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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

... 
~OCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimlerin ve mektep talebesinlD en lcuvveW yar. 
dımcısı. çocuğun en zengin kflttlphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusun=- vereblleceğl en güzel hediye
dir. MQeuesem.lz tara.b.ndan neşredilmlstfr. Evin.izde bir 
tane bulundurunuz. 

Fransız rdusu ve Tankları 
Alman Toprağında ilerliyor 
_Alman Tayyareleri, lngiltereye Hücum Etti 
Müdafaa Karşısında Birşey Yapamadılar 
Alman Denizaltlları 
lngilizlerle Çarpıştı· 

lngiltere 936 da Yapılan Londra Deniz 

Anlaşmasını Feshettiğini ilan Ediyor 
Loni-lra, 6 (Hususi) - Alman tayYareleri, bu sabah İn

giltereye karşı ilk hareketi yaptılar ve lngiliz topraklarına hü
cum ettiler. Fakat Alman tayyareleri Londraya varamadıktan 
başka korşılaştıklan müthiş müdafaa ateşi karşısında bir tek 
bomba bile atamadan geri dönmek mecburiyetinde kaldılar. 
Alman tayyareleri, sabahleyin 6,40 ta İngilterenin şark sa
hilinden görülmüşler, derhal tehlike işaretleri verilmiş, yir
mi dakika sonra tayyareler sahile yaklaştıkları zaman tayya
re dali toplarının ateşiyle karşılaşmışlar, ve neticede gel'iye 
dönmüşlerdir. 

Sovyet 
-ı P. A=> ,. T anrlr;ınA.. dı:ı . tph lilrP i~::ı

.1 retı verı mıŞ, ci"Kenaen ışıerıne gı • 

"' . 
Rusyanın 

Vaziyeti 

denler, zerre kadar telaş gösterme • 
den sığınaklara girmiş, ve gazete -
lerle, radyolarla ilan olunan tali • 
mat dairesinde hareket etmişlerdir. 
Tayyarelerin Londra üzerinde uç • 
malan da beklendiği halde buna 
imkan kalmamış, Londrada saat do
kuza doğru normal hayat yeniden 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL başlamıştır. İlkönce sokaklarda bü

S ovyet - Alman ademi te-
cavüz misakının imzasın -

danberi Rusyanın vaziyeti bü
tün dünya için bir muamma ol
nıuştur? 

Harbi tacil eden bu misaktan 
sonra Sovyetlerin vaziyeti ne ola
caktır? Sovyet Rusya bitaranığında 
samimi midir, yoksa bir fırsat bekle
llıek üzere pusuya mı yatmıştır? 

Sovyet Rusyanın vaziyeti bil. 
hassa Orta Avrupayı Balkanlar ve 
'riirkiyeyi şiddetle al8kadar ettiği i
çin bu düğümü çözmeğe ve bu mu. 
8rnmayı halletmeğe ihtiyaç vardır. 

S ovyet Rusyanın ötedenberi te-
bellür eden siyaseti şuydu: 

nusya dahilde yeni bir devlet kur
lllakla meşguldür. Bu işi başarınca
~a kadar bir harbe girmemeli, ve 
başkalarının arkasından da sürüklen
llıernelidir. Avrupayı harbe sürük -
leyebilecek devletler yalnız Nazi ve 
İ"aşist devletlerdir. 

Bunların hamlelerini kırmak, te
cavüzlerinin önüne geçmek lazımdır. 
~unun için icabederse demokrasi -
erle el birliği ynpmak da mümkün

dür. Bu siysetlerine müşterek em -
lliyet sistemi adını vermişlerdi. Bu 
lnaksatıa Milletler Cemiyetine gir -
~işler, Habeşistan ve İspanya har • 

inde mütecavizlere karşı cephe al. 
~ışia~, -~ekoslovakyanın işgalinde 
ecavuzu durdurmak için harekete 
:~Çrneğe hazır bulunduklarını bil -
•• 

1l'tnişler, ve İngilizlerin tecavüzün 
~nüne geçmek için kurmak istedik-
eri sulh çemberine de girmek üzere 

?nüzakereye girişmişlerdi. 
Fakat bütün bu teşebbüslerinin 

iÜsbet netice vermediğini, Avrupa 
k evıctıerinin kendilerine daima bir 

1 .~na.ra bırakılması lazım gelen teh-
1 eli bir Asya devleti muamelesi 

(Sonu Sa: 6, Sil: l) 

yük kalabalık göze çarpmış, daha 
sonra her şey yoluna girmiştir. 

İstihbarat nezareti bu akşam teb· 
liğ etmiştir: 

Almanya ile harp hali mevcut ol
masına ve 1936 Londra deniz mua
hedesinin 24 üncü ve Sovyet1erle ak
dolunan 1937 ve Polonyalılarla akte. 
dilen 1938 anlaŞmasının 20 nci mad
desi ahkamına tevfikan Büyük Bri
tanya hükumeti mezkür muahede ve 
anlaşmalarla girmiş olduğu taahhüt
leri müddetsiz olarak Hga ettiğini 

alakadar hükümetlere bildirmiştir. 

Tahtelbahirlere Karıı 

İngiliz bahriyesi tarafından ve • 
rilen malümata göre İngiliz zırhlı
ları tarafından batırılan gemiler üçe 
varmış, bundan başka İngiliz donan. 
ması bir kaç Alman denizaltı gemisi 
ile çarpışmıştır. İngiliz makamatı, 
Alman tahtelbahirlcriyle vukubu • 
lan her çarpışma hakkında derha1 
malümat vermek lehinde değildir. 
Almanların bu gibi malumattan isti
fade etmeleri melhuz olduğu için İn
giliz bahriyesi ancak lüzum gördük •• 
çe bu hadiselere dair neşriyat yapa
caktır. 

İngiliz tayyarelerinin pazartesi 
günü Vilhemshafen ıle Kiele yaptık. 
ları taarruz esnasında yalnız iki Al. 
man zırhlısını yaraladıkları tesbit 
olunmuştu. Halbuki alınan en son 
mahimata göre, yaralanan ve hasara 
uğrayan Alman zırhlıları iki değil, 
üçtür. (Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

Milli Şef Sovyet 
Sefirini Kabul Ettiler 

Ankara, 6 (A.A.) - Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün saat 16 da Sovyet 
büyük elçisi Terentidi kabul etmiş-
tir. Bir ten fazla süren bu ka. 
bulde H Vekili Şükrü Sara-

~b~lµnmuştur. 

---0 Kobryn 

Polonyada üç cephe teşekkül etmiştir. Biri şimalde Şarki Prusyadan 
Varşovaya doğru ilerliyen ve Varşovanın 50 mil mesafesine kadar 
yaklaşan cephedir. ikinci cephe cenupta s10,·akyadan yapılan taarruz 
üzerine Karakovi altında teessüs etmiştir. Üçüncü cephe Çenstohova 

şehrinin biraz ilerisinde kurulmuştur. 

BUGÜNKÜ VAZİYET 

IFransa<dla 
IK~şlf Uçıuşıu 

İNGİLTERE ilk defa olarak Al· 
man tayyarelerinin bir taarruz 
teşebbüsile karşılaştı. Fakat Al· 
man teşebbüsü boşa ıitti. Son 
derece uyanık davranan muha· 
fız kuvvetlerin tayyareleri ta u
zaktan göriip vaziyeti biitün 
memlekete haber vermesi, her 
yerde derhal tertibat alınması 

ve müdafaa kuvvetlerinin her 
ihtimale karşı hazırlanması yü-

.. 

taraf arasındaki muharebe de • 
\'am ediyor ve anlaşılan A1man 
kuvvetleri henüz Varşo\'adan 90 
kilometre uzakta bulunuyor. 
Cenupta iki taraf arasında ~id
detli muharebeler \'Uku hulu. 
yor n iki taraf ta kah ilerle. 
mekte, k'°ah gerilemektedir. 

Almanlar heniiz Koridoru dahi 
işgal edememislerdir. Bilakis i
ki taraf bu sahada adamakılh di
dişiyorlar. 

İNGİLTERE en çok ehemmi-

Lehliler Varşovayı 

Tahliye Ediyorlar: 
Polonyada Şiddetli Muharebeler Devam Ediyor 

Almanlar Karakoviye Girdiklerini iddia Ediyorlar 
Var~ova, 6 (Hususi) - Lehistan hükumeti Varşovayı 

tahliyeye karar vermiştir. Yeni hükumet merkezi, Lublindir. 
Yaralılar naklolunmuştur. Polonya crkanıharbiyesinin tebli
ğin.: göre. Plonsk ve Chiechanov istikametinde şiddetli muha
reoeler cereyan etmektedir. Cenubu garbide Polonyalılar ade
den faik düşman kuvvetlerine mukavemet etmektedirler. 

Po1on~aiılar on dört Alman tayyaresi düşürmüşler, 6 tay
yare kaybetmişlerdir. Gazeteler, Berlinin 30 Leh tayyaresi 
tarafından bombardıman edildiğini bildirmektedirler. Di<Ter 
cihetten Pat ajansının matbuata atfen bildirdiğine göre Ez~~-

İşleri 
Uzamıyacak 

tochowadan gelen bazı kimseler J as-ı 
na - Gora manastırındaki Meryem M h k 
resminin papaslar tarafından kurta· a eme 
nlmış ve saklanmış olduğunu bildir
mişlerdir. Ayni kimselerin ifadesine 
göre, Almanlar manastırı ve kiliseyi 
bombardıman etmişler ve atlarını 
kiliseye sokarak mihrabın önüne ka
dar götürmüşlerdir. 

Varıovaya Taarruz 

Resmen bildirildiğine göre eylü
lün dördüncü günü öğleden sonra Al
man tayyareleri Varşova üzerine bir 
akın yapmışlardır. Akına 70 bom • 
bardıman tayyaresi iştirak etmiştir. 
Şehrin üzerine tahrip ve yangın bom 
baları atılmıştır. Tayyareciler bil -
hassa fakir halkla meskun olan ma
hallelere taarruz etmişlerdir. 15 ka. 
dar ölü ve bir çok yaralı vardır. Mer
milerden biri bir çocuk grupuna isa. 
bet etmiştir. 

Tayyare dafi topları yedi Alınan 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Bunlar _ 
dan be1ka bir düşman tayyaresi de 
bir ormana düşmüştür. Bu tayyare 
aranmaktadır. 

Bu sabah saat 15 te de Alman 
tayyareleri, Varşovaya taarru:l et -
mişlerdir. Bir kaç bombanın patla -
dığı işitilmiştir. Taarruz, kısa sür _ 
müştür. 

(Sonu Sa: 6. Sii: 5) 

----o---
y eni Münferit Hakimler 

Tayin Edildi 
Adliye Vekaleti dün müddefumu. 

miliklere mühim bir tamim gönder· 
miştir. Bu tamime göre, mahkeme. 
lerde bütün davaların ~ürünccmede 
kalmaması ve her da\•aya muayyen 
bir saat verilmesi, hakimlerin dos· 
yaları evvelden tetkik etmesi, teati 
edilen layihaların tekrar mahkeme 
celselerinde mevzuubahis edilmemesi 
lüzumu bildirilmiş ve isabetli karar 
verme meselesile berabe= bu kabil hu 
susatın da hakimlerimizin bundan 
sonraki terfilerinde amil olacağı ila· 
ve olunmuştur. 
Diğer taraftan münferit hakimlik. 

ler ihdas edilmiş, bun:ı ait tayin lis
tesi ali tasdike iktiran etmiştir. 

Vekiiletn bu mühim ~amimi üçün. 
cü, yeni tayin ve nakil listesi dördün
cü sayfamızdadır. 

zünden Alman teşebbüsü hoşa 
gitmiş, Alman tayyareleri der. 
hal ateşle karşılanmış ve bir 
tek bomba atmağa imkan bul
madan geri dönmüştür. 

yet \•erilen hadiselerden hiri A· ı 
thenia gemisinin Alman tahte~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FRANSA da ayni vaziyet karşısın
da kalmış, o da bir tayyare ta· 
arruzu ile karşılaşmış, fakat 
tayyarelerin ke~if tayyareleri 
oldukları anlaşılmış, tayyare 
dafii kuv\·etler liizumundan 
fazla faaliyete ıeçmeğe liizum 
görmemiş \'e Alman tayyarele
ri de taarruzlarını iki defa tek
rar etmekle beraber bir netice 
Almadan geri dönmüştür. 

bahir! tarafından hntırılmasıdır. • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Geminin tahtelbahir tarafından 1 
batırıldığı tahakkuk etmiştir. 

Çünkii tahtelbahiri gören yol -

cular huna şahadet ediyorlar. 
Tahtelbahir gemi:yi ansızın tor. 
pilledikten sonra ım iistiine ~ık
mış ve gemiye bir mermi de at. 
mış. hu ;\'iizden )'Okuların çoğu 
tahtelbahiri görmüştiir. 

BUNA mukabil İngiliz tayyarl'leri 
Almanya iizerinde yeni bir ke. 
şif u~uşu daha yapmıs ve ~·ine 
yığın yığın beyannameler atmış 
ve bir zarara uğramadan geri 
dönmüştür. 

GARP cephesinden alınan hal>er. 
ler ciddi harekattan bahsediyor. 

LEHLER Varşovayı tahliye et
tiler. Hükumet merkezi, ya
ralılar ve saire Lublin şehri

ne naklolunmuştur. Fakat iki 

İNGiLİZLERİN Almanlara ayni 
şekilde mukabele edip etıniye

ceklerine dair Lordlar kamara -
sında sorulan bir suale karşı 

Lord Stanhope apaçık cevap ~·er 
miş ,·e: 

- Yapmıyacağımız bir şey 

varsa budur! demiştir. 

İNGiLiZLERtN tayyareleri Wil. 
helmshaven ve Kiyele karşı ha
reketleri sırasında iki değil, üç 
Alman zırhlısını yaralamıılar -
dır. -'n••-w----= •-"••••••••w••__.... ......... ....__ 

EN SON DAKiKA 
Paris, 6 (Hususi) - Lüksenburgdan bildirildiğine göre Fransız 

askerleri ve tankları bilhassa Salzbrug istikametinde ilerlemiye 
devam ediyorlar. 

Londra, 6 (Hususi) Cenubi Afrika hükumeti Almanyaya harpı ilan 
etmiştir. 

Londra, 6 (Hususi) - Almanlar Karakoviyi aldıklarını iddia edi
yorlarsa da Varşova bu haberi tekzip ediyor. 

Almanlar Lodz şehrine doğru ilerlediklerini bildiriyorlarsa da 
Lehliler buralarda şiddetli muharebeler vuku bulduğunu, fakat AL 
man ilerlemesinin durdurulduğunu bildiriyorlar. 

Varşova, 6 (A.A.) - Polonya umumi karargahının 6 Eylıil tarihli 
harp raporu: Alman hava kuvvetleri kıtaatımızı ve münakale hat
larımızı bombardımana devam etmektedir. Varşovayı birkaç kere 
bom~_ardıman etmiştir. Hava muharebelerinde düşmanın bugün 15 
ve dun 20 tayyaresini düşürdük. 

Gdynia. kıtaatı, Danzig mıntakası müfrezelerile çarpışmaktadır. 

Tan, _fevkalAde günlerin devamı müddetince, makinesindeki husus! tertibat !'ayeslnde 
bu sutunda her ıün en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gfin, 

. bu kısım boş kalacaktır. 
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(suGüNI 
Harp 
Ce elerinde 

Yazan: Ômer Rıza DOGRU L 

Harp günden güne ~iddetlenmek 
te ve yavaş yavaş asıl mahi • 

yetini göstermektedir. Bir kaç defa. 
dır İngiliz tayyareleri Alman top • 
rakları üzerinde uçarak beyanname
ler attıktan sonra Alman tayyarele
ri de İngilh~reye karşı ilk harekete 
girişmiş, fakat İngiliz tebliğlerine 
göre, miidafaanın gösterdiği uyantk. 
Irk ve şiddetli mukavemet karşısın· 
da geri dönmekten başka çare bulR. 

Amerikada 
Bitaraflık 

Kanunu;ıun 

TCidili 
Va~ington, 6 (A.A.) ·- Roosevelt. 

in yakınında bulunan kimsejerin söy 
lediğine nazaran bitaraflık kanunu 

• bir beyanname ile meriyet mevkiine 
Diğer taraftan gnrp cephesındcn k kt B k b ı d 

mnmışhr. 

onaca ır u anunun aı:; ıca ma 
şiddetli bir topçu düellosunun basla.

1 
d · b··ıu··n muh · 1 ·· ·d ·ı k . . . • esı u arıp ere gon erı ece 

dığı da bıldırılmekte, bu da garp cep "h amb k ·· t . e s ı aya ar~o onmasına mu e-
hesinde harbın günd~n gilne kızış -ı 'l"k olup bu b · · · a ı eyani.lamenın nesrını 

tığını göstermektedir. m""teakıp ko · ı· d t~ d" u ngre ıç ımaa ave e ı-

Garp cephesinde harbin bu ma • ı' lecektı"r Kan · hk• . unu esacı a amına na-
hiyeti almakta olduğu sırada Alman. ı zaran kongre derhal bir karar vere. 
larm bütün kuvvetlerini ~ark cephe- bilecektir. ' 
sinde kullanarak Lehistan seferini 
süratle bitirmek istedikleri göze 
çarpmakta.dır. Hı!r Bitlerin bu cep -
heye koşarak askerlerinin ha§tnd:ı 
bulunmak istemesinin en belli ba~lı 
5ebebi de, buradaki harbi silratlc 
bitirmek için ordusunu tahrik ve teş 
vik etmektir. ÇUnkU Almanya da i. 
ki cephede birden harp etmek iste • 
mem~kto ve harbi bir cepheye has • 
retmek için mütemadiyen uğraş • 
maktadır. İki cephede harp etmek, 
Almanyanın kuvvetlerini ikiye ayır
makla kalmaz, iki cephede de Al. 
manyanın kuvvetlerini felce uğl'ata. 
cak vaziyetler ihdas eder. Bilha~sn 

iki cephede müşterek hareket temin 
olunduğu takdirde Almanyanın her 
taraftaki kuvvetlerini yıpratacak bir 
vulyet hasıJ olur ve Almanya har • 
bin altından kalkamaz bir bale gelir. 

Almanya bu vaziyete düşmemek 
için garp cephesinde sükuneti müm. 
kün mertebe muhafaza ederek Le -
histanı allak bullak etmeyi, ona is
tediği sulhil yüklemeyi, daha sonra 

___ _,_ .. __ ı;.11 iğmflrari""e~eyi\·e·ô" z .. iii:ın 
garp cephesiyle meşgul olmayı um· 
mııktadır. Çünkü bu takdirde Al :. 
manya, abloka edilemez ve Almanya 
bütün A vrupadan temin edebileceği 
erzak ile balla besleyeceği gibi ala
cağı iptidat maddelerle harbi idame 
edebilir. 

Almanyanın bu hattı hareketi 
takip etmesine mukabil, bir taraltnn 
Lehistanın mukavemetini teşdit e • 
derek, diğer taraftan İngiltere ile 
Fransanın garp cephesinden taarru. 
za geçerek ve tayyare harbine ehem
miyet vererek Alman pllmnı aka • 
mete uğratacakları şüphe götürmez. 
Bunun böyle olacağı ~imdiden göze 
çarpmaktadır. 

Almanya ve Arap alemi: 
Almanya bir hayli znmandanbe. 

li arapları kandırmak ve arap dün
yasını nazizm istilasına hazırlamak, 

hiç olmazsa arnpları İneiltere ve 
Türkiye aleyhinde kışkırtmak i~in 
uğraşmnkta ve bunun için Berlin 
Radyolan ile tahrlkiimiz neşriyat 
yapmakta idi. 

Fakat harbin ba~laması Ü7.~rine 
Almanların bütün bu uğraımaları 
boşa gitti ve arap alemi, nazlzm isti. 
!Asını istemediği, ve nazist propn • 
gandaya da katiyen ilet olnuyacağı-
JıJ cösterdi. Çünkü bütün arap mer· 
kezlerinden gelen haberler. arapla _ 

Roosevelt. bltaranık kııınununun ~imdik! 
sekme Avrupa devletlerine tatbik edilme
!!=lnln n ir fet k11idcsine uygun dü~mlyece
ğl kanaatinde "ablt kademdir. 

Bu konun, denl,7l~re hAkim olmnl11rının 

kendilerine temin etmekte olduğu mı:na
!iin İngiltere ve Fransayı mahnım etmek
te \"e gerek psikoloji bakımından, gerek 
maddeten Almanyanın işini kolaylaştır· 

maktadır. 

Roosevclt, konı.?renln lçtlmao dovettnl 
şimdiye kadar tehir etmek suretlle Ame
rika efkArı umumlyeslnln Avrupa vaka
yiinin tazyikı altında kendi fikirlerin i ko
laycn ve sürntlc kabul edeceğini Umlt 
etmekte idi. 

Filvaki gazetelere nazaran efkArı umu
miye şimdiki bitaraflık kanununun tAdUi
nl anu etmektedir. Bu arzu, Rooseveltln 
pazar günkil nutkunda vatandaşlarını A
merikanın harbe sürüklenmemesi için bü
tün kuvvetini sarfcdece{Unl ikna etmesi 
üzerine daha ziyade artmıştır. 

Roosevelt tarafından bltarafiığın ll!ln 
edilmesi üzerine bu snbnhkl gazeteler bi
taraflık kanununun Uidilini ısrarla iste-
mcktedirler. 

Yugoslavyada 
Bclgrat, 6 (A.A.) ·- Yugoslavya. 

nın kısmi seferberlik ilan ettiğine da.. 
~ f"'"'Phi r;ıılvnhr +Q,.rp.f1nıi~,, u&>ril<>n 
n oener, 000 u ae 11<.Hr. 

Yugoslavyada manevralar yapıla
cağından muayyen bir talim devresi 
için bir miktar ihtiyat efradl silah 
altma davet edilmiştir. 

Hitleri lstemiyenler 
Londra, 6 (A.A.) - Alman Sos

yal - Demokrat fırkası dün akşam 
Amele fırkası gazeteleri knnalile Al
man milletine hitaben bir beyannarne 
neşrederek Hitlerden yakasını kurtar 
mıya davet etmiştir.,, 

Bitaraf Devletler 
Rio - de - Janelro, 6 (A.A.) ·- Rel

alcümhur, Brezllyanın bitaraf kala.. 
cağını imza etmiştir. 

Caracas, 6 (A.A.) - Venezm:lla bi
taraflığını ilan etmiştir. 

Kaunas, 8 (A.A.) - Burlkhardt, d!ln 
Rlgaya hareket etmiştir. Cenevreye &it
meğe çalı~acaktır. 

Chodacki, iki gün Almanyada tevkif e
dllml$ olan Danzl"ll 11 memur ile birlik
te ~aat 17.20 de Könlgsberg'den bur:ıy:ı 

gelmiştir. 

Yahudilerin Vaziyeti 
Londra, 6 (Hususi) - Yahudi ajansı 

müdUril, Chamberlaln'e gtsnderdlll bir tel
grafta bQtün Yahudilerin lngllterenln yn
nıbaşında mevki almıya karar verdiklerini 
blldlrmlştir. 

TAN 
3 

.jfif 

Mahkemelerde işler 
Uza tJlmı y acak-

Erkanı harpler 
Çoğalda! 

Yazan: B. FELEK 
' 

C' izim tanıdıklar arasında dn ne 
O çok si\'il erkanıharp ''arnuş 

efendim! 
Eline bir Lehistan, bir Avrupa 

hııritası hatta bu ikisini bulamazsa 
bir ye\'mİ gazete kesiği alıp: · 

- Alman şimdi yukardan blr, 
aşağıdan bir kolla Lehistnnı kıskaç i
çine aldı mı, artık İngilizle. Fransız 
bekleye dursunlar! Onun için her • 
halde garp cephesinde bir ayak ev. 
\"el hnrekcte geçmek lazım! Diyor. 
lar. Bu .sözleri tasdik edenler ekse
riyette. İçlerinde bazıları da: 

Müddeiumumilik/ere Dün 
Mühim Bir 1 amim Gönderildi 

--o-

Dün Meriyet 

Mevkiine Girdi 

Ehf ivukullar 
11 - Usuliln 278 inci maddeslnln blrlnd 

fıkrası mucibince ehllvukufiuğu mecbur 
olıınlar ile olmamakla beraber chllvukuf
luğu kabul edenler mahkemeye gelmek
ten imtina t:!ttlklerl veya raporlarını ver
mekten imtina ettikleri takdirde mcz.k\ır 
maddenin son fıkrası t.'ltbik cdllmolldlr. 

- Çok doğru! Ben de senin fik
rindeyim! Gel şunu Fransız başku • 
mandam general (Gamlen) e telgraf. 
la bildirelim de adamcağız gnfil nv • 
lanmasın! Diye işi haklı olarak alaya 
vuruyor. 

Avrupada, AYrııpanın, hatta dUn. 
yanın mukadderatını alakadar eden 
bir büyiik, bir kanlı, bir çok heye -
canlı oyun oynanmaktadır. 

Birbirlerine silüh çekmiş insan -
Innn adedi on milyon tah>t1in edili
yor. Milletler, .senin benim glbi kar. 
şJSTndnkine kızar kızmaz şarkadak 

tokat atar gibi muharebe edemezler. 

De\'leri iirkiiten bir öldürüşme 

bnşla)•acak. Kimbilir ne ince. ne de
rin ve ne girift hesaplar, planlar vnr. 
dır. Denk kuv\'etler ancak, z2ka. hü-
ner, hile ve hesap üstiinlüğü ile bir· 
birine galip gelebilir. Gerçi bir taraf 
göz dolduracak bir faaliyetle harp e
diyor, ötede bir türlii mnnnsı anlaşı. 
lamıyan bir .serin kanlılık \'ar. Bu 
sefer harpten kaçmadıkları ve adet!\ 
her ne paha tna olursa olsun harbe 
girm:-k istedikleri meydanda olan 
garp demokrasi de\'letlerinin işi !'ii. 
riincemcye diişiim1ek istcdiklcrlTii 

lidir. tahmin etmek 7eka, mantık \'e he • 
14 - Delillerin ht'pslnln muhakemey<' sop esaslarını inkür etmek olur. B<.'a· 

bnşlnrkcn ibraz ve ikame edilmesi hnk-
kındaki umumi kaide znruret olmadıkç:ı ce sinir Jınrhi a"ıl imdi sınır hnrhifo 
lhlAl edilmemeli ve usulün 2H ilnc-ü mnd- haşlanu hr. BugiinkU biiyük do\'a • 
desi btikümlerlne riayet edilmelidir. nın tarnfc~·ni için bir haftada tcln'?a. 

Hakim'erin vazilesi ~ndişeyc cliişmek hec;apta dahil dc-

Hakimin vazifesi ynlnız isabetli ğildir. Bi7.im nesil gibi büyük harhı 
karar vermekten ibaret değildir. görmiiş olanlar umıtmnmıc;lnrdrr Vi: 
Halkın adli sahadaki işlerini süratlc 918 harllinln mnğliiplnn dfö:mnnla • 
intaç etmek ve haklı olanları iznç et. nndan mütnrekc f,tedikleri 7omnn 
mekten zevk nlan bir takım kimselc. orduları diişmnn nrnzic::inde c::ilnh çat. 
rin bu arzulenna set çekmek haki mıs oturuyor, hu nrndn dn Roman • 
min vazifeleri cümlesindendir. ya. Sırhistnn, Belçika, I.üksenıhıırg 

Kanunlarımızın hiı'lcimlere tanı . gibi dört devletin mc\"cudiwti ııi de 
dığı geniş salahiyet ve onların bu hu- siyasi A \'rtıpa haritnsındn~ ilnüı: 
sustA ~österecekleri dikkat ve basi- buhınuyorlardı. ~ 
ret, adliye miiessesesinin bu esns!ı Bence, ga7.cte haberleriyle A vru· 
hedefini tahakkuk ettirmeğP kafi • pa muharebesi idare etmek, hnttô 

dir. diin~·a akıbeti hakkında olur olmaz 
Vekalet. hakimler kanunu iize _ 

rinde yanmak tasnvvunında old· ğu 
yeni tad 11 projec;fnd(' t<>rf; c; 0 bcpleri 
için hakimlerin bu huc::us•a ni\c: t>re
cekleri alaka ve nüfuzu neıarA tıu
yük bir mevki vermek nivet"ndc-dir 

Hakim ark{1dac;larımızın bu nok
talara ehemmh·et vermrl~\"tni ve 
Adliye müfpttic:lerlnin de r:ınorln . 
nnda bu cihetleri açık"a bildirmPle. 
rini bilhassa rica eder ve keyfiyeiin 
mıntAkanız dahilindeki bilumum 
mahkemelere tebliğ"ni isterim." 

hlikilmler \"erip şunu hunu \'e hi1 • 

hassa hi'tdiselerin derinliğine nüfuz 

edcrf'k onları tah1iJe nuru miisnit ol· 

inaynn"rırı teli'tıı:lnndırmnk abestir 

efendim! iBokın! Son hahar geldi 

Havalar ne gfrıel. fc\•sim ne latif! 

Olmııdık ve olmıyacak ş~ylcrle ı;öz. 

terini karartmaktansa tabiatin bh:e 

verdiği bu ziyafetten nevale topla • 

yıp sakin olmak daha doğru değil 

mi? Ne oluyoruz? Uzak mnhalledf 
bir ateş var ama oramız uzak ve it. 

faiye de yeti mi tir. Böyle anlarda 
man:ı~ız endişe, ateşe gaz dökmelı 

olur. Dikkat edelim! 
nn sulh cephesiyle beraber oldukla-
nnı göstermektedir. Fakat B~rlin 8 Alman erklnıharbıyesi ile, Almanyayı idare eden beş lanan İtalyan radyo ve mathuntı diindenhı-ri Alman 
radyosunun mahut arapça çığırtkanı kişllik harp medl:ııl arasında şimdiden ihtilaf çıktığı reşmi tebliğleri halinde neşriyata başlamı tardır. 1\1us- Sovyet • Japon 

M ·· za ~er-e!eri 
halen bağırıp durmaktadır. Dinle • bildiriliyor. Beş kişilik harp meclisi seri bir yıldırım solini'nin sulh teklifi etrafında yaptırdığı propagan-
)'cn olmadıktan sonra istediği kadar harbine tarafdardırlar. Bunlar üç dört ay içinde harbi dayı, Bcrlinin direktiEile yaptığı söylenmektedir. 
bağırabilir. Fakat bu münasebetle bitirecek surette hareket etmeği iltizam ediyorlar. JI.. 
dikkat ettiğimiz bir nokta var. o da Çünkü Almanyanın ham madde ve harp malzemesi O ltalyanın bitaraf ka'ması, Hitlerle Mussolini ara- Londra. 6 (A.A.) - Londrada1d 
bu çığırtkanın ikide birde "Iraklı" bakımından daha fazla dayanamıyacağını söylüyorlar. •ında kararla,an bir kombinezonun mahsulü- Japon resmi mahafili. Rusya ile J:ı-
olduğunu söulediğidlr. Bı·z buna do Erkanıharbiye ise iki üç ay içinde İngiliz ve Fransız ponya arasında bir adeını teceviız 

J dür. Almanya Polonyada harbi bitirdikten •onra 
inanamıyoruz. Çünkü dost ve kardeş kuvvetlerine hiçbir şey yapılanuyacağını, ister istemez paktı projesi mevzuubahis olduğun-
bir memleket tebaasının yabancı hiz. uzun ve yıpratıcı bir harbi kabule mecbur olduklarını Demokrasilere Muııolini vasıtcuiyle •:ılh tekli/ dan malumatsızdır. Vakıa Moskova. 
hletine girerek Türkiye aleyhinde de! iddia ediyorlar. Aradaki •öriiı ihtilafı henüz halledil- ettirecektir. Bu teklifi yapabilmui için ita/yanın daki Japon elçisine Tokyor.hm talim:.ıt 
bu derece cüretklrane ne§riyata a • 1 memiştir. bitaraf kalma•ı tercih edilmiftir. Demokrasiler bu gönderilmiştir. Fak'it bu talimat mün 
lct olnmıyacağını sanırız. , JI.. teklifi reddederler•e, ltalya o vakit vaziyetini ta- hasıran Mançuko ıle Mogolistan hu. 
Tiran Racl)ı:Jwnda Türlıçe: • Sovyet Ruayanın Boğazların ıtatüko•u11u boza- yine mecbur olacaktır. O vakte kadar ltalyanın dut hadiselerine ait c.lup böyle bir 

Tiran radyosunda Türkçe neşri- calt herhangi bir tecavüz kar,ı•ında Almanya ile bitaraf kalacağı haber verilmektedir. pakt mevzuubahis degıldir. 
Yat yapıldığını yeni öğrendiğimiz i. akdettifi ademi tecavüz mi•akını bozacağı hak- JI.. Londradaki Sovyet resmi mahafili 

çin bu neşriyatı takibe başladık. Bu kınJaki haber teeyyüt etmi,tir. Sovyet Ruayanın 9 Bulgaristan hükumeti Yuıosla\'ya ile bir gümriik bir- de böyle bir pakttan ademi mal(tmat 

neşriyat bile Amavutlufun ge • ı Almanya ile mi.akı imza ederken Alman kuuvet• liği yapmak üzeredir. İki memleket mütehassısları bu beyan etmektedir. 
çirdiği e~aret hayatının acılığını lerinin Boğazlara inmemeıini ıart koştuuu büdi- r· s· 'd 
his ettirmeğe kafi gelmektedir. Çiln. " it üzerinde me ıuldilrler. İki memleket arasındaki ıen • ın e 
kU bu neşriyat Arnnut duyuşu ile, 

1 

Tilmektedir. gümrüXlerin yakında kaldırılacafını haber \"eriyorlar. Tiençin, 6 (A.A.) - Ingiliz imt'yaz 

Arnavut göriişü ve Arnavut diişü. JI.. ıt/-

1 

mıntakalarının ablok:ı edilmesine se-
ııUşü ile yapılmamakta, belki mils- 8 İtalya radyo ve matbuatının lisanı defitmlştir. Üç 8 Bu1garİlltanın pek yakında Balkan Pakhna gir-

1 

bebiyet vere~ mevkuf Çinliler Japon· 
te,•li devletin hislerini ve düşünce _ dört giin evvel demokrasilere sempatik bir lisan kul. meıİ ihtimali çoğalmıftır. ları~ k_ontrolü altında bulunan m3· 
lcrini anlatmaktadır. --------------------------------------·-----.;_ __ _:. ____________ _! hallı Çın makamlarına tcslım edilmış 

l lerdir. 



• 

TAN 7 - 9 - 939 

i GIL TERE VE FRAMSA Münferit Hikimler 
Tayin Edildi ALMANYA YA MEREDEM 

HUCUM .EDEBiLiRLER? Adligede Yeni 
Listeyi 

Değişiklikleri Bildiı en 
Aynen Yazı;oruz 

•ı ngiliz ve Fransız kuv -
vetleri üç dört günden -

beri mevzilerini almakta. Düş 
manla temas teminine çaiış -
maktadır. Herkesin gözü 
garp cephesine çevrilmi~ bu
lunuyor. Çünkü harbin mu
kadderatı Polonyada değil, 
garp cephesinde veya İngiliz
Fransız kuvvetleri ile Alman 
kuvvetleri arasında cereyan 
edecek çarpışmada taayyün 
edecektir. 

Fakat İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri Almanyaya nere -
den hücum edebilirler? 

Fransa ve Alman hududu, iki 
taraftan tahkim edilmiştir. Fran
sızların Maj ino ve Almanların 

Zigfirid hatları her iki tarafın hu
dutlarını garanti altına almış ve 
tecavüz edilmez bir hale koymuş
tur. Fakat Fransızların Majinosu 
Almanların Zigfirid'inden daha 
çok kuvvetli ve emniyetlidir. Bu 
hat senelerce uğraşmaların ve 
milyonlarca frangın mahsulüdür. 
Majino hattı sağlamlığı nisbetin _ 
de yeni ve modern silahlarla tec • 
hiz edilmiş, aşılmaz çelik bir kale 
haline konmuştur. Zigfirid ise kı. 
sa bir zamana sıkıştırılmış bir ça
lışmanın mahsulüdür. Ve her za
man Ren nehrinin tehlikesi altın -
dadır. Bugün bu tahkimatın bir 
kısmı harap olmuş ve tamir edi • 
len kısmının da çimentoları kuru. 
mam.ış haldedir. Ve esasen Alman. 
lar Leh topraklarında harp eder -
ken bu batta müdafaa vaziyetin • 
de kalmayı tercih edeceklerdir. 
Zaten Almanlar 'Majlno hattımn 

geçilmez bir hat olduğunu kabul 
ederek karşısına Zigfirid iıattını 
germişlerdir. 

Bu karşılıklı müstahkem mev

kiler garp cephesinde bir taarruz 

icrasını güçleştirmiştir. İngiliz ve 
Fransız kuvvetleri, yeni ve acele 

yapılmış olmasına binaen belki bu 

hattı bazı yerlerinden tahrip et • 

meğe teşebbüs edeceklerdir. Fakat 

bunda ne dereceye kadar muvat 

fak olacaklan şüphelidir. 

İngiliz ve Fransız orduları ts • 

viçre, Belçika, Holanda gibi bita

raf memleketlerin topraklarından 

geçmeyi de düşünemezler. Alman

ya herhangi bir bitaraf devletin 

topraklarına girerek verdiği temi

natı bozmadıkça, İngiltere ve Fran. 

aa bitaraf bir memleketin kendi 

muvafakati haricinde arazisine gir

miyecektir. 

Bu şartlar içinde İngiliz .Fran· 

ıız orduları için yegane tecavüz 

sahası İtalyan topraklarıdı::". İtal
yayı işgal ettikten sonra Tiroller

de Alınan orduları ile karşılaşmak 

Ye burada eski Avusturya ve Çe -

koslovakya halkından istifade et.. 
mel ·.mümkündür 

Fakat bugün İtalya da bitaraf

lığını ilan etmiştir. Ve şimdilik 
demokrasiler İtalyanın bitarafh. 
ğlna riayet etmeyi tercih eder gö
rı.inmektedirler. 

Onun için Fransız erkanıharbi
yesinin taarruz plarunı tahmin et
mek hayli 2üctür. 

B una mukabil denizdeki vazi. 
yet sarihtir. İngiltPre ve 

Fransanın müşterek donanmaları 

adet itibariyle fazla olduğu kaclar 
kuvvet itibariyle de ezici bir ha -
kimiyete sahiptirler. Bugünkü 
Fransız ve İngiliz donanmalarını 
bundan evvelki yazılarımda rütün 
teferruatı ile anlatmış ve Alman 
donanması ile mukayeseli bir su. 
rette izah etmiştim. Yalnız im ya. 
zımda demokrasilerin denizdeki 
üstünlüğü hakkında bir fildr vere
bilmek maksadiyle üç dev1Ptin ~uv. 
ntlerini rakamlara iı;tb~ıt ederek 
ıöstermevi favdalı ~ördiirn. 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin. ret mahkemesi az'.lhğın,ı tstanb·uı İzmir asliye hukuk hakimliğine İzmir 
cine) - Münferit hakimliklerin mülga asliye mahkemesi azası I<am.l mülga asliye hukuk mahkemesı reisi 
ihJ'tDı hasebiyle adliyede yeni Coşkunoğlu, İstanbul ticaret mahke· Hüsnü Suda, Samsun asliye hukuk 
yapıln tayin, terli ve nal:il li1ete- mesi azalığına Jslanb!.11 mülga asliye hakimliğine Samsun mülga asliye hu 

mahkemesi azası Reınzi Bcrkınl:!n İs. kuk mahkemesi re.sı Sakip Esen, 
si Ali T asclika iktiran etmi•tir. t b ı Jh h. İ T an u su akim!ığiııe stanbul Samsun ağır ceza mahkeıncsı &zalı. 
liıteyi (Jfağıya aynen bilcliriyo- mulga asliye mahkemesi azası Suat ğına terfian Su.msu:ı mülga asliye 
rum. ~ural, Mecitözü huk1Jk hakimliğine mahkemesi azası Ömer Yücel, İzmir 

Bir lngiliz liloıu, manevralar uraaıncla .. 

Temyiz mahkemec;i azalığına ter- lstanbul mülga asliye mahkemesi a. asliye hukuk hakimliğıne ~zmir m.il
fian İzmir ceza hakimı Ramazan O- zası Semih Gerçek, Zonguldak sulh 1 ga asliye mahkemesı azası İzzet Ak
nat, İstanbul asliye ceza hakimliğine hakimliğine İstanbul mülga asliyt! er, İzmir ağır ceza m.;ıhi:emesı azalı 
tedian baş müddeiumumilik baş mu. mahkemesi azası R..!cai Yensen, İs - ğına İzmir mü1ga :ı.>tiy<! mahkemE:'si 
avini Arif Çankaya, İstanbul üçüncü tanbul sulh hakimliğine İstanbul tniil azası Abdurrahman Birin. Izmir as. 
ticaret mahkemesi reisliğine istan. ga asliye mahkemesi nzası Sıtk! Berk !iye hukuk hakimliğm:? İzmir mülga 
bul mülga asliye mah~emesı reisi İr- Dinar hukuk hakimliğine IstanLul asliye mahkemesi azası Müfit Erku
fan E!gin, İstanbul asHy"? hukuk ha- mmga asliye mahkemesi azası Cevat yumcu. İzmır ticaret ınahkemes: aza
kimliğine İstanbul mülga asliye hu- Şedvan, İstanbul icra muavin ha- lığına İzmir mülga asliyr? markemesi 
kuk mahkemesi reisi Suph: Tolon, İs- kimliğine İnegöl müddeiumumisı Na-ı azası Feyzullah Uslu, Milas hukuk 
tanbul asliye hukuk hakimliğine İs- fiz Yücel. Fenike hakimliğine Izmir hiıkim1iğine İzmir miılga asliye mah
tanbul mülga asliye hukuk mahke- 'sulh hakimi Salim Erel, Adapazarı ı kemesi azası Rifat Gözühüyükoğlu, 
mesi reisi Zeki Ferel, İstanbul asliye ı haki~liğine te_rf'.an. w !zzet C~zaydm, l İzmir ağır ceza mahkemesi azalığına 
hukuk hakimliğine Bursa hukuk ha- Manısa sulh hakımlıgıne terfıan Hak İzmir mülga asliye mahkemesi azası 
kimi Hilmi Kışlalıoğlu İstanbul as- kı Tezdil, Bozöyük hakimliğıne ter- ı 1smail Öğüt. İzmir ticaret mahke:me
liye ceza hakimliğine İstanbul mül. fian Şerif Üstünoy, Sandıklı ceza hi'I- si azalığına İzmir mül-;:ı asliye mah
ga asliye ceza mahkemesi reisi Ce. kimliğine Ergani ınadenı müddeiu- kemesi azası Hikmet Türel, Kemalpa 
mil Güzey, İstanbul asliye ceza ha- mumisi Hasan Karado~nn, İstanbul şa hakimliğine İzmir mülga asliye 
kimliğine Balıkesir ağır ceza reisi ağır ceza azalığına İstanbul mülga as- mahkemesi azası Cem;ı Korur, Tosya 
Hakkı Tüzemen, İstanbul nsliye ceza liye mahkemesi azası Halil Ceysey, hakimliğine miilga Samsun asliye 
hakimliğine İstanbul mülga asliye ce- İstanbul ticaret mahkemesi azalığı- mahkemesi azası Ragı9 Kut, Samsun 
za mahkemesi reisi Kemal Aşkın, İs- na İstanbul sulh hakimlerinclen Tnh. asliye hukuk hakimliğine mülga Sam 
tanbul asliye ceza hakimliğine İs. sin Üstüne!, İstanbal ticaret mah. sun asliye rrtahkemı?si azası Tayyar 
tanbul asliye hakimi Reşit Maykut, kemesi azalığına İstanbul sulh haki- Yasa, Samsun hakim muavinliğine 
Bursa hukuk hakimliğine Adana hn- mi Kafadaroğlu, İstanbul ticaret mnh Samsun mülga aslive mahkemesi a. 
kuk hakimi Senih Aslan, İstanbul i- kemesi azalığına terfian İst&nbul za muavini Sabriye Sefercioğ1u, Kon
kinci ağır ceza mahkemesi reisliğine miilga asliye mahkemesi aza muavini ya ağır ceza mahkemesi reisliğine Ba 
Erzurum ağır ceza mahkemesi rei::i Beyhan Nil, temyiz mahkemesi rapor lıkesir asliye ceza hakimi Sakip Kin
Remzi Türeci, İstanbul dördüncü tic::ı törlüğüne Ankara eski sulh hakimi oğlu, İstanbul hakim muavinliğine 
ret mahkemesi reisliğine İstnnbul Nefise Yücekök, dokuzuncu derece İstanbul mülga asliye mahkemesi a
mülga asliye hukuk :mahkemesi reisi Pervari sulh hakimliğine terfian O- za muavini Semiha Sayın tayin edil. 
FazılSorusbay, İstanlJul asliye hukuk yer sulh hakimi Cahit Yılmnz, Ak. mişlerdir. 

lnglltere Frıın.. Almıınyıı 

Hattıharp 15 7 2 
gemileri 
Kruvazör 7 
Hafi! kru- 46 
vaüir 

2 
7 

3 
6 

Destroyer 16 32 17 
(muhrip) 
Destroyer 159 28 O 

(lider) 
Denizaltı 51 70 43 

Yukarıdaki rakamlar bugün 
üç devletin donanmasının bilfiil 
hizmet gören gemilerine aittir. 
Bunlardan aşka tezgAhlsrında in -
şa edilmekte olan her sınıf gemi
den bir çok daha mevcut!ur. 

Bu rakamlar bize srırahaten 
gosterlyor kı, bugün demokrasi • 
lerin deniz kuvvet]e!'i A lmanyaya 
karşı kahir bir üstilnl'ülte maliktir. 

Sahai harpten İtalya çrkildi • 
ğine göre, bütün bu kuvvetler Al
manyaya karşı kullanılacaktır. 

Her türlü bir ihtimale k.arşı bu 
kuvvetlerin bir kısmı İtalya için 
Akdenize ayrılmış dahi .>h., yine 
elde kalacak Fransız vP İngiliz 
müşterek donanması A lmanyaya 
nefes aldırmayacak ka~ar faiktir. 

J ngiliz ve Fransız mf1ştc!'ek 
donanması Almanyaya ~ 

şekilde saldırabilir: 

1 - Abloka: Almanyanm de. 
nizden göreceği her tiidıi yardımı 
kesmek için Alman sahillerini 
kontrol altına alacaklardır ve bu 
suretle Atlas okyanusunu A.lman
yaya karşı kapamış olacaklardır. 

Bu ablokayı Baltık denizine kş -
mil için denizaltı kuvvetleriyle bu 
denizi. kirletecekler ve her türlü 
seyrüsefere mani olacaklardır. Bi. 
taraf devletlerin nakliye gemileri. 
n1 dahi kontrol ve ihtiyaçlarından 
fazla erzak ve eşya nakline rr.ani 
olacaklardır ki bu suretle Alman
ya denizle olan alakasını tamamen 
kaybetmiş olacaktır. 

Almanya bu ablokaya karşı 

demokrasilerin ticaret yollarını 

kesmek için denizaltı harbine gi • 
recektir. Fakat halen Almanya e
linde mevcut 43 denizaltt gemisi
ne mukabil demokrasilerin elinde 
121 denizaltı gemisi mevcuttur. 

Ve bu 121 denizaltı gell"Jsi ken. 
di sularında ve her türlii yardım 

görmek fırsatına da maliktirler. 
Bundan maada demokrasilerin e
lindeki denizaltı takipçileri, deni. 
zaltı dinleyicileri Alman dehizaltı
larına karşı göz açtınn:ıyacak ka. 
da,r çoktur. Dinleyicilf•rdelti din -
leme cihazları 5 • 6 milden deni -
zaltınm mevcudiyetini ve ır.evki
ini bildirir. Bu noktalara hücum 
edecek olan 40;50 mil siiratteki 
takipçilerin ataca!<lan su bombaları 
Alman denizaltılarını kısa hir za • 
manda hareketten mahrum etme
ğe muktedir olacaklar.:hr. 

Atılacak su bombaları her um
ka göre kabili ayar ve 50 metre 
kutrunda bir sahayı kirletebilecek 
kifayetted.ir. 

Bu izahata göre Alınan deni -
zaltılanndan bir muvaffakıyet bek-

lemek ve ablokaya mani olabile -
ceklerini düşünmek yanlış olur. 

2 - Almanya cihan harbinde 
olduğu gibi, elindeki kruvazörleri 
açık denizlere salarak bir korsan 
harbi yapmak suretiyle demokrasi 
kuvvetlerinin bir kısmım üzerine 
çekmek ve böylece Almanyaya ne. 
fes aldırmak isterse de, bundan 
doğacak fayda devede kulak ka -
bilindendir. 

Her ne kadar Alman kruvazör
leri büyük nısıf kutru seyre ma • 
likseler de cihan harbinde olduğu 
gibi açık denizlere ikmal yapmak 
fırsatı bulamıyacak ve netice ala
mıyacaklardır. 

3 - Fransız ve İngiliz müste • 
rek donanması bir taraftan abloka 
dev m ederken bir taraftan Alman 
sahillerine akınlar yapacak ı.·e bu. 
ralan bombardıman ederek asker 
ınracına teşeoous edecektır . .ı:suna 

hakimliğine İstanbul mülga asliye hisar ceza hakimliğine İstanbul mül. o----
hukuk mahkemesi rei.;i Ali Rıza Tam ga asliye mahkemesi azası S0 mih Hamiyetli Bir Kadın 
tekin, İstanbul asliye hukuk haldmli- Tümer, Saray hakimliğin~ İstanbul Kozan lTANJ.,- Hamam k~ün-

mlnl olmak için Almanl~r bura -
lara kuvvet sevkine mecbur ola -
cak ve Lehistan üzerindeki kuv • 
vetlerinden buraya ayıraca!ctır ki 

:;hk~r:ı"e~~-~eistKazım 1
Aksit. Kuia ()~tunç, f~'mrr su1R'ba"Kiffiıi"ğinel\Yillis ucu vcnn -nu.ı ... ~o. ............. - • -

reisliğine Manisa Müddeiumumisi ?uk"uk hakimi Sal5.hattin Başkan, mine, öldükten sonra biiti.in serveti
Servet Tan, İstanbul asliye hukuk Istanbul sulh hakimliğine terfian İs- nin Türk Hava Kurumuna ait olma
hfıkimliğine İstanbul mülga asliye tanbul mülga asliye mahkemesi aza sını vasiyet etmiş ve buna ait res. 
mahkemesi azası Sabri İsil, İstanbul muavini Zeki Barlas, İstanbul ti~a- mi muameleyi yaptırtmıştır. 

bu suretle Lehistan kuvvetleri 
karşısında azalmış bir kuvvetle 
harp etmek avantajını elde etmiş 
olacaklardır. 

4 - Demokrasilerin karadan 
ve denizden bu şekilde Almariya
ya hücum ettikleri gibi havadan 
da hücumlarına devam eıicrekler. 
dir ki demokratların en iyi netice 
alabilecekleri mücadele sah;osı da 
ou olacaktır. Halen Fransa ve f n. 
gilterenin eHnde mevcut büHin 
hava kuvvetleri Almanya toprak -
ları üzerinde uçacak ve Almanyayı 
her bakımdan yıpratacaktrr. Bil · 
hassa Alman şehirlerinin birbirine 
yakınlığı ve sanayi merk~zlerinin 
bir noktada toplanması, demokrasi 
hava kuvvetlerine iyi fırsatlar ve. 
recek ve iyi neticeler almasına se
bep olacaktır. Almanya de!Tlokra. 
silerin bu hava kuvvetlerine karşı 
koymak için elindeki mevcut ha. 
va kuvvetlerinden bir kTsmım da 
buraya ayıracak ve bu suretle ha
va hakimiyetini kaybetmis ola -

asliye hukuk hakimlieine temyiz ret mahkemesi azalığına terfian Is- Eminenin serveti, tarla, inek, ev 
mahkemesi raportörlerinden Nail İn- tanbul mülga asliye mahkemesi aza eşyası gibi virmi kalemden ibarettir. 
ci, İstanbul asliye ceza hakimliğine muavini Mefharet Sezel, Daday ce- -=====· =============== 
İstanbul mülga asliye mahkemesi re- za hakimliğine terfian Ankara ~ulh ,•••• 
isi Necip Nadir Korukcuoğlu, 1stan- hakimi Fethi Ünver, İstanbul ıcra 1 Bu akşan. ' 

~kt~ • . .._ 
Bütün vaziyetler Alma!"yanm 

harbi idame ettiremeyecP.ğine gü. 
zel birer deli1dir. Şu halde en kısa 
zaman:ia muzaffer olmıya çalı!ja -
cak fakat demokrasiler evvelj 
harbbi durduracaklar ve sonra Al. 
manyayı manen ve maddeten sar
sarak ağır sulh şartlarını kabule 
mecbur edeceklerdir 

ÖLÜM 
Temyiz mahkemesi eski birinci re

isi merhum Bay Osmanın zevcesi ve 
merhum Basmacı İbrahim Feridin 
kızı, tüccar İzzet, avııkat Cevdet Fe
rit Basmacıların kardeşi ve Emni
yet Sandığı avukatı Ragıp ve Os. 
manlı Bankası resmi işler müdürü 
Asımın kayın valide.>i Fatma Neyyir 
rahmeti hakka kavuşmuştur. Cenaze. 
si bugün saat 11 buçukta Kadıköyün
de Frerler mektebi karşısındaki 71 
No. 1ı evinden kaldırılarak namazı 

Osmanağa camiinde kılındıktan son
ra Karacaahmetteki aile kabristanı
na defnedilecektir. Mevla rahmet 
eyliye. 

bul asliye ceza hakiıtıliğ;nc İsh.ınbnl memurluğuna terfian Halim. Tanrı- SARAY Smeması 
mülga asliye ceza mahkemesi reisi kulu, Fethiye ceza hakimliğıne Ak-

Yeni sinema mevsimin~ başlıyor ı · h' h.k. · N n' Aykun Mer-Burhanettin Ogcn, stanbul aslıye ısar ceza a ımı a_ı • 
ceza hakimliğine İstanbul asliye ce· sin sorgu hakimliğine J?ursunbey so: CASUS AVCISI 
za hakimi Cemil Tüzemen, İstanbul gu hakimi Hüseyin Ersın, İst3.?bul ha 
asliye hukuk hakimliğine Zonguldak kim muavinliğine tstanbu.l ~ulga as. llk a.çılış büyük Fransız filmini 

h k k h :.1-· • Kazım Suda İstanbul live mahkemesi aza muavını l\Iuauez u u H.Aımı , .; h "k' yeni 1940 R. C. A. UJtra - Violets 
asliye hukuk hakimliğine İstanbul Savaşkan, ista~~ul a . ım muavinli- makineSile görece'lt ve alkışlıya-
müddeiumumi baş mmıvini Sünuhi ğine İstanbu: ı:nulga asli~e m~hkeme- caksmız 
Arsan İstanbul asliye hukuk hakim- si aza muavını Saadet Fın Gokay, İs. ı 
liğine 1Kemalpaşa ha!dmi Osman Ye- tan bul h8;kim muavinli~ine İstan~u~ '-•••••••••••-.. 
ten İstanbul asliye hukuk hakimli- mülga aslıye mahkcmesı aza muavını l ı ••••••••••••111111~ 
ğin~ İstanbul sorgu hakimi Muhittin Melih~ Barlas .• Ba~ıkesir hakim mua- BU AKŞAM 

Saat 9 da 
Fransız güzelle?rinin en 

çıldırtıcısı 

Taylan, İstanbul asliye hukuk hakim vinliğıne terfı:ı~ Istanbul mi.ilga as. 
liğine İstanbul sulh hilk;mi Şakir Gü- liye m~hkeme~ı aza muavini Nigar 
neri, Tokat azalığına terfian Hilmi Saracoglu, Gelıbolu hakim muavinli
Tor, baş müddeiumumilik baş mua.: ğ!ne İstanb~l mi.ilga asliye mahkeme. 
vinliğine terfian baş müddeiumumı s.ı a~a muavıni Nadire Dincay, Miha
muavinlerinden Nazif Çağlayan, al- lıççık sorgu hakimliği:le Niğde sorgu VIYIANE ROMANCE 
tıncı derece baş müddeiumu~mk m~ hakimi Şerafettin Tunçalp, Emet 
avinliğine terfian baş müddeıumumı sorgu hakimliğine Cide sorgu hakimi 
muavini Mehmet Ali Davran, Sam. Azmi Otyakmaz, İstanbul hakim mu-

ğı ceza azalı~ına terfian Safi. avinliğine Bergama hakim muavini 
sunar & Ö . • . 

i Y" temyiz :na'bkemesi rapor mer Kemerlı, İstanbul hakım mua. 
yett n uce, h k k h•k' . y vinliğine İstanbul miilga asliye mah
törlüğüne Amasya u u a ımı u- kemesi aza muavini Nedim Ergi.iven, 
suf Ziya Sön~ez, İst:ınbul s.~lh ha İstanbul hakim muavinliğine İstan
kimliğine terfıan İst~.nbul mulga as. bul mülga asliye mahkemesi aza mu
liye azası Ferhat Domeke, Amasya avini Saadet Akın İstanbul hakim 
hukuk h~imliğine terfian İstanbul muavinliğine İsta~bul mülga asliye 
mülga aslıye azası R.?şat Akkaya, mahkemesi aza muavini Arif Der
Konya Ereğllsi h~~u!c h~kimliğine viş Kutman, İzmir asliye hukuk ha. 
terfian İstanbul mulga ashye azası kimliğine İzmir mülga asliye hukuk 
Şakir Akıncı, Mustafa Kemalpaşa hu ahk · · · B·1·1 Hı'lm; Aras • . . . , m emesı reısı ı a . , 
kuk hi.kımliğıne terfian İstanbul 

Fransız sanatinin hakiki incisi 

ARKA SOKAK 

LALE 
SINEMASINDA 

Aynca: 1 - En ıon Dünya 
haberleri Metro Jurnal 

2-Renkli Miki W altDi.ney ' , 
mülga asliye mahkemesi azası Os • 
man Şükrü Gözen, Eınirdağı ceza ha 
kimliğine terfian İstanbtil mülga as
liye mahkemesi aza muavini Şeref 
Uzal, İstanbul ağır ceza azalığına İs
tanbul mülga asliye azası Nefi De-

iPEK Sineması BU AKŞAM 

miroğlu, İstanbul ticaret mahkemesi 
azalığına, İstanbul mülga asliye mah 
kemesi azası Nazmi Orga, İstanbul 
ticaret mahkemesi azalığına. İstanbul 
mülga asliye mahkemesi azası Tahsin 
İstanbullu, İstanbul müddeiumumi 
muavinliğine İstanbul ağır ceza azası 
Salim Başol, İstanbul ağır ceza aza-

Yeni sinema mevsimine baıhyor 

LOREL HARDİ 
KODESTE 

Türkçe sözlü ve dayanılınaz derecede gülünç, eğlenceli bir mevzu. 

Filme ilave olarak: 

Şan il Ordumuzun -Trakya Manevra lan 
lığına, İstanbul mülga asliye ınahke- Hakiki Sesli ve Türkçe Sözlü, 1000 metre 

mesi azası Atıf Varlık, İstanbul tica- '-••••••••••••••••••••••••-' 
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lhtıkarın Hemen 
Önüne Geçelim 

Dün, başlamış bulunduğundan 
bahsettiğimiz ihtikar, ahşap 

mahalle bulmuş yangın gibi, yavaş 
yavaş yayılıp durmaktadır. 

Delil istiyorsanız, yeni peydahla. 
dıklan zıplama huyunu bırakmamış 
olan fiatlara bakın. 

Mesela, hükumetin serbest satışı

na izin verdiği günlerde, altının kıy-

Jneti on bir buçuk liraydı. Ve dişçi
lerle sarraflar tarafından satın alın

maktaydı. Halbuki, son hadisenin 
başladığı gün, altın fiatı, birdenbire 

15 buçuk liraya sıçradı. Hele ilanı 
harp haberi duyulur duyulmaz, altın 

yirmi liradan satıldı. Eğer ihbar o
lunmak, ceza yemek korkusu biiSbü

tün ortadan kalksaydı, açıkgözler, 

altınlan yirmi beşer liradan satmak

tan da çekinmiyeceklerdi. 

Bereket ki, fiatlar yükselince, elle
rinde altın bulunanlar piyasaya çık. 

tılar, ve altının çoğalması sayesinde, 
daha büyük rakamlann zirvelerine 

doğru hücuma yeltenen altın fiatı, 
ricat etmek mecburiyetinde kaldı. 

Fakat buna rağm.en, daha hiHa, nor
mal haline dönemedi. Ve daha hala, 
"on altı buçukn rakamının tahtı üze
rine bağdaş kurmuş bulunuyor. 

Ayni pusuya, bonolar da diişüriil
rnektedir. Devletin borç olarak kabul 
t>+ ... ;~ hulun.luğu bonoları 'bile, yüz

de elli, hatta yüzde altmış eksiğine 
ıattn almıya çabahyanlar türedi. He. 
le bu arada, ve bu bolluk içinde, no

hut, mercimek, bakla, fasulya fiat
larmın alıp yürüyüşüne ne dersiniz? 

Bereket ki, buğday, arpa, çavdar 
fiatları da, el çabukluğuna getirilip 

YÜkseltilemiyor. Fakat biz, bunların 
fiatlarının yükselmeyişini, muhtekir

lerin merhametine değil, bu işte de 
ayni hileyi becerebilmenin zorluğu
ba borçluyuz: 

Halbuki, dün de söylediğimiz gibi, 
~u anda, men'i ihtikar komisyonu

b.un, ihtikarcıların karşısına, miisa
ıı.ahaS1z bir nöbetçi taassubile dikil
ıniş olması lazımdı. Elimizde bir de 
"ınen'i ihtikar,, kanunu mevcuttur. 
bu kanunda, her muhtekirin ödünü 
Patlatabilecek kadar ürkütücü ve a. 
iır ceza maddeleri vardır. Fakat ma
alesıef, şu anda bu kanun, bütfin hey
beti ve azametile, zorlu bir halaskar 
gibi ortaya çıkıp muhtekirlere pes 
Perdeden meydan okumuyor. 

Belediyeye sorar:tanız, size verebi
leceği cevap, belki şudur: 
''- Kontrolü sıkılaştırmak için, 

ıııütehassıs eleman lazım. Halbuki, 
benim kadrom, bu mazhariyetten 
tnahrumdur!" 

Halbuki, bu mazeTeti ortaya süren 
llelediyeye siz, Ticaret Vekaleti
l'lin kontrolörlerini gösterebilirsiniz: 
Standardizasyonu ve ihracatı kontrol 
etnıck vazifesile mükellef bulunan 
bu vatandaşların sayısı, sanırsak. 20 

den fazladır. Ve hepsi de, yüksek tah. 
1111, tecriihe görmüş mütehassıslardır. 
Unutulmaması lazımdır ki, ihti

lcar, zayıf bulduğu bir bünyenin her 
~ö.:rıesini istila eden sari ve salgın bir 
1llettir. 

Muhtekirler, tıpkı tahtakuruları 
ıtlhi korkunç bir süratle üreyip sürii
leşirler. Ve cemiyetin kanını emerek 
:ettıiren hu insa~ kılıklı tahtakuru-
arını, 11:vkularım1z1 kacıracak dere

cede çoğalışlarından evvel ezmek la. 
~•tııdır. 

b Bı~ itihula. patlamıya ni~·etlenen 
u fıat ve rakam hıvanını bir an ev

~el hashl"mak. Belediyeden dört ~öz
e hekl,,.diğ'imiz havati bir vazifedir: 

'\re halkın kesesindeki deliklerden 
evvel J d"I d'V• • acı masını ı e ıı::-ımız şey de, 
"1akadarların ~özleridir! 

TAN 

Muharrir, bu 
min edeceği 

yazısında ltalyanın Akdenizdeki sulh ve emniyetin ltalyaya te
onu bitaraf kalmıya zorlıyan menfaatleri gözden geçirerek 

amillerin neler olduuğunu izah 

• • 
ediyor. 

• 
A k <dl <® Dil ü ~ <dl <® 
E N ~YET 

•ı talya i~e Fra~sa arasın . 
da şımendıf erler ikı 

gündür normal servislerine 
başladılar. Gemiler Akdeniz
de serbesçe seyrüsefer için ka
ti emir aldılar. Bahrimuhit -
lerde ölüm sağnağı dolaşır -
ken Akdenizin bir sükun ve 
emniyet havası içinde sulhe 
açılmış bir ılık pencere ha -
linde bulunması Akdeniz mil
letleri için bir memnuniyet 
sebebi sayılabilir. 

Akdenizde sulh ve sükıinun ko
runması, büyük dünya su1hü için
de hiç olmazsa bir noktanın mu
haiazası manasını ifade eder. Dün
yanın öyle bir devrinde yaşıyoruz 
ki fevkaladelik, evvelden hesap e
dilmiyen vakalar bir sağnak halin
de etraiımızı sarmaktadır. Bu 
neviden sürprizlerle karşılaşmıya
eak olursak Akdenizin bu halini 
uzun zaman muhafaza edebilece
ğini tahmin ettiğimiz için hataya 
düşmüş olmayız. 

Akdenizde mihverin bir parçası 
olan, fakat mihverden düşmanla
rı arasında bile en çok zarar gö
renlerden biri sayılabilecek olan 
İtalya vardır .. İtalya; Fransa, İn
giltere ve kendileri ile teşriki me
sai eden devletlerin ellerinde bu
lunan Akdenizin ortasındadır. 

Harp halinde bulunan İngiltere ile 
Fran5a bitaraf İtalyanın bugünkü 
vaziyetini kendileri için ne şekiL 
de tehlikesiz bir hale koymuşlar
dır? Henüz bunu bilmiyoruz. Bil
mediğimiz içindir ki hadiselerin 
kati surette tarifini yapamıyoruz. 

Üzülme, biz asker oluncaya 
kadar ne tank, ne maske kalır. 

Yazan: Sadri Ertem 

lngiltere, Akdenizin anahtan olan Cebelitarıkı tahkim etmiş, 

kayaları oyarak bu şekilde cephane depoları vücude getirmiştir .• 

Y alnız Akdenizde sulh ve sü
kuna hizmet eden - şekli ne 

olursa olsun - İtalya için bir ta
kım avantajlar şimdiden mev'ud 
telakki edilebilir. İtalya mihver 
politikası yüzünden çok zararlar 
görmüştür. Evvela, civarındaki 

milletlerin vaziyeti bakımından: 

BuırünkU tuvaletimi beğeniyor musun? 

A - Avusturya; küçük Avus
turya İtalyanın Orta Avrupada 
oynıyacağı siyasi roller bakımın
dan ehemmiyetli bir istinat nokta

sı id i. Nitekim Avusturya harpten 
sonra uzun seneler İtalyan siyase. 
tinin muzafferane hüküm sürdüitü 
bir saha idi. 

Avrupada yeni bir mesele mi var emmi? Bcnım gaz maskesi işlemiyor, şuna biraz daha yağ koyun 

Hitler Almanyası Avusturyayı 

ışgal etmekle bu siyasi nüfuz mın
takasını işgal etmiştir. İtalya için 
bu siyasi bir hezimet olmuştur. 

B - Çekoslovakyanın isgali bü
yük devlet rolünde olan İtalya için 
bir. politik gaftır. 

Çünkü ergeç Almanya ile karşı 
karşıya bir takım meseleleri hal
letmek mecburiyetinde kalacak o
lan İtalya Cekoslovakyadan icap 
ettiği zaman siyasi yardımlar gö_ 
re bilirdi. 

İtalyan kombinezonları için Çe
koslovakya bir ileri karakol ma
hiyetini alabilirdi. Halbuki Çe
koslovakya Almanya tarafından 
bir vilayet halinde ilhak olunmuş
tur. 

C - Bu ilhaklar neticesinde İ
talyanın Avrupadaki askeri vazi
yeti de arzu edilmiyen bir man
zara arzetmiştir. Çünkü İtalya ile 
Almanya arasında Avusturya da
vası askerlikçe sadece bir hudut 
meselesinden ibaretti. 

İtalya şimal hududunu Bavye
ranın cenubundan geçirmek, Al
manya cenup hududunu Tirolden 
geçirmek istiyordu. Avusturya
rnn ilhakı ile bu hudut meselesi Al
manyanın İtalyayı fiilen mağlup 
etmesi ile nihayet buldu. 

Çekoslovakyanın işgali ile İtal
yanın henüz siyasi bir üs olarak 
ku1Ianmak istediği Macaristanda 
dahi vaziyeti zayıfladı. 
Şu halde mihver politikasının 

müsbet neticesi İtalyan siyasi nü

fuzunun Merkezi Avrupadan sü
pürüle süpürüle yalnız yarımada
ya inhisar etmesinden ibaret kal
dı 

Her devlet emniyeti. siyasi 
iktidarı bakımından bazı 

tedbirler alır. Bu tedbirler İtalya 
mihver politikasına tabi olduğu 
müddetçe aksine olmuştur. 

Bu çıkmaz yoldan kurtularak 
İtalyanın kendisini iktısadi. siya
si bakımdan daha müreffeh bir 
hale sokması mümkündür. 

Bunu nasıl temin eder? 

Buna cevap vermek ıçın İtal

yanın muhtaç olduğu şeyleri ha

tırhmak lazımdır. İtalya, Avrupa

da emniyete muhtaçtır. Yani Çe

koslovakyadan başlıyarak, Avus

turyaya kadar olan sahanın dost 

veya düşman kuvvetli tek bir dev

letin değil, müteaddit devletlerin 

elinde bulunması İtalyanın siyasi 

ve askeri mukadderatı bakımın

dan lüzumlu olan işlerdendir. 

Çekoslovakyanın, Avusturyanın 

yeniden ihyası İtalya için daima 

memnuniyetle telakki edilecek bir 

hadise olacaktır. İtalya, iktısadi 
membalarını işletmek içiıı mali 

membalara malik değildir. Buma

li membalarI Almanya temin 

edemediği gibi Almany· .. nın dost

luğunu da asla temin ~demez. Bi

naenaleyh İtalya mali membaları

nı kuvvetlendirmek için İngiliz. 
Fransız mali gruplarile anlaşma

lar yapabileceği gibi Akdenizde 
sulh ve sükunun devamı İtalyan 
nakliyeciliğine, ticaret faaliyetine 
büyük bir revaç temin edebilir. 
İlk iş olarak Almanyanın Akdeniz 
etrafında boş kalan ticari faaliye
tine tevarüs eder. Alman tica
retinin yerini alır. 

Sulh ve sükun içinde yaşryan, 

iktısadi membalarını işletmeğe 

muvaffak olan İtalya otarşi ille
tinden de kendini kurtararak Ak
denizde başkaları için zararlı oL 
mıyan bir uzviyet halini alabilirse 
Akdeniz hakikaten bir sulh denizi 
olur. 

Ümit edelim ki akliselim galip 
gelsin! 

Sırası geldikçe : 

Elbette Öyleyiz 
Ya.zan: Aka Gündüz 

S ayın Türkiye Mareşali Fevzi 
Çakmak, Trakya manevrala

rının tenkidi sırasında çoğunçosu 

bir tevazula bir defa daha şunu söy
ledi: Türk ordusu, kendisine güveni
lir büyük bir kuvYettir. 

Bu tevazu hem kendisinin, hem 
temsil ettiği çelik ordunun bir yara. 
dılış hasletidir. Bu tevazu altmış yet. 
miş asırdanberi böyle süregelmiştir 
ve bir o kadar zamandan daha uzun, 
süregidecektir. 

Orta Asyadan Sarısu mansabına, 
FiJipin ötelerine, Libya ortalarına, 

Gaskonya kıyılarına, Vistiil boyları
na, ve Roma kapılarına dayanan .. da
yanıp duran ve ah!J vuran hu ordu 
daima bu yüksek tevazuu muhafaza 
etmiştir. 

Tevazu, kiiçülmek değil: büyüklü
ğünü davul tokmağına, tellal ağzına 
vermemektir. 

Bu ordunun .. biitün hu ordunun 
değil.. bu orduya bağlı dokuz kişilik 
bir manf!anın .. o da değil .. o mangn. 
ya bağlı tek. tek ::\femetlerin böyle 
o!duğunu bilen son zaman şahitleri 
çoktur: Eli göhc~inde Napolyon, çiz
mesi kasığ'ında Moltke, top.ukları en
sesinde Bingazi Balilası, rüzgarlan 
destanlı Çanakkale, dorukları kıpkı
zıl Galiçya balkanları. Golç paşa, Li
man paşa. Soşon paşa. hinbaşı Fon 
Papen Bey, Nitti. Civolitti, Loid 
Corç. Balho, Malbo, Talbo, ve siirü. 
süne bereket ... 

Fakat (kendisine giiYenilir büyük 
bir kuvvet) olan Tiirk ordusu bu şa
hitlerin ne birisine ne de topuna 
muhtaç değildir. 

Bunun böyle olduğunu Türkiye 
Mareşali mi söyledi 7 

Bu, her şeyin iistündc bir şahit
lik. .. Hayrr. bir teminattır. Hem ha
kiki. maddi, binbir denemeden sonra 
peyda edilmiş bir kanaatin neticesı 
olan bir teminat. 

Bu tevazuun sebebi de şudur: Böy. 
le bir hakikatin başlığım V<' hn1;kan. 
lığını idare eden bir bii~·ük Türk, 
başka tiirlü söyliyemcz. 

Şu, miskinlerle apaşların karıştır
dıkları Avrupada, l\tilli J\lareşalimizi 
bir defa daha teyit edelim: 

Evet, Milli Mareşal, biz elbette öy
leyiz! 

Bu (Biz) de ben de varım. Şu TÜI'k 
Basınının soldan sonttn<'u neferi hen, 
Türkiye Büyük Mi1l<'t Meclisinin en 
sonuncu mebusu ben bile .. 

Emret Milli Mareşal! Ne istiyor
sun? Adaları mı? Çaribrodu mu? De
likamçıyı mı? Tunanın öbür yakası. 
nı mı? Etna. Strombolu. Vezii tepe
lerini mi? Emret. sana alıvereyim. 

Evet, biz öyleyiz. Elbette öylcyi'Z! 

Edirne Ziraat Talebesi 
Çanakkale (TAN) - Edirne ziraat 

kursu talebesinden 9 kişi buraya geL 
misler, Bayramiç ve Geliboluda 
4282 ahlat ağacını armuda aşıladık
tan sonra Keşana gitmişlerdir. 

Kütahyanın Planı 
Kütahya - Şehrin müstakbel pla

nını hazırlıyacak olan şehircilik 

mütehassısı Profesör Celal Esat bu
raya gelmiş, işe başlamıştır. ________ , 

Karilerimize 
Bayilerimize 
Diğer gazeteler gibi TAN 

ela mevcut kağıdını idare ile 
kullanmağa mecburdur. Bu 
sebeple bütün isteklere ce
vap vermemiz mümkün ola
'11ıyor. 

Satıcılarımız, T AN'ı iade
ıiz alacakları için ancak aa
facakları miktarı istemeli
!irler. 

Elci e kalacak eski gazete 
t iyan olmuş kağıttır. iadeyi 
EylUlün onundan itibaren 
kabul eclemiyeceğimizi bil
dirmek mecburiyetinde kal
dığımızdan dolayı karileri
mizin ve bayilerimizin bizi 
mazur göreceklerni ümit 
ederiz. ' , 
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Sovyet 
Rusyanın 

Vaziyeti 

Alman Denizaltıları Lehliler Varşovayı 

Tahliye Ediyorlar lngilizlerle Çaroıştı (Bası 1 incide) ı mlştlr. 
Bugün buraya gelen haberlere Blrka~ avcı tayyaresi müstesna olmak 

(Bap 1 incide) (Başı 1 incide) 
yaptıklannı görünce siyasetlerini Buglin de İngiliz tayyareleri yi-
degiştirdiler. Avrupa devletlerinin ne Almanya tizerinde bir keşif uçu
birbirleriyle çarpışmasını uzaktan fU yapmışlar ve Alman halkına hi
seyretmeyi ve bu esnada da bitaraf ~.a~ ~~n notalar atmışlardır. Hadise 
kalarak hem dahildeki işlerini ta. uçuncu defa vuku bulmuş, ve bu se
mamlamayı ve hem de her iki tarafa fer~er~ işt_lrak eden İngiliz tayyare. 
yardım ederek zenginleşmeyi ve le:' ~ıç bı~ hasara . uğramadan döıı-

duğu sırada güvertede bulunmakta 
olan Amerikalı bir talebe, torpilin 
geminin baş tarafının tam ortasına 
isabet ettiğini gözlerile görmüş oldu
ğunu söylemiştir. 

kes ifile, gücile meşgul olmıya baf -
lamıştır. Fakat saat 10,47 de ayni ha
dise tekerrür etmiş ve saat 11,20 ye 
kadar halk sığınaklar içinde kalmış
tır. 

göre İngiltere ve Fransa hükumetleri ilzere Polonya tayyaelerl ıözükmemlşler
Lehi tan 8 mil t l' l"k b. k dir. Alman arazisine karp herhangi bir 

s a yon s er ın ı ır re. taarruz kaydedilmemiıür. Alman donan-
di daha açtılar. rnası Balbk denizinde Polonyalıların üçün-

Alman Tebliğleri en bir tahteıbahırinı tahrip etmıştır. 

Almanyada Yeni Yergi 

kuvvetlenmeyi tercih ettiler. muştur. Dun on mılyon beyanname 
Bu zihniyetle kendi hudutl ı atan İngiliz tayyareleri bilhassa Rur 

bir tecavüze karp korumak için •;1~ 1 sanayi sahasını istihdaf etmiştir. 
mantarla bir ademi tecavüz misakı Korsan Gemileri 

İstihbarat nezareti bir kaç deniz 
ımzaladılar ve kabuklarına çekildi 
ler. 

Şimdi Sovyet Rusy b 1 . . hareketinin muvaffakıyetle yapıldı-
a aş a~an cı. ğ b bah b"ld" . . 

han harbi karŞ1Sında . mı u sa ı ırmıştır. 
emperyalıst K . . h ı· t' ·1 .. 

devletlerin biPbirleriyl orsan gemısı a ıne ge ırı en uç 
e çarpışması • Alın . . d k 'l • t 

nı uzaktan se,Yirle m guld .. an vapuru ıçın e ı er emnıye 

yetler i,.in Almanyaneş da dur. Sov • altına alındıktan sonra Atlantikte 
r ın emokra. ah . . 

silerin de zayıfl 1 t rip edilmiştır. 
aması mat üptur. D'ğ . 

Her iki taraf da y ı er cıhetten Alman tahtelba -
orucu ve yıpratıcı hi 1 . b' k 1 ili t' .. 

bir harpten perişan bir halde r erı ır aç ng z ıcaret gemı1sı. .-tkacaklardır o kt k ne taarruz ederek batırmışlardır. n-
,. · va e adar Sovyet- :<ı:. h . . 
ler bitaraf kaim ıı. b . 

1 

gı.ı.u arp gemılerı, muhtelif mahal. 
a5a, u emperyalıst 1 d b h lbahi 1 h . 

harbinden zinde ve hasara uğrama· e~ le d~ taAlte hr .~kr·~ u~um et -
dan çıkmağ al aklar : mış er ır. man u umetı, mayn 

8 ç ışac dır. tarlalan vücude getirdiğini bildir -

D 
miştir. 

fyecekslniz ld: İngiliz tayyareleri tarafından Al-
"- Rusya bitaraf kalmak man gemilerine karşı yapılan taar • 

niyetinde İN niçin ham madde ruzların evvelce bildirildiğinden da-
ve erzak vermek suretiyle Al· ha muvaffakıyetli bir şekilde cere • 
~yayı kuvvetlendirmektedir? yan ettiği zannedilmektedir. 
Nıçin Polonya hududuna as • * 
ker Hvketmlştlr? Ve neden son İstihbarat nezareti, iktısadt harp 
sünlerde yeniden iki sınıf askeri nezaretinin son harpte ihdas edilmiş 
slllb altına almıştır?,, olan abloka nezaretine tekabül ede. 

Bizim kanaatimizce Sovyetler, ceğini haber verinektedır. Bu neza
Almanlarm ademi tecavüz paktına retin gayesi, düşman iktısadiyatının 
.koyduktan imzaya ehemmiyet ver - muhasematı iyi bir şekilde idare et
aniyorlar. Alman ordulannın Polon- mesine mani olmak için bu iktısadi
:yayı tamamen işgal ede~ Sovyet yatın tef}dlitını bozmaktır. 
Rusya hudutlanna dayanmasını da Çörçllln izahata 
!hot aöremealer • ._.. ~ ..._ 
:yanın en büyük düşmanıdır. Alman- Mlater Çorc:ll, bugün A•am Kama
ya bu badireden muzaffer çıkana ruında beyana\t.._ ~ıunpwı ve Ate
.muhakkak Sovyetlerle kavgaya tu • nia vapurunun tahtelbahir taraf1n. 
'tuşacaktır. Onun için Ruslar Polon. dan nasıl batırıldığını izah etmiştir. 
ya hududunda her ihtimale karsı ha- Çörçil, tahtelbahirin, hicbir ihtarda 
%11' bulunmayı zarwi gormüşl~rdir. bulunmadan gemiyi torpillediğini ve 
:Bu bir. daha sonra deniz sathına çıkarak va-

Sonra Sovyetler, Almanyanın Ro- pura bir mermi attığını anlatmış. za
manyayı lyal ederek Karadenize yiatın henüz teıbit olunmadığını, 
~ılmıuım, veyahut Balkanlara ine • fakat vapurdaki 1418 kişiden 1101 
rek Bolazlan eline geçirmesini de inin yolcu ve-bunlardan 800 den faz
j~ezler. Almanlar Romanyaya luının İngiliz ve Avrupalı, 300 ünün 
hucum eder, veya Balkanlara inme- Amerikalı oldujunu anlatm13, İngil
ğe tetebbill ederlerse, Sovyet Rus _ terenin mukabelede geciktiğini söy. 
ya otomatikman Almanya ne akdet. lemiştir. 
tiği :milakı yırtmaıa ve mutlaka o- İneiltere hükumeti, bugün Dani
nun bu istili hareketini önlemeıe marka hükumetinden Danimarka li
mecbur olacaktır. Bu itibarla Sov. manma bir bombanın düşmesi yü
yet Rusya siWı altında fazla uker zünclen özür dilemiştir. Anlaşılan 
bulundurmak, ve ihtiyat tedbirleri ıerl dönen tayyarelerin biri, yolda 
almak zaruretindedir. Bu ikL - bir aakatlıia uğrıyarak bombasını 

Athenia mlirettebatının söyledik
lerine göre, torpil 800 ili 1000 yar
dadan atılmıştır. 

Havas ajansının muhabiri, dün 
Galvayda karaya çıkan Athenia va
purunun süvarisi kaptan James Cook 
ile görüşmüştür. 

Süvari demiştir ki: 
"- Athenia'nın torpillendiğine 

şüphe yoktur. Vapur zabitanından 
biri bir teleskop görmüş, birkaç 
dakika sonra da bir tahtelbahir su
yun üstüne çıkmıştır. Tahtelbahir, 
Athenia'nın telsiz cihazım tahrip 
maksadile bir kere top atmıştır." 

"Daily Herald,, gazetesinin bıldir
diğine göre "Athenla,, vapuru külçe 
halinde 5 milyon altın sterling taşı
makta idi. Aiırlıiı 30 tondan fazla o
lan bu altın külçelerinin yolcuları 

toplıyan vapurlar tarafından kurta
nld1 iı zannedilmektedir. 

Glasgov ahalisinden Robert Gil
lan adında bir yolcu şöyle anlatıyor: 

"Athenia'nın tahilslye sandalla
rında idik. Ay, ortalıiı tenvir edi
yordu. Birdenbire ıulann yükseldi
ğini ve Alman tahtelbahirinin mey
dana çıktıtını gördüm. Torpilleonen 
geminin bir mil ilerisinde bir müddet 
kaldı fakat başka taarruzda bulun
mach." 

İnflAk neticesinde Athenia'nın bü
yük salonunda bulunan birçok yolcu 
ile mürettebat telef oldular. Tam ye
mek zamanı idi. içinde bulundukları 
tah li!liye sandalı kapaklanmış olan 
ve Knute Nelson tarafından kurtarı
lan bb" Ma••I lrllft ko• .. a..-e 
erkek kardeşin ıular tarafmdan ab
nıp götüruldütünil görmüş oldukla
rını sövlemişlerdir. 

Sandallann ekserisinin icine su 
dolmuştu. Denizden çıkarılmı~ olan 
bir kadın, tahlisiye sandallarından 

birinde otururken birdenbire "çocu
ğum,, diye haykırarak kendisini de
nize atmıt ve dalgalar arasında kay
bolmuştur. 

Mürettebattan Glasgov'lu bir!si 
infillk neticesinde yolculann yüzde 
25 inin telef olmuş olduğunu söyle
mekte ve şunları illve etmektedir: 

"Gemide birçok çocuk vardı. Her 
halde çok feci sahneler olmuştur. 

Çocuklar sağa sola koşarak anala
rını, babalannı çajınyorlardı. Bir 
kızcağız, anasının, babasının öldüğü

ne şahit oldu." 
Mumaileyh, ilaveten şunları söyle

miştir: 

Gazetelerin Lüksemburg ve Bale 
muhab,irlerinin bildirdijine gore, Berlin, 6 (A.A.) - Ordu başıtu-
Maginot ve Siegfricd hatları arasın- mandanhğının tebliği: 
da çok şiddetli bir topçu ateşi başla- Alman kıtalan, bugün saat 12 d~ 
mıştır. Bu topçu ateşi Moselle mın- mücadelesiz Krakoviye girm\şlerd!r. 
takasında olmuş ve dün bütün gece General, fırka kumandanları ve ge. 
devam etmiştir. Fakat Alman tebliğ- nel kurmayları, Mareşal Pilsudskinin 
leri Garp cephesinde sükunetin de. mezarı önünde eğilmişlerdir. Vistül 
vamından bahsetmektedir. üzerindeki köprüler tahrip edilm~-

Dün gece Bourgos'ta saat 2.30 da mi~ir. 
hava tehlikesi işareti verilmiştir. A- Alman kıtalan, Llzagor.ll etekl@rin-
lert saat 4,30 a kadar devam etruiş- de mühim demir yolu iltisak nokta. 

sını teşkil eden Kielceyi işgal eyle-
tir. · · c 6 EylUl sabahı verilen resmi tebliğ mıştır. enup bölges!nde Almanlar, 
şudur: Neu .Sandezi ele geçirmişlerdir. 

"Dün akşam ve gece bazı mahalli Beş eyli.ilde yapılan hareklt hak-
ilerlemeler olmuştur.,, kında Alman tebliği şudur: 

"Cenupta dnğ kıtaatile diler ctlztltam-
Fransadan gelen haberlere göre ıar Baskldes'ln şimal sathı maillerinde ıe

bu akpm Fransız orduları ve tank niş bir cephe işgaline muvaffak olmulJ
kollan Alman hududu içinde ilerle- lardır. Bu kıtaııt şimdi Neu-Sandez'e dot
meje baflamıftır. Garp cephesinde ru ilerlemektedirler. Cenuptan ve garptan 
vaziyetin günden güde ciddileştiği Karakoviye doğru ilerlemekte olan kıtaat, 

Polonya kıtaahnı ıınskUrtmUşlerdlr. Po-
anlafılmaktadır. lonya kıtaatı bu şehirden çekilmişlerdir. * Şarki Yukarı Sllezya sanayi mıntakası 

Parll, 6 (A.A.) - Umumi karar- Almanlar taraCından işgal edilmlıtır. Bu 
glhın 6 EylUl saat 21 harp raporu: kıtaat. daha şimalde Pierkov - Lopuss

Hududun ötesinde, cephenin mulı- no - Theclny hattını da dün ölleden son
telif yerlerine göre ilerliyen ilk müf 

1 
ra işgal etmiıılerdlr. 

1 rimi h f t tik i Sieradz'da /o-.nan kıtaatı istihkAm hat-
reze e z er, tara ta o oma s - larmı yarmıflardır. Bu kıtaat Lodz lıtl-
lahlaqa ve istihkam ve sahra mev. kametinde Varthe eehrinln şark sahille-
zileriyie karşılaşmaktadır. rinde ileri h reketlerlne devam etmekte-

Hava kuvvetlerimizin faaliyeti dlrler. Culm ve Graudenz civarında Vlstül 
kara harekatımızla irtibat halinde- nehrinin şark sahilinde bulunmakta olan 

Alman kıtaatı ricat halinde bulunan daı-
dir. manı takibe devam etmektedir. 

Seferberlik ve bütiin birliklerin Şarki Prusyadan ,elmlıt olan kıtaat 

nakil ve yerleşme hareketi normal 
bir tarzda devam ediyor. 

Bütun teşkilat, ananelerimize tev
fikan kıtaatımızın maddi yaşayışını 
ilclin aeidlll kachr 1'ol&y,.lfırmali 
çallflll8ktadır. Kıtaatımızın manevi-
yatı mükemmeldir. 

Orduda iaşe işleri muntazamdır. 

Fransızları ikaz 

Mlııva'yı geçmi5ler ve Çichanov'u işgal 
etmişlerdir. Dilşman cenuba çekilmekte ve 
kıtaatımız tarafından yak1ndıın sıkıştırıl
maktadır. Motörlü kıtaat Rozan yakınında 
~ N =···1 AlmualArdır .ı;u_.ldald 

kıtaat şlmdl1'• kadar 10.000 esir almış ve 
60 top ~Unam etmi tir. Alman tayyare
lerinin taarruzları dun duşmanın irtibat 
\ e muhrıbl'r ıt hatlarını muhlm hasara ta 
uğratmıştfr. Mabunklka. Volda, Skarzysko, 
Tarnev ve Verschen istasyonlarında yan-
11nlar çıkanlnııı ve birçok hatlar kesil-

De Telegraf adındaki Felemenk 
gazetesi, Almanya tarafından ısdar 
edilmiş olan yeni bir takım kararna
melerin bu sabahtan itibaren meri • 
yet mevkiine girmiş olduğunu ha -
ber vermektedir. Tütüncü dükkan -
lan kapatılmıt olduğundan tiryaki • 
ler bu sabah tütUn tedarik edeme -
mişlerdir. Tütüncü dükkinlannın ne 
sebebe mebni kapablmlf olduğu ma
lUnı dejildir. Memleketin her tara. 
fında fiyatlar artmaktadır. 

Tereyajına yüzde 20 nisbetinde re
sim konulmuştur. 

Roterdamsche Couromt'un Ber -
lin muhabiri, Almanyada muhtelif 
erzak üzerine konulmuş olan yeni 
resimlerin bilhassa istihlikltı azalt. 
mayı istihdaf etmekte olduğu müta
leasını ileri sürmektedir. Bund3n 
bafka iş komiserlerinin ücretleri in. 
direbilmelerine karar verilmi§tir. 

* Bogota 6 (A. A.) - İki bin ton. 
luk Alman Helgoland vapuru Puer
to - Colombia'ya iltica etmiştir. 

Vapur, bir İngiliz harp gemisi tara
fından takip edilmekteydi. 

Rosoriodan bildirildiğine göre 
Anatolia adındaki Alman vapurunun 
tayfası da, yola çıkmaktan imtina e. 
derek vapuru terketmi~ir. Vapurda 
ancak sekiz zabit kalmlf olduğundan 
geminin hareketini tehir etmek mec· 
buriyeti hasıl olmu§tur. 

* Berlinı_ 6 (A.A.) - İn_giliz kz:yva-
zorü Ajax Alman vapuru Olindayı 
Brezilyanın Rio - Qrande limanı ö
nünde batırmıştır. D. N. B. bu su • 
retle Brezilya bltaraflı~nın İngilte
re tarafından ihlBl edıldiğini bildir -
mektedir. 

Diler taraftan Fransız radyolarile hal-
ka ııu teblil neşrolunmuştur: lerlnln teşriki mesai edeceklerinde asla diyor: 

"İstihbarat Nezareti umumi komiseri, tereddilde kapılmağa mahal ,.oktur. Ruh Garp hududundaki Alman şehir-
Fransız erkek ve kadınlarına hitap edl- ve zihniyetleri devdsll bir diişmana kareı teri tahliye edilmiştir. Ayni gazete. 
yor: çıkarılabilecek en yüksek ruhtur. l)(lfman, 

hakikaten rok büyiıktUr. Onun fena vlcda- nin istihbarına göre Alman hükQ. -
"Koml1er, önUmUzdekl günler ve hafta- " 

tar içinde ıize Fransanın halihazırda gir- nı kendisine her türlil silahı kullandır- meti, Llhaye hilkömeti nezdinde dos 
mıı olduğu harbin safhaları hakkında ma- maktadır. Şu halde, harpler tarihinden fi- tane bir teşebbüste bulunarak Hol • 
lllmat tta1ına memur edllmlstlr. Hiç tüp- tidlAl ederek onun. h:zlmete mahkllm ol- landa hükumetinin Felemenk tay • 
hesiz komiserin bu vaılfesl kolay değildir. duJunu aöyllyebllırıı. yare sahalannı müessir bir surette 
tntızarınız ne kadar fiddetll olursa olsun * ildaf t ı t 1 t i..+fr 
komiler, ıize düşmanı ikaz edecek ve hu- Belçika müdafaa nezaretinin bil- m aa e mes nl 

8 
ep em.,. · 

dutıarınızda hlc:blr sey wkua gelmemiş dirdijine göre, Jouvain mıntakası _ Bertin 6 (A. A.) - Hariciye mils-
oldulunu ılze temin edebllecelim bu ha- nın hava müdafaa bataryalan, dün teşarı Fon Weiszaecker, Holanda ü-
zırhk devre1inde dil mana malömat vere- rind t 1 · h i 

gece meçhul bir tayyareye ate:, a"' • ze en uçan ayyare erın ang 
cek mahiyette haberler veremez. ır 

Size ordularımızın tahşldl ve umumi ,.e- mışlardJr. Tayyare derhal uzaldat _ memlekete mensup olduğu meselesi. 
ferberlltin ikmali hakkında tafsilAt vere- mıştır. Diler taraftan "İndependen. nl tenvir için dün akpm Holandanın 
memekllğım tabiidir. Başkumandan, bu ce Be1ge" gazetesinin Eupen muha- Berlln elçisini kabul etmiştir. 

B ütün dünyanın, hatta kendile. 
rint mlidafaadan Aciz küçük 

milletlerin bile dişlerine kadar siWı 
landıiı ve yanm seferber bir halde 
yapdıiı bir devirde Sovyet Rusya • 
nın bazı snuflan silAh altına alına • 
mıda gayri tabü hiç bir ,ey yoktur. 

denize atmak iatemlt '\18 bomba ka
zara limana düpnüıtür. Lord Stan. 
hope da Lordlar Kamarasında Al-

- Neye uğradığımızı anlama • 
dan tahtelbahir bizi torpilledi. Te -

manların bu hareketlerine aynlle lef olan bir kızcağız, bir şezlongun 
mukabele edileceğini anlatmıştır. üzerinde yatıyordu. Bir obüs kafası-

tahşidatın ve bu seferberlliln pek mükem- biri Aix • Lachapelle mıntakasma Vaşington, 6 (A.A.) - Rooseveltin 
mel oldu~nu IÖylemiıtir. Başkumandan, 
medent dünyanın son "imdat,, nldaııını bir hava akını yapıldıiını ve bilhas. talimatı üzerine, deniz makamlan A. 
yilkseltmls olduğunu anlamış ve buna mu- sa Eschwetüller ve Stolberg sanayi merika sahilleri boyunca muharip 
kabelede bulunmus olan bir millete. Fr:ın- merkezlerinin bombardımandan mü memleketlere mensup vapurların ha 
ıız milletine IONUZ bir itimat beelem•k teessir olduklannı yazmaktadır. reketlerini murakabe için sahil mu-

Şu halde Alman ordulan Sovyet 
ııududuna dayanmadıkça, veya Ro -
manyayı iatlliya veyahut Balkan -
lara inmeğe teşebbüs etmedikçe Sov. 
yet Rusyanın bugünkü bitaraflığını 

terketmesi için hiç bir sebep yoktur. 
Sovyet Rusyanm Türkiye ile o. 

lan münasebatı daima dürüst kal • 
mıştır. İki memleket her zaman bir. 
birlerine dostluklannı teyit etmiş -
lerdir. Ve Sovyet Rusya son giinler
de Boğazlara yabancı bir tecavüze 
lakayt kalmıyacağını bildirmekle de, 
Turkiyenin Boğazlardaki hakimiye. 
tinin sarstlmasma taraftar olmadığı
nı teyit etmiştir. 

Bınaenaleyh, Turkiye için Sov • 
yet Rusyanm vaziyetinde endişeyi 
mucip hiç bir hal yoktur. Bil&kia yu. 
karıda izah ettiğimiz sebeplerden do
layı, Sovyet Rusyanın bitaraflıiı, 
Balkanlarda sulh ve emniyetin bir 
nevi garantisini teşkil eder. 

Reılt Pı. nın Hahralan 
Tefrlkamızı bug(ln koyamadık. Okuyucu

larımızın b zi mazur görmelerini 
rica ederiz. 

~-------· 

. ~~~nhagdan D. N. B. Ajansına nm yansım ahp ıötürmilftü.,, 
bıldirilıyor: İngiltere krah bugün gizli olan 

Esbjerg'in Danenorg açıklannda tayyare kararglhını ve daha 10nra 
İngiliz tayyareleri tarafından bom - tayyare dafi toplar karargahım zi. 
bardıman edilmesi lizerine limanda. yaret etmi§tir. 
ki antrepoların damlarına Danimıır. * 
ka bayrakları boyanmıştır. Diğer "News Chronicle" gazetesi, ko -
Danimarka şehirlerinde de ayni ted- münist partisinin lağvedildiğini bil -
birin alınacağı ve bombarımandan dirmektedir. Bu karar, dahiliye ne. 
mütevellit hasann takriben 100 bin zaretinin bundan sonra toplantı ve 
kurona baliğ olduğu bildirilmekte- nümayişlere müsaade edilmiyeceğine 
dir. dair verdiği bir emir üzerine itti.baz 

edilmiştir. 

Dahiliye Nezareti, İngiliz faşist 
birliğine de ayni tekilde bir emfr 
vermiştir. 

FRANSADA 

ŞiddetD lir Topçu 

Düellosu Baıladı 

Kral, Başvekil Chamberlain'e gön
derdiği bir mektupta Büyük Britan
ya ve Deniz aşın memurlarının sulh 
davasına müzaheret ve bugün karşı
laşmak mecburiyetinde bulunduğu
muz bultrana memleketi hazırlamak 
için son haf talar zarfındaki yorul
mak bilmez gayretlerini tebcil etmiş 
ve bu esere sulh tekrar teessüs edin
ceye kadar ayni ruhla devam edecek-
leri kanaat ve emniyetini izhar eyle- Paris, 6 (Hususi> - Sabah saat 
mi~-tir. 1,30 da Alman keşif tayyarelerinin 

A+.nla Naıll lath? Fransız topraklarına geçtikleri görül-
• müş, tehlike ipreti verilmesı üzerine 

Athenla yolcularından kurtanlmış herkes zerre kadar telif göstermeden 
olan 423 kişi, dün Irlandada kAin sığınaklara girmiştir. Tayyarelerin 
Galvay'a gelmişlerdir. Bunlardan 12 keşif tayyareleri olduğu anlaşıldığın
si alır surette yaralıdır. Birçoklatı dan tayyare dafii toplar mühim bir 
vücutlarındald yanıklardan muzta- faaliyete girmemlşlerdir. Kısa bir za. 
rip bulunmaktadır. İnfilak vuku bul- man sonra düdükler çalmı§ ve her-

1Azun oldulunu llÖ1'1emlıttr. h 1 h ıı. Şu halde lııtlhbarat komiseri, size bildi- J#. hafaza ve arp gemi crl ve att. tay 
recell bir haber olduiu zaman, sade ve ZürJh 6 (A. A.) - "Newe Zur. yareler. vasıtasiyle daimi devriyeler 
samimi olacak, o haberı size bildirecek ve cher ~eitung" Berlinden istihbar e- tesisini emretmi§lerdir. 
Fransaya zararı dokunmıyacak olan izaha- :=====~========~======~======== 
tı size verecekUr. lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

Süklltün sebebi, muhaberat vesait ve ci
hazlarının tahrip edılmlt olmall veyahut 
haberlerin alınmamasındaki herhangi bir 
teahhUr oldugunu asla aklınıza ıetirmeyl
niz. 

Bu ıükt'ıtun sizde'Q hakikati ketmetmek 
sizinle muharipler arasındaki temaSt kes
mek Jırzuııundan ileri gelmekte olduğunu 
asla düşünmeyiniz. Komiserin İtalyadan 
bahsetmemeslnln sebebi, İtalya hakkında 
slSylenecek bir şey olmamasıdır. İngiliz 
ordusundan bahsetmemesinin sebebi de, 
bu ordunun Fransız ordusu gibi seferber 
halinde olmaaı ve halın mütalea ve telair
lere mütehammil olmamasıdır. 

Halbuki İngiliz donanması, malllmunuz 
oldulu veçhıle, seferberlık stajını ıeçir

ml$tlr. 
İhtimal harbe ait ilk tebllll biraz kısa 

ve biraz muzlim bulmU11UDuzdur. Bu teb
Ulln hakiki kıymetini anlayıp kavramak 
için onu 1914 tarihli Dk teblll ile muka
yese ediniz, bu tebliğler, sulhcuyane mesa
illne devam ederken, bir &ilrprize yakala
nan bir mlllettn teblllleridlr. Bu tebllller, 
a)'nl zamanda ıerek taarruz ve ıerek mü
dafaa tein zaruri olan her ıeye malik bu• 
lunan, hudutlanna hleblr noktadan teca
vüz lmkAnı mutasavver olınıyan, lAfla va
kit ıeçirmlyen blr milletin tebllllerldlr. 

İngiltere De Fransa arasında blrlllln 
tam oldulu bir devrede yeniden harbe 
ıtrm1I bulunuyoruz. İki memleket kuvvet-

25 - 9 - 939 Pazartesi günil saat 15 de ı.tanbulda Nafia Müdürlillfi ek
siltme komisyonu odasında (1025.46) lira ketlf bedelli Gureba hastaha
nesi Nisaiye kliniği bitirme işleri a~ık eksiltmeye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri pnel hususi ve fenni prtna· 
meleri, proje keşif hullsasile buna mütefeni diler evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (77) liradır. 
İsteklilerin en 'az bir taahhüUe (1000) liralık bu ite benzer fş yaptı

ğına dair idarelerinden almı§ olduğu vesikalara istinaden İstanbul VL 
!ayetine müracaatla ekstltme tarihinden (8) gün evvel alınmıt ehliyet ve 
93ft.yılına ait Ticaret Oduı veslkalarile gelmeleri. "7017,, · 

Bu Sene 11 Eylllde Ankarada Aıtlacak Ordu 
Hastabakıcı Hemılreler Okuluna 100 Ll~a Aylık 

Ücretle iki Tallm Hemılresl Alınacak. 
Alınma prtlan: 

1 - Kwlay baatabaktcı hemtireler okulundan mezun olacak. 
2 - En u llç sene hastahanelerde bemfirellk vazifesinde istihdam e. 

c:lilmiı bulunacak ve buna alt bonservisler gösterecektir. 
3 - saııam oldutu blr ııhh! heyet raporlle tevsik edil'!Cektir. 
4 - htekll olanlardan İstanbul ve clvarmdakiler Gülhane hastaha

nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi Bq. 
tabipliğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İ9tekliler aramda 12 eylöl 939 da Gillhane ve Ankara hastaha
nelerinde tahriri ve şifahi müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(150) (6866) 
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Mü ciumumi lije Davet 1 ~ 
İstanbulda bulunduğu ar!• şılan Artvin .,. 

sorgu ht'ıklml Cemll Köncnin hemen mc
muriyctimizc mürncanti. 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar için Gıda : 

* lçtimaa Davet KANZUK BESLEYIC.i 
EyOp Fakirleri Koruma Derneillnden: 
Fevkalade kongrenin ruznamesinden 

tahrir edHcn yeni idare seçimi için Aza
nın cumartesi günü saat 16 da Eyüp Hal
kevinde bulunmalan. 

Titamin ve kalöri cihetUe çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal gibi barsak rahatsızlıklarım 
mucip olmaz. ~sizdir, mükmmeldir, aıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

YENi NEŞRiYAT: 

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

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

YENi ADAM - 245 inci sayı 1 llzlQ ya
zılarla çıkmıştır. 

~~----------------KA YİP - İş Bankasında 65266 
numaralı küçük cari hesaplarda kul.. 
landığım tatbik mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü 

Çe§ltleri tanınmı§ Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. ,, 
Umumi Depo: INGILIZ • KANZUK Eczanesi, Beyoğlu lstanbul 

lstanbul perakende satı, yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 
yoktur. - Mevlude Mustafa. 

~~~~============~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eskfşehirde Askeri bir binanın elde mevcut pllnlar mucibince 
genişletilecektir. Keşif bedeli 74,426 lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11 .. 9.939 Pazartesi günü saat 15 de An. 
karada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname pro. 
je ve resimleri 375 kuruşa Ankarada komi~vonrla alınabilir. Eksiltmeve 
gireceklerin bir hafta evvel hava müsteşarlığı 6 • cı şubesine mür&caatla 
vesika almaları lazımdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 • cü maddelerinde 
yazıh vesatkle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen sa-
atten bir saat evveline adar komi!iyona vermeleri (303) (6546) 

* * Cinsi Miktarı ::\lulıammen bedeli 
kilo Lira 

ilk teminatı 
Lira Kr. 

Akbez için un 165,000 18,150 13ôl 25 
Kilis " un 337,000 37,070 2780 25 

Yukarda miktan yazılı iki kalem un kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 da lslahiyede Tuğay sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Teklü mektuplannm ihale saa
tinden blr saat evveline kadar lslahlyede komisyona verilmesi. Eksilt
meye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanuna tevfikan ibraz etmeleri ld-
zım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları. "319,, "6611,, 

* * Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 65 kuruş olan 25.000 kilo kun-
dura boyası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 19.9.939 salı 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı 1218 lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartııa
mesi her gün Ankarada M. M. V. sa tın alma komisyonunda bedelı:iz alı. 
na bilir. Eksiltmeye gireceklerin 24 90 sayılı kanunun 2, 3 madde!erinde 
yazılı vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarnda M. M. V. satın alma komisyonuna 
VPTmPlPri (356) (6888) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruş olan 126,000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 22.9 939 
cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 19,122 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 19 lira 22 kuruşa An!tarada M. M. V. satın alma komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı vesaik.le teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (358) (6889) 

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

aleminyum matra kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 19.9. 
939 salı günü saat 11 dedir. İlk tem lnatı 6350 liradır. Evsaf ve şartname
si 510 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. k:k .. 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterL 
len vesaikle teminat ve teklü mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada. M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3~9) (6890) 

JJf.. JJf.. 
Beher metresine tahmln edilen fiyatı 140 kuruş olan 210,000 metre 

yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 22. 
9.939 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 15,510 liradır. Evsaf ve şart
namesi 14 lira 70 kuruş mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (360) (6891) 

JJf.. ... 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 240.000 metre 

ıtışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 21. 
9.939 perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 30,630 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 33 lira 63 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delerinde gösterilen vesalkle teminat ve teklif mektuplarını lh<ile saa
tinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. ( (361) (6892) 

JJf.. JJf.. 
Beher metresine tahmin edil~n fiyatı 28 kur'Jş o~an 280 000 mrıtre 

haki astarlık bez kapalt zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 23.9. 
939 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 5170 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 392 kuruşa Ankarada M.M. V. satın alma komisyonundan alı
nabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerin
de yazılı vcsaikle teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden behe
tnehal b 1r sant evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonu. 
na vermeleri. (362) (6893) 

JJf... 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 130,000 metre 

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

JI. JJf.. 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat 470 kuruş olan 150.000 çift kundu. 

ra kapalı zarfla münakasaya konul muştur. İhalesi 25.9.9.93 pazartesi 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 31,950 liradır. Evsaf ve şartnamesi 35 
lira 25 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde JZÖste-

lstanbul Defter d ısrhğından: 
Müsabaka ile Memur Ahnacaktır. 

Münhal tahakkuıc ve tahsil tebliğ memurluklarına :nü3nbak::ı ııe me. 
mur alınacaktır. İmtıhan 18.9.939 tarihine tesadüf eden pazartesi günu 
saat 14 te yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta mektep me
zunu olmaları lazımdır. 

İsteklilerin orta mektep şahadetname veya tasdiknamesini, hüviyet 
cüzdanım. hüsnü hal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 Pbadında dört 
kıta fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 16.9.939 gününe kadar De! .. 
terdarlığa müracaa~ları. (7025) 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odası Reisliğinden: 
İki senelik devresi bitmek üzere bulunan odamız idare heyeti ve hay· 

siyet divanının asli ve yedek azalarının seçimi 7 birinciteşrin 1939 cu
:qı.artesi günü saat 14 ile 17 arasında yapılacağından o gün ve saatte sayın 
üyelerimizin bizzat bulunarak reylerini verme!eri. İstanbuldan hariç vi.. 
18.yetlerimizde bulunan aza ile gelemiyecek mazereti olanların reylerini 
havi pusulayı ayrı ve kapalı bir zarfa koyarak riyasete hitaben yazıl· 
mış bir tezkere ile birlikte yine kapalı bir zarf içinde oda merkezine 
göndermeleri lüzumu odalar nizamnamesinin dördüncü maddesine tcv .. 
fikan bir ay evvel ilnn olunur. (7018) 

rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (365) (6895) 

JJf.. JJf.. 
Beher aded!ne tahmin edilen fiyatı 11 O kuru~ olan 250,000 adet kar 

gözlüğü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10.9.939 çarş3mba 
günü saat 11 dedir. İlk tem !natı 14, 750 liradır, evsaf ve şartnamesi 13 
Jıra 75 kuruş mukabilinde her gün öğleden sonra Ankarada M. M. V. sa. 
tın alma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerınde gösterilen vesaikle teminat ve tekli! nıek 
tuplarını ihı>le saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. satın alına komisyonuna vermeleri. (366) l6896) 

JJf.. .. 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 560.000 metre 

yatak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 27.9. 
939 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 13.10 liradır. Evsııf ve 
şartnamesi 11 lira 76 kuruş mukab ılinde Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin . 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ih11le 
saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma komi:>yonuna vermeleri. (364) (6897) 

* * .Karakösede yeniden yapılacak olan tek katlı hastahane pavyonu ka. 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli 29 314 lira 20 kuruş
tur. İlk teminatı 2198 lira 57 kuruştur. Eksiltmesi 20 .9.939 çarşamba gü
nü saat 10 d:ı Erzurumda Ac;keri sa tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname keşif ve planı Karakösede satın alma komisyonunda görüle. 
bilir. (355) (6899) 

* * Teslim yeri Cinsi Tutarı l\fuvakkat İha1e şekli 

Lira Miktarı teminat ve saati 
Ton Lira 

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

Tümen birliklerinin ihtiyaçları olan kuru ot ve odun tutarı miktarı 
yukarda gösterilmiştir. İhaleleri 21.9.939 günü yapılacaktır. Kapalı zarf. 
la alınacak ~alemlere talip olanların belli gün ve. saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Vizede tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 
Açık eksiltme ile alınacak ka!emc iştirak etmek istiyenlerin :ıyni giinde 
mezktır komisyona müracaatları. Evsaf ve şartnameleri Vizede Tümen 

satın alma komisyonunda görülür. (357) (6900) 

* * Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 325000 kilo yulaf veya arpanın pa· 
zarlığına istekli çıkmadığından ıkin ci pazarlığı 13 eylul 939 çarşamba 

günü saat 10,30 da y.:ıpılaca!dır. Şartnamesi Konya, Ankara. İstanbul 
levazım amirlikleri satın alma Ko. larındadır. Muhammen tutarı 15600 
lira, ilk teminatı 1462 Ura 50 kuruştur. İsteklilerin belli saatte Konya 
satın alma Ko. da hazır bulunmaları 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı ohn 942000 kilo yulafm pazarlığına is
tekli çıkmadığından :kıncı pazarlığı 13 eylul 939 çarşamba günü saat l O 
da yapılacaktır. Şartnamesi Ankara. İstanbul, Konya levaz·m amirlikleri 
satın alma Ko. larındadır. Muhammen tutan 45216 lira, ilk teminatı 

4239 liradır. İsteklilerin belli saatte Konya. satın alma Ko. da bulunrr.a
ları. 

Konyadaki kıtaat hayvanatının ihtiyacı olan 830000 kilo kuru otun 
pazarlığında istekli çıkmadığını:lan ikiiıci pazarlığı 16 evlıU 939 cumar
tesi günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi, Ankara. İstanbul. Kony::ı 
levazım amirlikleri satın alma Ko. lanndadır. Muhammen tutan 29880 
lira, ilk teminatı 2801 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli saatte Konya 
levazım amirliği satın alma Ko. da hazır bulunmaları. (381) (7014) 

* * Kırklareli gam!zonu için 9 ton pirinç, 16 ton kuru fasulye, 20 ton 
Bulgur, 12 ton makarna,20 ton nohut, 20 ton mercime!ı:, 12 ton arpa 
şehriye, 10 ton kuru üzüm pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 9.9. 
939 cumartesi günü saat 9 da Ku-klareli askeri satın alına Ko. na gel. 
meleri. (384) (7039) 

Vize ve Pınarhisar garnizonların dan Eskihisara ve Düz orman ve 
Hedyeye erzak nakli için pazarlıkla iki kamyon kiralanacaktır. Pazar
lığı 11.9.939 günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin bildirilen gün ve 
saatte Vizede tümen Sa. Al. Ko. na müracaatları. (383) (7041) 

1 - Tahmin edilen bedeli "4848,, lira "40,, kuruş olan "11500., kilo 
beyaz peynir, 23 Eylul 939 tarihine rastlıyan cumart~si günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınmak üzere eksiltmeye koırnlmuştur. 

2 - İlk teminatı "363,, Ura "63,, kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve teminat 
makbuz veya mektuplarile birlikte belli giın ve saatte Kasımpaşada bu-
lunan komisyon başkanlığına müracaatları. "6961,, 

* * 1 - Mevcut keşif ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bedeli 2809 
lira 60 kuruş olan Deniz harp okulu ve lisesinin muhtelif yerlerinde li
nolyomların tecdit ettirilmesi 11 Eylul 939 paznrtesi günü saat 11 de 
Kasımpaşada deniz levazım satın alma komisyonunda açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 210 lira 72 'kuruştur. 
3 - Mevcut keşif ve şartnamesi her gün mezkur komisyonda görüle

bilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek. 

leri vesikalarile birlikte belli gun ve saatte müracaatları. "6919,, 

* * 1 - Mevcut keşif ve şartnameleri mucibince muhammin bedeli 1782 
lira olan deniz harp okulu ve lisesi jimnastik hanesinin tamiri 11 Eylul 
939 pazartesi günü saat 10 da Kasımpaşada deniz levazım satınalma ko
mis_vonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - .Muvakkat teminat tutarı 133 lira 65 kuruştur. 
3 - Mevcut ke§if ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kan•;nun tarifatı dahilinde icap eden vesa-

ikle birlikte belli gün ve saatte müracaat etmeleri. (6920) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli (46840) lira olan sekiz kalem boya malze-
mesinin mevcut şartnamesi mucibince 21-9-939 perşembe günü saat 10 
da apalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün iş saati dahilinde 234 kuruş mukabilinde de

niz levazım satmalma komisyonundan alınabilir. 
3 - bteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek

leri kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evvel 
Kasımpaşada Dz. Lv. Sa. Al. Ko. başkanlığına vermeleri. "6951,, 

Yü1 bin adet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11·9-939 
paz=ırtesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira ilk teminatı bin sekiz yüz li
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni \'esi
kalarile beraber teklü mektuplarını ihale "Saatinden bir saat evvel Ko.-
na vermeleri. "154 .. "6533., 

* * 961.520 kilo kuru ot alınncaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 20.9.939 
çarşamba günü saat 15 de 'fophanede Lv. Amirliğı satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bed 0 li 30,768 lira 64 kuruştur. Ilk teminatı 
2307 lira 65 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü1eb lir. İsteklilerin 

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

* * 204 çift futbol, 206 çift hentbol fotini almacaktır. Pazarlıkla eksiltme-
si 13 EylUl 939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2664 lira 50 kuruş. kati teminatı 399 
lira 67 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri. "193,, "7043., 

* * Harp akademisi için 5500 kilo sade yağının kapalı zarfla eksiltmesine 
talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 15 - 9 - 939 cuma günü saat 
!.5.15 de amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 5115 lL 
ra, ilk teminatı 383 lira 62 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İstek· 
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri. 

"194 .. "7040 .. 

Mobilya Ya tı cal ır. 
Ankara Dil ve TarU1 • Co v rafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yen. bini!! için yaptırılacak muht .. lif cirıc;tP mob·J 

yanın kapalı zarf usutil~ mlinuknsası keşı! bedellerı değı~tırıleıe& . ..:Mar 
münakasaya konı.Jrr.uştur 

B - Muh3mmen bedel 57453 liu 90 kuruştur. 

C - ;sıekliler fenni şartname ve resımJerı almak ici <\ r. karo.ı mek. 

tepler muhasebecilığine 25 lira ı--atıracaklar ve alacakları n.aKnuzı..ı a· 

külte hesap mamurluğuna mür8.('aaı edeceklerdir. 
Ç - % 7.5 muvakat temınat bedeli 4309 lira 79 kur~ştur. 

D - !hale 8-9-93h cuma r,ünü saat 16 da Ankara mektepl~r muhas::!

beclliğinde yapıla<'aktır. Teklif mektnplannın ihaleden bır saat evvelim• 
kadar mezkur muhasebecilik v~zrıcsınt.' teslim edilmış buJunm;ısı lazım. 

dı.r. ( 10l4 ı ("5701 

Sahibı ve Ne Tiyat MüdilTil Halil Uıtfil DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Nesrl:vat T . L. S. Rac;11dıi!ı veT TAN l\fathaac;1 
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M AZ O~ M Ey VA Tuzu ~:~:.~i~ v~h~!~~:i~~tir~~y~::d~::.:ı:!~~~İ>~A~! 
" BARSAKLARI ahşhrmaz ve yormaz. I N K 1 B AZ. 

HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda,barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarındaemniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞlLIKLERINI ve YEMEKLERDEN aonra bütün vücutta hiuedilen çöküntü ve AGIRLIK 
ile kolayca mücadele için HAZMIN en müeuir müsahhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. 

Mazon ismine ve Horos markasma dikkat ediniz. 

Yatılı 1 Şişli Terakki Lisesi lvatısı<·~ ' •• 
ratebekaydma baı~nnuşl~:!.~.~~!l;-1?!1.!d=~ü~~~-~!~~.~~~~~~ir.( Telefon: 42517) 1 ~~~ 
2 - Eski talebenin 10 eylılle kadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde, yerlerinin muhafaz< 1 

edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etmiyecektir. 

3 - Okula ka~·ıd ve kabul şartlarını gösterir prosepektüs, is~iyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

-1 ERKE Ki N 1ŞANTAş1 Halıl Rıfatp~~a konağı ~ .. mmitl Başmabeyncibk kona«ı K Z -.. TESİS T ARiHi 1919 
~..ııı1•---L·---saraçhaneba1ında • Horhor caddesind1.-------• 

HA YRIYE LiSESi Erkek 
Kız 

Yatıh 
Yat.sız 

Tamam en yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.00 

Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına batlanmıftn'· Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren hatlar. Kızların yabh kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatıaız talebeyi nakletmek 

• için mektebin hususi otobüs servisi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Merke2i: ANKARA 

Cinsi 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü il~nl~rı 
Muhammen B. 

Miktarı Lira Kuruş 
% 7,5 teminat 

Lira Kuruş Şekli 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi Eksiltme 
Saati 

Yangın söndürme 
levazımı 

8 Kalem 1010 84 75 85' Açık Ek. 

Yangın söndürme aleti 279 Adet 2985 39 223 90 Açık Ek. 
Yangın söndürme eczası 178 Adet 356 00 26 70 Pazarlık 
Kum torbası 976 Adet 1073 60 80 52 Açık Ek. 
İp merdiven 6 Adet 34 78 2 50 Pazarlık 

14 

14.30 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Çeşme merdiven 31 Adet 504 50 37 83 Pazarlık 

15 
15,30 
16 
16,30 

I - Şartname ve müfredat liste si mucibince yukarda miktarı yazılı yangın söndürme l~vazımı hizala
rında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELi 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hlzalarında yaz1lıdır. MEVDUAT usulünün temin ettiği menfaat 
III - Eksiltme 25.lX.939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alun Komisyonun

da yapıl~caktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur 

komisyona gelmeleri ilan olunur. (7027) 

ve kolayhklar. 
istifadelerine 

mevduat sahiblerinin 
Tahsis Edilmiştir. 

Ekzemanın ilacıdır. 
V•P• ve çıb•nl•l'da kullanılır. Her eennede kutuıu 150 kul'uştur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat veteriner fakülte

sine kız ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla.bilmek için aşağıda
ki şartlara uymak gereklidir: 

1 - Türk t~biiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im
tıhanını verrnış bulunmak, <Türk liselerine muadilliği Maarif Vekiile
tince tanınmış ecnebi Hselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya 
Üniversite ~eya _yüksek _?ir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

II - Ünıversıte ve yuksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil
lerine göre hanei sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar 
verir. 

ili - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak. 
kında tam teşekki.ıllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 
EnstHüden veya ziraat, orman, t>-eteriner müdürlüklerinden tedarik o
lunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüy~ yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağ
lık ve sağl:ımlık muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden 
kabiliyetini göstnemiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat f:lkültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör
miye mecburdur. Bu sta! nihayetinde talebe imtiha_n~ tabi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi 
için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak ciftlikte gösterilir. Sbjyer 
talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edildiği takdirde kPndi-

lerine bu 30 lira verilmez. 
VII - Parnsu \"atılı t:ılc!:ıeden staj veya okuma devresi içinde hrr ne 

suretle olursa ol5~ın kendıliğinden stajını veya tahsilini bırakanlards.n 
veya cezaen cık~rılanladan hükumetçe yapılan masrafları ödeyeceklerı 
hakkında, verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. Enstitüye girmek isteyenler. yukarıda yazılı sağlık raporundan 
ba~ka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nüfus 
tezkerelerini. polıs veycs h~!ediyeden alacakları hüsnühal kağ1d~nı aşı 
raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler h~kkı~daki 
ehliyetnamelerini ilistirerek el yazılarile yazacakları pullu bır dı.ekçe 
ile ve 6 tanE' forografla n!rlikte doğruca Ankarada Ytiksek _Ziraat Ens~ 
tıtüsü Rektörlüöiıne mi.ırac:ıat ederler. Talipler dilekçelerınde hang: 

fakülteye kayıt olmak istf'diklerini bildirmelidir. 
IX - Pult;z veya u.s•ılü dairesinde pullanmamış olan ve yu~::ır~aki 

maddede yazılı evrak ili~iğinde olmıyan dilekçeler muteber degıldır. 
X - Parasız vatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddedP ya

Zllı vesikalarla ~aktinde başvuranlar arasında pek iyi veya iyi dereceli 

ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 
XI - Veterin<?r fakültesi tahsi1 müddeti bu seneden itibaren yeni ka

bul edilecek talehf'ye şarr.il olmak üzere beş senedir 
XII - CPvap isteyenler avnca pul göndermelidir 
XIII - Bas vurma zamanı 15 Ağustos 939 tarihinden Eylulün 30 un

cu günü aksamına kada··dır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edil
"3705 .. "6167 .. mez. 

teMlııı. . r•l•••unarı me11 •d•• 
ve h•••kellnlıe gıııçlllı •erir 

Yalınız ı 

Telgraf Adrc~İ ; 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
.J. ROUSSEL de satılır. 

ISTANBUL Tll~ıl M1Jdu1 llo. Ur. 
13 llurn1rol11 ka1afogurnuzu 
lıteytnlı, bedava 90nd1t1Ur. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~Hava Harp Akademisi Kom~anlıij~ndan: 
1 Hava Harp ak:ıdemisi için 80 lira ucretle hır daktilo alınacaktır. İm. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

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

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

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

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 

mektep tarafındaı, temin edilir. 
2 - Yazılmak için pazardan maada günlerde mektebe müracaat 

edilmelidir 
3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşı yazacaklan istidaları-

na aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır: 
A - Hüviyet ci.ızdanı, 
B - Ası kağıdı 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri, 
D - Polisçf: musaddak eyiha) kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 - Fazla malümat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müra

caat edilmelidi!" Jstanbuldan gayri mahallerden yapılacak rrıiiracaat· 
lara matbu mckte~., duhul bilgisinden gönderilir. (()629> 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Mecidiye köyünde açılan istanb ul İnşaat usta okulu için namzet ta

lebe kaydına başlanmı~tır. İlk okullar mezunlarından yaşları 13 - 17 a. 
rasında bulunanların dilekçe. diploma, niifus tezkeresi, :ı~ı tasdiknamesı 
ve dört tane vesikalık fotoğraf ile İstanbul Maarif Müdüdüğüne müra. 
caat etmeleri lazımchr. (7022) 
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tihanda muvaffak ol:rnlar a~~~ı~a. e~sa~ ve şeraiti haiz bulunması şarttır 
A - Türk olm:ık, ac:;kerhgmı bı tırmış olmak. 
B - En az orta mektep tahsilini ikmal etmiş bulunmak. 
C - İki sene ü.:ıyı vazife edeceğine dair noterlikçe musadda1{ taah-

hütname vermek. . 
D _Hüsnü hal ~shabından olduğuna dair polisçe musaddak vesikası 

bulunmak. 
Müsabaka imtihanı l 5 eylül 939 cuma günü saat 10 da Hava harp 

akademisinde icra kılınacaktır. Taliplerin lazım gelen izahatı almak 
üzere 14 eylul 939ta~ı~me kadar her gün sabahleyin 9 dan 12 ye kadar 
Hava Harp akadem•sı levazınuna müracaatları. (7020) 

Hayvan Sağhk 

Mektebi 
Memurları ve Nalbant 

Müdürlüğünden: 
Miktarı Mektebe tes. 

Malın cinsi Azı Çoğu linı talı. 
Ekmek (birinci) 12000 15000 min fiatı 
23. çeşit yaş sebze ve meyva !),5 nark 

Tutarı 

Lira K. 
1425 

ilk 
teminat 

107 

Eksiltmenin 
Gün Saat 

8.9.939 14 
9

39 
. 728 35 54,63 l Cuma 

· malt yılında mektep ihtiyaclarından yukarda yazılı ekmekle sarf 
namesinde yazılı e f . .. k, 1 b k k. il • . vsa a yırmı uç a em yaş se zc ve mayva açı e s t-
mıye konmuştur. Teminat miktarile eksiltme gün \'e saati yukarıya ya
~ıln;,,ıştır. Bu işe ait şartnameler hergün çalışma zamanlarında Selimiye
d e Ie~tep muhasebesınrıe görülebilir. Vericilerin muayyen olan zaman.' 
da temınat makbuzlarıle aranılması lazım gelen vesikalarile Cağaloğlun. 
da ~urnhuriyet matb~ası karsısında Yüksek ivlektepler muhasebeciliğin-
ekı satın alma komisyonuna gelmeleri. (6464) 

İlk muhammen 
Teminat Bedeli 

8,65 

3,87 

115,32 Aksaray yangın yerinde 21 inci adada 19,22 
murabbaı arsanın satışı 

51,50 Aksaray yangın yerinde 21 inci adada 10,30 
murabbaı arsanın satısı 

Senelik kira 

ı 

metre 

metre 

33,75 150,00 Yeni sebze halinde 1/2 numarah ardiyesiz yazıhane 
(Üç senelik) 

33,75 150,00 Yeni sebze halinde 16/ 2 numaralı ardiyesiz yazıhane 
(Üç senelik' 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayn, 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 22.9.939 cuma günü saat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktll'. Şartnameler zabıt ve muamelat müdür
lüğü kaleminde görülebilir Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup· 
lan ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalarL 

(7038) 


