ9lfade 
bu liltunda b .. .ldbl - 90b daJdJra -- ....................... obNdall .. 

... lalllll bot vı ... . 
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PENCEREMDEN! 

ikinci Karşılaşma 

T A '?J '. 9. 939 

Yazan: M. Turhan TAN 

1 914 yılı haziranının 24 ünde 
Avusturya - Macaristan im

paratorluğunun vcliahti • karısı ile 
beraber - bir Sırp milliyetçisi tara. 
fmdan öldürüldü. Ordularını sağdan 
ve soldan harekete geçirmek için 
yıllardanberi bahane arayan Alman. 
ya imparatoru bu hadiseden heye • 
cana geldi, "Ya şimdi harp ederiz, 
ya hiç bir zaman etmeyiz!" dedi, 
müttefiki olup Balkanlara doğru yii. 
rümek için müzmin bir iştiyak taşı. 
yan Avusturya imparatoru Fransu • 
\•a Jozefe şu telgrafı çekti: 

·~;~i· ·;:~~:~:;· ~~~·ı 
·ittifakla Seçildiler 

Ankara, 3 (A.A.) - Boş olan 
Edirne, İsparta ve Trabzon me. 
busluklarına 3 eylfıl pazar gü
nü yapllan intihapta Parti 
namzetleri Trabzon Belediye 
Reisi Temel Göksel, İspar•a C. 
H. P. ve Halkevi Rei:.i Remzi 

Bütün Alman yadaki 
Talebemiz Geliyor 

Karaya Oturdu 

manımıza gelmekte olan Yun&ıı 

bandıralı 200 tonluk Yuanis is

mindeki şilep Boğazda Servi. 

burnu önlerinde karaya otur

muştur. Şeker mayası yüklü o

lan geminin kurtarılma işine 

başlanmıştır. 

- Seninle beraberim? ... : 
Bu sarih teşvik üzerine A vu~ • 

turya hariciyesi, Sırbistan krallığı • 
m tazyıka başladı ve herhangi müs. 
takil bir devletin değil, himaye al. 
tındaki hüklı.metçiklerin bile kabul 
etmekten mutlaka çekinecekleri de
recede ağır bir ültimatomla 23 tem
muzda o krallıktan zelil ve sefil bir 
itaat, daha doğrusu miskin bir tesli. 
miyet istedi. 

Rusya, bu hareketi protesto etti, 
Subistanın haksız yere çiğnenmesi. 
ne, yok edilmesine rıza gösteremiye. 
ceğini bildirdi. İngiltere de beynel • 
milel bir konferans akdi ile ortadaki 
anlaşmazlığın tatlı bir neticeye hağ. 
)anması teklifinde bulundu. Faltat 
Avusturya • Macaristan kendi pl'o • 
gramına ve Almanyanın telkinine 
sadık kaldı, 28 temmuzda Sırbistana 
harp açtı. Bunun üzerine Rusya se. 
ferbel'lik ilan etti. Almanya, mnra. 
dına ermiş demekti. Çiinkü dünya • 
nın altını üstüne getirmek için ara. 
dığı fırsatı bulmuştu. Nitekim mn • 
habere yolu ile sulhün muhafazası. 

na imkan bırakmamak için hemen 
Rusyaya lıarp açtı ve 2 ağustosta da 
Fransa hudutlarına taarruz etti. 

1 
Ünlü ve Edirne C. II. P . ve Be
lediye Reisi Şerif Bilgen itti
fakla seçilmişlerdir. 

.......................... 
Mahkemelerde : 

Pala ile Üvey 

Babasını Korkutmuş 
Polis, dün· meşhut suçlar müddeiu

mumiliğine Mevlanakapıda oturan 
Şaban isminde bir genç getirdi. Polis 
müddeiumumiliğe tam 75 santim u. 
zunluğunda bir de pala verdi. Şaba
nın suçu şudur: 

Şabanın 75 yaşında Ali Rıza ismin
de bir üvey babası vardır. Şaban es.. 
rar müptelasıdır. Üvey babası ken
disinin evinden kovmuştur. 

Dün gece saat 24 te elinde bir pa
la olduğu halde üvey babasının evine 
arka bahçe duvarından atlıyarak gir
miş, bahçe kapısını taşla kırmıştır. 
Ali Rıza bunu odun sanmış, oğlunun 
elinden almak istemiş, fakat ay ışı
ğında parladığını görünce hemen ö
bür kapıdan komşuları Servete kaç. 
mış ve oradan da polise koşmuştur. 
Şaban üvey babasını evde bir yere 
saklandı sanmış ve aramıya başla -
mıştır. 

Bu sırada polis gelmiş, kendisini 
yakalamıştır. Asliye birinci ceza mah 
kemesi dün duruşmasını yaptı. Suç
lu: 

- Pala benim değil üvey baba -
mındır. Şahitlerim de vardır, diyor
du. 

Mahkeme Şabanı tevkif etti. Şahit
lerin çağırılması için duruşmayı baş. 
ka güne bıraktı. 

Dört Suçlusu Olan 

Fakat 1 ağustosta bitaraflığı bii. 
yük devletlerin müşterek kefaleti 
altında bulunan Belçikaya bir ülti • 
matom vererek ordularının o devlet 
topraklarından geçmesine izin ister
ken cevap beklemeksi;,r,in ·ıcri harr
ketine de başlamıştı. İngiltere, bil • 
hassa bu taarruzu protesto etti ve 
Be'lçlJ(anın istilaya başlanmasını 
muahedeler ahkamına mugayir sa • 
yarak 4 ağustosta Almanyaya harp 
ilan etti. Ertesi gün torpil vazına 
mahsus bir Alman gemisinin Taymis Bir Hakaret Davası 
ağızlarında dola~tığı görüldil ve bir 
İngiliz kruvazörü tal'afından bu sui. Meşhut suçlara bakan asliye bi-
kaste memur gemi batırıldı. rinci ceza mahkemesi dün bir haka. 

iz.mire Birçok Vapur 
İngiliz Gemilerinin 

Sığındı, Yabancı Vapurlar 
Nezareti Altında Gidecekler .. ........................ . .... . 

Semplon ekspresi dün de dört saat teahhurla. saat 
10.25 de Sirkeciye muvasalat edebilmiştir. Dünkü 
trenle Almanyadaki talebelerimizden 120 kisilik bir 
kafile daha şehrimize gelmiştir. 200 kişilik~ bir ta
lebe kafilesi de bu sabah gelecektir. 

Berlinde toplanacak olan beynelmilel eczacılar 
kongresine iştirak etmek üzere, bir kaç gün P.\rvel 
memleketimizden ayrılan, 17 kişilik eczacı kafilesi 
de, dünkü trenle şehrimize dönmüşlerdir. Kafile 
reisi eczacı Hüseyin Hüsnü, istasyonda kendisiyle 
gö:rüşen bir arkadaşımıza demiştir ki: 
"- Eczacılar kongresi ihzari bir komite halinde 

dört gün evvel toplandı. Vaziyetin vahameti müna. 
sebetiyle asıl kongrenin toplanamıyacağından ba. 
his!e dağılma kararı verdi. Esasen yine ':>u vaziyet 
dolayısile murahhaslardan bir çoklan Berline gel
memişlerdi. Kongrenin toplanacağı bina, Rayştağ 
içtimaına tahsis edildi. 

Bize. bu vaziyet karşısında Almanyada kalmamt• 
zm muvafık olamıyacağı ve memlekete avclet et
memiz tavsiye edildi. Biz de derhal yola çıktık. 

Berlindeki Yunan ve Yugoslav konsolosluklan 
tatil giinlc:>rinde bile çalışarak bilhassa Türk yolcu
ların vize muamelelerine kolaylık göstermekte, bu.. 
nun için para da almamaktadırlar. -

Berlin halkı, son dakikaya kadar harp ::>lacağına 
ihtimal VE:rmemekteydiler. Harp her yerde olduğu 
gibi, Alrnanyada da tıpkı bir bomba tesiri yaptı. 
Gelirken uğradığımız Balkan şehirlerinde tam bir 
sükune• vardır.,, 

Tren yolcuları arasında Frans!'Z Şark ordusu ku
man~anlarından Kolonel dö la Süst şehrimize gel
miştir. A;ı.•nca Suriye ve Iraklı bir kaç kişi de mem
leketlerine d~nmek üzere, transit geçiyorlardı. 

Dün gelen talebeler, gördükleri vaziyet hakkın. 
da bize şu izahatı verdiler: 

··- :ocı ı.uı~n:: vALıy.:-c; :n.~.ı.~t • :t\SK.E!ri.LK çagınaa 

b~nanların evleri gece ansızın basılmakta ve an.. 
ca1t elbisesini giyecelc kadar bir mühlet verildik
ten sonra, cepheye sevkolunmaktadırlar. Sokaklar
da serbestçe gezilememektediı". Bütün trenler ordu 
emrine tahsis edildi. Berlinde bulunan ecnebileri 
Münih üzerinden Yugoslavyaya götürmek üzere bir 
tek tren ayrılmıştır. Bunun için, yolculardan bir 
çokları bu trene binebilmek için nöbet beklemek
tedirler. 

BPrline hakim bütün binaların tarasalanna tay. 
yare dafii topları konulmuştur. Berlin civarındaki 
sık ağaçlıklar da baştan başa ayni toplarla doludur. 

Cenup hudutlarından Şimale doğru askeri nakli. 
yat göze çarpmaktadır. Bütün yollar tanklar, zırhlı 
otomobiller ve askerlerle doludur.,, 

Deniz len heyetimiz de geliyor 
Almanyaya sipariş etmiş olduğumuz vapurların 

tesellüm muamelesini yapmak üzere Berlinde bu
lunm&kta olan ve eski tahlisiye umumi müdürü 
Necmettin Erol'un riyasetinde bulunan :Len heyeti 
de E:vvelki gün Berlinden hareket etmiştir. Alınan
lar, harbin başlamış olması münasebetiyle bu ge
milerin kendilerine lüzumu olduğunu ileri cıurerel~, 
hazır bir halde bulunan Do~u vapurunu teslim et
memişlerdir. ,ı 

Limandaki vaziyet 
Italyan gemilerinin iki güne kadar mutat sefer

ler!n~ t~krar başlıyacakları bildirilmektedir. HalL 
hazırda limanımızda Ingiliz bandıralı Etrip, ve 
Fransız bandıralı Teofil Gotye j?emilcrinden başka 
ecnebi gemi bulunmamaktadır. 

lzmir limanı vapur doldu 

Maarifte: 

Ortaokul Muallim 

Muavinliği imtihanı 
Ortamektep muallim muavinliği 

imtihanı Edebiyat Fakültesinde ya -
pılmıştır. İmtihana Türkçeden 62, 
tarih • coğrafyadan 30, Fransızca • 
dan 56, İngilizceden 30, Almanca • 
dan 10 kişi girmiştir. İmtihan evra· 
kı tetkik edildikten sonra kazanan • 
lar bir kaç gün içinde şüahl imtiha. 
na gireceklerdir. 

Askeri TıbbiyeCle 
Askeri Tıbbiye mektebine gir • 

mek istiyenlerin seçme imtihanı A~ 
keri Tıbbiye mektebi binasında ya. 
pılmıştır. Askeri Tıbbiye bu sene 50 
talebe alacaktır. Liseden pek iyi de. 
recede mezun olanlar imtihansız ka
bul edilmektedirler. 

!zmir, 3 (Tan Muhabirinden) - Muhtelü yerlere 
gitmekteyken aldıkları emir üzerine Izınire gelen 
ecnebi vapurları ile liman doludur. Bunlar arasında 
içinde l 39 yahudi mülteci bulunan Hazyan vapuru 
da vardır. Tekirdağından Filistine hareket etmiş, Adliyede: 
yolda aldığı emir üzerine gelmiştir. 

Mülteciler, Polonya, Macar ve Alınan tebaalıdır. 
Polis, dışarı çıkmamaları için tedbir almıştır. 
Limanımıza kömür boşaltırken, emir alarak Is

tanbula müteveccihen yola çıkan Akdağ, lkbal ve 

Münferit Hcikimli 

Mahkemeler 
Tan vapurları ikinci bir emirle !zmire dönmüşler- Münferit hakimli adliye tec:ki
dir. B~gün !stanbU.:a giderken Çandarlı açıldarm- latı yarından sonra işe başlayac;k _ 
dan donen Tırhan ile Antalyaya 60 mil mesafeden tı Adl"va Vplr"J,,.u ,,. ... · t--~" .. 
~-·- .. -~ ......... __ ·-.-----· -- ........ -............... ~ ..... - vizıre a\acaK. ôI~n nalıhm\erın kadro-
mişUr. sunu dün de müddeiumumiliğe tcb-

Liman idaresi, Ticaret Veknletinden aldığı emir liğ etmemiştir. Eğer teşkilat kadro
üzerine, bu gemilerin !stanbula hareketine mı.isaa. su bugiin de tebliğ edilmezse hak im 
de etmemiştir. Iki vapurda da yolcu fazladır. Islim münferit usulü bir müddet teahhüre 
iızerinde hareket müsaadesi beklemektedirler. uğrayacak demektir. Eğer kadro t cb. 

Mürettebatından mühim bir kısmı, Polonyaya liğ edilir de hakimler tayin edilme. 
dönen Polonya bandıralı Levan vapuriyla Izmir- miş olursa eski hakimlerle işe ba~ • 
den mal yükliyen lngiliz, İsveç, Norveç ve Holan- ıanacaktır. 
da vapurları, gece yansından sonra hareket ede-
ceklerdir. Bu gemiler, Pireden Ingiliz harp gemi
lerinir: himayelerinde yollarına devam edeceklerdir. llgında Şiddetli 

Bir mü\·errihin kayde layık gör. ret, dövme ve sövme davasına b:ık
düğü veçhile Almanlar ve İngilizler tı. Hakaret davacısı Fındıklı kara
t arihte ilk defa olarak kendi milli kolu polislerinden 1293 numaralı Ni. 
bayrakları altında karşı karşıya ı:c- yazi, dövme davacısı d:ı Karaköyde 
liyorlardı. Mehmet Topuzdu. Suçlular Beyoğ-

Gl'nÇ kızlar kızıl kaç teşkilatında, ihtiyar kadın. 
' lar da, pasif korunma işlerinde çalıştırılıyorlar. 

lzmir limanına bugünkü kadar fazla ecnebi va
puru geldiği görülmemiştir. 
Limunımızda bulunmakta olan bir Ingiliz varu

ru dün mühim miktarda incir ve üzüm alarak, In
giliz limanlarına hareket etmiştir. Bugün de diğer 
bir Ingiliz vapuru ayni şekilde hareket edecektir. 
Bu vapurda Fransız limanları için de bazı >:>artiler 

Yağmur ve Sel 
Konya, (TAN) - Muhitimizde şid~ 

detli yağmurlar yağmıştır. Ilgın ka.o 
zasına bağlı Çiğil nahiyesinin Değiş 
köyünün aşağı kısımlarını sel basmış, 

iki insan ve 43 koyun boğulmuştur. 
Selin bu küçük köyde yaptığı zarar 
üç bin lira tahmin ediliyor. 

Danzigin ilhakını veya iltihakını lunda Tarlabaşı Keresteci sokak Ka
t~min etmek iddiası ile geniş bir isti. milbey apartımam 5 numaralı ha
la ve tahakküm siyaseti takip eden nende Zehra Altıntel ile arkadaşı Ka
Almanyanın • harp ilanına lüzum sımpaşada Camiikebir mahallesinde 
görmeden - Polonya topraklarını Sırabcrber 23 numaralı evde oturan 
çiğnemeşe üç koldan yürüttüğü or. hanende Saniye Akgül ve Taksim 
d ularla Leh §Chirlerini ve köylerini Receppaşa Ayca apartmanı 1 numa
zaptetmeğe, hava bombardımanları rada oturan lokantacı Kalkandelen. 
i le de kol kol ve yer yer yangınlar li Mehmet Emin Yalman ile Pireze
çıkarmağa başlaması üzerine İngil - neli lokantacı Cafer Yücclsindi. 
tere hükumeti • müttefiki Fransa i- Zehra Altıntel ile aniSye Akgül 
le beraber • Bcrline bir ültimatom Salıpazarındaki Ayyıldız gazinosun
göndermiş ve Alman ordularmm da şarkılarım bitirdikten sonra dô. 
Leh topraklanndan hemen çekilme. nerlerken şoför Mehmet Topuzun a
sini, harp haline nihayet verilmesi • rabasına binmek istemişlerdir. Meh-
ni istemiştir. t T d'' d .. ·· b' d l - -~ me opuz or unu ır en a mayın. 

Berlin bu iiltimatomu reddetti -· ca kavga çıkmış ve iki hanende ile 
ğinden dün İngiltere • beşeri adalet iki lokantacı Mehmet Topuzu döv • 
n ~eynelmilel münasebetlerde hak- müşler, Mehmet Topuz Hızıra küfret
~anıyet .n~mrna - .A!m~n~:aya ~arp i- mlş ve Hızırla Mehmet Emin de h3... 
lan etmı~tır. Bu, ıkı buyuk mıllet ,.e diseye müdahale eden polise hakaret 

devletin kendi milli bayrakları al • etmişlerdir. 
tında ikinci defa olarak karşı karşı. Müddeiumumt hepsinin tecziyele
ya gelmeleri demektir. Gönül isti • rini istedi. Muhakeme karar için ta-
yor ki düşmanca vukua gelen bu lik edildi. _ 
yüzleşme sebebile dereler gibi kan 
dökülmeden, mamureler viraneye 
dönmeden İngilizlerdeki insaf hissi 
öbür tarafa da sirayet etsin! 

Bursah Muallimler 

Hataya Gidiyorlar 

Bunlara her gün dört saat ders ve tatbikat yaptı-
' nlıyor. Bütün Almanyada yiyecek sıkınt.ısınm arttı-

ğı göze çarpıyor. Bütün dükkanlarda satıslar dur
muşt...ır. B.ir kaç gram şeker bile polisin rui.isaadesi 
olmadan alınamamaktadır. vardır. 

Yüzme Birincilikleri 
Dün Nihayetlendi 

\ 13 Yaşında Bir 
Çocuk Katil Oldu 

Dünkü Yüzme ve Atletizm Müsabakalarında 

lstanbullular Birincilikleri Ardılar 
Cumartesi günü başlıyan Türkiye 

yüzme birincilikleri dün Beşiktaş 

yüzme havuzunda nihayetlenmiştir. 
Deniz federasyonunun tertip hatası 
olarak hakemsizlik yüzünden birinci 
gün nizamsız ve intizamsız geçen ya
rışlar tertip heyetinin yerinde bir 
kararile birinci güne nazaran dün 
muntazam geçmiştir. Bazı arkadaş
ların hakemlik hususunda yardımı 

rica edilmiş, bu suretle hata bir de
receye kadar tamir edilmiştir. Dün
kü müsabakalarda aşağıdaki derece
ler alınmıştır: 

birinci, Ankara ikinci olmuştur. 

u Mu Mi T ASN 1 F: Yüzmelerde umumi 
tasnif neticesinde İstanbul 125 puvanla 
Türkiye birincisi, Kocaeli 65 puvanla l· 
kinci, Ankara 48 puvanla üçüncü olmuş-

tardır. 

Mükafat tevzii: Müsabakalardan 
sonra başhakem birkaç söz söyle
miş ve müsabakalarda derece alanla
rın mükafa~arını vermiş, bu me
yanda İstanbul üç şilt, bir kupa al
mıştır. 

Atletizm Müsabal<ası 

Gönen - Tuzakçı köyünde Meh
met oğlu Ahmet ile Ali oğlu 13 ya
şında İsmail tarlalara hayvan sokul
ması yasak edilmesi doğru olup ol. 
madığı hakkında münakaşaya tutuş
muşlar, İsmail bıçakla Ahmedi öl
dürmüştür. 

Tutulan çocuk katil, f ariki mü mey 
yiz olup olmadığı anlaşılmak üzere 
Bandırma aastahanesin~ gönderil
miştir. 

51.4, ikinci İstanbuldan Zare. 
400 MANIALI: Birinci fstanbuldan Me

lih 57.9, ikinci İııtanbuldan Neriman. 
GÜLLE: Birinci İstnnbuldan Ara t 14.04, 

ikinci 1stanbuldan Ateş. 
DiSK: Birinci İstanbuldan Arat 39.62, 

ikinci İstanbuldan Ateş. 
YÜKKSEK ATLAMA: Bir inci fstanbul

dan Jerfi 1.78, ikinci İstanbuldan Sürey
ya ve Pulat 1.74,1 / 2. 

SIRIK: Birinci Ankaradan Muhittin 3.50, 
ikinci İstanbuldan Viçaropulos. 

Kızılc:ahamamda 
Kızılcahamam (TAN) - Bir kaç 

gündenberi şiddetli yı.ı.ğmurlar yağ· 
maktadır. Kasabamı"?:ın çarşısı göl 
halini almıştır. Bir çok köylerde har
manlar su altında kalmıştır. Dağ köy.
lerinde zararın daha çok olduğu an
laşılıyor. Fakat kati rakamlar he-
nüz tesbit edilememiştir. ~ - ~ 

Eğer yağmur devam ederse, su aı. 
tında kalan harmanların ve mahsula· 
tın çürüyeceğinden korkulmaktadır. 
Pirinç mahsulünün de bozulmasından 
endişe ediliyor. 

T A K V I M ve H A VA 
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PAZARTESi 

9 uncu ay 
Arabi: 1358 
Recep: 20 

Gün: 30 

Güneş: 5.09 - Oğle: 

İkindi: 15.52 - Akşam: 

Yatsı: 20.16 - İmsak: 

Hızır: 122 
Rumt 1355 
Ağustos: 22 

12.13 
18.3& 
3.44 

Bir Yahudi Vapuru Geçti 
Dün sabah Varnadan hareket ed~n 

ve Yolcularından ekserisi Musevi o
lan bir vapur dün akşam üzeri lima.. 
na gelmiştir. Pilistine gitmekte olan 
vapur transit olarak geçmiştir. 

Adana, (TAN) - 36 sı kadın. 40 ı 
erkek olmak iızere Bursa öğretmen-

200 metrede İstanbuldan Vedat 2.38.2. 
100 metre sırti.ıstü i stanbuldan Safran 1.25, 
1500 metrede İstanbuldan İsmail 24.20.4, 
4X200 bayrak (Mahmut, İsmail, Saffan, 
Vedat) tan mürekkep İstanbul takımı bl· 
rinci olmuşlardır. 

Türkiye atletizm birinciliklerine 
dün Fenerbahçe stadında devam e
dilmiş ve müsabakalar neticesinde 
İstanbullular en fazla puvan almak 
itibarile birinci olmuşlardır. Müsa
bakalar muntazam olmuş ve aşağı
daki teknik dereceler alınmıştır: 

üç ADIM: Birinci lstanbuldan Abdur
rahman 13.90, ikinci İstanbuldan Fethi 
oldu. 

._ Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malClmata göre, hava, yurtta doğu A
nadolunun şimal ve Karadenlı:in şark ta 
raflarında. çok bulutlu ve yağışlı, diğer 
bölgelerde kısmen bulutlu geçmiş, rüzgAr
lar umumiyetle şimalden orta kuvvette 
esmiştir. 

Milli Şefin Doğdukları Ev 
İzmir - Milli Şef İsmet İnöniinün 

İkiçeşmelikte, Med~ne ~ok~şun~a 
doğdukları evin, tar~ı ~~z~ye~ın~ hıç 
balel gelmaden tamirı bıtmlmıştır. 

lerinden 76 ki§ilik bir grup Konya. 
dan buraya gelmiştir. 

Bir tetkik seyahati yapmakta olan 

bu öğretmenler ikl gün burada ka
lacak ve seyahatlerinin maksadile 

alakadar tetkiklerde bulunduktan 
sonra Hataya gideceklerdir. 

Öğretmenler Erkek öğretmen o
kulunda misafir edilmişlerdir. 

ATLAMALAR: Bebekte Galatasaray lo
kalinde yapılan atlama müsabakalarına 
dört bölge istırak etmiş, birinci İstan-
buldan Fah ri 138.42, ikinci Balıke· 
sirden Sabri, üçüncü Ankaradan Bülent 
olrnu~ardır. 

su TOPU: Dün iki ınQsabaka yapılmış, 

Kocaeli - İçeli 6-4, İstanbul da - Anka
rayı 11-0 mağlQp etmi:;,~ neticede İstanbul 

1500 METRE: Birinci İstanbuldan Rıza 
Maksut 4.07. Rıza gfü:el bir koşu yaparak 
Türkiye rökonı elde etmiıı, İstanbuldan 
Recep ikinci olmuştur. 

200 METRE: Birinci İstanliuıdan Melih 
22.7, ikinci lstanbuldan Nazmi 

400 METRE: Birinci İstanbuldan Gören 

Müsabakalardan sonra derece a
lanlara madalyaları verilmiş ve bu 
suretle Türkiye atletizm birincilik
leri de nihayetlenmiştir. 

Ankara Takımı Şamp~on 
İzmir, 4 (TAN) - Fuar kupasına bu

gün de devam edilm iş, Anknra takımı İs· 
tanbulu 4 - 3 yenmiştir. Fuar kupasını 
Ankara takımı :ıtrnıstır. 

Dün İst:ınbulda h ava açık geçmiş, rO:t' 
gAr şimalden saniyede en çok 3-5 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 de tazyik en fa:t' 
la 24.2, en niisük 15.4 santlgrnt kayde' 
dUmlsttr. 
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f BUGüNI 
Harp Büyüdü ! 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

Alnıanyanın Lehistanı istilaya 
kalkmasından sonra harbin bu iki 
devlete munhnsır knlmıyacağt mu
hakkaktı. Çünkü Almanyanın Polon
yayı istilaya başladıktan ve Lehistan 
topraklarında ilerlemi~ e başladıktan 
ı1onrn, İngiltere ve Fransa tarafından 
istendiği gibi askeri harekatı durflur
ması ve geri çekilmesi beklenemez
di. Çiinkii Almanyamn maksadt, cJ 
çabukluğu ile emri vakii tahakkuk 
ettirmek, Şark hududunda yapmak 
istediği tadilleri azami süratle :yap
mak, ondan sonra harbin bittiğini i
lan etmekti. Almanya, bu şekilde 

maksatlarını tahakkuk ettirmiş, har
bi mahallileştirmiş, tahakküm siya· 
setini silahla da sağlamlamış, ve Le
histanın mukadderatını eline alını~. 

yani şarki A vrupada fermanferma 
kesilmek için her şeyi yapmış, daha 
sonra başka cephelerde ayni hattı 

hareketi takip için hazırlığı tamam 
lamış olacaktı. 

İngiltere ile Fransanın harbe gir
memeleri, Almanyanın bütün bn e
mellerini gerçekleştirmiyc kafi ge. 
lirdi. 

Fakat, böyle olmadı. Di.in Almnn
yaya son ültimatomlarını ,·eren İn· 
giltere ile Fransa sefirleri, Alman. 
yanın muhasnmntı durdurmayı ve 
eeri çekilmeyi taahhüt etmemesi ü
zerine, Almanya ile hali harp bu. 
Junduğunu ilan etmişler, l\lister 
Chnmberlain, İngiliz milletine hitnp 
eden bir nutkile keyfiyeti bildirmiş. 
daha sonra Avam kanı arasında, bü. 
tün Jngiliz milletinin birliğini tem
sil eden fozahiirler ara ında Alman· 
ya ile İngiltere artık birer muharip 
olduklnnnı ve İngilterenin Hitleriz· 
mi yıkıncıya kadar, verdiği sözü tut
mıyan, en kötü niyetlerle hareket e
den, tahnkklim ,.e (_az~ik ile beşeri. 
yeti iptidailiğe çevirmek ve hnk 
kuvvettir, akidesini her şeye üstün 
tanıyan rejimle sonuna kadar düvü
§eceklerini ilan etti. 

.. ..J- -!11 .. •!-- -·- . 
paratorhığuna hitap eden bir nutuk. 

la bütün imparatorluğu hürriyet dn

vasmı benimsemiye ve herkesi va

zifesini yapmıyn davet etmiştir. 

Fransa da İngiltere ile tam tesa. 

nUt dairesinde hareket ettiği için bir 

kaç saat fasıla ile Almanyaya ayni 

ültimatomu vermiş ve bu suretle 
harp büyümüştür. 

Artık Lehistan İngiltere ve Fran. 

sa bir safta ve Almanya dif'er saf· 
tadır. 

Almanyanın bu vaziyete kar ı al. 
dığı vaziyet her taarnıza mukabele. 

Ye hazır olduğudur. 

Bu iki safın karşı kar~ıya gelme
si, insanlık hesabına bir faciadır. 
Bilha a bu facianın önüne ge~mek 
iınkanlan me,•cut olduğu halde da
vanın silaha bırakılma,,.ı, facianın te. 
sirini kat kat arttırmaktadır. Çünki.i 
•klıselimin bütün kaynakları kul
lanılmadan, diplomasinin bütün im. 
kanlannı denemeden harbe atılmak, 
ihtirasın her ~eye galebe çnldı~nı 
gösterir. 

İn~iltere ile Fransa; son buhran 
brş;.c;ında harbi önlemek için her 
Şeyi yaptılar. Hatta taahhütlerinl" 
~adık kalmamak, tereddüt gösterml"k 
gibi ithamlan bile hoş gördüler. Fa· 
kat bütün bu te~cbbUsler boşa gitti 
\>e en sonunda harp lıalini kabule 
ınecbur oldular. 

İnglltere ile Fransanın hedefi, 

milletler arasındaki meselelerin sulh 

\>e ınlizakere yoluyla halli, km•,·et 
tehdidinin, kuvvet istimalinln bcrta. 
raf edilmesi idi. 

Almanya, Lehistanı• istilaya bnş
lanıakla bu hedefi körletmiş ve bu
&:ünkü vaziyet hasıl olmuştur. 

Yapılacak iş, harbin kısa olmasını 
'Ve aklıselimin, ihtira. lara sürntle 
galebe çalmasını dilemektir. 

Kanada Kııılhaç TeJkilc9h 
Toront, 3 (A.A.) - Kanada Kızıl

haç teşkilatı reisi Norman Sommer
Ville, bu teşkilatın muhtelif servisle
r-ini Kanada Başvekilinin emrine a. 
rnade bulundurmak üzere seferber 
hale getirdif,ıini beyan etmiştir. 

Mumaileyh, diğer cihetten binlerce 
&önUllü yazıldığını söylemiştir. 

Lonelrada 
Müdafaa 

TAN 

Dafi Topları Kondu 

Londrada tayyare hücumlanna karşı müdafaa tertibatı o kadar . mükemmel bir hale getirilmiştir ki, dafi bpların · 
etrafı bile kat kat kum torbaları ile çevrilmi,tir. 

Mısır Umumi 
• 

Seferberlik 
ilan Etti 

lsviçre ile Baltık 

Devletleri Bitaraf 
Kahire, 3 (A.A.) - Mısır hükume. 

ti umumi seferberlik ve örfi idare 
···-- -·- "'• .... 

lıviçre bitaral 
Cenevre, 3 (A.A.) - İsviçre tam 

bitaraflığını ilan etmiştir. Hükumot 
siliı.h ve cephane ihracını menettiği 
gibi muharipler lehinde propaganda 
yapılmasını menetmiştir. 

lngilizlerin 
Milletine 

Alman 
Hitabı 

"Liderinize itimat Etmiyoruz, 
Nazi Rej.mini Yıkacağız,, 

Londra 3 (Hususi) _ Bu-j riayet edeceğine söz vermişti, sözü- liğin en müthiş düşmanı olduğuna 
·· İ ·ı" ·ıı f Al nü tutmadı. Avusturyay:.:ı laRrruz et- yeminler etti, bugün bolşeviklcrle 

gun n~ı ız. mı e ~ namı~a - miyeceğine söz verdi, sözünü tut- müttefiktir. Bu yüzden liderinizin 
man milletıne hıtaben hır be- madı. Çekoslovakyaya hücum etmi- sözüne inanmıyoruz. Kerıdısi Sovyet 
yanname neşrolunmuş ve Al- yeceğine söz verdi, söziinü tutmadı. anlaşması ile sulh cephesini yıkmak 
man milletinin bu beyanname- Münihten sonra artık Avrupadan is- istedi. Buna da muvaffak olamadı. 
ye ıttıla kesbedebilmesi için ter- tlyeceği arazi kalmadığını S'lylcdi, Düştüğü müşkül vaziyetten kendini 
tibat alınmıştır. sözünü tutmadı. kurtarmak için yeni bir istila har-
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ff"ifK 
Polonyaya Ait 
Bir Hatıra! 

Yazan: 8. FELEK 

1927 ilkbaharında idi. Polon~ a
yı ziyarete da\'et edilen bir 

heyete ben de gazeteci olarak katil· 
ını. tım. 

Bundan on iki sene e,·vel çok da
ha genç olan Polonyn hükumeti o 
zaman bizimle ispirto inhi nrı gibi 
bazı iktısadı ıniinasebetlere de gi • 
rişmişti. 

İki hafta süren bu seyahatte 
Polonyanın hemen ha. Iıca biiyük se. 
hirlcrini ve seyahatin a ıl hedefi o
lan (Poznan) sergisini gezdim. 

O zaman Polonyada gördi.iğUnı 

hayatiyete hayran oldum. Eski bir 
milletin kurduğu genç bir hiikCtmet 
harbin bitim tarihinden dokuz sene 
sonra şa ılncak derecede gelişmiş bu
lunuyordu. 

Çarlık Rusyası, imparatorluk Al. 
manyası \'e Habsburg A\'usturya -
sından geri alınmış olıın eski Lehis· 
tan parçalarını birbirine bıığlamnkta 
ve bundan kudretli bir hükumet 
yapmakta ne kadar muvaffak olduk. 
larım yakından gördüği.im Lehistan, 
hele üç mayıs tarihine tesadüf eden 
milli bayramlarında Varşo,·ada ha
zır bulunduğum bir resmi ,cçittc 
gördiiğiim cidden muntazam ordusu 
ile bana çok diri ve kudretli görün. 
dü. Gerçi ben asker değilim ama A\'
rupada tesadi.ifen.,gördi.iğüm askerle
re nisbetle Lehlilerin üzerimde hı • 
rakhğı intıba çok mü.,ait idi • 

Belki Almanlar, belki Ruslar 
zamanından kalmış ''e §İmdi tama • 
men Lehlerin çalışmakta olduğu bir 
takım fabrikalardan başka kendile • 
rinin tesis ettikleri bir takım yeni 
üzinler bu milletin kabiliyeti ve ya. 
şamağa olan istihkakını hepimize 
göstermişti. 

O sc~ ahatte adedi azlık olan he. 
yetimize karşı Ll"hlilerin gösterdik. 
leri mi. afirpervcrliği burada anlata
mam. 14 günde evlerdeki aLrırlama • 
lar hniliç olarak yirmi kadar resmi 
ziyafet ,·erdil;r ve bize hu usi ve dc
;in bir alaka gösterdiler. Bunun sı>
bcbini bana şimdi ismini maalcsl"f 
hatırlayamadığım ayan azasından bir 
zat anlattı. 

Hükumet gazetelere ihtiyatlı dav
ranmalarını tavsiye eylemektedir. 
Bununla beraber gazetelerin başma
kaleleri hemen ekseriyetle İngiltere
nin, Fransanın ve Polonyanın lehin
de bulunmakta ve "Almanyanın son 
tecavüzünü" takbih etmektedir. 

B d d il. k' Lehistan vilayetlerinden hiç biri. bine girdi ve bizi de karşısında bu1-
cyanname e en ıyor ı: ne de göz dikmediğini siiyleı.Ji. yine du. Bu yüzden harbe giriyoruz ve 

"Bugün İngiltere ile Almanya sözünü tutmadı. Senelere~ bolşevi~ hedefimiz nazi rejimini yıkmaktır.,, 

Lehler, istik131Jerini kaybedip 
Rusya, Prusya l'e Nemçe hükl1met • 
leri arasında taksim edildiği zaman 
Tiirkiyc bu tak imi tammaktan im. 
tina eimişti. Türkiyenin hak 17.lığa 
kar ı olan bu hareketi Lehlileri min. 
n~ttar etmiş. 

Baltık devletleri 
Kaunas, 3 (A.A.) - Litvanya, Le

tonya ve Estonyanın bitaraflık be

yannameleri yapılan bir istişareyi 

müteakip neşredilmiştir. 

harp halindedir. Sebebi, Alman hü. ============================= 
kumetinin Lehistana taarruzudur. 

Macar Başvekili Yeni 
Tedbir Aldığını Bildirdi 

Bundan ba~ka .. Lehlerin 'ismini 
hatırlayamadığım bir evliya ı var. 
Ötede beride hürmetle asılmış re • 
simlerini falan gördüm. Bütün hiris
tiyan azizleri gihl perisan sakallı, 
başında nurdan halesi olan bir adam. 
Leh istikliıli hakkında onun bir ke • 
raınetj varmı5, Lehistan taksime tı~
radığı 7aınan bu adnm demiş ki: Alakadar mah!ellerde hudutlarda 

muayyen bir plan dairesinde emni

yet tedbirleri alı~mağa devam edil
diği beyan edilmektedir. 

Hükumetiniz askerlerini geri çekme
diği için aramızda harp başladı. Biz 
sulbü kurtarmak için her şeyi yap
tık. Fakat hükumetiniz istila siya
setini tatbike devam etti ve I chis
tana kar§ı harbe girmeden iki saat 
evvel, Lehistanın Bedin sefirine bir 
takım teklifler takdim edere'<, sefi
rin bu teklüleri okumadan dahi im
za etmesini istedi ve bu tekliflerin 
Lehistan hükumetine bildirilmesine 
bile imkan vermedi. 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Resmi ga- sükünet ve soğukkanlılığı muhafaza 
zetede Başvekil Telekinin millete hi. için hükumet, normal hayati boıabi
taben bir beyannamesi intişar etmiş- lecek her şeyi menctmiye :.arar ver. 
tir. ı miştir. Bu cümleden olarak toplantı 

Başvekil, bir çok memleketlerde hakkı tahdit edildiği gibi asayişi mu
bitaraflar da dahil olmak üzere asa- bil hareketlerde bulunanların derhal 

- Türk siivarileri atlarına Vis • 
tülden su içirdikleri zaman LehLtan 
istiklaline kavuşacak. 

Filhakika Umumi Harpte biı.iın 
bir siivari kıtamız Visti.ile kadar git
mi . Ondan sonra da Almanya A • 
vusturya l'e Ru ya mağliıp olduğu 

için Lehistan istiklaline tekrar ka • 
,.umuş. 

Sovyetlerin Berfin 
Ataşemiliteri 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet ko· 
miserler heyeti Sovyet birliğinin Al· 
manya ataşemiLiterliğine korıteneral 
Murgaef'i tayin etmiştir. 

Bizim bu harbe iştirakimizin se
bebi, Lehistanın istiklalini koruma
ğa söz vermiş olmamızd1r. Ona bu 
sözü vermemizin sebebi, sizin 1 ıc..eri
niz olan adamın verdiği her sözü 
çiğnemesidir. 

Lideriniz, Lokarno muahedesine 

yişin, istihsal temadisinı ve normal 
hayatın temini için hususi tedbirler 
alınmış olduğuna işnr2t ettikten son. 
ra diyor ki: 

Bittabi Macar hükumeti de icap e
den tedbirleri almaktadır. Macar 
milletinin hartalardanberi gösterdiği 

. . 

hapsedilmesi. gazetelere de sansür 
konulması, bazı levazımın müsacle -
resi ve gerek endüstriyel, gerek tica. 
ract ve madenlerde mesai saatleri 
tahdidatının kaldırılması takarrür et· 
miştir. Ayrıca ilerde başka tedbir
ler alınacaktır.,, 

HAD is ELER i N ' iç y u z·o 
• 

• 

Almanyada halk araaındaki ho,nutıuzluk Hitle
rin canını sıkacak bir hal almıştır. Harp başla· 
madan evvel yiyeceğin ve•ikaya raph, harp baş
ladıktan sonra çekilecek sıkıntının bir alameti 
olarak telakki edilmiştir. Alman orduaunda da 
h~şnutsuzluğun yayılmakta olduğu haber veril-
mektedir. T 

• fı;panyanm haı·be istirak etmiyeceii anlaşılmıştır. Ge-
neral }'ranko erkinıharbiyesini dağıtmış, nazilere 
benzı>diği iddia edilen Falangist'lerin nazinn ve fa. 
~izmle hic bir alakalan olmadığını ilan etmiştir. 

* 8 'Almanyada bilhaaıa kadınlar arasında asabiyet 
hükumet için korkunç bir hal almı,tır. Almanya· 
nan her tarafında kadınlar a•ker nakleden tren· 
lerin geçtiği demiryolları üzerine yatarak evlat-

' 

• 

larının kendilerine geri verılmeııni iatemekte
diTler. Kömür ocaklarında ve büyük sanayide ça
lışan işçiler ıabotaj yapmaktadır. Hamburgda 
liman İ!fçileri işlerine giderken kommünit• şarkı
ları söylemektedir 

* Ital,fada halk, alınan harp tedbirlerinden rahatsızdır. 

L<>kantalnrda mü torilere yalnız bir kap yemek veril
mektedir. Kah\'ehaneler, ve lokantalar, eğlence yer. 
leri geceleri kapanmaktadır. İtalyanlar Almanlnra 
karşı olan antipatilerini her vesilede izhar etmekten 
!:Ckimnemekt~tlirler. Buna mukabil İngili:dcr\! ve 
Türklere ~cmııati ıröstermektedirler. 

.... 
9 Almanyada şimdiden petrol buhranı ba,lamı,tır. 

Bütün benzin depoları kapanmıftır. Sokaklarda 
huıu•i hicbir otomobil veva araba ırörünmemek
tedir. 

İşte bu tesadiif iizerine Lehler 
bize kar ı sebebinin ifadesi giiç bir 
sempati hissediyorlar. Hala mevcut 
olduğuna kail olduğum bu hislerine 
mukabil ben de tali izliği ile ıniica
dele eden a7İmkar Lehlere karşı 

gayri iradi bir muhabbet bağlamı -
tım. 

Bugiin Şl'hirlerinin bombardı • 
man edildiğini i~ittikçe duyduğum 

elem hu his dolayısıyle biraz dııhn 

derinle iyor. Liikin, Tiirk üvarHeri 
Vistiilde hay,·anlarrna su içirmiş hu. 
lunuyorlar. PoJon;\·alılar artık endi. 
şe etmezler ve etmemelidirler . 

Türkiyedeki ltalyan 
Bankaları 

Ankara, 3 (A.A.) - Bazı gazeteler 
Türkiyedeki İtalyan bankaları me
murlannın memleketlerine dönmiye 
hazırlandıkları ve belki de bu ban
kaların kapanacağı hakkında bir ha· 
ber neşretmişlerdir. 

Anadolu ajansının yaptığı tnhld _ 
kata nazaran bu haberlerin asıl \'e 
esası yoktur. 
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manya Harbi 
AZ NAMAZ! 

Çekoslovakya 
Gösterilmed1ği 

işgal Edilirken, En Küçük Bir Mukavemet 
Hal de, Alman Motörize Kıtalarının Yüzde 

Kırkından Fazlası 

(Macar profesörü İvan Lajos ta
rafından neşrolunan ve biitün 
dünyada heyecan uyandıran ese • 
rin son kısımlarından birini de o
kuyucularımıza naklediyoruz. Bu 
eserde zikredil~n ınehazların ve 
mahimatm Almanlar tarafından 

da tekzip edilemediği ve eserin Bcr 
linin talebi üzerine l\lacaristanda 
toplattuıldığı hatırlardadır.) 

* 
U mumi Harbin ilanı tak

dirinde Alman yanın 
petrol tedariki ve biriktirdi -
ği ihtiyat petrolleri idareli 
bir şekilde sarfetmek suretl
le ordusunun ihtiyaçlarım 
karşılamak için çekeceği müş
külatı bundan evvelki bahis
te tamamiyle meydana koy • 
muş olduk. 

Sıra, malzeme ve işçilik kalitesi
ne gelmiştir. Mükemmel, dikkatli, 
bir işçilikle ve birinci nevi malze
me ile yapılan Metlerin, silahların, 
harpte ne kadar elzem olduğunu 
hepimiz takdir ederiz. Harp bir si
lahın veya bir makinenin sulhteki 
ömrünü yarıdan fazlaya indirir. 
Motörize kıtalarda vesaitin ikide 
bir bozulması ve aksaması ordunun 
geri münakalatında felaketli neti
celer doğurabilir. Yollarda bozulan 
makineleri olduğu gibit bırakmak 
ta akla geldiği gibi kolay değildir. 
Çünkü bozulan bir vasıtanın cep
heye cephane yetiştirdiğini, yahut 
cepheden geriye hasta .getirdiğini 
tasavvur edin. O vasıtanın yerine 
ikame edilecek bir diğerini ve ay
ni zamanda bulamadığınız takdir
de maksat tamamen heba olmu;ı o
lur. 

Alman ve dünya askeri 
mütehassısları motörize kıtalann 
bir tren kadar muntazam, 
ve her vagonun ayni şekilde isle
mesi şartile beklenen işi görebile
cekle;ini tasdikte müttehittirler. 

A lman malzemesinin son za
manlarda ne kadar bozul

duğunu, kalite itibarile ne katla!" 
düştüğünü harice sevkettikleri ma_ 
kinelerden ve saireden anlıyoruz. 
Almanya dört senedir ne kadar ma 
kine, vapur yaptıysa müşterilerini 
katiyyen memnun ~dememiştir. 
Alman mallarının başlıca noksanı 
işçilik ve malzeme kalitesinde gö
rülmüştür 

Malzeme \'e işçilik aksaklığının 
Almanya motörize kıtalarını iş 

başında ne hale koyduğunu, hatta 
mefluç bir katar vaziyetinde başa 
bela kesildiğini Çekoslovakya iş

galinde müşahede ettik. Alınan 

mntörize kıtalarmın yi.izde kır· 
kından fazlası Çekoslovakya işga
linde yollarda kaldığı, hedeflerine 
erişemedikleri bitaraflarca da ya
zıldığı vakit Almanya tekzip ede
medi. 
Almanların Çekoslovakyaya doğ

ru hareketlerinde bir silah mı pat
ladı? Yoksa yollar mı müsait de
ğildi? 

Sulhen işgal ettikleri bir kıtaya 
doğru tenezzüh otomobıllerinin 

gittiği mükemmel şosclerden ilerle
dikleri halde arızalara ve büyük 
gecikmelere mani olamadılar. 

Hafif harp mükemmel şoselerde 
mi cereyan eder? Kar~ı taıafın he
saplarını altüst eden müdafaası 

mevzuubahis değil midir? 
Bu gibi sebepleri terazinin bir 

gözüne koyduğumuz va.ki:, A~m~n
ya namına yapılacak bi.ıtun nikbın 
tahminler pek hafif kalır. 

Esasen avam lisanında kolayca 
telaffuz edilen "yıldırım harbinin,, 
hakikatte yapılamıyacağı hakkın
daki mütehassısların iddialan bu 
ıibi mülahazalara dayanmaktadır. 

Kırıhp Dökülmüş, Y o Harda Kalmıştır. 

. 
-~ «' ' '; 
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Yazan: 

İv an Laios 

Evet, ordular bugün dünkünden da
ha seri hareket etmek imkanlarına 
maliktir ve makineleşmiş tir. Fa
kat taarruz edecek kuvvetlerin 
karşısına çıkacak olan ordular da 
makineleşmiştir. Bu iki taraflı sü
ratin harp sahnesinde bir tevazün 

yapacağı aşikardır. Sürat ve maki
neleşme keyfiyeti yalnız Alman or
duları lehine kaydedilseydi, yıldı
rım harbinden bahsetmenin yeri 
olabilirdi. 

H albuki Almanyanın kar_şısına 
Çi'kacak o anlar onun kadar 

teknik vesaitle mücehhez ordulara 
maliktirler ve dilşiıntneli ki, Al
manya neticeyi kazanmak üzere 
imha muharebelerini en kısa za
manlarda bitirmek için taarruz har 
bi yapmıya mecburdur. 

Taarruz yapan motörize kıtalarm 
harp talii en müsait gittiği günler
de dahi hazan tıkanıp kaldıkları ve 
geri hizmetlerinin hercümerç oldu
ğunu İspanya harbinde de gördük. 
İtalyanın motörize kıtaları karşı ta
raf cephesini bozdukları zamanda 
dahi muattal kalmışlar, tıkanmış -
lar ve sabahleyin galip vaziyette 
i1erliyen kıtalar kendiliklerinden 
mağlup vaziyete düşmüşlerdi. 

O zaman m o t ö r i z e 
k ı t a 1 a r önünde dövüşen
lerdeki silahlar Fransız ve İngiliz 
silahlarile mukayese edUemiyecek 
bir halde idi. 

Alman harp sanayiinin malzeme 
meselesine çare bulmak üzere ken
di vasıtalarında dahi neleri tecrü
be ettiklerini biliyoruz. Son sene
ler, gemilerde pirinç ve bakır ye-

rine alüminyum denediler. O mad
denin mukavemetini arttırmak üze
re, hafilliğinden istüade ederek 
kalınlığını arttırdılar. Deniz suyu-

na ve rütubetine karşı gelebilme
sini teminen terkibine bir çok şey-

ler ilave ettiler. Krome hale getir
diler. Almanyada eksik olan bakır 

ve pirincin yerini bir türlü tuta
madılar. 

A lmanya bu sefer 1914 te ol
duğundan çok daha fazla 

demir ve çelik buhranına ma
ruz kalacaktır. Çünkü zen
gin demir madenlerile meşhur 

olan Alsas - Loren havzası elle
rinde değildir. Belçikanıo demir 
madenleri de kendi hesaplarına iş
lcmiyecektir. 1914 harbinde Al -

manya, harbin ilk gününden itiba
ren kendilerinde olan Alsas - Lo
rcn demirlerini ordu namına işle
tiyorlardı. 

Belçika taarruzunun çabuk in

kişafı neticesi de oranın mebzul 
demirlerini Alman harp :;anayiinin 
emrine müheyya kılmıştı 

Şimdiki vaziyetin katiyyen böy. 
le olmadığı malümdur. Alsas -
Loren Fransadadır ve Almanların 

Majino hattını aşıp Alsas - Lore
ne yetiştikten sonra oranın demir 
madenlerinden istifade edeceklerL 
ni düşünmek hayal gibidir. Esasen 
bunun olacağını farzetmekle yıldı-
rım harbi nazariyesi kökünden inkar 
edilmiş olur. Çünkü Almanların 

şark cephesini temizledikten son
ra, Fransa üstüne çullanmalarmı, 
yahut hem şarkta, hem garpte baş.
lıyacaklan taarruzları iki, üç ay 
içinde Alsas - Loreni işgal edecek 
kadar inkişaf ettirebilmelerini 
düşünmekle harbi laakal bir 
sene süreceğini kabul etmiş oluruz. 

Yalnız bugün demir ve çelik hu-
susunda Almanyanın eksiklerini 
Rusyadan telafi etme vaziyeti var
dır. Fakat bu da Polonyanın tama
mile ıskarta edilmesinden sonra 
intizama girebilir. Yoksa arada 
muhasım bir Polonya mevcut iken 
ve bir yandan Alman '.l.skeri ha-
rekat ve nakliyatı devam ederken, 
diğer taraftan askeri harekatı iş
kal etmeden dolambaçlı ve uzatıl
mış yollardan muntazam ithalat 
yapmak ihtimalleri pek aıdır. Al
manyanın şark hudutlarının coğ

rafya vaziyeti ve o hudutlar ara
sında şimendifer hatları gözümü.. 
zün önündedir. Demir gibi ham 
maddenin şose yollarından sevke
dilemiyeceği de malUmdur. Harita
ya dikkatlice bakmakla, ortada Po
lonya mevcut iken harp eden mu
azzam kütlelerin ihtiyaçlarını kar
şılamakla beraber şimendifer hat
larından demir ithalatı için istifa
de imkanlarının azlığı herkese a
şikar olur. 

Ş imdiye kadar ileri sürdüğü
müz vaziyetleri, Almanya

nın dahilinde pek serbest ve bü
tün düşmanları tarafından hiç izaç 
edilmeden hareket edeceği şeklin
de mütalea ettik. 

Alman hava silahlarının hasım
larına yapacağı tahribatı muhake
me ettik te, karşı taraf silahlarının 
Alman şehirleri ve sanayi merkez
lerine yapabilecekleri akınları 

ve verebilecekleri zararları hesaba 
katmadık. Sanki Almanyanın düş
manları bütün taarruz teşebbüsle
rini bırakıp sadece müdafaa ile va
kit geçireceklermiş gibi bir düşün
ceye sapmış olduk. Görüş, zaviye
mizin bu şekilde açılışı kanaatimi
zin ifadesi değildir. Almanyanın 
yapabileceği ve yapamıyacağı şey
lerin tetkikine hasrettiğimiz bu ya
zılarımızda daha ziyade Alman 

t "l imkanlarını hesaplamak zarure ı.e 
bahislerimize böyle bir çeşni ver
mis olduk. 
Okuyucularımız elbette Alman 

silahlarını tetkik ettiğimiz satırla
ra göz gezdirirlerken karşı tara-

f da ayni suretle mücehhez old11-ın . . 
ğunu düşünüp muhakemelerını ve 
kıyaslarını ona göre yapacaklardır. 

(Bundan sonraki makalede . Macar 
f .. ··nun Almanyanın harbı kaza~ pro esoru . 

Caır. hakkındaki malümatı bır namıya s• 
hükme vardırmış olduğunu okuyaca~-

Ve 0 makale ile dünyada derın 
sınız. .. hlın rin akisler yapmış olan bu mu ese 
sonunu vcrmis olacaihz.) 

TAN ~-====================== 4 - 9 - 939 
( 

Bir Tavzih 
Ve Bir Cevap 
Denizyolları İşletme Umum Müdürlü

ğünden aldığımız bir mektupta, geçenler
de GUnün Meselesi sütununda çıkan bir 
yazı mevzuubahs edilerek deniliyor ki: 

"Gemi kurtarma servisimizin faaliyeti, 
hususi kanununa göre, birisi İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarının dışında birer hat 
ile tahdit edilmiş inhisar mınUıkasına, bi
tlisi de bu hatların dışında Türk kara su
ları hududuna ve bu hududun dışına ol
mak üzere liç şart dahilinde tanzim edil-
miştir. t 

İnhisar mıntakası dahilinde kazaya uğ
rayan her gemi kurtulmak için yalnız ken
di üzerindeki vasıtaları kullanabilir. Bun
ların haricinde behemehal servisimizin 
yardımım istemeğe mecburdur. 

Kara sularında kazaya uğrayan gemiler 
kendi vasıtalarile beraber Türk bayrağını 
taşıyan diğer vasıtaları da kullanmakta 
serbesttirler. Ve ancak bunlarla kurtulam:ı 
dıkları takdirde servisimize müracaat e
debilirler. 

Mevzuubahs Alman gemisi inhisar nun
takası haricinde hafif kazaya uğramış ve 
kendi vasıtalarını tecrübe ettikten sonra 
İzmir limanının basit vasıfalarına müraca
at etmiş ve servislerimizin yardımına ha
cet görmemiştir. Mutlaka servisimizin yar
dımını istemekte geminin bir mecburiyeti 
olmadığı gibi bizim de kazazede gemiden 
bunu istemeğe hakkımız yoktur. Makale 
sahibi eğer bu cihetleri bilmiyerek yazmış 
ise mazur görülebilir. Bilerek yazmışsa şu 
halde kara sularımızda kazaya uğramış bir 
ecnebi gemisinden birkaç para, döviz ko
parabilmek için resmi müesseseler arasın
da muazaalar yaparak onu bizim yardı
mımıza behemehal mecbur ettirmek gibi 
'(ayrimeşru bir usul tavsiye ediyor de
mektir. Bu yaz1yı yazan ve sui niyetle ve 
maksııclı mahsusla hareket ettiği görülen 
makale sahibi bilmelidir ki, Türk Ticareti 
Bahriyesi devlet malıdır. TUrk milletinin, 
Türk devletinin şerefini temsil ediyor. A
varyacılık gibi adi sanatlara sülük ede-
mez." 

• Denizyolları işletmesinin yukarıya koy
duğumuz bu yazısı, geçenlerde GUnUn 
Meıeleıi sütununda teşrih ettiğimiz vaka
nın, dediğimiz gibi hadis olduğunu göste
ren güzel bir itiraftır. Denizyolları idaresi, 
miişterinin kendi ayağile huzuruna gelip 
para bırakmağı tekll.C etmesini beklerken, 
müşteri "İzmir limanımn basit vasıtala
rına" müracaat ederek koskoca bir tahlis 
ameliyesini başarmış \"e bu suretle Deniz
yolları idaresinin pek hakir gördüğü "bir-

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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Küçük Memleket 

Haberleri 

e hendek (TAı.'ı) - Zıraat oda$ırun bo
şaıdrı. liı.alığına idare heyetince Zahıt Şı:j

mı.noğlu ile Yusuf Altan seçilmiştir. Aza 
kendi aralannda yaptıkları Jntihapta da 
Zahit Şişmanoğlunu reisliğe getirmişler, 
dir. 

e İzmit (TAN) - Ziraat Vekaleti, Kan
dırada bir keten ıslah istasyonu açmağa 
karar vermiştir. 

Keten mütehassısı Celıil Tarıman, Kan
dıraya gitmiş, ıslah istasyonu yapılacak sa
hayı görmüştür. 

tf :t:;rzinı:an (TAN) - Memleket hasta
nesi eczacısı Ihsan Akif, terflan Ankara 
Nümune hastanesine tayin olunmuştur. 

r:~;~~;~] 
335 Doğumluların 

Yoklama Günü 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

335 doğumlularla bunlarla muameleye 
tAbi eratın yoklamaları l eylul 939 günün
den itibaren cuma, pazartesi, çarşamba 
günleri yapılacağı evvelce ilan edilmişti. 

Bu günlerin değiştirilmesi zarureti ha
sıl olduğundan yoklama günleri ayın çift 
günlerinde (yani eylülün ikinci, dördün
cü, altıncı, sekizinci günleri şeklinde) Bi
rinciteşrin sonuna kadar Fatih askerlik 
şubesi binasında devam edeceğinden alA
kadarların bu günlerde müracaatları. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K,v. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

P AZARTESI 4.9.939 

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

19.00 Program, 19.05 Milzik (Senfonik 
pliiklar), 19.30 Türk müziği: Fasıl heyetl, 
20.15 KoKnuşma, 20.30 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.50 
Türk müziği; Okuyanlar: Mefharet Sağ

nak, Necmi Rıza Ahıskan, Çalanlar: Ve
cihe Daryal, Reşat Erer, Cevdet Koban: 
1 - Taburi Cemil: Hüseyni şarkı (Gör
mek ister gözlerim), 2 - Asım Bey: Hicaz 
şarkı (Her zahmı ciğersuza devakar ara
nılmaz), 3 - Hicaz turkü (Yürü dilber 
yürü), 4 - Halit türküsü (İnce çayır bi
çiHr mi?), 5 - Tanburl Cemil: Kürdili
hicazkar peşrevi, 6 - Tanburl Cemil: 
Kürdilihicazkar şarkı: (Deli nales eyle
rim), 7 - Lemi: Kürdilihicazkar şarkı 

(Bir kendi gibi zalimi sevmiş), 8 - Lemi: 
Kürdilihicazkar sarkı (Sazın gibi sinem 
dahi), 9 - Suphi Ziya: KürdilihicazkAr 
şarkı (Bahçenizde bir gül olsam), 10 -
Vasil: Kürdilihicazkar saz semaisi. 21.30 
Konuşma (Doktorun saati), 21.45 Neşeli 

plaklar - R., 21.50 Milı.ik konuşması (Ce
vat Memduh), 22.05 Müzik (Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aşkın:) 1 - Alois Pa
chernegg; Viyar -nm caı.ibesi, 2 - Her
mann Dostal: Mars, 3 - Saint - Saens: 
Kahramanlar nıar,sı, 4 - Beethoven: Bir 
dosta, 5 - Hans Schneider: Tirol dağla
rının halk şarkı ve danslarından potpuri, 
6 - Mennfred: Bir karnaval hülyası - İn
termezzo 7 - Drigo: Esmeralda haletin
den ağır' vals, No. 3, 23.00 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham ve tahvilAt, kambi
yo-nukut borsası (fiat), 23.20 Müzik (Caz
band - Pl.), 23.55 - 24.00 yarınki prog-
ram. 

Şehrimizin Kibar Halkının 

Geni' Salonlarında 
her hafta toplandığı 

ı 

MELEK SINEMASI 
kaç paralık dövizi" de beraber alıp götür- , 
mllştür. Zaten biz de vakayı böyle tesbit • • L •• M Pek yakında yeni sınema 
etmiştik. Denizyolları da bizi teyit ediyor. O U mevsimin~ b~hyor. 
Yalnız Denizyollarile ŞU küçük noktada ... rablıs' mutasarrıfı mn ... hum Ru'"ştu'" i 

H q Melek sineması bu sene yen mev-ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki; muhterem ..., ., __ . 
D 1 11 "d · T" k ·ıı r · . Türk Pasanm damadı ve Jı;ümr1iik nıııuh af.e· 3.-:: - kl 1 nu u:~1ifıg1;r~e1re~:if\en\1~ıı WbgJnı\ilıKınnı za genel ırnmınanııgı 01rı:mı :iiID a- Mesela: Meşhur Be eme sa o ' 
lütfen memlekette ait olan makamlara bı- miri Süleyman Bonevalin babası, diş Sokağa doğru yeı; al~n dükkanların 
raksa da, haklara ve teamüllere dayana- tabibi Hüsamettin Sunolan kayınba- alınması ile Salona ilave edilmiş ve 
rak denizde ticaret yapmak ve para ka- bası gümrük genel müfettişliğinden genişletilmiştir. Bu Salona. hususi 
zanmak gayesini takip etse, maksadı te- mütekait ve eski muharrirlerden Bay surette getirilen büyük Aspıratorlar şekkülUne uygun şeklide çalışmış olur. E· 
ğer Dcnlzyolları idaresi gözlerini kapıya- Mustafa Nuri Boneval vefat etmiştir. konulmuş ve koltukları baştan başa 
rak ecnebi gemilerden kazanılacak seksen Cenazesi bugün Üsküdarda Sclimiye. yenilenmiştir. 

bin liraları kaçırır da sene nihayetinde a- de Şerif kuyusu sokağında 21 numa- Yalnız memleketimizin değil, bü
çık verirse ve eline teslim edilen devlet ralı evinden öğle vakti kaldırılarak tün Avrupanın en güzel ve en son 
sermayesinin bir kısmım heder ederse, bu k 1 cak l 
açığı Türk milleti ödemeğe mecbur ola- Selimiye carniinde namazı ·ı ına sistem sinema ve Western E ectric 
caktır. Deniz ticareti, çok ince sanatlı bir ve Karacaahmetteki aile kabristanı- Mirrofonik makinalarına sahip olan 
ticaret işidir. Fırsatlar derhal yakalan- na defnedilecektir. Melek sineması her sene olduğu gi-
maısa çabucak elden kaçar. Nitekim ~on bi, bu sene de filmlerini seçmekte 
buhranda limana yüklü gelen Alman va- , ' büyük bir titizlikle hareke!; etmiş, 
purlarının İstanbula ait hamulelerini bo- K 1 b k 
şaltamadı,!1ımız ve bunları kaçırdığımız 1 A R K A s o K A fenaları bırakmış, ortalara a ma-
için İstanbul ticareti çok mühim zararlara mış ve yalnız en büyük filmleri in-
girmiştir. Halbuki İzmir liman makama- ROuANCE 1 tihap etmiştir. .. . 
tı daha go··rgüıü davranıp oraya geı.en VIVI AN E ... d k 

. . ~ . . NAY Bu filmlere bir goz gez ırme ' vapurların hamulelcrını boşalltıgı ıçın Iz- pj ERRE fRES w w • 

mir ticaretine cok :faydalar temin etmiş-. rl bunun ne kadar dogru oldugunu ıs-

tir. * * 1 
\. bata ka°fidir. 

••••••••••.- Melek sinemasında bu sene göre-
,•-•••••••• Bu Akşam . 1\ ceğimiz büyük filmlerden bazıları-

Ta ks·, m de p A N o R A M A B cı he; e Sinde nın isimlerini şimdiden yazıyoruz: 
EN BÜYÜK SAADET : CORRl-

d tt. Kaynanın Ne LosHAm. vAştNKToN au-Bestekar Sa e ın ':il LÜ : Alice Faye, Tyrone Power'. 

Çocukları YAVlıZ ve FEYYAZ KA YNAGIN sünnet Cemiyetlerı 

münasebetile 

MUAZZAM MUSİKİ i.HTiFALi 
Bu ihtifale İstanbul'un en MEŞHUR VE MÜMTAZ SANTKAR

. İ ,.. 1 EY'ETLERİ şeref verecekleri gibi aynca müte. LAlU MUSIK r~ ·· · 1 
' d -'en istidatlar ve surprız er ve monolou !ar bu addit istikbal vaa e" . o 

, . . aat ::kiye kadar devam ettıreceklerdir gecenin neş esını s · 

Raşit Rıza • E. Sadi Tek 
T iY AT ROSU 

Bu gece (Üsküdarda) Bağlarbaşı Halede, 
Çar~amba (Bakırköyde) Miltiyadide (Saç· 

farından Uta n), yarın gece (Suadiyede) 

Şenyolda ( Beşte Gelen), Perşembe (Te-

pebasında "Gaip Aranıyor,, 

BAGDAT HIBSIZI : Bütün renklı 
baş Rolde SABU; HONOLUL~ : ~
leanor Powel. Sinemacrhk tarihinın 
bugüne kadar yarattığı en muaz
zam ve en güzel film: MART M"'TU
ANET: Baş rollerde TYRONE Po
wer Norma Sherer, AŞK UGRUN
DA 'KATİL : Şarl Boyer, Sigrid Gu
rie; MİKADO : Bütün renkli, s;;
RENAD : Lilyan Harvey. HİNT Ru
y ASI : TYRON Power - Mirna loy; 
DELİLER EGLENİYOR: Norma 
Şerer CLARK GABL,. KÜÇÜK 
PRENSES : Bütün renklı, M.\DAM 
BUTTERFLAY, Meşhur Opera ve 
bunlardan maada ikmal edilmek ~
zere olan Marlen Dietrich'in geçen 
sene Alkışladığımız Büyük Vals ya
ratıcısı MİLİZA Korjus'un iki bü
yük filmi ve Foks Şirketinin Mil
yonlar sarfiyle yaptığı HOLIVUT 

------~·----~-----------~ RESMİ GEÇİDİ Şaheseri. L • S H H 1 1 Melek sineması bu sene göstere-E N G 1 G H S C H O OL ceği filmler için ayrıca nefls bir ka-

E R K E K M E K T E B I
• taloğ hazırlamıştır. Bu kataloğ müş-

terilerine hediye olarak dağıtılacak-

N işa nta şı, Telefon: 41078 1 tır. 
Kayıt muamelesi 'ba.,lanuftır. Cumartesi v e Pazardan KAYIP - Nüius kağıdL"Ill ve .as-

maada hergün saat 10 dan 12 ye kadar 1 kerlik tezkeremi zayi ett~m. Y~nıle.: ••••n••• İdareye müracaat olunabilir. •••••••• rini alacağımdan eskilerın hukmu 
yoktur. Mehmet oğlu Tahir Eren 
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TAN 
ABONlt BEDE4I 

TDrklye Ecnebi 

Muliarrir, tiu yazıda, 'Almanyanın yeni liartie glrerlien tqi~Cle ~ulunC:l~ğu. mü!kül_.ıar!
ları anlahyor ve göze görünmez düımanlann Almanya uzerınde ıımdıd!n mu~ssır 
olduklarını tebarüz ettirerek bu hususta mukayeseler yaP.hktan sonra ıoyle dıyor: 

• • • 
1400 Ki', 

760 
400 
1!10 

• 
• 
• 

1 Senı 
S Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1600 • 
100 
100 

• 
• 

Milletlerarası posta itUhad.ına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 10, 18, 1, 
S,!I liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres delletlrmek 25 kuruJtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru5lu1t 
pul ilAvesl 1Az1mdır. 

Hitler Vaterlosuna 
GÜNÜN MESELELERi 

Nihayet 
Umumi Harp 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Diln saat on ilciyi çeyrek ıeçe 

Londra radyosunda İngilte • 
renin harbe girişini haber veren Mr. 

Chamberlain'in nutkunu dinleyenler, 
bu hazin, bu matemli, bu ağlayan 

ıesl hiç unutamıyacaklardır. 
Radyoda İngiliz Başnkilinl Mü. 

İıihten evvelki son nutkunda da din. 
lemiştim. O vakit sesinde daha ümi· 
d.i sönmemiı bir adamın ışıiı vardı. 
Dün bütün gayretine rağmen kade. 
re boyun eğmi~ matlup bir 
adamın yor~, bez~n ve bit
kin sesi işitiliyordu İki sene· 
denberi milletini ve cihanı lalr 
harp af etinden kurtarmak için yet. 
mi§ yaşına rağmen, bir ıenç gibi her 
müşküle göğüs geren inıiliz Başve. 
kili nihayet korktutu ve kaçtığı ikı· 
bete uğramıştı ve milletine harbe 
&irmek mecburiyetini kendi haber 
veriyordu. Bu, kendisinin de itiraf 
ettiği veçhile, onun için büyilk ve e
lim blr darbeydi. Ve bu darbenin a. 
ğırlığını sesinin hazin ahenıinde o. 
kumak mümklindü. 

Mister Chamberlain harp istemi· 
yordu. Bu istemeyişi korkusundan 
değildi. BüUin medeniyet 'teminin 
ortasında tek başına kalan Alman • 
yanın nihayet mağlup edilecejine 
kaniydi. Fakat beşeriyetin yeni bir 
arete sürüklenmesinden korkuyor -

H itlerin Rayştagdaki son 
nutku büyük bir roman

tizm içinde geçen bir hayatın son 
romantik hikayesinden bir parça
dır. O, artık hayat ve memat me. 
selesinden bahsediyor ve ölümünü 
gözlerile görüyor, muharebe için 
hazırlanmış olan çelik okun parça
landığını hissediyor. Rayştagdan 
çıkıyor, nefer elbisesile hudutlara 
giden kafilelere katılıyor. 

Dönecek mi? 

Muzaffer bayraklar önünde eği· 
lerek onbaşı imparatoru selamlıya. 
cak mı? Yoksa Büyük Harpteki 
milyonlarca arkadaşı gibi bir da
ha görünmeden kayıp mı olacak? 
Şimdiden kehanette buluı1mak 
mümkün değildir. Fakat müttefik
ler tarafından uzun sürdürüleceği 
muhakkak olan bir harp kendisinin 
de itiraf ettiği şekilde "bir hayat 
ve memat,, meselesidir. 

"Hayat ve memat,, meselesi her 
şeyden önce bir hesap ve harp rea. 
litesi meselesidir. 

Hesap, hendese, fizik, kimya, e
konomi, psikoloji her şeyi Hitler 
yan çizmektedir. Onun yalnız ima 
nı, romantik hulyalan, kendisine 
yar olmaktadır. 

B u harp böyle başladı. Po
lonya hududundan içeri a

dun atan askerler henüz realitenin 
sert, keskin mukavemetine uğra
madılar. Romantizmin sarhoşluğu 

devam ediyor. Meydanda tek kalan 
Almanya realite ile nasıl karşıla
şacak. Bu realite yalnız süngü mu
kavemeti ile değil, bin bir şekilde 
tezahürlerle kendini gösterecektir. 

Romantik Alman diplomasisi Al
manyayı harbe sürükledi. Harp 

du. Fakat kaGeT onun UnUne prensi. S G ld'k 
bi ve siyaseti harp olan bir adam ÇI· ıraSI e 1 çe : 
karmıştı. Chamberlain'e, bu adamın 

• 
ıyor Gid 

.---------YAZAN:----------· 

Sadri ERTEM 

dünyayı iki cepheye böler. Bu iti. 
barla Almanyanın göriinür göriin
mez düşmanlarını hesaba katmak 
lazımdır: 

1 - Almanyanın Fransa ve İn
giltere gibi denizlere hakim iki 
yakın düşmanı vardır. Bu kuvvet
ler bütün iptidai ham madde mem
leketlerine sahiptirler. 

Açık denizler ellerindedir. 
İhtiyat kuvvetlere hakimdirler: 
İnsan depoları müttefiklerin 

cephesindedir. 
Altın stoku İngiliz, Fransız ka

salarındadır. 

Ham madde bu cephededir 
Zirai mahsullere bu cephedeki

ler maliktir. 
2 - Almanya hayatının hiç bir 

devrinde olmadığı şekilde siyasi 
ittifaklardan kendini tecrit etmiş
tir. Büyük Harpte, dah:ı evvelki 
muzaffer bir harbin kahramanı i
di ve etrafında mühim kudretlere 
sahip müttefikleri vardı. 

Bugün sadece tek başınadır. Bu 
müttefiklerinden Büyük Harpte et
tiği istifadeler o kanar çoktu ki, 
bugün onların yokluğu mağlubiyet 
sebeplerini süratleştircn amiller di-

::ı~'ı:ı:.a:.;:~~=::a!;z.:f:~:u!:~~:; 'B·ır Sakat Gence Açık Mektup ta. Bu mucadele tam ikı sene surdu. 
Chamherlain bir çok fedaklrlıklara · 

katlandı. İngilterenin haysiyet ve G llnderdifin mektupların ikisini de 
şerefi ile barışması mUmkün olmı • çok ıeç aldım. Orta Anadoluda 
yan vaziyetlere tahammül ıösterdl. 

Münib anla§ması ıibl bir vesikaya 
imzasını koymağa razı oldu. 

yaz tatili yapıyordum. Onun için ceva
bı da ıeç oldu. Kusura kalma. Daktilo
larımın ikisi de izinli olduklarından on-

Fakat Bitleri tevkif etmek müm. lar da sana bir ~ey yazamamı~lar. Ho~ 
kün olmadı. Bu defa Alman orduJa. aör. 
n Polonya topraklarına girdikten 
sonra bile, Chamberlain, Polonya ile 
akdettiği askeri ittifak muahedesine 
rağmen, bir defa daha Bitleri hak 
ve mantığa davet etmek mecburiye. 
tini duyarak ona Polonyayı tahliyt"si 
için son bir ültimatom vermek lilzu
nıunu hissetti. Bu ültimatomun fay. 
dasız olduğunu biliyordu, hatta bu 
kanaatini Avam Kamarasına da bil. 
dirmi§ti. Onun bu te§ebbilsiinll yeni 
bir Münih araştırması suretinde te • 
likki edenler bile bulundu. 

Nitekim Bitler bu fll.!ıladan isti· 
filde ederek Mussollniye bir sulh tek. 
lifi yaptırdı. Fakat bu teklifi kabul 
etmek, Almanyanın Danzig ve Kori. 
dordaki tecavüzlerine emrivild ola. 
rak peşinen razı olmak demekti. 
llalbuki İngiliz efkarı umunıiyesl 
buna mütehammil delildi. Nitekim 
liltimatoma cevap verilmeyince mec· 
liste Chamberlaini sıkıştırdılar, "Bu 
ıinirli havaya tahammülümüz kal • 
inadı, bu hale biran evvel nihayet 
veriniz." dediler. 

Bir taraftan hadiselerin tazyikı, 
bir taraftan Bitlerin dikte etmek 
sevdasından vaz ıeçmernesi, ve İn • 
giliz milletinin arzusu, Chamberla • 
ini harp halini kabule mecbur etti. 

llitlerin harbi Polonyaya inhisar 
ettirerek garp devletlerini yeni bir 
emrivaki karşısında bırakmak hül • 
Yası da suya düştü • 

Şimdi artık ricati mümkün olmı. 

Bir kaz.a sonunda ayağının sakat ka
lışına inan ki çok acındım. Bununla be
raber orta tahsilin olduğu halde ortadan 
çok ilstün bir zekA ve liyakat gösteren 
mektuplarına o nisbette memnun oldum. 
Sen yalnız orta tahsille kalmamışsın, 

kendi kendine de epeyce çalı~tığın bel
li. Aferin delikanlı! 

Ge}&elelim asıl meselenin can nokta
sına: Sen simdiye kadar bir yerde iş 

bulamamışsın. Vermezler oğlum vermez
ler. O işlerin püf tarafları vardır ki o
nu da senin yirmi ikilik yaşın henüz 
bilemez, beceremez. Bizim Bayan Sabi
ha Sertel de sana çok üzülmüş, iş ara
mış, birçok yere başvurmuş. O da mu
vaffak olamamış. Çünkü o dn - aslan 
gibi iki yavru sahibi olmasına rağmen -
mezk~r pil! tarafını henüz keşfedeme
miştir. Bana gelince: İnan ki ben ikiniz
den beter daha beceriksizim. Bir oğullu
ğum var, liseden mezun. Dil bilir. Ma
liye işlerinde epeyce çalıştı. Bonservis
leri hep iyidir. Bir erkek melek denile
bilir. Bay Mithat onu inhisarlara vekil
lilcle aldı. Amirleri pek memnundular. 
Sonra birdenbire çıkarıverdiler. Neden? 
Ne bileyim neden? ÇıkarıverdHer işte. 

Şimdi evde oturupbatır. Kader kısmet, 
şans, mans diyelim de geçiverelim. 
Bunları, beceriksizliğimi isbat ve seni 
biraz teselli etmek için söylüyorum. 
Yoksa dudaklarımı bile kımıldatmaz-

dım. 

Söz aramızda; benim gibilere nüfuzlu 

lngiliz \'e Fransız Başvekilleri de Al- ı 
man milletine karşı hiç bir husumet ı 
hissi ile hareket etmediklerini bil • 
hassa tasrih etmişlerdir. 

Fakat Alman milletini idare e • 

Yan bir emrivaki karşısındayız. Ye- denlerin hırslarını tatmin mümkün 
tıl bir cihan harbi başlamıı bulunu.. olamamıştır. Dünya artık tahammül 
Yor. edilmez bir huzursuzluk ve emniyet· 

Bu harbin bütün mesuliyetl, dün. sizlik içinde son kararını vermek 
Yayı istila hırsına kapılan bir ada • mecburiyetinde kalmıştır. Ve işte bu 
lllın omuzlarına yüklenmiştir. Mil • karar verilmiştir. Harp edilecek, \'e 
letıerin birbirlerine ne kinleri, ne yeryüzünde; ı hak, adalet, taahhüt 
gayzları, ne de intikam hırslan var. tanırnıyan, insanlara huzur ve yaşa. 
dır. Almanyadan alınan haberler ma hakkı vermeyen hırslara gem vu
lıakın harbi istemediğini gösteriyor. rulacaktır. 

Yazan: 

AKA GÜNDÜZ 

milfuı.lu, sevilir mevilir, sayılır mn:rılır 
derler, derler ya .. kulak asma! Biz ne ol
duğumuzu biliriz, ne yazık ki buna se
nin gibi denksiz toylar inanmazlar. Bu
nunla beraber ara sıra :iÖyle bir heye
cana, harekete gelirim. Senin gibi müs
tahak ve lAyık olanlara i~ bulmağa yel
tenirlm. Çoğun çoğu da kof ı;ıkar ha, 
bunu da bllesln. 

Ne yapayım? Elimde delil ki idare 
meclislerini kaldırayım, her hadan ge
ri kalacak her "hakkı huzur., u dörde 
be~~ ayırıp yetişmiş dört beş ıence ve
rip >-nyırayım. Bundan da iyisi var: 
Memlekette işi çoğaltmak ve memle
keti zengin etmek. 

Fakat merak etme: eu ıeçen on ı;ekiz 
yıl içinde nice ve binlerce umulmadık, 
hayale sığmadık şeyler yapıldı. Bu da 
olacak. İnsan neye uğrarsa utnsın da
ima ı..lkbin ve idealist olmadı. Ama ben 
göremiyecekmişim; varayım göremeyim. 
Egoıılst değilim ki. 

Ne ilzülUyorsun oğul? Sille tokat da, 
koltu~ rahat da insanlar iı;in. Ben se
nin bugtinkil yaşından üç yaş daha 
gençken ayaklarıma altmış kiloluk de
mir pranga geçirdiler. Yirmi bir yaşın
dan yirmi dört yaşına kadar Abdülha· 
mit sürgünü oldum. Yersiz kaldım, yurt
suz kl>ldım, vatansız ve tebaasız kal
dım. Devlet kapılarının hiçbirine, ben 
"padişah hainini" sokmadılar. Sen kaç 
saat aç kaldın? Ben beş · on defa .. Se
nin yaşında iken bir defasında dört gün 
üç gec.e aç kaldım. Bir defa da - hem 
meşrutiyette - on gece on bir giln! Da
ha neler de neler. inanırsan da vız 1-
nanmazs.ın da. Gazetecilik mesleğine 

bağlandım. Bugün tam otuz beşincl 

meslek yılımı bitirmek üzereyim. va
tana, millete çok şükilr, mesleğimden 

zerre kadar nankörlük, kadir bilmezlik 
görmedim. Görmlyeceğim de. 

Dur bakalım, sen daha yirmi ikisin
desin. Ablana dayına darılıp oruç boz
mağa kalkma. Günaha giren ıene aeıı 
olursun. 

Hele şöyle bir dilşilnellm. Yol, iz an• 
yalım. Ben hemen şimdi aklıma gelen
leri söyliyeyim, sen de aklına gelecek• 
leri bir hale yola sokmağa çalıs. 

İstanbulda bir "İş Bilrosu., var. O
nun şefi olgun, milnevver, bilhassa 
memleketsever bir zattır. Bir defa ona 

başvur. Eğer zerre kadar imkfln yaka
larsa mutlaka sana hı bulur. Olur ki o
radan bir şey çıkmayıverir. Şuna buna 
küsme. Beşlkt~ta Hayrettin iskelesinde 
bir tayyare fabrikası var. Onun sahibi
ni hiç tanımam, bir dakika bile konuş
muşluğum yoktur. Fakat çok müteşeb
bis, hayırsever, birçok gençleri yetiştir
miş, hakkile kalantor olmuş bir vatan
daş olduğunu herkesten işittim. Ona 
git. Umarım ki senin sakat bacağına 

uygun bir büro işi verir. 
Ama dur, vazgeçtim, sen Boj:!aziçinin 

öbilr ucunda oturuyorsun, fabrika beri 
ucunda. Senin için sabah akşam gidip 
gelme belki zor olur. Sana göre daha 
kolay, daha yakın, iıdeta kom5u kapısı 
bir yer: Paşabııhçe. 

Paşabahçede bir şişe fabrikası var. 
Direktörünü çok methederlcr. Onu da 
hiç tanımam. Onun karşısına var, bir 
pat çak, mlne\'Vel, mlnsonra durumunu 
anl11t ve iş iste. Ytizde bin eminim ki 
(yok) demez. Çünkü muhterem vatan
d11şlardan aldığı toptan siparişleri ye
tiştirebilmek kin ne yapacaklarını bi
lemiyorlarmış. Sana da neto altmış kll
ğıt \'ermiş çok mu? Ama senin için bu 
miktar bütün bir hayattır. Direktörün 
bunları takdir edecek kadar civanmert 
olacağına inanmalıyız. Sandıklara konan 
şişeleri sayarsın, Bay Mişon, Bay Av
ram, Bay Salamon diye toptan sipariş 
verenlerin muhaberelerlni varide ~adıre 
defterlerine geçirir~in, sen de geçinir 
gidersin. Bunların hiçbiri kabil olmazsa 
şu aklı, yolu öğretirsin: 

- Bay direktör, ne olur, idare mec
lisinden bir Azayı kadro dışı et. kalan 
parayı beşe ona pay et, bir payını ba
na, dlier paylarını da benim gibilcre 
ver. 

Yahut biltiln fiyelerden beşer onar 
kırpıp sana versin. 

Aman oğul sen de! Beni Uzilntüye 
. sokma. Bu ~ıcakta fazlasına akıl erdire

miyorum işte. 
Sen bunlara başvur11dururken daha 

baska çareler de ararız. tki el bir bas i
çin deyenler bayağıca bir şey demişler. 
Onun doğrusu iki el bütün yurttaki 
başlar içindir. Yani birimiz hepimiz ve 
hepimiz birimiz için. 
OlablUr ki her yer karanlık, pUr nOr 

o mevki diyebilecek bir yer bulamayız. 
O zaman son çare şudur: Bir tayyare 
bileti alırız. Karşılıklı otururuz. Bahtı
mıza kltakse! deyip bekleriz. Şurasını 

da peşin söyllyeyim ki biletine ortak 
olmam. Büyük ikramiye sana kalsın. 

Benden yana anam sütü gibi heHll ho:ı 

olsun. Vaziyeti bana bildirmeni rica e• 
derim. SelAm. 

ye üade edilebilir. 
3 - Dünya. efkarı umumiyesi, 

Almanyanın aleyhindedir. Dünya 
• efkdrı umumiyesini kendi aleyhi

ne tahrik etmiş olmaktan mesul o
lan Alman propaganda diplomasi 
makamlarıdır. Çekoslovakyanın 

parçalanmasından sonra yapılan 
hareketler, Alman sempatisini or
tadan kaldırmıya sebep oldu. 
Çünkü Almanyanın kendini anti
patik yapmak için kullandığı silahı 
hiçbir siyaset adamı vasıta diye 
kullanmamıştır. 

A lmanyanın geçirmekte oldu
ğu müşkül dakikalarda o

nun mağlubiyetini bekliyen beşe
ri bir kütle vardır. Bu kütlenin 
Almanya ile uzaktan yakından bir 
hesabı yoktur. Fakat onun Avru
pa ortasında milletlerin mukadde
ratına tecavüzü bir hak say. 
masını ve bunu fiil haline koyma. 
sını cinayet telakki etnıişlerriir. 

Ne olursa olsun beşeriyetin te
kamül hattı üzerinde bir fikri se
viyesi vardır.Bu fikri seviyeye ya
pılan tecavüzün cezası antipatik ol
maktır. Almanya bugün yalnız 

topların. tayyarelerin tecavüzü kar
şısında değil, dünya efkarı umumi. 
yesinin tazyiki altındadır. Gerçi 
topların söz söylediği demlerde 
efkarı umumiye gibi sadece bir laf
tan ibaret olan müesseselerin te
siri sıfır addedilebilir. Fakat ha
tırlamalıdır ki, Almanya Büyük 
Harpte Amerikayı sırf bir antipa
ti yüzünden kaybetmiştir. 

Politik hataların propnganda saf
hası hala Almanya aleyhine anti
pati toplamaktadır. 

4 - Almanya dışardan yardıIJl 
görmemesine mukabil içinde bir 
hayli düşmanla doludur. Avustur
ya, Çek oslovakya keı:,ıdi memleke~ 
lerine girecek düşman kuvvet1erini 
hüriyet kahramanı diye selamlı. 
yacak, hiç bir şey yapmasalar bile 
gelecek düşman ku·ıvetlerini dost
ça karşıl.ıyacaklardır. 

Milyonları imha etmek mümkün 

değildir. Hudut üzerinde bulunan 

hiçbir yere bu zamanda emindir 

demiyc kimsenin dili varmaz. 

Çeklerin, Avusturyalıların bu 

hali Almanyanın bu kısmını elde 

tutmak için büyük kuvvetler tahşıt 

etmesine sebep olacaktır. Bu da 

Almanya için dahili bir cepheden 

başka bir şey değildir. Her düşman 

cephe, zafer ve mağlubiyet sahibi

dir. 

5 - Almanya artık altın vere

rek ekmek almıya ve böylece harp 

etmiye mecburdur. Geçenlerde neş 
rcdilen bir hesaba göre, Alman. 

yanın yüz günlük zahiresi vardır. 

Bu yüz günlük zahire de mübala

ğalı görünmektedir. Ziraat memle

keti olmıyan, ham maddesi bulun. 

mıyan Almanya her şeyi altınla 

satın alacaktır. Alm:ın markı pi
yasada artık sıfırdır. Ölmüştür. 

Büyük harpte "bir damla petrol, 

bir damla kan,, diye bir söz var

dı. Bu söz bugünden itibaren AI

manyada hakim bir kudrettedir. 

Bir kilo benzin almak için dünya 

piyasası ancak sabit bir kıymet is
ter. 

Almanya için altın stoku harp i

çin harcıyacak bir makam yoktur: 

B u beş cins düşman Almanya
nın mukadderatı üstünde 

olanca kudretleri ile müessir olrnı
ya başlamışlardır. 

Harbin uzun mu, kısa mı süre
ceğini şimdiden tahtnin müşkül. 

dür, fakat inkarı mümkün olmıyan 
bir hakikat vardır. Onu şimdiden 
yadetmek mümkündür. Almanya
nın bugünkü hali. denizlerin çev
rilmesi, şimali Avrupa ovasında da 
ha şimdiden hudutlarının kuşa.tıl
mış bulunması itibarile Napolyon 
harplerinin son safhasına pek ben
ziyor. Onun için "Hitler Vaterlosu. 
na gidiyor,. diyebiliriz. 

s 

lp!@!:lJiti 
Hatiften 
Bir Sada 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A merikan Cümhurreisi Mister 
Roosevelt, Bitlere ve Polonya 

Cürnhurreisine gönderdiği mesajla 
sivil halkı bombardıman etmemele
rini rica ediyor, gerek mütecavizi, 
gerek mazlümu adalet ve insaniyet 
hudutlarına davet ediyor. 

Mister Roosevelt'in insaniyet his; 
lerine itimadımız ve hürmetimiz bü
yüktür. Fakat Habeşistanda, rengi 
siyah olduğu için bizden hiç farkı 
olmıyan insanların gözlerine zehirli 
gazla mil çekildiği günler, Afrika 
sularında zecri tedbirlerin iflası ile; 
mehtap safasından döner gibi salına 
salma dönen insaniyet gemilerinin 
dönüşünü unutmadık. İspanyada, ak 
saçlı ihtiyarların. süt kokan yavru· 
ların sokak ortalarında delik deşik 
edilmiş ciğerlerinin manzarası hala 
gözlerimizin önündedir. Hele "ade
mi müdahale,, isimli bu facialara göz 
yuman insaniyetin kör gözü, insanlı
ğa inanan şuurumuzu kör etti. Çin· 
de sarı ırkın canı, hürriyeti, istiklali 
pahasına çevrilen si~·asi manevrala· 
rın karşısında, insaniyet denen heyt1-
laya inanmak için, insanlar bize ölil
yor l(ibi görünüyor, belki bu maddi 
gözümüzün aldanışıdır, diyecek ka· 
dar rayhi bir filozof olmamız lanm. 

Tahakküm, zulüm, cebir ve :zor; 

terör, insanlığın mezbahada inekler 
gibi boğazlanışı gözlerimizin önilnde 

geçen vakalardır. Eğer elinizden J{e

liyorsa muhterem Cümhurreisi bu 

faciaları durdurunuz. 

Hatiften ıelen sadalara; me· 

sajlara, insaniyet palavralarına 

artık itimadımız kalmadı... Tahak· 

küm, cebir \'e zor mesajla konuşmu

yor, silahlar patlıyor... Polonyada 

patlıyan bu silahın hangi ülkenin son 

hududunda duracağını, bütün kıt'a

larda sizin Okyanus kadar mı, yoksa 

daha çok mu kan akacağını bileme

yiz. 

Milletler hilrriyct ve istiklaUeri 
için harbetmekten korkmuyorlar. 
Bütün insanların sinirlerini bozan 
bugün artık top sesi değil, mesajla
rın kuru sıkı yaylım ateşidir. Söz de
ğil, fiil istiyoruz. İnsanlığı bu badi
reden en son süratle kurtaracak olan 
insani tedbirlerin alınmasını istiyo· 
ruz. Siz de, ben de, bütün insanlık 
da ne kadar teessüf etse yeridir, yi
ne insani~·et namına toplar, tüfekler, 
mitralyözler konuşacak ... 

Muhterem Cümhurreisi, 
Bize hatiften bir sada gibi gön· 

derdiğiniz bu insaniyet davetine te
şekkür ederiz. Yüzü kirlenen insani· 
yetin, mazlUm Polonyalıların kanile 
alnına daha bir karış çamur sürül
mesine tahammüllinüz yok. Fakat 
müuade eder~eniz şunu da söyliye
lim ki, insanlığın cebir ve zora oldu
ğu kqdar hu mesajlara da tahammil· 
1ü kalmadı. Hayatları tehlikede olan 
Avrupalılara mesajınızla beraber, bu 
mesajı garanti altına alacak maddi 
ve manevi yardımlarınızı da beraber 
gönderseniz, bütün insanlığın min. 
netini kazanmış olauksınız ... 

Adana Belediye 

Fidanhğı 
Adana, (TAN) - Yansen planına 

göre, caddelerin ve açılacak yolların 
program dahilinde ağaçlanmasının 

temini için mezbahadaki fidanlığın 

tevsii kararlaştırılmış ve burada on 
beş dekar arazinin istimlakine teşeb
büs edilmiştir. İstimlak muamelesi, 
tekemmül ettikten sonra burası tan
zim edilecek ve şehrin bu bakımdan 
ihtiyacına kafi ve iklime uyan ağaç 

cinslerinin teksirine çalışılacaktır. 
Bu yıl bütçesinde temizlik işleri i

çin 45225 lira ayrılmıştır. Bu tahsisat 
ile şehrin tozdan kurtarılması cadde
lerin daha sık sulanması ve temizlik 
işlerinin daha iyi yapılabilmesi için 
amele kadrosu arttırılmış. 1 O kadar 
da çöp arabası yaptırılmıştır. 

Mahkemeler A~ıhyor 
Mahkemelerin yaz tatili bugür 

bitmiştir. Yarından itibaren mahke· 
meler faaliyete başla~acaktır. 
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lngiltere-FransaAlmaİıyayciHarpllan~ttiler 
(Başı 1 incide) 

r "- Bugün benim gibi hepimi2! 
için bir felaket günüdür. Uğrun· 
da çalışmış olduğum, inanç bağ
lamış olduğum herşey yıkılmış ve 
mahvolmuştur. ~Fakat günün bi
rinde Hitlerciliğin yıkıldığına şa
hit olacağınu - şiddetli alkışlar • I 
ve teceddüde kavuşmuş, halas bul
muş bir Avrupa göreceğimi ümit 
ediyorum." - Şiddetli alkışlar. • 
Chamberlain, daha sonra, herke-

sin kendisine düşen vazüeyi, alacağı 
talimat dairesinde yapması lazım 

geldiğini, hükumetin alınması 13.zrm 
gele nher tedbiri almış olduğunu ve 
her ferde ne yapaoağını bildireceği
ni söylemiş ve şu sözleri ilave etmiş
tir: 

.,_ Hasmımız, cebbar kuvvet, fe
na niyet, zulüm ve tazyiktır. Hakkın 
kaza~acağına eminiz ve bu inançla 
hareket ediyoruz." ır 

Harp ilan Ediyoruz 

Başvekilden sonra amele lideri 
Green Wood şu sözleri söylemiş

tir: 

"-Dün meclise hakim olan tered
düt havası bugün tamamile zail ol
muştur. Ve millet, sükun ve kati az
mile harekete geçmiştir. Harp keli
mesi bizim için meniur ·bir kelime
dir. Fakat Avrupayı kurtarmak için 
bu menfur kelimeyi ilan ediyoruz. 

Bu dakikada 'bütün hedefimiz hür 
milletleri kurtarmaktır. Ve hür mi.l
letlerle birlikte hareket etmektir. 
Serefli bir müdafaa yapmakta olan 
Polonya milletini selamlar ve ona 
kalblerimiz, silahlarımız ve bütün 
kuvvetlerimizle beraber olduğu.muzu 
ilan ederiz. 

Harp, nasyonal sosyalizmin kami
len yıkılmasına kadar devam ede
cektir. İngiliz amelesi bu hususta hü
kumet ve bütün milletle beraberdir." 

.KRALIN MESAJI 
: J bu akşam sabaha karşı çok mühim Koridorda Harp Çok 

Çetin Bir Saf lıada 
Milleti Metanetle 
itimatla Harekete 
Davet Ediyorum! 
Londra, 3 (Hususi) - Bugün saat 17 de İngiltere Krah, İngiliz 

milletine ve Büyük Itritanya İmparatorluğuna hitaben şu nutku söy
Icıniştir: 

"- Tarihimizin belki de en mühim devresini teşkil eden bu va
lıim anda, anavatan <111hiJindc ve denizaşırı yurtlardaki milletime şu 
mesajı gÜnderiyorum: Bunu şahsen her birinizle görüşmüş olarak te-
18.kki etmenizi isterim. 

Çoğumuz hn:rntımızda ikinci defa olarak harbe şahit oluyoruz. Du
günden itibaren dü5manlarınuz olanlarla aramızdaki ihtilaflari sulh 
dairesinde bir hal ~aresi hulmak için çalıştık ve uğraştık ise de, bü
tün hu mesaimiz boşa gitti ve neticede harbe girmeğe zorlandık \e 
meydan okuma siyasetin<' karşı gelmeğe mecbur olduk. Çilnkil bize 
karşı gelen devletin pr«n,.ibi. dünya nizamını yıkacak prensiptir. Hu 
prensibin esası, egoist tahakküm yolunda muahedeleri tanımamak, 
kati taahhütlere a1dfl'm:mı:ık. kuvvet kullanaralC, başka milletlerin ha. 
kimiyet ve istiklalini çiğnemektir. Bu prensibi, bütün maskelerinden 
tecrit ettiğimiz takdirde onun, hak kuvvettir, diyen iptidai doktrini 
ifade ettiğini görürüz. Bu prensip hakim olursa, bütün milletlerin hür. 
riyeti gibi ve bütiin İngilterenin hayatı da tehlikeye düşer. Sonra bu 
yiizden bütün diinya milletleri esaret korkusu içinde yaşar, miistakar 
sulh ve emniyet, adalet ve hürriyet son bulur. ~Carşılaştı~ımız vaziyet 
budur. Ve bu yüzden aziz tarudığınuz her şey uğrunda harbe girmek 
icap etmiştir. 

Anavatan dahilinde ve bütün de nizaşın yurtlarda yaşıyan milJeti, 
davamızı benimsemeğe \'e btt buhran anında sebat, metanet ve ittihat 
dairesinde harekete davet ediyorum. 

Vazife ağırdır. J{aranhk günler, çetin vaziyetlerle karsılasahiliri7. 
Harp, bir tek rnhnere n1ürıhasır kalamaz. Fakat her vaztyetin icabı-

ı · na göre, hareket «.>deceğiz. Ve her ihtimali tam metanet ile ve dava. 
mıza azimle, sadakatle ~at'ılarak karşıhyacağız. Verilen her vazifeyi 
yapacağız, her fedakarlığa katlanacağız. Allahm yardımiyle muzaffer 
olacağız. Cenabıhak hepimizi korusun!,, 

i 

bir nutuk söyliyecek ve bu nutuk 
1 derhal altı lisana çevrilecek ve bütün 
dünyanın bu nutku dinlemesi temin 
olunacaktır. 

Amerikada Heyec:an 

\ Chaberlain'in nutkunun Amerika 
radyolan tarafından neşredilmesi 
saatinden, yani bura saatiyle gece 
yansından itibaren, Beyaz Saray, 
Hariciye ve bütün halk, birbiri ar-

l
dına yapılan radyo neşriyatiyle de_ 
vamlı bir surette Londra, Paris, 

1 Varşova ve Berlindeki vaziyeti bü-

1 

yük alaka ile takip eylemektedir. 
Chamberlain'in Hitler hakkında, 

Nasyonal - Sosyalizm rejimi hak:kın
j da ve Almanyanın hakiki niyetleri 
bahsinde bütün dünyayı aldatmak 
için Alman hükumetinin Polonyaya, 
Fransa ve İngiltereye karşı kullan-

1 dığı usuller hakkında kullandığı ke. 
lirneler, burada tamamiyle tasvip 
edilmektedir. 

Bütün radyolar, İngiliz Kralmm 
ve Fransız Başvekili Daladier'nin 
beyana tını neşrey Jiyecektir. 

Bütün Amerika Birleşik devletle
rinin son saatleri, Avrupa havadis
lerini bekliyerek ve dinliyerek ge. 
çirdiği söylenebilir. Gazetelerin ilk 
hususi tabıları sôkaklarda satılmak
tadır. 

Roosevelt, dün ordu ve donanma
nın yüksek zabitleriyle görüşmüş
! tür. Bahriye, Müsteşarı Edison, mü
I lakatta hazır bul;muştur. 

Berlin, Teklifi Reddetti 

! Berlin, 3 (Hususi) - Bugün neş
redilen bir resmi tebliğde ikinci İn. 
giliz ültimatomuna verilen cevap !:>;}
dirilmiştr. Bu tebliğde ezcümle şun. 
lar yazılıdır: 

"Alman hükumeti, 3 eylul tarihli 
, İngiliz ültimatomunu almıştır. Bu. 
na aşağıdaki tarzda cevap vermekle 
kesbi fahreyler: 

(Başı 1 incide) 

tir. Her taraftan 11Allaha hamdolsun, 
bütün milletler İngiltereyi nümune 
ittihaz ederek onu takip edecekler -
dir." Sesleri ~itilmiştir. 

Radyo, Fransanın, İngilterenin ka
rarma mümasil bir karar ittihaz et
mek üzere olduğunu ilave etmekte
dir. 

Yar§ovanın Tebliği 

Bugünkü harekata ait Varşovanın 
harp raporu şudur: 

HAVA HAREKATI: 
Alman hava kuvvetlerinin Polon

ya toprakları üzerindeki hücumları 
devam etmekte ve sivil halk arasın
da birçok kişinin ölmesine sebep ol
maktadır. 

Pazar günü, Varşova, Deblin, Ra
domski, Torun, Ponzan, Krakovi, 
Plock ve diğer birçok şehirler bom
bardıman edilmiştir. Alman tayyare
leri, köylere ve hatta koyunlannı 

otlatan çobanlar üzerine bile bomba 
atmış ve ateş açmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz bugün öğle
den sonra Czestockowa mınta.kasın
da düşmanın zırhlı kıtalarına hücwn 
ederek düşmanın motörlü kolunu 
muvaffakiyetle bombardıman etmiş 
ve mevzilerinde bulunan diğer bir 
düşman grupuna da ağır zayiat ver
dirmiştir. 

Düşman hava kuvvetlerinin zayia
tı: 

Cumartesi günü avcı tayyaııeleri
miz Torun civarında bir hava muha
rebesinde düşmanın dokuz tayyare
sini düşürmüştür. Dün düşmandan 
yirmi yedi tayyare düşürdük. İki gün 
içinde düşmaııı altmış dört tayyare 
kaybetmiştir. 

ve Praga ve Accie varoşlarını bom
bardıman ederek demir yoluna ve 
motör fabrikasına isabetli endaht1ar 
yapmıya çalışmışlardı:-. Nüfusça za
yiat olup olmadığı malum değildir. 

Dün öğleden evvel Varşovaya ya
pılan ilk hava taarruzu esnasında 
Polonyalı pilot mülazim Palusinski, 
12 Alman hafif bombardıman tayya
resine karşı cesurane bir mücadele
ye_ girişmiştir. 

Saat 8 de havaya çıkan Palusinski 
beklemediği bir anda Alman tayya
relerile karşılaşmıştır. Bunların üs. 
tüne çıkan pilot bombardıman tay
yarelerinden birini dü~ürmeye mu • 
vaffak olmuş ise de diğer tayyarele • 
rin ateşi arasında kalmıştır. Mermi
ler tayyaresinin kanatlarına isabet 
etmiştir. Yaralanmış olınasm!l rağ • 
men Palusinski karaya inmeye mu • 
vaffak olmuştur. 

Danzig'de halle, Westerplatte gar
:nizonunun kahramanca müdafaasını 
büyük bir gururla takip etmektedir. 
:Burada bir Leh piyade müfrezesi 
kendisine adetçe faik olan düşmanın 
hücumlarını birkaç kere püskür~ 

müştür. 

Düşman "Schleswig w Holstein" 
Alman zırhlısı toplarının himayesin
de hücum etmektedir. -...,.-

Berlin, 3 (A.A.) - Hitler, 
Alınan milletine hitaben neşret
tiği bir beyannamede cepheye 
gitmek üzere bugün BerlinClen 
hareket edeceğini bildirmekte· 
dir. • 

130 Kişi Bombalandı 
Daha sonra liberaller namına Sink

ler, Başvekil hakkında duyduğu 
sempatiyi anlattıktan sonra memle
ketin azim ve sebat ile hareket ede
ceğini ve İngiltercnin nazilik tahak
kümüne on kati darbeyi· --indirorck 
dünyayı adalet ve hürriyete görüre
ceğini söylemiştir. 

kı'.'.ımetinin Henderson ve arkadaşla- mak için bütün gayretleriyle çaltş-
Alman hükumeti ve Alman mille

ti, İngiliz hükumetinin ültimatomka. 
ri taleplerini ahz, kabul ve isaf eyle. 
megı reacıecıer. 

Bizim zayiatımız on bir tayyare
den ibarettir. 

Pat ajansının bir tebliğine göre, 
Alman tayyareleri, 1 eylfıl günü Po
lonyanın şehir ve kasabalarına 94 
taarruzda bulunmn,.farrhr ~ .. ~~ı.•
ve' kasabalardan 22 sinin nüfusu 10 
binden fazladır. Yirmisi de ufak ka
sabalardır. 

nna ayni kolaylıkları göstereceğini mışlardır. Daha bu sabah Alman hiL 
tenıiu etm\Ştlr. --- k:tnnctinl. ı;ıuurı.u l.Jh 1.ıcau:::ht:lc llav-=:L 

Çörçil'in Sözleri 

Alinanyadaki tngiliz menafiinin için ve muhasamata nihayet vererek 
himayesini Amerika hükumeti de- muslihane müzakerelerde bulunmak 
ruhte etm.i~tir. Almanyanın Ingilte- üzere son bir teşebbüsfa daha bulu
redeki menafüni de İsviçre koruya- nulmuştur. 

Bunu müteakip M. Çörçil beyanat
ta bulunmuş, memleketin emin bir 
'7icdanla büyük bir vazifeyi ifaya 
giriştiğini ve bugünkü İngiliz nesli
nin bu Yazifeyi ifaya liyakati oJdu
ğunu isbat edeceğini söyledikten 
sonra sözlerine devam ederek: 

caktır. Almanya bu teşebbüsümüzü red-* detmiştir. Daha evvelce de dünya 
Chamberlain, Kralın yaninda 45 sulhü lehinde son zamanlarda yük-

dakika kalmıştır. selen asil kalpli insanlara da cevap 
Kral, Chamberlain'den sonra Har- vermeyi reddetmi_ştir. Demek oluyor 

biye Nazın Hore Belisha'yı kabul et- ki, Almanya, Pdlonyamn imhasını 
miştir. istiyor ta ki, daha sonra Avrupada 

Harp Kabinesi Kuruldu ~- Bu harp Danzig veya Polonya 
ugrunda yapılan bir harp değildir. 
Bu harp bütün insanlığı nazilik veba İngiltere yeni ha\p ka~inesini 
ve taunundan kurtarmak için yapı- kurmuştur. Yeni kaOinede Mister 
lıyor. Ve bu harp neticesinde insan Chamberlain Başvekil, Sir John Si
haklan yeniden sağlamlanacaktır mon Maliye Nazırr, Lord Halüax 

Hürriyet ve hak namına yapıl~n Hariciye, Lord Chatfild Milli Müda
bu harp yüzünden bir zaman için faa, Vinston Churchil Bahriye birin
hürriyet ve haklarımızdan feraga; ci Lordu, Hor Belişa Harbiye Kings
ediyor ve bunları hükumetin eline ley Wood Hava Nazın, Sir Samuel 
tevdi ediyoruz. Fakat bu hak ve hür- Hor Mührühas Lordu, M. Anderson 
riyetlerin bunları suiistimal etmiye. dahili emniyet Nazırı, Mister Eden 
cek ellerde bulunduğuna inanıyoruz :' kabine ile dominyonlar arasındaki 
Hürriyet ve haklarıınıza tekrar sa- irtibatl temin etmek üzere l\füstem.. 
hip olacağız günü diğer milletlerle lekat Nazırı ve Lord Stauhop Şan
berabcr beklemekteyiz, demiştir. sölye Lordu, Sir Tomas tnskip ve 

Mister Lloyd George hükumete Lord Hankey de nezarctsiz nazırlı
bütün kuvvetiyle müzaheret edece. ğa tayin edilmişlerdir. 

ğini ve İngiliz milletinin bu harbi Fransada 
de tam bir muvaffakıyetle başara-

cağını söylemiş, müstakil amele me· 
busu da nazizm cebir ve şiddetini 
yıkmak için her fedakarlığa hazır 

olduklarını söylemiş ve nihayet 
sulhçu amele mebusu Lansbori, mil
letler arasında nefret hislerini tak
viye edecek propagandadan kaçınıl
masını ve hava harbini ilga için te
şebbüsler yapılmasını istemiştir. 

Meclis daha sonra hükumet tara
fından takdim olunan fevkalade ted
birlere ait kanun layihalariyle meş-
gul olmuştur. · 

· -k 
Hariciye Nezareti muahedeler dai-

Daladier Harp Halini 
Dün ilan Etti : 

Faris, 3 {Hw;usi) - Fransa 
hükumeti de Almanyaya harp ilan 
etmiştir. Fransanın Almanyaya ver
diği ültimatom saat 12.5 tan başlı
yor ve dün akşam beş~e bitiyordu. 
Alman hükumeti Fransız ültimato
munu reddetmiş, bunmı üzerine Fran 
sa ile Almanya arasında da harp ha
li başlamıştır. Fransanın Berlin sefi
ri de Berlinden hareket etmiştir. 

süratle tahakkümünü tesis etsin ve 
Fransayı esaret altına alsın. 

İstibdatlarm en müthişine karşı 
birleşerek verdiğimizsözü tutarak top 
rağımızı, yuvalarımızı ve hürriyetle
rimizi müdafaa için çarpışıyoruz. Har 
be karşı son dakikaya ~<:adar fasılasız 
qalışmış olmaktan dobyı vicdanım 

müsterihtir. Bizzat bizim daha evvel 
yapmış olduğumuz mukaddes vazife
yi şimdi yapmıya giden genç asker
leri heyecan ve muhabbetle selamla
rım. Evvelce Fransayı zafere ulaştır
mış olan şeflere Iayik bugünkü şefle
rine askerlerimiz itimat edebilir. 

Fransanın davası adalet davası de
mektir. Bu dava sulhçü ve hür bütün 
milletlerin davasıdır. Bu dava mu -
zaffer olacaktır. 

Fransızlar, eğer harp yapıyorsak, 
buna mecbur edildiğimiz içindir. Her 
birimiz Fransız toprağında insanlık 
hürmet ve şerefinin son sığınağı olan 
bu hürriyet toprağında vazifemiz ba
şında bulunuyoruz. Vatanın selameti 
yolunda bütün gayretler~iri birlik 
ve kardeşlik hisleri içinde toplayı -
nız. 

Yaşasın Fransa. 

. * 
Amerika da 

Bitarafhk Kanunu 
Derhal Değiştiriliyor 

Bir kaç aydanberi şark hududu
muzda bilfiil harp vaziyeti hüküm 
sürmektedir. 

İnglliz hükumetinin müdahalesi ol 
masa idi, Almanya ile Polonya ara. 
sında makul ve muhik bir hal sureti 
bulunabilirdi. Çünkü Almanya, Po. 
lonyayı ortadan kaldırmak niyetin
de değildi. 

İngiliz hükumeti, tarihte misli gö
rülmemiş bir tarzda, Polonya hiikıi
metine, Almanyaya karşı yapmak 
niyetinde olduğu bütün harekata 
karşı umumi açık l!>ono vermiştir. 

İngiliz hükumeti, Almanyanın her 
türlü tahriklere veya bir hücuma kar 
şı kendisini müdafaa edeceği bütün 
şeraitte, Polonya hükumetine aske
ri yardımda bulunmayı temin eyle-
miştir. Bunun üzerine, hemen der
hal, Polonyadaki Almanlara karşı 
Polonya tethişi artmıştır. 

Britanya hükumeti Varşova üze
rinde tesir yaparak Leh zimamdarla
rını adalet ve insaniyeti himayeye ve 
mevcut taahhütleri ifaya sevkedebi
lirdi. İngiltere bilakis, her halükarda 
Polonyaya müzaherete mecbur 0~~u: 
ğunu tebarüz ettirerek Varşova huku 
metini sulhü tehUkeye koyan ha~tı 
hareketinde devama teşvik eylemış-

tir .,, 
7 Asal Hata Kimin • 

C ta daha sonra, İngilterenin 
evap kl'f' d 

KARADA: 
JJuşmanın Silezya ve garbi Kar-

patlarda çok şiddetli taarruzu devam 
etmektedir. Düşman büyük kuvvet
leri harekete geçirmiştir. Kuvvetli 
bir düşman zırhlı grupu Czestochova 
istikametinde ilerlemiy-e muvaffak 
olmuş ve bizi de mezkflr şehri' tahli
yeye mecbur etmiştir. Düşmanın bü
yük faikiyetine ve pek ~ok zırhlı kı
taatına, ağır toplara ve tayyare kuv
vetlerine dayanan hareketine binaen 
kıtaatımız Silezyadan çekilmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Esa ırmağı boyunca, Grudziadz'ı~ 
şimali şarkisinde düşman piya~esı 
hücum arabalarına dayanarak şıd -
detle taarruz etmektedir. 

Şarki Prusya mıntakasında muha
rebeler hududa civar yerlerde devam 

d. Gdynia ve Danzig mınt-aka-e ıyor. ,. . 
sında Orlodvo ve Kact ı hır mukabil 
taarruzla istirdat etti.k. Vesterplc.tte 
garnizonu hala kendini müdafaa et-
mektedir. 

Son ihtiyat efradı da silah altına 
davet edilmiştir. Bu sabah saat seki
ze doğru Alman tayyareleri çok ·ük-V .. . ) 
sekten arşova uzeı·ınden uçmuşlar 

güne kadar yapılan teklifle . d . .. n mma 
reddetı ıse ve şimdi bunl h 

hd.tl .1 ara arp 
te ı erı e cevap ver· b d .. . ıyorsa, un aıı 
mutevellit hata Alman .11 t• . d . mı eının e-
ğıl, yalnız İngiliz kah· . . d' Al . ınesının ır. -
man mılleti ve onu h'"kA . 1 'lt 'b' n u umetı, n-
gı ere gı ı d'" .. unya uzerinde hüküm
ran olmak n· . 

İtalya tarafından yapılan te ı ı e 
reddettiği iddia edilmekte ve bu hu
sustaki Alman noktai nazaı;ı uzun u
zadıya izah olunarak şöyle denilmek-

h .. . t' ıyetınde değildir. Kendi 
urrıye ıni i t'k A • s ı lalini ve bilhassa 

hayatını müd f 
Al a aaya karar vermiştir. 

man m·ıı . · 
t d 

ı etıni Versailles dikta-
ın an daha ~ 

mek 
1 

agır bir şekilde yok et-tedir: . .. 
"Alman hükumeti. memleketı mu- dan Byo. Unda olup Kinghall tarafın-

rıtanya h'"k· . 
d .. . 1 u umeti namına bıl-
ırı en em ll 

dilm· t' e er, tarafımızdan kayde-

k t
. ış ır ve İngilterenin her hare

e ıne ayn· .1• 
d ı sı ahlarla ve ayni şekil-

resi reisi Dunbar Alman maslahat
güzarı Doktor Kordt'a İngiliz yaz 
saati ile 11 den itibaren !ngilterenin 
Almanya ile hali harpte olduğunu 
tebliğ etmiştir. 

Diplomatik usuller mucibince, Al
man büyük elçiliği memurlanna !n
giltereden gitmeleri hususunda her 
türlü kolaylık temin edilmiştir. En 
kısa bir müddet içinde İngiltereden 
ayrılacaklardır. Diğer taraftan ~~
man maslahatgüzarı da Alınan hu-

Faris, 3 (A.A.) - Başvekil Dala
dier, radyoda Fransız milletine hita
ben şu beyanatta bulunmuştur: 

"'Franslz erkek ve kadınlari, 

ı eylUl şafağındanberi Polonya 
taarruzların en vahşisine maruz kal. 
mış bulunuyor. Hudutları ihl~ edil
miş, şehirleri bombardıman edılmek
tedir. Ordusu müstevliye kahraman
ca mukavemet ediyor. Dökülen ka
nın mesuliyeti tamamile Hitler hükft
metine aittir. Sulh Hitlerin elinde i
di. Hitler harbi istemiştir. 

Fransa ve İngiltere sulhü kurtar-

Nevyork, 3 (Hususi) - Harp za
manında muharip iki tarafa da silah 
ambargosu tatbik edilmesini icap et
tiren bitaraıflık kanununun ilgası i
çin hazırlık başlamıştır. Kanunun il
gası, artık bir gün meselesi sayılıyor. 
Mister Roosevelt İngiltere ile Fransa
nın Almanya ile harbe girmeleri ü
zerine bitaraflık kanununu kaldırmı
ya karar vermiştir. Bütün Amerika 
efkan umumiyesi de bu kanunun a
leyhine dönmüştür. Mister Roosevelt, 

dafaa eden ordularını geri çekmeğe 
mecbur kalması için ültimatom ver
mek suretile yapılan bütün tecrübe
leri reddeder, ki ordularını .g~~i çek
mesi kargaşalık ve adaletsızlıge ye
niden başlanmasına sebep olacaktır. 
Aksi takdirde Almanya ile harp yo
lu ile mücadele edileceği hususunda
ki tehdit, senelerdenberi birçok İngi
liz politikacıları tarafından ilin olu
nan niyetlerden ibarettir. 

Alman hükumeti anlaşma yapmak, 
hatta yakın bir dostluk kurmak ar
zusunda olduğu hususunda mütead
dit defalar İngiliz milletine teminat 
vermiştir. Eğer İngiliz hükO.meti bu. 

eRcevap vereceğiz." 
abat, 3 (A.A.) - Bütün Fasta umum· 

babı 1 ~efe~berlik yapılmaktadır. Sa-
ed'J eyın. şıındiye kadar henüz davet 

ı menuş olan ihtiyat efradı kıtala
rına 'lfh b . ı ı ak etmişlerdir. Askeri mec-
k urıyetleri olan ve olmıyan Faslılar 
.alabalık kütleler halinde askeri ve 

sı il · 
d

.v makamlara müracaat etmekte-
ırler. 

Bir çok ecnebiler gönüllü yazıl -
mak üzere müracaata devam etmek
tedirler. 

Bundan başka, Alman tayyareleri, 
tarlalarda çalışan ve hatta sokaklar
dan geçen kimseler üzerine de ateş 
açmışlardır. 

Ölenlerin miktarı 130 dur. Bunla

rın 12 si askerdir. 

Bundan başka birçok kimseler ağır 
surette yaralanmış ve yüzlerce kişiye 
hafü surette isabet vaki olmuştur. 
Alman hududundaki Vielun hasta
nesi, şiddetli bir bombardımana tu
tulmuştur. Evvelki gece esnasında 
tayyare dafii toplar tarafından düşü· 
rülen tayyarelerin miktarı dün zan
nolunduğundan çak daha mühimdir. 
Hakiki miktar sabahleyin ilan edile
cektir. 

* Dün saat 8 de Alman tayyareleri 
Lublin'e on beş bomba atmışlardır. 
Alman tayyareleri, bu şehri yeniden 
bombardıman etmişlerdir. Bir takım 
evler yıkılmış, dört kişi ölmüş, yedi 
kişi yaralanmıştır. 

Kurjer Poranny ve diğer Polonya 
gazeteleri her sınıftan Polonya as
kerinin kahramanlığını methüsena 
etmekte ve bilhassa topçu kuvvetle
rinin muvaffakıyetini tcb.arüz ettir· 
mektedir. 

Polonya topçusu iki günlük bir 
harpte 37 Alman bombardıman tay
yaresi düşürmüş ve 100 Alman tan
kını da tahrip etmiş veya kullanıla
mıyacak bir hale getirmiştir. Gaze
teler, bunu topçunun maharetinin 
bir delili olarak gösteriyorlar. 

Halkın başlıca müdafaası vazife
sini üzerine almış olan ha\10. dafii 
bataryaları da vazifelerini emsalsiz 
bir kahramanlıkla ifa etmektedir. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Beynelnıilel 

Salibiahmer merkezi komitesi, mu -
harip devletlerin hükumetlerine Sa
libiahmer teşekküllerine yardımını 

arzetı;1iştir. 

e İzmit (TAN) - Sıhhat müdilrü Nec
mettin, ElAzığ sıhhat müdürlliğtine terfian 
\ayin edilmiştir. Yerine de Sıvas sıhhat 
ıntıdüril Şerif tayin olunmuştur. 

• Afyonkarahlsıır (TAN) - H<ılkevl 
hopısnanede açtığı kursta okuma yazrrıll 

oğrenen yirmi mahkOma vesika vermiştir. 
ffalkevinde de okuma yazma bilmiyenlet' 
için bir kurs acılmıstır. 
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Beher metresine tahmin edilen fiatı 28 kuruş olan 376.000 metre haki 
astarlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 7-9-939 Pec
şembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 6514 liradır. Evsaf ve şartname
si 530 kuruşa Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde göste
rilen vesaikle ilk teminat ve teklü mektuplarını ihjlle saatinden behe
mehal bir sant evveline kadar Ankarada M. ~· V. Satınnlma komisyo-
nuna vermeleri. "279 .. "6371.. 

.JI. • 
Beher metresinin tahmin fiatı 80 kuruş olan 140.000 metre ekmek 

torbal~ bez kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 6-9-939 Çar
~amba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 6850 liradır. Evsaf ve ıartna
mesi 560 kuruşa Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. "278,, "6372,. 

* * Beher adedine tahmin <.'dilen fiatı 850 kuruş olan 27000 adet battani-
ye kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 18 Eylul 939 
paz?:tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 12725 lirndır. Evsaf ve şart
namesi 11 lira 50 kuruş mukabl!inde M. M. V. satınalma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıl: kanuQun 2 ve 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalına Ko.na vermeleri. 

"330,. "6735,. 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 32 kuruş olan 75.000 metre yas-
tık yüzlüğü bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 8-9-939 
cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1800 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün öğleden sonra Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda be
delsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satınnlma komisyonuna v·ermeleri (296) (6450) 

~ * * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 32 kuruş olan 70,000 metre yas-
tık yüzlüğü bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 9-9-939 
cumartesi günü saat 11 dedir İlk teminat 1680 liradır Evsaf ve şartna. 
mesi her gün Ankarada komisyonda görülür. Ve bedelsiz alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklü mektuplarını ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalına komisyonuna verme. 
leri (297) (6451) 

* * Beher Çütine tahmin edilen fiyatı 470 ku:Uş olan 100,000 çift }mn-
dura kapalı zarila miinak:mıya konmuştur. Ihalesi 18/ 9/ 939 Pazartesi 
günü saat 15 dedir. İlk teminat 22,559 liradır. Evsaf ve şartnamesi 23 
lira 50 kuruşa Ankarada :r.ır. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarnıı ihale saatinden be
lıE:mehal bir s:ıat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. ' (341) (6807) 

* * Teslim yeri Cinsi Miktarı Tahmin llk teminatı 
Ton Bedeli . 

Lira Lira 

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

Yukarda yazılı arpa ve unun 4.9.939 perşembe günü saat 14. de 
Sarıkamışta rruntaka satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Şaı1name ve e\·safları komisyonda görülür. Isteklilcrin iha
le saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını Sarıkamışta satın alına 
komisyonuna vermeleri. (343) (6806) 

* * Hepsine tahmin efül~n fiyatı 53,893 lira 50 kuruş olan 855 adet ağır 
makinalı koşum semeri ile 2280 adet mahfe kapalı zarfla eksiltmeye 
kdnulmuştur. Serr.erlcrin beherine 52 lira 90 kuruş ve mahfelerin 
beherine 380 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 4042 lira olup 
şartnamesi.270 kuruşa Ankarada M. M. V. satınalma Koınisyonunda.a 
alınır. Eksiltme 20/ 0/ 939 çarşamba günü ~ant 11 dedir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü m:ıddele
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale sastinden be-

Sıvas ,·ilayetine • 

TAN ===============================================-= 1 

:·oeylet Deiniryolları ve limanları işletme .U. idar·esi ilanları 
Muhanynen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 20/10/ 1931) Cuma 

günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasrnda satın 
alınacaktıır. 

Bu işe girmek jstiyenlerin (1762.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesik~Jan ve tekliflerini ayni gün saat 1~ e ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 

darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6923) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Ahnacak 

1 = 15 Eyltıldcn 28 birinciteşrin 1939 farihine kadar aşasıdaki 
şnrtlar dahilinde nf'hari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerm fakülte idnresine verecekleri bel-
geler şunlardır: ' 

A - I•'akülteye girmek istediğini bildiren dilekçe makine ile yazılı, 
B - Tahsil vesikasının aslı, 

C - Nüfus cüzdanının tasdiklisureti "ecnebiler için emniyetçe ve-
rilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti,, 

Ç - Sağlık ve aşı raporu, 
D - lyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika; 
E - Fotoğraf "16 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5 X 6 

büyüklüğünde, 

F - Pullu bey.ınnnme "Fakülteden alınır, istekli kendi el yazısile 
doldurur. 

G - 'I'akip ede<-eği zümreyi gösterir fiş "Fakülteden ahnır.,. 
G - Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçttt:sı

ler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika getirmeleri 
ilan olunur. (6658) ....... ... .... 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Milli saraylar müstahdemleri için yaptırılacak (135) takım 

resmi elbisenin şartnamesine ve mevcut nümunelerine uygun olarnk 
imali açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gününe kndar Milli saraylar müdürlüğü kalemine mü
racaat edecek olanlar mevcut nümuneleri görebilecekler ve §Drtname.. 
den bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme Eyhilü.n on beşin~i cuma günü saat On beşte 
Dolmabahç~e saraylar mücürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (J 84) liradır. Bu paranın eksiltmenin yapı
lacağı saat on be~e kadar n:alsandığma yatırılmış ve makbuzunun ek. 
siltme heyetine yerilmiş olması lazımdır. (6638) 

hemehal bir saat evveline kc.dar Ankarada M. M. V. satınalma Komis.. 
yonuna vermeleri. \ ' (367) <6935) 

* * Viranşehir Hudud Taburunun ihtiyacı için 214.000 kilo un satın alı. 
nac<>ktır. Eksiltme kapalı zarfla olup 18-9.939 Pazartesi günü saat 16 da 
Viranşehirde Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 23.079 lira, ilk teminatı 1730 lira 99 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi Viranşehirde komisyonda görülebilir. Kapalı zarflar 18-9-939 gü. 
nü saat 15 den 15.45 e kadar komisyona verilmiş olacaktır. "277., "6373,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 55,000 metre 
Kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 
12.9.939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8950 liradır. Evsaf ve şart
namesi 770 kuruşa Ankarada komisyondan alınır. Eksiltmeye girecek. 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemal bir saat evveline kadar 
An.karada M. M. V. satınalma komisyonuna vermelerL (298) (6452) 

* * _, 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 40,000 adet kilim 

kapalı zarf usulile münakasaya konulınuştur. İhalesi 5 • Eylıil - 939 salı 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı 8250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 700 
kuruş mukabilinde M. '}/f.. V. satınalma Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gi. 
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesa 
ikle temfoat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemahal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. <5atınalma Ko. na vermeleri (291) 

.,. "" (6460) -

* * Beher çiftine tnhmin edilen fiatı 190 kuruş olan 10.000 çift yemeni 
kapalı zarfla münakasaya konulm~tur. İhalesi 16 - Eylul - 939 Cumar
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1425 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün M. M. V. Satınalma Ko.dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ih:ıle saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri "335,, 

"6783,, 
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Levazım · · Amirliği Sa~ınalma Ko~isyönun.dari: 
. . .. . . . . 

Su borusundan altlı ve üstlü iki bin iki yüz otuz karyola alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 5.0.939 salı günü saat 14.30 da Tophanede amir
lik satınalma Ko. da yapılacaktır. Beherinin tnhmin bedeli yirını iki bu. 
çuk liradır. Hepsinin ilk teminatı i.1ç bin yedi yüz elli sekiz lira yetmiş 
beş kuruştur. Işbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 450 ila 500 
karyola olarak ayrı ayrı da ihale eailir. 

Bir partinin ilk teminatı 1293 lira 75 kuruştur. Şartname ve :tü
munesi Ko. da görülür. Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek!1f 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri.(147)(6455) 

* * Fen tatbikat okulunda mevcut köhne bir adet Oklant otomobili ile 
bir adet Berliye kamyoneti 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat 14,30 da Top-
hanede İstanbul levazım amirliği satmalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Her ikisinin tahmin bedeli 40 lira kati teminatı 6 liradır. 

Otomobiller Maçkada okulda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko-
misyona gelmeleri. * * "157,, "6612,, 

4000 kilo' yataklık p:ımuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi G - 9 - 939 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli 1840 lira, kati teminatı 276 liradır. Nümuncsi Ko. 
da 11örülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko.na gelmele-
ri. 

0 * * '158 .. "6613 .• 
Dokuz yi.iz kırk yedi ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

12/ 9/ 939 salı gü..-ıü sant 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli kırk sekiz bin iki yüz 
doksan yedi lira ılk teminatı üç bin altı yüz yirmi iki lira yirmi yedi 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. dn görülebilir. İsteklilerin kanu. 
ni vesikalarile bel'abcr teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel Kt na vermeleri. 

2750 metre kolan şeridi 
1250 adet ip yular sa.pı 

(6643) (160) 

* * 
Yukarda yazılı iki kalem malzeme 5.9.939 salı günü saat 15,15 de 

Tophanede Istanbul Levazım amirliği satm alma komisyonunda pazar. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1087 lira 50 kuruş, katt te
minatı 163 lira 12 kuruştur. Şartnam~ ve nümunesi komisyonda görülür. 
Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme. 

leri, ( 169ı (6732) * * 
Beş bin liralık kadar yulaf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5 Eylıil 

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,, * * 
5000 çüt terlik nlmacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19/9/939 salı 

günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik' satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher cifti 21 O kuruş ilk teminatı 787 buçtık liradır. 
Şnrtname ve :nürnune;i Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber tekili mektuplarını ihW.e saatinden bir saat eyvel Ko. na 
vermeleri. (186) (6932) 

Yüksek iktisat ve Tic.aret Mektebi Müdürlüğünden: 
Tahsil mücjdcti üç yıl olan yüksek iktısat ve ticaret mektebine tale. 

be kayıt ve kabulüne 15/Eylul/1939 da başlanarak 30/EylUJv.1939 ni-: 
lıayet verilecektir. 

Knbul şartlan: 
a - Lise bitirme ve olgunluk sınavlarını başarmış oımaıt, 
b - Ticaret liselerinden mezun olmak. 
Kayıt müddeti içinde pazartesi, çarşamba ve cuma ııünleri saat 

9,30 - 12,30 arasında müracaat edilmelidir. "+,. 
İST ANBUL TİCARET LİSESİ : 
A - Yiıksek İktısat ve Ticaret mektebi müdürlüğüne bağlı ve' tah.. 

sil müddeti üç yıl olan ticaret lisesine talebe kayıt ve kabulüne l/E~ 
lul/ 939 da başlanarak 15/ Eylul/939 da nihayet verilecektir. 

Kabul şart.l!an: ..,.. 
a - Üç senelik orta mektep tahsilini bitirmiş olmak, 
b - Dört senelik ticaret mekteplerinden mezun olmak "Bu mek .. 

teplerden mezun olanlar lisenin birinci "ihznri,, sınıfında okumazlar.,; 
c - 18 yaşından büyiik ~olmamak, 
B - Ticaret lisesinin, tahsil müddeti dört yıl olan, orta ticaret kıs.. 

mına kabul şartlarr: 
a - İlk mektep mezunu olmak, 
b - 15 yaşından büyük olmamak. 
Ticaret lisesi ile orta kısmının kayıt müddeti içinde salı ve cuma 

günleri saat 9,30 - 12,30 arasında müracaat edilmelidir . 
Ticaret lisesine ve orta kısmına kayıt edilecek talebelerin vellle

rile birlikte müracaatları lazımdır. "+,. 
"+,, Kayıt edilmek içm müracaat edeceklerin getirmek mecburi-

yetinde oldukları ''esikalar: 
1 - Mektep müdürlüğüne hitaben bir dilekçe, 
2 - Mektep diploır.a veya tasdiknamelerinin asılları, 
3 - Nüfus kağıdı, 
4 - Aşı kağıdı ve sıhhat raporu, 
5 - İyi hal kağıdı, 
6 - 6 tane 4. 5. X 6 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf. 

Bahriye nazırı esbakı Rauf Beyin vilayet ahali. 
sinden bazılarilc temasta bulunarak, .Mustafa Ke
mal Paşa ,.e rü~ka!!ı namına tahrikatta bulunduğu 
haber alınmıştır. Tahrikatı \.'akıa selameti ,·atanı 
tehlikeye ilka edecek ve vahim neticeler tevlit ey. 
liyeceğinden, la1.1m gelenlerin ikazı bu hale \'e mn· 
halle göre, icap eden tedabiri müessirenin ittilıazı 

ile Jıcr tiirlü tuhrikatın men'i esbabının istikınali 
'e ihtisasat ve tahkikat ve icraatınız hakkında pey-
derpey nıallımat itası. Dahiliye nazırı 

Adil 
ldare tarihinde bu tcıgrafnameden daha gülünç 

bir gaflet vesikası olamazdı. Rauf Bey, haziran a
yının başlarında Amasyaya gelmiş, Mustafa Kemal 
Paşaya misafir ve müşavir olmu~, sonra kendisiyle 
birlikte - Sıvas yolilc - Erzuruma gitmiş bulu
nuyordu. Ben de kendisini, Mustafa Kemnl Paşayı 
karşılamıya çıktığım sırada görmüştüm. Istanbul, 
bu zı:.tın payitahttan ne zaman ayrıldığını, nerelere 
uğryarnk ve kimlerle görüşerek Mustafa Kemal Pa
Ş<.ya miiliıki olduğunu, şimdi nerede bulunduğur.u 
tesbit cdcmiycce:k kadar aciz bir mevkideydi ve 
resmi bir makama yakışmıyncak kadar gülünç bir 
gafletle onu Sıvasta bulunuyor zannederek, benden 
bir şeyler soruyor ve bekliyordu. 

Güldüm ve yan müstelJzi, yarı ciddi bir lisanla 
şu cevabı yazdım: 

Pa~a ile beraber Sıvasa gelmiş ve yine onunla bir
likte Erzuruma gitmişlerdi. l\funıaileyhin müfettiş 

Pa~aya sebebi refakati ve maksadı seyahati mali'tm 
olmadığı cihetle eşrnI ve muteheranı memleketten 
bazılar . alelade hoşamedi için ikisinin de ziyaretle
rine gitmişlerse de, kendilerine tahrikatta bulunul
duğu i~itilmenıiştir. l\taamafih istihbar buyuruldu. 
ğu veçhile tahrikat vukuu farzedilse hile netir.esi 
\·atan \'e millet nanuna husran te\'lit edeceği gün 
gibi ü5ikar olan tahrikatı vakıaya müınaşat edecek 
burada aklı başında tek bir adam bulunabileceğini 
tahmin edemediğim ıibi, Sıvaslılardan hükumetin 
rızası hilafında bir hareket ve teşcbbü5 vukuuna 
da ihtimal veremediğimi ve Mustafa Kemal Pa~a 
ile Rauf Beyin Erzuruma gittikten sonra, ne yap. 
tıklarına ve ne teşebbüsatta bulunduklarına dair 
mahur.at alınamadığını arzeylerim efendim. 

o değilden görünerek =- milli cereyanlarn taraftnr 
olduğumu ve bu cereyanları "Hükumetin rızası da
hilinde,, göstermeğe de çalıştığımı sezmi~ olacak 
ki, şu cevabı verdi: 

Sıvas vilayetine 
C. : 22 : Temmuz: 335 
GerC'k 1\tustafa Kemal Paşanın \'e gerek Ybuf 

.Beyin tc:,?ebbfüiatı her ne fikre ve niyete ınii~tenit 
olursa olsun, memleketin menafii aliyesinc her hal-

de ınuga~·ir ve pek muzırdır. Bu gibi anar~ilcr de. 
vam edecek olursa, vatanı pek yakından tehdit et. 
miye ba~lıyan tehlikei uzmayı izale edebilecek hi~ 
bir çare mevcut değildir. Bu kadar miişkiilfitı hari
ciye ve dahiliye ile muhat olduğumm:, ani hatcr
nakde böyle her kafadan bir ses çıkacak ve .rast
gelen kendi istediğini yapacak olursa, maazallah 
felaket mukarrerdir. işte bunun İ!;indir ki, her 
yerde umuru memleket miinhasıran hükıimet tara. 
fından tedvir ve icra olunur. Yine bu hikmete mü"
tenittir ki, lıi~ bir memlekette devlet işlerim"? vazi
fedar olnnyanlar miidahale ettirilmez. llinnenale~·h 
bu kniciei esasiyeye - hmıusi~·le bu kadar nazik 
bir zamanda - riayet olunmamaııı, ne hikmeti hU-

kumct, ııc de muktezayi ha iret ve hamiyet ile ka
hili teliftir. Binaen ala zalik, nzifedar olmıyanla. 
rın - her kim olursa olsun - umur ve muamelatı 
devlete zinhar hiç bir vesile ile karıştırılmaması ,.~ 
müdahalede ı rar edenlerin ke7alik her itim olursa 
olc;un, derdest edilerek pençei kanuna teslimiyle, 
haklarında kanunen terettiiı> edecek munmelntın 
İfa!lı ve bu gibi miidahalnttnn alıalicc tahnssul ede. 
cek su: tcsiratın her tiirlii tedabiri müessireye mü
racaatla bila ifatei ,·akt izale:.i, ,·elhasıl ~:" aidi hü· 
ki.imek \'e ahkamı kavanin ve nizamatı memlekete 

mugayir olan her hareketin sahai fiiliyntta tesir 
gôstcrınesiııc: meydan vermek:sizin şediden ve kati· 
yen ınen'ine müsaraat edilerek, her tarafa kar~ı is. 
batı mevcudiyet \'e ibrazı azınü ~iddet cdilme:si su. 
reti mah~usada tavsiye ve emnü asayişin dahi ' 'i
htyette nıiiddeti knlile zarfında kema hi.rel ınunta. 
zar takrir , .e tcsbitine mu,·afCakıyetinizc iıı~iz.rır o· 
lunur. 25: Temmuz: 335 

Dahiliye nazın 

Adil 

ışte bir kafa ki, ham armuttan farksız. Tşte bir 
nazır ki, nahiye müdürlüğü yapmaktan aciz. Eğer 

öyle olmasa Erzurumda mükellef, muhteşem ve 
mutantan bir kongre toplamış ve onun başına ge. 
ç-erek taksimi mukarrer gibi görünen Türk vatanı
nın kurtarılması çarelerini miızakere ettimıektc bu
lunmuş ol:ın Mustafa Kemal Paşa ile ona refakat 
eden bahriyeli Rauf Beyin tutulmasını Sıvas valisi
ne emretmezdi ve bu emrini makul göstermek lıul
yasile de idare felsefesinden dem vunmya kalkı~-

Dahiliye Nezaretin• 
C. : 21 : Temmuz : 335 : Şifre: 

Uahriyc nazın eshakı Rauf Bey hundan takriben 
~·irmi be§ gün evvel, ol vakit ü~üiıcü ordu müfct
ti;ıli~i hcııli:ı: ulıdesinde (2) bulunan Mu.stara Kemal 

Sıvac; valisi 
Re~it 

Gafletlerini, Babıali ricalinin yiizlerine vurdu· 
ğumdnn dolayı memnundum. Lakin bu müstehzi 
cevabın nasıl bir tesir yaptığını öğrenmek için de, 
çırpını~ duruyordum. Dahiliye nazın, benim - hiç mazdı. (De,·aım var) 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi· ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin ıatif bir yardımcısıdır. MiDE ve 
BARSAKLARI ahştırmaz ve vormaz. 1 N K 1 BAZ. 

HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda,b·arsali tembelliğinCle MiDE EKŞiLiK ve yanmalarınC:laemniyetle l<ullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlDE AGRILARI ve EKŞ1L1KLER1Nl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK 
ile kolayca mücadele için HAZMIN en müe&&ir müsahhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. 

Mazon ismine . ve Horos markasına dikkat ediniz. 

-- Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : ~l,- NAK . -~ 

' 
Vitamin ve kalöri cihetile cok zengindir. KANZUK UNLARI, 'Desler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal 

mucip olmaz. Eşsizdir, mükmmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

1 : Seyahat Acentalığı ve ı 
1 TORK ANTRASlTl 

1 
Satış yeri: Galata Rıhtım cad-
desi 7 / 9 numaradan ayni cad

ı dede 19 numaraya ve Kara-
gibi barsak rahatsızlıklarını mustafa sokak 38 numaraya 

KANZUK PiRiNÇ UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • KANZUK MERCiMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU 

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

nakletmiştir. Gerek seyahat 
için gerek kömür için muhte
rem müşterilerimizin yeni 
naklettiğimiz yazıhaneye mü
racaat etmeleri rica olunur. 
Telefon: 43126 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo: f NGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lutfi DÖRDÜNCtl' 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. İstanbul perakende sahş yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 
.. ... . • • 1 ·:·· ~- • '•, .. ~ .... 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf ve bu 
'derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor. 

On gün kkdar evvel çektir- 1 Cild unsuru olan Pembe renkte-
diği.m Fotografımı gördükçe gözle- ki Tokalon kreminin terkibinde 
rime inanamıyorum. En aşağı 40 Viyana Üniversitesinden meşhur 
yaşında görünüyordum. Alnımda bir Profesörün keşfi ve Biocel ta-
ve gözlerle ağzımın etrafında bu- bir edilen kıymetli gençlik cevheri 

ruşukluklarım vardı. Tenim esmer 

ve sert idi. Bugün ise cildim yu
muşak ve dostlarımın gıpta naza
rile baktıkları açık ve buruşuksuz

dur. Herkes benim hakkımda 35 
yaşıada olduğum halde ancak 25 

yaşında göründüğümü söylüyor. 
Yegane cild unsuru olan Tokalan 
Kreminin gece için Pembe rengini 
ve gündüz için beyaz renktekini 
kullanarak güzelleşmeye muvaf
fak oldum. Tokalan kremini tav
siye ettiğim dostlarımdan bir çok
ları d& benim gibi memnuniyet
bahş semeresinden havrette ka lrlı
lar. 

vardır. Akşamları yatmazdan ev
vel pembe rengindeki Toka\on 
kremini kullanınız. Siz uyurken o, 
besleyici ve güzelleştirici tesirjrıi 

gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
zelleşir ve buruşukluklarını gide
rir. Gündüz için de beyaz rengin
deki Tokalan kremini kullanınız. 
Siyah benleri yok eder ve açık 

mesameleri sıkıştırır ve cildinizi 
beyazlatıp kadife gibi yumuşatır. 
Bu basit usulü bilen her kadın, 

"günde beş dakika" daha genç gö
rünebilir ve tene yeni bir güzellik 
verebilir. Tokalon kreminin seme
resi garantilidir. Aksi takdirde oa
ranız iade olunur. 

td~~. 
HER YERDE SAT/LiR 
DEPOSU: GALATA. G ÜMRÜJ< 
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-------------------------------------.11 .............. 
İşletmesi 

Geceli - Gündüzlü l Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylül'ün 19 uncu SALI günü açllac:akhr. 

Kayıt için hergün 9 - 17 ye kadar müracaat edilebilir. 
1 - İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 55000 kilo karbit kapalı Eski Leyli talebeler kayıtlarını yenileştirmek için ACELE etmelidirler. 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Aksi takdirde yerleri muhafaza edilemiyecektir. 
2 - El.siltme 11 eylul pazartesi günü saat 15 de Tophanede Dev- ı ı Adres: Bağlarbaşı - Telefon: 60474 

let Denizyolları Umum Müdürlüğü alını satım komisyonunda yapıla- •-•••••••••••••••••••••••••••~ 
caktır. / 

3 - Muhammen bedel 6187,50 lira olup muvakkat teminat 464,0~ 
liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyondan alrnacaktlr. 
5 - İsteklilerin bu işe teklif mektuplarını tayin olunan güni.1.n sa

at 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıa.. 
zımdır. (6630\ - -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğ'ı lstanbul 
l Levazım Amirliği Satlnalma Komisyonundan : 

1 - Muhafaza memurlarına yaptırılacak 21 takım sivil elbise ile be
raber 21 adet Fötr şapkanın 7.9.939 perşembe günü saat 11 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

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

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

meleri. (6876) 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Talebesinin Yemek Münakasası 
Anliara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakülesi 

Direktörlüğünden : · k · 
A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle, akşam yeme lerı 

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

senelik umumi yekiınu 34218 lira 75 kuruştur. . 
c _Yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lıra 41 kuruştur. 
ç _ !hale 14.9.939 perş!;)mbe günü saat 16 da ~kara me~tepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif ı:ıek~upları~ıı · iha~eden bır saat 
evveline kadar mezkur muhasebecilikte muteşekkıl komısyona verme-

leri lazımdır. .. 
D _ Isteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak uzere fakülte 

hesap memurluğuna müracaat etmeleri. (6804) 

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

makinisti alınacaktır. ~ , 
Taliplerin Ankarada merkezimize ve İstanbulda Güven han Voyvoda 

caddesindeki İstanbul büromuza evraklarile beraber müracaatları. 
(4259) (6916) 

, - LEYLi ve NEHARi ~ 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK IMT!HANLARINA HAZIRLAR. 

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

\. Okul 18 Eylıll Pazartesi günü açılacaktır.•••••'' 

" Gecel - Günsel ' 

il Y Ü C ~ayıd ~u~~~• ba~1m~h~ L ER 1 1 
Adres: Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 .......................................... ; 

Yüks•k Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Ank&ra askeıi veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise. 
}erden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve . olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak şartile talebe k&bul edilecektir. isteklileri aşağıdaki vaslİ 
ve şartları haiz olm.;.sı lazımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Yaşı 18 • 21 olmak. 
C - BedPn teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsait olmak~ekak.eti ol::ınl;:ır ~hnamv. 
D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E _ Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek., 

2 - İsteY.lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bai'!lanması 
Iazımdır. 

A - Nüfus cüzdanı veya rnusaddak sureti. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah.. 

düt senedi. 
E _ Sar'alı uyurken gezen si~ikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 

olmadığı hakkında vel.ilerin no.terlıkten tasdikli taahhütnamesi "Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula gırmezden evvel malul oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 _ İ.3tekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa. 
kültesi askc.>ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylUlün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez. 

5 - ~abul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele
rine ve muracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb. 
ligat yapılır. (294) (6454) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/ 

9/ 939 tarihine kadar devam edecektir. 
1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasız

dır. Gayesi, Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesle
ki için fen adamı yetiştirmektir. 

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

2 - Yazılmak için pazardan maada günlerde mektebe müracant 
edilmelidir 

3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşr yazacakları istidaları~ 
na aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır: 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 
C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri, 
D - Polisçe musaddak eyihaJ kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 - Fazla malfunat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müra

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

lstanbul AkJam Kız Sanğat Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuzda talebe kaydl kabulüne l / IX/ 939 gününden itibaren 

başlamıştır. 

!<"'azla malumat almak istiyenlcrin okula 9 dan (16) ya kadar müra-
caat etmeleri. (6C86) 


