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Bir Harp tehlikesi git · 
Polonyada1 eli silah tutan bütün 

erkekler silah altına çağrıldı 
f::ransa, Hatanda ve Yunanistanda bazı 

sınıflar silah altına ahndı 

e aklaşiyor .. 

Alman - Sovyet · 
Ademi tecavüz paktının metni 

neşrediidi 

Ankara 24 (.A.A) - da bulunmamnğı .iki 
Alınan-~oYyet ademi akıt taraftan hiç biri 
tacavüz paktı, diin ... ov- doğrudan doğruya ve 

~lmanyaJa 1·1· lnn'ılizlurin yola ç1 1·maları emri veril~i ~;:ı :ı~~~y;ar~f~:i~:'. r:ra~~v~ı~::\'~~~~'~ aok:! 
U ~ H ~ zıı·ı arasmda imzalan- hangi bir devletler gn-

"'---- ..--~-------=ı nııştır. l"ubuna iştirAk etme-
1 llo ı onyada 11 den ve iptidai nı~d 1 F ransada mevi teabhüt etmekte-
~ de ihr~catını bizi 'i '-· ---------1 .\luahede yedi mad- dir: • · 

t\nkara 24 [ A.A] -
{)olan vn vaziyet 
d ~ ' 

0la vısile men1le-

keti~ nıüdafaasını 
lernine n1a ta f yeni-
~:n bir takını ted-
ırler almağa ka-

l'~r-lar vcrn1is ve iki • 
~ 1 n1f ihtiyat ~fradı · 
111

0 silah a ltıoa ç~ O--
r· ı o 1 fl1a~1na tevessül 
ttn1iştir. 

l.> Ankara 25 (Radyo) -
ı. 01onyarJa eli silah tutan 
uur· 
. tın trkekler bu gün 
ı)t.b 

•l altına çağrılıııı:wtır. 

f 
banzil"rde de ihtiyat 

t:r .• c-
ll at sılah altına çağrıl-

11·, tır. 

istisnalarla 
etn1İştİr· 

yascık 

İngiltere Banka
sı iskonto fiyatını 
yüzde ikiden yüz..le 
dörde çık<l rınıştır. 

Danzlj!dekl lngi· 

Slblh altına çai!· 
rılanlar 

Ankara 24 (A. A.) -
Fraıısada, iki, üç ve dört 
numaralı askeri Ye, ika. 
lan hamil ihtiyat öırııfl:uı 
silah altına ç-a~rılmış Ye 
husuı-.i nakıl Yfüntalarına 

vaziy~d ndilmiştir. 

Uz vapurları 1
r1 ... ,-B--t --.-t -d--, . uıgarıs an a 

Ankara 2~ (A.A} -
Ankara 24 ( A. A) -
Bulğar hüküıneti 
bir ta kı ın ipt id;. ı i 
rnaddeleri n bi lhas-

Danziğdeki İngiliz 
kolonisi, vapurları 
ve İngiliz kon~o 1 osu 
bügün D.ınziğden 
ayrı 1 n11şlardır. sa deri ta b:ı ka tn 

kullanılan nıc1dde
Alma11yadaki ingi· 

leri n n1ensuca t ,.<. ... 
ltiliz tabası 

deliktir. Bu muahede Pakt on sene müd
mucibince iki akıt ta- detle akıt edilmiştir. 
raf gerek yalnız olarak Bn mühletin inkizasııı
gerek diğ·er dc\'letlerle dan bir sene evvel iki 
birlikte bir birler·ine akıt taraftan biri res
karşı her türlü cebir- hini bildirmediğ·i tak
den. tecavüz hareke. de pakıt beş senelik 
tinden, hücumdan te- bir müddet için otoma
vekki etmeği iki akıt tik surette uzatılmış 
tarafından biri üçüncü olacaktır. 

bir devlet tarafından 1 Pakt en kısa bir za
askel'i b ı r hareket mev- manda tasdik edilecek 
zu teşkil eder~e öteki ye ınusadd.ak nu:shala
akıt taraf bu devlete j rın taatisi berlinde .ya
hiç bir şekilde yardım- pılacaktır. 

1 

Türk- Fransız 
ticareti 

B. Ruzvelt 
ı Ankara ~! <A.A) -

Ankara 24 ~A. A.J - Anwrika Cü1T1hur 
Tiiık - Fransız tıcaı et mu-
ahed~:si <liin ııkşam Paıis 
tc iwzalanıııı~tır. 

Reisi ve Hariciye 
w 

Nazırı \1<ış1ogtona banzıa Rttk6met 
ıteısuaı 

Ankara 2ı (A.A) -
1''~~anya D .uıziğ-

Ankara 24 (A.A) -
Berlinde İngiliz kon 
solosluö-u n1cnlur-o 

hnyvan yeırıkrinin 
ihracatını )'H sak et
rnişti r. 

-------İngiliz ve Fransıı 
dön 11 ıüşlerdir. 

Fon Ribbentrop 
Berline döndü t'lq N·,svonal sos-\· ı · w 

- .
0 tst Şefini Dc-1n-

~ı Q. l h . 
~ ser )est şe n 

ttısli {rİ ne ta vin et 
1 • h J 

llıştir. 

l:J::ngilterede 

1~n~~rıı 24 (A.A) -
•gtlız Ticaret Ne

~areti bir çok ma-

1 

larınn Aln1nnyada 
nıukiın İngiliz te
basının Yola çıkar-., 

ın~ları enıri veril 
ıniştir. 

[ Yunanistanda 1 

Ankara 24 (A. A.) -. 
Yunan Harbiye Nezareti
nin bir tebli~iyl P, nıane'" 
ral:ırd:ı !ıulurıuwk iiıre 

ıeızı 8ınıflar ıstlah altına 

~hnıxııttn. 

Çemberlayin 
Hitlere bir n1esaj 

gönderdi 

heyetleri 
Arıknra 24 (A. A.) -

.Mo~ko vadaki !agiliı \'l' 

F'raıısız askeıi lwyetltrin
dl'n iki~er zat rlUn Mos
konıdau ayrılmıştır. 

Diğer !lıalar şimdilik 
)lo~ko \·a.da kalacaklardır. 

Ankara 24 (A. A.) -
Alman Hariciye Nazırı 
Fon Ribbcntrop maiye. 
tile birlikte tayyare ile 
~loskovadan Berline 
dönmüştür. 

Ank:na 24 (A. A.) -
lrıgilterenin Berliıı lıüyük 
dçisi, HitlerP, Çıııuber· 
Jayniıı bir 1llC$ajı nı ı'f'r· 
ıniştir. 

Kt>z:ı, Roımıdak i l ngi. 
Cebelüttarıkta askeri hazırhkiar 

liz re Fraıı. ıı e)çilc·ri dr Ankara ~4 (A. A.) -
lı:ıh·a Baricive ~azınna f't•b.,Jitaııkra :ı~keıi me-
hü~·uınet?erini.ıı hattı hn. ı :uuiy~tler kaldırıln11~, bii
rttketlerioi bildirm~l~{clir. 

tün nıUdafaa meyzjJ.,.ri 
kıtaat taıafından i,. ğ al 
edilwi~tir. 



Sayfa ! 
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Ankara~an Röportajlar: ş~HIR Ve 1 Cüm~uriyet 

ANKARA BEKARLARI 1 L c E A'ıı· . 
il A JJ E .i. /, E fi i 1 u ıyesı.. 

-Dılııdt!ll .\rtaıı-

- Öncf• sizt• Ankara.va 

ilk defa g(•)t•ıı uir beka

rın \'Rziyetini aııl.ıtayım. 

Aukamva ilk dt:-fa ge· 
len bir bekfı.r, t:ı lıii bir 
kııç gün otelde kaldık
t:ın ·onra kesesinin sar
sıldı~ını görünce, hemen 
bir oda ar.ırmıya koş:ır. 
Bekflr ister ki, ~öyle da
yalı döşeli bir oda bulsun. 
Çünkü hemen, hemen biç 
bir beka.rııı oda takımı 
yoktur. Arkadaşları, ta

nıdıkları varsa, onların 
yardımı ile cadde, caddf'; 
mahalle, mahalle gczn, 
Nihayet bir odalı kiralık 
bir ev görür. ~aııki bir 
hazine bula..:.~ gil.ıi, göz 
Jeri sevinç ışıklarile do. 
lar. Kapıyı hızlı, hızlı ça 
lar. Gelen kadına sorar: 

- Kira.lık odanııı göre· 
hilirıniyiz?. 

Kapıyı açan kadın 

bek Arı sUıdilkten sonra: 

Evlimisiniz diye so-
rar. 

Tabit ne cevnp ve-
rilir. 

Hayır. 

Bilmemki, vallahi na
aıl olul't. Hani, biz bekftr
Jara evi kiraya vermek 
adetimiz değilde .. 

Mecburen boynu ga. 
ripler gibi öne P-gik dö
ner. Artık gıiıılcrce kapı, 

kapı gezer? NihayE!t ort": 
halli bir ev bulur. Ama 

Yazan : Oju% Özdet 

Husu~,} hayatımıza 

gelince.. Bu hususta pek 
iç tarafları söylcmeğc geJ. 

· ıt'. 

Cnmhurivetten öI t . ' milletin du":ı ~ re ıı19 
mür!lcaatları muhtc ~. s~ 
kemelerde ıröriiliirdll· i 

ı:ı • ,r· 

. ;~;i~i;:~:~riı~:i:'n·~~:ı; 1 ·Suvuı~a Kır gazino ve telinin inşaatı 1 

gt\'er. Ayda bir iki dt!- I" 

mahkemelerde binbı.r ~ e~· 
kit:ıplarla yemin f'turıil rlt 
bin bir <;e~i t disi pJiıılC 
$akim bir icraat v:ırdl· 

fada kendi aramızda eğ- ") ı 1 1 1 · c 

1 

Sa vur (Hususı -. n1cısı yo un< a {J ıa-lence tertip ederiz. b ı keoı Kadı \"C şe>ri ma 1 11 
8' 

- Bu eğlPncclcrinizde 
ı Bayan fila.n bulunur mu?. 

Muhatabım gözlerini 
ac;arak dik, dik bana 
buktı. 

- Eh .. "' Kaınber~iz dU
~ürı oluıaz 11 derler. Ara. 
da sırnda çay \'e danslı 
toplantılarınıız<la bayan
lar da eksik olmnıbr. 

- E•·lf>ntn"k 
\'ar ruı?. 

niyeı iııiz 

- Size bir Şey söyliye
yim ama bu söztimti de 
gazeteye yazmayııı.. Biz 
bek fırlar, daima zrngin 
bir kız. ararız. 

Neden?. 

Biz biraz serbestiye
te, daha. doğruım her is
tediği ınizi yapmaya alış . 
mı~ızdır. Evlenip te ipi 
bayanın eline verince, 
miithiş bir sarsıntı bizi 
adeta hasta eder. Bayan 
şık gezmek ister. Para 
yetiştiremezsin . . Zengin 
bir bayan alırsan ... 

- Hususf hayatın na
sıldır?. 

- Bizim gibi ort:ı. halli 
bekfi.rların bususf hayat
ları çok tuhaftır. Mescl!l, 
~ize bir mektup gelir. 
Hemde fantazi cinsindf'n. 

I Bir nıüddett~n erı nliyet bii);ük bir hız
inşrısı ile ugraşıl · la <levan1 etınekte
n1akta hu)un~·n Be- <lir. 
lediyen1izin yaptır
n1akta olduğu köp G lZİoonun birin-
rü b ı şı naı111 ın~ş- ci kısnıının 30 Ağus-
h f . tosta hıtiril··ct->Q.İ kuv ur s-.v 1ve yerın- - .. 
deki Kir g<tzino ve , vetle tahınin olun
otelinio tanıanılan- nı;lktadır. 

Savur Mal Müdürü · 

lerdeıı ba5ka :ıvrı · 
• ·eııı1 

mahkeme \'e cna t ·r. 
yetleri bulunurdu. M . . ı ırı: 
cürmü işleyen bır 1 •

9 
tiyan. bir isl:1m \'e IJir ) e . ı .. mıer hucli ayrı ayrı hU ~ıı ~ 

r ı.ı.ı:ı tabi ve her kes kene ı d 
keme~inct: muhakeme e b 
lirdi. Bir cürüm faili ınllııı 
telif kiın<;eler, kimi idll; 
kinıi hapis ve kimi Jı' b ~ 
rat edili\'orlardı. 'fopr'ı 

. . ,et 
ve ta:;;l:.ırı h:ıkk:ını) ~ 

. ··bMe 
yoğrulmuı;; bu mu ,Lr 
Glkeoıizde hukuku tır, 

S.~vur (Hu~usi) - j vaffok oln1ilsını di- arnnılnıiyordu. 
. ~~ Kazanuz ı\1al l\tü. leriz. Aziz Cumburi~vctın r'· 

dürü Bay Avni Can 1 . . ruluşunda ilk atılan teıı~, 
Buoün vazıfcsı ba- :ıdalet. hukuku beşer 

1 Ankaranın Bekpa- ~ 't ek u- zre · ıırnması için "tek meı-tr:1 1 ·· \ - ı - ş 1 na g ı n1 . . ·'"' zan n1a n1u ur u tek mahkeme vecız.,· 
g~ üne, naklen tav,,, in Kazarnız<lan ayrı· derhal TürklUk ~erefi~t 

1 B A . . . . .. ıııt• edilmiştir. cın ay' · vnıYe ıyı uyğun ve layık kanuo .
1
. . • oı t Bay Avni Canın yolculuklar tenıen- vo dü~türlcr tanzim .eti· h 

. . ı: . d . d . di. Lerk<~s, sınıfsız, ılJl 
1 yenı v.::ızııesın e nıu- nı e erız. y~ısız olarak kanun JJ 

Erzincan-Erzurum 
Hattı 

zarında bir tutuldu. ~ 
E~kiden binlP.rce ci0' 

'(ll' 
'·etler aranmazken, ~1 ·~ 
J ··ıı· 
di ufacık bir dava \r 
g-eceli gündüzlü çalışııı'1 

iiarfımeEailer yapıliyor, JJ• 

sc·l:l: 

Ankara 2ı (A.A) -11.ar günü ilk Tren .\rıkaragitmcki~in }f$' 
' E 1 din yolunda, B:Jsibrirı rı' Erzincan-Erzurun1 rzurum n1t.rlu.·z '·Of 

lıivesinin Ka.rtimiıı ~ 
hattı ray ferşiyatı nahiyesi olan İlice- b~dudun<la, kıymetli ~~ 
Erzurunıun yirıni ye \'arn11ş buluna- yalarla dolu bavoıuııc. 
bir kilo ıııetre rne- Crlktır. düşüriildüğüııU Cizre f· 

-----------'.Miidcld Umumisi fün· gı~ 

bu oda ııasıldır biliyor- [ Hf>.yecaula içiui aç:ır:.ınız 
musunuz? lfam bir dar- güzel bir kAğıt üzerinde 
bımesel vardır: •Tam ta- yazılmış yazılar. 

s:.~ !'e~i ne kadar gel- j kı T:ıuer·e haber ·\·er:. ~: 
mıştır. yarın ki Abllülkııdiı Vursunun, ~I Q, 
Önünıüzdekİ PH · \'Olu genç ve faal J\1il., .'\t 

<lei Umuuıiuıizin hi[ll 111t Sa Postalar kır, kuru bakıP i~te öyle 

Mııhatıbıuı yutLun-

dukt:ın sonra sözüne de· 
vam etti. 

· - Bek Ar bu odayı biraz 
ol:un döşemek için he
çurşıya koşar. Elindeki 
be~ on kuruşu da oraya 
verir. işte yeni bir beka
rın ilk glinJeri.~ 

~ '1 - ~<ınra r. 

Canım Sevgilim Geııc; bel.ar şaşırmakla 
lıeraber se\·inc;lidir. Lte-

"Sizin siyah gözleri- nilen saatte rarı<.lcvu re-
niz ve fü.lan boyunuzun rine gider. Ayaklarına su 
hayranıyım. K:ıllıimiıı bü- !ar endi~i halde kimse 
tün samiıniyetile ~izi sev- gelmez. Naçar eve döner. 
ınckteyiııı. Bununla una- Kapıdan içeri girerken 
ber lıerıi SC\ rniyorS!!IlUZ l.Jir sUrU kahkahalarla kar· 
zanuiyk ı~tırap <;ekmek şılaşır. Ne oldum denıe;e 
teyiuı. Beni hu ıstıraptan vakit kı.ıluıadan ark:ıd:ı~ · 
kurtaracak sizsiniz.,. Jarı etrafını sar~rl:ır. 

Tarih ve aizi bekledi- 1 - Soııu yarın -
· l•rin adru~dt vardu, 

25/8/939 Cumartesi 

Yarın salıak gelecek 
Tren Postası yoktur. 

Öğleden sanra eaat 
13,30 da Diyarbakır, An
kara, htaubul, Derik, Kı . 
ııltepe, N usaylıin \·e ~aat 
17 de Cizrr, İdil, Midyat~ 
Ot>rciiş: Sasur postaları 
g-ell'cek \ ' C s:ıat 18 de 
Ekbpres · Treıı postosı 

1
. 

ifdecekli~. · 

tivle 48 saat bile geçaıte Oa . ·o l( 
den liuldurulup ~abib1 \J 

teslim edilm : ştir. 
• • ıiO Uumhuriyet adliyesır. ltu 

icraatını binlerce ıı:ı~~f, 
ıır i~iı faulıtan aciz kalır. BM b 

lutuflarivle nıtistağrak vıı aı 
. ııı hl lıınuurruını.:z uziı cunı 1 " 

riyetiı7ıizle yüksek adli~·e. ~ilt 
sine, ,~aç \·e enerjik '°~t e ~ 

l {I lı ( sıflı ?ılüudPi Umurııiz 1 ıı d~ı kı Tann'c :'ükranl:ırı01 

smımakla n;übahiyiı. lıla 
Cizre: S. Okt•1 



ııP' 

lüi~iye Ra~yo~if uz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

J!!.,nn Oal~!.!, 

~a Dal~a : 
1648 m. 188 Kc .. / 120 K''"· 
1V.i4 m. 151H5 Kes./ :?O Kvv. 
H l.70 m. 9.ttt) Kc..!. / :?O K \ v. 

Bu günküproğram 
Cuma 2S 1939 ~0,50 Türk milıi~i 

12ı30 Prauram 
b 21,80 Konu~nıa 

1:) 3· .. , \) Ti.ırk müıigi - PI 21,45 :Neşeli pla!d:ır-R. 
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Mardin Seyyar Ta~ur 
komutanlığın~ 

(Açık ekt1illınoy~ konnıı i~ ) 1 

1 _ Mardiode seyyar 

,J. t:ı.hııru işğalirıdr bnlu
uan hiikfımcı cİ\·aıındaki 

k ı:ıln da < '3 7 J lira (H5) k tı· 

ru .• ke:;-if bedeli çalı:rma 

odalarile: eı at koğu~lnrı 

ve han•:ın tavl:.ılarmda 

llJC\ cut l\lfk dört mlct pt'ıı-
çereye ait çerçevt·leriııin 

ı . I . kfünilt'n yenı eme$ı. 

4 - Tamir ve yeııi!e

me işi 24/8/D3H tarilıiıı

deu 7 /9/93!) t:ırihiıw ka

dar on be~ gün nıiitdetlr 

nçık eksiltmeye komı1rrnş· 

dur. 

BurrfütY ... . 
Arna 

_un Bir çuYal 
l>arı 

~ohut 

1 o C)
il ı -n 

1 :? nO 
575 

-S-

ö 
6 

M erciınek 3 50 

5 -7/9/939Per .. 8embcg-ii- -_J->ı-·rdı-.n-\ .• ·--·"-~1 -9·~~ = 
~ ~a e .ı. a~ ..... 

nü ~:ı:ıt on YC on lıir de :3.Iar- 'J erf\ Ya•.,.ı . -
din ~ t yyar J. taburu ko 
ınutanlıgı dairesinde top
Jan.ın koınis.) onu tarafın

dan y~tpılacaktır. 

6 - bteklilt>r bu ili'lere 
:ıit t:ıbil:ıtı tabur komu
tuillığıııd:..ıı1 ögıene bilirlt·r. 

50 
20 

-97 
---·--ı-

~içi_== 
\l~hlep___ 30 
llazi 20 

13 bt' ,(JQ Memleket saat a,. 

ıı~ ~ar1 • 
21,30 Riyaseti Cüruhur 

2 - Keza bu kı~la da
hilinde (26:2) lira (5) kuruş 

k(lşif bedeli hayvan t:ı v

b l:ırın ın ta ,·an ''C ker:ıt·r· 

lerinin çatlak kısırrılarınm 
tamir işleri. _h.~:mıe ~eker 

r b , aJans ve meteoroloji 
etlL tlb1<rleri 

Bandosn Şef: ltısaıı 7 - açık ek:ıiltıııeye gi
re bilınrk için i:;kk:iler ye· 

1 oz Şf>ker ---
.Kalıve 

re~ 

e; 
ll~ 
... 
l; 

,t 
eO 

~· 

d 
e' 

e 
ot 

nla,15,14 Müzik Karışık 
to~raıu -- PI 

Künçer 

::>~ 40 M ü1.ik Opera _ .. , 
yaları - PI 

Ar. • 

:3 -· Bu işlere ait e, .• 
rak şunlardır. ııilenıe i~ine (62) lira S;)) 

! kuı u, \'C tauıir işine \ 1 U) A) - açık ek::-iltrne ş·trt· 
lira (65) kuruş mu,·akkat 1 ları ve eksiltme do~yaları 
teminat nıakbuzl:uile tica-19 oo , Proı'Tram 

19,o:; ~ı· ~k D .. 'ğ" 1 t l . ı D) mukavC'lt: nanıth'ri ret odasııın kayıtlı oltiıık-.., tizı aııs ınuzı ı Jerı·, ., ·ıra.·ıt, e~ ıarn a ı vı 
'f'I " "" !arına d:ıir \ c~ika ile elıli-

23,00 Son ajan" haber-

lfit kambivo-nukut bor-l{) 30 ' · E) Fenni ,,e hususi şart- ytıt \'C~~ikalarını ihal~ sa-
h 1 Türk uıüıigi Fasıl sası fiyat 
~Yeti · ları atına kadar kouıisyona c k 
2Q ı ~ vermeleri ilan olunur. 
'lo, ü Konuşma 23,20 Milzik Cazban<l D) keşif ,·arakaları ,.e Ç k E · 
t~ ,3Q Memleket saat a- - PI rapor. 22 25-28 3 ı ocu sırgen1e 
h,~' lij:ıns ve mt!teoroloji ~3,55,24 Yarınki Pr0ğ- Kuru ınu Genel 111er-

erıari raın. kezi tarafından çı-
'-....__------- ------------- ----------- , karılmakta olan 
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Sa ğlık. Sosyal Kül-

SCHP!.UB 
1940 Shaube Rad.yoları 
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inkişafına hizmet 
eden bu kivnıetli 

1 
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