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5 KURU~ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

ITALYANIN VAZiYETİ 
NE OLACAK? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 
Başmakalemizi, be~inci sayfamızın birinci 

sütununda bulacaksınız. 

lngiliz Tayyareleri Kiel'de 
Alman Filosunu Bombaladı 

Kara Kuvvetlerinin Fransız Tebliğinde,, 
Düşmanla ·Temasa Geldiği Bildiriliyor 

Büyük Bir İngiliz 
Transatlantiği 
To~pillendi 

Bir lngiliz Kruvazörü de, Bir Alman Şilebint 
Batırdı, lngiliz ve Fransız Tayyareleri, Alman 
Toprakları Üzerinde lstikşaflara Başladdar 

Londra, ~ (Hususl) - İngiltere ve Fransa, Almanyaya 
karşı harp ilanı üzerine, umumi harekata girişmişlerdir. Fran
ra aei'&~~ 11f c.kuml.aıırfan!ıfünın hir num'1!alı. t~bliğinde, ka-

' [~ K .r\1\Y"euennın .'Ufuanyaya K.aqı UU1Ullll l•a• 
rekata başladığı bildirilmektedir. Londrada da amirallık dai
resi tarafından şu tebliğ neşrolunmuştur: 
. ~'Donanma bütün den.jzler üzerinde faaliyettedir. Fakat 
şımdıye kadar mühim bir hareket olmamıştır. Douvres limanı 
ticarete kapatılmıştır.,, 

İTALYANIN 
VAZİYETİ 
Belli Değil 

-<>-
Rusyanın Bitaraf 

Kalacağı Bildiriliyor 
Londra, 4 (Hususi) - İtalyanın 

vaziyeti henüz tavazzuh etmemiştir. 
Ancak, bir kaç gündenberi Fransaya 
gitmek istiyen İtalyanlar için kapalı 
bulunan hudut açılmış ve dünden. 
beri münakalat normal şeklini almış 
tır. 

Berlinden bildirildiğine göre, Hit
ler, dün akşam İtalyan sefirini kabul 
etmiş ve bir müddet görüşmüştür, 

Bu akşam, Romada neşredilen bir 
tebliğe göre, Mussolini, geçen Cuma 
günü, İngiltereye beş devletin iştira
kiyle bir sulh konfer!lnsı akdini tek
lif etmiş, fakat İngıltere Almanlar 
Polonyadan ordularını çekmedLtcçe 
böyle bir konferansa girmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Hitler, beşler konferansım red -
detmemiş, fakat, kendisine verilen 
'Ültimatomun evvela hakikaten ülti
ınatom olup olmadığının öğrenilmesi 
lazım geldiğini söylemiş, Mussolini 
ileri sürülen şartın kabulü icabetti -
ğini tekrar edince Hitler bu teklifi 
reddetmiştir. 

Roma Gazeteleri 
Roma gazeteleri, objektif bir su

rette, gerek Berlinden, gerek Londra 
Ve Paristen harp vaziyeti ile alaka_ 
dar gelen bütün haberleri neşret
n:ıektedir. Gazeteler, yaptıkları tef
sıı·Ierde, hakkını müdafaa eden Al
~anyanın azimkarlığını tebarüz et
tırınekte, zecri tedbirci Eden'jn İn
giliz kabinesine ir+irakinden tenef-
ı .. )l• 

Ur göstermekte ve umumiyetle şu 
(Sonu Sa: 6, Sil: .{) 

İngilterenin bütün filoları, üs-

1 s~~'.11'ekele~de tahşit edilmiştir. 

/

Butun genuler teslih olunarak mu • 
a_vin kruvaz_ör ~a.line konulan bi_rçok 
tıcaret gemılerı ıle takviye edilmiş. 
tir. 

ikinci Resmi Tebliğ 

İngiliz amiralliği bu gece ikinci 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe 
göre, İngiliz ağır bombardıman tay
yareleri Kiel kanalı civarında bu. 
lunan Alınan donanmasına bombalar 
atmışlar ve Wilhelınshasen zırhlısına 
müteaddit isabetler vaki olduğunu 
görmüşlerdir. Tebliğde, İngiliz do
nanmasının bütün denizlerde faali
yette bulunduğu, fakat, başkaca kay
da değer bir hadise olmadığı kayde
dilmektedir. 

Almanlar, İngilizlerin bu taarruz
larını teyit etmekle beraber beş İn
giliz tayyaresinin düşürüldüğünü i
lave etmekte iseler de Londra bu id
dialan tekzip etmektedir. 

Bu akşam neşredilen ikinci Fran. 
sız tebliğinde de şöyle denilmekte _ 
dir: 

"Kara kuvvetlerimiz, cephede düş
manla temasa başlamıştır. Donan • 
mamız, kendilerine tayin edilen 
mevkilerini almışlardır. Hava kuv -
vetlerimiz, muvaffakıyetli istikşaf 
lar yapmışlardır.,, 

Bir Gemi Ba+.rlldı 

Athenia aıilı bir İngiliz transatınn 
tiği yüzde yetmiş beşi kadın ve çocuk 
olan 1400 yolcu ile İngiltereden A
merikaya gitmek üzere !ken Britan
ya adalarının Şimalindeki Herlide 
adasının 200 mil garbinde bir Alman 
denizaltı gemisi tarafından torpille
nerek batırılmıştır. İnfilak neticesin 
de ölenler hariç, bütün yolcular o ci
vardan geçen Norveç ve 1sv~ vapur
ları ta'tafından kurtarılmıştır. 

Bu. hadise Amerilta, efkarı umu-
'!: • 
mıyesind~ büyük bir heyecan uyan-
dırmıştır: Bu husustaki tafsilat üçün 
cü sayfamızdadır. 

Diğer taraftan Montevideo'dan 
(Sonu Sa: 6, Sü: l) 

• 

lngiliz donanmasına men•up bir filo manevralarda 

BUGÜNKÜ VAZİYET .... 

Ç~lk L~JY©lrillYI 
T~~lkDD E:<dlDD<dlü 

İNGİLTERE ve Fransa Almanya. releri, birçok Polonya şehirle-
ya karşı havadan, denizden ve rini bombardımana devam et-
karadan umumi harekata başla- mişler ve yüzlerce kişinin ölü. 
rnışlardır. İnıiliz tayyareleri, müne sebep olmuşlardır. Bir-
Kielde Alman filosunu bombar- çok şehirlerde sivil ahali, zehir-
dıman etmişlerdir. Athenia İn· li gaz kullanıla:rak, bombardı-
giliz transatlantiği bir Alman nıan edilmiştir. 

tahtelbahiri tarafmdan torpil. POLONY A'd • 
lenmiş yolcularından mühim a Çek ve Slovak leJyon 

b . k ' k t l t 8 .1 ları kurulmuş, bütün Çek ve Slo 
ır ısmı ur arı mış ır. ı mu. 

kabele b . t ·ı· k .. .. vakalann bu lejyonlara girme-' ır ngı ız ruvazoru, 
1 

. . . 
bl·r Al ·1 b' · b t t erı ıçın başkumandan tarafın. man şı e ını a ırnıış ır. . 

dan bır beyanname ncşredil . 
İNGİLİZ tayyareleri, dün ıece · ıniştir. 

Alman toprakları üzerinde u· Lejyon kumandanlığına tec • 
çarak keşif yapmışlar ve hiçbh rübeli bir Çek generali tayin e-
Alman tayyaresi ile karşılaş. dilmiştir. Eski Çek cümh~rrei. 
mamrşlardır. İngiliz hava kuv· si Benes de Chamberlaine bir 
vetleri 6 milyon beyanname a. telgraf çekmiş ve Polonya is -
tarak dönmüşlerdir. tiklali için harbe girdiğinden 

POLONYA orduları, dün Alman· teşekkürlerini bildirmiştir. 

yaya karşı muvaffakiyetıi mu- İTALYANIN vaziyeti hiila belli de-
kabil taarruzlara girişmişlerdir. ğildir. Amerika bitaraflığı bu • 
Polonya tayyareleri, Alman gün ilan edecektir. Sovyet Rus-
,tC?praklannda iki tank katarını yanın bitaraf kalacağı teyit e • 
inilia etmişlerdir. Alman tayya. dilmektedir. 

..............................•• , ....... ~ .............. . 

Polonya Ordusu 
Mukabil Bir 

Taarruza c ·eçti 
Polonya Tayyareleri, iki Tank Katarını imha 
Ettiler, Almanlar Birçok Şehirlerde Sivil 
Halkı Zehirli Gazla Bombardıman Ediyorlar 

Londra, 4 (Hususi) - Polonya or
dusu, bugün bazı cephelerde muka
bil taarruza geçmiş ve muvaff~kı

yetli cticeler almıya başlamı§tl!'. 

LDün :Almanların işgal ettikleri 
şehirlerden üçünü geri almıya mu
vaffak olmuşlardır. Polonya hava 
kuvvetleri, bugün ilk defa olarak Al
man arazisi üzerinden uçmuşlar ve 
iki tank katarını imha etmişlerdir. 

Alman resmi tebliğinde Polonya Ko
ridorunun kapandığına ve Tarnovitz 
şehrinin alındığına dair verilen ha
berler Varşovada katiyctle tekzip e
dilmektedir. 

Zehirli Gaz Attllar 

Pat ajansının bildirdiğine göre, 
Alman tayyareleri bir çok şehirlerin 
ve bilhassa Nys Lenice, Wolbrom ve 
Ropezyez şehirlerinin sivil ahalisini 
zehirli gaz kullanarak bombardıman 
etmişlerdir. Birçok kimseler yaralan
mı~ ve yanmıştır. Bunların arasında 
çocuklar da bulunmakta ise de adet. 
lerini tesbit etmek im.kanı hasıl ola. 
mamıştır. 

Tayyareler, bu şehirlerin üzerine 
iperitle doldurulmuş balonlar atmış
lardır. Bu balonların Sochaczew mın 
takasında kain Dzienglewo kasaba • 
sına düştüğü görülmüştür. 

• Dün saat 13 e doğru 27 tayyare • 
den mürekkep üç Alman filosu Byd
goszcz üzerine bir akın yapmıştır. 

Yapılan bombardımandan sokaklar 
harap olmuştur. İki kişi ölmüş, 3 ki. 
şi ağır, 12 kişi hafü surette yaralan. 
mıştır. 

EN SON 

Dün Varşova civarında 17 kasa
ba bombardıman edilmiştir. Dört· ço
cukla bir sivil ölmüştür. Sochaczcw 
mıntakasında kain Szymanow'da Al. 
man tayyareleri sörler manastırına 

üç bomba atmışlardır. Ölen ve yara
lananların adedi malum değildir. Son 
iki gün zarfında Radomsko şchrınde 
sivil ahaliden sekiz kişi ölmüş ve on 
kişi kadar yaralanmıştır. Sivil aha • 
linin tahHyesi esnasında Alman bom 
bardıman tayyareleri ateş açmışlar 
ve tahliye edilen halkı bomba ata • 
rak takip etmişlerdir. Hodzdan son 
iki gün zarfında Alman bombardı -
man tayyareleri dördü kadın olmak 
üzere sivil ahaliden 31 kişinin ölme. 
sine ve 40 kişinin de yaralanmasına 
sebep olmuşlardır. Piotrkova civa • 
rında da iki yolcu treni bombardı -
man edilmiştir. 

Alman tayyareleri, dün 250 nü _ 
fusu bulunan Ammeluch kasabası • 
nı tamamiyle tahrip etmişlerdir. 

Ayni mıntakada Tarnobrzegde 
Sakazou mevkiinde Alman tayyare
leri, çiftliklere dün 3 bomba atmış • 
lar ve bir çok hayvanın telef olma
sına sebebiyet vermişlerdir. Öğrenil
diğine göre, Poznan ve Bydgoszcz 
şehirlerinin hava bombardımanları 

neticesinde takriben 300 kişi ölmüş, 
500 kişi yaralanmıştır. 

Bombalanan Mevkiler 

Diğer taraftan, Pat ajansı, 3 ey • 
lıilde Alman hava kuvvetleri tara • 
fından bombardıman edilen mevki

(Sonu Sa: 6, Sil: 5) 

DAKiKA 
B_crll~ 5 (IIusust) - Umumi karargahın bir tebliğine göre, Hit1er, 

eski korıdor hududunu geçerek Kulm'a gelmiş ve ilk hatlarda A1m.aıı 
askcrlerlııin Vistül nehrini gctişleriııde bulwımuştur. 

Va.:şov.a. 4 (A~A) - Bu akıam saat 17 de Alman hava filolan Var· 
!Ova uzerıne taarnızlaruıın aı §iddetlisini yapmıştır. Bir taraftan hava 
defi bataryaları düşman tayyarelerine şiddetle mukabele ederken dl· 
ğer taraftan da Polonya avcı tayYare filoları §ehir civarında dü • 
la harbe tutuşmuşlardır. şman _ 

Londra •. 5·(Husus1) -D:mlmarkadan bildirildiğine göre, bu akşam 
mcçh_uı bır tayyare Danlmar~~~n ~sbjcrs şehrine bir bomba atmıı
tır. Dır bina• harap olmuJ, 2 kışı olmuş, 3 kişi yaralanmı"'tır. Bu ta _ 
yıırcuiıı cenup istikamcUııden gilcliği anlaşılmaktadır. j y 

Tan, !evkalAde günlerin devamı müddetince, maldneslndekl hususr tertibat ı d 
b "tund h sayes n e 

u su a er gün en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün, 
bu kmm bos kalacaktır. 



2 TAN 

PENCEREMDEN 1 

1914 • 1939 
Yazan: M. Turhan TAN 

Kuvvetli bir Frenk edibi, 1914 
hailesinin nasıl başladığını 

anlatırken şöyle diyor: 
2: Ağustos akşamı. Büfün Avrupa 

yarım asırlık bir sulhün verdiği ata
let içinde memnun ve mahzuz gerini
yor. Eski dünyanın bu ihtiyar köşe
sinde herkes, bir daha idrak edilmesi, 
ele geçirilmesi imkansız bir hayatın 
nimetlerile bahtiyar ve biraz sarhoş. 
Ylııe herkes yaz tatilini nerede \'e 

Sıvasta 

4 Eylul 
. 

Tezahürü 
Fener Alayları Y apı1dı 
Ve Bir Balo Verildi 

T optal) Satışlarda 
ihtikara Başlandı 

nasıl geçireceklerini düşünmekle 1 

Sıvas, 4 (TAN Muhabirinden Tel
grafla - 4 Eyltıl 1919 da Sıvas kon
gresinin açılışının yirminci devri se
nevisi, bugün burada büyük heyecan 

llıtikllr Kanununun icaplarına 
Göre Tetkikler Yapılıyor 

meşgul. İşte böyle bir akşamın guru. 
bunu, Belçikanın (Vize) köyünde 
miithiş bir yangın takip etti. 

Köyliiler, tüfek dipçiklerile ya
taklarından, evlerinden çıkarılıyor, 

dövüle sövüle meydanlara, açık yer
lere götüriilüyor, kurşuna diziliyor. 
Gözlerinde kümelenen şaşkınlığı gi
dermeğe eman bulmadan hayata ve
da ettirilen bu kö~ lülerin suçu şudur: 
Köye zehirli bir çekirge bulutu gibi 
ansızın çöken istila müfrezelerine 
köyden bir adam, tek bir adam kur. 
şun atmış! .. Yüzlerce köylü işte bu 
meçhul miicrimin (!) cüretini canla. 
rile ödcmeğe rnahktim! 

Bu hükmü verenler ve icra eden
ler sade bir köyü ateşe vermiş ve bir 
kaç yüz köyHiyü öldürmüş değiller
di, Onlar bu. hareketlcrile bütün 
dünyayı ateşe vermiş ve bir refah, 
bir sükun, bir neşe ve bir müsamaha 
devresini öldürmüş bulunuyorludt. 

Vize faciası dört uzun yıl sürecek 
kanlı bir hailenin başlangıcı idi. 

• 
1939 yılı ey1Ulünün üçüncü gece-

sinde de yirmi beş yıl evvelki facia. 
dan daha acıklı bir sahne cereyan 
etti. Bu sefer, öliime mahkOm edilen
ler hiçbir suç işlemiyen, harp ile u
:ıaktan yı:ıkmdan alakaları olmıyan 

çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve harp 
sahalarına uzak kalmak kaygusile 
yola çı~ş masum kimselerdir. On
Jan, mesut rüyalarla dolu uykuları 
arasında öliime davet eden kaun
lıklarda pusu kuran zalfm silahlar. 
dır. Bir torpil, tek bir torpil, ölüme 
hiçbir sebeple müstahak olmıyan 
1830 kişiyi kısa bir an içinde denizin 
derinliklerine gömdü. Ve yeni başlı
yan harbin ileride yazılacak tarihi
ne çok hazin bir sayfa verdi. 

Harbetmek, mutlaka muzaffer ol
ma!t demektir. Muharip, yalnız o ne
ticeyi düşüniir. Fakat her ihtirasın, 
her hıncın, her kinin üstünde bir de 
vicdan var. Fani bir zafer için me. 
deniyetin yiizünli kızartmak o vicdan 
için leke teşkil etmez mi? 

Harp, mademki, öniine geçilemi
yen bir felakettir, ona zavallı beşer 

tahammül etmiye çalışsın. Fakat 
harbi yapanlar insanlık duygularını 
zarfa koyup evlerinde bırakmasalar 
ve hiç olmazsa çocuklara kıymasa-

lnr? •• 

Belediyede 

Takdiri Kıymet Heyeti 
Bugün işe Başhyor 

ve merasimle tesit ~dilmiştir. Beynelmilel vaziyet hasebiyle. leri karşılamak veya henüz gelme • 
Şehirde müteaddit taklar kurul- şehrimizde toptan satışlarda ihtikar yenler hakkında dönenlerden malıi

muş, her taraf bayraklarla donatıl- başlamış ve son günlerde durgunla- mat almak üzere Sirkeci istasyonu -
mıştır. Saat 12 den sonra askeri kı- şan piyasa dünden itibaren bazı muh- nu dolduran halk, son günlere na. 
ta, halk ve esnaf teşekülleri, Cümhu tekirlerin faaliyetine sahne olmuş - zaran dün daha çok kalabalık bir 
riyet meydanında toplanmış, ateşin tur. Bi,1lıassa sabun, sade yağ, zeytin haldeydi .. 
nutuklarla bugünün ehemmiyeti an- yağ, şeker gibi maddeler toptan top- Dünkü konvansiyonel ile şehri -
!atılmış, daha sonra resimgeçit başla- }anmaktadır. Bu yüzden bu madde.: mize hcıl"p ilanından bir kaç saat ön. 
mıştır. ler üzerinde cumartesi gününe na - ce Almanyayı terkeden 120 kişilik 

Sıvas kongresinin içtima ettiği zaran kilo başında 5 • 10 kuruş bir bir talebe kafilesi daha gelmiştir. 
bugünkü lise binasının tarihi kapı- yükselme olmuştur. Hiç bir sebep 43 kişilik diğer bir talebe grupu. 
sından girilerek, Atatürkün o zaman olmadığı halde yapılmakta olan bu muz da pazar akşam~ Selaniğe vasıl 
yattıkları oda ve Sıvas kongresinin hareket bütün toptancı piyasalarına olmuştur. Selanikten bildirildiğine 

içtima ettiği salon ziyaret edilmiş- sirayet etmek istidadını göstermek - göre, günlerdenberi sıkıntı içinde 
tir. Odaya ve salona ziyaretçiler iki- tedir. bulunan bu talebe grupuna Yunan 
şer ikişer alınmiş, ziyaret çok mun- Ticaret odası ve ticaret mmtaka hükumeti taraimdan icabeden yar -
tazam, sakin ve vakur geçmiştir. müdüriyeti ortada hiç bir sebep yok. dımlarda bulunulmuştur. 

Gece fener alayı yaptlmış, her ta- ken başlamış olan bu ihtikar vaziye. Müttefiklerimizin c;,,,ileleri 
raf aydınlatılmış ve gece yansındaIJ. tini yakından tetkike başlamışlar -
sonraya ka~r muhtelif eğlenceler· dır. 

yapılmıştır. . Esasen ihtikar kanunu halen me. 

Esasen Türk yolcularına bütün 

istasyonlarda büyük bir alaka gös -

:ürk kurtulu~~~. mebd~i deni- ridir. Vilayette müteşekkil meni ih- terilmiştir. Bu arada Yugoslavlar, 
lebılecek olan bugunun şerefın~, as- tikar komisyonu vardır. Binaenaleyh yemeksiz kalmış olan '?'ürk yolcula
keri mahfilde bir balo verilmiştir. bu tahkikat neticesinde ihtikar ı:törü. 
Halkevinde de "Has Bahçe,, piyesi lürse kanunun icaplarına göre hare-
temsil olunmuştur. ket edilecektir. 

Mahkemelerde 
Diğer taraftan buğday piyasası 

mütemadiyen düşmekte olup doğuda 
fiyatlar 5 .ıo para inmiştir. Bu su: 
retle son günlerde kilo başına 30 -35 
para kadar tenezzül kaydedilmiştir. 

l:zmircle vaziyet 

Yeni Adli Teıkilat 
Yarın işe Başlıyor 

İzmir. 4 C'J.'AN) - J,nnnr:u:Lın rnii~ 
Mamternl!l~Aıı ~a~n~ ...., ... ıs ..... 'Vh hlın üzüm, ıncır ve zahire siparişle-

miştir. BÜtün mahkemeler bugün ri .... yaptlmıştır. Bu, günlerdenberi 
faaliyete başlayacaklardır. İstanbul durgun olan piyasada birdenbire bir 

hakimi münferit teşkilatı kadrosu canlılık uyandırmış ve piyasa lıara
evvelki gün yüksek tasdika iktiran retlenmiştir. Esasen bir kaç ecnebi 
etmiştir. Bugün telgrafla İstanbul vapurun limanımıza g::!lerek mal yjik 
m.üddeiumu,miliğine ve alakadada - lem.iye başlamaları tüccarın yüzünü 
r~ tebl.~gat !a~ılac~k v~ yarın ~- güldürmüş ve alışverişin devam ede
k~ munferıtlı yem adlıye te~k~la~ ,ceğine bir alamet eseri sayılmıştır. 

tı ışe başlayacaktır. İstanbul.h~mıı Bunun üzerine fiyatlar derhal yük
münferitliklerine İstanbuldakı ha- selmiye başlamıştır. 
kimler tayin edilmişlerdir. Yarın Banka müdürleri bir toplantı ya
sabahtan itibaren İstanbulda iki a. parak vaziyeti tetkik etmişler ve bil-

nna börek, kuru yemekler ve bol 

bol meyva dağıtmışlardır. Yunan 

topraklarından geçerken de yolcu -

larımız ikram görmüşle-rdir. Gençle. 
rimizle konuşan bir çok Yunan za • 
bitleri Türkiyeye karşı olan derin 
dostluk ve itimatlarını şu sözlerle i
fade etmişlerdir: 

"- Mareşal Çakmak biz Yunan-
hlıı:rın nA lnı ........ ınA .. nvh,. ı:\i'71 .... ,,. .. ..._ 
dimizi Çakmağın askerlerı sayıyo -
ruz.,, 

Yeni Ankara 
Müddeiumumisi 

Mısırlı Prensesler 
Pariste bulunan Mısır kralının 

teyzezadesi prenses İffetin kızı pren
ses Melek, seyahatine devam imka -
nını bulamıyarak dünkü konvansi -
yonel ile şehrimize gelmiştir. 

Fransa ve lngilteredeki Türkler 
Paris ve Londra hükumE'tleri 

Fransa ve İngilteredeki Türk kolo • 
nisine gaz maskeleri dağıtmağa baş. 
lamıştır. Son zamanlarda İtalya hü
kô.meti Türk yolcularını çok iyi kar
şılamağa ve kendilerine azami teshi
latı göstermeğe başlamışlardır. 

Şehrimizcleki ecnebiler 
Almanlardan iki yüz kişi daha 

dün pasaport ve vize muamelelerini 
ikmal etmişler ve dün akşam şehri
mizden ayrılmışlardır. Halihazırda 
İstanbulda kalan Almanların adedi 
40 • 50 den fazla değildir. Bunlar da 
bugün muamelelerini bit.irecek ve 
akşam ayni trenle memleketlerine 
döneceklerdir. Şehirdeki diğer ecne
bilerin gidişleri normal bir halde -
dir. Dün İtalyan tebaalı bir tek yol
cu bile pasaport dairesine müracaat 
etmemiş ve pasaport almamıştır. 1 • 
talyan tebaasına İtalyanın harbe gir
miyeceği söylenmekte ve telaş et -
memeleri tavsiye olunmaktadır. 

M--1-Iu.ı:rn:ı-.,. .J.::-- • • 
Yaz tatilini ısveçte geçirmekte 

olan Edebiyat Fakültesi profesörle. 
rinden Folk Aster, hudutların ka -
panması dolayısıyle memleketimize 

dönemiyecektir. 

Gelip giclen gemiler 
Bir kaç gündenberi limanımızda 

bulunan Teofil Gotye vapuru Mar -
silyaya dönmek üzere emir almıştır. 

Bugün Akdenizden limanımıza 

bir de Sovyet vapuru gelecek ve li
manımızdan tiftik, yapak, deri yük-

ğırceza, müçtemi hakimli, dört, hassa ihracatçılara kredi temin me-
ticaret, ikişer hakimli sekiz asljye selesi ile meşgul olmuşludır. 

leyecektir. Denizyollan idaresinin 
··~ d" Mersinden Konya vapuru un gece 

ceza, ikişer hakimli altı asliye hu- Son buhrandan istifade ederek ih
kuk mahkemeleri işe başlayacak - tikar yapmıya teşebbüs eden kahve 
lardır. Bu mahkemelerin hepsi tacirlerinin dükkanlan araştırılımş 
şimdi adliye dairesi olan yeni pos- ve yığınlarla stok-kahve bulunuğu 
tanede işe başlayacaklardır. Yalnız görülmüştür. İhtikarı önlemek üzere 
beş asliye hukuk mahkemesi tapo kanunun icap ettiği hususların şiddet 
dairesinde çalışacaklardır. Ağırce - le tatbikine geçilmiş ve ihtikara sa
za mahkemesinin birisi şimdi asli- panlar hakkında kanuni takibata gi
ye ikinci ceza mahkemesinin vazife rişilmiştir. 
gördl.iğü'1dairlde yerleşecektir. Ye. Dün gelenler 

ni teşkil edilen mahkemelerin salon-
Avrupa trenleri dün de şehrimi. 

ze mutattan çok geç olarak gelmiş • 
ı& lerdir ... Avrupada tahsilde çocwda-

ları, mobilyeleri ve makineleri ta -
mamen hazırlanmıştır. 

~ 

Yeni Ankra Müddeiumumisi 
Arif Yazar 

gelmiştir. Tırhan ve Anafarta va • 
purlan da bugün limanımıza gelmek 
üzere İzmirden ayrılmışlardır. 

Diğer taraftan İtalyan .vapurla -
rmın bir kaç güne kadar limanımı • 
za gelerek İtalya için :-al alacakları 
söylenmektedir· . _ 

Fuar Kupasını Ankarahlar 
Kazandı 

Dört Karmanyolacı 
Muhakeme Ediliyor 

rı bulunan ailelerden buraya..Jönen. 

Hüsnü Celal, Fazlı ve Ce?lal 
isminde dört kişi evvelki gece Sü - Yeni Bir Perili Evin 

Ankara müddeiumumiliğine ad -
liye müfettişlerinden Arif Yazar t.a-

. d'l . k fı"yet dün kendı -

tzmir, 4 (TAN) - Fuar kupası 
futbol maçında İzmir, İstanbul takı
mını altı üç yendi. Bu itibarla Fuar 
kupası Ankaralılara verilecektir. 

Çarşamba Mektebi 
Yeni Mezunlarını Verdi leymaniyenin yangın yerinde Di -

mitri isminde bir adama karman -
yola yapmışlar, ve 30 lirasını al -
mışlar,P1r. · 

Esrarı Anlaşddı 

yın e ı mış ve ey 
sine tebliğ olunmuştur. Arif .Ya~ar 
bir iki güne kadar yeni va~ıfcsıne 
başlamak üzere Ankaraya gıdecek-
tir. -o---

Satiri Aka, Burdur 
Valisi Oldu 

Emniyet müdürü Sadri AKa 
Burdur valiliğine tayin edilmiştir. 

Çarşamba biçki ve dikiş ihtısas 
mektebinin 938 939 d 1 . . - ers yı ı ser-
gısı Çarşamba 15 inci ilkokulunda a-
çılmıştır. ıo sen l'k b' . e ı ır mazıye ma-
lik olan bu .. 

muesseseden şimdiye ka-
dar 3oo kadar genç kız diploma al

~ıştır. Bu sene sergide teşhir edilen 
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AnadoludSJJ 
Zararlı 

Yağmurlar 

Birçok Kasabalarda 

Mahsul Zarar Gördü 
Konya (TAN) - Son yağmurla -

rın zararı hakkında gelen mütem • 
mim tafsilat şudur: Akşehirin Koçaş 
köyünde 4200 kilo arpa ve dört bin 
kilo buğday; Karaca köyünde üç bin 
dekarlık arazideki mezruatın yarıya 
yakın kısmı; Kemer köyünde de se. 
kiz dekarlık araziden henüz biçilmi§ 
buğday tamamen harap olmuştur. 

Nevşehirdeki zarar 
Nevşehir, (TAN) - Yağmurlar. 

dan bağlardaki üzümler bozulmuş • 
"' tur. Yağmurların devamından kor .. 

kuluyor. Köylerde harmanlardaki 
zahire yağmurdan ıslanmış ve çim -
nip yeniden yeşillenmeğe başlamış -
tır. Hava açıp zahireleri kurutmazsa, 
köylü sıkıntıya düşecektir. 

Pamuklar zarar gördü 
Kozan (TAN) - Bir hafta süren 

yağmurlar, şehrimizin bir kısım so -
kaklarını harap etmiş, seller çarşıyı 
taş içinde bırakmıştır. İki yıldırım 
düşmüşse de zarar yoktur. Koza ve 
pamuklar, yağmurdan çok zarar 
görmüştür .• 

T altı8 nahiyesini su bastı 
Kayseri (TAN) - Yağan çok şid

detli yağmurlar neticesinde Talas 
nahiyesinin Harman mahallesinde o
tuzdan fazla evi su basmıştır. 

Poliste 

K~pı Açmak Yüzünden 
Dlr l\IŞI un:1uruıau 

Evvelki gece Unkapanında bir ki
şinin ölümü, bir kişinin de yaralan
ması ile neticelenen bir vaka olmuş
tur. Zeyrek yokuşunda 140 numaralı 
evde hamal Fikri ile sebzeci Vehbi 
ve Saka Kazım kiracı olarak otur
maktadırlar. Evvelki gece bu evin 
kapısı çalınmış, kiracılar kapıyı aç
ınak için biribirleriyle kavgaya tu
tuşmuşlardır. 

Bu kavga neticesinde de sucu Ka
zım Fikri ile Vehbiyi muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralamıştır. 
Biraz sonra hadiseye vaz'ıyet eden 
Polisler belediyenin 207 numaralı 
cankurtaran otomobilini çağırmış, 
yaralıları hastaneye kaldırmak iste
miştir. Cankurtaran canavar düdüğü 
çalarak Horhor caddesinden Aksa
raya doğru inerken şoför Recebin 
idaresindeki 1652 numaralı otomo
bile çarpmıştır. Yaralılar ikinci 
bir cankurtarana nakledilerek 
hastaneye kaldırılmışlardır. Bunlar
dan Hamal Fikri biraz sonra ölmüş
tür. Vehbinin yaraları ağır ve tehli· 
kelidir. Suçlu bıçağı ile beraber ya

kalanmıştır. 

Bir Kadın Yandı 
Sultanahmette Kadi.rga sokağında 

oturan Müşerref ismindeki kadın, e
lindeki benzin şişesinin ateş alması 
yüzünden, muhtelif yarlerinden ağır 
ca yanmıştır. Evde de yangın çıkmış 
ise de bir miktar eşya yandıktan son
ra söndürülmüştür. 

TA K V I M ve H AVA 
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Mevcut istimlak: kanunundaki ba
zı maddelerin istimlak muamelatını 
güçleşti~ecek mahiyette olduğu tes
bit edilmiş ve bu hus~ıs Dahiliye Ve
kaletine bildirilmiştir. Vekalet bu 
zorlukları izale için istimlak: kanu
nunu tadil edecek yeni bir layiha 
hazırlamıya karar vermiştir. Fakat 
yeni layiha kesbi kanuni.yet edin
ciye kadar eski kanuna göre istimlak 
işlerine devam edilecektir. Takdiri 
kıymet komisyonları bugünden iti
baren bu kanuna göre faaliyete baş

lıyacaklnrdır. 

Belediye Sarayının yapılacağı Sul
tanahmetteki saha üzerinde istimlak 
bedelinin 500 bin liraya baliğ olacağı 
tahmin edilmiştir. Belediye sarayı
nın inşaatı da 1,5 milyon lira tahmin 

edilmektedir. 

Dim1Irinin feryadına yangın ye
rindeki kahveci Rıdvan ile arkadaşı 
Niyazi ve kahvede bull.IMlnlar ye -
tişmişler, bunun" üzerine suçlular 
Dimitriyi bırakıp kaçmışlardır. Po
lis bilahare suçluları yakalamış ve 
dün meşhut suçlar müddeiumumi -

Koskada tramvay caddesindl'.! 161 
numaralı evde oturan polis memur
larından Mustafa ev kirası verme
mek için evin cinler periler tarafın
dan taşlandığı hissini vermek iste
miş, ve 45 gün evyel harekete geçe
rek her gece evi taşlamıya başlamış
tır. Zabıta memurları, bekçiler bir 
türlü evi taşlıyanları yakalıyama
mışlardır. Nihayet son tedbir olarak 
evin taşlanan kısmına baştanaşağı tel 
çekilmiş, fakat taşlanma yine de
vam edince başka tedbif alınmış ve 
nihayet evin içeriden taşlandığı tes
blt olunmuş, cin ve peri hikayesi de 
bu suretle sona ermiştir. 

Yerine vali muavini Muzaffer Aka
lının tayin edileceği haber alınmtŞ- ışler ara d . . sın a Hatıce Soyupak ve Na-

ıme Sönıne . . d. d'l 
9 uncu ay 
Arabt: 1358 

Gün: 30 Hızır: 123 
Rumt 1355 

Ağustos: 23 
12.13 

Gazi Köprüsünün 
Mesnetleri Yolda Kaldı 
Gazi Köprüsünün iki başında ya

pılmakta olan beton kısımların iki
serden dört mesnede istinat ettiril
:rıesi icap etmektedir. Bu mesnetler 
Almanyada yapılıp bir müddet evvel 
yola çıkarılmışsa da son vaziyet do
layısiyle yolda kalmıştır. Bu. yüzden 
inşaatın geçikeceği zannedılınekte-
dir. 

liğine vermiştir. Asliye dördüncü 
ceza mahkemesi bunlarnı sorgula -

rmı yapmış, 21 şahit dinlenmiş. 

şahitlerin hepsi de davacıyı teyit 
etmişlerdir. Tahkikatın tevsii için 
muhakeme yedi eylule talik edildi. 

Bir Kadın Tevkif Edildi 
Atasekatina isminde bir kadın 

Türklüğe hakaret etmek. ıuçu ile 
dün tevkif edilmiştir. 
~ ............ ... 

ReJit Pı. nın Hatıraları 
Tefrikamızı bugUn koyamadık. Okuyucu

larunızın bizi mazur görmelerini 
rica ederiz. 

......... -......... -._ ... .......... -.............. ıııı .......... -..... , 

Liman Umum Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Limaa İşletmesi Umum Müdürü 
Raufi Manyas dün Ankaraya gitmiş
tir. Umum müdür, İngılız kredisin
den istüade edecek müesseseler ara
sında Liman İşletmesinin de yer al
m'isını temin etmek istemektedir. 

tır. 
Ayrıca müdür muavini ile bi -

rinci ikinci ve üçüncü şube müdür. 
lerin,in de değiştirileceği söylen • 

mektedir. 

Muallim Muavinliği imtihanı 
Bir kaç gün evvel edebiyat fakül

tesinde yapılan tahriri muallim nıu
avinliği imtihanına girenlerin kfilfe
si yarın şifahi imtihana tabi tutula
caklardır. Her iki imtihanda kaza
nanlar münhal muallim muavinlik
lerine tayin edileceklerdir. 

Şifahi imtihan yarın saat;-. doku d 
edebiyat fakültesinde yapılacakt z a 

ır . 

zın ışleri çok tak ır e ı -
ıni f . 

ş ır. Ilk açıldığı zama!l 6 talebeye 
ınal'l 1 <: olan bu yurttan bu sene 21 ta-

lebe mezun olmuştur. Bunların isim 

lerini aşağıya yazıyoruz: 
Zehra Okumuş, Ayşe Ölmez, Saa

det Türkeş, Mihriye Erder, Aliye Çö

röş, Şazimet Güneray, Emine Tipi, 
Nazmiye üstün, Hadiye Sağğel, Mür
vet Aşıyapar, Mediha Yararel, Meli
ha Ozgan, Leman Yücel, Hatice So
yupak, Nebahat Özdernir, Seher Ak
inan, Sabriye Erbatur, Hidayet Erer, 
Naime Sönmez, Sevni Divrikyan, 
Sinyuru Öznasi. 

Recep: 21 
Güneş: 5.10 - Oğle: 

İkindi: 15.51 - Akşam: 
Yatsı: 20.14 - İmsak: 

- Hava Vaziyeti 

18.37 
3.ıs 

-
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malUmata göre, yurtta hava Trakyada 
bulutlu, Karadeniz kıyılarında bulutlu ve 
mevzi! yağışlı, diğer yerlerde açık geçmiş, 
rüzgArlar umumiyetle şiınall istikametten 
orta kuvvette esmiştir. 

Dün istnnbulda hava az bulutlu geçmiş, 
rüzgar şimalden saniyede 3 - 5 metre hız
la esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 1012.0 
milibar idi. Sühunet en yüksek 28.l ve 
en dilşilk 15.8 santigrat olarak kaydedil
miştir. 
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İngilterenin 
İl Zaferi 

Yazan: Ômer Rıza DOC.RU L 

O rta A vrupada, Bitlerin istila 
hareketlerine ba§ladığı giin· 

denberi, İngiltere, küçilk milletlerin 
istikliillerini, haklarını korumak is
tediğini anlıyan bir eda takınmıştı. 

Fakat İngiltercnin, Habeşistan is
tilasına lakayt kalışı, Avusturya da. 
vasında, ehemmiyetli bir alaka, ve 
İ~panyol kavgasmda zikre değer bir 
hareket göstermeyişi, hadiseleri ta
kip edenlerin gözlerinden kaçmadı. 

Almanlar Amerikaya Giden 
Bir Transatlantiği Batırdılar 

Hele Çekoslovakyanm doymak bil
miyen Alman ihtirasına kurban ohrn
masile neticelenen mahut Mlinih an

Amerikada Heyecan Uyandıran Bu Hadise, 
Mühim Neticeler Tevlit Edebilecektir 

laşmasından sonra, Chambcrlain'iıı Londra, 4 (Hususi} - Athenia ciler müstesna olmak üzere Athenia. 
takip ettiği siyaset, bütün dünyada adlı İngiliz transatlantiği, Büyük mn bütün diğer yolcuları ve müret
nfilıoş bir tefsire uğradı. Bu yüzden, Britanyanın şimalindeki Herbid a- tebatı muhtelif vapurlar tarafından 
dünya nazarında milli haysiyeti bi. dalarının 200 mil· garbinde bir Al - kurtarılmıştır. 
le sarsılan İngiliz milletini korkak- man denizaltı gemisi tarafından bi. Bu arada o civardan geçen Kunt 
lıkla ithama, adilikle, döneklikle, laihbar torpillenerek batırılmıştır. Nelson adlı Norveç vapuru denize 
hatta riyakarlıkla ithama kadar va- Berlin, mesuliyeti üzerinden at. düşenlerden 800 kişiyi, Stanthem 

Crass adlı İsveç yatı da 200 kişiyi 
kurtarmıştır. Norveç gemisi kurtar. 
dığı şahıslarla birlikte Norveçe ha • 
reket etmiştir. 

Son dakikada alınan malfunata 

puru yolcularının kamilen kurtul • 
muş olduğu teeyyüt etmektedfr. 

Vaşingtondan gelen haberlere 
göre, bu hadise Amerikanın her ta
rafında fevkalade heyecan uyandır. 

göre, infilakte ölenler müstesna ol- mıştır. 

mak üzere torpillcncn Athenia va • Bu münasebetle umumi hRrp esna -
ranlar arasında, blıçok İngiliz m~ mak~ingeminin he~angib~may~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

busları bile yer almıştı. na çarparak battığını bildirmekte ise 
Fakat bugün biitün dünya görmek- de bu haber doğru değildir. Çünkü 

tedir ki, İngiltere, doynuyan Alman bu civara katiyen mayın dökülme

~---------~---,--------------------------------------------= 
POLONYA VE FRANSADA 

istilası önÜne ,olanca kudreti ve c.. miştir. 
nerjisile dikilmiş bulunmaktadır. Sabaha karşı saat beşte bu ha • 

İngiliz ordusu, İngiliz donanması, beri alan istihbarat nezareti Glasko 
İngiliz hava kuvvetleri, istila hare- limanına bağlı olan Athenia vapu • 
ketlerine karşı harekete geçmiş bu- runun Glaskodan ayrıldıktan sonra 
lunmaktadırlar. Bu manzarayı gö- Liverpole uğradığını ve oradan cu • 
renler, inanmış bulunuyorlar ki, İn- martesi saat 16 da kaptan James 
giltere, bu ane kadar, kuvvetli bir Reid'in kumandasında Montreal'a 
düşmandan ürktüğü için değil, bil~- hareket ettiğini gemi sahiplerinin i
kis, yıkılması kolaylıkla miimkün o- fadesine göre içinde 1400 yolcu bu. 
lan günahsız bir milletle birlikte, in- lunduğunu ve bunun yüzde yetmiş 

sanlığm huzurunu, sükununu tehli- beşinin kadın ve çocuk olduğu bil • 

Çek ve Slovak Leiyonları 
İhdas Edilmiye Başlandı 

sındaki Lüzitanya vapuru hadisesi 
tekrar rnevzuubahs olmakta, ancak 
bu defa Athenia vapurunda yalnız 

yolcu bulunduğu ve katiyen mühim
mat olmadığı hususuna bilhassa i
l şaret edilmektedir. 

Filhakika bu nokta, Vaşington 

mahafilinin nazarı dikkatini celbct. 
mektedir. Alman hükumetinin Bü -
yük Harpte hatta Amerikanın müt • 
tefiklere iltihak etmesinden evvel 

Eski Çekoslovakya. Cümhurreisi Beneş, 

Chamberlain'e Mühim Bir Telgraf Çekti 

' Amerikaya karşı amansız bir harbe 
girmeğe karar verip vermemiş oldu. 
ğu suali henüz irad edilmemektedir. 

Torpillemenin çok mühim ve acil 
neticeler tevlit etmesi muhtemeldir. 
Bazı zevat, Rooseveltin yarın yahut 
öbür gün kongreyi fevkalade içtimaa 
davet etmesinin muhtemel değilse 

de mümkün olduğu mütaleasını ser
detmektedirler. 

keye sokmamak için sabırlı davran- dirilmektedir. 
nııştır. Yolcular dünya buhranı müna • 

Sulhün kurtanlması yolunda, her sebatiyle Kanada ve Amerikaya git
mekte idiler. Bunlardan 246 sı A • fedakarlığı göze alışının sebebi de, 

bu asil ve beşeri endi~eden ibaret. 

tir. 
Chamberlain, söz anlamıyan bir 

zorba gibi ayaklanan IIitleri yatış-

tırmak icin ilerlemiş yaşının müst:ı-
ıaK-- uı..J11Au.&~.1. ~ ......... - ....... & .. •"' ~""'••»• .a."'-

dakarlıkları bile göze almıştır. 

Ve biitün bu fedakarlıklara rağ

nıen ihtirazına gem vuramayıp ta Po

lonya iizerine yuruyen Almanyn, 

kendi üzerine biitün dünyanın anti

patisini toplamıştır. İngilterenin, 

nınharebeyi; göze alınması mümkün 

olan bütün fedakarJıklara katlandık

tan sonra kabul edişi, bütün insanlı

iuı takdirini toplamıştır. 

Bugün, İngilterenin, kopacak bir 

nıuharebenin ilk safhasında ateşe a

tılacak olan delikanlılan bile ilanı 
harp kararını bütün yüreklerile al. 
kışlamaktadırlar. 

İııgiıterenin gösterdiği o uzun ve 
Eyübane sabır, nihayet kabul edilen 
bu muharebeyi, şimdi bütün beşeri
Yete birkaç gün evvel kendisine is
temiye istemiye veda ettiğimiz sulh. 
ten bile cazip göstermektedir. 

Nihayet, İngiltere, dünya sulhiinii 
kurtarma yolunda her fedakarlığı 
göstermiş, neticede ise, küçük millet
lerin istiklôllerini kurtarmak uğrun. 
da harbi kabul etmek mecburiyetin
de kalmış bir millet mevkiine girmiş
tir. 

merikalı olup 101 i Liverpolden ve 
145 i Glaskodan vapura binmişler • 
dir. Maamafih Vaşingtondan gE'len 
haberlerde vapurdaki Amerikalıla -
rın 292 kişi olduğu bildirilmekte, 
bununla beraber hakiki yolcu mrkta. 

' , • 1 

duğu ilave edilmektedir. Vapurda 
ayrıca Liverpoldan yüklenen alt • 
m.ış bin tonluk eşya da vardı. İnfi -
lak esnasında ölen yolcular ve gemi. 

Almanya • Türkiye 

Tediye Servisi 
Berlin 4 (A. A.) - Almanya maliye 
nezareti Türkiye ile tediye servisi ah 
kfımmın 30 eylfil 1939 tarihine kadar 
temdit edilmiş olduğunu bir tamim 
ile bildirmiştir. 

Anadolu Ajansının yaptığı tah· 
kikat neticesinde, bu haberin doğ-
ru olmadığı ve Almanya ile :namız. 

da mevcut olan ve 31 ağustos tat"i • 

hinde hitam bulmuş olan ticaret mu

ahedesinin temdid ve tecdid edilme. 
diği anlaşılmıştır. 

Beynelmilel Antropoloii 
Kongresi Tehir- Edildi 

Londra, 4 (Hususi) - Polonya 
hükılmeti kendi topraklarında 

Çek ve Slovak lejyonları ihdasına 
karar vermiştir. Pat Ajansının 
bildirdiğine göre, Reisicümhurun 
tasdikine iktiran eden bu hususta-
ki kararname meriyete konulmuş
tur. Bu kararname şu hükümleri 
ihtiva etmektedir: 

1 - Polonya cilmhuriyetlnln maruz 
kaldığı tecavüz ve Alman işgali altında 

• ... - -- -· ... .- •• 1 --. "-• 

yük faciası karşısında bu milletlere si
lAhla harekete geçerek kendilerini kur
tarmak fmk~nıru vermek üzere Polonya 
topraklarında Çek ve Slovak lejyonla
n ihdasına karar verilmiştir. 

2 - Bu lejyonlar, hususi milU ka
rakterlerini muhalaza etmek ~artile, Po
lonya ordusuna ve bu ordunun başku
mandanlığına bağlı bulunacaklardır. 

3 - Çek ve Slovak lejyonlarma Po
lonya vatandaşları ile Polonya tebaasın
dan olmayıp da aslen Çek ve Slovak o
lanlar, gönüllü yazılabileceklerdlr. 

Bu lejyonlarda hizmet etmek keyfi
yet! rnezkOr gönilllülerin vatandaşlığı 
noktasından hiçbir hukuk! netice tev
lit etmiyecektır, 

4 - Askeri işler nezareti, bu karar
namenin ahkamını tatblka memurdur. 

Polonya ordusu Başkumandanı, 
Çek ve Slovaklara hitaben bir be
yanname neşretmiştir. 

Başkumandanın bu beyannamesinde: 
"Slav milletinin asırdide düşmanı, hak
larımıza, istiklalimize karşı barbarcası
na taarruza geçmiştir. Cümhurreisinin 
kararnamesi, İstikldl harbindeki müşte
rek askerce gayretimizin diğer bir vesi
kası olacaktır. Bu vesika, istikbalde 
yekdiğerlnin kardeşi olan milletlerimiz 
arasındaki ihyakarane te~rikf mesainin 
esasını teşkil edecektir" denlmektedir. 

Çek ve Slovak lejyonları, mu
harebe meydanlan!'lda tecrübe 
görmüş bir asker olan General 

Prachala'nın kumandası altında ve 
Polonya topraklarında teşkilatını 

vücude getirmiştir. 
Askeri bazı mülahazalara bina

en bu lejyonlar, şimdiki halde tek 
bir teşekkül halinde kalacaklar, 
Polonya kıtaatı ile nihai zafere 
kadar harp edeceklerdir. 
Diğer taraftan eski Çekoslovak 

Reisicümhuru Bcnes, Chamber-· 
lain'e aşağıdaki telgrafnameyi 
öOUUt:l llll~Ur. 

"Nazi Almanya taratmdan Polonya
ya, Büyük BrJtanyaya ve Fransaya zor
la kabul ettirilml:,ı olan harbe iştirake 
İngiliz mil!etinin mecbur kalmış olduğu 
:,ıu dakikada Eksern.nsınıza del'in ve sar
sılmaz sempati hisleri ile birlikte Çek
lerin ve Slovakların katlyen tereddüde 
kapılmaksızın A vrupanın hürriyeti için 
yapılan bu mücadelede milletinize il
tihak arzusunda bulunduğunu arzede
rlm. 

Memleketimiz, nazizmin müsell~h 
kuvvetleri tarafından istil;'i ve işgal e
dilmiştir ve bütün millet bu gayri in
sani harbin ve tazyikın ıztırabını c.ek
mektedir. Maama!ih, manevi ve maddi 
kuvvetleri masun kalmıştır. Biz Çe
koslovak vatandaşları, kendimi1j Al
manların askeri kuvvetlerine mukave
met edecek kabiliyette görüyoruz, ve 
nihai zafere ve anavatanımızın halM.ına 
kadar milletinizle birlikte yürüyeceğiz." 
Vaşingtondan bildirildiğine göre 

Çekoslovakyanın Aınerik~ El
çisi, muvakkaten Nazi tahakkümü 
altında bulunan Çek milletinin ta
mamen müttefiklerle beraber ol
duğunu bildirmiş ve Fransada Çek 
kıtaatı teşkiline başlandığını ha
ber vermiştir. 

Mahatma Gandi de Polonyaya 
bir mesaj göndererek hürriyet 
için kendisini feda edenleri tak
dis ettiğini bildirmiştir. 

Batan gemi 13581 ton hacmiııde 
olup 1923 senesinde yapılmıştı. 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
bir kaç gündenberi kendisinden ma. 
lumat alınamamakta olan Gueen 
Mar:v ııemisi Nevyorka varmıştır. 
Gemi, torpillenmek korkusundan 
kurtulmak üzere kendisine sorulan 

· suallere cevap vermemiş. Bu suret. 
le akıbetinden endişe edilmi~ti. 

Vekiller Heyeti 

Toplantısı 
Ankara, 4 (TAN MuhabirindenJ-

Vekiller Heyeti öğleden sonra Başve
kil Refik Saydamın riyasetinde Mec
lis binasında bir toplantı yapmıştır. 

Mısır- Askeri Heyeti Bugün 
Es~i§ehir-e Gidiyor-

Ankarada bulunan Mısır askeri he
yeti bugün Eskişehire giderek, heyet 
orada iki gün kaldıktan sonra şchri-

1 mize dönecektir. 
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Paris Elçimizin Temasları 
Paris, 4 (A.A.) - Bonnet ile Al

bert Sarraut, bu sabah Türkiye sefi
rini kabul etmişlerdir. 

Bu sayededir ki, Büyük Britanya, 

• kendi menfaatlerini de müdafaa et
tiği halde • bir istila hırsına, hjçbir 
ıtıenfaat gözetmeden karşı koymuş 
bir millet gibi göri.ilmektedir. 

İstanbul, 4 (A.A.) -18 EylUl 1939 
da İstanbulda toplanacak olan 18 inci 
beynelmilel a;tropoloji ve Preistorik 
arkeoloji kongresi görülen lüzum ü
zerine tehir edildiği kongre genel 
sekreterliğinden bildirilmektedir. 

_________________ , __________________________________________ ...,: 
Sovyet Elçisi Ankar-ada 
Ankara, 4 (TAN} - 1stanbulda is

tirahat etmekte olan Sovyet sefiri bu 
sabah şehrimize döndü. 

Böyle görüldiiğü için de, blitiin 
beşcriyetia sempatisini. sevgisini, fi
ili veya hissi tarafdarlığım kazan
lllıştır: Bütün dünyanın kalbini ka
zanmak, biitün dünya topraklarını 

kazanmaktan daha zor temin edile
bilen bir zaferdir. Ve İngHterenin hu 
llluharebede kazandığı ilk büyük ve 
Şerefli zafer budur. Bu zafer, bizce, 
Ohun kazanmak şansına hemen Iıe. 
lltcn tamamen sahip bulunduğu bu 
llluharebenin neticesinden ç9k ·daha 
büyük, ve çok daha kıymetlidir. 

Bir- Kamyon Kazası • 
9 

HADİSELERİN İÇYUZU 
llittcr Berlini terkederek cepheye gitmiştir. Şimdiden 
sonra Almanyayı birkaç giln evvel teşkil edilen beş ki
şilik harp meclisi idare edecektir. Bu meclisin başında 
Goeriog vardır. Hitler hiçbir işe karışmıyacaktır. Hit. 
ler'in iş ba~ından çekilmesinin sebebi, erkıinıharbiye. 
nin kendisine başkumandanlığı vermemesinden ileri 
geTmiştir. llitler bütün orduların başkumandanlığını 
iizcrine almak istemiş, fakat erkanıharbiye onun bu 
dileğine muhalefet etmiştir. Bu sebeple Bitler idareyi 
bir heyete havale ederek cephelerde dolaşmayı tercih 
etıni:itir. 

* Romanyada aelerberliğe yakın bir hazırlık var-
dır. Yeniden birçok efrat silah altına davet edil· 
miştir. w 
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kumetin memleketin menfaatine en uygun siyaseti 
takip cdece~iııe itimat etmesi icap ettiğini bildirnıiştir. . ... 
Macaristan, Alman istilasına uğramak endişesile 
rahataıztfır. Demokrat cephenin mevcudiyetine 
rağmen, Hitlerin istila cüretinden vazgeçmeyişi, 
bu endiıeyi biraz daha derinle!jtirmiştir. Bu iti
barla, Macariıta.nda nümayiş yapan halk, ayni 
tehlikeye maruz bulunan Yugoslavya, Romanya 
ve Macaristan arasında, tedafüi bir ittifak :vaoıl
masını istemektedirler. 

* llaınhurg'da gizlir.~ dağıtılan beyannamelerde şu me-
alde rümleler yazılıdır: 

İş Oraya 
Kaldı İse! 

Yazan: B. FELEK 

Bu satırları yazıdığım zaman 
Polonya - Almanya hududun. 

da vaziyet siıznak mi, ferahnak mi 
orasını tabii bilemem Hadiselerin in. 
kişafı tahmin süratini de geçti. Onun 
için işlerin şakaya tahammiilü olup 
olmamasını düşünmeğe imkan gör • 
miyerek bu yazıyı yazı:rorum. 

Efendimt Helal mal kaybolmaz 
derler ya! Mücerrep bir hakikattir. 

İki gün evvel Eminönü meyda • 
nında yapılan bir hafriyat esnasmda 
amelenin kazması, Yenicami helUla
rının temeline tesadüf etmiş. Tali bu, 
kiminin kazması altın madenine, ki. 
mininki de böyle bir yere saplanabi
lir. 

Çalışan ameleler bu fena kokulu, 
müstekreh temelleri kazarlarken bir 
takım kıymetli eşyaya tesadUf etmiş 
ve bunları alıp saklamağa başlanıı~ • 
lar. 

Nasıl olmuş bilmem, nihayet iş 

gelen geçene de aksetmiş ve mahut 
kazı yerine bir sürü halk toplanmış. 

Hadise şuymuş: 
Vaktiyle biri sıkışık haceti defi 

etmek için oraya gitmiş olan vatau. 
daşlardan bir çoğunun, potur, pan • 
talon, şalvar, zıpka, kilot gibi bel • 
den aşağı giyilen elbise ceplerinden 
dökülmüş, saat, para, tütün tabaka
sı ve sair avanii simüzer bu defa üzer 
leri açılmak fırsatından istifade ede
rek kendilerini ortaya atmıslar \'C 

tabii ameleler de bunları lnılunchık. 
ları yerden çıkarmağa başlaymca, 

iş duyulmuş. Ekserisi ci\'ardakl diik
kanların esnaf ve müstahdemlerine 
ait olan bu kaybolmuş malların s:ı

hipleri hemen oraya seğirtmişler \o 
her biri: 

- 'Üç yıl oluyor. Bir cuına güııii 
saatimi düşürmüştüm. Yahut: 

- Çok sıkışmıştım. İki sene oJ u" 
yor. Kesemi düşürmüştüm. İçinde 

tamam şu kadar para vardı. Diye bu 
kirli kıymetlere tesahüp etmişler. 

Şimdi bilmiyorum her iddia ede. 
ne Yenicami helalarının temelinden 
çıkmış bir saat, bir kese veya bir fo. 
baka vermişler veya verecekler mi'! 

Öyle olursa hepimizin evvelce 
ayak basmadığımız bu hacet savan 
yerlerin temelini şimdi ziyaret ede
ceğimiz muhakkaktır. 

Arkadaşlarımdan bir muzibin hrı. 
na naklettiği bu fıkrayı, şu anlattı -
ğım tafsilatı vermek için yazmadım. 
Bu yazının asıl anahtar taşı şurada
dır. 

Ona sordum: 
- Yahu! Senin de mi diişmüş sn. 

atin '\'ardı da gittin? 
- Hayır! Dedi! Kıymetli ş«Q·ler 

çıkmakta olduğunu duyunca ümH • 
lendim. 

Acaba cukura diismii'? hir ~nlh 
Umidi Yar da bu fırsatla çıkarılahi
lcct>k mi? 

Cevabım verdi. 
Ne diyelim? Zanllı sulh! 
HeHl.lsa kaybolmaz. Balıkpaznr • 

lıların saatleri, keseleri ve tabakala
rı gibi elbette günün birinde bulu -
nur. 

20 Y il Sonra Bir Ana 

Oğlunu Buldu 
Kozan, (TAN) - Kayserinin Taş

kaptı mevkiinden ol!.ıp şimdi Koza
nın Koyunevi köyünde oğlu Ahmetle 
beraber oturmakta ohn İsmihan adlı 
kadın, yirmi sene ev\•el kaybettiği 
diğer oğlu Mustafayı bir tesadüf ese
ri olarak bulmuştur. Kadıncağız, se
nelerdenberi Mustafayı aramakla 
meşgul olduğundan, diğer oğlu Ah
mede benziyen birinin burada yaşa
dığını duymuş, böylelikle ana • oğul 
buluşmuşlardır. 

Yeni Irak Sefi i 
ltimatnamesini Verdi 

Ankara, 4 (A.A.} - Irak'ın Anka
ra elçisi Seyit Kamil Geylani bugün 
saat 14 de Çankaya köşkünde Reisi
cümhur tarafından kabul edilerek 
itimatnamesini takdim etmiştir. 

Sıvasta Kız Enstitüsü 

Görele, (TAN) - Espiye pazarma 
gitmekte olan kamyona binmek isti
:Yen Türkeli köyünden meczup Dur
muş, halk ve şoför tarafından kam
:Yondan indirilirken, hareket halinde 
bulunan arka tekerleğe basmış, te
kerleğin altına gidip ölmüştür. Şoför, 
tevkif edilmiştir. 

Bulgar hükumeti dün matbuata verdiği bir tebliğde, 
Bulgaristamn başhyan Cihan Harbi karşısında bugün_ 
kü \raziyetini muhafaza edeceğini, milletin hükumet 
etrafında bir viicut gibi birleşmesi lazım geldğini, hü-

"- Biz sulh istiyoruz. Bitler harp istiyor. Hiç kimse 
bize taarruz etmek emelinde değildir. Başka milletlere 
taarruz etmek isteyen de bizzat Hitlerdir. Eğer sulh 
içinde ya~aınak arı:usunda samimi isek, llitler için 
dövüşmemeliyiz!" 

Sıvas, 4 (TAN Muhabirinden Tel
grafla) - Geçen sene açılan Akşam 
Kız Sanat Mektebi, bu sene Maarif 
Vekaletince Kız Enstitüsüne tahvil 
edilmistir. 
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lngiltcrcdc son hazırlıklar: 1 - Çocuklar, biiyük kafileler halinde Londradan ayrılıyorlar. 2 - İngilterede, halk, kendi evinde, bahçesinde siper 
kazıyor, tertibat alıyor. 

HARP BASLARKEN •• 
VARŞOVADA 

Her~es Geceli Gündüzlü 
Siper Kazıyor 

Varşova, Paznr 

B ugün Varşovada halkın 

Almanya da 
Neler Gördüm? 

ROMADA 

Halli Mütemadiyen Deniz 
Kenarlarına Kaçıyor 

Roma, Pazar 

sıralanarak nöbet bek -
lediği yegane yer kiliselerdi. 
Kiliselerden taşan binlerce 
halk kilisenin mermer mer -
divenlerde. ' diz çökerek dua 
etti. 

Dahildeki Propaganda, Halkı Çok Bezgin ve 

Hakikati Düşünemiyecek Bir Hale Getirmiştir. 

1• talyada narp hazırlığı -
na delalet eden hiç bir 

şey yok. Hele Fransadan Ro
maya geçince harp halinde 
bir memleketten sulh halinde 
bir memlekete geçmiş gibi o
luyorsunuz. Fransada her ta
raf karanlık, ışıklar kapalı, İ
talyada her taraf ta ışıklar pı
rıl pırıl. 

Kadınlar belki çocuk!annın sağ 
dönmesi için, fakat asıl za
fer için dua ettiler. Almanya, bu 
vantanperver milletin tekrar top
raklarına saldırmış bulunuyor. 
1,500,000 Polonyalı cephede onlar
la dövüşüyor ve 2,500,000 muallem 
asker onların yardımına gidiyor. 

Gönüllü kadın, ıhtiyar ve ço
cuklar parklarda sipzr kazıyorlar. 

Polonya Başvekili Skladko,vski 
hükumet binas~dan ~ıkarak par
ka geldi, o da cakctini çıkararak 
halkla birlikte siper kazmıya ko
yuldu. Memurlar ve halk onurJa 
omuz omuza bütün gün s iper kaz
dılar 

Milli sükunun ne demek olduğu
nu anlamak için onu Varşovada 
gormek lazımdır. Hepsinin ağzın
da şu laf: "Biliyoruz hepimiz ölece
ğiz, fakat beraberimizde mutlaka 
bir de Alman götüreceğiz.,. 

Şehirde büyük bir tahliye telaşı 
yok. Çünku bir müddet yürüdük
ten sonra kırlara çıkmak müm
kün, yalnız geee tayyare hücumla
rına karşı şehri karanlığa boğmak 

için lazım gelen tertıbat alınmış
tır. Her evde bir müdafaa şefi var
dır. Halkın pek azına gaz maskesi 
dağılmıştır. 

Bahçelerde ve dar meydanlarda 
gaz b irikmesine mani olmak için 
hükumet bütün bahçe duvarlarını 
yıktırarak, yer!ne teller gerdirmiş
tir. Sokaklar gazetelerin fevkalade 
nüshalarını satan müvezzilerin çığ 
lıklariyle dolu. Fevkalade nüsha 
artık dikkati çekmiyen alelade 
günlük gazete halini aldı. 

Herkeste sonunda sulh cephesi
nin muzaffer çıkacağına sarsılmaz 
bir itimat var. Günün vecizesi şu
dur: Biz Çek değiliz. , ______ , 

Müessif Bir irtihal 
Tanınmış doktorlarımızdan 

BOHOR PİZANTE 

vefat etmiştir. Cenaze merasimi 
bugün saat 14.30 da Kuzgun -
cuk Musevi Sinagogunda yapı
lacaktır . .Merhumu sevenlerin 
son vazifeyi ifa için teşrifleri 
mercudur. Koprüden saat 13,45 
te bir vapur vardır. 

Ailesi namına damadı 
Elia Alalu ______ , 

Hazin Bir Ölüm 
Bergamanın eski ziraat fen me

murlarından Zekai Saylamın refikai 

muhteremeleri Cenap Saylam öte -
denber i müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak pek genç yaşında 
ölmüştür. Mevla kendisine gani gani 
rahmet ve kederdide ailesin~ sabn 

cemil ihsan buyursun. 

A lmanyadan son çıkan -
lardan biriyim. Bütün 

dünyanın dikkatini üzerine 
toplayan Almanyada size gö
rüp işittiklerimi arllatabili -
rim. 

Evvela söze Berlinde oturdu • 
ğum hususi evden başlayalım. Bu
rada az çok serbest konuşulabilir. 
di. Burası bir pansiyondu. Yanım
daki masada Alman ordusuna 
menımr lıourçnni iinifnnnalı bir Jl• 

dam oturuyordu. Bu adam Berlin 
civarında bulunan alaylardan birı.. 
ne gitmek üzere yeni silaha alın • 
mış ihtiyat efradındandı. Kendi -
sine elbisesini ilk giydiği gün rast
lamıştım. Bu adam bana Alman 
ordusunda askerin otomatik işle • 
yen şuursuz bir makineden ibaret 
olduğunu söylemişti. O yalnız ve
rilen emre itaat edeeek ve ölecek. 
ti. 

muştur. Filhakika Almanyada her
kes casustur. Onun için Alman • 
yada size muhalefetin kuvvetin -
den bahsedenlerden korkunuz. 
Muhalefetin kuvvetini harp göste. 
recektir. Bugün Gestapo kimsPyi 
kımıldatmıyor ve söyletmiyor. 

Grunewalddeki lüks apartı • 
manların hepsinde hücum kıtaatı 
zabitleri oturuyor. Maksat bunla • 
rı avam tabakasından ayırmak, ve 
hakim sınıf olarak yaşatmak. Cr. 
<inua cıı:wrı -aÖJ;:tPril İr. f111c~t hij _ 
cum kıtaatından korkarlar. Ordu • 
da efrada günde 6 peni verirler, 
fakat aldıkları gıda halkın yiye • 
ceğinden iyidir. Halk açlıktan müş

tekidir. Her şeyi vesika ile alıyor 
ve güçlükle buluyor. Onun için or. 
du kendisine hududta ölmek için 
motörize vasıtalar verdiğinden do. 
layı Hitlerden memnundur, der -
ler. 

A lmanyada başka ne konu • 
şurlar? Tabii Nazi • Sov • 

yet paktından bahsederler. Fakat 
Alman halkı pek tabii olarak pro
paganda ile o kadar düşünemez 

hale gelmiştir ki, ona bugün siyah 
dediğinize inandığı gibi, yarın bu 
siyah dediğinize beyaz dediğiniz 
zaman ona da inanır. Onun için 

Sokaklarda gördüğünüz manza
ra harp hazırlığı yapan bir mem
leket manzarası değil. Üniformaya 
nadiren rastlıyorsunuz. Ona mu
kabil sokaklarda erkekler beyaz el
biseli, kadınlar kısa kollu emp
rime elbiseler giyinmişler, şen ve 
neşeli. ,._ . - . - -
rında asker nakliyatına delalet e-
den hiç bir eser yok. Kalabalık 

gördiığüm tek istasyon, Romalıla
rın denize gitmek ıçin elektrikli 
trene binmek üzere hucum ettikle
ri istasyondu. Orada Ostia'da ban
yo yapmıya giden neşeli bir kala
balıkla karşılaştım. 

Gazeteler hergün büyük serlav
halarla günün haberlerini verme
seler, dünyanın bir harbe girdiğini 
öğrenmek ve anlamak bile müm
kün olmıyacak. Halkın neşesini 

kaçıran gazeteler, ve . meydanlar
daki hoparlörlerdir. Buralardan sı
zan haberler halkın canını sıkıyor 

ve o vakit onları istikballerinin ne 
olacağı hakkında düşiınceye veya 
konuşmıya dalmış görüyorsunuz. 

Almanyada Goering itibarını 

kaybediyor. Gestapo şefi Himmler 
ise göze giriyor. Çünkü o da Hit
lerin fikrinde ve harp taraftarı. 

Berlin sokakları onun siyah mu -
hafızları ile dolu ... Buna mukabil 
bir sene evvel sokaklarda çok te • 
sadüf edilen hodgam, mağrur hü. 
cum kıtaatı gençleri artık görün -
müyor. Şimdi bunlardan bir tane. 
sine rast gelirseniz, mutlaka yaş • 
lıdır, üstü başı perişandır, 

· Sovyet - Nazi paktı hakkında halk 
arasında fikir yürüten yok. 

Halkın biribirine sorduğu sual 
şudur: Ne dersiniz, biz harbe gire
cek miyiz? Kimse bu sualin ceva
bını veremiyor, fakat herkes bun
dan bahsediyor. Ajfıa, etraflarında 
hayatın değişmediğine bakarak 
nikbin oluyorlar. 

Evet, muhakkak. Himmler gö
ze giriyor. Almanyada kimse al • 
danmıyor, ne vakit Himmlerin du. 
dakları bir tebessümle kıvrılırsa, 

halkın yüzünden tebessüm silini -
yor. 

H itler ve Himmlere ait bir 
çok hikayeler anlatırlar, Si. 

ze Hitler ve papağan hikayesini 
anlatayım: 

Bir gün yaverlerden biri Hitle. 
re bir papağan getirmiş. Papağan 
Hitleri .görür görmez bağırmış: 

"Heyi Hitler .. ,, 
Hitlerin hoşuna gitmiş. Yavere 

kuşu masa üzerine koymasını söy

lemiş. _ 
Biraz sonra Göring içeri gir • 

miş. Papağan onu da Heyl Hitler 
diye selamlamış. Yine gülüşmüş • 
ler. Bir müddet sonra pencereden 
Himmlerin gelmekte olduğunu 
görmüşler, perde arkasına sakla -
nıp Himmlerin ne yapacağını gör. 
meğe karar vermişler: Himmler 
kapıdan girince papağan selam 
vermiş : Heyi Himler. 

Himler etrafına bakınmış, kim. 

seyi görmeyince çıkmış. 
Bunun üzerine papağan bağm

yor: "Çocuklar şimdi çıkabilirsi • 
niz. Himmler gitti." 

Bu hikaye Himmlerin gizli a. 
janlannı Hitlerin odasına kadar 
soktuğunu anlatmak için uydurul-

Alman milletinin harp isteme. 
diği doğru mudur? 

Ben seksen milyon insanın his
sini ifade edecek mevkide değilim. 
Fakat size Nazizmin doğduğu Mü
nihte zeki bir Almanın bana söy. 
lediğini tekrar etmek isterim, bu 
adam dedi ki: 

"- Biz İngiltere ile harp et • 
mek istemiyoruz. Fransa ile de 
harbetmek istemeyiz. Biz yalnız 

Polonya ile küçük bir harbe razı
yız." 

Yüzüne baktım. Alay ediyor 
c;andım . Hayır, ciddi ve samimi idi. 
Ve bunu bir çok kimselerden daha 
işittim. Almanlar, küçük bir 
Polonya harbi ile kurtulacaklarına 
inandırılmışlardır. 

Başka ne var? Daha bir çok 

Bugün, Habeş harbinden evvel
ki günlerden ne kadar farklı. O 
vakit canavar düdükleri sık sık 
halk1 Mussolininin harp nutukları
nı dinlemiye davet erlerdi. Bugün 
herkes itimatla Düçeye güveniyor, 
Kralına ve Veliahtine güveniyor. 

İtalya öyle hazırlanmıştır ki, 
· Mussolininin bir düğmey~ basma
sı, yahut telefonla bir emir verme
si bütün İtalyayı ayaklandırmıya 
kafidir. Fakat şimdiye kadar bun
dan kaçınmıştır. Biz burada, sü
kun ve huzur içindeyiz. Sahte bir 
emniyet havası, mavi gökte parlak 
güneş, ufukta toplanan harp bu
lutlarını görmemize manı oluyor, 

kim bilir? şey var ki dedikodudan ibaret. 
Meseli Zigfrid hattının işe yara • 
madığını söylerler. Askerlerin .has- \ 
talıklı olduğunu, bilhassa cephe • 

AÇIK TEŞEKKÜR 

lerde siperlerdeki askerlerin rutu. 
betten hastalandıklarını rivayet e
derler. Fakat bu lakırdılara ne de
rece itibar etmek lazım. Onu tayin 
etmek mümkün değildir. 

* * 
1 '>r. SUPHI SENSES 

1 1 tdrar yoTian hastalıldan mntehıssısı 
Beyoğlu Yıldız sineması lı:arsısı Lek-

lf!'T' ı11"111rtıman. FaktT"l~ rtıı'1'11"11- ı 

' Tel: •3924 F 

Oğlumuz ve kardeşimiz elektrik 
idaresi memurlarından Mahfuz Arı
san'ın pek ani ufulü karşısında cena
ze merasimine iştirak etmek sureti_ 
le bizleri taziye ve testiye eden Elek
trik ve Sular idaresi mensubinile bü
tün ehibba ve dostlarımıza ayn ayrı 
teşekküre teessürlerimiz mani oldu
ğundan gazeteniz vasıtasile teşek

kürlerimizi sunarız. 
Merhumun valdesi Nahide An. 

san ve eniştesi mühendis 
Hulki Erem 

F'ransu Yıldızlarının en ateşlisi 

ViVIAN ROMANCE 'ın en son Filmi 
Fransız edebiyatının en güzel eseri 

"A·RKA SOKAK .. 
Önümüzdeki Perşembeden itibaren 

L A L E .SİNEMASININ 
İkinci büyük mevsim Programını süsliyecektir . .... _____ .... ~ 

. . 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2375 metre 701 kalite bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.9.939 
perşembe günü saat 14 te Tophanede Levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2137 lira 50 kuruştur. Kati temi. 
natı 320 lira 62 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. Istekli
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. (164) (6728) 

12fi0 adet çelik susta 
1250 adet kantarma 

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

liği satın alma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1031 lira 25 
kuruş, kati teminatı 154 lira 69 kuruştur. lsteklilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (165) (6729) 

* * 312 buçuk kilo 16 No. ve dört katlı keten ipliği alınacaktır. Pazar. 
!ıkla eksiltmesi 7.9.939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede lst. Lv 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1906 lira 
25 kuruş. kati teminatı 285 lira 94 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(166) (6730) 

* * 2500 adet 3,!5 ~antim mat dört köşe yataklı h:ı'ka 
2500 adet 3,5 santim paldum tokası 
8750 adet 2,5 santim çift yanlı toka 
1250 adet demir yarım yuvarlak halka 
25(10 adet demir üç köşe halka 
2500 adet demir dökme dört köşe halka 
1250 adet 2 santimlik çüt yanlı toka 
5000 adet 3 santimlik çift yanlı toka 

54 kilo bakır çivi 
28 kilo bakır pul 

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

* * 7500 kilo keçi kılı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 pa-
zartesi günü saat 14.45 te Tophanede Jstanbul levaıım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira, ilk teminatı 

teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (168) (6734) 

* * 10 620 adet yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
pazar~esi günü saat 15,30 da 1stan bul Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin yü~. yetmi~ 
sekiz lira ilk teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname ve numunesı 
komisyon.da görülür. İsteklilerin kanuni ves.ikalarile berabe~ tek~if mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komısyona vermelerı. (l ı2) 6774 

* * 14 500 adet frenk gömleği alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

18 9 9~9 pazartesi günü saat 14,30 da İst. Tophanede levazım amirliği 
sa~ı~ alma komisyonunda y~pılacaktır. Tahmin bedeli otuz b!n ~ört yü~ 
elli lira, ilk teminatı 2283 lıra. 75 . kuruştur. Şartname ve nu~unesı 

k 
· da go .. rülür 1steklilerın kanuni vesikalarile beraber teklıf mek. 

omısyon · 
t plarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
u (173) (6775) . .. 

44.300 çift yün çora~ alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 15 te Ist. Tophanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz yüz otuz 
beş lira, ilk teminatı 14!15 lira 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklü mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(175) (6776) 

* * \. Dört yüz sekiz ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19.9. 
939 salı günü saat 15 de 1st. Tophanede fst. Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin sekiz yüz sekiz lira 
ilk teminatı bin beş yüz altmış lira altmış kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanun~ vesikalarile beraber teklif mektupla.
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (180) (6811) 

* * Bin adet katlanır fener alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 çar· 
ş_amba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapılacak .. 
tır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname 
ve nüm cınesı Ko.<la · görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
Ko.na gelmeleri. 11187,, "696'1,, 

* * 400 adet ispirto takımı alınacaktır. Açık eksiltmesi 20 - 9 - 939 çar-
şamba günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapıla 
caktır. Tahmin bedeli 1200 lira. ilk teminatı 90 liradır. Şartname ve nü
munesi K:>.da görlilür.- İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko. 
na gelmeleri. '188,. "6968,, 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

100 adet 9 No.l•ı fi~. 100 adet 9 No.lu fiş için vida, 1000 adet harurl 
veşia, 1000 adet maksime için sigorta, 500 adet maksime için erkek kö
mür, 500 ad-?t maksime için dişi kömür, 20 adet memure makinesi için 
ahize kapağı, 20 adet memure makinesi için ağızlık, 500 adet telefon 
ağızlığı, 250 adet telefon ahize kapağı ve 250 adet kondansatör 2 Mf. açık 
eksiltme suretıle mübavaa edilecektir. 

Muhammen bedel 1İ89 ve ilk teminat 90 lira olup eksntmesi 25-9-93~ 
~azartesi günü" saat 15 de Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyo
nunda yapılacağından ısteklilerin muvakkat teminat makbuz ve kanu. 
ni vesikalarile muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 
Şartname ve nümuneleri hergün Levazım i'mirlijimizde gÖl"Ülebi· 

li~ ~M~ 
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1400 
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400 
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1 Ay 
1 Ay 
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1600 
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MllleUerarası posta ittihadına dal:ıil 

olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle 80, 1 s, 9, 
8,~ liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuru~tu,r· 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesJ IAzımdır. 

1 BAŞMAKALE 1 ---
italyanın 
~aziyeti 
Ne Olacak? 

Ym:an: M. Zekeriya SERTEL 

B u~nün en mühim meselesi bn. 
dur: İtalyanın vaziyeti ne o. 

lacak? 
İtalya askeri bir ittifak ile Al • 

manyaya bağlıdır. Böyle olduğu hal. 
de İtalya ~imdiye kadar seferberlik 
li1An etmemiş, fevkalade mahiyette 
IJıiç bir askeri tedbir almamış, şehir. 
.terini boşaltmağa teşebbüs etmemiş, 
l>ir aydanberi hiç blr tarafa sevki • 
:rat yapmamıştır. 

İtalyan gazetelerinin Almanya • 
~ sadakat izhar etmekte devam et • 
ınelerine rağmen İtalya bük6meti 
ltu sadakatini gösteren hiç bir hare· 
kette bulunmamıştır. 

O halde İtalyanın Taziyeti ne o. 
bcaktır? Görünüşe nazaran İtalya 

fbndilik hiç bir askeri harekete işti. 
rak etmek niyetinde değildir. Alman
ya ile garp devletleri arasmda baş • 
layan bu kanlı muharebede bitaraf 
kalmağa mütemayil görünmektedir. 

İtalyan gazetelerinden alınan in. 

bbaa göre Mussolininin fikri şu ol
mak lazımdır: Harpte mümkün ol • 
duğu kadar ve mUmkün olduğu müd. 
det~e bitaraf kalmak. Bu müddet 
zarfında hem Almanyaya, hem garp 
...... , .................... ıuı.a\:lHuı uuıunara11: ma-
li vaziyetini kuvvetlendirmek, Bir 
taraftan da el altından askeri hazır • 

lıklanna devam ethek. Bu suretle 
haşkalan yorulup yıpranırken zen • 
ginleşmek ve kuvvetlenmek. Sonra 
hangi taraf için galibiyet yilz göste
rirse o tarafa iltihak etmek veyahut 
iki tarafın zaafından istifade ederek 
kendi emellerinin tahakkukunu te • 
nıine teşebbüs etmek. 

İtalya için pek parlak KÖrünen bu 
proje mevcut hakiki vaziyetle ne de. 
receye kadar barışabilir? 

Almanya Polonyada meşgulken 
prp devletleri tarafından sıkıştın • 
labilir ve müttefiki İtalyanın yardı. 
nıını isteyebilir. Bu takdirde İtalya 

askeri ittifakını inkar edip demok • 
rasllere mi lltihak edecektir? 

Yahut garp devletleri Zigfrid hat
tını yaramazlarsa Almanyaya hü • 
cum için başka bir cephe kurmak ih. 
tiyacını duyabilirler? Hatta askeri 
planları icabı bugünden buna lüzum 
görebilirler? Bu takdirde İtalya garp 
devletlerine kapılarını açıp yol mu 
Yerecektir, yoksa onlarla harpbe mi 
girmeyi tercih edecektir? 

İşte bugün için halledilmesi il . 
zım gelen muammalardan biri bu • 
dur. İtalya şimdiki halde, ıarp ete,.. 
letlerini bir ültimatom vermekten 
men için, onlara yumuşak yüz gös
termektedir. Hatta bir hafta evvel 
kapadığı Fransız hududunu yeniden 
açmak 5uretiyle Fransaya bir cemi • 
le göstermek istemiştir. İngiltere ve 
Frann şimdilik bir düşmanı olsun 
bertaraf etmiş olmak için İtalyanın 
bu zahiri dostluğuna inanacaklar mı. 
dır? 

Bizim kanaatimize göre İtalya bu 
badirede bitaraf kalamaz ve kalma
hlalıdır. İtalyanın bitaraf veya, bu • 
gün olduğu gibi, mütereddit ve fır • 
satçı bir vaziyette kalınası. garp dev
letlerinin aleyhinedir. Garp devlet • 
leri şimdiden bir ültimatom vererek 
İtal~·adan vaziyetini tasrih etmesini 
istemelidirler. Eğer İtalya hakikaten 
bitaraf kalacaksa, o vakit resmen 
ı\lınanya ile ittifakını reddetmeli. or 
du ve donanmasını garp devletleri 
için bir tehlike teşkil etmeyecek ha
le getirmelidir. 

Bu suretle İtalyanın vaziyetten 
istifade etmesine imkan vermemeli. 
dir. 

'r AN 
Sıra•ı geldikçe: 

Tıbbiyelilere 
Cevap 

Yazan : Aka Gündüz 

Mektubunuzu hem geç aldım, 
hem bir defa okuduktan son • 

ra nereye koyduğumu unutum. 
Fakat hatırımda kaldığına gö
re bir sinema hadisesi ile bir dersten 
bahscdb·ordunuz. 

1 - Bir sinemada imişsiniz. Sine jurnal 
gibi bir ~ey seyrediyormuşsunuz. Ön sıra
da ya5lıca bir kokona ile iki küçük çocuk 
oturuyormuş. Konuşmalarından kokonanın 

bir Frenk mürebbiye olduğu anlaşılıyor
muş. Sine jurnalin bir parçası da resmt 
bir misafirin istasyonumuza çıkışını gös
teriyormuş. Misafirin marı,;ı çalınmış, son
ra da bizimki. Seyirciler misafirin marşı
na ııldırış etmem~lcr. Bizimki çalınırken 
önce duraklamışlar, sonra bir iki ki~ 
kalkmış, onları görenler de aürran diye a
yaklanmışlar. Fakat o mürebbiye kokona 
kalkmamış. Çocukları da kaldırmamıo. Ço
cuklar sebebinJ sormu§lar, demlıı ki: 

- Eğer bizim mar§ çalınırken kalksa
lardı, sizin mars çalınırken ben de kal-

• kardım. 

Kuvvetli ve modern Jo"ranıız ordusunda motörize kıtaat bir geçit resminde 

lngiltere ve 
Kuvvetlere 

Fransa Hangi 
Dayanıyorlar 

Yedinci Edvard ile, Lou
bet tarafından temeli a

tılan dostane anlaşma, hadi
satın seyrinden doğan ihti -
yaçlara verilen elzem ve fiili 
bir cevaptı. Son harbe rağ
men, siyasetlerimizin hakiki 
imtizacı, bu son anlaşma sa -
yesinde mümkün olmuştur. 

Büyük Britanya ve Fran
sa, müştereke~, Avrupayı 
kuvvet tahakkümü altında 
yaşamaktan Kurtarmanın ça-
resini aradılar. 

Bugün artık ne bir İngil
tere politikasından, ne de bir 
Fransa politikasından bahset
meğe lüzum yoktur: Zira bu
gün mevcut ola? politika, sa
dece, müşterek Ingiliz - Fran
sız siyasetidir. Bunu, noktai 
nazarlarımız arasında tam bir 
mutabakatin teessüsüne borç 
!uyuz. 

Fransa, ve Büyük Britanya, ta
rihin yeni bir faslını müştereken 
aşacaklarına inanmakla bahtiyar
dırlar. İki milletin halkı da bil
mektedir ki, artık, kolay zengilin
liğin, ve kolay otoritenin hüküın
ran olduğu uzun devr~ nihayet 
bulmuştur. Ve yine onlar bilmek
tedirler ki, bugünkü vaziyetleri
nin ve nüfuzlarının devamı için, 
milli ekonomilerinde, ve yaşayış 
tarzlarında disiplini ve !cdakiırlığı 
dava edinmek mecburiyetindedir
ler. 

B ugün Fransız ve Ingiliz or-
duları arasındaki temaslar, 

o kadar dostane bir mahiyet aJ
nuştır ki biribirimizden gizlediği

miz bir tek "askeri sır,, bulunma
dığından eminiz. Bütücı mal(ımatı
mızdan, bütün bilgilerimizden, ve 
tecrübelerimizin bütün meyvala
nndan müştereken müstefit" ol
maktayız. 

Dostça yaşıyoruz, ve icap ettiği 
zaman, böyle öleceğiz. 

Nazırlarımız arasndaki diploma
ti'k temaslar da, hiç bır zaman ol
madığı kadar samimi ve sıkıdır. 
Ve Londra ile Paris arasındaki bu 
tam birlik, şekilden ibaret bir an
laşmanın maddeleri üzerine kurul
muş değildir. Bilakis, aramızda, 
tanrlri hiç bir melin bulunmayışı, 
anlaşmamızın en karakteristi1< ve 
şayanı dikkat cihetidir. Ve biz, 
yardımımızı, hodbin bir görüşle, 
yalnız biribirimize inhisar ettirmiş 
değiliz. İstiklallerini tehlikede gö
recek olan diğer milletler hesabına 
harekete geçmiye de amadeyiz. 

D aha nelere güvenebiliriz. Bu 
gün, Fransanm, dünyanın 

en iyi talim görmüş ordusuna sa-

Yazan: Hoar Belisha 
( INGILTERE HARBiYE NAZIRI) 

hip bulunduğu gayrikabili müna
kaşa bir hakikattir. O kudretli or
dunun ruhu, misilsiz bir zafer an
anesiyle, misilsiz bir vatanperver
likle, ve eşsiz bir cesaretle müte
harrik ve mücehhezdir. O ordu, 
her tehlike karşısında, yanında or-
.:ı .... ............. J..- \ ,,,,.1 .. -..ak '.•r. V • lı.v. a c 

fer, biz, onun kudretini çoğaltmak 
ıçın, muhasamatın başlamasını 

bcklemiyeceğiz. İngilter~yi ·tehdit 
eden tehlikeler, bizi :ıskerlik siste
mimizi kökünden değiştirmek mec 
buriyetinde bıraktı. Bu sistemi kö
künden değiştirişimizin zorluğunu 
kavramak için, tam iki elli sene 

içinde, yalnız bir defa, ve o da, 
dört yıldan az süren, "mecburi as
kerlik, devresi kabul edebilmiş ol
duğumuzu hatırlamak kafidir. 

Fakat buna rağmen, millet mec
buri askerlik kararını, bütün kal
biyle alkışladı, gençlerimiz de blli
yorlcı.r ki, Fransız gençleri de bir 
asırdanberi, yalnız vatan toprakla
rının müdafaas'ında muzaffer ol
mak azmiyle silaha sarılmışlardır. 

G eçen üç ay içinde, mecburi 
askerlik kanunu, 200 bin in

sanı bayrak altına çağırıyordu. Fa
kat müracaat eden gönüllülerle, 

,-ı----- GÜNÜN MESELELERi 1 
Propagandanın ve İhtikarın 

Önüne Geçelim 
B ütün de\•letler haıplc bera· 

ber propaganda endüstrilc 
rini de faaliyete sevk,•ttiler. Bir 
taraftan cephelerde dch·ü~iirken, 

bir taraftan dünya efk.lrı umumi
yesini şaşırtacak, halkın manevi-
yatını bozarak haberler neşir ,.e 
işae ediyorlar. 

Bu zehirli propa;:;"andanın en 
mühim merkezi hiç şiiphe yok ki 
Berlindir. Berlinin ve Romanın 
her verdiği habere inanmamak. 
onların propagandalarına vasıta 
olmamak, yanlış ve maneviyat bo
zucu haberlerden korunmak la
zım.!1ır. Bu vazife de en ziyade 
Türk matbuatına teveccüh etmek
tedir. 

Gazetelerimiz bu sırada haber 
rekabetine girişmemelidirler. He
pimizin membalan malUm. Hiç bi
rimizin Avrupa payitahtlarında 
hususi istihbar vasıtalarımız mev
cut değil. Radyolardan ve ajans
lardan aldığımız haberleri süzgeç
t<>n gerirmek, propaganda mnhiye
tini haiz olanları ayıklıyarak hal
ka miimkün olduğu kadar hakika
te yakın haberler v~rınl'k bugiin
kti gazetecinin en mühim vazife· 
sidir. 

Bazı gazetelerimizin -ıon gün
lerde bu zarurete kafi derecede e
hemmiyet vermediklerini görüyor, 
ve Rusyada seferberlik ilan edildi, 
Almanlar Polonyada muzafft'rane 
ilerliyorlar gibi, muayyen kaynak
lardan çıktığı anlaşılan propagan
da mahiyetinde bazı haberler ver
diğine şahit oluyoruz. Bu heye • 
canlı günlerde kari propaganda ile 

hakikati birbirinden ~yrıt ed~cck 

vaziyette değildir. Bu itihrla ga
zetelerimizin biraz daha dikkatli 
olmaları ve propaganda neşriyata 
va<ııtalık etmekten i~tinap etmele
ri vatani vazifeleridir. 

* lht11côra Meydan 

Vermiyelim 

Dünya yeni hir cihan harbine 
girer girmez bazı toptancılar 
bazı eşyanın fiyatlarını aı-ttırma

ğa, bazı eşyayı satıştan kaldırma· 
ğa teşebbüs ettiler. 

Umumi harbin acı gilnlerini 

hatırlıyanlar, bu ihtikar haşlan • 

ııcı karşısmda biraz tereddüt ve 
telaşa düştüler. 

Türkiye henüz harpt<>n çok u
zaktadır. Fazla olarak memleke
timizde gıda maddc~i ve her türlü 
eşya mebzulen mevl.'ntıur. l\lcm
lekette mahsulümüz ihtiyaçla.-ımı
zı karşılamağa müsaittir. Fabrika
larımız bize cihan h:ırhinde çekti
ğimiz sıkıntılara dü~memize mey

dan vermiyecektir. Onun için ih· 
tikara sapmak isteyen bazı satıcı
ların yukarıda işaret ettiğimiz ha· 
reketleri hem manasız, hem d~ za
rarlıdır. 

HükUınet şimdiden işe vazıyet 
edip eşyaya maktu Ciyatlar koyu· 
rak bunların serbestçe ve ihtikara 
meydan vermiyecek şkildc !)atışını 
temin etmelidir. 

Buna şiddetle ve ~iiratlo liizum 
Y81'dır. 

ordumuza katılan askerlerin yeku
nu, bu rakamın iki mislini buldu. 
İlk müracaat eden 50,000 insanın 
sıhhi muayenesi yapLlınca anladık· 
ki, orduda hizmet görmiye ehliyet
li görülenlerin nisbeti, yüzde 97 
idi. 

Şimdi soruyorum: Sıhhi tered
dimizi iddia ve ilan eden doktorlar 
neredeler? 

Bir sene evvel muntazam teşki
line başlanılan ordumuzun mevcu
dü, bir milyon insanı bulmak Üıe
redir. Ve bu rakamın büyüyeceği
ne de şüphe yoktur. 

Bugün artık, daimi askerliğin 
lüzum ve ehemmiyetini, bütün 
millet kavramış bulunmaktadır. 

Ve bundan böyle, FransadR oldu
ğu gibi, bizde de, her aile, ordu
nun hayatiyle sıkı bir münasebet 
haline sokulacaktır. 

Bu değişiklik, askerin ruhunda, 
ve milletin dimağında, derin ve 
yararlı bir tesir yaratacaktır. 

Nasıl Fransa, dünyanın en kud
retli ordusuna sahipse, Büyük Bri
tanya da, dünyanın en kudretli 
harp donanmasına maliktir. 

Ayrıca, dünyanın en modern, ve 
en kudretli hava Cilolarına sahip 
bulunduğumuzu da hatırlatmak is
terim 

B ütün bunlar, bizim malzeme 
bakımından sahip bulundu

ğumuz maddi avantajlardır. Bu
nun haricinde biz, büyük ehemmi
yeti haiz, manevi bir avantaja da 
malikiz. 

Serbest münakaşa metodumuz 
sayesinde, devletin siyaseti, halkın 
ve milletin siyaseti haline gelmiş
tir. Bugün, İngiltcreye harbi kabul 
ettiren bertaraf olunmaz sebeple
ri, İngiliz diplomatı kadar, İngiliz 
halkı da müdriktir. Zira, biz, ihti
laf mevzularını halkın gözü öni.ine 
koymak için, nihai ~ünün gelme.si
ni beklemeyiz: Demokrasilerde, 
gizli kapaklı siyaset metodu yok
tur. Milletin kazanılmış bulunan 
reyini ve itimadını Ja, bu açıkltğı
mıza borçluyuz. 

Bugün, vaktiyle silahları bırak
mıya taraftar bulunan siyasi par
tilerimiz bile, silahların çoğaltıl

ması emelindedirler. Mi.itemadi ve 
tecavüzkar hareketler, onların ka
naatlerini bile değiştırmiş bulunu· 
yor. 

Ve bu kanaat birliği, maneviya
tımızı. imanımızı o kadar kuvvet
lendirmiştir ki, bugün, milletimi
zin müdafaa kabiliyeti, çelik mü
dafaa silahlarından bile üstün 
kudrettedir. 

İngiltere Fransaya, ve Fransa 
İngiltereye diyebilir ki: 
"- Ayni şeyi düşünüyoruz. Ay

ni neticelere vasıl olduk. Ayni ga
yeyi besliyoruz. Dostuz. Kuvvetli 
yiz, tehlike ne olursa olsun, onu 
karşılıyacağız!,, 

Bunun hakkında fikrimi soruyorııunuz: 
2 - Tan gazetesi bir sütun ayıra;t1az mı? 

Bu sütunda muaşeret dersleri veremez ve 
bu gibi yerlerde hareket usuller! öğrete
mez mi? diye soruyorsunuz. 

Önce birincisine aklımın, görgümQn yet
kisince cevap vereyim: 

Milll marş; radyomuzun bıktırıncaya 
kadar çaldığı Bethofenin senfonJlerl gibi 
habre çalınmaz. Ulu orta çalınmaz. Mahal
le kahvesi gramofonu gibi yirmi dört sa
at çalınmaz. Akla gelen yerde ve zamanda 
çalınmaz. Yürilrken çalınmaz. Dururken 
çalınır. Resmi işlerde, resmi ziyafetlerde, 
resml yerlerde ve kısa müddetle çalınır. 
Halk, gençlik, çeşi.Ui kurumlar, resml ku
rumlar, mllll bayramların açılış zamanla
n ki aşağı yukarı hepsinin hareketi yan 
resml veya tam resmidir. O vakliler de ve 
bir defa çalınır. Bu mahiyette çalınırken 
işiten yolcu olduğu yerde, self1m vaziyetin-
de durur. Merasimde bulunanlar zaten res
mi tAzim vaziyetlndcdirler. Oturanlar da 
ayağa kalkarlar. 

Sinemada çalınırsa kalkılır mı? Hem 
kalkılır, hem kalkılmaz. Eğer sinemada 
bir merasim için toplarulmışsa kalkılır. 
Fakat aktüoute gösteriliyor. Bir yerde 
tren devrilmiş, Göbels kürsOye çıkmış ye
ni bir nutuk savuruyor, Arnavutluk kralı 
paralarını sayıyor, Amerikadn hava ma
nevraları, resmt bl misafir Sirkeciye gell· 
yor vesaire gibi günlilk sinema havadis
leri gösternlrken onlara ait bir yerde mRlli 
çalınıyor. Burada kalkmağa lüzum yoktur. 
CünkO mar5 hakiki olarak orada değil, öte
ki yerde çalınmış, ve merasimde bulu
nanlar selAm durmuşlardır. Eğer bileW 
sinema seanslarında, tiyatro plyeslerinlrı 
icap eden yerlerinde, komşunun gramofo
nunda çalınırsa kalkılması doğru dcğıldlr. 
Milli marşa karşı tAzlm vazifesi iyi kuUa
nılmamıs olur. TAzimin istediği vakar +e
min edilmez.. 

Ama o gün kalkılmış. Bu orada bulu
nan halkımızın milli marşımıza kar§ı olan 
yüksek tAzlm duygularını göstermek itiba
rile takdire def er. 

Mürebbiye kokona kalkmamış. Doğru 
yanlış, herkes kalktıktan sonra onuo 
kalkmaması, bir defa eşekliktir. Heın 
kalkmaması, hem etrafa duyuracak sesll' 
mütalea yumurtlaması, iki defa eşeklik
tir. Ttılim ve terbiyesine verilen ya'l.Tl!lara 
bu çeşit telkinlerde bulunması, Oç defa e
şekliktir. Fakat asıl eşekliğin defaları sayı
Iamaz.ı o çocukların babalan ile hanım an
nelerindedir. O çift eşek, masum çocuklıı
rına bir yaban mUrebbiye klralıyacakları 
tir. Fakat asıl eşekliğin dc!aları snyılnmo
zı o çocukların babalan ile hanım annele
rindedir. O Oçifte eşek, masum çocukları
na bir bayan mürebbiye kiralıyacakları 

zaman milrcbbiycnin huyu suyu, kafaSl 
bilgisi, ahUıkı gidişi hakkında hiçbir malQ
mat soruşturup edinmemişler mi? Bey ?a
balık Hanım annelik vazifeleri bu delil 
miydi? O yavrular yalnız o ananın baba· 
nın değildir ki, onlar bu vatanın, bu ce· 
miyetln malı, ya\Tularıdır. Hadi o iki na
mütenahi eşeğe ağızblrliği ile burada te
essüf edelim. 

Bence bu !ş bundan ibarettir. Başka 

türlüsilnO ve daha iyisini bilen varsa söy
ler, onu da yazarız. 
Marş işinden konu5ulurken sancak işini 

bir defa daha hatırlıyalım. Mim sancak 
böyle değildir. O, her yerde, her zaman ve 
derhal durulup, kalkılıp sclAmlnnır. Bu 
sancak bir müfrezenin, bir tcşekkillün, bir 
kıtanın, merasimle toplanmış bir halkın 

önilnde bulunması lfızımdır. Eline her 
&ancak alıp geçen hususi ı;:eçlyor, sancağı 

ya e\•lne götürüyor, ya başka yere. 
Yalnız sancak değil, sancaksız geçen 

askeri kıta da seltımlanır, milll vazifedir. 
Sancak geçerken veya sancakınz bir aske
ri kıta geçerken ve kolbaşı önUmüzden ge
çene kadar hemen durup şapkamızı 

çıkarmaz \'e seltımlıımazsıık biz de eşek
lik etmiş oluruz. Böyle yapanları görürse
niz polise gösteriniz, sancak kanununa ay
kırılık ve mllll sancağa hilrmets lz.llk 
maddesinden mahkemeye verir. 

Devlet reisinin forsası da sancak gibi 
tazimle ve görülen yerde selfımlanır. 

Bu işleri daha iyi bilenler, ilgililer bu 
milli vazifeleri anlatmıyorlar mı ne. 

2 - Tan gazetesinin bir mua5eret dersleri 
sütununu açıp açmıyacağını kestiremem. 
Patronlarından değilJm, proletcrlyim. Fa
kat Tan gazetesinin halka hizmet etmek 
istediğini yakından billrlm. Rlcn edeyim, 
belki yaparlar. 

Fakat bence bu dersler yalnız gazete 
(Liıtfen sayfayı ceviriniz) 
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lngiliz Transatlantiği ırALYANıN Polonyalılar 
Athenia Torpillendi ~~~ 1JeEğ~ı1 Taaruza Geçti 

(Başı ı incide) Mareşal Smigly Rydzin emri altında (Başı l incide) Yeni nazır, harp kabinesi azası { Londra Borsası §imdilik kapalı 
bildirildiğine göre, Ajax İngiliz burunamakla beraber, Dominyonlar kalacaktır. 

(Başı 1 incide~ 1 . .. 
lerln şunlar olduğunu bildiriyor: bir dakika tereddüt etmeksizın mu -

tarzda mütalealarla makalelerini bi- Skiermieviez civarında kôin Bekaczev'e tearrıza kahramanca karşı koyduğu kruvazörü, Alman Olinda şilebini hükıimetlerlni her zaman vadyet 
Riogrande açıklarında batırmış, ge. hakkında malumattar edebilmek i -
minin tayfasmı esir etmiştir. Bu çin Edenin harp kabinesinin bazı top 
tayfa Santgerald İngiliz vapuru ile lantılarına iştirakini mümkün kıla • 

Gazetelere GöPe tirmektedir: 11 bomba dilşmilştür. Birçok kimseler öl- ve bütün milletin beşeriyetin en ip. 
"İtalya, ikinci bir Versailles'dan müs ve yaralanmıştır. Kaczka'ya 3 bombn tidai kanunlarını ayaklar altına alan 

doğacak yeni bir vaziyetin Avrupa- düşmüştür. 2 ağır, 2 hafit yaralı vardır. 

Montcvidcoya sevkolunmuştur. cak tedbirler ittihaz olunmuşt~ 

Londra, 4 (A.A..) - Gaızetelerin 

başmakalele:rl, Hitlerizmin tahribi 
lüzumunda ısrar etmektedirler. Ti· 
mes gazetesi diyor ki: 

da vücut bulmaması içi nAvrupanın Varşovaya 20 kilometrelik mesafede bu- hava bombardımanları karşısında a· 
lunan Blotaya 12 bomba düşmüştür. Gar- zim ve cesaretli hattı hareketinin 

Almanlar, Aresundun cenubi malı- I •
1 reci ile büyük Balt ve Deutsche ngı terede Tedbirler 

kurtuluşuna yardım edecektir.,, ka 6 bomba düşmüştür. Varşovaya 2 ki- sal'sılmadığı şu anda, ne biz ne de 
Bu neşriyata ragvmen, İtalyanın ı k 

ometreli mesn!ede bulunan Kepaya 2 müttefiklerimiz hayal inkisarına uğ. 

Bucht önünde mayın barajları vücu- Sabahleyin erkenden Londra lima-
"Almanyanın hudutsuz salllhiyet

lere sahip diktatörü, İngiliz ve Fran. 
sız milletlerine kendisine mukave
met ekmekten ve kendisini yere ser
mekten baika takip edebilecek bir 
yol bır~mamıştır. 

vaziyeti heniiz kati olarak tavazzuh bomba dUşmUştUr. Tlzclanaya 3 bomba d v T 
etmiş addedilmiyor. dil~müş, 2 kişi ağır surette yaraıanmıştıı·. ramış egı ız.,, 

de getirmişlerdir. Öresun'un cenu- nını ve merkez ve şimali şarki kont
buna dökülen Alman mayınlarının luklarmı ihtiva eden geniş bir mın
ilk kurbanı Yunan bandıralı Kosti takada hava tehlikesi ilan edilmiş
vapuru olmuştur. 29 kişi olan tayfa, tir. İlk defa olarak saat 2,30 da dü· 
vapur batarken denize atlamışlar ve dükler çalmağa başlamıştır. Muah· 
bir İsveçli kılavuz gemisi tarafın- haren istihbarat Nazırı, hava tehli
dan kamilen kurtarılmışlardır. Tay- kesinin hüviyetleri tayin edilmemiş 
fa bir Finlandiya vapuruna aktarma ı olan bir takım tayyarelerin geçmesi 
edilmiştir. Batan Kosti vapuru Le-1 üzerine ilan edilmiş olduğunu beyan 

Garvolln mıntakasında kA!n Karvance, * 
Amerika ve RusyCI Przylek ve Leokadjada 6 k13i ölmüştür. Varşovadaki İngiliz büyük elçisi 

Amerika hükumeti, bitaraflığım 
yarın ilan edecek ve bitaraflık kanu
nunun tatbikine de ayni zamanda 
geçilecektir. 

Osiek köyü civarına 18 bomba düsmi.iş, matbuata şu beyanatta bulunmuş _ 
birkaç çocuk ölmUştUr. Volka - Ostravada 

tur: 2 Qocuk ölmüştür. Stavack kasabasının ot-

Hitlerizm, İn~iltere ve Fransayı 
serfüru etmek ve Avrupada hürri-

laklarına 14 bomba isabet etmiştir. Zavls- "Yaşadığımız an tarihi ve drama .. 
zaya 3 bomba dilşmüşti.ir. Cegielmaya 4 tiktir. Memleketinizin ve memleke .. 
bomba düsmüstür. Bir ölü, 3 yaralı var-

ningrad
1
dan Anvers'e gidiyordu. e1ımi~tir. İngiJizlerin avcı tayyareleri * derhal yola çıkarılmış ve bunlar ge-

N evyork'dan bildirildiğine göre, çen tayyareleri~ 1 hüviyetini tayin et
ilk harp esiri kadın, dün akşam Nev- mişlerdir. Bunun üzerine bir tayyare 
york limanında bulunmakta olan hücumunun mevzuu bahsolmadığı 
Georgie adındaki İngiliz gemisinde anlaşılmıştır. Neticede "tehlike atla· 
hapsedilmiştir. . .., tılınıştır.,, işareti verilmiştir. 

Almanlara ihtar Amiral1ik da!resi, Firth of Forth Bo
ğazından geçecek olan bütün gemile

yet ışığının sönmesine cevaz vermek 
zarureti karş1.S1nda bırakmış idi. Bu
gün biz, Alm;nyanm zimamdarları 
ile mücadele ediyoruz. Biz, onların 
Alman ismini lekeliyen siyasetlerine 
karşı harp ediyoruz. İngiliz diploma
sisinin rehberi sulhtür. 

İngiliz silahları:na ve müttefikle • 

rin zaferine de sulh rehber olaeaktır. 
Bu harbin gayesi, Avrupada nizamı, 

terakkiyi ve vahdeti tesis etmek ol-

rin Bass Bock'tan ge9111eleri icap e- masma ve muallak mesailin ve inti. 
deceğini tamim etmiştir. Cenuptan kam hissinin tesiri altında halledil -
geçecek olan gemilerin uğrıyacakla- mesi olmamasına binaen Hitlerizmin 
rı zarar ve ziyan kendilerine ait ola,~ derhal ve müebbeden Avrupa müna. 
caktır. İngiliz gemilerinin kaçakçılık sebatı haricine atılması elzem • 
y~pmalarına mani olmak için de ted-

dir.,, 

Sovyet Rusyaya gelince; harpte 
bitaraflığını muhafaza edeceği tah
min e~mektedir. Londranın diplo
matik mahfillerinde söylendiğine gö
re, Polonyanın Moskova sefiri, Al
manyanın Leh topraklarını istila et
tiğini ve Almanya ile Lehistan ara
sında harp hali mevcut olduğunu 

Sovyet hükö.metine bildirmiştir. Sov
yet hükumetinin bitaraflığını muha· 
faza edeceği ayni mahfellerde söy
leıınıektedir. Binaenaleyh, Sovyetler 
Birliği, her iki tara.fa da yiyecek ve 
malzeme satacaktır. 

Diğer taraftan Moskova radyosu 

dün sabah, Alman - Sovyet paktın

dan bahsederken ş~an söylemiş· 
tir: 

dır. 

Almanların Tebliği 
) ~~~~~~~~~~ 

Bugünkü harekat hakkında Alman 
tebliği şudur: 

"Alman kıtaları, Graudenz'in cenubunda 
Neuburg'u ele geçirmişlerdir. Şiddetli bir 
muharebeden sonra, Alman kıtaları, Şal'kJ 
Prusya hududunun cenubunda Uluva'yı 
almııılardır. Almanlar, diğer tara.ftan, 
Krakovinin cenubu garbisine otuz beş ki
lometre mesafede Vadovice'yi zaptetmiş

lerdir." 

* Havas ajansının muhabiri, bugün 

Otwocka 'da çocuk hastanesini ziya -
re etmiştir. 

İngiliz tayyareleri, dün gece Al
man toprakları üzerinde uçmuşlar 

ve Alman milletine hitaben altı 
milyon beyanname atmışlardır. Tay. 
yareler, hiç bir yerde Alman kuv • 
vetlerine rastlamamışlardır. "İngil -
terenin Alman milletine ihtarı" baş
lığım taşıyan bu beyannamelerde 
şöyle denilmektedir: 

"Alınanlar, Almtınya hilkOmeU neticesi
ni bildiği hnlde İngiltereyi soğukkanlılık1a 
ve bile bile harbe silrüklerniştir. Almanya, 
dünyayı 1914 den daha büyl\k bir felakete 
sürükliyecekUr. H!tlcr, sulh emelleri bes
lediğine dair dünyaya :lcmlno.t ve-r=iştlr. 
Fakat, bu teminat sahtedir. Hitler, geçen 
eylülde de, "Avrupadn hiçbir arazi tale-

birler alınmıştır. 
İstihbarat Nezareti, Süveyş Kana

lında· seyrisefainin düşman harekatı 
yüzünden sekteye uğramaması için 
icap eden tedbirlerin ittihaz edildiği 
ni bildirmektedir. 

Ziraat Nazırı, iaşe mııcideleri lstihsalA
tım arttırmak Uzere 1ngllterenln her tara

fında faaliyete geçmıs olan harp ziraat 
komitesi icra rel!llğ!ne tayin edilmiştir. 

Pasif müdafaaya mensup olan sivil me-

Daily Mail, diyor ki: ... 
"Biz, harbe ltitlerl ve rejlm1nl or. 

tadan kaldımağa karar vermiş olarak 

giriyoruz. İngiliz milletinin Alman 

milletine karşı kini yoktur. Fakat 

büyük bir milletin fena hizbin kur. 
bam olduAıJnu görznekten mütevel • 
lit ıstırabı vardır.; 

Varşovaya takriben 20 kilomet -

relik mesafede bulunan bu sayfiye 
''Bu pakt ticaret ve dostluk e- mahalli, geçen cuma günü bombardı

saslaTına bağlıdır. Boğazlara Türk· man edilmişti. Tayyarelerden atılan 
!erden daha iyi muhafız, bir b~k- bombalardan biri hastanenin 2 met. 

çi olamaz. Türkiye, Almanya ~eya re ilerisine düşmüş ve binayı hemen 

Ahnanyanın dostu herhangi bir kamilen tahrip etmiştir. Enkaz ara. 
devlet tarafından tecavüze uğradı. ---.:J- , __ , __ •n • ., • - -

ğı takdirde bu muahede keenlem· tanesinin kömür haline gelen cesedj 
yek!in hükmünde kalaca~ 

bulunabilmiştir. binde bulunmıyacağız." demişti. . * Pam1 4 (A.A.) ::: Petit Parisien 
• Diğer. Memleketlerd«: Hiçbir hUkQmet tebaa~ını bu kadar vah! 

bahanelerle ölüme sevketmemistlr. Bu 
harp, tamam!le lilzumsuzdıır. Çünkü Al· 

murlarla ordunun, donanmanın ve hava 
Yazıyor· İspanyanın . henüz sarih bir vazi-kuvvetlerinin sivH memurları seferber e- ' 

manyanın ne arazisi, ne de haklan tehdit dilmiştir. Londrada, bütün tiyatro ve si· "Bütün dünya, ka.rarrnl vermiştir. yet almadığı bildirilmektedir. 
edilmiştir. Hiçbir hükömet, Rhin mıntaka- il 1 Belçika Kralı bir emri yevmi ifo 

l r kap~nmıctır Daha şimdiden m yon ar.ca insan, sının tekrar işgallne, Anşlusa ve Südetler nema n " s • ordunun başkumandanlığını deruhte 
mıntakasının ilhakına mAni olmamışhr. Ticaret Nezareti, tüccarlar da da- Hitlerin adını telaffuz ederken deh- ettiğini bildirmiştir. 
Ne İngiltere, ne de başka bir devlet Al- bil olduğu halde bütün İngilizlerin şet içinde kalmaktadırlar. Eğer o, bu Yugoslavya Başvekili gazetelere manyaya Alman olmıynn milletlerin istik-
lalini ihlM etmediği müddetı;e mümaneat düşmanlarla muamelede bulunmala- şerefi istemiş idiyse, ona nail olmuş· verdiği bir tebliğde, Yugoslavyanın 
etmemistır. Almanyanın bütün talepleri, rını menetmiştir. Düşman tabiri, düş tur ve olacaktır.,, bitaraflığı muhafazaya karar verdiği 
haklı oklukları müdaetçe ısa! edilebilecek- T _ Journal, dı'yor ki•. nı·, İtalyanın bitaraflığı Balkanlarda man memleketinde bulunan bütün .ı..t: 
ti. Roosevelt, sizl şerefli bir sulha davet sulhü temine yardım edeceğini ve 
etti. Hilkümetinlz, bu daveti kabul edeceği tacirlere, ticaret müesseselerine, "Bu sefer mevzuu bahsolan mese- Balkanlardaki sulhün diğer nıemle-
yerde sizi kitale ve kaznnaca[(ınızı Umit merkezi düşman memleketinde bulu- le, Danzig değildir. Silahlarınızı ebe- . 
edemediğiniz bir harbin !ecaatlerine nıah- ketlere misal olabileceğini söy1emış, 
klım etti. nan müesseselerin diğer memleket- diyen kırmaktır. Sulhü fethetmek is- Balkan memleketlerinin büyük fır-

Hakikat, uzun ~eneler sizden saklandı lerdeki şubelerine ve bir düşman tediğimizden ve bunu ancak silahla- tınadan sonra doğan sulh güneşinden 
ve Alman dO:ıüncesl bir t.ıhıı~şüt kampına m l k ı· k 1 .. t k b'l V• d k tım' iz . t•f d d deceklerini bildir hapsedilmiş gibi susmağa icbar edildi. Al- -~m e e ın anun arma gore eşe·- rımız yapa ı ecegın en1 uvve ıs ı a eye evam e -
man milletine karsı hiçbir husumetimiz kül etmiş olan bütün müesseselere namağl~ptur.,, miştir. 
yoktur. şamildir. e-. * Röyterin Bükreş muhabiri, Ro -

Nazi sanslirü uzun bir harbe dayanacak Bilhassa düşman memlekete tedi- Varşeva, 4 (A.A.) _ Gazeteler, İn- manyanın bitaraf kalacağını bildir 
vasıtalardan mahrum bulunduğunuzu siz- yata bulunmak, sermay~ veya hisse gilteı:ıe ve Fransa tarafından Alman- mekte ve Sofyadan gelen bir habere 
den sakladı. İflasın arifesinde bulunuyor- senetlerı' go··ndermek veyahut düşma- göre Bulgaristanın da tam bir bita • 

k yaya ilan edilmiş olan harbin ehem-sunuz. Ei:ılm ve müttefiklerimizin tü en- t d 'k t · d 1 raflık muhafaza edeceğini ilave ey -
rnez insan, sllô.h ve yiyecek ihtiyatlarımız nın para c arı e mesıne me ar 0 a- miyetini tebarüz ettirmektedirler. 

k 1 1 k !emektedir. vardır. Sonuna kadar gitmeğe azmettik. bilece muame e ;r yapma mem- Gazeta Pols}rn dtyor ki: 
Darbelerden sarsılmıyacak kadar kuvvet- nudur. Kahireden bildirildiğine göre Ka-

25 çocuk ile 5 hastabakıcı kadın 

yaralanmıştır. 

* Vaşington, 4 (A.A. = Hariciye 
Nezareti, Amerikanın Varşova sefa
retinden bir telgraf almıştır. Bunda 
bir Alman tayyaresinin sefirin kons 

tonicin'deki ikametgahının üzerine 
altı bomba attığı blld1rilmiştir. Kim

se yaralanmamıştır. Hariciye Neza

reti, bu hususta ne '?ekilde teşebbüs 
yapılması liızım geleceğini tetkik et-

mektedir. 

Beck 'in Nutliu 

Polonya Hariciye Nazırı Beck, 

dün akşam radyoda bir nutuk söyle

miş, Alınanyanın istila hareketine 

karşı girişilen büyük istiklal müca -
delesini anlatarak şöyle demiştir: 

"Askerlerimizin başkumandan 
lı i N f i 1 t .. k a · i · 

11
Bugünkü gün, Hitlerin bizi bir hire Alman sefarethanesi azalanna Y z. e es m z u enme en sız tamamı- D .. ş an memlekete itcari bir lş b' 1 · h d ~- al k 

le mahvedecek vaziyetteyiz. Şimdi ve her u m t k usun "yıldırım har ı,, i e ım a e ecegı ve da pasaportları verilmiştir. taşım arma arar vermiştlr. lVi.uha-
saatte sulh istemek hakkına maliksiniz. hakkında muhabere e ıne arz - müttefiklerimiz bize yardım etme- Brezilya, Norveç, J:ıponyıı, Fi~~a:ı- berata sansür koymuştur. 
Biz de sulhü ümit ediyoruz ve sulh taraf- da bulunan kimseler, yazacaklcırı den evvel bizi teslim olmağa mecbur diya İsveç Arjantin, İrlanda huku- * 
darı olmnsı ııartile herhangi bir Alman hü- mektupları açık olarak "düşmanla eyliyeceği suretinde beslemekte ol- metleri bit~raf kalacaklarını ilan et- tsveç hükOmetı, Almanyadakl Leh men-
kümellie sulhü imza etmeğe hazırız." ticaret,, servisi bürosuna tevdi etme- . t• mı'şlerdı'r. Danı·marka hükiımeti de faatlerlnl ve Fransadaki Alman menfaat-li ı d h··k· f b't fl v k 1 duğu vehmi tahrip etmış ır. 

timle birleşen Fransanın kuvvetleri 

mutaarrıza karşı koyuyorlar. Harbin 

safahatı ne olursa olsun, gayretleri

miz muzaffer bir sulhle taçlanacak • 

tır. Adalet ve normal münasebetler 

tekrar cari olacaktır. İstikbale iti ,. 
matla bakmak icabeder. Davamızın 

iyi olduğunu bilerek zulme, taarru -
za ve itisaflara karşı mücadele edi
yoruz.,, 

Benzinli Tren 
Çankırı, (TAN) - A vrupaya sipa

riş edilen benzinle müteharrik mo
törlü trenler yakında gelecektir. İki 
vagondan ibaret olan ve saatte sek· 
sen kilometre süratli yol alan bu 
trenlerden biri her gün Ankara -
Karabük arasında işliyecektir. 

-- -.. - - -., --
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

T. A. Q. 

T. A. P. 

Dalga Uzunluğu 
ı639 m. 183 Kes 120 Kw. 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

81,70 tn. 9456 Kes. 20 Kw. 

~ı SALI 5.9.939 

12.30 Program, 12.35 TUrk müziği: (O
kuyan: Müzeyyen Senar, Çalanlar: Vecihe 
DaryaI, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey
hun): 1 - Zeki Arif: Maye şarkı (Açıldı 
bahçede güller), 2 - Faize: Nikriz ~rkı 
(Gönill ne için ateşlere yansın), 3 - Halk 
türküsü (Elveda dost deli gllnill), 4 -
Halk türküsü (Şahane gllzler), 5 - Halit 
türküsü (A Fadjmem haydi senle kaça
lım), ~ - Halk türküsü (Kır oğlanın da
varı), 13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Mü
zik (karışık program). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Hafil mıı .. 
zik - PL), 19.30 Türk müziği (Halk tür
küleri, ı;az eserleri), 20.15 Konuşma, 20.30 
Memleket saat ayar1, ajans ve meteorolo· 
ji haberleri, 20.M Türk müziği: Ankara 
RAdyosu küme ses ve saz heyeti, 21.30 Ko• 
nuşma, 21.45 Neşeli pldklar • R. 21.50 
Müzik (Bir solist), 22.00 Müzik (Radyo 
orkestrası) Konser takdimi: Halil Bedi 
Yönetken, 1 - Mozart: Flgaronun düğU~ 
nil operasının uverturü, 2 - Boieldieu: Le 
Calife de Bagdad opera~ının uvertürü, 3 -
Borodine: 3. cü Senfoni, 4 - Kodaly: Ma
roşek dansları, 23.00 Son ajans haberleri. 
ziraat esham ve tahvilAt, kambiyo-nukut 
borsa~ı (f!at), 23~0 Müzik (Cazband - Pl), 
23.55 - 24.00 Yarınki program. 

o an a u ume ı, 1 
aru ıgını ğe mecburdurlar. Bu gibi me tup ar, bı·taraf kalmıya ve Kongedybet ve lerlni himaye etmeği deruhte etmiştir. A-

temin için yabancı tayyarelerin Fe b·t f b' 1 k tt ki h h g· Express Poranny, diyor ki: _ ... h merika hükCımeti de Almanyadaki Fran- KAYIP .,., k'.d malmüdürlü 
• - ı ara ır meme e e e • er an ı Drogdenderbybet Boğazları m~~ .a- : us u ar • 

lemenk toprakları üzerinden uçma· bir mutavassıta gönd~rilebilir, mek- "Harbin müsebbibi olan mücrlmin ce ı· . do"kmı'ye karar vermıştır. sız ve İngiliz menfaatlerini, Londradaki ğünden aldığım maaşa ait 2634 nu-
. · db · l 1 t ·· tt f'k 'Jletler me mayın İsviçre sefareti İngilteredeki Alman men-ması ıçın te ır er a mış :.r. tup sahibi bu muhaberenin esbabı zalandırılması anı, mu e 1 mı İrlanda hu'·kl'·meti, bütün İrlanda ~va- r u 1 1 maralı ci.izdan kaybolmuştur. Hük • 

* .b . . "d" 1 t' t l ordularının muzafferjyeti ile birlik- u b . aa er n muhafaza etmeği kabul etml3- k E kli l·.,,l H ettin mucı esını uşman a ıcare ,, serv - purlarının 3 renkli İrlanda ayragını lerdir. mü yo tur. me ma u ayr · 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Ka. ssıi:n~e~b:i~ld~i~r~m~e~k~m~e~cb~u~rl~y~e~ti~n:d~~:d~ir~.~~t:e~h::u~l~u~l~e:d:e:c:ek:t:i~r:.,.'.~~~~~~~_:~~~~~---~~~~~~~::~~-=::-~~~~=--=-~-=--~~~~~~~~~~-;-~~~-========--
nada kara kuvvetleri seferber edil· - 1 k 
mişlerdir. Kanadada yüz bin ki~i si. Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişman 1 tan ŞikCiyet Edenlere : 
Uı.h altına alınmıştır. > 

Eden, bu sabah Dominyonlar ne.. u K G L u· T E_N zaretinde vazifesine başlamıştır. Emniyetle K A ~I z 
sütunlarında kalmamalı. kullanabileceğiniz " 

İlk, orta, lise, fakulte ve her tilrlU okul~ 

Müstahzarları 

piyasaya ($ıktı. 

Iar için öğretmen' yetiştiren - eski admca j 
muallim mektepleri olan - okullarda. 

Bütün içtimai teşekküllerde, mesleki 
kurumlarda, spor klüplerinde, hatta Çocuk 
Esirgeme, Kızılay, şu ve bu te~ekküllerde. 
Bendeköşklerimizde, Bendekonaklarımız

da, Bendehanelerlmizdc bu dersleri okut
malıyız. Sın:wdan geçirmeliyiz. İkmale 
kalmalıyız. Sıfır olmalıyız. Karnelerimiz
de yeri bulunmalı. Söz aramızda bu ders
lere pek muhtacız. Uzaktan örnekler ge
t[rmeğe ne lüzum var? İşte benim SU ya
zım. Etikete uygun bir t::ıra!ı ver mı? Sal
lapatı yazdım koyverdim. Bir muaşeret 
mevzuu bu biçim mi yazılmalı? Ne yapa
llm? Cahillik, cahillik demiljler buna. 

Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGI Bütün tanınmış 

GLÜTEN GEVREbl 

KANZUK 

KANZUK 

Hepinize selam ederim. 

GLÜTEN PiRiNCi 

(Biscottes) _ KANZUK GLÜTEN MAKARNASI KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi -
KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU • KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müıtahzarlan, Fazla Şitmanlığa lıtidadı Olanlar için En Mükemmel Rejim Müstahzarlarıdır. Vücudu Besler Fakat Şiş,manlık Yapmaz. 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 
İstanbul perakende .atıf yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat depoıu. 

IZMIR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ~ • •• l • '!;... ...., . .. 
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5- 9. 939 TAN 

~;.~:;·.J'sf~_nbul· Levazım Amirliğinden · Verilen : 
: 1. " . 

':-~ -~.'~·-._:.-.~~:. _:/. · .. · Harici Askeri . Kıtaa·tı İlanları 
'. '~ ... .. . . . 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruş olan 44.000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. !halesi 11.9.939 
pazartesi günü snat 11 dedir llk teminatı 7960 liradır. Evsaf \•e şartna
mesi 675 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmiye gire~klerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ~ra~lı 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beh:?meh:ıl bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna verme. 
leri. (301) l6486) 

~ * 
Diyarıbakır Askeri Mevki h:ıstanesile fırınlarının ihtiyacı için 

1,610,000 kilo kuru odun kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 
7 .9.939 perşembe günü snat 11 de Diyarıbakırda Kor Levazım amirliği 
sa~nalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,125 lira ilk 
teminatı 1509 lira 37 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Ta1iplerin kanunun 
32 inci maddesine uygun olarak teklü mektuplarını eksiltme saatinden 
nihayet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (304) (6524) 

* * Gedilili okur pavyonlarının elektrik tesisatına ce~ıı.n vermek üze. 
re iki 

0

dizll motörü monte edilmek suretile kapalı zarfia eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 19,300 lira, ilk teminatı 1447 lira 50 kuruş. 
tur. Eksiltmesi 8.9.939 Cuma günü saat 16 da Kayseri Askeri satınal. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satınalma ve Kayserlde Askeri Satmalma komisyonlarından 
50 kuruş bedeli mukabilinde alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki b;lgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair ticaret odasından alacakları vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 
en geç ihale saatinden bir saat evveline Konvada komisyona vermelerL 

(306) (6526) 

* * Çorluda bir adet 11 tipi garaj eksiltmesi 7 .9.939 Perşembe günü sa-
at 16,30 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 4208 lira 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek iş_tiyenlerin her gün Çorluda Kor sa. 
tmalma Kona. müracaala 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. İstek
liler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satmalma ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda bir adet 13 tipi garaj eksiltmesi 6-9-939 çarşamba gilnü sa. 
at 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 3783 lira 25 ku. 
ruştur. Şarnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda Kor 
Satınalma Ko. na müracaatla 2 lira 53 kuruş mukabilinde alabilirler. 
İstekliler kanunun 2, 3 maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satınalma Ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları (307) (6527) 

* * Manisanın 90 bin kilo sığır etine teklif edilen nyat pahalı görüıcıtı. 
ğündcn 8 _ Eyhil • 939 Cuma günü snat 11 de kapalı zarfla alınacaktır: 
Hepsinin tutan 20700 lira, ilk teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Şartnames1 

"'"'<>CT; nlıır:ık l<n ~an .,,.. .. n;,. fctı>1'lİJPrin teminat makbuz Ve mek. 
tuplnrile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yar.ılı vesikalarile 
beraber ihale saatil}den bir saat evveline kadar teklif mektuplarile 
Manisa Tüm Satınnlma Ko. na vermeleri. (308) (6529) 

* * Sivas Garnizonu için 360,000 kilo Yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 21,600 lirn ve ilk teminatı 1620 lira. 
dır. İhalesi 11.9.939 Pazartesi günü saat 15 de Sivasta Tümen Satına!. 
ma komisyonunda şartnamesi her gün komisyonda görüebilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat makbuzları 
nı havf olan zarfı ihale saatınden bir saat evvel Sivasta Tümen Satına}. 
ma komisyonuna vermeleri. (312) (6531) 

* * 75 bin kilo et ihtiyacı kapalı zarfia münakasaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 18000 ve ilk teminatı 1350 liradır. Keçi eti muham. 
ıneni 18750 ilk teminatı 1407 liradır. Koyun etinin muhammeni 22500 

I 
ve ilk teminatı 1688 liradır. Münakasası 11 • Eylul • 939 pazartesi gü.. 
nu saat 11 de G. Antepte yapılacaktır. Şartnameler Ko. da görülebilir. 
İstekliler münakasa saatinden bir saat evvel icap eden vesikalarla ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını G. An. 
tepte As. Satın alma Ko. na vermeleri 

370 bin kilo kuru ot kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mu. 
hammen bedeli 16650 lira ve ilk teminatı 1245 liradır. Münakasnsı 13 -
EylUl • 039 Ç~rşamba g~nü saat 11 dedi}" İstekliler münakasa saatin. 
den bir saat evvel icap eden vesfkalarile kanuna tevfikan hazırlıyacak. 
lan mektuplannı Gazi Antepte As. Satınalma Ko. na vermiş olacak. 
lnrdır. Sartnamesi her Pil Ko. da görülebilir. (314) (6535) 

* * tık 
~ev kil Cinsi Tahmin fiatı Tutan teminatı İhale tarih, saati 

Kilo Ku. Lira Lira Ku. -- -.: 

İzmit Sığıreti 104000 
list. .. 6000 

25 26000 1950 00 7/9/939 s. 15 
25 1500 112 50 .. .. 

A.dapazar .. 90000 23 22500 1687 50 •• " 
:Bolu .. 90000 25 22500 1687" 50 .. ,, 
'l'uzla ,, 

23000· 25 5750 431 25 .. ,, 
Gebze " 24000 25 6500 487 50 il ,, 
l\forkez Sadeyağı 19500 
Ada pazar .. 15600 
İ3olu .. 15600 

96 18720 1405 00 12/9/939 15 
96 14975 1123 20 " il 

96 14975 1123 20 
., 

" 
'l'uzla " 6500 96 6240 468 00 

,, 
il 

Gebze " 7800 96 7488 560 60 " 
,, 

Yukarıda miktarı yazılı Sığır eti ve Sadeyağı kapalı zarfla ayn ay. 
rı alınacaktır. Ekslltmeleri tzmitte Tümen Satınalma Ko. da hl7.alannda 
Yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi her gün İstanbul. An. 
knra, Eskişehir Lv. fi.mirlikleri ve İzmitte Tümen Satınalma Ko. da 

görüicbilir. Her mevkiin ihtiyacı ayn ayrı müteahhitlere de ihale edi. 
lebilir. Ve teminatları da ayn ayn alınabilir. fstekltlerfn belli gün ve 
ııaattnden evvel ilk teminatlnnnı ihtiva eden kapalr ıarllarını İT.mitte 
Tümen Satmalma komisyonuna vermeleri (315) 6334) 

* * Edremit ve Ayvalık garnizonu için 550 ton yulaf eksiltmeye ko. 
nulınuştur. muhammen bedeli 24750 lira ilk teminatı 1856 lira 25 kuruş. 
tur Eksiltme kapalı zarf usulile 11 - 9 - 939 pazartesi günü saat 16 da 
Edrtrnit Tüm Satınalma Ko. binasında yapılacaktır. Teklif mektupla. 
rı scınt 15 de Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
:.-enler her gün Ko. na müracaatları. 

Edremit ve Ayvalık garnizonu icin 75000 kilo sığır eti eksiltmeye 
Jtonı:Jmustur. Muhammen bedeli 16975 lira ilk teminatı 1325 lira 62,'5 

kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile 8 • 9 - 939 cuma günü saat 16 da 
Edremit 'l'üm Satınalma Ko. da yaptlacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaat etsinler teklif mektuplan saat 15 de 
Ko. na teslim edilmiş olacaktır. (309) (6528) 

* ... Sıvas garnizonunun 140,000 kilo sığır eti kapalı zarf usuli1e ek-
siltmeye konulmu~tur tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 lira
dır. İhale Sıvasta Tümen Satınalma komisyonunda 13-9-939 çarşanb~ gü 
nü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda göri.ileb!lir. 
Istekliler kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını ihale""'saatinden bir saat evvel Sivasta komisyona vermeleri. 

(320) (6645) 

* ... 
Edremit unu 510,000 kilo muhammen bedeli 57,375 lira muvakkat 

teminatı 4304 liradır Bergama Unu 400,000 kilo muhammen bedeli 
43 000 muvakkat teminatı 3600 liradır. Eksiltme Edremitte Tümen satın ' . 
alma komisyonunda kapalı zarfla .13_9_939 Çarşamba günü saa 16 da 
tekli! mektuplarını komisyona· teslim edeceklerdir. Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün komisyonda görebilirler. (318) (6610) 

* * İzmir Tayyare alayı kıtaatının 198,000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 
da İzmirde Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan, 20,790 lira, ilk teminatı 1559 lira 25 kuruşıur 

"'1 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret Oda· 
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar lzmirde Komisyona ver-
mi~ bulunacaklardır. ~'321., "6644 .. 

~ :.,; 
Cinsi Muhammen İlk 

Miktan fiyatı teminatı İhale tarih ve saati 
kilo Ku. San. Lira Ku. 

Yulaf 1,110,000 5 25 4184 00 15/9/939 Cuma 17 
Kuru ot 800,000 3 25 1940 00 " 11 17 
Saman 600,000 1 00 450 00 " " 17 
Nohut 80,000 12 00 720 00 ıl/9/939 pazartesi 17 

Yukarda cins, miktar, muhammen fiyat, teminat ve ihale tarih ve 
saatleri y~zılı erzaklar ayn ayn kapalı zarfla ihaleleri Kırklareli satın 
alma Ko. ca yapılacaktır. Istekliler şartnamelerini her gün Ko. da göre-
bilirler. Taliplerin kanunun 2 ve 3 • cü maddelerindeki vesaik ile temi
nat ve teklif mektuplarını havf zarflarını belli gün ve saatten en az bir 
saat evveline kadar Kırklareli askert satın alma Ko. na vermeleri. 

"322 .. "6648 .. 

* * 208 ton un kapalı :zarfla münakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 
24,960 lira ve ilk teminatı 1872 liradır. Münakasası 15-9-939 günü saat 
10 da yapıla~aktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekliler müna-
1, .. oa oaaHm k .n blı: ı:ıac:.\ evvol icc:.p eden v~ika\nrile kanunun tarif etti· 
ği şekilde hanrlıyacakları mektuplannı Gaziantepte askeri satmalma 
.komisyonuna vermfıi olacaklardır. 11323,, "6682,, 

* * Erzincan garnizonunun ihtiyacı olan 720.000 kilo yulafı 6 kUTuş 61 
santimden pahalı görülmüştür. Yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 9-9-939 
cumartesi günü saat 11 de Erzincanda askeri satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 52,920 lira, ilk teminatı 3896 liradır. 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlannda görülebilir. İs
teyenlere 265 kuruş mukabilinde posta ile g(;nderilir. Teklif mektuplan 
eksiltme saatinden bir saat evvel Erzincanda askert satınalma komis-
yonuna verilmiş olacaktır. "6686,, 

* * Gaziantep garntzonunun ındyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem'an 
845 ton arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 445 tonun muham· 
men bedeli 20.025 lira, ilk teminatı 1618 liradır. 400 tonun muhammen 
bedeli 18,000 lira ve ilk teminatı da 1350 liradır. Münakasa 16 - 9 • 939 
cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis· 
yonda görülür. İsteldiler münakasa saatinden bir saat evvel icabeden 
vesikalarile kanunun tarif ettik! şekilde hazırlıyacaklan mektuplarını 

Gaziantepte Askeri Satınalma komisyonuna vermeleri. "337,, "6770., 

* * Bayburt garnizonu ihtiyacı olan 250,000 kilo un kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. Muhammen bedeli 36,250 lira, ilk teminatı 2718 lira, 
75 kuruştur. Eksiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 16 da Erzh1canda aske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlarında mevcut tur ve aynidir. Her yerde her gün 
görülebilir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş mukabilinde komisyondan 
gönderilecektir. Teklil mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel ko
misyon başkanlığına verılmiş veya posta ile ayni saatte komısyonda bu
lundurulmuş olacaktır. 

Trabzon garnizonunun ihtiyacı olan 275,000 kilo un kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 37,125 lira, ilk teminatı 2784 
lira 38 krş.tur.Eksiltmesi 15.9.939 cuma güniı saat 11 de Erı:incandn as • 
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlarında mevcuttur ve aynidir. Her yerde her gün gö
rlilebilir. İstiyenlere bir adedi 186 kuruş mukabilinde komisyondan gön 
derilecektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel komis. 
yon başkanlığına verilmiş veyR posta ile ayni saatte komisyonda bulun. 
durulmuş olacaktır. (354) (6857) 

* * 9600 kilo pirinç kapalı r.arna eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de Diyarbakırda levazım fımirllği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Muhammen tutarı 19,200 lira ilk teminatı 

1440 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin belli 
gilnde ihale saatinden bir saat evvel teminatlarile teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. (353) (6853) 

* * 105,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 28,050 liradır. İhalesi Niğdede tümen satın alma komisyonunda 
21.9.939 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin teminat ve teklü mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar Niğdede komisyona vermeleri. 

(352) (6859) 

* ~ 
İzmir Müstahkem mevki birliklerinin 151,500 kilo kuru fasulye lh. 

tiyacı kapalı zarfla ekstltmeye konulmuştur. İhalesi 16.9.939 cumarte~i 
günÜ saat 12 de İzmir Lv. Amirltği satın alma komisyonunda yapılacnk
tır. Tahmin bedell 18,937 lira 50 kuru§, llk teminatı 1420 lira 32 kuruş. 

7 

lstanbul AkJam Kız Sanğat Okulu Dire~t~rlüğü~~en: 
Okulumuzda talebe kaydl kabulüne 1/IX/939 gunundcn ıtıbaren 

başlamıştır. .. 
Fazla malömat almak istiyenleri:n okula 9 dan (16) ya kadar mura

c_aat etmelerL (6f!86) 

tur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklileri~- Ticaret oda. 
sında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetınciedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2190 sayılı kanunun 2, 3, cü m,audelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ıhale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (349) (6860) 

* * Çorum garnizonu için aşağıda yazılı un ve sığır eti kapalı zarfla eksilt-
meye konulmuştur. Şartnamesi Çorumda Alay satın alma komisyonun. 
da görülür. İsteklilerinin kanuni vesikalarile beraber teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (347) (6861) 

Miktarı Muhamme;r; Muvakkat 
Cinsi Kilo bedclı L. teminat 

Lira 
İhale gün ve saati 

Ekmeklik un 
Sığır eti 

300.000 
84,000 

31,500 2363 
15,960 1197 

* * 

19.9.939 
19.9.939 

14 
15 

Balıkesir Susurluk, Bandırma. Kütahya birlikleri un ihtiyaçları olan 
1025 ton un' kapalı zar!la eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18.9.939 gü
nü saat 17 de Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ev. 
saf ve şartlan İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Kor satın alma ko. 
misyonlarında görülür. Toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona ait 
miktar için de ayrı teklif ve ihale yapılabilir. Taliplerin muvakkat te
minatlannı havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. (346) (6862) 

Garnizonu Miktarı İlk teminat 
Ton Lira Kuruş 

Balıkesir 500 5625 

SUS!1f1Uk 150 1237 50 

Bandırma 250 2015 62 

Kütahya 125 1078 13 
..... 

1025 9956 25 

* * Beher kilosuna tahmin edilen :fiyatı 150 kuruş olan 52.000 kilo pa: 
muk çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 22.9.939 
cuma günü snat 15 tedir. İlk teminatı 5150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
390 kuruşa Ankarada M. M. vekaleti satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar An. 
karada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. ' 1

369,, "69341, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 525 kuruş olan 15.000 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İha. 
lesi 23.9.939 cumartesi günü saat 12 dedir. İlk teminatı 5187 lira 50 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 400 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti satı. 
nalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2 • 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektup. 
larmı ihale saatinden behernhal bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. Vekaleti satına1ma komisyonuna vermeleri. (371) (6938) 

* * Beher kilosun tahmin edilen fiyatı 235 kuruş olan 60,000 kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25.9.939 pa. 
zartesi günü saat 16 dadır. İlk teminatı 8300 liradır. Evsaf ve şartname • 
si 705 kuruşa Ankarada M M. Vekaleti Sntınalma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif meJs.:uplarını ihale saatinden 
behemehal bir snat evveline kadar Anknrada M. M. Vekaleti satınalma 
komisyonuna vermeleri. (370) (6939) 

* * 
Bursa garnizonu için 800 ton lavamarin kömürü 22.9.939 cuma gü. 

nil saat 11 de Bursada tümen satın alma komisyonunda kapalı zarfln 
satın alınacaktır. İlk teminatı 1200 liradır Evsaf ve şeraiti İstanbul Anka 
ra L~. AmirliklePl ve Bursa Tümen satın alma komisyonlarında görüle. 
bilir. İsteklllerln belli saatten bir saat evveline klı.dar kanuni şekildeki 
mektuplarını komisyona vermeleri. (375) (6970) 

* * İzmitte komutanlıkça gösterilecek yerde bir adet pavlyorı inşası 
kapalı :zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20.9.939 çarşamba günü 
saat 16 da Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacak. 

tır. İstekliler bu i~e alt keşif. şartname ve projeleri İstanbul Ankara ve 
Eskişehir Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda görülür. Keşif be
deli 49.000 lira ilk teminatı 3675 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerinde ve şartnamesinde ynzılı vesikalari. 
le Eskişehir Lv. Amirliği ~atın alma komisyonuna müracaat ederek 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel saat 15 c kadar ko-
misyona vermiş bulunacaktır. (376) (6971) 

* * İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde beheri 
27,204 lira 95 kuruş bedel keşifli iki adet garaj inşa ettirilecektir. İkisi
nin tahmin bedeli tutarı 54,4.0$ lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla halesi 
12-9-939 salı günü saat 16 da İzmir Levazım amirliği satın nlma komis. 
yonunda yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
Şartname, keşifname ve proie!Prl İzmirde Miistahkem Mevki İnşaat ko
misyonunda ve Ankarada M. M. V. Emftkin İnşaat şubesinde görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve bu işi yapabile
ceklerine dair ihaleden en az Mr haftn evvel İzmir Nafia Fen Heyetinden 
alacakları ve~!kalan göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye lşttrak 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve İzmir 
Müstahkem Mevki Kotr.utanlığına dilekçe ile müracaat ederek emnL 
yetçe yatırılmış tezkiye veslkalarile teminat ve teklif mektupl,armt ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (.331) (6738) 

* * Ankara garnizonu ihtiyacı•olan 904 ton samanın kapalı zarfla eksilt-
mesinde teklif edilen fiat pahalı görilldüğilnden pazarlıkla eksiltmesi 
6-9-939 gUnii saat 15 de Ankara levazım fimirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 18.080 lira ilk teminatı 1356 ll. 
radır. Şartnamesi her gün komisyonda göriilür. İsteklilerin belli vakitte 
kanuni vesikalarile komisyonda bulunmaları. (373) (6972) 

* * Çanakkale için kapalı zarfla eksiltmeye konulan aşağıda yazılı benzin 
ve yağlara talip çıkmadığından .pazarlığn bırakılmıştır. Eksiltme 15-9-
939 günü yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gilnde kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesaikle ve muvakkat teminatlarile birlikte Çanakkn· 
lede as. satınalma komisyonuna miiracantlan. (374) (6969) 
Cinsi l\liktal'l Tutal'l İlk teminatı İhale saati 

Benzin 
Vakum yağı 
ValvaUn 

kilo Lira Lira Ku. 

200.000 
20.000 

5.000 

46.000 
7.000 ) 
1.750 ) 

3450 

656 25 

10 

15 



--s 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iı 

1 - Iğdır ovası ana kanal temdidi inşaatı ve sınat imaU.h kefil bedeli 
480.000 liradır. 

2 - Eksiltme 29-9-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Nafia 
Vekaletı su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır . 

3 - İstekli)er eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş. 
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "24,. lira mukabilinde 
şu işleri reisliğinden alabilirler. 

T A 1' 5-9. 939 

Miıantaıında: Feyzi ye 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22950 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev- 1 1 
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekile- KADIKÖY VAKIFLAR DiREKTÖR LO;.·ÜNDEN •. 
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu . ~ 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lunmı~anlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline knclar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4110) (6717) 

lstanbul Defterdarlığından: 
18-9-939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de İstanbul def

terdarlığı Milli Emlik Müdürlüğünde müte19kkil eksiltme komisyonu 
odasında 19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve Defterdarlık binasının esas
lı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. İsteklilerin teklif mektuplan ve en 
az (10,000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alJJU§ 

olduklan vesaika istinaden t~tanbul Vilayetinden eksi)tme tarihinden 
sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesika
larını havi kapalı zarnarmı mezkUr günde saat 14 de kadc defterdar
lık Milli Emlik Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına verme
leri ve saat 15 de zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları. 

(6649) 

Sıvas lskdn MUdürlüğünden : 
Eksiltmeye konul&n iş= .... • 

1 - Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda yaptırılmakta olan 
452 göçmen evinin su ihtiyacını temin etmek üzere Karadağdan getiri.. 
lecek su tesisatı kapalı zari usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 kuruştur. 
3 - Bu işe ait plan, proje, keşif ve f enııt ve husiısl prtnameler 

Ankarada İskan U. M. Fen dairesinde İstanbul ve Sıvas ilkin müdürlük 
lerinde görülebilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli 2934 lira 67 kuruştur. 
5 - Talipler teklif mektuplanm 4 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri 18-
zımdır. Teahhüt mektuplan muayyen saatten sonra geldiği takdirde 
kabul edilemiyeceldir. Teahhüt mektuplan kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olduğu takdirde kabul edilmez. 

6- İhale 20/eyllll/ 939 çarşamb günü saat 15 te yapılacaktır. (6955) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
Muhammen 

beUli 
Lira Kr. 

Pqabahçe müskirat fab- 23755 84 1781 89 Kapah Z. 14: 
rikası müdürlük binası 
inpatı. 

Maltepe enstitüaü gazla. 
ma evi kalorifer tesisatı 
ve gaz kapılanmn takıl· 
maaı iti 1336 99 100 27 Açık ek. 15 

I - Keılf, prtname ve planlan mucibince idaremizin Pa1&bahçe 
müskirat fabrikallllda mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tadili 
ifile Maltepe enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve 
gaz kapılarının taJalması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

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

m - Eksiltme 21 - IX - 939 pertembe ıünü Kabata§ta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe müdürlük binası infaatuıa alt IUbwneler he gün 
levazım şubesi veznesinden ve lzmtr, Ankara bqmüclürlüklerind.::ı 119 
kuruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına alt prtnameler 
levazım ıubesi veznesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplanm kanunl ve
saikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şa:-tnamenin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfla
nnı eksiltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon ba1-
kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmeye girecekler 
% 7 ,5 güvenme paralarile ve şartnamesinin (F) fıkrasında yazılı vesait-
le yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur.. (6881) 

* * Muhammen 
Cimi Miktan bedeli % 'l ,5 teminah , Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. pldl saati 

~ azami 
100 lük 600.000 adet 288.000 . ......: 21.600 . ....: kapalı zarf ı.& 

tuz çuvalı 

" J 50 li1ı: 200.000 " 58.ooo . ......: 4.350._; .. 15 
tuz çuvalı 
Düz be- 100.000 met. 15.400 . ......: 1.155._; " tt 16 
yaz kanaviçe 

l - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı üç kalem 
.malzeme hizalannda gösterilen uaullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20 - IX - 939 çarşamba günü Kabata§ta levazım ve 
mü!:ıayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - (100) lük tuz çuvalı şartnameleri (1440) kuruş, 50 lik tuz çuvalı 
şartnameleri (290) kuruş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviçe şart
names; parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmir ba§
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Çuval işine girmek isteyenler (İlin olunan miktarm 1/4 ünden 
az olmamak şartile) daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde 
verebilecekleri miktar üzerinden teminat yatınrlar. 

VI - l\!ünakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplanm kanuni 
vesaikle ~o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
b:ınu ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale saatlerinden bir saat evveline 
kadar mezkfır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
tıan olunur. (6853) 

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

395 35 

28 57 
64 63 

29 75 

2 14 
4 84 

Semti Mahallesi Sokağı 

Boğaziçi V aniköy Vaniköy Cd. 

Usküdar Suvacı Murat 
tt Alacaminare 

No. Cinsi 
Es. Ye. • 
16 M. Arsanın 

tamamı 

10 .. .. 
2 .. " 

58 79 4 41 .. 
İcadiye 
Arakuyeci 
Mehmet 

Pazarbaşı Nuhukuyusu (217 " " 
Mantar ( 12 " " 

Yukanda semti ve mahallesi yazılı arsaların ~dmamı satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 
19 - 9 • 939 Salı günü saat 15- tedir. İsteklilerin Kadıköy vakıfiar müdürlüğüne gelmelerL (6982) saç boyalan saçlann tabi! renk

lerini iade eder. Ter ve yıkan
maltla çıkmaz, dalma sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli llh-

~-------.saraçhanebaıında. Horhor caddesinde---··---, 

HA YRIYE LiSESi Erkek 

Kız 

Yatıh 
Yat.sız 

bt saç boyalandır. 
İNGlLtz KANZUK ECZANF.St 

BEYOÖLU. ISTANBUL Ana, ilk, Orta ve Lise 11nıflarma talebe kaydına bqlanmıf br. Ecnebi li1&111 ilk ımıflardan 
itibaren bqlar. Kızlann yablı kıamı tamamiyle ayn bir binadadır. Yabıız talebeyi nakletmek 

için mektebin huıuıl otobüı aerviıi vardır. lıteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 r Esklıehirde Ahenk 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- 1 MuaikiTicarethaneaiS.Suat 

ESKi FEVZIATI _________ , 

Yatab B O G AZ 1 Ç 1 L 1 S E L E R I Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erllell 

kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 
Siparİfler ve Kataıotumuz 
~- derhal gönderilir. _,,, 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA ,.. 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

•••••••••• fsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 , 
ZAYİ: Şiıll nüfus idaresinden 

Gecel _Günsel ••••••••-, KAYIP: Galata nüfus şubesin _ aldığım 19.9.935 tarih ve 474359 nu-

0 O O 1 1 
maralı nüfus cüzdanımı zayi ettim. 

Y C A L K L S E L E R den aldığım 24.4.933 tarihli nüfus Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala - hl bi bük ·· olmad ın ... ı blldirirım. Kayıd muamelesine başlanmıştır. ç r mu 1a~· 

Adret1: Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 cağımdan hükmü yoktur. Bakırköy Gençler Cad. Mektupçu 
.................................. _ .... _ .. ______________________ So __ k •. 4iıiıııııiıııiıF_hi.r __ ~-------------

Efilank Umum- Mütliirlüjü114ie11 • 
_._, .. -.1.11111. 11181#1• ..,..,. bere bir Dizel 

• 

Taliplerin Ankarada merkezimize ve tstanbulda Güven han Voyvoda 
caddesindeki İstanbul büromuza evrl,klarile beraber müracaatları. 

(4259) (6916) 

Bu Sene 15 EyUHde Ankarada Açllacak Ordu 
Haıtabakıcı Hemılreler Okuluna 100 Lira Ayhk 

Ücretle iki Talim Hemıiresi Ahnacak. 
Alınma şartlan: 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler okulundan mezun olacak. 
2 - En az üç sene hastahanelerde hemşirelik vazifesinde istihdam e

dilmiş bulunacak ve buna ait bonservisler gösterecektir. 
3 - Sağlam olduğu bir sıhhi heyet raporile tevsik edilecektir. 
4 - İstekli olanlardan lstaDbul ve civarındakiler Gülhane hastaha

nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi B?.ş. 
tabipliğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İstekliler arasında 12 eylul 939 da Gülhane ve Ankara hastaha
nelerinde tahriri ve §ifahl müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(350l (6866) 

lıtanlaul Maarif Müdürlüğünden: 
Eyilp 3'1 inci okul öğretmeni Numan Ayla izinsiz olarak vazifesini 

terketmlf olduğundan vilayet kültür yasav kurulunun 28.Vl.939 gün ve 
3715 • 214 numaralı kararile müstafi addedilmiş ve mecburi hizmetıni 

bitirmemit olmasından dolayı da ayrıca takibat yapılması karar altına 
alınmıştır. İkametgihmın meçhul bulunması dolayısıyle keyfiyet ili-
nen tebliğ olunur. (6944) ... 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
700 kilo saf kalay açık ekşiltme suretile mübayaa edilecektir. Muham

men bedel 1925 ve ilk teminat 145 lira olup eksiltmesi 25-9-939 pazar
tesı aünü saat 15.30 da Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonund• 
yapılacağından isteklilerin muvakkat teminat makbuz ve kanuni vesL 
kalarile muayyen gün ve Faatte Komisyona müracaatlan. 

Şartnamesi her gün levazım iıbirlitimizde görülebilir. (6075) 

lstanbul Komutanhğı Kurmayından : 
Motörlü kıtaat için makiniste şiddetle ihtiyaç vardır. Nakliye oku

lunca yapılacak imtihanda heyet taraf ınden takdir edılen ücreUe ça
lışmak arzu eden makinistlerin acele olaralt komutanlık il. Ş. ye mü
racaatları. (6957) 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme U. idaresı ılanıarı 
Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif ebatta 200 M. billdllil? 

bakır boru 500 metre galvanize gaz borusu 200 kg. adi kurşun bonı 
7 • 9 • 1939 pertembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı 13 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ttili vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko. 
misyona müracaatlan lAzımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyt>ndan parasız olarak dalttılmaktadır. 
(6574) 

Sa1ai1N " .Nefl'l:rat Mldflril Balll L6tftl DÖRDtlNCtl. Guetecllik ve 
Resrlnt T. L. 8. Btıtn1dltw ftT TAN Met\... • 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 
Kılınçlı köyü ile Beykc.z arasında bir otobüa l§letilmesine lüzum gö

rülmüştür. 

Beledıy~ etobüs imtiyazını istimal edinceye kadar devam etmek ve 
Belediye tebligat yaptığı andan itibaren otobüsünü servisten çekmek 
kayıt ve şartile mezkur hatta otobüa iıletmeğe talip olanların nihayet 
7-9-939 tarihine müsadif perşembe günü akşamına kadar tasarruf ve
sikalnnnı raptederek bir istida ile Belediye riyasetine müracaat etme
leri, gününde istida ile müracaat etmiyenlerin talep ve iddialannm na-
mı itibare alınaDJıyacağı ilan olunur. (6979) 

it * Şehir Tiyatrosu tarafından 1 - 10 - 939 tarihinden Nisan 940 sonuna 
kadar her 15 günde bir çıkanlacak Türk Tiyatrosu adlı mec;_muaya ko
nulacak ilanlar açık arttırmaya konulmuştur. İhale 11 - 9 - 939 pazar
tesi günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 
390 lira ve ilk teminat 2.9 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame. 
IAt müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daiml Encümende bu-
lunmaları. (8745) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
25.9.939 Pazartesi giinii saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdürlülil ebllt

me Komisyonu odasında (7399.57) lira keşif bedelli lstanbul Teknik 
Okulu tedrisat binası zemin katında yapılacak tecrit itleri açık eklilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fennl prtna
meleri, proje keşif huliısasile buna müteferri diğer evrak dairesinde aö
rülecektir . 

Muvakkat teminat (555) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte (5000) liralık bu işe benter it yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi
layetine müracaatla eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmıt ehliyet 
ve 939 yılına ait Ticaret Odası veslkalarile gelmeleri. (6901) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman Umwu müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere 50 adet dür

bünlü plinçete S&tın alınacaktır. 
Bu aleti vermek lstiyenlerin son tadilib gösteren katolo~lar ile 

cins nevi fiat ve teslim edebilecekleri tarihi göeterir teklif mektuplannı 
20.9-939 Çarşamba gününe kadar Orman umum müdürlülüııde tet!kkül 
eden komisyona getirmelen veya taahhütlü olarak göndermeleri. 

27.9-939 günü saat onda teklif eyledikleri ilitdan bir nümune ile 
Alet hakkında he~ türlü izahat verebilecek bir nümune bulundurımlan 
lizımciır. (3948) C6l509) 

,. _________ Her Hafta ' 

Sah ve Cuma Akıamlan 
Kadıköyünde : Hamza Okkan İdaresinde 

1 N C 1 Gazinosunda 
Kıymetli San'atklr 

Bayan M U A L L A 
Kemani S A D 1 

" arkadaflanm dlnllyebtltnbıls. 


