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ADiMi% .. ANCIMIZDIS::... 

İngilizler, bazı alman gemilerini 
zaptetmişler ve· bir alman gemi
sini batırmışlardır. Almanya sa· 
hillerine mayın dökmekte ve bu, 
bitaraf devletleri endişeye sevk
etmektedir. Bu husustaki haber
lerimiz üçüncü sayfadadır. 

Fransızlar Sigfrid hattında ilerliyor ar 
Sigfrid istihkômlarının tam fotoğrafları ahndı 

Fransız askerleri Forbah'ın garbına düşen 
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Warndl ormanını kamilen işgal elliler 
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Bu orman'ın altında 
kömür madenleri vardı 

Almanlar Ren' deki Alman 
şehirlerini tahliye ediyorlar 

Fransız gazeteleri, Fransız ordusunun 
harikalar yarattıklarını yazıyorlar 

Fransızların Ren mıntakasında ve şark hududunda kullandıkları 
'l2 tonluk tanklardan biri 

Dün gerek Anadolu Ajansının ve gerek sulh cephesine dahil bulu
nan memleketlerdeki radyo istasyon/arının yaptıkları neşriyattan, 

fransızların şark cephesinde, yani alman hududunda, Sigfrid hattı-
(Bu tanlcrn 14 metre uzunluğu vardır, saatte 15 kilometre süTatle gider. Techizau 15,5 

luk bir top, 7,5 Jule iki top, 9 mitralyözdür. 1 çine 14 adam almaktadır.) 

Erzurum'a 
vardık! 

Falih Rılkı ATAY 

Oemiryolu E-rzurum'a varm.ıştır. 
Eser büyüktür. En başta Cümhur
reisimizi tebrik edelim: Onun azmi 
ve iradesi, bu yüksek teşebbüsün 
manevi sermayesi olmuştur. Maddi 
sermayesi ise, türk milletinin alm· 
teridir. 

1923 te 1378 kilometre hat işle. 
tiyorduk. Sadece işletmeyi bile ec• 
nebi tekniğinin yardımı olmaksızm 
başaracağımızdan emin değildik. 
Şimdiye kadar 1423 kilometre hat 
satm aldık ve 3186 kilometre hat 
yaptık. Yedi bin kilometreye yakın 
hat işletmekteyiz. Bütçemizden 350 
milyon liradan fazla harcadık. Her 
türlü ecnebi yardımını tamamen 
tasfiye edecek kadar tecrübe sahibi 
olduk; teknisyen ve müteahhit ye. 
tiştirdik. Y akmda raylarımızı da 
türk demirinden Karabük'te kendi
miz dökeceğiz; vagonlarımızı Sı· 
Yas'ta kendimiz yapacağız. Genç 
cümhuriyet devrinin inşa kudretini 
ve türk milletinin ilerleme ve intı
bak kabiliyetini ispat etmek için 
yalnız bu misal kafi idi. Halbuki 
aynı zamanda her türlü nafıa ve 
umran itleri yaptık; şehirler ve sa· 
nayi müesseseleri kurduk; maden. 
ler işlettik; tamamen milli bir iktı· 
sat cihazlanmasma muvaffak ol
duk. 

Erzunım hattı ekseriya milli mü
dafaa ile iktrsadi kalkınmayı hah· 
ra getirir. Bu hat, her bakımdan, 
bir vahdet amili olmuştur. Küçük 
Asya, hatlarınuzla, bir kabileler kı· 
tası olmaktan çıkıyor. Bütün mille
ti hayat ve kültür tecanüsü içinde 
topluyor. Bu hat, bir fetih hamlesi
dir. 

Osmanlı saltanatı 62 senede 4088 
kilometre ray döşetebihniştir. Bu
nun da Hicaz hattından gayrisi 
ecnebi malı idi. işletme bürolarında 
bile türk memuru yoktu. Hatlar 
memleketin bağrında ve böğründ~ 
birer siyasi ve iktısadi nüfuz şebe· 
kesi idi. 

Erzurum'la Kafkas hududu ara
sında kısmen dar, kısmen geniş iki 
hat var. Dar parçayı genişleterek 

ve geni} parçayı daraltarak, az bir 
himmetle komşu Rusya'nxn hudut
larına varacağız. Cenup hattımız, 
bir koldan Irak, diğer koldan İran 
hudutlarına doğru yürümektedir. 
İstanbul ile Ankara arasında ikinci 
bir h;;.t yapmamız lazım. Galiba ona 

(Sonu S. inci say_fada) 

Alman umumi karargahiyle Alman resmi 
ajansmm elele verip düJlüğünü ilin ellikleri 

Varşova 
Halô bütün kuvetiyle 
istilôya karşı koyuyor 

Alman umumi karargahiyle, alman resmi ajansı olan D. N. B. 
nin elele verip düştüğünü ilan ettikleri Varşova hala kuvetle ve 
kahramanca istila ordularına karşı mukavemet etmektedir. 

Evelki gün alman umumi karargahının, alman askerlerinin sa· 
at 17,30 da Varşova'ya girdiği·ne dair neşrettiği tebliğ, dün ak· 
şama ve hatta sabaha kadar Varşova radyosunun Polonya lisanın· 
da yaptığı neşriyatla filen ve açıkça yalanlanmıştır. 

Lwov (Lemberg) radyosu da Po • ı marşı yerine "Polonya yok edile• 
lonya lisanında neşriyatına devam et- mez !,, milli marşı çalınmakta idi. 
mektedir. Binaenaleyh Lemberg'in Varşova radyosunun verdiği malO
de düştüğü hakkındaki haberler ve mata göre bütün Varşova halkı, kadı
alman tebliğleri doğru değildir. Dün nı ile, çocuğu ile, genci ile, ihtiyariy· 
gece ve bu sabah biz, gerek Varşova le istilaya karşı şiddetle mukavemet 
gerek Lwov istasyonlarını dinledik. etmektedir. Almanlar şehre sekiz on 
Burada hala "Doyçland uber alles" (Sonu 4 üncü sayfada) 

Almanya'dan dönen taleberimiz 

Alalürk'ün muvakkat kabrinde 

Almanya'nm munteıif şehirlerinde tahsilde bulunan türk talebeleri son hadiseler 
münasebetiyle kafileler halinde memleketimize dönmektedirler. Haber verildiğine gÖ· 
re son kafile dün sabah İstanbula gelmiştir. 

Aimanyadan dönen ve şehrimizde bulunan 60 kadar talebemiz dün saat 16 da Ulus 
meydanında Zafer abidesi önünde toplanmış ve abideye bir çelenk koyduktan sonra' 
Etnoğrafya müzesine giderek Ebedi Şefin muvakkat kabrine de bir hürmet çelenği 
vazetmişlerdir. Yüksek tedrisat umum müdürü B. Cevatla eski talebe müfettişi B. Re· 
rıat Şemsettin de bu merasimde bulunmuşlardır. 

(Sonu S. inci sayfada) 

General Veyganı1 
dün tayyare ile 
Beruttan geldi 

General Veygant 

Fransa'nın şark orduları kuman
danı general Veygand dün saat 11 de, 
büyük bir fransız tayyaresiyle Berut
tan şehrimize gelmiştir. General ve 
maiyetindeki zevat bir müddet Anka
ra Palas'ta istirahat ettikten sonra 
fransız büyük elçiliğine gitmişlerdir. 
Şehrimizde bulundukları müddetçe 
general fransız büyük elçiliğinde, ma
iyeti de Ankara Palas'ta kalacaklar
dır. Şark orduları kumandanının bu. 
radan tekrar Beruta döneceği anlaşıl 
makla beraber hareket günü belli de· 
ğildir. General her halde pazartesin • 
den evel Ankaradan ayrılmıyacaktır. 

Pasif müdafaa 
• 

haz1rhklar1 bitti 

Tecrübeler temsili 

mahiyette olacak 
Bugünlerde yapılması beklenen 

hava hücumlarından Pasif korunma 
tecrübe hazırlıklarına dün de devam 
edilmiş ve alakalılar da hazırlıkları 
tamamlamakla meşgul olmuşlardır. 

Ankara, mevcut imkanlardan tamamen 
faydalanılmış olarak, muhtemel bir 
hava taarruzuna karşı pasif müdafaa 
tedbirlerini almış bulunmaktadır. 

Resmi daireler teşkilatlarını ve 
(Sonu 4. üncü saüfada) 
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Fransızların isgal ettikleri Forbah mzntakasın1, Warndt ormanlarrnr ve almanlarrn 
tabliye ettikleri, Satbtülc, Koblens, ve Volomya şchiTlerini göstetİT harta 

Son dakika: 
1111111111111111111111 

Harp 3 sene 
devam edebilir 

İngiltere buna göre tedbirler aldı 
Londra, 9 (Londra radyosu) - İstihbarat Nezaretinden tebliğ 

edilmiştir: 
İngiliz harp kabinesi, harbin üç sene devam edeceğine göre ted

birler almıştır. Bu husus iaşe nezaretine, amirallık dairesine va 
hava nezaretine bildirilmiştir. Bu daireler de harbin üç sene de .. 
vam edeceğine göre tedbirler almıt bulunmaktadır· 

Büyük Britanya kati zaferi elde edinci ye kadar yani sonuna 
kadar harbe devam edecektir. 

İzmir · bayram mı büyük 
tezahürlerle kutladı 

İzmir, dün 19 eylül kurtuluş bayramını büyük tezahüratla ve 
heyecanla kutlamıştır. lzmir'in kurtuluş bayramına dair aldığı
mız telgraflar ikinci sayfamızdadır. Yukardaki rn 'rıde geçense
ne yapılan törende lzmir' e temsili surette giren süvarilerimizi 
görüyorsunuz. 
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• 
ur 1 
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• 

• •• u e ünler 
Milli mücadelenin zaferle bittiği gündenberi, türk bayrağım 

istiklale kavuşturmuş olan milli enerji, türke güzel bir yurd ve 
bu güzel yurdun içinde rahat ve sıcak bir oba teminine tahsis 

edılmiştir. A • • • • • • 

Deynryolu politikamız, mesela, sulh ış~e.rı?e ta~sıs edı~mış mıl-

111111111111111111111111111111 

Federasyonlara hücum 

Ya ilan neı iy 
ash es ı n li enerjinin belli başlı başarılarından bırıdır. Bırkaç lımandan 

b"rkac istihsal rnıntakasına para kazanmak üzere döşenmiş olan Evelki gün Ankara'ya gelen bir 
h<:.tla; impartorluğun imtiyazlı ve kilometre garantili demiryo- İstanbul gazetesinin spor sütununda 
lu poÜtikasmın eseri idi. Petrol sondajları yapar gibi, yabancı {lüzumsuz bir faaliyet) başlığı altın
istismar serm:\y esi, liman olmağa müsait bir noktadan istihsali- da bir yazı gördük. Bunda, "bu sene
ni beynelmilel piyasalnrda kıymetlendirme.si muhtemel bir. mm- ki Balkan oyunlarının yapılıp yapıl· 

d B d l l I mıyacağı belli değil iken federasyo -
takaya, bir kol demiryolu uzatır ı. u e_mır~? u, ya nız ~ ıma?- nun .Moda'da açtığı kamp beyhude -
la 0 mıntaka arasında işler ve memleketın dıger kısımlarıyle hıç 

- dir,, denilerek bazı tenkitler yapıl -
·hir münasebete girismezdi. makta ve buna daha şümullü bir cep-

Y eraltı ocaklarında da böyledir. İyi bir noktadan, zengin ol- he verilerek ezcümle "Umum müdür-
ması muhtemel bir damar~ ga.leriler açılır· . . 1ük federasyonlar dniresi reisi, iki ay 

Fakat Cümhuriyet Türkıyesı, bu emme - basma demıryol ınşa- eve! gazetelere verdigi resmi beyanat 
atının yerine, memleketin bütün sathını kaplıyan çelik örgüleri 1 ta, futbol lik maçlarının eylül hafta
döşedi. Ve bu sayededir ki, Erzurum, bir hamlede, kendini onüç sında muhakkak surette başlıyacağı • 
demiryol i~letmesine birden bağlanmış buldu. Milli enerjinin bu nı b~ldirmiş~i. E~hilün. il~. haftası 
eseri asıl bu itibarla, yani memleketin her noktasını her nokta- geldı ve geçıyor. Fakat lık musabaka-

'b -1 k "fb · 1 b"' '"ktür tarı için henüz hazırlıklar yapılmış 
sına ag ama 1 1 a~ıy ~ 1:1YU •• • • • • • değildir. Bu gidişle futbol mevsimi-

Koca Erzurum! Şımdı kım bılır ne sevınç ıçındedır ! Acaba, . b d ancak te.,rinisanide ve 
h 1 k h . • I b"J" .. d. nı u sene e .,. 

tarihi kongreye sa . ne o ur en., ~tırına .. getırmış o a ı ı~ ~ı ı ı hatta kanunuevclde açacağız demek-
ki, milli mücadelenın zaferle bıtmış oldugunun tam haberını, ken- tir. En pupuler sporumuz bu halde i-
disine, asıl bu raylar haber verecektir? ken .... ) ilh. denilmektedir. 

Türk nesillerinin sulh istediğine şüphe yoktur. Silahı bırakan Bir hafta evet gazetemizde yazdı-
kollar, 0 gündenberi sıvanarak kazma ve küreğe ve sapan ve çe- ğımız gibi, ~alkan oyunları~a git -
kice sarılmıştır. O gündenberi, yeni vatanı kurmak işimiz devam mek ma~sadıyl~ ~~od.ada .. bır. kamp 
eylemektedir. Bütün hüriyetlerimizi ve bunun garantisi olan is- ku~uldub~~ v~kl~ıklde?ılddırb. Tl urkıy; ~t-

. · • A · b" k ... d t t k iste letızm ırıncı ı erın e u unan e e-
tiklalımızı, mamur ve zengın ır vatanın ucagrn a a ma • ·s· Dr Adnan bugün yarın 

K d • . D l h" 1 . . At f' k' kar"-ı ah rasyon reı ı . 
riz. en ımıze. um ~p~n~r şe ıt ~rımıze .ve . a ur e 3' • • şehrimize dönecektir. 
dimiz, budur, Bu ahdımızın kuvetmden hıç hır şey k~y~et~edı- Bundan başka bu asılsız haber içi
ğinin en canlı ve en asil delili ise, büyük destanın en buyuk sıma- ne karıştırılan, federasyonlar dairesi 
!arından birinin, ağaran saçları ile başımızda bulunması ve ken- reisi Ziya ateşin aynı gazetenin 25 

di vermiş olduğu demiryol emrinin ne çetin sartlar altında ne ç~- temmuz ta~ihli s.ayısında çı~~n b~y~
buk yerine getirmiş olduğunu görmesidir. İnönü ve Erzurum a natını tetkık ettık. Ayne? §~yledır. 

d · 1 'l t ·· ·· ·ı b"' ··k dA vamızı basarmamızın re- "Bu sene futbol faalıyetıne her 
emıryo u ı e varış nonu 1 e uyu a ~ • .1 b ı 

· d b" · · ' ·ı· k" b 'il t l .. ·· ·ıe işlerıne mıntakada aynı tarı ıte aş ıyaca 
mizlerın en ırıdır. Herkes bı ~r ı,. .u mı e • nonu 

1 ~lar olur- ğız. Bu tarihi bir teşrin diye düşün-
f ütursuzca devam edecek ve eger hızı. bundan alakaya dük. Fakat İstanbul mıntakasının ge-
sa ı;ilnhlarını konuşturmasını bilecekttr. . niş faaliyeti ve buna mukabil saha 

Erzurum'a gelince. onun uzaklığına ve onu bızden ayıran ge- ve zaman azlığı bizi bir hafta on beş 
c't vermez dağlara dair olan de!'ltanlar, art!k tari~e karışmış~·~· günli bile ihmal eden;ı.er;ı:ıek mecburi
f .. ı;urum imdi, her şehrimiz gibi, Ankara dan, hır ses menzılı- yetine sokuyor ... Bu duşunce altında 
d" ş mevsimi 16 eylulde açmak faydalı o-

ır. Burhan BELGE lacak.,. 
Filhakika umum müdürlük bu cihe

ti bütün bölgelere tebliğ etmiştir. İs-

Al n 
Pa azi.fer hastahklarla mücadele tanbuı bölgesinin buna ait nanı da bu 

gazetede çıkmıştır. 
.. • • f' "k edİyOfUZ Aynı gazetede çıkan biribirine zıt encumemne ıı ua bu iki yazının bizde bıraktığı intiba. 

• r e 

bir k rar • er1 
,• 
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Bedelleri kliringle yatırılmış ve ya
tırılmamış, gümriıklerde bulunup da 
ı eylüle kadar çıkmamış .olan alman 
menşeli mallar hakkında hır karar ve
rileceği bahis mevzuu ol~uştu. .. .. 

Bu hususta dün, Malıye, Gumruk 
ve İnhisarlar ve Ticaret Vekaletleri 
mutabık kalarak bir karar almışlar
dır. Yakın zamanlara kadar ithalatı
mızın mühim bir kısmını yapmakta 
olduğumuz Almanya ile ticaret anlaş· 
ması bükümleri yürürlükten kalkın -
ca, Almanya'dan mal getirtmiş veya 

ısmarlamış olan tacirler hükümete 
müracaata başlamışlardı. Bu müraca
atlar tetkik edilmiş ve şu tedbir alın
mıştır: 31 ağustos akşamına kadar be· 
delleri Cümhuriyet Merkez bankasın
da alman kliringine yatırılmış olan 
eşya, mefsuh anlaşma hiıkümleri da-

Merkezi Nevyork'ta ve umumi ka
tipliği de Holandada bulunan paraz~
ter hastalıklarla mücadele encümenı
ne iştirakimizle Yüksek Ziraat Ens · 
titUleri parazitoloji enstitüsü doçen
ti Dr. Veteriner Ahmet Nevzat Tü
zedi l'in daimi mümessil olarak intiha
biyle her sene umumi muvazene ile a
lınacak beynelmilel teşekküllere işti
rak tahsisatından, iştirak hissesi mu
kabili olarak, 45 florinin serbest döviz 
suretiyle encümen umumi katipliği 
namına tediyesi ve 939 senesi iştirak 
hissesi için ödenecek meblağ karşılı
ğının da 939 döviz cetvellerinin "kon
gre, konferans ve sergilere iştirak., 
faslına Ziraat Vekaleti namına mev

zu tahsisattan verilmesi Vekiller He· 

yetince kararlaşmıştır. 

bilinde gümrüklerden geçirilecektir. 

Bu hususta, dün bütün gümrükle· 
re telgrafla emir verilmiştir. 

... 1111111111111111111111111111111111111111111111111111.-.ı 111111111111111111ıı11111 ~ ---- Un ve E mek fiatı 

bazı arkadaşlarımızın - haklı veya 
haksız • teşkilat hakkında mutlak bir 
tenkit ve hücum fikri taşıdıklandır. 

Tenkitlerin hüsnüniyetle yapıldı
ğını kabul etmek için onun doğru ol
duğunu bilmek lazımdır. 

Beden terbiyesi muallimleri 

kursu sona erdi 
Maarif Vekfüeti, spor yurdları açıl

mış ve faaliyete geçmiş bulunan mek
teplerin beden terbiyesi öğretmenle -
ri için, bundan bir ay eve] gazi terbi
ye enstitüsünde bir kurs açmıştı. 

Bu kursta 48 beden terbiyesi mual
limi bir ay müddetle atletik sporlar
la futbol, hentbol ve diğer sportif o
yunların mektebe tatbiki bakımından 
nazari ve ameli dersler görmüşlerdir. 

Kursta Gazi Terbiye Enstitüsü mu-
allimlerinden başka, Maarif Vekaleti 
beden terbiyesi umum müdürlüğü

nün işbirliğinin güzel bir eseri o
larak, beden terbiyesi umum müdür
lüğünün mütehassıs muallim ve an -
trenörleri de ders göstermişlerdir. 

Ameli derslerde Gazi Terbiye Ens
titüsünün jimnastik salonundan ve 
19 mayıs stadyomunun sahalarından 
ve pistinden istifade edilmiştir. ------

--
Belediye Reisliğinden : 

ı - 10-9-1939 tarihinden itibaren un fiyatlarındaki te
nezzül dolayısiyle ekmek fiyatı da (10.25) kuruıtan (10) 

: Enstitü müdürlüğü kursun sona er
- mesi münasebetiyle dün muallim ve 
_ kurs talebeleri şerefine enstitüde bir 
: öğle yemeği vermiştir. Yemekte Ma-

arif Vekili B. Hasan - Ali Yücel ile 
§ Maarif Vekfileti erkanı ve bazı davet
: liler bulunmuşlardır. 

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

kuruşa indirilmiştir. 
2 _ Şehrimizde un satanların gerek çuvalla ve gerekse 

kilo ile yaptıkları satışlarında rayiçle telifi kabil olmıyan : 
yükseklikler görülmektedir· Bu sebepten h lkımızın aldan- : 
masına meydan kalmamak için un fiyatları aşağıda göa. : 

terilmiştir. -

Tebliğler 
Bölge Futbol Ajanlığrndan : 
Dunku tebliğde Demirspor kulübü seh • 

ven kaydedilmemiştir. Bu tebliğe göre Da
mirspor kulubümin de faaliyete katılaca • 
ğı tavzihan teblig olunur. 

*** 

3 - Gerek tüccar gerek bakkallar Belediyenin tesbit et- _ 
tiği bu fiatları büyük yazılarla ve göze görünür bir §ekilde -

dükkan lnrınn asacaklardır. 
4 - Bu fiyatlara aykırı satıştan dolnyı şiknyeti. ?lanla

rın Belediye lktısat Müdürlüğüne müracaatları ılan olu-

Ankara Galatasaray Kulübünden : 
5.9.939 da kongrede kafi miktar aza bu= lunmndığından nizamname mucibince 12. 

9.939 sah gunu tekrar sant 18.30 da topla
nılacaktır. 

nur. (Telefon 2713) ------ UN SATIŞ FIY ATLARI 

Değirmenlerde 
Çuval 
Kuru§ 

Uncu ve Bakkallarda 
Çuval Kilo 
Kuruş Kurut 

Almanya'dan bir kısım 

§ talebelerimiz daha geldi 

---
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün -- --

Sıvas - Erzurum hattının avan -
projesi yapılacağı zaman, heyet a
rasında bir de İsveçli mühendis var
dı. Fenni salahiyeti tecrübe edil
miş olan bu yabancı teknisiyene hat 
Üzerindeki geçitlerden Pingan bo • 
ğazrnın keşfini ynpmalt vazifesi ve
rilmişti. İsveçli mühendis uzun boy
lu uğra§tı, çalıştı ve rnporiyle pro • 
jesini verdi. İtin teknik kısmı bir 
tarafa, fnkat bu raporun; hattın 
Erzincan kısmının açılı§ töreninde 
dinlediğimiz bir tarafı vardır ki, 
trenin Erzurum'n girişinde bunu 
hatırlamnmak yazık olacak: 

• 

İzmi r'in kurtuluşu 
• ar ay amı ı 

tezahür erle ku 
İzmir, 9 a.a. - Yıllarca önce altında inlediği esaretten kendi

sini kurtaran kahraman orduyu bağrına basmak saadetine ka • 
vuştuğu 9 eylülü, İzmir bugün büyük tezahüratla kutlamıştır. 

Resmi daireler, müesseseler, hatta en küçük evler, vapurlar, 
sandallar ve bütün nakil vasıtaları bayraklarln donanmış bulun
maktadır. Sabahla beraber, halk, o günün asil heyecanmı ifade 
eden bu sevinç içinde sokakları ve meydan1arı doldurmuşlardır. 

" - Çaltı boğazından on buçuk 
kilometre sonra Pingan boğazına 
giren güzerguh üzerinde demiryol 
inşa etmek yalnız güç değil, birçok 
yerlerde hemen hemen imkansız
laşmaktadır. D ha ileride öyle kı -
sımlar ·vardır ki, buralarda Fırat 
nehrinin genitliği, ancak 405 metre 35 derece 
kadar olduğu halde iki tarafın sert 
ve dik ynmaçları 300 me. ye ka- ı Şehrimizde hava açık geçmiş rüz -
dar yüksel~ektedir. Buraya (Şey- gar şimalden saniyede en çok S metre 
tan boğazı) diyorlar. Ki, hakikaten kadar hızla esmiştir. Günün en yük • 
ismi kadar korkunç ve çetindir. Bu· sek sıcaklığı 25 derece olarak kayde
ralarda değil inşaat, ke,ifler bile dilmiştir. cek tarzda üç koldan yürüyüşe başla -
sallarla yapılmıştır. Bu topraklar Yurtta hava: Trakya, Marmara hav- mışlar ve her geçtikleri yerde halkın 
üzerinde inıa edilecek muvaffaki - zasında, doğu Anadolunun şimal ve alkışları ve yaşa sesleriyle karşılana -
yctli bir dcmiryol, teknik ve irade Karadenizin şark kısmında bulutlu, rak Konak meydanında tesbit edilen 
bakımından cidden iftihara değer diğer bolgelcrde açık geçmiştir. Yir- yerlerine gelmişlerdir. 
bir eser olur. Burad bilhassa za- mi dört snnt içinde pek mevzii olarak Saat 10.fS de Kadifekaleden atılan 
mnn mesel~si mühimdir ve bu hat Samsun'da yağan yağmur metre mu - bir topla bütün halk ve nakil vasıtala
Üzcrindc senede elli kilometrelik rabbaına 1 kliogram su bırakmıştır. rı bir dakika ihtiram duruşu yapmış -
inşa dahi, mükemmel sayılabilecek I Rüzgarlar: Ege'nin cenup kıyılariy- lar ve bunu müteakip Halka pınardan 
randımnndır.,, le cenup Anadolusu, kısmen de orta gelen suvari kıtası komutanı, muzika 

lnıa zamanının hemen hemen Anadoluda garpten, diğer bölgelerde bayrak marşını çalarken kışlaya ve 
yarı yarıya indirilmiı olduğunu bir şimal istikametinden saniyede 3 metre h~kümet konağına bayrak çekmiştir. 
tarafa bırakınız, fakat, bu uzun hat hızla esmiştir. En yüksek sıcaklıklar, Bır çeyrek sonra atılan ikinci topla 
üzerinde, Eriç ile Saptıran istasyon- Akhisar ve 1skenderunda 30, Antalya'- ordunun İzmir'e girişi müjdelenmiş 
ları nrasında demiryolunu döşemek da 31, !slahiye'de 32, Nazilli ve Diyar- ve bu hadise merasim yerini ve etrafı
için yapılan işin azametine bnkınız: bakır'da 33, Urfa ve Anadolu'da 35 ~ı dolduran on binlerce halkın şiddet-
3.610.000 metre mikabı toprak tes- derecedir. lı alkışları, vapur ve fabrikaların dü-
viyesi, 425.000 metre mikfı.p hizmet dük, otomobillerin korne sesleriyle u-
yolları, 81.100 metre mikôp temel - zun müddet katlanmıştır. Bu esnada 
lcr hufri, 82.500 metremil.ap men- hava filolarımız da şehir üzerinde mu 
fczlerde kargir inşaat. ~lmanya hesabına vaffakiyetli uçuslar yaparak törene iş 

Bu hat üzerinde bir Atma boğazı tirak etmekte idiler. Merasimin bu 
vardır ki, kırk metre uzunluğunda s~fh~larını takiben. askeri k~_talar, bi-

düz bir geçit bulabilmek için aylar- ı•cıenmı•c lu .. lu .. nler ~ın~ı Kordonu .ta~ıben Ataturk heY.. 
ca uğraşılmış, yalnız bir metrelik ~ ~ ~lıne kadar gıtmışler .ve h~~ke~. o • 
bir düz yolun açılması bir zafer sa- n~n<len geçerek yerlerıne donmuşler-
yılmıştır. Erzurum hattı, Anadolu- Almanya hesabına işlenmiş ve ha- dı~ 
nun ikinci ve asıl fethini yapan Ke- zırlanmış olan tütünlerin, kliring an- aat 1 ı.3o da İzmir vilayet ve kaza
malist enerjinin Saltarya kadar haş- laşmalarının hükümleri bitmiş olma- ların~n •. Part.i teşe.kkü~lerinin ~e halk-
metr bir e& ridir !ı doleyısiyl ' 4 milyon mark karşılı- evlerının mlimessı11erınden murekkep 1 

• bir neyet Karşıya aya gıdereK ora 
Y b b t k g· ı ingiliz lirası olarak ödenmek sure-

. a ancı &erma, ye ve Y8: ,ancı e. • halkevi mensuplarının da iştirakiyle 
k H d d 1 t d tiyle satın alınması hakkında Doyçe 

nı , ay arpaşa nn zmı c emır- t Atatürk'ün annesinin kabrine çelenk 
yolunu bundan 68 yıl önce, yani Banka emir geldiğini bir stanbul ga- koymuşlardır. Burada söylenen hara -
1871 de yapmıyn başlamış, Ankara- zetesi yazmıştı. retli bir nutukla Atatürk ile annesi • 

k 1892 l Aliikadar saliihiyetli makamlardan ya anca 21 sene sonra, . yı ın- nin ve istiklal harbinin aziz şehitleri-
da vanlrnı§tı. 1876 yılında ınşaya edindiğimiz maHlmata göre, Doyçe nin ruhları taziz ve takdis edilmiş 
başlıyan Aydın demiryol .. ları .. da a.n-. Bank tarafından dün böyle bir mü- kahraman orduya saygı ve bağlılık t~ 

k 1912 1 d b k h 1 racaat vuku bulmamıştır. Böyle bir a-ca • . .yı ın a u~un u a ını zahürleri yapılmıştır. 
bulabılmı§hr. Demek kı yalnız 608 lışın ancak serbest dövizle .yap.ılm~~ı- lzmir ga ... etclerı'nı'n neşrı"yatı 
k"l 1 ~ d b ı b nın mümkiln olduğu ve vazıyetın boy- ~ 

ı ometre uzun ugun a u unan u le bir müracaattan sonra tetkik edile- Bu sabahki gazeteler İzmir kurtu-
hattın inşası 56 yıl sürmüştür. tuş günü yıldönümü 'olan 9 Eylülü 

B. .. h . . "lk 1 d ceg· i ilave edilmektedir. 
ız cum urıyetın ı on yı ın a büyük bir tezahüratla tesit ediyorlar. 

yaptığımız demiryol yekunu 2012 Anadolu gazetesi başta Atatürk ol-
kilometredir. Yani senede 200 kilo· duğu halde 9 Eylül kahramanlarını 
metre •. Son beş yıl içinde ise, sene· İtalyan yapurlarl İzmir'e tazimle selamhyarak diyor ki : 
Iik vasati bu miktarı da nşmı§tır: • "9 Eylül bize yalnız 1zmir'in kur -
yekun 1163 kilometredir. Sefere ba1lad1(ar tuluşunu değil, Türkün harikalar ya-

Atatür:k, Mnlatya'da 14 şubat ratan emsalsiz kudret ve kahramanlı-
931 tarihli nutkunda "Demiryol, İzmir, 9 a.a. _Gazetelerin haberle- ğını da hatırlatmaktadır. Dünyanın 
memleketin tüfekten, toptan daha rine göre, italyan vapurları bugünden bu karmakarışık günlerinde mevcut 
mühim bir emniyet silahıdır.,, de- itibaren limanımıza sefere başlıyacak- emniyet ve manevi sağlamlığımızı öl
miştir. Memleketin en uzak köşele- !ardır. Bu meyanda İtalyan bandıralı çerken, bunu sadece bir tefahür değil, 
rine varıncıya kadar çelik ağlarla Filisya vapurunun Cenevre ve Mar. tecrübeden geçmiş ve milletin tarihi
döşeyinccyc kadar bu direktifin izi silya için yük almak üzere bugün li- ne mal olmuş hlldiselerden doğduğu • 
Üzerinden aynlmıyacağız. Sıvas hat- manımıza gelmesi bekleniyor. nu ileri sürmekte haklıyız ve daima 
tını açarken İsmet lnönü "Aklımız haklı kalacağız.,. 
ermeğe başladığı gündenberi b~ Yeni Asır gazetesi, 9 eylülün ma · 
memleketin asgari olarak Rumelı nasını uzun uzadıya tahlil ve Ata -
hududunu Anadolu hududuna bağ- Lisans almak türk ve İnönü'nün dahiyane sevk ve 
layan bir şimendiferin hasretiyle idareleri altında memleketi esaretten 
tutuştuğunu biliriz.,, demiştir. • • .• t kurtaran orduyu tebcil, şehitleri ta -

Erzurum'a giren ilk lokomotif IÇln muracaa zim ile andıktan sonra, bu zaferin mil 
bu milli hasreti dindiriyor. 

KUTAY edec~k olanlar lete verdiği büyük güveni, huzuru 
kayıt ve vaziyet icabettirirse türk mil-

eb slar mız 
dönüyorlar 

Büyük Millet Meclisinin yarın sa· 
at 15 te başlıyacak olan toplantıların
da bulunmak üzere mebuslarımız in
tihap dairelerinden şehrimize dönm:
ğe başlamışlardır. Dün de muhtelıf 
trenlerle Ankara'ya birçok mebus gel
miştir. 

Feci bir kaza 

İzmir, 9 a.a. - Dün saat 15 te Al· 
sancaktan hareket eden tren, Kutpı -
narla Selçuk istasyonları arasında kü
çük bir çocuğu ezmiştir. 

Ankara, 9 a.a. - Ticaret Vekaletin
ten tebliğ edilmiştir: 

İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine 
iktiran eden 2/11869 sayılı karama -
me ile ihraçları lisans usulüne tabi 
tutulan mahsulat ve mamulat için ti
caret vekaletine vuku bulacak müra
caatların lisans talimatnamesi hüküm 
lerine uygun olarak yapılması lazım
dır. 

Bu hususta malC'tmat almak üzere a
Hikadar tacirlerin mahalli mıntaka ti
caret müdürlüklerine veya ticaret o
dalarına müracaat etmeleri tavsive o
lunur. 

Foça' da bir cinayet 
Foça, (Hususi) - Bağlararası kö

yünde rakı içen dört delikanlıdan nal
bant Cemal, kurşun yarası ile ölü bu
lunmuştur. Hadise tahkik edilmekte
dir. 

letinin milli savaşta gösterdiği kah -
ramanlık harikalarını tekrar etmekte 
tereddüt göstermiyeceğini işaret ile 
diyor ki : 

"9 Eylül bayramı münasebetiyle se
vincimizi izhar ederken ebedi halfis -
karımız Atatürk'lin eserleri üzerinde 
aynı muvaffakiyetle yürüyen Milli 
Şefimiz'e ve şanlı ordumuza şükranla· 
rımızı bildirmeği bir vazife biliriz.,, 

Manisa kurfulu~ ba ramım 

parlak törenle kutladı 
Manisa, 9 a.a. - Manisa'nın kurtu· 

luşunun on yedinci yıldöniımü dun 
parlak bir surette kutlanmıştır Bu 
münasebetle şehir baştan başa süslen
miş ve parlak bir geçit resmi yapı l
mıştır. Parti, halkevi ve di ger teşek
küller Salihli hnlkevi bandosu ve bil· 

İstanbula gelen ekspresle Avrupada 
955 16 _ bulunan vatandaşlarımızdan birçoğu 

-- -
Zile Halkevinde 

tün halk bu geçide iştirak etmişler
dir. Vali ile tüm komutanının önünde 

--
------

Ekstra Elutra un 930 
Ekstra francalalık un 876 
Birinci nevi un 726 
İkinci nevi - düz harman 600 
Üçüncü nevi un 300 

900 15 : ve bir kısım talebemiz daha gelmiştir. 
750 12.5 : Gelen talebenin verdikleri maliimata 
625 t O : göre AlmanY,ada pek az türk talebesi 

3
25 5 E kalmıştır. Öğrendiğime göre Cenev-

E re'de bulunan General Besim Ömer 
( 4460) 14396 - yol lamadığı için İsviçre'de bekle-

~ ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111ııı1111ıuı11ı1111 ı uır mektcdir. 

Zile, (Hususi) - Vali Salahattin 
:Oner buraya gelmiş, halkevinde mü· 
kemmel bir konser verilmiş, kayma
kam Nami Ünal bir nutuk söylemiş, 
vali halkla hasbıhal etmiş, kaymakam 
Ünalın nutkuna mukabelede bulun
muş, teşekkür etmiştir. 

Bir batında 3 çocuk ' yapılan bu merasimde istirdadı tem-
Antalya, (Hususi) - Demircikara silen süvari müfrezesinin şehire giri

mahallesinde oturan Selim oğlu hah - şi çok heyecanlı oldu. Nutuklardan 
çıvan Hilminin refikası Fatma Mo- sonra şehitliğe gidilerek çelenkler 
törcüler, memleket hastanesinde üç kondu. Gece de halkcvinde bir top
çocuk doğurmuştur. Çocuklar ve an- Jantı yapılmıştır. Fenar alayları ter-
neleri sıhattedir. tip edilmiştir. 



10 - 9 - 1939 1'[US 
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İ tolyo'nın vaziyeti 
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Deniz muharebeleri 

İngilizler bazı Alman 
vapurlarmı zaptettiler 

Meksikadaki Alman 
El(ilik binaSI taarruza karıı 

muhafaza ediliyor 

Geçen hafta bnşlıyan harbin en 
büyük sürprizi mücadelede İtalya
nın bitaraf kalmıyıı karar vermesi
dir. İtalyan devlet adamları ve İtal
yan gazeteleri, çıkacak olan bir 
harpte ltalya'nın, Almanya'nın ya
nında döğüşeceğine dair en ufak 
şiipheye mahal bırakmıyacak beya
natta bulunmuşlar ve yazılar yaz
mışlardı. Şu halde halya'nın bita
raflığı nasıl izah edilebilir? Bir ta· 
kım ihtimaller akla gelmektedir : 

1 - Evela ltnlya'nın Almanya ile 
anlaştıktan sonra bitaraf kalmış ol
ması. Mihver devletlerinin, geni§ 
bir tecavüz politikasını tatbik et
meğe karar verdiklerini farzede
lim. Bu politikanın ilk hamlesini 
teşkil edecek olan Polonya harbinde 
Almnnya ltalya'nın bitaraf kalma
&ını, harbe iştirak etmesine tercih 
etmiş olabilir. Bir defa Polonya or
tadan kalktıktan sonra iki mihver 
devleti, geniş fütuhat planının tat
bikatında el birliği yapacaklardır. 

2 - ikinci bir ihtimal, daha he
&aph ve daha ihtiyatlı olduğundan 
şüphe edilmiyen Musolini'nin, bir 
harbin çıkmasına mani olmıya ça· 
lışmış olması ve muvaffak olma
yınca, Jngiltcre ve Fransa ile harbi 
göze alamadığından bitaraf kalmı· 
ya karar vermiş bulunmasıdır. Bi
rinci ihtimali kabul etmek, alman 
tecavüzünün Polonya'da durmıya· 
rak geniş bir mihver fütuhat politi
kasının ilk hamlesi olduğunu kabul 
etmek demektir ki bu, henüz kati 
olarak belli değildir. Bilakis alınan
ların Polonya'yı ele geçirdikten 
aonra burada kendi himayeleri al -
tında bir devlet kurarak lngiltere'
ye ve Fransa'ya sulh teklif etmeleri 
ihtimalinden bahsedilmektedir. Bu 
vaziyette halya'nm harbe iştiraki 
bahis mevzuu olamaz. Belki Al
manya Polonyada hedefine vardık
tan sonra Musolini, mütevassıt ro
lünü yapmıya çalışacaktır. Esasen 
Alman - Sovyet paktından sonra 
muvazenenin tamamiyle değiştiği 
de nazarıitibara alınmak lazımdır. 
Geni§ bir fütuhat programı, lrtık 
eski mihver kombinezonundan zi
yade Sovyetlerle Almanya'nın ka· 
rar verebilecekleri bir mesele halini 
almı tır. lthlya artık Almanya için 
eski ehcmiyetini kaybetmiştir. ltal
ya'nın yardımından müstağni ka-

li\n l?ir Almtmva'nın İtalya için leh· 
ikesı de o derece büyumuıtur. Hu 

t ehlikenin iki devlet arasındaki te -
sanüt en sıkı olduğu bir zamanlarda 
da mevcut olduğunu unutmamak 
lazımdır. Filhakika Hitler'in Mu
aolini'ye verilmiş bir sözü vardır. 
Fakat Polonya'nın akıbeti bu sözle· 
re ne dereceye kadar itimat edile • 
bileceğini göstermiştir. 

ltalya'nın bu bitaraflığı Alman
ya ile arasında yapılan bir anlaşma 
neticesinde mi yoksa harpten çekin
diği için mi takip ediliyor? Bu sua
le kati olarak cevap verilememekle 
beraber, bizce, vaziyet ne olursa ol
sun İtalya harekatın inkişafını bek
lemekte ve fırsat kollamnktadır. 
Bu, ltalya'nın ananesine tamamiyle 
uygun olan bir harici politikadır. 
ltalya iÇin İmzalanmış mukavele, 
verilmiş söz, girişilmiş taahhüt yok
tur. Vaziyetin inkişafına göre, ha· 
reket hattını tayin edecektir. Al
manya'nın mağlup olacağına aklı 
ererse, eski Avusturya'yı ihya ede· 
rek Adriyatik Üzerindeki tazyikı 
izale etmek için mihver arkadaşına 
karşı harbe girmekte tereddüt et
miyeceği gibi, harekat lngiltere'nin 
ve Fransa'nın aleyhine inkişaf e
derse, bu imparatorlukların mirası
nı paylaşmak için bunlara karşı da 
yürüyebilir. Fakat ltalya için henüz 
karar verecek zaman gelmemiştir. 

A. Ş. ESMER 

Polonya işğal edilse de 

Harp bitmiş 
olmıyacak 

Londra, 9 a.a. - Mançcstcr Guardian 
gazct~si . başmakalc~i!ldc İngiltcrcnin 
Tokyodakı buyuk clçısının, Polonya i~gal 
cdildigi takdirde İngiltcrcnin muhaseımatm 
tatilini kabul cdccc{:i hakkında çıkan pyi
aları tckz.ip eylemesine fevkalade chcmi
yct atfcylcmcktcdir. 

Biıtıin dio;er Londra gazeteleri gibi bu 
gazete de İngiliz hükumetinin Hitlcrin ar
zularını bir kaç haftalık harplerle elde et
mek pJıi.nını ve mtittcfı .!erin vadettikleri 
yardımı yapmak istcmiyccckierine veya ya
pamıyacaklarınn Avrupayı kandırmak hu • 
susundaki gayretlerini suya dii§ürmüı; ol
masını sena ile kaydediyor. 

Gazete diyor ki : 
"Bütün diınyn biliyor ki Hitlcrin bu ba

rış pl;inı ancak yeni bir isteğin, yeni bir 
buhranın ve yeni bir harbin takip edeceği 
kısa bir fuılidan baı;ka bir şey ifade ede
mez.,, 

bir vapuru da batırdıları 

Meksika, 9 a.a. - Almanya elçiliği 
binası ile alman konsoloshanesi bina
sını muhafaza altında tutmakta bu
lunan polis müfrezeleri takviye edil
miştir. Bunun sebebi, bu binaların 
camlarını indirmek istiyen amele un
surlarının aleyhte tezahürlerinin faz. 
lalaşma;ıdır. 

Almanlar bir ~ok yerlere mayn döktüler Roma - Viyana sürat katarları 
işlemeye baıladı Zürih, 9 a.a. - Stokholm' den Nouvelle Gazette de Zürih' e bil

diriliyor: iyi haber alan İsveç mahfillerinde, Oresund'deki alman 
mayn barajlarının üç geminin batmasına sebep olduğu söylen
mektedir. Yalnız Oresund'a değil büyük Belt ve Üçül Belt'e de 
mayın dökülmüştür. Bu tehlikeden dolayı Danimarka, İsveç ve 
Norveç balıkçı gemileri faaliyetlerine nihayet vermek mecburiye
tinde kalmıılardır. 

Roma, 9 a.a. - Resmen bildirildi -
ğine göre, bugünden itibaren Roma 
ile Viyana arasında muntazam suret 

te her gün sürat katarı işlemeğe baş

lıyacaktır. 

Diğer cihettten İngiliz donanması 1 
Norveç'in bütün Atlantik sahillerini 1 
kontrolü altında bulundurmaktadır. Mareşal Göring'in siyasi nutku 

"Pribourg'' ismindeki alman vapu-
ru, Danimarka bayrağı çekerek ve 
kendi isminin yerine "Ebro" ismini 
koyarak Fronthein limanına gelmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Van Molkerbuch ismindeki alman 
vapuru Norveç sahilleri açığında bir 
İngiliz harp gemisi tarafından batı - , 
rılmıştır. 

Öğrenildiğine göre Narvin limanın
dan Almanya'ya demir madeni taşı -
yan vapurlar, ingilizler tarafından 
zaptedilmiştir. Birkaç şilep de alela
cele Norveç limanlarına iltica etmiş
tir. 

Göring icabederse deniz 
kıyafetiyle dolaşacak! 
Eğer sabun bulamazsa o zaman 
da elleri kirli olarak gezecek 

Norveç demir madeni istihsaliitının 
üçte ikisinin Almanya'ya ihraç edil -
diği bu münasebetle hatırlatılmakta· 
dır. Bu ihracata mani olmak için İn
giltere tarafından ittihaz edilen ted
birlerin alman ithalatı üzerinde mü· 
him bir tesiri olduğu hatırlatılmakta
dır. 

Eğer alman tahtelbahirleri 
Amerika'ya gelecek olursa 

Los Angele, 9 a.a. - B. Pitman, ga
zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 
"Alman tahtelbahirlerinin Nevyork 
suları civarında faaliyete geçmesi ha
linde harp ilanına hacet kalmaksızın 
J a:lu.ıa ha1'a:u ç;ı;.~ı e;tb: Lu.ulGra tahıip 

etmek üzere torpido muhriplerimizi 
göndermek icabeder mütaleasında· 
yım, mamafih Avrupa'ya asker sevke
dilmesini asla tasvip etmem.,, 

Mumaileyh şunları ilave etmiştir: 
"Ptanın 16 noktasını tetkik etmesi

ne vakit bırakmaksızın Polonya'nın 

Hitler tarafından istila edilmesinin 
şimdiki bitaraflık kanununu kabul 
edecek olan kongre azası üzerindeki 
tesiri yalnız hissi oimıyacaktır.,, 

Mekıika'ya iltica eden alman 
gemileri 

Meksiko, 9 a.a. - Meksika limanla
rına iltica etmiş olan alman vapurla· 
rı telsiz telgraf tesisatlarının sökül -
mesine razı olmamışlardır. Buna se. 
bep olarak da bu aletlerin muhtelit 
olduğunu, yani hem alıcı hem verici 
olduğunu ve beynelmilel kanunların 
bunların alıcı vazifesi görmeleri için 
işlemesine müsaade ettiğini ileri sür
müşlerdir. Alman kaptanları bunlarla 
neşriyatta bulunmamağı vadetmişler
dir. 

Alman tahtelbahirlerine hareket 
ıerbeıtisi verildi 

Bal, 9 a.a. - "Baseler Nachrich
ten,, gazetesinin Bertin muhabirinin 
bildirdiğine göre alman tahtelbahirle
rine ticaret gemilerine karşı hareket 
serbestliği verilmiştir. Gazete, şunla-
rı il fi ve etmektedir: · 

" Son zamanlarda alman donanma -
sına taarruz hareketlerini tahdit et
mek emri verilmişti. Bu emrin geri a
lındığı bildirilmektedir. 

Almanya ile Amerika 
arasmdaki kablo kesildi 

Vigo, 9 a.a. - Yarı resmi Cifra a
jansı bildiriyor: 

Amerika birleşik devletleri ile Al
manya'yı biribirine bağlıyan denizal
tı kablosunun, İngiltere ile Almanya 
arasında harbın ilanı günü olan 3 ey
lüldenberi kesilmiş bulunduğu teyit 
<:dilmektedir. 

Belçiko'doki Almanlar 
Brüksel, 9 a.a. - Belçikada bulu -

nan alınanlardan büyük bir kısmının 
Almanya'ya çağrılmadığı ve bunlara 
iki memleket arasındaki ticari müba
deleleri teksif etmeleri hakkında tali
mat verildiği söylenmektedir. 

''Az yemeğe alışalım ! ,, 

" Zayiflemeğe ihliyaumız var ,, diyor : 
Göring dün radyo ile neşredilen bü-1 .Göring bundan sonra ge_ne ekono -

yük bir nutuk söylemiştir. mık mevzuda konuşarak ıcabederse, 
Göring bu nutkunda Polonya ve deniz elbisesiyle dolaşacağız, eğer el

İngitere'ye şiddetle hücum ederek !erimizi yıkamak için sabun bulamaz
Polonya'nın kendisine Almanya tara- sak, kirli elle dolaşacağız demiştir. 
fından yapılan tekliflerini anlaşılmaz Göring müteakiben harbin sebep -
sebeplerle reddettiğini, İngiltere'nin lerini tasrihe çalışmış ve demiştir ki: 
de Almanya'nın ihtiyaçlarını anla - "- Almanya Polonyaya nizamı te-
mak istemediğini bildirmiştir. sis, Versay haksızlığını tamir ettir -

Fransa'ya gelince, Göring demiştir mek için hücum etmiştir. Lehliler 
ki: Polon yadaki 1.500.000 almana zulüm 
-- ontar-dan bir §c:y atmak istemi- yaptıkları için taarruz etmiştir. Har

yoruz. Niçin Fransa'ya taarruz ede- bin gayesi alınanları imparatorluk i
lim? Orada aradığımız hiç bir şey çine tekrar koymaktır.,, 
yoktur. Nihayet Görin demiştir ki: 

Hatip bundan sonra Almanya'da a- "- İngiltere Almanya'nın Führe -
lınan ekonomik tedbirleri, anlatmış rinden ayrılmasını istiyor. Fakat bu 
ve Almanyanın hazırlıklı bulunduğu- hal ancak bizim kendisine karşı olan 
nu bildirdikten sonra, "Hepiniz az ye- aşkımızı kuvetlendiriyor.,, 
meğe alışmak mecburiyetindesiniz. Mareşal nutkunu, Almanya'nın, 
Bu hal zayflamanıza imkan verecek - kendisine empoze edildiği takdirde, 
tir. Bizim de buna ihtiyacımız var,, mücadeleyi kabule amade olduğunu 
demiştir. bildirerek bitirmiştir. 

YUGOSLAVY A'DA 

Son ahnan askeri 

tedbirlerin mahiyeti 
Bclgrat, 9 a.a. - Yugoslavyada a

lınan askeri tedbirler hakkında ya
bancı memleketlerde yanlış haberler 
intişar etmesi münasebetiyle, iyi ma
lOmat alan mahfiller normal çerçeve 

dışına çıkmıyan bu tedbirlerin diğer 
memleketlerde alınan tedbitlerin vü
satinden uzak olduğunu kaydediyor
lar. Bu mevsimde daima ihtiyatlar 
çağrılır ve manevraların her sene ol
duğu gibi yaz başlangıcında ve şimdi
ki hadiselerden çok evel başlamıştır. 
Her halde, bütün sınıfları alakadar e
den büyük mikyasta celp değil, talim 
devresi için ferdi celpler bahis mev
zuudur. 

lsveçin bitaraflığı 

meclislere bildirilecek 
Stokholm, 9 a.a. - Bugün açılacak 

olan parlamentoda iki meclisin reis -
!eri nutuk söyliyerek bütün İsveç 
milletinin hükümet tarafından ilan e
dilen bitaraflık siyasetine riayette 
müttefik olduğunu bildireceklerdir. 
Diğer taraftan mebusan meclisi re

isi B. Lindenagen, hükümetin Aaland 
adalarına dair olan plandan vaz geç
tiği hakkında beyanatta bulunmuş ol
duğu için, hariciye nezareti bir nota 
neşrederek B. Lindenagen'in bu me
seleden bahse salahiyeti olmadığını 

ve hükümetin vakti gelince Aaland 
adaları hakkında tebligatta bulueıKa
ğını bildirmigtir. 

Panama koni eransımn 

tetkik edeceği iıler 
Voşington. 9. - a.a. - İyi hcbcr alan 

mahfillerde söylendiğine göre Panama 
konferansının ruznamesi aşağıdaki liç mad
dcfi ihtiva etmektedir: 

şbirliği nısıf kürrcdc bitaraflık, sul
hun idamcsi bitaraflık hakkında murah· 
has heyetler, 4 nokta iız:erinde müzakere
de bulunacaklardır: 

1. - Amerika Cumhuriyetlerinin ha-
kimiyeti altında bulunan topraklarda kar
gaşalık çıkaran ve mcnsub oldukları mem
leketlerin menfaatlerini müdafaa eden 
muharib devletler tebaası tarafından bi
taraflığı ihlal tcşcbbüslcrilc fcsad çıkar
maia matuf faaliyetlere karljı alınacak 
cezai tedbirler. 

2 - Muharib devletlerin donanma ve 
ticaret filolarının Amerika Cumhuriyet
lerinin bitaraflığına riayet etmeleri iı;in 
milracaat edilecek vasıtalar. 

3 - Beynelmilel ticari mübadelelerin 
kara, deniz ve hava nakliyatının hima -
ycsi için al.nacak tedbirler, 

4 - Muharib Devletlere karşı bitaraf
lığı muhafaza etmenin çareleri • 

Olimpiyat oyunları geri kaldı 

Amsterdam, 9 a.a. - Beynelmilel 
vaziyet dolayısiyle Holanda olimpi -
yat oyunları için yapılan hazırlıkları 
tatil etmiştir. 

Fransa'mn Türkiyeye verdiği 

zirai mahsulat kontenjanlan 
Ticaret V ckalctindcn bildirildiğine gö

re, Fransa hükümcti tarafından 1939 sene
si üçüncü üç ayhk devresi i;;in Tıirkiycyc 
verilen zirai mahsulat kontenjanlar liun -
Jardır : 
Fransız giimrük 

tarifesi Kental 

34 a Kabuklu yumurta 250 
34 b Yumurta akı 150 
34 c Şekersiz yumurta sarısı 200 
34 c Şekerli yumurta sarısı 30 
72 Tane mısır 5000 
72 Tane mısır (Kabulü 

muvakkat suretiyle) 12000 
80 den Fasulye (4 cü üç aylık 

devresi) 300 
80 den Mercimek (4 cü üç aylık 

devresi) 400 
84 a dan diğer meyveler 900 

170 c Çiçek soğanı 300 
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iSTANBUL Gazeteleri 
TAN 

ltalya'mn bitaraf kalmasının 
mahzurları ve fay daları 

M. Zekeriya Sertel, Tandaki başmaka
lcsınde İtalyanın bitaraf kalacağının an
la:iiıldığını yazıyor ve bu bitaraflığın 
mahzurlarını ve faydalarını sayıyor. M. 
Zekcriyaya gorc İtalya, harp, umumi bir 
şekil aldığı takdirde İtalya bugünkü va
ziyetini idame etmek niyetindedir. 

M. Zckcriyaya gorc İtalyanın bitaraf 
kalmasının mahzurları şunlardır : 

l - İtalya mutccaviz bir devlettir. 
Harp somınd3 böyle mütccavi:ı: emper
yalist bir devletin bulunması, Akdcni -
zin emniyet ve selameti namına tehlike
lidir. 

2 - İtalya, bitaraf kaldığı m!iddctçc 
biıtün dıinya ile olaıı ticari ve iktisadi 
mıinascbctlcrini idame edebilecektir. Bi
naenaleyh İtalyanın bitaraf kalması de
mokrasilerin abloka pJanını bozmuştur • 

3 - İngiliz ve fransız kuvctleri Fran
sanın Majıno hattında bir miktar asker 
b;rakarak kulli kuvc~lcriyle karadan ve 
dcni:r.dcn İtalyayı bir kaç haftada işgal 
edebilir ve mudafaasız Tirol cephesin
den alman topraklarına girerek alman 
ordulariylc harbi Avusturya toprakların
da yapabilir. İtalyanın bitaraf kalması 
demokrasiler için bu imkanı kaldırmış, 
ve İngiliz - fransız kuvctlcrinc taarruz: 
sahası olarak yalnız Zigfrid müstahkem 
hattını bırakmıştır. 

M. 7.ckeriyaya göre İtalyanın bitaraf 
kalmıısının faydaları şunlardır : 

ı - f •alyanın bitaraf kalması, Alman
yayı demokrasiler karşısında tek başına 
bırakmı~tır. 1 

2 - ltalya bitaraf kaldığı için harp 
Akdenizc inmemiştir. 

3 - İtalya bitaraf kalınca, balkanlar
da da sulhun devamı imkll.n dahiline gir
miştir. 

4 - ltalyannı harbe girmemesi, İs -
panyanın da bitaraf kalmasına sebep ol
muştur. 

Bu suretle İtalyanın bugünkü vaziyeti 
harbin biltiın Avrupaya yayılmasına ve 
cihanşümul bir şekil almasına mani ol
muştur. 

Bütün bu mUlahazalardan sonra M. 
Zekeriya şu neticeleri çıkarıyor : 

Siyaseti, emelleri, emperyalist hırsları 
malum olan bir devletin harbin sonuna 
kadar bitaraf kalabileceğini kabul etmek 
saflık olur. Kalsa bile sonunda İtalya • 
nın Akdcnizde hakim bir devlet olarak 
yaşamasına imkin vermek ne dereceye 
kadar doğrudur 7 

Onun için biz İtalyanın bitaraflığını 
muvakkat görüyor ve garp devletlerinin 
crgcç İtalyayı ya tamımcn kazarunıya, 
yahut düşman safhında sarahatle yer al
masını istcmiyc mecbur olacaklarını sa-
.ı:ııyoruz. 

VAKiT 

Bugünkü harpte Sovyetlerin 
vaziyeti 
Asım Us, bugünkü harpte sovyetlcrin 

vaziyetini tahlil ederek diyor ki : 
Eğer Almnnya ile Sovyct Rusya ara

sında adcmitccavüı: muahedesinin zım -
nında Lchistanı paylaşmak yolunda bir 
anlaşma bulunsaydı, Sovyet Rusyada bu 
makaadı istihdaf eder bazı hareketler go
rülecckti: şimdiye kadar bu ihtimale im
kan veren M-; bir hazırlık ve hareket ol
madı. Sovyst Rusya umumi harpten evci 
Lehistanda kendisine ait olan araziyi iş
gal etmek, daha doğrusu Almanya ile 
birleşerek Lchistanı paylaşmak için İn· 
giltcrc ve Fransaya karşı harp illin ey
lemek gibi bir teşebbüse girmiş olma -
yınca Almanyanın Vistol şarkına geçe
rek kendi hudutlarına doğru kayıtsız, 
şartsız ilerlemesini de hoş görmemesi 
lazım gelir. O vakit Almanya bir taraf
tan garpta İngiltere ve Fransanın aske
ri tazyikine mukavemet ederken diğer 
taraftan şarkta Sovyct Rusyanın siyasi 
mukavemeti ile karşılaşmış olacaktır. 

Bu itibarla Lchistanda yakın bir za -
manda Moskova hükümctinin bugünkü 
Avrupa harbil\dcki vaziyetinin de anla
şılmamasına hizmet edecektir. O zaman 
Almanya ile Sovyct Rusya arasında an
laşma muammasının belki halline imkan 
hasıl olacaktır. 

YENİ SABAH 

Hükümetin tebliği 
Hüseyin Cahit Yalçın hükümctin, hal

kın fikrini tenvir edip lüzumlu gördü • 
gü bazı noktalan izah etmek için çıkar
dığı t.ebliği bahis mevzuu ederek diyor 
ki: 

Hükümct vaktiyle buğdayımızı, unu
muzu, ecnebi memleketlerden alıyorduk; 
şimdi bir seneden fazla ihtiyaçlarımıza 
yetişecek buğdayltnr.ı: vardır derken bu· 
nun koca bir meydan muharebesi ka -
zanmaktan büyük bir sulh zaferi olrluğu
nu hepimiz hissediyoruz. Duyduğumuz 

milli iftihar ve gurur hissi içinde bize 
bu teminatı veren cümhuriyet rcjimino 
candan bağlılığımızı bir kat daha anlı -
yoruz. 

Filhakika, Türkiycnin bugün biltün ci
han ile alakası kesildiği farzolunsa bile 
ordumuzu ve sivil halkımızı beslemek 
hususunda zerre kadar sıkıntı çckmiyc
c::-ğimizdc şüphe yoktur. Umumi harbin 
mısır ekmekleri, süpiirge tohumlu hali • 
taları, tarihimizde bir ibret levhası o -
larak kalmış zaaflardan ki bu millet o -
nu bir daha görmiycccktir. Prinç, yağ, 
et, sebze gibi gıda maddeleri hususunda 
Ttirkiyc hic bir ecnebi memlekete muh
tac dcı:ildir. Scnclerdenbcri bu ihtiyaç
larımızı kendi mahsullcrimizlc temin edi
yoruz. Vaktiyle şeker istihlakinin bir 
dirhemini bile kendi hudutları içinde te-
min cdcmiycn Türkiye bugün. fiyatlar 
ucuzladıktan sonra istihlaki çok artmış o
lan şeker sarfiyatının yüzde yetmiş beşi
ni kendi pancarlarından çıkarıyor. De
mek oluyor ki umumi harpte çekilen şe
ker sıkıntısını da bu memleket bir daha 
görmiycccktir. 

B. Hüseyin Cahit Yalçın sözlerini ŞU 
cümlelerle bitirmektedir : 

İhtikardan fikayet ederken ihtikan 
tahrik ve teşvik edebilecek hareketler
den sakınmak en evci ayrı ayrı hepimi
zin vazifemizdir. Biz milyonlarca hallıc 
telaşımızla, fazla taleplerimizle ihtikar 
teşebbüslerini takviye edersek, sonra hil .. 
kümcttcn tedbir alınmasını istcdifimiz 
zaman bu tedbirlerin müessir olmaması
nı kendi elimizle hazırlamış oluruz. 

Hükümct ihtikarı tedip ve tenkil et
sin: fakat biz de ihtikarı nevmit edelim. 
Bunun da resmi tebliğdeki İrşat daire -
sinde hareket etmekle bbil olacağında 
~uphc yoktur. 

(ekler de yabandann 
tahakkümünden kurfarlfa<ak 
Londra : 9. a.a. - 3 Eylülde B. Be

neş tarafından kendisine gönderilen 
telgrafa B. Chemberlain aşağıdaki ce
vabı çekmiştir. 

Ekselansınızın bu vahim dakikada 
sempati ve yardımınızı bildiren alica
nabane telgraflarını minnettarlıkla al
dım. Çek milletinin iztirabı unutul
mamıştır ve uğrunda silaha sarıldığı
mız prensipin zaferi neticesinde Çek 
milletinin yabancı tahakkümden kur
tulacağını ümid ediyoruz. 

Nevyork sergisinin vaziyeti 
Vasington : 9. a.a. - B, Ruzvelt 

yabancı devletleri 1940 yılı zarfında 

Nevyork sergisine iştiraklerini ida
meye davet eylemiştir. 

B. Ruıvelt, bilhassa bugünkü ahval 
ve şerait içinde pasifik mübadele ül
küsünün &on terakki ve barı§ ümidi 
olarak şiddetle muhafazasının lüzum
lu ve yerinde olduğunu bildirmekte -
dir. 

Yunanistan' do 
Atina, 9 a.a. - Bahriye genel kur

may reisi muharip devletler suların -
da seyahat eden yunan ticaret vapur
larına talimat vererek her türlü tehli
keden içtinap için setahiyettar dev· 
letler tarafından neşredilen talimata 
harfi harfine riayet etmelerini bildir
miştir. 

Başvekil Metaksas makama ta gön · 
derdiği bir tamimde yunan toprağı. 
nın ekilmesine ve bazı hayvanların 

yetiştirilmesine daha ziyade ehemi -
yet verilmesini ve israfata mani olun
masını bildirmiştir. 

Filistinde tevkif edilen nciziler 
Londra, 9 a.a. - İstihbarat neza • 

reti alman radyosunun iddiaları hila
fına olarak Filistin'deki nazilerin 
kendileri için asgari mahzurları mu
cip bir şekilde tevkif edildiğini bil
dilmektedir. 

Esasen yalnız askerlik yaşında o -
lan alınanlar tevkif edilmiştir. Filia
tin'deki diğer alınanlar her zaman o
turdukları yerlerde tamamiyle ser• 
best bırakılmışlardır. 

Yc:ni ~)il!j~ Büyük Elçimiz B. Behiç Erkin'in Fransa Cümhurrcisinc itimatnamcsini 
t~v~ı etıgını yazmıştık. Yukardaki resimde B. Behiç Erkin büyük elçilik crkaniyle 
bıı_:lıktc El~ec sar~y_ın.dan ç!kar.ken görülmektedir. Solda protokol ~f.i B. Loze•, 
sagda da Cümhurreısının maıyctınc memur Albay Brosse görülüyor, 
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Alman umumi karargihiyle Alman resmi 
ajansmm elele verip düJlüğünü ilan ettikleri 

Varşova· 
Halô bütün kuvetiyle 
istilôya karşı koyuyor 

Pasif müdafaa 
hazırhklan bitli 

Tecrübeler temsili 
mahiyette olacak 

Sovyetler Birliğinde 

Bir ~ok ihtiyatlar 
askere ~ağnldı 

Moskova : 9. a.a. - D. N. B. nin 
muhabiri bildiriyor : 

Muhtelif kaynaklardan alınan ma
lumata göre dündenberi Sovyetler bir
liğinde bir çok ihtiyat sınıfları silah 
altına alınmıştır. Bunlar bir kısım ih
tiyat zabitlerile hizmeti beş on sene 
eve! terkeden sınıflardır. 

) Almanya' da 
vesika usulü 

Alman halkı vaziyetten 
hiç memnun değil 

( RADYO ) 
'---------·---------TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosıı 

DALGA UZUNLUÔU 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ io Kw. T. A. P. 

ANKARA 

PAZAR - 10-9-1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği (fasıl heyeti). 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberleri. 

kilometre yaklaştıkları halde iki gün 
45 145 

S 6 ~%%45 A........,. i1U 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 1.- - --_ 

dür içeri girmeğe muvaffak olama. A k A •• , h 

(Başı 1. inci sayfada) 
tertibatlarını tamamlamışlardır. Teş
kilat, bu dairelerde çalışanların sayı
larına göre yapılmıştır. Baslıca 

alarm, tedavi kollarını ihtiva et~ek. 
tedir. Bu teşkilat, kendi binası dahi
linde vuku bulacak yangın, 'bayılma 
ve saireyi kendi vasıtalariyle önleme
ye çalışacak ve kendisi buna imkan 
bulamazsa o zaman umumi teşkilatın 
yardımını istiyecektir. 

Almanya üzerinde 
İngiliz tayyareleri 

. ~erlin, 9 a.a. - İaşe nazırı, buğday, 
pırınç ve unun bugünden itibaren ve
sika usulüne tabi tutulmasını emret
miştir. Nazır, alman milletinin mü
him miktarda hububat biriktirmiş ol
ması ve bu senenin rekoltesinin fev
kalade olması sayesinde senelerce ek
meksiz kalmıyacağından emin olduğu 
nu ilave etmektedir. 

13.15 Müzik (küçük orkestra - şef: Necip 
Aşkın): 1. - Raffaele Valente Uzak bir 
memleketten sereııad. 2 .• Fritz Reck
tenwald Viyana müzikleri. 3 .• Josef Lan
ner Balo dansları. 4. - Rio Gebhardt 
Noktürno ninni. 5. - Hans Mainzer Vi
yana polkası. 6. • Franz lehar Libellen
ta.nz opetimlen potpuri. 

mışlardır. s erı mu a azalar 
Varşova radyosu, bütün bombardı _ 

manlara rağmen hala neşriyatına de
vam etmektedir. Varşova'da halk, baş
tan aşağı seferber bir haldedir. Şehri 
sonuna kadar müdafaa azmindedir. 

Bu hususta gece yarısından sonra 
ve bilhassa sabaha karşı alacağımız 
haberleri sütunun sonuna koyacağı . 
mızı kaydederek şimdi öbür havadis
leri aşağı sıralıyoruz. 
Eveıa D. N. B. nin verdiği alman 

tebliğinden başlı yalım: bu tebliğ hala 
Varşova'nın sukutundan bahsedip 
durmaktadır. Bu haberi ihtiyatla de
ğil fakat Varşova radyosunun fili tek
zibiyle beraber kaydedelim: 

Hala Var§ova'ya girdik diye 
iddia ediyorlar 

Bedin, 9 a.a. - Umumi karargahın 
tebliği: 

Bütün cephelerde mağlUp edilen 
leh kıtaatının ricati dün de devam et
miştir. Alman seri kıtaatı ekseriya 
düşmanın geri kıtalarına hücum ede
rek Vistül'ün muhtelif noktalarında 
Sandomiez ve Varşova'ya varmış ve 
öğleden sonra batı cenuptan leh hü • 
kümet merkezine girmişlerdir. 

Cenup Polonyasında Wislckadan 
öteden muharebelerden sonra doğuya 
doğru ilerledik ve motörlü kıtaat 
Rzoszowa vardılar. 

Sandormierz yakınında Lublin is -
tikametinde Vistülün doğusuna geç
nıiye muvaffak olduk. Vistülün batı· 
aında Zwolen ve Radom zaptedilmiş -
tir. 

Daha şimalde Kalwaja yakınında 
Yistül'e kadar ilerledik. 

Lodzu bugün cenahtan ilerliyen kı
talarımız tarafından işgal edilecektir. 
Muharip kıtalardan ekserisi müdafaa 
ederek kaçan düşmanı takip etmekte 
ve şehre Bzura'nın cenubunda iki ci
hetten yaklaşmaktadır. 

Posen vilayeti düşman mukaveme
tine tesadüf edilmeksizin sistemli bir 
surette işgal edilmiştir. 

Varşova'nın doğu şimalinde düş -
man Wyzkow yakınında Buğ ırma -
ğından şarka doğru atılmıştır. 

Leh askeri 
• • 

nıcın 
~ 

çekiliyor? 
Amsterdam, 9 a.a. - Leh ordularının 

ricati hakkında tefsiratta bulunan Hol
landa sosyalist organı Hetvolk gazetesi 
bugünkü başmakalesinde ezcümle di • 
yor ki : 

Leh cephesi bu suretle pek ziyade kı
salacaktır. Artık alınanlar leh kuvetle _ 
rinin kısmı küllisiyle mücadeleye mec _ 
bur olacaktır. O kısmı külli ki şimdiye 
kadar harekat harici.nele. tutulmuştur. 
Bun;Jan sonra alman ılerı hareketi baş _ 
ladıgı suretle devam edemiyecektir. 
Bunda~ başka, Romanyanın da Polonya
Y~ t.e~lımatına. devam ettiği Bükresten 
bıldırılmektedır. 

. Harekat zemini şarka intikal ettiği 
nısbette alman kıtaatı için zorlaşmak _ 
t3:?1r: Do~~d3: iyi yol yoktur ve toprak 
musaıt degıldır. Sonbahar yağmurları 
başlayınca bu zorluk daha ziyade arta
caktır. 

Diğer taraftan Hit!erin Polonyanın 
muhtemel_ mağlubiyetinden sonra Fran
sa ve İngılter.e ile müzakereye girişmek 
ve barışı emrı vaki esasına istinat ettir
mek çarelerini anyacağı hakkındaki ha
b:rtere temas eden Han.delsland ga:ı:ete
sı de şu satırları yazıyor : 

Mevcut intibaa göre bu siyasi hesap 
Polonyanın Hitlere bütün ordusunu 
batı hududuna toplamak imkinını ve • 
recck bir suratlc ezilmesi esasına da
:ıı:anmaktadır. Fakat Polonya henüz tes
lı?1 ~lmamrş ve orduları Varşovaya çe
kılmış olmakla beraber bozulmamıştır. 
Rusya Hitlerin Polonyadaki projeleriy
le alakadar olmak istemiyor. Görün • 
mektedirki bundan da Almanya ile Sov
Y;tl;r Birliği arasında Polonyanın tak
sımı hakkında hiç gizli bir pakt olma • 
dığı anlaşzlmaktadır. 

Buna bi."laen Almanya ihtiyatlı dav
r!lnmak için doğu cephesinde büyük si
lahlı kuvetler muhafazasına mecbur o
lacaktır. 

Yani Polonya teslim olsa bile bu hal 
a~ker:~ ehe?liY;ti ~~ olursa olsun, bu ~ 
gunku vazıyetı degıştiremiyecektir • 

19.14 d~ ne Belc;ikanın ne de Srrbista
nm. ı_şgalı Almanyanrn ümid ettiği kati 
t~sırı yapmamıştır. Bununla beraber 1n
gılt~re .ve ~~ansa o zaman hazır değil_ 
lerdı, şımdı ıse hazırdırlar. 

Tay~arelerin atacağı gaz, yangın 
ve tahrıp bombaları, çok tabii olarak 
hakiki değildir ve bu tecrübe temsili 
mahiyettedir. Fakat, bütün hazırlık
lar hakiki bir hava hücumuna göre a
yarlanmış olduğundan ve gaye de hal 
ka hakiki bir hava taarruzu karsısında 
korunma çarelerini öğretmek ~bulun
duğundan, şehirlilerin tıpkı hakiki 
bir hücum karşısında imiş gibi hare
ket etmeleri muvaffakiyet temin ede
cektir. Aksine hareket edenler için 
cezai hükümler vardır. 

Tehlike anında ve hücuma uğrıyan 
yerleri temizleme sırasında vazife al
mış olan ekipler de hazırlanmıştır. 
Alarm işareti verildikten sonra hal
kın mahfuz mahallere sığınmasına 

yardım ve bir karışıklık olmamasını 

temin edecek olan zabıta memurları. 
na da vazifeleri tevzi edilmiştir. Po
lislerimize, halkevinde acılmıs olan 
hususi bir kursta hava hü~fiml~rı sı • 
rasında ne şekilde hareket edecekleri
ne dair etraflı malUmat verilmiştir. 

ümitsiz bir mukavemette bulunmağa 
hazır olduğunu ilave eylemektedir. 

Hudut taşınıyor 
Berlin, 9 a.a. - D. N. B. bildiri

yor : 

Doğu cephesinde alman kıtaatının 
ilerlemesi sayesinde Almanyanın do
ğu hududu artık her zaman icin kati 
surette emniyet altına alınmış~ bulun
maktadır. 

Berlin, 9 a.a. (D. N. B.) - Batı şi
malinden gelen bazı düşman tayyare
leri dün gece Almanya'nın batı şimal 
mıntakasına yaklaşmışlardır. · 

Sahil mıntakasında alman topları 
düşman tayyarelerine ateş açmış ve 
tayyareler Holanda yolu ile dönmek 
üzere cenup doğusuna doğru çekil
mişlerdir. Hiç bir bomba atılmamış
tır. Alman avcı tayyareleri düşmanı 
Holanda hududuna kadar takip etmiş 
lerdir. Bir ingiliz tayyaresi düşürül -
müştür. Tayyarenin içindeki beş kişi 
paraşütle atlamış ve te"'.kif edilmişler 
dir. 

Hollanda üzerinde uçuşlar 
Brüksel, 9 a.a. - "Ce Soir" gazete

sinin Amsterdam muhabirinin öğren
diğine göre, birkaç ecnebi tayyaresi -
nin Uolanda toprakları üzerinden uc
tuğu görülmüştür. İki ecnebi tayyar~
si de Gösterberg askeri kampının ü
zerinden pek yüksekten uçmuştur. 
Gronabue eyaletinin şimalinde de bir 
ecnebit ayyaresinin şarka doğru uçtu
ğu görülmüştür. 

lngiliz tayyarelerinin beşinci 
istikşaf uçusu 

Londra, 9 a.a. - İstihbarat nezare
tinin tebliği: 

Alman halkı vaziyetten 
memnun değil 

Amsterdam, 9 a.a. - Alman hükü
meti tarafından karar altına alınan 
muhtelif tahdidat simdiden alman 
hal~ını ehemiyetle t;zyik etmektedir. 

Ilk günlerde unun vesika usulüne 
tabi tutulmıyacağı bildirilmiş olması
na rağmen, Berlinde neşredilen resmi 
bir tebliğde bugünden itibaren unun, 
buğday ve çavdarın vesika ile verile
ceği bildirilmektedir. 

Bundan başka Telegraf gazetesi . 
nin Bertin muhabiri kumaş ve kundu
ra mağ-azalarının bomboş olduğunu ve 
lm eşyayı ancak hakikaten ihtiyaç 
mevcut olduğu ispat edildiği takdir
de satın almak mümkün bulunduğunu ' 
yazıyor. • 

Her tar;~Jtan gelen mallımat bu 
tahdidatın alman halkı üzerinde fena 
bir intiba hasıl· ettiğini teyit etmekte 
<lir. 

Alman ajansı alman halkına 
ümitli haberler vermeğe 

çaiışıyor 

Berlin, 9 a.a. (D. N. B.) - Tuna 
üzerinden eşya nakliyatı devam edi -
yor. Tuna üzerinde alman seyrisefer 
idaresi Slovakya, Macaristan, Yugos
lavya, Bulgaristan ve Romanya'ya ve 
Galetz de tekrar tahmil edilmek su -
retiyle daha uzaklara 1stanbula Kara
deniz ve doğu Akdenizi lima~larına 
ait eşyaları nakletmektedir. 

Alman parası Hollandclda 
geçmiyor 

14.15 - 14.30 Müzik (dans müziği - Pl.), 
18.30 Program. . 
18.35 Müzik (pazar çayı • Pl.). 
19.05 Çocuk saati. 
19.35 Türk müziği (fasıl heyeti). 
20.10 Müzik (dans müziği - Pi.). 
20.30 Memleket saat ayarı ,ajans ve me• 

teoro!oji haberleri. 
20.45 Türk müziği: Çalanlar: Refik Fer

s:ın, Fahire Fersan, Reşat Erer. Okuyanı 
M efh:ı._ret Sağnak. 1. • Şevkefza peşrevi. 
2. • Nıkogos • Şevkefza şarkı (Geçib de 
karşıma gözlerin süzm~). 3 .• Reşat E
rer • Acemaşiran şarkı (Ey benim gü
zel kuşum). 4. - Udi Ahmet - Acem kür
di (Edeli atfınazar halime ı;eşmin dil
ber). 5. - Bedri Hoşgör - Uşşak şarla 
(Gel aşık gücenme). 

II. - Okuyan Necmi Rıza Ahıskan 
1. - Ma~mut Ce!iiletin paşa • Bayati şarkı 
!Narı fır~at şu.lepaş oldukça). 2. - Suphi 
z.ıya -~ l~.u~eynı şarkı (Feryat ediyor bil 
gul bulbuluşeyda). 3. - En<leroni Yusuf • 
hüs~yni şarkı (Saçın bükümleri). 4. • 
Fahı~e Fersan - Kemençe taksimi. 5 .• 
Şevkı bey - Hüseyni ııarkr (Hicran oku). 
6. : Dı:dc - Gülizar şarkı (Nazlı nazlı 
sekıp gıder). 

21.30 ~üzik (Riyaseticümhur bandosu • 
sef: Ihsan Künc;er): 1. • Francis Popy 
Marş. 2. • Jcan Sibelius Valse Triste • 
3:. -.. E. Lalo Le Roi d'Ys operasının uver
turu. 4 - R. Wagner Lohengrin opera
sından fantezi. 

22.20 Müzik (cazbant - Pl.). 
22.45 - 23.00 Son ajans haberleri ve yarırı

ki program. 

Athenia faciası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rapor Amerikada 
-· dün neıredildi 

Buna binaen ordu baskumandanı 
ordunun doğu hudutları iÇinde vazif; 
görmesine artık lüzum kalmadığını 
B. Hitlere bildirmiştir. Ancak bazı 
teknik sebeplerden dolayı Silezya vi
layetinde Oder nehrinin simalinde 
şimdiki vaziyetin bir müdde-t daha i -
damesi icap etmektedir. 

Askeri tayyarelerimiz 8/9 eylül 
gecesi Almanya üzerinde beşinci is
tikşaf uçuşunu yapmışlardır. Hava
nın müsait olmamasına rağmen alman 
milletine hitap eden notun kopyaları 
orta Almanyanın geniş bir bölgesine 
dağıtılmıştır. Verilen malfi·mata göre 
tayyarelerimiz avdette yanlışlıkla bir 
kısım Belçika toprakları üzerinde de 
uçmuş ve bir Belçika avcı tayyaresi -
nin hücumuna uğramışlardır. 

Bu hususta daha mufassal malU
mat şüphesiz gelecektir. Tayyareleri
mizin pilotları pek tabii olarak bitır
raf toprakların üzerinden uçmamak 
için kati talimat almışlardır. Ve Brük 
seldeki İngiliz büyük elçisi de daha 
şimdiden hükümetinin teessürlerini 
bildirmiye ve itizara memur edilmiş -
tir. 

Amsterdam, 9 a.a. - Alman parası 

artık Holandada geçmemektedir. Kıy

metinin üçte ikisini daha eve! kaybet
miş olan mark artık piyasada muamele 

Vaşington; 9. a. a. - Hariciye ne .. 

zareti, Athenia gemisinin batması halr 

kında Londra büyük elçiİiğinde~ ge -
len raporu neşretmiştir. 

Bunun üzerine B. Hitler bugünden 
itibaren cephe gerisi hududunun 0-
der şimalinde Silezya müstesna ol -
mak üzere, Almanyanın siyasi hudu
duna nakledilmesini emreylemiştir. 

Var§oVa, dan ayrılanlar 
• 

Londra, 9 a.a. - İstihbarat nezare-

Hollanda'nın protestosu 

görmüyor. 

Holanda hududunda alman kumaş 
fabrikalarında çalışan ve ücretleri ya
rı florin ve yarı mark olarak tediye e
dilen amele, Holanda tacirleri markı 
kabul etmedikleri için bu vaziyetten 
çok müteessir olmaktadır. Bundan 
başka bu alman fabrikalarının yarı 
ücreti florin olarak vermemesinden 
korkulmaktadır. 

Resmi tahkikattan Vf' miirettebatın · 
isticvabından sonra, amerikan deniz 

Hava kuvetlerimiz bütün gün Vis
tül'ün batısında ve doğusunda düş
manın ricat yollarını bombalamıştır. 

ları, bugün Reszova almışlar ve Jaros
law üzerine ilerlemiye devam etmek
te bulunmuşlardır. 

ti bildiriyor: 

Amsterdam, 9 a.a. - Berlindeki 
Holanda sefiri, bugün saat 13 te Ho
landaya ait Limbourg üzerinde alman 
tayyarelerinin uçmalarını Almanya 
nezdinde protestoya memur edilmiş
tir. 

İsivçre neşriyatı kontrol edecek 

ateşeleri tarafından yazılmış olan bu 
rapor, vapurun torpillendiğini teyid 
etmektedir. Evvela, sancak tarafından 

gelen bir torpil, makine dairesiyle o

ca!cların arasındaki kısımda patlaınıg
tır. Denizaltı gemisi, bunu müteakip, 

sancakta gözükmüş ve denizaltının ku 

lesinde bir ışık parlamıştır. Bu ışığın 
b~.r işaret mi yoksa küçük çapta bir o
bus mü olduğu anlaşılamamıştır. 

Sandomierz ve Varşova arasındaki 
Vistül köprüleri üzerinde faaliyet 
gösteren birkaç leh avcı tayyaresi 
müstesna olmak üzere, leh kuvetleri 
hiç bir harekette bulunmamıştır. 

Varıova mukavemet ediyor 

~arp cephesinde, iki fransız tayya
resı alman toprakları üzerinde düşü . 
rülmüştür. 

ilerlemekte devam etmekte 
bulunmuılar 

Be:lin, .9 a.a. :- D.N.B. Karpatlar 
rın şımahnden ılerliyen alman kıta. 

Bern, 9 a.a. - Polonya sefareti al
man kıtalarının Varşovaya girdiğini 
tekzip etmektedir. Sefaret, Breslau 
radyosunun Varşova radyosunda hu
sule gelen bir arızadan istifade ederek 
bu haberi verdiğini iddia etmektedir. 
Breslau radyosu, Varşova istasyonu 
ile aynı dalga uzunluğunda panik hu
sule getirmek maksadiyle kendiliğin
den yalan haberler neşretmiştir. Se
faret, Polonya hükümet merkezinin 

~~~~--~--~~ 
HULASA 

( Büyük harpten sonra ilk paskalye geces· b 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkadaşı Dom·ı1n' "k eHş g~n~, 
M · S ı · S ki · . ı erıyo arıyan ve o anJ en er ısmınde iki genç kızla be~ 
~a.ber sıkıntılı bır su~reden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıMçın~e k~lyboDlrnu~ _kbıdr oStel

1
de ., geçiriyorlar. Antuvan, 

arıyan a, omını e o anJ la beraber eğleniyo 1 
Nih~yet ,Solanj, ~ominik'lc değil Jilber'le, Antuva~ ~~ 
Marıyan la evlenıyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli _ 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evlin'le sevişiyor ve Evlin bu aşk yüzün _ 
den intihar ediyor. Fakat Antuvan daima Evlin'i sa • 
yıklamaktadır. Şimdi kansı ile beraber yatarken karısı 
kalkmış ve ağlıyan çocuklarına bakmıya gitmiştir. ) B o 

Leh hariciye nezareti Varşova'dan 
ayrılmıştır. İngiltere büyük elçisi de 
dahil olduğu halde bazı yabancı se -
faretler de şehri terketmişlerdir. 

*** 
Bu sabah saat 5 te Varşova radyosu 

müzik neşriyatını tatil etmiş yalnız i
şaret ve arada sırada da haber verme
ğe devam etmiştir. Anlaşılan muhare
be Varşovanın banliyösünde ve belki 
de Vistül'ün öbür sahilinde olmakta
dır. Radyo istasyonu bu tarafta kal -
mıştır. 

y o K A ş 

İngiliz Kırah Henderson'u 
kabul etti 

Londra, 9 a.a. - Kral, bu sabah B. 
Henderson'u kabul etmiştir. B. Hen
derson, Almanyada geçirmiş olduğu 
son saatler hakkında krala malfımat 
vermiştir. 

K R o M A 

Berne, 9 a.a. - İsviçre hükümeti 
memleket dahilinde ve memleket ha
ricine yapılacak neşriyatı kontrol al
tına almağa karar vermiştir. 

Londra hayvanat bahçesindeki 
zehirli yılanlar öldürüldü 

Londra, 9 a.a. - Devlet makamları
nın emriyle, her türlü ihtimallere 
karşı bir ihtiyat tedbiri olmak üzere 
Londra hayvanat bahçesindeki bütü~ 
zehirli yılanlar öldürülmüştür. 

Amerika birleşik devletlerinin !r
landa'daki elçisi B. Cudahy'den gelen 
ve ayni zamanda neşredilmiş bulunan 
rayor da torpillenmeği teyit etmekte, 
a~rıca iki infilak vukua geldiğini tas
rıh etmektedir. 
G~zetelerle yaptığı haftalık go'ru~ • 

mesınde, reisicümhur B. Roosevelt, bu 
raporları tefsirden imtina etmiş, yal
nız, amerikan efkarı umumiyesinin iki 
ateşenin bitaraf raporu ile liizumu ka
dar tenevvür etmiş olduğu kanaatini 
izhar ile iktifa eylemiştir. 

dır. Fakat ek . b. . ~ -
, .. 1 d ' serıya ızım arzularımızın şeklini de-

N 

gı se e karik t'• .. .. 1 I . . a urunu a ıyor.,, 

b
. çını çekti. Uyuyan çocuklarına baktı. Boğucu 
ır sıcak v d p . 

1 
ar ı. encerenın kanatlarını biraz daha 

ara adı· y d k. d ' an a ı odanın kapısını açtı. Hizmetçi 0 • 

~a. a Yatıyor, ve yatak, ağır vücudunun altında 
ınıtn ı· • • • nım ınlıyordu. 

türl~onra Yatak odasına döndü, yattı, fakat bir 
. u uyku tutmuyordu. Lo§ odada Antuvan'm ga• 
rıp garip h l 

1 
uzatılan memeye atılıyor, orada kendini kaybet
mek, erimek istiyor veyahut memeyi ısırıyor, ve
yahut ağzı yarı açık, yanakları göz ya§larından ıs· 
lanmı§ bir halde uykuya gömülüyordu. 

Yazan: /rene N emirovaki -62- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 
k v omurtu annı, nefes alırken ıslık gibi çı· 

d~rdıgı sesleri dinledi. Bir taraftan bir tarafa dön· 

Mariyan bu gece de, onu bin mÜ§külatla teskin 
etti ve çocuk uyuyunca da o kadar yorgunluk duy
du, o kadar sinirlendi ki tekrar yatağa dönmeği 

hiç te canı istemedi. Be§İğin yanına oturdu; dir
St>klerini küçücük yatağa dayayarak, orada öyle 
ba§ı iki eli arasında uzun müddet kaldı. Bazı his· 
Jer vardır ki insan gündelik hayatın gürültüleri a· 
rasında onların farkına bile varmaz fakat bir defa 
da bunlar karanlıkta veya sükun içinde düıünüldü
mü, hepsi birer birer şuurun hududuna kadar ge· 
lir, orada durgunla§ır, ağırlaşır, ve §ekilsizle§ir. 
Şimdi Mariyan hep bunu dÜ§ÜnÜyordu. Şimdi bu 
hisler onda belirmeğe başlamıştı. Onlara kar§ıdan 
bakabiliyor ve hatta isimlerini bile koyuyordu: Ev
lin'in hayatına ve ölümüne imreniyordu. Hayata 
gıda vermek ve onu yiyip bitirmek için kısa bir aık 
kafi idi. En istenilecek kader bu ir.li. 

Mariyan'ın aklından tunlar geçiyordu: 
"Atkı mesuttu. Yüzü hayali sukut etmi§ bir genç 

kıza değil, fakat muzaffer bir kadma benziyordu. 

Mes~~ ;e doymuş bir kadındı. Gü"ün birinde bir 
&ev!ılısı onu bıraktığı İçin veyahut o, bunu terket
mege mecbur kaldığı için öldü. Fakat bundan evel 
mesuttu. Asıl mühimi de bu değil mi? Ev "d" ger ya§&• 
sa ı ~ n~ yapacaktı? Solanj ne yaptı ki? y a§ından 
ovel ıhtıyarladı, neşesi kaçtı, hastalandı ... ya ben? 
Bir adama mükemmel karılık ediyorum. Ben me· 
sut muyum ki? Fakat istediğimi elde ettim. Antu
van'a vardım ... Fakat onu artık sevmiyorum ki ••• 
Hayır .• Bu çok kaba bir muhakeme oldu. Arada 
fark var. Seviyorum. Çok iyi bir arkada§tır. ölür
se çok müteessir olurum. Fakat onun benim üze • 
ı·imde hiç bir kudreti yok artık .. Artık bana ne ıs
tırap, ne de saadet verebiliyor. O, burada değilken 
hiç de betbaht değildim. Gelince, bir an için sevin! 
dim. İ§te o kadar, yalnız bir an! Yanımda bulunur
sa sakinle§İyorum. fakat onda artık hiç bir arzum 
kalmadı •.. Halbuki onu anlamak, onu tanımak için 
ne uykusuz geceler geçirdim, ne gözyaşlan dök
tüm! Bugün bile onu binıdığımı iddia edebilir 
miyim? Heyhat! Hayır. Hatta eskisinden daha 
az onu tanqorum 1 Hala aıılmaz, iç.ine girilmez 

bir halde karşımda duruyor ve hatta hazan düş
man tavrı bile alıyor. Fakat bana ne yapmak iste-

• diğini keşfetmek için bir harekette bile bulunma
dım. Artık beni fazla alakadar etmiyor. işte bu la
kaydilik, !>u biganelik bendeki ıstırap kaynakları
nı, saadet k_aynaklarmı kurutu. Yaşıyorum, sade 0 
kadar. Yaşıyorum, fakat Evlin'in gölgesinden da
ha aoğuk bir halde. Antuvan'ın yanında, onun kol
lan arasında biraz hararet bulabilmem için müte
madiyen maziyi düşünmem, onu bulmam, onu ihya 
etmem lazım ... Ve hatta eski gözyaşlarının tadını 
tadarak. Belki de ... Evet, belki de biz eskiden ., ' ... an-
nettiğim gibi biribirimiz için halkedilmemişizd· 
H lbuk. · d. b" ır. a ı şun ı, ıze rağmen ne kadar çok bağ b · · 
biribirimize bağlıyor. Ve daha ne kadar da uzızı 
müddet bağlıyacak ! İnsan gençken sevmek İçin un 

. ne 
kadar acele edıyor. Beklemekten ne kadar ok 
korkuyor. Hayatta arkadaşını intihap etmek, ve~ _ 
yatını fU veya bu istikamete tevcih etmek için : 
kadar da acele ediyor. Bir de derler ki mukaddera: 
tı tayin eden insanlardır. Fakat bunun Üzerinde bi. 
zim ne tesirimiz oluror. Evet, o bilakis, çok u:raaı. 

u. Yastıgv .. d w• • d. I . 
k 

rn yerını egıştır ı. ttı, tekrar düzeltti• 
ço susam t LA b k ' .. ış ı. am ayı ya ·tı. Baş ucunda duran 
surahiyi ld b d w d ld · · 
1 

a ı, ar agı o urdu ve ıçtı. Fakat su 
1 ık ve t t d H A h a sız ı. ayır; na ak yere uyuyacağım di-

ky~ bekliyordu. Bu gece gözlerini kapamasına im· 
an Yoktu. 

b
. Bir kitap almak İstedi; eUni dikkatle uzattı• 
ır ' Yere çarpmaktan ve Antuvan'ı uyandırmaktan 

çekiniyordu. Fakat aksiliğe bakın ki eli lambaya 
çarptı. Küçük lambanın abajuru yere düştü. Antu-
Van'a b kt B ·· ··1 .. b·ı a ı. u guru tu ı e onu uyandırınamışu. 

Ne kadar derin bir uykuya dalmıştı! Epeyce za· 
ınandanberi, ba§ını yastığa koyar koymaz hemen 
UyUyuveriyordu. Hem de ne ağır bir uyku! Bazı 
s~ba~lar onun gözlerini açabilmesi için hizmetçi
nın bırkaç defa bağırdığı oluyordu. Uyurken başını 
ve omuzlarını yorganın içine sokmustu. Mariyan 
?afifçe onu düzeltmek, yorganı Üzerinden çekmek 
ıs.~edi. Tam bu esnada masada bir uyku ilacı tüpü 
~ordü. Bu tüpün içinden birkaç komprime eksilmiş
tı. Halbuki o, §İmdiye kadar hiç bir zaman uykusuz. 
luktan tikayet etmemitti! Yava§ça lambanın ışığı• 

(Sonu var) 
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Fransızlar Sigfrid 
hathnda ilerliyorlar 

j HAYAT VE SIHAT 1 
\. ........................................................................................................ J 

Polonya'h bayan Küri (Başı J. inci sayfada) 
nın ehemiyetine nazaran mühim sayılabilecek muvaffakiyetler elde 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

Eıi, Piyer Küri ile birlikte radi-ı keşfin kolaylaştığı anlaşılır. İlim iş
yomu keşfeden polonyalı kadın da- ]erinde deha, şüphesiz, pek çok sa
hiyi size yeniden tanıtacak değilim. hırla, ve pek çok zahmetle çalıştık. 
Daha geçen yıl, o büyük keşfin kır- tan sonra meydana çıkar. Fakat o 
kıncı sene devri münasebetiyle, kan- sabrın ve zahmetin başında bir gö
ser hastalığına karşı mücadele ce- rüş vardır ki ona deha ışığı derler. 
miyetinin tertip ettiği konferans- Radiyomun tükenmez ışığını keşfet
lardan, gazete makalelerinden o- tiren o deha ışığı ilkin Bllyan Küri
nun büyük eserini o vakte kadar nin görüşünden çıkmıştır, denilebi
bilmiyenler de öğrenmişlerdi... Çok lir. Fakat polonyalı kız Küri hocaya 
sevdiği '\'atanının bu ıstıraplı günle- eş olmayıp da yalnız başına çalış
rinde onun yüksek adını bir kere mış olsaydı gene muvaffak olabilir
daha selamlıyarak ilme ve insanla- di, diye iddia etmekte mana yoktur. 
ra yaptığı iyiliği hatırlatmak istiyo- Çünkü talih ikisini birleştirmiş ve 

Evela Fransa karargahının neşrettiği sabah ve akşam tebliğlerini ay
nen koyarak vaziyeti izaha çalışalım. 

9 eylül tarihli fransız sabah tebliği şudur : 

Kara cephesinde, bütün gece ı dilmişti. Bu anlaşma mucibince, bir 
ilk hatlarımızın faaliyeti ile geç- fransız maden konsersiyomunun mu
m iştir. Forbach ormanmın garbin- ayyen bir müddet zarfında Varndt
deki büyük Warnsdt ormanının den bir miktar kömür ihracına hakkı 
kısmıküllisi elimizdedir. Bu or· olacaktı. Kömür Fransız - Alman hu
man, birçok tuzak in§aatı ile dolu dudu üzerinde fakat fransız toprağın· 
bulunmu§tur. Hava kuvetlerimiz, daki kuyulardan çıkarılmıştı. Buna 
hareketlerini kara kuvetlerimize binaen bu işe tahsis edilen amele ma
tevfik etmektedir. dene Fransada giriyor, fakat alman 

Almanlar mukavemet ediyorlar 
toprağının altında çalışıyordu. 

rum. realite o birleşmeden çıkmıştır. 
Fransız kuvetleri harikalar 

Bayan Küri eski Polonya'nın 

taksiminde yahut sonradan çıkan 
ihtilallerin birinde memleketinden 
çıkmıya mecbur olmuş muhacirler • 
den değildi. Babası Sklodovski a
dında bir mektep hocası Varşova'· 
dan hiç bir yere gitmemiş ve yaban
cı idare altında gene çocukları o· 
kutmakta devam etmişti. 

Kızı Mari'nin de siyasi hayatı 
yoktur. Memleketinde mümkün ol • 
duğu kadar öğrenebildikten sonra 
kibar ıkonaklannda bir müddet mü
rebbiyelik ederek biraz para birik
tirir, dördüncü mevki bir şimendi
fer vagonunda Paris'e giderek ora
da tavan arasında bir oda bulduk -
tan sonra fen fakültesine yazılır ve 
fizik tahsiline koyulur. 

Tahsil ederken çektiği sefaletle
ri, açlıktan nasıl bayıldığını öğren -
mek isterseniz, kızı Havva Küri'nin, 
annesinin hayatına dair yazdığı ko
caman kitabı okursunuz. 

Pariste polonyalı kızı tanıyan 
gene polonyalı bir ilim adamı onu 
- tahsiline yardım etsin diye -
Kür:i adında bir fizik hocası ile ta
nıştırır. Hoca genç kızın güzelliğine 
değil, çünkü o büyük kadın pek de 
güzel değildi, zekasına, ilme karşı 
gösterdiği istidada aşık dur ve ni -
hayet onu kendisine eş yapar ..• Ta
lebesine koca olan hocalar ilim ale
minde pek hoş görülmezse de, iki 
deha sahibini birleştiren ve dünya
nın en büyük keşiflerinden birine 
aebep olan bu aşkı takdir etmek la
zımdır. 

Kadınlarda deha bulunabil ece· 
iini kabul edemiyenler radiyomun 
keşfini Piyer Küri'nin eseri, Polon
yadan gelerek ona eş olan kadını da 
kocasının yardımcısı sayarlar. Hal
buki o büyük keşfin tafsilatı öğre
nilince keşfin ilk fikri kadına ait 
olduğu, kocasının işe sonra karıştı
ğı, fakat o da deha sahibi olduğun
dan ikisinin bir arada çalışmasiyle 

Polonya ordusu 

mükemmeldir 
Varşova'dan Taymis gazetesine ya

~ılıyor: 

"Burada bulunan bütün askeri mü
şahitler Polonya ordusunun hem 
maddi, hem de manevi bakımlardan 
çok mükemmel bir vaziyette olduğu 
hususunda mutabık bulunuyorlar. 

Bu ordunun teknik kifayeti ve ma
nevra kabiliyeti münakkidleri, bu or
dunun bir çok meziyetlerini önceden 
bildikleri halde, hayretlere düşür

müştür. 

Müşahitler, Lehistan'ın askeri ta -
tim ve terbiye bakımından tam mana
siyle hazırlanmış ve hazırlığını ta • 
mamlamış olduğu hususunda mütte
fiktirler. 

Bütün bu hazırlıklar, asgeri velve
le ile yapılmıştır. 

Cuma günü alkol satışı menedil • 
miştir. Gaz maskeleri satın almak i
çin halk büyük bir tehacüm göster
mektedir. 

Varşova'da yiyecek, içecek gibi 
şeylerin bir miktar azaldığı görül -
müştür. 

Bankalar doludur. Bir takım ban • 
katardaki mevduat geri alınmıştır. 
Varşova'daki banka müdürleri vazi . 
yeti nasıl karşılamak ve önlemek la
zım geleceği hakkında görüşmek ü
zere toplantılar yapmışlardır. 

Gandi'nin mesajı 
Hindlilerin meşhur nasyonalist li

deri Gandi, lehlilere şu mesajı gön
dermiştir: 

"Lehistan'da bulunup da insanlı
ğın daha iyi günlerinin temeli haki
kat ve sevgi olacağına inananlara, bu 
ülkü uğrunda canla başla çalışanlara 
selam ve takdislerimi yollarım." 

Fransanın 9 eylül akşamı tarihli 
resmi tebliği şudur: 

yarattı 
Radiyomun ne olduğunu, onun 

keşfine kadar hiç bilinmiyen bir ha
dise, radiyoaktivite hadisesini öğ
rendiğimizi biliyorsunuz. Simdi ba
yağı bir sıcak su kaphcası~a giren
ler bile suyun radiyoaktivitesini arı· 
yorlar... Radiyomun kanser veya 
daha başka dertlere deva olduğunu 
şüphesiz ki pek çok i~itmişsinizdir. 

Düşman bütün cephede mu- Paris, 9 a.a. - Morice, "Petit 
kavemet ediyor ve düşman tara- Parisien" gazetesinde askeri ha-

Fakat Bayan Küri'nin keşfinin, 
o mühim neticelerin hepsinden üs • 
tün bir neticesi olmu~tur. Bu da kim 
ya ilminin bize basit diye öğrettigi 
cisimlerin biribirinden çıkabileceği 
bilgisidir. Evet, orta çağlardaki 
simya ilmi adamlarının topraktan 
altın yapmak davası ..• 

• fından muhtelif mevzii mukabil rekattan bahsederken diyor ki: 
hücumlar yapılmıştır. Fırkalan- iki istihkam hattı arasındaki 
mızdan biri tarafından yapılanı "kuŞ uçma'"Z kervan geçmez" 
parlak bir taarruz müh~m arazi ı mıntakayı aştıktan sonra, kıtala
el~e. etm~.kliğimize imkan ve~-. rımız ''Siegfried" hattının il_k 
mıştır. Du§man topç~~u m~kabıl mevkilerinin bir kısmına girmış 
ateşler açmıştır. Bugun, du§man b 1 t 
avcı tayyarelerinin müdahalesine ve un arı aşmış ır.. h 
rağmen hava istikşaflarımız de. Gayet vakıfane bır surette a-
vam eylemiştir. zırlanmış olan harp malzeme

miz, harikalar yaratmı~tır. Fa
kat şurasını hatırlatmak lazım
dır ki bugün bu cephede yapılan 
harekat bir istihkam cephesi 
harbıdır ve derinliğine yapılan 
bu ilerlemeler, çok büyük gay
retlerin mahsulüdür. Büyük bir 
cesaretle yaptığı bu gayretlerden 
dolayı, burada çarpışan orduyu 
ne kadar övsek yeridir. 

Almanların garp cephesine 
dair ilk tebliğleri 

Vakıa, §İmdilik topraktan altın Dün ilk defa olarak alman başku-
çıkarıldığı yoktur. Bununla beraber mandanlığı da resmi bir tebliğ ısıkar
altından pek, pek çok kıymetli olan mış. ve fransız resmi tebliğindeki 
radiyomun kurşun madeninden ha· tayyare istikşaflarını teyit etmiştir. 
sıl olduğu ispat edilince o davayı Alman ordusu başkumandanlığı-

güdenlerin haklı olduklan da sabit nın tebliği şudur : 
oluyor. Demek ki tabiat basit dedi- Fransız keşif tayyareleri bugün 
ğimiz cisimleri .- eğlenir gibi - alman toprakları üzerinde istikşafta 
ayrı ayrı yaratmış değil, hepsini bi- bulunmak istemişlerse de alman avcı 
ribirinden çıkarmıştır. Demek ki tayyareleriyle hava topları tarafından 
tabiatta yalnız bir madde vardır ve tardedilmişlerdir. 
ayrı ayrı şeyler diye zannettiğimiz Bu tebliğleri bu suretle okuduk
cisimlerin hepsi onun birer İstihale- tan sonra şimdi vaziyeti umumi şekil-
sidir. de tetkik edelim: 

Böyle olunca artık topraktan al- Dün akşam Londra radyosu, Havas 
tın yapmanın da ehemiyeti kalmaz. ajansının yarı resmi şu haberlerini 
Bayan Küri'nin keşfi topraktan ha· neşretmiştir. Bu haberler, fransız 
yat yapılabileceğine de umut veri. tebliğlerini izah eder mahiyettedir: 
yor. Çünkü hl\yat dediğimiz kuvetin Ren - Mozel cephesinde cereyan e
maddeleri de, ayrı ayrı şeyler san- den harekat daha şimdiden Varnsdt 
dığımız 0 basit cisimlerdir: azot, ormanının hemen hemen tamamen iş
karbon, idrojen, oksijen ve maden- galine imkan vermiştir. Bununla be -
Ier ••• Bunların hepsini aynı madde- raber bu hareketler ancak geniş ve 
den çıkarmak kabil olduğu gün, ve daha sıkı bir temas imkanı vermek
topraktan hayat yapılabileceğini tcdir. 
ummak neden kabil olmasın! Bir taraftan Majino hattının geri· 

Birçok insan hayatının yok edil
diği bu hüzünlü günlerde, Bayan 
Küri'nin bulduğu ve yeniden hayat 
yapmak umudunu veren radiyom ı
şığını selamlamak teselli verecek 
bir şeydir. G. A. 

sine mühim miktarda kıtaat gelerek 
yerleşirken, diğer taraftan da ilk 
fransız kıtaatı ihtiyatla ilerlemekte 
ve Fransız - Alman hududunu bütün 
noktalarda geçerek Sigfrid hattının 
ıleri noktaları üzerinde ihtimamla is~ 
tikşafta bulunmaktadır. 

Henüz yaklaşma ve temasa girmek 
safhasında bulunulmaktadır ve hiç 
bir suretle büyük kuvetlerle taarruz 

" bahis mevzuu değildir. Bu istihbar ve 
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istikşaf vazifesinin ifasında hücum a
rabalarının muzaharetine dayanan pi
yade ve bilhassa süvari kıtaatı, pek 
~ok hava fotoğrafları alan keşif tay· 
yarelerinden azami yardımı görmek
tedir. 

Majino ve Sigfrit hatlarının ara· 
sında mesela Sarrelouis mıntakasın

da 20 kilometreyi bulan mesafede düş 
man, fransız ilerlemesini geciktirmek 
için, her türlü tahrip vasıtaları ve tu
zakları bir araya toplamıştır. İleri kı
taatımız bu bölgeyi temizlemiye ça -
lışmaktadır. Ren - Mozel cephesinin 
merkezinde bulunan Forbach'in batı· 
sında birkaç kilometre mesafede fran
sız topraklarının içine 8 kilometre de· 
rinlikte girmiş geniş bir alman çıkın
tısı halinde olan ve Sarrclouis'nin yu 
karısına doğru Sar vadisine hakim o
lan Varndt ormanı bir tiyatro dekoru 
gibi gizlenmiş bulunuyordu. Fransız 
kıtaatı bu parçayı işgal etmek sureti
le mevzilerini on kilometre kadar kı· 
saltmışlardır. Birkaç gündenberi bu· 
na benzer diğer hareketler de cereyan 
eylemiştir. 

Zaptedilen orman ve kömür 
madenleri 

Gene yarı resmi Havas ajansı sa
bahki fransız tebliğini şu haberle it
mam etmektedir : 

9 eylül sabahleyin neşredilen fran
sız tebliği, Forbach'in batısındaki 

Varndt ormanının hemen hemen ta
mamen işgal edildiğini bildiriyor ve 
bu ormanı müdafaa eden müteaddit 
askeri tesisata işaret ediyor. Varndt 
ormanı fransızların elinde çok kıy
metli bir rehine teşkil etmektedir. Zi· 
ra, bu arazi Sar havzasının en büyük 
kömür menbalarını ihtiva eylemekte
dir. Bu menbalar, bitamel olduğu gibi 
durmaktadır. Çünkü Almanya bura· 
dan metodik bir şekilde kömür çıka· 
rılmasını şimdiye kadar meneylemiş
tir. Sar plebisiti üzerine toprakların 
tahliyesi ve Sar'ın miri madenlerinin 
Fransadan satın alınması hakkında 

bir Fransız - Alman anlaıması akte • 

Bu mücadeleyi idare eden kuman· 
danlık ve bu mücadeleye iştirak eden 
kıtalar. bütün fransızların, bilhassa 
geçen harpde Verdun'un müdafaasın~ 
ve istirdadına iştirak etmiş olan eskı 
muhariplerin sonsuz hayranlığına la
yiktir. Bu derece çabuk ve emniyetli 
bir tarzda elde edilen bu bir kaç kilo
metrelik ilerleyiş, bundan sonraki ha
rekat için çok cesaret verici bir ma
hiyettedir. 
Harbın başlangıcından beri alman

ları bu suretle tazyik etmekle, başku
mandanlığım;z iki hedef takip et
mektedir: Maginot hattına lüzumu 
kadar hava payı bırakabilmek için i
leri kollarımızın mevzilerini sağlam 
surette kuvetlendirmek ve alman ge· 
nel kurmayını Polonya hududuna 
yeni fırkalar göndermekten meneyle
mek. 

Excelsior diyor ki: 
Bütün taktik, Polonya cephesinde 

harekette bulunan alman kuvetlerinin 
ekseriyetini üzerimize çekmektir. 
Polonya cephesindeki harp şeraiti ta
mamiyle başkadır. Orada istihkamlar 
yoktur. Polonya cephelerinde açık a· 
razide çarpışmalar olmaktadır. Bizim 
garp cephesinde düşman arazisindeki 
ilerleyiş;mize gelinct", bunlar Alman
ya'yı o derece fena vaziyete sokmuş
tur ki, bizim üzerimize gönderilmek 
üzere Polonya - Almanya harekat sa
hasından bir kaç fırka geri çekilmiş
tir. Bu suretle Varşova'ya yardımı
mız müessir hal almıştır. Çünkü baş
tanbaşa dostumuz ve müttefikimiz ü
zerine teveccüh edilmiş olan alman 
gayretini yavaşlattırmış bulunuyo
ruz. 
Almanya'nın gözü garbe çevrildi 

Amsterdam, 9 a.a. - AlJegemeine 
Handelsblad gazetesinin Bertin mu • 
habiri, gazetesine gönderdiği bir 
mektupta ezcümle diyor ki: 

Alman siyasi mahfillerinin dikka
ti, şimdi, şarktan ziycf.e garbe tevec
cüh etmiş bulunmaktadır. Garpte bir 
şeyler hazırlanmakta olduğu kanaati, 
alman devlet adamları üzerine gittik
çe daha ağır bir surette çökmeğe baş
lamıştır. 

Paris askeri valiliği 

Paris, 9 a.a. - Paris askeri valisi 
general Billotte tayin edildiği büyük 
kumanda vazifesine hareket edecek 
ve yerine halen Strazburg askeri vali
si bulunan general Herinez gelecek -
tir. 

Fransa'da leh askerleri 

Paris, 9 a.a. - BB. Bone ve Luka
siewiç bugün Fransa'da derhal büyük 
bir leh askeri kıtasının teşkili hak
kında bir anlaşma imza etmişlerdir. 
Bu kıta Fransa'da yerleşmiş olan ve 
adedi büyük bir rakama baliğ bulu -
nan lehlilerle teşkil edilecektir. 

Portekizlilerin Fransa'ya 
sempatisi 

Lizbon, 9 a.a. "Havas" Fransız bü
yük elçisi her gün her sınıftan porte
kizlilerin sempati ve manevi müzahe
ret eserleriyle karşılaşmaktadır. Bir
çok kimseler fransız ordusuna kayıt 
i~in müracaat ediyorlar. Portekizli 

Erzurum'a 
vardık! 

(Başı 1. inci sayfada) 

da yakmda baılıyabileceğiz. De
miryolu eserinin en büyük kısmı bit· 
miştir. Küçük bir kısmı da süratle 
tamamlanacaktır. 

Artık devlet toseleri davasına, 

aynı azim, aynı plan ve say birliği 
ile baıhyabiliriz. Bu şoseler Anado
lu'yu hareket felcinden kurtaracak 
ve demiryollarının ana ıebekesinin 
beslenmesine ve bu şebekeden bü
tün memleketin istifade etmesine 
hizmet edecektir. Ve asıl milli mü· 
dafaa zarureti de, modern harbin 
şartlarına göre, devlet şoselerinin 
süratle inşa edilmesini emrediyor. 
Eskiden harpte seferberliklerin, 
ordu iaşelerinin ve her türlü nakli
yatın ba~lıca mesnedi olan demir
yolları, hava hücumlarının ilk he
defi oluyor. Gayret yola dÜ§Üyor. 
Motör, en tabii ve basit ihtiyaçlar 
arasına girmiştir. Ordular motörize
dir. lmdi motör demek, yol demek
tir. 

Cümhuriyetin 25 inci yıldönü
münde memleketi otomobil, kam
yon ve motosıkletlerle arızasız ve 
tozsuz dola~abilelim. Başardıkları
mızdan masrafça ve ehemiyetçe ol
dukça daha hafif olanının, faydaca 
Anadolu::ıun kudretini birkaç misli 
artt?racak olanının karşısında bulu
nuyoruz. Onu da başaracağız ! 

Falih Rıfkı ATAY 

Sovyetlerde 

Dıı ticaret i~in 

yeni kayıtlar 
Moskova, 9 a.a. - Tass ajansı bil

diriyor: Halk komiserler meclisi, ka
nunlar, idari emirler veyahut kıymet
lerde tahditler ile sovyet harici tica· 
reti için aleyhte şerait ihdas eden 
memleketlere ihracat yapılmasını ve
yahut ihraç edilmiş malların teslim 
edilmesini tahdit veyahut men için 
harici ticaret halk komiserliğine sa
Jahiyet vermiştir. 

Bundan başka, komiserler meclisi, 
aynı komiserliğe, yabancı memleket -
lere parası yola çıkarılmadan evel 
tediye edilmemiş ihracatı men için de 
salahiyet vermiştir. 

Sovyet sıhiye komiserliği 

Moskova, 9 a.a. - Sovyetler birliği 
sıhiye halk komiserliğine Georgi Mi
terev tayin edilmiştir. 

Fransız kabinesi 
dün toplandı 

Fransız Başvekilinin 

kabul ettiği sefirler 
Paris, 9 a.a. - Nazırlar meclisi sa

at 18.30 da toplanmıştır. Daladiye bu· 
gün Danimarka büyük elçisini, müte
akiben Romanya büyük elçisini, Tür
kiye büyük elçisi Behiç Erkin'i, Po
lonya büyük elçisini kabul etmiştir. 

bir alim doktor keşiflerini Fransa
nın emrine vermiştir. 

lngiltere'de üç sınıf silah altına 
alınıyor 

Londra, 9 a.a. - Bahriye ihtiyatla
rından üç sınıfın silah altına alındı
ğı bildirilmektedir. 

Kanada lngiltere ile beraberdir 

Ottowa, 9 a.a. - Kanada Başvekili 
B. Mackenzie King, Kanada avam ka
marasında, Kanada'nın İngiltere ile 
birlikte hareket edeceğine ve dünya 
hüriyetlerini müdafaa azminde bulu
nan Fransa ile ve diğer memleketler
le işbirliği yapacağına şüphe bırak

mıyan beyanatta bulunmuştur. 

B. Mackenizie King, beyanatında 

B. Hitler'e tiddetle hücum etmiş ve 
demiştir ki: 
Harbın mesuliyeti, baştan başa, 

halen Almanya'yı kontrol altında bu
lunduran ve bütün insanlıktan kendi
sine aziz olan her şeyi alıp götürme
ği hedef tutan müstebit rejime aittir. 

Başvekil, Kanada'nın hüriyetleri 
hakkındaki endişelerini tebarüz etti
rirken de şunları söylemiştir: 

Bir alman gazetesi diyor ki, eğer 
İngiltere harp ilan ederse, Hitler'in 
söylediği gibi bu harpteki zaferin 
mükafatı ingiliz imparatorluğudur. 

Bu söz, bizim için, Kanada demektir. 
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TAYYARE SAATLERi 

Tayyare hareket saatleri 

İstanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - İ&tanbula 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
lzmirden - Ankaraya 
Ankaradan - lzmire 
İzmirdcn - 1stanbula 
İstanbuldan - fzmirc 
İstanbuldan Bcrlinc 
lstanbuldan - Bükrese 

Saat Dakika 

9 
14 

7 
15 
9 

15 
7 

16 
7 
8 

30 
00 
10 
15 
00 
00 
10 
20 
ss 
ıs 

NOBETÇlECZANELER 
1-9-1939 glinünden 30-9-1939 akşamına 

kadar eczanclcrın gece nobctı cctvelı : 
l - Sebat ve Ege 

Eczanclcrı 7 13 19 2S 
2- İstanbul ve Cebeci 

Eczaneleri 2 8 14 20 26 
3-Yeni "e Cebeci 

Eczaneleri 3 9 ıs 21 27 
4 - Sakarya ve Çankaya 

Eczaneleri 4 10 16 22 28 
5- Merkez ve Yenişehir 

Eczaneleri 5 11 17 23 29 
6 - Ankara Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nobct alan eczaneler pa
zar gunü de nobetçi olarak açık bu·unmak 
mecburiyetindedirler. Di er eczane erin 
pazar gı.inleri ihtıyari olarak tatıl yapma -
!arı kabul edilmıştır. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bir kaza. fevkalade tıir has

talık vukuunda acele ımdat ıstemck ıcın 
Beledıycler Hastan~sıne (2257) numa
ra ıle telefon edılır. 

ı.UZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefon müraca
at: Şchır: (1023 • 1024). - Şehirler ara
sı : ( 2341 · 2342). - Elcktrık ve Ha va • 
gazı arıza memurluğu: (1846). - Men• 
jeri $ehir Anb:m: (3705). 

TAKSi TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806. 3259). 
Yenışehir. Havuzba:u Bizim Taksi ı 
(3848). 

Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Dı!'mıryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Işık Taksi lnöniı Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'yc 6.4S 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçlören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci"ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

Yenişehirden Ulus M. na 1.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni~ehire 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprüye 6.lS 7.00 
Akköprüdcn S. pazanna 7.30 9.4S 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.4S -.-
Ulus M, dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

l Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
be:ı dakikade bir sefer olup tren za .. 
manian seferler daha sıktır, 

§ Ulus meydaniyle Yenişehir, Bakanlık• 
lar, Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bes daki .. 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 • 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Ulus mey
danına dbnlişlcri sinemaların dağdı:ı sa.
atine tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhlltlil saat (18) e kadardır , 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaşa Hattı : 
Her ııun; 8.30 (Pazartesi. Perşembe ve 

Cumartesı Toros S treni 
Her ııün; 17.00 19.2!> Anadolu S trcnı; 

20 20: 
Kayseri, Sivas, Samsun .• Oıyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her giın 925; 

Kayseri, Ulukışla Adana. Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartcsı, Çarşamba ve 
Cuma gunlcrı. 21.23 Toroı 
S trenı: 

Kayseri, Ulukısla . Adana Hattı : 
Her gun: 1245: 
Zonguldal. Çankırı Hattı 
Her gün; 17.20: 

Erzincan köylerinde dolu 

Erzincan, (Hususi) - Fıratın Öte
geç köylerinde, yumurta büyüklü
ğünde dolu yağmıştır. Dolular ara
sında 3-4 köşe olanları da görülmiış
tür. Mematlı bey palangası ile Tilhas, 
Handesiş, Urzını, Dacirik, Birastik, 
köylerinin bütün mahsulü mahvol
muştur. Diğer köylerdeki zarar azdır. 

. 
1 z mi r Enternasyonal 

Fuanm ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
·- ·-
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VAKIFLAR U. Md. 

atı ık arsa 
Vakıflar Umum müdürlüğün-

den : 
Ankaranın Bozkurt mahallesinde 

Kabristan sokağında 72 ada 6 pafta 
50 parselde kayıtlı 130 metre 2 ::ıanti
metre murabbaı havi vakıf arsanın 
mülkiyetinin satılması açık arttırma
ğa konulmuştur. Arttırma müddeti 1 
eylül 939 dan 15 eylül 939 gününe ka
dar on beş gündür. İhalesi 16 eylül 939 
cumartesi günü saat on birde ikinci 
vakıf apartımanında vakıflar umum 
müdürli.ıgü varidat müdürlüğünde 
yapılacaktır. Muhammen bede 1i 610 
lira 10 kuruş olup istekliler 48 lira 80 
kurus muvakkat teminat verecekler
dir. Şartlarını görmek istiyenlerin a
dı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(4233) 14184 

P. T. VE·T. MÜDÜRLÜGÜ 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün· 

den : 
ı - Ankara P. T. T. merkezleri ih

tiyacı için SlS ton sömikok kömürü 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış

tır. 

2 - Tahmin bedeli 1287S lira olup 
muvakkat teminatı 966 liradır. 

3 - 15. 9. 939 tarihinde cuma günü 
saat 15 te Ankara P. T. T. müdürlüğü 

NAFIA VEKALETİ 

Şose inşaatı ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstanbulda Edirnekapıdan baş

lıyarak Saray kasabası civarına ka -
dar devam eden takriben 125+ 500 ki
lometre uzunluğunclaki yolun tesvi -
yei türabiye, sınai imaıat ve şose in
şaatı işi {l.576.630) lira (43) kuruş 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 26-9-939 tarihine mü
sadif salı günü saat (16) da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (50) lira mu
kabilinde sose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair müte. 
ahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
dördüncü matldede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve (61049) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlı -
yacak1arı kapalı zarflarını ikinci mad 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(4373) 14397 

ULUS 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 de kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında 
mukayyet olduklarına dair bu seneye 
ait vesika ibraz etmeleri şarttır. 

14181 (6833) 4227 

VİLAYETLER 

Tômirat yaphnlacak 
İstanbul Defterdarlığından : 

18.9.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul defterdarlığı 
milli emlak müdürlüğünde müteşek • 
kil eksiltme komisyonu odasında 

19998 lira 37 kuru§ keşif bedelli ve 
defterdarlık binasının esaslı tamiratı 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmustur. 
Muv~kkat teminat (1500) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en 
az (10.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış o~
dukları vesaike istinaden İstanbul vı
Iayeitnden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evci alınmış ehliyet ve 939 y:tına 
ait ticaret odası vesikalarını havı ka
palı zarflarını mezkur:. günde saat 14 
de kadar defterdarlık milli emlıik mü
dürlüğünde toplanan komisyon baş -
kanlığına vermeleri ve saat ıs de zarf
lar açılırken komisyonda hazır bulun-
maları. (6649/ 4133) 14116 

üzere 6-9-939 tarihinden itibaren yir
mi gün müddetle ve kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 27430 lira 41 kuruş 
tur. 

3 - Bu işe ait proje bayındırlık iş- 1 

leri genel şartnamesi ve fenni şartna
me mukavele projesi keşif evrakı E
dirne Nafıa Müdürlüğünde mevcut 
olup istiyenler 150 kuruş mukabilin -
de tedarik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 2057 
lira 28 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girmek için talip
ler ihaleden sekiz gün evel Edirne va
liliğine müracaat ederek vesika alma
ları şarttır. Ayrıca 939 senesine ait ti
caret odası vesikasının ibrazı mecbu· 
r!dir. 

Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Edirne Nafıa 
müdürlüğünde eksiltme komisyonu 
başkanlığına tevdi edilmesi şarttır. 

Postada gecikecek mektuplardan ko
misyon mesuliyet kabul etmez. Gaze
te ilan bedeli mukavele ve sair mas -
raflar müteahhide aittir. 

(7091-4446) 14399 

Harta yaphrrlacak 
Van Belediyesinden : 

Van şehrinin Harita genel direk -
törlüğü tarafından tanzim olunmuş 
olan 1/ 2000, 1/ 1000, 1/500 mikyasında
kihali hazır haritalarının kullandırıl
ması ve tesviye münhanilerinin geçi -
rilmesi bir ay müddetle eksiltmeye 
konmustur. 

odasında müteşekkil komisyonda ya- __ A_N_K_A_R_A __ B_E_L,_E_D_l_Y_E_S_l __ 
pılacaktır. 

Su tesisatı 
Sıvas iskan Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş: 

İhale~ günü 2S eylül pazartesi gü -
nü saat 14 te Van Belediyesinde ya -
pılacaktır. Bedeli keşif maktuan 2500 
liradır. Muvakkat teminat 187 buçuk 
liradır. 

4 - Şartname müdürlük kalemin· 89 kalem mu"feferrı'k malzeme 
den bedelsiz olarak verilir. 1 - Şarkışla kazasının Gemerek is

tasyonunda yaptırılmakta olan 452 
göçmen evinin su ihtiyacını temin et
mek üzere Karadağdan getirilecek su 
tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

S - İsteklilerin 2490 No .lu arttır-
ma eksiltme ve ihale kanununda yazı- ahnacak İsteklilerin vaktinde belediyeler i

mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve
sikası almaları ve bunu teklif mektup 
larına koymaları lazımdır. 

lı vesikalarla beraber teklif mektup
larını eksiltme saatinden bir saat eve
tine kadar Ankara P. T. T. müdürlü
ğünde eksiltme komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde Yerilmesi icap 
eder. 

Postadaki gecikmeler kabul edil • 
mez. (4240) 14190 

ANKARA V ALlLlGI 

Hükumet konağı yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (10693) lira (32) ku -

ruştan ibaret bulunan Polatlı bükü • 
met konağı iiçüncü kısım ikmal in -
şaatı 11. 9. 939 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet binasında Nafıa kom is • 
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 89 

kalem müteferrik malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 2928 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 219,60 
4 - Şartname ve malzeme listesini 

görmek istiyenlerin. her gün encü · 
men kalemine ve isteklilerin de 26-9-
939 salı günü saat 10,30 da Belediye 
encümenine müracaatları. (4322) 

14391 

Bir kamyon alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hizmetinde kullanıl
mak üzere alınacak olan bir adet kam
yonet on beş gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira-

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku-
ruştur. 

3 - Bu işe ait plan, proje, keşif ve 
fenni ve hususi şartnameler Ankara
da İskan U. M. fen dairesinde İstan
bul ve Sivas İskan müdürlüklerinde 
görülebilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli 
2934 lira 67 kuruştur. 

Mukavele ve şartnameler Ankara 
belediyeler imar heyetinde, İstanbul 
ve Van belediyesinden parasız alına
caktır. 

Teklif mektupları tayin edilen gün 
den saat ıs şe kadar Van belediye re
isliğine verilmeli veya posta ile gön
derilmelidir. Bu saatten sonra gele -
cek teklif mektupları kabul olunmıya 
ca)s.tır. 14404 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Gediz Belediyesinden : 

mustur. dır. 
Muvakkat teminatı <802) lira (lO) 3 _ Muvakkat teminat (206,25) li-

5 - Talipliler teklif mektuplarını 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evvel makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri 15.zımdır. 
Teahhüt mektupları muayyen saatten 
sonra geldiği takdirde kabul edilemi
yecektir. Teahhüt mektupları kanu • 
nun tarifi dairesinde hazırlanmamış 
ve mühürlenmemiş olduğu takdirde 
kabul edilmez. 

6 - İhale 20 eylül 939 çarşamba gü-

1 - Gediz kasabasının 100 hektar -
Iık meskun ve 100 hektarlık gayri -
meskun kısmının hali hazır haritası 
alınacaktır. Muhammen bedel (3SOO) 
liradır. Muvakkat teminatı (262 lira 
(50) kuruştur. 

kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını te • 
minat mektubu veya makbuzu, ticaret 
odası vesikası ve bu işe ait Nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet 
vesikasıyle birlikte sözü geçen günd'! 
saat 14 de kadar komisyon reisliğint 
vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile · 
cekleri. (4150) 14095 

POLİS 

Kaput yaptırılacak 
Emniyet Umum Müdürlüğün

den : 
Elde mevcut nümunesi ve şartna. 

metle yazılı vasıfları dairesinde za~ı· 
ta memurları için azı (2000) çogu 
(2500) adet kaput 22-9-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat ıs de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. . 

Beherine 13 lira fiyat tahmin edı
len bu kaputların nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak istiyenlerin 
emniyet umum. müdürlüğü levazım 
şubesine müracaatları. . 

Münakasaya iştirak edcceklerın 
2437 lira 50 kuruşluk teminat makbu
zu veya banka mektubiyle 2490 sayı
lı kanunun dördüncü maddesinde ya· 
zıh belgelerle banka mekt;.ıbiyle 2490 
ı:;ayılı kanunun dördüncü maddesin -
de yazılı belgelerle birlikte zarfları 
münakasa günü saat 14 de kadar ko · 
misyona teslim etmeleri. (4289) 14280 

ENSTİTÜLER 

Dükkôn kiraya verilecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
ı - Yüksek ziraat enstitüsünde bu

lunan bakkaliye dükkanı mukavelesi 
hükümlerine riayet etmiyen eski mü
teahhidiyle münakit mukavelesi fe -
sih edilmiş bulunduğundan mezkur 
dükkanın 12.9.939 tarihinden 25.2.940 
tarihine kadar olan 167 günlük icarı 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11.9.939 paazrtesi günü saat 11 
de rektörlük binasındaki komisyon 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük muhammen kira be
deli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
liradır. 

4 - Parasız şartname ve daha fazla 
izahat almak istiyenlcrin enstitü daire 
müdürliigünde müracaatı lüzumu ilan 
olunur. (3951) (14032) 

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen -

!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 26-9-939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra-
caatları. (4437) 14394 

Satıhk lôstikler 
Ankara Belediyesinden : 

Adet 

310 Bezi çıkmamış dış lastik 
210 ., çıkmış ,, ,. 
108 Tam iç lastik 
150 Kilo parça iç Histik 

1 - Yukarda yazılı dört kalem. is
timale gayri salih Otobüs lastiğine 
talip çıkmamasına binaen artırma on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (4465) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (335) liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
lastikleri görmek için de otobüs işle
ri müdürlüğüne ve isteklilerin de 
15-9-939 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. 

(4438) 14395 

Bir makine mühendisi 

aranıyor 

Ankara Belediyesinden 
300 lira ücretli bir makine mühen

disine ihtiyaç vardır. Memurin ve te
adül kanunu vasıflarını haiz taliple
rin evrakı miispiteleriyle birlikte zat 
işleri müdürlüğüne müracaatleri. 

(4456) 14402 

D. DENIZYOLLARI 

Tahmil ve tahliye 
münakas·ası 

Denizyolları İşletme Umum Mü· 
dürlüğünden : 

ı - İdaremizin 31 Mayıs 1940 tari
hine kadar kömür tahmil ve tahliye 
ve aktarına işleri kapalı zarf usulü i
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (60) bin lira 
dır. 

3 - Eksiltme 18 Eylül 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de 
denizyolları işletmesi umum müdürlü 
ğü alım satım komis~onunda yapı.la· 
caktır. Muvakkat temınat (4250) lıra-
dır. 

nü saat 15 te yapılacaktır. 14297 

Mezbaha yaphnlacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka
nununun 40 ıncı maddesi hükmüne 
tevfikan bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacak olan "60467'' lira 99 ku
ruşluk mezbaha inşaatı ihale edilme
miştir. 
Şartnamenin 4 üncü maddesindeki 

isteklinin bir defada 150.000 liralık iş 
yapmış olmaları lazımdır. Kaydı 
31000 liralık iş yapmış olduklarını 
gösterir vesika ibraz etmeleri şeklin
de tadil edilerek 18-9-939 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 15 de ka· 
palı zarf usuliyle belediye daimi en
cümenince ihale edileceği ilan olu -
nur. (4391) 14344 

Kurıunlu kablo ahnacak 
lstanbul Telefon Müdürlüğün

den : 
Muhtelif eb'adda 16 kalem kurşun

lu kara kablosu kapalı zarfla eksilt -
meye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 
(26016) muvakkat teminat (1951.20) 
lira olup eksiltmesi 27-10-939 cuma 
günü saat 15 de müdürlük binasında 
yapılacaktır. İstekliler muvakkat mak 
buz veya banlta teminat mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf
larını o gün saat 14 de kadar komis
yona vermelidirler. Şartnamesi her 
gün levazım amirliğimizde görülebi-
lir. (7019-4408) 14398 

Kapah zarf usulile eksillme ilam 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Keşan Malkara yolunun 0+000-

8+547 inci kilometreleri arasında ye
niden yapılacak esaslı şose inşaatı -
nın becleli umumi muvazeneden veril
mek ve 26-9-939 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte Edirne Nafıa mü
dürlücründe müteşekkil eksiltme ko -
misyo.,nu tarafından ihalesi yapılmak 
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2 - İhale müddeti 7-9-939 tarihin
den itibaren kırk beş gündür. 

3 - İhale 23-10-939 pazartesi günü
dür. Taliplerin teklif mektubunu iha
leden bir saat evvel vermiş olmaları la 
zımdır. 

4 - Şeraiti görmek istiyenlerin her 
gi.i.n belediyeye müracaatları ilan olu-
nur. 14403 

MAHKEMELER 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Ankaranın Nazımbey mahallesinde 

mukim iken ölen altı aylık oğlu Şev
kete ait Mecitözü mevkiinde 4 dönüm 
miktarında tarla olup içinde bir ara
lık ve bir oda eskiden yapılmış ve ila
ve olarak bir oda yeniden yapılmış o
lan ahşap bağ evi olup bu tarla ve e
vin kıymeti muhammenesi bin lira 
ve gene aynı mevkide bostanlar tara -
fında 3 clönüm bahçe ve 20 dönüm tar 
la her ikisi bir tapuda olan bu gayri 
menkullerin muhammen kıymeti 1300 
lira dahi mezk(ır gayri menkuller bir 
ay müddetle ve bilmüzayede 10-10-939 
salı günü saat 14 de mahkemece satı
lacağından taliplerin yüzde yedi bu
çuk pey akçesiyle birlikte Ankara 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine müra-
caatları itan olunur. 3354 

HASAG 
Lüks lambalan 
Ankara satış yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartalar 
desi No. 93 

2059 

cad-

10 - 9. 1939 

Tekne ve motor ah nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Parlayıcı ve patla
yıcı maddelerin 
naklinde kullanı-
lacak saç tekne. 1 adet 16442. 64 
Yukarda yazılı tek-
neye konacak 
motör 1 adet 17957. 50 

1233. 19 

1346.81 

Eksiltme 
şekli saati 

Kapalı zarf 15 

1 - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 
naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7-Vlll-939 tarihinde ihale olunarna
dığından teslim müddeti uzatılarak yeniden pazarlıkla ve bu tekneye ko
nacak motörde 24-Vlll-939 tarihinde ihale olunarnadığından yeniden kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18-IX-939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, plan ve keşifnameler (82) ve (89) kuruş mukabilinde 
Ankara, İzmir Başmüdürlükleriyle 1stanbul'da levazım ve mübayaat şube• 
si veznesinden alınabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu• 
ni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mez• 
kur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksilt• 
meve gırecekler % 7,5 teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen ko • 
misyona vermeleri ilan olunur. (6765-4221) 14177 

Muhtelif inşaat ve tesisat 
inhisarlar l Jr"lum Müdürlüğün den : 

Muhammen bede. % 7,S teminatı 
İşin Nev'i Lira Kr. Lira Kr. 

Paşabahçe Miiskirat fabri
kası Miidürlük binası 
inşaatı 23755 84 
Maltepe Enstitü gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve 
gaz kapılarının takılması 

1781 69 

Eksiltmenin 
şekli saati 

Kapalı Z. 14 

işi 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 
1 - Keşif, şartname ve planları mucibince idaremizin Paşabahçe Müs

kirat fabrikasında mevcut yemekhanenin Müdürlük binasına tadili işiyle 
Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve gaz ka -
pıJarının takılması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuş

tur. 
il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizaların-

da yazılıdır. 
Ill - Eksiltme 21-IX-939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Müba

yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün le .. 

vazım şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 119 ku • 
ruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına ait şartnameler leva· 
zım şubesi veznesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik· 
le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart• 
namenin "F" fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
siltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkCtr komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenı:ı:e 

·· paralariyle ve şartnamesinin "F" fıkrasında yazılı vesaikle yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6881-4339) 14292 

Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesine talebe ahnacak 

Ankara pil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden : 

1 - 15 eylülden 28 birinci teşrin 1939 tarihine kadar aşağıda-
ki şartlar dahilinde nehari talebe kayıt ve kabul edilecektir. . 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerin Fakülte idaresine vereceklerı 
belgeler şunlardır: 

A) Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe {makine ile 
yazılı.) 

B) Tahsil vesikasının aslı 
C) Nüfus cüzdanınrn tasdikli sureti {ecnebiler ıçın emniyetçe 

verilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti). 
Ç) Sağlık ve aşı raporu 
D) iyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika 
E) Fotoğraf (6 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5X6 

büyüklüğünde). 
F) Pullu beyanname (Fakülteden alınır, istekli kendi eİ yazı• 

siyle doldurur). 
G) Takip edeceği zümreyi gösterir fiş (fakülteden alınır)• 
G) Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçi

renler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika ge-
tirmeleri ilan olunur. (4066) 14062 
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E 1 "1 l yeti tebaasından Bay Recep Beceren-
V enme 1 ônı lin biribiriyle evlenmek niyetinde ol-

Bir evlenme şehadetnamesi itası lukları ilan olunur. 
zımnında Ankarada mukim alman te-ı Ankara, 7 Eylül 1939 
baasından Bayan Erna Bugl ile gene Almanya Büyük elçiliği Na. Ataşe 
Ankarada mukim Türkiye Cümhuri- Grell 3353 
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MlLLI MÜDAFAA 

Ecza alat ve edevat ahnacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko

misyonUJldan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4850 lira olan 252 kalem muhtelif cins 
ve miktarlarda ecza, tilat ve edevat a
çık eksiltme suretiyle 12 T. evel 939 
perşembe günü saat 10 da satın alı
nacaktır. 

2 - İlk teminatı 363 lira 75 kuruş 
olup liste ve şartnamesi her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın alma KO. 
da görülür ve istiyenler tarafından 
kopyası alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 s~yılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4029) 14034) 

6 adet Elektro Kardiyograf 
ah nacak 

M. M .Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - 14.8.939 tarihinde yapılan ek
siltmesinde talibi tarafından verilen 
fiyat vekaletçe pahalı görülen altı a
det elektro kardiyograf cihazı 14 ey
lül 939 peq~embe günü saat 14 de pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyatı 6600 li· 
ra olup ilk teminat 485 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatında Anka
rada M. M. V. satın alma KO. da 
hazır bulunmaları. (4030) (14035) 

Sun'i aza malzemesi ahnacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

bin lira olan 65 kalem suni aza malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 939 salı gü
nü saat 10 da M. 1\1. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. Listesi her gün 
öğleden sonra KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girece kler 75 lira· 
lık ilk teminatları ile birlikte eksilt
me gün ve saatında KO. da bulunma· 
lan. (4031) (14036) 

iki mımar alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
İzmir ve çorluda istihdam edilmek ü

zere iki mimar alınacaktır. Bu mimarlara 
son barem kanununa göre ücret verilecek
tir. 

Taliplerin mektep diplomaları ve eye -
rinde mevcut diğer vesaikle Ankarada M. 
M.V. hava müsteşarlığı zat işleri şubesi
rıe 15 - eylül - 939 akşamına kadar müra -
caat etmeleri ilan olunur. (4366) 14352 

Kışlık elbise allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 1000 takım hava rengi kışlık elbise 

pazarlık suretiyle alınacaktır. Muhammen 
bedeli 14.000 lira olup ilk teminat miktarı 
(1050) liradrr. 

2 - Pazarlığı 12-9-939 sah günü saat 
llde vekalet satınalma komisyonunda ya
pılac;ıktır. 

3 - $artname ve evsaf her gün komis -
yondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup ve
ya makbuzlariyle muayyen saatte komis -
yond1 bulunmaları. (4393) 14356 

Kaput alınacak 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda go
rülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta ilk te -
tninat mektuplariyle komisyonda bulunma
ları. ( 4453) 14400 

LEY AZIM AMlRLlGl 

214 ton Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Viranşehir hudut taburunun 

bir senelik ihtiyacı için 214 ton un 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 18.9.939 pazartesi gü
nü saat 16 da Viranşehirde askeri sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Un evsafı ile teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(1730) lira 99 kuruştur. 

5 - Şartnamede nümune Viranşe -
birdeki satın almada görülebilir. 

6 - Kapalı zarflar tayin edilen 
günde saat 15.45 e kadar komisyona 
verilmis olacaktır. 

7 - Şartnamesinin 4 maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina
tın konulduğu zarf içine konulmuş 
bulunacaktır. (3861) 13895 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sivas garnizonu senelik 140000 

kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 28000 ve 
muvakkat teminatı da 2100 liradır. 

3 - İhale Sivasta tümen komut:ın 
lık binasındaki komisyonda 13. Eyi. 
939 çarşamba günü saat 15 de ihale e 
dilecek. 

4 - Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. İstekliler kanunun 
2. ve 3. üncü maddelerinde yazılı ve · 
5ika1arla ilk teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi olan zarfı ge· 
ne kanunun 32 ve 33 üncü maddele -
rin<leki sarahat dahilinde tertip ede· 
rek ihale gününden bir saat evel ko -
misyona vermiş bulunacaklardır. Pos
tada gecikmelf!r mazeret kabul etmez. 

(4149) . 14094 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Bayburt garnizonunun 

rin başından ağustos sonuna 
ihtiyacı olan 250,000 kilo un 
zarfla eksiltmiye konmuştur. 

1. teş· 
kadar 
kapalı 

2 - Muhammen bedeli 36.250 lira, 
ilk teminatı 2718 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 eylül 939 pazar
tesi günü saat 15 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır; her yerde her gün görülebi
lir. !stiyenlere bir adedi 181 kuruş 
mukabilinde komisyondan gönderile
cektir. 

5- Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat evel komisyon baş
kanlığına verilmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (4244) 14192 

Un oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Trabzon garnizonunun 1. teş -

rin başından eylül sonuna kadar ihti-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. yacı olan 275.000 kilo un kapalı zarf -

misyonundan : la eksiltmeye konmuştur. 
1 - 1000 adet hava rengi dikilmiş kaput 2 _ Muhammen bedeli 37.125 lira, 

pazarlıkla satın alınac;ıkur. Muhammen 
bedeli (12.000) lira olup ilk teminat mik· ilk teminatı 2784 lira 38 kuruştur. 
tarı (900) liradır. 3- Eksiltmesi 11. Eyl. 939 pazar -

2 - Pazarlıgı 12-9-939 salı günü saat 15 tesi günü saat 11 de Erzincanda aske
de vekalet satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. ri satın alma komisyonunda yapılacak 

3 - Şartname ve evsaf her giın komis · tır. 
yondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup ve 4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
ya makhuzlariyle muayyen saatte komis - tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
yonda bulunmaları. (4394) 1435!) aynıdır. Her yerde her gün görülebi -

Ambalaj· kôg""ıdı allnacak lir. İsteyenlere bir adedi 186 ku~uş 
mukabilinde komisyondan gönderıle

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- cektir. 
misyonundan : 
Nüınunesi gilıi 2.000 kilo ambalaj kağıdı 

11.9.939 pazartesi gıinu saat 10 da Ankara· 
fa M. M. V . satın alma komisyonun -
da pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 
pzarlık güu ve saatında adı geçen komis -
,onda bulunmaları. (4404) 14374 

Muhtelif ampul ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın A.lma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 5600 

lira olan dok.uz kalem Adranalin, atropin, 
kafeine. Huıl kamfre, obaine, Ergotine, 
Ether, Nevobın adranalin, Nitrit damil 
ampulleri pazarlıkla 13 eylül 939 çarşamba 
günu saat 10 da satın alınacaktır. 

ı - Bu ampuller inalenin tebliğinden i
tibaren 15 gürı ıçinde Ankarada umum sı· 
hiye defosuna teslim edilecektir. 

3 - lk teminat 420 lira olup listesi her 
gün M . M. V. satın .alma Ko. da görülür. 

4 - Pazarlığa gırecekler kanuni temi
nat ve belgeleriyle birlıkte pazarlık gün 
ve saatında Ankara.da M. M. V. satın alma 
KO. d:ı bulunmaları. (4405) 14375 

Bir otomobil allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 0 • 

misyonundan : 
ı _ Bir adet binek otomobili açık ek . 

siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 3200 lira olup ilk teminat 
miktarı 240 liıadıı. 

z _ Açık eksiltmesi 27-9-939 çarşamb~ 
günü saat ıs ele vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat evel komisyon baş -
kanlığına verilmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktı~ (4245) 14193 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 408 ton yulaf alınacaktır. Ka -

palı zarfla eksiltmesi 19.9.939 salı gü
nü saat 15 te İstanbul Tophanede İs
tanbul Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 20808 lira ilk 
teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görü -
lür. İsteklilerin kanuni vesikaJariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evel komisyona verme-
lehi. (4249) 14197 

Frenk gömleği ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
14/500 adet frenk gömll!ği alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
pazartesi günü saat 14.30 da İst. Top
hane Lv. amirliği satın alma ko.miilt'Q-

u~us 

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
30450 lira ilk teminatı 2283 lira 75 ku
·ruştur. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evel komis-
yona vermeleri. (4253) 14200 

Yün fanila alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
10/620 adet yün fanila alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
pazartesi günü saat 15,30 da !st. Top
hanede LV.amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20178 lira ilk temi
natı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (4254) 14?01 

Çorap ohnacaK 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin kışlık 

mahrukat ihtiyacı için 150.000 kilo sö
mikok maden kömürü açık eksiltme 
ile 18. 9. 939 pazartesi günü saat onda 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Adana tümen karargahında sa
tın alma Ko. yapıJitcaktır. İstekliler 
şartnamesini Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ile Kayseri kor ve Adana
da satın alına komisyonlarında hf.;: 

gün görülebilir. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 

2, 3. cü maddelerini haiz olduklarına 
dair vesaiki hamil olmak üzere ihale 
saatinde ilk teminat makbuzu ile ko • 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

(4256) 14204 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

4 - Şartnamesi her gün it zama
nında komisyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin belli günde ihale 
saatinden nihayet bir saat evel tcmi
natlariyle teklif mektuplarını komis
yona vermeleri ilan olunur. (4257) 

14205 

livamarin kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnizonu için senelik 

800 ton lavemarin kömürü 22-9-939 cu 
ma günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla satın a -
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1800 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti İstanbul ve 

Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Bursa tümen satın 
alma komisyonunda her gün parasız 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatından bir 
saat eveline kadar kanuni şekildeki 
mektuplarını komisyona vermeleri 
şarttır. ( 4342) 14295 

- _,_ 
nna ve bu itle alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkU.r gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (4318} 14261 

İki adet yuvarlak taılama 

tezgahı ıartnamesinin 

değiştirileceği hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

14-9-1939 perşembe günü saat 14 te pazar 
lıkla ihale edileceği 27, 29, 31 ağustos ve 
2 - eylül - 1939 tarihlerinde ilan edilen 2 
adet yuvarlak taşlama tezgihırun şartna • 
mesinde değişiklik yapılacağından mezk\ir 
günlerde çıkan ilanlar hükiımsüzdür. 

(4349) 14308 

2 adet f akım bileme tezgahı 

~arlnamesinin 

değiJtirileceği hakkmda 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
44,300 çift çorap alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Tophane
de Lv. amirliği satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

Alma Komisyonundan : 
l - Kor merkez birlikleri ihtiyacı İki garaj yaptırılacak 

için komisyonca kapalı zarfla eksilt-
Ankara Levazım Amirliği Satm meye konulan 96000 kilo pirincin ila-

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

nında noksanlık görüldüğünden şim- Alma Komisyonundan : 
1 - A<lanada gosterılecek yerde iki ga -

diye kadar yapılan ilanlar hükümsüz raj inşası kapalı zarfla eksiltmeye kon -

12-9-1939 salt günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edilece&i 27, 2'9, 31 - ağustos 
ve 2 - eylül - 1939 tarihlerinde ilan edilen 
2 adet takım bileme tezgahının şartname -
sinde degişiklik yapılacağından mezkilr 
günler-de çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

sayılarak yeniden kapalı zarfla eksilt muştur. 

1 2 - Keşif bedeli 64S84 lira 66 kuruştur. Tahmin bedeli 19935 lira ilk temina
tı 1495 lira 12 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İstek
li !erin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir sıat evel komisyona vermeleri. 

meye konu muştur. Muvakkat teminat 4494 lira 24 kuruştur. 
2 - İhalesi 20 eylül 939 çarşamba 3 - İhale 22.9.939 cumıı giinii saat 16 da (4350) 14309 

giinü saat 11 de Diyarbakır LV. a- ı Kayseride komutanlık dairesinde satın al-
• • w • 1 k · d . ma komisyonuncia yapılacaktır. 

mırlıgı satın a ma omısyonun a ya-' 4 - istekliler bu işe ait şartname, keşif 
Kmkkalede yaptullacak in~aat 

pılacaktır. ve pro·csini Kayseri, Adana askeri ve An- Askeri Fabrikalar Umum Mü-
3 - Muhammen tutarı 19200 lira o- kara, İstanbul L V. am:rlikleri satın alma dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

komisyonlarında 325 kuruş mukabilinde a- d (4255) 14203 lup muvakkat teminat 1440 liradır. 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için aşağıda 
miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhaleleri 19-9-939 salı günü hizalarında gösterilen saatlerde Çanak· 
kale müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gene aşağıda yazılı muvakkat teminatları ve ihale ka· 
nununun 2, 3. maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona müracaatları. (4248) 14196 

Garnizon 

Ezine piyade A. 
Ezine Topcu A. 

Un 

M. Bedeli 
Kilo 

64500 
40000 

kuruş 

25 
25 

M. Tem. 
Lr. Kr. 

16125 00 
10000 00 

Tutarı 

Lr. Kr. İhale saatleri 

1209 38 salı günü 11 de 
750 00 salı günü 17 de 

ve et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Alayın 939 ve 940 seneleri ihtiyacı için kapalı zarf us~liyle eksilt· 

meye konulan aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madde -

!erinin tahmin bedelleri muvakkat teminatlariyle gün ve saatleri karşıların

da gösterilmiştir. 
2 - Eksiltme Çorum garnizonu ordu evinde yapı]aeaktır. Şartnameleri

ni görmek istiyenler istedikleri zaman komisyona müra1;aat edebilirler. 
Taliplerinin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun maddelerinde ta

lınabilir. misyonun an : 
5 - tst~klilerin bu işe girebilmesi için" Keşif bedeli (4260) lira olan yukarda ya

mahalli nafıa müdürlüklerinden böyle bii- zılr inşaat askeri fabrikalar umum müdur
yük ölcude in~aat yaptırdıgına dair vesika lüğü merkez satın alma komisyon.unca 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü madde- 23-9-1939 cumartesi günü saat 11 de açık 
!erinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
tek lif mektuplarını ihale saatinden en geç (3) kuruş mukabilinde komisyondan veri
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Pos- (319) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka-
tadakı geçikmeler kabul edilmez. nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu-

(4356) 14315 ayyen gun ve saatta komisyona müracaat-

Arpa ahnacak ıarı. <«02
> 

14359 

Ankara Levazrm Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Erzincan garnizonunun 11. teşrin ba 
şından eylül 9to sonuna kadar ihtiyacı o -
lan 640.000 kilo arpa kapalı zarfla eksilt · 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 38.4-00 lira ilk te
minatı 2880 liradır. 

3 - Eksiltmesi 27 eylül 939 çarşamba 
li:İinü saat 16 da Erzincanda askeri satın -
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı kolor-.dunun tek· 
mıl garnizonlarında mevcuttur ve aynıdır. 
Her yerde her gün görülebilir. İstiyenlere 
bir adedi 192 kuruş mukabilinde komisyo. 
numuzclan gönderilebilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ek -
siltme sa"ttinden bir saat eve! komisyon 
başkanlığına verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunmalıdır. (4431) 14393 

ASKERIFABRlKALAR 

250 adet bakır tasfiye ocağına ait 
mesnet tuğlası 

JANDARMA 

Sömikok ve mazot almacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Kom.isyonwa
dan : 

ı - Tonuna iki bin beş yüz elli ku
ruş kıymet biçilen (300) ton sömikok 
ile bir tenekesine iki yüz on iki bu • 
çuk kıymet biçilen beş teneke mazot 
kapalı zarf usulü ile 27-9-939 çarşam• 
ba günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon • 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 574 lira 55 kuruş
luk ilk teminat banka mektubu veya 
sandık makbuzu ile şartnamede yazı
lı belge]eri muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. ( 4427) 

rif ettiği şekilde teminatlariyle birlikte tayin edilmiş bulunan gün ve sa- 5000 adet bakır tasfiye ocağına ait 
kemer tuğlası 

14392 

atlerden bir saat evvel komisyona müracaat eylemeleri. (4258) 14206 

Miktarı Muh. B. İlk Tem. 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale gün ve saat 

Ekmeklik un 390000 31500 2363 19·9-939 14 de 

Sığır eti 84000 15960 1197 19-9-939 15 de 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Balıkesir, Sungurluk, Bandırma, Kütahya birlikleri un ihtiyaçları 
olan 1025 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her yere teslim edilecek unların miktarları ve muvakkat teminat
ları aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi 18 Eylül 1939 günü saat 17 de Balıkesir kor satınal~a ko · 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartlar İstanbul, Ankara Lv. Amirliği ve kolordu satınal
ma komisyonlarında görülebilir. 

5 - Eksiltmeye konulan 1025 ton toptan tekJif yapılacağı gibi her gar· 
nizana ait miktar için de ayrı ayrı teklif ve ihale yapılacaktır. 

6 - Talipler muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili teslim etme
leri lüzumu ilan olunur. Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 

Muvakkat teminatı Miktarı Garnizonun ismi 

Lr. Kr. Ton 

5625 00 500 Balıkesir 

1237 50 150 Susurluk 
2015 62 250 Bandırma 

1078 13 125 Kütahya 

9955 25 1025 YEKÜN (4300) 14239 

Arpa ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminat miktar
ları gösterilen arpa ve yulaf kapalı zarfla 23-8-939 da ihaleye konmuş arpa

ya talip çıkmamış ve yulafa da teklif edilen fiyat gali görülmüştür. Arttır
ma ve kesiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince yeniöen açık eksilt-
meye konmuştur. • 

Muhammen bedelleri ve teminat miktarları gösterilen arpa ve yulafın 
hizalarındaki saatlerde Polatlıda alay satınalma komisyonunca satın alına· 
caktır. İsteklilerin şartnameyi görmek istiyenlerin Polatlıda alay satınal
ma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Cinsi 

Arpa 
Yulaf 

Miktarı 

Kilo 

224,00Cı 

260,000 

Muvakkat 
Muhammen teminatı 

Bedeli 
!hale günü 

756 19-9-939 perşembe saat 15 de 
10080 
14300 

1072,50 19·9-939 ., saat 15 de 
(4307) 14263 

1500 adet normal mağnazit tuğla-
Si 

8 ton şamot harcı 
8 ton silika harcı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Ekmek ahnocak 
Silifke Jandarma Okulu Artırma 

ve Eksiltme Komisyonu Ba~kanlı· 
ğından : 

25. 8. 939 cuma günü saat (10) d• 
ihalesi yapılacağı ilan olunan ekme
ğe talip çıkmadığından yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltmeye konulan iş "210000,, 

kilo ekmektir. Tahmin bedeli "21525" 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira o
lan cins ve miktarları yukarıda yazı· 
lı üç kalem tuğla ve iki kalem harç 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü lira olup muvakkat teminat miktarJ. 

"1614" lira "37" kuruştur. merkez satın alma komisyonunca 
22.9.1939 cuma günü saat 15.30 da pa- 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliylo 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 15. 9. 939 gününe rastlıyan cuma gü
parasız olarak komisyondan verilir. nü saat "10., da Silifke J. okulu bina
Taliplerin muvakkat teminat olan sında toplanan komisyon tarafından 
(600) lira ve 2490 numaralı kanunun yapılacaktır. . . 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko _ 3 -Ekmek ıçın konulacak unun ve 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- , ekmeğin evsıtfı v~ şeraiti okul ~alo
Iakadar tüccardan olduklarına dair nunda asılıdır. İstıyenlere bedelsız vo 

ticaret odası vesikasiyle mezkur gün rilir. . _ . ki . k 
ve saatte komisyona miir2caatları. 4 - Eksıltmege g~rece erın anu-

( 4315) 14265 ni ikametgahı ve tıcaret odalarında 
kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara
nılacaktır. 5 fon antimon ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Miı· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : ' 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira O· 

lan 5 ton antimon askeri fabrikalar u-
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20.9.939 çarşamba gü
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cckitr. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (337) lira (50) ku -
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4316) 14266 

8 ton ip alınacak 
Asf<eri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o
lan 8 ton ip askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 22.9.939 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
name parasız ola~ak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (337) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin . 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu
vakkat te~inat için sandık makbuzu 
veya banka mektuplariyle teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dahilinde 
ve kapalı zarf içerisinde ihale saatin
den bir saat önce komisyona vermele
ri lazımdır. Bu saatten sonra verile
cek mektupların kıymeti olmadığı i · 
lan olunur. "6838" (4226) 14178 

lCRA VE İFLAS 

Menkul mallann açık 

arttırma ilônı 

Zonguldak icra Memurluğun
dan: 

Cinsi, nevi, kıymetleri aşağıda ya
zılı mallar bir borçtan dolayı açık ar· 
tırma ile astılacağından artırma Zon
guldak yeni çarşıda 27-9-939 günü sa
at 14-16 da icra olunacaktır. İştirak 
edeceklerin gösterilen saatte mezkur 
mahalde bulunmaları ilan olunur. 

Kıymeti 

Adet Cinsi Lira Kr. 

1 Elektrikle müteharrik 
gazoz imaline mahsus 
gazoz makinesi ve tiros 
ve dinamosu maa tesisat 1000 00 

-
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Ambar insaatı 
.;;J 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
1 - Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yapılacak ambar 

idare binası ile buna mü tef erri işler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeUeri 
(Bor) için (52.387,47) elli iki hin üç yüz seksen yedi lira 
kırk yedi kuruş, (Sarıoğlan) için (78.189,86) yetmiş sekiz 
bin yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı (7) lira mukabilinde Ofis Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 19-9-939 tarihinde saat (15) de Ankarada 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf
lar makbuz mukabilinde Of isin muhaberat servisine tes
lim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (Bor) için (3.869 37) ·· 
b . k' .. l d ku ı· ' uç . ı.n se ız yuz a tmış . o -~ ıra. otuz yedi kuruş (Sarıoğlan) 
ıçın (5.159,50) beş hın yuz ellı dokuz lira elli kuruştur. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kad 
t kl b 'b' . l . 'k ar yap
ı arı u gı ı ış ere aıt vesı aları ve eksiltmeye g' b'I k 

. . "h I 'h' d 'h ıre ı me ıçın ı a e tarı m en nı ayet iki gün evel Ofı'st l k 
1 hl . 'k en a aca • 
arı e ıyet vesı asını koyacaklardır. 

6 -.- 1 ~~ci maddede yazılı İnşaat ayrı ayrı kimselere iha-
le edılebılır. ( 4456) 14401 

Vedô müsameresi 
Kenan Güler heyeti gidiyor 

Bir aydanberi Cebeci Tan Sinemasında muvaffakiyetli temsil
ler vere~ İstanbulun seçilmiş sanatkarlarından müteşekkil İstanbul 
Halk Tıyatrosu bu akşam Züppeler • ismindeki vodvili temsil ede· 
rek sayın halkımıza veda edeceklerdir • Localar gündüzden scıul-
maktadır. 3356 

u=:~ Gar Gazinosu ~·=~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 
Sosyetemiz tarafından işletilmesi deruhte edilen Devlet Demir

yolları Ankara Gar Gazinosunun 1. Eylül. 1939 tarihinden itibaren 
açılmış olduğunu ve pazar günleri 12,30 dan 14,30 a ve 18 den 24 e 
kadar diğer günlerde 18 den 24 e kadar gazinomuzda Orkestranın 

faaliyette bulunduğunu muhterem müşterilerimize arzederiz. 3265 

~==================================================~ 

ULUS 

Turizm oteli kiraya veriliyor 
Hatay \tilôyeti defterdarllğındon : 

1 - Antakya' da milli emlakten olan ve Saray caddesin
de kain Turizm oteli içindeki mobilya ve sair işletme malze
meleriyle birlikte açık arttırma ile 13.9.939 tarihinden itiba
ren 2 sene müddetle !cara verilecektir. 

2 - Oh!lin muhammen senelik icar bedeli (1500) bin beş 
yüz liradır. 

3 - Arttırma 13.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 da Antakya milli emlak müdürlüğünde müteşekkiJ 
komisyon huzurunda icra edilecekitr. 

4 - Şartnameyi görmek isti yenler Antakya' da defterdar
lık muhasebe müdürlüğünden ve İskenderun, Kırıkhan, Or
du, Reyhaniye Hassa ve Dörtyol malmüdürlüklerinden ala
bileceklerdir. 

5 - Artırmaya iştirak edecekler tahmin bedelinin % 
7,5 ğu olan (225) lirayı malsandığına yatırıp ihale günü 
makbuzu komisyona ibraz etmelidir. 

6 - İsteklilerin aşağıdaki vesikaları artırma gününden 
üç gün evel Antakya milli emlak müdürlüğüne verilmesi la
::-:ımdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetini haiz olmak, 
B) Turizm otelinin muadili bir oteli en az iki sene hüsnü 

suretle idare ettiğine dair resmi bir makam veya heyetten 
tasdik edilmiş bir vesika veya oteli işletebileceğine dair Tür
kiye belediye ve ticaret odalarından verilmiş bir ehliyetna
meyi haiz olmak, 

C) Müstecir B fıkrasında yazılı evsafı haiz olmadığı 
takdirde otelin işletilmesi için A ve B fıkralarında yazılı 
evsafı haiz bir müdür gösterebilir. 

Ç) İbraz edilen vesikaların kabul veya ademi kabulü ko-
misyonun takdirine bağlıdir. 14121 

il 

Kayıt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
caatları. (5850-3562) 13540 

Çiftlik bira parkı YENİ ŞAPKA SALONU 

'
1SEVER11 

Satrhk : 
Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 

kooperatifine bitişik imar parselli ge 
niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi. 
yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

. Satılık Motosiklet _ Marş otoma _ 
tık D. K. W. çift silindirli pek az kul 
lanılmış, acele satılıktır. İktisat Ve. 
Sanayide Lütfi Suda'ya müracaat. 

. 3266 
Satılık müstamel fotinler - 1300 

çift müstamel asker fotini satılıktır. 
Tahtakale Pınar sokak No. 1 re müra-
caat. 3267 

Satılık piyano - Çok iyi bir alman 
markalı piyano satılıktır. Sıhiye veka 
l~ti ~arşısında Çagatay sokağı 15 i-
kıncı kata müracaat. 3290 

Satılık - 1931 model spor fort 5 
yeni lastik motör ve karoseri mükem
mel halde bir otomobil yolculuk dola
yısiyle acele satılıktır. Tel: 1271 

3296 
Satılık hisse - Yapılan küçük ev . 

]erden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 
Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 

Satılık büyük iratlı apartman -
Yenişehirin en merkez yerinde ayda 
730 lira iratlı büyük apartman Tel : 
2181 3305 

Satılık arsa - Harict kapıda sine • 
ma karşısında 50 metre cepheli çok 
hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul-
varı. 3306 

Satılık - lçcebecide, mülkiyenin üs 

1
1 tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 
içindeki sahibine müracaat 3311 

Satılık - Küçük evler yapı koope
ratifi D. Tipi satılık hissesi Telefon 
1069 a müracaat. 3368 

Kiralık : 
Maltepede kiralık ucuz daireler -

2 ve 3 odalı ve hollü, kuUanışlı daire
ler görmek için Maltepede sebzeci 
Rüştü ye fiyat için Tel: 3921 3191 

Kiralık evler: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-

10. 9 - 1939 

Kiralık oda - Güzel havadar bir o
da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 

caddesi Lozan alanı Emciler sokak 
No. 71 3313 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar
şısındaki tepede Kızılırmak soka. Nr. 
4 geniş 4 odalı tam konforlu sabit gar 
drop ve dolaplı fevkalade nezaretli 
daire ile 2 oda hol banyo matbah ve 
geniş dolaplardan mürekkep çatı ka
tı dairesi, Tel: 6046 yahut 5023 den 
119. 3360 

Kiralık büyük kat - Kalorifer her 
türlü konfor. Yenişehir Selanik cad-
desi 55 (Telefon 3511) 3363 

Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
Yaltrık caddesi asfalt köprünün ba. 
şında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

Kiralık - Bahçe içinde konforlu 
bir apartmanda güzel kiralık (2) oda. 
Yenişehir Ulus sineması karşısında 
Karanfil sokağı 22 No. üst kat. Saat 
12 ile 3 arasında görülür. 3367 

Kiralık - Sıhhiye karşısında Çağa
tay sokak Eğriboz apartmanı zemin 
kat konforlu kalorifer ve sıcak su 3 
oda, bir salon bir hol Telefon 1301 

3370 

Kiralık köşk - 6 oda ve 2 hizmet• 
çi odası, bahçe ve garaj, yerler parke 
ve bilcümle konforu haiz Kavaklıde· 
re Güven evleri No: 22 3371 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Pazar yeri 40 No. lı apartmanda iki 
büyük oda ve büyük hol, mutfak, yı
kanacak yeri ve sandık odası mevcut
tur. Bir daire kiralıktır. Tel. 2617 

3373 

Aranıyor : 
..... -

Aranıyor - İşlek tütüncü bakkali
ye otel, kıraathane ve lokanta devret
mek, edeceklerin ve karlı işe serma • 
yeli ortak arayanların halde İzmir bak 
kaliyesine mektupla müracaatları. 

3220 

.11111111111111111111111 Yatılı. Yatısız - Kız, Erkek 1111111111111111111111& .. 

Bahçe ve Salonu her gün açıktır. 

Cumartesi - Pazar günleri 

Mükemmel caz P ARİS MODELLERi 
UCUZ FlY ATLA 

lef on 1230 ,3215 
Ev satın alınacak - 6 veya 8 o • 

dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm • 
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman 1rı 
celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mü-

3352 ----
---- YÜCA ÜLKÜ LİSELERİ -- --- Sotıhk 
E Kayıt muamelesine başlanmıştır. ---- Adres: İstanbul, Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 -""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Mobilya, mutfak alatı, kuş tüyü yas

tıklar, avizeler satılıktır. 

BİDON SATIN ALINACAK 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları mü

essesesi müdürlüğünden : 
1 - Benzol • Kreozot koymağa elverişli 6000 adet galvanizli 

bidon satın alınacaktır. 

2 - Müessesemiz sahasında teslim şartiyle satıcıların Karabük
te müessese Müdürlüğüne acele müracaatları ve vermeğe talip ol· 
dukları miktarları bildirmeleri ilan olunur. 3345 

Yenişehir - İsmet İnönü Cad. Kızı -
ırmak sokak Meteoroloji istasyonu 
karşısında 73 No. Adnan B. apartma-
nı 1 . inci daire. 3327 

i'-Dlkkö't .... l 
} Bayanlar acele ediniz .. İ i i Yüksek Hayat Biçki Yur- İ 
f du talebe kaydına başladı. J 
J Adres: i 

l
ı Anafartalar caddesinde Ay- i 

dın sokak Kanbay apartman İ 
direktör: Seniha Kan bay. i 

: 3315 : ........................................................ 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --------
--
--------
-

--
Sayın müsterilerimize 

..;> 

---------
İzmit Kağıt Fabrikamız bütün -

----Ambalaj kağıllar1 Mukavva --çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
getirdiği için (TO.PT AN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık. 
İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız istifadenizdir. 

M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No. 1 - 59 
Telefon: 2246 2879 

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

.. 1ıı11111111111111111111111111111111111 ... - --
ADRİATiCA -----

ANONiM VAPUR ŞiRKETi§ 
: (Cenovadan 8 Eylülde ve Napo- : 
: liden 9 eylülde kalkacak olan : - -: REX VAPURU § --: 1le iT ALYA sosyetesinin : -: İtalyan limanlarından yolcu ve ;: 
: eşyayı ticariye alarak bütün şi- ;: 
: mali; cenubi ve merkezi Ameri - : 
: ka seferlerine tekrar başlıyaca- : 
- ğını sayın halka ilan ile kesbişe- : = ref eyler. 5076 : -"'•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" ""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;:: 

ESKi FEYZIA Tİ 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımlan ayrı 

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNAVUTKOYüNDE TRAMVAY CADDESİNDE ÇİFTE SARAYLARDA 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İstiyenlere mekt«:P tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 1 

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞi 

YUVA - İLK - ORTA .. ERKEK - KIZ - Gündüzlü - Yatıh 
Ellinci yılını idrak eden Okullar Güneşi talebe kaydına başlamıştır. En ciddi ve feyizli bir özel o

kuldur. İlk kısım 4.5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. !stiyenlere tarifname gön-

derilir. 

Adres: Beşiktat Yıldız. 5069 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 

Y · h' E ·1 dd · Ku""flu·· civarında Sarı köşk karşısında 57 nu-enışe ır, mcı er ca esı 

Apartman No. 3 3364 maralı B. Mecdi apartmanında, mu • 
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut . 
balı, anten mobilyalı mobilyasız, 3217 

Zayi - Ankara belediyesinden al •. . 
dığım 323 No. lu bisiklet plakası kay- Kıralık - Bakanlıklar karşısı Ko • 

b ld - d h""k ·· kt nur sokakta 15 No. lu evin üst katı o ugun an u mu yo ur. . 
(4 oda hır hol, banyo, havagazı, su e-

İrfan Sayın 3355 lektrik) kiralıktır. Alt kata müracaat 
3244 

Hafiflik - Rahathk 
J. R o 11 a a ı 1 Koruterlndı -k (Oılnı). sizi lncltebllecık nı 

• ~ bıllnı nı dı hiçbir tozylk yok. 
· tur. Bu kore•ler. "Ocudunuzu 

ııkmakımn tınaaübDnilıü in· \T?) cel1lr vı g&UıünDıO ku .. etıondlrir. 
Fiyatı ı 25 !iradın ltlbuın. 

ISTANBUL, Beyqğlıı 
~ TOnel meydanı 12 No.111. 

Mıgıumızı ziyaret ediniz vıya 
IQ No.lır tarlfamlzl lıtaylnlz. 

Flyıllırımızdı ~OyOk t1nzlllt. 

Kiralık - Müstakil antreli birinci 
kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
cağı Yenişehir son durak Adakale 
18/ 1 Telefon 3753. 3248 

Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve 
saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
6 No. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1 • 2 No.lu Kugu aparmtmanında 3 
oda ve 2 oda 1 daire kiralıktır. Aynı 
apartmanda 8 No.ya müracaat. 3272 

racaat. 3246 

Aranıyor - Kolay bir işte az maaş
la çalışacak yazısı düzgün bir bayan 
arcfnıyor. Saat 11-12 arasında Borsa-
da B. Feriduna Mr. 3372 

Aranıyor - 5 aylık bir erkek süt 
çocuğu için çocuk bakımından anlar 
dadı arıyorum. 

Yenişehir: İsmet Koyuncu Ap. 
4. Tel: 2663 3369 

İş arayanlar: 

iş arıyor - Eski ve yeni harfleri bl 
len bir bayan iş arıyor. Ulusta M. R. 
A. adresine vazife tasrih ederek müra 
caatı. 3278 

lş arıyor - Türkçe ve fransızca i. 
çin tecrübeli ve muktedir, genç bir 
mütercim ve muhabereci iş arıyor. 
Ders de verir. Ankara P.K. 6!, 3312 

Kiralık - Yenişehir Türe ısokak 
Senyuva apartmanında 1 oda kiralık-
tır. Kapıcıya müracaat. 3273 --------------

ULUS.::_ 20. inci y~l. - No: 6504 

İmtiyaz Sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi AN KARA 

Kiralık daire Kiralıli daireler - Mükemmel kon
for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li
raya. Demirtepe karşısında Ayla so • 
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 Yenişehir Kocatepe'de İsmet İnönü 

Kiralık daire - Jandarma mektebi c~_ddesi 69 S~it Aydoslunun evinde, 
yanında vekaletlere 5 daikad M h _ dort oda, genış balkon, banyo, mutbah 
met Saltık apartmanında 3 :da \

01 
2 sofa ve m~ştemilatı ve her türlil 

banyo ehven fiyatla içind k"l .. k"ıtonforu havı kapısı ve bahçesi ayrı 
e ı ere mu- k k 11 1 b" d . k' racaat. 3294 ço u anış ı ır aıre ıralıktır. 

Kiralık oda .- Aile yanında mobil
yalı veya ~obılyasız bir oda kiralık • 
tır. Y. Şehır Havuzbaşı Emciler so -
kak No. ,8 de 1. ci kat No. 6 3301 

Görmek için her gün saat 4 den 6 ya 
kadar, pazar günleri 10 dan 12 ye ka-
dar. Telefon 1995 3365 

MÜSTAKiL EV ARANIYOR Kiralık - Y. Şehir Selanik Cad 
~~· 51 ha~adar yerde 2. ci kat 5 bil ~ 
yu~ ~dda hızmetçi odası balkon ve balı-

~===============-!,/ çe ıçın e Tl: 2953 · 3303 

Yenişehirde 4-6 odalı bir ev aranı
yor. Ankara Posta kutusu 204 de mü· 
racaat. 3348 

. 
YENi 

BU OECE 

GASPARON 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Gündüz iki film 

1 - Günahkarlar Cenneti 

2- Gasparon 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

10 - 12 de ucuz matine 

'BU GECE 

Moto Haydutlar Peşinde 

Gündüz iki film 

1 - Katilin İzi 
2 - Moto Haydutlar peşinde 

Seanslar: 
14•30 • 16,30 • 18,30 - gece 21 de 

10 - 12 de ucuz matine 

BUGECE CEBECİ AçıkHavaSinemasında 

İki film birden 

1 - Uçan Donanma 

2 - Sokak Şarkıcısı 

Gece Seansı 

20,30 dadır 

Öğleden evel u~uz matineler 

TALİH YILDIZI 


