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Almanlar mukabil taarruza geçti er 
Bir takım hareketlerden sonra 

Fransızlar Sar ve Voj 
arasında ilerlediler 
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Dün ilk defa olarak 
Almanlar garp cephesindeki 

harekôt hakkında tebliğ neşrettiler 
Hava tehlike işaretini duyan alman askerleri tayyare deli 

Dün muhtelif Avrupa istasyonlannın neşriyatına ve Anadolu Ajan- toplarının bCJ§ına koşuyorlar 
~nagdenha~derena~ran, p~ceph~~de~mankı~~rı~arruza~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~
geçmişlerclir. Roma radyosu, mevzilere büyük afişler yapıştır~r~k ı 

verHen, f akaf teyit olunmıyan bir havadis ''Yal~ız mü~afaa için ateş ed~c~kI:rini" ~i~~iren ~~?1~n .kı~nla.rı~I gırış~ \Roma radyosundan 
tiklerı harekat hakkında, Berlın ın ılk teblıgı verdıgını bıldırmıştır. 
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1 
Dün sabahki fransız tebliğinde şöy- J k Al d d d 

awVV NlLLLV le denilmekte idi : 1914 Ue i man hu U un a 
B k M•11 Dün alınanlar cephemizin bir çok üyü 1 et noktalarında mukabil taarruzlarda 

bulunmuşlardır. 
Geceleyin vaziyet değişmemiştir. 
Normal hava keşif hareketleri ol -Meclisi bugün muştur. 

Akıam tebliği 

toplanıyor Akşam tebliğinde şöyle deniliyor -
du : 

Büyük Millet Meclisi, yaz tatili 1 Cephede bi; takım hareketler k~taa-
'.l • • d d•w· karar tımıza Sarre ıle Vosges arasında ıler-
uevresıne gırme en ver ıgı . . . 

• b. b ...n; 1 kt ilk lemelerc 1mk vermı tır. 
mucı ınce u!!> ... n top anaca ır. Düşman Moselle'in hemen şarkında 
olarak yoklama yapılacaktır. Ruz - Sierck'in şimali şarki mıntakasında 
namede mühim bir madde yoktur. bir taarruz hareketi göstermiştir. 

Bugün toplantıda hükümetin va· Manche ve şimal denizlerinin bazı 
ziyet hakkında ~yanatta bulunma- mıntakalarında fransız ve ingiliz de
sı ihtimalinden bahsedilmektedir. niz kuvetleri mayn barajları tesis et
AJıOiJlJlO sıo P SC sıını:r O P SC P mişlerdir. 

Harbi 
kesmek~ 

mümkün müdür? 
Falih Rıfkı ATAY 

D. N. B. ajansı dün Mareşal 
Göring'in son nutkunu tebliğ et
ti. Hadiseleri jyi muhakeme ve 
tahlil edebilmek için her t~raf ı 
dikkatle dinlemek lazımdır. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Alman askeri kıtalarının 
ileri hareketi durmuş 

Bu hududun ötesinde Almanların 
hiç bir arazi talepleri kalmamış 

Dün gece Roma radyosu fransızca haberler servisinde çok 
heyecanlı bir havadis vermiş, Polonya'da harekat yapan al
man kıtalarınm 1914 hudutlarına vardıktan sonra durdukla
rını bildirmiştir. Başka kaynaklardan teyit edilmiyen bu ha
beri, mutat ihtirazi kayıtlarla, aşağıya dercediyoruz: 

BerJin kaynaklarından aldığı ha· 
berlere atfen alınanların Polonyadaki 
askeri hareketleri neticesinde artık 
Almanyanın şarktaki kati hudutlarına 
varmış olduklarını ve bu hududun ö
tesisinde hiç bir arazi talepleri kalma
dığını resmen bildirdiklerini haber 
veren Roma radyosuna göre alman or
duları başkumandanı General Brav -
hiç, Führer'e alman kıtalarının Po -
lonyada Almanyanın şark hudutları
na tamamen varmak suretiyle takip e
dilen hedeflere vasıl olduklarını ve 
bu suretle teşkil edilen nihai hudut -
ta tevakkuf etmiş olduklarını bildir· 
miştir. 

Roma radyosu bu harpte merak u
yandıran İtalyanın vaziyetine de te • 
mas ederek ezcümle demiştir ki : 

Mareşal Göring'e göre düşman 
Almanya'ya üç cepheden hücum 
edebilir: askeri cephe, iktısadi 
cephe, dahili cephe! Mareşal Po
lonya harbinin dört hafta dahi 
devam etmiyeceği fikrindedir. 
Bu suretle Almanya iki tarafta 
harp etmek zaruretinden kurtu
lup, bütün kuvetlerini yalnız 
garpteki mücadeleye hasretmek 
imkanını bulacaktır. Almanya, 
dünyanın en iyi müsellah devle
tidir. Fabrikaları ve tekniği her 
memleketten daha mükemmel
dir. Acaba uzun bir harp için bu 
fabrikaları besliyecek hammad
de bulunabilecek midir? Nutuk
ta izah olunduğuna göre, Alman
ya'nın o kadar çok kömürü var
dır ki diğer maddelerle mübade
le etmek üzere ihracat dahi ya • 
pabilir. İngiltere devleti, herkesi 
ayaklandırmağa muvaffak ola
mamıştır. Birçok devletler bita
raftırlar. Cihan harbinde 3800 
kilometrelik cepheler üzerinde 
harp etmek mecburiyetinde ka
lan Almanya, ancak 230 kilomet
relik bir cephe üzerinde döğüşe
cektir. "Eğer bizde hammadde 
yoksa, Rusya' da da yok mudur?,, 

Fransız topçuları manevralarda 

İtalya Avrupada bir harp çıkmasını 
istememiştir. Almanyanın Versay mu
ahedesinin fena şartlarından doğan 
haklı taleplerini sulh ve müzakere yo· 
lu ile elde etmesi için Duçe elinden 
gelen bütün gayreti sarfetmiştir. An
cak son dakikada harpçı temayüllerin 
zincirinden boşanması üzerine bu ta-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Nutkun uzun bir kısmı sulha 
tahsis edilmiştir. Almanya'mn 
davası Polonya'yı istila etmek 
değildir; almanlarm Fransa'dan 
bir istedikleri yoktur; alınanlar, 

(Sonu 1. inci sayfada) 

Japon başvekili 

beyanatta bulundu 

Harp Hitler'in 

yanhı hesabı 

yüzünden ~ıklt 

Rus - Japon münasebetleri 

yeni bir tetkike f abi ful olacak 
[Yazısı 7. inci sayfada] 

Berlin 45 dakika karanhkla kaldı 

Almanlar propaganda risalelerini 
bombalara tercih ediyorlar 

Zürih, 10 a.a. - Zurcher Zeitung'un Berlin muhabiri, 8-9 eylül gecesi 
Berlin halkına hava tehlikesinin mevcut olduğunun ilan edilmiş olduğu
nu haber vermektedir. Bu ilan, saat 4 ten bir kaç dakika evel yapılmış· 
tır. Alert, üç çeyrek saat devam etmiştir. İngiliz tayyareleri Almanya'nın 
garp tarafında uçmuşlardır. 

••* 
Amsterdam, 10 a.a. - Telegraaf gazetesinin Treves'deki muhabiri, hava 

tehlikesi için Berlin'de yapılmış olan alert esnasında halkın sığnaklara il· 
tica için istical göstermiş olduğunu bildirmektedir. Fakat tayyarelerin yal
nız propaganda risaleleri atmakla iktifa etmekte oldukları anlaşılınca, her 
keste sükunet hasıl olmuştur. Herkes, bu risalelerin bombalara müreccah 
olduğunu söylüyordu. Yalnız ortalık pek karanlık olduğundan endişe bü
yüktü. Karanlıkta cümlei asabiY.enin mukavemeti azalmaktadır. 

Polonya'daki harbin gitgide 

tehditkar mahiyet alması üzerine 

Sovyetler garp sınırında 
askeri tedbir alıyorlar 

Bazı mıntakalarda bir çok 
ihtiyat sınıf silah altına çağırildi 

Moskova, 10 a.a. - Tass: Alman - leh harbının gittik~e geniş ve teh
ditkar bir mahiyet alması üzerine Sovyet hükümei memleketin bundan 
sonraki müdafasının takviyesi zımnında bazı sınıfların siUih altına alın· 

masına karar vermiştir. 
Kızılordunun ihtiyatları aşağıdaki mıntakalarda silah altına alınmak

tadırlar: 

Ukranya, beyaz RusyaJ Leningrad, Moskova, Katinin ve Orerin asked 
mıntakaları .. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Varşova'da kıral sarayı binası ve Varşova'nın umumi görünüşü 

Varşova düşlü mü! 
Polonya'lılar hala mukavemet 
ettiklerini, Almanlar da şehri 

zapettiklerini bildiriyorlar 

~ehrin kenarlar1nda siperler kazıhyor 
Varşova, 10 a.a. - Pat ajansı, Varşova'nın, müdafaasını hazırlamağa 

devam ettiğini bildirmektedir. Bir yandan bomba yağmuru altında sivil 
ahali yeni kurbanlar verirken, bir yandan da bütün halk faaliyetle şehrin 
müdafaasını hazırlamaktadır. Varşova'nın şarkındaki kenar mahallelerde 
bir kaç kilometre uzunluğunda siperler kazılmıştır. 

Diğer cihetten cephelerde vaziyet hissedilir derecede değişmemiştir. 

Polonya kıtaları Slovakya istikametinde geri çekilmektedirler. 

Leh resmi tebliği 1 
Varşova, 10 a.a. - Pat ajansı, Po

lonya genel kurmayının 8 eylül tarih
li tebliğinde zikredilen mıntakalarda, 
şiddetli çarpışmaların hala devam ey
lediğini bildirmektedir. Düşman, hiç 
bir noktada mahsl'ıs terakkiler kay
detmemiştir. Polonya kıtalarının geri 
çekilişi gayet yavaş cereyan eylemek· 
tedir. 
Varşova, sivil halk arasında yeni 

yeni zayiat verdiren sık bombardı -
mantara rağmen, bütün ahalinin yar
dımı ile müdafaa hazırlıklarına de -
vam etmektedir. Hükümet merkezi 
etrafındaki bütün mıntakada siperler 
kazılmaktadır. 

Kaçan leh kıta/arı takip ediliyor 

Berlin, 10 a.a. - Alman umumi ka-
rargahının tebliği : 

1 
Vistül nehrinin yukarısiyle dağlar 

arasında alman kuvetleri mağlup O· 

(Sonu 7. inci say_f ada) 

Kanada hükumeti 
dün Almanya'ya 

harp ilan elli 
Ottawa, 10 a.a. - Ayan meclisi ve 

mebusan meclisi, kıratın açılış nutku
na verilecek cevabın metnini ittifakla 
tasvip etmiştir. 

Malum olduğu üzere, başvekil Ma
ckenzie King'in de söylediği gibi, bu 
cevap metninin kabulü, hem hiıküme
te itimat hem de Kanada ile Almanya 
arasında harp halinin mevcudiyetinin 
tasdiki manasını tazammun eylemek
tedir. 

Kıralın nutkuna cevap metninin 
(Sonu 7 inci sayfada) 
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Günün peıinden 
. 
ı. sa ve k .. tür : Bölge binicilik müsabakaları Ankara' da kurulan 

..................... , 

l .. ~·~;~·~~~:~s~ I Türk iktisat cemiyeti 30 
l . . Memleketimizin tanınmış iktisatcı- ı 

Evelisi gün Mare§al Göring, alman milletine mikrofon başmCian hi- kı aylık hır yaz tatili devresin-, lan tarafından merkezi Ankara' da ol· 

Eylülden itibaren başlıyor 
. d - ~ k rkm -ı d d~n sonra Büyük MiJlet Meclisi hu- mak üzer ve "Türk ı"ktı"sat cemı"yeti" 

tap etti. Bu hitabın içerıye ogru manası: o ayın, &ag amız; ııarı- t 1 1 h. . · gun . op ~.ntı a~ına baılıyor. Her yıl unvanı altında bir cemiyet teşkil edil-
ya doğru manası: İngilizlerden, hele fransızlardan ıç bir şey ıstemı- ~~~~ıs~. butçeyı ve mühim kanunları diğini yazmıştık. Cemiyet bütün ka- Beden terbiyesi G. Direktörlüğünün tamimi 
yoruz, bize ıefinizi terkediniz gibi bayır yukarı teklifler yapmamak goı:u~tu~ten ~o?ra yaz tatiline girer nuni formaliteleri ikmal etmiştir. Ya
şartiyle ve Polonya'dan alacaklarımızı tahsil ettikten sonra, sulha ha· ve. ı~ı~cı te§r_rnın ilk günü, Cümhur- kında faaliyete geçecktir. Cemiyetin Beden terbiyesi umum müdürlüğü bu mevsim yapılan bölge birincilik 
.:r.ırız, demekten ibarettir. reısının nutkıyle yeni faaliyet yılına gayesi iktısat ilmi ve bununla aıa- müsabakaları hal..-.kında bölgelere aşağıdaki tamimi göndermiştir. Sporcu 

Demek ki, bundan birkaç gün evel, insana manasız gibi gelen baş.~ardı. Umumi heyet bu sene, ı ı kalı mevzular ve meseleler hakkında okuyurularımızı alakadar eden bu tamimi aynen , sütunlarımıza koyuyo
fransız ve İngiliz matbuatının muhtemel bir sulh teklifinin reddedile- eylul~~ topla~":'ayı kararlathnnı§· azaları arasında fikir teatisini ve ikti· ruz: 
ceğini ve harbe Almanya'dnki Nazi rejimi tasfiye edilinciyc kadar de- tır. Dunya ~adı~clerinin bu kadar sat ilminin Türkiye'de terakki ve ta· 
vam olunacağını ifade eden yazılarında, istihbarata dayanan bir gaye karış.ık ~ldugu hır zamanda ve yeni ammüm etmesini teminden ibarettir. 
varmış. Maamafih Mareşal Görins, sözlerinin en mühim kısmını, ken· har~ıw~ cıhanı .~armak istidadını gös- Cemiyet, bu gayeye vüsul için ilmi 
di milletini teskine snrfetmiştir. Bundan dn anlatılabilir ki, İngiltere terdıgı bugunlerde meclisimizin, müzakereler ve konferanslar tertip e
ile Fransa'nm harbe iştiraklerini, alman milleti, beklemediği bir an· a!larca önce kendi vermiş olduğu decek, mevkut ve gayri mevkut risa-

bır. k~r.arla t.oplanması, milli kuvet- leler neşredecek ve ilmi eserlerin neş-
da öğrenmiştir. l d 

h d hd•t d'} b'l w• • b erımızın aıma fUUrlu, uyanık ve rı·ne vasıta olacaktır. 
Mareşal, Almanya'nm şu üç cep e en le ı e ı e ı ccegını e- t l ld op u o uğunu anlatır. Cemiyetin, nizamnamesine göre, as-

ya.n etmiştir : . . • . . . .. Halk . h~kimiyetinin en büyük li, fahri ve muhabir olmak üzere üç ne 
"Harp cephesi, iaşe ve malzeme cephesı, da.halı polıtıka cephesı.,. muessesesının, bu toplantılarında vi llzası vardır. Bu sıfatlardan biriyle 

Mareple göre, harp cephesinde korku yoktur, çünkü Polonya'yı yıl- da memleket içift en hayırlı tedbir cemiyete fiza olabilmek için kanuni 
dınm süratiyle cezalandıran ve tasfiye etmek üzere b~lunan alman ~~ ıkar~r!arı 8:lmakta ~e.vam edece. şartları haiz olmak, iki asli fiza tara-
ordusu, garpta da, hele Polonya'nın karını tamam ettıkten sonra, gıne butun mıllet kanıdır. fından tavsiye ve takdim edilmek ve 
memleketi müdafaa edecektir. Fazilet idare heyeti tarafından kabul olu~ -

ı m alzeme tehlikesini ise, bir yandan ihtiyat ve tasarruf, bir mak lazımdır. Her aza altı ay evel ıs-
aşe ve . . .. 11Kızılbey maliye •ubesi tabak· · ı · 

d da do"rt senelik plô.n izale edeccktır. Bılhassa bu nokta uze- " tifa arzusunu bildirmek şartı:· : cemı-
yan an kuk mcmurlanndan Hikmet,, imza· h · 1 kt 
. d •al yalnız talnkatini değil, nynı zamanda bütün nükteci- yetten çıkmak hakkını aız o aca • ır. 

rın e mare,.. , sını taşıyan şu mektubu okuyunuz: t 1 d b' · · k tmuş ve 

ı . w. • ' f tını' •t"ır Mesela, daha. olmazsa plaj kıyafetiyle dolaşırız, 1 ktisadi ilim er en ırını o u • ıgını sar e :r • usundan birkaç gün evel zmir ya okutmakta olanlarla, iktisadi eser-

d h 1 Sabunsuz ve eli kirli dolaşırız, hem fena mı zayıflama fuarına seyahatimde beraber bu- d 1 kt' a a o mazsa. . . ler telif, terceme e en er veya va ıy-
kürü yapmış oluruz, gibi sözler, bu fasılda geçmıştır. lunduğumuz bir kompartimanda le etmiş bulunanlar, yüksek iktısat 

Nihayet üçüncü tehlike üzerinde duran mare§al, milleti, sarsıl- İstanbul tüccarlarından Lion Nevi tahsili yapmış olanlar ve devlet teş
maz bir birJiğc davet ederek, bugünkü alman ricalinin düşman propa- İsminde bir arkadaşın, tren Kütah- kilatında veya hususi teşekküllerde 
andasından korkmadıklarını, eğer radyoları dinlemek yasak edili- ya • Balıkesir Üzerindeki Çandır is- iktisadi işlerle alakalı bir vazifesi bu-

g b tasyonunda hareketinden sonra ııid· k · ı b · f 1 
Or

... bunun korkudan dolayı değil, öyle bir zamanda düşman ka- d lunanlar veya va tıy e u vazı e er -
Y .,.., detli rüzgar tesiriyle ceketi tren en ı l · t 
rar a

A hının gevezelı'klerini dinlemenin ayıp olması hasebiyle yapıldı- d . den birini yapmış o an ar cemıye e g uctu. Balıkesir'e varışımız a vazı· kl d" 

g-ını :ler'ı su··rmu·· .. ve milli birliğ~.bozma teıebbüslerinin en şiddetli ce· • . asli aza olarak girebilece er ır. 
• :r _ yeti Balıkesir istasyon nöbctçı me • Cemiyetin maksat ve gayesine uy· 

""~!arla önleneceğini ilô.ve etmegı unutmamııtır. moruna nakletti. Derhal telgrafla gun kıymetli mesaide bulunanlar fah-
Marc~al bu sözleri söylerken, garp cephesindeki harekat başlıyalı Çandır istasyonunu bularak va7 iye- ri aza olarak kabul olunabileceklerdir. 

bir haftaya yakın bir müddet geçtiği halde alman tebliğlerinde bun • ti izah etti. Ankara'dan gayri mahallerde veya cc
Öan bahsedilmemi§ bulunuyordu. Bir bu noktayı bir de, mareıalm bi- Çandır memuru - ismini sonra- nebi memleketlerde bulunup cemiye-

, k lk k dan ögw rendig· imiz 4963 sicil numa· . . h. 
l'arafJardan bahsederken, bitaraflar eğer bir §ey yapmağa a ııaca , ·ı tin gaye ve mesaısıne ızmet veya 

k ralı ikinci sınıf istasyon ~fi Cemı d d l d h b" A 

olurlarsa, tıpkı Polonya. gibi Almanya'nın keskin kılıcına rastlıyaca • k k yar ım e en zat ar a mu a ır aza o-

ıll .... _1 
1
·•aret ettigwini kaydedip geçmek isteriz. Çetin - bizzat kendisi ~ol~ çı ":? larak cemiyete dahil olabileceklerdir. 

. u• :r b. suretiyle, üç kilometre ılcrıde, yuz- Nizamname umumi heyet ve toplan-
Marer.ahn nutku, besbelli ki, hem İreriye, hem dışarıya doğru ıT )erce ki•inin geçtiği bir geçit Üze- · f :r " 1 ma tarziyle, umumi heyetin vazı e ve 

propaga~da nutku idi. İçerisi onu nasıl karııladr bil~iy~~~· Fa.kat, rinde caketi bulup muhteviyatı 0 an salahiyetleri, murakipler, 6 liradan İ-
L d d • '1' h k b nın •u kara· 2367 lı"ra 1°le beraber Balıkesir'e ha-aynı günün ak~amı, on ra ra yosu, ıngı ız arp a ınesı " baret bulunan senelik aidat, gayri 

reket ederek, Çandır'a otomobil ile rmı bildirdi : menkullere tasarruf ve teberruat ve 
Bütün harp hazırlıktan ve hesapları, harbin en ~ üç •ene devam giden Lion Nevi'ye aynen teslim et• nizamnamenin tadili hakkında da hü-

e.J•c•ğı·ne ao"r• "apılacaktır. mi~tir. f .1 1• kümler ihtiva etmektedir. Cemiyetin 
".. .. D .. " ' b Cümhuriyetin adil ve azı et J 

Şu halde, U .. ç cepheden tehdit altında bulunan.. A.lmanya nm, u d 'f . · feshi halinde hesaplar tasfiye olun-prensiplerini hazme en, vazı esını 
tehlikelerin önlenmesi hesaplarmı, keza üç sene uzennde~ yapması namus bilen bu memurla Devlet De· duktan sonra kalan bakiye Ankara 
yahut yeniden tetkik eylemesi, kendiliğinden icap etmez mı? miryolları iftihar edebilir.,, halkevine verilecektir. 

Dün hiç bir yağış olmadı 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar şimali garbiden saniyede en 
çok 3 metre kadar hızla esmiştir. Gü
nün en düşilk sıcaklığı 10, en yilksek 
sıcaklığı 21 derecedir. Yurdda Mar • 
mara havzasında ve Karadeniz kıyıla· 
rında hava bulutlu, diğer yerlerde u
mumiyetle açık geçmi§tir. 25 saat i
çinde yurdda hiç bir yerde yağış ol
mamıştır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında ve 
Öoğuda sakin kalmış, diğer bölgeler
de şimal ve şimali şarki istikametle
rinden saniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. Yurdda en yüksek sı
caklık!ar İzmir'de 26, Elazığda 29, 
Antalya'da 30, İskenderunda 32, lsla
hiyede 33, Diyarbakırda 34, Adana'da 
315 derecedir. 

İzmir'de gece ıen1iklen 
İzmir, 10 (Telefonla) - Dün sabah

tan akşama kadar devam eden kurtu· 
luş yıldönümü tezahürleri, gece yapı
lan ve şehri muhtelif kollardan gezen 
fener alaylariyle nihayet buldu. De • 
niz ve karada gece yapılan şenlikler 
!zmire yılın en güzel manalı ve heye

canlı gününü yaşattı. 
İzmir halkının bu sene kurtuluş 

bayramında gösterdiği şevk, milli bir 
tezahür mahiyetini almıştı. En ihti • 
yarından çocuğuna varıncıya kadar 
kadınlı erkekli biltün !zmir'in iştirfik 
ettiği bu tezahürler şehre unutulmaz 

bir gün yaşattı. 

-
Avrupa'dan gelen 

vatandaşlanmı% 

· Burhan BELGE k'lA b.. "k •t• Türk iktisat cemiyeti isimleri bir Emniyet teş ı atımıza uyu ı ı· liste halinde nizamnameye ekli 33 mü-

İzmir ihracallnı 

temin i~in bir 

anlaıma yaplldı 
İzmir, 10 a.a. - Gazetelerin haber 

verdiklerine göre, Amerika ve Hol
landa vapur kumpanyalariyle ihracat

cılarımız arasında ihraç maddeleri • 
mizin nakİi için bir anlaşmaya varıl
mıştır. Anlaşmaya nazaran bu kum

panyalar limanımıza haftada dört va· 

pur tahsis etmektedir. 

ltalya'dan talep artıyor 

İzmir, 10 a.a. - Harp sigortasının 

yükselmesi üzerine, ihracat malları -
mızın maliyet fiyatları artmıştır. 1 -
talya'daki alıcılar mal talebinden çok 
ileri gitmeğe hatta kendi istihsal et· 
tikleri bazı maddeleri de hariçten al

mağa başlamışlardır. 

Bir nutuk dolayısiyle ... 
Bundan bir iki hafta önce bir 

ir~ns~z mecmuasında bir resiı.ı gör
muştum: kumsal bir deniz kenarı 
ve üzerinde almanca bit levha. Bu 
levlıada yazıldığına göre burası Ma
reşal Göring'in yıkandığı yerdir ve 
buraya gir~ek de, yaklaşmak da, 
burada reaım almak da yasaktır/ 

Dünkü Ulus bu cesametlü Ma
reşalın radyoda verdiği bir konfe
ransın hulasasını naklediyordu. 

Emsali misillfl birfok heyecanlı 
ve ateşli sözler arasmda Rayhiştag 
reisi: 

- lcabederse deniz elbiseleriyle 
gezeriz, demiş. 

Bana kalırsa, denizde yıkandığı 

yerlere sokulamıyan ve cüsseli tay· 
yare ıısını çıplak göremiyen va
tandaşları onu günün birinde may~ 
ile ~okakta dolaşır görürlerse, belkı 
de bir meraklarını tatmin etmiş o-

lurlar. 

madımız vardır ama, onlara hiç lü essis aza tarafından kurulmuştur. Ce-
:zum bırakmadan ve vazifesi çerçe· 

· · d ·· b 1 ak .. 11 miyete, memlekette iktisat ilmini ve 
vesını e mus et o ar §umu en· 
dinnek suretiyle üç kilometrelik yol ~~~~~n:e ~~1;;a~r ~~!~~~:n::~:;~: 
yürüyüp rüzgarın attığı bir parayı 
sahibinin peıindcn koıup vermek, 
zamanımızda az rastlanan bir hak· 
cılık değil midir? Biz de, vakaya 
şahit olan okuyucumuz gibi düıünü
yoruz: resmi dairelerimiz, böyle 
memurlarımızla iftihar edebilir, he
pimiz de çoğumuzun böyle olduğu
na kani olarak millet ölçüsünde gu-
rur duyabiliriz. 

Kendi haklarına olduğu kadar, 
baıkalarının hakkına da hürmetin 
dünya için bir huzur ve sükun teme· 
li olduğu günlerde yaşıyoruz. Biz, 
fert olarak hak tanıdığımız içindir 
ki, millet ölçüsünde hak tanıyoruz. 
Bir parayı sahibine vermek için ki
lometrelerce yol yürümek faziletini 
bir tarafa bırakınız, fakat milletle-
rin bütün haklarını ve kudretlerini 
şahıslarında toplamı§ olan sayılı bir 
kaç insan da, baıka fertlerin değil, 
milletlerin toprak ve istiklal şartla-
rına kar§ı yalnız insaflı olmak fazi
leti bulunmuı olsaydı, beıeriyet, 
sulh ve it birliğinin hayat veren var· 
lığı altında mesut olurdu. 

KUTAY 

yeni, taze taze kuvet/er kazanmış O· 

lacaktır. 

Nıızi rejiminin 2 numaralı şefi 
hakkında uydurulup piyasaya salın
mış birçok hikayeler vardır. Bu hi
kfıyelerde Mareşal Göring kılığa, 
kıyafete, süse ve nişana ziyadesiy
le meraklı olarak tasvir edilir. E
ğer bu rivayet doğru ise kendisinin 
basit bir deniz kıyafeti ile dolaşma
yı göze alması, almsnlsra, gerçek
ten, en büyük fedakarlık manasına 
gelecektir. 

Bay Göring, dünkü Ulus'un hu-
1 

/asasını yazdığı nutukta, "zayıfla
mağa ihtiyacımız var/,, da demiş. 

deriz. 

Uıak ticaret odasmda 
bir loplanh yapıldı 

Uşak, 10 a.a. - Dün ticaret odasın
da kaymakamın riyasetinde bütün 
tüccarlarımızın iştirakiyle bir top· 
lantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda, ithalSt ve ihracat ta· 
cirlerimizin miltaleaları dinlenerek 
hariçten gelen egya fiyatlarının yük
selmesi ve dahilde yetiıen eşyanın a
şağıya dUşmesi gibi hususların önü
ne geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu işlerin normal şekilde devamı 
için de ticaret odası şimdiden icabe· 
den tedbirleri almış bulunmaktadır. 

llk mekteplerde ikmal 
imtihanları 

İlk mekteplerde ikmal imtihanları 
bugün başlıyacak ve bir hafta sürecek· 
tir. İlk mektepler eylUlün on sekizine 
rastlıyan önümüzdeki pazartesi gUnü 
açılacaktır. 

şişmanlarınaandır. Onun için bu ve
sile ile - Nazi rejimine ilaveten -
yiyecek rejimine de girerek zayıf
lamasını büyük bir fedakarlık aaya-

mayız. 

Fakat öteki alman/ar, mesela 
Mareşal'ın yakın arkadaşı doktor 
Giibels ne yapacak? 

Üçüncü Rayh'ın bu ateşin pro
paganda nazırı bir kat daha zayıf
lamış ve deniz elbisesine bürünmüş 
bir halde sokağa çıkarsa Hindistan 
lideri Gandi'yi gölgede bırakacak
tır. r·· 

••• 
Ziılricl hattı! 

Fransız kuvetleri mevki ismi zik
retmeksizin, alman hatlarını tartalc
lamıya baıladıklarını bildiriyorlar. 

1939 - 1940 yılı bölge birincilik müsa
bakalarına 30 eyhil 1939 cumartesi günün
den itibaren bütün bölgelerde hep birden 
başlanılacaktır. Buna nazaran 15 eylül 939 
cuma gtinti futbol ajanınızın reisliği altın
da kulüp murahhaslarının iştirakiyle yapı
lacak toplantıda ve aşagıdaki esaslar da
hilinde yeni senenin fiküstıirü tanzim edi
lecektir. 

1 - Bütün bölgelerde bölge birincilik 
~;ısabakal:ırı g~çen. yıllarda old:ığu gibi 
kume taksımatı uzerınden - ııayet varsa -
yapılacaktır. Kümeler; beden terbiyesi ge
n.~! direl-ıörliığ.ünce tescilleri yapılmış ku
luplerdcn tcşkıl olunacak ve bu kümele
rin tasnifinde kuvet esası nazarı dikkatte 
tutulacaktır. 

2 - Lik maçları iki devreli olacak ve 
bu i~i devre sonunda alınacak neticeye gö
re bolge şampiyonu tayin edilecektir. 

. 3 - Puv11;nı. rın müsavatı halinde, ııam
pıyonun tayınınde gol avaraj usulü tatbik 
edilecektir. (Beynelmilel federasyonundan 
sorulmuş olan puvantaj ve avaraj usulü 
hakkında ayrı bir talimat verilecektir.) 

4 - İki devre arasında dort haftalık boıı 
bir zaman bırakılacaktır. 

~b!g~ler bu z~man içinde, kendi kulüp
lerı ıçın ayrı bır faaliyet hazırlamakta 
serbettir. 

S - İcbar edici fevkalade sebepler ol
~adıkça maç!ar katiyen tehir cdilmiyecek
tır. Bu ııeraıt altında şayet tehir edilen 
maç olursa bunlar ait olduğu devre sonun
da tehir sırasına gbre yapılıp tamamlana
caktır. 

6 - Bölge birincilik müsabakalarının 
hakemleri, yiıksck hakem komitesi talimat
namesi esasları dahilinde alakadar!arca se
çilecektir. Bu seçimin bir a.n evci yapıl
ması için bölge ajanı, bölge hakem komi
tesi nezdinde seri teşebbilsatta bulunacak
tır. (Hakem komitesi bulunr,;ıayan bölge
lerde maç hakemlerini futbol aj~ları se
çer). 

7 - Bölgelerce tanzim edilecek fiküs
türler, birincilik müsabakalarına başlama
dan evci, tasdik edilmek üzere federasyon
lar dairesi ba5kanlığına gO.nderiJccek ve 

buna, mezkOr mlisabakaların yapılacağı sa
haların ebadını gosterir, bölgelerce tasdik
li birer de cetvel eklenecektir. 

8 - Bazı bölgelerde, Turkıye birincilik
lerinin geçen senelerde oldufu gibi birinci 
teşrinde yapılacağı zanniyle bölge birinci
lik ıniısabakalarınm yapılmadığı ve şam
piyonun tayin edilmediği bilmuhabere öğ
renilmiş ve binaenaleyh bu sene eylülde 
yapılmasına teşebbüs edilen gurup ve Tür
kiye birincilikleri mevcut (6Z) bölgedeıu 
ellisinin i5tirlik edemez durumda olmala
rına binaen bilzarur yapılamamıştır. Ön\i.i 
müzdeki yıl için.de de ayni vaziyete ~ 
memek için, bölge birincilik müsabakaJa .. 
rına behemehal 30 eyliılde başlanarak bu
na fiküstr mucibince muntazaman devam 
edilmesi ve nihayet 1940 senesi mayısına 
kadar nihayete erdirilip mezk\ir ay için
de icrası kati surette takarrur etmiş bu.; 
lunan gurup ve mütemmimi Tiırkiye bi .. 
rincilik müsabakaları için evciden hazı.s 
bulunulması, 

9 - Bölge birincilik müsabakalannı di· 
ğcr bölgelere nazaran daha evet bitirmek 
vaziyetinde olan bölgelerin bu maçlardaa 
sonra da ı;ilt, kupa, uçak, civar bölgelerJo 
temas vesaire gibi maçlar tertip ederek 
bütün bu mevsim boyunca devamı icap e
den faaliyetlerini bizzat idame etmeled vo 
takımlarını idmaı üzeri tutmaları, 

10 - Maarif mektepleri vilayet maarif 
müdürleriyle temas edilerek bunların yap
mak isteyecekleri futbol faaliyetinin de ~ 
mumi futbol faaliyetimizle telif edilerek 
kn.dilerine saha vesair imkanların verilmo
si, 

11 - Son sınıfların kıtaata tevzü müna• 
sebetiyle htanbul'da nisan ayı içinde ya
pılması mutat olan askeri liseler jimnas
tik ve spor şenliklerinin tesadüf ettiği 
günde istedikleri blr stadın emirlerine ve
rilmesini temin edici tedabirin, ilgili ma.. 
kamlal'la temas edilerek alınması, 

12 - Gene askeri liseler ta~fından ha
ziranda yapılacak deniz bayramı ve yüz
me biri.nciliklcrinin tesdtif edeceği güne 
de yerlı ve ecnebi hiç bir spor temas .. 
hareketinin katılmaması lazımdır. 

Trakya'da arteziyen çahşmalan 
neticeler veriyor çok faydah 

• Edime (Hususi) - Arteziyen itıleri bü-
yük biı; hararetle ilerlemektedir. Bu hafta 
içinde Lüleburgaz istasyonundaki un fab· 
rikası ikinci artcziyen ile Uzunköprü ar-
teziyeni de fıı;kırmııtır. Lülcburgaz'daki 
138 metreye çıkmıştır. Babaeski göçmen 
mahallesi arteziyeni ile Lüleburgaz köy 
öğretmen okulu arteziyenlerinin fı15kırma
ları da gün itidir. Diğer taraftan Lüle
burgaz belediyesinin dnha iki yerde devam 

Esasen dün bir tanıdığımız diyor
du ki: 

- Ziglrld ismi Nibclungen efsa
nesinden alwmış efsanevi bir isim
dir! 

Gene ~enber hikayesi! 

Bir taraftan Vaqova'nın alındı
ğını, Polonya'nın hapı yutmak üze
re olduğunu haber veren alman 
radyoları, bir taraftan da hala şu 
mahut "çcnbcr., hikayesini diJJe
rinden düşürmüyor: 

Polonya, lngiltere'nin çenber si
yasetine yardım etmek istediği için 
hücuma uğramış imiş! 

Galiba, bu da siyaset sahasında 

ve harp meydanlarında çocukların 

bir çenber oyunudur. 
Acaba muazzam kuvetlerle Polon

ya kuvctlerini şarka doğru süren 
B. Hitler, çenberi tersine mı çevi
riyor? 

••• 
f>iktatürlük! 

eden ıondajlan da müspet neticelerini ver .. 
mek üzeredir. 90 • 150 metre :ırD5ında fıt
kıran ve emniyetle çahıan bu ıırtcziycnler 
köylilnün hayvanlarını ve topraklarını su
lamak, kesif zirai yoluna girmek, su 11 • 
kıntısmdan kurtulmak gibi büyük fayda
lar temin etmektedir. Bu iııleri gören teıi
sat yalnız 2.500 liralık bir makinedir. Ve 
bu makinenin 5 • 6 beygir kuvetinde bir 
motCSrü, sehpası, bocurgatları, halatları._ 
hep bu paranın içindedir. 

Vilayetler, belediyeler ve mecburi hia
metlerini görecek kby birlikleri bu eiha • 
zı temin ettikten sonra lı;lctecek usta ba
şıları kolaylıkla bulmaktadırlar. Ondan 
sonra her metre başına bir kaç lira vermek 
suretiyle kuyunun derinliğine göre 100 • 
150 metre boru alınarak en çok iki Uç ay 
cinde buna muvaffak olunduğu gön.ilmekte
dir. 
Yakında bu işlerin devlet eliyle ve mU

tehassıılar marlf etiyle teşkillt altına alın
ması ve memleketin her tarafına teımili 
beklenmektedir. 

Adana' da evkaf apartımanları 
yapılıyor 

Adana (Hususi) - 92 bin lira keşif be
delli evkaf apartımanlarının münatasasr 
bitmiş mateahhide ihalesi yııpılmıştır. A· 
bidin pata caddesinde ve hül:umet cadde
sinde ınşa edilecek olan iki binanın inşası
na yakında ba5lanacal:tır. 

Kastamonu' da bir çoct•k kamyon 
altında ezildi 

Kastamonu (Huımsi) - Berber Hasan'ın 
altı yaıırıdaki oğİu Mehmet, Olul- başındı 
nafıa ltamyonunun altında k:ılarnk ezilmiş 
ve ölmü~tUr. 

kaç kişinin cezaya çarpıldıjiwı öğ
reniyoruz. 
Eğer bu şayial:ır doğru ise bir İn

giliz gazetesinin şu tarifi yerinde
dir: 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Son va· 
ziyet dolayısiyle bir haftadanberi 
Avrupa ekspresi yalnız İstanbul'Ja 

Peşte arasında işlemekte idi. BugUn 
bir haftadanberi ilk defa olarak eks
pres, Kale'den İstanbura gelmiş ve 
Avrupa'da bulunan birçok vatandaş· 
larımızı getirmiştir. 

Almanya'da çıplaklık cereyanı

nın almış. yürümüş olduğun.u h~; 
halde duymuşsunuzdur. Na~ı reıı
minin yasak ettiği bu cemıyet de 
Göring'i bu kıyafette görürse arka~ 
sına takılacak, böylece partay r.enı 

Almanya'nın ıark tarafında §iş

manlamak, göbek salmak için bu 
kadar fedakarlıklara katlandığı bir 
sırada alman/arı teker teker zayıf
lamıya davet etmesi acayip bir te
zat olmuyor mu? 
Mareşal Göring, dünyanın sar.ılı 

Eğer kolay kolay zor/anıyorsa 
Ziglrid hattının şimdiye kadar ga
zete sütunlarında ıi~irildiği kadar 

Almanya'da cephd gerisinde rad
yo dinledikleri, dinledikleri haber
leri sağa, sola yay_dıkları isia bir-

"Diktatürlüklc idare olunan mem
leketlerde birçok şeyler yasaktır. 

Yasak olmıyan §eyler de mecburi-
dir!,, T. 
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L.oış P?L_i_T_i_~-~ . ...ı 
Almanya'nın yanhı hesabı 

Alman - Sovyet paktının imza
&iyle onu takip eden harbin ilanm
dan doğan heyecan yavaş yavaı zail 
oldukça vaziyet de durulmıya baş -
ladı: anlaşılıyor ki Almanya'nın 
başladığı bu Polonya harbi, iki veya. 
üç tnrafh bir anlaşmanın tatbiku.
tmda ilk hamleyi teşkil etmiyor. 
Almanya'nm mukadderatını idar 
edenler, Sovyet paktının imzıısı Ü· 
zerine kal"ft tarafın teslim olacağı
nı zannetmişler. Ve yeni bir "Mü
nib" ile Polonya meselesini hallede
bileceklerini ummuşlar. Karşı taraf 
noktainazarında ısrar edip de harp 
ihtimali belirince, Nazi müttefikle
rinden ayrılmıştır. Bununla beraber, 
Hitler ve arkadnşlan, Polonya'ya 
karşı harekete geçtikten sonra da 
lngiltere'nin taahhütlerini ifo ede
ceğinden şüpheli idiler. Binacna· 
leyh lngiltere'nin ve bilhassa Fran
aa'nm harbe iştirakleri Nazi partisi 
liderlerinin hesaplarını alt üst et
miştir. Almanyn, bu yanlış hesap 
yüzünden siyasi yalnızlık içine atıl· 
mıştır. O derece ki tarihte bunun 
bir örneğine tesadüf etmek için Ü· 
çüncü Napolyon Frnnsasına kadar 
geri gitmek lazımdır. Filhakika bu 
hükümdar da ynnlış heaaplan ve 
beceriksizlikleri yüzünden Fransa'
yı siyasi yalnızlık içine atmış ve 
Prusya'nın galebesini temin etmit
ti. Bugünkü Almnnya da aynı vazi
yettedir. İngiltere, Fransa ve Po
lonya ile harp halindedir. Japonya
yı gÜcendirmİ§tir. Amerika §İmdi
den İngiltere ve Fransa'ya yardım 
çarelerini düşünmektedir. İtalya iş 
birliğinden çelıiniyor. Sovyetlere ge
lince; pa~tın imz sına rağmen, 
Moskov zimnmdarlnrının, iki ay e
velisine kadar haklarında söylenen 
sözleri unutmuş olmaları varit dc
ğil dir. Küçük devletlerin bazıları 
alman tehlikesine maruz oldukla
rından hislerini gizlemektedirler. 
Fakat bu tehlikeden uzak olanların 
sempatileri hakkında şüpheye ma• 
hal bile yoktur. Hitlcr ve arkadaşla
rı, ideolojilerini inkar etmi§ adam -
]ar vaziyetinde bütün dünya efkarı
umumiycsinin karş11ında müttehem 
vaziyetinde duruyorlar. 

Bununla beraber, Nazi zimam
't!arlarının imdi harbi ısa kcsmeğe 
çalı§tıkları antaoılmnktadır. Tatbikı 
dü§ünülen politika tabiyesi §Udur: 
Almanya Polonya'yı i§gal ettikten 
sonra orndn kendi maksatlarına a -
let olacak bir hükümet kurarak ln
gilterc'ye ve Fransa'ya sulh teklif 
etmek. Filhakika harekatın başlan
gıcındnnberi alınanların takip et
tikleri politika, böyle bir manevra 
çevirmek istediklerine §Üphc bırak -
mamaktadır. Krnkovi §ehri işgal e • 
dilir edilmez, nlmnnlar, Pilsudski'
nin mezarına bir çelenk koymuşlar. 
Şimdi de Pilsudski'nin poli!.ik~srnı 
takip edecek bir Polonya hukume
tinin kurulmnsından bahsetmekte
dirler. MnlUmdur ki Pilsudski, Po
lonya'nın iki büyük komşusu olan 
Sovyctlerle .i\lmnnya arasında Al
manyn'yı tercih ediyordu. Ve Po
lonya hükümetine Almanya ile iyi 
geçinmeği hedef olarak kabul ettir
mişti. Hazin bir tecellidir ki Polon· 
ya'nın başına gelen felaketler de 
bundan doğmuştur. 1934 paktı Pil
sudski'nin ilhamiylc yapıldı. Ondan 
sonra dn Polonya Avrupa muvaze -
nesinde Almnnya'nm peyki rolünü 
oynadı. Almanya Polonya'ya daya
narak ailahlandı. Ren nehrinin boy· 
lan askerileştirildiği zaman, Millet
ler Cemiyeti konseyinde Almnnya'
yı müdafaa eden yalnız Beck olmuş
tu. Polonyıı aonra da bu yanlış poli
tikadan ayrılmadı. Milletler Cemi -
yeti ve lrnllektif bnnşı yıktı. Millet
ler Cemiyetinin Dnnzig iızerindeki 
otoritesini aarstı. 

Avusturya'nın ilhakını temin 
etti. Ve nihayet Çekoslovakya'
nın pnrçalanmasında Almanya ile 
el birliği yaptı. "Pilaudski politika· 

51,, adı verilen aiyaset bu ise, buna, 
Beck ve arkndaşlarındıın daha ha· 
raretli taraftnr olabilecek polonya
hlar bulmak mümkün değildir. Bu· 
gün Polonya beş se~c~enberi takip 
edilen bu yanlış polıtıkanın cezası
nı çekiyor. 

fakat Avrupa harbi artık bir 
Polonya - Almanya davaaı olmak· 
tan çıkmıştır. Eğ~r alm~nlar, Beck· 
ten daha koyu Pılaudskı politikası 
takip edecek bir Polonya hükümeti 
kurduktan sonra sulh yapabilecek· 
lcrinc inanıyorlarsa, hesaplarının 
yanlış olduğun~ bi~ defa daha anlı. 
yncaklardır. Çunku her şeyden ön. 
ce Polonya'nrn Almanya'ya ilhakı 
d:mek olan böyle bir vaziyete sov· 
yctlcr razı olmıyacaklardır. Sovyet
lcr hak]annda husumetten başka 
bi; his beslemiyen bir Polonya hü • 
kümetinin yıkılmasına kartı lakayt 
kalabilirler. Fakat Polonya'nın Al
manya'ya ilhakı ?,lanasına . delalet 
edecek bit teıebbua Laıka bır meae-

ULUS 

Bir İngiliz tayyaresi taarruza uğradığım 

sanarak Belçika tayyaresine ateş açtı 

Romanya'da yeni 

ihtiyat sınıfları da 

silôh altına ol.yor 

Belıika üzerinde bi·r 
hava carpışması oldu 

Bükreş, 10 a.a. (Hnvas) - Ro
manya hükümcti derhal yeni ihtiyat 
sınıflarını silah altına çağınnıya ka
rar vermiştir. Bugün bir milyon yüz 
bin askerin silah altında bulunduğu 
zannediliyor. 

B. Litvinof tevkif 
edilmiş değil BİR BELÇİKA TAYYARESİ DÜŞTÜ 

Moskova, 10 a.a. - Tas ajansı teb
liğ ediyor : 

lngiltere hadiseden dolayı Bel(ika'dan özür diledi Bazı fransız gazeteleri ve bilhassa 
Petit Parisien, eski hariciye komiseri 
Litvinof'un tevkif edilip kurşuna di
zildiğine dair bir haber neşı etmişler· 
dir. Tas ajansı bu haberi manasız ve 
baştan başa uydurma olduğunu beya
na mezundur. 

Brüksel, 1 O a.a. - Üç ecnebi tayyaresinin Belçika üzerinde 
uçmu~ olduğu haber verilmektedir· Bunlardan ikisinin hüviyeti 
tayin edilmiştir. Bunlar İngiliz bombardıman tayyareleri olup 
Belçika tayyareleri tarafından takip edilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinden biri derhal ,--
yere inmiştir. İçinde bulunan 5 ingi- [ k 
liz tayyarecisi derhal tevkif edilmiş- Ba fı denizi müstesna olmak üzere 
tir. Bu tayyare, büyük çapta bir bom
bardunan tayyaresi olup Almanya'da 
atılacak olan propaganda kağıtlarını 

hamil bulunmakta idi. 
İki n<:i ingiliz tayyaresi, belçikalı -

ların avcı tayyareıeri tarafından 
Fransa - Belçika hududuna 6 kilomet
rede kain Maubeuge yakininde yaka
lanmıştır. 

Belçika tayyareleri, İngiliz tayya· 
resini yere inmeğe mecbur etmek i
çin ışık veren mermiler atmışlardır. 

İngiliz tayyaresi, taarruza uğradı
ğını zannederek ve tayyarelerin Bel
çika tayyareleri olduğunun farkına 
varmıyarak ateş açmış ve Belçika 
tayyarelerinden birini düşiirmüştür. 

İki belçikalı pilot, paraşütlerle atlı -
yarak Jcendilerini kurtarmışlardır. 

Bunlardan birisi hafifçe yaralıdır. 
Üçüncü ingiliz tayyaresi, Maubeu· 

ge istikametinde gözden kaybolmuş
tur. 

Bu hadise, Belçika'da büyük bir 
galeyan tevlit etmiştir. Mamafih ef
karı umumiye, BeJçika hava kuvetle
rinin enerjik hareketlerinden ve İn
giltere hükümetinin bu yanlışlığı 

derhal ve kendiliğinden kabul ve tes
lim ederek Brüksel sefirini Belçika 
hükümetine tarziye ve bu nevi hadi -
selerin istikbalde tekerrür etmemesi 
için icap eden tedbirlerin alınacağı
na dair teminat itasına memur etme
sinden dolayı memnundur. İngiliz 
sefiri B. Robert Clive, belçikalı tay
yarecilerin yaralanmasından dolayı 
derin teessürlerini bildirmiş ve hükü
meti namına bütün masarifi tediye 
teklifinde bulunmuştur. 

Gazetelerin tenkitleri 
Brüksel, 10 a.a. - Belçika matbu

atı Belçika topraklan üzerinde ecnebi 
tayyarelerin uçuııunu şiddetle tenkit 
etmektedir. 

Gazetelerin yazdığına göre, Belçi· 
ka sahilleri 60 kilometrelik bir mesa
fe dahilinde müdafaa vaziyetine geti
rilmiştir. Bütün bu saha boyunca ve 
bilhassa Zeebruegge. üstende ve Ni
euport limanlarına sahil bataryaları 
ve hava müdafaa topları konulmuş· 

tur. 
Belçika ajansının bir tebliğine gö

re, milli müdafaa nezareti talim dev
resi için bir takım ihtiyatları silah al
tına çağırmıştır. 

Dün geceki yangın 
Dün gece saat 23 te Çıkrıkçılar 

yokuşu arkasında Saylavlar sokağın. 
da Bakizade Rızaya ait 44 numaralı 
mobilye ardiyesindeki ambaUij talaş
ları anlaşılamıyan bir sebepten dolayı 
tutuşmuş ve vaktinde yetişen itfaiye 
tarafından söndürülmiiştür. 

ledir. 
Bundan başka lngiltere'nin ve 

Fransa'nrn da Polonya'da yapılacak 
bir emrivakiden sonra sulh yapma· 
ları mümkün değildir. İngiltere ve 
Fransa, her şeyden evel, Nazi reji
minin yıkılmasını sulh tartı olarak 
ileri sürmektedirler. İngiliz gazete
leri ve İngiliz radyosu bu nokta ü
zerinde ısrarla durmaktadırlar. Na· 
zi partiainin tahakkümü altında ka· 
lacak olan bir Almanya, Avrupa i
çin daima bir tehlike le§kil etmek· 
le devam edecektir. Binaenaleyh 
mesele Polonya'yı, Çekoslovakya'· 
yı ve §U ve bu devleti değil, Avrupa
yı kurtarmak meselesidir. İngiltere 
ve Fransa, harbe girmekten çok çe
kinmi9lerdir. Fakat bir defa girdik
ten sonra, ne kadar uzun sürerse 
sürsün ve ne derece ağır fedakarlı· 
ğa mal olursa olsun, bu gayeyi elde 
etmeden silahlarını bırakmıyacak· 
tardır. 

A. Ş. ESMER 

• Almanyanın dünya ı e e 

münasebeti tamamen kesi 

• 
ız 

Norveç sahillerinde yeniden 
iki Alman vapuru batınldı 

Londra, 10 a.a. - istihbarat nezareti tebliğ ediyor: 
imparatorluk münakale yolları hiç bir ciddi endişe ar;ısm

da bulunmamakla beraber, denizlerden düşman seyrüsefaini'Din 
tamamiyle kaldırılması faaliyetine dev.am edilmektedir. Esasen a
çık denizde alman ticaret gemileri hiç kalmamıştır. Bunlardan 
bazıları, İngiliz harp gemileri tarafından müsadere olunmuştur. 

Baltık denizi tarafı müstesna ol- ı görüşmüşlerdir. Bunlar, Knut Nelson 
mak üzere, Almanya'nın yabancı men tarafından kurtarılıp alınmadan eve! 
balarla olan münasebatı tamamiyle altı saat bir tahlisiye sandalının için-
katedilmiş bulunmaktadır. de kalmışlardır, 

Denizleri kontrol eden devlete kar- Bunlardan birisi şöyle demiştir: 
şı muhasamata iştirak için, ticaret "- Ben işin daha berbat olduğunu 
gemileri için iki yol ~evcuttur: bu zannediyordum. Mamafih kazadan 
ticaret gemileri, korsan mahiyetinde kurtulmuş olanlardan bazılarının uğ
silahlanabilirler veyahut telsizle kor- ramış oldukları felfiket daha ziyade 
san gemilerine ve düşman denizaltı ezici olmuştur. Bilhassa 12 yaşında 
gemilerine haberler gönderebilirler. bir Polonyalı kızın, facianın vukuu es 
Her iki vaziyette de bitaraf devletle· nasında gemide kendisiyle beraber 
rin, enternasyonal hukuk kaidelerine bulunan annesinden ve üç erkek kar
nazaran, bu gibi gemileri, kendi kara deşinden ma!Umat alamadığından do
sularında veyahut limanlarında ise, layı derin bir bitkinlik içinde olduğu 
derhal müsadere etmeleri lazımdır. misal olarak zikredilmektedir.,. 
Düşman ticaret gemileri korsan ge
milerinin veyahut düşmanın denizal
tı gemilerinin iaşesini temin için bi
taraf limanlardan veya kara suların
dan açıklara da çıkabilirler. Bu tak· 
dirde ise bu gemiler, ingiliz harp ge
mileri tarafından takip olunacaktır. 

iki alman vapuru batırıldı 

İstihbarat nezaretinin bir tebliğin
de kaydedildiğine göre Norveç sahil
lerinde iki alman vapuru batırılmış -
tır. Bunlar Baldur ve Vegasak ticaret 
gemileridir. Biri llamburg, diğeri 

Bremen limanında kayıtlıdır. 
Tebliğde umumi surette deniz vazi

yeti gözden geçirilmekte ve alman 
tahtelbahirlerinin şimdi daha geniş 
bir sahada faaliyette bulundukları 

kaydedildikten sonra ingilizlerin bu 
denizaltı gemilerine durmadan taar -
ruzda ve mukabil taarruzda bulun -
duklan ilave olunmaktadır. 

Alman denizaltılmının 
batırdıkları İngiliz vapurları 

Alman tahtelbahirleri tarafından 

batırılan ingiliz vapurları şunlardır: 
5.548 tonluk "Kennebec'' vapuru, 

bu vapurun mürettebatı imdat gemi
leri tarafından kurtarılmıştır. 

5.550 tonluk "Twinkleingh" vapu
ru. Bu vapurun mürettebatı Staten -
daeu ismindeki Hollanda 'rransatlan
tiği tarafından kurtarılmıştır. 

20.000 tonluk ''Warwick" vapuru. 
bu vapuru Union Castle kumpanyası
na aittir. 

Bunlardan maada Moss Hutchinson 
kumpanyasına ait "Chloris" şilebi, 
dün alman tahtelbahirleri tarafından 
takip edilmiş ise de şilep, cesaretle 
kendini müdafaa ederek kurtulmağa 
muvaffak olmuştur. 

'' Athenia" nın 237 yolcum 
Glasgow' a geldi 

Londra, 10 a.a. - Athenia vapuru 
kazasından kıırtulup da aağ kalanlar
dan 237 ı.;:ti, Galway'dan Glasgow'a 
gelmişlerdir. Bunların arasında 13 a
merikalı, 29 Kanadalı ve birçok Po • 
lonyalı, çek ve alman vardır. Hepsi 
de bir otele yerleştirilmişlerdir. Ga -
zeteler1 iiç genç amerikalı kadın ile 

Macaristan'ın 

bitaraflığı 
Budapeşte, 10 a.a. - Devletlerin 

bitaraflığına Almanyanın verdiği fev 
kaliide ehemiycti tebarüz ettiren ma
car matbuatı, şimdiki harpte bitaraf 
kalmağa karar veren memleketlerin 
bütün muharipler tarafından kendi 
bitaraflıklanna riayet edilmesini bek 
!emekte tamamiyle haklı olduklarını 
yazmaktadır. 

fransa'da bir Alman garefecinin 
evinde ~ıkan dikkate 

ıayan vesika 
Versailles, 10 a.a. - "Allgemeine 

Zeitung gazetesinin Paris muhabiri 
olup Fransadan belli olmıyan bir ye -
re giden Kreimer'in evinde yapılan 
taharriyat esnasında polis, bir takım 
vesikalar arasında bir de tunçtan bir 
plaka bulmuştur. Bu plakanın üzerin
de gamalı haç ve iki tarafında da 1934 
tarihini taşıyan sovyet remizleri bu
lurunaktadır. 

Acaba o devirde Almanya Sovyet· 
lerle anlaşmak üzere mi bulunuyor
du? 

İsvicre' de seferberlik ... 

tamamlandı 

Londra, 10 (Radyo) - 1sviçre'de se 
ferberlik hazırlıkları bitmiştir İsviç
re hükümetinin şimdi silah altında i
yi talim görmiiş ve iyi techi zedilmiş 
500.000 askeri vardır. 

/ngiltere lsviçre'nin bitarallığına 
riayet edecek 

Bern, 10 a.a. - Büyük Britanya hü
kümeti 1sviçrenin bitaraflık deklaras
yonuna verdiği cevapta İsviçre mez
kur bitaraflığı müdafa için icap eden 
bütün tedbirleri aldığı müddetçe İn -
gilterenin de mezkur bitarafhğa ria
yet edeceği teminatını vermiştir. 

( DUNKU ) 

• 

ISTANBUL Gazele • 
rı 

ltalya'nın vaziyeti 
"-İtalya bitaraf mı kalacak yoksa he

sabına en uygun iör.düğü zamanda mı 
harbe girecek ?" 

Bu sırada zihinleri en çok meşgul e • 
den sualin bu oldufunu söyliyen B. N ec
mettin Sadak, bu vaziyetin mihver po
litikası üzerinde yapacağı tesirleri he
sap ediyor, diyor ki : 

"Mihver siyaseti, bütün alman zaferle
rini ltalyaya ödetmiş, şimdiye kadar bu 
ittifaktan yalnız Almanya istifade et -
miştir. Şimdi de Almanya, gene kendi 
menfaati için son kozunu oynuyor. Bu 
harpten sonra, artık Almanyadan hayır 
yoktur., Almanya. İtalya menfaatleri i
çin başka harpleri göze alabilecek kud
retten uzun yıllar mahrum kalacaktır. 
O halde, İtalyan menfaatlerini ebediyen 
tarihe karıştıran bu badireye İtalya ne
den sıiriıklensln7 şimdiden sonra ltalya
nın hakiki menfaatleri belki de şimalde, 
Avusturya taraflarında olacaktır ... 

Fakat evelce <le söyledik, harbe he -
nüz karışmamış diğer devletler gibi, İ
talyanın vaziyeti de harbin inkişafı tar
zına bağlıdır. Şu fark ile ki İtalyanın 
işe karışması harbin derhal büyiımesine, 
genişlemesine sebep olacaktır . 

Bu bakımdan, İngiltere, Fransa ile, ı. 
talya arasında - harbin müstakbel inki -
şafı ıizerinde muhim tesirleri olacak -
temas ve müzakereler başlamadığı iddi· 
a edilemez. 

İtalyan matbuatının bir taraftan aldı
ğı vaziyet, alman askeri heyetinin Ro -
madan geri çagrılması dikkate deı,:er i -
şaretlerdir.,, 

TA~ 

Batvekilin beyannamesi 
Sadri Ertem bu başyazısında, dunya -

nın kan ve ateş tufanı halin.de süriıkıen
dıgi bu sıralarda, cumhurıyet Tiırkiye -
sinın merd ve insanca aldıgı tavrı hem 
dunya siyaseti, hem de inkıı;af ve imar 
clolayısıyle istikllil davasını bir tutan 
dahui politika bakımından sevgi ve say
ı:ı ııe alınmaı. .. ıın mumkun olmııdı~ını 
kaydederek bu polıtıkanın beşeri ve in
sanı taıaflarıııı tahlil edıyor, dıyor ki : 

.. Dunyanın en IJuhranlı anların.da neş
rediıcıı hukümet beyannamesi bize ıs -
tihsal sahasmda açılan cepheleri goster
mektedir. Tabiati fethetmek, refah ka
lesini zaptetınek, sosyal inkişafımızı ko
laylaştırmak milletimizin davasıdır. 

Her ahdine, her mukavelesine, sadık 
olan hükumeti de bu davada kendisiyle 
bera lıerdıı:. 

lstıklli.lini, hüriyetini hiç bir zaman 
feda etmiyen bir kutlcnin istihsal faa. 
liyetini arttırmak ic;in hükümet beyan -
namesi yeniden bir teşvik vesikasıdır.,, 

Gene Tanda Ömer Rıza Doğrul, mare
şal Göring~n nutku Ue ~~anyanrn Fran
sa ve İngıltereye ılerdıgı cevabı tahlil 
etmekte "Bütün dünyaya meydan oku
yan bir devlet, bütün dünyayı kendi a
leyhinde birleşmeye sevkedcr. Bugün de 
yapılan iş bundan ibarettir .. demektedir. 

SON POSTA 
Vaziyet 

General Hüseyin Hiısnü Emir Erkilet 
Avrupanın bugün yaşadığı agır ve teh
likeli &iınlerden daha fena bir istikbale 
gitmekte olduğuna işaret ederek cep
helerin vaziyetini tetkik ediyor. Alman
ların 70 fırka askeri garp hududuna gön
dererek sulh teklifJerine işaretle diyor 
ki : 

"Fakat bu öyle bir ~ulb teklifidir ki, 
kabulü pek güçtür. Zaten İngilizler ga
liba buna cevap olarak uzun bir kabine 
içtimaından sonra hükümet dairelerine 
harbin yalnız üç sene değil, daha fazla 
devam edebileceğini ve mesailerini ona 
göre tutmalarını tebliğ etmi$lerdir . 

Her halde Avrupanın bugün yaşadığı 
ağır günlerden c;ok daha ağır ve tehli -
keli bir istikbale namzet olduğunu gö
rlip müteessir olmamak mümkün değil
dir.,, 

Alman topu ve İngiliz zekası 

Almanyanın Polonya topraklarından 
kazandıklarına işaret eden fakat buna 

mukabil İngiltercnin hesaplı ve siyasi 
ı:eklsı üzerinde duran B. Muhittin Bir -
gen yukarıki ba&lıkh yazısında diyor -
lti : 

"Her halde, badirenin henüz başlan -
grcındayız. Şimdiki halde, gözümüze 
yalnız Lehistan ovalarındaki askeri ha -
diseler göriiniıyor. Fakat, bunlar hiç bir 
şey degildir. Asıl mücadele başka taraf
ta, İngiltere ile Almanya arasında ce
reyan ediyor. Bu işte Fransanın oynadı
ğı rol dahi bir peyk roludur. Mücadele· 
de çarpışan kuvetler alman topu ile İn
giliz zekasıdır. Eğer, ara yerde henüz 
binlerce insanın kanı olmasaydı ve niha
yet dünyadaki huzursuzluk bizim de uy
laılarımızı kaçırmasaydı, pirle birlik
te : 

Zevk anın mirsa.dı ibretten temn§asm
dadır. 

Diyebilirdik. Heyhat ki. böyle bir hai
le, ancak muhayyen bir romanda veya
hut miırettep bir filmde zevkli olabilir
di.,, 

YENİ SABAH 
Bu bir hesap işi 

Burban Cahit "Bu bir hesap işi" baş
lıklı giınliık fıkrasında bugun Almnnyn
nın 500 milyonluk muazıam bir impara
torluk ve müttefikleri ile miıcadele ha -
!inde bulunduğunu kaydederek diyor ki : 

"1914 de Almanya İran körfezinden 
Baltık denizine kadar Avrupa ve Asya
ya kol salmış, Romanya, :Belçika, Sır
bistan gibi membalara hikim olmuşke:ı 
Verdiınde bu hesap ve adet metodu ile 
belinden kılıcını cbzüp ingil:z ve fran
sız başkumandanlarına teslim etmi~ti. 
Riyazi iki kere iki daima dort eder ... 

CUMHURIYEl 
----~ ........ ....-

Polonya'nın kararı 
Polonya seyahatınin intibalarını an -

latan ve hadiselerin Polonyadaki akis 
ve tefsirlerini izah eden B .Nadir Nadi 
şoyle diyor : 

"Avrupa tarihini ancak umumi hat -
lariyle okuyan bizim nesiller için Po -
lonya müphem bır memlekettir. Biliriz 
ki on sekizinci asra kadar ortaçag zih
niyetli kırallarm geri ve uyuşturucu ida
resi altında yaşıyan !ehliler on sekizinci 
asqın ikinci yarısında felikete ugramılj
laı', Rusya. Prusya ve Avusturya arasın
da bir kaç defa taksim edilmişler, niha
yet baştan başa istirapln geçen on do • 
kuzuncu asırdan sonra, umumi harbin 
nihayetinde yeniden hayata kavuıımuş
lardır. İçimiz.de Polonya ıle Çeko-Slo
vakyayı bir ayarda tutanlar, bu devlet
lerden bir ikisini de V ersallles'in doğur
dugu sihatsız çocuklar olarak telakki 
edenler de bulunabilir . 
Çcko-Slovakyayı hic; görmedim. Hi -

diselerin nkışı onu bir V ersailles piçi 
sayanlara hak verir gibi oldu. Fakat Po
lonya hakkında boyle bir iddia ileri sür
mek yanlıştır. COğrafi vaziyetinin talih
sizliğinden dolayı bir millet tnrflıinin 
en feci istiraplariyle pençeleşen !ehliler 
denebilir ki başlanna gelen her felaketin 
sonunda ruhlanndaki vatan aşkını daha 
perçinlemişler, daha kciklcştirmişlerdir. 
Varşovada on dort giın kaldım. Bunlar
dan bir kısmı buhrandan oncesine ras
lıyordu. Bir müddet için dıinyanın sinir. 
lerini oynatan Rus - Alman anlaşması, 
Polonya.da hayret edilecek bir soğuk
kanlılıkla karşılandı. V c harb ihtimalle
rini çoğaltan buhran günleri biribiri ü
zerine yıgıldıkça Polonya halkındaki mil 
dafaa azmi de nyni kuvvet ve şiddetle 
büyüyor, çoğalıyordu. Bugün üstün Al
man kuvetleri önlinde geri çekilen Polon 
ya ordusunun harekatını heyecanla ta
kib ederken şu noktaya dikkat etmeli
yiz: Önümüuieki günler zarfında Avru
panın şark kösesinde tarihin en muaz
zam çarp15malarından birine Ş•:hit ol -
mamrz çok muhtemeldir. Bir millet. 
mevcudiyetini korumak azmile ölümü 
göze alacaktır . ., 

lrak'ın Londra ataşemiliteri 
İstanbul' da 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Dost 

ve kardeş Irak'ın Londra elçiliği Ata

şemiliteri Albay Hamit Nusret mem

leketine dönmek üzere bugün İstan

bul'a geldi. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
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Un ve Ekmek fiatı 
Belediye Reisliğinden : 

1 - 10-9-1939 tarihinden itibaren un fiyatlarındaki te
nezzül dolayısiyle ekmek fiyatı da (10.25) kuruştan (10) 
kuruşa indirilmiştir. 

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

2 - Şehrimizde un satanların gerek çuvalla ve gerekse : 
kilo ile yaptıkları satı,larında rayiçle telifi kabil olmıyan : 
yükseklikler görülmektedir. Bu sebepten halkımızın aldan- E 
masına meydan kalmamak için un fiyatları aşağıda gös
terilmiştir. 

3 - Gerek tüccar gerek bakkallar Belediyenin tesbit et
tiği bu fiatları büyük yazılarla ve göze görünür bir şekilde 
dükkanlarına asacaklardır. 

4 - Bu fiyatlara aykırı salıftan dolayı şikayeti olanla
rın Belediye lktısat Müdürlüğüne müracaatları ilan olu
nur. (Telefon 2713) 

UN SATIŞ FIY ATLARI 

Değirmenlerde 
Çuval 
Kuruı 

Ekstra Ekstra un 
Ekstra francalalık un 

Uncu ve Bakkallarda 
Çuval Kilo 
Kurut Kuruı 

955 16 
900 15 
750 12.5 

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

930 
876 

Birinci nevi un 726 
lki·nci nevi - düz harman 600 
Üçüncü nevi un 300 

625 10 -
325 5 = 
(4460) 14396 = -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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. 
ı. san ve kültür : 

Propagandalar 
Evelisi gün Mare§al Göring, alman milletine mikrofon başmClan hi

tap etti. Bu hitabın içeriye doğru manası: korkmayın, sağlamız; dııarı· 
ya doğru manası: İngilizlerden, hele fransızlardan hiç bir §ey istemi
yoruz, bize şefinizi terkediniz gibi bayır yukarı teklifler yapmamak 
§artiyle ve Polonya'dan alacaklarımızı tahsil ettikten sonra, sulha ha
:urız, demekten ibarettir. 

Demek ki, bundan birkaç gün cvel, insana manasız gibi gelen 
fransız ve İngiliz matbuatının muhtemel bir sulh teklifinin reddedile
ceğini ve harbe Almanya'daki Nazi rejimi tasfiye edilinciye kadar de
vam olunacağını ifade eden yazılarında, istihbarata dayanan bir gaye 
varmış. Maamafih Mare~al Göring, sözlerinin en mühim kısmını, ken· 
di milletini teskine sarfetmiıtir. Bundan da anlatılabilir ki, İngiltere 
ile Fransa'nın harbe i~tiraklerini, alman milleti, beklemediği bir an· 
da öğrenmİ§tİr. 

Mare§al, Almanya'nın §U üç cepheden tehdit edilebileceğini be· 

yan etmiştir : 
"Harp cephesi, iaıe ve malzeme cephesi, dahili politika cephesi.,. 

Mareıale göre, harp cephesinde korku yoktur, çünkü Polonya'yı yıl· 
dınm süratiyle cezalandıran ve tasfiye etmek Üzere bulunan alman 
ordusu, garpta da, hele Polonya'nın karını tamam ettikten sonra, 
memleketi müdafaa edecektir. 

Iaıe ve malzeme tehlikesini ise, bir yandan ihtiyat ve tasarruf, bir 
yandan da dört senelik plan izale edecektir. Bilhassa bu nokta üze· 
ı inde, marefal, yalnız talaka tini değil, aynı zamanda bütün nükteci· 
}iğini aarfetmi§tir. Mesela, daha olmazsa plaj kıyafetiyle dolaşırız, 
daha olmazsa sabunsuz ve eli kirli dolaıırız, hem fena mı zayıflama 
kürü yapmı§ oluruz, gibi sözler, bu fasılda geçmiştir. 

Nihayet üçüncü tehlike üzerinde duran mareşal, milleti, sarsıl· 
maz bir birliğe davet ederek, bugünkü alman ricalinin düıman pro~~
gandasından korkmadıklannı, eğer radyolan dinlemek y~sak edılı· 
yorsa bunun korkudan dolayı değil, böyle bir zamanda duşman ka· 
rargahmın gevezeliklerini dinlemenin ayıp olması hasebiyle yapıldı
ğını ileri sürmüş ve milli birliği bozma teıebbüslerinin en şiddetli ce· 

~~larla önleneceğini ilave etmeği unutmamıştır. 
Mareşal bu sözleri söylerken, garp cephesindeki harekat başhyah 

bir haftaya yakın bir müddet geçtiği halde alman tebliğlerinde bun • 
dan bahsedilmemif bulunuyordu. Bir bu noktayı bir de, mareıalm bi
l'arafüardan bahsederken, bitaraflar eğer bir ıey yapmağa kalkışacak 
olurlarsa, tıpkı Polonya gibi Almanya'nın keskin kılıcına rasthyacak· 
l11rını i§aret ettiğini kaydedip geçmek isteriz. 

Mareşahn nutku, besbelli ki, hem içerİ)e, hem dı§arıya doğru bir 
propaganda nutku idi. içerisi onu nasıl karşıladı bilmiyoruz. Fakat, 
aynı günün ak§amı, Londra radyosu, İngiliz harp kabinesinin şu kara-

rmı bildirdi : .. 
Bütün harp hazırlıkları ve hesapları, harbin en ~ uç aene devam 

edeceğine göre yapılacaktır. 
Şu halde üç cepheden tehdit altında bulunan Almanya'nın, bu 

tehlikelerin ~nlenmesi hesaplarını, keza Üç sene Üzerinden yapması 
yahut yeniden tetkik eylemesi, kendil_iğinden icap etmez mi? 

Dün hiç bir yağış olmadı 
Dün şehrimizde hava açık geçmiı, 

rüzgar §imali garbiden saniyede en 
çok 3 metre kadar hızla esmiştir. Gü
nün en düşük sıcaklığı 10, en yüksek 
aıcaklığı 21 derecedir. Yurdda Mar • 
mara havzasında ve Karadeniz kıyıla
rında hava bulutlu, diğer yerlerde u
mumiyetle açık geçmi§tir. 25 saat i· 
çinde yurdda hiç bir yerde yağış ol· 
mamıştır. 

Rlizgar!ar Akdeniz kıyılarında ve 
'doğuda sakin kalmış, diğer bölgeler· 
de şimal ve şimali şarki istikametle
rinden saniyede en çok 9 metre kadar 
hızla esmiştir. Yurdda en yüksek sı
caklık!ar İzmir'de 26, Elazığda 29, 
Antalya'da 30, İskenderunda 32, lsla
hiyede 33, Diyarbakırda 34, Adana'da 
36 derecedir. 

Burhan BELGE 

İzmir ihracallnı 

temin i~in bir 

İzmir, 10 a.a. - Gazetelerin haber 

verdiklerine göre, Amerika ve Hol
landa vapur kumpanyalariyle ihracat

cılarımız arasında ihraç maddeleri • 
mizin nakli için bir anlaşmaya varıl· 

mıştır. Anlaşmaya nazaran bu kum

panyalar limanımıza haftada dört va· 

pur tahsis etmektedir. 

ltalya1dan talep artıyor 

İzmir, 10 a.a. - Harp sigortasının 

yükselmesi üzerine, ihracat malları -

mızın maliyet fiyatları artmıştır. İ • 

talya'daki alıcılar mal talebinden çok 

ileri gitmeğe hatta kendi istihsal et· 
tikleri bazı maddeleri de hariçten al

mağa başlamışta'rdır. 

ULUS 11 • 9. 1939 

Ankara' da kurulan Bölge binicilik müsabakaları .,,,,~~~~~i'~'d~~··Mı 
!~~~.k ~illet~ 1 ~~!ı~.~~~~~~~,~~1~!!!.~_ 130 Eylülden itibaren başlıyor 

d Y k ~ı~. yaz. tatıh devresın- lan tarafından, merkezi Ankara'da ol-
en sonra Buyuk MıJlet Meclisi bu- mak üzer ve "Türk iktisat cemiyeti" ı 

gün ~opl~_ntıla~ına b~şl_ıyor. Her yıl u~;.a~ı altında bir cemi.yet te~.k~_l edil- Beden terbiyesi G. Dıreklörlüg~ünün tam· 1 

1 ~~~~ıs~. butçeyı ve muhım kanunlan dıgını yazmıştık. Cemıyet butun ka
go~u~tu~ten sonra yaz tatiline girer nuni formaliteleri ikmal etmiştir. Ya-
ve ıkıncı teşrinin ilk günü, Cümhur- kında faaliyete geçecktir. Cemiyetin Beden terbiyesi umum müdürlüğü bu mevsim yapılan bölge birincilik 
reisinin nutkiyle yeni faaliyet yılına gayesi iktısat ilmi ve bununla ala- müsabakaları hal:.kında bölgelere aşağıdaki tamimi göndermiştir. Sporcu 
başlardı. Umumi heyet bu sene, 11 kalı mevzular ve meseleler hakkında okuyurularımızı alakadar eden bu tamimi aynen sütunlarımıza koyuyo
eylülde toplanmayı kararlaştırmıı· azaları arasında fikir teatisini ve ikti· ruz: 
tır. Dünya hadiselerinin bu kadar sat ilminin Türkiye'de terakki ve ta· 
karışık olduğu bir zamanda ve yeni ammüm etmesini teminden ibarettir. 
harbin cihanı sarmak istidadını gös- Cemiyet, bu gayeye vüsul için ilmi 
terdiği bugünlerde meclisimizin, müzakereler ve konferanslar tertip e
aylarca önce kendi vermiş olduğu decek, mevkut ve gayri mevkut risa
bir kararla toplanması, milli kuvet· leler neşredecek ve ilmi eserlerin neş· 
lerimizin daima §Uurlu, uyanık ve rine vasıta olacaktır. 
toplu olduğunu anlatır. Cemiyetin, nizamnamesine göre, as-

Halk hakimiyetinin en büyük li, fahri ve muhabir olmak üzere üç ne 
müessescsının, b toplantılarında vi azası vardır. Bu sıfatlardan biriyle 
da memleket içiA en hayırlı tedbir cemiyete aza olabilmek için kanuni 
ve kararları almakta devam edece· şartları haiz olmak, iki asli {iza tara-
ğine bütün millet kanidir. fından tavsiye ve takdim edilmek ve 
Fazilet idare heyeti tarafından kabul olun -

mak lazımdır. Her aza altı ay evel is
tifa arzusunu bildirmek şarti:·': cemi
yetten çıkmak hakkını haiz olacaktır. 
İktisadi ilimlerden birini okutmuş ve
ya okutmakta olanlarla, iktisadi eser
ler telif, terceme edenler veya vaktiy
le etmiş bulunanlar, yüksek iktısat 
tahsili yapmış olanlar ve devlet teş
kilatında veya hususi teşekküllerde 
iktisaui işlerle alakalı bir vazifesi bu
lunanlar veya vaktiyle bu vazifeler • 
den birini yapmış olanlar cemiyete 
asli aza olarak girebileceklerdir. 

"Kızılbey maliye şubesi tahak· 
kuk memurlanndan Hikmet,, imza· 
sını taııyan §U mektubu okuyunuz: 

"Bundan birl<aç gün evel İzmir 
fuarına seyahatimde beraber bu· 
lunduğumuz bir kompartimanda 
İstanbul tüccarlarından Lion Nevi 
isminde bir arkadaşın, tren Kütah
ya • Balıkesir üzerindeki Çandır is
tasyonunda hareketinden sonra 1$id
detJi rüzgar tesiriyle ceketi trenden 
uçtu. Balıkesir'e varııımızda vazi
yeti Balıkesir istasyon nöbetçi me -
muruna nakletti. Derhal telgrafla 
Çandır istasyonunu bularak va7iYe• 
ti izah etti. 

Çandır memuru - ismini sonra
dan öğrendiğimiz 4963 sicil numa· 
ralı ikinci sınıf istasyon §efİ Cemil 
Çetin - bizzat kendisi yola. çıkmak 
suretiyle, üç kilometre ileride, yüz
lerce ki§İnin geçtiği bir geçit Üze
rinde caketi bulup muhteviyatı olan 
2367 lira ile beraber Balıkesir'e ha
reket ederek, Çandır'a otomobil ile 
giden Lion Nevi'ye aynen teslim et• 
miştir. 

Cümhuriyetin adil ve faziletli 
prensiplerini hazmeden, vazifesini 
namus bilen bu memurla Devlet De
miryolları iftihar edebilir.,, 

Emniyet teşkilatımıza büyük iti
madımız vardır ama, onlara hiç lü
zum bırakmadan ve vazifesi çerçe· 
vesini de müsbet olarak ıümullen· 
dirmek guretiyle üç kilometrelik yol 
yürüyüp rüzgarın attığı bir parayı 
sahibinin peıinden koşup vermek, 
zamanımızda az rastlanan bir hak· 
crlık değil midir? Biz de, vakaya 
şahit olan okuyucumuz gibi düşünü
yoruz: resmi dairelerimiz, böyle 
memurlarımızla iftihar edebilir, he· 
pimiz de çoğumuzun böyle olduğu
na kani olarak millet ölçüsünde gu· 
rur duyabiliriz. 

Kendi haklarına olduğu kadar, 
başkalarının hakkına da hürmetin 
dünya için bir huzur ve sükun teme· 
li olduğu günlerde yaşıyoruz. Biz, 
fert olarak hak tanıdığımız içindir 
ki, millet ölçüsünde hak tanıyoruz. 
Bir parayı sahibine vermek için ki
lometrelerce yol yürümek faziletini 
bir tarafa bırakınız, fakat milletle· 
rin bütün haklarını ve kudretlerini 
şahıslannda toplamı§ olan sayılı bir 
kaç insan da, baıka fertlerin değil, 
milletlerin toprak ve istiklal şartla-
rına kartı yalnız insaflı olmak fazi
leti bulunmut olsaydı, beıeriyet, 

sulh ve i§ birliğinin hayat veren var· 
lığı altında mesut olurdu. 

KUTAY 

Cemiyetin maksat ve gayesine uy· 
gun kıymetli mesaide bulunanlar fah
ri aza olarak kabul olunabileceklerdir. 
Ankara'dan gayri mahallerde veya ec· 
nebi memleketlerde bulunup cemiye
tin gaye ve mesaisine hizmet veya 
yardım eden zatlar da muhabir aza o
larak cemiyete dahil olabileceklerdir. 

Nizamname umumi heyet ve toplan
ma tarziyle, umumi heyetin vazife ve 
salfihiyetleri, murakipler, 6 liradan i
baret bulunan senelik aidat, gayri 
menkullere tasarruf ve teberruat ve 
nizamnamenin tadili hakkında da hü
kümler ihtiva etmektedir. Cemiyetin 
feshi halinde hesaplar tasfiye olun
duktan sonra kalan bakiye Ankara 
halkevine verilecektir. 

Türk iktisat cemiyeti isimleri bir 
liste halinde nizamnameye ekli 33 mü
essis aza tarafından kurulmuştur. Ce
miyete, memlekette iktisat ilmini ve 
kültürünü yaymak yolunda faydalı, 
mlismir ve uzun bir hayat temenni e· 
deriz. 

Uşak ticaret odasmda 
bir toplanh yapıldı 

Uşak, 10 a.a. - Dün ticaret odasın
da kaymakamın riyasetinde bütün 
tüccarlarımızın iştirakiyle bir top· 
lan tı yapılmıştır. 

Bu toplantıda, ithalat ve ihracat ta
cirlerimizin mUtaleaları dinlenerek 
hariçten gelen eşya fiyatlarının yük
ı;elmesi ve dahilde yetişen eşyanın a
şağıya düşmesi gibi hususların önü
ne geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu işlerin normal şekilde devamı 
için de ticaret odası gimdiden icabe· 
den tedbirleri almış bulunmaktadır. 

1lk mekteplerde ikmal 
imtihanları 

İlk mekteplerde ikmal imtihanları 
bugün başlıyacak ve bir hafta sürecek· 
tir. İlk mektepler eylülün on sekizine 
rastlıyan önümUzdeki pazartesi günü 
açılacaktır. 

1939 - 1940 yılı bölge birincilik müsa
bakalarına 30 eylul 1939 cumartesi günün· 
den itibaren butün bölgelerde hep birden 
başlanılacaktır. Buna nazaran 15 eylül 939 
cuma günu futbol ajanınızın reisliği altın
da kuliıp murahhaslarının iştirfikiyle yapı
lacak toplantıda ve aşagıdaki esaslar da· 
hilinde yeni senenin fiküsturü tanzim edi
lecektir. 

1 - Bütün bolgelerde bölge birincilik 
müsabakaları geçen yıllarcla olduğu gibi 
kıime tııl:simatı uzerinden - şayet varsa -
yapılacaktır. Kümeler; beden terbiyesi ge. 
ne! direktörlilgünce tescilleri yapılmış ku
lüplerden teşkil olunac:ak ve bu kumele
rin tasnifinde kuvet esası nazarı dikkatte 
tutulacaktır. 

2 - Lik maçları iki devreli olacak ve 
bu iki devre sonunda alınacak neticeye gö
re bölge şampiyonu tayin edilecektir. 

. 3 - Puvanlıırın müsavatı halinde, ıam· 
pıyonun tayininde gol avaraj usulü tatbik 
edilecektir. (Beynelmilel federasyonundan 
sorulmuş olan puvantaj ve avaraj usulü 
hakkında ayrı bir talimat verilecektir.) 

• 4 - İki devre arasında ddrt haftalık boıı 
bır zaman bırakılacaktır 

I~ö!g~ler bu zaman ıdrıde, kendi kulüp
lerı ıçın ayrı bir faaliyet hazırlamakta 
serbettir. 

5 - İcbar edici fevkalade sebepler ol
~adıkça maç!ar katiyen tehir cdilmiyecek· 
tır. Bu çeraıt altında şayet tehir edilen 
maç olursa bunlar ait olduğu devre sonun
da tehir sırasına göre yapılıp tamamlana
caktır. 

6 - Bölge birincilik müsabakalarının 
hakemleri, yüksek hakem komitesi talimat
namesi esasları dahilinde nl5.kadarlarca se
çilecektir. Bu seçimin bir an evel yapıl
ması için bölge ajanı, bölge hakem komi
tesi nezdinde seri teçebbüsatta bulunacak
tır. (Hakem komitı.ı&i bulunr . ..ııyan bölge. 
lerde maç hakemlerini futbol a}&nları se
çer). 

7 - Bölı::elerce tanzim edilecek fiküs
tUrler, birincilik miisabakalarına başlama· 
dan evel, tasdik edilmek üzere federasyon· 
lıır dairesi baııkıınlıgına gönderilecek ve 

buna, mezkur müsabakaların yapılacacı sa
haların ebadını gosterir, bölgelerce tasdik
li birer de cetvel eklenecektir. 

8 - Bazı bölgelerde, Türkiye birincilik
lerinin geçen senelerde oldugu gibi birinci 
teşrinde yapılacağı zanniyle bölge birinci
lik ınti&abakalarının yapılmadığı ve şam
piyonun tayin edılmedıgi bilmuhabere öğ
renilmiş ve binaenaleyh bu sene eylülde 
yapılmasına teşebbüs edilen gurup ve Tür
kiye birincilikleri mevcut (6Z) bölgedcu 
ellisinın iı;tirik edemez durumdn olmala
rına binaen bilzarur yapılamamıştır. Önü
müzdeki yıl içinde de ayni vaziyete dü,.; 
memek için, bölge birincilik musabakala• 
rına behemehal 30 eylülde başlanarak bu· 
na fiküstr mucibince muntazaman devam 
edilmesi ve nihayet 1940 senesi mayısına 
kadar nihayete erdirilip mezkUr ay için
de icrası kati surette takarnır etmiş bu .. 
lunan gurup ve mütemmimi Tiır)tiye bi • 
rincilik müsabakaları için evelden hazır 
bulunulması, 

9 - Bölge birincilik müsabakalarını di
ğer bölgelere nazaran daha evel bitirmek 
vaziyetinde olan bölgelerin bu maçlardan 
sonra da şilt, kupa, uçak, civar bölgelerle 
temas vesaire gibi maçlar tertip ederek 
bütün bu mevsim boyunca devamı icap &o 

den faaliyetlerini bizzat idame etmeleri ve 
takımlarını idmuı üzeri tutmaları, 

10 - Maarif mektepleri vilfiyet maarif 
müdürleriyle temas edilerek bunların yap. 
mak isteyecekleri futbol faaliyetinin. de u.
mumi futbol faaliyetimizle telif edilerek 
kn.dilerine saha vesair imkanların verilme> 
si, 

11 - Son sınıfların kıtaata tevzü müna
sebetiyle İltanbul'da nisan ayı içinde ya
pılması mutat olan askeri liseler jiınruıs
tik ve spor şenliklerinin tesaduf ettiği 
günde istedikleri bir stadın emirlerine ve
rilmesini temin edici tedabirin, ilgili ma
kamlarla temas edilerek alınması, 

12 - Gene nskert liseler ta~fından ha
ziran~a yapılacak deniz bayramı ve yüz
me bır~nciliklcriniıı tesdiıf edeceği güno 
de yerlı ve ecnebi hiç bir spor temas ,,. 
hareketinin katılmaması Uizımdır. 

Jrakya'da arteziyen çahşmalan 
neticeler veriyor çok faydah 

• Edirne (Hususi) - Arteziyen itleri bü· 
yük bi~ hararetle ilerlemektedir. Bu hafta 
içinde Lüleburgaz lıtaııyonundaki un fab· 
rikası ikinci arte.ziycn ile Uzunköprü ar-
tezlyeni de fı1kınnı11tır. LUleburgaz'daki 
138 metreye çıkmıştır. Babaeski gö1;men 
mahallesi arteziyenl .ile LUleburgaz köy 
öğretmen okulu artezıyenlerinin fııkırma
ları da gün isidir. Diğer taraftan Lille
burgaz belediyesinin daha iki yerde devam 

eden sondajları da müspet nı:ticelerinl ver
mek üzeredir. 90 • 150 metre arasında fış
kıran ve emniyetle çalışan bu arteziyenler 
köyl!iniın hayvanlarını ve topraklarını su
lamak, kesif zirai yoluna girmek, ıu sı • 
kıntısından kurtulmak gibi büyük fayda
lar temin etmektedir. Bu işleri gören tesi
sat yalnız 2.500 liralık bir makinedir. Ve 
bu makinenin 5 • 6 beygir kuvetinde bir 
motörU, sehpası, bocurgatları, halatları .... 
hep bu paranın içindedir. 

İzmir' de gece ~enliklen 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vilayetler, belediyeler ve mecburi hiz
metlerini görecek köy birlikleri bu ciha • 
zı temin ettikten sonra işletecek usta ba
şıları kolaylıkla bulmaktadırlar. Ondan 
sonra her metre başına bir kaç lira vermek 
suretiyle kuyunun derinliğine göre 100 -
150 metre boru alınarak en çok iki Uç ay 
cinde buna muvaffak olunduğu gönilmckte
dir. 

İzmir, 10 (Telefonla) - Dün sabah

tan akşama kadar devam eden kurtu· 
luş yıldönümü tezahürleri, gece yapı· 

lan ve şehri muhtelif kollardan gezen 

fener alaylariyle nihayet buldu. De -
niz ve karada gece yapılan şenlikler 
!zmire yılın en güzel manalı ve heye

canlı gününü yaşattı. 
İzmir halkının bu sene kurtuluş 

bayramında gösterdiği şevk, milli bir 

tezahür mahiyetini almıştı. En ihti • 

yarından çocuğuna varıncıya kadar 
kadınlı erkekli bütün 1zmir'in iştir5.k 

ettiği bu tezahürler şehre unutulmaz 

bir gün yaşattı. 

Avrupa'dan gelen 

vatanda_şlaramız 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Son va

ziyet dolayısiyle bir haftadanberi 

Avrupa ekspresi yalnız İstanbu1·ıa 

Peşte arasında işlemekte idi. BugUn 

bir haftadanberi ilk defa olarak eks
pres, Kale'den lstanbul'a gelmiş ve 
Avrupa'da bulunan birçok vatandaş

larımızı getirmiştir. 

Bir nutuk dolayısiyle ... 
Bundan bir iki hafta önce bir 

fransız mecmuasında bir resiı.1 gör
müştüm: kumsal bir deniz kenarı 

ve üzerinde almanca bir levha. Bu 
levlıada yazıldığına göre burası Ma
re§al Göring'in yıkandığı yerdir ve 
buraya girmek de, yaklaşmak da, 
burada reaim almak da yasaktır! 

Dünka Ulus bu cesametlil Ma
re§alın radyoda verdiği bir konfe
ransın hulasasını naklediyordu. 

Emsali misillu birçok heyecanlı 
ve ateşli sözler arasında Rayhiştag 
reisi: 

- lcabederse deniz elbiseleriyle 
gezeriz, demi§. 

Bana kalırsa, denizde yıkandığı 
yerlere sokulamıyan ve cüsseli tay
yare asını çıplak göremiyen va
tandaşları onu günün birinde mayo 
ile sokakta dola§ır görürlerse, belki 
de bir meraklarını tatmin etmiş o
lurlar. 

Almanya'da çıplaklık cereyanı

nın almış, yürümüş olduğunu her 
halde duymuşsunuzdur. Nazi reji
minin yasak ettiği bu cemiyet de 
Göring'i bu kıyafette görür•e arka· 
sına takılacak, böylece partay yeni 

yeni, taze taze kuvetler kazanmış o
lacaktır. 

Nazi rejiminin 2 numaralı şefi 
hakkında uydurulup piyasaya salın
mış birçok hikayeler vardır. Bu hi
kayelerde Mareşal Göring kılığa, 
kıyafete, süse ve nişana ziyadesiy
le meraklı olarak tasvir edilir. E
ğer bu rivayet doğru ise kendisinin 
basit bir deniz kıya! eti ile dolaşma
yı gBze alması, almanlara, gerçek· 
ten, en büyük fedakarlık manasına 
gelecektir. 

t 
Bay Göring, dünkü Ultıs'un hu-

lasasını yazdığı nutukta, "zayıfla
mağa ihtiyacımız var!,, da demiş. 
Almanya'nın şark tarafında şiş

manlamak, göbek salmak için bu 
kadar fedakarlıklara katlandığı bir 
sırada almanları teker teker zayıf
lamıya davet etmesi acayip bir te
zat olmuyor mu? 

Mare§al Göring, dünyanın sar.ılı 

şişmanlarındandır. Onun için bu ve
sile ile - Nazi rejimine ilaveten -
yiyecek rejimine de girerek zayıf
lamasını büyük bir fedakarlık 6aya
mayız. 

Fakat öteki alman/ar, 
Mareşal'ın yakın arkadaşı 
Göbels ne yapacak? 

mesela 
doktor 

Üçüncü Rayh'ın bu ateşin pro
paganda nazırı bir kat daha zayıf. 
lamı§ ve deniz elbisesine bürünmüş 
bir halde sokağa çıkarsa Hindistan 
lideri Gandi'yi gölgede bırakacak-
tıt. 

••• 
Ziglrid hattı! . 

Fransız kuvetleri mevki ismi zik
retmeksizin, alman hatlarını tartak
lamıya başladıklarını bildiriyorlar. 
Eğer kolay kolay zorlanıyorsa 

Zigfrid hattının §İmdiye kadar ga
zete sütunlarında ~i~irildiği kadar 

dehşetli şeyler olmadığı anlaşıla
caktır. 

Esasen dün bir tanıdığımız diyor
du ki: 

- Zı'gfrid ismi Nibelungen efsa
nesinden alınmış efsanevi bir isim
dir! 

Gene f.enber hikayesi! 

Bir taraftan Varşova'nın alındı
ğını, Polonya'nın hapı yutmak üze
re olduğunu haber veren alman 
radyoları, bir taraftan da hala şu 
mahut "çenber,, hikfıyesini dille
rinden dü~ürmüyor: 

Polonya, lngiltere'nin çenber si
yasetine yardım etmek istediği için 
hücuma uğramış imiş! 

Galiba, bu da siyaset sahasında 

ve harp meydanlarında çocukların 
bir çenber oyunudur. 

Acaba muazzam kuvetlerle Polon
ya kuvetlerini şarka doğru süren 
B. Hitler, çenberi tersine mi çevi
riyori' 

Diktatürlük! 

Almanya'da ceph~ gerisinde rad
yo dinledikleri, dinledikleri haber
leri sağa, sola yaydıkları i~in bir-

Yakında bu işlerin devlet eliyle ve mü
tehassıslar marifetiyle teşkilat altına alın
maııı ve memleketin her tarafına teşmili 
beklenmektedir. 

Adana' da evkaf apartımanları 
yapılıyor 

Adana (Hususi) - 92 bin lira keşif be
delli evkaf apartımanlarır.ın münal.asa&ı 
bitmiıJ müteahhide ihalesi yapılnuştır. A· 
bidin paşa caddesinde ve hül:ümet caddt· 
sinde in$8 edilecek olan iki binanın in,. :ısı
na yakında başlanacaktır. 

Kastamonu'da bir çoct•k kamyon 
altında ezildi 

Kastamonu (Hu!Susi) - Berber Hasan'ın 
altı yaıındaki oflu Mehmet, Olul: başında 
nafıa li:amyonunun altında kalarak ezilmiş 
ve ölmü~tUr. 

kaç kişinin ccz:ıya çarpıldıj!ını öğ
reniyoruz. 
Eğer bu şayialar doğru ise bir in

giliz gazetesinin şu tarifi yerinde
dir: 

"Diktatürlük/e idare olunan mem· 
leketlerde birçok şeyler yasaktır. 

Yasak olmıyan §eyler de mecburi
dir !,, l'. ı. 
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1 DIŞ POLiTiKA 1 
Allllallya'1111 yanhı hesalH 
Alman - Sa.yet paktının imza

aiyle enu takip eden harbin ilam.
dan doğan heyecan yavaı yavat zaı1 
oldukça •aziyet de durulmıya bat -
ladı: anlatılıyor ki Almıurya'mn 
bqladıiı ba Polonya harbi, iki veya 

ULUS 

DUNYA HABERLERi · 
Bir İngiliz tayyaresi taarruza uğradığını 

sanarak Belçika tayyaresine ateı açtı 

Romanya'da yeni 

ihtiyat sınıfları da 
silôh altına alıyor 

Belıika üzerinde bir iiç taraflı bir anlaşmanın tatbika
tmda ilk hamleyi teıkil etmiyor. 
Almanya'nıa mukadderatını idar9' 
edenler, SoyYet paktının imzaaı i&-h 
serine karp tarafın teslim olacaiı-

1 

y 
Dl zannetmitler. Ve yeni bir "Mü- a 
nih,. ile Polonya me&eleaini ballecle-
INJecclderini ummuşlar. Kartı taraf 

carpışması oldu 
Bükref, 10 a.a. (Havas) - Ro

manya hükümeti derhal yeni ihtiyat 
amıflannı ailah altına çağırmıya ka
rar vermiştir. Bugün bir milyon yÜz 
bin aakerin silah altında bulunduğu 
zannediliyor. 

B. Litvinof tevkif 
edilmiş değil 

noktainazarında ısrar edip de harp 
ihtimali belirince, Nazi müttefikle
rinden aynlmıfbr. Bunanla beraber, 
Hitler ,,. arkadatlan, Polonya'ya 
kartı harekete seçtikten aonra da 
Jngiltere'nin taahhütlerini ifa ede
ceğinden ıüpheli idiler. Binaena
leyh lngiltere'nin Ye bilhassa f ran
•'nm harbe ittirakleri Nazi partiai 
liderlerinin hesaplarını alt üat et
mittir. Almanya, bu- yanllf hesap 
yüzünden aİyasi yalnızlık içine atıl
mıtt11'. O derece ki tarihte bunan 
bir örneğine tesadüf etmek için ü
çüncü Napolyon Fransasına kadar 
geri gitmek lazımdır. Filhakika bu 
hükümdar da yanlıf iıeaaplan ve 
beceriksizlikleri yüzünden Fransa'
yı siyaai yalnızlık içine atmıt ve 
Prusya 'nın galebesini temin etmit
ti. Bugünkü Almanya da aynı vazi
yettedir. lnıiltere, Fransa ve Po
lonya ile harp halindedir. Japonya
yı gücendirmittir. Amerika timdi
den lngiltere •e Franaa'ya yardım 
çarelerini düıünmektedir. halya it 
birliğinden çekiniyor. Sovyetlere ge
lince; paktm imzaama rağmen, 
Moakova zimamdarlarının, iki ay e
velisine kadar haklannda söylenen 
sözleri unutmuş olmaları varit de
lildir. Küçük devletlerin bazdan 
alman tehlikesine maruz oldukla
rından hislerini gizlemektedirler. 
Fakat bu tehlikeden uzak olanların 
aempatileri hakkmda ıüpheye ma• 
hal bile yoktur. Hitler Ye arkadatla
Tlt ideolojilerini inkar etmit adam -
lar vaziyetinde bütün diinya efkin
amumiyeainin kartıuada müttehem 
va:ııiyetinde daruyodar. 

Bununla beraber, Nazi zimam
iarlarmm .aiwli harbi lma k...-ie 
çalııtıklan anlaıılmaktadır. Tatbiki 
dütünülen politika tabiyesi ıudur: 
Almanya Polonya'yı i§Kal ettikten 
90nra orada kendi maksatlarına a -
let olacak bir hükümet kurarak in· 
siltere'ye •• Franaa'ya sulh teklif 
etmek. Filhakika harekatın baılan
gıcındanberi almanlarm takip et· 
tikleri politika, böyle bir manevra 
çevirmek istediklerine ıüphe bırak -
mamaktadır. Krakovi ıehri iıgal e • 
dilir edilmez, alınanlar, Pilsudaki'· 
ain mezanna bir çelenk koymuılar. 
Şimdi de Pilaudski'nin politikaamı 
takip edecek bir Polonya hüküme
tinin kurulmasından bahsetmekte
dirler. Malumdur ki Pilsudski, Po
lonya'nın iki büyük komıusu olan 
Sovyetlerle Almanya arasmda Al· 
manya'yı tercih ediyordu. Ve Po
lonya hükümetine Almanya ile iyi 
geçinmeii hedef olarak kabul ettir
mişti. Hazin bir tecellidir ki Polon
ya 'nın batına gelen felaketler de 
bundan doimaıtur. 1934 paktı Pil
sudski'nin ilhamiyle yapıldı. Ondan 
aonra da Polonya Avrupa muvaze -
neainde Almaa1a'nın peyki rolünü 
oynadı. Almanya Polonya'ya daya
narak silahlandı. Ren nehrinin boy
lan askerilettirildiği zaman, Millet
ler Cemiyeti konseyinde Almanya'
yı müdafaa eden yalnız Beck olmut· 
tu. Polonya sonra da bu yanlıt poli
tikadan ayrılmadı. Milletler Cemi· 
yeti ve kollektif bant• yıktı. Millet· 
)er Cemiyetinin Danzig uzerindeki 
otoritesini sarata. 

Avuaturya'am ilhakını temin 
etti. Ve nihayet Çekoalovakya'
nın parçalanmasında Almanya ile 
el birliği yaptı ... Pilsudski politika· 
aı., adı verilen aiyaaet bu iae, buna, 
Beck ve arkadaşlanndan daha ha
raretli taraftar olabilecek polonya
lılar bulmak mümkün detildir. Bu· 
aün Polonya bet aenedenberi takip 
edilen ba yanlıt politikanın cezuı
m çekiyor. 

fakat A.rupa harbi artık bir 
Polonya • Almanya davası olmak· 
taa çıkmıttır. Eier almanlar, Beck· 
t.. daha koya Pilsudski politikası 
takip edecek bir Polonya hükümeti 
kurduktan aonra aulh yapabilecek· 
terine inanıyorlarsa, heaaplarmm 
yanlıf olduiunu bir defa daha anlı· 
yacaklardl1'. Çünkü her teyden Ön· 
ce, Polonya'nm Almanya'ya ilhakı 
demek olan böyle bir •aziyete aov• 
yetler ra:ııı olmıyacaklardır. Sovyet· 
ler, haklarmda haRDDetten batka 
bir his bealemiyea bir Polonya hü • 
kümetiaha ~•1meema kartı l&kayt 
kalaltilil'I•· Fakat Polonya'nm Al· 

deWet 

BİR BELÇİKA TAYYARESİ DÜŞTÜ 
Moskova, 10 a.a. - Tas ajansı teb

liğ ediyor : . 
lnıillere hadiseden dolayı Bel(ika' dan öıür diledi Bazı fransız gazeteleri ve bilhassa 

Petit Parisien, eski hariciye komiseri 
Litvinof'un tevkif edilip kurşuna di
zildiğine dair bir haber neşretmişler -
dir. Tas ajansı bu haberi manasız ve 
baştan başa uydurma olduğunu beya
na mezundur. 

Brüksel, 1 O a.a. - Oç ecnebi tayyaresinin Belçika üzerinde 
uçmuı olduğu haber verilmektedir· Bunlardan ikisinin hüviyeti 
tayin edilmiıtir. Bunlar İngiliz bombardıman tayyareleri olup 
Belçika tayyareleri tarafından takip edilmittir. 

İngiliz tayyarclerinden biri derhal l 
yere inmiştir. İçinde bulunan 5 İngi
liz tayyarecisi derhal tevkif edilmiş
tir. Bu tayyare, büyük çapta bir bom
bardıman tayyaresi olup Almanya'da 
atılacak olan propaganda kağıtlarını 

hamil bulunmakta idi. 
İkinci ingiliz tayyaresi, belçikalı -

ların avcı tayyare~ri tarafından 
Fransa - Belçika hududuna 6 kilomet
rede idin Maubeuge yakininde yaka
lanmııtır. 

Belçika tayyareleri, İngiliz tayya· 
resini yere inmeğe mecbur etmek i
çin ışık veren mermiler atmıtlardır. 

İngiliz tayyaresi, taarruza uğradı
ğını zannederek ve tayyarelerin Bel
çika tayyareleri olduğunun farkına 
varmıyarak ateş açmıt ve Belçika 
tayyarclerinden birini düşürmüştür. 
İki belçikalı pilot, paratütlerle atlı -
yarak ~endilerini kurtarmışlardır. 

Bunlardan birisi hafifçe yaralıdır. 
Uçüncil ingilis tayyaresi. Maubeu

ge istikametinde gözden kaybolmuı
tur. 

Bu hldise, Belçika•da büyük bir 
galeyan tevlit ctınittir. Mamafih ef
karı umumiye, BcJçika hava kuvetle
rinin ~jik ~den ve İn
giltere bükOmetinin bu yanlıflığı 
derhal ve kendiliğinden kabul ve tes
lim ederek Brüksel sefirini Belçika 
hükümetine tarziye ve bu nevi hldi -
selerin istikbalde tekerrür etmemesi 
için icap eden tedbirlerin alınacağı
na dair teminat itasına memur etme
sinden dolayı memnundur. İngiliz 
sefiri B. Robert Clive, belçikalı tay
yareciterin yaralanmasından dolayı 
derin teessürlerini bildirmit ve hükO
meti namına bütün masarifi tediye 
teklifinde bulunmuıtur. 

Gaatelerin tenlıitleri 
Brüksel, 10 a.a. - Belçika matbu

atı Belçika topraklan üı:erinde ecnebi 
tayyarelerin uçu§unu tiddetle tenkit 
etmektedir. 

Gazetelerin yazdığına g8re, Belçi
ka sahilleri 60 kilometrelik bir mesa
fe dahilinde müdafaa vaziyetine geti
rilmiştir. Bütün bu saha boyunca ve 
bilhassa Zeebruegge. Ostende ve Ni
euport limanlarına sahil bataryaları 
ve hava müdafaa topları konulmuı· 
tur. 

Belçika ajansının bir tebliğine gö
re, milli müdafaa nezareti talim dev· 
resi için bir takım ihtiyatları silah al
tına çağınnııtır. 

Dün geceki yangın 
Dlln gece saat 23 te Çıknkçılar 

yoku9u arkasında Saylavlar sokağın
da Bakizade Rızaya ait 44 n•marab 
mobilye ardiyesindeki ambalaj talat
ları anlatılamıyan bir sebepten dolayı 
tutu!mUf ve vaktinde yetiten itfaiye 
tarafından söndürillmüıtür. 

ledir. 
Bundan batka lnıilten1Dİll •e 

Frama'nm da Polonya'da yapılacak 
bir emrivakiden sonra aulb yapma• 
lan mümkün deiildir. lnıiltere ve 
Fransa, her 19yden e•el, Na:ııi reji
minin ydıılmamu a\ılh tarb olarak 
ileri aürmekteclirler. lngiliz ga:ııete
leri •• inriliz radyosu bu nokta Ü· 
zerinde aararla durmaktadırlar. Na• 
zi partiainin tahakkümü altmda ka· 
lacak olan bir Alman1a, Anapa İ• 
çin daima bir tehlike tetkil etmek· 
te devam edecektir. Biaaenale1h 
meaele Polonya'yı, Çekoalo•akya1~ 
)'ı ve fU •e hu devleti deiil, AYl'Upa• 
yı kurtarmak meselesidir. lnsiltere 
•• Frama, harbe girmekten çok çe
kinmiılerdir. Fakat bir defa ıinlik· 
ten soara, ae kadar asan dnne 
aünüa Ye u derece ajır fedakirb· 
ta mal olana olaan, ba ıayeyi elde 
......... liWal.nm bll'Üml)'acak· 

~ 

Baltık denizi müstesna olmak üzere 

Almanyanın dünya ile deniz 
münasebeti tamamen kesildi 

Norveç sahillerinde yeniden 
iki Alman vapuru batırıldı 

Londra, 10 a.a. - istihbarat nezareti tebliğ ediyor: 
imparatorluk münakale yollan hiç bir ciddi endite ~arşısın

da bulunmamakla beraber, denizlerden düşman ıeyrüsefaininin 
tamamiyle kaldırılması faaliyetine dev..am edilmektedir. Esasen a
çık denizde alman ticaret ıemileri biç kalmamııtır. Bunlardan 
bazıları, inıiliz harp ıemileri tarafından müsadere olunmuıtur. 
Baltık denizi tarafı müstesna ol- ı görüşmütlerdir. Bunlar, Knut Nclson 

mak üzere, Almanya'nın yabancı men tarafından kurtarılıp alınmadan evet 
balarla olan münasebatı tamamiyle altı saat bir tahlisiye sandalının için-
katedilmiş bulunmaktadır. de kalmıtlardır, 

Denizleri kontrol eden devlete kar- Bunlardan birisi şöyle demiştir: 
§1 muhasamata iştirak için, ticaret ••- Ben işin daha berbat olduğunu 
gemileri için iki yol mevcuttur: bu zannediyordum. Mamafih kazadan 
ticaret gemileri, korsan mahiyetinde kurtulmuı olanlardan bazılarının uğ
silihlanabilirler veyahut telsizle kor- ramıı oldukları felaket daha ziyade 
san gemilerine ve dütman denizaltı ezici olmuıtur. Bilhassa 12 yaıında 
gemilerine haberler gönderebilirler. bir Polonyalı kızın, facianın vukuu es 
Her iki vaziyette de bitaraf devletle- nasında gemide kendisiyle beraber 
rin, enternasyonal hukuk kaidelerine bulunan annesinden ve üç erkek kar
nazaran, bu gibi gemileri, kendi kara deşinden mahlmat alamadığından do
sularında veyahut limanlarında ise, layı derin bir bitkinlik içinde olduğu 
derhal müsadere etmeleri liı:ımdır. misal olarak zikredilmektedir.,, 
Dütman ticaret gemileri korsan ge
milerinin veyahut düpnanın denizal
tı gemilerinin iqcsini temin için bi
taraf limanlardan veya kara suların
dan açıklara da çıkabilirler. Bu tak
dirde ise bu gemiler, ingiliz harp ge
mileri tarafından takip olunacaktır. 

llıi alman uaparu batınlJı 

istihbarat nezaretinin bir tebliğin
de kaydedildiğine göre Norveç sahil
lerinde iki alman vapuru batırılmıt -
tır. Bunlar Baldur ve Vegasak ticaret 
gemileridir. Biri Hamburg, diğeri 
Bremen limanında kayıtlıdır. 
Tebliğde umumi surette deniz vazi

yeti gözden geçirilmekte ve alman 
tahtelbahirlerinin timdi daha genit 
bir sahada faaliyette bulundukları 
kaydedildikten sonra ingilizlerin bu 
denizaltı cemilerine durmadan taar -
ruzda ve mukabil taarruzda bulun -
duklan ilhe olunmaktadır. 

Alman Jenizalhlannın 
batırJılelan U..ilü oapurlan 
Alman tahtelbahirleri tarafından 

batırılan İngiliz vapur lan ıunlardır: 
5.548 tonluk .. Kennebec'' vapuru, 

bu vapurun mürettebatı imdat gemi
leri tarafından kurtarılmııtır. 

5.550 tonluk "Twinkleingh" vapu
ru. Bu vapurun mürettebatı Staten -
daeu ismindeki Hollanda Transatlan
tiği tarafından kurtantmııtır. 

20.000 tonluk "Warwick" vapuru. 
bu vapuru Union Caatle kumpanyası
na aittir. 

Bunlardan maada Mou Hutchinson 
kumpanyasına ait .. Chloriı" ıilebi, 

dOn alman tahtelbahirleri tarafından 
takip edilmit ise de tilep, cesaretle 
kendini müdafaa ederek kurtulmağa 
muvaffak olmuıtur. 

'' Atlaenitl' nın 231 yolcuıı 
Glaeow' a gelJi 

Londra, 10 a.a. - Atbenia vapuru 
kasasından kurtulup da aal kalanlar
dan 237 J.&ıl, Galway'dan Glasgow'a 
gelmiflerdir. Bunlann arasında 13 a
merikah, 29 Kanadalı ve birçok Po -
lonyala. tek ve alman vardır. Hepsi 
de o\lle yerlqtirllmltlerdir. Ga -

u, 

Macariıtan'ın 

bitaraflığı 
Budapeşte, 10 a.a. - Devletlerin 

bitarafhğına Almanyanın verdiği fev 
kalide ehemiyeti tebarüz ettiren ma
car matbuatı, timdiki harpte bitaraf 
kalmağa karar veren memleketlerin 
bütün muharipler tarafından kendi 
bitaraflıklarına riayet edilmesini bek 
lemekte tamamiyle haklı olduklarını 
yazmaktadır. 

fransa'da bir Alman garefecinin 
eıinde l•kaı dikkate 

ıayaı wesikı 
Versaillea, 10 a.a. - '"Allgemeine 

Zeitung gazetesinin Parla muhabiri 
olup Fransadan belli olmıyan bir ye -
re giden Kreimer•in evinde yapılan 
taharriyat esnasında polis, bir takım 
vesikalar arasında bir de tunçtan bir 
plaka bulmuıtur. Bu plikanın üzerin
de gamalı haç ve iki tarafında da 1934 
tarihini taııyan sovyet remizleri bu
lunmaktadır. 

Acaba o devirde Almanya Sovyet
lerle anlaımak üzere mi bulunuyor
du? 

İsviçre' de seferberlik 

tamamlandı 
Londra, 10 (Radyo) - lıviçre'de se 

ferbcrlik hazırlıkları bitmiıtir lsviç
re hükümetinin timdi sillh altında i
yi talim görmüt ve iyi tecbi zeditmiı 
500.000 askeri vardır. 

lneiltere lni,re'nin bitarallıfma 
riayet edecelı 

Bern, 10 a.a. - Büyük Britanya hil
kllmeti lsviçrenin bitaraflık deldiru
yonuna verdiği cevapta İsviçre mez
k\U bitaraflığı müdafa için icap eden 
bütün tedbirleri aldığı müddetçe İn • 
gilterenin de meüilr bitaraflıp ria-

t edeoeli ıtir. 

s 

( DOKKO ) 

IST AN BUL Gazeteleri 
AKSAM 

ltalya'nın vaziyeti 
"- İtalya bitaraf mı kalacak yoku be

aabına en UY&Wl ıordiıgıi zamanda mı 
harbe ılrecek ?,, 

Bu 11rada zihinleri en çok mCfCU} e -
den ıualin bu oldU&UllU aöyliyen B. Nec
mettin Sadak, bu vaziyetin mihver po
litikası üzerinde yapacaıı te&irleri he
aap ediyor, diyor ki : 

"Mihver ıiyaaeti, bütun alman zaferle
rini İtalyaya odetmış, ıimdiye kadar bu 
ittifaktan yalnız Almanya istifade et -
mittir. Şimdi de Almanya, ıene kendi 
menfaati için ıon kozunu oynuyor. Bu 
harpten ıonra, artık Almanyadan hayır 
yoktur., Almanya. !talya menfaatleri i
çin başka harpleri goze alabilecek kud
retten uzun yıllar mahrum kalacaktır. 
O halde, İtalyan menfaatlerini ebediyen 
tarihe karıştıran bu badireye ltalra ne
den ıürı.iklenıin 1 şimdiden sonra l talya
nın hakiki menfaatleri belki de ıimalde, 
Avusturya taraflarında olacaktır ... 

Fakal evelce de sciylcdik, harbe he -
nüz kanımamıt diier devletler gibi, İ
talyanın vaziyeti de harbin inkipfı tar
zına bailıdır. Şu fark ile ki İtalyanın 
hıe kanımaaı harbin derhal büyümesine, 
ıenişlemesıne sebep olacaktır . 

Bu bakımdan, İnıiltere, Franu ile, İ
talya arasında - harbin mustakbel inici • 
ıafı üzerinde muhim tesirleri olacak -
temas ve muzakereler baılamadıiı iddi
a edılemez. 

İtalyan matbuatının bir taraftan aldı
ıı vaziyet, alman askeri heyetinin Ro -
madan gerı çagrılması dikkate deger i -
oaretlerdir .• , 

''" Baıvekilin beyannamesi 
Sadri Ertem bu başyazıaında, dünya -

nın kan ve ateı tufanı halinde ıurukıen
dı"i bu sıralarda, cumhurıyet Turkıye -
sııun merd ve imıanca aldıııı tavrı hem 
dunya siyaseti, hem de ınkıpf ve imar 
dolayısıyle ıstıklil davaaını bir tutan 
dahııı politika bakımından ıevgi ve say
~· ue alııunaı. .. un muınkün oimadıııuu 
kaydederek bu polıtıkanın beşeri ve ın
sanı taraflarım tahlil c:dıyor, dıyor ki : 

"'Dunyanın en buhranlı anlarında net
redııcn hukumet beyannameıı bize ıı -
tihsal sahasında açılan cepheleri ıoıter
mektc:dir. Tabıati fethetmek, refah ka
leainı zaptetmek, sosyal inldphmızı ko
laylaı;tırmak mılletimi:ııin divasıdır. 

Her ahdine, her mııkaveleaine, aadık 
olan hükumeti de bu d!vada kendisiyle 
beraberdir. 

lstıklilini, hüriyetini hiç bir zaman 
fedi etmiyen bir kutlenin istihsal faa
liyetini arttırmak için hükumet beyan -
namesi yeniden bir teşvik vesikasıdır." 

Gene Tanda Ömer Rıza Doirul mare
pl Görirıcin natıku ile Almany~ Fran
u ve İngiltereye *rdiii cevabı tahlil 
etmekte "Biltün difnyaya meydan oku
yan bir devlet, bütün dünyayı kendi a
leyhinde birlctnıeye sevkeder. Bacün de 
yapılan iı bundan ibarettir., demektedir. 

SOi POSTA 
Vaziyet 

General Hüıeyin Hüanll Emir Erkilet 
Avrupanın bugün yapdıiı aiır ve teh
likeli ıriınlerden daha fena bir istikbale 
gitmekte olduiuna İ$&ret ederek cep
helerin vaziyetini tetkik ediyor. Alman
ların 70 fırka askeri ıarp hududuna gön
dererek ıulh tekliflerine ipretle diyor 
ki : 

"Fakat bu öyle bir sulh teklifidir ki, 
kabulıi pek gUçtlir. Zaten incili:ııler p
liba buna cevap olarak uzun bir kabine 
içtimaından aonra bükümet dairelerine 
harbin yalnız iiç sene deiil, daha fazla 
devım edebileceiini ve mesailerini ona 
cöre tutmalarını teblii etmıılerdir . 

Her halde Avrupanın bucün yapdıfı 
aiır cünlerden çok daha acır ve tehli -
keli bir istikbale namzet olduiunu ıö
rüp müteeHir olmamak mümkün deiil
dir., , 

Alman topu ve İngiliz zeki.sı 

mukabil lncilterenin beeaplı n siyasi 
sekhı berinde dunm B. Muhittin Bir -
ıen yUıkarıki baılıkh yazısında diyor -
ki : 

"Her halde, badirenin henüı başlan -
cıcın.dayız. Şimdiki halde, gözümuze 
yalnız Lehistan ovalarındaki askeri ha -
diıeler ıörilnüyor. Fakat, bunlar biç bir 
ıey deiildir. Asıl mucadele baılıta uraf
ta, İngiltere ite Almanya arasında ce
reyan ediyor. Bu iıte Fransanın oynadı
iı rol dahi bir peyk roludı.ir. Mücadele
de c;arpıpn kuvetler alman topu ile in
giliz sekbıdır. Eier, ara yerde henüz 
binlerce insanın kanı olmasaydı ve niha· 
yet dünyadaki huzursuzluk bizim de uy
kttlanmızı kaçırmasaydı, pirle birlik· 
te : 

Zevk anın mirsa.dı ibretten temaıasm
dadır. 

Diyebilirdik. Heyhat ki, böyle bir hai
le, ancak muhayyen bir romanda veya
hut mıirettep bir filmde zevkli olabilir
di.,, 

YENİ SABAH 
Bu bir hesap iti 

Burhan Cahit "Bu bir hesap işi" baş
lıklı gunluk fıkrasında buııu.ıı Al'tlanya
nın 500 milyonluk muuzam bir impara
torluk ve m:ıttefıkleri ıle mucadele ha • 
!inde bulunduğunu kaydedereı< diyor ki : 

"1914 de Almanya İran körfe:ı:inden 
Baltık denizine kadar Avrupa ve Asya• 
ya kol aalmıı. Romanya, Belçika, Sır
bistan gibi membalara htkim olmuşke:ı 
Verdunde bu hesap ve adet metodu ile 
belinden kılıcını côzup inıil:z ve fran
ıız başkumandanlarına te'.ilir.ı etmi•ti. 
Riyazi ıki kere iki daima dort eder." 

CUMHURim ------
Polonya'nın kararı 

Polonya ıeyahatinin intibalannı an -
latan ve hidiıelerin Polonyadaki akis 
ve tefsirlerini izah eden B .Nadir Nadi 
ıoyle diyor : 

··Avrupa tarihini ancak umumi hat -
lariyle okuyan bizim neailler için Po • 
lonya müphem bır memlekettir. Biliriı 
ki on aekızinci asra kadar ortaçaı zih
niyetli kıralların ıeri ve uyuıturucu ida
resi ıltında yaııyan lehlıler on sekizinci 
asııın ikinci yarısında fellkete Uiramıı
laı', Rusya, Prusya ve Avusturya arasın
da bir kaç defa taksim edilmi,Jer, niha
yet battan bata ııtirapla geçen on do • 
kuzunca asırdan ıonra, umwnl harbin 
nihayetinde yeniden hayata kavu1111ut
lardır. İçimir.de Polonya ıle Çeko-Slo
vakyayı bir lyarda tutanlar, bu devlet
lerden bir ikisini de Versaillea'in doiur
dugu ıihatsız çocuklar olarak telikki 
edenler de bulunabilir • 

Çeko-Slovakyayı hiç ıörmedim. Hl • 
diıelcrin akışı onu bir Versailles piçi 
saranlara hak verir ıibi oldu. Fakat Po
lonya hakkında boyle bir iddia ileri aür
mek yaııbttır. COiran Yaziyetiıda talib
sizliiinden dolayı bir millet tarihinin 
en feci iıtiraplarlyle pençelqcn lelılıler 
denebilir ki baılanna celen her fellketin 
sonunda ruhlarındaki Yatan apmı daha 
perçinlemiıler, daha kökleıtirmi,terdir. 
Vartovada on dort cun kaldım. Bunlar
dan bir kısmı buhrandan önceaine ru
lıyon:lu. Bir miıddet için dünyanın ainir
lerini oynatan Rus - Alman anla1D1&aı 
Polonya.da hayret edilecek bir aofuk: 
kanlılıkla karıılandı. Ve harb ihtimalle
rini çogaltan buhran gıinleri biribiri ü
zerine yıgıldıkça Polonya balkmdakl mtl 
dafaa azmi de ayni kuvvet ve şiddetle 
biıyüyor, çoğalıyordu. Bucün Uıtiin Al
man kuvetlcri önllnde ecri çekilen Polon 
ya ordusunun harekltını heyecanla ta
kib ederken ıu noktaya dikkat etmeli
yiz: Önümüzdeki cünler zarfında Avru
panın prk lıöıesinde tarihin en muu
zam çarpıpnalanndan birine 14:bit ol • 
mamız çok muhtemeldir. Bir millet. 
mevcudiyetini korumak azmile öliiml 
ıoze alacaktır . ., 

lrak1m Londra atqemiliteri 
lstanbul1 da 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Do.t 
ve kardeı Irak'ın Londra elçiliği Ata

ıemiliteri Albay Hlmit Nusret mcm· 

leketine dönmek üzere bugün latan· 
Almanyanın Polonya topraktanndan 

kazandıklarına iearet eden fakat buna bul'a geldi. 

_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Un ve Ekmek fiatı § 

Belediye Reisliğinden : 
1 - 10-9-1939 tarihinden itibaren un fiyatlanndaki te

nezzül dolayııiyle ekmek fiyab da (10.25) ku"lflan (10) 
kurup indirilmittir. 

2 - Şehrimizde un satanlann gerek çuvalla ve gerekse 
kilo ile yaptıklan ıatıılarında rayiçle telifi kabil olmıyan 
yükseklikler görülmektedir· Bu sebepten halkımızın aldan
maıına meydan kalmamak için un fiyatları aıaiıda gös
terilmiıtir. 

3 - Gerek tüccar gerek bakkallar Belediyenin teabit et
tiği bu fiatları büyük yazılarla Ye göze ıörünür bir tekilde 
dükkinlanna asacaklardır. 

4 - Bu fiyatlara aylan sabftan dolayı tiki.yeti olanla
nn Belediye lktısat Müdürlüiüne müracaatlan ilin olu
nur. (Telefon 2713) 

UN SATIŞ FIY ATLARI 

Deiirmenlerde 
Çu..t 
Kurut 

Ekstra Ekstra un 930 
Ekstra francalalık un 876 
Birinci ne•i un 726 
ikinci nni - düz harman 600 
Oçüncü nm mı 300 

Uncu ve Bakkallarda 
Çuval Kilo 
Kurut Kurut 

955 
900 
750 
625 
325 

16 
15 
12.5 
10 
5 

----------------------------------------------------------------------------------------(4460) 14396 = - -.................................................................................. ,. 
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31 milyon Polonya'lı 

istiklal İçin harbediyor 

Polonya bugünkü harp'te 

40 fırkadan mürekkep 

süvarisine güvenmektedir 
Bir knç gündenberi alman kıtaları Polonya hudu· 
dunu ceçmiş bulunuyor. Uzun seneler esaret altm• 
da inledikten sonra hüriyete kavuştuğu için, hü
riyctin kıymetini çok iyi bilen bu millet, timdi is· 

tiklnlini, yurdunu ve şerefini kurtarmak için mü
cadele ctmektcdr. Alman ordusunun tecavüzü 

karşısında Polonya'nın mukavemet ve muvaffaki
yct imkônlarmı tetkik etmek, yerinde olur. 

E ğer bir milletin 

askeri kudreti ara • 
unda, o milletin yurt sev
gisinin de hesaba katılma
sı icap etseydi, Polonya'da 
yurt sevgisinin şimdi en 
yüksek noktasına vardığı
nı söylemek icap ederdi. 
Daha alman gazetelerinin 
Danzig etrafında yaptık • 
ları hücumlarla ne gibi bir 
tehlike karşısında bulun • 
duğunu anlıyan Polonya, 
Alman tecavüzü karşısın • 
da bir tek insan gibi şef
lerinin etrafına toplanmış
tır. Polonya'nın mevcudi
yetine, bu memleketin 
coğrafi vaziyeti hakimdir 
ve polonyalıların dedikle
ri gibi "Sadık nchir"in, 
yani Vistül'ün açık deniz
lere doğru akışı, lehlilerin 
büriyete doğru yaptıkları 
hamlenin sembolüdür. 
Danzig'in ve Baltık deni· 
.zi kı} ıhırının Almanya' • 
nın eline geçmesi demek, 
Polonya'nın hüriyete veda 
etmesi demektir. Polonya 
tarihin derslerini unut
mamıştır ve bu dersler kar 
şısında düşünüyor. Bir 
sok şeyler de hatırlıyoruz. 
Grundwald muharebesinde 
galip gelen polonyalılar, 

Töton şövalyelerini ezmiş
lerdi. 

Bismarck, Danzig'in 
polonyahlara lüzumlu ol
duğunu söylemişti; vak • 
tiyle memleketlerini par • 
çalayan büyük Fredrik de 
kendisine koridordan vaz 
geçmesini tavsiye edenle -
re: "Abdallar! Koridor e -
limde olunca memleketin 
geri kalan kısmını da elde 
edebilirim!" demişti: bü
tün bunlardan başka, Po • 
lonya Çekoslovnkya'nın 

misalini de hiç bir zaman 
hatırdan çıkarmamıştır ve 
alman taarruzunu bu ruh 
haleti içinde beklemiş ve 
bu zihniyet dairesinde kar 
şılamıştır. 

H er şeyden önce, Po

lonya'nın mukad -
deratını ellerinde tutan şef
lerin kim olduklarını an • 
Jıyalım: Polonya umumi 
harpten sonra hüriyete ka
vuştuğu zaman ilk cümhur 
reisi, meşhur bir piyanist-

ti. İgnace J. Padarcwski, 
Versay'daki sulh müzake • 
releri esnasında memleke • 
tin istiklali için, harp es
nasında polonya lejyoner· 
leri kadar çalışmıştı. 13 
senedenberi cümhurreisi 
olan B. İgnace Moscicki 
72 yaşındadır ve büyük bir 
kimyagerdir. Halkla tema· 
sı çok sever ve sofu bir 
katolik olduğu için, Po 
lonya'da sık sık yapılan 
dini ayinlere halkla bera· 
ber iştirak eder. B. Mos
cicki mareşal Pilsudski' • 
den sonra cümhurreisliği • 
ne seçilmişti. 

Mareşal PilsLıdski'nin 
sağlığında onun en yakın 
mesai arkadaşı ola!l mare
şal Smigly • Rydz'e selin· 
ce, büyük asker:n öliını~ın
den sonra ordum:n ı.aşıııa 

geçmiştir. 43 yasın l.ı olan 
bu genç mare§'.ll, Napcl · 
yon'a karşı biıyt.ik >ir hav
ranlık besler. Kiitt.ipl.ımo: · 
sinde, fransız inıp3rrıto:u

nun bir çok resimlerini 
ve heykellerin: gorınek 
kabildir. Sullı zamanında 
başlıca zevki, Clenov.1'da· 
ki sayfiyesinde karısının 

piyanoda çaldığı müzik 
parçalarını dinlemek olan 
mareşal, şimdi, Polonya 
orduları baş kumandanı sı
fatiyle, harp meydanların
da düşman toplarının gü • 
rültülerini ve düşman tay
yarelerinin motör homur -
tutarını dinliyor. Harp 
patlamadan daha bir kaç 
gün önce mareşal 1863 de
ki büyük leh isyanına iş· 
tirfik eden ihtiyarların zi
yaretini kabul etmişti. 
Şimdi harp meydanında, 

büriyet mücadelesinin bu 
ihtiyar emekdarlarının ce· 
saretlerinden hız alarak 
:.iöğüşüyor. 

S ulh zamanında leh 

ordusunun mevcu -
du 300.000 kişi idi. Silah 
fabrikaları orduya lüzum
lu malzemeyi yetiştire 
bilmek şartiyle Polonya 

için 600.000 kişiyi seferber 
etmek daima kabildir. (şu
rasını da kaydedelim ki, 
J oponya ve Berezilya ile 
birlikte Polonya dünyanın 
en çok doğumlu memle -

HULASA 

ketlerinden biridir). Mun
tazam cüzütamlardan baş • 
ka, Polonya'nın elinde der 
hal silah altına alınabilen 

ve adlarına "milli müdafaa 
cüzütamları" denilen kıta· 
ları vardır ki, askeri talim 
görmüş olan ve silahlariy· 
le üniformaları daima ev • 
!erinde bulunan bu cüzü • 
tamlar - İsviçre'de oldu
ğu gibi - harp patlayınca 
derhal cepheye gitmişler • 
dir. 

Bütün millet seferber 
olduğu takdirde Polonya 7 
milyon muharip çıkarabi • 
lir: bunlardan 5 milyonu 
talim görmüş ihtiyatlar, 2 
milyonu da seferber edile
bilecek olan ihtiyatlardır 
ki 31 milyon nüfuslu bir 
memlekette 7 milyon kişi
nin celbedilmesi, her yer
de göriılmeyen büyük bir 
nispet teşkil eder. Orduda 
19.000 zabit, 35.000 zabit 
vekili ve 100.000 ihtiyat 
zabiti vardır. Aslen köylü 
olan leh askeri yorgunlu • 
ğa ve uzun yollara çok iyi 
mukavemet eder. Piyade 
müfrezelerinin gündt. 60 -
SO kilometı e yol yürüdük
leri ve bu J akımdan süva
ri kıtalariyle lıoy ölçüş -
tükleri sık st le göı üliir 
Kanaatkar '>':ı·. '>u •s':er -
ler, bir tas çorba ve b · r tı:ı

yınla bütüıı Y-'rbu.ıı:ı ,la· 
rını unutur!ı>.:-

s üvari, leh ordusu· 
nun en mühim un -

surlarından biridir. Polon
ya ordusunda 40 fırka sü
vari vardır ve yolların 
haylı kıt olduğu bu mem
lekette motörlü cüzütam • 
lar sık sık hareket edemez 
hale gelebilecekleri ıçın, 
harpte süvarinin oynıya -
cağı rol çok büyüktür. E
sasen leh harp doktrini, 

apolyon'un "hareket har
bi" doktrininden mülhem
dir. Polonya hudutlarının 
çok geniş olması ve müs -
tevliyi durduracak tabii a
rızaların hemen hemen hiç 
bulunmaması, Polonya or
dusuna devamlı bir cephe 
teşkil etmek imkanı ver • 
mcmektedir. Onun için 
leh cüzütamları, bulun -
dukları yerde yaşayıp har
betmek, kendi yağlariyle 
kendileri kavrulmak fikri 
esas ittihaz edilerek teşkil 
olunmuşlardır. 

H er süvari alayına bir 

hafif makineli ta • 
buru, 12 ağır makineli tü
fek, 4 atnk dafi topu, 3 ir
tibat arabası ve bir de bi
sikletli takımı 'raptedil
miştir. Liva halinde oldu
ğu zaman süvariye zırhlı 

( Büyiık harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvan kardeşi jilber, arkada ı Dominik Heriyb, 
Marıyan' ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
i ·ınde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
ı.1arıyan'la Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 

hayet S~1anj, Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
..ıariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli -
Jık hayatından memnun. ~eğildirler. ~ntuvan karısının 
kız kardeşi Evlin'le sevışıyor ve Evlın. bu ask .Y~.zün • 
den intihar ediyor. Fakat Antuvan daıma Evlın ı sa • 
yıklamaktadır. Şimdi kansı ile beraber ya~ar~el'! karısı 
kalkmış ve ağhyan c;ocuklanna bakmıya gıtmıştır. ) 
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Almanya'da elden ele 

dolaıllr1lan bir kitap! 

Ribbentrop'un en 

İngiltere'nin 

dair neler 

dostu ·! 

kuvetine 

yazıyor ? 

. . 
samımı 

DEYLI TELEGRAF GAZETESiNDEN: 

B ugıin, İngiltere'ye dair 
biraz hayret verici bir 

kitabın İngilizce tercümesi 
neşredilmıştir. (1) Bu kitap 
son gunlerde Almanya'da çık
tı. Muellifi Count Pueckler'
dır. Bu zat vaktiyle "Deutsche 
Allgemeine Zeitung'un" Lond
ra muhabiriydı. Şimdi de Hc~r 
Von Ribbentrop'un pek samı
mi bir dostudur. Eserinde İn· 
gıltere ve İngiliz imparatorlu· 
unun manevi, askeri, strate -

jik ve ekonomik biıtun k~vet· 
terinin her cepheden hakıkat· 
te ne mertebeye erişmiş oldu· 
gunu tahmin vazifesini ıistime 
'11mış ve bu maksatla hesabi 
bır gayret, itidal ve sırf ha
kikatı arayıp bulmak kaygusu 
ile çalışmış ve muvaffak da 
olmuştur. Bu bakımdan eser. 
G ıbbels'in hepimizce malüm 
"Efl. ·rı te wir" metodlarının 
ortaya koyılu u ya ılarla P3r·• 

otomobiller, hafif tanklar 
ve tayyare dafi topları da 
efakat ederek kıtaların 

manevralarını himaye e -
der. Yol kıtlığı dolayısiy
le sahra toplarını atlar çe· 
ker. Topçu kuvetleri de 
süratle hareket eder ve sü
vari ile birlikte iş görüp 
hava kuvetleri, muhtelif 
yerlerden alınma 1500 tay
yareden ibarettir ve bun • 
ların 800 ü ilk hat tayya
residir. Polonya'da doğum 
ların fazla olduğunu söy • 
lemiştik. Polonya nüfusu· 
nun yüzde 62 sinin yaşı 30 
dan aşağıdır ve Polonya, 
genç bir millet olmakla bi· 
hakkın iftihar eder. 

Deniz kuvetlerine ge
lince, Polonya'nın naza
rında istiklalin bir sembo
lü olan leh bahriyesi, an -
cak 20 senelik bir hayata 
maliktir. Gdynia limanını 
ve 40 kilometrelik bir sa
hili korumakla mükellef 
olan leh donanması 4 dest
royer, 5 denizaltı gemısı 

ve 1 mayın gemisinden 
mürekkeptir. İnşasına baş
lanmış olan başka harp ge
mileri de vardır. Ayrıca 

koridorda donanma ile ka
radan iş birliği yapmak ü
zere "bahriye piyade alay· 
ları" da teşkil edilmiştir. 

"Match" mecmuasından 

o K A ş 

lak bir tezat teşkil etmektedir. 
Bizleri asıl hayrete diışıiren 
cihet, bu eserin Almanya'da 
elden ele dolaşmasına müsaade 
edilmesidir. Çiınkü bu kitap 
Nazi propaganda sisteminin 
son bir kaç ay zarfında o ka
dar gayretle mütemadiyen or
taya atıp ustıinde israr ettiği 
uydurma haberlerden bazıları
m insafsızca baltalamaktadır. 

idarede maharet: 
kinci teşrin pocrom 

1 "katliam"hırındıın bil
hassa martta Çekistan'ın ani ış
salindenberi, mürakabe altın -
da bulunan matbuat, almanla
rı. İngiliz imparatorlucunun 
kanh tet1':..lerle ortaya çıkmış 
ve o surele idue eylemekte o
lan korkunn bir zuliım ve is· 
tibdat imparatorlugu oldu u
na ve bu zulme kurban blitun 
milletler.n muttasıl bu id re
len kurtulmaya c:ab:ı. adıkları
na ikna etmek gayretinded'r. 
Bu s:ıçrı:ı'ara inanmak ıafdıl
liıtinde bulunan biıtün alman
lar Count l>ueckler'in ı:oııter
diği vakıalar kar$ısında miıte
hayyir kalacaklardır. 

Kont, dominyonlar hariç, 
denizaşırı imparatorluk dahi -
linde bütıin birliklerin topye -
kun miktarı sade 30 filo tayya
re, ve 92,000 erden ibaret ol
d i ğuna işaret ettikten sonra 
şu sözleri illi ve ediyor: 

Nüfusu her ırk ve renkte 
400.000.000 nu gec;cn bir impa
ratorluğu böyle ufak bir ku· 
vetle bir arada tutabilmek İn
giliz idare kabiliyetini,, .~arlak 
bir bürhanıdır. Bunu mumkün 
kılan cihet İngiliz imparator • 
luğunun Roma imparatorlu -
ğundan ayn olması ve ayni za· 
manda tazyik görmiış millet
lerin isyanlarına k

0

arşı mutta
ıul mudafaa olunmak zarure -
tini bertaraf eylemesidir. İn -
giliz imparatorluğunun mev -
cudiyeti günlük dahili sebep.
!erle tehlikeye konmaz. Bıl:ı
kis, şimali garbi cephesindeki 
müzmin kavgalar, Hindistan' -
da zaman zaman baş gösteren 
ırk ve din karışıklıkları ve 
şimdiki Filistin karışıklıkları 
müstesna biıtün imparatorluk
ta sulh ve sükun hakimdir. 

Mütecavizleri ikaz: 

D :ğer mheleler üzerinde 
dururken de Cou•ıt 

Pueckler'in c:·'ıaerdiği iyl ı:i
yet Nazi proracJndasm& ııck 
uyar gorUnmiıyor. Müellif di
yor ki: "Buylık Britanya mev
cut şartlar dahilinde, istese 
bile. bir tecavüz siyaseti takip 
edemez. Vnsi ülkesi dolnyı -
siyle daima dünyanın hasedine 
maruz kaldığı için ister iste
mez "kudretini tamamiyle ah
laki bir çerçeve dahilinde" 
kullanarak dünya efkarı umu
miyesinin tasvibini kazanmak 

K R o 

mecburiyetindedir. Her halde 
ingilizlerin diğer milletler a
leyhine münhasıran hodgim 
ve milli menfaatlerini gozet -
mek arzusu ile siliha sanlma
ğa hazır oldukları pek şuphe· 
lidir." 

Binaenaleyh imparatorluğun 
takip ettiği siyaset böylece 
manen sekteye uğradığı için 
siyaset·i. - melhuz serait do
layısiyle - ingiliz imparator
luğunun siyaseti kadar sıkı bir 
ahlak kaygusu ile tahdit edil
miş olmak ~rtiyle, yer yu -
zıinde hiç bır milletin, ne ku
vette olursa olsun, lngiltere'
den korkmasına mahal yok'tur. 
''Ve Kont devam ederek: ln
giltere'nin bu yüzden Ren 
mıntakasının kurtarılmasına, 
Avusturya'nın ve Sudet eyale
tinin ilhakına cebır istimal e
derek mani olmaya kalkışma
dığını ilave ediyor." Çunkü 
butün bu ahvalde hak, muna -
kaşa kabul etmez bir şekilde 
almanlarda idi. diyor. 

Bu son serdedilen hukum 
gösteriyor ki eser, Bohemya 
ve Moravya'nın Herr Hıtler 
tarafından munakaşa kabul et· 
mez bir hareketle ilhakın.dan 
e\'el yazılmıştır. Acaba Kont 
bu son hareketinden r.e dere -
ceye kadar utandı, b'lemey z. 
Bu hareket, bızzat kendiı:i t -
rafından ilerı siırulen "tc :ı -
vüzi maKsatlar" tarifinin çcı
çevesi dahilindedir. Kont, bu
günkü devlet ricalinin, ancak 
kendi milletleriyle muttefik -
!eri olan milletler her hanı;i 
bir ittifaka ve hatta butun 
dünyaya karşı l:oyncak de ~~e
de kuvetli oLclukları tPkdı de 
bu nevi mahs:ıtları t•"· bedebı
lecekleri kanaatirdcdir. 

Nazi prop:ıg-ı:t.: 
ortaya çı '1J'GT: 

B efüi de Kont lıar"rc:tli 
bır nazi sıfatıyle yuka

rıda hulasası iktibas cdılcn 
faslı yazmak hususundaki ted
birsizliğini acı bır nedamet 
hissi duymuştu. İnsan Nazi 
propaganda bürosunun en ile
ri gelen mensubininden biri 
tarafından bizzat Nazi "çem
berlerr. ı" propagandasının böy 
lece teşhir edilmiş olmasına 
göz yumduğunu cörünce hay
retten kendini alamıyor. Öyle 
ya eser bize şunu oğretiyor: 
Çemberleme siyasetinin asıl 
banisi olan memleketten yani 
İngiltere'den - kendi harici 
siyaseti İngiliz imparatorluğu
nun siyaseti kadar sıkı bir ah
lak ,«aygusu ile tahdit edilmiş 
olmak şartı ile - diger hiç 
bir memleketin korkmasına 
mahal yoktur. . 

İngiltere'nin harp kuvctlerı· 
ne tesir edebilecek diiier mad
di amilleri tahlil ederken Kont 
Pueckler imparatorluğun ikti
sadi diışkünlüğün takibettigi, 
herkesce malum, bazı istika -
metlere işaret ediyor. İmpara
torluğun bahri ticareti, ecne· 
bi bankalardan elde ettiği ge
lir, deniz aşırı merkezlerde iş
leyen sermayesi azalmaktadır. 
'(ediyattaki muvazenesi ort~ : 
dan kalkmış, artık scrnıayesını 
sarfetmeye başlamıştır. Kont, 
hadisatın bu şekilde inkişn.fını 
tabii gayet doğru olarak dığ,er 
milletlere bilhassa Alma.n~.a .
ya. onun "kendine yeterlık sı
yaseti vasıtasiyle refahını te
min etmek gayesine atfetmek
tedir. 

istihsalin artması: 

K ont bir yandan da nü
yük Britanya'nın dahi

li istihsal kudretinin muhtm 
miktarda arttığına ve harp vu
kuunda evelkiylc mukayese 
kabul etmez derecede mükem-
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öl ede kalan yüzü birdenbire aydınlanmıştı. 
g g 'b" . . t" k" b 
A VI rdu. Bu 0 kadar garı ıne gıtmıı ı ı, aca a, 

g ıyo .. d .. 
1 O"ru"yorum diye kendi kendıııın en şup-yan 1§ mı g ' .. 

helendi. Daima o kadar soğuk, o kadar lakayt, o 
ltadar hissiz görülen daima sakin, daima k~ru olan 
bu adam, kocası, şimdi gözünün önünde aghyord~. 
U k bu halini üzerinden almı§ ve Antuvan ı 

y u onun k "b" .. 
2ayıf bırakmı§tı. Şimdi adeta bir çocu gı ı ma-

d Y .. .. den mütemadiyen göz yaları akıyor· 
ııum u. uzun .. • 
du. O ,kocasını hiç bir zaman ağlarken gormemıı· 

ti. Dü§ündü : 
_ Rüyn görüyor galiba! 

U d k onu korkulu rüyadan kurtarmak 
ynn ırmn , . d b. 

istedi. Uzandı ve yanağından öptü. O hır en ırc 
. d" .. 1 • • yarı açtı Mariyan'a baktı ve ga· 

tıtrc ı, goz erını , 
t)'et ynvnş bir sesle : 

Alı Sı·z misiniz? dedi. 
- •• k'Ttla Hnlfı uyuyormuş gibi, dudaklarını muş u a 

kıpırdatıyordu. Bir rüyanın derinliğinden konuşu • 
yordu. Fakat ne kadar hayal sukutuna uğramış, ne 

kadar yorgun bir sesi vardı: • 

S. · · · ? Demek si~siniz ha? demek ıs· - ız mısınız • 

ter gibi idi. 

ElJcriyle göz kapaklarını uğuıturdu ve tekrar 
daldı. İşte o zaman Mariyan'ın aklı batına gelmi§ti: 

"Demek bunun yüzünden Evlin kendisini Öl· 
dürdü!" diye düşündü. 

Bazı zamanlar olur ki, hiç bir gnyrct sarfedil· 
meden, bir insanın en oynak ıurları bütün aydın
lığı ile görülür. O zaman düşünmek, istidlal, ve 
hatta bir şüphe bile lazım değildir. Görülür ve öğ
renilir. Sonradan hakikati öğrendiğiniz zaman, 
ıstırap duyarsınız, fakat hiç de hayret etmezsiniz. 
Hattn aynı tekilde genç ve ıııhatli bir adamın yü

zünde ölüm emareleri bile farkedilir. O zaman 
insan "ben deli mi oldum?" der; bunu düşünme· 
meğe uğra§ır. Fakat bu ölüm vaki olduğu zaman, 
sizden ve daha ihtiyar, daha hakim olan ve sizde 
yaşıyan bir başka sizin bunu düşündüğü an hatır· 
lanır. Bu başka m, sizin görmediğinizi görmüt, si· 
zin anlamadığınızı anlamıştır. Ve bu, belki de &İ· 
zinle beraber ölmiyecektir. 

Korktu. Tabiri kabil olmıyan bu korkunç ve 

bu müthit hakikatin bilgisini, bu kafasında çakan 
1amimiyet ııığmı tamamiyle ıilmek istedi. Düıün-

dü: "Ben deli miyim, niçin böyle şeyler düıünüyo
rum? Bunun için hiç bir sebep var mı? Niçin?" 

Fakat ııabmnzlıkla batını sallıyordu. Hakikati 
bir defa gördükten sonra onu bir daha inkar et
meğe, onu tekrar tekrar seyretmemeğe kendisin. 
de mecal bulamıyordu. Ne yapsın ki bu elinde de
ğildi. Gözlerini kapamasına, bu müthiş ihtimali u
nutmasına imkan yoktu. 

Bir hareket yaptı. Elini birdenbire uzattı, ya
nan lambanın ı§ığından gözlerini saklamak, uyku
yu hazırlamak, yalanı gizlemek istedi. Hiç bir §ey 
söylemek İstemiyor, hiç bir şey duymak istemi
yordu. Hiç, ama, hiç bir şeyl Her şeyi unutmak 
lazımdı ! 

"Şimdi o, öldü artık. Her şey bitti. Eğer bir ke
lime söylersem, en müthit hayaletler telcrar hayat 
bulacak, fakat sükut, bunların hepsini bir iki defa 
daha gömecek... Susmak istiyorum. Kıskanç deği
lim. Evet eskiden böyle idim. Kıskançtım. Nikol 
gibi, Antuvan'ın hayatından geçen, fakat onun ne 
hatırasında, ne de kalbinde hiç bir iz bırakmıyan 

kadınları kıekanırdım. F _.at Evlin'i? ••• Onu kıs· 
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TURK1YE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Hadyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcı;./ 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

PAZARTESİ - 11-9-1939 
12.30 Program 
12.35 Tiırk muziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber -
!eri 

13.15·14 Mıizik (Karışık pro -
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 Muzik (Operet selek -

syonları - Pi.) 
19.30 Türk mıiziği (Fasıl he -

yeti ) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri • 

20.50 Türk müziği : 
Okuyanlar : Mustafa Çağ -
lar, Safiye Tokay. 
Çalanlar: Reşat Erer, Ru -
şen Kam, Cevdet Kozan 
1-Tanburi Cemil - Ferah-

feza peşrevi 
2 - İsmail Hııkkı bey - Fe-

mel olarak tesl:iHitlandırıldı -
•na, harpten sonra domınyo:ı· 

k.nn sanayileşmesı ımp:ırator
lu a muazzam bir kuvet men
baı tet)'liıt ettı!':ıne işaret edi
yor. Tecııvuz.den masun bir 
tayyare inşa üssü olması ba
kımından bilhassa Kanada'nın 
kıymet ve ehemiyetinden bah
sediyor. "Bundan başka. den•z
le e hikim kalmak şartıy:e, 
imparatorluk l:olonileri ulaştl
maııı kolay vasi ha:n madde 
depolarıdır." dedikten sonra 
harp vukuun:la umu:niyetle 
imparatorlu un ikt0 sadi men -
b:ıurının gayet korkunç dere
cede zengin oldu;;unu ıl ve c
di yor. 

Kont, askeri bakımdan Av
rupa sularında ingıliz donan -
masının Buyıik harp başlan -
gıcında oldugundan da daha 
kahir bir kudrette bulundu&U· 
nu, muttefjk fransız donanma
sının da o zamandan daha mu
azzam olduıı;unu ileri sürüyor. 
r \ımafi hava kuvetlerinin in
ki11afı dolayısiyle İncillere, a
daların temin ettiği masuni • 
yeti kısmen olsun kaybedece -
ğini, ticaret gemilerinin bil -
hnssa Padökale'ye yaklaştıkça 

• daha fazla tehlikeye maruz ka
lacağını göz önünde bulun -
durmak mecburiyetindedir. di
yor. 

Misli görülmemiş 
bütün bir kül: 

İ talya'nın ,siyasetini de -
ğiştirmiş olması Akde

niz'de yeniden mU!ikul bazı va
ziyetler ihdas etmiştir. Mama
fi bu zararı imparatorluk kıs-
men Türkiye ile yaptığı ve 
mütekabil garanti misakıyla 
tarafeynin takviye ettiği .dost· 
luk anlaşması ile, telafi etmiş
tir. Kont, acaba Bıiyük Bri -
tanyan'ın, harbın b:ışlangıç 

flllfhalarında bir nokavt darbe· 
siyle ezilmesi muhtemel mi -
dir? sualine hic; bir cevap ver
miyor. Yalnız şöyle umumi 
bir neticeye varıyor: "Buyuk 
Britanya buglın her ne kadar 
1914 dekinden daha güç strate
jik meselelerle karşılaşmış bu· 
IUl)Uyorsa da askeri bı:ıkımdan 
bu meselelerle uğraşmıya da
ha hazırdır, ve yakın bir .atide 
hazırlığını daha arttıracaktır." 
diyor. 

ni1iieza beste (Çaılayan 
cuyi sirişkile) 

3- İsmail Hakkı bey -. Fe
rahf eza §arkı (Ateşı aş
kın ile) 

4 - Ruşen Kam - Kemençe 
taksimi 

6- İsmail Hakkı - Ferahfe. 
za şarkı (Meht:ıbta gü-
zel olur.) .. 

7 - Nasibin Mehmet • Kur
dilihicazkir şarkı {Der-
dLn ne ise) . 

8- Nasibin Mehmet - Hı -
cazklir şarkı (Gormez • 
scnı eğer) • 

9 - Şemsettin Ziya - Hıcu 
arkı (Olalı ben sana 

bende) . 
10 - Refik Fersan - Hicu 

şarkı (Geçdi riıya gibi) 
11.30 Konuşma (Doktorun sa-

ati) 
1.45 Muzik (Melodiler) 
? 00 Mıizik (Kuçuk orkestra)' 
Şef : Necip Aşkın : 
1 - :Emile Waldeufel - İki 

kere iki - Vals 
2 - Franz Lehar - Eva o • 

pcretinden potpu~i . 
3 - Drigo - Arlekenın mıı.. 

yonları No: 4 
4- Hans Lohr - Memleket• 

ten memlekete (Muhte
lif memleketlerin melo • 
dileri ıizerine rapsodi) 

5- Micheli - İtalya şarkı • 
ları - Potpuri 

23.00 Son ajans h. berleri, zi • 
raat, eshıım, tahvilli\, kam -
bıyo - nukut borsası (fiyat) 

23.ZO Mıizik (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program • 

1mparatorluga gelince Kont 
Puecl !er, harpten sonra vu. • 
kua gelen siyasi degişikliklerııı 
imparatorluk biınyesinde h~r 
hnngi bir zlif alfimcti tevlıt 
cttıl:İ fikrini istıhfaf etmekte
dir. Diyor ki: "Bilakis imp~
ratorluk misli görülmemiş bır 
muesscse halinde inkişaf et • 
miştır. Dahili insicamı, satıh
da goruldıiğunden çok . da~_a 
kuvetlidir; ve bı.ıtiın bır kul 
olarak diınyııya meydan oku
maktadır. 

Arslanın kuyruğuna 
fazla yolmaya gelmez.: 

K ont okuyucularını iku 
ediyor, ve son seneler

de kendı menfaatlerine aykırı 
bir takım degişikliklere sa.de
ce beyhude bazı itiraz sesleri 
yukseltmekle iktifa etmesine 
bakıp da artık impnratorJuğUQ 
itiUi. yıldızını sönmeye başla• 
ılığı faraziyesine aldanmam-.. 
)arını tavsiye ediyor. "İınP..,. 
rııtorlucun deruhte ettiği me
suliyetler pek çeşitli ve pek 
vasi mıntakalarn şamilqir. Bi
naenaleyh yalnız tali mcnfaa~ 
leri tehdit görünce var kuve.ı 
tiyle imparatorluğun her de.ı 
fasında harekete geçmesi ~ 
kan haricindedir.' 'ditor -.. 
şoyle devam e.rliyor: "Büyük 
Britanya'nın menfaatlerini ha.o 
leldar eden bir mcmleketiıı 
muhakkak inciliz imparator • 
lugunun btltun kuvetini hcsa • 
ba katmıısına lüzum yoktur. 
Pek vahim ikibetlere uğrama• 
dan da "Arslanın kuyruğun " 
dan bir kaç kıl kopannak~ 
mümkundıir. Ama her defasın
dan kac; kıllık bir demet ko
pnrılabilir, arslana baş kaldırt• 
ınııclan ne kadar zamıınlık bir 
fasıla ile mimferit kılların her 
birini koparmak miımkündür 
sualine ancak b\r sofist mukni 
bir cev~ verebilir. Bu ıual 
daha ziyade "kaç damla bir 
gol yapar?" sualini hatırlatı• 

yor. İngiliz arslanının, kuy • 
nığundan kıllannın birer birer 
yolunmasına karşı gösterdiği 

yumuşak başlı müsamaha 
mart'tan beri artık tükcnmiı
tir ve sofist'in meseleyi hal 
hus\lsunda arzedcceği hizmet. 
artık fuzulidir. 

(1) How Strong is Britain. 
by Count Pueckler. (Ro 
utledge). 

kanamam. Bir gölgeyi, bir ölüyü kıskanamam ! 
Fakat ne kadar da yorgun, ne kadar da hitabım?, 
Bütün bunlar, bütün bu unutmak arzusu, bütün bu 
acı düşünceler, işte beni bunlar mahvediyor.,, 

Lambayı söndürdü. Gece her tarafı aarımıtı. 
Göz yaşlarını zaptedemcdi. 

xxvııı 

Yaz aşağı yukarı yarı yarıyn geçmişti. Fakat 
Antuvan birçok bahaneler buluyor, Paris'tcn ay• 
rılmak istemiyordu. Nihayet Mnriyan onu yalnı~ 
bıraktı ve çocuklariyle beraber Land'larda kumlar. 
ve çamlar arasında vnh§İ fakat güzel bir yere gitti. 

Antuvan sade bürosuna gitmek için evinden 
çıkıyor; işlere koyulunca biraz kendisini unutur 
gibi oluyordu. Müşterilerle konuşmnk, mektupları 
yazdırmak, bilançolan tetkik etmek, bütün bu 
mekanik i§ler kafasını avunduruyordu. Hayatta. 
yalnız kalmıştı. Şimdi Mariynn ve çocuklar da yok· 
tu. İ§te bu yalnızlık ve evin sükutu nihayet ona 
nisbeten bir sükun temin ediyordu. Nasıl insan ha• 
yatını iyice tanzim ettiği zaman, kendisini daha 
mazbut hisseder, ve içine bu nizamın ahengi yerle· 
şirse, o da öyle idi. Nihayet hayata tahnmmül e• 
de biliyordu. 

İlk teşrinin başlangıcında Mariyan Paris'e dön· 
mek arzusunu izhar ettiği zaman Antuvan onun 
daha gelmemesini temin etmek çnrelerini aradı. 
Fakat kendi kendisine de: "Gittikçe vah§İ oluyo· 
rum; hiç bir insana tahammül edemiyorum!,, diye 
düıünüyordu. 

Yalnızlığı içine gömülmüştü. Vaktini geç'ırmck 
için bin türlü çare icat ediyor ve bu çalışmalarına 

(Sonu ucır). 
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en nehri kenarlarında ... 
Polonya'da başlryan bu harbin 

en mühim ve kati safhaları Ren neh
ri kenarlarında mı cereyan edecek? 
crasını, pek ileriyi görebilen derin 
mütehassıslardan başka hiç kimse 
kestiremezse de herkesin fikri bu -
günlerde oralara gidiyor. 

Bir tarafta fransızların - doğ
rusu biraz fazla basit bir ad taktık
ları - Majino hattı, öteki tarafta 
almanlarm - en güzel masallar
dan birini ve Vagner'in büyük musi
ki silsilesini hatırlatan romantik bir 
ad verdikleri - Sigfrit hattı ... İki 
taraf biribirinden bu kadar aykırı 
isimler koyacakları yerde, ikisi de 
yerin altında kazdıkları bu istib
kamlara Gazi Osman Paşa hattı de· 
eelerdi, bir vakit Afrikanın cenu· 
bunda Boerleri iki yıl sebat ettiren, 
daha sonra geeçn büyük harbin dört 
yıl sürmesine sebep olan siper usu • 
lünün Plevne'de cihanı hayrete dü
§ÜrmÜş olan usulün tatbikinden baş
ka bir şey olmadığını göstermiş, hem 
de büyük türk askerinin hakkını 
teslim etmiş olurlardı. 

Yaz mevsiminin mehtaplı bir ge
cesinde Karlsruhe'den şimendifere 
binip Ren nehri kenarından Bal 
§ehrine kadar giderek, tabiatın giı
zelliği ile insan sanatının birleştiği 
o yerleri görmüş olunca, oraların 

bugün tekrar harp sahası olacağını 
düşünmekten müteessir olmamak 
kabil değildir. 

Ren nehri kenarları, mehtapta 
bizim İstanbul boğazının kenarları
nı andıracak kadar güzel yerler ol
makla beraber, Avrupanrn pek çe
tin iklimlerinden biridir. Bazı za· 
manlarda, Avrupanın şarkından ge• 
len antisiklon rüzgarları, garpta 
Manş denizinden gelen siklon rüz
gariyle Ren vadisinde çarpışarak 
ortalığı karına karışık eder. Fakat 
eenenin en büyük kısmında esen 
başlıca iki rüzgar vardır. Biri ce• 
nupta Ron nehri vadisinden kopa• 
rak Ren boyunca iner ve bütün ikli
mi kavurur. Öteki şimalden gelerek 
kurutur ve dondurur. Bu şimal rüz
garı estiği vakit hava bulutalız ve 
berrak olduğundan mehtaplı gece • 
lere tesadüf ederse kıpkırmızı bir 
\ekerlek gibi görünen ayın güzelli
ğine bakmakla doyulmaz, fakat en 

küçük bir ihtiyatsızlık insanı helak 

(Dtmeğe yetitir... Cenuptan ve garp· 

tan gelen iki türlü rüzgar birleştik
leri vakit pek kuvetli estiğinden 
Ren nehri kenarlarındaki ağaçlar • 
dan çoğunun şarka ve şimale doğru 
eğilmiş oldukları daima göze çar
par. 

Bu şiddetli rüzgarlardan dolayı 
Ren kenarlarında hararet derecesi
nin en yükseği ile en aşağısı arasın
da pek büyük farklar olur. Mesela 
lstrasburg şehrinde hararet bir ta • 
raftan 37,1 dereceye kadar çıktığı 
halde bir taraftan da sıfırın altıpda 
26,6 dereceye kadar iner. ikisinin 
arasındaki fark 63,7 dereceye va
nr. Halbuki şimalden en soğuk, ce
nuptan da en sıcak rüzgarlara karşı 
b~lunan lstanbul boğazında, en 
yuksek derece ile en aşağı derece 
arasında timdiye kadar görülen 
fark ancak 61 derecedir. Demek o
luyor ki Ren vadisi, İstanbul ve Ko
penhag gibi iki deniz bo1razı Üze
rinde bulunan şehirlerde: daha zi
yade değişen bir iklimdir. 

Rüzgarları o kadar sert olan bu 
iklimin yağmurları da pek boldur. 
Bir sene içinde yağmurların vasati 
yÜksekJiği bin ile iki bin milimetre 
arasında değişir. Fakat en çoğu son 
bahar mevsiminde yağar. Bazı yıl
larda yağmurlar daha yaz mevsi
minde başlıyarak bütün sonbaharda 
hiç durmadan devam ederler. Yağ
mur bakımından, Karpat dağlarının 
arasından geçen vadi ile Ren vadisi 
biribirinin zıddıdır. Sonbaharda 
Karpat dağları kurak, Ren vadisi i· 
se daima ıslaktır. Onun için bu mev
simde muharebeye başhyan ordu 
Karpat taraflarından tecavüz için, 
Ren kenarlarında da müdafaada 
kalmak için en uygun mevsimi bul
muş olur. 

Yağmur mevsimi geçti'lc:ten sonra 
da kar ve don mevsimi gelir. Ora· 
larda kar en az iki ay her tarafı 

kaplar. Don günleri de Ren nehri 
kenarlarında hiç bir yerde 75 gün• 
den az olmaz, bazı yerlerde 100 gü
nü geçtiği vardır. Bundan sonra 
Ren kenarları birinci kanuna kadar 
yağmur diyarı, daha sonra nisana 
kadar kış sporları ve iyi avcılık ildi
mi olur. Fakat büyÜk hareketlere 
müsait değildir. 

Onun için bu yakınlarda Ren ke
narlarından ehemiyetli çarpışma 

haberleri gelmezse taaccüp etme-
m~~~ G.~ 

Sanı gıda oe 
suni maddeler 

Jiyan Almanya! 
Tıbkı 1914 - 1918 Almanya'sında j kadar bu lokantanın müştetı>si idik. 

olduğu gibi: Mütarekeden sonra, lokanta sahibi-
Polonya ile harbe tutuşmuş olan nin, mahalle kedilerini yakalayıp tav

bugünkü Almanya'da da maden kö - şan kızartması yaptığını zabıta haber 
mürü, sabun, yumurta, şeker, marme- almış ve kendisini mahkemeye ver -
lad, patates, et ve sucuklar, ekmek, mişti. 
~n, süt ve sütten yapılan maddeler, Kolonya • şehrinde Ren nehrinin 
•ağ ve iç yağları, kahve, erzatsı çay, karşı yakasında Deutz diye bir ma -
h:asılı ne kadar iaşe ve gıda maddesi halle vardır. Burada da, kırk yaşın
varsa, hepsi vesika rejimine girmiş daki katanaların etini, iki aylık dana 
bulunuyor. eti diye listeye geçiren şık gazinolar 

Bundan başka, elbise, elbiselik ku- vardı. 
maşlar, çamaşırlar, ayakkabları deri Mahalle kedilerini tavşan yapan lo
ve köseleler de ayni rejimin kayıtla- kantacılara, hayret etmi§tik. Fakat 
rı altında ve mahdut ölçüde istihlak mahallenin çocuklarını keserek, do -
edilecektir. muz sucuğu yapan kasabı i~ittiğimiz 

Adam başına, haftada, 700 gram et, zaman, erzatsın şümul çerçevesi içine 
sucuk veya konserve, 280 gram şeker, insanların da girebileceğini havsala-
110 gram reçel, 150 gram irmik, 53 mız almamıştı; fakat, maalesef bu bir 
gram kahve erzatsı; günde 0,20 litre vakıa idi! 
süt, 60 gram peynir, yağ veya iç ya- Yün ve pamuk tükendiği için ka -
ğı. Ayda, 125 gram tuvalet sabunu, ğıttan elbiseler, çanta, yüz havluları 
125 gram çamaşır sabunu, 250 gram piyasaya çıkmıştı. Kösele kalmadığın
sabun tozu verilecektir. dan, ayak kablarının tabanları odım-

dan yapılıyordu. Buna benzer daha 
Bugünkü Almanya'nın yeni nesli, 

E Al . b'l B'l . 1 neler ve neler .... 
rsatz manya sını ı mez. ı mış o Bu vakıaların o vakıtki altmış mil-

sa, bu listedeki çeşide rağr •.• n, anne- · · yonluk Almanya'ya yaptığı tesırı en 
!eri gibi, yüzünü asarak derin derin kestirme ifadesi, bir kabus gibi çök-
düşünü~ . 

Biz, bu liste ile vaktiyle mücade- müş olan "ümitsizlık" idi. · 
Yirmi yıl sonra, ayni sistem, aynı 

leye girişmiş olan Almanya'yı çok i- tahditler, ayni liste tekrar çıktı. Şu 
yi bilenlerdeniz. O vakit de bu mad- farkla ki, bu sefer doksan milyonluk 
deler, günde ,haftada, ayda olarak bir Almanya, ne kadar süreceği ma· 
tevzi edıliyordu. Fakat, bir gün geldi lı'.'ım olmıyan bir imtihan geçirecektir. 
ki, gündelik tevziat, haftalığa, hafta- Hikmet Tuna 
lık, aylığa ve aylık da yıllığa geçti. 

Ya o "Ersatz"? 
Er.zats bal, erzats şeker, erzats yağ, 

erzats kumaş; hemen her şey erzats'
dı. 

Şekerin crzatsı, zaharin idi; yağın 
erzatsı margarindi; kumaşın erzatsı 

kağıttı. Hatta etin de erzatsını bu
lanlar olmuştu: Berlin'in garbinde 
yan sokaklardan birinde orta halli bir 
lokanta vardı. Yemek listelerinde sık 
sık tavşan kızartması, tavşan yahnisi, 
tavşan öte berisi diye, türlü türlü 
tavşan yemekleri vardı. MütarekeY.e 

Amerika k11ılha(ın1n 
Polonya'ya yardımı 

Vaşington, 10 a.a. - Amerika kı
tılhaç cemiyeti, Polonya kızılhaçı he
sabına, sahra hastahaneleri için çadır, 
ilaç ve battaniye mübayaasına 50 bin 
dolar tahsis etmişitr. 

Amerika kızılhaçı, Parilil'teki ame
rikan hastahanesine de 25 bin dolar
lık r..ardımda bu1~nmuştur. 

Dünyanın en eski demokrat 

.devleti olan İSVİÇRE 
umumi seferberlik ilôn etti 

Memleketin çehresi temamen değiştı 
Noye Zührer Saytung gazetesi, 

İsviçrenin seferliği ilan etmesi üze~ 
rine, Zürih şehrinin hava ve manza
rasını şöyle anlatmaktadır : 

Şehrin çehresi birkaç saat zarfın
da baştan aşağı değişti. Umumi sefer
berlik öğleye doğru ilan edildi. Çok 
geçmeden ilk askeri kıtalar geçmege 
başladı ve hemen bunun arkasından, 
askeri idare şehre el koydu. Çantasını, 
torbasını kapan muhtelif kura efra -
dının, kimi yaya, kimi tramvay veya 
bisikletle temerküz mahallerine ve 
yahut da istasyona akın etmekte oldu
ğu görülüyordu. 

Kışla meydanında büyük bir faali
yet ve hareket vardı; burada, bir ta
raftan hükümetin el koyduğu otomo
bil ve kamyonlar tesellüm ediliyor, 
diğer taraftan bölük bölük asker sev
ki yatı yapılıyordu. 

Saat birden itibaren istasyon da 
tamamiyle "askeri" bir manzara al
mıştı. Kısa bir zaman zarfında kılık
larını değiştirmiş olan kura efradı, ve 
her rütbede subaylar ve gene bunların 
arasında genç ve yaşlıca askerler, ki
mi elinde tüfeği, kimi borazanı oldu
ğu halde, istasyon ve civarını mahşe
re çevirmişlerdi. 

Çoğuna aile efradı ve akrabaları 

refakat etmekte olan hekimler, ordu 
rahipleri, bisikletli askerler, piyade 
ve süvariler, karıları, kardeşleri, anne 
ve babalariyle vedalaşarak ayrılıyor -
lardı. Vagonları tıka basa dolu olan 
trenler hareket ediyor ve bu anda ka
dın ve çocuklar mendillerini sallıya -
rak haı p yolcularını seliimlarken, sa
yısız gözler yaşarıyordu. 

Bu anda İsviçrcnin her tarafında 
aynı sahnelere rastlanılmaktadır. Bir
kaç saat sonra, vatana karşı olan mu
kaddes vazifesini yapmak için en son 
nefer bile kendisine gösterilen nokta
da yerini almış olacaktır. Askeri ida
remizin, geçici bir şekilde değil, uzun 
bir zamanı göz önünde tutarak yap
mış olduğu organizasyonu sayesinde 
ufak bir aksaklık bile olmadan her şey 
otomatik bir tarzda cereyan etmekte
dir. 

Cuma günü saat birden itibaren 
büyük İsviçre sergisi de kapanmıştır. 
Derhal kırmızı afişler duvarlara ya
pıştırılmış ve sergi içinde bulunanla
ra hoparlörlerle hemen sahadan çık
maları ihtar edilmiştir. Gölün üzeri
ne gerilmiş olan tel halatta işliyen 
küçük tramvay, hangarına çekilmiş, 

kayıklarda kimse kalmamış, vapurlar 
seyri seferi tatil etmiştir. Sergideki 
bütün pavyonların kapıları kapanmış
tır. Teşhir edilmiş olan eşya yerlerin-

Ticaret odaları 
kongresine hazırlık 

23 - 28 ilkteşrin arasında şehrimiz
de toplanacak olan ticaret odaları kon· 
gresine ait hazırlıklar bitmiştir. Kon
grede bütün sanayi ve ticaret odaları 
kendilerini birer murahhasla temsil e· 
deceklerdir. İstanbul ve İzmir gibi 
ticari faaliyet ve ehemiyeti geniş olan 
vilayetlerden üçer murahhas iştirak et 
mesi muhtemeldir. 

Kongre ruznamesinden bugüne ka
dar tesbit edilmiş olan maddeler şun
lardır : 

1 - Yeniden hazırlanmış olan tica
ret ve sanayi kanunu projeleri esasla
rı üzerinde görüşme; 

2 - Hazırlanmış olan ticaret bor • 
salan kanunu projeleri esasları üze
rinde görüşme; 

3 - Teftişin nevi ve standardizas -
yon hususunda ticaret odalariyle bor
saların ifa edebilecekleri hizmetler 
hakkında proje; 

4 - Menşe şahadetnameleri itasın
da ticaret anlaşmaları ve döviz icapla
rını takip etmekle tüccar ve idare için 
daha ziyade kolaylık temin edebilmek 
üzere tavsiye olunacak usuller • 

5 - Kongre azasınca konuşulması 
kabul edilen umumi mahiyeti haiz sair 
işler. 

Bundan başka, tatbiklerinde odala
rın da vazifelendirilmiş olduğu diğer 
kanun projeleri de kongrede tetkik e
dilecektir • 

fransa'nm 

döviz ve alim kararnamesi 
Faris, 10 .a.a - Harp zamanında . 

sermaye ihracatını, döviz ihracatını 
ve altın ticaretini tanzim ve bazı hal
lerde meneden kararname, bugün res
mi gazete ile neşredilmiştir. ' 

de bırakılmıştır; sadece müdafaa or· 
dusuna ait sergideki eşya çıkarılıp 
götürülmüştür. 

Kapılarını kapamağa mecbur olan 
sergi lokantaları, bozulması muhte
mel görülen malzemelerini kaldırmış
lardır. Memur ve müstahdemler elJe
rinde torba veya çantaları olduğu 
halde gazino ve lokantalardan çıkıp 
gitmektedirler. 
Şehirdeki polisler askeri miğferler

le dolaşmağa başlamışlardır. Sefer
berlik opera ve tiyatro sahnelerinde 
de tesirini göstermiştir. Bilhassa tek
nik işlerle uğraşanlardan ve orkestra
dan gidenler çoktur. Birçok sahneler 
faaliyetlerini tatil etmek zorunda kal
mıştır. 

Mekteplerdeki tedris faaliyeti bir 
müddet için durmak zorunda kalmış
tır; zira şehirde mevcut 75 binadan 
43 ü silah altına alınan efrat ile pasif 
korunma teşkilatının emrine veril
miştir. 

Ordunun seferberliği dolayısiyle 
posta idaresi de, vaziyetin icaplarına 
kendini uydurmak zorunda kalmıştır. 
Ezcümle, biri öğleden evel, diğeri öğ
leden sonra olmak üzere günde yalnız 
iki defa posta tevziatı yapılacaktır. 

Hükümet, bitaraflık kanununa isti
naden şu hususları yasak etmiştir : 

Harbe girmiş taraflardan biri aley
hinde İsviçre topraklarında hareket
ler hazırlamak, bu gibi hareketlere 
yardım veya kolaylaştırmak. 

Bitaraflık kanununun ikinci mad
desi, harbe girmiş devletlerden biri -
ne muzaharette bulunmayı yasak et -
mektedir : 

a) Muharip bir devlet hesabına as
keri organizasyonlar yapmak veya 
bunları hazırlamak ve yahut da asker 
kaydına mahsus bürolar açmak, 

b) Muharip bir devletin nam ve he
sabına istihbarat yapmak (telefon, 
telgraf, radyo, işaret veya telsiz is
tasyonu kurmak ve ilh.) veya muha
rip devletlerden birinin harp ekono
misi ile alakalı tesislerle gerek kara, 
gerek su ve hava yollariyle münasebe
te girmek için tertibat almak, 

c) Muharip bir devlet hesabına 

propaganda teşkilatı kurmak veya bu 
bakımdan faaliyete geçmek. 

Ayrıca şunlar da yasaktır: 
a) Muharip devletlere, silah ve mü

himmat ve iştial 11addeleri ihraç et
mek veya onların hesabına bu gibi 
malzemeyi depo etmek veya hudut a
şırı sevketmek; 

b) Kaçak askerlerin huduttan ge
çirdikleri silahları, harp malzemesini 
satın almak veya bunları kabul etmek. 

Slovakyadaki Macarlar 

tevkif ediliyorlar 
Budapeşte, 10 a.a. - Macar ajansı

nın bildirdiğine göre, Slovaka'da ma
car ekalliyeti arasında geniş mikyas
ta tevkifat yapılmaktadır. Slovakya'
daki macarların şefi Kont Erterhazy, 
polis nezareti altındadır. 

Pamuk konferansı 

karar vermeden dağıldı 
Vaşington, 10 a.a. - Dünya ihra

catı üzerinde bir anlaşma yapmanın 

bugünkü vaziyette imkansızlığını na
zarı dikkate alan enternasyonal pa
muk konferansı, ihracat kontenjanla
rı hakkında hiç bir karar vermeden 
dağılmıştır. 

Kıral Faysal valide lüraliçe ile 
birlikte Bağdad'a döndü 

Bağdad, 10 a.a. - Küçük kırat Fey
sal, valide kıraliçe ile beraber, yaz 
mevsimini geçirmekte oldukları Lüb
nan'dan Bağdad'a dönmüştür. 
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HARP TEHLİKESİNE KAR Ş 1 

HOLLANDA' NIN 

Hollanda hududundaki tahkimat ve 

Hollandanın müdafa hazırlıkları 

Noye Zürher Saytung'un hususi muhabiri, La Hey' den ga;ı;etuine 
yazdığı bir mektupta, Hollanda'nın almış olduğu tedbirleri anlat
maktadır. Bu yazıda deniliyor ki : 

S eferberliğin ilk gilnü Holanda or
dusunu silah altına çağırdığı 15 

sınıf kura efradı büyük bir disiplin ve 
sükunetle garnizonlarına hareket ettiler. 
Tıbkı 1914 de olduğu gibi, daha fazla 
beklemenin münasip olmıyacağını bilen 
Holanda hukümeti, umumi seferberlik 
emrini bütün açıklığı ile ilan etti. Bü
tün hazırhklarını vakit ve zamanında 
yapmış olması itibariyle, Holanda ordu
su, bugünkü vaziyet karşısında her ba
kımdan kuvetine güvenecek bir halde
dir. Holandan'ın bitaraflık ve hüküm
ranlıgına karşı vaki olacak her hangi bir 
tecavüz, mıitecavize t;ısavvur edilemi
yecek derecede bahalıya oturacaktır. 
Holanda'nın her ihtimale karşı hazırlan
mıyıı vakit bulmuş olduguna göre, bu 
hüküm katiyetle verilebilir. 

Harp sonrasının ilk on beş yılı içinde, 
Holanda milleti, milletler çerçevesinde
ki keneli varlığ1 etrafında endişeye düş
memişti; milletler cemiyeti azası sıfa
tiyle kendini emniyette görmıiş, ideolo
jik bakımdan komşulariyle aykırılığa 
<lüşmemis, cihan harbmdaki bitarafhgı
nı tatlı tatlı hazırhyarak bütün ihtilaf
ların dışında kalmak azmiyle hareket et
mışti . Halkın küçük burjuaları asker ruh 
lu değili; hatta denebilir ki, bu sınıf 
antimilitarist idi: Japonya'nın yayılma 
hevesi çok erken kendini hissettirmi~ ol
duğu halde, halkın bu sınıh, Uzak Ş:ırk'
ta mütemadiyen inkişaf halinde olan sö
mürgelerin tehlikeye düşeceğini düşün
mek şöyle dursun, hiç bir tehlikeyi ak
lın<lan geçirmiyordu. Burulan dolayı, 
müdafaa kuveti de adımlarını bu telakki 
tarzına uyduruyordu. Memleketin hu -
dutları açıktı; askerlik mükellefiyeti, si
laha alınabilecek gençlerin yalnız bir 
kısmına te:lmil edilmişti; talim ve ter
biye müddeti ise, kısa ve kafi değildi. 

Fakat, vaziyet "tedrici" değişmeğe 
başladı. Almanya'nın yeniden sililılan
mağa başlaması ve Avrupa'nın büyük 
devletleri arasında anlaşmazlıkların dur
madan genişleyip büyümesi, içinde, kü
çük devletlerin de yüzdükleri tehlikeyi 
birdenbire acığa vurdu ve bir tecavüze 
uı7radıklarr takdirde milletler cemiyetin
deki devletlerden derhal yardım görmek 
ümit ve itimadını sıfıra indirdi. 

H olanda hükumeti, 1937 yılının or-
talarında, temelinden degişmi~ o

lan vaziyet karşısında, hattıhareketini 
de~işti rdi. Daha o tarihte, yeni silaha 
alınmış olanların hizmet müddeti iki mis 
liue çıkarıldı; yalnız bununla kalınma
dı; ordunun da kuveti tezyit edildi. Bu 
yılın. eylül buhranında ve mart ayında 
sınırlarda alınan tedbirlere, sadece, yaş
ları ilerlemiş olan mükellefleri silih al
tına almak suretiyle imkln hasıl olabil
di. Ancak, bu vaziyetin kifayetsizliği 
derhal anlaşıldı Sınır emniyetine kifa
yet edecek devamlı bir kadronun zaru
ri olduğu görüldü. Bundan dolayı, her 
yıl silah altına alınanların sayısı, büyü
tüldüğü gibi, hizmet müddeti iki yıla 
cıkarıldı; bunun neticesinde, ayrıca se
ferberlik tedbirlerine baş vurmağa hacet 
kalmadan aktif kadro büyümüş oldu. 
Hiç şüphesiz ki, hudut muhafazasını bu 
suretle takviye etmek, seferberliğin ye
rini tutamazdı; bundan maksat, ilk dar
beyi durdurmak ve bu arada icap eden 
seferberliği yapmaia imkan bulmaktı. 
Şimdiki buhranda, muhtemel gorunen 
harpten eve! sükilnet içinde seferberliği 
yapabilmek için kafi derecede vakit bu
lunabilmiştir. 

Mükellefiyetlerini yapmak çağında o
lan gençlerin hepsini sililı altına al
maktan bugüne kadar sarfınazar edilmiş
tir; mali sebepler yüzünden sadece kura 
sistemi ile iktifa cdilmi$tir. Ancak, cid
di ve tehlikeli bir va:ıiyet karşısında da· 
ha başka yedeklerin silih altına alına
rak talim ve terbiye edilmesi göz ö
nünde tutulmuştur. 

M otor!aştırılmış muazzam bir kad-
ro ıle saldıracak olan bir düşma

na, bundan bir 1 _,. uk yıl eve) eLcle bu
lunan hudut mu • .ııa kuvetleriyle kı
sa bir zaman bile karşı koymak dıüm
kün olamazdı. Zira, Holanda'nm epey u
zun olan kara ve deniz hudutl<ırı, hemen 
hemen tamamiyle açık denecek bir hal
de idi. Fakat, ihmalden doğan bu mah
zur, muazzam bir tempo ile hareket e
dnerek ortadan kaldırılmıştır. Holan
<la gazetelerinin bir çok defalar tafsilat
la bahsettiği gibi, hudutda boydan boya 
geniş ölçüde tahkimat yapilmıştır. Bu 
tahkimatı, ustaca ıizlenmiıı olan, sa
yısız kazamat ve top mazaıalları teşkil 
etmektedir. Birer köy evi, ahır, saman
lık, benzin tankı elah ... ı,eklinde, her ta
rafa yayılıp maskelenmiı olan bu tahki
mat, araziye o derece intibak ettirilmiş
tir ki, bunları ancak berekete geçtikten 
sonra farketmek mümkün olacaktır. Hu
duttan itibaren her geçit, her köprü ve 
he·r yol biribirini bağlayan kazamatlarla 
muhafaza altına alınmıştır; sahil bo
yunda da ayni tedbirler alınmıştır. Hu
duttan Holanda'ya giren bütün yollara 
beton bloklar dökillmüı ve sa.dece bir 
tek otomobilin ııeçebilecefi kadar dara
cık bir yol bırakılmıştır. Mamafi, son 
günlerde bu daracık yollar da kapatılmış 
olduğundan, buralardan artık hiç bir 
nakliye vasıtuı geçememektedir. Bun
dan ba,ka, tekmil yol ve köprülerin al
tına ufacık bir manivell hareketiyle iı
tial edecek olan dinamit depoları yerle1-
tirilmi11tir. 

Tabit, bu teaiıatın MaJlno veya Slı
frid hattiyle kıyu edilmesine imkin 
yoktur. Ancak, bunların müdafaa kabi
liyet ve kudreti hakkında bir hüküm ve
rebilmek için, hor ııeyden evel Holanda'
run arazi vaziyetini göz önüne getirmek 
lazımdır. Bataklık halinde olan merhale
ler, say111z kanallar, motorlaştırılmış bir 
ordunun yol dışındaki arazide ulu orta 
ilerlemesini imkinuz kılmaktadır. Bun
dan dolayı "yıldırım harbında" böyle 
bir ordunun öncülerini teşkil etmekte o
lan zırhlı otomobil ve tankları, mutla
ka sailam bir yoldan geçmek zorunda
dır. Ağır tanklar belki yavaş bir yürü
yüşle Holandan'm yolıua arazisinden i
lerleyebilirler; fakat, müdafaa.da bulu
nan kuvctleri b~ halimle ~evirip ez-

mek vazifesi, seri olan zırhlı otomobil
lere duşmektedir. 

B u müdafaa tesisatı ve kuvetled, 
hu1ut boyuna aittir. Asıl ordu. 

memleketin içerlerine doğru yapılan 
daha mühim tahkimatın arkasındadır. 
Bu ordunun esas vazifesi, Amsterdam, 
Harlem, Leiden, La Hey, Roterdam, 
Dortrecht gibi, niıfusu kesif merkezleri 
ve bunları çeviren stratejik hatları mü
dafaa ve muhafaza etmekdir. Holan
da'yı btila etmek ist iyen bir mütecavi .. 
zin bu sahayı i şgal etmesi şarttır. Bu
sahada, Holndan'ın asırlardanberi tabii 
bir kalesi hükmün.de olan stratejik mü..ı 
dafaa hattı bulunmaktadır; teknigin çok 
ilerlemiş olmasına ragmcn, bu hat, eı;
kiden su hattının haiz olduğu bir ehemi"" 
yettedir. Holanda arazisinin büyük bir 
kısmının denizin sathı ite bir seviyede 
olduğu malilmdur. Bu saha, bir ağ gibi 
her tarafa yayılmış olan küçük ve biı
yıik bir çok kanallardaki suların tulum
balarla devamlı olarak çekilmek sure -
tiyle bataklık olmaktan kurtarıl -
maktadır. Bir tecavuz takdirinde 
Zuider gölü ile Ren ve Mas nehir
lerinin teşkil ettikleri delta arasın
da bulunan bu saha, hemen bir iki 
saat zarfında su altında bırakılacaktır. 
Böyle bir vaziyet hasıl olunca, son Çin -
japon harbında da tecrübe ile sabit ol
duğu gibi, su altında kalan bu yerlerden 
geçmek imki.n5ız olacaktır; mütecavi
zin köprü kurması bir çok gunlere lu
:ı::um göstereceğinden, bu müddet :r.ar
fında ,Holanda memleketinin dışından 
yardım isteyip bunu temin edebilecek
tir. Bu tabii müdafaa hattının arkasın
da, seferber edilmiş olan esas ordu ku
vetiyle suni '"Holanda kalesi" bulunmak. 
tadır. Bu itibarla, düşman yüksek de
ğerde olan yerleri eline geçirmiş olma
sına ve bu sahanın sularla harap edilmi$ 
bulunmasına rağmen, Holanda, toprak
larının özünü uzun müddet tesirli b~ 
ı.urette müdafaa edebilecektir. 

Kayzer'in 
Hitler'e 

• 
mesaJı 

Lonclra, 10 a.a. - "Sunday Picto· 
ral" gazetesinin salahiyettar bir men· 
hadan öğrenerek verdiği bir habere 
göre, Kayzer, Doorn şatosundan Hit
ler'e, kendi yaveri baron Möller vası
tasiyle bir mesaj göndermiştir. 

Bu mesaj, ezcümle şöyle demekte
dir: "Bugün siz, 1918 felaketinden 
çok daha mühim olabilecek bir fela
ket karşısında bulunuyorsunuz.'r 

B. Hitler, gazetenin yazdığına gö
re, Baron Möller'i kabulden istinkaf 
etmiş ve nihayet Baron Möller ha
riciye nezareti yüksek memurların
dan B. Von Halem tarafı.odan kabul 
edilmiştir 

Avrupa harbı ve 

Filistin buhranı 
Beyrut, 10 aa .. - Avnıpa'da muha

samatın başlaması, Kudüs'te, Filistin 
buhranına çabuk bir hal suı·eti ver
miştir. Hitlerist tecavüzün ekser mil• 
letler için teşkil ettiği mÜ§terek teh· 
like, arap dünyası ile garp demokra• 
sileri arasında münazaalı meseleleri, 
derhal, ikinci plana atmıştır. Suriye 
nasyonalistlerinin Fransa'nın davasa 
ile birleşmesi gibi, Filistin arapları 
da İngiltere'ye karşı ayni sempatiyi 
izhar etmişlerdir. Bu inkişafın ilk 
neticesi, arap faaliyetinin mühim su
rette azalması ve yahudi tethişçiliği
nin de tamamiyle ortadan kalkması
dır. 

Filiatinde toplanan Çeko•lovak 
lejiyonu 

Kudüs, 10 a.a. - Filistin'de toplan
makta olan çekoslovak lejyonuna 
şimdiye kadar 1.500 mülteci gönüllü 
yazılmıştır. 

1914 - 1939 
arasındaki fark 
Frankfurter Saytung neşrettiği 

bir başmakalede diyor ki: 
Bugünlerde 1914 ağustosunda ol

duğu gibi, sokaklarda sevinç tezahür
lerinde bulunan halk yığınları görmü 
yoruz. Ancak o gnülerdeki sevinç te
zahürlerinde birçok tecrübesizlikler, 
bilgisizlikler gizli idi. Halbuki bugün 
zaferi kazanmak istiyen, ve bu müca
delenin ne demek olduğunu bilen bir 
milletin azmini görtiyoruz. 

.. 
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Versay muahedesi mucibince bir senato tarafından idare edilecek ol an Danzig serbest şehri 
şimdi kcndı kendini Almanyaya ilhak etmiştir. 

Sekiz ay •• once dost olan 

Polonya ve Almanya 
bugün birbirlerini yok 
etmeğe uğraşıyorlar 

Sekiz ayhk Leh - Af man münasebetlerinin larih(esi 
dürüst davranmağa ihtimam göste
riyordu. Hatta Rusya ile bile bir ti
caret muahedesi imzaladı. 

25 ~ubat 
Danzig'de bir takım umumi yer

lere Naziler tarafından "buraya leh· 
liler, köpekler ve yahudiler gire -
mez" yazılı levhalar asılınca polon
yalılar, suratlarına ilk şamarı ye
miş oldular. 

Danzig'Je Polonya arasındaki gümrük hududu, Berlin ve Varşova arasında sık. sık. 
münakaşalara sebep oluyordu. Simdi bu hudut ortadan kalkmıştır. 

Tabii, buna karşı Polonya'da ve 
Danzig'de almanlar aleyhinde nü -
mayişler oldu; böylece buhran ka
zanı kaynamağa başladı. 

5 İkinci kanun 1939 
Bu ayın ilk günlerinde Leh hari

ciye nazırı albay Bek güneşli Mon
te Karlo'yu bırakıp Hitler'le görüş
mek üzere Berhtesgaden'e gitmiş 
ve ayın beşinde Hitler'le buluşup 
görüşmüştü. 

Bek, bu mülakatında Lehistan i
le Almanya arasında 1934 senesin
de on sene müddetle akdedilen 
dostluk ve saldırmazlık paktına Al
manya'nın elan ehemiyet ve kıymet 
verip vermediğini anlamak istiyor
du. Anlaşılan bu ehemiyetin mev
cut olduğuna kanaat hasıl etti. 

Her halde, iki milleti de alaka
dar eden meselelerden, bilhassa ser
best Danzig ile koridordan bahset
tiler. Konuşma gayet dostane geç
ti. 

O kadar dostane ki bu mü1akatta 
Fon Ribbentrop'un Varşova'ya bu 
ziyareti iadesine karar verildi. Ni
tekim hariciye nazırı da maiyetin -
de siyaset, iktisat ve coğrafya mü
tehassıslarından 25 mütehassıs ol
duğu halde büyük bir alayla bu 
ziyareti yaptı. 

25 İkinci kanun 
Her şey yolunda gidiyordu. Fon 

Ribbentrop, Varşova·da verdiği be
yanatta: 

- Bay Hitler, bir an evel Polon
ya ile 1934 de imzalamış olan pakt
tan daha dostane paktlar akdini ar
zu etmektedir. Hükümet de, Polon
ya - Almanya münasebetlerini dai-

Polonya Cıimhurreisi B. Moscicki 

mi bir dostluk haline getirmeyi is
tiyor." 

Hususi olarak söylendiğine göre 
bu mülakatta Bek'e Rusya Ukran
yasının aralarında taksimi de tek
lif edilmiş. fakat Bek: 

- Yok, teşekkür ederim, demiş
ti. 

27 İkinci kanun 
Bu kadar fazla bir şey olmadı ise 

de, Ribbentrop'un ziyaretinden son
ra Bek'in öğrenmek istediği basit 
hadise öğrenildi: Almanya, dostluk 
paktına devam etmek, komşulariyle 
iyi geçinmek niyetinde idi. 

Bunu bütün dünya alkışladı. Böy
lece artık alman dış politikasında 
aklın ve mantıkın ıfakim olduğu 
zannı hasıl olmuştu. 

Fakat bu nikbinlik biraz mevsim
sizdi; çünkü ağrıyan Danzig dişi 
gene kendini gösteriyordu. Fakat 
Polonya, bütün komşularına karşı 

26 ~ubat 
Daha sonra alınanların yarı res

mi bir gazetelerinden polonyalıla
ra bir ihtar geldi. Bunda lehlilere, 
beynelmilel buhranlara yol açacak 
hadiseleri önlemenin yüksek mesu
liyetli devlet adamlarının isi oldu-
ğu anlatılıyordu. ~ 

Bunun üzerine Polonya, ekserisi 
gayri mesul talebeler tarafından 
tertip edilmiş olan alman aleyhdarı 
nümayişleri var kuvetiyle menetme
ğe çalıştı. 

Halbuki bundan dört gün önce 
alman gizli polisi şefi Himler Le
histan'da genel kurmay reisi il~ bir
likte avlanmak üzere misafir bulun
muştu. Her ne ise bu vaziyet ört
bas edildi ve iki tarafın murahhas
ları, martın ilk haftasında Berlin'
de buluşup iki taraf akalliyet vazi
yetlerini görüşmeğe başladılar, 

15 Mart 
Bu işler Almanya'nın Polonya'

ya karşı hazırladığı büyük darbe 
yanında gayet ehemiyetsizdi. O gün 
Hitler büyük kuvetler günde:-erek 
Bohemya ve Moravya·yı iş6al edi
yordu. 

Bu hareket, leh erkanı harbiye
sine devamlı bir baş ağrısı oldu. 

Artık daha uzun bir hududun 
müdafaasına lüzum hasıl oluyor ve 
Lehistan şarki Prusya ile Slovak
ya'nın arasında kalıyordu. O gün
den itibaren Lehistan'm istiklalini 

:Son hadiselere yakından karışa·n Üç siyasi şahsiyet 

folonya Hariciye Nazırı 
B. Jozel Bel 

Jngiltere'nin Bertin Sefiri 
Sir Nevil Henderıorı 

Polonya'nın Berliıı Sefiri 
-- Q.LipJii 

Almanya, dogrudan doğruya tehdi
de başlamıştı. 

25 Mart 
On gün sonra alınanlar, hudut

taki askerlerini arttırdılar. Polon
ya - Slovakya hududunda hudut 
nöbetcileri arasında çarpışmalar ol
du. Lehliler de her hangi bir sürp
riz karşısında bulunmamak için u
yanık davranıyorlardı. 

28 Mart 
Artık alınanların bütün dünyaca 

meşhur siyaset ve taktiklerini ta -
kip etmeye başladıklarını görmek 
için uzun müddet beklemeğe lüzum 
kalmamıştı: Polonya, "tahammülü 
imkansız bir komşu" olmuştu. Bü
tün alman gazeteleri koridordaki 
alman ekalliyetlerine tatbik edilen 
müthiş mezalim hikayeleri yazma
ğa başladılar. Lehlilerin teminine 
göre bütün bunlar hayal mahsulü i
di. 

Vaktiyle Avusturya'da, Çekoslo-
~ ;akya'da, Lituanya'da uydurulmuş 

~lan alınanlar aleyhindeki terör hi
kayelerinin sırası şimdi Varşova'
ya gelmişti. 

Yarı resmi bir alman gazetesi o 
sırada şunları yazıyordu: "Alman 
olan her şeye karşı tehdit ve tahkir 
savurmak doğrudan doğruya alman 
hükümetini ilgilendiren bir mesele
dir. 

Polonya'daki mesut unsurlar, 
milletlerinin coğrafi vaziyetlerini 
unutmasınlar." 

Artık iş azıtmıştı. Alman arzu -
larına karşı muhalefetin tehlikeli 
bir şey olduğu açıktan açığa söyle
niyordu. 

Bu alman dilekleri nelerdi? Hit
ler onları da ortaya döktü: 

Danzig Rayh'a dönmeli idi. Al
manya koridorda kendisine bir baş
ka koridor almalı, burada kendisine 
mahsus bir demiryolu yaptırmalı 

ve arazi imtiyazları ele geçirmeli i
di. 

Buna mukabil Almanya, Polon
ya'ya Danzig'de bir takım imtiyaz
lar tanıyacak; orada kendisine de
niz mahreci verecek, bu takdirde o 
günkü Almanya - Polonya hududu 
da olduğu gibi kabul edilecekti. 

Fakat ilk iki teklif, Lehistan'ın 
istiklalini doğrudan doğruya teh
dit ediyordu. Tekrar Çekoslovak
ya vaziyeti zuhur ediyordu. O da 
önce Südet mıntakası, sonra Bo
hemya ve Moravya alınmak sure
tiyle ortadan kalkmalı değil miydi? 

31 Mart 
Bütün Avrupa'yı hakimiyeti altı

na almağa doğru giden bu tehdit 
karşısında Mister Nevil Çember
leyn bugün Avam kamarasında a
yağa kalkarak şu sözleri söylemiş
ti: 
'Polonya'nın istiklalini tehdit e

den ve Polonya hiikümeti tarafın
dan mukabele edilecek derecede 
hayati bir tehlike addolunan bir va
ziyet karşısında ingiliz hükümeti, 
elinden gelen bütün vasıtalarla Po
lonya'ya yardım etmeyi teahhüt et
miştir." 

19 Nisan 
Bir taraftan alman askerlerinin 

Polonya sınırına doğru hareket et
mekte olduğuna dair Berlin'den 
bir çok haberler yağmağa başlamış, 
alman gazeteleri ise Almanya i~e 
Polonya arasında bir harp çıktıgı 
takdirde Fransa ve lngiltere'nin 
yardımda bulunmaları imkansı.z ol
duğunu yazmağa girişmişlerdı. 

21 Nisan 
!ki gün sonra Polonya'nın Ber

lin'deki sefiri bay Lipski Hitler ve 
Ribbentrop'la yaptığ mülakatı mü
teakip trenle Varşova'ya gitti. Se
fir çantasında, Almanya'nın Polon
ya'ya serdettiği yeni teklifleri gö
türüyodru ki bunlar, daha eski tek
liflerden pek az farklı idi. 

Ayni zamanda Polonya - Alman
ya sınırına yakın yerlerde alınanla
rın biriktirdiği askerlerin sayısı 
gittikçe artıyordu. 

28 Nisan 
Bay Hitler, bir işe yaramadığını 

ileri sürerek ingiliz - alman deniz 
anlaşmasını ve alman - leh dostluk 
muahedesini kaldırdı. Halbuki leh 
muahedesinin bitmesine daha beş 

sene vardı. 

5 Mayıs 
Albay Bek şiddetli, fakat mey

dan okumayan bir eda ile bir cevap 
nutku söyledi. 

Bu nutukta Danzig ve koridor ü
zerindeki alman iddiaları red, İn
gilizlerle Y.a.P,ılan anlaşma müdafaa 
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Fransa'nın kara, hava ve 

deniz kuvetlerini 

gösteren bazı rakamlar 
Polonya'nın Almanya tarafından ta

arruza uğraması üzerine Fransa, İn
giltere ile birlikte harbe girmiştir. 
Son yılların harp edebiyatındaki neş
riyata göre, Fransa'nın askeri kuveti
ni gösteren rakamlar şunlardır: 

Sulh zamanında ana vatan kara or
dusunun efrat ve subay miktarı 

360.496; sulh zamanında sömfüge or
dusunun efrat ve subay miktarı 190 
bin 182 yekun .".:50,678. 

1 nisan 1935 tarihli kanun mucibin
ce, hava silahına mensup efrat mikta
rı 39.787 kişidir; bahriye hava kuvet
lerindeki efrat da 5.885 kişiden ibaret
tir. 

Hava ve deniz kuvetleri de dahil 
olduğu halde, Fransa'nın sulh zama -
nındaki aktif kadrosu 656,436 kişidir. 

Bir harp halinde, fransız ordusu 
ihtiyatlariyle birlikte şu rakamlardan 
terekküp etmektedir: 

Anavatan ordusu 4.500.000 
Sömürgeler ordusu 1.000.000 
Yekun 5.500.000 
Bundan başka, polis kuveti olarak 

Fransa'nın anavatandaki kadrosu 78 
bin 352 kişi; deniz aşırı memleketler
deki kadrosu 70.403 kişi olup ceman 
148.755 kişi. 

Silahlar: 
Mayın topu takriben 800; hafif ve 

ağır makneli tüfek 32.000: piyade to
pu 1.200; Hafif top 1.400; Ağır top 
1.200; istihkam topu (malum değil); 
dafi topu 200; ihtiyatlariyle birlikte 
ağır ve hafif tanklar 4.300. 

Fransız ordusunnu stok halindeki 
yedek teçhizat malzemesi 100 tümen
likdir. 

. Motorlaştırılmış olması dolayısiyle 
bu ordunun gerek taarruzi gerek te -
dafüi kudreti fevkaladedir. 

Fransa'nm, harp halinde derhal fa
ali yete geçmek üzere 5.400 tayyaresi 
vardır. Hava teşkilatının kadrosuna 
gelince, 

Subay, subay mühendisi ve idare 
subayı 2.087; as subay ve efrat 37.700, 
39.787; bahriye hava kuvetleri: subay 

·372; asteğmen 5.511, 5885 ceman 
45,672. 
Yukarıda gösterilen yekunda, ida

re memurları ve işçiler dahil değil

dir. 
Deniz kuvetlerinin üniteleri: 
11 harp safı zırhlısı 238.925 ton; 2 

tayyare ana gemisi 32.146 ton; 10 ~
ğır kruvazör 105.923 ton; 13 hafıf 
kruvazör 92 641 ton; 58 destroyer 

157.207 ton; 33 filotilla lideri 79.372 

ediliyor, eğer Hitler'in Rayh'ı mus
lihane usullere baş vururlarsa Po
lonya'nın Almanya ile müzakere • 
lere girişmeğe hazır olduğu bildi
riliyordu. 

7 Mayıs 
Bugün, o tarihe kadq,r ancak bi

ribirlerine siyasi bağlarla bağlı bu
lunan Almanya ile İtalya bir de 
karşılıklı askeri yardımlarda bu
lunmak üzere bir ittifak imzala • 
mak hususunda mutabık kaldılar. 
Bunun karşısında demokrat dev
letler, kıllarını bile kıpırdatmadı
lar. 

. Göbels bu münasebetle söylediği 
bır nutukta diyordu ki: 

"Bu bölgede işaret mevzilerinde 
al ·· ··1 man sungu eri bulunduruyoruz 
E w f . 

ger ırsat zuhur ederse o zaman 
Polonya'nın nerede bitip Almanya'
nın ~erede başladığı açıkça görüle
cektır." 

Ondan sonra haziran ayı içinde 
alman gazeteleri Polonya ve İngil
tere aleyhine öfke ve nefret dolu 
yazılarla hücuma devam ettiler. 

. 2~ . h~ziranda sömürgelerin iade
sını ıstıyen Göbels bu nutkunda 
diyordu ki: "Tarihte bizim olan 
her şeyi yeniden fethetmek istiyo
ruz." 

~Ayni günde binlerce kişinin şar
kı P~usya'daki tahkimatta çalıştı
rıldıgı. haberi veriliyor ve hudutta 
olan bır takım ufak tefek, ehemi
y~t~iz hadiseler, büyük mezalim 
hıkayeleri halinde şişiriliyordu. 

10 Temmuz 
Temmuzun başlangıcında şöyle 

veya böyle bir karar verileceğini 
herkes biliyordu. Ayın onunda ge· 
ne bir nutku ile Bay Çembcrleyn 
Almanya, Danzig statükoaunun 
~uvetle ihlali kuvetle karıı~· 
gını almanlara hatırlat~. 

ton; 109 denizaltı gemisi 96.000 ton: 
4 denizaltı gemisi (malfım değil) 136 
parça muhtelif harp gemileri: (torpi
do, topçeker, mayın atma ve tarama 
gemileri ilh.) 24.000 ton; 40 parça ta
mirat, atelye, petrol, denizaltı refa
kat gemisi ilah 140.000 ton, ki ceman 
866.814 tondur. 

Fransa'nın yalnız 1935 yılına kadar 
beş yıl içinde ordusuna doğrudan 

doğruya harcadığı para, 61.628. 700.000 
fransız frangıdır. 

Erzincan' da bazı köylere 
dolu yağdı 

Erzincan (Hususi) - Fırat'ın ötesinde
ki bazı köylere şiddetli dolu yağmış ve 
mahsulleri harap etmiştir. Doludan müte
essir olan yerler arasında Memetalibey, 
Palanka, Tilhas, Handesis, Dacırık ve 
Brastik köyleri vardır. 

Beden terbiyesi 

ve spor mecmuası 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü tara

fından ayda bir neşredilmekte olan Beden 
terbiyesi ve Spor mecmuasının eylül sayısı 
çıkmıştır. Umum müdürlüğün organı olan 
ve içinde sporcularımız kadar her sınıf o
kuyucuyu alakadar eden mecmuanın do
kuzuncu sayısını teşkil eden bu nüshada şu 
yazılar varılır: 

Beden te~biyesi teknik teşkilatı (Burhan 
Felek), Irsıyet mefhumu (Dr. Sadi Ir
mak), Türkiye'de tenis (Vedat Abut), kü
rek çekme sporu bakımından memleketimi
zin coğrafi durumu (Abdurrahman Benli
oğlu), seyahat notları (Fuat Pura), futbol
da muvaffak olabilmek için neler lazım
dır? (Sadi Karsan) , At yarışları (A. At
cı), Dağcılık (Hakkı Ugan), 800 metre 
dünya rekoru kırıldı (Cehdi Şahingiray), 
Gılkamış efsanesi ve Sümer yarışları (En
ver Behnan Şapolyo), spor şubelerinde 
maksatlı çalışmalar (Ziya Ateş), keyf ve
rici ma.doelerin tesirleri (Dr. Niyazi Er
zin), atletlere idmanlar (Nüzhet Baba), 
Beden terbiyesi ve spor kursu (Dr. Tarılc 
Özerengin), futbol tekniği (H. Linder), 
günlük jimnastik (Fuvat Pura), serbest 
güreşin diger güreşlerle alaka ve müna
sebeti (Tayyar Yalaz), sporcu Te tene(. 
füs (Dr. Server Kamil), Sovyet Rusya'da 
spor (C. T.). 

Bundan başka mecmuada 1940 olimpi.
yadlarına, yapı~acak müsabakalara ve geçen 
ayın spo~ faalıyetlerine ait yazılar vrdır. 
~yrı.ca gure_ş sp.orunu mevzu olarak alan ro 
sımlı ve degerlı yazılarla süslü bir broşür 
mecmuaya ek olarak parasız verilmektedir. 

Mecmua, bir tablo halinde önümüzdeki 
aylardaki spor faaliyeti programını da o
kuyucularına he.ti iye etmektedir. 

15 kuruşa satılan mecmuayı okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. 

Polonya gazetelerinde ilham ile 
yazılan yazılarda Lehistan'ın dos
tane konuşmalara her zaman hazır 
olduğu bildiriliyor, alman matbua
tı ise buna mukabil şiddetle lehlere 
hücum ediyorlardı. 

21 Temmuz 
Bundan so·nra hayret verici bir 

beyanat çıktı. Bavyera Alplerinde 
Hitler tarafından hazırlandığı söy
lenen bu beyanatta resmi ağızdan: 

"Danzig meselesinin harpcuyane 
bir hal suretiyle halledileceği fik
rini yüzde yüz reddederiz." denili· 
yordu. 

16 Ağustos 
Bugün Nazi gazeteleri bir Koro 

halinde bir ağızdan yalnız Danzig
in değil, ayni zamanda koridorun 
da ilhakını istiyen yazılar yazdılar. 
Beş gün sonra bütün alman ga

zeteleri, büyük harpte Kayser'in 
Polonya'ya bıraktığı bütün toprak· 
ları ister yazılar yaıı:mağa başladı
lar . 

21 Ağustos 
Böylece artık buhran şiddetini 

artırmış oluyordu. Almanya ile 
Rusya bir saldırmazlık paktı imza
lamak hususunda anlaştılar ve iki 
gün sonra bu paktı imzaladılar. 

Gece yarısından biraz önce al
man radyosunda bu haberi veren 
spikerin isterik sesi, hiç şüphesiz, 
ortalığı hayret içinde bırakıyordu. 

O dakikada nitibaren dünya sul
hu teraziye konulmuştu. Papa, Mis
ter Ruzvelt, Belçika kıralı tarafın
dan Hitler'e müracaatlar yapıldı. 

Berlin, Faris ve Londra arasında 
sulhu kurtarmak için bir çok nota
lar teati edildi. 
On~p öteıi de malllmdur. 

- Daily Mail -
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Fransızlar Sar ve Voj 
arasında ilerlediler 

(Başı 1. inci sayfada) 1 -
ııava kuvetlerimizin keşifleri bütün 1 'V du .. 110 .. mu .. '. 

gün devam etmiştir. arıova ! ' 
Alman tebliği . . 

'Alman umumi karargahı da, Polon- (Başı 1. ıncı sayfada) 
yadaki askeri harekattan bahseden lan düşm~nı şark istikametinde takip 
tebliğin sonuna, garp cephesindeki etmektedır.. . 
harekat hakkında şu satırları ilave et- Sandomıerz ıle Kutno arasında 
ıniştir : zırhlı ve .motörlü kıtalarımız büyük 

Garp cephesinde fransız öncü müf- ~uvaffakıy~tler elde etmiştir. Radom 
rezeleri ilk defa olarak hududu geç- cı;a~~n~a hırçok Polonya fırkalarının 
mişler ve garp istihkamlarımızın ile- Vıstul _ıle araları kesilmiş ve her ta -
risinde bulunan karakollarımızla mü- raftan ıhata olunmuştur. Şarka doğru 

rekilmekte 1 d'' Sk' . sademeye tutuşmuşlardır. Birçok düş- :s. 0 an uşman ne ıernıe-
man öldürülmüş veya esir alınmıştır. v~ce ~ ?ochacz; -.. ~~tno hattın~an çe-

9 eylül gecesi ingiliz tayyareleri kılebılır ne Vıstulu Varşova cıvarın
~Almanya'nın şimal ve garp şehirleri- dan ne cenuptan aşabilir. Muharebe
ne beyannameler atmıştır. Uberstedt lere tutuşmuş olan hu Polonya kıtaa
civarında yere düşürülen bir tayyare- tının ~kıbeti bugünlerde teayyün e-

. .. b . d' l . t' decektır. 
nın murette atı esır e ı mış ır. 

Üç fransız tayyaresi garp hudu - Polonyanın şimalinde Vistülü iki 
Öunda ve alman toprakları üzerine taraftan geçmiş olan alman kuvetleri 
düşürülmüştür. Bombardımanlar ol - Vloclavek'in garp mıntakasına ve 

Plock'un da şark mıntakasına varmış
mamıştır. 

Fransızlar mevzilerini muhafaza tır. 
Varşovatıın şimali şarkisinde Bug 

ediyorlar nehrinin cenup sahiline vardık. Daha 
Paris, 10 a.a - Havas ajansı tebliğ yukarıda Lomzanın şarkında muhare-

ediyor: • beler vuku bulmaktadır. 
Şark cephesinde, Varşova'nın istik- Tayyarelerimiz bombardımanlarla 

halinin mevzuubahs olduğu zannedi - Varşovadan şarka ve cenubu şarkiye 
len büyük meydan muharebesinin giden yolları ve şimendiferleri tahrip 
başladığı anda, Rhin ve Moselle cep- etmiş ve düşmanın geri kalan istih
hesinde dünkü şiddetli çarpışmalar - kamlarına taarruz eylemiştir. 
dan sonra geceleyin bir nevi sükunet Lublin üzerine yapılan hücumda 
müşahede edilmiştir. yedi Polonya tayyaresi düşürülmüş 

Bu sabahki tebliğ, düşmanın muka- ve bombalarla 8 düşman tayyaresi ha
bil taarruzlarını kaydetmekle iktifa sara uğratılmıştır. 
ediyor ve vaziyetin değişmediğini Ordunun Radom civarında ve keza 
söylüyor. Demek ki fransız kıtaatı Narev ve Bug nehirleri arasındaki 
:zaptettikleri mevzileri alınanların harekatına hava kuvetlerimizin mües
§iddetli mukabil hücumlarına rağmen sir icraatı muzaharet etmiştir. 
muhafaza ediyorlar. Almanların şehri alamadıklarını 

Arazi mukabil taarruzu ispat eden deliller 
kolaylaştırıyor Londra, 10 a.a. - İstihbarat neza-

, Bu mukabil taarruzları bizzat ara - retinin bildirdiğine nazaran Polonya 
.zinin mahiyeti kolaylaştırmıştır. Sig· hükümet merkezinin alınanların eline 
frit hattının ileri mevzilerini teşkil geçtiğine dair güya Varşovadan 25 
eden bir çok Blockhauslar ve müstah- kilometre mesafede neşredildiği iddi
kem sahra mevzilerinden başkaca mu- asiyle resmi alman radyosu Lehce o -
kabil taarruzda bulunan müfrezeler larak cuma akşamı ve dün akşam be
bu sahada mebzulen mevcut kömür o- yanatta bulunmuştur. İstihbarat ne
caklarında sığınaklar bulabiliyorlar. zareti bu hususta şunu hatırlatır ki, 

Bu garp cephesinde cereyan et- Polonya büyük elçisinin dün akşam 
mekte olan haraket harbi ile taban ta- radyo ile verdiği nutuk alman kıtaa
ba.na zıttır. Şark cephesindeki hare- tının Almanyanm iddiasına rağmen 
katın bariz vasfı alınanlar tarafından Varşovaya girmeğe muvaffak olama -
kütle halinde motörlü zırhlı fırkata- dıklarını ispat eder. Esasen Varşova
rın kullanılmasıdır. Polonyalılar da dan verilmeğe devam edilen Polonya 
cüşman kollarının cenahlarına süvari hüküınetinin tebliğleri bunu teyit ey
livalariyle hücumlar yaparak mukabe- !emektedir. 
le ediyorlar. Leh ordusu kahramanca 

Yeni Fransız harp kabinesi mukavemet ediyor 
bugün belli olacak Sarih olan bir şey varsa o da fev-

Paris, 10 a.a. - Yeni fransız harp kalade fena şartlara rağmen Polonya 
kabinesinin kimlerden teşekkül ede- ordularının gösterdiği kahramanca 
eeğl belki yarın belli olacaktır. mukavemet ve Polonya kıtaatının çok 

Öyle anlaşılıyor ki, Daİadiye, ka - yüksek maneviyatı ve ricat halinde 
bine arkadaşlarından ekserisini mu- muhafaza ettiği salabettir. 
hafaza edecek ve bunlara bilgileri ve Bizzat Göring'in dünkü nutkunda 
karakterleri tecrübe edilmiş zevat il- da itiraf ettiği veçhile Almanya Po
bak eyliyecektir. lonyaya karşı taarruz hareketini tat-

Bu suretle taditata uğrıyacak ka - bik için 70 fırka tahşit etmiştir. Bu 
bine evelce parlamento tarafından insan veharp levazımı yığınına rağ
verilmiş olan tam salahiyetleri muha- men Polonya ordusu böyle şerait al
faza edecek ve mutat kabine progra- tında da hiç bir çöküntü alameti gös
mını okumak için parlamentonun da- termemiştir. Ricat hareketini munta
vetine lüzum kalmıyacaktır. zam bir tarzda ve takdiri celbedecek 

Londra ve Paris radyolarının bil - bir surette yapmıştır. 
dirdiklerine göre fransız hükümeti Harbin pek az ilerlemiş olan bu 
yeniden mühim bazı mali tedbirler al- safhasında Varşovanın akıbeti ne ola
mıştır. Bu meyanda sermaye ihracı cağını söylemek mevsimsizdir. Mu
yasak edilmiş ve altın üzerinde hakkak olan şey Polonya ordusunun 
muamele yapılması hususi müsaade azimkar kaldığı ve bütün cihanın hay 
olmadıkça menolunmuştur. B. Pol ranlığını celbeden vasıflar gösterdi -
Reyno da radyo ile neşrolunan bir ğidir. 
nutkunda Fransanın mali vaziyetinin Hükümet merkezi gene mi 
sağlamlığı ve altın stokunun bolluğu- naklolunuyor? 
nu tebarüz ettirmiştir. Riga : ıo. _ a.a. Buraya gelen haber-

Başvekil ve harbiye nazırı Daladi- lere nazaran Polonya hükOmeti Lub
ye bu akşam saat 18 de Polonya hü- lin'in yakında harp sahasına intikal e 
yük elçisini kabul etmiştir. deceği düşüncesile hükumet merkezi-

Hariciye nazırı Bone bu sabah ni Krecmienice'ye nakletmek tasav
Fransanın Roma büyük elçisini kabul vurundadır. 
ederek görüşmüştür. 

Harp Hitler'in 

tanhı hesabı 

yüzünden ~ıkll 
Tokyo, 10 aa. - Japonya başveki

li Abe, Avrupa ihtilafına karışmamak 
siyasetinin takip edileceğini söylemiş 
ve demiştir ki : 

" - Ancak Avrupa hadiselerinin 
Japonyayı uzak şarkta karıştırıcı te
sirleri bertaraf etmek için serbest bı
rakacağını düşünmek tehlikeli olur. 
Japonya Çin siyasetine kendi pren
sipleri ve müstakil olarak devam ede
cektir. Şimdiye kadar Çankayşek'e 
doğrudan doğruya yardım etmiş olan 
devletlerin bundan böyle başka usul
lere ve bilhassa mutavassıt devletlere 
müracaat ederek bunları kullanmaları 

mümkündür. Bunun için müteyakkız 
davranacağız. 

Rus - Japon münasebetleri 
Japon - Rus münasebatı yeni bir 

tetkika tabi tutulmaktadır. Hudut ha
diseleri her iki taraf da dostane bir 
tesviye yolunu hazırlarsa tasfiye edi· 
lebilir. Japonya böyle bir hal tarzına 
taraftardır, eğer Sovyetler Birliği de 
bunu isterse... Bazı japon mahafili 
Sovyet Birliği ile bir ademitecavüz 
veya askerlik paktı yapılması lehinde 
bulunuyor. Bu gibi projeler milli 
mefkOreye riayet ederek tetkik olun
malıdır. Antikomintern paktı muhafa
za edilmelidir.,. 

Başvekil Abe beyanatında Japon · 
ya'nın RuS?a, Amerika, İngiltere ve 
Fransa ile münasebatını Çin mesele · 
sinin halline istinaden tekrar tanzim 
etmek istediğini söylemiştir. 

Japon başvekili Avrupa harbinin 
Hitlerin fena bir hesabından çıktığı· 

nı kaydetmiş ve bu harbe Japonya' 
nın girişmiyeceğini beyan etmiştir. 

Harbi 
kesmek' 
mümkün müdür? 

(Başı 1. inci sayfada) l 
dünyanın beşte birinin İngiltere 
elinde bulunmasına itiraz etmek
te değildirler: "Biz sulh istiyo
ruz. Ve her zaman sulh yapma -
ğa hazırız. Fakat bunu zaf telak
ki etmemek lazımgelir.,, 

Nutkun havası odur ki Alman
ya henüz ne İngiltere, ne de 
Fransa ile harp halindedir. Po
lonya'yı süratle yenecektir ve 
garp cephesinde de her türlü ta
arruzu bertaraf edecek kudrette
dir. Almanya ne Hitler'den vaz
geçebilir: "Çünkü Almanya Hit
ler, Hitler Almanya demektir!,, 
ne de bir daha Versay'a razı ola
bilir: "Bunun için her türlü fe • 
dakarlığa, her türlü mahrumiyet. 
lere katlamrız !,, 

Edebiyat dekorundan tecrit 
edildiği zaman, Mareşalın nut • 
kundan meydanda kalan hulasa 
ve öz bundan ibaret! Mareşal 
Göring'in söylemiş oldukların
dan bir çoğunun doğru olduğuna 
şüphe yok. Hakikaten Almanya, 
tek haşrna karşılaşacağı devletle
rin hakkından gelecek kudrette
dir. Hitler Almanya'yı pek iyi 
hazırlamıştır. Polonya'nın alman 
ordularını mağlup etmesine ihti
mal şüphesiz azdır. Fakat bugün 
İngiltere ve Fransa Lehistan ile 
müttefiktirler. O halde ikiden 
biri: Polonya' da iş kalmadığı za
man İngiltere ve Fransa bir sulh 
yapmağı I:.abul edecekler midir, 
etmiyecekler midir? Eğer etmez
lerse Alma:nya uzun bir yıprat
ma ve mukavemet harbine ta
hammül edebilecek midir, ede
miyecek midir? 
Almanya'nın uzun bir harbe 

girmeğe ve Fransa ile İngiltere
yi mağlUp etmeğe pek hevesi ol
madığı görülüyor. lngiltere ile 
Fransa ise kendi milletlerini ni
hai zafere kadar devam edecek, 
hiç olmazsa 3 senelik bir harbe 
hazırlamaktadırlar. Bitaraf dev
letlerin Almanya'ya istediği şey
leri vermeğe mecbur olduklarına 
dair olan ve radyoda dinlediği
miz nutuk kısmı, O. N. B. nin teb
liğinde silinmiştir. Bu kısım, bi
taraflardan mal almak Alman
ya'nın altın stokuna bağlı bir 
keyfiyet olduğu iddiasına cevap 
idi. Belki de birçok milletler al • 
tın yerine kömürü kabul etmiye
cekler, yahut sadece kömür bü
tün malların kıymetini ödemeğe 
kafi gelmiyecektir. Rusya şüphe
siz bir haznedir ama, o da öden
mek lazım. 

Hulasa, kati safhası Polonya 
cephesinde hareketler neticesin
de i·nkişaf edecek olan bir mu
amma karşısındayız. Bu hareket
ler, Polonya'nm bir mukavemet 
cephesi kurmuş olduğuna veya 
olmadığına göre, Almanya ile 
İngiltere ve Fransa arasında 
harp vaziyetinin tamamen tebel
lür etmesine hizmet edecektir. 
Bugünkü zevahirin gösterdiği 
ihtimaller şunlardır: Almanya 
Polonya' da tasavvur ettiği zaferi 
kazandıktan sonra, belki başka 
bir şey istemediğini, hatta Po
lonya'nın kendine ait olmıyan 
kısımlarını sahiplerine iade ede
ceğini söyliyecek ve sulha hazır 
olduğunu tekrar edecektir. Belki 
de Fransa ve İngiltere kendileri
nin dahi sulha hazır olduklarını 
ilan edecekler ve bir tek şart ko
şacaklardır: "Polonyatyı tama~ 
men tahliye ettikten ve 31 ağus
tos statükosu iade edildikten son
ra masa başında toplanmak!,, 
Selahiyettar Londra mahfilleri
nin, bu sulh propagandası karşı· 
sında, fikirlerini hulasa eden bir 
telgrafın şu fıkraları dikkate de
ğer: "İngiltere ve Fransa, bugün, 
uzun ve çetin bir harbin başlan
gıcındadır. Bu harp, ancak Hitle
rizm'in kati surette Avrupa' dan 
sökülüp atılmasına kadar devam 
edecektir. Bir mütareke ve yahut 
yarım bir hal sureti, katiyen ba
his mevzuu olamaz. İngiltere, ar
zu ettiği son hedefe varıncıya 
kadar tam enerji ile mücadeleye 
azmetmiştir. Bugünkü harp, bel 
ki de iki sene sürebilir. Üçüncü 
Rayh'ın çabucak yıkılacağını 
dikkate almak, tehlikeli olabilir. 
Üçüncü Rayh'ı silahla yenmek 

Sovyetler garp 
cephesinde askeri 
tedbir alıyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Moskova gazetelerinde çıkan 
resmi tebliğ 

Moskova, 10 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: Bu sabah bütUn Moskova 
gazetelerinde aşağıdaki tebliğ intişar 
etmiştir: 

"Gitgide tehditkar bir mahiyet a -
lan alman - Polonya harbiyle alaka -
dar olmak üzere, hükümet milli mü
dafaastnı kuvetlendirmeğe ve birçok 
ihtiyat sınıflarından bir kısmını si· 
lah altına çağırmağa karar vermiştir. 
Bu silah altına davet Ukranya, beyaz 
Rusya ile Leningrad, Moskova, Kali
nin ve Orel askeri mıntakalarında 

vuku bulacaktır.,, 

Moskova'dan ihtiyatların sevki dün 
bütün gece devam etmiştir. Sivillerin 
garp mıntakalarına nakli hala yapıl
mıyor. Seferberlik tedbirleri şayanı 

dikkat bir sürat, sükunet ve intizam
la tahakkuk ettirilmektedir. Mos
kova'daki motörlü vasıtaların ek
serisi ciheti askeriyece müsadere e -
dilmiştir. 

Minsk'e birçok tanklar gitti 

Londra radyosu da alınan tedbirle
ri anlattıktan sonra, Sovyetlerin garp 
hududu civarında mühim bir askeri 
merkez olan Minsk şehrine sabahle -
yin erkenden birçok tankların hare -
ket ettiğini, doktor, mühendis, tekni
siyen subaylarla tıklım tıklım dolu 
birçok trenlerin garp hududuna doğ
ru hareket ettikleri, Rusyada vesika 
usulü ihdas olunmamış bulunmakla 
beraber, halkın erzak ihtiyatları yap
makla meşgul olduğunu bildirmiştir. 

Sovy~t gemilerini korumak için 
tedbirler 

Moskova, 10 a.a. - "Tass,, harp va
ziyeti dolayısiyle, Sovyet hükümeti, 
Sovyet gemilerini muharip taraflitın 
istemiyerek yapabilecekleri tecavüz
lere karşı korumak için ve Sovyet ti
caret gemilerinin aidiyetinin anlaşıl
masını kolayla_ştırmak arzusu ile 5 
eylülde aşağıdaki kararları ittihaz et
miştir: 

1. - Askeri gemiler ile dahiliye ko
miserliğine merbut hudut kıtaları g.e
mileri hariç olmak üzere, Sovyetler 
Birliğine ait bütün gemilerin aidiye
tinin anlaşılması için, bu gemiler, ge
rek sancak gerek iskele tarafından 

güverte uzunluğunca beyaz zemin Ü· 
zerine Sovyetler Birliği devlet bay -
rağını bu bayrağın altına da siyah 
harflerle U.S.S.R. harflerini resmede
ceklerdir. Güvertenin üzerinde kap -
tan köprüsünün arkasında 3 numaralı 
ambarın kapağına da sovyet devlet 
bayrağı ve bayrağın altına beyaz harf 
lerle U.S.S.R harfleri çizilecektir. 
Geceleyin, prova direği ucunda altal
ta yeşil, kırmızı, yeşil üç ışık yakıla
caktır. 

işaretler yabancı devletlere de 
bildirildi 

2 - Birinci maddede zikri geçen 
gemileri işletmekte olan idareler ve 
teşekküller, yukarıdaki işaretleri der
hal resmettirmeğe mecbur edilecek -
tir. 

3 - Birinci maddede yazılı gemile
rin kaptanları, kıçtaki bayrağı deniz
de gece gündüz muhafazaya m'!chur 
ettirilecektir. Geceleyin bir harp ge
misinin ve yahut bir tayyarenin yak
laşması takdirinde projektörle ve ya
hut el feneriyle U. S. S. R. mors işa
reti verilecektir. 

4 - Yukarıdaki işaretleri hamil ol
mıyan gemilerin sovyet limanların

dan dışarı çıkması menedilecektir. 

Hariciye halk komiserleri, sovyet 
ticaret gemilerinin bu işaretlerini ya· 
hancı hükümetlerin ittilaına arzeyle
miştir. 

Baltık devletlerinin mü.taleası 
• 

Riga, 10 a.a. - Baltık devletleri 
Rusyada ihtiyatların silah altına çağ
rılmasını PaJ.onyadaki askeri vaziye -
tin vahimleşmesine atfediyorlar. Hu
susiyle ki haber alındığına göre sov -
yet kıtaatı bilhassa Polonya hudu
dunda tahşit. olunmaktadır. 

ve mücadeleyi çok sıkı bir suret
te devam ettirmek icabeyliyecek
tir. Dövizimiz şu olmalıdır: Har
bi istiyenlere karşı, hiç bir uzlaş
ma düşünmeden, kayıt ve şartsız 
harp edeceğiz.,, 

Ne olacağını görmek içi·n pek 
uzun müddet de bekliyecek de
ğiliz. 

Falih Rıfkı ATAY 

AMSTERDAM'A GELEN HABERLERE NAZARAN 

B. Göring'in nutku 

Alman milleti üzerinde 
müsait tesir uyandırmadı 

Nutukta İtalya'dan bahsedilmeyişi 

bir çok dedikodulara sebebiyet verdi 
Amsterdam, 10 a.a. -Amsterdama gelen haberlere göre Mare· 

şal Göringin nutku, alman milleti üzerinde müsait bir tesir husule 
getirmemiştir. Bilhassa nutku dinJiyenler halkın ecnebi radyoları
nı dinlememesi için ileri sürülen sebebi, pek zayıf bulmuşlardır. 
Diğer cihetten mareşal, Almanya - devam edecektir. Manasız davetlere 

nın servetlerini saydıktan sonra halkı ı verilecek yegane cevap işte budur. 
bazı takyitlere davet etmiştir ki, bu Almanya Fransa ve lngiltere ile 
da memleketin servetleri hakkındaki harpten kaçınıyor 
sözlerinde ikna kuveti bırakmamıştır. övr gazetesi de başmakalesinde 
Mareşalın petrolden, madenlerden ve şöyle yazıyor: 
gıda maddeleri arasında mühim bir "Göring'in nutkunun her satırın -
mevkii olan yağdan bahsetmeyişi na- dan çıkan hakikat şudur ki, Nazi rü
zarı dikkati celbetmiştir. Et mesele - esası, bilhassa Maginot hattının Al• 
sinde dinleyicileri teselli etmek üzere manya karşısına çıkardığı yeni harp 
yaptığı bazı latifeler fena bir tesir tarzı dolayısiyle İngiltere ve Fransa 
bırakmıştır. Dün akşamdanberi halkın ile harpten endişe içindedir. Derpiş 
zihninde iktisadi abluka korkusu art- ettikleri müşkülat onları aklıselime 
mıştır. mi sevkediyor. O halde mükemmel. 
Dedikodulara yol açan bir sükut Derhal Polonyayı tahliye etsinler. 
Diğer cihetten Varşovanın zaptının Ancak o zamandır ki sulh iddiaları

vaktinden evel ilan edilmiş olması, nın bir manası olur. Fakat alman or
Polonyadaki ilk muvaffakiyetlerin duları Polonya topraklarında ilerle
manevi tesirini azaltmıştır. Esasen al- diği bir anda yapılan bu sulh iddiala
man rodyoları artık bu meseleden hah- rı bir riyakarlıktan başka bir şey de-
setmemektedir. ğildir. Ve insana istikrah veriyor. 
Almanyanın planları hakkında tef- Fransa ve İngilterenin mazlUm Po-

sirlerde bulunan "Telegraaf" gazete- lonyaya ihanet edeceklerini, hüriyet 
si, Almanyanın Polonyayı himayesine davası cephesinden kaçacaklarını zan
almak için hudutlarını şarka doğru ge 

netmeğe gelince, bunun için naziler 
nişletmesi ihtimali bulunduğunu yaz-
maktadır. gibi şuursuz ve bütün ahlak kıymet -

lerine karşı onlar gibi lakayt olmak 
Göringin nutkunun Almanyada bı-

lazımdır. Bize yapılan teklif, bu a • 
raktığı akislerden bahseden Nieuwe damlar bizi tahkir edebilecek adam· 
Rotterdasche Curant gazetesi, mareşa-
lin İtalyadan bahsetmeyişinin Ber - lar olsalardı, bir hakaret teşkil e.vlcr• 

di. Sulh azminde müttefik bulunan !inde büyük dedikoduları mucip oldu-
Fransa eğer silaha sarıldı ise bunu 

ğunu kaydetmektedir . 
Nutuk, İsviçreli dinleyicileri çok münhasıran Hitler mecbur ettiği için 

yaptı. Fransa adalet yerine gelince 
eğlendirdi silahını bırakacaktır. ,, 

Zürih, ıo a.a. - İsviçre radyosu, Roma'da 
Mareşal Göringin nutkundaki meseıa 
"Eğer elbise yapmak için mensucatı -
mız bulunmıyacak olursa deniz mayo
larımızı giyeriz" yahut "Sabunumuz 
bulunmıyacak olurs.a sabunlanmaksı -
zın yıkanırız,, gibi latife yollu sözle· 
rini iktibas etmek suretiyle kendisini 
dinliyenleri pek ziyade eğlendirmiş -
tir. 

İsviçreli dinleyiciler, alman mille -
tinden daha ziyade afaki olarak bu neş 
riyatı dinliyorlardı ve mareşalin ifa
desinin pek o kadar ikna eder mahi • 
yette olmadığına işaret etmişlerdir. 

Bu sabah Zürihte herkes bunu söy
lemektedir . 
Göring'in söylemeyi unuttuğu 

noktalar 
Almanyanın İngiltere ve Fransaya 

karşı hiç bir amel beslemediği hak
kındaki kısımlara gelince, ki burada 
enternasyonal bir siyaset manevrası 
beliriyor, Göring şunu söylemeyi u
nutuyor ki Fransa ve İngiltere harbe 
kendilerini müdafaa için değil alman 
hükümetince de malfım olan teabhüt -
ler namına harbe girişmişlerdir. Gene 
Göring söylemeyi unutuyor ki 31 a -
ğustos tarihli İtalyan teklifini Fransa 
ve İngiltere hemen ertesi günü kabul 
etmişlerdir. Ancak şu şartla ki o sa
bah Polonya topraklarına girmiş olan 
alman kıtaatı geri alındıktan sonra en 
ternasvonal müzakereler başlıyabilir. 

Bin~enaleyh Fransa ve İngiltere -
nin almış oldukları vaziyetin saiki Po 
lonya istiklaline riayet edilmesinin 
temini idi. 

Bu riayet temin edilince harp hali 
mevcut olmıyacaktı. Garp devletleri -
nin bu hattı hareketi değişmemiştir. 

Fransız İngiliz umumi efkarı her 
hangi bir anda olursa olsun Polonyayı 
terketmemek azmindedir. Eğer Alman 
ya Polonyanın fethinin İngiltere ve 
Fransanın hareket hattı üzerinde bir 
değişiklik yapacağını düşünürse ağır 
bir hata işler. Çünkü Fransa ve İngil
tere münhasıran Polonyanın fethine 
mani olmak içindir ki bu vaziyeti al
mışlardır. 

Alman manevrası 
Paris, 10 a.a. - Göring'in nutkunu 

mevzuu bahseden bütün gazeteler al
man manevrasını tebarüz ettiriyorlar. 

Bu nutkun en tuhaf tarafı Göring
in sanki garp cephesinde harp patla
mamış gibi dinleyicilerine hitap et -
mesidir. Yalnız zaptedilemiyecek o -
lan istihk§.mların arkasındaki sarsıl

maz fırkalardan bahsetmekle iktifa e
diyor. Bu da gösterir ki, memleket i
çindeki alınanlar fransız ordusunun 
Rhin ile Moselle arasında muzaffera
ne bir yol açmakta olduklarını henüz 
bilmiyorlar. Mareşal beyhude yere 
vaktini kaybetmiştir. Fransa ve İngil 
tere, Hitler'in geri dönmesi ve Po
lonya ile ihtilafını sulh yoliyle hal· 
!etmesi için çok sabır göstermişlerdir. 
Hitler sulhu ve harbe tercih edebilir
di. Hala bu tercihi yapabilir ve bu 
tercih Almanyanın tamamiyle mah
volmasına değin ta sonuna kadar da 

Roma, 10 a.a. - Mareşal Göring'in 
nutkunu mevzuu bahseden italyan 
matbuatı Almanya'nın tarafını ilti
zam etmekte ve harpten Almanyanın 
mesul olmadığını şiddetle beyan e)l'lc
mektedir. 

Kanada hükumeti 
Almanya'ya 

harp ilan elli 
(Başı 1. inci say! ada) 

kabulü üzerine, başvekalet, Kanada'· 
nın Almanya'ya harp ilan temesinhı 
bir saat meselesi haline geldiğini bil• 
dirmiştir. 

Almanya'ya harp ilan olundu · 
Ottova, 1 O a.a. - Kanada hü· 

kürneti bu akşam Almanya ile 
hali harpte olduğunu resmen i -
lan etmiştir. 

Kanada teşekkül edileleliberi ilk de
fadır ki ilanı harp etmektedir. 1914 
de Kanada hüküıneti İngilterenin ila
nı harp kararını resmi gazetede neş -
retmekle iktifa etmiştir . 
Başvekil Mackenzie King, yarın 

parlamentoda beyanatta bulunarak hü
kümetin bu kararının neticelerini tas
rih eyliyecektir • 
Bitaraflık kanunu ve Kanaaa 
Vaşington, 10 a.a. - Ruzvelt bu • 

gün saat 13 de bitaraflık kanununuıa 
Kanada hakkında da tatbikini emret • 
mi§ tir. 

Alman ileri 
harekeli durmu~ 1 

(Başı 1. inci sayfada) 
vassutunda muvaffak olamamıştır. Ro 
ma radyosunun bu harpçı temayülle • 
rin hangi tarafa ait olduğunu tasrih 
etmemiş olması dikkate değer. Spiker 
sözüne devamla, İtalyanın bu yüz .. 
den kati surette mücadele haricinde 
kalmıya karar verdiğini kaydederek 
demiştir ki : 
"İtalyanın bu durumu ,hak ve men

faatlerini istemekten vaz geçtiği mana 
sına alınmamalıdır. Duçe susuyorsa İ
talyanın menfaatleri bunu icap ettiri
yor demektir. Yoksa Duçe konuştu ğu 
zaman ne kadar balagatle konuştuğu
nu bütün dünya bilir. Duçe müt e
yakkızdır. İtalyayı Avrupa siyasetin
de ağır basan mühim bir mevkie get ir
miştir. Bugünün İtalvası 1934 ün teş
kilatsız İtalyası değildir. Her ihtima
le karşı tamamiyle haz ırdır. Hakla -
rının ve menfaatlerinin icaplarını her 
zaman yerine getirmesini bilir. İtal
yan milleti bundan emin olarak müs • 
tari holmalıdır. 



- f) ULUS 
~--------------------------------------------------------------------~----------------------~----~-------------

1 ı - 9 - 1939 '-

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru
m ından : 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu Ankara'dadır. 
ikametgahı Hariciye Vekaleti karşısında Sergi evidir. 
Merkez idare heyetine seçilen Kurum azalarının adları, vazifeleri aşa -

ğıda yazılıdır. 
Başkan General Kazım Özalp, Balıkesir Mebusu 
Başkan vekili Rahmi Köken, İzmir Mebusu 
Muhasip aza ŞUkrU Ataman, Muş Mebusu 
Aza: Dr. :Fuad Umay, Kırklareli mebusu ve Çocuk Esirgeme kurumu 

başkanı. 

Aza: Riza Erten, Mardin Mebusu 
Aza: İhsan Sungu, Maarif Vek"leti müsteşarı 
Aza: Selahaddin Çam, İş Bankası Umum Müdürü 
Aza: Cevdet Gölet, Emlak ve Eytam Bankası U. Müdürü 
Aza: Nurullah Sümer, Sümerbank Umum Müdürli. 

ULUSAL EKONOMi VE ARTIRMA KURUMU 
NlZAMNAMESl 

B1RlNCl FASIL 
Madde: 1 - 12-12-1929 tarihinde Türkiye Cümhuriyeti Reisi Atatürk

Un Himayelerinde aşağıda isimleri yazılı müesseseler tarafından teşkil 

edilmiş olan (Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti) bu defa (Ulusal Ekono
mi ve Arttırma Kurumu) adını alarak 28-6-1938 tarih ve 3512 numaralı Ce· 
miyetler Kanununa intibak etmek üzere esas nizamnamesini berveçhizir ta
dil etmiştir. 

MÜESSISLER 
Balıkesir Mebusu General Kazım Özalp 
Trabzon Mebusu Hasan Saka 
Sinop Mebusu Yusuf K. Tengirşenk 
Erzincan Mebusu Saffet Arıkan 
Es bak Siirt Mebusu Mahmud S. (mü tef effa) 
İzmir Mebusu Celfü Bayar 
Kırklareli Mebusu Ç.E.K.B.Dr. F. Umay 
İzmir Mebusu Rahmi Köken 
Eski Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Atabinen 
Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Muş Mebusu Şükrü Ataman 
C.M.B.t.M. azasından Hakkı Saffet Tarı 

Madde: 2 - Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu Milli Şefimiz İsmet 
1nönü'niln himayeleri altındadır. 

Madde: 3 - Cemiyet türk milletinin bir tek kurtuluş ve yükseliş yolu 
olan ve milleti mütemadiyen itibar ve refah mevkiine yükseltmekte bulu · 
nan Atatürk rejimine bağlı kalmıya ve kendi faaliyet şubelerinde C. H. P. 
Prensiplerini tahakkuk ettirmeyi en esaslı bir gaye olarak kabul ve itan 
eder. 

Madde: 4 - Cemiyetin merkezi Ankara' dadır. . . 
fK1NC1 FASIL 

Madde: 5 - Cemiyetin mevzu ve gayeleri aşağıda yazılıdır. 
A) Memleketin milli ekonomideki kalkınma ve inkişaf hareketlerini 

balk arasında yaymak. 

B) Halk arasında milli ekonomik meselelere karşı alakayı arttırmak 

i~in çalışmak. 
C) Milli ve [erdi servetlerimizin rasyonel ve ekonomik bir tarzda kul

lanılması e babının teminine ve bu hususta bakım zihniyet ve bilgilerinin 
yayılmasına çalışmak. 

D) Sınai ve Zirai mallarımızın miktarını çoğaltmak cinslerini ıslah ve 
evsafını yükseltmiye çalışmak. 

E) Sınai ve Zirai mallarımızı tanıtmak sevdirmek ve kullandırmak su-
ntiyle milletin iyi yaşamasını temin etmektir. 

Madde: 6 - Cemiyet maksadına ermek için: 
A) Aza kaydı 
B) Neşriyat, kongreler, konferanslıır tertibi 
C) İstihsal ve i tihlak teşebbüs ve teşekküllerinin teşviki 
D) Sergiler açmak, yerli malı satan satış mağazalarının açılma!!'f'nı ter

gip etmek ve eşya piyangoları yapmak. 

E) Sergi evini çeşitli maksatlarla vasıtalı, vasıtasız işletmek gibi vasıta 
ve çarelere müracaat eder. 

Madde: 7 - Cemiyet her sene bir haftayı (Tasarruf ve Yerli Malı haf
tası) yapar. 

Bu haftanın ilk günü Milli Şefimiz İsmet fnönü'nün 1929 senesinde 
Millet Meclisinde Milli İktısat "'e Tasarruf hakkında beyanatta bulunduk· 
tarı 12 kanunuevvel tarihidir. 

ÜÇÜNCÜ f ASIL 

Cemiyete girme ve çıkma şartları ve azalık aidatı 

Madde: 8 - Medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan ve 
tercihan yerli mallarını kullanmayı ve hükmü geçenlere kullandırmayı ve 
nizamnamede yazılı gayeler etrafında çalışmayı teahhüt eden kadın, erkek 

cemiyete aza olabilir. 
Tercihan yerli malı kullanmak ve kullandırmakla beraber münhasıran 

yerli malı istihsali veya ticaretiyle meşgul olan şirketler, ticarethaneler, 
her nevi müesseseler ve cemiyetin gayelerine hizmet eden sair hükmi şahıs
lar ve milli teşekküller de cemiyete girerler. 

Madde: 9 _ Cemiyetin gayelerine, dileklerine karşı hareket edenler, 

Merkez idare heyeti l:arariyle cemiyetten çıkarılırlar. 
M dde. 10 _ Cemiyetin gayelerine en çok hizmet edenler Merkez İdare 

'- ~ k · ı münasip bir surette taltif ve isimleri ilan olunur. .... ~yetı ararıy e 
Madde: 11 _ Cemiyetin bilcitmle mUntehap flzaları fahri olarak çalııır-

lıiır. A 

Madde. 12 _ Cemiyete girecek ferdler yılda asgarı 10 kuruş aidat ve-

rirler. l 
· f dler daimi aza kalarak her yıl para vermez er. Toptan 25 lıra veren er 

• ·· 1 h" lerı"yle şirketler ve hükmi şahıslar her yıl vere-
Sınaı muessese er sa ıp • . . · · h 

. . · memek üzere kendi arzularıyle bıldırır ve tea · 
ceklerı aıdatı 120 lırayı geç 

hüt ederler. • bük t h l · l t 
Sınai müessese sahipleriyle, sınai müessese ışleten m ıa ıs ar ıı e • 

tikleri fabrikalar namına ayrı ayrı ba yazılırlar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Cemiyetin T etkilatı 

Madde . 13 - Cemiyet, umumi heyet, merkez idare heyeti vilayet ve ka· 

?.a şulıe idare heyetleri vasıtasiyle idare olunur. 

Umumi Heyet 

Madde: 14 - Umumi heyet aşağıdaki yazılı murahhaslardan terekküp 

eder. 
A) Merkez idare heyeti 
B) Merkez idare heyetince müntebap beş murahhas 

C) Daimi balar 
D) Azası bet yüze kadar olan şubelerden birer, fazla olan ıubelcrden 

gelecek ikişer murahhas. 

Madde: 15 - Umumi heyet alelade ve fevkaUide olarak içtima eder. 
Alelade umumf heyet iki yılda bir Nisan ayında Ankara' da toplanır. 
Ancak merkez idare heyetince karar verildiği takdirde toplanma Hazi-

ran sonuna kadar geciktirilebilir. 

Fevkalade Umumi Heyet 

A) Merkez idare heyetinin karariyle 
B) Cemiyet azasının en az beşte birinin talebiyle içtimaa davet edile -

bilir. Bu içtimada davete sebep olan meseleler görüşülür. Fevkalade umu -
mi heyet azası ondan evvel toplanmış olan alel5de umumi heyet azaların -
dan ibarettir. Alelade umumi heyet de yalnız ruznameye konan, maddeler 
müzakere edilir. Ancak mevcut azanın en az yirmide biri tarafından müza
keresi istenen maddeler ruznameye konulur. 

Madde: 16 - Umumi heyetin vazifesi: 
A) Merkez idare heyetinin vereceği iki senelik hesao raporunun tetkik 

ve tasdiki. 
B) İki senelik faaliyet raporunun tasdiki. 
C) İki senelik bütçe ve layihasının tetkik ve tasdıkı. 
D) Ana nizamnamenin tadili. 
E) Cemiyetin feshi hakkında karar ittihazı. 
F) Şubeler tarafından umumi heyetin toplanmasından en az on gün ev

vel bildirilip merkez idare heyetince ruznameye geçirilen tekliflerin mü -
zakeresi. 

G) Merkez idare heyeti azalarının ve dört yedeğinin seçilmesi. 
H) İki mürakip, iki yedek mUrakip seçilmesi. 
Madde: 17 - Umumi heyet on gün evvel içtima günü, saati, yeri, ruzna

mesi iki gazete ile ilan olunarak içtimaa çağırılır ve keyfiyet hükümete de 
bildirilir. 

Madde: 18 - Umumi heyet ekseriyet nisabı en az kırk murahhastır. 
Madde: 19 - Ekseriyet nisabı olmadığı veya içtima geri bırakıldığı .tak

dirde en az üç gün evvel aza yeniden çağrılır ve geri bırak~a sebep~erı_Yle, 
yeni içtima tarihi, yeri ve saati ruzname ile beraber yine ikı gaze~e ıle ?lan 
olunur ve hi.ikümete bildirilir ve gelmiş olan murahhasların huzurıyle nısap 
aranmaksızın umumi heyet müzakereye başlar. 

Umumi heyet içtimaının birden ziyade geri bırakılması caiz değildir. 
Madde : 20 - Kararlar mevcut uzanın ekseriyetiyle verilir. 
Her azanın yalnız bir reyi vardır. 
Madde: 21 - Umumi heyet içtimaını merkez idare heyeti reisi veya tev

kil edeceği murahhas açar ve içtima nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıl
dıktan sonra aza arasından bir reis, bir reis vekili ve iki katip seçilir. 

içtima bu suretle seçilen reis veya reis vekili tarafından idare edilir. Za-

bıt ve yazı işlerini katipler yapar. . . . . 
Madde: 22 - Umumi heyetin müzakere ve zabıtları reıa veya reıs ve kılı 

ve katipler tarafından imzalanarak saklanır. 
Umumi heyet kararları da ayrıca karar halinde yazılarak aynı suretle 

imza edilip saklanır. 
Madde: 23 - Umumi heyet içtimaından merkez idare heyetine seçile-

cek asli ve yedek azanın hüviyetleriyle ana nizamnamede yapılacak deği
şiklikler bir hafta zarfında Dahiliye VekUletine bildirilir. 

Madde: 24 - Umumi heyet kararları alakadarlara tahriren bildirilir. 

BEŞiNCi FASIL 

Merkez idare Heyeti 

Madde: 25 - Merkez idare heyeti umumi heyet tarafından intihap edi

lecek 9 azadan mürekkeptir. 
Madde: 26 - Merkez idare heyeti azasının vazife müddeti iki sene yani 

aleJade umumi heyetten, onu takip edecek alelfide umumi heyete kadardır. 
Madde: 27 - Bu müddet zarfında inhiUil eden merkez idare heyeti ba

lığına merkez idare heyetince yedeklerden aza seçilir. 
Madde: 28 - Merkez idare heyeti azası içinden bir reis, bir reis vekili, 

bir muhasip ayırır. 
Merkez idare heyeti içtimalarında reis veya reis vekili bulunmadığı tak-

dirde o içtima için muvakkat reis seçilir. 
Madde: 29 - Merkez idare heyeti umum! heyete karşı mesuldür. 
Umumi heyetin faaliyet ve hesap raporlarını tasdiki, merkez idare heye-

tinin ve mürakiplerin ibrası tazammun eder. 
Madde: 30 - Merkez idare heyetinin vazife ve seUihiyetleri: 
A) Cemiyetin bütün işlerini daimi mürakabesi altında bulundurması. 

B) Umumi heyete verilecek iki senelik faaliyet ve senelik bilanço ve 

hesap raporlarının hazırlanması. 
C) İki senelik bütçenin. 
D) Esas nizamnamenin tadillerinin tanzimi. 
E) Cemiyetin dahili işlerini yoluna koymak üzere Iazımgelen talimat 

namelerin tertibi. 
F) Karşılığı temin olunmak şartiyle bütçeye fevkalade veya munzam 

tahsisatın vaz'ı. 
G) Fasıl ve maddeler arasında münakale yapılması. . . . 
H) Tahmin edilen varidatın noksan tahakku.k .ve ta~sı.lı halınde hangi 

b·ızmetlerin tamamen veya kısmen ilga cdileceğının tayını. . .. 
b. · b" ·· sı ıçın 1) İştigalleri çerçevesine geçen i!}lerin her ırı veya ır zumre . 

k u r· h l"ndc daımi azaları kendi arasından veya hariçten olma zere uzumu a ı 

veya muvakkat encümenler teşkili. dd 
J) Şube idare heyetlerinin intihaplarının tasdiki ve 40 ıncı ma e mu-

cibince idare heyetlerinin feshi. • ""l' 
· · b · e buna müteferrı t.ı ımatname ve K) Cemiyet işlerının u nızamname v 

kararlara göre tedviri. . . . . 
L) Cemiyetin menkul ve gayrimenkul emvalının ıdares~:r 
Madde: 31 - Merkez idare heyeti bütlin şubel~.re m7rcı ır. . .. 

· · kT cemiyete muteallık her türlu ahval 
Madde: 32 - Reıa veya reıs ve ı ı . 1 hh d 

ve hususatta cemiyetin hükümet nezdinde naıp ve ~esu ~ura~ ası ır. 
1 1 k kt• muamelelere muteallık kagıtları ve se-

Devair ve banka ara o aca na ı . d 
netleri reis veya reis vekili, muhasip aza ile birlik~e ımza ~ er. 

R · · k"l" k 'd e heyeti kararıyle cemıyet namına mu-
eıs veya reıs ve ı ı mer ez ı ar 

kavele akit ve imza eder. . 
Madde : 33 - Reis veya reis vekiliyle muhasip azanın gaybubetten ha-

linde her biri kendi yerlerine merkez idare heyeti azalarını tevkil edebi

lirler. 
Madde: 34 - Merkez idare heyeti en az üç ayda bir defa toplanır. 
Madde: 35 - Muhasip aza cemiyetin hesap işlerini takip ve tetkik eder. 

Ve gördüklerini bir raporla merkez idare heyetine bildirir. Hesapları ve 

bütçe layihalarını hazırlar. 

AL TiNCi FASIL 

Şubeler teıkilatı 

Madde: 36 - Herhangi bir mahalde cemiyeti gayesi yolunda çalışmayı 
deruhte eden aza adedi Hiakal onbeşi bulursa içlerinden birini reis, birini 
katip, birini veznedar seçerek beş kişilik bir idare heyeti teşkil etmek üze
re keyfiyeti merkez idare heyetine bildirirler. Ayrıca içlerinden birini mü

rakip birini de yedek mürakip seçerler. 
Merkez idare heyetince verilecek mezuniyet üzerine mahallince kanu

ni muameleyi ikmal ile işe başlarlar. 
Madde: 37 - Şube idare heyetleri en az üç ayda bir defa toplanırlar. 
Madde : 38 - İdare heyetleri cemiyete aza kaydına, varidat teminine, 

cemiyetin gayelerine varmak için merkez idare heyetinin talimatı dairesin
de çalışırlar ve senelik faaliyet raporlarını Kanunusani içinde Merkez ida

re heyetine gönderirler Şube idare heveti 14 üncü madde mucibince umu· 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ----------
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A -
EMLAK VE EYTAM BANKASI ----

--
MERKEZİ ANKARA -----
Şubeleri - İstanbul, İzmir ------Ajanları : Bursa, İzmit Adana, Eskiıehir --

Yapılacak ve yapısına başlanmıt meskenler için vatandaş- := 
lara mümkün olan kolaylıkla yardım eder § 

Mevcut gayri menkuller karşllığında 

ikrazat yapar 

Faiz sene % 8 1/ 2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti: (1.000) liraya kadar 

------------------
--İstekliler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç = 

eclilcliği takdirde 1 liradan aıağı olmamak üzere = 
ayrıca lira başma on paradır # ~ 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılı- =: 
ğmda Banka muameleleri yapar. 1551 3 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr -----
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-
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mi heyete gidecek murahhasları seçerler. 

Madde: 39 - Vilayet ve kaza idare heyetleri iki senede bir, Mart ayın
da mukayyet azalarının ekseriyetiyle umumi heyetlerini toplar ve idare he
yetleriyle bir mürakip, bir yedek mtirakip seçerler. 

Bu toplantıda idare heyetinin vereceği iki senelik hesapları ve faaliyet 
raporunu ve gelecek iki senelik bütçesini tetkik ve tasdik eder. Hesapların 
tetkik ve tasdiki idare heyetinin ve mürakibin ibrasını tazammun eder. 

Şub~lerin hesaplarından merkez idare heyeti mesul değildir. 
Madde: 40 - Cemiyetin emellerini şahsi menfaatlerine alet ittihaz et

tikleri ve nizamnameye uymıyan harekette bulundukları merkez idare lıe
yetince sabit olan şube idare heyetleri, merkez idare heyeti karariyle fes
hedilir ve yerlerine yeniden aza intihap ettirilir. 

YEDiNCİ FASIL 

Cemiyet hesapları, defterler, hesapların tetkik ve mürakabesi . 
Madde: 41 - Cemiyetin hesapları kanunusani iptidasından KanUl1U• 

evvel gayesine kadar senelik olmak üzere tutturulur. 
Madde: 42 - Her ay hazırlanan hesaplar muhasip ha tarafından tetkik 

ve kontrol edildikten sonra üç aylık hesaplar tetkik ve tasdik edilmek üze .. 

re merkez idare heyetine verilir. 
Madde: 43 - Merkez idare heyetinde kabul ve tasdik edilen hesaplar 

umumi heyetçe intihap edilmiş olan mürakipler tarafından tetkik edilerek 
tetkikat neticesi bir raporla - umumi heyete tevdi edilmek ilzere - merkes 
idare heyetine verilir. 

Madde: 44 - Her üç ayda bir tetkik edilmekte olan iki senelik hesap.._ 
lar berayı tasdik miirakipler raporiyle birlikte umumi heyete verilir. 

Madde: 45 - Cemiyet aşağıdaki defterleri tutar. 

A) Aza defteri 
B) Karar defteri 
C) Gelen ve giden evrak defteri 
D) Varidat ve sarfiyat defteri 
E) Bi15.nço ve hesabı kat'i 

Cemiyetin muhasebesi merkez idare heyetince hazırlanan muhasebe tt .. 
timatı dairesinde yürütülür. r 

Cemiyetin veznedarlığı bankalara yaptırılır. 

SEKlZINCl FASIL 

Cemiyetin emval ve varidatı 

Madde: 46 - Cemiyet merkez ve şubeleri vasiyet ve bağışlama ve sair 
suretle kendisine teberru edilen her türlü malı kabul eder. Kanunu mede· 
ni mucibince cemiyetin hükmi şahsiyetini merkez idare heyeti temsil eder. 
Bu sebeple şubeler tarafından alınacak emvali gayrimenkulenin tapu senet
leri merkez idare heyeti namına tescil ettirilir. Senetler hıfzedilmek üzere 
merkeze gönderilir. Bu gayri menkulün varidatından şubeler istifade eder
ler. 

Madde: 47 - Cemiyetin varidatı: 
A) Aza aidatı 
B) Hükümetin yardımı 

C) Bilumum teberru ve yardımlar 
D) Müteferrik varidattan ibarettir. 

DOKUZUNCU FASIL 

Cemiyetin Feshi ve mallarının tasfiyesi 

Madde: 48 - Cemiyetin feshine karar verilebilmesi için 18 inci madde 
mucibince toplanacak olan umumi heyet azalarının üçte ikisinin huzuru 
şarttır. Bu suretle ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ikinci defa içtima için 
19 uncu maddeye göre aza davet edilir. Bu davet üzerine aza sayısı ne olur
sa olsun fesih keyfiyetinin müzakeresi caizdir. Ancak bu auretle yapılan. 

içtima ve müzakere sonunda fesih hakkında verilecek kararın da mevcut 
azanın üçte iki reyi ile ittihaz olunması şarttır. 

Madde: 49 - Cemiyetin feshine karar verildiği takdirde cemiyetin işle
rini tasfiye, menkul ve gayri menkullerini devretmek üzere umumi heyet
çe biri merkez idare heyeti reisi veya reis vekili, diğeri muhasip aza olmak 
üzere beş kişilik bir heyet teşkil edilir. 

Bu heyet meyanında ayrıca hükümetten bir murahhas talep edilir. 
Madde: 50 - 49 uncu madde mucibince teşkil edilen heyet cemiyetin 

bütün borçlarını ödedikten sonra menkul ve gayrimenk1•l1 .. r",,1,. ..-.-.t-H'l atı
nı hükümete devreder. 

ONUNCU FASIL 

Müteferrik maddeler 

Madde: 51 - Bu nizamnamede mezkur bilumum intilıaplaı <la inı1l "k 
eden azanın yeniden intihabı caizdir. 

Madde: 52 - Aksi tasrih olunmıyan yerlerde kararlar reylerir 1 seri • 
yetiyle ittihaz olunur. Reylerin tasvibinde reisin bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

Madde: 53 - 1ntihaplar ve şahsa müteallik kararlar g· li rey ile olur. 
Teklif vuku bulur ve ekseriyet intihabatın açık olınaaını isterse heyet o 
suretle karar verir. 
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SIHHAT VE 1ÇT1MAI M. V. 

İlôn şartları 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

• da Erkek lisesi arazisi dahilinde Tıp 
Fakültesi inşaatı için lüzumlu anbar 
ve işçi helaları, bina ve tesisatının ke
şif bedeli 6635 lira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnamesi, ve evrak 
§Unlardır : 

A). Ek iltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi, 
C) Genel ve fenni şartname 
D) Keşif cetveli 
E) 1 adet ph'in 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 

...... Lira 33 kuruş bedel mukabilinde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
İçtimai Muavenet Dairesinden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 28 Eylül 1939 tarihin
de Pcrsembe günü saat 15 de Vekalet
te yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme uı;ulü 

ile yapılacaktır: 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklinin 497 lira 69 kuruş muvakkat te 
minat vermesi. bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 
'(10.000) liralık bina inşaatı yapmış 

olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden 
\'esika almış olanlar girebilir. (4403) 

14407 

ANKARA BELEDiYESİ 

Oda takımı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

l - Fen müdürlügü odası için alı • 
nacak oda takımı on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (550) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (41,25) lira-
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün encümen kalemine ve is -
teklilerin de ıs. 9. 939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (4177) 14139 

3 nevi yağ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan (10,760) lira kıymeti muhamme
neli 20 ton (A) ve 20 (B) marka yağ 
ile 5-1- ton Valvalin yağı on be§ gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle tek
.ı-ar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26-9-939 sah günü saat 
on birde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 807 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve cinsi 

ve evsafını anlamak istiyenlerin her 
gün encümen kalemine ve isteklile · 
rin de 26-9-939 saat ona kadar teklif 
mektuplarını encümene vermeleri i -
lan olunur. (4368) 14335 

ANKARA VAL1LlGl 

Yulaf ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık ayğır deposu hay
vanatının senelik ihtiyacı için müba -
yaa olunacak (35,000) kilo yulafın 18. 
9. 939 pazartesi günü saat on beşte vi
Hiyet daimi encümeninde açık eksilt -
me ile ihalesi ,yapılacağından istekli
lerin şartnameyi görmek üzere her 
gün veteriner direktörlüğüne müra -
caatları. ( 4237) 14188 

VİLAYETLER 

11 ilk mektep binası yapıhyor 
lstanbul Belediyesinden : 
İstanbul"da muhtelif semtlerde ye -

niden inşa edilecek 11 ilk okul binası
nın inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. İhale 14. 9. 939 
perşembe günü saat 15 de İstanbul be
lediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 521.190 lira 
73 kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 
kuruştur. Sartname 26 lira 6 kuru~ 
mukabilinde İstanbul nafıa müdürlü· 
5ünden alınabilir. Taliplerin 939 yılı
na ait ticaret odası, bu ise benzer en 
az 150.000 lirahk iş yapt;klarına dair 
ihaleden 8 gün evet İstanbul nafıa mü 
dürlügünden alacakları ehliyet vesi -
kaları ve ilk tenıinat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nı ihale gUnü saat 14 de kadar İstan
bul daimi encümenine vermeleri. 

(6081/3742) 13761 

Eksiltme ilônı 
Aydın Su İşleri 4. üncü Şube Mü 

hendisliğinden : 
A) Eksiltmeye konulan iş : 
Aydın bataklığı kurutma kanalı -

nın 1 + 330 - 5 -1 600 üncü kilomet
relerinde iki adet betonarme köy yo
lu köprüsünün inşası. 

B) - Köprülerin beherinin muham 
men keşif bedeli (3447) lira (9) kuruş 
tan (6894) lira (18) kuruştan ibaret 
olup vahidi fiyat üzerinden ihalesi ya 
pılacaktır. 

C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya 
pı lacaktır. 

D) Eksiltme 28. EylüJ 939 perşem
be günü saat (15) de Aydın su işleri 
4 üncü şube mühendisliğinde yapıla
caktır. 

E) İstekliler şartname, proje vesair 
evrakları su işleri mühendisliğinde gö 
rebilirler. 

F) Eksiltmeye girebilmek için 2490 
No. lu kanunun hükümlerine göre 
(517) lira (10) kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden sekiz gün 
evel ehliyet vesikası almak üzere Ay
dın vilayetine müracaat etmiş olmala
rı şarttır. 

Tek1if mektupları eksiltme günün
de tesbit edilen saatten bir saat evci 
su işlerinde müte§ekkil komisyona 
verilmiş olması lazımdır. 14141 

Hükumet konağı yaptuılacak 
Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 11225 lira 56 kuruş keşif be

delli Sarayköy hükümet konağı ikma
li inşaatı vahidi kıyasi fiyatla ve ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe gü
nü saat 10 da Denizli nafıa müdür -
lüğü odasında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (842) li -
radır. 

4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ile bu şartnameye bağlı evrakı Deniz
li nafıa müdürlüğünden 56 kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplariyle birlikte ihale gü
nünden 8 gün eve! müracaat etmek 
suretiyle Denizli vilayetinden yalnız 
bu işe mahsus olmak üzere alacakla -
rı ehliyet vesikası ve ticaret odasına 
kayıtlı bulunduklarına dair 939 sene -
sine ait ticaret odası vesikasını muh
tevi zarfları 28-9-1939 günü saat 9 a 
kadar Denizli nafıa müdürlüğüne 

makbuz mukabilinde vermeleri veya 
taahhütlü olarak göndermeleri ilan o
lunur. (6844-4282) 14276 

Ceza evi inşası 
Zonguldak Cümhuriyet Müddei

umumiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın 

kasabasında yapılrr.akta olan ceza e· 
vinin 26886 lira 47 kuruş keşif bedel· 
li ikmali inşaatı işi vahidi fiat esasiy· 
le muhammen miktarları üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltr.ıeye konul 
muştur. 

Eksiltmesi 21 eylül 1939 perşembe 
günü saat 10 da Zonguldak Cümhuri
yet M iiddeiumumiliğinde toplanacak 
eksiltme komisyonu tarafından yapı
lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve bu. 
na müteferri diğer evrak Zonguldak 
Nafıa Müdürlüğünde ve Cümhuriyet 
Müddeiumumiliği kaleminde görüle
bilir. Muvakkat teminat "2017'' lira -
dır. Eksiltmeye girmek istiyenler iha 
le gününden sekiz gün evel bir istida 
ile Zonguldak viliiyetine müracaat e· 
derek şimdiye kadar en az 20000 lira 
keşif bedelli bu gibi inşaatı bir defa
da yapmış olduklarını ispat ederek 
vesika ibraz edip vilayet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika. 
siyle ticaret odasından bu yıl içinde 
alınmış vesika ve teminatlariyle bir -
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar yukarda 
yazılı günde komisyon reisliğine ver
meleri ilan olunur. (6952-4363) 14316 

500 ton motorin eksiltmesi 
hakkında 

Bursa Belediyesinden 
Bursa belediyesi elektrik fabrikası 

için 500 ton motörin kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher 
tonu muhammen bedeli 6S lira olup i-

Kııhk elbise yaphnlacak Süt, Yoğurt ve Et ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

lstanbul Belediyesinden 

tık 

teminat 
Muhammen 

bedeli 

1 - Temizlik ve su işleri ile mez
baha ameleleri için yaptırılacak olan 
5405,SO lira kıymeti muhammeneli 470 
takım kışlık elbise ve kasket ve tozluk 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
~ı: eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29 9 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı
-4\cakdır. 

1452,38 19365,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 131000 kilo 
süt, 30000 kilo pastorize ve 625 kilo yoğurt. 

3191,25 42550,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 92500 kilo 
Dağlıç eti. 

3 - Muvakkat teminat (405,42) la
F'9dır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin her gün Encümen 
kalemine ve isteklilerin de 29 9/ cuma 
günü saat ona kadar teklif mektupları
nı Encümene vermeleri ilan olunur. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ay
rı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 18-9-939 pazartesi günü 
saat 15 te İstanbul belediyesinde daimi encümeninde yapılacaktır. Şartna
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver-

(4436) 14412 meleri. (6702-4131) 14176 

Röntgen malzemesi alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Ba~hekimliğinden : Muhammen bedeli Muvakkat teminatı İhale tarihi 

Cinsi ve miktan 
l - 200. Kv. tevettüre dayanan ağır ve sabit derin tedavi 
statifi ampul mahfazası yüksek tevettür ve şua nokta
sından tam derecede koruyan tertibatı haiz 6. metre 
kablo ayrıca ampul soğutucu tertibatı ile elektrikli süzgeç 
sigortası bulunacak ampul mahfazası son modern tedavi
lerde kullanılmağa başlanan yüksek mA. ile çatışmağa müsa· 
it olacak ve b.ıtün tertibatı en son esaslara uygun olarak 
imal edilmış tipte ve iyi çalışması iki sene garantili ola

caktır. ) 
2 - 200 Kv asgari 15·20 mA'e dayanan derin tedavi am

pulü. 
3 - Dört adet tedavi tübüsleri: 

20 24 ve 50 sm cilt mihrakı-

f"l f li 6 8 " 40 .. 
9 12 •• 40 " 

15 .. 40 .. 10 

,, 
" 

" " .. 
1o fit• adet muhtelif ağır ve hafif 
( ı l. 3 A 1. O "; O 5· 1 C u) 

1.bu ıHJt ıkı sene garantilidir 

) 

siizgeçleri 
) 

3500 Ura 62 lir~ ı;o liuruş. 18.9.939 
Pazartesi 

saat: ıs.-

ı - Hastaneye lüzumu olan, yukarda müfredatı yazı lı dört kalem Röntgen malzemesi açık ekailtmeye konul· 

muştur. 

2 - Talipler ihale günü muvakkat teminatlariyle birlikte haatanede mUteıekkil komisyona müracaatları. 

J - tııauneler ber &ün Ankara Mümwıc bastç;ıiDde ıöıültbilir~ 14216) 1421g 
-a ........... _ 

Peşin para ve açık arttırma ile 
satıhk emlôk 

D. DEM1RYOLLARI 

250 ton karpit allnacok' 
Emlôk ve Eytam Bankasından • D. D. Yollan Satın Alma Komi3• 

yonundan : Mukadder K. Depozitosu 
Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. T.L. 

574 Doğanbey M .• Arısoy S. Kadastronun 161 ada 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 
250 ton karpit 20.10.939 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alıo.;a • 
caktır. 

681 

8 parselinde kayıtlı 3 hissede 2 hisse ev. tama
mı 163 M2. olan arsanın bir kısmı üzerindedir). 
Mezbaha civarında Kazlık içi mevkii sebze 

1.000.- 200.-
Bu işe girmek istiyenlerin (1762.50) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

bahçeleri Kadastronun 1606 ada 15 parselin-
de kayıtlı 8010 M2. tarla (Bu tarla Mezbaha
nın gün doğusu cihetindedir.) 401.- 80,20 

683 Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 
1853 ada 34 parselinde kayıtlı 9.995 M2. boş 
arsa 500.- ıuu.-

Şartnameler parasız olarak Anka • 
rada malzeme dairesinden, Haydar • 
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

716 Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 1853 
ada 108 parselinde kayıtlı 3497 M2. arsa (bu 
arsanın üzerinde Nuri Kızılırmak tarafından 

dağıtılacaktır. (4243) 14250 

Telgraf ma~inesi ahnacak 
yapılmış fuzuli bir ev var.) 420.- 84.-

717 Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 1853 D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyo:ıundan : ada 111 parselinde kayıtlı 2843 M2. arsa (İşbu 

arsa boş tarla halindedir.) :l84.- 56,SO Muhammen bedeli 18.000 lira olan 
100 adet sabit telgraf makinesi ve 
bant sarıcı 20-10-1939 cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. ı 

756 Keçiören, Çoraklık mevkii, Kadastronun 
1717 ada 1 parselinde kayıtlı 8962 M2. tarla: 
Şarkan Cevizlikır yolu ve kısmen Halil karısı 
Ayşe bağı, garben Cebeci oğlu Halit bağı, ce
nub"n Raufiye ve Asaf bağı ve sair bağlar Bu işe girmek istiyenlerin 1350 1i • 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

ve kısmen odacı Ali bağı, şima1en Emine ve 
saire bağları ve kısmen Halil karısı Ayşe 
bağları ile mahdut. 1 075.- 215.-

1. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı Em15.k peşin para ve açık ar

tırma ile satılıktır. 
Şartnarr.eler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da -tesellüm ve sevk şefliğinden dağı• 
tılacaktır. (4278) 14274 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler arasında mühür kullananların mü· 
hürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında teklif edilen 
bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet 
dairesinde tezyid eylemeleri lazımdır. Keski' 11mba saire alınacak 

3. - İhale, 25-9-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. 

D. D. Yollan Satın Alma Komi ... 
yonundan : 

Muhammen bedeli 15433 lira olan 
muhtelif keski ve zımba ve saire 24. 
10. 1939 salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

halesi 20-9-939 çarşamba günü saat 151 
de belediye komisyonunda yapılacak 
tır. Başlıca şartları: Motorin Mudan· 
ya veya gemlik iskelelerinden beledi
yece tayin edilecek birisinde teslim 
alınacak ve bedeli Bursada ödenecek
tir. 
Şartname sureti 160 kuruş bedel mu 

kabilinde verilir. Motorini vermeğe 
istekJi olanlar şartnameyi okumak j. 

çin belediye muhasebesine müracaat 
etmeleri ve kapalı zarflarını 2490 sa
yılı kanun ve şartname dairesinde j. 

hale saatinden bir saat evveline kadar 
belediye reisliğine vererek ihale saa· 
tinde belediye komisyonun1a hazır 

bulunmaları ilan olunur. (6949 - 4364) 
14317 

Bir montör aranıyor 

Bursa Y eniıehir Belediye Riya -
setinden : 

Belediyeye ait elektrik işletmesin
de istihdam edilmek üzere santralda 
tevzi tablosunu ve hattı idare edecek 
bir montör alınacaktır. Bu montöre 
60 ila 80 lira ücret verilecektir. Talip 
lerin nafıa vekaletinden musaddak eh
liyetname ve sair evrakı müsbiteleriy
le birlikte belediye riyasetine müra-
caatları ilan olunur. 14420 

KAZALAR 

Su tesisatı 
Çemifgezek Belediyesinden : 

1 - Çemişgezek kasabasının su isa
le ve tevziat işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen keşif bedeli 
(20530) liradır. 

3 - Şartname, keşif, ptan, müdel, 
Elazıg'da Tunceli nafıa müdürlüğü i
le Çemişgezek belediyesinde görüle
bilir. 

4 - İhale 25. 9. 939 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 14 te 
Çemişgezek belediyesi encümeni ta
rafından yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
(1539) lira 75 kuruştur. 

6 - İsteklilerin Tunceli nafıa mü
dürlüğünden bu işi yapabileceklerine 
dair bir vesika ile arttırma ve eksilt
me kanununun üçüncü maddesindeki 
vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teklif mektupları 25.9.939 pa
zartesi günü saat 13 e kadar Çemişge
zek belediyesi encümenine bildirilme· 
lidir. 

8 - Postada gecikecek mektuplar
dan encümen mesuliyet kabul etmez 
gazete ilan bedelleri, mukavele, ve sa
ir masraf müteahhide aittir. 

14419 

Hangar ve depo yapllrtlacak 
Nazilli Pamuk Oretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan iş Aydın vilayeti Nazilli 
kazasında pamuk üretme çiftliği için· 
de bir hangar ve bir depo inşaatı 
16529 lira 13 kuruş keıif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
ıunlardır : 

a) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi, 

b) Mukavele projesi, 
c) Bay_ındırlık işleri genel §&rtna

mcıia 

d) Fenni şartname, 
e) Keşif metraj cetvelleri 
f) Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde ve Nazilli pamuk üret 
me çiftliği müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 10. 11. 939 cuma günü 
saat 15,30 da Nazilli pamuk üretme 
çiftliği binası içinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1239 lira 68 'kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve Aydın vi
layetinden bu iş için alınmış yapı 

Bu işe girmek istiyenlerin (1157,48) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtıla:::aktır. (4359) 14369, 

Demir alınacak 
müteahhitliği vesikası göstermesi D. D. Yollan Satın Alma Ko-
yaptığı en lıüyük işin bedeli tek bina misyonundan : 
olarak 8000 liradan aşağı olmaması , 
lfizımdır. Muhammen bedeli 85.000 lira olan 

6 - Teklif mektupları yukarıda 100166 kilo vagon ve estekat insaatına 
üçüncü maddede 'azılı saatten bir sa- mahsus demir 26/10/ 1939 Perşembe 
at eveline kadar Nazilli pamuk üret- günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
me çiftliği binası içinde toplanan ek- ile Ankara'da İdare binasında satın 
siltme komisyonu reisliğine makbuz alınacaktır. 
mukabilinde verecektir. Posta ile gön Bu işe girmek isteyenlerin (5500) 
derilecek mektupların nihayet üçün - liralık muvakkat teminat ile kanunun 
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
olması ve dış zarfın mühür mumu ile nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos- Reisliğine vermeleri lazımdır. 
tada olacak gecikmeler kabul edil- Ş 1 425 k A k mez. artname er uruşa n ara ve 

14421 
1 Haydarpaşa veznelerinde satılmakta .. 

------'·dır. (4360) 14417. 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis yonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve }iste numaralariyle miktar vo 

cinsleri aşağıda yazılı malzeme 12-10-1939 perşembe günü saat 15,30 dan 
itibaren liste sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat 
il~ kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden Haydarpa• 
şa0da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4265) 14300 

Liste 
No. Malzemenin ismi 

1 Kurşun malzeme 16.100 kilo 
2 Galvanize saç 7.450 adet 
3 Çinko levha 30.000 kilo 
4 Teneke levha 4.300 adet 
5 Ahşap travers raptiyesi imaline 

mahsus lama demiri 60 ton 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
-----
4425 00 

24677 50 
5400 00 
2112 50 
7200 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

----
331 88 

1850 81 
405 00 
158 44 
540 00 

Muhtelif malzeme ah nacak 
Devlet Demiryolları Satm Alma Komisyonundan : 
İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 26-9-1939 salı günü saat 15 den 
itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (4390) 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Ton İsmi Lira Lira 

1 600 Sürıoför yağı 180.000 10.250 
2 2000 Rezidü yağı 240.000 13.250 
3 400 Mazot 28.000 2.100 
4 (400 Petrol 69.500 4.725 

(150 Pisgaz 
5 200 Bemin 41.600 3.120 

14405 



-10-.::::::::=:::::==~~~~~~~~~~~---..:~--------~~U~L~U~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=-~-11-9-1939 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 

MİLLi MÜDAFAA 

8 adet ~me iyaf ~ad~n ahnacak 
M. M. V ekiıleti Satın Alma Ko

.ınisyonundan : 
1 - 8 adet ameliyat çadırı kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6400 lira olup ilk te -
1l"inat miktarı 480 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14.9. 
939 perşembe günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (3331) 

13298 

2 adet f ·· rbü ve 1 adet Dizel 

(engreytörü münakasası 
M. M. V. Deniz Merkez Satın 

'.Almn Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (252SO) 

lira olan iki adet Türbü ve bir adet 
dizel Cenereytörün kapalı zarfla mü
nakasası 13 Eylül 939 tarihine rast -
lıyan çarşamba günü saat ıs de An -
karada vekfilet binasında müteşekkil 
komisyonda icra edilecektir. 

2 - Fenni ve idari şartnameleri 
126 kuruş mukabilinde her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 - Münakasaya girmek isteyen -
lerin 2490 sayılı kanunun emrettiği 

ve komisyoncu olmadıkları hakkında 

ki vesaik ve 1893,iS liralık ilk temi -
natlarını havi teklif z~flarını belli 
günde münakasa sa:ı.'~ınden bir saat 
evel makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. Pe>stada olacak gecikmeler 
kabul edllmez. (334S) 13338 

5 Torna tez a ı a!ma,ak 
M. M. Vekaleti Snt n Alma Ko

misyonundan : 
1 - S adet Torna tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (22.000) lira olup ilk 
t~minat miktarı 16SO liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 20. 9. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
Öan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü • 
çüncü madelerinde yazılı vesaikle bir 
likte ilk teminat ve teklif mektuplan 
nı ihale saatinden en geç bir saat eve 
line kadar komisyona vermeleri la -
zımdır. 3501) 13469 

Elbiselik kumaş alınacak 
M. M. V ckateti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 3000 metre hava rengi kışlık 

elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be -
deli 9600 lira olup ilk teminat mik-
tarı 720 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 13.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 
3 - Şartname ve evsaf her gün ko

misyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(4122) 14077 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Miıteahhit namıhesabına 4000 

adet iş elbisesi açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 12800 lira olup ilk teminat 
miktarı 960 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 13.9.939 çar
şamba günü saat ıs de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyonda bulunmaları. (4121) 

14080 

Nöbetçi muşambası 

ah nacak 
M. M. Vckületi Sntın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (13) lira SO kuruş olan 500 adet 
nöbetçi muşambası kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 eylül 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (506) lira 25 ku· 

vermeleri. (41S2) 14109 

Bu sene 15 Eylülde Ankara'da 
a~ı lacak ordu hastaba ıcı 

hemıireler okuluna 100 lira 
ayhk ücretle iki lalim 

hem~iresi ahnacak 
M. M. Vektıletinden : 
Alınma şartlar: 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler 
okulundan mezun olacak. 

2 - En az üç sene hastahanelerde 
hemşirelik vazifesinde istihdam edil
miş bulunacak ve buna ait bonservis
ler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhi heyet 
raporiyle tevsik edilecektir. 

4 - İstekli olanlardan İstanbul ve 
civarındakiler Gülhane hastahanesi, 
Ankara ve civarında bulunanlar An
~~ra m~rkez hastahanesi baştabipli -
gıne muracaat edeceklerdir. 

S - İstekliler arasında 12 eylül 939 
da Gülhane ve Ankara hastahanelerin
de tahriri ve şifahi müsabaka imtiha-
nı yapılacaktır. (4196) 14168 

500 bidon ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

11000 lira olan 2SO :300 litrelik SOO 
adet bidon kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21-9-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 82S lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be
hemahal bir saat evveline kadar M.M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4309) 14282 

4000 Termus ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(850) sekiz yüz elli kuruıı olan (4000) dört 
bin adet termiis kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 29 - eylül - 939 cuma günü 
saat on birdedir . 

3 - İlk teminatı (2550) iki bin beıı yüz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (170) yüz yet
miş kuruş mukabilinde her gün öğleden 
sonra M.M.V. satın alma komisyonundan 
alına.bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek • 
tuplarını ihale &atından behemahal bir sa
at evetine kadar M.M.V. satın alma ko • 
misyonuna vcrmeclri. (4424) 14408 

Rüzgôr elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen fiya

tı (10) lira olan 4000 dort bin takım rüz
gar elbisesi kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28 - eylül - 939 perşembe 
giınU saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3000) üç bin liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gÜn ögle

den sonra M.M.V. satın alma komisyonun
dan (200) iki yuz kuruş mukabilinde ah -
nabilir . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncıi maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek -
tuplarını ihale satından behemahal bir sa
at evetine kadar M.M.V. satın alma ko -
misyonuna vermeleri. (4425) 144409 

Tımar fırçası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - I_ıcher adedine tahmin edilen fiyatı 

<~ 10) yuz on kuruş olan 25000 yirmi beş 
bı~ adet tımar fırçası kapalı zarf usuliyle 
munakasaya konulmuştur • 

2 .- İhalesi 27 - eylul - 939 çarşamba 
gunu saat on altıdadır. 
. ~ :- İlk teminatı (2062) iki bin altmııı 
ıkı lıra 50 kuru~tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (138) yilz o
tuz sekiz kr. mukabilinde her giın öğleden 
sonra . ~.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabılır • 

5 - Ek.silt~eye g!rcceklerin 2490 sayılı 
kanunun ıkıncı ve iiçUncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek • 
tuplarını ihale &atından behemahal bir sa
at cveline kadar M.M.V. satın alma ko -
misyc-nuna vermeleri. (4426) 14410 

LEVAZIM AMIRLIGI 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Eğridir kıtaatının senelik ihti

yacı olan 13S.000 kilo unu kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
tın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara levazım amirlikleri satın al -
ma komisyonundadır. İstekliler şart

ruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 3 r İşbu 13S.OOO kilo unun muham-
komisyonundan bedelsiz olarak alına men tutan 16200 liradır. 
bilir. 4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 

~ - Eksiltmiye gireceklerin 2490 be~ miktar fazlası da dahil olduğu hal 

T ebe ınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
M. M. Vekaletinden : --
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler-

den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 

olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartlan haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırl • ndan olmak, 

b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketi, ahHikı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena bal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraz 

etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu V".,:lcaların bağlanması lazım-

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma· 

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu· gibi has
talıklardan biri ile okula girmezden evel malUl oldukları sonradan anlaşı· 
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kabul edilmez. 

S - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka. 
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

de ilk teminatı 121S liradır. 
S - Eksiltme 20. 9. 939 tarihine te

sadüf eden çarşamba günü saat 16 da 
İspartada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. \ 

6 - İstekliler 20. 9. 939 çarşamba 
günü saat 15 e kadar teklif mektupla
rını İsparta tümen satın alma komis
yonu başkanlığına verecek veyahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve 
rilen veyahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen da -
ire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle -
rine ve bilhassa 32 maddesine uygun 
o1mıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

14195 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amil'1liği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki birlik
lerinin lSl.SOO kilo kuru fasulya ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 16. 9. 939 cumartesi gü
nü saat 12 de İzmirde kışladaki leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18937 li
ra SO kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
1420 lira 32 kuruştur. 

S - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayı 1ı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evci komisyona vermişş bulunacaklar 
dı~ (42SO) 14198 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Denizli kıtaatın senelik ihtiyacı o -
lan 368500 kilo unu kapalı zarf usuliyle ek
siltme konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım Amirlikleri satın alma komisyonun
dadır. İstekliler şartnameyi komisyonda o
kuyabilirler. 

3 - hbu 368500 kilo unun muhammen 
tutan 35429 lira 50 kuru5tur. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2957 lira 23 kuruştur. 

5 - Eksiltme 23.9.939 tarihine tesadüf 
eden cumartesi güni.ı saat 11.30 da İsparta 
tümen ısatın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - İstekliler 23-9-939 cumartesi günü 
saat 10.30 a kadar teklif mcktuplannı İs -
parta tümen satın alma komisyonu başkan
lığına verecek veyahut göndereceklerdir. 
Bu satten sonra verilen veyahut gönderi -
len mektuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı 

tümen daire saatiyle yapılacaktır. 
7 - 2490 sayılı kanunun hükumlerine ve 

bilhassa l2. maddesine uyğun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti
rilmiyecektir. (4375) 14319 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatının senelik ihtiyacı 

olan 84-000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
ahna komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
LV. runirlikler isatın alma komisyonwıda
dır. İstekliler prtnameyi komisyonda o • 
kuyabilirler. 

3 - İşbu 84.000 kilo sığır etinin muham
men tutan 16800 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beı 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1260 liradır. · 

5 - Eksiltme 22.9.939 tarihine tcsa.düf 
eden cuma günü saat 11 de İsparta tümen 
satın alma komisyonımda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 22-9-939 cuma günü saat 
10 a kadar teklif mektuplarını İı;parta tü
men satın alma komisyonu başkanlığına 
verecek vey:ıhut göndereceklerdir. Bu sa
attan sonra verilen veyahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayan til -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa 32. maddesine uygun olmıyan 
mektuplann sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. (4376) 14320 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İsparta garnizonunun senelik ihti
yacı olan 292000 kilo unun 5-9-939 sah gü
nü kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde ta -
libi çıkmadığından 5-9-939 güniınden iti -
baren bir ay i"inde pazarlığa konulmulj -
tur. 

2 - İlk pazarlığı 15-9-939 cuma gilnü 
saat 10.30 da ikinci pazarlığı 25-9-939 pa -
zart .. si gunU saat 10.30 da son pazarlığı 
5-10-939 perşembe rünil saat 10.3-0 da yapı
lacaktır. 

3 - Unun şartnamesi İsparta tümen sa -
tın alma komisyon.unda mevcut olup istek· 
liler ~rtnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 40880 kırk bin 
sekiz yiiz seksen liradır. 

5 - İlk teminatı 3066 üç bin altmış altı 
liradır. 

6 - İsteklilerin yukarıda yazılı pazar
lık gÜnlerinde İsparta tumen satın alma 
komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

(4+40) 1+413 

DENİZ LEVAZIM 

Boya malzemesi ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (4~8~0) lira 

olan sekiz kalem boya malzcmcsının mev
cut şartnamesi mucibince 21-9-939 pe~ -
şembe günü saat 10 dıı kapalı zarfla eksılt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi her giin İli saati dahilin

de 234 kuruş mukabilinde deniz levazım sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa
atten bir saat evel Kasımpaşada Dz. Lv. Sa 
Al. Ko. baııkanlığına vermeleri, 

(6951-4392) 14345 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için n~ağıda cins ve miktarı yazılı ia&e mad 
sine hizasında yazılı şekilde ve tarihlerde eksiltmeye konmuıtur. lsteklilerin şartlde
görmek üzere iş saatlarında bulundukları yerlerin sa. al. komisyonuna ve eksilt arı 
gireceklerin yazılı teminatları mezkur sün ve saatta alay sa. nl. ko. nuna müraca ~eye 
Cinsi Miktarı İlk tem. at arı. 

Un 

Kilo Lira Kr. İhale gUn saat 

195000 
(4352) 

---------
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İhale şekli 

lt, zarf 
.l4l.U 

ASKERi FABRiKALAR 

5 lon f erro - molipten 
6 ton siliko • mangan 

Aek ri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2S.OOO) lira 
olan 5 ton ferro - molipten ve 6 ton 
silico - Mangan askeri fabrikalar u 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19.9.939 salı günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (1875) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu işle alfikadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4264) 14251 

146 kalem e!ekfrilt malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (34.000) lira 
olan 146 kalem elektrik malzemesi 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
22.9.939 cuma günü saat ıs te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname ( ı) 
lira (70) kuruş mukabilinde komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (2550) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alakadar tüccardan ol • 
duklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (4314) 14264 

Hidrolik pres döküm tesisah 
ahnacaf< 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
hidrolik pres döküm tesisatı Askeri Fab -
rikalar Umum Müdurlüğiı satın alma ko • 
misyonunca 20-9-1939 çarşamba giınü saat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat temin:ıt olan 
(1875) lira ve 2490 numaralı kanumm 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle al&kadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve 111atte komisyona müracaat
ları. (4311) 14303 

30 ton alüminyom ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {30.000) lira olan 
30 ton alcminyum Askeri Fabrikalar U • 
mum Miıdurlliğü Merkez Satın Alma Ko -
misyonunca 22-9-939 cuma giinıi saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (50) kuruş mukabilinde komis>:on
dan verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (2250) lira ve 2400 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu iııle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair Ticaret odası ve. 
sikasiyle mezkur gun ve saatte komisyona 
müracaatları. (4312) 14304 

16 kalem (elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umurn Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin c:<ii!cn bede~i (55.000) lira olan 
16 kalem Çelık Askerı Fabrikalar U 
Müdürlüğü Merkez satın alma k . mum 
nunca 20-9-1939 çarşamba g{jnij omısyo • 
da pazarlıkla ihale edilecektir sşat 15.30 
(2) lirn (75) kuruş mukabilind~ k ar~name 
dan verilir. Taliplerin muvak omıs:ı:on
olan (4000) lira ve 2490 kat temınat 
2 ve 3 maddelerind k" nu1!J3ralı kanunun · e 1 vesaıkle k · cu olmadıklarına ve bu . 1 omısyon-
cardan olduklarına dair ış ~ alakadar tile -
ııikasiyle mezkGr C Tıcaret odası ve
müracaatları ( 4313)n ve saatte komisyona 

14305 

35 kalem kasnak 

kayışı alınacak 
Askeri Fab "k 1 d"" r~.. rı nar Umum Mü-

~r ugu Merkez Satın Alma Ko· 
mısyonundan • 

Tahmin ed"J • 
35 kalem k 1 en bedeli (40.000) lira olan 
Umum M .. d~~~-~ .. kayışı Askeri Fafrikalar 
misyonu u urlugu merkez satın alma ko -
da paza•;ca 22·9·1939 cuma giinii saat 16 
(2) lira r ıkla i!1~le edile~ektir. Şartname 
Taliple 

1 
mukabılınde komısyondan verilir. 

lira ve ;
4
n muvakkat teminat olan (3000) 

deler· 9~ numaralı kanunun 2 ve 3. mad
ları ındekı vesaikle komisyoncu olmadık
ları::! ve.bu i~le alakadar tuc~ardan olduk
kU •• daır Tıcaret odası vesıkasiyle mez-

r gun ve saatte komisyona müracaatları. 
(4317) 14306 

ENSTİTÜLER 

Sabun ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Direk

törlüğünden : 
Kurumumuz çamaşırhanesi ve, labo

ratuvarları için 4000 kilo beyaz sabu
nun ihalesi günü istekli çıkmadığın

dan 10 gün müddetle eksiltme uza
tılmıştır. Son ihale 14/9/1939 Perşem
be günü saat 10 da Rektörlük binasın
da müteşekkil Komisyon tarafından a
çık eksiltme usulile yapılacağı bir de-
fa daha ilin alıı.ruır. (4428) 14411 . - . - _,, 

ZlRAA T VEKALETi 

Kimye i meva daim ca 
Zira.at Vekiileti Satın Alma Kcw 

misyonundan : 
(SO ton arsenikiyetii sut, 50 ton Şu• 

vayn fürt yeşili (uranya), 20 ton ar 
senikiyeti rassas, 100 ton karbolineurn 
ve 750 adet adi sırt pülverizatörü sa • 
tın alınacak) . 

1 - SO ton Arsenikiyetii sut, !iO ton 
Şuvayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton 
Arsenikiyeti rassas, 100 ton kaboli • 
neum ve 750 adet adi sırt pülverizatö· 
rü kapalı zarf usuliyle satın alınacak· 
tır. 

2 - Arsenikiycti sudun beher to • 
nunun muhammen bedeli 350 lira. Şu• 
vayn fürt yeşili (Uranya) nın SSO li 4 

ra, Arsenikiyeti rassasın 350 lira, Kat 
bolineumun 200 lira ve pülverizat& • 
lerin beher adedinin 16 liradır. 

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
teminatı ( 1312,S ) Şuvayn füı1 

yeşilinin (2062,S) Arsenikiyeti r 
sın (525), Karbolineumun (1500) " 
Pülverizatörlerin (900) liradır. 

4 - Münakasa müddeti 15. 8. 939 
dan itibaren (45) gündür. Arsenikiye
tii sut, Şuvayn fürt yeşili ve Arecni • 
kiyeti rassasın münakasası 29. 9. 939 
tarihine müsadif cuma günü ve Jı::arbo. 
lineumla adi sırt pülvarizatörlcrl • 
nin münakasası 2. 10. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü sat 15 de Z"ıcaat 

Vekaleti binasında satın alma komi~ 
yonunda yapılacaktır. 

S - Şartnameler Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonunda. 
fstanbul'da ve İzmir'de Ziraat müdür 
lüğünden parasız olarak verilir. 

6 - Bu mevat ve malzeme ayrı a~ 
rı veya toptan bir talip uhtesine ihale 
edilebilir. 

7 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupların veya makbuzları 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek
lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı münakasa saatinden bir saat \...1ce -
ye kadar komisyona vermeleri ve saat 
15 de komisyonda hazır bulunmaları, 

(3707) 13758 

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

70 Adet bisi lel almacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğ'" d 

1) İdare ihtiyacı için {70) adet bi .. 
siklte açık eksiltmeye çıkarılmıŞtır. 

2) Muhammen bedeli (4620), mu
vakkat teminat (346,S) lira olup ek • 
siltmesi, 16 teşrini evel 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satın aı .. 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu· 
biyle kanuni vesikalarının hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyoı:>-a 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. 'r. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be· 
del siz olarak verilecektir. ( 4109). 

14111 

Ma aacıfara 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ağustos 939 dan mayıs 940 a 
kadar on aylık olmak ve her ay 3500 
nüsha basılmak üzere P. T. T. dergi
si basılması açık eksiltmeye konmuş• 
tur. 

2 - Muhammen bedel (1617). mu .. 
vakkat teminat (121.28) lira olup ek
siltmesi 14 eylül 939 perşembe günü 
saat 16 da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlüğü binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubi
lc kanuni vesikalarını hamilen mez .. 
kur gün ve saatte komisyona müraca
at edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım müdürlüğünden bedelsi o
larak verilecektir. 

(4178) 14140 
. 
inşaat ve tadilat yaphnlacak , 

Anknrn P. T. T. MüdürlüğiiP
den: 

1 - Etimesgut P. T. T. binasında 
tadilat ve inşaatı açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Keşif bedeli lSlS lira 04 kuruş 
olup muvakkat teminatı 113 lira 6:ı 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 25. 9. 939 tarihinde 
pazartesi günü saat ıs te Ankara P. 
T. T. müdürlük odasında müteşekkil 
komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Projesi aynen görülür ve şart
namesi 38 kuruş mukabilinde verilir, 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı art
tırma eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı vesikalardan başka Nafıa mü
dürlüğünden bu iş için alınmış vesi
kanın tayin edilen gün ve saatte ko
misyona ibraz ctm~leri ilan olunur. 

(4448) • 14415 



11 - 9 - 1939 . 

Türk Yüksek Mühendisler Birliği 

• • Esas nızamnamesı 
' l\;fadde 1 - Umumi merkezi Ankara'da olmak üzere (Türk Yükseık Mühendisleri 
l3ırlıgı) namile 17-5-1926 tarihinde bir cemiyet kurulmuştur. 

Madde 2 

CEMİYETiN MAKSADI 
a) Memleketin ilerlemesine ve milli iktisadın inkişafma ve kuvetlenmesine hizmet 

eı.ıeli ile mes.egin yükselmesine çalışmak, 
b) Meslek haklarını ve azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin ve himayeye, mühen -

disler arasında tanışma ve tesanüdün artmasına hizmet etmek, 
c) Azanın teknik bilgilerini arttırmak üzere neşriyatta bulunmak, fenni konferans

lar ve seyahatler tertip etmek, mesleğe ait fenni şartnameler ve nizamnameler ile nor
malizasiyon esaslarını hazırlamıya çalışmak ve teknik müze tesisine yardım etmek. 

d) Ba~ka memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç kalmıyacak derecede mes
lekdaşların yetiştirilmesi için gençliğin mesleğe karşı rağbetini arttınnıya; sermaye 
getirme mecburiyeti olmadıkça, memleketimizde yapılacak inşaatın Türk Mühendis 
müteahhitlerine yaptırılmasını ve memleketteki yerli ve ecnebi müesseselerde türk 
mühendislerinin çalıştırılmasını temine çalışmak. 

e) Fenni ve mesleki meselelere ait resmi veya hususi ihtilaflar.da hakem veya ehli
vukuf göstermek ve bu işlerde lazım olan salahiyetler için kanuni hükümleri elde et
miye çahşmak. 

f) Ecnebi mühendis cemiyetleriyle ve memlekette meslekle alakadar teşekküllerle 
temasta bulunmak ve bu gibi dahili teşekküllerle federasyon yapmak. 

g) İşsiz azaya iş bulmıya çalışmak ve yardıma muhtaç olanların himayesi vasıtala
rını aramak. 

h) Proje ve nezaret hakkı ve bunlara benzer emeklere karşı verilecek ücretleri tes
bit etmek ve bunun yerine getirilmesine çalışmak. 

i) Muayyen devrelerde yapılacak ve yazılacak en güzel iş ve eser için takdirname 
~e para mükafatı verilmek suretiyle meslekdaşları teşvik etmek. 

Madde 3 - Türk Mühendisleri Birliği siyasetle uğraşmaz. 

B!RLICE GİRMEK YOLU 
Madde 4 - Birlik azasının bir cinayetle mahkum olmaması veya medeni hakları -

run alınmamış olması Hizımdır. 
Madde 5 - Kanunen mühendisliği kabul ve tasdik olunan Türk miihendisleri "Asli 

6.za" olarak birliğe girebilirler. 
Madde 6 - Yüksek mühendis mekteplerinden diplomalı ecnebi mühendisler "Misa

fir aza" olarak birliğe alınabilir. 
Madde 7 - Birliğe maddi ve manevi yiiksek rnüzahareti görülecek zatlara (Fahri 

lzalık ve reislik) ve Türkiyede veya ecnebi memleketteki mümtaz ecnebi mühendisle
re de (Fahri azalık) verilebilir. Fııhri reislik ve azalıklar idare heyetinin teklifi ile 
kongre trafmdan tasdik olunur. . 

Madde 8 - 4, 5, ve 6 ıncı ma~delerdekı şartlara uygun olan mühendisler birliğe ya-
1;ılmak içil'!o bir beyanname ve~ırler. İ~~re heyeti beyannameyi tetkik ettikten sonra 
tescili hususunda kararını verır. Tescılı kararlaştırılan zat bunun kendisine mek -
tupla bildirildiği günden sonra nihayet bir ay içinde beş liradan az olmamak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere bir girme parası verir. 

Madde 9 - Asli ve mi~afir 5.zanı? sen~de verecekleri para üç derecedir. 6, 12, 24, 
lira. Her aza kendi kudretıne ve malı vazıyetine göre bunlardan birisini üzerine alır 
ve girme beyannamesine yazar. Bu paraların kaç taksitte ve ne suretle alınacağım 
idare heyeti tayin eder. . 

Madde 10 - Senelik borcu~ıu. vermıyen azaya bir mektup yazarak borcu hatırlatılır. 
Bu mektuı.> tarihinden lk nra ı kı ay zarfında borcunu ödemez veya bir mazeret göste
rerek bir mi.ıd<let Jcm mus'a ·~ :stemezse heyeti idare karariyle müstafa sayılır. İdare 
h~eti ;ıaraınıa muhtaç "'- "'lın ~er.elik borcunu vaziyeti düzelinceye kadar tecil ede -· 
bilirler. 

GEUR VE MASRAF 
Ma:Me ı ı - n·, !iğin baslıca geliri : 
a) A:r.adan alınan ıttrme p:ırasr ve senelik taksitler. 
b) Hediye, te'!>errtf ve mu9ıterıf gelirler. 
c) Hükumet ve mues::.eselerce yapılacak yardım. 

1 d) Birliğin meı;k~l ~e gayri menkt•l mallarından elde edilecek paralar. 
Madde 12 - Bır!ıgın sarfıyatx, bütçeye uygun olmak üzere, idare heyeti karariyle 

olur. Müstacel haller<le reisin tahriri müsaadesiyle muhasip tarafından (100) liraya 
kadar sarfiyat yapılabilir. Ve keyfiyet ilk içtimada idare heyetine bildirilir. 

Madde 13 - Senelık safi varidatın yüzde onu ihtiyat akçası olarak ayrılır. İhtiyat 
ak~esını.n sarfı kongre karariyle olabilir. 

UMUMi TEŞKİLAT 
Madde 14 - Birliğin teşkilatı şunlardır : 
Kongre, idare heyeti, fen, neşriyat, ve yardım encümenleri, haysiyet divanı kongre 

"eya idar"' ı..__..: •~r.,f,,..,:ı.,,.. ı;;7umuna göre kurulacak yardımcı encümenler ile ışube • 
]«. 

KONGRE 
Madde 15 - Kongre ner sene kanunuevel ayının ilk pazarında senelik içtimaını ya

par. 
a) Kongreyi toplantıya bizzat veya vekaleten gelen asli balar kurar. 
b) Şubeler yalnız bütçe ve sair dileklerini kongreye bildirmek üzere bir veya bir kaç 

Jnurahhas gönderebilir. Murahhaslar şahsi reylerinden fazla reye malik değildirler. 
c)Her azanın yalnız bir reyi vardır. 
d) Fahri ve misafir azalar kongre müzakeratına iştirak ederler, fakat rey sahibi de

fildirler. 

KONGRENiN RUZNAMESi 
Madde 16 -
Ruzrı.ameyi idare heyeti kongre.den bir ay evel hazırbyarak baya dağıtır. Bu ruzna

meye idare heyetinin lüzumlu gördüğü maddelerle §Ubelerin dilekleri ve kongre gü -
nünden bir buçuk ay evel verilen en az on imzalı takrir mevzuları konur. 

Her hangi bir meselenin kongre esnasında ruznameye alınabilmesi için bir takrir ve
rilmesi ve kongrede mevcut azanın en az Yirmide biri tarafından bunun müzakeresi -
nin kabul edilmesi lazımdır. 

KONGRE AŞACIDAKI İŞLERi YAPAR 
Madde 17 -

I. Kongre riyaset divanı olarak; bir reis bir reis vekili iki katip seçilmesi. 
II. İdare heyetinin geçmiş senede yaptığı işlere ait raporunun tetkik ve müzakeresi 

III. Hesap müfettişleri raporlarının tetkiki ve idare heyetinin ibrası. 
IV. Gelecek sene için çalışma programı esaslarının tesbiti ve bütçenin tetkik ve 

tasdiki. 
V. Encümenler tarafın.dan kongreye verilen raporlar ve kararlarm müzakeresi ve 

bir karara bağlanması. 
VI. Ruznamedeki diğer maddelerin müzakeresi. 

VII. İdare heyeti ile haysiyet divanı ve diğer encümenlerin yeni balarının seçil -
mesi. 

VIII. Gelecek sene için iki hesap müfettişi seçilmesi 
IX. İdare heyetince teklif edilen fahri reis ve azahkların tasdiki. 

::'.fadde 18 -
a) Umumi kongrenin toplanma iİinü kanunuevel ayının ilk pazarıdır. Bugünde gelen 

lzanın ade.dine bakılmıyarak içtima yapılır. 
b) Taşrada bulunup kongreye gelemiyen ve vekil tayin etmiyen aza idare heyeti in

tihabına tahriren iştirak edebilir. 
c) - Kongre zabıtları riyaset divanınca imzalanarak saklanır. Aza istedikleri zaman 

bu zabıtları okuyabilir. 
d) Kongre zabıt hütasaları, okunan raporlar, geçen seneye ait hesap hüliisası ve yeni 

sene bütcesi bütün azaya gönderilir. 
e.:ı ~ararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. 

FEVKALADE KONGRE 
Madde 19 -
ldare heyeti lilzum i:ördüğü takdirde konıreyi fevkaHide toplanmıya çağırabilir. 
Asli a:ı:a mecmuunun beşte biri tarafından imzalı bir takrirle kongrenin toplanma-

ıı istenirse idare heyeti nihayet bir ay zarfında kongreyi fevkalade toplantıya çağırır. 
Madde 20 -
Fevkalade kongrelerde yalnız ruı:namedekl hususlar konuşulur. Fevkalade kongre 

için azanın beşte birinin toplantıya ielmesi şarttır. Bu nisap ilk içtimada elde oluna -
mazsa bir hafta sonra bir içtima daha akt ve mevcut ile ittihazı mukarrerat olunur. 

iDARE HEYETi 
Madde 21 -
a) Kongre asll aza arasından gösterilecek namzetlerden 7 kişilik bir i~ar~ heyeti 

seçer, idare h~ye_tiı~~~ müddeti bir senedir; es~ilerinin yeniden seçilmes~ ~aızd!r. . ... 
Idare heyetı bLrlıgın gayesi ve nizamnamesı ve kongre kararları dahılınde ış gorur 

ve bunların tahakkukuna çalışır. 
b) İdare heyeti aralarında bir reis, bir umumi Htip ve bir muhasip seçerler. 
c) İdare heyetinin bir şey hakkın.da karar verebilmesi için en az 4 azanın toplanmada 

hazır bulunması llizımdır. 
d) Birliği idare heyeti namına reis temsil eder. 
e) İdare heyeti en az ayda bir defa toplanarak birlik islerine bakar. İki ay zarfmda 

biç bir içtimaa billi mazeret gelmiyen aza idare heyetinden istifa etmiş addedilir. 
f) İdare heyeti kararlarından ve yaptığı işlerden dolayı yalnız kongreye kar:ıı me

suldür. 
g) Umumi katip ve muhasip maiyetine icabına göre ve bütçedeki tahsisat dairesinde 

maaşlı memurlar alınabilir. Bunların tayin ve azillerini idare heyeti yapar. 
h) İdare heyeti kararları zapta geçer ve zabıtlar o toplantıda bulunanlar tarafından 

imzalanır. 
i) İdare heyetinde boşalan bir azalık yerine intihapta fazla rey alan zatlar sırasiyle 

geçer ve yerine geçtici azanın müddetini tamamlar. 
j) İdare heyeti azasından üçünün bırden çekilmeleri halil'\.de idare heyeti düşer ve 

on beş gun zarfında kongre fevkalade içtimaa çağrılarak yeni bir idare heyeti seçilir. 
k) Kongre veya idare heyeti tarafından vazifelendirilenlere idare heyeti.n~e takdir 

edilecek ücret ve masraflarının verilmesi caizdir. 
1) İdare heyeti beynelmilel fenni kongrelerde birliği temsil etmek üzere azaya sa· 

lahiyet verebilir. 
m) Reis lü:ı:um gördükçe idare heyetini fevkaHide toplanmıya çağırabilir. 
Madde 22 - Birliğe yapılan hediye ve teberrü\erin alınmasına ve bunlardan kanun 

mucibince paraya çevrilmesi lazım gelenlerin ı;atmmasına ve saireye ait işler idare he
yeti tarafından usul ve nizamına göre yapılır. 

Madde 23 - Emlak ve akarın satılması veya değiştirilmesi için kongre kararı la -
zımdır. 

Madde 24 - Birliğe ait hukuki işlerin takibi idare heyeti tarafından. tayin olunan 
zata verilir. 

FEN ENCOMEENLERI 
Madde 25 - Mesleğin muhtelif ihtisas şubelerine ait encümenler kongrece görüle· 

cek lüzum üzerine zamanla kurulur. 

ULUS 

Toplantıya dôvet 
Bor zürrô ve tüççar Bankasından • 

Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aşağıdaki yazılı şir
ket nizamnamesindeki maddelerin tadili için 4-8-939 cuma günü ve 
4-9-939 pazartesi günü yapılan toplantılarda kanuni ekseriyet bulu
namamış olduğundan üçüncü defa olarak 4 birinci teşrin 939 çar
şamba günü saat 14 de Bor Halkevi salonunda toplanılacağından a
Iakadaranın bizzat gelmeleri mümkün olmadığı surette vekil gön
dermeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - ~irket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tadili. 
2 - Nizamnamenin 57 maddesinde zikrolunan bedeli tamamen 

tediye olunmuş sermayeye verilmesi Iazımgelen % 5 faiz miktarını 
% 3 e tenzili suretiyle tadili. 33357 

.. -,-- ' '~...., ~ . . . . ~~ . .. . ~ ' 

Fen encümenleri için fenni istikllil ve bitaraflığı ve kendi ihtisas şubelerindeki ota
ritesi meslekdaşlar tarafından tanınmış olup mesailerinden mesleğin istifade edebile -
ceği zatlardan gerek heyeti idare ve gerekı;e 15 imzalı bir takrirle asli aza tarafından 
gösterilecek namzetler arasından umum asli azanın tahriri reyleriyle ve ekseriyetle 
üç zat seçilir. Bu adet idare heyeti tarafından beşe çıkarılabilir. Daha fazla arttın! -
ması idare heyetinin veya encümenlerin teklifi ile kongre kararına bağlıdır. Bu aza
lıkların müddeti (birlikle alakasını muhafua etmek şartiyle) iki sene olup boşalan 
yere aynı usullerle yenileri seçilir. 

Madde 26 - Fen encümenleri birliğin heyeti müşaviresini teşkil eder. Bunlar se -
nede en az dört defa toplanarak kendilerine gönderilfn meselelerle, mesleğin terakkisi 
için lüzumlu gördükleri işler üzerindekı mütalea ve raporlarını hazll'lıyarak merkez 
idare heyetine verirler. İdare heyetleri bunları takip ve netice hakkın.da kongreye ma
llımat vermiye mecburdur. Fen encümenleri içtimalarında mütehassıs zevata müracaat 
ve reylerinden istifade edebilirler. Bu enciimenler dünyada toplanan fenni kongrelere 
ve tehaddüs eden fenni mesaile neşriyat encümeninin dikkat nazarını celbeder. Fen 
encümenlerinin başlıca vazifelerinden birisi de ehemiyetli fenni mesailin müzakeresi 
için fenni kongrelerin içtima etmesini temin etmektir. ' 

Madde 27 - Encümenler kendi aralarında bir reis ve bir katip intihap ederler. 
Bu iki zat encümenin daimi divanı riyasetini teşkil eder. Ve bu divan liızum gördük

çe kendi encümenini fevkalade içtirnaa davet edebilir. 
Merkez idare heyeti iii?:um gördüğü fenni meseleleri, ait olduğu encıimenlere ha -

vale ederek mütalealarmı alır. 

NF.ŞR1Y AT ENCÜMENİ 
Madde 28 - Birliğin kongrece gizli rey ile seçilen beş kişilik bir neşriyat encüme

ni varılır. Merkez idare heyetinin umumi katibi de bu encümenin tabii azasındandır. 
Kongrece neşriyat encümenine intihap edilen beş zat aralarından bir reis ve bir katip 
ayırırlar. 

Madde 29 - Neşriyat encümeni mesleğin terakkisine yarar ve birliğin gayelerine 
uygun eserleri ve fen encümenleri tarafından berayı neşir ihzar edilecek hususatı ne
şir ve tamim ettiği gibi husu.>i bir fen mecmuasının neşrini temin ve meslege ait bir 
kütüpane tesis etmesi de veıaefi cümlesindendir. 

Madde 30 - Neşriyat encümeni birliğin gayelerine hizmet maksadiyle diğer mec
mua !arda ve diğer yevmi gazetelerde muharrirlerinin şahsi imzalariyle makaleler der
cini temin edeceği gibi dahildeki mesleki neşriyatı ve mümkün mertebe harici fenni 
neşriyatı da takip ederek mühim gördüğü nokta hakkın.da merkez idare heyetini irşat 
edl'cektir. ' 

Madde 31 - Merkez idare heyeti birlik gayesine uygun ko.nferanslar verdirmek ve 
icap eden neşriyatı temin etmek için neşriyat encümeni teşkillitmdan istifade edecek
tir. 

HA YSlYET DlV ANI 
Madde 32 - Meslek hayatında gösterdiği yüksek evsaf ve meı:ayası, temiz ahlakı 

ve fa:.dleti ve başka tesirler tahtında kalmıyacak derecede cesareti madeniyesi ile 
meslekdaşların hürmet ve muhabbetini kazanmış zevat arasından ve fen encümenleri 
için teemmül edilen tarzda umum a.ıanm tahriri reyleriyle ve reye iştirak edenlerin 
sülüsani ekseriyetiyle beş kişilik bir haysiyet divanı teşkil olunur. Aralarında bir re
is ve bir katip seçerler. 

Haysiyet .divanı intihabatı üç senetle bir yenilenir. Divan asgari senede bir defa 
içtima eder. Divan reisi, lüzum e:örüldükçe divam fevkalade olarak içtimaa davet eder. 

Madde 33 - Haysiyet divanmın vazifeleri şunlardır : 
I. Mesleki işler .dolayısiyle birlik azalan arasında çıkacak ihtilaflara bakmak, 

II. Birlik azaları hakkında vaki olacak liikayetleri tetkik ederek kanaatini izhar 
etmek. 

III. Azanın birliğt karşı vazifelerini ifa veya meslek adabına riayet etmemeleri ha. 
linde; tahriren ihtar ve tekerrürü halinde azalıktan ihracını kongreye ;ınet -
mek üzere merkez idare heyetine bildirmek. 

YARDIM ENCÜMENi 
Madde 34 - Azalar arasında muhtacr muavenet bulunanlara yardım etmek, işsizlere 

İli bulmak, mühendis arıyanlara boşta olanları tav!liye etmek, hanın ı.;alışamıyacak ka
dar sinni ilerlediği zaman maişet sıkıntılarına duçar olmamaları için teşkilat vücuda 
getirmek gibi hususat ile iştigal etmek üzere bir yardım encilmeni teşkil olunur. 

Mad<le 35 - Yardım encümeni halan kongre tarafından reyi hafi ile intihap olu -
nan beş kişiden mürekkeptir. İntihap olunan zatlar aralarından bir reis ve bir katip 
tefrik ederler. Merkez idare heyeti muhasibi yardım encümeninin tabii azasındandır. 

Madde 36 - Yardım encümeni asgart ayda bir defa içtima oder. Encümen reisi lü -
zum gördükçe encümeni fevkalide olarak içtimaa davet edebilir. 
Yardım encümeninin kararlan idare heyetince tasdik olunduktan sonra tatbik olu-

nur .• 

BiRLiK ŞUBELERi 
Madde 37 - Birlik asli azasın.dan yirmi ve yirmiyi müt~viz zatın devamlı olarak 

bulundukları mahallerde birliğin oradaki işlerini kolaylaştırmak ve faaliyetini tevsia 
medar olmak üzere ve merkez idare heyetinin muvafakatiyle bir şube açılabilir. 

Bu şubenin teşekkülü kat'isi umumi kongrenin tasvibine ve hükümeti mahalliyenin 
tasdikine vabestedir. Bütün &uabat, merkeze bağlı ve onun emrindedir. 

ŞUBELERiN TEŞKILA Ti VE iDARESi 
Madde 38 - Şubelerde mukayyet bulunan asli aza her sene umumi kongreden iki 

ay evel heyeti umumiye halinde içtima ederek kendi idare heyetlerini intihap ve umu
mi kongrede bulunacak murahhaslarını tefrik ederler. Şube idare heyetleri beli kişidir. 

Madde 39 -
1. Şube idare heyetleri aralarında bir reis, bir katip ve bir muhasip tefrik eder -

ler. K!tiplik ile muhasiplik bir zat üzerinde birle,ebilir. 
II. Şube idare heyetleri kararlarırun muteber olabilmesi için içtmada üç azanın 

vücudu şarttır. 
III. Şube heyeti idaresi kendi heyeti umumlycılerine ve merkez idare heyetine 

karşı mesuldürler. Şube heyeti umumiyeleri ite merkez idare heyeti arasında 
bir ihtilaf tah\ddüs ederse merkez idare heyetinin noktai nazarı icra ve u -
mumi kongrede tetkik ve bir karara bağlanır. 

IV. Şubeyi, heyeti idare namma reis temsil eder. 
V. Şube heyeti idareleri en az ayda bir defa toplanır. İki ay hiç bir içtimaa gel

miyenler iıotifa etmi& addolunur. 
VI. Heyeti idare kararları zapta geçer ve içtimada hazır bulunanlar tarafından 

imza edilir. 
VII. Şube heyeti idarelerinde münhal vukuunda yerine intihapta fazla rey alan ze

vat sırasiyle geçer ve yerine geçtiği azanın müddetini ikmal eder. 
VIII. Şubeler her altı ayda bir merkez idare heyetine göndereceği raporlarda o müd

det zarfındaki istifa, vefat ve yeniden kayıt gibi aza tahavvülitını, mesaisini, 
nakit mevcudunu, malt vaziyetini tasriha mecburdur. 

IX. Her hangi bir şubede veya merkezde mukayyet iken cezaen kaydi terkin etli -
len 5.za kararda bir müddetle mukayyet bulunma.dığı takdirde başka bir şube
ye ve merkeze kayıt edilemez. Eğer terkini kayıt müddetle mukayyet ise müd
detini doldurmuş olması ll.ıımdır. 

X. Şube idare heyetleri kendi heyeti umumiyelerinden alacağı direktife göre ih -
z:ır edeceği idari ve mali raporlarını, yeni sene bütçesini ve yeni seneye ait 
dileklerini tesbit ve umumi kongreden bir buçuk ay evel, kongrece tasdik e 7 
dilmek üzere merkez idare heyetine varmasını temin edeceklerdir. 

XI. Şube heyeti umumiyesine ait zabıtlardan bir sureti de en kısa bir zaman.da 
merkez idare heyetine gönderilir. 

XII. İdare heyetleri konıtre kararlarına ve merkez idare heyetinin talimatına tevfi
kan birliğin gayeıoi dahilindeki işleri kendi mıntakalarmda birlik namına ifa 
ederler. 

XIII. Şube heyeti idareleri veya merkez idare heyeti lüzum görürse şube heyeti u -
mumiyelerini fevkalade olarak içtimaa davet edebilir. O şubede mukayyet o
lanlarm beşte biı·inin bir takrirle müracaatı halinde dahi tube heyeti idaresin
ce bir ay zarfında şube heyeti umumiyesi içtimaa davet olunur. Heyeti umu
miyenin fevkalade olarak içtimaa davet olunabilmesi için ruznamelerinin mer
kez idare heyetince tasdiki Iazımdır. 

MÜTEFERRiK MEY AT 
Madde 40 - Asli lzadan istifa edenler müterakim taksitlerini tediye etmek mecbu

riyetindedirler. 
Madde 41 - Gerek birlikte mukayyet bulunduğu eınade ve gerekse birlikten her 

hangi bir suretle çekildikten sonra birliğe ait servet ve varidat üzerinde hiç bir aza 
hak iddia edemez. 

Madde 42 - Merkez ve şubelerde yazılı azanın üçte birinden bir fazlasının verece
ği tahriri reylerle ve bu tahriri reye iştirak edenlerin siilüsanı ek&eriyet karal'iyle 
işbu nizamnamei esasi tadil edilebilir. 

BlRLIClN FESHi 
Madde 43 - Birliğin feshine lilzum görilldüğü takdirde (19) uncu maddeye tevfi -

kan umumi kongre fevkalıi.de olarak içtimaa davet olunur. Bu içtimada merkez ve şu
abatta mukayyet olup alakalarını muhafaza etmekte olan bilcümle azayı mukayyide
nin sülüsünün ve hükümet komiserinin hazır bulunması şarttır. 

İşbu ekseriyet bulunmadığı takdirde birer ay fasıUl ile aynı şerait tahtında ve ruz
name tasrih edilerek ikinci defa umumi kongre fevkalade olarak içtimaa davet olunur. 
ve içtimaa iştirak edenlerin sülüsanı ekseriyeti ile birliğin feshine karar verilebilir. 
Bu kararın Dahiliye Vekaleti tarafından tasdik olunması lazımdır. 

Madde 44 - Birliğin feshine karar verilecek fevkaHide kongrede birlik emvalinin 
nereye devredileceğinin tesbiti şarttır. Aksi takdirde birliğin bilcümle em.vali İıotan
bul yüksek mühendis mektebine dev.il' ve t~lim olunur. 

Sat.ilk : 

Satılık Motosiklet - Marş otoma -
tik 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 
leti karşısında Çagatay sokağı 15 i-
kinci 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 
lcrden. 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 - Harici kapıda sine -
ma karşısında 50 metre cepheli çok 
hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul-
varı. 3306 

Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs 
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 

Kira lak • 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si, Özenli sokak, köşe başı, kardeşler 
apartmanı, nezaretli beşer odalı birin· 
ci ve ikinci kat ve çatı katı. Tele-
fon: 2935. 3375 

Kiralık evler: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-
lefon 1230 3215 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu
maralı B. Mecdi apartmanında, mu -
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut -
bah, anten mobilyalı mobilyasız, 3217 

Kiralık - Müstakil antreli birinci 
kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
cağı Yenişehir son durak Adakalc 
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 

Kiralık - Yenişehir Türe sokak 
Şenyuva apartmanında 1 oda kiralık-
tır. Kapıcıya müracaat. 3273 

Kiralık daireler - Mükemmel kon· 
for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li
raya. Demirtepe karşısında Ayla so -
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 

Kiralık daire - Jandarma mektebi 
yanında vekaletlere 5 daikada Meh -
met Saltık apartmanında 3 oda hol 
banyo ehven fiyatla içindekilere mü-
racaat. 3294 

Kiralık oda - Aile yanında mobil
yalı veya mobilyasız bir oda kiralık -
tır. Y. Şehir Havuzbaşı Emciler so -
kak No. 8 de 1. ci kat No. 6 3301 

Kiralık - Y. Şehir Selanik Cad. 
No. 51 havadar yerde 2. ci kat 5 bü -
yük oda hizmetçi odası balkon ve bah-
çe içinde Tl: 2953 3303 

Kiralık oda - Güzel havadar bir o
da kir'a1ıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokak 
No. 71 3313 

-11-

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. 336G 

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

Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
Y,.:ltrık caddesi asfalt köprünün ha -
şında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

Kiralık - Sıhhiye karşısında Çağa .. 
tay sokak Eğriboz apartmanı zemin 
kat konforlu kalorifor 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 

Kir:ılık - Yenişehir Tuna caddesi 
Pazar yeri 40 No. 1ı apartmanda iki 
büyük oda ve lıtiyük 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 

Ev satın alınacak - 6 veya 8 o • 
dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm • 
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman İn 
celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mü~ 
racaat. 3246 

Aranıyor - Kolay bir işte az maaş
la çalışacak yazısı düzgün bir bayan 
aranıyor. 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 336!? 

İş arayanlar: 

lş arıyor - Türkçe ve fransızca i .. 
çin tecrübeli ve muktedir, genç bir 
mütercim ve muhabereci iş arıyor. 

Ders de verir. Ankara P.K. 69 3312 

TAPU VE KADASTRO 

Kemah Kazası Tapu Sicil Me
murluğundan : 

Kemah kazasında ve Kömür köyünde 
tapunun haziran 289 tarih ve 26 numara -
ıında Emin evladlan Siıleyman ve Meh -
met Şakir ve Halil ve Nazlı uhdelerinde 
kayıtlı hududu Osman ve Şerif tarlaları 
ve hark ile mahdut 1838 metre murabbaı 
tarlaya kırk lira bedel takdiriyle inhısar· 
lar idaresince istimllik olunmuş olduğun -
dan mezkur tarla hissedarlarına tebliğat 
yapılmış ve Nazlının vefatiyle veresele -
rinden Vehbi ve Behattin ve Niyazinin ad
resleri malılm olmadığından tebliğat yap
tırılamamıştır. lnhisarlar idaresi namına i
Hin tarihinden itibaren bir ay içinde biz -
zat veya bilvekale tapuca takririresmisini 
vererek hisselerine isabet eden paramn al
maları aksi takdirde cebri istimlak yapı
lacağı ilan olunur. 

Kirahk daire 
Yenişehir Kocatepe'de İsmet İnönü 

caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde, 
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbah 
2 sofa ve müştemilatı ve her türlü 
konforu havi kapısı ve bahçesi ayrı 
çok kullanışlı bir daire kiralıktır. 

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

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt... 

- -- -
TÜRK HAVA KURUMU -- ----

-- Büyük -- PiyanQosu 
--
---

-- Beıinci keıide 11 EylOI 939 dad1r ---- -- -- -
~ Büyük ikramiye 50.000 lira ; 
- ----------

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 Ye 10.000 lirakk iki adet mükafat vardır ..• 
----
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NAFIA VEKALET! 

• 

Direktörlüğünden 
Muhtelif inıaal ve smai imalal 

1 - Bütün Sınıflar için yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstiyenlere Mektebin kayıt tartlarını bildiren tarifnameden bir nüsha gönderilir. 

Adres : İstanbul Şehzadebaşı Polis karakolu arkası 
Telefon: 22534 5071 

Yatılı Yatısı2 

1 - ANA - iLK - ORTA ve LiSE KISIMLARINA 
Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 

(Telefon: 42517) 
2 - Eski talebelerin 10 eylüle kadar kayıdlarını yenil emel eri gerektir; aski takdirde, yerlerinin muhafaza 
edilememesinden dolayı okul idaresi mesuliyet kabul etmiyecektir. 
3 - Bütünleme ve engel sınavlarına 1 eylül cuma günü, olgunluk sınavlarına da 9 eylül cumartesi günü 
başlıyacaktır. 

4 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir prose pektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 5070 

ERKEK 
I 

Yaıtıh 
Yatısız 

NİŞAN TASI Halil Rifatpaşa konağı 
Başmabeyincilik konağı 

• • 

KIZ 

Kız 
Erkek 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kayıd için her gün 

800 Ton sömikok ahnac.ık 
Nafıa Vekaletinden : 

16.9.939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 (5055) 

======================================!•• malzeme müdürliiğü odasında topla · 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca lisan dersleri. 

MUHTELİF SPORLAR İngilizce için ihzari sınıflar. 

ORTA KISIM • LiSE KISMI - MÜHENDİS KISMI 

nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ceman (18000) lira muhammen bedel· 
li İstanbulda yüksek mühendis mekte· 
bindeki depoya teslim şartiyle 800 ton 
sömikok kömürünün kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme miidürlü -
ğünden alınabilir. 

_ Muvakkat teminat 1350 liradır. 
=: İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

-- Mektep her sene gibi açılacak ve derselere 21 Eylül perşembe sabahı başlanacaktır. 
E: Leyli talebenin 20 Eylül Çarşamba akşamı mektepte bulunması lazımdır. 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya= zıh vesikalarla birlikte ayni gün saat = 10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
=: misyona vermeleri lazımdır. 
;; (4137) 14117 

Yapı işleri ilônı ETECDİ oı· KA YiT . Erkek kısmında 18 Eylül pazartesi ve 19 Eylül sah günleridir. § 
E: • Kız kı•mında 19 Eylül salı ve 20 Eylül çarşamba günleridir. := 
= Yeni talebenin kayıt muamelesi her gün yapılmaktadır. 5079 = 
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=" 

Nafıa Vekaletinden : 

11 - 9 - 1939 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -- --- • •• •• ---------- -- -=:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = -- -- -
~ Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ - -
~ olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalara- § -- -:: nın çıkardığı ve Alman koklara kadar kuv- = --- -
§ vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNİ müesse- :: --- -§ selerimiz tarafından satışa arzediyoruz. ----

- v rl -------------------------------

-

OÇ C. EVİ, AN AA. § -
Telefon : 3450 -1 - 2. 

Ankara Memurlar Kooperatifi, 

ANKARA Telefon : 1428 

-----------------------
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Otomobil sahiplerine • )) 
Son sistem fenni tesisatla mücehhez olan MODERN DEMiR lı 

İŞLERİ ATÖLYESİ Arabanızın metanetini artıracak olan gayet J 
zarif.demir Marşbiye'leri ehven fiyat ve Avrupa mamulatından fark· 
sız hır surette yapmaktadır. Ankara Müdafaai Hukuk caddesi Açık 
sokak No. 6 3328 

. ~ 

lso liralık 
.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ VAKIFLAR U. Md. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada Akköprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve Orman çiftliği arazisi da· 
hilinde tohum ıslah istasyonu ve müş
temilatı binalarının ikmali inşaatıdır. , _ • 

Keşif bedeli 9039 lira 97 kuruştur. Bir Elbiseyi 
Ter Mahvede
bilir. - -- ---- maskeleri sallı • e e ı ---------

~Türkiye kızı1ay cemiyeti umumi merkezinden~ - -- -E: Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh· =: 
=: like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırılan =: 
E: Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- =: 
=: da ıatıt depomuzda. İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,:= 
=: Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, =: 
E: Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- =: = mizde satılmaktadır. =: 
:= Diğer Kızılay merkez ve tubelerine de müracaat edildi- =: 
: ği takdirde bat ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin =: 
E: sipariti kabul edilir. -
E: Her maske ayrı kutu içinde ve mu haf aza ve kullanma ta· =: 
=: rifnameıi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 =: - -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraf bıçağıdır 
, . . " 

Ankara'da sallı deposu: KAGIT(I M. NEDiM IRENGUN 
.Yeni hal No: 1 • 59 Ti: 2246 1343 

Kirahk bina 
2 - Eksiltme 26. 9. 939 salı günü 

saat 15 te Nafıa Vekfileti yapı ve i
mar işleri eksiltme odasında açık ek· 
siltme usuliyle yapılacaktır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğün· 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
den : müteferri evrak 23 yirmi üç kuruş be

del mukabilinde yapı ve imar işleri 
Börekciler mahallesinde Ördekci· reisliğinden alınabilir. 

ler mescidi binasının 10/ Eylül / 939 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
dan 31/ Mayıs / 940 gününe kadar se- teklilerin (678) altı yüz yetmiş sekiz 
kiz ay yirmi günlük kirasına yapılan liralık muvakkat teminat vermeleri 
açık arttırma istekli çıkmadığından ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebile 
arttırma müddeti beş bün daha uzatıl· ceklerine dair alınmış ehliyet vesika· 
mıştır. İhale 14/ Eylül / 939 Perşembe sı ibraz etmeleri Hizımdır. Bu vesika 
günü saat 16 da vakıflar varidat Mü· eksiltmenin yapılacağı günden en az 
dürlüğünde yapılacaktır. Senelik mu· sekiz gün evci isteklilerin bir istida 
hammen kirası 180 lira olup 13 liraSO ile Nafıa Vekaletine müracaatlari 
kuruş teminat alınacaktır. lsteklile· muktazidir. Bu müddet içinde vesika 
rin adı geçen Müdürlüğe müracaat- talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
ları. 9,9,939 (4447) giremiyeceklerdir. (4461) 14418 

1441'l 

Kaldırım inşası 
Vakıflar Umum Müdürlüğün· 

den : 

(3382) lira 34 kuruş bedeli keşifli 
ikinci vakıf apartıman piyade kaldın· 
mının tamir ve ıslahı işi 11. 9. 939 pa
zartesi gününden itibaren on beş gün 
müddt>ttc ve pazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmu§tur. İhalesi 26.9.1939 salı günü 
saat 15 te ikinci vakıf apartımanda 
vakıflar inşaat müdürlüğü dairesinde 
yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 15 teminat para· 
lariyle birlikte müracaatları. ( 4459) 

14416 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6505 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

MAARiF VEKALETİ 

Talebe ah nacak 
Maarif Vekilliğinden : 
Orta okul mezunlarından 19 yaşını 

geçmemiş olanlar arasında yapılacak 
bir müsabaka sınavı neticesinde An -
kara, İzmir, İstanbul bölge sanat okul
larının elektrik şubesinin dördüncü 
sınıflarına parasız yatılı talebe alına· 
caktır. 

İsteklilerin 18 eylül 1939 pazartesi 
günü akşamına kadar İstanbul, Anka
ra, Bursa, İzmir bölge sanat okulları 
direktörlüklerine müracaatları. 

(4434) 14388 

YENİ s 
BU OECE 

Lorel • Hardi İsviçre' de 

Türkçe sözlü . 
Gündüz iki film 

1 - Günahkarlar Cenneti 
2 - Gasparon 

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

erin 11lat:tığı 
elbise kısa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkumdur. 
Terki bindeki 
tuzlu madde· --~ 
lerden dolayı 
ter, bilhassa 
·pekli kumat
ları bozar, 
Elbise ve iç 
çamaıırlarınızı 

tere kartı muhafaza etmek için 

SUDORONO 
PERTEV 
Kullanrnız. 

r • z ~==~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 
Sosyetemiz tarafından i§letilmesi deruhte edilen Devlet Demir· 

yolları Ankara Gar Gazinosunun ı. 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 

' ~ 

EM 
HALK 

TAMiRAT 

AR 

DOLA YISIYLE 

BlRMODDET 

KAPALIDIR 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Uçan Donanma 

2 - Sokak Şarkıcısı 

Gece Seansı 

20,30 dadır 

Öğleden evel ucuz matineler 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdürli: Naıit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında TALİH YILDIZI 


