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5 KURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

MualUmlerln ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 
d.ımcun. çocutun en zenrtn ldlttıphanestdir. Çocuğunu se
ven ber babanın yavrusuna verebileceği erı gilzel h~lye. 
cllr. Müessesemiz tarafından ncşr~llmlstir. Evinlzde blr 
tane bulundunınu:z.. 

38 Polonya Tayyaresi Dün 
erlin Üzerinde Dolastı 

Garp Cephesinde Tahkimat 
Ve Hazırlık Yapılıyor 

_Sôvyetler Yen iden Bazı 
Sınıfları Silah Altına 

~ 

l\lmaya Karar Verdiler 
·-----· 

Almanlar, Polonyada Yeni 
Muvaffakıyetler Elde 

Ettiklerini İddia Ediyorlar 
Fra.nsız Mebusları da Cepheye Gidiyorlar - ltalya Alman Tayyareleri Leh Topraklarına Yangın 
Arnavutlukta Ora~ ve Avlonya Limanlarını Kapattı Bombalarile Zehirli Şeker ve Sigaralar A+.yorlar 

Londra, 5 (Hususi) - Bugün öğleden sonra bir İngiliz ge
ınisi ile iki Alman gemisi batırılmıştır. Alman gemileri 4500 
tonluk OJender ile 693 tonluk Frikson vapurlarıdır. Bü-
------------- tün tayfalar kurtarılmıştır. İngiliz 

Londra, 5 (Hususi) - Almanya - Polonya arasındaki mu
harebe her cephede bütün şiddetile devam etmektedir. Alman 
tayyareleri dün de Polonyanın muhtelif mıntakalarını 
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Polonya - Alrhanya arcuınclaki muharebecle iki taralın 

taarruz istikametlerini gösteren harita. 

• 

• • • • 1 gemisinin adı Bosniadır ve 2400 T u r k 1 y e n 1 n tonluktur. Tayfalar Norveçliler ta -

bombardıman etmiş olup birçok ölü 
ve yaralı vardır. Bu arada bomba
lardan biri Pragu mahallesinin şar
kındaki istasyonda duran Kızılhaç 

işaretli üç trenin yanında bir izci 
yardım barakasına isabet etmjştir. 

•••••••••••••••• BUGÜNKÜ VAZİYET ••••••••••••••••• 
rafından kurtarılmışlardır. Yalnız 

• • biri maktul düşmüştür. v crz 1y_et1 ~t~e?ia va!~~~~~a~,~~r:.a:z.1:1:-

N e Olacak? 
rinde yaralı ve hasta olanlar Glas • 
kovda hastanelere yatırılmışlardır. 
Yolcular tahtelbahiri bizzat gördük
lerini söylemişlerdir. 

Lord Stanhop bugün Lordlar Ka
marasında Athenia'nın bir tahtelba
hir tarafından torpillenmiş olduğu. 
nun muhakkak bulunduğunu söyle • 
miş ve buralarda suların gayet 
derin olması yüzünden mayin koy -
mak imkanının mevcut olmadığını, 

sonra İngiltere ticaretinin devamını 
istediğini bildirmiş ve zayiatın ta -
mamiyle henüz tesbit edilemediğini 
anlatmıştır. 

Alman tebliğleri İngiliz hava 
'kuvvetlerinin dün Kiel ile Vilhelms. 
hafen'e karşı yaptığı taarruzdan 
bahsetmekte ve bu taarruzun Al • 
manyaya hiç bir zarar vermediğini 
söyliyerek beş İngiliz tayyaresinin 
düşürüldüğünü iddia etmektedir. 

Halbuki bu taarruz son derece 
fena hava şartlan içinde yapıldığı 
halde iki Alman saffıharp gemisine 
isabet vukubulduğu ve bu iki gemi
~in hasara uğradığı tesbit edilmiş • 
tir. 

4/ 5 eyltıl gecesi İngiliz tayyarele
ri Ruhr üzerinde uçarak Alman mil
letine hitaben 3 milyondan fazla be
yanname atmıştır. Düşman tayyare-

(Sonu Sa: 6. Sü: 5) 
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D--~~-... ı....~~lrr.o •-~el l!nL' ı~ nL 
mak üzere yirmi otuz kişi kadar ya
ralanmıştır. 

Lodz civarında Zdunskavola kili
sesinin üstüne bir bomba düşmüştür. 
Bir papasla dua etmekte bulunan ba. 
zı kimseler yaralanmıştır. 

Baby-Szamosin mıntakasında bir 
yolcu treni bombardıman edilmiştir. 
15 kadar ölü vardır. 

Piotrkov'da 30 kişi ölmüştür. Kut
noda 100 kişi ölmüş, 100 kişiden faz
la yaralanmıştır. 

Havas ajansının Varı:ova muhabi-• 
rinin bildirdiğine göre, bu sabah çok 
uzaklardan top sesleri işitiliyordu. 

Danzigden bildirildiğine göre ser
best şehirdeki Polonya devletine, 
Polonya resmi müesseselerine vesai
reye ait servet, 4 eylUl tarihli bir e
mirname ile müsadere edilmiş ve bir 
devlet komiserinin kontroluna tevdi 
edilmiştir. 

Varşovadan alınan haberlere gö
re 38 Leh tayyaresi Berlin üzerinde 
istikşaf yapmışlardır. 

Danimarka hükumeti mechul bir 
tayyarenin birden Danimarka lima
nını bombardıman etmesi üzerine 
tahkikata girişmiştir. 

Yangın Bombaları 

Gerek Polonyanın Londra elçisi, 
<Sonu Sa: 6. Sü: l) 

Am~ırükaa D~~alf11ya üo~j 
Yugo~Davya, B~Dçika 1 

Bô'ltaııra'fF 1KaDoyoırD©1ır 
HARP iki cephede de muhtelif 

şartlar içinde deum etmekte
dir. Almanya - Lehistan hu. 
dudunda 1914 te gördüğümüz 
açık harp vuku buluyor. Fran. 

sa - Almanya hududunda 1939 
senesine mahsus şartlar içinde 
harp ba~lamıştır. Lehistan -
Almanya hududu üzerinde Ma
gino ve Sigfrid hatlar•na benzer 
hatlar bulunmadığı için iki ta. 
raf birihiriyle doğrudan doğruya 
temas ederek dövüşmekte, fakat 
garp cephesinde buna mümasil 
hadiseler vuku bulmamaktadır. 

SEBEBİ iki taraf muharip kunet
Jerinin hiribiriyle temas imkanı 
bulamamasıdır. Bu temasın ne 
zaman başlıyacağını tahmin et
mek mü~küldür. Buna mukabil 
iki tarafın hava km·vetleri faa. 
liyet halindedir. İngiliz istikşaf 
tayyareleri Almanya iizerinde 
bir kere daha uçarak milyonlar. 
ca beyanname atmı ve bir mu-

taraf muhtelif sahalarda i1erle
meler kaydetmekte iseler de 
Polonyalıların koridorda dahi 
muannidane mukavemet göster. 
dikleri, diğer sahalarda her Al
man ilerleme ine mukabil hare
ketlerde bulunarak mukave
metlerinin şiddetini arttırdıkla
rı kaydedilmektedir. 

ALMANLAR Lehistan '.';)ehirlerin. 
de ardı arası kesilmiyen siirek· 
li bombardımanlarla halkı ted
hiş ·etmeğe çalışmakta iseler 4!e 
muvaffak olamamaktadırlar. Po· 
lon~·a halkı, kurtulus dava~ uğ
runda hütün vasıtalarile çalı5. 
maktadırlar. 

AMERİKA Birleşik Cümhuriyct
Ieri bitaraflığını ilan için hir 
beyannameyi Reisicümhur Ro
osevelt diin im7.alamıştır. Bun
dan ha ka Amerika ile Avrupa 
arasında işle~·en Amerikan ge
milerini korumak için tedbir al. 

mış ve Atlantiğe devriye ge. 
mi1eri yollamıştır. 

KASADA Seferberlik tedbirleri 
almıştır. Diğer Amerika dev. 
Jetleri bitaraflıklarını ilan et
mişlerdir. 

i 
: : 

AVRUPADA Yugoslavya ve t~- ı 
panya bitaraflıklarını resmen t 
ilan etmi;ılerdir. Romanya, l\la. f 
caristan ile bir ademi tecaviiz 
paktı imzalamak içliı tcşebbiisü- f 
nü yenilemekte, Bulgaristanda 
bitaraflık lehinde neşriyat yapıl
maktadır. 

SOVYETLER DE Bir kaç sınıfı si. 
lah altına çağırmışlardır. İtalya 
hükfuneti heniiz vaziyetini tas
rih etmemiştir. 

BELÇİKA Iliikıimeti bitaraflığını 
muhafazada ısrar etmektedir. 
İngiltere hükürneti Belçikanın 
bitarafhk üzerinde ısrar etmesi
ni takdir ediyor. 

kavemete uğramadan va7.ifcsini t••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • • • • • •• • • • •• • • • ••• ·--

1 
yaparak geri dönmüştür. t 

Dİ(;ER taraftan Alman kaynakla- i 

! 
rı İngiliz hava kuv\.·etlerinin i 
Wilhelmshafen ile Kiel'e karsı 
~·aptıkları taarru7.u teyit ediyor, 

t fakat iki Alman saffıharp gemi· 
İ ı:;inin hasara uğradığından baht setmiyor. İne"iliz kaynakları ise 
t hunun üzerinde ısrar etmekte. 

i B~:~;ÜN en ~·eni ve dikkate de-
ğer haheri !,eh tayyarelerinin 

EN SON DAKiKA 
Londra, 5 (Hususi) - Polonyalıların Vistül'e doğru çekilmiş ol

malarından bahseden askeri muharrirler, en kuvvetli mukavemetin 
Lehler ta:a~.ı~?an Vistül'ün şarkında gösterlleceği üzerinde birleşi
yorlar. Vıstul un şarkında mukavemet en muannidane şekli alabile
cektir. 

v:rşova, 5 (A.A.) - Umumi karargahın beş numaralı tebliği: 
Duşınan hava kuvvetleri, bütün memlekette taarruzlarına devam 

etmekte ve şehirleri ve asker kollarını bombardıman eylemektedir. 
Polonya hava kuvvetleri Cezchamow ve Radomska mıntakalarm

da düşmanın zırhlı müfrezelerini müessir bir tarzda bombardıman 
etmiştir. Düşmanın 14 tayyaresini düşürdük . Bizim altı tayyaremiz 
üslerine dönmemiştir. 

Cenubugarbi cephesinde düşmanın tazyiki Warta-Szezercow.Ka. 
miensk hattında durdurulmuştur. 
Poznanya'da sükfınet. 

' Berlin iizerinde uçtukları hahe
ridir. Bu uçuşun bh- istik~af u
çuşu olduğu anla ılıyor. Polon
ya tayyarelerinin bu hareketle
ri Lehistan kun·etlerinin yal
nn: müdafaa değil, ayni zaman
da taarruz kabilivetini de hai:ı: 

ı ' olduklarını g~ste~ekte.dir. 
Gdynia garnizonu şiddetli bir çıkış hareketi yapmış ve düşmandan 

top, ağır mitralyöz ve esir almıştır. 

Tan, . fE:"VkalAde günlerin devamı milddetlnce, makinesindeki hususı tertibat sayesinde 
bu sütunda her giln en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı ıün 

'.Almanyayı ablokaya h~rrlanan lngÜİz lüosa 

f LEHİSTAN hududu üzerinde ce
f reyan eden .muharebelerde iki 

.............................. bu kısım bos kalacaktır. ' Vl1iifJJJJlJUliftJIL72 ______________ _ 
ıuıuwıwuuuuuuu 
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p NCEREMDEN 

Eli Yd Evvel 
Ve Bugün 

Ya.zan: M. Turhan T A N 

"Strasburg ıehrinin biiyük topal 
muhbiri" adı ile ve yarısı Fransızca, 
yarısı Almanca olarak ,•aktiyle p -
kan bir almanai:'ln 1889 ~ ılına ait 
nüshasında Avrupa büyük de,·letle
rinin nüfusları, ordu \'C donanma 
kuvv:?tlcri hakkında şöyle bir cet\'el 
gördiim: 

Almanya - Niifusu 49,422.058 
Ordusu: Sulh günlerinde; 516,000 
Harp günlerinde: 2. 768,000 
Donanması: 163 parsa gemi -

Top sayısı: 757 

İngiltere - Niifmm: (Avrupada) 
:n ,s19,2ss 

Müstemlekelerde: 351,870,200 
Ordusu: Sulh günlerinde: J 40,000 

Harp giinlerinde: 2,000,000 (müs. 
tcmleke askerleriyle beraber) 

Donanması: 1401 parça gemi --· 
Top sayısı: 5413 

İtalya - Nüfusu: 30,565,253 
Ordusu: Sulh giinlerinde! 250,00fJ 

Harp gilnlerinde: 2,672,000 
Donanması: 193 parça gemi -

Top sa~1sı: 968 

SEMPLON 
T ~eni işlemiyor 

Dün Gelen Yolcular Almanyada Açlık Başl adığına , 

Halkın Telaşa Düşmüş Bulund uğunu Söylüyorlar 
Dünkü Semplon ekspresi, ancak 2 vagon ve on beş yolcu 

ile ge]miştir. Bunun sebebi Fransanın bütün trenleri askeri 
nakliyata tahsis etmiş olmasıdır. Askeri nakliyatın devamı 
müddetince tren İstanbul ile Milano arasında işleyecektir. 

~, Semplon seferleri mu vakkaten 

Bulvad•ınde tatil olunmu tur. 
Bir kaç gündcnberi İtalyada bu-

lunan Japonyanın Paris ataşesi mu-

13 Ev•I avini yüzbaşı Bota Jitisipi dün ge • 
len bu yolcular arasında bulunmak
tadır. Diğer yolculardan yedisi Türk, 

S e 1 Go .. +u·· rd u·· altısı transit olarak memleketlerine 
dönen Iraklı seyyah, biri de Alman-

Bulvadin, (TAN) - Son yağan 

yağmurlar, zararlara sebep olmuştur. 
Buradan iki buçuk saat uzaktaki Öz-

Fransa - Niifusu: 
da): 38,348;H.12 

(Anantan • burun ve Dişli köylerini seller bas

yada henüz askere alınmışken bu • 
rada bulunan validesinin vefatı do. 
layısıyle bir kaç gün izin alarak ge
len 20 yaş:ıında bir Alınan gencidir. 

Almanyada açlık var 

Ordusu: Sulh günlerinde: 572,000 
Harp giinlerinde: 3.400.000 
Donanması: 661 parça gemi -

Top sayısı: 2570 

Bugün Almanyanın niifusu 79 m il
yon 813,097 dir. Ordusu - harp giın
Jerinde - yedi milyon u bulmakta, do
nanması üç yüz bin k üsur tonilatoya 
varmaktadır. İngilterenin ana \•atau 
niifusu 47

1
2601000 dir. Orduııu h arp 

giinlerinde dört milyonu ge~ecektir. 
I 

Donanma tonajı 1,582,958 dir. İtal-
yanın nüfusu • Habeşistan,. Trablns
garp, Arnavutluk hariç - 42,217,000 
dir. Ordusu sulh günlerinde 560,000 

ve harp günlerinde 6,100,000 kişidir. 

Donanma tonajı 580,000 d ir. Fr nnsa-

nın nüfusu - An avata nda - kırk 
m ilyon yedi yüz elli bindir. Ordusu 

sulh günlerinde 585,000, harp sıra • 
sında altı milyondur. Donanması 

740,000 tonilato tutmaktadır. Şu hal
de dört büyiik Avrupa devleti kendi 

i.iz yurtları içinde ve elli yıl zarfında 

55 milyon kadar nüfus tezayiidii ~ös-

termekte, fakat buna mukabil ordu 
mevcutları yiizdc yiiz y irmi nisbctin

de bir çoğalma tebarüz ettirmekte -
dir. Donanmaların da belirttikleri 

çoğalış hemen hemen bu nisbetc nı· 
kındır. • 

mıştır. Ôzburunda 13 ev, bütün eşya. 
siyle beraber seller tarafından sü
rüklenip götürülmüştür. İki köyde, 

iki yüz dönümden fazla arazidek i 
mahsul mahvolmuştur. Zarar elli 

bin liradan çok tahmin olunmakta
dır. 

Sel, iki gün sürmüş, Bulvadin -
Emirdağ yolu ve bir çok köprüler bo. 
zulmuş, münakalat durmuştur. Emir 
dağına gitmekte olan bir arabayı 
seller sürüklemiş, araba ve hayYan. 

lar kaybolmuş, arabacı, ağır yaralı 
olarak kurtarılmıştır. 

___ _,o,~--

Adliyede 

Münferit Hakimli 
Mahkemeler 14iin Emir 

Mahkemelerin tatili dün bitti. Bu. 
günden itibaren bütün mahkemeler 

faaliyete geçeceklerdir. Bugün yeni 
teşkilata göre İstanbul adliye binasın 
da iki ağıreeza, müçtcmi hakimli 
dört ticaret, ikişer hakimli sekiz as. 
liye ceza, ikişer hakimli altı asliye 
hukuk mahkemeleri işe başhyacak
lardır. 

Dün mi.iddeiumumi Hikmet Onat 
Demek oluyor ki insanlar = m e- mahkeme reislerini davet ederek 

cleni dünyada - daha çok öldfrrmek kendileriyle yeni teşkilata göre ka
''C daha bol ölmek i~in ziyadeleşiyor- lem işlerinin nasıl yürütti!eceğinı tes 
lar. Fen de bu neticeyi kolaylaştır - bit etmiştir. Bir kalem iki münferit 
mok kaygusu i~c boyuna tahl:ip ve mahkemenin işine bakacrıktır. Her 
imha vasıtaları keşfedi:ı;or. mahkemede ikişer münferit h akim 

Ne hazin terakki, ne hazin te • bulunacaktır. Hakimlerden bir isi tek 
rakki?.. birisi de çift numara alan davalara 
================bakacaktır. Ve her hakim bir numa. 

Yeni Polis Müdürü 

Bugün işe Başllyor 

ra alacağına göre lstanbulda bugün
den itibaren hakimi münferitli on iki 
hukuk ve sekiz ceza mahkemesi faa
liyete geçmiş bulunacaktır. 

Eski altıncı hukuk mahkemesi ile 

Yolculardan, Berlinden dönenle
rin anlattıklarına gör e, bütiin Al -
manya hemen hemen aç denecek bir 
haldedir. Her tarafta müthiş bir kıt
lık hüküm sürmektedir. 5 - 6 nüfus
lu bir aile yapacağı çorba için 2&0 
gram pirinç alabilmek için müşkü. 
ıat çekmekte, semt semt teşekkül e. 
den iaşe komisyonlarına baş vurup 
saatlerce bekledikten sonra istediği
ni alabilmektedir . 

Her an bir hava hücumuna ma
ruz kalmak ihtimalini düşünen halk 
daimi bir telaş ve heyecan ifindedir. 

ldarei örfiye 
Geceleri bütün şehirlerde elektrik • 
ler söndürüldüğünden, sokaklar zi
firi karanlık içinde kalmaktadır. 

Akşam saat a den sonra sokağa çı • 
kıp dolaşmak yasak edilmiştir. Bu 
yasağa r iayet etmeyenler derhal ya. 
kalım1p hapsedilmektedirler. 

BerlinJen lstanbula 
1 O günde gelini~or 

Dü~. tam zevalde gelen konvan
siyonel treni 43 talebe daha getir • 
miştir. Talebeler yollarda pek fazla 
sıkıntı çekmişler, Berlinle İstanbul 
arasındaki mesafeyi muhtelif istas -
yanlarda beklemek yüzünden ancak 
on günde katedebilmişlerdir. Tale -
belerden bir genç şunları anlatmak. 
tadır. 

"- Berlin halkı tamıtmen harbin 
aleyhindedir. Hitlerin son harp nut. 
kunu söylediği sırada ben de bir 
meydanda ve halk içinde bulunu • 
yordum. Nutku dinleyenlerin yüzle. 
rinde bariz bir memnuniyetsizlik 
müşahede ediliyordu. Hatta bunlar -
dan bir çokları nutku yarıda hıra -
karak savuşup gittiler . Almanlar 
harbi kazansalar b ile memleketleri
nin harap olacağını düşünerek m ü • 
teessir olınaktadırlar." 

Beş gündenberi limanımızdan 

Akdeniz limanlarına hiç bir vapur 
gitmemiştir. Bittabi bu yi.izden Ak. 
denizdeki limanlarımıza da deniz 
yolu ile hiç bir yolcu gitmemiş, yol
cular trenle kara. yolunu tercih et • 
mişlerdir. 

Üniversitede 
İkmal 

imtihanları 
Üniversitede ikmal imtihanları 25 

Eylulde başlıyacaktır. Yalnız İrıkı. 
lap tarihi ikmal iınti11anlarının rn 
Eylül Pazartesi günü yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu kararın sebebi 
talebelerin diğer derslerın imtihan
larına daha kolay hazırlanabi!mele. 
rini temin etmektir. 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Hamit 
Ongunsu Halkevi talebi! yurdu mü
dürlüği.ınden istifa etmistir. Yerine 
Edebiyat Faki'ıltcsi doçentlerinden 
Ali Tevfik Tanoğlu tayin edilmiştir. 

Muallim muavinliği imtihanı 
Ortamektepler muallim muavinliği 

tabi.iye grupu tahriri imtih::ını bugün 
saat dokuzda Fen Faki.Htesı binasın. 

da yapılacaktır. Türkçe ve lisan gru

pu şifahi imtihanları da ayni saatte 
Edebiyat Fakültesi binasınd.ı. başlı. 
yacaktır. 

llkmekteplerJe kayıt 
muameleleri 

llkmekteplerde kayıt muamelesi 
ıa Eylıilde değil, 11 Eyliı1de başlıya. 
caktır. İlkmekteplere b u sene 932 
doğumlu çocuklar alınacaktır. 

Eminönü Meydanı 

Mutlaka Y aptırllacak 
Belediyenin 1.050.000 lira sar

fiyle yapacağı yollara talip çıkma. 

dığından bu yol inşaatının şimdilik 

tehir edilmesine karar verilmi~tir. 
Ancak projesi hazırlanmı~ bulunan 
Eminönü meydanının harap bir hal
de kalmaması için meydan müstakil. 
len ihale edilecektir. 

Meydana ait keşifnamt? hazırlan
mış, 98 küsur bin lira tahmın edil-
mi.,H,. 'R1ıctii1"< 1 --..1~ 

nulacaktır. 
'PV\l
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Taksim Stcrdyomunda 

Gece Ma~ları 
Fenerbahçe, Galatasaray, Şişli, Pe

ranın iştirakiyle Taksim stadında ge 
ce oynanmak üzere bir turnuva ter
tibi için bu dört klüp mutabık kal. 
mışlardır. 

Rasih Fenere Girdi 
Eski Milli Takım ve Güneş merkez 

muhacimi ~asih Frarısada tah~ilde 
idi. Tahsilini•ikmal eden Rus1h Istan 
bula dönmüş ve Fenerbahçe klübüne 
int isap etmiştir . 

Fenerbahçe birinci takım kalecisi 
Hüsamettin senelik !ıstelere ıthal e
dilmemesinden muğber olarak klü
bünden istifa etmiş ve istifasını İs
tabul bölgesine bildirmiştir. 

Yine Fenerbahçe birirıcı futbol ta
kımından Naci Ankara Demirspor 
Klübüne geçmek üzere klübünden is

tifa etmiştir. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ta

yin edilen Vali Mu:.ıvini Muzaffer 
Akalın dün Ankaradnn şehrimize 

dönmüştür. Emniyet müdiir muavin
liğine de eski Beyoğln kaymakamı 
Daniş Yurdakul tay!n edilmiştir. 

Muzaffer Akalından boşalan Vali 
Muavinliğine mülkiye müfettişlerin. 
den bir zat tayin edilecektir. 

Muzaffer Akalın bugün yeni vazi
fesini teslim alacaktır. ___ ,o,_. __ 

Çankırıda Yeni Bir 

Cadde Y apıhyor 

yeni 11 ve 12 inci münferit hftkimlik
ler merkezde kalacaklar, diğerlerinin 

hepsi tapuda iş göreceklerdir. Eski 
İstanbul hakimlerinin hemen hepsi 

yeni teşkilatta hakimi münferit tayin 
edilmişlerdir. Bazı azalara da haki. 

mi münferitlik teklif edilmiştir. Ha. 
kimi münferitlerin bir kısmı da Ana

doludan tayin edilmi.şlerdir. Hukuk 
azalarından Muhittin, sulh hilkimle. 

rinden Münip te münferit hakimlik. 
lere tayin ednmişlerdir. 

İzmirden !stanbula hareket eden 
Tırhan ve Anafarta vapurları dün 
öğleden sonra limanımıza gelmişler- I/ 
dir. Limanımızda bulunan Teofil 
Gotye vapuru da dün Akdenize ha
reket etmiştir. 

Karilerim ize 
Bayilerimize 
Diğer gazeteler gibi TAN 

Ja mevcut kağıdını idare ile 
kullanmağa mecburdur. Bu 
sebeple bütün i&teklere ce
vap vermemiz mümkün ola-

Çankırı, (TAN) - Hastaneyi şeh. 
re bağlıyan Tatlıçay üzerir.cle büyük 
beton köprünün inşası bitmiştir. 

Köprü, çay boyu caddesine naza. 
ran çok yüksekte yapıldığt cihetle 
bir nevi asma köprü şeklini almıştır. 
Bu kusuru izale etmek için, geçen 
yıl parkelenmiş olan çay boyu cad
desi doldurularak seksen santim yük 
seltilecektir. Bu suretle yol, cadde 
boyundaki evlerin kap1larmın yarısı
na kadar yükselmiş olacak, evlerde 
kapılarını yükseltmek zaruretinde 

kalacaklardır. 
Bu işler, bir, iki aya kadar bitiril. 

miş olacaktır. 

Dün geç vakte kadar Adliye Veka
leti müddeiumumiliğe mahkemelerin 

işe başlamalarını tebliğ etmemiştir. 

Eğer bu sabaha kadar telgrafla bir 

jc'ar vaki olmazsa münferit hakimle. 
'Y 

rin işe başlamaları bir gün teahhur 

edecektir. Bu sabah ta bütün reisler 
müddeiumumilikte toplanarak kalem 

işleri etrafında yeniden görtlşmeler 
yapacaklardır. 

Babasının Parasını Çaldı 
Karagümrükte oturan Bilal üvey 

babası Bekirin yastığı altından 200 

lirasını çalmıştır. Sultanahmet Sulh 
birinci ceza hakimi dün Bilali tevkif 
etti. 

Bugün limanımızdan Romanya • 
nın Daçya vapuru Atina ve İskende
riyeye gitmek üzere Akdenize hare
ket edecektir. Bu vapur beş günden
beri limanımızdan Akdeniz limanla
rına yolcu alan ilk vapur olmakta • 
dır. 

Haliçte inşa edilmekte olan ve 
geçen hafta denize indirilme m era-
simi yapılan Batır-ay denizaltı gemi. 
mizin inşaatı tatil edildiği hakkında 

çıkarılan şayialar asılsızdır. Bu ge. 
mi zaten Alman teknisyenler inin 
nezareti altında Türk işçileri tara -
fmdan inşa edilmektedir ve Türk iş
çilerinin inşa ettikleri ikinci deni -
zaltı gemisidir. Bu itibarla inşaata 

devam edilmektedir. İnşaatın dur -
durulması ihtimali de yoktur. 

,, 

mıyor. 

Satıcılarımız, TAN'ı iade-
siz alacakları için ancak sa· 
tacakları miktarı istemeli-

dirler. 
Elde kalacak eski gazete 

ziyan olmuf kağıttır. iadeyi 
Eyliilün onundan ici.bcn-en 
kabul eclemiyeceğin•:.::;: bil. 
Jirmek mecburiyetinde kal
dığımızdan dolayı karileri. 
mizin ve bayilerimizin bizi 
mazur göreceklerini ünıit 

ecleriz. 
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PiYASADA 
Değişiklik Yok 

Avizösü Gönderilen Malların Almanyadan 

Bedelleri Merkez Bankasınca Ödenecek 
Düıı piyasada şayanı kayıt bir değişiklik olmamıştır. Ge

len mallar satılmıştır. Alakadar makamlar ihtikar yapılan 
bazı maddeler üzerinde on günlük piyasa durumuna göre tet
kikata bailamışJardır. Ticaret Vekaletinden gelen yeni bir 

emir üzerine pazarlıksız satış kanu-\ 
nunun tatbiki için sıkı bir mücadele 
yapılması bildirilmiştir. Vekaletin 
baş kontrolörlüğü derhal faaliyete 
geçmiştir. 

Belediye de meseleye el koymuş. 
tur. Piyasada yapılan tahkikat neti
cesinde bazı eşhasın fazla erzak te. 
darik etmek istemesinden dolayı gı
da maddelerinden bir kısmının fi -

Dahild e 
Arazöz 

Yapılacak 
yatlarında yüzde 20 - 30 nisbetinde Belediyenin sipariş etmiş olduğu 
bir tereffü başladığı görülmüştür. kamyon ve arazözlerin son harp va. 
Bu tereffü mevzuu bahsolan madde. ziyeti dolayısiyle gelemiyecekleri an 
lerin azlığından dolayı değil, sırf ta. !aşılmıştır. Halbuki İstanbulun, bil
lebin çoğalmasından ileri geldiği an- hassa arazöze olan ihtiyacı son gün. 
!aşılmıştır . .Maamafih Belediye va • lerde pek fazla hissed~lmektedir. Bu. 
ziyet hakkında esaslı tedbirler al • nun için belediye bunların dahilde 
mak üzeredir. imal edilip edilemiyeceğıni tetkik et. 

Eylfılün birinci gunune kadar tirmiye karar vermi~ti:. Bu maksatla 
Almanyaya gönderilmiş olan Tür - dün Vali Lfıtfi Kırdarın nezdinde bir 
kiye ihracat mallarının Almanyadan 
avizosu geldiği takdirde Merkez ban 
kası bu malların Kliring hesabından 
bedellerini ödeyecektir. 

Almanyaya tavuk ihraç edilece
ğine dair verilen haber asılsızdır. 

Almanya ile ticaret anlaşmasının 

müddeti bitmiş ve yenisi yapılmamış 
olduğu için ihracata taalluk eden ka. 
nunun dördüncü maddesi mucibince 

Almanyaya ancak takas suretiyle 
mal gönderilebilir. Halbuki Alman. 
··-..1-- t..:- 'L! 

ceğine göre takas muamelesi de ya. 

toplantı yapılmıştır. Toplantıda da. 
hilde arazöz imalinin en fazla şa~i 

ve pompa tedarikine bağlı olduğu an. 
laşılmıştır. Bunların da dahilde imal 
edilip edilemiyeceğinin tesbitine ka
rar verilmiştir. Bu işe memur edi. 

lenler bugün akşama kadar bu hu. 
sustaki tetkiklerini ikmal ederek ne· 

ticeyi Belediye Reisine bildirecek. 
lerdir. 

Yeniden şasi ve pomf)Q imali müm
kün olmadıilı takdirde eski şasi ve 
µuıupau:11ui:lfı ~l~•=~--·~ ... .. ~v~ 
imal edilecektir. Bunun için İstan-

pılamıyacaktır. Almanyaya harbin bulda mevcut hususi atölyelerden bir 
sonuna kadar doğrudan doğruya sev- kaçı, bu işi becerebilecek şekilde ta
kiyat imkanı olmadığı gibi menşe dil edilerek faaliyete sevkcdilecek. 
şehadetnamesi verilmesi de şüpheli- tir. 
dir. İtalya bitaraf kaldığı takdirde 
İtalya kanaliyle Almanyaya sevki -
yat yapılması muhtemeldir. Hatta 

dün İtalya için piyasamızdan yumur
ta ve çavdar istenilmiştir. Fakat 

yumurta tüccarları bu talebe cevap 
vermekte tereddüt etmekte ve bu 

.. derilmesi 
malların Almrı.nyaya gon . 
iht-imalinden bahscdilmektedLr. 

Sovyetlerin teklifleri 

Afmanyadan ithal edilmekte o
lan kışlık manifatura ve mensucata 

ait ba;ı maddelerin bir kısmı yol -
larda kalmış. ve bir kısmı da henüz 
sevkeclilmemiş bulunduğu için piya
:;amızda bu cins malların azalmış ol

duğu söyleniyordu. Sovyet Rusya 
sanayi müesseseleri bu cins malları 
Türkiyeye satmağa amade olelukla • 
rını alakadar tüccarlara bildirmiş • 

!erdir. Bu teklif tüccarlarıml'Zca ka
bu 1 . edilerek yeni siparişlerin veril-
mesıne başlanmıştır Bu 'b' 11 . gı ı ma a-
rın ham maddelerini Sovyetler öte· 
denberi piyasamızdan almakta idi. 

ler. Rusların piyasamızın ihtiyacı~ı 
karşılayacaklarını hatta istenilen 
mıktarda zücaciye verebileceklerini 
de bildirmişlerdir. Sovyetler büyük 

partiler~e. Yapak ve tiftik pazarlık. 
!arına gırışrnişlerdir. Evvelki gün 
bir Sovyet vapuru mühim mıkt;:ırrfa 
yapak ve tiftik "t" .. t · go urmuş 11r. 

I tal ya ve Yunanistanın 
talepleri 

İtalya ve Yunanistandan yumur-
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Poliste 

14 Yaşında Bir Kız 

Benzinle Yandı 
Fatihte Hasan Halife mahallesin

de 31 nuı:paralı evde oturan 14 yaşın. 
da Azize elindeki benzin şişesinin a
teş alması neticesinde muhtelif yer. 
leri.nden yanmıştır. Yaralı Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Taşların Altında Kaldı 

Çamlıcada Muhacir köyünde otu
ran Mehmet, taş naklettiği arabası. 

nın kırılması neticesinde dökülen en
kazın altında kalmış, h~r iki ayağJ da 
ezilmiştir. Mehmet cankurtaranla 
Haydarpaşa Nümune hastanesine kal 
dırılmıştır. 

Müddeiumumiliğe Davet 
Kars azalığına tayın kılınan ve İstan

bulda bulunan Beyazıt Hlikimi Burhan 
Belgenin fıcilen Tnernuriyetimlze müracaati. 

TA K V 1 M ve H A VA 

6 Eylul 1939 
ÇAR Ş AMBA 

9 uncu ay 

Arabi: 1358 
Recep: 22 

G!in: 30 

Güneş: 5.11 - Oğle; 

İkindi: 15.50 - Aksam: 
Yatsı: 20.12 - imsak: 

H LZ1r: 124 
Rumt 1355 
Ağustos: 24 

12.12 
18.35 

8.47 

Hava Vaziyet i -t~. t:ıepleri artmıştır. Eylulün ilk 
gunu Italyaya 150 sandık yumurta Yesilköy meteoroloji istasyonundan alt-
gönderilmi f y . t l l . . h nun ımıliımata göre, ha,·a yurdun Trakya, 

llu .. z c Ş ı. em a ep er ıçın e- Kocaeli bölgeleri ile Karadeniz ve Orta 
evap ·ı · ti' p· d u . verı m~~-~ş ~· ıyasa ur-

1 
Amıdolunun .. gar~ kısımlarında çok bul~t-

g n Ve fıyatlar duşuktur. ıu ve mevzıı yagışlı, Doğu Anadolu bol· 

Abbas Geldi 
Yüksek Beden Terbiyesi Mekt e

binde tahsil etmek üzere Türk Spor 
R:ururnu tarafından Peşteye gönderi
len eski Balkan güreş şampiyonu 
Abbas iki gün evvçl İstanbula gel. 
tniştir. Kendisine mühım bir vazife 
verileceği söylenmektedir. 

gesi ile Cenup Doğusunda açık, diğer böl· 
gelerde bulutlu geçmiı;, rüzgftrlar bütün 
bölgelerde şimali istikametten, Marmara 
havzası ile Egede kuvvetlice, diğer yerler
dP. orta kuvvette esmiştir. 

Diin İstanbulda hava bulutlu geçmiıı. 
rüzgftr şimali <:arkiden saniyede 6 - 8 met
re hızla esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 
1019.9 milibar idi. Si.ihunet en yfü•sel• 
24.5 ve en dtisük 18.2 santigrat olarak kay
d('dr!ınistir. 
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(suGüNI 
İki Harp 
Arasındaki Fark 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

1914 de harp başladığı zaman, 
harbin ferdasında derhal ha

rekat başlamış, ordular birbirine gir
miı ve ajanslar bu muharebelere a .. 
it yığın yılın malCunat vermek im· 
kanını bulmu~tu. 

Bugiin ayni manzara ile karıılaı· 
nuyoruz. Bu da buı:UnkU harbin icap
larındandır. 1914 barbit açık bir 
harpti. Ve bu yil:ı:den ordular derhal 
birbirlerile temas edebilmi,ti. Bu
gün ise ordulann birbirile temas et. 
memesi için her ıey yapılmış, eski 
Çin seddini solda sıfır mahiyette hı· 
rakan çelikten sedler inşa edilmiıttr. 
Bu sedleri aı:ımak, ileriye atılan her 
taraf için pek pahalıya mal olacağın· 
dan muharipler, dotrudım doğruya 

bu ıedleri yıkınağa teşebbUı etme• 
den önce daha başka vasıtalarla bir
birile temasa ve birbirinin kuvvetle. 
rini yıpratmaia ve ezmeğe bakıyor· 
Jar. 

Amerika Atlantiğ~ 
Zırhlılar Gönderiyor 

~Ankara, 5 (TAN Muhabirin
den) - Vekiller Heyeti bugihı 
öğleden sonra Başvekiilette bir 
içtima yapmıştır. Bu arada ha. 
va taarruzlarına karşı pasif ko· 
runma talimatnamesi de Heyeti 
Vekilece tasdik edilmiş ve bu- • 
günden itibaren meriyete gir- j 

inriltere, Fransa ve Lehistan hii· 
ktlınetleri, milletlerinin tam tasvibi 
ile harbe prdikleri ve bu milletler 
yüksek bir dlvayı benimseyerek da
valarını zafere kavuşturmak latedik
Jorl için, hasmın dolayııllo açacaA'ı 
harpten korkmuyorlar. Bu milletler, 
Almanyanın her hareketinden, ha. 
berdar idiler. HuıUnUn hadiseleri
ne yakmdan vakıftılar. Ve matbuat 
onlara her 11yi öğretiyor, mc ul hil· 
kllmetle1' mlllt meclislerde her mc· 
ıeleyi izah ediyor ve daima milll iti
mada ve millt birliie ve beraberlite 
güvenerek hareket ediyorlardı. Fa
kat mukabil taraf bu vadyette de
ğildi. Halk, rayri ın.esul bir hüku
metin, hudutsuz bir mutlakiyetin e
mir ve iradesi altında yaşıyor, mat
buat hiçbir hakikati serbest serbest 
anlatamıyor, halk ancak hükıimetin 
istediği şeyleri öğı:eniyordu. 

Bu yüıden harbin ilk safhasında 

İngiltere He Fransanın Alman halkı.. 
- .&. _ .... 

nın Alman halkına hiçbir husumeti 

bulunmadığını, fakat nazist hük~met 

ile dövüşmek ve bu hükumetin teca· 

vüz siyasetine nihayet vermek üze

re hatbe girdiiini bütün Alınan mil
letine bildirmek için çalıımıt ve İn

giliz tayyareled milyonlarca beyan

nameyi Alınan topnjına atmağa 

muvaffak olmuş, bu !'luretle Alman 

milletine tecavüı: harbinden çekil

mek için fınat verilmiştir. 

Diğer taraf tan İngiliz ve Fransız

lara ait deniz, hava ve kara kuvvet

leri hasmı en zayıf noktalarından 

vurmak için haıırhklatını tamamla. 
nıaktadır. 

Almanlann §lmdiki hedefi Lehls· 

tam süratle ezmek olduğu lçJn biltUn 

kuvvetleri1e Lehlerin üzerine yükle. 

nJyorlarsa da Lehler memleketlerine 

karıı vuku bulan tecavüzü kahra
manca karşılamakta ve bertaraf et~ 
ınek i~n uğraşmaktadır. 

Bu cephede harbin kısa süreceği 

Alman mahafili taHf ından ileri sü. 
rüldüfü halde, bu zannın butlanı da
ha şimdiden tavazzuh etmektedir. 
Leh milleti, bütün kuvveti ile kur
tuluş harbi yapıyOıı" ve hiçbir feda
karlıktan çekinmiyor. İngiliz· Fran. 
su müzahereti şiiphe yok ki, bu mu
kavemeti kat kat takviye edecek ve 
harbe yepyeni bir mahiyet verecek· 
tir. Garp cephesind<? mühim hareka
tın hazırlanmakta olduiu bütün teb
liğlerden anlaşılıyor. Bu mühim ha
rekatın kendini göstermesi arün me-
selesidir. 

1 
1914 harbi, Lehisbn - Almanya j 

hududunda tekerrür etmektedir. Fa-. 
kat garp cephesinde yapılacak harp, 
tam nıanasile 1939 harbidir. Ve onun 
için bu h&r!> bilhassa merak ile ta
kip edilecektir. 

lzmlrdekl Vapurlar Gellyor 

Bunlar Amerikan Gemilerine 
T ecavüzE dillnesineM aniOlacak 

Vaşington, 5 (Husus!) ..:_ Amerika hükumeti 
bugi.in bir beyanname ile bitaraflığını ilan ede
cektir. Hükumet ticaret gemilerinin muhafazası 
için, deniz kuvvetlerini devriye yapmtya memur 
etmi§tir. Harp gemileri Atlantik yolu üzerinde sıra
lanacak ve bu suretle mültecileri taşıyan vapur. 
lar da himaye edilmi' olacaktır. 

Kati bir zaruret hasıl olmadıkça Amerikalıların 
Avrupaya g~tmelerine müsaade edllmiyecektir. 

* 
Vaşington· 5 (A.A.) - Reisicümhur Roosevelt A. 

m".!rikanm bitaraflığı hakkındaki beyan.nameyi. bu· 
gün saat 14,10 da imzalamıştır. 

Japonya da Bitaraf 

Tokyo, 5 (Hususi) -- Japon Hariciy~ Nazırı Mu
avini, Japonyanm Avrupada başhyan harbe karşı 
ademi ınüdahale siyasetini takip edecağini ve yalnız 
Çin harbi ile meşgul olacağım bildirmiştir. 

Kabine, Avrupa harbi yüzünden tahaddi.15 etml~ 
olan vaziyete kar§ı koym'ağa ve bir "araştırmn komi. 
te11i., ihdaı:ı ctmcğe matuf olan projeyi tasvip et
miştir. 

Bu komite, ticaret, kambiyo ve bahd ticaret S8-

halannda takip edilecek siyasete müteallik mühim 
direktifler tanzimine memur edilecektir. 

Romanya • Mac:arista" 

Bükreş, 5 <Hususi) - Romanya hükt'hneti, Ma
caristan ile bir ademi tecavüz paktı akd~tmek için 
teşebbüslerini yenileyerek komşuları ile sulh içinde 
yaşamak azminde olduğunu tekrarlamıya knrar 
vermıştır. 

Nazırlar Meclisinde Gafenko, Rom!lnyııoa hüküm 
süren sükunete işaret etmiş ve mil!etin vahdt'Jti"
den emin bulunduğunu )caydettikteo sonra demiş
tir ki: 

,._ Harici siya~et sahasında muslihane taru ha .. 

reketimiıde ve bütün komşularımızla iyi geçinmek 

prensip'mizde ısrar etmeğe karar verdik Bu itibar

la h(lkunıet ademt tecavüz paktları akd: tckli!lerini 
yenflemeğo hazırdır.,, 

* 
Bükreş, 5 (A.A.) - Havas: 13undan f!VVel alınan 

tedbirleri takviye etmek üzere Romanya, bir çok 
sınıfları silah altına davet etmiştir. 

Yugoslavya Bttaraf 

Belgrat, 5 (A.A.) - Yugoslavya'nın LitaraI kala
cağı. ı·esmen blldirilınektedir. 

* Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: 
Sofya radyosu, yeni harp münasebetlyl~ yaptığı 

ncşdyatta Bı.dgaristanın Avrupada kanlı hadiso1eri 
ihtirassız ve kinsiz, fakat sarsılmaz bir barış, ve bü
tün lıtıdlseleri soğukkanlılıkla karşılamak azim ve ka· 
rariyle takip etmekte olduğunu bildirmıştir. 

Radyo, toprak mahsullerini toplamak hususunda 
Bulgar çlfçisine düşen vazifeyi hatırlattıktan ısonra, 
kiyasetli bir banş ve bitaraflık siyaseti içinde birleş
miş ola:l Bulgaristanın maddi ve kültürel refahı ese. 
rlne soğukkanlılıkla devam etmeğe davet eylemek. 
tedir. 

Spekülatörlerin piyasadan çekrneğe teşebbüs sure. 
tiyle istifade ettikleri yiyecek maddelerinin bollu-

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

• 

ğundan dolayı. Nazırlar Meclisi halkın iaşesini tan
zim etmek ve spekülatörlerin sulistimallerine mani 
olmak makr.adiyle tedbirler almıştır. Bu tedbirlere 
muhalif hareket edenler şiddetle cezalandmlacak
lardır. 

* Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar Telgraf Ajlılnsı, sa-
lahiyettar Macar makamlarının Macaristan'ın örfi 
idare ilan ettığine dair verilen haberleri t.ekzip et .. 
tiklerini 'bildirmektedir. 

Maveırayierdün ve Suriye 

Londra, 5 l A.A.) - Maverayi Erdün Emir!, hü
kumete, İngıltereye tamamiyle sadık kalacağını bil. 

dirmiştir. 

* Şam, 5 (A.A.) - Suriye Müdiran Meclisi Reisi, 
yüksek komisere sulh taraftarı olan Polonyayı.ı Al
manyanın cımiyane taarruzu karşısında Suriye e{ .. 
karı umumıyesinin hissettiği infiali ve Suriye hal
kının adalet ve hürriyet davasının müdafii olan 
Fransanın asilane hareketine karşı beslediği takdir 
hislerini ifade etmiştir. 

Suriye hükumeti, Fransanın yanında yer almakla 
müftehir olduğunu ve Fransanın asilAne hareketim 

. bilakayıt ta.wip ettiğini bildirmiştir. 

ispanya Bitaraf 

Burgos, 5 (A.A.) - Franco, İspanyanın bitaraf 
kalacağına dair tanzim edilen kararnameyi imza et
ınlştir. 

* 
M ... h .. ~~u, r, (" ..-ı. .) - ıtelsktınılıur Caı-c1enas, 

Meksikanın bitaraflığını ilan etmi~tir. Meksika. 
harbi insanıleitirmeğe matuf her teşebbüs~ i§tlrak 
edecektir. 

* Sıın1iago -Şili- 5 CA.A.) - Reisldimhur Ar-
guirre Cerda, Şili'nin tam bir bitar-.ı..fük ınuha.faza 
edeceğini ı-esmen bildirmiştir. 

Belçifcada Harp Vergileri 

Brüksel, 5 (A.A.) - Bcrlinden Belga Ajansma 
bildirilıyir: 

Gazeteler. bilhassa tütün ve alkollü maddeler 
üzerinden kazanç vergisi alınmasına dair yeni bir 
harp kararnamesinin metnini dercetmektedir. 

Kararnamede ha.-p yevmiyelerine bir fosıl aynl. 
maktadır. 

Pazar ve diğer tatil günleri için kabul edilmiş 
olan munzam ücretler kaldırılmıştır. 

* Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Cem:ycti umumi 
kAtipliği, İngıltere hükumetinden gelecek Paznrtesi 
günü ba~lama!'lı mukarrer bulunan heyeti umumiye 
içtimalnrının tehirini tekli! eden bir telgraf al
mıştır. 

lran da Bitaraf 

Tahran, 5 CA.A.) - Pars Ajansı bildiriyor: 
İran hükumeti aşağıdaki resmi tebliği neşreyle. 

miştir: 

Avrupac!a maalesef harbin patladığı şu sırada, İran 
hükUmeti ~imdiki ihtilafta bitaraf kalmak ve bu bita. 
raflığını idame etmek hususundaki kararını tebliğ 

eder. __. .ı.ıwıeWM•ttı • an•• 

ınektedir. 

miştir. . 

•••••••••••••••••••••••••• 

Gizli Nüfus 
Yakalarında Ceza 
Ankara 5 (Tan Muhabirinden)

Dahiliye Vekaleti gizli nüfus vaka -
larından mesul olanlara hükmolu • 
nacak para cezaları ile kabahat sa -
bipleri hakkında yapılacak tahkikat 
ve cezaların tahsil merciine dair bir 
tamimde bulunmuştur. 

Vekalet tamiminde, bu gibi 
hususlarda tereddüde düşülen nok -
taları izah ettikten sonra şunları 

söylem ektedir: 
1 - Nüfus vakalarının vaktinde 

ihbar edilmemesinden mesul olan -
ları tasrih eden 10.7.936 tarih ve 
7654-1737 nüfus Ş. 2 sayılı tamim 
nüfus kılavuzunun 164 üncü sayfa· 
sında münderiçtir. 

İdare heyetlerinin buna göre me
sulleri tayin etmeleri ve ceza tak -
dirinden evvel ihbar keyfiyetinde 
kasdı cürmi olup olmadığını aramak. 
sızın haksız ve lüzumsuz karar itti -
hazmdan içtinap eylemeleri lazım -
dır. 

2 - 2576 No. lu kanunun 5 inci mad 
desinin son fıkrasında, köyünde giz. 
Ii nüfus vakası bırakan muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinden, haber alrnan 
her vaka için ayrı veya gizli 
kalmış müteaddit vakalar için toptan 
bir ceza alınması keyfiyetine dair 
hususi kanunda sarahat mevcut ol -
madt~ından umumi ka:nun olan ceuı 
kanunu hüklimlerine göre muamele 
ifası ikt!z.1 eder. 

3 - Muhtelif gizli vukuata ait 
bir df'fava mah~m• olrnttk iizeT'e 'T'i.i r1 

ce:ıı;a kanununun 78. 79 uncu macl • 
delerine göre ceza takdirinden •nn 
ra vine ıwni muhtar ve ihtiyar he -
vcti aıal:ırınnı kövünde qlzli nüCu~ 

vakası bıraktıkları tebeyyün ettiği 

takdirde son vaziyete nazaran ceza 
kanununun bazı maddelerini değiş • 
tiren 3038 ıayılı kanunun 78. 77 inci 
maddelerine göre kabahat nevinden 
meydana çıkan bu ayrı suçlar için 
muhtar ve ihtiyar heyeti azalarının 
her birine ayrı ayrı muhtelif defa • 
larda verilecek cezaların yekunu 300 
liraya baliğ oluncaya kadar verili'!· 
bileceii ve geri kalmış diğer mek -
tumları bulunduğu haber alındık -
ta suçların içtima halinin haddi a. 
zami cezasına hükmolunduğundan 

bu husus için ayrıca bir ceza tayin 
edilemiyeceği ve ancak hükmün ta. 
rihinden sonra yeni bir mektume 
sebebiyet verilecek olursa yeni bir 
suç işlenmiş olacağından tekerrür 
ahkamının tatbik edilmesi icabeder. 

Mac:ar Başvekili Türkiye 
Elçisi ile Görüştü 

Budapeşte, 5 (A. A.) - B. Tele
ki, bugün Türkiye orta elçısini kabul 
etmiş ve hariciye nazırı Csaky ile 
de uzun uzadıya görı..işmüştür. 

Almanyada bcqlamtf bulunan harp aleyhtarlığı, 
bu kadarla kalmıyor, biltikis hergün bir par~ 
daha büyüyor. Muela, Hent•chen adındaki bii 
yük bir fabrikanın kapuında, kocaman harflerle 
yazılmıf olan fU cümle okunmuftUT: 

Biraz mübalağalı görülen bu rivayet, bizHt naiiler 
tarafındnn :raptlmaktadır. Hatta onlar bunu gözlerlle 
ı:r;irdiiklerini ııöyliyerek halkı da iknaa çalışmaktadır· 
lar. 

• 

"- Hitler, ve avenesi kahrolsun!,, 
Yapılan bütün tahkikata rağmen, bu cümleyi ora· 
ya yazanın kim olduğu anlcqılamamıştır. Ve alı· 
nan bütün tedbirlere rağmen, bu vakadan ııonra, 
fabrikanın muhtelif yerlerinde, bu mealde cüm· 
leler gö,:.e caromııtır. 

* Gıda lıuhunı, bu aleyhtarlığı büsbütün arthrmıştır: 
Halk arasında doJa~an bir rivayete ıröre, Potsdatn 
mevkiinde bulunan Alman efradına balina eti yediril-

Berlin 5ehrindeki bazı binaların duvarlarında göze 
!;arpan ısyankar cümlelerden birisi de şu kelimelerden 
m Urekkeıltir: 
"- Açlık ve harp = Faşizm!" 

• /tal.yada, gayritabii görülen derin ve tuhal bir 
ıükiinet hükümlermaclır. Salalıiyettar mahalil, 
siyasi hareketler hakkında, çok derin bir ketu
miyet muhafaza etmektedir. Yalnız Hitlerin, ha-

la Roma ile sıkı temas halinde bulunduiu bifin .. 
mektedir. 

3 

fCifK 
Bu Adam 
Nereye 
Gidiyor? 

Yazan: B. FELEK 

B irisini bir çıkmaz sokağa, bir u
çuruma, bir sarp dağa doğru 

hızlı hızh gider görürseniz; 
-Bu adam nereye gidiyor? di~ c 

sorarsınız. 

Bugün Almanyanın \'e daha ve -
ciz üade ile Her Bitlerin arkasından 
herkes soruyor: 

- Bu adam nereye gidiyor? 
Avrupanın muazzam üç devlcti

le muhasama halindedir. Denizden 
mahsurdur. İtalya hududu müste,s -
na olmak üzere diğer sınırlan hep 
ya doğrudan doiruya ya dolayısıylc 

kontrol altındadır. 
Elinde yalnız beş senedenberi ha· 

zırlanmakta olan bir ordusu var. 
26 yaşından 35 ya~ma kadar olan 

ihtiyatları, o zamanlar Almanyada 
mecburi askerlik ahden memnu ol • 
duğu için talimsizdir. 

Bütün ümidi Lehistanı işıaldc. 

Lakin 35 milyonluk bir memleket, 
hem Alman düşmanı bir memleket 
ne ile işgal edilir? Ne pahasına bu i~· 
gal idame olunur? 

Dünya efkarı umumlyesi bertaraf, 
Avusturya, Çekoslovakya, gibi ıo -
raki Almanlaşmış Alman tebaalan 
bertaraf, yüzde yüz Alınanlar bile 
Hitlerin bu hareketinden mUştekidir
lcr. 

Dütünün bir kere! Vi,·anad:ı ra· 
hat rahat siltlü kahvesini içmekte o· 
lan bir Avusturyalı. Prngda birasını 
çekmekte olan bir Çek vcı nihayet 
Hamburgda şukrut yiyen bir Alman 
Hitlerin Danzig hakkındaki inadı 

,-erini bulacak diye neden öliimc 
gitıin? Bütün bunlara rağmen hn a· 
dam gidiyor. Nereye gidiyor? Aklın 
yolu birdir. 

İngiliz Başvekilinin Alman m ·ı . 
[etine hitap eden nutkunda dfl rff"tJi
ği gibi, Hitler kuvvete, tclıdiil<' , c 
blöfe istinat eden siyaseti il<' hPı 
kendisini hem Almanyayı hir ık 
ma,..a sokmuştur. Alman crkunıhnı 
biyesi Alman~ranın iki cephede harl> 
edemfyeceğini bildirmiş olma-;ırın ve 
bugün için İtalyanın harbe i tiraki 
hiç • olmazsa simdilik .rn:>vz•1u hah. 
"olmadığına r:öre bu gidiş ilm1tsiz 
hir gidiştir. 

Milletine dokuz mil:ru marklık 
silah masrafı yüklemiş olan bir şe • 
fin ne kadaı:- ümitsiz olu?Sa olsun 
harbi denemesi bir psikoloji zarure· 
tidir. 

Biliyor musunuı bu neye ben • 
ziyor: 

H~ni Nasrettin Hoca bir giin göl 
kenarında bir şey yapıyormu' da 
bir geçen sornıuş: 

- Hoca ne yapıyorsun orada, 
yahu? 

- Göle yoğurt mayası karı~brı • 
yorum. 

- Ayol !'len kaçırdın m.ı? Göl ma· 
ya tutar mı? 

- Ben de biliyorum tutmıyacıt • 
ğmı ya! LAkin ya bir de tutarsa! 

Eier Nasrettin Hoeanın ümidi 
tahakkuk etmişse Hitlerinki de ta· 
hakkuk edebilir. 

lzmirde Bir Milyon 

Zararlık Bir YanCJın 

İztnir, 5 (A.A.) - Limanımızda 
bulunmakta olan Denizyolları vapur
ları yolcu ve yük alarak İstanbula 
hareket etmişlerdir. Amerikan E:x: • 
port - Line'in limanımızda bulun-ı 
ınakta olan bir vapuru da Amerika
ya götürmek üzere tütün yüklemek·, tedir. .__,_,, __________________________________________________________________ --------------------------.J 

İzmir, 5 (TAN Muhabirinden) -
Akşam saat 19 a doğru Keresteciler 
içinde Yusuf Kadrinin kutu imalat· 
hanesinde motörün alev almasile 
yangın çıltmış, ateş birdenbire geniş
leyerek civardaki kereste depolarına 
sirayet etmiştir. Rüzgarın tesirile bü
yüyen yangın diğer depo ve mağa
zaları da sarmış, tehlikeli bir şekil 
almıştır. İtfaiye askeri yardım iste. 
miş, müstahkem mevkiin istihkam 
bölüğü gönderilmiştir. Yangın saha
sında 12 kadar dükkanın yıktırılma
sı zarureti hasıl olmuş ve bu suretle 
ateşin yayılmasının önüne gecilmiş
tir. Hafız Mehmet, Recep, Şaban. 

Muammer. Eyüp ve Cemale ait 6 ke
reste deposile Haflz Mustafanın bü
yük kağıt deposu, Kadıoğlunun tü
tün deposu tamamen yanmıştır. O ci
varda bulunan Karanfilzadelerin 
möble fabrikasının da bir kısmı yan
mıştır. Zarar bir milyon liradan faz. 
la tahmin edilmektedir.• 

'V, 

~r 

ra 
le 
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Sulunun Akıbeti Almanya Harbi 
[Bunclan altı sene kadar ev

vel (TAN) ın seleli Milliyet 
gaz.etesind e çıkmış olan bu 
yazı, bugünkü hadiselere İn· 

tıbak ettiği için tekrar derce
diyoruz. l 

Yazan: 

B. FELEK 1 

öksürür, öksürür, yere tükürür ve 
ezer: 

- Sen hırtlamba olmuşsun; bi
raz sinameki yut. Ama, dikkat et, 
hapı yutarsın ha! KAZANAMAZ! 

V aroşlara yakın, hal sahille
rine civar semtlerde mahal· 

le kahvelerinde, vapur iskelelerin. 
de tcsaduf edilir, işi ~iıcli belirsiz, 
fıkri yok, terbiyesi yok, cüreti çok, 
cesareti yok, ekseri cılız ve çelim-
iz, tenbel ve cahil, çok <iöyliyen ve 
urgun halinde giılen bir mahlfık 
vardır. 

Buna İstanbul lehçesinin bütün 
ınceliklerine tasarruf eden (şehir 
uşagı) sulu demiştir. Bilmem hiç 
rastladınız mı? 

Öniıne gelene takılır: 
- Vay bekçi baba! Nasıl gece

leri dolaşıyor musun? Pek dolaşma 
kor düğüm olursun! 

Petürgeli bekçi aldırmaz. O de
vam eder: 

- Nedir o cebindeki? Altı pat
lar mı, altı patlamaz mı? 

Bekçi dayanamaz: 
- Adamına göre altı da patlar 

üstü de ... 
Sulu durur mu: 
- Atma din kardeşiyiz. 
Bozacı Kerim Ağa kahvede.:'. 

Gözü ona ilişse: 
-- Ne yaptın bakalım, Gerim a· 
ğa? (Kerim demez.) 

Bozacı tabii bu harf farkını se.. 

zemez amma, kahvedekilerden gü

lenler olur. Artık sulunun zevkine 
payan yoktur: 

- E, anlat bakalım Gerim Ağa! 

Bozayı ensende mi pişirirler? 

Öteki içerler, başını boynu üze

rinde bir sağa, bir sola döndüre. 

rek hiddet ve sabır alametleri gös

terir-

Sulu dayanamaz: 

- Pek sallama arpa torbası dü
şer.-

Bu esnada Şaban efendi de ök-
sürür. Ama bu öksürük kasdi de- Bundan evvelki yaznnda, Al-
ğildir. Sulu Nuri bunu üstüne alı- manyanın uzun cephelerinde. 

ki muharebe kabiliyetini tersim 
nır: 

_ Şaban efendi, sen de boynuz etmeyi tecrübe ettim. Vaziyeti iyi-
çektir! Öksürüyorsun. Sonra... ce tebarüz ettirebilmek için, bu • 

gün, bir Alman mütehassısırun Daha l~fını bitirmeden Şabanın 

Şaban knhveciye söyler: şehadetini de zikredeceğim. Bu za. 
önündeki gazoz şişesi Nurinin ya-- Ali Çavu~, su:stur ~unu tın iddiama şehadet eden maka • 

b nına düşer ve parçalanır. Nuri a-
e? lesi; 18 mart 1939 tarihinde, Eko-

fallar ve cevap vermek ister: Sulu cevap verir: nomi ve Finans "Ajans" adındaki 
- Ben gramofon muyum be? Bu- - Ali çavuş, yaz beyin hesa- teknik Fransız gazetesinde intişar 

nun burası kahve, yüzlüğüniı veren hına.. . etmişti: 
oturur, beyime bak! Pek rahatsız Şabanın yerinden kalkıp Nuri- Resmi bir Alman menbaından 
olursan kuyruklu bonjur giy de nin yanına gelmesi V::! onu kucak- mülhem olmadığı için, mevsuki • 
Tokatiyanda otur. layıncıa kahvenin bahçesindeki yet garantilerine sahip sayabile -

Ali çavuş ta karışır: çitlenbik ağacının dibine götürme- ceğimiz bu makalede hatalı bula .. 
- Nuri Bey, kardeşim: Tatsızlık si bir olur. Nuri ne olduğunun da- bileceğimiz kısımlar, belki sadece 

etme... ha farkına varmadan çitlenbik a- rakamlara mütealliktir. (Zira, şifa. 
- Neden senin kardeşin oluyor- ğacına dayanmıştır. Şaban bir eli- hl konferansların not edilişinde bu 

muşum odun ağa! le Suluyu ağaca dayamış, öteki kabil rakam hatalarına rastlanıl. 
Şaban patlar: elile to .. tlnmaktadır. Tabii bütün ması tabiidir.) 
- Keşki onun kardeşi olsan be, kahve halkı seyircidir, müdahale Bu mevsukiyet, bize kati gö ;: 

aşağılık herif! e~en yok. Şaban iki üç tokattan rünüyor. Bu katiyete inanışımı -
- Vay üst kat beyim! .Kaça o- sonra Nuriyi bırakmak ister. La- zın bir sebebi, konferansı neşre • 

turuyorsunuz apartmanda~ kin beriki suludur. den gazetenin ciddiyetine olan iti-
- E çamurluk ediyorsun Nuri! - Kaçma, erkeksen gel sokağa madımızdır. Bir diğer sebebi de, 
- Çamur lafına kızmam! çıkalım. bu nutuktan sonra Almanyada a.. 
- Sen neden utanırsın be! Şaban zaten hızını almış değil- iman tedbirlerin, nutuktan mül .. 
Sulu şarkı söyler. Bu söz de ona dir. Nuriyi bastırır ve paltosunun hem olmasıdır. 

taşt ensesinden yakalayıp sürükleye-
' ~r:'Karşıda Kürt evleri,,.. "Ya- sürükleye sokağa çıkarır, çocuk- Martın ilk haftalarında, Al • 

İar, kadınlar etraflarına toplanır- man gazetelerinde intişar 
yılmış develeri".. eden bir habere göre, Reichsban-

H k b . k ga çıkacagı" nı tah lar, Nuri yerde, Şaban üstünde. 
er es ır av - kın ikinci reisi ve maliye müste • 

min etmektedir. Yalnız sulu Nuri Bir adam nasıl dövülürse öylece 
şarı Brinkman, asabi bir buhran bunun farkında değildir. İmam La- döver. Nuride ses yok! 
geçirmiş ve bir sanatoryoma kal • 

tif Efendi tehlikenin önüne geç - dınlmıştı. 

mek ister: Halbuki, bu hareketin hakild 
- Nuri Bey evltıdım .. Ne lazım sebebi, Erinkmann'ın 1939 şubatı. 

biribirini kırmak ... Sen de pek ile- nın sonunda, Kolonyada söylediği 
ri gitme! O da.. bir nutuktu. 

- Hoca Efendi, namazın şartlan Bunun böyle olduğunu kendi. 
:ı.·d· h d h tt ş aban işini bitirdikten sonra 
1Al ır, a esten ta aret, cesare en si söylüyordu. Ve Brinkmann o 
'b · k k }H d" bir de Nurinin, üzerine de-
1 aret. Bız er e çe cu. e ıyoruz, gün, muteber ve mutemet nazi er. 

1 ld ? B b h 1 ğil, yanına tükürür. Dayak bittik-
an aşı ı mı· unun urası ma a - kanının yaptıkları toplantı fırsa 
1 k h · N 1 ı B - · ten sonra araya girenler, Nuriyi 
e a vesı . ı e yapa ım. egenmı. tından istifade ederek, Reichin ilc-

k .. ··k k · il yerden kaldırırlar, Şabanı da bir 
yen uçu ızını versın. em sen tısadi ve mali vaziyetini, samimi 

k b · ? güvey gibi koltuklarlar, bu esna-
ne arışıyorsun u ışe · ve açık bir lisanla anlatmıştır. nA Nııri lıorn ü~tiinii hDc:tnı o:illrer. İ:rnarn, hern=1 \&.hıav\c ~uı\y DTJnKmnnn, orada: hem de ıslak goz.lcrlle Şabana ba-
ba~lar. Beriki bundan cesaret bu - karak çatlak bir sesle; "- Bugiın, diyor, milli eko : 
!arak işi uzatır ve imama musallat nomimizin , belli başlı üç desteği 

- Allahından bul inşallah! Ses-
olur: vard rr: siz adamı buldun ya! Benim ağnm 

- Nasıl hocam! imam bayıldı- 1 - İşçilik 
var, dilim yok! Allah seni de be-

ya kandil yağlarını koyuyor mu - 2 - İptidai maddeler n im gibi yapsın! Ben sana (bu es-

B ozacı yaşlı bir adamdır. Yaş sun! Artık kalmadı desene. Şim- 3 - Sermaye 
nada Şaban durur ve Nuriye doğru lının da hamisi çok olur. di elektrik yakıyorlar. Elektrikli Bu üç unsur, iktısadi inkişa • 
döner, Nuri korkudan avazı çıktı-

Daha o lafı bitirmeden kahvede. imam bayıldı olmaz! Biz hepinizi fımızın bütiin menbalarını ve te -
ğı kadarl can kurtaran yok mu, 

kilerden biri lafa karışır. Bu adam biliriz. Anlaşıldı mı? Biz alnımız mellerini temsil eder: Ve bizde, 
b 1 b . id adam öldürüyorlar yahu! ağır aş ı ır ir. Şaban Efendidir. açık geziyoruz. Burası karı yeri bu üç unsur da, tamamen tüken -

Diyarbakırlıdır. Bir fabrikada iş- değil! Erkekçe liı.f! (Sobanın başında Şabanı çekerler, .Nuıiyi bırakır- miş bulunuyor. 
başıdır, az söyler, çok dinlet. Su- da miskin miskin oturan arabacı lar. Devletin büyük projelerinin 
1 nun tanıdıklarından Nurl. bı·r dnha o kahvev. e gide- b k 1· f u · Hüsmen ağaya hitap ederek) de- .. tat i ı sırasında, si ahlanma aa. 

U t Nurı. ihti ar d mez. On dakika uzakta digy er bir ı· · d b 1 k • · - za ma ' Y a amı ğil mi adamım 1 ! ıyetın en aş ayara , ta garp ıs -
rahat bırak be! mahalle kahvesinde: tihkiımlarırun inşaatına kadar gös-

Sulu rahat durur mu? Bu sefer - Alimallah elimden zorlan al- terilen faaliyet, çok büyı.ik mık -
Şaban Efendiye çatar: ~ ~ dılar. Yiyecektim herifi .. diye va- yasta bir işçiliğe muhtaç olmuş . 

• kayı anlatırken iç~riye bozacı Ke- t - Vay beyim, cebine merdiven.. . , ur. 
~ rim girer, Nuri hemen lafı değiş- Ve bu hususta gösterilen bü : 

le ineyim! FG • t" · 
Şaban _ dedik ya agı~ r adam- r ırır: yük ihtiyaç, Almanyanın sahip H üsmcn ağa aldırmaz. Elinde- - Nasıl var mısın, Panayot, gel bulunduğu insan menbaının fev . 

dır - aldırmaz. Nuri devam eder: ki sigarayı acı acı çeker ve bir beş atalım. kine çıkmıştır. 

- Beyefendi! Şişşşt. Beyefendi! lr Faaliyetin başladığı sıralarda, 
Ulan Beyefendi! • • evvela mütehassıs ameleler iş ba • 

Şaban içerlemektedir. Göz ka- ,. Bu Akşam S U M E R Sineması • şına çağırılmışlardı. 
paklarını ağır ağır açıp kapıyarak Fakat mütehassıs amele azdı. 
sulu Nuriye bakar, nma, yüzüne ı 1939 • 1940 yeni sinema mevsimine baıhyor. Mütehassıs amele yetiştirme gay -
değil. Oturduğu iskemleye... Açılış Programı: Sizi kahkahalarla güldürecek reti baş gösterdi. 50 - 60 yaşlarına 

Nuri sululuklarda berdevam. J 

1 
basmış olan eski işçilere bi~e,. ~~: 

Meşhur bir şarkıyı söyler: Unutulmaz CEOR GES M L TON 'un ni baştan maden sanayii ışçılıgı 
- Aman Allah, gözlere bak göz. öğretmeğe başladık. Bir taraftan 

lere! p R E N s B u B u L da, çıraklar yetiştirmeğe teşeb~üs. 
Şaban tekrar eder: ettik. Lakin, bütün bunlar da ıhtı-

yacm karşılanmasına yetişmediği - Kes dedik a! 
için en nihayet her rastgeleni bu sa-

Sulu sulandıkça sulanır: N ' K hk h fil "d" · d eı e ve a a a mı ır. hada çalıştırmak mecburiyetın e 
- Beyime doner kes, yağlı ta- ' Tamamen yeni bir hale ifrağ ve en son sinema tekemmüliıtile WES- kaldık. Bu vaziyetin doğurduğu 

rafından .. Buyurun beyım! Buyu-

1 
TERN MİRROPHONİQUE makineleriyle techiz edilen S Ü M E R netice de şu oldu: Masnu eşyanın 

run efendim! SİNF.MASI bütün mevsim devamınca en müntehap ve birinci sınıf kalitesi düştü; üstelik te, pahası, 
Şaban karşısındaki ile görüşerek filimleri irae edeceğini sayın müşterilerine vadeder. haddinden fazla yiikseldi. Amele-

işi uzatmamaya çalışır. • ye verilen ücretle, ziraatçinin top-
Sulu sululukta sebat eder: raktan kazandığı para arasındaki 
- Şaban Efendi, Gerimden bir s A R A y sinema s 1n1 n fark ta büyüdü. Bu yüzden, taş • 

bardak boza içer misin? Mırmırık. ralı ziraatdler, akın akın şehirle. 
tır, vallahi. Açıht Programı olarak intihap ettiği ve re dolmıya başladılar Ve maale -
Şaban Efendi yavaş yavaş kız - sef, bu akın netkesinde, zirai 

maktadır. Lakin cevap vermiyor. MIREİLLE BALİN - JEAN MURAT' ın mahsulatrmız, korkunç bir dere • 
Sulu Nuri adamcağıza musallat: cede azaldı. 
_ Şişt. Bana bak! Adamım! Tu- Fevkalade bir tarzda oynadıkları Yüksek dereceli fırınlarımızın 

tuldunsa boş ver yahu. İspati pa. verimi, yüzde 94,4 e çıkarıldı. Fa-

pası gibi ne kuruluyorsun! Çeneni CAS us AVC u su kat bu verimi muhafaza etmenin 
sıkma, inci dişlerine yazık olur? iktısaden imkanı yoktu. Mesela, 
Şaban bir daha döner ve ihtar e- geçen yıl, 1,9 milyon ton istihsal 

der: ...., Büyu .. k Franıız Filmi, bugün Londra, Pariı ve Berlinde edebilmiştik: Halbuki 3,4 milyon 
- Sulanma~ Fazla kaçıyor! "ht" vardı K ldı k. 

Oynanmakta Olan emsalsiz his ve heyecanlı bir taheaerdir. tona ı ıyacımız · a ı, 
_ Fazlasını geriye ver! Ne ka- biz zaten, o 1,9 milyon tonluk is • 

dar aldın ? Yüz dirhem mi? Ha... Yerlerinizi evvelden aldırınız. tihsale de, ancak Avusturyadan 

Gerçek, şimdi okka kalktı, kilo var. '•••••••••••••••••••••ı••••••' gelen 700 milyon (??) mark saye. 
Hah, hah, hah ... 

Enen'deki. Krupp labrikalannda büyük bir demir kül~e•i 

..---Yazan: 

lvan Laios 
. 

sinde varabilmiştilc. 
Bu arada, o meblağ da çarçur 

nln11 •• ·1 kt Programda gosterı en mı ar, 
3,4 milyon tondu. Halbuk;i, bu 
programı yapanların, bu hesaba 
akıl erdirebilmeleri, ve normal ve
saitle bu mıktarı istihsal edebil • 
menin imkansızlığını takdir ede • 
bilmeleri lazımdı. Zira, elimizdeki 
mevadı iptidaiye, nevi itibariyle 
son derece aşağılıktı. Ve bunların 
kullanılmasında ısrar edildiği tak
dirde, o berbat mevadı iptidaiyeyi 
masnu bir hale koyabilmek için 
sarfolunması lazım gelen işçi e • 
meği muazzam, hatta müthişti: 
O kadar ki, bu yüzden, milli eko. 
nomımiz ta kökünden sarsılacak • 

' 
tı. 

Üstelik ithal yollarımız da ka
palıydı. Döviz s~okumuz t~e~ • 
mek üzereydi. Zıra bu senekı ıt -
halatımız. ihracatımızın tam ilci 
mislini bulmuştu. 

Halbuki, Führerin sözlerine 
göre, bir tek mar~lık ithalatı bi • 
le, ihracattan temın edeceğimiz 
gelirle ödememiz lazımdı. Vakıa 
Avusturyadan gelen paralar heba 
edildikten sonra, elimizde ith 
lata t~kabül edebilecek m~snu: • 
yamız vardı. ş. 

Fakat masnu eşya 
. . . yapa • 

cak olan ışçıyı, silfilılanm f li . a aa • 
yetınde kullanırken Füh . .. 
led·-· b" , rerın soy. 

ıgı ır marklık ı"thaı·t k _ a ın arşı-
lıgı olan marklık m asnu eşyayı 
nereden bulacaktık? 

Mevadı ipt ·d · . .. ı aıye kıtlığına ge-
lınce, endustri tarafından stok 

0 
• 

larak ayrılan -1 . mı Yonlarca ton de. 
mır vardı. Halbuki b . t "ht" yat t k ' u ış e, ı ı • 

s o .. bulundurmak abesti: A _ 
caba, guzel top} . 
dı . t'd . ar ımaline, meva : 

ıp 1 aıye kıtlığı başladıktan son
ra mı girişecekt"k? ''B 1 ... rlnknıann, her şeyin, bir ta. 

raftan pahalılaştığını, bir 
taraftan d k 1. . 
t•ğ· . a a ltesınden kaybet • 
1 ını anlatırken· " . 

t ; Bize, diyordu, bir top, on 
b~p edeline mal oluyordu. Fakat, 
ıze bu kadar pahalıya patlayan 

ot top, ban normal kalitede, iyi bir 
op olsaydı!" 

O iğer taraftan, dahili istikraz. 
ları mümkün kılabilmek 

için, bankalara mevdu sermayeler 1. 
azınıdı. Bu sermayeler ise, banka 
~asalanna, mali ihtiyaçlarımızı 
ortemiyecek derecede yavaş akı. 

yorlardı: Çünkü bugünkü markın . 
yann mutlaka kıymetten düşece
ğini bilmeyen kalmamış gibi idi. . 

Bundan başka, bütçe muvazene.. 
sini temin edebilmek için muhtaç 
bulunduğumuz 6 milyar mark ta 
ortada mevcut değildi. Vergi ala .. 
rak bu büyük açığı kapatabilmiye 

Çoğ;lt~akia"; ;r~u cdil~n ne~in· 
tam aksini elde etmek korkusu 
vardı. 

Bu itibarla, e~er Avusturyanın 

ve Südet arazisinin ilhakı gibi bü
yük muvaffakıyetlerden layikiyle. 
istifade etmek istiyorsak, mübala. 
ğalı projeler çizmekten vazgeçme.. 
li, ve ilctısadi, mali vesaitimizle, 
kabiliyetlerimizle mütenasip, de
vamlı, ve sağlam bir program tes. 
hit etmek mecburiyetindeyiz.,, 

A lman halkının haleti ruhi
yesi meselesi: 

Yarın patlıyacak olan harp ne 
§ekil alırsa alsın, onu kazanacak 
olan asıl kuvvet, petrolden ve ip
tidai maddeden ziyade, insan de. 
nilen mahluk, yani işçi, ve cephe. 
deki muhariptir. 

Bu bakımdan, 1914 deki Alman 
imparatorluğu, bugünkü Alınan
yadan daha müsait vaziyette idi. 
Zira, o zamanki Alman kütleleri, 
silaha arzu ile saldırmışlar, harp 
cephelerine cesaretle . koşmuşlar, 
ve cesare!}e dövüşmüşlerdi. Hatta 
o zamanki Alman hükumetinin 
harpcıiyane politikasını, sosyal de
mokrat partisi bile alkışlamak 
mecburiyetinde kalmıştı. 

İmparator Vilhelm, taç giyme 
nutkunda: 

"-Ben parti tanımam, yalnız 

Alman bilirim!" demişti. Bu söz
ler, Alman halk kütlesinin her ta
bakasında çok müsait akisler u. 
yandırmıştı. Askeri krediler, Re
ichstag'da "ittifakıara,, ile kabul 
olunmuştu. 

Halbuki, Büyük Muharebede 
çekilmiş olan sefalet dolayısile, 

halkın maneviyatı sarsılmış bulu
nuyordu. Bu vaziyetin bilhassa 
sol cenahlardaki tesiri çok vahim 
olmuştu. 

~-
MEY L 0 T 

Şehit Miralay Salih Zeki oğlu 
Galatasaray Lisesınden Habil 
Bengisunun ruhuna ittihai edil· 
mek üzere 8.9.939 Cuma günü 
öğleden sonra Sarıyer Camiin
de okunacak Mevluda bütün 
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akraba ve dosttan ve din kardeşi leri davet olunur. 
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MJllctlerarnsı posta ittihadına dahU 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul llAvesJ lftzımdır. 

tati H!t ı t ı 114 9 4 9 3;11 
ihtikarın 

Önüne Geçelim 
K afalannı ve gözlerini.... yalnız 

kazanç hır ı bürümüş olan 
kimselerin yüreklerinde, vatan en -
dişesi, maalesef yer bulamaz Ve on· 
lar, kasalarını doldurmak gayesi uğ· 
runda, vatanı paniğe vermeyi bile 
göze alırlar. 

Nitekim abyorlar da. 
Nitekim, şimali Avrupada patla

yan toplar, onların kulaklarına, fır

sat davulu ıibl geldi. Ve nitekim, 
tam bir sükun, tam bir huzur, ve 
tam bir emniyet içinde bulunan bu 
vatanda, sebepsiz, manasız, ve sıra
sız bir telaş uyandırmak için kolları 
sıvadılar! .•• 

Eier son tecrübelerde, İstanbuhı 
şakaciktan bombardıman eden tay • 
yareler, halka bir düşman taarruzu 
gibi göründiiyse, bu onların eseridir. 

Eğer o ,günlerde, halk, fınn kapı. 
larında birbirini çiğnediyse, bu lü -
%UmSuz tehacüm, onların koydukları 
fitnenin mahsulüdür. 

Ve eğer bugün hala, kilerlerini, 
birer bölük ambarı kadar doldur -
nıak lüzumunu duyanlar varsa, yi. 
ne onlar tarafından kışkırtılıp ür -
kütülmüşlerdir. 

Ve bizce bugün, bu nokta üzerin. 
de ehemmiyetle durmak, bir beledi
Ye \'azifesi değil, bir vatan borcu • 
dur. Zira, kelimeleri evelemeden 
Wlll,t4Dl,."1Pıf •n 'U ft llnlorn 1"o, Ja roJlaw" 

sapmadan, çırçıplak bir lisanla ilan 
eyleyelim ki, ortalıkta bari% bir ihti. 
kar başlamı tır. 

Onlar, Alman ordu!'IU ile birlikte 
harekete geçtiler. Ve Alman ordusu 
Polony.ııya çullanırken, onlar da hal
kın kesesine saldırdılar: 

Alman hareketinin başladığı gün 
çuvalında yirmi beş kuruşluk bir e. 
tiket taşıyan ala Tosya pirinci, bir 
hamlede 34 kuruşa zıpladı. 

Onu derhal, 24 kuruştan, 32 ku • 
ru~a sıçrayan Ayvalık sabunu kova
ladı. 

Zeytinyağ 47 kuruştu. Şimdi alt!" 
nuş kuruş verene, şımarık bir şıllık 
Cibi nazlanıyor. 

Urfa yağı 90 kuruştu. Bugiin 
112 de. Yani ara yerde, hemen he -:. 
llıen Urfa ile İstanbul arasındaki 
1besa!e kadar fark var. 

Şeker 26 kuruştan 28 kuruşn 

Çıktı: Biraz daha gayret ederse, bi
ber gibi ağzımızı yakacak. 

Makarna, peynir, nohut, merci • 
inek, bakla, ,.e fasulya da, karınca, 
kaderince, terfi yolunu tuttu: Bu gi
dişle, fasulya nimetten değil, servet. 
ten sayılacak. 

Ve irmik makarnası gibi bazı 
bıaddeler, arkadaşlarından daha kur 
baz çıkarak. büsbütün ortadan sır 
Oldular: Yarın ortaya çıktıkları :r.a -
bıan, yanlarına sokulabileceklere 
lşkolsun .. 

Bu arada, hahlre kızışan altın ih
tikarı, bono ihtikarı da caba! .. 

Halbuki, bu fiyatların çileden 
tıkrnaları, asayişi ihlal etmeleri i • 
fo1, ortada hiç bir sebep yok: Bugiin
liik, sadece, ihtikarın me\'Cudiyeti • 
ili tebarüz ettiriyor, ,.e alakadarla • 
tın biran e\'vel harekete geçmeleıi-
1\i istiyoruz. 

Auba, ~imdiye kadar, valinin ri. 
~a!'ietinde toplanmış bulunması Ja -
tıı.ı gelen meni ihtikar komisyonu 
llerede? 

Belki, bu komisyonu içtimaa dn. 
"et etmek salllhiyeti, bir gazeteye 
\'~tilıniş değildir. Fakat biz, bu Ytı· 
:~Yet karşısında, salahiyetimiz harl
ı •ne taşmayı, ve bu komisyonu "ıici. 
erı•• • . ğ b' 'f s ıçtımaa ça ırmayı ır \•azt e 
a,,Yoruz: Zira "Harp zengini" ke -
:ıılllek hülyasına kapılan muhtekir. 
te~in, fiyatlara, başıbozuk birer çete 
ti.eısi hürriyeti~·le kumanda etmele -

ile Yumulacak göz kör olur! 

TA. N . 
Fransada inti§ar eden "Vu,, gazetesi tanınmı§ Fransız muharrirlerinden Pierre Guerin 'i 

~lmanyaya göndermi§, Alman milletinin dü§ünceleri hakkında tetkikler yaptırmı§tır. Bu 

husustaki tetkik ve intıbalarını bu gazetede neıreden muharrir, yazısında, Hitlerin atıldığı 

sergüıeıtler hakkında Almanların ruhi haleflerini ve dü§üncelerini tahlil etmektedir. 

• • • 
ALMAN Milleti . 

Neler Düşünüyor? 

• Reımimiz, geçen kış Alman halkına yiyecek, ııınacak madde temini için iane toplandığını ve diğer tarafta da 
harp hazırlıkları eınaıında halka yemek tevzi edildiğini göıteriyor 

R hin nehrinin öbür kıyısında; 
halk kütlelerile temas im

kanını buldum. 
Ve bu temaslar beni jkna etti 

ki, Alman milleti, hiçbir zaman, 
bugünkü kadar şaşkın bir hale 
düşmemiş, ümit, korku ve arzu a- ' 
rasında bu derece bocalamamıştır. 

Büyük ''Reich,, e on milyon va
tandaş kazandıran, ve Alman Ges
tapo şefi M. Himler'in başına da, 
esaret Ye nezaret altına alınacak 
ou u 1i.11vn :İn.:ıan mu::ıallo.t eden 

Prag istilasının ferdasında, Hit
ler, mütemadi taarruzlarına Po
lonyayı hedef tutarak Dantzig ve 
Corridor talebini ileriye sürerken 
ve Fransayla İngiltere, Münih po
litikasının harabesi üzerine "çem
berleme,, siyasetini kurmıya baş. 
!arken, üçüncü Reich'in içinde bir 
tek ses duyuluyor ve şöyle söylü
yordu: 
"- Führer tıpkı Avusturya da

vasını, tıpkı Çekoslovak ilhakını 

kazandığı gibi, Polonya meselesi
ni de harpsiz halledecek. Fransa 
ve İngiltere, bermutad ve bir defa 
daha boyun eğecekler!" 

Ben, nisan ve mayıs ayların. 
da, beni sorguya çeken, 

- avukat, berber, tüccar, gazeteci, 
şoför, boyacı, doktor - bütün Al
manları, yanlış düşündüklerine i
nandırabilmek için dilimin döndü. 
ğü her şeyi söyledim. Ve onlara: 
"- Emin olun, dedim, iş bu se

fer umduğunuzdan çok ciddidir. 
İngiltere Polonyanın müttefiki
dir. Eğer Hitler, Danzigi mutlaka 
istiyorsa, dövüşmek mecburiye
tindedir. Kapitülasyon devri geç
ti. Berchtesgaden'e, ve Münich'e 
hava tenezzühleri yaparak dava 
kazanmak hulyası , bir daha diri. 
lemiyecek bir mazidir artık. Mart 
ayındanberi, Prag darbesindenbe-
ri her şey değişti!" --- - -

fakat, bütün sözlerim, ve bü
tün delillerim, Berlinli a

vukatın, şoförün, veya berberin 
kökleşmiş kanaatini sarsmadı bile. 

Hatta bana biraz istihza ve mer
hametle cevap veriyorlar, ve İn
giltere - Polonya ittifakını, Fran
sa - Çekoslovakya ittifakından faz
la bir kıymete sahip görmedikleri
ni söylüyorlar ve: 

"- Daha, diyorlardı, bir sene 
evvel, Londra ve Paris, Şansölye 
Bitlerin tekliflerine daima: 

"- Hayır!" cevabını vermekle 
söze başlıyorlardı. Fakat bu: 

"- Hayır!" lar, sonunda daima: 
"- Evet!" e inkılap etmişti. 
Şimdi ise, siz bize, marttanberl 

her şeyin değiştiğini söylüyorsu
nuz. Şimdilik belki doğrudur. Fa
kat, muhakkak ki, önümüzdeki 
aylar, bu vaziyeti de değiştirecek. 
tir: Hem de bermıitad, Hitlerin le-

Yazan: 

Pierre 
hine olarak!" 

Bu sözleri söyliyenler, söyle
diklerine inanıyorlardı. Ve nisan, 
mayıs aylan, Berlinde ılık bir em
niyet ve tatlı bir nikbinlik mevsi
miydi! 

zaman geçti: Fransa ve İngil-
tere, "çemberleme.. siyase

tine devam ettiler. Rusya ile mü
zakere yolunu tuttular. Türkiye i
le yeni anlaşmalar imzaladılar. 
Tayyare inşaatını hızlandırdılar. 

Deniz ve kara kuvvetlerini arttır
dılar. Ve bütün bu faaliyetlerin 
gösterildiği sıralarda, Almanya, 
hiçbir siyasi hareket gösteremiyor, 
hiçbir şey yapamıyordu. Hitlere, 
Yugoslavyadan, Macaristandan, 
Bulgaristandan, İspanyadan kral
lar, başvekiller, kumandanlar ge
lip gidiyorlardı. Fakat bu ziyaret
ler, müsbet hiçbir netice vermi
yordu. Bu konuşmalardan, cılız bir 
mütekabil taahhüt, ve zayıf bir 
anlaşma bile doğmadı. Danzig'de i
se, günler, hiçbir değişiklik getir
meden geçiyordu. Oradaki nazi
ler, veya oraya Doktor Goebbels 
gibi Berlinden gönderilen nazırlar 
soluk nutuklar söylemekten başka 
bir marifet gösteremediler. Polon
ya enerjiyle harekete geçerken, 
Hitler hareketi durgunlaşmıştı. 

B u vaziyet karşısında, Alman 
milleti, Varşovanın, Lon

dranın ve Parisin mukavemetini 
ciddiye almıya başlamıştı. Acaba, 
benim Berlinli avukat, berber ve 
şoför de korkmıya başlamışlar 
mıydı? Zannediyordum: Fakat ya
nılmışım: Onlar hala: 
"- Hayır, diyorlardı, harp ol

mıyacak. Göreceksiniz: Bir hafta 
içinde, Hitler, karıştırdığı dünyayı 
yine süt liman haline getirecek!". 

Onlara hayretle sordum: ' 

"- Bu hükmü nasıl verebiliyor
sunuz? Memleketinizin, Polonya 
hudutlarında yaptığı muazzam ha
zırlıkları görmüyor musunuz? Ga
zetelerinizi okumuyor musunuz? 
Anlamıyor msunuz ki, mütemadi
yen intikam almıya davet olunu. 
şunuz, mütemadiyen büyüyen bu 
hareketler, büyük darbeyi, ve git
tikçe yaklaşan macerayı ihbar et
mektedir!" 

Onlar sükunetle dudak büktü
ler, ve: 

"- Bütün bu hazırlıklar, bütün 
bu propagandalar, hiçbir şeyi is
bat etmez: Biz, bu kuru gürültüye 
kaç defa şahit olduk: Bu sefer yi. 
ne eminiz: Harp olmıyacak!" 

Guerin 
"- Peki Danzig işini ne yapa

caksınız? Chamberlain'in bu sefer 
de şemsiyesini kapıp tayyareye bi
neceğini mi umuyorsunuz? Fran
sanın, bu sefer de boyun eğeceği
ni mi ümit ediyorsunuz?" 

Bu sualler de kar etmedi. Ve 
onlar, Hitlerin, bu zaferi de harp. 
siz kazanacağı hususundaki sağlam 
kanaatlerini değiştirmediler. 

Onlar, 15 nisanda: 
"- Biz, Danzigi de dövüşmeden 

alacağız!" diyorlardı. 

fakat 15 ağustosta, kanaatle
rini nedense değiştirdiler, 

ve: 
"- Dövüşmiyeceğiz ama, Dan

zigi de kazanamıyacağız!" dediler. 
Bu maneviyat sarsılışını da, Sta

lin'in bombası tamir etti: Bir sa
bah, telsizlerle birlikte Voelkischer 
Beobachter kocaman manşetlerle 
Sovyetlerin demokrat cepheyi ter. 
kettiğini haber verince, Alman 
milleti, yeniden eski kanaatine ka
vuştu . Ve Berlinliler, ara sıra gök
yüzüne kulak kabartarak, Chaın
ber lain 'i Berchtesgaden'e götüre
cek olan tayyarenin sesini duy
mak istediler. 

Fakat bu ümit çok kısa sürdü. 
Zira İngiltere istifini bile bozma. 
dı, ve Fransa yeni askeri tedbirler 
aldı. Bu yüzden, helecan ve endi
şe, o cılız nikbinliğe çabuk galebe 
çaldı!. 

Bugün, Alman milleti biliyor 
ki, ne Polonyanın, ne de müttefik
lerinin ricat etmesi muhtemel de
ğildir. 

Bugün Alman milleti, Hitlerin 
ricat edeceğini ümit edemiyor: Ve 
işte, Sovyet ihanetinin Almanya
daki neticesi budur!.. 

Alman milleti, evvela, Staline 
minnettar olmuştu: Zira Stalinin, 
o ademi tecavüz paktile, Alman. 
yaya, harpsiz ve yeni bir zafer da
ha kazanmak fırsatını hazırladığı
nı sanıyordu. 

Ancak ademi tecavüz anlaşma
sının Hitleri, ikinci bir Münich'e 
değil, ateşe sürüklediğini görün
ce, Alman milletinin Staline kar. 
şı duyduğu minnet, yerini derin 
bir lanete bırakacaktır. 

Zira, telkinlerle coşturulmuş, 

mutaassıp birer faşist haline so
kulmuş, ve motörize kıtalarla, ta
ze zaferlere doğru güle oynıya 

koşmak hulyalanna kaptırılmış o
lan t~ ve mahdut bir gençlik is
tisna edilirse, Alman milleti harp. 
ten müteneffirdir. Danzig işi onu, 

Südet meselesinden fazla alakadar 
etmiyor. Hele mihverin davası, u
murunda bile değil! ... 

A lman'ların, Polonya'lılara 
karşı besledikleri eski an

tipati, bugün rolünü kaybetmiştir. 
Ve Alman milletini intikama da
vet eden körükler, bu çoktan sön
müş kini alevlendiremiyor. Artık 
Almanyada propaganda, barutu, 
m ermisi çoktan tükenmiş, eski ve 
modası geçmiş bir silahtır! 

Avrupa haritasının allak bul. 
lak olmasından, şeflerinin .istibdadı 

ve yasakları biraz daha arttırma
sından başka hiçbir fayda görme
miş bulunan Alman milleti artık 
yeni zaferlerden hiçbir şey bekle
memektedir. Kaldı ki, o, Danzig 
zaferinin de, yeni bir harp vesile
si doğuracağından emindir. Ve 
kaldı ki, o, Danzig işinin zaferle 
biteceğini ummuyor, bilakis, mas
lfıbiyetten, müthiş bir bozgundan 
korkuyor. 

Bu karanlık günlerde, millet, şe
fin hiçbir kararına iştirak etıni
yor; ve onun, diğer Avrupa mil
letleri arasındaki tesanüdü, dost
luğu biraz daha arttıran kararla. 
rını biiyük .bir helecan. ve cnnise 
içinde bekliyor. 

B iraz evvel de söylediğim gi-
bi, hele, Stalinden aldığı 

cesaretten sonra, Hitlerin ricat e
deceği de ümit olunmuyor. Ve Al
manya, bugünkü dünyaya, bu ağır 
ölüm ve ümitsizlik hnleti ruhiyesi 
içinde kulak veriyor. Yasaklardan 
sızabilen haberler arasında, Pa
panın sulh duası . Belçjka kralının 
sulhperver sesi. Rooseveltin sami. 
mi ve beşeri feryadı, Alman mille
tini ümitsiz ümitsiz gülümsetiyor: 
Zira onlar acı acı biliyorlar ki. Hit
ler, milletinin düşüncelerile alay 
eder ve M. Von Ribbentrop'dan 
başka kimseden nasihat almaz. 

Bütün bunlara rağmen, Alman 
milleti, Hitlerin nihai kararına, - o 
karar ne olursa olsun - mfıtad te. 
vekkülile boyun eğecektir. 

Fakat Alman milletinin bu zahi

d tevekkülü ne kadar sürer? 

B izce, o millet . harp zamanın
da da sulh devrindeki sab

rını gösteremiyecektir. Korkunç 
felfıket fırtınasına. şefinin arzusi. 
le sürüklenen bir millet, içine yu
varlanacağı ıztırabın ve sefaletin 
dehşetine kolay kolay katlanamaz. 

Zira, yapılan bütün propagan
dalara rağmen, Alman milleti bil
mektedir ki, bugün. kendi çektiği 
müthiş helecanın membaı ve me
sulü bizzat Hitlerdir. 

Ve kopan harpte, mesul. müs. 
tevli, mütecaviz, mütearrız mev
kide olan da bizzat odur! 

5 

._I _F _ı K_R A __ ı 
Dedikodulara 
Kulaklarınızı 

Tıkayınız 

Amerika Cümhurrei!li Roosevelt 
yeni cihan harbinin başlama· 

sı münasebetiyle milletine hitaben 
verdiği radyo mesajında dediko -
dunun ve fiskosun halk kitleleri Ara
sında açabileceği rahneye işaret e. 
derek dedi ki: 

- Şimdi memleketi membaları 

meçhul bir çok dedikodular istila e
decektir. Dedikodu ve fiskos, ruh -
ları çiirütmek, maneviyatı bozmak 
için kullanılan en müe:.sir silahtır. 

Onun için dedikodulara kul.aklarını

zı kapayınız. Vaka ile rivayeti bit-bi. 
rinden ayırınız. Şa~·ialara ehemml • 
yet \'ermeyiniz. Hakikati ıörmeke 

çalışınız. 

Bu tavsiye bizim için de bir di • 
rektif olabilir. Şimdiden halk ara • 
sında bir çok dedikoduların dolaştı • 

ğını i~iti~·oruz. Bu dedikodular piya. 
saya da tesir etmekte, esnafın bazı 

eşya üzerinde ihtikara sapmasına 

sebep vermektedir. 

Dün gazetelerimize yaptığımız 

ta\'siyeyi. bugün de halkımıza tek -
rar etmek istiyoruz. Her okuduğu -
nuz habere, inanmayınız. Haberin 

kaynaklarına iyi dikkat ediniz. Ber. 
lin \'e Roma menbalanndan gelen 
haberlerin mutlaka bir taraflı oldu. 
ğunu unutmayınız. 

* Raoyooan Havadis 

Bekleyenler 

Bir okuyucumuz, bugünkü vazi • 
yetin icaplarını gözönüne a1auk 
radyomuzun musiki neşriyatını a • 
zaltmasını, buna mukabil h8\·ntlls 
ne riyatını arttırmasını istiyor. 
Misal olarak bütün dünya radyola • 
rmın programlarını değiştirdikleri • 
ni, ve haber ne riyatına fazla ehem
miyet ,·erdiklerini söylüyor. 

Filhakika bugün halkı en ziyade 
alakadar eden radyo neşriyatı diin
ya haberleridir. 

Ankara radyosu halkın bu ihti • 
yacını nazarı dikkate alarak neşri • 
yatında haber verme saatlerini <:o • 
ğaltacak surette tadilat yapamaz mı? 

* Alman ve ltalyan 

Mektepleri 

Şehrimizdeki Alman ve f ta1ynn 
mekteplerinin bu sene tedrisata de
vam edemiyecekleri haber verildi. 
Fil\'aki Alman konsoloshaneııi, Al • 
man mekteplerini kapatmamak için 
elinden geleni yapacağını bildirdi. 
Böyle olmakla beraber hu mektep -
!erin bu sene Alman muallim bula -
bileceği şüphelidir. 

Fakat bu ''e!'iile ile, memlekette na
zi propaganda ı yapan bu yabancı 

mektepleri de millileştirmek müm • 
kündiir. 

Bu mekteplere dc\'am eden bir 
çok Türk çocukları vardır. Bunlara 
Almanayadan yeni getirtilecek oazl 
muallimlerin nazi görüşünü telkin 
etmesine miisaade etmek, bugünkü 
artlar dahilinde caiz değildir. 

Bu \'esiledcn İ!ltifade ederek l\la. 
arif Vekaleti, Alman ve İtalyan 

mekteplerdeki Almanca ve İtalyan. 
ca tedri!'iat için, Almanya ,.c f talya-

da tahsil etmi~ gençlerimizden isti. 
fade edemez mi? Vekalet bu genç • 

'teri Alman ve İtalyan mekteplerine 
muallim tayin ettirmek suretiyle, bu 

mekteplerin nRZİ ve fa ist propa~an
da merkezi olnıasma mani olamaz 
mı? 

Yanhı Bir Haber 
Ankara, 5 (A.A.) - Beden Terbi. 

yesi Genel Direktörlüğünden: 
2 Eylfıl 939 tarihli Cümhuriyet ~a

zetesinde İstanbulda yapılacak Tür
kiye birinciliği güre~ müsabakaları

nın tehir edildiği hakkında bir haber 
görülmüştür. · 

Haber yanlıştır. Bu müsabakala
rın tehir edildiğine dair ne Genel 
Direktörlükten ve ne de federasvon. 
lar dairesinden verilmiş bir haber 
yoktur. 
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38 L~h Tayyaresi Berlin Üzerinde Dolaştı 
• Almanlar, Polonyada Yeni 

Muvaffakıyetler Elde 
Ettiklerini İddia Ediyorlar 

lngiliz Kralının 
Orduya Mesajı 

Bazı Sovyetler Yeniden 
Sınıfları SilCih Altına 

Almaya Karar Verdiler 
(Başı 1 incide) 

gerek Pat ajansı tarafından Alman 
tayyarelerinin Lehistana zehirli sL 
garalarla şekerler attıkları teyit o
lunmakta ise de Alman J;>, N. B. a
jansı bu haberleri yine tekzip et
mektedir. 
Diğer taraftan Alman tayyareleri 

tarafından atılan yangın bombaları 

bir fabrika ile 4 evde yangın çıkar -
mış ve tramvay deposunu kısmen 

tahrip etmiştir. 
Polonyalılara ait bir mitralyözün 

vanında dumdum kursunlan ve gaz
İı mermiler bulunduğ~a dair Berli
ner Zeitung Ammittag gazetesi tara
fından verilen haberi Pat ajansı ya
lan olarak tavsif etmektedir. 

Düşen Tayyareler 
Varşova üzerine yapılan bir akın 

esnasında birkaç tayyare düşürül

müştür. 

Havas ajansının muhabiri dün 
Varşova civarındaki Alman üsera 
karargahını ziyaret etmiştir. Muha
bir burada evvelki geceki taarruz 
esnasında yere inmek mecburiyetin
de kalan ve esir edilen 24 Alman pL 
]otu görmüştür. Pilotlar yarahdu. 
.i.\fohtelif uzuvları sarılıdır. Esirlerin 
kendi kulübeleri dahilinde gezinmele 
rine müsaade edilmiştir. Leh asker
leri bunlara iyi muamele etmekte
dir. 

Hükumetin Beyannamesi 
Hükümet bugün öğle üzeri a~ağıdaki 

beyannameyi neılretmi~tir: 
"Polonya cümhuriyet hükCtmetl, vaziye

tin rnıini tedbirler almasını icap ettirdiği 

bu dakikada, bu beyanname ile, bütün va
tandaşlan sükUnu muhafazaya davet e
der. Hükümet, bülün halka şurasını temin 
eyler ki, baıikumandanm emri altında, en 
btiyük gayretle ve Polonyanın ve müttefik
lerinin zaferine sarsılmaz bir imanla, dev
letin müda!aa~ı da\·asına sonuna kadar 
devam edecektir." 

Leh Tebliği 
Varşova, 5 (A.A.) - Pat Ajansı 

blldiriyor: 
Cenubi Polonyada ve Polonyada 

mücadele devam etmektedir. Alman 
hududunda kıtalarımızın süratli ha-
reketi, müdafaa halindeki Alman k1-
talarını bozmuştur. Takip esnasında 
kıtalarımız, bir çok Alman esir al
mıştır. 

Sieradza doğru cenubi Polonyaya 
girmiş olan Alman motörlii kıta1arı
na karşı müessir bir mukabil taarruz 
yapıldığı kaydedilmektedir. Düşman, 
cok mühim miktarda tank ve zırhlı 

~tomobil tcrketmiş ve bu tank ve o
tomobillerdeki Alman askerleri esir 
alınmıştır. Esirlerin umumi yekunu 
çok yüksektir. 

Polonya arazisinde hareketi kolay
laştırmak üzere Almanlar, yeni yeni 
paraşütlerle inme teşebüslerind~ bu
lunmaktadır. Fakat Polonya makam 
larının ve halkın bunları kolayca ya
kalamıya muvaHak olmaları üzerine, 
Almanlar şimdi yeni bir usul takip et 
mektedir. 4 Eylülde biı· çok Alman 
askeri, Polonya askeri üniformasını 
hamil olarak paraşi.itle inmiıjtir. Esa
sen bu, harp kaidelerinin Almanlar 
tarafından ilk ihlali değildir. 

Alman Tebliği 

mağa uğraşmaktadır. 

Düşrnanm vaziyetinin i."ımit.siz ol
duğunu gösteren alametler, di.Uıden
beri artmaktadır. 

Graudenz istihkamları zaptedil-
mistir. 

Kıtaatımız, Culm yakınında ve 
cenubunda Vistül nehrini geçmişler 
ve nehrin şark sahilinde siiratle iler
lemeğe başlamışlardır. Şarki Prusya 
kıtaatı, ~iddetli bir muharebC'den 
sonra Mlava şehrini ve istihkamları
nı zaptetmişlerdir. Mağlup edilmiş 

olan düşman, yavaş yavaş cenuba 
doğru çekilmektedir. 

Donanma, sahilin emniyeti için i
cap eden tedbirleri, usulü dairesinde 
ittihaz etmektedir. Hava kuvvetleri-
miz, Polonya semasına hakimdir. Po
lonyalılann 40 tayyaresi düşürül
müştür. Bunlardan on beşi, havada 
yapılan muharebelerde düşmüştür. 

Düşmanın muntazam ricatı, hava ta
arruzlarımızla izaç edilmektedir. 
Şimal denizi sahilinde İngilizlerin 

modern harp tayyareleri Vilhelmsha
fen'e- Cuxhaven ve nehir mansapla
rında bulunan gemilere taarruz et
mişlerdir. Avcı tayyareleri ile tay
yare dafii topları süratle ve müessir 
surette mukabil taarruzlarda bulun
muşlardır. Neticede Cuxhaven~ kar
şı yapılan taarruzun önüne geçilmiş 
ve Vilhelmshafen üzerine ablan 
bombaların hasar ika etmelerine 
meydan verilmemiştir. Düşman tay
yarelerinin yarısı düşürülmüştür. 

* 

Chamberlain, Alman Milletine Hitaben Radyo 

ile Bir Nutuk Vererek Naziliğe Hücum Etti 
Loııdra, 5 (A. A.) _ Kral Lebrü- kralı, dün akşam Hoare Belishaya a. 

ne gönderdiği telgrafta ezcümle şöy- şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

le demektedir: "İngiliz ordusu, uzun ve şerefli 
"Memleketlerimizin bir kere da- tarihinde, hiç bir zaman bugünkü 

ha kolkola vererek menfur bir taar- davamız kadar haklı bir davayı mü. 
ruza uğramış bir milletin imdadına dafaa için harp meydanına çağırıl -
koşmakta oldukları bu saatte sizi mış değildir. 
ve sizin şahsınızda bütün Fransız Vukua gelecek musademe ve 
milletini selamlarım. Müşterek me - muharebelerde ordumun her nefe • 
saimizin ve fedakarlıklarımızın mu- rinin vazifesini tehalükle yapacağı
vaffakıyetle neticeleneceğine emin nı takdir etmekte olduğunuzu bili -
olabiliriz." rim. Cenabı haktan sizi muhafaza ve 

Lebriin, verdiği cevapta demiştir silahlarınıza muvaffakıyet ihsan et. 
ki: mesini niyaz ederim." 

"Tarihin kaydetmemiş olduğu en Hoare Be1isha, ordu namına kra-
menfur bir tecavüze mukavemet e- la teşekkür etmiştir. 
den İngiliz milleÜni, Fransa namı- Muhasımların hukukunu sıyanet 
na heyecanla selamlarım. Fransa ile Londra, 5 (A.A.) - Muhasımların 
İngilterenin idealleri davaları menfaatlerinin sıyaneti meselesi aşa. 
haklı olduğu için, ittihatlanndan do- ğıdaki tarzda halledilmiş bulunmak
ğan kuvvete olan itimatları kendile- tadır: 

rini yenilmez bir hale getirecektir.,, Fransadaki Alman menfaatlerini 
C hamberlain - Daladier İsveç, Almanyadaki Fransız menfaat 

arasında lerini Amerika Bi!leşik Devletleri. İn 

P · 5 (A A ) Ch b 1 · gilteredeki Alman menfaatlerini İs-arıs, . . - am er aın, . . . 
. . . . .. viçre Almanyadakı İngılız menfaat-Başvekıl Daladıer ·ye hır telgraf gon-

11 
. : .k B. 

1 
k. l) l tle~· 

.. . . - erını Amen a ır eşı ev e • ı dermiştir. Bunda sulhun ıdarnesı ug-
1 

. t1 . . 
ninda İngiltere ve Fransa tarafın - Polony-adak

1
i A mdan_ . mpeınıaa erını 

. . Holanda, A manya aıtı o.onya men 
dan sarfedılen gayretlere ışaret et - f 

1 
. . 

1
. . t t ktedı"r 

· • aat erını sveç sıyane e me . tikten sonra hakkın galebe çalacagı-
nı kaydetmektedir. 

Daladier, bu telgrafa verdiği ce • . 
Londra, 5 (A.A.) - Yeni Ingiliz vapta, bilhassa Polonyanın maruz 

lngiliz kabinesi tamamlandı 

kabinesi, dün akşam tayin edilen kaldığı bu hoyratça ve haksız teca -D N B bı'ldiriyor· nazırlarla tamamlanmıştır. · · · · vüzden sonra İngiltere ile Fransanın 
Silezyadan gelerek cenubi Polonyad.ı Mac Donald müstemlekeler nazır-

süratle ilerlemekte olan Alman kıtaları, zafer istihs:ıl edilinciye kadar kar - M 
lığını muhafaza etmektedir. orri-şimdiye kadar on beş bin esir almışlardır. deşçe gayretlerini birleştirmeğe ka-

Polnnyalı\n,., Krnkovlden ve bu şehrin ş•- rar verdikleriRi tebarüz ettirmiştir. 
mnlindeki mmtakadan geri çekilmektedir. lngiliz Kralının orduya telgrafı 
Alınan kıtalnrı ise, bunları çek yal<ınd:ııı 1 

5 
(A A) _ j ilt 

takip etmektedir. ı Londra, · · ng ere 

son. Lanca.5te:r K~nt.1-l.-Lğ-u. şaııa"'J''Ç'l'lı 

Türkiyenin Vaziyeti 
Ne Olacak? 

kalmakla beraber ayni zamanda iaşe 
nazırlığını da deruhte eylemektedir. 
Aliver Stanley ticaret nazırlığında, 
De la Wear maarif nazırhğında, 
Walter Elliot sıhhiye nazırlığında, 

Brown iş nazırlığı ile milli servi~ 

nazırlığında, Leslie Borgin münaka
lat nazırlığında, Narman Smith zira
at nazırlığında ipka edilmişJerdir. 

Lord Mac Millan, yeni ihdas edilen 
haber verme nezaretine, Romıld 

Closs da harp ekonomisi nezaretine 
getirilmiştir. 

(Başı 1 incide) bu karara sevkeden saik henüz ta-
ya daha fazla da mukavemet ede- vazzuh etmemiştir. Akdcnizde tek 
bilir. Bu sebeple Almanyanın şark başına İngiliz ve Fransız donanmala. 
ve garp cephelerin:i.cn kurtularak rına karşı duramıyacağını hesap etti. 
Balkanlara sarkmasınıı. ve Akdenizc ği.nden mi, Almanya ile yaptığ1 gizli 
inmiye çalışmasına şimdilik imkan bir anlaşma neticesi mi, yoksa so
yok gibidir. nunda galip tarafa iltihak ederek 

I ngiliz hava kuvvetlerine 
Kralın telgrafı 

Londra, 5 (A. A.) - Hava kuv -
vetlerine gönderdiği bir 
kral şöyle demektedir: 

mesajda, 

"Royal Air Forcesun daha eski 
servislerden geri kalmayan bir ana
nesi vardır. Bilginize ve cesareti -

(Başı 1 incide) 
lerile karşılaşmamışlardır. Tayyare
lerin hepsi üslerine dönmüşti.i.r. 

Fransız Tebliği 

Faris, 5 (A. A.) - 5 Eylül sabahı 
verilen üçüncü tebliğ: 

Kara, deniz ve hava kuvvetleri 
normal şekilde harekata devam <?t -
mektedirler. 

5 eyliU dört numaralı akşam harp 
raporu: 

Kıtaatımtz Rhin ile Moselle ara
sırıda hududun her tarafında düş
manla temas halindedir. 
,Şunu h<ltırlatmak lazımdır ki, 

Rhin üzerinde iki sahil boyunea inı
tidatlı istihkamlar vardır. 

Faris, 5 <A. A.) - Saat 3,39 da 
canavar düdükleri tehlike işareti 

vermişlerdir. Korunma saat 7.05 e 
kadar devam etmiştir. 

Parisliler pasif müdafaa teı,kila

tının talimatını sükunetle yerine ge. 
tirmişlerdir. 

Düşman tayyareleri tarafından 

gece yapılan bir ke.şif uçuşu meml~
ketin muht~lif noktalarında verilen 
tehlike işaretlerine bir sebep olarak 
gösterilmektedir. 

İlk harp raporları pek kısa ve kati 
muharebelere ait malfımatı ihtiva 
etmiyorsa buna hayret etmemek la
zımdır. 

1914 ağustosunun ilk günlerinde 
de büyük muharebe olmamıştır. 

Bundan başka 1914 harbi ile bu.ı;ün
kü muharebe arasında esaslı bir fark 
gözetmek icap eder. 

1914 ağustosundaki harp karşılık

lı seri taarruzlarla bir hareket harbi 
olmuE_ur. Bugün kar@ karşı:v:a b,1;1lu
nan uvvetler çok saglam ikı muda-
faa sistemine dayanmaktadır: Magi
not ve Siegfried hr..tJarı. 

Binaenaleyh bu geçen iki günün 
vaziyet alına ve temasa gelme hare
ketleriyle geçmiş olması pek tabii
dir ki, buna da ancak tebliğlerdeki 
bir iki satır tahsis c-dilebilir. 

* Kırk yaşından fazla olan par1a 
mento azasının mebuslu.Ktan istifa 
etmeksizin asker olabilecekleri hak
kındaki emirnamenin bu sabah resmj 
gazetede intişarı üzerine ıoo mebus 
askere gitmiştir. . . 

Diğer taraftan başvekıl Daladıe~· 
kabinede bazı tadilat yaparak bir 
harp hükfımeti teşlçtl edecektir. Ka. 
bineye girecek ycı:i 'aza ar~sırıd,a 
Blum, Flandin, ıvıarm. "e Bouısson -
un isimleri geçmektedır. 

italyada Hazırhk 

Fazla olarak Macaristan da dahil parsayı toplamak arzusıyle mi bu. 
olduğu halde bütün Balkan devletle. günkü vaziyeti tercih etmiştir, bil
ri bitaraflıklarını \la:-ı etmişlerdir. miyoruz. Fakat şimdiye kadar sefer
Bir taraftan da herhangi bir hücuma 1 berlik ilan etmemesi, müdafaa terti
uğramak ihtimaline karşt ordularını batında ileri gitmemesi şehirleri bo
yarım seferber bir halde hudutlarda şaltmaması, buna mukabil Fransız 
bulundurmaktadırlar. Alman ordu- hududunu açması ve gemilerine tek
ları bütün bu mukavemetleri kırarak rar seyrüsefere başlamaları için emir 
bize kadar gelebilmek ~çin aylar kay. vermesi de gösteriyor ki. İtalya şim
betmiye mahkumdur. dilik bitaraflığını muhafaza husu. 

nize itimat ettiğimden emin olabi _ Roma. 5 <A. A.) - Draç ve Av -
1. · · lonya Umanlarının hususi müsaade. 

Balkan cephesinde İtalyanın Ar- sundaki karannda samimidir. İtalya 
navutluktan bir taarruz hareketine bugünkü vaziyetini muhafaza ettiği 

girişmesi ise, ancak Almanyanın müddetçe ise Akden;zde emniyetin 
Balkanlara inmiye karar vermesine bozulmasına hiç bir .sebep yoktur. 
bağlıdır. İtalya tek başına böyle bir Halbuki bizim müttefiklerimize 
harekete teşebbüs etmez ve edemez. karsı vaki olan taahhütlerimiz, ancak 

ırsınız.,, 

Yi haiz olanlar müstesna olmak iızeHava kuvvetleri namına Kings -
re bütün vapurlara kapatıldığI, res -ley Wood, şu cevabı vermiştir: 

kral mi bir tebliğde bildirilmektedir. "Kraliyet hava kuvvetleri, 
tarafından gösterilen şahsi alakadan Sovyetlerde 
dolayı bahtiyardırlar. Bu kuvvetler. 

1 
M k 

ellerinden geleni yapmağa karar ver os ova, 5 ( A. A.) - Gazeteler• 
· 1 d' Mareşal Voroşilofun 1919 sınıfı ile mış er ır.,, 

1918 . , . Alman sınıfrnrn ikinci yarısının nor -
Chamberlaın ın: mal tarzda silah altına çağrıldığırıı 

milletine hıtabı bildiren tebliğini neşrctmektedir. 

Berlin, 5 (A.A.) - 4 Eyll'.ıl 

tebliğ: 

Şu halde şimdilik Balkanlarda te- Akdenizde ve Balkanlarda emniyet 
laş ve endişeyi mucı!) bir vaziyet bozulduğu ve tehlike başladığt za
yoktur. Zaten Balkan devletleri man, icra mevkiine konulabilir. 

tarihli hl 1" Balkanlarda sulhü ıdameye ve hiç Vaziyeti hulasa eden bu la i ı-

Londra. 5 (A.A.) - Chamberlaın, Ca.i?:ıtma 15 eylul ile 15 teşrinievvel 
radyo ile Alman milletine hitap eden 

esinde Hitler hakkında bir beyannam değil, zalimane b'ir rejime karşı ya. 
pıyoruz." Şarktaki Alman ordusu. dü~ınaıım 

mukavemetini kırmış olup büttin 
cephelerde ilerlemektedir. Düşman, 
peri!')an ve kısmen ciddi zayiata u:~
ramış bir halde ricat etmektedır. 

Kttaatımız, birçok esir almış ve mü
him miktarda ganaim elde etmi~ler-
dir. 

Cenupta Alman ordusu, düşmanı 

Cracovie istikametinde takibe devam 
ctmistir. Alman kıtaatı, Vdovicn'de 
kain ·Skava mıntakasını geçmişlerdir. 

Simalde Javorzno işgal edilmiştir. 
Düsman, Şarki Yukan Silezya ss

nııyi ~ıntakasmı süratle tahliye eL 

miştir. 

bir devletin aleti nlmamıya karar mizden çıkan netice sudur: 
vermişlerdir. Balkunlard,1 emniyetin Türkiye, şimdilik, ne doğrudan 
devam edeceğine bu da bir garnnt.t doğruya bir tehlikeye maruzdur. ne 

teşkil eder. de taahhütlerini ifa mecburiyeti 
2 - Sovyet Rusya en beş seneden karşısındadır. 

beri Türkiyenin daimıı er, kuvvetli Vaziyet bu şekilde devam ettiği 
ve sadık dostu kalmıştır. Onun Türk müdde-tçe de, Türkiy~nin harbe gir
topraklarında hiç bir gözü yoktur. mesine bir sebep yoktur. Bilakis 
Zaten o da bitaraflığını muhafazaya mümkün olduğu kadar harpten uzak 
karar vermiştir. Binaenaleyh Rusya kalmak, Türkiyenin menfaati icabı
tarafından Türkiye hudutları emni- dır. 

yet altındadır. Şunu da ilaveye lüzum görürüz k~, 
3 _ Akdenizde statükoyu ve em- başımızda memleketin yüksek hak ve 

niyeti bozabilecek ye~ane ~e~let İ- menfaatlerini titiz bir vazi[eperver
talyadır. Onun Akdent.ı:e lıakım ol- likle bekliyen uyanık, müdebbir, ve 
mak davasından vazgeçtiğini kabul ihtiyatlı bir şefimiz ve onun emrinde 
etmek için hiç bir sebep yoktur. çalışan dikkatli ve müteyakkız bir 

şöyle demektedir: 
" tehlikeyi göze alarak Alman 
Her . t· ş· d" . 1 . . harbe feda etmış ır. ım ı 

mıl etını . 
k di nefsini içinden çıkılmaz hır 

de en . . 'd 
. tten kurtarmak ıçın nevmı a-vazıye . 

ne gayret sarfetmektedır. 

Memleketinizle memleketim şimdi 
harp halinde bulunuyor. Milletiniz, 

amus ve şerefin kendisini müdafaa 
n h-
etmesini amir olan ur ve müstakil 
bir devletin arazisini bombardıman 
etmiş ve istilaya başlamıştır. Cenabı
hak, tngilterenin bu felakete mani 
olmak için ne yapılmak miltnkünse 
yapmış olduğuna şahittir. 

Polonya Reisiciimhurunun 
telgrafları 

Londra, 5 (Hususi) - Polonya Re
isicümhuru, dün sabah İngiltere 
Kralile, Fransa Reisicümhuruna 
gönderdiği telgraflarda, adalet ve 
hürriyetin mukaddes prensiplerini 
müdafaa etmek üzere İngiltere ve 
Fransanın Polonyaya iltihak etmiş 
olmasının Polonyada uyandırdığı 

büyük sevinci anlatmış ve teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Kral ve Reisicümhur kendisine 
birer telgrafla cevap vermişlerdir. 

Henderson Belçikada 

arasında vukua gelecektir. Bundan 
başka,. emirde daha yaşlı sınıflar a
zası ile bu sene yüksek mektebi biti. 
ren 1920 ve 1921 :;mıflan da silah 
altına davet olunmaktadır. 

İki senelik hizmet için 1937 de 
ve üç sene hizmet için 1936 da silah 
altına alımnış olan efrad, 1 ila 30 ka. 
nunuevvelde terhis edilecektir. 

Bu terhisten, garp huciudu bo -
yundaki askeri mmtakalarda yanı 

Leningrad, Beyaz Rusya, Kiev, Mos. 
kova, Harkov ve Kalenin mıntaka -
larındaki faal asker müstesnadır. Bu 
mmtakalarda terhis daha sonra ya
pılacaktır. 

Yeni Tedbirler 

Londra, 5 (Hususi) - Londra
lılar hükumet merkezi için tayya -
relere karşı müessir bir müdafaa 
zırhı teşkil eden balon barajlarını 

her sabah emniyetle seyretmekte -
dirler. 

Esasen müdafaa noktasından Lon 
dranın havası pek müsaittir. Bulut • 
lar ve rüyet şartlarının fena olması, 
tecavüz eden tayyarelerin işini güç
leştirmektedir. Bunların muvaffak 
olması müşkül. hatta imkansızdır. 

18 den 45 e kadar mecburi asker
lik kanununu, Avam Kamarasından 
sonra Lordlar Kamarası da kabul et
miştir. 

Londra belediyesi tahliye komi
tesi reisi Herbert Morrison, sona 
kalmış olan çocukl nla anneler ve a
malm-ın dün akşam saat 20 de Lon. 
dradan ç1karılm1ş olduğunu beyan 
etmistir. Cumadanberi 600,000 kişi

den fazla insan tahliye edilmiştir. 
T ,..1r,,..1-.n. 'b ..... c+-A~Ynrl.a lul.l11non 

beş bin hastanın tahliyesi işi de ik • 
mal edilmii'tir. 

Neşredilen bir beyannamede bazı 
eşyaların kaçak addedileceği bildi
rilmiştir. 

Listeye, silahlar, mühimmat, her 
nevi benzin vesaire, her türlü mu
haberat ve münakalat vasıtaları, 

"nakliyatta kullanıla.ri hayvanlar., 
altın ve güm üş paralarla ufak para
lar, banknotlar, borç senetleri. ma
deni eşya. iaşe maddeleri, ,hayvan 
yemleri, elbise vesaire dahildir. 

Müstemlekelerde 

Diğer taraftan Umumi Harpten 
sonra idaresi İngiltereye tevdi edi
len Afrikadaki Alman müstemleke
leri ile diğer İngiliz müstemlekele
rinde yeni vaziyet icabı mühim ted
birler alınmıya başlanmıştır. Bu a· 
rada bu müstemlekelerde ötedenbe
ri yaşamakta olan Almanlar tevkif 
edilmişlerdir. 

General Dickenson, Kenya Ougan

da, Tanganyka, Niyarsalaand, Şima

li Rhodesia ve Zanzibardaki bütün 

kuvvetlerin başkumandanlığına ta

yin edilmiştir. 

* Nepal hükumeti Hindistandaki tn· 
giliz kıtalarını takviye etmek üzere 
8 bin askeri İngiltere hükumetinin 
emrine vermeği teklif etmiş ve bu 
teklif kabul edilmiştir. 

Cenubi Afrika başvekili general 
Hertzog istifa etmiştir. Parlamento 
çarşamba günü toplanarak ittiha.~l 
elzem fevkalade teşrii tedbirleri mLt• 

zakere edecektir. 

Mısır Askeri Heyeti 
Eski şehirde 

--

Eskişehir, 5 ( A.A.) - Mısır askeri 
heyeti saat 13 te Ankaradaıı buraya 
gelmiş ve kor komutanı, vali, subay: 
lar tarafından karsılanmı§'tır. Askerı 
bir kıta misafirlerimizi selamlamış· 

tır. Misafirler kor komutanlığını. zi· 
yaret etmişlerdir. 

Sieradz'da kıtaatımız, La Vartha 
nehrini geçmeğe muvaffak olmuşlar-

dır. . . 
Şimalde koridorda cember Lçıne ~-

lınmış olan Polonya ordusu, n:vmı
i ane savletlerle demir çemberı kır-

Fakat bugün için halya herhangi hükumetimiz vardır. Onların mem
bir harp hareketine iştırak etmemiye leketin selameti için en uygun yolu 
ve mümkün olduğu kadar ve müm. tuttukla.rma ve tutacak1 arına emni
kün olduğu müddetçe bitaraf kalmı- yetimiz tamdır. Onun için biz vazi
ya karar vermiş görünmektedir. Ouu yetimizden eminiz ve n\Üsterihiz. 

Teessüfle ~e!~n e~e~im ki, İngil
terede şeflerınızın sozune itimat e
decek b~ tek kimse kalmamıştır. 
Hitler, bırçok defalar vermiş olduğu 
sözü tutmamıştır. 

B·z bu harbi siz Al ı ' rnanlara kar~ı 

İngilterenin Berlin sefiri Hen
derson bugün Roterdaın'Jl varmış ve 
buradan otomobille La Haye'e git· 
miştir. Almanyanın Londra masla
hatküzarı da Bclçikaya varmıştır. 

ltalyan Gazeteleri 
Dört Sayfa Çıkıyor 

Roma, 5 (A.A.) - Kağıt tasarrufı.ı 

için İtalyan gazeteleri Cumartesirı· 
den itibaren dört sayfa olarak çık•t~ 
caktır. 
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Dost ve Müttefik 1 

Yugoslavyanın 

Mescat Bir Günü 

.. 
S. M. Kral Pier 

Yugoslav milleti, bugün, S. M. 
Kral İkinci Piyerln doğumunun on 
altıncı yıldönümünü büyük bir heye
canla kutlıyacaktır. 

Kralın sinni rüşde varacağı yakın 
yılları büyük bir heyecanla bekliyen 
Yugoslav milleti bu yıl yapacağı bay. 
raını S. M. Kral İkinci Piyerin, bu 
sene, Dedigne Sarayında, Bakalorya 
imtihanını muvaffakıyetle vcı·miş 

bulunması hasebile ı:Jeçen senelerden 
daha büyük bir sevinçle tesit etmiye 
hazırlanmıştır. 

İlk tahsiline İngiltered~ başlamış 
bulunan Kral Plyer, babasının Mar. 
silyada öldürülüşünden sonra, tahsi
lini yanda bırakmak, ve dönüp mem 
leketinin başına geçmek mecburiye. 
tinde kalmıştır. O günden sonra, tah. 
siline sureti hususiyetle devam eden 
Kral, liseyi, şayanı hayret bir sürat 
ve muvaffakıyetle tamsmlamış bulu
nuyor. 

Bozöyükte DamızhlC 
Boğalar 

Bozoyük (TAN) - Kazamıza 

bağlı köyler için evvelce getirtilen 
44 boğaya ilave olarak, Karacabey 
harasından ve Bigadan 31 boğa daha 
getirtilmiştir. Böylece, hayvanlann 
ıslahı için esaslı bir adım atılmıştır. 

Geyvede Bir Nahiyenin 
Su Tesisatı 

Geyveden yazılıyor: 

' 

RADYO 
' ' 

ANKARA RADYOSU 
TOrkiye Radyodifüzyon Postalan 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalra Uzunlutu 

1639 ın. 183 Kes. 120 Kw 
T A Q 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T A. P . Sl.70 m. 9456 Kes 20 Kw 

ÇARŞAMBA 6.9.939 

12.30 Program, 12.35 Hürk müziği-Pl., 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, ıs.ıs - ı4.00 Müzik: 

(Rlynsetlcümhur Bandosu - Şef: 1hsnn 

Künçer:) 1 - Furgcot: Martı, 2 - G. Pares: 

"Finmettn., mazurka, 3 - Keler - Bela: 

RomnnUk uvertür, 4 - Leo Dellbes: Cop
pelin balesi seleksiyonu, 5 - Gustavc MI· 
chiels: Çardaş No. 1. 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir kon
serto), 19.30 Türk müziği (İncesaz faslı), 

20.15 Konuşma, 20.30 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.50 
Türk müziği: (Müııterek ve solo tegan
ni), Okuyanlar: Melek Tokgöz. Mustafa 
Çağlar, Calanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Zühtü Bnrdakoğlu, ı - Bcstenlgtır 
peşrevi, 2 - Bimcn Şen: BcstenlgAr şar
kı <Derdimi ummana döktüm), 3 - Eviç 
Ulrkil (Atladım bahçene İirdim), 4 - Udi 
Fahri: Hicaz şarkı (Bahar olsa çcmenzar 
olsa), 5 - Santur taksimi: Zühta Bar· 
dakoğlu, 6 - Udi Ahmet: Scglıh şarkı 
(Bakıp ahvali perişanına ar eyle gönül), 
7 - Ethem efendi: Hüzzam şarkı (Eakl 

çeşmlm hasretinle ağlayor), 8 - Refik 
Fcrsan: Mahur ttırkü (Tepeler tepeler), 
9 - Faize: Nihavent prkı (Kız sen geldin 
çırkıştın). 10 - Refik Fersan: Mahur şar
kı (Kirpiğine !:ilrme çek). 21.30 Ha!tnltk 
posta kutusu, 21.45 Neşeli plAklar <R.), 
21.50 Müzik (M"1odller), 22.00 MUzik: 
(KOçük orkestra - Şef: Neclp Aşkın): 1 -
Rudolf Nützlnder: Haydi bana bir hava da-

ha çal, 2 - Franz Lehar: Çocuk prens o
peretinden vals, 3 - Mozart: Re majör 
divertimentodan menuet dansı, 4 - Em
merlch Kalınan: Holandalı kadın opere

tinden potpurJ, 5 - Pepi Müller: La Pa
loma şarkısı üzerine potpuri, 6 - Ziehrer: 
Viyanalı küçük kız, 23.00 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham ve tahvllAt, kambi
yo - nukut borsa~n (fi.at), 23.20 Müzik 
(Cazband 1 Pl.), 23.55 - 24.00 :Yarınki 
program. 

YENi NEŞRIY AT : 

ERC!YAŞ - Kayseri Halkevt tarafın· 
ılım çıkcırılan b u dı:rglıuu 12 nci :sıı.yı:n tn
Uşar etmiştir. 

l(.. 
YÜCEL - Bu aylık sanat ve fikir mec

muasının 55 inci sayısı zengin mündcre
caUa çıkmıstır. 

• DENiZ - Türk Ticaret Kaptan ve Ma-
1 

klnlsUer Cemiyetinin meslek mecmuası o
lan "Deniz,, in 51 incl sayısı in~nr etmiş
tir. 

• ANA - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinin bu aylık dergisinin 20 nci $a• 
yısı çıktı. 

l(.. 
DEMIRYOLLARI DERGiSi - Bu fenni 

derginin 174 Uncu sayısı çıktı. "Bugüne 
kadar Devlet Oemlryolları,, isimli risale 
de beraber veriliyor. 

* 
YENi TÜRK - Eminönü Halkevl tara-

Taraklı nahiyesinde, mahalli hü
kUmetin ve halkın yardımı ile, on se. 
kiz bin lira sarfolunarak, otomatik 
çeşmeli fenni su tesisatı yapılmış, 

halk iyi ve temiz su içmeğe başla -
mıştır. Nahiyenin bütün köylerine 
telefon tesisatı yaptırılması karar -
laştınlmış, icabeden malzeme sipa -
riş olunmu~ur. 

fından her ay n~llen Yeni Türk mec
muasının 81 inci sayısı fevkalAde münde
recnUa inU~ar etmt,tlr. 

Ben (Rauf Bey burada yoktur. Mustafa K~
mal Paşa ile Erzuruma gitmiştir,, diyorum. Su ham 
armut bana: "Onları söyletme, hemen tut!,, Diyor. 

TAN ======================================================~=- 7 

İstanbul Levazım Amirliği.nde.n!. V ~ril~n : 
· Harici Askeri ·Kıtaatı ilanları {• 

Eğridir ihtiyacı olan 135000 kilo unu kapalı zarf usulü il~ eksiltmi
ye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen satın alma Ko. da istek
liler okuyabilirler. 135000 kilo unun muhammen tutan 16200 lira ilk 
teminatı 1215 liradır. Eksiltme 20.9.939 çarşamba günü saat lG da İs
parta Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 20.9.939 saat 15 e kadar teklif mektuplarını İspartadn Tü
men satın alma komisyonu başkanlığına vereceklerdir. (339) (6784) 

* * Eski~ehirde Hava okullarında 27564 lira 98 kuruş keşif bedelli bir 
hamam inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !halesi 18 .9.9~9 
pazartesi günü saat 16 da Eskışehir levazım am•rliği satın alma komiS
yonunda yapılacaktır. ilk teminatı 2068 liradır. Şartname. proie ve keş
fini görmek istiyenler Ankara, Istanbul ve Eskişehir levazım amirliği 

satın alına komısyonunda görebilirler. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı şartları haiz isteklilerin vesikalarile birlikte kapalı zarflarını mez
kur giınde saat 15 e kad:ır vermeleri. (336) (6769). 

* * Midyattaki kıtaat için 195 ton un alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme-
si 25-9-939 Pazartesi günü saat 9 da Midyatta Alay Satınalma komisycr 
nunda yapılacaktır. İlk teminat 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri (377) (7011) 

* * Denizli kıtaatrn ihtiyacı olan 84000 kilo Sığıreti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartnda Tümen Satınalma Ko.da 
ve İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri satınalma Ko.lanndadır. Sığır 
etinin muhammen tutqn 16800 lira, ilk teminatı 1260 liradır. Eksiltme 
22-9-939 Cuma günü saat 11 de İspartada Tümen satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İstekliler 22-9-939 Cuma giinü saat 10 a kadar tek
lif mektuplarını İspartada Tümen Satınalma Ko. Başkanlığına vere
ceklerdir. 

Denizli kıtaatın ihtiyacı olan 368500 kilo un kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen Satınalma komisyo
nunda ve İstanbul. Ankara Levazım amirlikleri Satınalma Ko.dadır. U
nun muhammen tutan 39429 lira 50 kuruş, ilk teminatı 2957 lira 23 ku
ru~tur. Eksiltme 23 - 9 - 939 Cumartesi günü saat 11.30 da İspartada 
Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 23 - 9 - 939 Cu
martesi günü saat 10.30 kadar teklif mektuplarını İspartada Tümen Sa-
tınalma komisyonu başkanlığına vereceklerdir. "379,, "7013,, 

* * Adanada gösterilecek yerde iki garaj inşası kapalı zaııfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruş, muvakkat teminatı 4494 
lira 24 kurl}ştur. İhalesi 22-9-939 Cuma günü saat 16 da Kayseride Ko
mutanlık dairesinde satınalma komisyonudna yapılacaktır. İstekliler iş
bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adana Askeri ve Anka
ra, İstanbul Levazım amirlikleri satınalma komisyonlarında 325 kuruş 
mukabilinde alınabilir. tlsteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli Na
fia Md.den böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeler ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Kay
seride komisyon reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. 

"380 .. "7015., 

* * Kağızman garnizonu ihtiyacı için 600 ton kuru ot kapalı zarfla ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 10.500, ilk teminatı 1125 liradır. 
İhalesi Karakösede 25-9-939 pazartesi giinü saat 11 de askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları saat ona kadar teslim 
edilmiş olacaktır. Evsaf ve şartnamesi kolordunun tekmil garnizonla-
rında .e:örülebilir. "378,. "7012., 

* * Antalya garnizonunun ihtiyacı olan 538000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmesinde talibi çıkmadığından ilk pazarlığı 8-9-939 cuma günü saat 
16.30 da 2. ci pazarlığı 18-9-939 pazartesi günü saat 16.30 da son pazar
lığı 28-9-939 perşembe günü saat 16.30 dadır. Unun şartnamesi Isparta. 
da tümen satın alına Ko.da mevcut olup istekliler şartnameyi Ko.dn 
görebilirler. Muhammen tutarı 59180 liradır. İlk teminatı 4209 liradır. 
İsteklilerin yukarda yazılı ilan günlerinde tümen satın alma Ko.nn mü-
racaatları. "382 .. "7016,. 

* * Eskişehir garnizonunda hava birliklerine ait dekovil yolu inşası ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 26398 lira 68 ku
ruş, ilk teminatı 1980 liradır. İstekliler bu işe ait ve hususi şartnamesini 
keşü ve projeleri bayındırlık genel şartnamesini İstan!'ıul. Ankara, Es
kişehir levazım amirlikleri satınalma Ko.da görebilirler. Kapalı zarf u-

RE.ŞiT P4$ANIP-N 

TEFRiKA No. 25 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları -. 
. / ~ 

3000 kilo Erik Reçeli 
3000 kilo Ayva Reçeli 
2400 kilo Vişne Reçeli 

Tahmin bedeli 

1191.00 
1191.00 
1056.00 

3438.00 
1 - Yukarıda cins ve mikdarlarile tahmin bedelleri yazılı üç kalem 

reçel. 22 - Eylul - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - lşbu üç kalem reçelin ilk teminatı "257,, lira "85,, kuruş olup 
şartnamesi her gün komsiyondan parasız olarak alınabilir. 

~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
~ün ve saatte Kasımpaşadn bulunan komisyon başkanlığına mura-
caatları. "6962,, 

* * 

27.300 kilo Çubuk makarna 
2.100 kilo Tel şehriye 
2.100 kilo arpa şehriye 

Tahmin bedeli 

6360.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
1 - Tahmin edilen bedellerile miktarları yukarda yazılı üç kalem 

yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmesi 22 - EylUl • 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - İşbu üç kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı (550) lira (47) 
kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. "6960., 

* * 

1650 kilo yün çorap ipliği 
1950 kilo yün fanila ipliği 

Tahmin edilen bedeli 

4042.50 lira 
5655.00 lira 

9697.50 
1 - Yukarda cins, mikdar ve tahmin bedelleri yazılı iki kalem yün 

ipliği. 23 - Eylul - 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 10.30 da ka
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatları "727,, lire "32,, kuruş olup şartnameleri her gün 
komisyondan alınabilir. 

3 - İste'klilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığına ver. 
mel eri. "6959,. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 500.000 beş yüz bin metre çift nakilli IAs. 

tikli bronz tel kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (50.000) muvakkat teminatı <3750) lira olup 

eksiltmesi 2/Teşrinievvel/939 pazartesi günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyon . .mda ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar mez· 
kur komisyona veret'eklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım fstanbulda P T. T. 
Levazım ayr.iyat ~ubesi müdürlüklerinden 250 kuruş mukabilinde ve.. 
rilecektir. (3673) (6124) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

1 ~ Teşkilat ihtiyacı için 75 kalem veteriner eczası nlınacaktır. 
2 - Muhammen fiatı 498 lira 12 kuruş, muvakkat teminatı 38 lira

drr. Listesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 15-9-939 cuma günü saat 11 de Galata Rıhtım cad-

desi Veli Alemdar handaki komisyona gelmeleri. "6969,, 

sulile eksiltmesi 22-9·939 cuma "günü saat 16 da Eskişehir levazım amir
liği satınalma Ko.da yapılacaktır. İstekliler kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vesaik ile tem1natlarını havi zarfları saat 15 e kadar Ko. 
rı:; . ne vermi~ buluncaklardır. "372., "6936., 

leri hapsetmek, zincire vurmak, gerçi, tarihte görül
memiş şeyJer değildi. biz bile, hürriyet aşkına hür
riyetlerin: ieda etmiş veya hürriyetleri feda ettiril· 
miş ınsanları gordük, tanıdık. Lakin şimdiki vaziyet, 

taı'ihin kaydettiği nümunelerin hiçbirıne benzemi
yordu. Cünkü bir millet için hürriyet istemek, o yol· 
da yazılar kaleme almak, nutuklar söylemek, prop:ı-

Bu devletliler Erzurum kongresinin kendilerine 
felaket ihzar edeceğini düşünerek, sersemlcmişler 
miydi, yoksa anadan doğma beyinsizler miydi, bil
miyorum. Fakat bu kadar mS.nasız bir işara cevap 
vermek istemedim, nazır beyefendinhı §ifre telgra
fllll biıkilp büküp dosyaya attun, iki gün sonra da 
§U telgrafı aldım: 

Sn·as vilayetine 

Zeyl: 25 : Temmuz: 330 : Numara iki ~ 

izalesine sa'd'ı mukadderet edilmekte bulunduğunu 
teminen trıederim efendim. 

İstanbul, Mustafa Kemal Paşaya karşı açtığı har
bı şiddeHendirmiş ve bir hamlede bit\nniye azmet. 
miş olar.:ık ki bize bu telgrafları birbiri ardınca yol
luyordu, fakat bu hamlelerde alıklık, ı;aşkınlık ema
releri de yine belli idi. Çünkü Paşanın Erzuruında 
olduğunu unutup tevkifi emrini bana veriyordu. 

gandalar yapmak başka, vatanın parçalnmsı ve milli 
trihin kapı!nması ihtimalinden heyecanlanarak milli 
fikir ve ,gbnül birliğine davet etmek ve bu birlikten 
doğacak kuvvetle yurdu yabancılann müsellah ihti-

Tebligatı ahire üzerine ittihaz edilmiş olan ted. 
birlere "e vilnyetin ahvali umumiyesine dair ma' -
lumatı \'&ztha ve seria itası ve bundan sonra bu gibi 
miıhim işlere ait cevaplann tehir olunmayıp giinU 
eiiuiine verilmesi. 27 : Temmuz : 335 

Dahiliye nazırı 
Adil 

Ltıhavlc diyerek §U kısa telgraf1 yazdım: 

Dahiliye nezaretine 

c: 27 Temmuz: 335 
Umur ve muamelatı hükumete müdahale tarzın. 

da Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey taraflarından 

şimdiye kadar.merkez ve mülhakatı vUAyettc kimse
ye ıniiracaat ve bu yolda bir teşebbüs vaki olmll
dlğt gibi kavaidi hükumete ve ahkamı kavanine ve 
nizamatı memlekete mugayir bir harekete katiyen 
meydan verilmemesi dahi esasen alakadarana sureti 
ekide ve rr.üessirede ihtar edilmiş olduğunu ve öte
de beride arasıra zuhur ederek hergün telgrafla ar
zolunan bazı şekavet hMlselerlnden başka lehtil
hamd vllayetin ahvali umumiyesinde mucibi endi~e 
ve merak bir fevkaladelik bulunmadığını ve o ha
dlselerl.n de vesaiU ınevcudei inzibatiyye ile ref'ü 

28 Temmuz: 335 Sıvac; Valisi 
Reşit 

Ertesi gün şu telgrafı aldım: 
Sıvas Vilayetine 

Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin (!) hükumetin 
tebligatına muhalif tahrik ve te~iklerdc devam et
mekte oldukları imzaları altında neşretmekta olduk· 
ları beyanr.amelerle vukubulan iş'ardan anlaşılmış 
olmasına binaen hemen derdest edilerek Dersaadete 
izamları Meclisi Vükela kararile tebliğ olunur. Har-. 
biye Nezaretinden de Kolordo Kumandanlıklarına 
tebligat jia olunmuştur. 

29: Temmuz: 335 Dahiliye Nazırı 
Adil 

Bilmozem eyliyecek glrye midir, hande midir .. 
demek .ztırarını duyup hayran hayran dü~ünmeğe 
dalarken şu telgraf geldi: 

Sıvas Vilayetine 
Zeyil: 24: Temmuz: 335 şifreye: 
l\Iustafa Kemal ve Rauf Beylerin orada bulunduk-

1arı halde hemen derdest edilerek mahfuzen Dersaa
dete ~t:vklerl lüzumu tekrar ve cevaba intizar olunur. 

30: '!'emmuz: 335 Dahiliy~ Nazırı 

Adil 

Ben, bu budalaca tebliğlerden İstanbulun aczini, 
Mustafa Kemal Paşanın kuvvetini apaçık seziyor • 
dum. Bu hakikati, kelimeleri değiştirerek şu suret
i~ de ifade E:debilirim: Yabancı kuvvetler~ istinat e
den ve şahsi ihtiraslardan ilham alan hükumet, 
milli heyecana ve milli ihtiyaca tercüman olan, 
Mustafa Kemal Paşaya karşı acze düşmüş demekti. 

Bunu anlamaktan vicdanım inşirah, fakat idrakim 
ıztırsp duyuyordu, çünkü milletin merar.ıını, azmini 
ve kuvvetini hissetmiyen gafil bir hukUmet, hele 
yabancıların da tazyiki arttıkça, muhakkak ki. ters 
işler görecett ve mukadderatı kara kara bulutlar a
rasında katan aziz vatanda vatandaşların silahlı bir 
ihtiliıfa düşmesine sebebiyet verecekti. 

Böyle hır akıbetin tahakkuk etmesinden değil, 

hatta muhtemel olmasında derin surette muazzep o
luyordum. Bununla beraber Mustafa Kemal Pa~anın 
ve Rauf Beyin yakalanıp mahfuzen İstanbula gönde
rilmelerj hakkındaki emirle için için istihza etmek
ten geri kalamıyordum. Vatan için çalışmak istiyen-

raslarına karşı müdafaa tedbirleri almak başka bir 
iştir. Birinci vaziyette vatanperver bir zümre ile 

müstebit bir hükümdar veya düşünceleri ayn bir 
zümre mücadele eder ve bu boğuşma • hakikatte -

blr kardeı kavgasıdır. İkinci vaziyette vatanperver· 
ler, yurt dü~manı yabancılarla mübareze ve muka-

tele etme~i göze aldıklarından hükümdarın ve hüku
metin onlarla elbirliği yapması lazımge:ir, halbuki 

İstanbul ricali bu lüzumun • aksini kabul etmiş görü. 
nilyorlardı, vatanın selameti ve milletin hürriyeti 
için çalışmak lstiyenlerl • dü mantarı hoşnut etmek 
düşüncesile - ezmeğe yelteniyorlardı. 

Kaldı ki. Mustafa Kemal Pş, büyük bir askerdi. Şan 

ve şöhret sahibi bir kumandandı. Bütün ordu onun 

yüksek meziyetlerine meclup olduğu gibi halk taba
kaları arasmdn da sevgi temin etmiş bulunuyordu. 
Böyle bir ı.dama -Babıalinin hiç bir yeri görmiyen 

kapalı odasından va Adil Bey gibi anc k sandalye
sini korumak endişesiyle yaşar bir nazır tarafından 

verilmiş bir emirle -ilişmek -vatani mülahazalar 
mani olmas& dahi- delilik, hem de zır delilikti. 
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... .>ı.; .. ,t Şeker Hastallğı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: Daima 
Daima 

Genç 
Güzel KA MZUK GLUTE M Müstahzarları piyasaya çıkta. 

Bütün f anınmış Eczane, 

GLÜTEN GEVREGI 
Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGI • 

(Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNAS1 - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi -

KANZUK 

KANZUK 

isteyiniz. GLÜTEN PİRiNCi - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini 
Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fazla Şişmanlığa istidadı Olanlar için En Mükemmel Rejim Müıtahzarlandır. Vücudu Besler Fakat Şitmanlık Yapmaz. 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, tSTANBUL 
lıtanbul perakende &atıf yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat deposu. 

iZMIR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 41 - ,.... • • ... · ~ 1 

İnh~~arlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Kabataşfoki inhi
sarlar binasında yapılacak tamirat işi kaplı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 
lI - Keşü bedeli (20.027) lira muvakkat tE-minı.tı 1502 02 liradır. Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca lisan dersleri. Eksir Balsamin III - Eksiltme lt/ lX/ 939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le- MUHTELiF SPORLAR. lngilizce için ihzari aımflar. 

vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. KANZUK IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, ORTA KISIM • LiSE KISMI • MÜHENDiS KISMI 
Ankara başmüdüılüklerinden (100) kuruş mukabilinde alınabili.r. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni Mektep her seneki vaktinde açılacak ve derslere 21 Eylul isimli 2 saheserl. bütün dünvanm en 
mükemmel ı?Üzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmustur. 

vesailde % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat ınektu- Perıembe sabahı ba§lanacaktır. 
bunu ve şartnamenin (F) fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek kapalı Leyli talebenin 20 Eylw Çartamha alqamı mektepte bulunması lazımdır. 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (661.il) l TEco·ıoı KAYT· Erkek kısmında 18 Eylul Pazartesi ve 19 EylUI Salı ~~eri~i~. 
~~------------------------ • Kız kısmında 19 EylUI Salı ve 20 Eylul Çarf&JJlha gunlerıdır. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın Q:Üzelliğinin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tınr. Yaı'tlı. yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton karpit 20/ 10/ 1939 Cuma 

günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktr.r. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1762.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vcsikclan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e ka.. 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak A:rıkarada Malzeme dairesinden, Hay-

darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6923) 

Bursa Belediyesinden : 

500 Ton Motörin Eksiltmesi Hakkında 
Bursa Belediyesi elektrik fabrikası için 500 ton motörin kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Beher tonu muhammen bedeli 65 lira 
olup ihalesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 de Belediye komisyonunda 
yapılacaktır. Başlıca şartlan: Motörin Mudanya veya gemlik iskelele
rinden Belediyece tayin edilecek birlainde ı-llin ahnacak ve bedeli 
Bursada ödenecektir. 
Şartname sureti 160 kuruş bedel mukabilinde verilir. Motörln ver

meğe istekli olanlar şartnameyi okumak için Belediye muhasebesine 
müracaat etmeleri ve kapalı zarflarını 24PO sayılı kanun ve şartname 
dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine 
vererek ihale saatinde belediye komisyonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur "6949 .. 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Adet 

1500 Sıhhiye arka çantası kutusu 
500 " erbaş " ,, 

1000 Aleminyum Küvet 

~ Y~arda üç kalem malzemenin aç~k .:.ksiltmesi 21 _ 9 _ 939 perşembe 
gunu saat 14 de Tophanede Lv. Amırlıgi satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4100 lira ilk teminatı 307 lira 50 ku
ruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanu-
ni vesikalarile belli saatte komisyona gelmelerL "190., "7009,. 

. * * Sekiz yüz altmış bir bin üç yüz kilo samanın kapalı zarfla eksiltmesi-
ne talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 14 - 9 - 939 perşembe ~ü
nü saat 14 de İstanbul Tophanede levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin iki yüz yirmi altı lira, 
ilk teminatı bin iki yüz doksan bir lira doksan beş kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmelerL "189., "7010,. 

* * 10.000 adet 'boş ampül kutusu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12 - 9 - 939 salı günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira, kati teminatı 90 liradır. 
Şartname ve nümuncsi komisyonda görÜiür. İsteklilerin kanuni vesika.-
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (7008) 

lf. > Türkiye ~ 
1 KIZILAY CEMİYETi 
• Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz tarafından aaym halkımızı herhangi bir 

tehlike anında zehirli gazla ra karşı 

korumak için yaptınlan 

Halk Maskeleri 

Yeni talebenin kayt muam.eleıi hergün yapılmaktadır. , ____________________ .... ____________________ _. 

OSM AN L I BANK ASI Eksir Balsamin Kanzuli 
Cildin daimf vumusaklığını temin 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trastan sonra cilde .latif bir serinlik 
verir. 

30 Nisan 1939. Tarihindeki Vaziyet 
AKTİF. PASIF 

!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is- Sermaye 

lsterlin Ş. P. 

10.000.000 
İnıılliz KA NZlTK eczanesi 
BEYOCLU • ISTANBUL 

tenmemiş olan kısmı 5.000.000 Statiı mucibince ayrılan ihtiyat 
ZAYİ TASDiKNAME - Nişanta

şı kız orta okulundan aldığım 18.8.39 
günlü tasdiknamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağım, eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kasada ve Bankalarda bulunan !lkçesi 1.250.000 
~ 

paralar 4 .883.580 4 - Tedı.vülde bulunan banknotlar 303.983 7 9 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.232.023 13 10 Goriilcüğünde ödenecek senet-
Tahsil olunacak senetler 4 .374.653 4 11 l~r ve vadeli senetler 232.854 14 6 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.435.440 13 2 Alacaklı cari hesaplar 14.735.980 6 

1092 numaralı Nebahat Borck cari hesaplar 7.644.491 10 10 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.844.742 16 10 
Rehin nıukabUinde avansla-r 2AQ0.006 1.0 Q 

Kabul yoluyla borçlular 675.299 6 
Gayri menkul mallar ve mobilya 599.583 2 1 
Müteferrik 146.474 12 6 

29.420.552 1 

Kuyuda muvaCık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahha~ 

ve 
Umumi l\luha5ebe Şefi 
G. DELLA SUDOA 

lf .. l>ull~r 
Müteferrik 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Anlnıra askeı i veter iner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise. 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak ~artile talebe k&bul edilecektir. İsteklileri aşağıdaki vasıf 
ve şartları hıtlz olmcısı lazımdır. 

A - Tü:.-kiye Cümhuriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
B - Ynşı 18 - 21 olmak. 
C - BedPn teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde fnal hiz

mete müsait olmak "dil rekfıketi olanlar alınamaz,, 
D - Ta,•ır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinlıı hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek .. 
2 - İstcY.lilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 

lazımdır. 

A - Nüfus cüzdı:m veya musaddak sureti. 
B - Sıhhati hal;.kında lam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı 

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

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah. 
düt senedi. 

E - Sar'nlı uyurken gezen sidikli, bayılma ve \ırpınmaya müptela 
olmadığı hnkkında velilerin noterlikten tasdikli taahhütnamesi ''Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 - İstekliler bulunduktan mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ahkarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa. 
kültesi askc-ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

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

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

Etibank Umum Müdürlüğünden: · 

uı~1 • .ı:.ı;,a u 

377.693 11 

29.420.553 

Türkiye Umum Miidiiril 
PH. GARELLİ 

1 

Avrupadan tetkik seyahatinden 
dönen 

DAHILİYE MUTEHASSlSI 

D~ VENSAN KASAPYAN 
Hastalarını her gün oğledcn son. 

ra saat 2 den 6 ya kadar Osmanbey 
Rumeli caddesinde yeni naklettiği 
39 numaralı Kristal apartımanında
ki muayenhanesinde kabul ~der. 

Fukara hastaları Perşembı? sabah
ları saat 9 dnn 12 ye katlar mecca
nen tedavi eder. Telefon No: 43572 

..._ MUSEVi LİSESi .... 
Beyoğlu Kumb:ıracı Yokuşu. , 

Tel: 41385. Derslere 25 Eylul 
~azartesi başlıyacakt~r. İkmal 

İstanbul İki~ci İcra Memurluğun. 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa. 
raya çevrilmesi mukarrer bir adet 
sabun Kalıbı basma)a mahsus Pres 
üç kalıp ve tezgfilıile lıir saç kazan 
bir adet bakır kazan ve bir adet sa
bun kesmiye mahsus tezgah 16/ 9/ 

939 tarihine m~sadif Cumartesi gü

nü saat 11 den 12 ye kadar Büyük. 

ada Nizamda Hamlacı sokağında ve 

Billurya sabun fabrikası satılacaktır. 
Muhammen kıymetinin % 75 ini bul

madığı takdirde ık inci arttırma 

23/ 9/ 939 tarihine müsadif Cumar. 

fesi günü ayni saatte satılacağından 

talip olanların Y~vmi mezkurda ma

hallinde hazır bulu!lacak memura 

miıracaat eylemeleri ilan olunur. 

ZAYİ - 21.9.939 tarihinde İstan
bul Emniyet .Müdünyetindcn aldı

ğım 1/ 00362 numaralı ikamet tezke. 
remi zayi ettim. Yenisini alacağıl'l' • 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

olunur. 
Macar tebaasından Yertetits Jenö 

I~t~hanları : • Or~n ve Lise için KAYIP - Tıp Fakü!tesinden 192-1 
1 ıla 13 Eylul ve İlk için 18 
Eyhilden itibaren yapılacaktır. senesinde almış olduğum 1325 No. b 

Kayıt ve Tecı:i;di kayıt mua. hüviyet cüzdanımı zayi ettim. Yeni-
melesi, Cumartesi ve Pazardan sini alacağımdan bunun hükmü ol· 
maad.a hergün yıpılır. madığını bildiririm. 

Mudi.iriyet ••••• ! Beyoğlu Şark Ap. Dr. Gıyas Paşako 

~- IZMIR iÇiN BAYI ARANIYOR -
Yenigün Mecmuasını İzmirde tevzi edecek mutemed bir bayi aranıyor.) 

Ankara caddesi Adalet Han 10 numaraya müracaat olunması. , ______________________ _.! ......... 

, _____ _ 
G eceli - Gündüz lü l Üsküdar Amerikan Lisesi Kız 

Mektep Eylül'ün 19 uncu SALI cıünü açılacaktır. 
Kayıt için hergün 9 - 17 ye kadar müracaat edilebilir. 

Eski Leyli talebeler kayıtlannı yenileştirmek için ACELE etmelidirler 
Aksi takdirde yer leri muhafaza edilemiyecektir. 

Ankarada umumi merkezimizle İstanbul satış depomuzda, İzmir, 
Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa,Denizli, Eliı 
zığ, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon 
merkezlerimizde satılmaktadır. • 
Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildiği takdirde 1 

baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin siparişi kab~l edilir .. 

1 Adres: Bağlarbaşı - Telefon: 60474 
Bankamınn Murgul!~clme~nde &tihdam edilmek üzere bk Diz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

makinisti alınacaktır. 

Her maske ayrı kutu içindedir. Muhafaza ve kullanma tarıfnamesı 
vardır. Fiyatı her yerde 6 liradır. --

Taliplerin Ankarada merkezimize ve tstanbulda Güven han Voyvoda 
caddesindeki İstanbul büromuza evraklarile beraber müracaatları. 

(4259) (6916) 

• 
Sıihibi ve Ne~iyat Mildiiril Halil LQtfil DÖRDCNcO. Gazetecilik ve 

Nesl'i'.vat T . L. Ş. Baınld1tı ver TAN Matbaası 


