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ADiMi% ANCIMIZC>I~ 

Piyango dün ~ekildi 

15.000 liralrk ikramiye 14.750 
numaralı bilete, 10.000 liralık 
ikramiye 32. 760 numaralı bilete 
isabet etmiştir. Diğer kazanan 
numaralar ikinci sayfamızdadır. 

Büyük Millet Meclisi dün yeni devre toplantılarına başladı 
,., ··y·e, ;t , et"4 t't t ;t tt't Y 4 ·e· * t' Y' • •tt tt t' t oııı4'-·-'N•'\JY4•" ···t •ette , tttttt , tt .-,,.,, • 4':444 ·t~ı ı;ttt ty t ; •· +1't'tı;;ı.tttt'tttı4 4;t · ·· • t t tt t t' t t''tty 't tt tt·t tte,t·· ,;.A • t :; ·~ 

Başvekilimiz mühim bir nutuk söyledi 
Dr. Relik Sa dam o 

Biz bugünkü harbin haricindeyiz 
~ 

- BU HARBİN
Memleketimize bulaşacak inkişaflar 
göstermemesini temenni ediyoruz Meclisi azaları Başvekilimizin çok kıymetli nutkunu dinliyorlar 

Muharip taraflarla münasebetlerimiz normaldir 

Zirai istihsal vaziyetimiz 
• 

emın ve sağlamdır 

Gıda maddeleri üzerinde her hangi 

bir sıkıntı varit değildir 
J:Suyük M1Het 1V1eclısı, yaz tatiline girmeden 

verdiği karar mucibince dün saat on beşte B. 
Abdülhalik Renda'nm reisliğinde toplandı. Baş
vekilimizin beyanatta bulunacağı haberi, kor dip
lomatik ve dinleyici localarını doldurtmuştu. Cel
se açılınca Başkan sözü Başvekilimize verdi ve 
muhterem Refik Saydam, Meclisin büyük bir dik
katle dinlediği ve zaman za~an sürekli alkışlarla 
kestiği şu mühim beyanatta bulundu: 
Muhterem arkadaşlamn, 
lki aylık bir tatil devresinden ve 

müntehiblerinizle yakından temas
tan sonra, verdiğiniz karar vecih 
le bugün toplanmanız, Hükümeti
niz için çok ferahlı ve kendisine 
kuvet verecek bir hadisedir. Hepi
nizi hürmetle selamlarını. (Alkış -
lar). 

Bu iki ay içinde, Avrupa vaziye
tinde vukua gelen elım hadiseler 
malumunuzdur. Aylardanberi sul
hu muhafaza için yapılan bütün 
tetebbüsler maalesef müspet bir 
neticeye varamamış, emrivaki o-

Dokto,. Relik Saydam beyanatta bulunurken 
I 
"""': 
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1 MiLLi ~EF'IMIZ 

HALK ARASINDA 
Milli Şefimiz ismet lnönü dün 

saat 13 e doğru Çankaya'dan ay
rılarak Samanpazarına kadar gel
miş ve orada otomobillerinden i
nerek halkın arasına karışmış, 
Taşhan'a kadar yürüdükten son
ra tekrar otomobille Çankaya'ya 
avdet buyurmuşlardır. Halk, a
ralarında yürüyen Mill1 Şefleri
ni, sevgi tezahürleriyle takip et
miştir. 

Cümhurreisimiz saat 17 den 

sonra Büyük Millet Meclisini 
teşrif etmişler ve bir müddet de 

mecliste kalmuılardır. 
Meclisin ve Ankara Palas'ın 

önünde birikmiş olan hplk Milli 
Şefi hararetle alkışlamıştır. --. .......... _____________ ~--------j 

Demir 
istihsaline 
başladı 

Ankara, 11 a.a. - Karabük Demir 
ve Çelik fabrikaları birinci yüksek fı
rınının işletmeye açıldığı ve dün gece 
den itibaren demir istihsaline başla
d.ı ğı İktisat Vekaletinden bildirilmiş
tır. luncaya kadar bertaraf edileceğini Vekillerimiz Ba§vekilimizin nutkunu dinliyorlar 

ümit etmekten hali kalmadığımız--------------------------------------
harp, başlamışbr. Ümitlerimizin j 
tahakkuk edememesinden hepimiz 
mustaribiz. 

Türkiye Cümhuriyetinin siyase
ti, bu son zamanların mühim ve
kayii içinde, ayni istikameti muha
faza etmif, ayni teyakkuz ve dik
katle muntazar inkişafını takip ey
lemittir. 

Muharip devletlerle vaziyetimiz 

Muharip taraflar)a münase -
betlerimiz normaldir ve beynel
milel münasebat kaidelerine uy
gundur. Almanya ile aramızda 
doğrudan doğruya bir siyasi ih -
tilaf mevzuu yoktur. Polonya ile 
münasebetlerimiz ise hemen dai
ma arızasız ve dostane olmuştur. 
İngiltere ve Fransa ile malumu -
nuz olan muayyen esaslarda men 
faat iştirakimiz ve müşterek te
lekkilerimiz vardır. Bu memle
ketler ile müzakeresine başladı . 
ğımız nihai muahedelerin en dos 
tane bir hava içinde görüşülmesi 
devam etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz bugünkü harbin haricinde

yiz. B 1 harbin memleketimize 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Hava hücumlarına karşı 
pasif müdafaa tecrübesi 

Dün ipodromda temsili tatbikat yaplldı 
Bugünlerde yapılacak olan hava hücumlarına karşı pasif ko -

runma tecrübesi hazırlıklarından olmak üzere dün saat 16 da 
İpodrom'da bir tatbikat yapılmıştır. Tatbikata polis, itfaiye ve 
belediyenin temizleme ekipleri iştirak etmiştir. 

Dünkü temsili tatbikatta yangın, 
gaz ve tahrip bombaları atılmış, mas
kelerini takmış olan polis ve itfaiye 
ekipleri faaliyete geçerek tehlikeyi 
derhal önlemişlerdir. Mefruz yaralı· 
lar sıhi imdat ekipleri tarafından 
derhal sabit sıhat merkezlerine nak
ledilmişlerdir. Gene tatbikat cümle · 
sinden olarak ipodrom binasının bir 
çökütüye uğradığı farzedilmiş, kur -
tarma teşkilatı derhal faaliyete geçe
rek çöküntüyü halk için zarar vermi
yecek şekilde payandaya almıştır. 

Geçen gün de haber verdiğimiz Ü -

zere tayyarelerin mefruz hücumun
dan zarar görecek halk seyyar sağlık 

Ankara polis müdürü Şinasi 
T ulgay polislere izahat veriyor 

(Sonu 5. inc:i sayfada) Yangına yetiıen itfaiyemiz 

Fransız kıta/arı ilerliyor 

Fransızlar Sar'da 
. 

900 kilometre kare· 
yer elde ettiler 
Süngü süngüye harp oldu 

Bu sabah saat dörde kadar muhtelif Avrupa radyo istasyonları
nın yaptıkları neşriyata ve Anadolu Ajansına gelen haberlere gö
re garp cephesinde askeri harekat gittikçe fransızların lehine in
kişaf etmektedir. 

Fra·nsız tebliğleri, bermutat, tafsilatlı değildir. 11 eylül sabahı 
neşredilen fransız tebliğinde şöyle denilmektedir: 

Gece heyetiumumiyesi itiba-r-
riyle !ak in geçmiştir. Kıtalarmm: 'A b 1 k 
mevzii bir ilerleme bafarmıştır. u- a 
Fransız umumi karargahının dün 

akşam neşrettiği tebliğ bir parça da-

~:n~~~;~aldır. Bu tebliğde de şöyle Bitaraf devletlere de 
D Ü § m a n ı n mukavemetine 

rağmen, hücumlarımız Sar'ın do· 
ğusunda takriben 20 kilometre
lik bir cephe üzerinde bugün de 
ehemiyetli ilerlemeler tahakku • 
na imkan vermiştir. 

Havas Ajansı da, iki günlük çarpış· 
maların bilançosunu yaparak diyor ki: 

Kıtalarımızın alman kıtaatı ile te -
maslan çarpışmalara inkılap etmiştir. 

Siegfried hattının ileri mevzileri
ne taarruza devam ediyoruz. Fakat bu 
taarruzlar takviye olunmuş öncülerle 
yapılmaktadır. Bu müsademelerde 
çok istifadeli birçok köy ve tepe ele 
geçirdik. 

İki giindenberi alınanlar ileri mev
zilerini müsademesiz bize terketmek 
istemiyor gözüküyorlar. Bilhassa top 
çumuz için tarassut mahalli teşkil e
debilecek olan yerleri şiddetle müda
faa 'ediyorlar. Bu yüzden hazan çok 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Varşova 

t~ımil ediliyor 
Brüksel, 11 a.a. - D. N. B. İngil

tere'nin ablukayı bitaraf devletlere 
de teşmil etmek teşebbüsü, Belçika'
da derin endişeler uyandırmıştır. 

Bu meseleden bahseden Libre Bel
gique gazetesi diyor ki: 

Bitaraf devletler, muharip taraf
larla serbest ticaret yapmak hakkını 
haizdir. La Hey mukavelenamesi, bi
taraf devletlerin harp malzemesi ih
racatını veyahut transitini menetme
ğe mecbur bulunmadıklarını sarih su
rette kaydeylemektedir. 1907 La Hey 
mukave1enamesi mucibince, Belçika, 
ekonomik menfaatlerini temin etmek 
hakkını haizdir. Belçika, bitaraflığı
nı dürüst suretre muhafaza etmesi i
le tezat teşkil etmiyen takyidat kabu
lüne mecbur değildir. 

ALMAN ORDUSU 
RiCAi EDiYOR 

Lehliler Almanlar1n ricahnı kesmek üzere 
Varşova müdafaasına dair gelen haberler 4 üncü sayfamızdadu. 
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Piyango dün çekildi ,... ........... __ . 

15 bin lira 14750 
·numaraya isabet etti" 

Tayyare Piyangosunun 27 inci tertip beşinci keşidesi dün lstanbul'da 
çekilmiştir. Dünkü keşidede 15.000 liralık ikramiye 14750, 10.000 liralık 

ikramiye 32760, 3000 liralık ikramiye 23132 numaralı biletlere isabet etmiş
tir. İkramiye kazanan diğer biletlerin numaraları şunlardır: 

JOOO Lira Kazananlar : 

18441 22238 27924 28523 

500 Lira kazınanlar : 

4486 6230 11851 12734 15592 26011 29467 
29707 3P057 • , 

200 Lira kazananlar : 

678 916 1845 2501 3250 3358 4611 
6908 7577 8717 10140 12492 16227 17971 

10042 19247 20097 20829 21266 22750 23604 
235'"' 26655 26857 27483 2S535 28657 29906 
31581 32926 33734 36866 39011 

100 Lira kazananlar : 

65 3300 3783 7438 7521 8615 10075 
10250 10648 10794 10915 11705 13902 14806 
15091 17807 18663 19315 19327 19791 21141 
2'2114 22502 22681 23058 24060 24073 24912 
25103 %6179 %6282 26338 26560 27541 29934 
30774 31515 31733 32228 32999 34500 35070 
35606 36744 37755 38819 39115 39339 39484 

.50 Lira kazananlar : 

243 446 577 1611 1961 2196 2265 
2370 3200 3543 3859 4064 4152 4367 
4421 4508 4687 4740 4878 5384 5487 
5737 5769 5821 6196 6644 6823 7143 
7190 7457 7639 7915 7992 8228 8480 
87~ 9059 907S 9172 9184 9315 9490 
9568 9952 10037 10399 10427 10861 11229 

Yeni Ankara Müddeiumumisi 
B. Aril Yazar 

Yeni Cümhuriyet 
müddeiumumimiz 

vazifesine baıladı 

ll513 12018 12098 12165 12304 1%346 12552 
12672 12816 13077 13244 13710 13814 13825 
14137 14307 14517 14844 15489 15594 15742 
15758 15852 16341 16440 416 4455 16819 
16559 17235 176Z6 17935 17967 18058 18152 
l8Z14 18364 18446 18595 18646 18689 18770 
18885 18929 19126 19434 19592 19716 19817 
19942 19986 %0175 20662 20679 20875 21094 
21262 21751 21454 21559 21822 21875 21891 Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiligine 
22352 22465 22483 22517 22557 ZZ95Z 230%8 tayin edlldıginl haber ıverdilıimiz B. Arif 
23341 23732 240!)8 Z4736 25035 25355 25807 Ynzar Ankııra'ya gclmiı ve dun sabahtan 
25936 25941 26845 27140 27312 27410 27463 itibaren vazifesine başlamıştır. 
27601 27746 ZSZ38 %8688 Z91Z9 29352 29703 Hukuk fakültesı mezunlarından olan B. 
29705 31615 31644 31776 31835 32361 32391 Arıf Yazar muhtelif hakimlıklcrde ve 
32464 32589 32649 32711 32728 33078 33204 müddciumumiliklcrde bulunmuş, sonra tcf-
33328 33505 $4029 34287 34374 34513 34585 tiş heyeti kadrosuna alınmıştı. 11 senedcn-
34866 34884 34921 35034 35504 36203 36366 beri adliye mlifctti3i olarak çalışıyordu, 
36416 36801 37203 37402 37685 37911 37964 ve başmüfcttişlifc kadar yukscltilmiştl. 
38167 38312 38318 38395 38462 38490 38535 Ankara Cumhunyct Muddciumumiliğinc 
38S.S4 39050 39742 39810 39822 39840 başmüfettişlikten gelen B. Arif Yazar kıy-

Belediye meclisi 

i~limaa ~ağrtldı 
Belediye Riyasetinden : 

Belediye meclisi 18.9.1939 pazartesi 
günU saat 17,30 da belediye salonun
da fevkal!de olarak toplanacağından 
azaların mezkur gün ve saatte teşrif· 
leri rica olunur. 

Ruzname : 
l - Bomonti fabrikası ve müştemi

latının istimlaki hakkında Daimi En
cümen kararı. 

2 - Belediye zabıtası talimatname
sinin 131 inci maddesi hakkında dai
mi encümen kararı. 

3 - Vidanj ücretleri hakkında dai
mi encümen kararı. 

4 - Bazı fasıllar arasında münaka
le icrası 

5 - Belediye zabıtası talimatname
sine bazı ilaveler. 

6 - Taadül kanunu mucibince ya
pılması lazım gelen teşkilat kadrosu 
ve bunun icap ettirdiği tahsisat hak· 
kında daimi encümen kararı . 

7 - Komisyonlara aza seçimi. 

YURDUN ŞENLlGI 
ÇOCUKLA KA1MD1R 

metli bir hukukçu olduğunu uhdesine nldı
ı her vazifede göstcrml~tir. Kendisine. 

muvaffakiyet temennilerimizi tekrarlarız. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

9 uncu ~ube Müdürlüğü 
Birinci Umumi M!Hettişlik yazı işleri 

mUdurü B. Hasan Topçuı vekaleten emni
yet umum mudurluğu dokuzuncu şube mU -
dıirhiğlinc tayin olunmuş ve vazifesine 
başlamıştır. Kendisine, yeni vazifesinde 
muvaffakiyetlcr temenni ederiz. 

Vapurlar i,in Almanya'ya 
giden heyetimiz 

İstanbul, 11 {Telefonla) - Öğrendiği -
ml:ı:c gorc Almanya.da muhtelif tezgahlarda 
ir11a olunan vapurların kontrolünu yapmı
ya memur ve tecrilbclcrlnde hazır bulunan 
heyetimizin Almanyada kalması tckırrilr 
ctmi!itlr. 

380 vatansız 

yahudiyi taşıyan 

gemi İstanbul' da 
İstanbul. 11 (Telefonla) - Bundan bir 

mUddet evci Patrla adlı bir vapur buradan 
içinde 380 yahudi oldugu halde transit o • 
!arak Karadeniıe geçmişti. Vapur Knradc· 
nızde bir hayli dolattıktan sonra Zongul
dak'a giderek kdmur nlmış ve bugiln tek
rar İstanbula gelmiştir. Vapurun süvarisi 
alakalı makamlara müracaat ederek gemi
deki vatansız yahudilerin aç oldut;unu bil
dirmiıs ve kumanya mubayaasına müsaade 
rica etmiıtir. Alakalı makamlar slivariyc 
kumıınyc milb:ıyaası için musaadc etmişler 
ve gemi de bir miiddet sonra yoluna devam 
etmek üzere İstanbuldan ayrılmıştır • 

Avrupa'dan döneni 
talebelerimiz 

Pasif korunmada 
her aileye muayyeh 
vazifeler ver.iliyor 

Dikkat edelim : 
Dün gelen Anadolu arkada§ları

mızdan biri, Alman • Polonya har • 
binden bahsederken, Polonya hak
kında §U malumatı verjyordu : 

Bunların Türk mekteplerine 
ahnması İ(in kurulan 

komisyon tetkikler yapıyor "- Polonya kırallığı 25 milyon 
kadar nüfusa sahip ve a'l'azisi dağ
lık ve ormanlıktır. iki milyon kadar 
asker çıkartan lchlilerin alman hü
cumu kar§ıııında ne kadar mukave
met edecekleri tahmin edilememek
tedir. Hududa yakın olan hükümct 
merkezi Varşova'nrn sukut etmesi 
ihtimali vardır.,, 

Ne mi.nevi vnaıflanmız, ne de 
parasını doğru haber vermek kay
diyle aldığımız okuyucuya karşı 
maddi borcumuzun böyle laübali
Jiklcre tahammülü yoktur. Evela 
kendi kendimize dikkat delim. 

Harpte köycülük: 

Köye ait neıriyatmı daima zevk
le t~k~~ et!iğimiz Nusret Köymen, 
bugunun kıtaplıırından biri olarak, 
Harpto köycülük adlı bir broıür 
neıretmiıtir. Köy, bizim en büyük 
mevzuumuzdur. Bütün meseleleri
miz, en çetin imtihanını onun huzu
runda verir. 

Harp köyde mi, yoksa ıehirde 
mi çok zarar verir? Nusret Köymen 
kitabında diyor ki : 

"Çok ıehirlcımiı memleketler 
harp esnasında yiyecek temininde 
de büyük güçlüklerle k rıılaıırlar. 
Ş hirci memleketlerden ekil bilir 
toprağı nüfusuna nisbetl çok olan
ı r dahi ziraatlerini kô.fi derecede 
makineleıtirmemiılerse yiyecek sı
kıntısına uğrarlar. Çünkü erkek 
çiftçilerin çoğu askere gider, l:öy ve 
ordu ihtiyacından artan f zla mah
sul müstehlik §chirlcre yctmcmeğe 
başlar. Şehirler harpte sanayi bakı
mından da sekteye uğrarlar. Şükro
lunur ki Türkiye bu gibi zarar ve 
tehlikelere çok maruz olacak dere
cede ve şekilde §Chirleşmi§ değil
dir.,, 

Köyün sulh ve harp zamanların
d ki hususiyetlerini, mahdut sayfa· 
lan arasına sıkıştırmı§ olıın broıür, 
harp köycülüğü mevzuunda türlü 
hükümet §ubelerinin yapacağı ve 
yııpmakta olduğu i§leri hatırlata
rak diyor ki : 
"- ... Fakat halkından anlayı§h 

bir el birliği :gÖrmiyen hükümetlc
rin herhangi bir iıte muvaffak ol
maları güç olduğu gibi, her iti de 
hükümctten beklemek doğru değil
dir. Bilhassa harp dolayısiyle me· 
mur kadrolarının daraldığı ve işle
rin arttığı bir zamanda ..• Binaena • 
leyh hükümetle vatanda§lar arasın· 
da bu yolda §uurJu ve gayretli bir it 
birliğinin kurulmasında hizmet et
mek Üzere bir cemiyet kurulmasını 
teklif ediyorum. Bugünkü harpte 
orduya ve cepheye gitmiyenlcr için 
de çok büyük ve çok fedakarlık is
tiyen hizmetlerde bulunmak müın • 
kündür. Bütün memleket yekpare 
bir cephedir. Üzüntülü zamanlarda 
kendini bir ideal iıine vermek, ma
neviyatı korumak, yaşama zevkini 
tam olarak duymak için en İyi bir 
tedbirdir.,, 

Avrupadalı:I tahıillerini tamamlıyamadan 
dönen talebelcrimlıdn üniversite veya yük
s~k mekteplerimize devam edip tah&illeri
nı tamamlıyabilmclcrl için girecekleri mck 
t~p ve sınıfları tcsblt etmek üzere Univer
sıte rektorlüfüniın riyaseti altında fakıilte 
deka_nları, yuksek muallim, yuksck iktisat 
ve tıcarct mektebi müdurlcri, Avrupa ta
lebe mufetti~leri, yüksek tedrisat şube miı
duni ve mühendis mektebi miımessilleri -
nin iştirakiyle bir komisyon teııekkul et -
miştir. 

Gerek Fransa, gerek Almanya ve gerek 
memleketimizdeki tedris tarzları ve ders 
programları gbz önünde tutularak talebe • 
den lisan ögrcnmckte olanlar, tahsile he
nilz başlamış bulunanlar. ihtisas şubelerine 
geçmiu. tah~illcrini ikmal etmek veya 
.doktora yapmak iızcre bulunanların vazi -
yetlerf ayn ayrı tetkik edilecek ve ona gö
re girecekleri mektep ve sınıflar tesbit e
dilecektir. {a.a.) 

Bursa' da 

Kurfuluı bayramı 

heyeca h bir töre le 

dün kutlandı 
Burs , 11 a.a. - Bursanın 17 in<:i kur -

tulu!i yıldbnilınli bugiln 'ok büyük ve heye. 
canlı tezahürlerle kutlanmıştır. Sabahtan 
itibaren şehir sokakları sel halinde cum
huriyet meydanına akan bursalılarla dolup 
boıanıyordu. 

Kahraman askerlerimiz on yedi yıl önce 
oldugu gibi Iııklar ıırtından hakikt muha
rebe s hnelerl yaratarak B ·rsaya giriyor -
lardı. Top ve makineli tUfek ıcsleri Bursa 
scmuını bu mc&ut gilnil hatırlatan ve aynı 
heyecanla ynıatan mUjdccllcrdi. Kahraman 
ordu halkın önünden geçerken on yedi se
ne cvelkl heyecan aynen devam ediyor gibi 
idi. Manzara çok ulvi idi. Şehir afakı "Ya
şa 1., sesleriyle çınlıyor idi. Bir defa daha 
MilU Şefe olan inanını muhtelif tezahUrler
lc gostercn halkın bu heyecatu tarıfin üs
tünde idi. 

VAii Refik Koraltan, climhuriyet mey -
danında çok heyecanlı bir nutuk soyliyerck, 
büyük gilnlin önemini tebarüz ettirmiştir. 
Merasimde tümgeneral Vehbi Kocagüncy 
ve general Mümtaz Ulusoy ve askeri üs -
subaylar ve subaylar hazır bulunuyorlar ve 
kahraman ordumuzu !jereflc ve gururla 
temsil ediyorlardı. 

B. Suat Davaz gitti 
Hükümctimlıin Tahran Büyük Elçili~i -

ne tayin olunan eski Paris Büyük Elçisi B. 
Suat Davaz vazifesi baıına gitmek iızerc 
dün akpmki ekspresle oehriml:ı:den ayrıl
mıı ve ıiıtasyonda bir çok zevat tarafından 
uğurlanmııtır. 

Fuarı üç haf tada 
ıarım milyona yakın 

ziyaretçi gezdi 
İzmir, 11 a.a. - 9 Eylül kurtulusu bay

ramı akıamı ııenliklcrindc fuarı 37.911 klgl 
ziyaret etmfıtir. 

Fuar dıin gece üçüncü haftasını ikmal 
e~miş ve 22 günde fuarı ziyaret edenlerin 
say111 491.995 ıi bulmu~tur. 

Çağrı 
X İktisat Encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. Bu küçük bro§Ür, aıağı yukarı 
en büyük davamıza temas etmekte
dir: köyün te§kilô.tlanması... Köy, 
sulhta, harpta, bütün zamanlarda 
te§kiliıtlıınmak için en çok emek 
vermeye değer mevzudur. Hnlkev· 
)erinin günlük köy tetkik ve gezile
rinden neler knznndığımız meydan
dadır. Yalnız bu gaye ile kurulmu§, 
teıkilatlı, planlı, değerli elemanla • 

X Ziraat Encümeni bugün C.H.P. Grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Nafıa EncUmcni bugiın saat 10 da 
toplanacaktır • 

X Bütçe Encümeni yarınki çaq;amba 
günü saat 14.30 da toplanacaktır. 

rın idare 
yapmaz? 

ettiği bir cemiyet neler 

KUTAY 

Ankara'dan sonra· 

Diğer büyük şehirlerde de temsili 
mahiye te tecrübeler yapılacak 

Hava taarruzlnrına karşı korunma kanunu hükümlerinin tatbikini 
temin için hazırlanmış olan '"Hava taarruzlarına karşı pasif korunma ta
limatname i" yüksek ta dikten geçerek yürürlüğe girmiş bulunduğun
dan, bütün memlekette talimatname hükümlerine göre korunma h:;ızır
lıkları başlamıştır. Haber aldığımıza göre İstanbul ve Anknra'dan sonra, 
sırasiyle, bir harp halinde hava taarruzuna uğraması en çok muhtemel 
olan büyük şehirlerimizden başlıyarak tecrübeler yapılacaktır • 
Vilayetlerde atakalı makamlar, ta -

limatnamenin doğrudan doğruya aile 
reislerini ve ferdleri alakadar eden 
kısımlarını, mahalli gazetelerde neş
rettirerek broşürler halinde bastırarak 
dağıtacaklardır. 15 yaşını bitiren ve 
60 yaşını doldurmıyan bütün halk, ha
va tarruzlarına k rşı korunma konu • 
nunun hükümlerine t..ıbi olup hava
dan korunma der !erine ve talimleri -
ne iştirake ve pasif korunma nizam -
nemesindeki şartlar dahilinde pasif 
korunma teşkillerinde vazife almıya 
mecbur bulunmaktadır. Hava korun • 
ması bakımından her aile, oturduğu 
ev veya binadaki hava korunma ami
rinin emrinde bulunmaktadır. Her a
ile : 

a - Hazardan itibaren pasif ko -
runma bakımından verilecek emirleri 
tamamen yapmak ve hava korunma va
zifelerini evdekilere taksim etmek, 
her biri vazifelerini nasıl yapacakla -
rını kusursuz surette öğrenmek; 

b - Kendilerini korumak için mas
ke tedarik ve bir aile sığınağı veya 
bir sper temin etmek ve icap ederse 
bunu tahkim ve iyi bir hale koymak, 
sığınağı bulunmıyan evlerde seferde 
zararlı hallerde kullanılmak üzere e -
vin münasip bir odasını gazdan koru
ma odası olarak seçmek ; 

c - Yengına ve ilk sıhi yardım ted
birlerine dair lazım olan aletleri ve i
Hiçları tedarik etmek; 

d - Işıkların söndürülmesi, karar
tılması, icin gl!rP.kli rıl:ln tPtihir1 .. ,.; 
almak (Her ev, ışık söndürme ve ka
rartma tedbirlerini kendisi yapacak -
tır. :Sütün kiraya verilmiş olan evler
de veya apartmanlarda ışık söndürt • 
me ve karartma kiracılar tarafından 
yapılacaktır. Bir çok ailelerin otur • 
duğu evlerde ve binalarda her daire 
bu tertibi kendi tarafından ya
pacaktır. Binanın giriş yeri ile mer
diven başı, çamaşırlık, tavan arası gi
bi umumi kısımların tertipleri bina 
sahipleri tarafından yapılacaktır. ) 

e - Yiyecek maddelerini zehirli 
gazlardan korumak için gaz geçmiye· 
cek surette sandık, saç kutu, sellofan, 
muşamba, yağlı kağıt ve saire ve i
çeceklerini korumak için ağızları sım
sıkı kapalı damacana, şişe, ıUrahi, gü
ğüm, teneke, firijider ve saire tedarik 
etmek vazifeleri vardır. 

Sel erde: 
Seferde ise ailelerin daha başka va· 

zifeleri olacaktır. Her aile reisine teb
liğ edilecek olan hususlar gunlardır: 

a - Tavan arasında yanmaya mü -
sait hiç bir şey bırakmamak ve yangın 
söndürme vasıtalarını yerleştirmek, 
su kaplarını daima clolu bulundur
mak, yiyecek ve içecek maddelerini 

muhafaza altında bulundurmak: 
b- Sığınağı ve sığınak ~ulunm;yan 

evlerde gazdan korunma odasını her 
zaman hazır vaziyette bulundurmak 
ve sığınakta bulunması lazım olan e
devatı sığınağa yerleştirmek; 

c - Gaz maskeleri herkesin b:ışu .. 
cunda hazır bulunmak; 

Alarm zamanında ise şunlar yapı -
lacaktrr: Kilidlememek şartiyle pen -
cereleri ve kapıları kapamak, kepenk 
ve pançörleri kapatmak ve perdeleri 
indirmek, bunlar yapılırken ışıklara 

dikkat etmek; hava korunma amirinin 
veya sığınak amirinin müsaadesi ol -
madıkça ve zehirli gaz girmedikçl" dı
şarıya çıkmamak; 

Pasif koruma mecburiyetine tabi 
şehir ve kasabalardan hava tarruzla
rına en ziyade maruz kalmak ihtima
li olan yerlerdeki halk seyrekleştirile
bilecektir. Seyrekleştirme birinci dere 
cede şehir veya kasabanın civarındaki 
bağ ve bahçe evlerine ve çiftliklere ve 
ikinci derecede en yakın köylere gön
derilmek suretiyle yapılacaktır. Bu 
seyrekleştirme işlerinde şu noktalar 
gözönünde tutulacaktır: Bütün me -
murlarla pasif ve aktif korunma teş -
killerinde ve askeri ~eşkilJerde vazi
fe alacak olanlarla mahallin iktisadt 
hayatı için lazım olan kimseler yerle
rinde bırakılacaklardır. Bunların ha • 
ricinde kalan halktan şehir veya kasa
banın en sık ve kalabalık yerlerinden 
ve tercihan nakil vasıtası olanlarla; 
m~li'ıllrr ihtivarlar r.n,,11lcl~r lc;ıclın .. 
lar, iisiz halk yakın köylere, çiftlik .. 
lere, bağ ve bnhçe evlerine taksim cdi· 
leceklerdir. 

Seyrekleştirme işinde lilzumu olan 
nakil vasıtaları ve gidecekleri yerler • 
de yiyecek, içecek, yakacak ve saire. 
mahalli pasif korunma komisyo .. 
nunca hiç bir karışıklığa meydan ver" 
meırrek için hazarden çok esaslı bir 
surette tesbit edilecek ve planlaştm .. .. 
lacaktır. 

Seyrekleştirilme işinin Dahiliye Ve 
kfiletinden verilecek emir üzerine va· 
liler veya kaymakamlar tarafından se
ferberliğe hazırlık kararında tatbik 
mevkiine konulması lazım gelmekte -
dir. Seyrekleştirme işine başlamak za
manı Dahiliye Vekaleti ile genel ko
ruma başkanlığı arasında kararlaşa • 
caktır. 

Bundan başka seferde hava hücu -
mundan çıkacak yangınlar neticesin -
de açıkta kalacak halkın da nerelerde 
iskin edilecekleri pasif korunma kcr 
misyonlarınca gene hazerden tesbit e· 
dilerek planlaştırılacaktlr • 

Kimsesiz bakıma muhtaç 
yavrulara Çocuk Esirgeme 
Kurumunun daha önemli 
yardımlarda bulunabiİmesi 
için yurddaşlarrmızm yılda 
bir lira vererek üye yazılma
larını kurum saygılarla diler. 
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Gümrüklerimizdeki 

Alman menşeli mallar 

l~AVA 

F~ 
Ciin hava umumiyetle 

yurtta açık geçti 
Diln echrimizde hava çok açık geçmiıı. 

riızgir garp istikametinden saniyede 3 met
re kadar hızla csmi tir. GunUn en yüksek 
sıcaklığı 29 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılarında bu
lutlu, diecr bolgelerdc açık gcçmiı, rüz -
giirlır Karadeniz kıyılarlyle Egenin ıimal 
kısımlarında ti 'den, orta ve doğu Ana -
dolu bdlgelcrly e Egenin cenup kısımların
da garpten, diğer bölgelerde cenup isti • 
kametinden s nlycde en çok 5 metre kadar 
hızla esmiştir. Dun sabah saat 8 e kadar 
yurdun hiç bir tarafında yağıe olmamıştır. 
Yı:rtta en yuksck sıcaklıklar Konyada 27, 
Mıılatyııdı 29, 1skcndcrunda 33, Urfada 36 
dcrccedır. 

Bizim ateş ve 

dumanımız 
Fütuhat yapıyorlar; biz kendi 

Erzurum'umuza şimdiye kadar ula
şamamış ofan treni götürerek orayı 
fen ve medeniyet silahiyle yeniden 
fetlıediyoruz. 

Şurada, burada şehirleri, köyle
ri, ateşe veriyorlar; biz, Karabiik'
te kurduğumuz demir ve çelik fab
rikalarının birinci büyük ocağını 
ateşliyoruz: Ergenekon demircisi
nin hakiki halefleri orada harikalar 
gösterecekler. 

Erzurum'a ulaşan lokomotif, hiç 
durmıyacağı gibi Karabük ocağı da 
asla sönmiyecektir. 

Sulhu sevmiyenler ateşi ve du
manı başka yerlerde araya d~rs:ı...?· 
lar, biz, enternasyonal gergınlıgın 
bu taşkınlık devresinde bile kuru
luş ve inkişaf ateşimizin üzerinde 
yeni lokomotif ve fabrika bacala· 
rından yükselecek dumanları arttı
rıyoruz. 

Gerginlik ne kadar artarsa art
sın, kuvetli ordusunun güzel yur
dunu koruyacağına güvenen ve ina
nan ev sahibi bir millet olarak ken
di evimizin şenliğini ve bay_ındırlı-

ğını arttırmıya devamımız, dostla
rımızı sevindirecek, düşmanlarımı
zı - eğer varsa - yese düşürecek 
kadar beligatlidir. 

••• 
Yanlı, heıap! 

]aponya'nın yeni ba~ckili Abe 
bir beyanatında harbe Hitler'in 
yanlı!] hesabı sebep olduğunu söy
lemişti. 

Siyasi muharririmiz Ahmet Şük
rü Esmer de dünkü "Dış politika,, 
yazısının ba!Jına şu başlığı koymuş

tur: ".A. lmanya'nın yanlış hesabı." 
Bizim eski bir atalar sözümüze 

göre "yanlış hesap Bağdat'tan bile 
döner.'' 

Fakat bu badirede Bağdat bahse 
mevzu olmadığına göre slmanlar, 
belki de, 

- Yanlış hesap Varşova'dan geri 
döner! diy_ecckler. 

Halbuki İngilizlerle fransızların 
azim ve kararı katidir. Onlar: 

- Yanlış hesap, ancak Polonya'
nın 31 ağustos tarihindeki sımrla
rındsn geri dönebilir/ 

diyorlar. 

••• 
fer çöp! 

Dünkü Ulus'un bugünlerde büs
bUtün ehemiyet kazanan üçüncü 
sayfasından başlıklar okuyorum: 

"Bir ingiliz tayyaresi taarruza 
uğradığını sanarak Belçika tayya
resine ateş açtı - Belçika Uzerinde 
bir hava çarpışması oldu - Bir Bel
çika tayyaresi düştü - İngiltere, 
hadiseden dolayı Belçika'dan özür 
diledi.,, 

Vaktiyle meşhur diplomatların 

bile ne türlü coğrafya hataları iş
lemiş olduklarını hatırlarsınız. Eh, 
tayr,,arccilcıin de bu kadar Y..tınıl-

dıkları olur. 
Çocuk} Pn hiç oyun oynamadınız 

mı? O oyı,ınlarda bile bir yanlışlık 
yapınca : 

- Sayım suyum yok! 
yahut : 
- Çer çöp! 
demek suretiyle mazur göz ülür· 

dük. 
Harp dediğimiz büyük oyun ve 

kanlı maçta da tek tük f avller ol
muş, çok mu? 

-t.•• 
Suya, sabuna dair! 

Mareşal Göring'in meşhur hita 
besinden dün bahsederken bu 2 nu
maralı Nazi şefinin : 

- Sabun bulDmazsak elimizi sa
bunsuz yıkarız! da dediğini hatır
lıyamamıştım. Bu bir dalgınlıktı; 
yoksa suya sabuna dokunmamak 
gayretinden ileri gelmiyordu. 

Cübbesinin altında koskocaman 
bir kama bulunduğu zaman : 

- Bununla bazı yanlışları kazı

rım! 

diyen, böyle bir şey yapılamıya
cağını söyliyenlere karşı da: 

- Bazı yanlışlar olur ki bu bile 
kazımıya kafi gelmez! 

cevabını veıen softanm hikar.esi-

İstanbul, 11 (Telefonla) - 31 Ağustos • 
tan evci gümrüğe gelmiş ve parası öden -
miv alman menşeli malların ithaline musa
ade edilmıı.-ıi hakkında bugun İstanbul 
gümrliklerine emir gelmiştir. 

Vapurlarımız Akdenizde sefere 
baıl ıyorlar 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Son siyasi 
vaziyet dolayısiyle Akdenizdckı seferleri 
muvakkaten tatil edilen vapurlarımızın tek
rar seferlerine başlıyabilecckleri MUnakıi· 
le vekaleti tarafından bugün alakalılara 
bildirilmiotir. Tebli~ edilen cmire göre ta
til edilen lmroz, Ayvalık ve İzmir hatla -
rında deniz yolları vapurları derhal sefer
lere ba§lıyacaklardır. 

ni, tabii, hatırlarsınız. 

Bir fiske tereyağı ile bir lokma 
sucuk yiyecek olduktan sonra el ha 
sabunla yıkanmış, ha sabunscıs,, ne 
farkı olur? 

Fakat Polonya sınırlarındıır ·
Jerliyen ordu, kendi yıırdıınıı '' ı
dafaaya sava~an bir milleun ha/Jıre 
kanını d6kmektedir. 

O kanlar ele bula~ırsa bunu bü
tün dünyanın sabıınlariylc bile te
mizlemek zordur ! 

T. 1. 
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1)ÜNYA HAB!ERLIER~ 
( DUKK1t ) 

Nazi mantığı 

Romanya bitaraflık illn etti 1 

ve seferberlik tedbirleri aldı 

Hitler'in otomobiline 

çiçek atmak yasak! 

ISTANBUL Gazeteleri 
Nazi partiai, Almanya'nm mu

aadderatına hlkim olduktan aoara, 
beynelmilel münaaebetlerin taazİ• 
minele bugüne kadar görülmemif •• 
ititilmemit bir prenaip tatbik etmek 
iatemittir: buna da devletler ara• 
amda iki taraflı anlapna Ye iki ta• 
raflı hesaplapna adı verilebilir. Na• 
:zi liderleri Almanya ile ikinci bir 
devlet araaındaki münaaebetlere Ü· 
çüncü bir devletin bnpnaama asil 
razı değillerdir. Almanya'nm her 
devletle münasebetini utecliii sibi 
tanzim edebileceğine, o dnletle 
bildiii ıibi heaapla.-caima, batta 
icap ederse onunla harp 1apabile
ceiine İnaDJJorlar. Avuatm'J• ile 
Almanya araımdaki münasebetler, 
yalnuı Almanya'nm ve Avusturya· 

Hudut 
kadın ve 

mıntakasında bulunan 
çocuklar tahliye ediliyor 

Bükreı. 11 a.a. - Havaı1: 
Romanya. bitaraflığuu ilin etmiıtir. Bu bitaraflık, iıtlkbal hakkında 

her hangi bir kaydı ihtiva etmeksizin bupnkli vuiyeti muhafaza etmekte
dir. Romanya. ayni zamanda, seferberlik tedbirleti de almııtır. Halen R<>
manya'da bir milyon kiti aillh altındadır. Hudut m~ntakuından kadınlar 
ve çocuklar tahltye edilmektedir. _.., 

Londra, 12 (Radyo) - Hitler'tıı 
mubafaa.ı I~ yeni tıertibat ahmmı
br. Bu meyanda Hitlerttn herhangi 
bir yeri dyareti esnasında kendisine 
çiçek atmak yauk edilmittir. Hitlerin 
hayranları, çiçeklerini atmıyarak bun 
ları muhafızlara wrecekler, onlar da 
çiçek demetlerini filhrere takdim e-
decelderdir. Amaterdam'dan gelen 
haberlere göre de Alman radyosu bir 
kaç c:_:a Filhrerin otomobiline çiçek 
atmanın y..ak oldutunu batırlatmıt-
tır. 

nın bileceii bir ittir. Bu münasebet· Memnuiyetler \ 
Jer Almanya'nm ye Avuaturya'nm 
_ tabii yabua kalmca yalms Al- BUkref, 11 a.a. - Huauıi müsaade-
manya'nm _ bilecekleri tekilde namesi olmıyan ecnebilerin Karpat
tanzim edilir. Edilemez de ihtilaf laraltı Ukranyaıı hududu civarında 
çakana iki taraf heaap)&fır. Ve bu- dolaımalan menedilmittir. 

İmparatorluğun denizyollorını 
ve muvasalasını muhafaza için 

İngiliz filosu faaliyette na kimse kanf&ID&Z· Çekoıılovakya Romen ıazetelerinin 8Ö~eri 
ile Almanya araamdaki münaaebet- ı 
ler de öJle tanzim edilir. Ve ihtilaf. Bükret. 11 a.a. - M'tbuat, buıün 
lar ÖJle halledilir. Polonya ile de alman • leh harbi hakkında tefsirler
&yle ... Oçincü bir de•letin bu itlere de bulunmaktadır. 
kanf1Duı, Almanya'nm dahili itle- Hariciye nazırı Gaf enco ile temu 
rine müdah.ae edilmesi kadar fuzu· halinde bulunan "Timpul'' gazeteıi, 
lidir. JCamtulan olan bir deYletin alman motörlü kıtalarının adetce te· 
mukadderatiyle ali.kadar olununca, fevvukunu tebarüz ettirdikten ve Po
N a:ıı:ller derhal "çemberleniyorus" lonya kıtalarının kahramanlıiından 

Bütün İngiliz ticaret vapurlarına 
yakında harp gemileri refakat edecek 

diye 1aypra)'I kopanrlar. aitayifle bahıettikten sonra §Öyle de- Londra; ıı. a.L - letihbarat neza ·I ticesinde ve ingiliz hilkUmetinin böy-
Nazı mantılı adı verilebilecek o- mektedir: mti, amiraltı.k makarnanın alman tah • le bir vaziyette Polon yaya k~rşı a~ı§ 

lan ),öyle Wr prenaibe İnananlar, ya "Polonya'nın çektiii ııtırap bu· telbah\rlerine kartı alınan tedbirlerin bulundutu taahhütler sebebıyle, hır -
tahmin ettifimizden daha aafdenm· ıünle{de komıu ve doıt Romanya'da neticeeini bildirmediiini yalmz deniz- teıUı: kıraliyet ile Alma~~a arasın~. 
durları yah•t da karıılanndakileri· akisler bırakmaktadır." altı maynları döken alman &emilerine 3 eylül 1939 saat ı.ı ~en ıtıbaren halı-
ni safderun sanneclerler. Eier bey· Yan reami "Roumania" gazeteıi kartı elde edilen muvaffakıyetleri neı harp vUcuda gelmııur. 
nelmilel nıünuebetlerin tanziminde romen milletini vatanın terefini mu- rettiiin.i bildirmektedir. Halb~, in - FiJgtin'Je harp lıcuırlılılan 
böyle bir prensip hi.kim olsaydı, en bafaza etmeğe davet ettikten sonra &iliz takip filosu, bilbuaa ln&dtere 
bü,.ük ye en kavetli olan devlet fÖyle yazmaktadır: civarında imparatorluiun deniz yol -
kencliaiaden daha küçük olanlan 11· "Hoyratca bir kuvetin altında ezi- tarını ve muvasalasını mubafua et -
raaiJI• ~tar ve dün1ayı hakimiyeti len memleketler hiç bir zaman unu- melt üzere büyük bir faaliyet göster • 
altma aeçirirdi. lki senelik Nazi po- tulmu ... Romanya, hiç bir zaman al- mektedlr. Yakında bütün ticaret ge -
Jitikaıma bakılacak oluna, Alman· çak ve diltilncesi.z bir harekette bu - milerine harp gemileri refakat edecek 

7 a'DID ela ıüpbeıiz yapmak istediii lunmıyacaktır. Romenler icap edene ve bu sayede lngiliz vapurlarını tor· 
1nadllf'· Nazi lideı4erine haber yere- memleketlerini müdafaa etmek için pllleme vabları azalacaktır. Harp pat-
lim ki beynelmilel münasebetlerin öleceklerdir." 1ar patluna.z bu uaOHl tathık etmek 
tanzimi o 1olda 'Yuku bulmut delil· lmk&tıı elde edilememlttl. Çün.1dl,,. • 
dir. Sulh Ye miiaalemet adı verilen, Seferber kıtalar purtar uıaklarda datuuk bir halde bu-
fakat hakikatte her milleti ._. lunmakta idiler. Bunların bulunduk -

iatildilinin korunm ... •1mn-c1an Rus sınırına gidiyor ıan yerlere harp gemileri g&ıderiı -
alakadar eden Yaziyeti bir mivaze- meai zamana mütevakkıf idi. 
n•Y• dayanır. Avusturya, Çekoslo- Bu hafta deniz hareketleri cereyan 

L--.1 .......... .w,,_. ... , ••,.;• ... dHrnetli. ·ı· h • 
,,~:ya, ruıuu~-. ıw-... , ... , "k· ....... .....ı., .&:-..: de kaJdederek, _,_.....edilen &:uuewl!jtlc. Yc1.luu. iugı u: mu rıp-

Kudüı, 11 a.a. - Filistin, tam bir 
harp hazırlıkları devresine girmiştir. 
Bir taraftan ticaret itleri takyit olun· 
mut. diğer taraftan sermaye ihracatı 
kontrol altına konmuıtur. Halkın ia
tesi için muhtelif tedbirler alınmıı.
br. 

§arkt ErdUnden bir ekonomi komiı 
yonu buraJ'l selmit '" FlHatin hU
kQınetl emrine 40 ton bulday veril-
mlıtlr. 

Sivil servisler için kadın, erkek ga
nüllil kaydına batlanmııtır. 

Bir alman avizoıu torpile 
'"'f'IP bath 

YEii SABAH 

Hüseyin Cahit Yalcm, Ya Sabah'da, 
Göriqin nutka bqlılı:b be11"•bJ•inde. 
radyonun milletlerin buctinldi miinase -
bellerinde ifa ettiii mühim n>lli tebarüs 
ettirdikten sonra sözlerini Görincin 
nutkuna nakletmekte ve maraplin de. 
Hitler sibi, alman milletini hak ve inaa~ • 
fa, adilete hiç uymınsı Venay mu
abedCDMDeaini halı:lı bir ıelı:le aolı:malı: i
çin mücadeleye atılmıt zUlmiıdide bir 
millet olarak taavir ettiiini bydetmelr
tedir. Bqmubarrir ruıama töyle devam 
ediyor : 

"Fakat Almanh.rın bu iddiası biru 
tamilı: edilecek oluru, bunda bliyiik bir 
muplata yaptrkları ve ufdil dinleyici
lerin dikkatsizliklerinden ve pfletlerin 
den istifade etmek iatedikleri anlaııbr. 
Çünkü kendileri sözlerindeki mantıksız
lığı anlıyanuyacak kimaeler delildir. 
Şimdi iti objektif aurette bir muha

keme oılelim: Hef1eyden evci ıuna söy
lemclc isteriz ki, Versay muahedename
ainin hakaız ve inufarz oldufu kanaati 
bizde de vardır. Fakat bu baksııhlı: n• 
dedir? Muahedenameden evel Wilson 
on dôrt prensip ilin ederek bunlara sö
re bir sulh muahedenamesi yapılacağı
nı temin etmiıti. Muahedename ise bu 
prensiplerden ayf41aıııtır .•. 

CUMHURim 
ltalya'nın bitaraflığı 

Cumhuriyette B. Yunua Nadi İtalyanm 
bitaraflıiı unvanlı başmakalesinde etra
fında çok ııirıiltii yaprlmıı olan alman -
İtalyan çelik ittifakına rağmen İtalyanın 
yeni baıh:ran harbe karıımaması.nın. sün 
ıecti.kçe bir sürpri steairi 711pmaktaıı zi
yade akla ve mantıia daha Uypn bir ha
reket sibi ıöriinmek mahiyetinde lı:uvet
lendiğini soyledilrten ve ılmdilri bitaraf
hıın devam edip etmi1eceiini ltalyanm 
bileceıi bir iı olarak tavaif ettikten son
ra diyor ki : 

.. Evveli ıunu hatırlanhm: t talya A
vusturyanın Alman1aya ilhakmdan ve 
Südetler itinin de hallinden sonra 
Avrupada bu kıt'anın milletlerini yekdi 
terine düıürecek, yani büyük bir harbe 
sebebiyet verecek kadar ehemmiyetli 
bir mesele bulunmadıimr IÖylemekten 
bili kalmamııtır. İtalya Avrupa nizamJ
nı yeniden kuracak meseleleri daha si
yade Avrupa haricinde 18rUyor sibi idi: 
Almanyaya niapetle koloniler, ltalyaya 
ıöre Tunua, Süven Cibuti meaeleleri 
sibl ..,. ...... .nibayet beaa Almanyaya 
hem ltalyaJ& niapede iptida! meddele. 
rin yeni bir tevsi tekli kabilinden itler. 
İhtimal ld kolonilerin Jeni talsaiminde 
İtalya kendiıine dıiıebllecelı: bazı hiı
ıelcri de dü1iiınÜyor. 

Muhakkak olan şudur: İtal~at. tahsi
san Dansiı •e Koridor mesleai.ncıen do-tan, yqoe1a..,_ '" .aı. ba mha· •- teri, torpil ve mayn dökilcii gemileri 

•enenin birer UZYUdurlar. Binaen- rcmaen kıtalannm SOVJet hududuna büyük bir faaliyet O'Öıtermi•lerdir. 
• 1!!.-...1--!ldiiini bildirm-1-teclll' .• A"'""' • :. aleyh her birinin mukadderab, bil· U1MH1D - ı-
tüı. Aynıpa milletlerini allkaclar e- racl10 İaWJODUDa söre, müstakbel Şimal Jenizinie s.,,.;ıer 

Stokholm, 11 a.a. - MalmlS'den a - bü··aı. h -'•'-- ·ı ..... LJ 
y..-. eyecan ve ...- ı e ~P 

tınan haberlere g8re açık denizde mil- edilirken 19 cu dakikada orı._ hake-
den bir meseledir. Almanya Çekoa· bir harp takdirinde Biknt ,.hrinin bahnltlı 
Jovakfa ile heaapl&fll'ken, lnptte • dütmana kartı müclafaau için ab· . 

nan ihti1ati tedbirler Ye hazırlıklar Londra; 11. LL - lıtihbarat nem· 
re~•-- bu i- ne ka~onan? bitmittir. Bu cümleden olarak ~ retinln bu sabah bildirdiğine g8re, bil-

._.. -r- cuklann nakleclilecelderi 1erıer ele yük ehemiyette yeni herhangi bir de-
diyemez. Ve gene Polon,.a'11 hazırlaDIDlfbr. ni.z hareketi vukua gelmemittlr. 

mahYederken Franaa'J• 1 Fakat, alman denizaltı gemilerine 
- Senden Alsa•· Loren'i la--.. kartı bir çok hareketler yapıldığına 

rakebe vazifesini gören alman avi.zo- minin V arn'm yenildillne dair verdi
la?ndan biri ~~ torpile çarpmıftır. fi karara JUri heyetinin ittirü etme
Bıraz sonra büyuk bir su ıUtunu yük- mesinden giireı bir netice vermeden 
aelmiıtir. Taraka çok. tid~et~ ~lmut- yarıda kaldı • 
tur ki bundan da gemıdekı muhımma-
tın infilak ettiği anlaıılmaktadır. Gece maçı 

diflme söre, iN meteleye karqau • Yanhı haber yayan dair raporlar &elmittir. Bu hareketler· s p o R 
,. haWun ,oktur. den buı•ının muvaffakıyetle netice. G I 1 c· ı·· 

ıiW IÖ:ıı IÖJliyemez. 4 1 talycin tevkif edildi lenmiı olması pek muhtemeldir. a a asar ay ıll 1 ye 
Çünldl Polonya ile hesaPlatt_* • Goodwood vapuru batmlmıt, 21 ki-

, •• 8Cllll'& Franaa'ya ura gelmiy.. Roma, 11 LL - Polis Cenova'da plik mürettebatı kurtanlmııtır. 'Mag· 111111111111111111111111111111 
celi ne mal6m? Almanya A.uatur· Janlıt haberler yaymaktan sustu dört dapour vapuru da babrılmıştır. Bu va- 1 -o galip geldi 
ya')'I ilhak ederilea Çekoılovakya'• italyam tevkif eylemittir. purun milrettebatından bir kaç kiti ı ı b l'd 
ya teminat .-di. Çekoalovakya~ Gazeteler bu münasebetle yapbk. boiutmuıtur. s an u a İstanbul : 11. - La. - lıtanbul ıece 
ezerken Polonya'1a teminat verdı. lan nqriyatta, yapdıfımıs vahim an· turnuvası maçlarına ba ıece de taksim 
Şimdi Polon,.a'yı mah..clerk• tarda her italyanın yurda sevgi ve re- Kurtarılan yolcula stadyomunda devam edildi. Bu gece 

. y jime merbutiyet olan ilk vazifeleri u- profesyonel gu· reı Frama'ya, temmat Yeriyor. arın Londra; 11. a.L - 6 eylülde batın - karıılqmalar GalataSUJY ve Şitli ta-
h _..1: · nutmamaiı ve Musolini'nln söyledlll 

Fransa ile eaaplqmak utcuiğı za· bi k lan " Rio-Claro ,. vapurunun mürette- kımları idi. Bu kartılqma 3.000, den ,_ il , ek. gi •il Onetle çalıtmnı icap ettifini 
naan, .1111· tere ye teminat verec kaydediyorlar. batı bir Hollanda vapuru tarafından b k 

1 
fazla seyirci kalabalığı toplanmıttı. 

Ha)'lf'. D6nyanm ba yolda idare e • Aaor adalarında karaya çıkanlmıttır. müsı 1 1 arı Galatasaray tu kadro ile oynuyor. 
dildiil ne tarihte ıörillmilftiir. Ne " Re&ent Tiıer ,. vapuru, 8 eylülde du: 
de istikbalde ıörülecektir. Alman müstakil batmlmıttır. Vapurun yolculan ve Profesyonel ıerbeıt güreı milaaba· Osman - Faruk, Sa\im - Celal, En-

Nasi propaıandau, Polonya'nm mürettebatı bir Belçika vapuru tara - katarına puar ıünU Taksim atadyo- ver, Yusuf - Selahattin, Etfak, Cemil, 
11aukadderati1l• diiel" dnletleri a· ı · 1 • • fından kurtanlmııtır. munda, bet binden futa bir seyirci Buduri Bülent. 
likuızlancbmuya çabpnaktadır. SOSfa ISt erinin Diğer cihetten netredilen bir Hol· kalabalıiı önünde devam edildi. Şitli takımı da §Öyle aıralandhtb : 

layı biı' AYnlll9 ı..bi çıtımıyacajmda 
l&nbat " bt'iyede ısrar etti. Danzis 
7ialnden çıbcak bir berbe İneiltere 
ile Pw mldıhaleleri lllllbakkak 
bulanduiu İtalJ'Ulft meçhulü desil.dı. 
Buna raitnen Ital,.a Danzicde Alınan 
bakkım tudik ve bu meselede Polonyı 
ya ayullık tavaiye etmekle beraber her 
halde Dansicdcn dolayı bir barb çıkma
llDI muvafık bulmamakta iarar ediyor -
du. Eier bu ısrarda bir itiru manası 
vana bunun 1ncilterc ile Pranaaya ol
daia kadar Alman,.an da tevcijı edil
miı olmakla hlikmünde bulundufunu 
buciln •oiulrkanhlıtda hepimi• kolayca 
anhyabiliriz. ltalJaıun eaaaen mu•afılı: 
ııöremdiii böyle bir ıebebden dolayı 
çıkacak bir harbe ittirak etmiJeceiini 
daha nel mtittefilri Almanyan anlatmıı 
olmaaı iae pek tabii sörülmelidir-

VAKiT 

ita an bitaraflığının 
Almanya'ya hizmeti 

... 

Vakitte Aaım Ua da diinldl bqmaal8" 
ılnl italyan bitaraflıiına taı..i• etmiı ve 
bu bitaraflıiın Alman,.aya yapabileceıi 
hizmeti tahlil etmiıtir. Bapnuharrir, Hıt
lerln ordularına taarruz emrini •erdisi 
saman Maaoliniye bir mektup ıönde • 
rerek ıiriıtiii bu muharebede İtalyanın 
askeri yardımına muhtaç olmadığını 
aöylediiinl hatırlattıktan _,.. diyM iri: 

"Demelı: ki, Alman,.a ltalnsıın harbe 
cirmeıinden ise bitaraf kaknasım ken
disi için daha menfaatli buluyor. Zira, 
Almann buıtinlrii harbin Leh harbi o. 
lwak kalmaaını istiyor. Bellı:i Lehistanı 
biç kımıldanamaz hale ıetirdikten aon· 
ra İncil tere ve Pranuya dönerek: Le
histan ayaklarımın altındadır. KımıJ. 

danmuma imkin kalmamııtır. Bcv. 
hude uğraımayınıı. Sulh olalım." te ·• 
Unde bir teklifte bulunnaağı düıünliyor. 

Esucn harb umumilqecek olursa 
İtalyanın Almanyaya yardım etnes'nc 
imkln J'Oktur; billkis Almanya mtitte
filri olarak 8imall İtalyan İnıiltere 
ve Franudua celecek taarruzlarda 7ar
dım etmeie mecbur olacaktır. 

Halbuki İtalJa harbe bitaraf lralma 
kendi hudutları boyunca İnıilis ve Franı 
aız taarruzlarına enıel olur." 

Bundan sonra B, Asım Us buna mu. 
lı:abil Almanyanın. italyan bitarafhgın. 
da llı:tiudl mmfaatlerl bulunduiwıu te• 
barüz ettirmekte. M uıolinjnin bu bita • 
raflıja rajmen alman - İtalyan ittifakı
na udık bulmaduiunu kaydetmekte ve 
sözlerini töJle bitirmektedir : 

,..lluaolinl Malı:yavelin hakiki tenınu
dur: İnciltere ile Akdeniz an]aflDUı fa 
pıyor, l>undan sonra AmavutlU11t itıal 
ederek Alı:denis atatokoaunu bonyor, 

Fakat ıcne İnıiltere ile olan anlaımas 
bozulmuı olmuyor 1 Almanya ile askeri 
ittifak ,.apıyor. Almanya harbe ıiriJor. 
İtalya bitvaf kakl111- halde hem Alman. 
yayı memnun ederek askeri ittifakı mu
hafaza ediyor, hem de butiın diınyaya 
kartı aulhcu olarak ıorünti7orl. 

Bugünkü harpte 
İngiltere'nin 
avantajları 

Londra, 11 aa. - Sir Henry Paga 
Croft, Bournemouth'da Rotary CluQ
te aöylediii bir nutukta lngiltere'niıı 
buıünkil harpte haiz olduiu avantaj· 
tarı kaydedete.k ezcümle demiıtir ki: 

.. _ Eveti stratejik vaziyette bir 
aydanberi basıl olan büyük değipkli
ği kaydetmeliyiz. Bu değitikliği. Al
manya'nın feci tehdidi kartııında 
dikkatini ltalya'yı, İspanya'yı, Ja· 
ponya'yı ve diier devletleri alakadar 
eden tali ehemiyetteki meıeleler üze
rinde teksiften iıtinkif etmit olan in· 
giliz diplomasisinin kiyasetine borç· 
luyuz.,. 

Hatip, Alman • Sovyet ihanet pak• 
tının diplomatik sahada da vaziyetle
ri mühim surette değiftirmeğe hizmet 
eylediğini müphede ve tesbit cyle
miıtir. 

Hatta Polonya ile Alman1a arum· landa tebliğine g8re, Hollanda bita • İkinci sınıf pehlivanlar aruında ya- Annank - Vlaıtaridl, İhsan - Mar-
daki ihtilafı küçülterek Danzis et- Londra'ya mesajı raflıtını müdafaa etmek bere timal pılan kartılqmalardan sonra ecnebi tayan, Nubar, Arpvir. Agop, Şavarj, Bit• ... •• 1.---··· tidDI 
rafmcla bir anlatmazlıia inhisar et· denizi adaları aruına ve Nhillerine pehlivanlarla güreıler bqladı. Suldur, Hıraç, Diran. mı ... ıun 
tiriyor. Muharebe eden milletlere: Londra, 11 a.a. - Müstakil itçl mayn dölmıilftür. 

8
. • • sih Hakem: Adnan Akın. 

- Bir Danzia için mi harp eclİ· partisi bugün Almanya müstakil soa· Almanya' dan verilen haberlere ıöre U'UICI ef: Bu gece ıtık tertibatı takviye edil-
1onunaa? yaliatlerinin bir mesajını alınııtır. 30 Willem Venewick ismindeki Hollan. Bqpehlivanlardan Molla Mehmet'le mit ve saha bu suretle daha müsait bir 

diye haJNtle soruyor. Ve küçük ağustos tarihli olan bu mesaj bitaraf da mayn tarak ıemisi geçen cuma gil· Ha~tli tarafi gUreıtiler. Gilret iki hale getirilmlıtl. 
lailletleri de bitaraf kalmıya davet bir memleket vasıtaslyle &izli olarak nü bu maynlerden birine çarparak bat- peblıvan arasında muntazam devam Oyun, aeri ve canlı bqladı. Her iki 
ediyor. laıiliz Ye framız efkanu· &eçmittir. mııtır. ederken sonunda bir facıaya bağlandı takım bütün enerjiıi ile çalıtıyor- ve 
11aum11esi, Nazi propaıandac:ı•mm Bu me•'"J', hilen alman ı·tçilerini ve Molla Mehmet Habetlinin yumruk-

•

.. - Ol nl • heli" J ,Jt..."J M 11 ortaya mütevazin bir muaabaka çıkan-
•annettiii kadar basit dütünüt u kontrol eden Gestapo'ya rağmen O'ay- • erm Nyu& ı cıe•" la tecavüzüne uğradı. Neticede o a 

Vaıinıton. 11 a.a. - Bitaraflık ka
nununda tadilit yapmak üzere toplan 
bya çaiırılacak olan parlamentonun 
içtima tarihi henüz tesbit edilmemit
tir. Baı:ı mUphitlerin fikrine &öre, 
bu hafta ıonuna doğru divet tebliği 
yapılacak ve parlamento da teırineve· 
lin ilk haftası zarfında toplanacaktır • .. ı . • hm yordu. Zaman zaman Galatasaray vazi 

delildir. Di.vaam ıumul Ye ehenu· rikanunt mücadelelerin devam ettiği- Londra, 11 a.a. _ "Mndapour" va· Me et galip sayıldı. 
. • k • . 1 1 rd Kü ~:ı_ 1 .ı - I . . yete hakim oluyordu. Bazen de Şiıll- Ru•velt Vn•inaton' Ja 

1•tını ço ıyı an &mlf a ır. ç- ni, iıtihkAm ame eıtıne dafıtılan be- purunun torplllenmeai neticesinde lıinei giir.,: d .. .,. • 8 ' -=ıı 1 ı· b 1 _ı _ı_: an . • • "H. 1 • nin daha ağır butılı glSrünüyor u. Nevyork, 11 a.a. - Roo••velt, h""· 
- et ere ı• ınce; ura &rQ&al • yannamelerin ııçıyı ıt erın taarruz kaç kitinin Bldül\1 hıntls malOm de- Baıpehlivanlardan MUlayim'le Rus · dah.li d d - .. 
la ha ıı. •- ·ıt r F 'daki ·•--· ·ı Bu vazıyet ı n e evre .sonuna sust trenle H de k'dan Va•·ıngtona __ 7:' tta auıth e • Y~ ~"-At. ve harp politı .... ı,. ı e mücadeleye fildir. Skrobof giireıtiler. yaklaşırken Galatasaraylılar bır karı- .tmi. t' Y par s 
-•J'lttan da • vaz tır. u~- davet eylemekte bulundufunu bildir- Gürq bqlan t k sert ve seri uklıktan istifade ederek 40, ancı daki· 11 1 ır. 
cla.letlere bitaraf kalmalan tavai1e mektedir. Lortl Halilalta'ın llill•tla oluyordu. Faka~fk~ Pç:hlivan da iti r -------------
edili•or· halbuki küçük devletlel", c . .:_., ao .. _J_Jifi" --Ltup kada Cemll'ln ayaiile bir col çıkar-

• 
1 

' • emı,e....... • '"'•• 11 rnsıc -'ddt olmav.n hareketlere vurdular. d la b' · · d 1,/0 kırmı l iL T"-L ı i fcd L- )' bıtaraf deiil, bir tarafbrl&W'. Nazı ... ı- ı r ve ınncı evre sarı • m tt •· .... at et nn eraayonu uu a-
~lnıaayaaı onlann utildülerine 'd k ,. I bertik Londra, 11 a.a. - Remıl tebliğ: vasiyetin farkında olmayanları heye • zıların lehine bitti. ~·::ri,:!:b'!1~:~f:C:.~ı:~ite~tl;':n~; ~astetnüttir. EYeli. onlarm hayatı lefODJI 1 ismi Je il Hariciye nazırı Lort Halifab, mil- canlandırdılar. İkinci devre, birinciye nazaran da- ve bu müsabakı:vt anlı:aralı lı:üçiık Şevki 
- ııonra 

1
• ..... ,·ı: ... ve franaıır impara· "D N B " Hilk"-- Jetler cemiyeti genel sekreterine bir Neticede Rus giirql terketti ve ha· ha hareketsiz ıeçti. Gerek ıitlililer kazanmııtır . 

.,,- - - Riga, 11 a.a. - · · · ı.uwı:t k h ti d halkı t t 1 ara ka Yanan federaa1onmadan selen bir mek • 
tır'uklarmm menfaatleri aelir. Bu· kısmi seferberlik yapmağa karar ver- mektup g8ndermittir. em eye e n pro es o arı gerek galatuaraylılar hızlarını y - tuba nazarın. maratona iıtirak edecek at-
-d a..ıamı.,an kü,.ük millet, kendini f1 lllh Lort HaUfaks. bu melqubunda al • unda geciken mllteakip gilretleri ba- betmitlerdi. Ele geçen fırsatlar Jetlerden mühim bir tısmınm harp halinde 
..-

7 mittir. 1914, 15 ve l6 ıını arı s ıaL ti ı 1 lilld mili tl hane ederek L-- ı...-ıl••-•dan va.z ge d. di V bu tar d · t L-lunan milletlere mcnaup olmalan dola • J"lllftak hakkından mahrum say· man hUr&Ume n n ey e e er uu ._, --- - na ır • e n a umumıye uu 

dJ'lıdır. Bununla beraber, eiet bu- altına çairılmııtır. cemiyeti basından birisine kartı bir çlldllini illa garabetine düttil. le kaçırıldı ve maç birinci devredeki :ı;::l!m:!ı:'::81;,8!~1:;:ı_::r::~darı::,~ 
'-kü mücadeleye fili surette ka· tecavib flilinde bulunduğunu bildir· Opincii gir.,: netice ile, 1/ 0 Galatuaray lehine bit- tır. 
~ıyorlaraa, bu, korkularından oldufu ltalde Na:ıı:i mantılı ile bey· mekte ve bu vaziyet karıısında i~ • Dinarlı Mehmed'le Karadağlı Stoviç ti. 
ilf'İ selmektec:lir. Filhakika bazı lftllmilel milnasebetlerin tanzimini lls hükilmetinıe dUpıilt olan !8811hüt· gilreıtiler. Çetin bir gilreıten sonra 'd 1 k 
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Lik heyeti toplandı 
Beden Terbiyesi Genel DirektôrluttinOn 

bölcelere vennit oldulu emirler üzer e 
bitia bölplerde lilı: maçlarına huırlık ol· 
malı: üzen faaliyet baılamııtır. 

Dün Aakarada Ankara kulüpleri mlmea
llilleri futbol ajanı B. Perit Kanlının ree 
illitiade toplanarak öniiınii&deki me i .d 
fulbet prosramım tesbit etmiıtil'. 
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Fransız kıta/arı ilerliyor Varşova önünden Dün sabah gelen haberler 

Fransızlar Sar' da 
900 kilometre kare 

yer elde ettiler 

ALMAN ORDUSU 
RICAT EDiYOR 

!ehliler Almanların ricallnı kesmek üzere 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir mukavemete devam ediyor 
. Berlin, 11 aa. - Führer'in umumi karargahının bir tebliğine göre, ko
rıd~rdaki harekat nihayete ermiş telakki olunabileceğinden, Führer, 
Chıen~tochau, Kielce ve Konskie yolundan Radom ve Varşova'ya doğru i
le:le.1:°~~ olan ~ilezya ordusu mıntakasına gitmiştir. Führer, tayyare ile, 
~ıstu.l un garbınde bazı Polonya fırkalarının muhasara edilmiş bulundu
~u Kıelce • Radom mıntakası cephesi üzerinde uçuşlar yapmıştır. Führer'· 
ın tayyaresi, Radom tayyare meydanına inmiştir. Führer, buradan Varşo
va'ya doğru, Polonya kıtalarının cepheyi yarmak için yaptıkları teşebbüs
lerin alman topçusunun ateşi karşısında eridiği noktaya kadar devam et
miştir. Öğleden sonra Führer, ayni Polonya tayyare meydanından kalka
rak kendi umumi karargahına dönmüştür. 

(Ba§ı 1. inci sayfada) s 1 daha azdır. Demir ve yiyecek mikta -
c-·ddi mahiyet alan mukabil taarruz- rı da kafi değildir. 
larda da bulunuyorlar. Fransa ile İngilterenin bunun ter- Varşova'nın alman kıtaları tarafın

dan zaptedilip edilmediği düne ka -
dar şüpheli idi. Şehrin düşmediği ge
r~k Avrupa radyo istasyonlarının neş
rıyatından ve gerek Anadolu Ajansı-

mecbur .kaldıkları şu anda doğu çen
beri muhasamatın başlangıcındaki 
1300 kilometreden 700 kilometreye in
miş bulunuyor. En mühim hadise Var
şova'nın kapılarına dayanan alman 
motörlü kıtalarının ricatleridir. Ma
llım olduğu üzere, alman radyosu ve 
hatta Göring dahi nutkunda Varşova. 
nın zaptcdildiğini bildirmişlerdir. Bu 
gün dahi alman radyosu, alman baş
kumandanlığının lehlilerin topçu ate
şi karşısında alman kıtaatını Varşova
dan ve civarından geri çekmeğe karar 
verdiğini bildirmek suretiyle tevillı 

bir tekzipte bulunmağa mecbur kal
mıştır. Fakat hakikat şudur ki, alman 
motörlü kıtaları hiç bir zaman Var
şova civar mahallelerini geçememiı, 
leh kuvetlerinin muzafferane muka -
bil hücumları önünde geri eçkilmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Kıtaatımızın mevzii taarruzları tak- sine olarak kati olabilecek iki avan -
riben 50 kilometrelik bir cephe üze _ tajları vardır. Birincisi, alman en -
ı nde yapılmaktadır. Bu cephenin üç- düstri merkezleri hava baskınlarına 
te ikisinde öncülerimiz normal ola- maruzdur. Buna mukabil İngiltere 
ı ak ilerlemektedir. Diğer üçte birin- malzemesini dominyonlar vasıtasiyle 
oe ise ilerleyişimiz daha güç olmak- tamamlıyabilir. İkincisi, İngilizler ve 
tadır. fransızlar haklı olduklarını bildikleri 

Sar'ın şarkındaki çarpıımalar bir dava için mücadele ediyorlar. Al
manya ise, gelen bazı haberlere inan-
mak lfizım gelirse, bir milyon siyasi 
ordu mevcudunu istilzam eden bir iç 
cepheyi de hesaba katmak mecburiye
tindedir. 

Londra radyosu sabaha karşı yap -
tığı neşriyatta, fransız kıtalarının 
garp cephesindeki harekatına dair en
teresan haberler vermiştir. Bu radyo 
istasyonuna göre fransız ve alman kı-
taları arasında Sar'ın şarkında, 20 ki· Fransız topraklarındc: 
lometrelik bir cephe üzerinde çarpış- Çek orpusu 
malar devam etmektedir. Faris, ıı a.a. _ Çekoslo k 

P . • .. 1 d·-· .. 1 va yanın arıs te soy e~ ıgıne .gore alman - Paristeki orta elçisi B. Osusky, fran-
lar garp ~eph.esıne. haylı. takviye kı - sız topraklarında çek ordusunun te _ 
taları getırtmışlerdır, zıra bu cephe şekkülü hakkında radyoda t • _ ·· · d 1 yap ıgı en 
uzerın e ~ ma.~ .~~kavemeti oldukça teresan beyanatta teşekkül eden kıta-
kuvetlenmış gorunuyor. nın bir gönüllü lejyonu de · il di - er 

na gelen telgraflardan anlaşılmakta -
dır. 

Londra radyosunun bildirdiğine gö 
re, dün Varşova radyosu neşriyatına 
devam etmiştir. Bu radyonun sabaha 
karşı işlediğini biz de duyduk. Leh 
tebliğlerinde kaydolunan alman rica
ti, alınanlar tarafından da kabul edil
mekte ve cenuptaki ileri hareketinin 
yavaşladığı alman tebliğlerinde de 
kaydolunmaktadır. Narew ve Bug'da 
lehliler mukavemet için hususi terti
bat almışlardır. 

700 kilometrede muazzam bir 
kavis 

Şiddetli bombardımanlar 1 şova radyosunda beyanatta bulunarak 
Varşova, 11 a.a. _ Polonya genel demiştir ki: 

kur'::~yının ıo eylül saat 23 de neş- "- Varşova, çetin günler yaşamak
rettıgı 10 numaralı tebliğ: Alman ha- tadır. Sabahın saat beşinden beri düş
va kuvetleri, bütün gün bombardı- manın tayyare hücumları biribirini 
manlarına devam etmiştir. O:.trawie'- takip ediyor. İlk hücum esnasında 
de,. Mazowieckie"de ve Bug hattı ü- polon yalılar, bir tayyare düşürmüş
zerınde çarpışmalar hala devam eyle· !erdir. Gündüz yapılan 14 hava hücu
mektedir. Düşman, Varşova'nın civa- muııa 70 alman bombardıman tayya
rından geri püskürtülmüştür. Varşo- resi istirak etmiştir. Bunlardan 15 ta
va'nın garbinde düşmanın zırhlı kıta- nesi polonyalılar tarafından düşürül-
lar t h · mi.ı:;;ttlr." ınıı: a aşştidü müşahede olunmuş- • 
tur. Cenupta San hattının garbinde Alman beyannameleri yakıldı 
muharebeler devam edi vor 

Al":a?lar, Varşova ra-cly~sunun işa
retlerını kullanmak ve Varşova "nın 
zaptı hal.kında yalan haberler vermek 
suretiyle beynelmilel Cenevre radyo 
mukavelesini ihHil etmişlerdir. Var
şova postası normal olarak işlemekte
dir. 

Varşova, 11 a.a. - İki numaralı 
Varşova radyosu, dün geceki neşri
yatında şu haberleri vermiştir: sivil 
halka b~nzin ve yağ dağıtılmaya eski
si gibi devam olunacaktır. 

, Göğüs göğüse çarpışmalar memleketlerde olduğu gibi h~kiki ~ir 
.... Ayn~. radXo ista~yonunun bildirdi - o~du. olduğunu, Çekoslovakya işgal e
gıne gore, oncelerı sadece müdafaa i- dılmış olmakla beraber hukukan müs
le iktifa eden alman kumandanlığı, takil ve fransız hükümetinin de bunu 
§imdi piyade kıta1arını da cepheye tanımış bulunduğunu, Fransadaki çek 
eokmuştur. Garp cephesinde ilk defa !erin bir mülteci gibi değil Fransa. 
olarak alman piyadeleri muhtelif nok İngiltere ve Polonya ile birlikte harp 
tatarda istihkamlardan çıkmışlar ve eden bir memleketin askerleri olarak 
göğüs göğüse çarpışmalar yapmışlar- addedildiklerini ve bu ordunun şim -
dır. diden 50 bin mevcudu bulunduğunu 

Bialistok ve Lonza'da alman kıta -
!arının ricat hattı kesilmek üzere o -
lup, alman ileri hareketi de mütead
dit noktalarda durdurulmuştur. Po -
lonya sahillerinde de vaziyet, alman 
tebliğlerinin göstermek istediğinden 
çok uzaktır. Pomerse'de, yani kori. 
dorda, alman ileri hareketi durdurul
muştur. Bu da, şarki Prusya ile ana 
vatan arasında artık bir koridor mev
cut olmadığı hakkındaki alman haber
lerinin doğru olmadığını ispat et
mektedir. Polonya'daki harp vaziyeti
ne dair aldığımız telgraflar aşağıda -
dır: 

Lwow, 11 a.a. - Doğu cephesinde 
muhasematın onuncu günü akşamı po
lonyalıların çıkıntısı Varşova ve 
Modlin'de bulunan muazzam bir kavis 
teşkil etmekte idi. Bu kavisin üst ko
lu Suwalki'de doğu Prusyası ve Lit
vanya hududuna ve alt kolu da San 
nehrinin ilavesiyle orta Vistül vadi • 
sindedir. 

. Lwo~v pazar günü altı defa çok 
şıddetlt bombardıman edilmiştir. Çok 
kalabalık olan Zniesenie mahallesin
ne birçok bomba düşmüştür. Ölü ve 
yaralılar vardır. Varşova'dan Lwow'a 
giden trenlerdeki yolcular, alman tay 
yare hücumlarından kurtulmak için 
yolda 72 defa trenlerden inmek mec
buriyetinde kaldıklarını söylemişler
dir. 

Alman tayyareleri tarafından atı· 
lan ve hc.lkı şehri teslime davet eden 
beyannameler, Pilsudski meydanında 
azimkar büyük l..ıir halk kütlesinin ö
nünde büyük bir ateş halinde yakıl
mıstır. 

Polonyan'ın sabık Bertin büyük el· 
çisi Lipski, Wilna'ya gelmiş ve gaze
tecilere yaptığı beyanatta bütün Skan 
dinav memleketlerinde, şerefli ve 
dünya hüriyetleri için mücadele eden 
Polonya'ya karşı kendiliğinden mey
dana çıkan büyük bir sempati mevcut 
olduğunu bildirmiştir. 

Sar'da Melzig mıntakasında, Lük _ ve Fransadaki çek lejyonlarının eski 
aemburg'la Bujdorf arasında da çar- kumandanı general 1ngre tarafından 
pıımalar olmuştur. Worndt ormanı. kumanda edileceğini bildirmiştir. 

nın fransızlar tarafından zaptı Fran- Tehlike düdükleri Parislileri 
saya çok istifadeli vaziyetler temin korku ile uyandırdı 
etmiştir. 

. 900 kilometre murabbaı arazi 
elde ettiler 

Fransız kıtaları alman toprağında 
ilerlemeğe başladıklarındanberi 900 
kilometre murabbaı arazi ele geçir • 
mişlerdir. Fransız topçu ve tayyare 
kuvetleri, alman hatlarının gerisinde
ki demiryolu ve saire gibi stratejik 
ehemiyeti olan noktaları bombardı -
man etmektedirler. Alman kıtalarının 
Metz'e doğru yapmaları muhtemel o
lan ileri hareketi bertaraf edilmiştir. 
Vorklingen'de fransız kıtaları alman 
ı"":enahlarını tehdit etmektedirler. 

Garp cephesine nakledilenler 
Londra radyosunun Moskova'ya at· 

fen verdiği haberlere göre, almanla -
rın Bug ırmağı üzerindeki taarruzla
rı kırılmıştır. Modlin adlı leh kale. 
ainde mühim askeri harekat cereyan 
etmektedir. Mühim miktarda alman 
kıtaları ve harp malzemesi garp cep
hesine naklolunmaktadır. 

Daladiye'nin temasları 
Paris, 11 a.a. - B. Daladiye öğle -

den sonra general Gamelin'i ve Fran
sa'nın Roma büyük elçisi B. François 
Poncet'yi kabul etmiştir. 

Fransa ve /ngiltere'nin kuveti 
1914 dekinden Farklıdır 

Paris, 11 a.a. - Gece saat dördü al
tı geçe, tehlike düdükleri, parislileri 
uykudan uyandırmış ve kadın, erkek 
bütün halk intizamla sığınaklara dol
muştur. Saat beşi yirmi geçe, düdük
ler, alarm'ın nihayet bulduğunu ilcin 
etmiştir. 

Fransa'ya kaçan alman askerleri 

Paris, 11 a.a. - Matin gazetesi, İs
viçre hududundan 10 eylülde aldığı 
şu telgrafı neşrediyor: 

Geçen hafta, yirmi alman askeri ile 
bir alman subayı, Ren nehrini kayık
la geçerek Huningue civarındaki fran 
sız makamlarına teslim olmuşlardır. 

Bunlardan birisi şöyle demiştir: 
Ren üzerine dubalardan bir köprü 

kurunuz, göreceksiniz ki, binlerce al
man askeri bu köprüden sizin tarafı
nıza geçeceklerdi~ 

Belçikaya kaçan Alman 
askerleri 

Amesterdam; 1 ı. a.a. - Maasde ga -
zetesinin Brüksel muhabiri bildiri -
yor : " Son günler zarfında elli kadar 
alman askeri, hududu geçerek Belcika 
as~eri ma.kamlarıQa teslim olmuştur. 
Dun de yırmi kadar alman askeri kaç
mıştır. Bu alman askerleri, Brüksel 
kışlasında yerleştirilmiş bulunmakta -
dır. 

Da/adiye Mare§al Petenle 
gÖrÜ§tÜ 

Paris; 11. a.a. - Başvekil Daladier, 
bu sabah Mareşal Peten'i kabul etmiş 
v~ kendisi ile uzun müddet görüşmüş
tur. 

Hariciye nazırı Bone, bu sabah Pa
pa'nın mümessili ile Fransa'nın Mad· 
rid büyük elçisi Mareşal Petain'i ve 
hariciye encümeni reisi Mistler'i ka
bul etmiştir. 

Fransa'da Çekoslovak, Avustur
ya ve Polonya kıta/arı te§kil 

ediliyor 

Faris, 11 a a. - Neşredilen resmi 
ı:ıir tebliğde, mtihim çekoslovak ve A
vusturya kıtaları teşkili için muktezi 
ilk elemanların vücuda getirildiği bil· 
d;rilmektedir. 

V arşova önündeki alman 
hücumu püskürtüldü 

Varşova, 11 a.a. - Dün gece Var. 
şova müdafileri tarafından tardedilen 
alman hücumları Varşovanın latif bir 
sayfiye mahalli olan Marymonfun 
şimal batısı ile Grojec şosesi boyunca 
cenup batı istikametinde yapılmıştır. 

700 Kilometreden fazla inkişafı olan 
bu muazzam cephe üzerinde Polonya 
kıtaatı bugün, Vistülün ve Sanın batı 
şimalinde her tarafta, yani müdafaa 
hatlarının ilerisinde muharebe edi -
yor. En şimalde, Swalki bölgesinde 
Bug ve Vistülün birleştiği yerdeki mü 
sellesin merkezinde, Serok ile Mod -
lin ve Varşova etrafında ve en cenup
ta da San nehrinin sol sahili cephe • 
sindeki muharebeler bilhassa şiddetli
dir. 

Varşovalıların şiddetli müdafaası 
yalnız b:ı hücumları kırmakla kalma -
mış, aynı zamanda topçu ateşi saye 
sinde, mütearrızı püskürtmüştür. 
Ağır toplardan mahrum olduğu an

laşılan düşman bu noksanını şiddetli 
hava bombardımanlariyle telafiye ça
lışmıştır. Şehir dün iki defa bombar
dıman edilmiştir. 

Kadınlar ilk hatlara kadar 
gidiyorlar 

Büyük şehrin bütün halkı müdafa
aya iştirak etmektedir. Varşova işçi -
leri tarafından teşkil edilen taburlar 
muharebede en mühim rolü oynamış
tır. Kadınlar askerlere yiyecek ve içe
cek nakli için ilk hatlara kadar git
mektedir. 

Marymont'ta yapılan mukabil hü
cumda alman esirleri alınmıştır. Var
şovaya nakledilerek istiçvap edilen 
bu esirlerden hiç biri bir haftadanberi 
garp cephesinde muharebenin başla
dığından haberdar değillerdir. Üzer
lerinde bulunan nazi gazetelerinin ve 
ezcümle Fölkişer Beobahter gazetesi 
nüshalarının, aynı tarihli asıl nüsha
dan bambaşka şeyler olduğu görül
müştür. 

Mesut inki§allar 

Anadolu Ajansı Havas ajansının 
cephe vaziyetleri hakkında telgrafını 
vermiştir. 

Bugün bütün garp cephelerinde 
mesut istikşaflar hasıl olmuştur. 

Polonyada, alman radyosu ilk defa 
olarak Varşovanın zaptı teşebbüsünün 
akametini itiraf mecburiyetinde kal -
mıştır. Batı cephesinde, fransız ge
nel kurmayının tebliği, düşmanın mu
kavemetine rağmen, Sar'ın doğusun
da mühim harekatın 20 kilometrelik 
bir cephe üzerinde ehemiyetli ilerle
melere imkan verdiğini teyit eylemek 
tedir. 

Cephe 700 kilometreye indi 

Polonyadaki alman kuvetleri, adet
çe kahir faikiyetlerine rağmen ricate 

Suya dü§en alman taarruz 
plô.nı 

Polonyalılar için en ciddi tehdit, 
şimal ve cenuptaki hücumlardır. Ma
h1m olduğu üzere alman stratejisi, 
müessisi olan Stein, Glauzewitz ve 
Moltkeden beri, Kan - Cannes - mu -
harebesindtn yaniilerliyen iki cenah -
tan düşmanı ihata sisteminden mül -
hem olmuştur. Alınan askeri şefleri -
nin böyle bir manevra yapmak iste -
dikleri anlaşılıyor. Fakat bu iki mu -
harebe cephesinde de, başka başka 

cephelerden olmakla beraber, bilhassa 
çetin bir arazi ile karşılaşmaktadır -
lar. 
Şimalde Suwalki bölgesi bir orman 

ve göl bölgesidir. Biyalistock şehrini 
ihtiva eden daha doğuda geniş Augus
tow ormanı yayılmakta ve nihayet o
nun da doğusunda Avrupanın en bü -
yük ormanı olan Bbialowiez ormanı 
bulunmaktadır. 

Alman ordusunun hareketlerini 
güçleştiren mıntakalar 

Bu ormanda hala yabani öküz sürü
leri yaşamaktadır. Bu ormanlık ve ba
taklık bölgeler, doğu cephesinde al
man ordularının kuvetini teşkil eden 
motörlü kıtaların toptan kullanılması· 
na pek az müsaittir. 

En cenupta bulunan bb1ge ise kar
patların ilk kolları bulunan dağlık 

bir bölgedir. Bu dağ ko l ırının umu -
mi istikameti, Vistüle akan bir çok 
çaylarla Ropa, Wistoka, Vstok ve San 
nehrine akan Oslawanın iki cihetle • 
rinden şimal - cenup istikametidir. 
Bütün bu arazi parçaları, tepeler ve 
sular slovak denilen alman ordusu-
nun yürüyüşü mihverine amuttur. 
San suyundan evel her arazi parçası 
Prezemyl istihkamlarına dayanan Po
lonya kıtaatının şiddetli bir geciktir
me mukavemetine imkan verebilir. 

V arşova halô. düşmedi 

Londra, ı 1 a.a. - Polonya büyük 
elçiliği Varşova'nın hala Polonyalıla
rın elinde bulunduğunu bildirmiştir. 

Bir elçilik memuru, elçinin bugün 
Varşova ile doğrudan doğruya görüş
mediğini ve fakat Polonya radyoları
nın verdiği haberleri dinliyerek aldı
ğını beyan etmiştir. 

Alman radyosunun Polonyalı
lara verdiği yanlı§ haberler 
Varşova: 11. a.a. - Pat Ajansı bil

diriyor : " Almanlar Polonya radyo
sunun konuştuğu zehabını vermek için 
Polonya radyolarının dalga uzunluk -
!arını kullanmağa devam etmektedir -
ler. Almanlar geçende de bir Polonya 
radyosunun dalga uzunluğunu kul -
!anmışlar ve spiker, Polonyalılar'ın 
kanlarının son damlasına kadar ken -
dilerini müdafaa edeceklerini bildir -
dikten sonra hakıki vazıyeti tama -

Polonyalıların maneviyatı 
çok yüksek 

Paris, 11 a.a. - Buraya gelen haber
lere göre, Polonyalıların mukavemeti 
·orta Vistüle'de ve San nehri üzerin
de artmaktadır. Polonya bütün kuvet
lerini henüz harbe sokmuş değildir. 
Havas'ın Varşova muhabiri Roman

ya'ya gelmiştir. 

Muhabir, Polonya vaziyeti hakkın
da şunları söylemektedir: 

Almanların adetçe ve malzemece 
büyük faikiye:Sne ve durmadan biri
biri ardına devam eden tayyare hü
cumlarına rağmen, gerek Polonya or
dusunun gerek sivil halkın maneviya
tı ve azmi çok yüksektir. Fransız cep
hesindeki hareketlere ve Almanya'nın 
burada hududa yakın şehirleri tahli
yelerine ait haberler, Polonyalıların 
mukavemet azmini bir kat daha faz. 
lalaştırmıştır. 

Almanların lngiltere ve Fransa' 
nın harp ilanından haberi yok! 

Vaq~ova, 11 a.a. - Varşova civarın
da polonyalılar tarafından esir edilen 
alman askerleri, Almanya ile İngilte
re ve Fransa arasında harp ilan edil
miş bulunduğundan haberdar olma· 
dıklarını bildirmişlerdir. 

Polonyalılar 15 tayyare dü§ürdü 

Varşova, 11 a.a. - Varşova garnizo
n~ genel kurmay başkanı albay Li
pınski, dün akşam saat 22.30 da Var-

atı siliihlarını teslim etmeü~ ba,.lamıs 
la d D"" b :ıı ;;ı r ır. uşmanın alman kıtaları tara-
fından tesis olunan çemberi yarmak 
teş:bbüsleri tardolunmuştur. Narev ü 
zerınde Polonya istihkamları için ya
pılan çok şiddetli çarpışmalardan 
sonra, alman kıtaları mezkur nehrin 
cenubunda köprü basları tesis etme· 
ğe muvaffak olmuştu"°r. 

Alman selerberliği devam 
ediyor 

miyle yanlış bir şekilde gösteren al -
man tebliğini okumuştur. 

Almanların tevkil ettiği 
polonyalılar 

Londra, 11 a.a. - Almanların i~a
li altında b-.Iunan mıntakalarda bir
çok polonyalılar tevkif edilmiJtir. 
Bunlar rehine olarak alıkonulmakta· 
dır. Alman radyosu, bu vaziyeti Po
lonya lisaniyle bildirmiş ve Polonya 
arazisinde ekalliyete mensup alınan
ların geniş mikyasta tevkifine kartı 
bir mukabele bilmisil olmak üzere 
tedbire müracaat edildiğini ilave et
miştir. 

Radyo, tevkif edilen alınanların ser
best bırakılmadığı takdirde bu rehi
nelerin en fena muamelelere maruz 
kalacaklarını tebarüz ettirmiştir. 

(_R_A_D_Y_o__....) 
T0RK1YB 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rad,osıt 

DALGA UZUNLUÖU 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

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

ANKARA 

SALI: 12.9.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk muziği Okuyan: Mefharet Sağ

nak. Çalanlar: Cevdet Kozan, Cevdet 
Çağla, ~emal Niyazi Seyhun. ı - Haşim 
bey - hıcazkar şarkı - (Şebtaseherben 
zaruzarı!11). 2 - Rakım - hicazkar ıı:ukı -
(~ekledım ta fecre kadar). 3 - Şemsettin 
Zıya - Neva şarkı - (Ko sinem ateşe 
y_ansın). 4 - Cev<let Cagla - Keman tak
lil~. 5 - :Rahmi bey - mahur şarkı (Esir 
ettın beni). 6 - Arif bey - rast ıarkı 
(Vuslatından gayri el çektim. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete-
oroloji haberleri. 

13.15- 14 Mtizik (karışık program - Pi.). 
19.00 Program. 
19.05 Mi.ızik (dans müziği - Pi.). 
19,30 Türk muziği Halk şairlerinden Ör• 

nekler. Sadı Yaver Ataman. 

Amsterdam, 11 a.a. - Muhariple -
rin muhtelif kazanma imkanlarını tar 
tan Algemeine Handelsblad gazetesi 
başmakalesinde, batı cephesindeki bu
günkü vaziyetin 1914 dekinden tama
men farklı olduğunu, o zaman Alman
yanın karşısında nisbeten az hazırlan
mış bir Fransa ve İngiltere bulundu· 
(unu, İngilterenin kuvetli bir donan
maya malik olmakla beraber ehemiyet
siz bir ordusu olduğunu, şimdi ise 
fransız ordusunun Avrupanın en iyi 
ordusu ve fransız hudutlarının geçil
mez Majino hattı ile sımsıkı kapalı 

bulunduğunu, alman şefleri ordu için 
mühim yiyecek depoları teşkil etmiş 
olmakla beraber, memleketin umumi 
mali ve iktisadi vaziyetinin fena ve 
milletin maneviyatının bozuk olduğu· 
nu, buna mukabil Fransa ile İngilte· 
renin tükenmez menbalara malik ve 
Fransada milletin tamamen mütecaniı; 
bir blok teşkil etmekte bulunduğunu 
kaydeylemektedir • 

lngiltere'nin kuvetleri 
Almanya' dan çok larlllıd.1 

Fransa'da yakında Avusturya ve 
çek bayrakları dalgalanacaktır. 
Diğer taraftan Fransa'da oturup 

bşka milliyetlere mensup olan binler
ce kişi askere yazılmakta ve bunların 
miktarı gittikçe artmaktadır. Bu yüz
den yem askerlik şubeleri tesisi mec· 
b dyeti hasıl olmaktadır. 

Vistül gar~inde almanlar lehlile
re meydan muharebesi 

verdirecekler na gönüllü kaydolunmıya davet et
miştir. 

Macaristan'a 6000 alman Berlin ; ll. • a.a. - Alman Başku-

Amsterdam, 11 a.a. - Alman se
ferberliği şahsi davetnameler gönde
rilmek suretiyle devam etmektedir. 
Dortmund polis şefi, emrine verilmiş 
olan kimselere 11 ve 12 eylülde ma
hallerindeki polis komiserliklerine mü 
racaat etmelerini bildirmiştir. 

20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı; ajans ve mete

oroloji haberleri • 
20.50 Türk mtizigi Ankara radyosu ktime 

ses ve saz heyeti. İdare eden: Mesut Ce
mil (Bestekar tanburi Ali efend r 
hatırası için). Nihavend ve suzidil fası:. 
!arından beste semai ve şarkılar. 

Stokholm, ı 1 a.a. - İktidar mevki 
indeki partinin organı olan Ny Tid 
gazetesi bugünkü başmakalesinde Al· 
manyanın 1914 dekinden daha kuvetli 
olduğu hakkında yapılan alman pro • 
pagandasını rcdderek diyor ki : 

Evela ımanyanın İngiltereden 8 
misli az zırhlısı ve 6 misli az kruvazö
rü vardır. 

Saniyen Almanyanın madeni para 
mevcudu geçen h.arptekinden on misli 

Yabancı gönüllüler ya muharebe 
birliklerine verilecek ve yahut arzu 
ve kabiliyetlerine göre milli müdafaa 
servislerinde çalıştırılacaklardır. 

Paris'teki Polonya sefiri de Fran
sa'daki lehlilere hitaben bir beyanna
me neşrederek bunları fransız ordusu-

mandanlığı tebliğ ediyor: 
kaçağı geldi Po!onya'daki büyük meydan muha-

Budapeşte, 11 a.a. - Uj Nemzedek rebesı sonuna yaklaşmaktadır: Polon
gazetesine Kassa'dan verilen bir habe- ya ordusunun Vistül garbinde im
re göre, slovakyadan macaristana ge- hası, 

len kaçakların adedi halen altı bini . Cenubi Po.Ionyada düşman şiddet-
geçmiştir. l k 

ı mu avemetıne rağmen San nehrinin 
Bu firarlar Bratislava hükümetini ötesine atılırken ve alman kıtaları bu 

endişeşye düşürmeğe başlamış ve slo- nehri Javernik - Polski _ Sanok mın
vak hükümeti tedbirler almıştır. takasiyle Radymne ve Yaroslav'da 

Gelenler arasında bir çok alaıao ve geçerken, şarkta muhtelif mıntakalar-
ıılcıvaklar da vardır. , da ihata edjlmiş buluna J>oloIU'a 1'_ıta-

Bunlar ,emniyet servislerine veya 
muavin servislere kaydedilip de he -
nüz silah altına çağrılmamış olanlar
dır. 

Kaunas'tan bildirildiğine göre bir 
alman keşif tayyaresi dün Yurbarkas 
civarında Litvanya topraklarına inmiş 
tir. İçinde bulunan iki ıubar. tevkif 
ç_dilp:ıi§tir. 

21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik (solistler). 
22.00 Miizik - rarlyo orkestrası • şcl: n~. 

E. Pnıetarius. Konser takdimi - Ha11 1 
Bedii Yönctgen. 1 - Moniuszko - Halka 
operasının uverttirü. 2 - Haydn - Senfo. 
n.ı (oksford). 3 - Glazounow - İnstroduc
tıon et danse de Salome. 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham 
tahvilat kambiyo - nukut borsa11 (fi: 
yat). 

23.20 Mü7Jk (cazbant - Pi.). 
23.~5 ·at Yarınki program, 
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(Ba§ı 1. _inci sayfada) sı faaliyeti, muntazam bir program kalarak düşmekten korumak ve bu Hükümetiniz, mevduatın çe • 
bul~§~cak inkı~afl~r gösterme - altmda devam ebnekte ve başlıca suretle ~unların de~er fiatlarla satı· kilme hareketi karıı•ında, ta • 
mesını temennı edıyoruz. Mem - devlet madenlerinin genit mikyas- şını temın eylemektır. lep edilen mevduatın her hı:ıl-
leketimizin bazı yerlerinde al • j ta istismarı yolundaki faaliyete hız 1 Bu ~edefe. ya~laşmak için bir ta- de ia.de olunmasını en doğru 
mış olduğumuz askeri tedbirler, verilmektedir. Ergani bakır madeni ~:f~an ıhr~~-ım~~nları m;~c~t _ol?u~- bir yol olarak kabul etmif ve 
ancak ihtiyat tedbirleridir. işlemeğe başlamıştır. Murgul ma- dn ~;amut ılm ı ra~. mat ke erımı.~t ı- bu hususta icap eden tertibatı 

') ti le m ·· b l • · d · . d h çalı Imakt " ca çı arın muş ere ve mu e-
ovye er unase et erımız enının e teç izatına fi a- sanit bir surette hareket etmelerini da almı§tır. ( Bravo aealeri, al. 
dostçadır ve öyle kalacaktır dır. Kömür istihsalatında, mevcut temin edecek tacir birlikleri vücuda kıflar ). 
Arkatlaılarım; vastıa, şart ve imkanların israfına getirmek suretiyle fiyatlar makul Zirai istihsal vaziyetimiz emın 
Komıumuz Sovyet ittihadı ile mahal verilmiyerek azami netice- hadlerinde korunmak istenilmiş; in - ve sağlamdır 
münasebatımız dostanedir ve ler elde etmek için her türlü gayret hisarlar umum müdürlüğünün piyasa Aziz arkadaşlarım, 
rlostane kalacaktır. (Bravo ses sarfolunmaktadır. Bununla bera- da nazımlık hizmetini görecek şekil- Zirai istihsal vaziyetmiz emin ve 
teri, alkı§lar ) Alaka ve rabı - ber bu mevzuda istihsalatı teşkilat- de, mübayaat~~ bulunması temi~ o.: sağlamdır. 
talanmızda hiç bir değişiklik landırmak ihtiyacı karşısında bu • !unmuş; ve d~g.er t~raftan b-~~unku Gıda maddeleri üzerinde her hangi 

kt T l ~ . k . . ahval ve şeraıtın ıhdas ettıgı bazı b. k t "d degv"ld" B k tı· yo ur. ema• arımız ve mutat lundugumuzu ıtaret etme ıstenm. h llA k 1 . tl . .. l k ır sı ın ı varı ı ır. ere e ı 
l f .k. ·1 · • h K h d 1 l · ma a ı sı ıntı ı vazıye en on eme ve iyi kaliteli bir mahsul yılını idrak o an ı ır teatı erunız er za - ömür avzasınm ev et eştırilme- ·· ·· ·· · · f d k b··ı le · . . • • -d· . . . bb"" . . . • . uzere uzum, ıncır, ın ı 0 ge rın- etmiş bulunuyoruz. Evelce de arzet-
mankı gıbı sam. ım. '. ır.. sı ıçın de leşe use gınşılmıştır. de satış kooperatif teşkilatımızın fa- d 
H d b k tiğim gibi, mevcu umuz yıllık ihtiya 

arici siyasetımızın ığer un- Cümhuriyetin üyü eseri ve Türk aliyetleri genişletilerek ortak olrnı - cımızın üstündedir. İstihsal kudreti-
surları, son defaki maruzatımdan sanayiinin en büyük temelini teşkil yan müstahsillerin mallarını da top· miz eski devirlere nisbet edilmiye • 
beri, size arzedilecek bir tebed - eden Karabük demir ve çelik fahri- lamak ve bu mallar mukabilinde avans cek derecede yüksektir. Yalnız son 
dül göstermemişlerdir_ kalarmm şu anda ilk istihsalini ver- vermek teşebbüsüne girişilmiştir. sekiz _ on yıl içinde ekim sahası as-
Hakkından emin olan milleti - mPk~c Milli sanayiimize kudretli (Bravo sesleri). . . . . gari bir hesapla yüzde otuz.alınan 

miz; hakka ve kuvvetine daya - bir unsur katmış olduğunu arzet- 1:ale~ satış. ~ooper~tıfle";°1ız~ mahsul ise ortalama yüzde elli art -
nan politikasında sükunla, şuur- mekle sevinç duyarım. (Bravo ses- mali bu.nyelen ~e mu~enasıp bır mıştır. Bu artış bazı çeşitlerde yüzde 
la ve teyakkuzla yürümekte de- leri, alkışlar). surette ıdare edilen bu ılk hareke- yüzü bulmakta ve hatta aşmaktadır. 

edecekti ( B 1 · J • • • • • ti takviye eylemek bu teşekkülle- Geçen umumi harpten evel büyük vam r. ravo ses erı, ç pıyasa ve tıcaret vazıyetımız . . ~ . 
alkıılar )· A k d l nn ihdas edeceklen ıenetlen re~ şehirlerimizin ekmek ve un ihtiyacı-

Gurur veren mesut hadiseler B~ .~.kaşManmı·'· .
1 

d . kont muamelesine tibi tutmak su- nın dışarıdan ter,in edildiğini hepi-
U} ~ • ec ısın tati evresme reti ile kendilerine daha genit bir miz hatırlarız. Bugün ise buğday da 

Muhterem Arkadcqlarım; girmesını takip eden aylarda hükü- faal" t ~-L k kararmd ihraç edecek vaziyete geçmiş bulu -
Meml k t• •_J • t . . . . l" "k b ıye ıwuıuı açma a -e e unı:uıe memnunıye e melmızın, tıcaret po ılı ası ve u- nuyoruz. Sekiz - on yıl eveline ge -
değer bir sükun mevcuttur. nun tatbikatı üzerinde ehemiyetli y~azicleki vahaların tekrarına !inceye kadar yirmi yirmi beş milyon 
Halkımız huzur ve emniyet i f''""Jı"y ı· l t kenta1 ancaic bulabilen buğday rekol-. • , . • .... e 1 0 muş ur. meydan vermiyeceg~iz 
çınde 1§ ve güçlerıyle me§gul- Harici ticaretimize yeni istika- tesi bugün 35 - 40 milyon etrafında-
dür. Türkiye' de inzibat ve a • metler verilmesi şeklinde başlıyan Son günlerde iç piyasada görülen dır ki ihtiyacımızın fevkindedir. Top 
•ayi§, hiç bir medeni memle - bu faaliyete, Avrupa' da harbin blllıll- bazı ihtikar hareketleri münasebeti rak mahsulleri ofisinin silo ve depo-
k d h M .l .,. "l ald ~ t db" 1 rd d LL larındaki buğday miktarı bir buçuk et.ten. a a zayıf değildir. ı lamasını müteakip, bir taraftan da- ı e ıgonız e ır e en e DBllae-

b d · O ·· l ·~· b' milyon kentaldir. Köylü ve tüccar e
letımız, eynelmilel buhranın ha fazla kuvet verilifken, diğer ta- eyım. ç gun eve neşrettıgım ır linde de bunun en az iki misli bir 
inki1afını vekar ve metanetle raftan da dahili fiyatlarımızın ma- tebliğ ile memlekette en az bir se- stok kalmış olduğunu tahmin ediyo 
takip ediror. Milli Şel'e Yük. kul hcıdlerde tutulabilmesi, iç pa • nelik ihtiyaçtan fazla iaşe mevaddı rut. 
sek Meclıs'e bağlılığı ve itima- zarların harekete getirilmesi mev- bulunduğunu, zaruri maddelerin Pirinç, harbi umumiden evet hemen 
clını.zla mübahi olan Hüküme- zulan süratle ele alınmıt mahsul- hemen kaffesinin ya ihracı men ve- tamamen bir ithal haddesi idi, bu gün 
tinize karıı itimadı iftihar ve lerimizin kıymetlendirilm;si ve kre- ya lisansa tabi tutulduğunu, ihtika- pirinci de ihtiyacımıza yeter derece
hatta gurur verecek derecede- dilenmesi ile metgul teşekküllere ra teşebbüs edecekler"hakkında hü- de yetiştirmekteyiz. Ve daha fazlası
clir. ( Bravo sesleri, alkışlar ) yeni vazifeler verilmiş, bankalardan kümetin en şiddetli bir surette ta- nı yetiştirecek vaziyetteyiz. 
insanlığa arız olan ve inki§al mevduatın çekilmesi teıebbüsatı kibata geçeceğini etraflıca efkarı Şeker evelce münhasıran hariçten 
seyriyle devam müddeti, tah - Milli bankalamnızm ve Merkez umumiyeye izah eylemiştim. Mazi- tedarik ediliyordu. Bugün bunu 

d h · · · h"d" ld v memleket içinde ve ihtiyacımızın yüz ribatının derecesi bu günden bankasının mföı.terek mesaisi ile e epımızın şa ı ı 0 ugumuz vu-
:ı- k k ·· · f · kA de yetmiş be.ti derecesinde yapmak -ke•tirilemiyen büyük buhran şimdiye kadar sarsmbsız bir şekil- uatın te errurı..ine ırsat ve ım an 

karıısında, milletimiz için en de idare edilmiş olduğu gibi; son verilmiyecektir. (Bravo sesleri ,al- tai;~ğer bütün gıda ve iaşe maddeleri 

• 

Hava hücumlarına karşı 
pasif müdafaa tecrübesi 

lpodromJa bomba ile çıkan bir yangın 

(Başı 1. inci sayfada) 

kolları tarafından derhal kaldırılarak 
ve sıhi imdat otomobilleriyle sabit sı
hat merkezlerine nakledilecektir. Bu 
merkezlerin ilk müdavatını müteakip 
eğer lüzum hasıl olursa, hasta bir has
taneye götürülecektir. 

Dünkü tatbikatı vali muavinimiz B. 
Dilaver, emniyet müdürümüz B. Şi

nasi Fulgay, vilayet sıhat ve nafıa 
müdürleriyle diğer alakalı zevat takip 
etmiş ve kurtarma teşkilatımızın ken
dilerine verilen vazifeyi ciddi bir in
tizam ve gayretle başardığını görmüş
lerdir. 

İstanbul pasif korunma 
teıkilihnda 10.000 kiıi 

tavzif edi le<ek 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Burada hava 

tehlikesine karşı pasif korunma faaliyeti 
ehcmiyetle devam etmektedir. Daire ve 
müesseselerde ve evlerde yapılacak korun
ma teşkilatı hakkında Vekiller Heyetince 
kabul edilen talimatname ahkamının tat -
biki için faaliyete geçilmittir. Bu arada 
bir seferberlik vukuunda tahliyeye tibi tu
tulacak binalar da tesbit edilmektedir. 
İtfaiye, sıhi imdat ve zehirli gaz ekiple -
terinde çalışmak üzı:re İstanbulda 10.000 
kişi tavzif edilecektir. 46 - 47 yaşlarında
ki vatandaşlardan teşkil edilecek olan bu 
ekipler için kaymakamlıklar ve polis vası
tasiyle isim tesbitine başlanmıştır. 

Zehirlenenlere imdat 

Bir hasta naklediliyor 

Yaralı birisi arabaya 
naklediliyor 

isabetli hareket tarzının ihti • günlerde iç piyasada görülen bazı kışlar)· Şimdiden idari ve kanuni üzerinde de ayni inkişaf ve tezayüdü 
yar edildiğine ve bundan ihtikar hareketlerini, daha ilk adun- bütün tedbirlere müracaat edilmi§ görmekteyiz. Fındık, kuru üzüm, in
•onra da bu yolda ıuurlu bir da akamete uğratacak tertibat ve olmakla beraber, bu husustaki cir ve emsali gibi bu gün esas itiba -
ınırette yürüneceğine herkesin ihzarata da girişilmiş bulunmakta- mevzuatımızın ikmal ve takviyesi riyle ihraç etti ğimiz mahsullerimizin 
inandığını görmekle kuvet ve dır. (Bravo sesleri). lazım geldiği neticesine de vardık. de çok kesif ve yüksek kalorili gıda 
~ıirahd~mak~yu.(Brooo Mü~~~~rul~~~e~ Bu~satl~~kanun~~ası~maddcl~i~~ğ~u~~mam~~----------------------------

•eJeri >. her biri hakkında kısaca marzutta günlerde yüksek huzurunuza tak- zımdır. Pazarlıkla aıık eksiltme ilanı 
Barem, memnuniyet ve insirah 

uyandırmııtır 
Arkada, lanın, 
if atilden ev el kabul buyurduğu

nuz Barem kanunu tatbik mevkii
ne girdi. Bundan müteessir olacak 
vatanda§lann adedi az olmamasına 
rağmen, alakadarlar bu kanunun 
tatbikatını sükfuıetle karşılamakta, 
hatti bunların büyük bir ekseriyeti, 
bundan vicdani bir memnuniyet ve 
inşirah duymaktadır, kanaatinde
yiz. 

Elde ettikleri menfaatlerin bir 
kısmından mahrumiyete mukabil 
bu kanunun bertaraf ettiği hal, ya
ni memlekette yaptığı tahribattan 
milli bünyenin kurtulmuş olması, 
kendilerini, vicdanlarını sıkan bir 
huzursuzluktan kurtannıttır. Bunu 
emniyetle huzurunuzda arz edebili-
nm. 

Türk çocuklan, her hangi bir sa
ikin kendi aralarına soktuğu müsa
vatsızlığı ve içtimai nizama müte
veccih arızayı, velev. kendi maddi 
menfaatlerine uygun da olsa, ula 
hüsnü telikki ebnezler. Ve böyle 
bir arızanın bertaraf edilmesini 
beklerler, hatti onun için bizzat 
çalı,ırlar, kanaatindeyiz. Biz, bu 
tecrübede ele bu hakikatin tecelli 
ettiği·ni görmüı olmakla müste
rihiz. 
lktısadi i1lerimiz daha verimli 

tekilde inkifaf ediyor 
iktisadi sahadaki çalışmalarımız, 

alakalı vekaletler arasında yapdan 
aon it taksiminden sonra daha ve
rimli bir şekilde inkitaf etmektedir. 
Devlet sanayi proğramlannm tat • 
bik ve ikmaline, açılmıı fabrikala
rın faaliyetlerinin daha iyi tanzi • 
lrıine dikkatle çalııılmaktadır. Mec
liı Parti grupumuzun son direktif
lerinden mülhem olarak devlet aa
~Yii ve madenleri işlerinde ve u -
nıunu olarak sanayi ve maadin kre
disinin daha müsmir esaslar dahi -
linde tanzimi üzerinde tesirleri fÜ· 
ınuııu olacak ve iktisadi hayatımı
Jlll ~kişaf ına cevap ~er~e~ tedbir
ler ıttihazmı ehemmıyetli bır mev
fll olarak ele almıt bulunuyor. Bu 
~ua'tlıtaki kanun ~yihalan ima bir 
~ huzurunuza gelecektir. 

y trUtı Hl!edeıiAİD IPlbıllma· 

d. 1 caktır Et bakımından da vaziyet müsait ~ 
bulunmak l"stenm" •• ım o una • · d" Ha van mı"ktarı yıldan yı Edirne Nafıa Müdürlüğünden: Harici duruma nazaran, ziral is- ve emın ır. Y 

Yeni anlafmalar üzerinde 
İç fiyatlarımızla dünya fiyatları 

arasındaki muvazenesizlik yüzün -
den, merkezi Avrupa devletleri ha
ricinde kalan memleketlere yaptı
ğımız ihracatımızın son senelerde 
arzettiği müşkülatı bertaraf ebnek 
için, bazı büyük devletlerle ticaret 
anlaşmalanmızı ihracatunıza imkan 
verecek bir şekilde tanzime gayret 
ederken, aramızda anlaşma mevcut 
olan ve olmayan memleketlerle ti
caretimizi kolaylaştıracak acil ted
birlere de tevessül eylemiş bulun
maktayız. Fransızlarla yapılan ti
caret anlaşması, ingiliz takas liste
sine kredi anlaşmasında mevzuba
his ol.ın mahdut mallardan maada 
bıit.ün ihraç mallarımızın ithal e· -
dilmesi, Kanada ve Mısır ile olan 
ticaretimizin inkişaf ma engel teş
kil eyliyen bazı kararların kaldırıl
ması bu meyilnda zikrolunabilir. 
Bu smetle başlıca ihraç maddeleri
mizin sürümü teshil edildiği gibi; 
sanayiimizin muhtaç bulunduğu 
bazı ham maddelerin idhal imkan
ları da temin edilmiş olmaktadır. 

Takas itlerinin tanzimi 

la artmaktadır. Bu artış 929 a nisbet- 33666 lira 30 kuruş bedeli keşifli U-
tihaali teıvik ve takviye eylemek le yüzde kırkı bulmaktadır. Pamuk zun köprü - Kuleli Burgaz yolunun 
başlıca meşgalemiz olacaktır. Bü • ve yünümüz memleket ihtiyacının tamiratı esasiyesinin 6/ 9/ 939 tari
tün resmz teşkilitunız bu maksadı çok fevkindedir. hinde mukarrer olan kapalı zarf usu
temin edecek ıekilde tahrik edil- Bu itibarla yiyim ve giyim madde- lile eksiltmesine talip çıkmamış oldu
miş bulunmaktadır. Zira1 istihsalin leri üzerinde hiç bir endişeye mahal ğundan arttırma ve eksiltme kanunu
inkişafma yanyacak bir tedbir ol - yoktur. Bazı gıda ve iptidai maddele- nun 40 ıncı maddesine tevfikan eksilt 
mak üzere, zirai kredi faizlerinde rinin ihracı hususunda son zaman - menin pazarlıkla yepılmasına karar 
ahiren yapmıf olduğumuz tenzilatı larda yapılan takyidat, zaruret icabı verilmiş olduğundan isteklilerin 2524 
da zikreylemek lazımdır . : değil, ihtiyat tedbiridir. lira 97 kuruşluk teminatlarile birlik-

A · u""laAhaza ile ı"stı"hsalı" eksı"lt te Edı'rne Nafına Müdürlüg-ünde mü-Kredi Faizlerinde Ucuzlama ynı m -
memek, bilakis arttırmak için icabe- teşekkil eksiltme komisyonuna müra-

Ziraat Bankasının zirai kredi ve 
satış kooperatiflerine % 7,5 faizle aç
makta olduğu kısa vadeli kredilerden 
istihsale taalluk eden ve takriben 
12.000.000 liraya baliğ olan kısmının 
faizleri % 5,25 haddine indirildiği gi
bi; Bankanın müstahsile doğrudan 
doğruya açtığı ve vadeleri 5 seneye 
kadar yükselen orta vadeli kredilerle, 
vadeleri 5 seneden fazla olan uzun va
deli kredilerin faizleri de % 8,5 dan 
% 6 ya tenzil edilmiş bulunmaktadır. 
Bu nisbet % 30 za yakın bir ucuzlama 
demektir. 
Alınan bu tedbir ile bir taraftan ko

operatiflerin himaye edilmesine di
ğer taraftan zilrraın, işletmenin de -
mirbaşını teşkil eyliyen vasıtalarla 
teçhizine ve Ziraat Vekaletinin zirai 
istihsal programının tahakkuk ettiril
mesine daha fazla imkan verilmiş ol
maktadır. 

den bütün tedbirleri de almak yolun- caatları ilan olunur. "7112" / 4451/ 
dayız. 14427 

Ordumuzun büyük kıymeti 
Arkada!}larım; 
Tatil devresinin en göze çar
pan mühim ve sevindirici ha
disesi, Türk ordusunun, bu se
ne Trakya mıntakasında yap
tığı büyük manevralardır. 

Çam ağacı satışı 
Samsun Orman Çevirge Müdür • 

lüğünden : 
1 - Samsun vilayetine bağlı Ve -

zirköprü kazasının Soğucak devlet or
manından çürük dahil 991 dokuz yüz 
dokkan bir metre mikap dikili çam a
ğacı bir sene zarfında ormandan ke
silip çıkarılmak üzere 6.9.939 tarihin
den itibaren 6.10.939 tarihine kadar 
bir ay müddet ve açık artırma usu · 
liyle satışa çıkarılmıştır. 

2 - İlk ihalesi 6.10.939 tarihine rast 
hyan cuma günü saat 14 de Samsun
da orman çevirge müdürlüğü binasın· 

da orman satış komisyonu marifetiy· 
le yapılacaktır. Harici mübadelatta temayül eyledi

ğimiz takas muamelelerini intizam al
tına almak, ithalatımızı müşkülata Zirai kredide faizlerin indirilmesi 
maruz kılan prim yükselmelerine ma- teşebbüsü yanında, açılan kredilerin 
ni olmak ve bunları iç ve dış piyasa kolay işlemesini ve bilhassa formali
icaplarına göre ayarlamak gayesiyle tesinin az bir mekanizmaya tabi tutul 
üç büyük mi.lli bankamızın iştirakiy- ~asını esas şart koyduk. 
le, kuvetini türk parası kıymetini ko- Bankalardaki mevcluat 

( Bravo sesleri, alkqlar ) Rei
aicümhurmuz Milli Şefimizin 
de ferel verdiği bu manevra -
lar, Türk milletinin hakikaten 
göğsünü kabartacak bir inti • 
zam ve muvaffakıyetle cere • 
yan etmiı ve Türk kumanda 
heyetinin olduğu kadar Türk 
erlerinin de, ne azim ve ne 
kudrette olduğunu vazıhan 
gö.termi§tir. ( Bravo sesleri, 
ıiddetli ve aürekli alkqlar ) 
Bunu, huzurunuzda iftiharla 
ve emniyetle söylemekle bir 
vazife ifa ettiğime kaniim. 
( Şiddetli alkıflar ). 

3 - Artırma muamelatı 2490 sayı
lı kanun hükümleri dairesinde ecre -
yan eder. 

4- Dikili çam ağacının beher met 
re mikap muhammen bedeli orman ta
rife bedeli olan dört liradır. 

Demiryol Erzurum' ela 
Keza, bu arada yine Türk 

azmiyle ve eliyle yapılan ele • 
miryollarımızın bir merhale • 
sine daha geldik. Şimendüfer 
Erzurum'a vardı. (Şiddetli al
kıflar ). 

5 - % 7,5 hesabiyle muvakkat temi
.nat 297 lira 30 kuruştur. 

6 - İstekliler bu husustaki şartna
me ile mukavelename formülünü he: 
gün orman çevirge müdürlüğüne mü
racaatla görebilirler. 

7 - Alıcıların belli gün ve saatte 
artırmaya iştirak etmek üzere muvak
kat teminata ait Ziraat Bankası mak
buziyle komisyonda hazır bulunma -
ları lüzumu ilan olunur. 14451 

Ankara Borsası 

11 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılı~ F. Kapımı P. 

Londra 
Ncvyork 
Faris 
Milino 
Cenevre 

5.24 5.24 
129.065 130.3475 

2.97 2.995 
Tescil edilmem iştir. 

29.0475 29.34 
Amsterdam 68.5875 69.22 
Berlin Tescil edi lmemiştir. 
Brüksel 22.01 75 zf.2975 
Atina Tescil edilmemiştir. 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varsova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 30.715 31.025 
Moskova Tescil cdilmcmeiştir. 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 Türk 
Borcu I . 19.- 19.-
1938 o/c 5 
İkramiyeli 19.- 19.-
C. Merkez 
Bankası 90.- 00.-

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
3 Film birden 

1 - Macera Adamı 
2 - Define Peşinde 
3- Miki 

Seans saatleri: 
2,30 - 3,45 - 5,15 - 6,30 

gece saat 9 da 

Macera Adamı 

Miki ve yeni Jurnal 

Tel: 2193 

ruma kanununundan alan bir takas Ticari hayatımıza aid tedbirleri ar
limited şirketi kurulmuştur. Direk - zederken bankalardan mevduatın çe
tiflerini Ticaret ve Maliye Vekalet - kilme hareketi hakkında da birkaç 
teriyle Merkez Bankamızın mümes - kelime söylemek isterim. Bir kısım 
sillerinden müteşekkil bir komisyon . vatandaşlar bu ayın başında mevduat
dan almak suretiyle işli yen bu teşek- tarını geri almak için bankalara mü -
kül, pek kısa bir zamanda gerek ta - racaata başladılar. Mevduatın çekil
kas primlerini tanzim, gerek başıboş me hareketi geçen hafta şayanı ihmal 
bir halde cereyan eden ve çok defa olmıyacak bir vüsatte iken, üç dört 
spekülatif bir mahiyet alan hareket. gündenberi evela durgunlaşmış mil
lere mani olmak bakımından değerli teakiben tevakkufa yakın bir man -
mesaide bulunmuş, prim seviyelerin- zara göstermekte bulunmuştur. 
de mühim &ayılacak tenzilat temini- Vatandaşların bankalarımızdaki mev 
ne muvaffak olduğu gibi, ihracat ve duatları hakkında endişeye düşmele

ithalat tacirlerimize de itimat edile- ri için hiç bir ciddi sebep yoktur. 
bilecek emin bir mesnet olmak itiba- Bankalarımız, şimdiye kadar muhte -
riyle, her tarafta memnuniyet uyan- lif vesilelerle büny~lerinin sağlamlı
dırmıştır. ğını ispat ettikleri gibi, halen de bü-

Aziz Arkadaılarım; 
Bugünün en mühim meıele -

lerinclen size hüliisatan bah -
setmi§ bulunuyorum· Büyük 
Meclis'in i§e baılama•ı bize 
hem kuvvet, hem emniyet ve
rir. 

LEYLi ve NEHARi 

Senbenua Fransız Erkek Lisesi 

Büyük ehemiyet verdiğimiz mese- tün talepleri karşılıyabilecek bir du
lelerden biri de, zirai mahsullerimi - rumdadırlar. Vadeli mevduatın dahi 
zin fiatlarını hakiki piyasa icaplacı iadesine devam olunması bunun en 

~ ~lWıı tsliıi üUAoı lfii n 1*.il ~ "akil cıtsr • 

Biz o kanaatteyiz ki bugün
kü dünya badirelerinden, türk 
vatanını ve Türk milletini an • 
cak aizin isabetli karmlarınız 
koruyacaktır. ( Şic/J.~#i ve Ri· 
rUli lllJııılw lt 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAk 

Kayıd muamelesi pazar gününden m•ada her gün saat 9 da 
12 ye kadar yapılır. 

Ok\11 J8 eııw P.Q&rtoai günü a~ılaoütır. 5006 

' 
, 





MİLLi MÜDAFAA 1 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
---------------- sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

Klrlkkale Gedl"klı" usta delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 

iştigal ettiklerine dair ticaret odamndan 
alacakları vesikalarla birlikte IDWIYYOD 
gün ve saatte M.M.V. &atm alma lllomia)'O
nunda bulunmaları. (4371) 14353 Talebe alınacak 

hazırlama 
' 

okulu birinci M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4198) 14210 

sımfma talebe almıyor Matra ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-, M M V k"l · S t Alm Ko-

misyonundan : . • e a etı a m a 
Y l k misyonundan : ı - atı ı ve parasız olan Kırık a- . h · d.l 

1 Askeri sanat ı· · d k . G d.kl' 1 - Beher adedıne ta mın e ı en 
e ısesın e ı e ı ı us f' 8 ) k b k uş olan 

1 · • • ıatı ( 5 se sen eş ur • hazır ama okulu bırıncı sınıfına a- . 
ığıdaki şartlara göre talebe kaydü- (120.000) yüz yirmin b1ın adfet çı1~1a1k 1 ].. b 1 aleminyum matra kapa ı zar usu ıy e 3 JU une as anmıştır. 
2 - Kaydükabul şartları: münakasaya konulm~ştur. .. .. 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol· 2 - İhalesi 19 eylul 1939 salı gunu 

mıık. saat on birdedir. 
b) Viicudunun teşekkülatı düzgün, 3 - İlk teminatı (6350) altı bi~ 

.q"ıenkli, sıhatı yerinde olmak. üç yüz elli liradır. 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 4 - Evsaf ve şartnamesi (510) beş 

lak ve seciye sahibi olamk. yüz on kuruş mukabilinde her gün 
d) Terki tahsil müddeti iki sene _ öğleden sonra M. M. V. satın alma 

den fazla olmamak. komisyonundan alınabilir. 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Iara ait boy ve ağırlık hadlerine uy . sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
.s;ıun olmak. delerinde gösterilen vesaikle teminat 

f) Eveke gördüğü tahsil derecesini ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
gösterir şahadetname veya tasdikna behemehal bir saat eveline kadar M. 
meyi haiz bulunmak. M. V. satın alma komisyonuna verme-

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, leri. (4199) 14211 

ı;ağlık durumlarından çıkarılmış olma yastık kıh f l ık 
mak. 

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü- b 1 k 
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy ez a 1 naca 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy M. M .Vekaleti Satın Alma Ko-
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta misyonundan : 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin • 1 - Beher metresine tahmin edi 
de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah Jen fiatı (42) kırk iki kuruş olan 
sil için kaza ve şehirlere gelmiş ol (130.000) yüz otuz bin metre yastık 
mak. kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü-

3 - Bu şartları haiz olanlar asker • nakasaya konulmu~tur. 
lik şubelerine müracaat ederek fazla 2 - İhalesi 26 eylül 939 salı günü 
izahat alırlar. saat 11 dedir. 

4 - Askerlik şubelerince kaydüka· 3 - İlk teminatı (3980) üç bin do-
h ıJ için müracaat eylül sonuna kadar kuz yüz seksen liradır. 
ı ~ ul edilir. (3844) 13807 4 - Evsaf ve şartnamesi (273) iki 

•feyyar efüy makinesi altriacak yüz yetmiş üç kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nabiliı) M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beş adet seyyar etüv makinesi 

kapalı .zarfla eksiltmiye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 8000 lira olup 
ilk teminat miktarı 600 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi- 14. 
9 .939 peışembe günü saat 11 de Ve
kalet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
dan alınabilir. 

4 - İşbu seyyar etüv münakasasına 
iştirak etmek için bu ve buna müma
sil malzeme imal etmiş olduğuna ve 
h .. len faaliyette bulunduğuna dair 
vesika ibraz edecektir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri (4000) 14212 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiatı (470) dört yüz yetmiş kuruş o
lan (150.000) yüz elli bin çift kundu
ra kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 eylül 1939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 31950 otuz bir 
bin dokuz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (35) otuz 
beş lira (25) yirmi beş kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen fi 
yatı (110) yüz on kuruş olan (250.000) 
iki yüz elli bin adet kar gözlüğü kapa
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 20. Eylül 939 çarşamba 
giinü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (14750) on dött bin 
yedi yiiz elli liradır. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeey konulan iş: 
1 - Iğdır ovası ana kanal temdidi 

inşaatı ve sınai imalatı keşif bedeli 
480 000 liradır. 

2 - Eksiltme 29.9.939 tarihine rast- , 
lıyan cuma günü saat 15 de nafıa ve
kaleti su işleri reisliği su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usu -
liyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartnamesi ve 
projeleri 24 lira mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 22950 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel elle· 
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafıa vekfiletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu miiddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri Jazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4110) 14112 

Muhtelif inşaat 
4 - Evsaf ve sartnamesi (13) on üç Nafıa Vekaletinden : 

lir 75) yetmiş beş kuruş mukabilinde Ekı;iltmeye konulan iş: 
he. ,ün öğleden sonra M. M. V. satın 1 - Konya ovası sulama şebekesi-
alma komisyonundan alınabilir. nin tevsii ve mevcut kanalların tat-

Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesı 

askeri kısmının kayıt ve kobül _şortlara 
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 v2sıf ve şartları haiz ölması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhurıyeti 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, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraz 

etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lazım-

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet \'e olgunluk c:chadetnamesi 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· 
talıklardarı biri ile okula girmezden evel malfıl oldukları sonradan an1aşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdclH askerlik şubelerine istida ile 
miiracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner faküıtesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kabul edilmez. 

5 - Kal.ıul rluhul 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 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 hiri işi ile köprü, sulama sinai imala- ta Gn. Drk. lüğü binasında satın al - ı ksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· tı ve işletme binaları inşaatı keşif be- ma komisyonunda yapılacaktır. (3) kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat deli (668.827) liradır. 3 - Muhammen bedeli tutarı 787 lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

1. k kk · 59 ı· (319) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka-ve teklif mektuplarını ihale saatin - 2 - Eksiltme 6/ 10/ 939 tarihine rast ıra 50 uruş, muva ·at temınatı 1• nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu-
den behemhal bir saat eveline kadar }ayan cuma günü saat 15 de Nafia Ve- ra 06 kuruş olup banka mektubu veya ayycn gun ve saatta komisyona müracaat-
M. M. V. satın alma komisyonuna kaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme ko maliye makbuzu kabul olunur. lan. (4402) 14359 

vermeleri. (4205) 14217 misyonu odasında kapalı zarf usu - 4 - Taliplerin yazılı giin ve saatte 2 adet takım bileme tezgahı 
Y k k 1 f 1 k liyle yapılacaktır. teminatlariyle birlikte komisyona gel· ata 1 1 1 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, meleri. ( 4666) 14225 

k 
mukavele projesi, bayındırlık işleri bez ahnaca genel §artnaınesi, fenni şaıtname ve GÜMRÜK MUHAFAZA 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- projeleri 33 lira 44 kuruş mukabilin • 
de su işleri reisliğinden aıabitirıer. Yazlık elbise alınacak misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Gümrük Muhafaza Genel Ko-
fiyatı (42) kırk iki kuruş olan teklilerin 30503 lira 08 kuruşluk mu - mutanhğı İstanbul Levazım Amirli-

} b. t vak kat teminat vermesi ve eksiltme- g· ı· S""tın Alma Komı· •yonundan •• (560.000) beyüz a tmış ın me re ya - .. o 

tak kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle nin yapılacağı günden en az sekiz gün 1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e
münakasaya konulmuştur. evel ellerinde bulunan vesikalarla bir- ratı için satın alınacak 4000 adet e-

2 _ İhalesi 27. Eylül 939 çarşamba likte bir dilek~e ile nafıa vekaletine rat yazlık elbisesinin kapalı zarfla 
günü saat on birdedir. müracaat ederek bu işe mahsus olmak 19.9.939 salı günü saat 15 de eksiltme-

3 - İlk teminatı (13010) on üç •bin Ü•:zere vesika almaları ve bu vesi - si yapılacaktır. 
. d kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 2 _ Tahmini tutarı 21.000 liradır. 

ıarfnamesinin 

değişlirileceği hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

12-9-1939 sah günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edileceği 27, 29, 31 - ağustos 
ve 2 - eylül - 1939 tarihlerinde ilan edilen 
2 adet takım bileme tezgahının prtname -
sinde degişiklik yapılacagmdan mezkur 
günlerde çıkan ilanlar hiıkiımsüzdür. 

(43~) 14309 

340 ton İsv~ ham demiri on lıra ır. · · d 'k l b' d b ı l 
f t · (11) on ıçın e vesı ata e ın e u unmıyan ar İlk teminatı 1575 liradır. 4 _ Evsa ve şar namesı . . 1 k 

) • 1 k ka eksiltmeye ıştırak edemezler. 3 - Evsaf ve şartname komisyon - a IOaCa 
b~r. lira <

76 ~et~fl ad tı uruş rr;; M. 5 - İsteklilerin teklif mektupları - dadır. Görülebilir. Askeri Fabrikalar Umum Mü-bılınde her gun °. e en sonra · b< nı ikinci maddede yazılı saatten bir 4 - İsteklilerin eksiltme saatından d 
V satın alma komısyonundan alına ı d . 1 • . 1 . ~ . ürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
. · saat eveline ka ar su ış en reıs ıgıne bir saat evetine kadar 2490 sayılı ka- misyonundan : 
lırs _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 makbuz mukabilinde vermeleri lazım- nunun tarifi veçhiyle hazırlıyacaklan Tahmin edilen bedell (51.000) lira olan 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad- dır. 'k k b . teklif mektuplarını Galatada rıhtım 340 ton İsveç ham demiri askeri fabrika -

5 - Münakasaya iştirak etmek is
tiyenler teklif edecekleri etüvlerin 
mufassal pJanlariyle hususi vasıfları
nı münakasa gününden en az bir haf
ta evel hava sıhiye şubesine tevdi et· 
miş olmaları ve bur~dan ~ünakasa}:a 
girebileceklerine .~a~: verılecek vesı
kayı münakasa gununden evet almış 
bulunmaları Hizımdır. Bu vesika di· 
ğer vesikalarla birli~te münaka~a gü
nünde komisyona gondermelerı şart-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-

d l . d .. .1 'kle teminat Postada olan gecı meler a ul edıl- caddesinde Veli alemdar han ikinci lar umum mUdlirlüğü merkez satın alma 
e erın e gosterı en vesaı (4279) 14275 komisyonunca 25-9-1939 pazartesi günü sa-

ve teklif mektuplarını ihale saatinden mez. kattaki komisyona vermeleri. at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
· k d M M - (6632/ 6) 14114 name (2) lira (55) kuruı; mukabilinde ko-behemhal bir saat evelıne a ar · · fT A UMUM Md 412 misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te-tır. 

6 _ İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde . yazıtı .kanuni 
vesikalariyle birlikte ılk temınat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ver
miş olmaları lazımdır. (4151) 14108 

Kışhk elbiselik 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (280) iki Yüz seksen kuruş olan 
(240,000) iki yüz kırk bin metre kış -
lık elbiselik kumaş kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21. Eylül 939 perşembe 
gUnü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (30630) otuz bin 
altı yilz otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (33) lira 
otuz üç lira (60) kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
ft'I. 'V. satın alma komisyonundan alı· 
ııabilir. (4197) 14209 

Astarhk bez 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
ırıİ5Yonundan : 

1 - :Beher metresine tahmin edilerı 
fi11ltı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(2g0.00Q) iki yüz seksen lıin metre ha
ki ııstarhk bez kapah zarf usuliyle 
mi.ııtakasaya konulmuştur. 

ı - İhalesi 23- eylül - 939 cumarte
si günü saat on birdedir. 

3,.. İlk teminatı (5170) beş bin yüz 
yetıı'i§ liradır. 

4 ,- Evsaf ve şartnamesi (392) Uç 
yüz 4°ksan iki kuruş mukabilinde M. 
M.V satın alma komisyonundan alı -
nabif• 

leri. (4201) 14213 

Kundura boyası olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (65) altımş beş kuruş olan 

(25.000) yirmi beş bin kilo kundura 
boyası kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 eylül 939 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (1218) bin iki yüz 
on sekiz lira 75 kuuştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4202) 14214 

Elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (140) yüz kırk kuruş olan (21?· 
000) iki yüz on bin metre yazlık elbı
selik bez kapalı zarf usuliyle müna · 
kasaya konulmuştur. 

2- İhalesi 22. eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (15510) on beş 
bin beş yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve ıartnamesi (14) on 
dört lira (70) yetmiş kuruş mukabilin 
de her gün öğleden sonra M. M. V. sa 
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve tiçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir aaat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme 
leri. (<.i!), 14215 

V. satın alma komisyonuna vermele - HAR · 2000 erat kap U tU mlnat olan (3800> lira ve 2490 numaralı ka-
. (4206) 14218 • nunun 2 ve 3. maddelerindclri vesaikle ko-

n. 1200 Çift pohn alınacak misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
Semer ve mahfe alınacak alınacak tüccardan olduklarına dair ticaret odası 

Harta Genel Direktörlüğünden: vesikasiyle mezkur gün ve saatte komis -
1 H k tası erat i · 1200 · ft yona müracaatları (4338) 14327 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

53893 lira 50 kuruş olan 855 adet ağır 
makinalı koşum semeri ile 2280 adet 
mahfe kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Semerlerin beherine 52 lira 90 
kuruş ve mahfelerin beherine 380 ku
ruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - İlk teminatı 4042 lira olup 
şartnamesi 270 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmesi 20.9.939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
ve 3. madelerindeki yazılı belgeler ve 
bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair 
ticaret odasından atacakları vesika -
!arla birlikte zarflarını ihale saatın -
dan behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4274) 14252 

iki mimar ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
İzmir ve çorluda istihdam edilmek Ü· 

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

Taliplerin mektep diplomaları ve elle • 
rinde mevcut diğer vesaikle Ankarada M. 
M.V. hava müsteııarlığı zat işleri şubesi
ne 15 - eylül - 939 akpmına kadar müra • 
caat etmeleri ilan dlunur. (4366) 14352 

Tômirat işleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Keşif bedeli 567 lira 60 kuruş olan 

Sarıkıııla civarındaki hayvan hastanesinde 
yapılacak tamirat iııleri pazarlıkla y:ı!.)tırı
lacaktır. . 

2 - Pazarlığı 25-9-939 pa:ıartesi günü 
11at 11 dedir • 

3 - Kati teminat 85 lira 14 kunııı olup 
şartnameai komisyonda görülür. 

4 - Pazarhb gireceklerin kanun! temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde

lcriAdc yuıh bcl&clw ve bu &ibi iılcrlc 

- arta ı ı çın çı Gümrük Muhafaza Genel Ko-
fotin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye mutanlığı İstanbul Levazım Amirli-
konulmuştur. ği Satın Alma Komisyonundan: 

2 - Eksiltme 14. Eylül 939 perşem- 1 _ Gümrük muhafaza genel komu-
be günü saat 10,30 da Ankara: Cebe - tanhğı teşkilatı eratı için satın ahna
ci harta Gn. Drk. lüğü binasındaki sa- cak 2000 adet erat kaputunun kapalı 
tın alma komisyonunda yapılacaktır zarfla yapılacak olan 28. 8. 9~9 pazar-

3 - Muhammen bedeli 5580 lira, tesi günü saat on beşteki eksiltmesine 
muvakkat teminatı 418 lira 50 kuruş talip çıkmadığından 22.9.939 cu
olup ~anka mektubu veya maliye mak ma günü saat 15 de kapalı ,zarfla yeni-
buzu kabul olunur. den eksiltmesi yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 _ Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk 
2. ci ve 3. cü maddelerinde istenilen teminatı da 1395 liradır. 
vesaik ve teminatlariyle birlikte yazı- 3 _ Evsaf ve şartnamesi ve nümune 
lı gün ve saatte komisyona gelmeleri. komisyondadır. Görülebilir. 

(4166) 14129 4· _ İsteklilerin eksiltme saatinden 

A b · bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka-
n o r 1 nşası nunun tarifi veçhile lıazırlıyacakla-

Harta Genel Direktörlüğünden: rı teklif mektuplarını Galatada rıh -
1 -Harta kıtası için ke~findeki şe- tım caddesinde Veli Alemdar han ikin 

rait dahilinde ot ve saman anbarı inşa- ci kattaki komisyona vermeleri. 
sı açık eksiltmeye konulmuştur. (6824/ 4228) 14221 

2 - Eksiltme 15. Eylül 939 cuma=====~===;;====== 
günü saat 10,30 da Cebecid~ Harta ASKERi F ABRIKALAR 
Gn. Drk. lük binasında satın alma ko-

misyonunda yapılacaktır. iki adet yuvarlak taılama 
3 - Muhammen keşif bedeli 2199 

lira 76 kuruş, muvakkat teminatı 165 
lira olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde isteni
len vesaik ve teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. 

(4167) H130 

Diyapozitif camı 
alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. lüğü ihtiyacı ı

çin Ağfa fabrikası mamuliitı 19 X 19 
Sm. ebadında yüz elli düzine normal 
Diyapozitif camı pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 

2 - Pazarlık 18. 9. 939 pazartesi gü 
nü saat 10130 da Ankara: Cebeci bar · 

tezgahı ıartnamesinin 

değiılirileceği hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

14-9-1939 perşembe günli saat 14 te pazar 
!ıkla ihale edileceği 27, 2'9, 31 ağustos ve 
2 - eylill - 1939 tarihlerinde ilin edilen 2 
adet yuvarlak taşlama tez&ahmm aartna • 
mesinde değişiklik yapılacağından mezkur 
günlerde çıkan ilanlar hükümıüzdür. 

(4349) 14308 

Kınkkalede yaphnlacak inliat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Keşif bedeli (4260) lira olan yukarda ya· 
zıh inşaat askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonunca 
23-9·}939 C\UllaitCIİ ıtuıü pat ll qe -.şı~ 

50 ton yonga satılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko .. 
misyonundan : 

Beher kilosıuıa bir kuruş fiyat tahırün e
dilen 50 ton yonga askeri fabrikalar umum 
müdürlüğiı merkez satın alma komisyonun
ca 29-9-1939 cuma ~ü saat 14.30 da a
çık arttırma ile satılacaktır. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (37) lira (50) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkCtr gün ve saatte 
komisyona miıracaatlan. (4493) 14448 

100 fon elektrolit tutya ahnacal< 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma l'o
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan 
100 ton elektrolit tutya askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19·9-1939 salı gunü saat 14.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1500) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle aUikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkUr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(4494) 14449 

500 adet boı yağ tenekesi 
sahla<ak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dü.lüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25) lira olan 
500 adet boş yağ tenekesi. Askeri Fab 
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez sa
tın alma Komisyonunca 29/ 9/ 939 cu
ma günü saat 14 te açık artırma ile 
satılacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (l) lira (88) ku
ru§ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
Mddelerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte Komisyona müracaatları . 

14428 i4452 
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Talik halkası 
ah nacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğün· 

Clen : 
1 - İdare ihtiyacı için yüz bin 

(100.000) adet talik halkası açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (üç bin), mu
vakkat teminat (22S) lira olup eksilt
mesi 9 teşrinievel 939 pazartesi günü 
saat (16) da Ankarada P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
bıyle kanuni vesikalarını ve teklifle
rini hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

ULUS 

ZlRAA T VEKALET! ENSTİTÜLER KAZALAR 

M~nakaAs~ temdidi Talebe kayll ve kabul şartlar1 Dahiliye mütehassısı 
Zıraat Vekaleİtinden : Ankara Yüksek Ziraat Enstitü-

. Ankarada Ulus stanbulda Cumhu- aü Rektörlüğünden : allnacak 
rıyet ve son telgraf gazetelerinde i- Bu yıl A k y··k k z· t E 1 lan tt. T 8/9/939 t 'h· d · · n ara u se ıraa ns· Turhal Belediyesinden • 

e ırı ıp arı ın e eksılt- tıtüsünün z· t v · f k··1t B 1 d. · • 
mesi yapılan 14 kalem levazıma t r . k ıraa ' eterıner a u e - e e ıyemıze (150) lira aylık ücret 
olanların verdikleri fiat haddi ıaa ı~ sı~e ız ve erkek, Orman Fakültesine le bir dahiliye mütehassısı doktor alı
görülmediğinden on gü .. dd y; r~ nız erkek parasız yatılı, paralı ya- nacaktır. İsteklilerin doğumlariyle 

n mu et e ı ı ve yatısız talebe alınacaktır Ens- !':imdiye kadar bulundukları vazifeleri 
tekrar eksiltmeye konmuştur. Talip titüye ya l b·1 · :s zı a ı mek irin aşag~ıdaki şart ·· t · esı'ka ve b. k t fot fl olanların 151/9/939 tarihine müsadif lara uymak gerektir; gos enr v ır ı a ogra a-
Salı günü saat ıs de Vekalet satın al- 1 _ T'. k b.. . nnın bir dilekçeye bağlanarak bele -
ma komisyonunda hazır bulunmaları r ur ta ııyetınde bulunmak, diyemize müracaat etmeleri ilan olu-

ıse mezunu .olmak ve olgunluk imti- nur (13893) 
ilan olunur. (4469) 14430 hanını vermış bulunmak (Türk r 1 • 

rine muadilliğ~ Maarif Vekale~~~:~ İskele tamir ve tevsii 
FAKÜLTELER 

Ankara Dil - Tarihve 

Coğrafya Fakültesine 

talebe kayıdı 

tan.ınmış ecnebı liselerin şahadetname 
len kabul olunur) veya Üniversite • 

··k k b. ve ya yu se ır mektep mezunu bulun-
mak şarttır. 
II - Üniversite ve yüksek mektep

lerden naklen geleceklerin tahsilleri
ne göre hangi sınıflara kabul edile • 
cekleri hakkında rektörlük karar ve

K. Deniz Ereğli Belediye Reisli

ğinden : 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be-
delsiz verilecektir. (3884) 13917 Ankara Dil • Tarih ve Coğrafya 

Fakültesinden : 
rir. 

III - Enstitüye girecek yatılı tale
benin yaşı 17 den aşağı ve 2S den yu
karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş 

19, 22, 25 ve 28 tarihli Ulus 17, 22, 1 
25 ve 28 tarihli Cümhuriyet gazetele
riyle ilan edilen S478 lira keşif bedel· 
li Ereğli belediyesi iskelesinin tamir 
ve tevsii için talip çıkmadığından 
22.9.939 tarihine müsadif cuma günü 
saat ıs te ihale edilmek üzere yeniden 
kaı>_alı zarf usuliyle ve aynı şartlarla 
eksıltmcye konulmuştur. (7201) Elüminyüm manıon alınacak Fakültede bu sene Felsefe Enstitü-

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: sü de tesis olunduğundan bir edebi-
l) Münakasaya çıkarılıp talibi zu yat fakülte\inde mevcut olması lazım 

hur etmiyen 20.000 adet 3 m/m ve gelen bütün ders zümreleri vardır. 
80.000 adet 4 m/m ki ceman 100.000 a- Bunlardan başka Alman, İngiliz, 
det alüminyum manşon bir ay içinde Fransız dil ve edebryatları ayrı birer 
pazarlıkla alınacaktır. ders zümresi halindedir. 

kaydına bağlı değildir. 
IV - Parasız yatılı talebeden be

den kabiliyeti ve sağlamlıkları hak • 
kında tam teşekküllü bir hastane ra
poru lazımdır. Rapor nümunesi Ens • 

( 4420) 1438S 

Soğuk hava tesisatl 
yaptırılacak 

2) Muhammen bedel 8000, muvak • Fakülteye kaydolunabilmek için li-
kat teminat 600 lira olup pazarlık 16 se mezunu olmak ve olgunluk imti
Eylül 939 cumartesi günü saat ıı de hanını vermiş bulunmak lazımdır. 

titüden ve Ziraat, Orman Veteriner Gelibolu Belediyesinden : 
müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu Belediyemizce alınacak olan buz 

Ankarada P. T. T. umumi müdürlük Talebe kaydına /lS/ Eylül /1939 ta 
nümuneden başka alınacak raporlar makinesi ve yaptırılacak olan üç oda
kabul edilmez. )ı soğuk hava tesisatının ihale günü 

V - Enstitüye yazılan parasız ya - olan 6 9 939 Pazartesi günü talip çık 
tıh taleb~ iki ay içinde yeniden sağ- madığından on gün daha temdidilc i
l~k ve saglamlık muayenesinden geçi· hale günü olan 16 9 939 tarihine mü
rıle~~k; ~~sle~.lerinin. istediği beden sadif pazartesi giinü taliplerin Geli
kabılıyetını gosteremıyenlerin Ensti- bolu Belediyesi encümenine müraca· 

binasındaki satın alma komisyonundcı rihinde başlanacaktır. 
yapılacaktır. Fazla izahat almak için Direktörlü-

3) İsteklilerin şartnamelerini gör • ğe müracaat edilmesi ilan olunur. 
mek üzere mesai saatleri zarfında her (4443) 1442S 

gün Ankara'da P. T. T. levazım ve İs Bir doçent aranıyor 
tanbul'da Kınacıyan hanında P. T. T. tüden ilişiği kesilir. atları mn olunur. "714S" (4467) 

levazım ayniyat şube müdürlüklerine 
müracaatları ve pazarlığa iştirak et -
mek üzere ikinci maddede yazılı gün 
ve saatte o komisyonda hazır bulun -
maları ilan olunur. (4065) 14061 

Talik teli ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 120.000 metre 

talik teli kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2) Muhammen bedel (9600), muvak· 
kat teminat (720) lira olup eksiltmesi 
1 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (lS) e ka 
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankar"da P. T. T. 
levazım, İstnabulda P. T. T. levazım 
ayniyat ıubesi müdürlüklerinden be· 
delsiz olarak verilecektir. 

(4433) 14423 

POLİS 

Ankara Hukuk Fakültesi De· 
kanhğından : 

Fakülteye Hususiye Hukuku Grubu 
ile Amme Hukuku Grubu için bir do· 
çent alınacaktır. İmtihanlar Teşrini
evvel nihayetinde yapılacaktır. Talip 
olanların imtihan mevzularını almak 
için Fakülte Dekanlığına müracaatla
rı rica olunur. 

14432 (4471) 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : 
Hacıbayram caddesi numara 13 de Terzi 

Hurşit: 
Hacıbayram caddesi numara 15 de terzi 

Naki Akçar tarafından aleyhinize açılan 
istihkak davasının tecdiden yapılmakta o
lan duruşmasında adresinizin meçhul ol
duğundan usulün 141 inci maddesi muci • 
bince ve yirmi gıin müddetle ilanen tebli
gat yapılmasına mahkemece karar veril • 
mİG ve duruşma da 9-10-939 pazartes igünü 
sat 14 de bırakılmıştır. Mahkeme günün • 
de bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde mahkeme· 
nize gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 3377 

D. DEMIRYOLLARI 

Seker nakliyatı 
D. D. Yolları Umum Müdürlü-

VI - Ziraat Fakültesine girecek ta- 14429 
lehe bir devlet çiftliğinde staj görme- ---------------
ğe mecburdur. Bu staj nihayetinde ta- Antalya Asliye Hukuk Hakimli
lebe imtihana tabi tutulur. Stajdan ğinden : 
sonra talbenin enstitüde nazari ders- Antalyanın Sinan mahallesinde oturur 

Ürgüpliı Osman oı:lu Osman karısı ve Ali 
lere devam edebilmesi için bu imtihan kızı Duriye tarafından kocası Ürgübiın 
da muvaffak olması şarttır. Staj müd- Dere yukarı mahallesinde 41 sayılı evinde 
detince talebeye 30 lira aylık verilir. kayıtlı cansız oğullarından Osman oğlu 

Osman aleyhine Antalya asliye hukuk hi
Yatacak yer parasız olarak çiftlikte kimliğine ikame olunan şiddetli geçimsiz. 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve lik sebebiyle boşanma davasından dolayı 
· · d · ·· · d·ıd·-· k müddei oleyh Osmanın halen mesken ve 
ıçmesı e enstıtuce temın e ı ıgı ta ikametgahı meçhul kaldığından ilanen teb-
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez. liğat ifasına karar verilmiş olmakla tebliğ 

VII - Parasız yatılı talebeden, makamına kaim olan iş bu ilan tarihinden 
· k d itibaren mumaileyh Osmanın davaya karşı 

staj veya o uma evresi içinde her on gün zarfında cevap vermesi ve duruşma 
ne suretle olursa olsun kendiliğinden için de 25-10-939 tarihine müsadif çar . 
stajını veya tahsilini bırakanlardan şamba günü saat 10 da Antalya asliye hu-

kuk mahkemesinde hazır bulunmas ıveya -
veya cezaen çıkarılanlardan hükümet- hut bir vekil gondermesi ve aksi takdirde 
çe yapılan masrafları ödeyecekleri hak gıyabında dava ve muhakemenin bakılaca
kında, verilecek nümuneye göre no • ğı ilan olunur. (4499) 144450 

terlikten tasdikli bir kefaletname alı
nır. 

ğünden : • 
Demir fİJ dolabı ahftiCik Şeker nakliyatı için D.D /143 nu-
Emniyet Umum Müdürlüğün- maralı yeni bir tarife ihdas edilmiş-

VIII - Enstitüye girmek isteyen
ler, yukarıda yazılı sağlık raporundan 
başka lise ve olgunluk diplomasını 

veya tasdikli örneklerini ve nüfus tez· 
kerelerini, polis veya belediyelerden 
alacakları hüsnühal kağıtlarını, aşı ra 
porunu, orta ve liselerde görmüş ol -
dukları askeri dersler hakkındaki eh
liyetnamelerini iliştirerek el yazıla -
riyle yazacakları pullu bir dilekçe i -
le ve 6 tane fotografla birlikte doğru
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü 
sü rektörlüğüne müracaat ederler. Ta
lipler dilekçelerinde hangi fakülteye 
kayıt olmak istediklerini bildirmeli -

iden ı tir. Bu tarife lS.9.1939 tarihinden iti· 
haren tatbik edilecektir. 

1 - Dairede mevcut nümunesi ve 
prtnamcsinde yazılı vasıfları daire -
ainde 320 adet demir fiş dolabı 20. 9. 

939 çar§amba günü saat ıs de açık ek 
ıiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beherine ı2.lira fiyat tahmin 
cdilmit olan dolap nümunesini ve şart 
namesini görmek isteyenlerin umum 
müdürlük satın alma komisyonuna mü 
racaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyen • 
terin 288 liralık teminat makbuz veya 
banka mektubiyle beraber 2490 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesinde yazılı bel 
gelerle birlikte tam saat ıs de komis-
yona gelmeleri. (4169) 14132 

ANKARA V AL1L1Gl 

Telefon alınacak 
:&.nkara Valiliğinden : 

Vilayet telefon tesisatı için lüzum 
görülen muhtel on adet santral ile 
17 masa telefonu ve 13 sahra telefonu 
ve 10000 metre kalın kablo telefonu 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 4717 lira SO ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 354 liradır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmesi. 14431 (4470) 

dir. Tahmil ve tahliye 
işleri 

IX - Pulsuz veya usulü dairesin • 
de pullanmamış olan ve yukarıdaki 
maddede yazılı evrak ilişiğinde olmı

D. D. Yolları ikinci l~letme Art· van dilekçeler muteber değildir. 
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: X - Parasız yatılı talebe alınmak-

Çatalağzı deposuna 1939 mali yılı ta birinci ve sekizinci maddede yazı
sonuna kadar gelecek takriben 18.000 ·lı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
ton maden kömürünün vagonlardan :ırasında pek iyi veya iyi dereceli ve 
stok yerlerine boşaltılması ve stok fen kolundan olanlar tercih olunur. 
yerlerinden makinalara yükletilmesi XI - Veteriner Fakültesi tahsiJ 
ve depo ile civarının temizlenmesi işi müddeti bu seneden itibaren yeni ka-
28.9.939 tarihine rastlayan Perşembe bul edilecek t~lebeye şamil olm!lk ü • 
günü saat 16. da Ankara ıstasyonunda zere beş senedır. 
ikinci İşletme binasında toplanacak .. xn - ~e~ap isteyenler ayrıca pul 
komisyon tarafından yapılmak üzere gondermelıdır. 
açık eksiltmeye çıkarılacaktır. XIII - Baş vurma zamanı 15 ağus· 

Muhammen bedeli 2880 liradır. Bu tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu 
işe girmek isteyenlerin 216 liralık mu günü akşamına kadardır. Bundan son
vakkat teminat makbuz veya banka raki müracaatlar kabul edilmez. 
mektuplarile, kanunun tayin ettiği (370S) 13757 
vesaiki hamilen muayye ·\n ve sa-
atta Komisyonda hazır nmaları 

lazımdır. 

lş Arıyor 
Çocuk mürebbiyeliği veya ev ida· 

resi i i t .. b h.b. B h · Şartname ve mukavele • ojeleri i- ç n :c~u e. sa ı ı . o emyalı hır 

Satılık köşk 

Kavaklıdere Güven mahallesi No. 7 

4 büyük 3 küçük oda kalorifer telefon 
görmek için 6748 den randevu alınma-
sı satış için 1830 müracaat. 3381 

. 
iş arıyor 

• 
Avrupa'dan yeni dönmüş gayet iyi 

Almanca bilir bir Orman Mühendisi 
burada veya İstanbulda muvakkat bir 
iş arıyor. İş nevi ne olursa olsun der
hal işe başlamak üzere İstanbul, La
leli Çukur çeşme sokak 6 No. apart· 
man Sunal'a müracaat. 3378 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6506 

İmtiyaz Sahibi 
l&kender Artun 

12 - 9 - 1939 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

. 1 - Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yapılacak ambar 
ıdare binası ile huna mü tef erri işler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri 
(Bor) için (52.387,47) elli iki bin üç yüz seksen yedi lira 
k~rk yedi kuruş, (Sarıoğlan) için (78.189,86) yetmiş sekiz 
hın yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı (7) lira mukabilinde Ofis Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. 
~-.Eksiltme 19-9-939 tarihinde saat (15) de Ankarada 

?fıs hınasrnda yapılacaktır. Teklif mektuplarım havi zarf-

l~r ına~huz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine tes
ım edılecektir. 

h" 4 - ~uvakkat teminat miktarı (Bor) için (3.869,37) üç 
• 1~ sekız yüz altmış dokuz lira otuz yedi kuruş (Sarıoğlan) 
ıçın (5.159,50) beş bin yüz elli dokuz lira elli kuruştur. 
k~ - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap

!1. a~h bu gib~ i~lere ait vesikaları ve eksiltmeye girebilmek 

lıçın 1 hfle tarıhınden nihayet iki gün evel Ofisten alacak
arı e ıyet vesikasını koyacaklardır. 

6d-:-l lb~l~ci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere iha-
le e ı e ı ır. (4456) 14401 

Kayıt ve kabul muainelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 940 d . . . 1 k l 
1 

E 
1 
.. İd ers senesı ıçın a ınaca ta ebenin kayıt muameleıl 

Y u en 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
İak ~e_. daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
oma uzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe mür~ 
caatları. (5850-3562) 13540 

BİDON SATIN ALINACAK 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları mü

essesesi müdürlüğünden : 
ı - Benzol · Kreozot koymağa elverişli 6000 adet galvanizli 

bidon satırı alınacaktır. 

2 - Müessesemiz sahasında teslim şartiyle satıcıların Karabük

te müessese Müdürlüğüne acele müracaatları ve vermeğe talip ol-
dukları miktarları bildirmeleri ilan olunur. 3345 

KİRALIK EYı 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Kapı 

M. Aylık icarı 
L. K. 

Öksüzce Eğribucak 26 13 50 
Müştemilatı 2 oda 2 odunluk bir hela. 

M. Teminata 
L. K. 

12 

1 - Yukarda ve müştemilatı yazılı hanenin 19-9-939 tarihinden 31-!-940 
gayesine kadar 8 ay 10 günlük icarı açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 20-9-939 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzu ile birlik· 
te adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan evci şartnameyi görmek 
ve izahat almak için Defterdarlık milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(4329) ı4307 

Baş makinist aranıyor 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden : 
Siloların makine ve elektrik işlerinde çalıştırılmak üze

.r~ a~d.a (75 • 90) lira ücretli biri Sivas diğeri Afyon si101U 
ıçın ıkı Başmakinist imtihanla alınacaktır. 

. isteklilerin yazı ile Umum Müdürlüğe müracaat ve şim
dıye kadar nerelerde çalıştıklarına dair vesikalarını ve 
mektep şehadetnamelerini ibraz etmeleri ve 18 eylülde saat 
doku~d8: Ankarada Ofis Umum müdürlüğünde yapılacak 
olan ımtıhanda hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4381) 14322 

Kirahk 
İhale 25.9.939 pazartesi günü saat 

15 de vilayet daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. Taliplerin her gün şartna· 
meyi görmek üzere encümen kalemi· 
ne ve ihale günü de teminatları ile 
birlikte vilayet daimi encümen kale· 
mine müracaatları ilan olunur. 

kinci İşletme komisyon k .. :minde ve ~a:an eyı hır aıle nezdınde çalışmak 
Çatalağzı istasyonunda parasız veril-! ıstıy~:· Yazı ile Ulus'ta A Z rumuzu· 
mektedir. ((4477) 14438 na muracaat. 3382 

Muhtelif malzeme ah nacak 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Milessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basunevi ANKARA 

Maltepe Akıncılar sok. durak kar
şısı Sait Barlas apartman 6 oda hol, 
kalorifer, sıcak su, yatak odalarında 

Zayi - Ankara levazım amirliği 
veznesinden aldığım 19-8-939 tarih ve 
300/280Sl6 numaralı makbuz zayi ol· 
duğundan hükmü yoktur. 

Abdullah Başaran ve İsmail Peyır 
3380 

(4387) 14342 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

Hususi idare ihtiyacı için 4000 cilt 
tahsildar makbuzu açık eksiltme ile 
bastırılacaktır. Muhammen bedeli 
2000 lira ve muvakkat teminatı 150 li
radır. 

İsteklilerin şartnamesini daimi en· 
tümenden her gün görebilecekleri ve 
ihalesi 2S.9.939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde ya
pılacağından taliplerin ihale günü te
rr•..,atlariyle birlikte miir,.,,.:-,,t1arı i· 
lan olunur. (4388) 14343 

D. D. Yoııan Satın Alma Komisyonundan : 
İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı iki liste muhteviyatı malzeme ı3.10.1939 cuma günü saat ıs den itiba
ren ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko. 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden da-

ğıtılacaktır. (4416) 

Li ste 
Muhammen Muvakkat 

N o. Malzemenin ismi Miktarı bedel teminat 
Lira Lira 

1 - Muhtelif amyant ve klingerit 
malzemesi. 74SO Kg. 6198 464,8S 

2 - Muşamba ve linoleum. 2700 Metre 9610 720,75 
14422 

r 

lavabo gardrop Tel: 3948 3332 

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

LOREL - HARDl ısvtÇREDE 
Türkçe sözlü 

GÜNDÜZ tKt FİLM 
1 - Lorel · Hardi 1sviçrede 
2 - Genç kızlar 

Seanslar 
14.45 • 16.45 • 18.45 Gece 21 de 

Programa ilaveten 
Vatanımızın en şirin köşelerinden 

birine ait türkçe sözlü ve sesli 
intibalar 

HALK 
TAMiRAT 

DOLA YISlYLE 
BlR MÜDDET KAPALIDIR 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

YENİ SİNEMADA 
MADAM DU BARİ 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemaıında 

BU GECE 

FRANSA İHTiLALİ 

GÜNDÜZ İKİ FİLM 

1 - Uc;an Donanma 

2 - Sokak Şarkıcısı 

Gece Seansı 
20.30 dadır 

TALlH YILDIZI 

-


