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ACIMIZ ANDIMl%C>IR. 

Romanya hükümeti bitaraflığı ko
rumak için ciddi tedbirler almakta
dır. Bu meyanda huduttan iltica 
edenler için takyitler koymuş ve 
bazı smıflan askere almıştır. Bu 

husustaki tafsilat üçüncü 
sayfamızdadır. 

Almanlar gerilerken köyleri y yor 
Japonya ile Sovyetler 
anlaşmaya vardllar 

Japon - Mançu ve 
kuvetleri dün 

Sovyet Mogol 
saat ikiden 

muhasamatı bıraktılar itibaren 
Moskova, 16, a.a. - Tas Ajansı bil· 2. - Japon-Mançu kıtaları ve Sov 

diriyor : yet-Mongol kıtaları, 15 eylülde Mos-
Son günlerde Japonya büyük elçisi kova saatile saat 13'de işgal etmekte 

M. Togo ile hariciye halk komiseri bulundukları hatlarda kalacaklardır. 
Molotov arasında vukua gelen görüş- 3. - İki taraf mümessilleri, derhal 
meler neticesinde, Japon-Mançu ve bu anlaşmanın birinci ve ikinci nokta· 
Sovyet-Mongol tarafları aşağıdaki an- !arının başlarılmasına başlıyacaklar-

Iaşmaya varmışlardır : dır. 
1 - Japon-Mançu kıtaları ve Sov· 4. - İki taraf esirleri ve ölüleri mü-

yet-Mongol kı taları, 16 eylül tarihin- bale le edilecektir. İki taraf kıtaları 
de Moskova saatile saat 2'de her tür· mümessilleri, bu hususta derhal an-
lü muhasemeta nihayet vereceklerdir. (Sonu 4 üncü sayfada) 

I ' ~....-

Ren'le Mozel nehirleri araıında lranıız harekatının yapJJığı Sar brük sahaıınr göıterir harita 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu 

Hariciye Vekilimiz 

Moskova'ya 
gidiyor 

J\nkara, 16 a.a. - Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu Ankara'
ya yapılan ziyaretleri iade için 
vukubulan davet üzerine Mosko
va' ya hareket edecek ve bu vesi~ 
le ile iki devleti alakadar eden 
meseleler konuşulacaktır. 

Dış Ticaretimizde : 

Bu günün şartları 
ve hususiyetleri 

Yazan: Hüıeyin SAMI 
Urfa Mebusu 

Dünya ticareti, harp ekonomisintn 
ve iktısat mücadelesinin yeni şartla -
rına, icaplarına uyabilmek maksadiy· 
le bir intikal devresi geçirmektedir. 
Bu intibak mesaisi yalnız muhariple· 
re inhisar etmemektedir. Muhariple· 
rin ittihaz ettikleri ve edecekleri ted
birlere muvazi olarak bitaraf memle
ketler de mukabil tedbirler almak yo
lundadırlar. Muharip memleketler
de, iktısadi mücadele, yalnız ihraca
tın değil batta ithalatın da muraka
besini istilzam etmektedir. Yeni itha
lat rejimlerinin teessüs ettiğini müşa
hede ediyoruz. Tediye imkanları, mil
li müdafaa ihtiyaçları, münakalat şart 
ları bu adaptasyon mesaisine hakim 
olan betti başlı mevzulardır. Bu iti· 
barla, en müsait şartlar içinde alış 
veriş yapabilecek memleketlerin tica· 
ri münasebetlerinde dahi bir durakla
ma kaydolunmaktadır. Harp konjonk· 
türünün ilk günlerinde, tabii addedil
mesi icabeden bu durgunluk devresi
ni, ihtiyaçların mütekabilen tatmini 
zaruretinin tevli• edeceği faal bir mü· 
badele çığırı muhakkak takip edecek· 
tir. 

Yeter ki, elimizde satılacak mal ve 
mahsul bulunsun .. Bilhassa gıda mad
deleri, iptidai maddeler bakımından : 
muhariplerin geçen harpteki kümeli 
mübayaatarı rakama müstenit bir tet· 
kike tabi tutulursa (bu hususta vak· 
tiyle çok değerli ve özlü neşriyat ya
pılmıştır) bu intibak devresinde mah· 
sullerimizin fiyatlarının gayritabii' 
nispetlerde düşmesine, ne yapıp ya
pıp. mani olmanın büyük bir memle
ket vazifesi olduğu kuvetle tebarüz e· 
der. Eğer bu intizar devresinde; fi · 
yatların gayritabii sukutu müessi• 

(Sonu S. incı sayfada) 

Almanlar takviye kıtaları getiriyorlar 

DIŞ MOGOLISTAN Fransız • Alman orduları şimdi 
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arlık birbirlerine irmişlerdir 
- - -~ ........ - ·----------. 

Vekiller Heyetinde 

Sovyetlerle japonlar arcuındaki ihtilaflı mıntakayı Dalainor ve 
Bruino; göllerini göıterir harita 

Ankara, 16 a.a. - icra Vekil
leri Heyeti bugün saat 11 de 
Başvekalette bir toplantı yapmış. 
tır. 

Sovyetler ve 
Avrupa 

harbi 
Fransız gazetelerinin 
bu hususta mutaleaları 

Polonya ile Sovyetlerin 
münasebetleri nasıl ? 

Paris, 16 a.a. - Havas ajansı bil· 
diriyor: 

Lehli/er, in vaziyeti Almanların 

işaa ettiği kadar fena değildir 

Leh orduları arasında 
sıkı bir irtibat var! 

Almanların 

durduruldu 

bir çok tecavüzleri 

ve akamete uğratıldı 
V ar§OVa iki Polonya radyosu, saat 20,45 te y~pt~ğı ne!riy~tt~, 

Var§ova'nm bugün bütün gün bombardıman edılmı§ oldugu bıldı
rilmi§tİr. Şehre iki yüz kadar bomba düşmüf, ezcümle Pr~testan 
kilisesi ile Letonya elçiliği binası harp olmuştur. insan zayıatı çok 
fazladır. iki gece yatakhanesi ile müteaddit hastanelere de bomba 
isabeti olmu§tur. 

Fransız matbuatı, Sovyetler Birli
ğinin hattıhareketinin "büyük meç -
hul,, teşkil ettiğini tebarüz ettirmek
te ve bu hattıhareket gazetelerin mü
him surette endişesini mucip olmak· 
tadır. ---------------ı Almanlar ağır zayiata uğraclılar 

Sovyetlerin niyetleri henüz karan- Varşova müdafa kumandanlığı şu 
lıktır. Daha doğrudan doğruya bir Ukranya üzerinde tebliği neşretmiştir : 
müdahaleden korkmamakta beraber iz Garp mıntakasında, düşman topçu· 

(Sonu 4 üncü sayfada) su oldukça uzun menzilli ateş açmış 
ve ateşi aynı zamanda şehrin merkez 
kısmına da tevcih eylemiştir. Wolada 
düşman kıtaları geri püskürtülmüş • Maliye Vekilimiz 

şehrimize döndü 
Bir müddettenberi İstanbulda istirahat 

etmekte bulunan Maliye Vekilimiz B. Fu· 
at Ağrah dün sabahki ekspresle şehrimize 
ıelmiş ve istasyonda Maliye Vekaleti ile
ri ıelenleriyle diğer bir c;ok zevat tarafın
dan karşılanmıştır. 

İktisat ve Ziraat 
Vekillerimiz g2l:yo• !ar 
İstanbul 115 (Teletonla) - Bir kac; gün· 

!enberi b~rada bulunmakta olan İktisat 
Vekili B. Hüsnü Çakır, yarın 14.30 da, Zi
raat Vekili B. Muhlis Erkmen de akşam 
treniyle Ankaraya döneceklerdir. 

Bir Alman tayyaresi 
yere indirildi 

Moskova, 16, a. a. - 15 eylül tari· 
rihinde Ukranyada 01 ~v:.k üzerinde 
bir tayyare görülmüştür. Sovyet kı· 
taatının mitrelyöz ateşi altında Lugi· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Bulgaristan 
bitaraf kahyor 

v1 kX"ü civarına inmeğe mecbur olan Sofya, 16 a.a. - N2zırlar meclisi. 
tayyalcnııı i!:i motörlü bir alman bom· dün akşamki toplantısında, aşağıdaki 
bardıman tayyaresi olduğu anlaşılmış- bitaraflık. d~klarasyonunu yapmıya ka 

rar vennıştır. 
tır 1 • • . . "Hudus bulan enternasyona vazı • 

Tayyare tutulmuş ve beş kışıden yet ve hadiselerin inkişafı karşısında 
mürekkep olan mürettebatı Kief'e Bulgaristan sulh siyasetini takip e• 
nakledilmiştir. derek, bitaraf kalacaktır,,. 

Fransız kıtaları hududun 
her tarafında ilerliyor 

$İDDETLİ TOP(U ATESİ DEVAM EDİYOR 
Fransa'nın sabah tebliği : 

Paris, 16 a.a. - Erkanıharbiyenin tebliği : 
Gece, Cephenin muhtelif noktalarında faaliyet görülmüc~tür. Düş -

man, en ziyade Sarbrük'ün cenubunda topçu faaliyeti göstermiştir. Mo
selle'nin şarkında kıtaatımız, bir çok noktalarda ilerlemişlerdir. Vadi -
nin cenup mm takasında Sied' de düşmanın kuvetli mukabil taarruzları 
muvaffakiyetle püskürtülmüştür. 

Fransa'nın akşam tebliği · 

Paris, 16 a.a. - 16 Eylül akşam tarihli fransız tebliği : 
Cephenin heyeti umumiyesinde iki taraf topçusu şiddetli faaliyette 

bulunmuştur. Düşman, karşımızda kıtalarmı durmadan takviye etmek
tedir. Bir çok noktalarda düşman, gerilerken, bazı köyleri1'i terk ve tah. 
rip eylemiştir. 

Almanların verdiği tebliğ : 

Berlin, 16 a.a. - Alman Başkumandanlığı tebli~i : 
Garp cephesinde, Sarbrük civarında düşmanın topçu faaliyeti kayde

dilmiştir. Düşman öncüleri ağrr zayiatla tardedilmiştir. 
Alman topraklarına hava hücumları olmamıştır. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Hava hücQmlarına karşı pasif müdafaa tecrübesi bugünlerde yapılacııktır. Havı 
hücQmlannda lwllanıln muhtelif bombları halka göstermek ma\'sacliyle şehrin bir· 
çok yerlerine bunlardan bazıları konmuştur. Yukarıdaki resimae halkı bombaları 
tetkik ederken a;örüyorıunuz. Tafsilat dördüncü &ayfamızdadır. 
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Pazar müsahabeleri 

Yasamasını 

Her şeyi bilen bugünün modern 
insanlarının yaşamasını bilmedikle· 
rini söylersem, bilmem bana inanır 
mısınız? Hayatın daimi bir savaş -
tan ibaret olduğunu hep biliriz. Ü
niversitelerde, geceli gündüzlü ça· 
lışan, emek sarfeden profesörlerin, 
laboratuvarlarda, kliniklerde ha· 
yatlarını istihkar eden tabiplerin, 
fabrikalarda birçok tehlikeli tecrü
belere girişen mühendislerin, kim· 
yagerJerin, teknisiyenlerin bütün 
mesaisi beıeriyeti refaha, saadete 
kavuşturmak için değil midir? Ni
hayet alimi gibi cahili de kendi 
ı.ayi nisbetinde didinir, uğraşır, ne
den? Zorlukları yenmek, hayattan 
nasip almak için değil mi ? 

Çiçek, kuıpalazı, kuduz gibi İn· 
sanlara musallat olan hastalıkların 
aşılarını keşfedenler bir taraftan da 
kanser, verem gibi birçok kimsele • 
rin vakitsiz ölümüne sebep olan a
fetlerin de önünü almak için büyük 
mücadeleler yapıyorlar. 

Filhakika bütün bu keşifler sa· 
yesinde ölümün amansız pençesin· 
den yakamızı kurtarabiliyoruz, fa
kat buna rağmen beşer makinesini 
vaktinden evel yıpranmaktan koru
mıı ~ için onu iyi kullanmıyoruz. Q. 
na bakmıyoruz. Yalnız herhangi bir 
sebeple makine bir yerinde bozuk • 
)uk, ya arıza gösterirse o zaman te
laşa düşüyoruz ve doktordan dok
tora koşuyoruz. İhmal ve teseyyüp
Jerimizin neler olduğunu birer, bi • 
rer sayayım : 

1 - Çok yiyoruz ve yediğimizi 
.h"tzmetmiyoruz ! 

Biz türklerin fena bir itiyadıınız 
var, yediğimiz şeylerin yalnız lezze
tini düşünürüz. Yemeklerimizde 
fazla yağ kullanırız ve ekseriya mi· 
demizi abur cuburla doldururuz. 
Yemeklerde çok su içeriz. Hamur 
işlerine, zeytinyağlılara, salatalara, 
turşulara fazla düşkünlüğümüz var 
'dır. Bunlara bir de ispirtolu içkileri 
ilave etmek lazım. 

Midemize doldurduğumuz gıda· 
lan öğütüp yakmayız. Yani her gün 
vücudumuzu lüzumu kadar işletme
yiz. Sabahları biraz cimnastik yap
mayız. 

Hayatın maddi sahasmda vücu
da getirilen keşifler zamandan ta· 
sarrufu temin etmiş, fakat bunlar 
bizim zararunn:a olmuştur. Tram
vaylar ,otobüsler, otomobiller en ba· 
ait olan yürüme sporunu bile yapmt· 
ya imkan bırakmıyor. 

Umumiyetle çok oturuyoruz. Hü
kümet dairelerinde ,ticaret müesse· 
selerinde, gazinolarda, tiyatrolar· 
da, sinemalarda, arabalarda, tram· 
vaylarda, evlerimizde hep oturuyo
ruz. 

2 - Vücudumuzun cildini hava· 
ya ve güneşe göstermiyoruz. 

Son senelerde memleketimizi de 
saran güzel bir moda var. Güneşte 
yanmak! Sağlık bakımmdan bu çok 
hayırlı ve faydalı bir modadır. Ta· 
bii ifrata gidilmemek şartiyle. Vak· 
tiyle beyazlık çok makbuldü, şimdi 
esmerlik! Vaktiyle çıplak dolaşmak 
ayıptı, şimdi plajlarda kadınlar bi
le yan çıplak geziyor. Gözlerimiz 
habeş derilere o kadar alıttı ki de
niz banyolarında veya kumsalda 
kar gibi beyaz bir vücut görünce 
dikkatimizi celbediyor. 

Vücutlarını havaya ve güneşe 
gösterenler mahdut bir zümredir, 
onlar da yalnız yaz mevsiminde bu
nu yapıyorlar. 

Esasen çocukluğumuzdan itiba • 
ren çok gıyınıyoruz. Halk daha 
kundakta iken yavnılannı soğuk a
lır da hasta olur endişesiyle kat kat 
bezlere sarar, küçük yaşta çocukla
ra yün fanilalar giydirilir, nihayet 
büyüdükleri zaman en ufak soğuk
tan müteessir olurlar. Tenimize 
giydiğimiz filti.kos fanilalar hiç sıhi 
değildir. Bizim atalardan kalma bez 
gömleklerimiz onlardan bin kat iyi
dir. Sımsıkı giydiğimiz elbiseler de· 
rimizin hava ile ve gÜnefle teması· 
na mani oluyor. 

3 - Yıkanmıyoruz! Filhakika 
türkler dünyanın en temiz milletle· 
rinden biridir. Avrupa pislik içinde 
yüzdüğü bir devirde l>izim ecdadı
mız hamamlarda yıkanırlannış. Ha
la da bugün en fakir aileler bile, 
haftada veya on beş günde bir sıcak 
hamama gidip mükemmel bir su· 
rette derilerini temizlerler. Fakat 
bu maksadı temin etmez. Ondan 
başka halkın ekseriyeti bu sıcak 
banyolarda sıhi bir tekilde yıkan· 
masmı da bilmez. 

Vücudumuzun bakımı sayesinde 
hem çok yatarız, hem de hastalık
lardan salim olarak afiyetli yaşa
rız. 

Bunun İçin yeni bir yaşama tarzı 
icat edecek değiliz, vücutlarına bak 
maımı bilen milletleri örnek almak 

bilmiyoruz! 
Yazan: Selim Sırrı TAR CAN 

ve onları taklit etmek maksadı te • 
min eder. 

1 - Az yemeli, temiz, sade ve 
besleyici şeyler yemeli. Etten ziya
de sebze ve yemişlere iltifat etme· 
li. Zarar verici yemeklerden ve iç • 
kilerden sakınmalı. Gündüz yemek· 
lerini akşam yemeklerinden daha 
kuvetli yemeli. Durmuş şeylerle, 
konservelerle, turşularl'l mideyi 
yormamalı, vaktinde yemeli, sofra
da az su içmeli, yemek rasdaların
da bir şey yememeli. 

2 - Daima açık havayı ve güne
ıi sevmeli. Fırsat buldukça vücudu
nun her yanını havaya ve güneşe 
göstermeli. Hafif ve bol çamaşır 
giymeli, yazın açık hava ve günef 
banyolan yapmalı. Mümkün olursa 
müsait havalarda kışın da vücudu 
güne~e göstermeli. içine bol hava 
ve ziya ginniyen yerde ne oturmalı. 
ne de yatmalı. 

.. 3-: Yü~meli; çok yürümeli, yü
rumeyı hır zevk bilmeli. Zaruret 
hasıl olmadıkça ne tramvaya, ne o
tobüse binmeli. Almanya'da bulun
duğum zaman pazar günleri yedi.· 
sinden yetmişine kadar çoluk çocuk 
dağarcıklar sırtta kafile, kafile ai· 
lelerin kır gezintisine gittiklerini 
görür haJJerine gıpta ederdim. Çün
kü açık hav-.:la saatlerce yürümek 
onlarda başlı başına bir zevk. Onun 
için değil midir ki etleri gevşek, de
rileri pörsük, karınlan şiş insanlara 
oralarda nadiren tesaüf edilir. On
dan ba~ka memleketin her tarafın· 
da köylere varıncıya kadar cimnas· 
tik salonlan var. İşinden çıkan me
mur, sanatkar, tüccar oraya gider 
cimnastiğini yapar, yıkanır ve evle· 
rine dönerler. Avrupa'da vücudunu 
her gün işletmek bir ibadet haline 
geldiği içindir ki her sabah saat ye
diden itibaren radyo istasyonların • 
da vücut idmanlarına ait kumanda
lar işitiyoruz. O kumandalar ile 
bütün evlerde kadın erkek herkes 
sabah cimnastiklerini yapıyor. Mil
let efradının hepsinde bir itiyat ha
lini aldığı için herkes seve seve vü
cudunu işletiyor. 

ftlemek için halkedilmit bir ma· 
kineyi senelerce atalette bırakmak 
sonra ondan hayır beklemek gülünç 
olmaz mı? 

4 - Yıkanmıya gelince haftada 
bir sıcak hamam yapmak pek doğ· 
ru ve pek muvafıktır. Yalnız ondan 
başka ayrıca her gün vücudu sudan 
geçirmek lazımdır. Bunun için mut
laka bir banyo dairesine lüzum yok
tur. Bu ihtiyaç takdir edildikten 
sonra süzgeçli bir bahçe kovası bi· 
Je bu işi görür. Fransızların güzel 
bir darbımeseli vardır: "İstemek 
kadir olmaktır." derler. Azmin elin
den bir şey kurtulmaz. Alıştıktan 
sonra insan tıpkı bir gün dişlerini 
yıkamazsa nasıl mustarip olursa, 
bir gün vücudunu sudan geçirmezse 
rahat edemez olur. 

Viyana'da tanıştığımız bir ame
rikalı aile bir ay için lstanbuPa gel
mişti. Beyoğlunda bir pansiyon tut· 
mak istediler. Ev sahibine ilk sor
dukları şey, her gün banyo yapabi
lecek miyiz? oldu. Pansiyon sahibi 
haftada iki gün banyoyu kendileri· 
ne verebileceğini söyleyince, günde 
iki Öğün yerine bir defa yemek ve
riniz fakat onun yerine her gün yı
kanmamıza müsaade edin! dediler. 
Garip değil mi? Bir öğün yemeğe 
razı oluyorlar da, bir gün yıkanma· 

• 

ULUS 

Ankaragücü 
Demirspor 

18 Mayıs stadyomunda 
şild için karşılaşacak 
Bazı zaruretlerle geçen mevsim geri bı

rakılan C.H.P. şildi maçlarının dömifinal 
maçı bugtin Ankarada futbol faaliyetinin 
başlangıcını teşkil etmektedir. Bugün saat 
ıs. ~e .~9 Mayıs Stadyomunda geçen sene 
mıllı kumede Ankarayı temsil eden Ankara 
gücü ve Demirspor kulüplerimiz yani 939 
senesi bölge birinci ve ikincisi Partimizin 
biıyük bir hatırasını teşkil eden şilt için 
ka rş ılaş;ı. caklardır. 

Her iyi işte rehberimiz olan büyük Par
tinin gençliği spor sahalarında teşvik et· 
mek maksa..!iy\e ortaya koyduğu !iild için 
mac yapmak suretiyle futbol mevsiminin 
açılması her halde mesut bir tesadüftür. 
Dileyelim ki Ankara gençligi, her zaman 
olduğu gibi, sportmence hareket ve faali
yeti ile b.ı ıeveccü'ıü devam ettirmek gay
retini göstersin ... 

Bugünkü maçta iki tarafın nasıl birer ta
kım çıkaracağı henüz belli değildir. Yaz 
aylan esnaı-.ında bıitün Ankara kuıilplerinin 
bu mevsime daha kuvetli ve mütecanis 
takımlarla çıkacakları söylenmişti. Kad • 
ro!arcta yar:rltlı~ı söylenen takviyeleri an
cak bugünden itibaren görmek fırsatrnı 
elde edeceğiz. Mamafi yeni elemanlar da 
ilave edilmese Ankara takımlarının istikrar 
bulduğunu ferden olduğu 1-:.ıdar, takım ha
linde de birer kuvet teşkil ettiğini kabul 
eylemek lazımdır. Esasen bu kuvet ve tek
nik kabiliyeti geçen seneki maahlli ve böl
geler arasındaki muhtelif temaslarda ken
dini temayülle göstemıiştir. 
Şu halde bugünden itibaren başhyan mü

sabakalarla Ankarada futbol seyrinden 
zevk duyanlar, güzel ve çok heyecanlı 
maçlar föreceklerdir. 
Bu~iınkü müsabaka yukarıda kaydeW~i

miz gibi, şild maçla.-ının dömifinalidir. 
Final maçı da gelecek hafta bu müsabaka
nın galibi ile finalde beklemekte olan 
Genclerbirliği arasında yaptlacaktır. 

Yeni mevsime girerken Ankara futbol
cularına İyi başarılar dileriz. 

Galalasaray' m yeni idare heyeti 
Ankara Galatasaray kulübü kon

gresi yapılmış ve aşağıdaki zevat se
çilmiştir: 

Aziz Akyürek, Raif Külbastı, Meh· 
met Çeşmebaşı, Faruk Sünter, Nüz
het Tekül, Fethi Çelikbaş, Muzaffer 
Görker, Süreyya Korucuoğlu. 

Adapazarı belediyesinin 
istikrazı 

Adapazarı belediyesi, Adapazarı e
lektrik şirketine olan borcunu öde • 
mek ve elektriği belediyeye mal et
mek üzere belediyeler bankasından 
elli bin lira istikraz akdedecektir. İs
tikraz işi dahiliye vekaletince tetkik 
edilmektedir. 

İstanbul'a bir çok 
ecnebi vapurlar geldi 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstanbul li

manı ile Akdeniz limanları arasındaki bey
nelmilel deniz temasları tamamen normal 
hale girmiştir. Bugün Akdenizden İstan· 
bula bir İtalyan, bir amerikan, bir Holanda 
ve bir de ronıen vapuru gelmiştir. 

Bu dört ecnebi vapur bir çok ithal eşya
sı getirmişlerdir. 

dan edemiyorlar. 

Sizler~ tavsiye ettiğim şeyler hiç 
de külfetli değildir. Ne paraya, ne 
hocaya, ne alete, ne de huausi bir 
salona ihtiyaç var. Güne§ ve havs 
bedava, yiyecek için hususi bir re· 
jime ihtiyaç yok, vücudu het aün iş
letmek biraz sabır ve biraz da sebat 
ister, suya gelince o da sizden yal · 
nız iltifat bekliyor. 

O halde ne duruyoruz? Haydi 
vatandaşlar it başına 1 

Yalmı doğuda biraz 
yağmur yağdı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin açık 
sonralan kısmen bulutlu geçmiş, rüzgar 
g11.rpten saniyede en çok 7 metre kadar 
hızla esmiştir. Günün en yüksek sıcaklığı 
30 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta, Sinopta hava kapalı, Trakya, 
Akdeniz kıyılariyle cenubu şarki Anadolu 
bölgelerinde açık, diğer bölgelerde bulut
lu geçmiştir. 

24 Saat içinde yalnız doğu Anadolu 
bölgesinin şimal kısımların.da vuku bulan. 
yağışlar Sarıkamışta 2, Karsta 1 kilogram
dır. 

Rüzgarlar, Karadcnizin garp kıyıların -
da şimali garbi, diğer çevre ve bölgelerde 
garp ve cenubu garbi istikametlerinden 
saniyede en çok dokuz metre kadar hızla 
esmiştir . 

Yurtta en yüksek sıcaklıklar İzmirde 30, 
Bahkesirde 31, İslahiyede 33, Manisa ve 
Diyarbakırda 34, Urfada 35 derecedir. 

Ankarada ve yurdun 

bazı yerlerinde 

yer sarsınllsı oldu 
Dün sabah şehrimizde 1,40, 1,50, 

3,50 de olmak üzere üç zelzele hisse
dilmiştir. Memleketimizin. muhtelif 
yerlerinden aldığımız haberlerde de 
1stanbulda 1,55, 4,10, İzmirde 1,30 da, 
Kocaelinde 1,10 da ve Kütahyada da 
1,16 da olmak üzere orta derecede şid 
detli zelzele hissedilmiştir. 

Diğer yerlerde 
Aldığımız malumata göre, Şile , Ak

hisar, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir 

ve Eskişehirde bu sabah saat 1,10 ile 
1,20 arasında bazı yerlerde hafif bazı 
yerlerde de şiddetli olmak üzere zel-
zele hissedilmiştir. (a.a.) · 

lstanbul'da 
İstanbul. 16. a.a. - Kandilli rasad

hanesinden : 
Bu gece saat l'i 16 dakika 56 saniye 

geçe şiddetlice bir zelzele kaydedil
miştir. Şehrimizden de kuvetli olarak 
hissedilen bu zelzelenin merkez üssü 
rasadhaneden 137 kilometre mesafede 
tahmin edilmektedir. 

Asıl merkezin, satha 20 kilometre 
yakın bulunduğu görüldüğünden mer
kez üssü mıntakasında tahribat.. yap
mış olması muhtemeldir. Bundan baş
ka bu zelzelenin tekerrürü olmak üze
re saat 2.14'de, 3.43'de üç tane daha zel 
zele kaydedilmiştir. Bunlar, nisbeten 
hafif geçmiştir. 

X İnegöl - Bu sabah biri yirmi 
geçe birisi şiddetli diğeri hafif iki ha
reketi arz olmuştur. Zayiat yoktur. 

X Uşak : Bu sabah saat biri yirmi 
geçe birisi şiddetli diğeri hafif iki 
hareketi raz olmuştur. Zayiat yoktur. 

Hartci ticaretimizin 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Öğrendiği · 
me göre harici ticaretimi:ı:in inkişafıııı 
temin etmek üzere hükümet bazı tedbirler 
almaktadır. Bu arada ihtiyacımız olan mad
delerin tedariki ile iç piyasada ticaret mu
vazenesini temin etmek üzere en ziyade 
müsaadeye mazhar devlet esasına m·üste · 
nit olarak aramızda ticaret anlaşması bu
lunan memleketlerden gelecek eşyaya ay. 
nen Almanyadan gelen mallara şimdiye 
kadar ;yapılan fevkali.de tenzilatlı tarife -
nin tatbiki kararlaştırılmıs ve bu hususta 
buradaki alakahlara da emirler verilmiş -
tir. 

17. 9. 1939 

İzmir'de işçilerle 
arasında çıkan 

tramvay şirketi 
anlaşmazhk 

Yüksek hakem kur 1 
tarafından tetkik e • 

1 yo 
İzmir Tramvay ve Elektrik şirketi ile işçileri arasında çıkını~ 

olan "toplulukla iş ihtilafı" lzmir' de vali muavininin reisliği al
tında bulunan vilayet hakem kurulu tarafından karara bağlan
mıştı. 

l Bu karara muhtelif noktalardan ge-

D • • • 1 rek işçiler ve gerekse tramvay şirketi 
iŞ tıca retı m iZ itiraz etmiş olduklarından keyfiyet 

Ankara'daki yüksek hakem kuruluna 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 

gelmiştir. İş ihtilafları yüksek ha -
kem kurulu çarşamba günü iş dairesi 
reisliğinde devlet şurası deavi dairesi 
reisi B. Saffet Tuncay'ın başkanlığı 
altında ilk toplantısını yapmıştır. 

Tiirkiye Ciiınhur.~y~t Merkez .. Bankasın- Toplantıda kurul azası olarak hukuk 
dan alınan hesap hulasalarına gore 9 - 9 - f k"l . f .. 1 . d s· 
1939 tarihindeki kliring hesapları baki - a u tesı pro eser erın en ınop say-
yeleri : l lavı B. Yusuf Kemal Tengirşenk, İş 

CETVEL : 1 r dairesi reisi B. Enis Behiç Koryiırek 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın- . . ~ . . .. .. ' 

daki kliring hesapları borçlu bakiyeleri : ıktısat vekaletı sanayı umum mudu-
Memleket Miktar T .L rü B. Reşat Bener, adliye vekaleti hu

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağrmız 
Belçika 
Çekoslovakya 
Finlar.diya 
Fransa 
Holanda 
İngilter~ 
İs;>anya 
İsveç 

l.356.100 

579.600 1.776.500 
799.800 

3.500.000 
680.200 

3.023.000 
752.200 

11.747.800 
276.100 

kuk işleri umum müdürü B. İsmail 
Hakkı Tur, iktisat vekaleti hukuk 
müşaviri B. Ziya Ekrem Ergüven bu
lunmuşlardır. Kurulun raportörlüğü· 
nü İş Bankası müfettişi Fars Uluhav 
yapmıştır. 

İlk içtimada İzmir vilayeti hakem 
kurulunun kararı okunmuş ve ikinci 
içtim:ıın eylülün 18 inci pazartesi gU· 
nü s:ıat 10 da gene iş dairesinde tı.;:r 
lanm:.ısı takarrür etmiştir. 

D. Hesaplarındaki 
borcumuz 
İsvec 
A. hesaplarındaki 
alacağımız 
İsviçre 

"İş ihtilaflarını uzlaştırma ve ta ı- -

kim nizamnamesi" nin mcriyete g·!"t!"'.! 

sinden sonra ilk iş ihtilafının bu su· 
26.900 3·~~~::gg retle nizamnamenin şartları dahil. 1-

2.699.600 de devlet eliyle kati bir karara ba -
171.4-00 lanması ilk defa vaki olan bir h:.~s.! 

ı.~~~:~~g olarak içtimai ve iktisadi bakı.~ ...... n 
171.300 ehemiyetlidir. Keyfiyetin yükse : r -

1.028.700 kem kurulunca yirmi gün zarfım ı 
507.800 

3.1!2200 

İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
l{omanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 273.700 intac edilmesi mecburiyeti olduğu nı-

CETVEL : 2 zamname ahkamından anlaşılmakta -

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka- dır. 
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala • 
caklarımız 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. hesabı 

Miktar T.L. 

9.700 
24-800 

'208.900 

Pasif korunma 

ve ~ocuklar 
Matbaamıza kadar gelen, telefon e

den veya mektup yazan bir çok oku
yucularımızı meşgul eden meseleler
den birisi de pasif korunma tedbirleri 
arasında küçük çocuklar ve bilhassa 

henüz kucakta bulunan yavrular hak
kında neler düşünüldüğüdür. 

Alakalı daire ve makamlardan yap
tığımız tahkikata göre, bu mevzu cid

diyetle ele alınmış bulunmaktadır. 

Büyükler için olduğu gibi, yakında 
yavrular için de korunma vasıtaları 

temini mümkün olabilecektir. 
Ayni zamanda alakalılar, küçük 

yaşta çocukların büyüklerle birlikte 

ayni sığınağa konulmamaları ve ço
cuklar için ayn ayrı sığınaklar inşa

sını düşünmektedirler. İcap ettiği 

takdirde çocukların toplu ve iyi or
ganize edilmiş bir vaziyette başka 

mahallere sevki için de çareler ara· 

nılmaktadır. 

İzmir' de 
ihtikôrla 
mücade e 

İzmir, 16, a. a. - lhtikarla mücade 
le komisyonu dün belediyede toplan 
mıştır. komisyonun teşekkülünden 

sonra muhtelif tüccar ve esnafın fazl 
fiatla satış yaptıkları hakkında vak 
şikayetler, bu esnafın ticari defterler 
ve mağzaları kontroleedilmek sureti! 
tetkik edilmiştir. Tetkikat neticesind 
bazı esnaf ve tüccarın filhakika sebep 
siz surette bir miktar fiatı yükselt 
tikleri görülerek, bunların tecziyes 
cihetine gidilmiştir. Emniyet, bele 
diye ve ticaret müdüriyeti memurlar 
ıehir içinde dolaşarak fiatları mura 
kabeye devam etmektedir. 

İki gün içindeyüzden fazla toptan 
cı ve perakende satış yapan muhteli 
mağaza ve ticarethaneler kontrol edil 
miştir. Bu kontrol tüccar ve esnafı 
mızın şayanı memnuniyet şekilde d .. 
rüst hareket ettiklerini köstermiştir 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün komisyon toplantısında ba 
yurddaşların ecza ve alelllmum mtis 
tahzaratı tibbiye yüzünden fiat z 
yapılığını ve bir kısım ecza ve ila 
ların gizlendiği hakkındaki şikayetl 

ri de görüşülmüş ve bu hususta der 
hal tedkikata girişilmiştir. Halkı 

sağlığı üzerinde ihtikar yapacak ola 
lar en ağır cezalara çarptırılacak! 

dır. Hakikat nerede ? 
Eve/ki günkü Ulus'un birinci say

fasındaki ""imha ettiler" ba§lığı, 
doğrusu hoşuma gitti. Yanlı§ anla
mayınız. "lmha" hareketi hiç bir 
veçhile hoşa gitmez. Fakat burada
ki "imha ettiler" fiilinin lastikli fa
ili hoşuma gitti, demek istiyorum. 

Çünkü alman tebliğine nazaran 
"alınanlar polonyalıları imha etmiş
lerdir"; Polonya tebliğine göre de 
"polonyalılar almanları imha et
mişlerdir.,, 

Yalnız bu tebliğlerde değil, her 
gece radyoda duyulan heberlerde 
insan bir taraftan dinlediğine mi, 
öte taraftan dinlediğine mi inansın, 
hayretler içinde kalmaktadır. 

Siyaset ve harp işlerine meraklı 
bir tanıdığımız bu vaziyet münase
betiyle şunları söylüyordu: 

- Cephelerde, bilhassa, iki taraf 
da, meseli Sigfrid ve Majino'da 
olduğu gibi, müstahkem olan cephe
lerde, iki istihkam arasındaki kıs
ma ingilizler "No man's land" "Hiç 
kimseye ait olmıyan toprak,, ismini 
verirler. 

Radyo ve tebliğ harbinde de, ga
liba, öyle bir mıntaka var ve gali-

ba, hakikat orada bulunuyor. 
Orayı bulup da anlıyabilene ne 

mutluJ 

*** .-· . 
Kalay! 

Bir lstanbul gazetesi piyasada 
kalay/arın kaybolduğunu ve bunun 
bir ihtikar neticesi olduğuna ihti
mal bulunduğunu yazıyor. 

Gerçekten ihtikar netice8i ise 
yapanları şöyle adam akıllı bir ka
laylamak lena olmıyacaktır. 

**" 
Genç a1ıklarf 

!stanbul gazetelerinden birisinı'n 
"adliye haberleri" sütununda şöyle 
bir ba!jlık gördüm: "Genç §şıklar
dan biri tevkif edildi.,, 

insana bu başlık, bütün genç A
şıklarıp birer Pjll.,r tevkif edilece-

ği gibi bir his veriyor. 
Allah göstermesin, herhangi bir 

memlekette böyle bir işe başlasalar, 
ona hangi hapisane dayanır?. 

""'* ; 

Rakı ve Amerika! 

Türkiye'de rakının derecesı' indi
rildiğinden ve biranın yarı yarıya 
ucuz/atıldığından bahseden bir İn
giliz mecmuası, "rakı" nm amerika
lıların mizacına pek uygun geldi
ğini yazıyor. 

Bari A merika'ya bol bol rakı ih
raç etsek! 

Hem ticaretimiz artar, karımız 
çoğalırdı; hem de rakıdan böylece 
kurtulurduk! ' ,. 

*** 
~!hirli gaz ve mikrop! 

Al11JaQJ~e bif.YaJIİa verf/.~ri bir 

cevapta zeh;rli gaz kullanmıyacak
larını bildirmişler. 

Ah keşke harp zehirı" de kullanıl
masaydı! 

Gene alman/ar, mikrop harbi de 
yapmıyacaklarını söylemişler. 

Neye yarar ki harp miTcrobu bir 
defa dünyanın vücuduna işlemiş 

bulunuyor. 
·- .., 

Tevkil! 

Polonyalılar, alman ileri hareke 
tini falan ve filan bölgelerde tevkif 

ettiler! 
Garp cephesinde alman/arın şid

detli topçu ateşi fransız ileri hare
ketini tevkif edememiştir! 

Bohemya ile Moravya'da alman
/ar, 35.000 Çek tevkif etmişler. 

Prag'da 70,000 Çek'in tevkifi ica
bediyormuş! 

Türlü türlü manalariyle bir "tev
kif" tir, gidiyor. Bir gün de gaze
teleri açıp şöyle bir başlık görecek 
miyiz? 

Avrupa'da harp tevkif edilmiş-
tir! . T. t. 

Kastamonu'da ihtikara karşı 
tedbirler 

Kastamonu, 16 a. a. - Dün ticar 
,Alasında vilayet mektupçusunun rei 
liğinde alakalı daire müdtirleri, tic 
ret odası belediye reisleri ve tücca 
!ardan bazılarının iştirakile bir t 
plantı yapılarak ihtikara mani olma 
için ah"'"~ıtk tedbirler ~örüşülm~i 

tü.:. 

D.ıh:liye Vekaleti Avrup '·a 
staja memur yollamıyacak 

Dahiliye vekaleti, harp vaziyeti c'l) 
layısiyle bu "sene Avrupa'ya staja M 

mur gönderilmesinden şimdilik s:ı., f 
nazar etmiştir. 

Çağn· 

* Arzuhal encümeni 18 " 19""' " 
zartesi günü umumi heyet ıçtiuı.w 

dan sonra toplanacaktır. 
* Divanı Muhasebat Encüme 

18. 9. 1939 pazartesi günü '10" da toı 
lanacaktır. 
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DÜNYA HA' BERLERİ 
c DUNKU ) 

Almanya'nm ablukası 

ve Sovyetler Bir Alman denizaltısı bir 
ISTANBUL Gazeteleri 

Almanya ile Polonya arasındaki 
ha. bin pek uzun sürmiyecegı an· 
l .ıı~ılmakta<lır. Esasen Polonya'nm 
Almanya karfısmda uzun zaman 
mukavemeti beklenmiyordu. Fakat 
bir defa Polonya ortadan kalktık
tan sonra vaziyet ne olacak? Al
manya §Arka ve cenuba doğru yü
rüyecek mi? Bu, henüz kimsenin 
!bilmediği Sovyet • Alman paktının 
prtlarına bağlıdır. Fakat sovyetle
rin Almanya'yı, farkı istilası altına 
geçirmek noktasında serbest bıra
kacaklarına ihtimal verilmiyor. 

İkinci bir ihtimal, Almanya'nın 
Macaristan ve Bulgaristan gibi dev
letleri Romanya'ya kartı tahrik et
mesidir. Filhakika son birkaç gün 
içinde Macaristan'da böyle bir ha
reket sezilmittir. Bunun, alman tef· 
vikiyJe mi yapıldığı, yoksa Maca
riatan'ın, vaziyeti müsait gördüğün
den Romanya ile arasındaki eski 
ı'C:lavayı halletmek için tetebbüse mi 
girittiği, henüz malum değildir. Bu
nunla beraber, Almanya'nm bu sı • 
rada tarkı yıkıp yakacak bir harbi 
tetvik etmekte menfaati olmasa ge
rektir. Almanya, lngiltere'nin ablu
kasına karşı mukavemet edebilmek 
için bu memleketlerin mahsullerine 
muhtaçtır. Ve gerek Romanya, ge • 
rek Yugoslavya ve Bulgaristan ile 
ticaret münasebetlerini tanzim et
mek için gayret sarf etmekte oldu
ğuna bakılacak olursa, her halde 
bugün için bu mıntakalarda batka 
bir hedefi olmamak gerektir. 

Belçika vapurunu batlrdı 
5.200 tonluk bir İngiliz şilebi ve bir 

balıkçı gemisi daha torpillendi 
Londra, 16 a.a. - Bir Alman tahtelbahiri bir Belçika vapurunu 

torpilliyerek batırmııtır. Yunan bandralı bir vapur aa.ğ kalanlar -
dan 49 kişiyi kurtararak en yakın limana götürmüttür. Kurtarma 
vapuru sağ kalanların diğer bir kısmını da kurtarmak üzere vaka 
mahalline gönderilmit ise de torpillenen vapur o zamana ka
dar suların içinde kaybolmuştur. 
Bu vapurun batırılması hakkında 

şu mütemmim tafsilat alınmıştır: 1 
Batırılan Belçikalı ticaret gemisi -

nin adı Alex Vam Opstal idi ve bu 
geminin mürettebatını kurtaran yu -
nan gemisinin adı da Atlantikos'tur. 
Belçikalı geminin mürettebatından 6 
kişi ağır surette yaralanmıştır. Bun
lar, derhal hastanelere nakledilmiş
lerdir. 

Romanya' da 
s~lôh altına 
alınanlar 

Alex Van Opstal'ın çarkçılarından 
Alfred Thorne, şu beyanaUa bulun -
muştur: 

"- İçimizden kimse, tahtelbahiri 
görmedi. Müthiş bir infilak sesi duy
duğum zaman makine dairesinde bu
lunuyordum. İnfilakı müteakip der· 
hal zulmet içinde kaldık. Birçok pat
lamalar oldu. Geminin iki parça ol -
muş olduğunu gördük. Gemide 7 yol
cu vardı, deniz sakindi. Tahlisiye 
sandanllarını indirdik. Atlantikos va
puru bizi toplayıp aldı. Bu ~eminin 
kaptanı, alman tahtelbahirini görmüş 
olduğunu söyledi. Bütün malımızı 

kaybettik. Alexi Van Opstal, Nevyork 
tan Anvers'e dönüyordu. 

Louvan'lı talebeden ve Alexi yol. 
cularından J oris de Clerck şöyle de
miştir: 

- Gemi, torpillendiği zaman gü
vertede idim. Güverte, derhal parça
landı. Derhal indirilmiş olan tahlisi
ye sandallarında yer aldık. Hepimiz 
sükunetimizi ve soğukkanlılığımızı 

muhafaza ettik. Ne dehşete kapıldık, 

ne de gemide panik çıktı. 

Bir ıileple bir balıkçı gemiıini 
batırdılar 

Ron1onya bitaraflığını 

korumak için bazı yeni 
tedbirler alıyor 

Londra, 16 a.a. - Royter'in Bükreş 
muhabiri bildiriyor: Çok iyi menba
dan öğrenildiğine" göre, Romanya'da 
mütehassıslar silah altına çağrılmış

tır. 

Bütün nezaretler ve müesseseler, 
kendilerine elzem memurların listesi
ni tanzim etmek emrini almışlardır. 
Romanya'nın Londra elçiliği yük

sek memurlarından birisi, İngiltere -
de bulunan 300 kadar Romen ihtiyat 
efradının elçiliğin davetine derhal i
cabet ettiğini ve bunlardan Londrada 
ikamet eyliyenlerin şimdiden Ron;an
yaya hareket etmiş bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Romanya'nın bitaraflığını 
nnıhalaza için tedbirler 

Bükreş, 16 a.a. - Başvekalet aşağı
daki resmi tebliği neşretmiştir: 

Fakat Almanya'nm İngiliz ablu
kası ile mücadele ederken daha zi· 
yade güvendiği memleket Sovyet 
Rusya'dır. Bunu Hitler sarih olarak 
ifade ettiği gibi, Nazi gazeteleri de 
Sovyetlerin bu noktadaki yardun
lanndan ikide bir bahsetmektedir
ler. Acaba sovyetlerin Almanya'ya 
bir harpte muhtaç olduğu etyayı te
ır.in etmek hususunda ne dereceye 
kadar yardımları olabilir? Her fey· 
den evel, sovyetlerin, Almanya ile 
müttefik olarak harp etmeleri vazi
yetini, bitaraf kalmalan vaziyetin
den ayırmak lazımdır. Müttefik o· 
]arak harbe ittirak ettikleri takdir
de Sovyetlerin Almanya'ya büyük 
yardımda bulunabileceklerine fÜP· 
he yoktur. Fakat bitaraf olarak 
Sovyetlerin Almanya'ya yapabile· 
cekleri yardım pek mahdut olmak 
icap eder. 

"Fanad - Head" ismindeki ingiliz 
şilebi de bir alman tahtelbahiri tara
fından batırılmıştır. 5.200 ton hacmin
de olan bu şilep, Ulster Steamship 
kumpanyasına ait idi. 

Bukowinya hududundaki h!diıcler 
dolayısiyle hükumet, Romanyanın bi
taraflığını muhafaza iççin yeni tedbir 
ler almıştır. 

Japonya Roma ve 
Berlindeki Sef irlerini 

geri ~ağırdı 
Brüksel, 16 a.a. - Berlinden bildi

rildiğine göre, alman - sovyet itilafı
nın imzasındanberi ecnebi müşahitler 
diplomatik hareketleri dikkatle takip 
etmekte ve bu hareketlerin pek mü
him neticeler verebileceği kanaatini 
izhar eylemektedirler. 

Romadaki japon sefiri Tokyoya ça
ğırılmıştır. 

İsrarla dolaşan bir şayiaya göre, 
J aponyanın Berlin sefiri de Tokyoya 
çağrılacaktır. 

Diğer cihetten Çan - Kay Şek tara
fından geri çağrılan Çinin Berlin se
firi Almanyadan ayrılmıştır. Berlin
deki japon mahfillerinde hakim olan 
kanaate göre, çin sefiri alman taraf
tarı idi. Bu itibarla geri çağırılması 
Çan - Kay - Şekin Almanyaya karşı 
siyasetinde bir değişiklik yapıp yap
mıyacağı meselesini ortaya çıkarmış 

Ayni mahfillerde Japonyanın Çinin 
harici politikasını büyük bir dikkatle 
takip ettiği söylenmektedir. 

Amerika İtalyan gemilerinin 
nakliyatını sigorta edecek 

Nevyork, 16 a.a. - Amerika deniz 
sigortaları kumpanyaları, İtalyan ge
mileri tarafından naklolunan yükleri 
harp tehlikelerine karşı sigorta etme
ğe muvafakat etmişlerdir. Hatırlarda
dır ki, bu kumpanyalar, geçen ay i
çinde İtalyan ve Alman gemilerinde
ki hamuleleri sigorta etmiyorlardı . 
Bundan başka harp tehlikelerine kar
sigorta ücreti Cenubi Amerikaya yük 
götüren gemiler için yüzde O, 25 ve 
Kanada için O, 50 olarak tesbit edil -
miştir. Diğer gemiler için gerek Ce
nubi Amerikaya gitsin, gerek Kana • 
daya gitsin tarife yüzde O, 50 dir. 

Hooverin teklifi 

CUMHURİYET 
Başlıyan harp karşısında 
Türkiye 

B. Yunus Nadi bugünkü başmakale -
sinde Başvekilimizin Bıiyük Millet Mec
lisindeki izahlarını tahlil etmektedir. 

Muharrir, Başvekilimizin (Tiırkiye 
halen başlamış olan harbin dışındadır) 
cümlesini yazdıktan sonra, bu vaziyetin 
devamını temenni etmekte ve nutkun di
ğer noktaları üzerinde tahlillerine de
vam ederek ıozlerine şu cümlelerle ni
hayet vermektedir. 

Halkımızın umumi hayat ve iaşe iti
barile telaıı ve endişe edecegi tek nokta 
dahi yoktur. Endıistri eşyasında dahili 
mamulitımıza kıymet vermenin bilhassa 
zamanıdır. Lüks i&ler itibarile ise kendi
mizi harp hayatının muvakkat zaruret
lerine intibak ettirmeliyic. Hiıliı;a bu 
kısımt!a hukumete olduğu kadar halka 
da duşen ehemiyetli vazifeler vardır. Ve 
bunlar yapılmıyacak vazifeler, iktiham 
olunr •ıyacak zo rluklar değildir. 

İş başhyan harp karşısında umumi 
vazı) etımızın hulasası budur.,, 

TAN 
Bir muahedenin metafiziği 

B. Sadri Ertem Tandaki başmakale • 
sinde sovyet - alman ademitecavüz pak
tının imzasındanberi bir ay geçtiği halde 
hali üzerinde spakulitif fikirler yuru
tülmekte olduğwıu ve adeti elde bulu -
nan metin yanında bir de muahede me
tafi ziği tasavvur edilmekte bulundutu
nu yazarak diyor ki : 

"Realist bir gözle bakıldığı zaman 
a.demitecavuz muahedesin in metni değil, 
ruhu alakadar devletlerin kendilerini, 
menfaatlerini korumak için, yeniden ter
tipler vücuda getirmelerine mini değil· 
d ir. 

Esasen hiç bir devlet muahedelerin 
metinlerine güvenerek kendi:ıi emniyet
te hissetmez. 

Kendini korumak için, en iyi tedbirle
ri almak için çalışır. Esasen ademiteca
vüz muahedesinin imzası ile hasıl olan 
vaziyetten demokratik devletler uzak 
şarktaki tehlikeyi bertaraf etmek gibi 
bir fayda da elde etmişlerdir. 

Hadiseleri, sinirlerimizle değil, man -
tık ve hakikatin icaplariyle mutalea e
dersek goreceğimiz manzara tarihin te
kerrürü değildir. 

Yeni zamanlann yeni kombinezonlar:
dır. Vaziyet bu çerçeve içinden mutalea 
edilince nafile yere nazi propagandasının 
ağına düşmiyc mahal kalmaz.,. 

Deniz harpleri 

B. Ömer Rıza Doğrul bugünkü fık -
rasında bir İngiliz tebliğine göre Al -
manyaya ait bir kaç tahtelbahirin imha 
edildiğini yazdıktan sonra 1914 harbm
da alman donanmasının ne vaziyette bu,. 
lunduğunu kaydetmekte ve bugiınkü ku
vetiyle mukayese ederek şunları yazmak
tadır. 

"İngilterenin hasım tahtelbahirlerine 
karşı en çok güvendiği usul, ticaret ge. 
milerine refakat zırhlıları vermektir. 
Athenia gemisinin torpillenmesindcnberi 
bu u&ul tatbik olunmaktadır. Bu usul sa-

yesinde. tehlikeli mmtalı:aya gidecek o
lan her ticaret gemisine tahtelbahire 
karşı gelebilecek tipte yapılmış olan 
zırhlılar refakat edecektir. Bu zırhlılar 
geni!i ölçiıde hazırlanmış olduğu ic;in 
ticaret gemilerinin tam emniyet içinde 
seferlerine devam edeceği anlaşılmak -
tadır. 

Bu kısa izahlarla varılacak netice: A i
man yanın bu defa mühim bir deniz har
bi yapmasının beklenmediğidir. Alman 
denizaltıları kolaylıkla takip edilecek ve 
bu &aycdcdenizlerde hareket huriycti 
devam edecektir. 

Bu da bugünkü harbi, geçen büyük 
harpten ayıran en mühim farklardan bi
ridir ... 

SON POSTA 
Vaziyet 

Emekli general H . Emir Erkilet si • 
yasi ve askeri vaziyete dair olan bugün
kü makalesinde !jark ve garp cephelerin
deki harp halini !iU suretle hulasa etmek· 
tedir: 

"Garp cephesi: Sigf rid hattmm ileri 
arazisinde fransız kiıçiık kıtalarınm ve 
öncülerinin faaliyeti bilhassa Sarbrükeniı 
etrafında devam ve terakki etm.iıtir. 
Şark cephesinde: Şimal alman ordusu 

sol cenah seri kıtaları Brest Litoviskin 
muhitindeki tabiyeler hattına girmişler -
dir. Bu mevki Vistülde ibulunan leh or
dusunun tamamiylc gerisindedir. Var -
şovayı şimali şarkiden ve şarkdan ihata 
eden alman kuvetleri Varşovanın Vistü
liın şarkındaki mahallesi olan Pragaya 
yanaşmaktadırlar. Kutnoda mahsus leh 
kuvetleri çemberi cenubu p.rki istika -
metinde yeniden yannıya teşeibbuı et -
mişlerdir. 

Cenub alman orduııunun yancı lı:ıtalan 
Lüblin - Lcmberg yolww kesmişlerdir ... 

Siyasi vaziyet ., 
Ayrıca siyast vaziyeti tahlil eden ge • 

neral bilhas&a Sovyet Rusya ile dieer 
milletlerin münasebetlerine temas ede • 
rck diyor ki: 
"- Aksayişarkta Rusya ile Japonya 

arasında senelerdenberi devam ed~elen 
hudut miısadcmeleri durdurulacak, Tok· 
yo ile Moskova arasında mütareke yapı. 
lacaktır. 

- Sovyet Rusya ile Japonya arasında 
bir ademitecavüz paktı akdolunacaktır. 

Bunlar tahakkuk ederse Sovyet Rus • 
yanın şimdilik istikameti meçhul iher -
hangi bir faaliyete geçeceği anlaoılır. 
Onun. japonlarla anlaşması arkasııu te
min etmek istemesindendir. 
Şimdi japonlara ne gibi bir taviz ve

rildiğini anlam.ak kalır ki ba hwıuata Ja. 
ponyaya Çinde hareket aerbestiai 'ft • 
rilmesi hatıra gelebilir. 

Rus - japon ademitecavüz paktı dtinya 
için yeni bir sürpriz olacak ve ll~b. 
mul bir mahiyet kaza.nacaktır. Bu pak
tın Hitlerin bir tertibi oldaiun& fÜpho 
edilemez. 

lna-ilterenin Sovyet Rusya • Alroen. -
ya ademitecavüz paktınm aktindenberi 
Japonyayı, hatti bazı tavizler mukabili 
kazanmıya çalıştığmı biliyoruz. $lmdi 
bir Sovyet Rusya - Japonya ademiteca -
vüz paktı İngiliz siyasetinin Japonyada 
yeni bir mııvaffakiyetsizlifi sayılac:&k. -
tır . ., 

Bir defa ortada siyasi zorluk 
vardır: Sovyet Rusya, harpte bita
raf kalmıya muvafakat etmekle be
raber, Almanya'run kolay ve kahir 
zafer kazanmasını istiyemez. Bina· 
enaleyh harbi uzatacak ve her iki 
tarafı da yıpratacak derecede Al
ınanya'ya yardımda bulunması bek
lenir. 

Diğer cihetten harbin başlangıcın
danberi ilk defa olarak bir ingiliz ba
lıkçı gemisi batırılmıştır. "Davara" is
minde 291 ton hacminde olan bu gemi 
Fleetwood limanına kayıtlı bulun· 
makta idi. Geminin patronu ile mü -
rettebatını teşkil eden 11 kişi denize 
bir sandal indirerek yarım saat kadar 
top ateşi altında kaldıkları halde u
zaklaşmağa muvaffak olmuşlardır. 
Kurtulanlar arkalarından 35 kere top
la ateş edildiğini beyan etmişlerdir. 

Bu düşünce ile memlekete gelmesi 
melhuzolan çocuklar ve yaralılar is
kan olunacaktır. Hududu geçecek kı
taat veya her hangi bir askeri teşek
kül silahlarından tecrit edilecek ve 
muhasematın sonuna kadar kampa ko 
nulacaktır. Siyasi mevkiler işgal etmiş 
olan zevat, kendilerine gösterilecek 
mahallerde oturacaklar ve her türlü 
siyasi faatilyetten içtinap eyliyecek
lerdir. 

Nevyork, 16 a.a. - B. Herbert Ho
over, bütün bitaraf memleketlerde bir 
komisyon ihdas teklifinde bulunmuş
tur. Bu komisyonlar, sivil ahaliyi mü
teessir eden askeri harekatı müşahe
de etmek ve bu husı,ıs hakkında ra -
por vermek vazifesiyle mükellef ola
caktır .• 

B. Hoovver, bu komisyonun harbi 
insanileştirmeğe medar olacağını tah
min etmektedir. 

Fr~nsız gazetelerinin Almanyanın dahili 

vaziyeti ve harp hakkındaki yazılara 

Fakat bundan batka, Sovyetle
rin ellerinde Almanya'nın bütün ih
tiyaçlarını tatmin edebilecek mik· 
tarda e§ya buJunduğu da §Üpheli
dir. Gerçi sovyet sanayi ve ziraat 
mahsulü son seneler içinde artmıf • 
tır. Fakat sovyetler, bu arh§ı, ihraç 
edecekleri yerde kendi halkının ha
yat seviyelerini yükseltmek için kul
lanmaktadırlar. Sovyetler, ancak 
hari;ten makine ve ihtiyaçları olan 
ıni.mul e§yayı satın almak için ihra· 
cat yapmaktadırlar. Fazla ihracat 
yapmak onlar için enteres.ıuı değil· 
dir. Son üç &ene içinde Almanya'nm 
en ziyade ihtiyacı olan petrolün is
tihsali arttığı halde ihracıı hayli a· 
zalnuttır. 

Üçüncü bir mütküli.t tediye me· 
selesidir. Sovyetler satacaklan eıya 
için para ve yahut da efya isterler. 
Almanya'ya kredi vermiyecekleri 
a~ik ':. rdır. Halbuki Almanya'da pa· 
ra c:madığı gibi, bir taraftan ablu
kalardan müteessir olacak, diğer 
taraftan da silah imal edecek olan 
alman endüstrisi, ithal edeceği eı
yanın tediyesi için çalışacaktır. 

E'1emiyetli bir zorluk da nakli -
yat r.ıeaelesidir. Sovyet memleketle
ri çok genittir. istihsal mıntakaları 
hem sahillerden, hem de Almanya'· 
dan ve yahut da Almanya'nm eline 
harap bir halde geçecek olan Polon· 
ya'dan uzaktadır. Binaenaleyh ab
luka altında bulunan bir Almanya
nm muhtaç olduğu eşyayı kolay ko
lay nakledecek vaziyette değiller
dir. Bu tartlar altında sovyetlerden 
yarc\ım noktasında almanların bü
yük hayal beslememeleri lazımdır. 

A. Ş. ESMER 

Atina Sefirimiz dün 
itimatnamesini verdi 

"Atina, 16 a.a. - Yeni Türkiye Sefi
ri ile yeni Macaristen Sefiri dün mu

mertaiml~.ıtUkümdara itimatna • 

Bir gemi daha batırıldı 

Londra : 16 a.a. - İstihbarat neza
retinin bildirdiğine göre, ingiliz • 
Amerikan Cheyenne sarnıç gemisi bir 
denizaltı tarafından batırılmıştır. Ge
minin mürettebatı, İdabakke Norveç 
gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

Lindberg infirat taraftan 
Vaşington, 16, a. a. - Lindberg, bü

tün Amerika'da radyo ile neşredilen 
bir nutukta amerikan milletinden av
rupa harbine sürüklenmemesi ve bu
nun ıçin eı;lihaüzerine konulmakta o
lan ambargo} u kaldırmamasını iste
miştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda demiştir 

ki : 
"Amerika'nın vazifesi,, ihtilafa mü

dahale etmemek, belki Amerika kıta
sında garb medeniyetini muhafaza et
mektir." 

Alman propangandası ve 
İngillerede süt bolluğu 

Londra, 16 a.a. - Alman radyos 
geçende Londralıların süt bulamadık 
larını haber vermekte idi. 

Londra gazetelerinin ilan sayfala · 
rında bu iddianın cevabını bulmak ka 
bildi. Busayfalarda çıkan bir ilanda ev 
kadınlarına ailelerinin her ferdi için 
bir pent süt alabileceklerini haber ve
rilmektedir. İlanda süt stokları mev
cut olduğu ve ilerisi için düşünmeğe 
mahal olmadığı ilave edilmektedir. 

Günde adam başına bir pent sütün 
sulh zamanında bile İngilterede istih· 
lak edilen mıkdarın iki mislini teşkil 
etti2'i bu münucbetle hatırlatılmak: • . 

Hususi eşhasın ve bilhassa Galiçya
lıların Romanyaya girmesi menoluna
caktır. 

Finlandiya yeni bir 
demiryolu hath yapıyor 

Alman milleti ekonomik felakete .. 

l 

. . .. .. ............. .......... .. ... 1 Helsinki, 16 a. a. - Finlandiya'nın 
amerika ve bitaraf devletlerle yaptığı 
ticareti harb halinde olan memleket
lerle yapılan ticaretten temamile ayır
mak için şimal buz denizine müntehi 
olacak bir şimendöfer hattı inşasına 
karar verilmiştir. 

jürükleneceği vakii ayaklanacaklrr 
KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
fll t t • • ..... 

Paris, 16 a.a. - Gazeteler polonya- 1 henüz bozulmadığını kaydederek 
daki karışık askeri vaziyet ile bilhas - ziyetin düzelebileceğini ümit eyle-

X KABİL - Efganistan, bugünkü 
Avrupa anlaşmazlığı karşısında bita
raflığını ilan etmiş ve bu karar Ka • 
bildeki diplomatik heyetlere resmen 

sa meşgul olmaktadır. mektedir. Bilhassa, başlıyan yağmur 

bildirilmiştir. 

X STOKHOLM - Oslo'nun deniz
ci mahafilinde bahri ticaret ve müna
kaia tın pek yakında hemen hemen 
normal bir surette inkişaf edeceğine 
intizar olunmaktadır. 

X LONDRA - Evelce ihzar edil· 
miş olan projede yapılması zaruri ad
dedilen tadilat dolayısiyle .otomobil
lere benzin verilmesinin vesika usulü
ne raptedilmesi bir hafta tehir edil • 
miştir. 

Panama konferansma giden 
Amerikan heyeti 

New-York, 16, a. a. - B. Welles'in 
r iyaseti altındaki bir amerikan heyeti, 
Panama konferansına gönderilmiştir. 
Bu heyete amerika ittihadi birliği u
mumi müdürü B. Leo Rowe, Uru
guay'daki amerikan sefiri B. Edwin 
Wilson dahildir. Heyet, Santa Clara 
gemisine binmiştir. 

Gazeteler bütün polonyada dolaşan 
ve her yeri tahrip eden alman 2ırhlı 

fırkasının yeni sevkülceyişini uzun 
uzadıya mevzu bahsetmekte ve fakat 
Polonya ordusu kuvayi külliyesinin 

Dük dö Vindsör 

Başvekili ziyaret etti 
Londra, 16, a.a. - Üç gün evel İn

giltereye avdet eden Dük de Windsor, 
başveka.Iet dairesine giderek Çember
leyn'i ziyaret etmiştir. 

X NAPOLİ - Nevyork'tan hare
ket etmiş olan Conte di Savoja adın· 
daki İtalyan transatlantiği Ceneve • f
den buraya gelmiştir. Vapurda 800 yol 
cu vardır. Bunların arasında Roma
daki japon sefiri B. Toshio ve B. ]as
ka Takasi'nin riyasetindeki japon ik
tısat heyeti azası bulunmaktadır. 

X PARİS - Petit Parisien gaze • 
tesi, amele federasyonlarının en mü
himlerinden üçünün yani madenciler, 
deniz işçileri ve P. T.T. federasyon· 
larının Sovyetler Birliğinin Almanya 
ile bir pakt akdetmesi üzerine umu· 
mi iş federasyoniyle alakalarını kes· 
tiklerini bildirmektedir. 

Orzel i•mindeki leh denizaltı ge.miıi 

Bir Leh denizalhsı Tallin limanında 
X FİLADELFİY A - 15 ravunt Tallin, 16 a.a. - "Orzel" ismindeki mürettebattan bir kısmının hastalığı 

üzerine tertip edilen bir maçta Tomy h tahtelbahirinin ansızın Tallin li- nı beyan etmiştir. 
Galento, rakibi Lou Nova'yı 14 ünci .anına girmesi, burada büyük bir he· Kumandan ile hasta efrat hastaneye 
ravuntta nakavt etmiştir. ıecan tevlit etmiştir. Son zamanlarda 

yatırılmış, diğerleri tevkif edilmiş -
X BUENOS - AİRES - Arjantiı lngiliz tezgahlarında inşa edilmiş o-

hükümeti tebliğ ediyor: Arjantin lan bu gemi iki haftadanberi açık de- tir. 
Brezilya ve Uruguay filoları bitaraf· j ni:ı:de bulunmakta idi. "Orzel"in mü- Tahtelbahirin limann gelmesinin se 
lık kaidelerini ihlal teşebbüslerine rettebatı 60 kişidir. bcplerini araştırmak üzere harbiye ve 
mani olmak için müştereken harekete Tahtelbahirin kumandanı gemide hariciye nezaretleri hususi bir komis 
2~ç~çe.ıqııdir. - ~ru,ft ye l.izeç~k kalmadığını ve 'yon teşkil etmişlerdir • 

lar devam ederse ağır zırhlı kıtaatının 
ve ağır topçunun harekatı nehirli ve 
bataklık mıntakalarda imkansız bir 
hale gelecektir. 

Almanyanın dahili vaziyeti ile ga 
zeteler meşgul olmaktadır. Hariçte 
besleyici maddeler alamıyacak olan 
ve içten de çeklerin ve Avusturyalıla 

rın muhalefetine uğrayan Almanya
nın vaziyeti tebarüz ettirilmekte v 
Fransa ile İngilterenin azimlerini v 
tesanüdünü bozmak yolunda Alman 
yanın hazan gülünç Qir hal alan pro 
pagandasiyle alay etmektedir. 

Sarre'da Fransız ordusunun mutta 
rit ileri yürüyüşü Almanya için tevl. 
edeceği neticeler itibariyle mütale, 
ve zengin Rhin endüstri mıntakasın 
Alman} anın kaybedeceğini ve Polon 
yada Silezya havzasının ele geçiril rr 
sinin bu kayıbı teHifi ... d emiyeceği k .. 
dolunmaktadır. 

Harbi istiyen c::'m<ın milleti 
<!eğildir 

Paris, 16, a.a. - Oeuvre gazete 
alman milletinin harekete geliıp ge 
miyeceğini araştırıyor ve diyor kı : 

Harbi istemiş olan alman milleti d 
gildir. Eğer bu millet ser serbest o 
saydi harp çikmazdı . Millet aldatı 
mıştır. Fal:at aldatılan milletin har 
kete geleceği ümit edilemez mi ? A 
man milleti ekonomik felakete s 
rüklendiği vakıt ayaklanacaktır. Çü 
kil açlıktan ölmek, sebepsiz ve ilmi 
siz olarak çocuklarını ölüme gönd ... r 
mekten daha güçtiır. 

'~:.~- ....... ...:..... .... ·~- ---
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Erzurum pullari 

Hava hücum arma k'arşı 
pasif korunma hazırlığı 

Tiirk izim ve iradesinin ısaheseri Ankara 
" Erzurum hattı 20 birinci teşrin 939 da 
resmen işletmiye açılacaktır. P.T.T. U -
mum Müdurlucu her vakıt olduğu gibi bu 
defa da böyle tarihi bir g{inu kaçınnıya
rak dôrt kıymetten ıbarct 29 kuruş degeri_n 
de bir seri pul çıkarmaktadır. Pulların fi. 
zerine konulmak uzere ayrılan resimler bu 
hatta viicuda getirilen ve turkun goğslinii 
iftiharla kabartan. fen adamlarımızın her 
biri birer fen harikası olan sayısız büytik 
eserleri arasından seçılmıştir. Resimlerin 
iıst kısmında (Turkiye postaları) ve ay 
yıldız alt kısmında da ilk ikisinde (An -
kara : Erzurum hattının işletmiye açılışı 
20 • x - 1939) diğer ikisinde de (Ankara -
Erzurum hattının açılışı 20 - x - 1939) 
yazıları vardır. Hattın açılış tarihi olan 20 
ilkteşrinde satışa çıkarılması mütesavver
dir. Çok musait şartlar taşıyan bu tarihi 
serimizin kolleksiyoncularımızı memnun e
decegi muhakkaktır. 

Bombalar halka teşhir edi 1 iyor 
Tayyare hücumlarında ~ehirleri tahrip etmek, yangınlar çıkar· 

mak ve ortalığı gazlamak için kullanılan bombalar hakkında hal
ka bir fikir vermek için bu bombalardan birer nümunenin teşhir 
edildiğini haber vermiştik. 

Sovyetler ve 

Avrupa harbi 
tBaşı ı inci sayfada) 

vestia'nın beyanatını tartalım. Bu 
gazete diyor ki : 

1 

Ankara pasif korunma komisyonu
nun temin ettiği bombalardan bir kıs
mı evelki gece, bir kısmı da dün sa· 
hah şehrin muhtelif yerlerine kon-

Pullar 1stanbulda Damga matbaasına 
•iparlı edilmiştir. Damga matbaamızın üs
tıine aldığı bu işi her huıusta kiğıt. tabı, 
dantel ve zamk bakımından mukemmel 
bir ıurctte meydana getireceğinden emi
niz. 

Erzurum serisinin kıymet, resim ve renk 
\eri ıoyle olacaktır: 

"Sovyetler Birliği muhtemel ola -
rak çarpışmıya girecektir, fakat te
yakkuz ile harekatın neticesini takip 
eylemektedir ... 

muş ve halka gösterilmeğe başlanmış
tır. l~i boş olan bu bombaların dolu 
halleri 1000 kilogramlıktır. Ve bun
lar bir türk firması tarafından yapıl
mıştır. Bombalardan biri Ulus mey
danında, biri Emniyet meydanında, 
bir diğeri de Samanpazarında, halkın 
en çok gelip geçeceği yerlere konul
muştur. 

Bombaların etrafı kalabalığını da· 
ima muhafaza etmekte ve halk bu ala
met tehlike sembollerini ibretle ve 
dikkatle sey retmektedir. Bombaların 
bu suretle gösterilmesi, hava tehlike
sine karşı halkımızın almasını tavsi
ye ettiğimiz tedbirlerin bir kat daha 
ciddiyetle ve bir an evel bitirilmesin
de büyük fayda temin edeceği mu
hakkaktır. 

f 1t. Koyu kahverengi ilk tren Erzurumda 
'IK. Koyu sarı Ankara - Euurum hattında 

bir demiryolu kopriısü 

• 

12,S K. Mavi, Atma boğazı 
1.S K. Krmızı, Curek boğazı 

c. s. 

Bolu' da 
yangın 

'Bolu, 16 a.a. - Diln gece 22.30 da c;ar • 
91da bir tuhafiye ma azaııında çıkan yan
gın bir saat devam etmiş ve biri eczane 
olmak iızere beş magaza yanmıştır. Zarar 
miktarı tesbit edilmemiştir. Eczane ile 
yangın çıkan magazadan midası sigortasrz:
dır. 

Hah ihrae1 serbest 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Evelce ihracı 

menelunan eşya arasına kurk ve ,ark ha
lıları da ithal edilmişti. Fakat bugtin bura
ya gumruklere gelen bir emirle halı ihra
cının serbest bırakıldıfı bildirilmiştir. 

Sovyetlerin silahlı bir müdahalesi 
takdirinde, muahede mucıbince, Ro
manya müdahale edecek ve o zaman 
bütün Balkanlar ve ezcümle, şark ü
zerine böyle bir sikleti kabul et· 
miyecek olan türkler mücadeleye sü
rüklenecektir. 

Rusların Almanyanın yanı başın
da müdahalesi üzerine, bütün antiko· 
münist devletler, hatta Almanyanın 
müttefikleri bile anlaşmazlığa sürük
lenecektir ve ezcümle İtalyanın inti· 
zar hattıhareketi çabukça inkişaf e
debilir. 

Bazı bitaraflann ve ezcümle ingi
liz ablukasına engel olmamak istiyen 
lsviçrenin hattıhareketi teeyyüt et
mektedir. Birçok tefsirler, müttefik
lerin denizler üzerindeki hakimiyeti
nin daha şimdiden ne kadar müessir 
olmıya başladığını göstermektedir. 
Bazı denizaltı gemileri batırılmıştır 
ve bitaraflar, ister istemez, Almanya
nın iaşesinde iş birliği yapmamak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Polonya ve Sovyetler Birliği 
Moskova, 16 a.a. - Moskovadaki 

Polonya mahfilleri, Pravda"nın baş 

yazısına, ilk bakışta Ukranya ve gar
bi Bielorusya'daki Polonya eyaletle -
rinin "tazyik altında bulunan ruslar,, 
ın kurtarılması bahsinde Sovyet nok
tainazarını gösterir mahiyette bulun
masına rağmen, fazla ehemiyet atfey
lememektedir. Her türlü ihtimaller 
henüz imkan dairesinde bulunmakla 
beraber, burada en ziyade yayılmış bu 
lunan noktainazar, Polonya mukave · 
meti tamamiyle kırılmadıkça sovyet -
lerin Polonya aleyhine herhangi bir 
harekete geçmiyecekleridir. Aksi tak 
dirde, Pravda"nın bu sabahki baş ya. 
zısı, polonyalılar tarafından tahliyesi 
ihtimalinde rusların alman nüfuzu 
haricinde tutmak istedikleri mıntaka
ları gösterir gibidir. Fakat bu vazi
yette, bu hareket, Polonyaya karşı bir 
hareket olmıyacaktır. Bütün bu sebep 
lere dayanan tahminlere göre, alınan
ların fikri, rusları, Polonya bir kere 
mahvolduktan sonra İngiltere ve Fran 
sanın ilk imkanda sulha dönecekleri
ne inandırmıya çalışmaktır. Halbuki 
o zaman Almanya, bizzat Sovyetler 
Birliğinin hudutlarına gelmiş olacak 

Nevyork sergisindeki heyetimiz tır. Bu vaziyette, sovyetleri kati ola-
Nevyork beynelmilel sergisi ikinci teş- rak kendi taraflarına almak için al

rinin sonunda kapanacak. haber alındı~ına, mantarın ruslara "bizimle mi yoksa 
ıore, Nevyorkta bulunan turk heyetı de bize karşı mı" sualini sormaları ihti 
ancak o tarihlerde liehrimize avdet edecek- alde h " d h · d ğ"ld" tir •m n ıç e arıç e ı ır. 

e@! 

HULASA 

B o 

Şu günlerde yapılacak olan hava 
taarruzlarından korunma tecrübesi i
çin gerek aktif ve gerek pasif müda
faa bakımından bütün hazırlıklar ik -
mal olunmuştur. Eecrübe günü ve sa
ati henüz kararlaştırılmış olmamakla 
beraber ankarahlar her an alarm işa
retini verecek olan düdük sesini bek
liyebilirler. İlk tecrübe gündüz yapı
lacak, fakat evelce de haber verdiği· 
miz gibi, bir de gece denemesi olacak 
tır. 

Divanı muhasebat fcararlarının 

meriyet ve ıümulü 
Trabzon mebusu B . Sırrı Day'ın, 

Divanı muhasebatın üç ayhk rapor

ları üzerine ittihaz edilmekte olan ka

rarların meriyet ve şümulünün tayini 
hakkındaki takriri, teşkilatı esasiye 

encümenine havale edilmi§tir. Encü
men toplanarak bu hususta bir karar 
vermiştir. Karar şudur: 

"Büyük Millet Meclisi namına mu
rakabe vazifesiyle mükellef bulunan 
Divanı muhasebat, kanunların ve tef
sirlerin tatbik şekillerinde takdir ve 
içtihadlarında serbesttir. 

Divanı muhasebatın raporu. üzerine 
işbu tetkik şekilleri hakkında Meclis 

Umumi heyetince verilmiş olan bir ka

rarın hükmü mevzubahs meseleye 
maksur olmakla beraber bu kararın 

ihtiva ettiği prensip Divanı muhase

batça benzer ahvalde nazarı dikkate 

alınır. Divan, ahval ve şartların değiş

mesi neticesi olarak tatbikatta bu 
prensiplerde bir değişiklik yapılma· 
sını lüzumlu görürse vaziyeti ilk üç 
aylık rapora derç ile Meclise bildir
mek şartiyle muameleyi yeni içtihada 
göre yapabilir. Ancak bu yeni içtiha
dın tatbiki mühim bir işe taalluk edi
yorsa vaziyeti derhal Meclise arzede
rek muameleyi alınacak yeni karara 
göre yapmak lazımdır." 

y o K A ş 

Japonya ile Sovyetler 
anlaşmaya vardılar 

(Ba§l 1 inci sayfada) 
taşacaklar ve bunun tadbikine geçe
ceklerdir. 

Bundan başka, görüşmeleri eeaaıwr 
da B. Togo ve B. Molotov, şunu da 
kararlaştırmışlardır : 

En kısa bir zamanda, iki sovyet
Mongol ve iki Japon-Mançu mümea
silinden mürekep bir komisyon vücu
da getirilecek ve bu komisyon, bu
günkü anlaşmazlık sahasında Mongo
listan halk Cümhuriyeti ile Mançu
ko arasındaki hududu tasrih edecek-
tir. Komisyon, teşekkül eder etmez 
derhal i~c başhyacaktır. 

tik mahfülerinin eash düşüncelerin
desı birini tqkil etmekte berdevam -
dır. Bu mahfi)Jw, aJman - rus paktı
nın yaqtttit ariealden sonra bu poli
tikamn Avrupaya yeni ne gibi sür -
prizler saklamakta o&duğunu soruştur 
nıııaın.dır. 

Rc.mt m.OfUl«, her zamankinden 
daha ziyade, tereddüt içinde bulun -
maktadır. Zira bu .+ya.aetin yeni veç
hesi hakkında habere 'malik değildir
ler. Sovyet kıtalarının garp hududu 
boyunca tahşidi iae bu meşkukiyete 
endişe de il!vc eylemektedir. 

Buiünkü rua - japon anlaşmasının 
Sovyetlerin Tokyo Elçi•i mümkün kıldığı alman - rus tam iş-

Moskova 16 a.a. _ Yüksek Sov-I birlili tehdidi, Amerikan diplomatik 
yet Meclisi so~yetlerin Tokyo büyük mahfillerinde en derin endiş~ler ~o -
elçiliğine Smetanin'i tayin etmiştir. ğurmakta n bunun .kongrenın bıta -

R l l k ılaJı ? raflık kanunu Üllerinde yapacağı mü
oma an Qfnıayı na•ı arı • k 1 d •. h. b" k"l 
R 16 Ak t 1 . Zil ere er e mu ım ır unsur teş ı oma, a.a. - şam gaze e erı, . v. . • 

M 1 _ M h d d da m hasa_ eyhyecegı sanılmaktadır. Fılhakıka, 
ogo ançu u u un u ba . i .. h" · f'k · ·· 

"h t e en Sovyet _ Japon zı ııyas muşa ıtlerın ı rıne gore, 
mata nı aye v r b" 1 1. k ·· · h 

kt h · t" · tebaru""z ett"ır ır nasyona sosya ıst - omunıst e • pa ının e emıye mı - . . . A 

kt d" lı salıbı karşısında halkın ve efkarı 
meG" e ırl. d'İt 1. d" k". umumiyenin aksülameli, Amerikan 

ıorna e a ıa, ıyor ı. . . • 
B 1 d .. büyük bir ınfıratçılarının bıtarafl\k kanununun 

u an aşma, unyanın 'd"l" k ·1 . .. k . .. 
k d ıh t . d" or Bun ta ı ıne arşı ı erı surece lerı muta-
ısmın a su u garan ı e ıy . - . 

d b k b 1 ı:ıma Sovyetler Bir- leaları zayıflatacak mahıyette bulun-an aş a u an a:ır • kt d 
l•v• ·ı J d d h k ma a ır. ıgı ı e aponya arasın a a a sı ı an-
laşmalara bir esas teşkil edebilir. 

Tribuna diyoı ki: 
Pek muhtemel olarak bu anlatma. 

bilahare, bütün anlaşmazlıkları orta· 
dan kaldırarak ve umumi işbirliği hu
tutunu tesbit ederek umumi bir pakt 
mahiyetini alabilecektir. Tokyo -
Moskova münasebetlerinde tam bir 
değişiklik vukua gelmiş gibidir. 

Almanya memnun! 
Bertin, 16 a.a. - "D.N.B." Alman 

gazeteleri, Japon - Sovyet anlaşmtt ı· 
nın aktinden dolayı duydukları bil -
yük memnuniyeti gizlememektedir. 

Berliner Börsen Zeitung, diyor ki: 
"Bu anlaşmadan memnun olmamız 

pek tabiidir. Bilhassa şu bakımdan ki, 
bu anlaşma ile her iki atraf, diploma
tik anlaşmazlıklarının ve Mogol -
Mançu hududundaki kanlı çarpışma
ların, yalnız her anlaşmazlıktan mem
nuniyet duyan tek bir memlekete ya
ni lngiltere'ye yaradığını kabul et -
miı bulunuyor.,. 

Japon • Sovyet anlQfman. 
V Qfington' da nasıl tefsir 

ediliyor? 
Vaşington, 16 a.a. - Hariciye ne

zareti mahfilleri, Rus - Japon müta
rekesi haberi karşısında hiç bir sür
priz göstermemekte ve esasen bunu 
beklemekte olduklarını bildirmekte -
dir. 
Aynı mahfillerin tebarüz ettirdiği

ne göre, bu mütareke, Rusya ya Po -
lonya meselesine iyice karışmak, Ja
ponyaya da halen Mançukuo'da tuttu
ğu orduyu Çin'e göndermek imkanla· 
rını verecektir. 
Vaşington yarı resmi mahfillerinin 

kanaati, Çin'de muhasamatın devamı 
keyfiyeti karşısında Amerika Birle -
ıik devletlerinin bigine kalamıyaca
ğı merkezindedir. Amerika Birleşik 
devletleri, dokuz devlet muahedesin
den doğan bütün haklarını tam suret
te mahfuz tutmaktadır. 

Avrupa için sürprizler mi? 
Rus politikası, Amerikan diploma· 

Çifte tedrisat usulü 

ve yeni programlar 
Bazı İstanbul gazeteleri üç senc

denberi bir kaç yerde orta mektepler

de tatbik edilmekte olan çifte tedri
sat usulünün kaldırılacağını yazmış
lardı. Bizim yaptığımız tahkikata gö
re, bu haber maarif şOrasında orta 
mekteplerle liselerimiz iç~n kabul e
dilen yeni programların tatbiki hak
kındaki haberlerden çıkmaktadır. Fil
hakika maarif şurası, orta mektep ve 
liselerde saat on üçe kadar ders oku
tulmasını •e öğleden sonra talebenin 
müzakere ve ders tatbikatı ile işgal 
edilmesini kararlaştırmıştı. Maarif 
vekaleti §Uranın bu kararını bu sene
den itibaren tatbik edecektir. 

Bu arada çifte tedrisat usulünün 

kaldırılacağı hakkında her hangi bir 

emir bu suretle ders okutan mektep

lere verilmiş değildir. Bu mektepler· 
den bina ve dershane vaziytleri mü
sait olanlar programlarını şuranın ka

rarına uydurmağa çalı§acıtklardır. 

Mesken bedelinden alacakh 
olan İstanbul muallimleri 
İstanbul vilayeti, 1932 yılında lağ

volunan şehir yatı mekteplerinde ça

lışmış muallimlerin mesken bedelle

rini her ay beşer lira vermek üzere 
tediye edeceğini maarif vekaletine bil 
dirmiştir. Maarif vekaleti bu hususta 
teşkilata bir tamim yaparak 1932 yı
lında İstanbul şehir yatı mekteplerin
de çalışmış muallimlerden halen baş
ka yerlerde müstahdem bulunanların 
maarif müdürlükleri vasıtasiyle ve 
muhtelif sebeplerle meslekten alaka
ları kesilmiş olanların müracaatları i
çin de gazetelerle ilan yapılmak su
retiyle mesken bedellerini almaları 

ltizumunu bildirmiştir. 

(_R_A_o_v_o _ _;) 
TURKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TURKlYE Radyosu - ANKARA Rad,..::tJ 

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

19.74 rn. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 K\Y. T. A. P. 

ANKARA 

PAZAR - 17·9-1939 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Türk müziği (Halk musikisi) 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
ıs.ıs Muzik (Küçük orkestra) Şef Necip 
Aşkın: 
1 - Rioh Heuberger - Şukta isimli ıU.. 

ten Çe~cde parçası. 
2 - Moszkowski - İspanyol dansları 
3 - Hheo Repperecht - Mal"§ 
4-Aloi.a Pachernegg - Vals triste (Ha

zin vahi) 
5-Franz Lehar - Lükscmburc kontu 

operetinden potpuri. 
6 - Beethoven - Maniıct • Sol mllİÖI" 
7 - Gustnv Lindncr - Eagatelle 
8 - J osef Gung'l • Oky.ı.nos ar" ..... 

hülya - Vals 
14.l.S-14.30 Mü::ik (Dar.,1 müziği) 
18.30 Program ve memleket saat a.)larl. 
18.35 Müzik (Pazar çayı Pl.) 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Turk mtlziği (Faaıl h~ 
20.10 Mı.izik (Dans müziği - Pt) 
20.30 Memleket saat nyarı, ajans w ..-. 

oroloji haberleri. 
20.45 Türk müziği : 

Okuyanlar: Melek Tok&6z, Mastlıf:a N 
lar. 
Çalanlar: Refik Fersan. Kemal ~ 
Seyhun, Cevdet Çağla, Zilhtü Buaıaılii
lıı. 
1-Artaki - Nihavent şarkı (ICGl-lr 11 ı 

saçlannı) 

2- Faize Kapancı - Nihavent ııaria (G.ı 
giizelim c;amhcaya) 

3- Uçşak türkü - Yürü dilber ytrtL 
4- Uvşak türkü - Amanda C~riyem .. 

nıan 

5- Hızırağa - Hicaz kanı.batak p~m 
6 - Şevki bey • Hicaz şarkı (Scn bu ,....... 

den gideli ey saçı zer) 
7 - Hicaz koşma - Ebrulerin zabmi llİ

handır. 
8- Rifat bey - Hicaz sarkı (Sialeodi 

hava tarfi c;emenzarı tem aldı) 
9 - Faik bey - Hicaz şarkı (Ateşi lllM· 

nı firkat) 
10-Nedim bey - Hicaz şarkı (Yiieeldilr

c;e yuceldi). 
21.30 Müzik (Riyaseti cUmhur bııHO!.'\l) 

Şef: İhsan Künçer : 
ı - J.P. Sousa - Marş 
2 - Waldfeufel - Tout en rosıe - Y&b 

' 3-R. Wagner - Le vaiııseau Fantome .. 
üvertürü 

4- G. Biz:et - 2. suitc Arleııienne. No. ı. 
PrC!ude No. 2 İntermezzo. No. S. 
Menuet. No. 4. J.'arandole. 

22.2-0 Müzik (Canzband - Pi.) 
22.45-23 Son ajans haberleri ve yumJr.i ~ 

gram. 

Atatürk köprüsü· Cümhuriyel 
bayrammda ~lla<ak 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Atatürk 1ı:6p.. 
tüsiı inşaatı hayli ilerlemiştir. Köprti bir 
ay sonra tamamiyle ikmal edilmiş olacak -
tır. 1uanbulun bu yeni köP1"Uıü c.ümiawıi.,
yct bayramında merasimle açdacaktn\ 

İzmir fuarını ziyaret edenler 
İzmir, 16 a.a. - Fuarı ziyaret edenlerin 

sayısı dün akınına kadar 499.141 k.isiyo ...,... 
mıştır. 

Vilayetler encümeni kalemi 
memurları 

Vilayet encümen kalemi vilayet hu
susi idarelerine ait hizmetlerden bir 
kısmını ifa etmekte olduğundan bu 
kalemin başkatip ve katipleri de hu
susi muhasebe teşkilatı arasına alın
mıştır. Bu memurlar doğrudan doğru
ya vilayet emrinde bulunacaklardır. 

Milli sanayi birliği 
927 senesinde kurulup bu kere ni

zamnamesini cemiyetler kanununa 
göre tanzim etmiş olan İstanbul milli 
sanayi birliğinin şimdiye kadar kul
landıkları (Milli) unvanını bundan 
böyle muhafaza etmesi, cemiyetler ka
nununun 16 ıncı maddesine göre Ve
killer heyetince kabul edilmiştir. 

hisler biraz da çektiği afka benziyordu. 

K R o M A N 

Evlin'in ölümü~den sonra Antuvan'ı teselli 
eden yegane şey bu yazıhane, burada geçirdiği 
ağır, fakat k11a zamanlardı. İ§e ait konuımalar, 
rakamlar, dosyalar, bilançolar ona biraz ciddiyet, 
biraz metanet verebiliyordu. Bunlar tıpkı bir aelin 
içindeki kaya gibi, elle tutulur, gözle görülür ha· 
kikatlerdi. 

( Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi. beş genç, 
Antuvan, kardeşi jilber. arkadaşı Domınık Hcriyo, 
Marıyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
lçınde kaybolmuş bır otelde - geçiriyorlar. Antuvan. 
Marıyan'la, Domınik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nıhayet Solanj, Dominik'le deiil Jilber'le. Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli -
lık hayatından memnun değıldirler. Antuvan karısının 
kız kardeşı Evlin'le sevıı;iyor ve Evlin bu aşk yüzün -
den intihar edıyor. Fakat Antuvan daima Evlin'i sa • 
yıklamııktadır. Mariyan bir gün evde yalnızken Domı
nık geliyor. İkisi konuşuyorlar ve birbirlerine karşı 
duydukları sevgınin tahtelşuurdan dışarı çıktıgını far
kcdiyorlar.) Yazan: /rene Nemirovıki 18- Çeviren: Mümta:ı Faik FENiK 

lar büyük annelerine gitmişti. Marten mutfakta 
çalı~ıyordu; bütün kapılar kapalı idi. Bu alıtmadı· 
ğı sükut birdenbire Mariyan'm garibine gitti. Eli· 
n, yava§ça yüzüne kapadı. 

Yazıhaneden çıkar çıkmaz kendisini kaybedİ· 
yordu. Aktamları yemeği yer yemez derhal yatı• 
yor ,uyuyor, daha doğrusu uyku ilaçlannm tesiriy· 
le karanlık bir uyku içinde zorla kendisini yıpra· 

yordu. Lenar ve Karmontel'ler, buraya hayli para utandığı bile oluyordu. Ekseriya mazisinin bazı hyordu. 

- Saat kaç oldu? Geç değil mi? dedi. 
- Hayır. Fakat tıpkı sizin gibi bana da öylf' 

reliyor ki vakit çok çabuk geçti. Size anlatmıyrı 
baıladığım zaman sözün ucunun nereye geleceği
nı bilmiyordum. Fakat size vaziyetin bütün ciddi 
yetine rağmen ıunu söyliyeyim ki, timdi bizde, bi-
7.e rağmen yeni bir teY doğdu; bunu boğmak bizim 
elimizde değildir. Sakın aldanmayınız. Şimdiye 

kadar biribirimize lakayt kalan bizler biribirimiz 
İçin ya§ıyoruz. Günün birinde bütün dünyaya ehe· 
miyet bile vermediğimiz olacak. 

Biraz sonra apartımanda telefon çaldı. Ve bi· 
ribirlerine bir tek kelime söylemeden aytıldılar. 

xxxı 

~atınnıılar, ve bu müesseeanin iflası, zaten genç anlarını düıünüyordu: Eskiden ne kaılar ih- Evlin'in nihayet bulduğu akıam kafasına 
bir müessese olan ve Lenar'ın dirayetsizliği yüzün- malkardı, serbestliği ne kadar büyük bir hırsla se· saplanan ölüm arzusundan sıyrılmanuştı. Bazı an· 
den sarsılan bu firmayı fena vaziyette bırakmııtı verdi; itte bu tam kendisi idi; bu kendisinin bir lar bu arzu o kadar ıiddetleniyor, o kadar kuvet· 

Lenar, felaketin azametini öğrenir Öğrenmez parçası o zamanlar, kendisinin tamammı tetkil leniyordu ki bir suyun kenarında dolag.nıaktan 
korktu, ve elindeki tahvillerden sıyrılmak istedi. ediyordu. Halbuki timdi? Şimdi, o ~hsiyet, yavaş korkuyor, elinin altında bir silah bulunmasın diye 
Bu iti satın almak istiyenler, ergeç Antuvan'daıı yavaı, farkına vanlmadan değiımit, aynı vaziyeti, ava gitmiyordu. Hatta bazı soğuk ve kat"anlık kış 
kurtulmak istiyeceklerdi; zaten hepsi çok kuvetl• ve aynı hatlan tafıyan kendisinden bir baıka ruh, aktamları Mariyan gelsin de kendisini yazıhanc
ve eski bir sanayi ailesine mensuptular. Mühiw. bir ba§ka tahaiyet yaratmııtı. O buna hayret edi • den alsın diye bahaneler bile icat ediyordu. Onun 
mevkileri sadece akrabalarına ve yakınlarına da yor, ve adeta kendi kendiaini istihkar etmeğe ka- hiısettiği ıeylerden kimsenin en ufak en müphem 
ğıtacaklardı. dar varıyordu. Kaiıt hamunı ithalat ve ihracatı bir fÜphe6i bile yoktu. O bu arzusunu saklıyordu. 

Antuvan her şeye rağmen yerini muhafaza et· gibi küçük bir İ~e bu kadar büyük ehemiyet atfet· Kendi kendini müdafaa ediyordu. Fakat gün geç-
mek istiyordu. Zaten çoktanberi Lenar'ı hesab" mekten, bu işe karıı sevgi ve minnet hisleri duy- tikçe bu arzuya daha fazla ram oluyordu. lnsanln r 
katlığı yoktu. Ona ihtiyacı olduğu için tahammü maktan utanıyordu. öyle birdenbire ölmezler. Onları götüren kazalar, 
ediyor, fakat hafifmeşrep hareketlerinden ve gu Bazan amcası Jerom'a ait hatıralarnmı yoklu- hastalıklar baflarına celmeden birçok sene ev{ l 
rurundan korkuyordu. Kendisine aksiyonları sa yordu. Bu adam fabrikalarının hayatını kendi ha· İnsanlarm kalben ölüme razı olmaları, onu tanı-
tın almayı teklif etti. Borç para buldu. Ve nihayel yatı yerine ikame etnfıti. Gözlerini fabrika baca· malan ve kabul etmeleri gerektir. Vücutlardan e-
yazıhanenin yegane sahibi oldu. Fakat iflasla da tarından ayırmaz olm~f, ve nihayet çok çalııtığm- vel ruhlarm ölmeleri, onları hala tutan dünya ra-

Eski ve kuvetli bir müessese oıan Verher ve burun buruna idi. dan dolayı ölmüıtü. Halbuki IODl"a ne olmuftu? bıtalanndan alakalarını kesmeleri, insanın kendi 
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ı 7 - 9 - 1939 

Dıı ticaretimizde 
-

Bu günün şartları 
ve hususiyetleri 

(Başı 1 inci sayfada) 

miidahalelerle önlenmezse, müstahsil
l"rimizin, çiftçi ailelerimizin elinden 
mal ve mahsulleri yok pahasına çık
mış olacaktır. Müsait vaziyet hulül e
C nce de: gerek fiyat tereffularından 
ve gerek takas primlerinden ancak 
mutavassıtlar (sermayesi geniş olan 
Yeya kredi bulabilenler) müstefit ola
<"'lktır. 

Muhterem hükümet reisimizin be -
yanatındaki şu fıkra bize büyük ümit 
vc~mektedir: 

"Mahsullerimizin kıymetlendiril
mesi ve kredilendirilmesi ile "meşgul 
teşekküllere yeni vazifeler verilmiş -
ıJr.,, 

Temenni olunur ki bu vazifeler gü
nün ehemiyetiyle mütenasip bir şü -
mul ve vüsatte olsun ve acilen ifa e
dilsin .. 

Büyük cidalin, bugün haricinde bu
lunuyoruz. Fakat, hadiselerin inkişa
fını riyazi bir katiyetle tesbit etmeğe 
imkan tasavvur edilemiyeceği için 
devletin müstakbel ihtiyaçlarının tim 
diden tedarikine başlanmasında hiç 
bir esaslı mahzur yoktur. Eğer yeni 
cihan harbinin dışında kalabilirsek, 
yapılacak olan mübayaatın devletçe 
istihlakine meydan kalmıyacak de
mektir. Bu takdirde: her gün ihtiyaç 
ları daha fazla bir şiddetle artacak o
lan muharip memleketlere, hiç olmaz
sa. zararsız satabiliriz. 

Diğer taraftan, bu mühim ve kü
meli müdahaleyi yapabilecek vasıtala
ra da malikiz. Zirai kredi mobilizas
yonu şimdiye kadar yaptığımız hayir
li finansmanların en hayirlisi telakki 
edilmeğe sezadır. 

Fiyatların gayritabii nispetlerde 
sukutuna meydan verirsek, ilerde ih
tiyacımız olduğu takdirde bu malla
rı şeklen münakasa fakat, bugüne na
zaran, müzayede şeklinde tedarike 
mecbur kalırız. 

Bu müessir müdahaleyi yapmakla, 
aynı zamanda bir defa daha ispat et
ıniş olacağız ki, Türkiye, herhangi bir 
iktısadi tazyik altında, bu tazyik is
ter gayritabii ve hasmane olsun, ister 
ıeklen tabii bulunsun, aciz içinde ka
lacak bir memleket değildir. Biz mal
larımızın hakiki değerini, harp eko
nomisi içindeki sarf mahallerini mil
letçe iyi bildiğimizden, müşterilerin 
ayağımıza geleceğine hissen değil, 
fikren, mantıkan kaniiz. Talepler git
tik~e artarak tevali edecektir. Gönül 
istiyor ki, çiftçi ailelerimiz bundan 
mahrum kalmasın ..• 

Yürekten gelen bu temenniden son
ra ilave edelim ki, hükümet reisimi
zin beyanatı: Dış ticaretimizin istik
bali için çok mühim iki esaslı muvaf
f akiyet unsurunu tebarüz ettirmiştir: 

Hükümetimiz, her şeyden evet, 
memleket dahilindeki fiyatlarla, ser
best dövizle muamele yapan dünya 
pazarları fiyatları arasındaki nispet -
sizliği, ahenksizliği izaleye tevessül 
etmiştir. Hiç §Üphe yok ki bu gayeyi 
temin edecek teknik vasıtaların başın
da (İstihsal maliyeti unsurları hariç) 
takas primi gelir. Takas priminin, a
lıcı ile satıcı arasında, mübadele ha· 
cim ve zaruretlerinin icaplarına göre, 
spekülatif karakterden ari olarak, te
karrür etmesi temin edilmiştir. 
Şimdiye kadar olduğu gibi: takas 

primlerinin daha doğrusu (takas hak
larının alım ve satımı, işgüzar, kula· 
ğı delik, birkaç hususi büronun eline 
bırakılmamaktadır. Bu maksada eriş· 
mek için, kanuni ve zecri tedbirler 
değil, iktısadi müessir usullere teves
sül olunmuştur. 

Takas primlerinin gayri tabii ve 
suni bir tarzda temevvüç etmemesi İ· 
çin nazımlık rolünü ifa edecek olan 
(Takas müessesesi) ciddiyet ve mu· 
vaffakiyetle işine başlamıştır. 
Şunu derhal ilave edelim ki, bu

püne kadar takas primlerinin tica
retimiz üzerinde yapabileceği müspet 
ve faydalı tesiri tam yapamayııının 
sebebi de, bu işe tavassut edenlerin, 
primler yükseliverince, teahhütlerini 
yerine getirmekten, herhangi bir ba· 
rane uydurarak, istinkaf etmelerin
den ileri gelmiştir. Mali ve ticari iti· 
barlarından ziyade: münhasıran (ko· 
lay kazanç) düsturuna bağlanmış o
hnlar takas kuvertürünü, işlerine gel
mediği vakit, temin etmek istememiş
ler dir. 

Halbuki, bugün: takas müessesesi· 
nin het hangi bir büyük mali müesse
semiz itibarından aşağı olmıyan kre
disi mevzuu bahistir. Bu organ: tica
rette zaruri olan emniyet ve istikrarı 
ba"ışedecektir. 

Muhterem Başvekilimizin beyana· 
t·nda yer bulan ikinci müessir tedbir 
d~: Lisans usulünün §Ümullendiril -
miş olmasıdır. 

• 
ULUS -5-

Lehli/er, in 
• 
ışaa ettiği 

Almanların vaziyeti 
kadar fena değildir 

Leh orduları arasında 
· sıkı bir irtibat var! 

Fransız -Alman orduları şimdi 
arlık birbirlerine girmişlerdir 

' (Başı 1 inci sayfada) 1 hududu): 16 

(Başı 1 inci sayfada) 

a.a. - Havaı muhabiri iki ordu artık biribirine girmiıtir 
t~r. Al~nlar '..bir tank kaybetmiş ve bildiriyor: 
agır zayı.ata ugratılmıştır. Buraya gelen haberlere iÖre, şimal 
Şark mıntakaıında, alman hava ku- deki Polonya orduları grupu, Poznan 

vetleri, faal keşif uçuşları yapmıştır. grupu ile tam bir irtibat halinde ha
Polonya kıtaları bir hücum yamış ve reket etmektedir. Bütün askeri mer
biri yarbay olmak üzere yüz esir al- kezler de ba§kumandanhkla irtibatla-
mıştır. rını muhafaza eylemektedir. 
Alman ilerleyi§i tevkil ediliyor Varşova, Lwow, Baranovicze ve 

Lublin civarı, 16 a.a. - Alman ordu- Vilno radyoları durmadan çalışmakta 
tarının Polonyanın cenubu şarkisin • ve telsiz telgraf mesajları yazmakta
den ve timali şarkisinden yaptığı ge- dır. 
niş çemberleme hareketinin inkitafı Lwow mıntakasında yerleşmiş bu. 
bir tevakkuf devresi geçirmektedir. lunan Polonya hükümeti, muntazam 
Motörlil kıtaların ilerleyişleri, şimdi kurye servisi de dahil olmak üzere 
Polonya kıtalarının şiddetli mukave • muhtelif teknik vasıtalarla, gerek haş
meti ile karşılaşmaktadır. kumandanlıkta gerek muhtelif muka
Cenuptaki ileri hareket de durdu vemet merkezleri ile irtibat halinde· 

Cenupta alman ileri hareketi, Vistü- dir. 
tün ayaklarından Tanew kenarında Alman haberlerinin aksine olarak, 
durmuştur. Lwow müdafileri, şehrin Romanya hududunda pekaz miktarda 
kenarında bir motörlü alman kolunun Polonya ricali toplanmış bulunmak -
hücumunu geri püskürttükten sonra tadır. 
Lwowun garbinde, cenuba doğru yü
rüyen alman kıtalarına cenahtan faal 
surette müdahale etmektedir. Przem-
ysl'in uzun zaman mukavemeti, bu 
mıntakada alman münakalatını mü -
him surette fenalaştırmıştır. 

Şimalde, alman taarruzu Bug'u 
geçmeğe muvaffak olmuş ise de, Var
şova önünde, araziyi karış karış mü
dafaa eden müteaddit Polonya kıtala
rının mukavemetine uğramış bulun • 
maktadır. 

M otörlü kıtalar bir ıey 
yapamıyor 

Harekatın bugünkü safhası şunu 

gösteriyor ki, alman motörlü kıtala
rının muvaffakiyetlerine rağmen, es
ki süvarinin yerini tutmakta olan bu 
ktıalar, tıpkı eski süvari kıtaları gibi, 
ne büyük şehirlere ne de eski sistem 
dahi olsa herhangi bir istihkama kar
şı bir ıey yapamamaktadır. 

Deniz mıntakasında Poznan kıtala
rı, iıgal altında bulunan araziyi tut
makta devam ediyor. Poznan Polonya 
kıtaları Varıova müdafileri ile sıkı 
irtibat halindedir ve Vistül'ün i,ma
lindeki alman kıtaları ile nehrin ce
nubundaki alman kıtaları arasında ir
tibat tesisine m!ni olmaktadır. 
Bozulmuı olan ve çamurlu bulunan 

yollar, motörlü kıtaların süratli inki
p.flarını geciktirmektedir. 
Polonya ordulan araıında irtibat 

Zalesczyki, (Polonya • Romanya 

litikamızın değişmiyen ve deği§miye
cek olan esası: Türk mal ve mahsulü
nün bizim için yegane tediye vasıtası 
teşkil etmesidir. Dünya fiyatlarının i
caplarına memnuniyetle uyacağız. 
Fakat mübayaatımızı gene türk malı 
ile ödemeğe devam edeceğiz. Gerek 
memleketimizin inkişafını durdurma
mak ve gerek milli müdafaa ihtiyaç
larımızı daima artırmak için: hariçten 
mi.ibayaa yapmak mevkiindeyiz. Bu 
itibarla harp ekonomisinin tartları şu 
yeni formülü ilham etmektedir: Ara
mızda ticaret anlaşması olmak şartiyle 
"milli ve zaruri ihtiyaçlarımızı karşı· 
lıyacak malları, tesisatı, dünya fiatları 
üzerinden bize hangi memleketler tes 
lim ederlerse, biz de o memleketlerin 
ihtiyaçları olacak kıymetli ve müte -
nevvi mal ve mahsullerimizi gene 
dünya fiyatlarından teslime seve, ıe· 
ve hazırız.,. 

Her ihraç ettiğimiz mal ve mahıu· 
tün bedelinin mukabilinde muhakkak 
vatana, ihtiyacımız olan mal ve teıi· 
satın gelmesi şarttır. 
Dünyanın en büyük sanayi memle

ketleri ile (İngiltere, Fransa, Ameri
ka ilh. O sıkı münasebetteyiz. Muhte
mel ve mutasavver engeller bunlarla 
aramızdaki münakalatın devamına e
saslı bir tarzda mani olamıyacağına 
kaniiz. Aramızda menfaat iştirakleri 
bulunan büyük memleketlerle daha 
§Ümullü ve yekdiğerimize şamil bil· 
farz üçlü tediye anlaşmaları yapmak
lığımızdan belki mühim faydalar ta
hassül edecektir. 
Yazımızı bitirmeden niçiz bir ka 

naatimizi daha ifade etmek isteriz: 
Tüccarımızın mesleki meharet ve 

kabiliyetine, beynelmilel milnasebet· 
}erine, memleket menfaatlerine uy -
gun hareket etmek hususundaki an -
anelerine rağmen, bilhassa devlet mü
bayaatı için, devletin de, vakit kaybet· 
meden, memleket dı~ında teşkilatlan
ması lüzumuna kaniiz. "Tüccar diya
rı olan ve hususi ticaretin, bilhassa 
milletler arası ticaretin en mühim 
merkezlerinden biri olan İngiltere' -
nin bile geçen cihan harbir;de, bu 
maksatla, tetkilitlanarak çalıtmıı ol
duiunu hatırlamalıyız. 

Hüıeyin SAMI 

Alman hücumlan akamete 
uğradı 

Londra, 16 a.a. - Varşova tarafın
dan verilen son tebliğde, şimali şarki 

istikametinde yapılan alman hücum· 
larının akamete uğradığı ve alman kı
talarının Bialyokta ve Brest - Litow
sk'a karşı giriştikleri teşebbüslerin 

kati bir mukavemetle karşılandığını 
bildirmektedir. 

Tebliğde şunlar ilave edilmekte
dir: 

"Merkezde Varşova müdafileri 
kahramanca mukavemete devam et· 
mektedirler. Lowicz - Skiernewia 
mıntakasında başlıyan şiddetli muha
rebeler devam etmektedir. Bu mınta
kada Polonya kıtaları almanlara ağır 
zayiat verdirmektedir. 

Diğer cephelerde değişiklik yoktur. 

Varşova, 16 a.a. - Pat ajansının tel
sizle dün gece saat 23 de neşrettiği 

bir tebliğde, alman tayyarelerinin 
Wilno ve Baranovicze şehrini ve di
ğer şimali Polonya §ehirlerini bombar 
dıman ettiğini ve bir çok ölüme sebe
biyet verdiğini bildirmektedir. 

Vüno'nun bombardımanı 

Polonya radyosu, şu haberi ver
mektedir: "Dün saat 16 da 18 tayyare 
Vilno'yu bombardıman etmiştir. Tay
yareler §Chrin merkezine takriben 
200 bomba atmışlardır. Hasarat mü
himdir. Sivil halk, kadınlar ve çocuk
lar arasında birçok ölü ve yaralı var
dır. Facia kurbanlarının miktarı o ka
dar çoktur ki henüz kati bir rakam 
tesbit etmek imkanı hasıl olamamış· 
tır. 

Polonya hava kuvetleri de mütead
dit alman askeri hedeflerini müessir 
surette bombalamıştır. 

Bialyatock ve Rezse istikametinde· 
ki düşman hareketi buradaki Polon· 
ya kıtalarının tiddetli mukavemeti i· 
le karşılaşmı11tır. 

Varşova bölgesinde müdafaa hare· 
keti şayanı memnuniyet bir surette 
devam etmekte ve hükümet merkezi
nin şimali ıarkisinden yapılan düşman 
hücumlarını kırmaktadır. 

Gdynia ve Heldeki kıtalar, şiddetli 
mukavemetlerine devam etmektedir. 

Loviez ve Krernievice mıntakasın
da kuvetli muharebeler olmakta ve 
polonyalılar alınanlara mühim zayiat 
verdirmektedir. 

Alman tebliği 
Berlin, 16 a.a. - Alman ba§ -

kumandanlığının tebliği : . 
Alman ordusunun cenup gru

pu, cenuptaki Polonya ordusu
nun dağınık akaammı dün de ta· 
kip etmittir. 

Lvov kapılannda, T anevo üze· 
rinde Biljor yakmlarmda iki ta • 
raf arasında muharebe devam et
mektedir. 

Alman kıtaatı Przemyal'i it· 
ıal etmiıtir. 

Şarkta, motörlü alman kuvet· 
leri Vlodzimie'ye varmıştrr. 

Kutno civanndaki Polonya 
kuvetlerini ihata eden alman kı
taatı takviye olunmu§ ve çember 
daraltılmııtır. 

Vartova'nm ~nubu ıarkisin • 
de düımanın bir çıkıt hareketi 
akim bıraktırıldıktan tonra al
man kıtaatı dütmandan birçok e
sir ve 26 top almı§hr. 

Diier taraftan almanlar Bia· 
listok'u işgal eylemiılerdir. 

Brest - Bitovsk kalesinin zap
tı için muharebe devam etmekte
dir. 

Paris, 16 a.a. - Havas bildiriyor: 
Selahiyettar askeri mahfillerde bu 

sabah tebarüz ettirildiğine göre, bü -
tün garp cephesi boyunca, alman ara
zisinde çarpışmalar vukua gelmekte -
dir. Çarpışmalar, artık iki ordunun 
biribirine giriştiği muharebeler hali
ni almıştır. 

Dün ve bu gece, fransız kıtaları ile 
Siegfried müdafilerinin karşı karşıya 
çarpıştıkları Ren'den Mozel'e kadar 
uzanan cephenin birçok noktaların -
da faaliyetli geçmiştir. 

Mukabil taarru: 
Almanlar, müteaddit mukabil taar

ruzlar yapmaktadır. Bu mukabil taar
ruzlardan en mühimlerinden birisi 
Sarrebruck'a hakim bulunan arızalı 
yayla üzerinde, diğer biri de fransız
ların Nied ırmağının cenubunda işgal 
ettikleri mevzilere karşı yapılmıştır. 
Bu mukabil taarruzlar, fransız kıta

ları tarafından daha başlangıçta tev· 
kif edilmiştir. 

Nied'in aşağı vadisinde yapılmakta 
olan muharebe, bu ırmağın sağ sahi
linde, küçük ırmakçıklar serpili yay
ladan geçerek vukua gelmektedir. 
Bu yaylanın şark tarafı, Sarre vadi
sine tam surette hakimdir. Buradan 
topçu kuvetleri, yalnız Sarrelouis 
şehrini değil fakat bütün Sarre vadi
sini ve ırmağın öbür tarafında esas 
Siegfried hattının kazematlarını tabi
yelerini ihtiva eden tepeleri dövebi -
lir. Düşmanın en büyük menfaati, pek 
tabii olarak fransız kıtaları bu yay
lanın şark tarafını tutmadan bu mın
takadaki fransız ileri hareketini dur
durmaktı. Bu sebepten dolayıdır ki 
alınanlar muazzam vasıtaları hareke
te geçirmişler fakat buna rağmen mu
kabil taarruzlarında muvaffak olama
mışlardır. 

Fransızların Ziglrid'e tazyikleri 
tehlikeli bir şekil alıyor 

Paris, 16 a.a. - Almanlar tarafın -
dan tatbik edilen mukabil taarruz usu 
lü Franıızların Siegfried hattında 

yaptıkları tazyikin gittikçe tehlikeli 
bir şekil aldığını göstermektedir. Ha
vas ajansı tarafından neşredilen yarı 
resmi bir notada Almanların Fransız 
ileri hareketini durdurmak için Fran
sız ordusunun gerilerini top ateşi al
tına almakla iktifa etmediklerini ve 
Fransızların işgal ettikleri mevziler
den tardetmek maksadiyle mütemadi
yen mukabil taarruzlarda bulunduk -
!arını kaydeylemektedir. 

1939 harbi ve lngiltere 
Londra, 16 a.a. - İstihbarat neza

reti, halihazırda ingiliz kıtaatının 
Fransada bulunmakta olduğu herkes
çe malUm olduğundan halkın asri bir 
ordunun sef erbcr hale getirilmesinin 
ne kadar ağır bir iş olduğunu tasav
vur etmesi lazım gelmekte oldutunu 
hiltlirmektedir. 

Nezaretin tebliğinde şöyle den\li
yor : 

"İmparatorlukta herkes, menıleke· 
tin bütün kuvetini muharebe sahasına 
dökmesini istemektedir. İngiliz ma -
kJmatının sarsılmaz olan kararı da 
budur. lngilterenin bu harbe sonuna 
kadar devam etmek kararında olduğu 
ancak bunu müttefikleri vasıtasi;le 
yapacağı suretinde almanlar tarafın~ 
dan uydurulmuş olan masalların ya
lan olduğu sabit olmuştur. 

Asri harp bcuit değildir 
1914 • 1918 harbini müttefiklerimiz. 

vasıtasiyle yapmadık, bugün de harbi 
müttefiklerimiz vasıtasiyle yapacak 
değiliz. Fakat asri harp, eıoki zamanın 
harpleri gibi basit değildir. Ordı.Mar, 
gıda, malzeme ve mühimmat itibariy· 
le ihtiyaçları şöyle böyle tedarik edi
lebilecek olan miktarı az profesyonel
lerden mürekkep değildir. 

Bizzat Malborough, kıtaatının ia
şesi ve mühimmat itibariyle ihtiyaca
tının temini sistemi ne kadar mükem
mel olacak olursa, harekatının daha 
silratli ve daha tesirli olacağını anlat
mıştı. 

Malborouglı bu sistemi tensik et
miştir, fakat bu sistem müstakbel 

ni olmuıtur. 
Almanlar artık sulha 

inanmıyorlar 
Knpenhaag, 16 a.a. -Almanyada bu 

J .. nan ecnebi müşahitler, alınanların 

eskisi gibi yakında sulh · olacağına 
inanmadıklarını vt garpta esaslı tah· 
liye hazırlıklarına başladıklarını be· 
yan etmektedirler. 

Harbin ıimdiye kadar olan bilan~osu 

1 - Sar'da Fransızlar mühim sayılan 

vaffakiyetler elde etmişlerdir 

mu-

2 - İngiliz askerlerinin F ransa'yo 

müsait şortlar içinde yapılmıştır 

nakli 

3 - Almanların Polonyo'daki zaferleri de 

gayri sabit ve muvakkat mahiyettedir 

P aris, 16 a.a. - Havas, ıimdiye 
kadar vukua gelen muhasema

tın aşağıdaki kritiğini neşretmekte· 
dir : 

Son günlerde Fransız ordusu, Sarre 
ve Palatinat cephesinde yava:ı fakat 
emniyetle ilerlemektedir. 

Siegfrid hattı ile Maginot hattı •· 
rasında zaptedilen mevziler, 15 ..1lül 
ııününün elde edilen araziyi duelt -
miye tahsiı olunmasını mecbur kı
lacak derecede mühimdir. Yeni cep· 
henin kuvetini, birbiri ardına ilk hat
lara yaptıkları mukabil taarruzlar • 
da, topçu ate~lerinde ve hatta hava 
hücumlıırrnda hic bir netice alma -
makla, bizzat almanlar isbat etmiı 
bulu.nmaktadır. 

Fransız askerlerinin zaptettikleri 
mevzilerin ve tabiyelerin hususi ma
hiyeti nazan dikkate alınırsa muvaf
fakiyetin ehemiyeti bir kat daha te· 
barüz eder. Zaptedilen bu mevziler 
ve tabiyeler, Siegfried hattının ileri 
müdafaa sistemini teşkil eylemekte 
ve yalnu bir istikamette kullanıl -
mıık üzere yapılmış bulunmaktadır. 
Fnkat bunları işgal eden fransız as· 
kerleri, hazan bir kaç gün içinde, hat
ta baı:an da bir kaç aaat içinde, bu 
mev:ı:ilerin istikametini döndürmiye 
muvaffak olmuşlardır. Bu suretle 
fransıı orduıu, esas Siegfried hattı· 
na her gün daha ziyade kuvetli ,.e 
daha ziyade tehlikeli bir tazyik icra 
etmekte, Maginot hattı ise her ~ 
daha ziyade gcniıliyen bir saha ile 
muhafaza edilmektedir. 

/ngiliz a•kerleri Franw.'da 
fakat bu müsbet muvaffakiyct, 

çok daha mühim olan menfi 
bir muvaffakiyet ile iki misli kıymet 
kesbetmiş bulunmaktadır. Fransız kı· 
talarının seferber edilmesi ve tahşid 
olunması bitirilmiıtir. Bir çok ingi
liz askerleri Manır geçmiı ve Fran
sada karargih kurmuştur. Halbuki 
genel kurmaylann en mühim endişe
lerinden birisini, bu başlangıç dev -
resinin düşman hava kuvetlerinln 
durmadan yapacakları hücumlarla 
işkU edilmesi korkusu tc)lkil etmekte 
idi. Demiryolu iıtaıyonlarının bom· 
bardıman edilmesi, demiryollarr şe
bekesinin bozulması ve kıtalarrn va
purlara binişlerinde ve vapurlardan 
çıkışlarında hava hücumlarına ma -
ruz bırakılması büyük zayiata sebe
biyet verebilir. Ve seferberlik pi' -
nını bozabilirdi.Fakat Almanya, böy
le bir iı yapabilecek bir halde bulun
mamış ve seferber e<lilen kıtaların 
hudut mıntakasına naklini en ufak bir 
hadise bile işkil etmemiştir. Bu ne· 
tice, en ufak teferruatına kadar çok 
emin ve çok elestiki bir surette tan
zim edilmiı bir ıeferberlik pllnı 
mevcut olmaksızın, Re.n ile Mozel 
arasında franaız kıtalarının muvaf -
fakiyetli metodik hareketleri yapıl • 

maksızın ve nihayet bilhassa Polon
yanın mütecavize karıı kahramanca 
müdafaası olmaksızın elde edilemez
di. Alman hava kuvetleri Polonya 
şehırleri üzerine hücumlar yapar ve 
motörhi kıtalann taarruzunu hazır • 
tar veya itmam ederken fransız as
keri ~chekesi de yerine yerleştiril -
miştir. 

Polonya' daki zalerler 
muvakkattir 

Almanların Polonyadaki asker! 
zaferleri, gayri sabit ve mu • 

vskkat bir mahiyet arzetmektedir. 
Ananevi taktiğine sadık' kalan alman 
genel kurmayı. iki cennhtan kaya
rak Polonya ordusunu ihataya çahı· 
maktadır. Bunun için süratli hareketi 
lbımdır. Zırhlı fırkalar, arkaların
da kamyonlarla gelen piyade kuvet
leri olduğu halde, yollar üzerinde bü
tün ıüratiyle ilerlemekte ve rastla -
dıkları unsurları dağıtmaktadırlar. 
Fakat alman kıtaları, araziyi işgal 
etmiyor, arazinin her tarafına ser -
pılmi• mukavemet nüveleri bırakı -
yor ve mukavemetin daha ziyade ko
lay olduğu liehirler önüne geldiği za
man çevrilmek tehlikesi karııımda 
çok defa ricat eyliyor. Ezcümle, ha
il mukavemet ocakları bulunan 
Gdynia'da, Varşovada ve alman rad -
yosunun düGtüğıinü ilanda pek zi • 
yade acele ettiği Lwowda böyle ol • 
muştur. Bu suretle Polonya ordusu. 
bir çok parçalllra ayrılmış fakat im
ha edilmemiştir. Polonya arazisi de
rinliğine iı;gal altına alınmılf ramo
lunmamıştır. Cephe harbinin yerine, 
büyiik bir karışıklık kaim olmuştur. 
Bu, alman ordusunun muvaffakiyet
tcrini istismar ve takviyeden meney
lemektedir. 

Deniz hakimiyeti 
p olonya alman kuvayıkülliye-

ıini işgal ederken, Fransa ve 
İngiltere, denizler hakimiyetinin ken
dilerin~ verdiği muazzam avantajdan 
azami istifade etmiye çalışmaktadır. 
İki filonun denir.altı korsanhğuıa 
karşı mücadelesi, ticaret gemilerinin 
torpillenmesini durdurmuş veyahut 
mühim ıurette azaltmıı gibidir. Pa
riste bir abloka nezareti ihdası, e -
konomik harbin bütün minasiyle or-• 
ganize edilmekte olduğunu isbat ey
lemektedir. Gamalı haçlı bayrak, Bal
tık denizi bari' hiç bir denizde ar
tık gözükmemektedir. Almanya, 1918 
de. ı;imaU Franııadan Ukranyaya n
dar bütün Avrupaya hikimdi. Böyle 
olduğu halde Almanya, ekonomisi ve 
maliyesi ile inhilil ctmiıti. MotörHl 
kıtalarm Polonya yolları üzerinde i· 
lerlemesi, aynı sebeplerin aynı ne • 
ticeleri vermesinin önüne geçmiye -
cektir. 

~==========================================ı:::!' 
harpler~e tat~iki ~a~u.ri olan si~temi~ ı bildirmekte~ir. Almanlar, kuvetlerinf 
ancak bır golgesı ıdı. 1939 sıatemı, garp cephesıne yıgabilmek için Po
y~ni ve büyük bir terakki arzetmekte-, lononya işini bir an evel halletmek is· 
dır. Ordu, her zaman olduğundan da· temektedirlerBu cephede çok uğraş
ha ziyade ilmidir, muhtelif ve karışık mak mecburiyetinde kalacaklarını 
bir takım silahlar, aletler ve cihazlar bütün kış mukavemet etmek lazım gel 
kullanılmasını istiyor.Daha 1918 sene diğini ve asıl muharebelerin ilkbahar
sinde bir askeri cephane harbe gire - da başlıyacağını itiraf etmektedirler. 
cek hale sokmak için 5 kişinin istih- Kış esasen vaziyeti nazik olan al-
dam edilmesi tazım gelmekte idi. Bu- man milleti için bir imtihan devresi 
gün bu i~ için beş kişiden fazla in sa· olacaktır. 

nın istibda~ edilmesi lazım gelmesi Franıızların akfam tebliğinin 
muhtemeldır. Şurasını da hatırlamak t I · · 
lazımdır ki harp kabinesi, planlarını e sırı 
harbin en az üç sene devam edeceğini Paris, 16 a.a. - Havas, bu akşamki 
hesap ederek tanzim etmiştir. Şu hal- Fransız tebliğini şu suretle tefsir et
de yalnız orduyu seferber etmek de· mektedir : 
ğil, onu üç sene müddetle seferber Fransız kıtalarının Siegfrid hattı 
halde bulundurmak için icap eden ter üzerine daha kuvetli tazyiki, alman 
tibatı almak da lazımdır. istihkamlarının müdafilerini ileri 

Jngüiz harbi yıldırım harbi mevzilerini muhafaza için gittikçe da
ha ziyade fazlalaşan gayretler sarfın:ı 

değildir icbar etmektedir. Almanlar, ihtiyatla-
İşte, alınanların hazırlıkları ile in- rı çağırmıya mecbur kalmışlardır. Al

gilizlerin hazırlıkları arasındaki fark man kumandanlığı, fransız hududu i· 
bu noktadadır. Tekrar edelim: bu ae· le esas Siegfried hattı arasındaki ara
fer de alınanlar, bir yıldırım harbi ziyi faal surette müdafaaya karar ver
yapmak istemişlerdir, bizim harbimiz miş gibidir. Bir taraftan Renden Mo
ise yıldırım harbi değildir. Harpten zele kadar elli kilometrelik bütün cep· 
cvel son derece kuvetli bir donanma, hede iki taraf topçusu durmadan faa
bir hava kuveti vücuda getirmek için İiyette bulunurken, iki ordunun ileri 
işitilmemiı fedakarlıklara katlandık. unsurları da teması muhafaza eyle • 
Son derece kuvetli bir ordunun iske· mektedir. Mamafih bugün her hangi 
Jetini inşa ettik. Şimdi bu iskeleti a- bir büyük harekat vukua gelmemış, 
delelerle teçhiz etmek icap eder. Bu yahut vukua gelmiş bulunsa da resmi 
işi sanayiimiz deruhte etmiştir. Sana- tebliğe girmemiştir. Almanlar, fran -
yiimize zaruri olan esaslar temin edil sız kıtalarının bazı hakim mev~ilere 
miştir, binaenaleyh bu vazifesini ifa ve yahut cenahlara doğru ilerlemesi 
edebilecektir. r üzerine tutmak imkanı kalmıyan yer
Garp cephesinde cuıl muharebe leri terke mecbur kalmıştır. Alman -

ilkbaharda bQflıyacakmlf lar, bu suretle bazı köyleri de bırak-
Kapenhag, 16 a.a. - "Politikcn,. ga- mı~lar, fakat evler ve mahzenler fran

zetesinin Berlin muhabiri Wartes, ya- sızlara sığnak teşkil etmesin diye köy 
kın bir sulh ümidinin P.ek azaldığını leri baştan başa tahrip eylemiştir. 

Harp ekonomisi içinde, batkı tür
lti ahı. verit yapmafa imkan yoktur. 

o~r\ııii@ı~J. ~aranı dıı tiçaıct 
~~~===:i~7 

. Uria lhbuau 
Hava liuvetlerimtz, düımanm 

cepheye na1di>:at >:•P.~ uaa· 

usulü günler geçtikçe daha sıkı bir 
tekilde tatbik edilmekte ve d:ıha şim
diden kedilere ve köpekle1 e de teımil 
edilmiı b\ı}~tadır • 
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GÜMRÜK VE lNHISARLAR V. 2 - Muhammen bedeli (3215) lira-
dır. Müsabaka imtihanı 

Satıl lk eşya 3 - Muvakkat teminat (241,12,5 lira Yüksek Mühendis Mektebi Di 
dır. rektörlüğünden : 

Gümrük ve inhisarlar Vekale- . 4 - Şa~names.~ni görmek ~steyen~e- 1 - 939 - 940 Ders yılı için mekteb 

-

tinden : rı~l~er . g~n ~~cumen kalemı~e .":e ıs- girmeğe talip olanlar arasında yapıl 
ı _ Vekillikde lüzumsuz olan bir ~~ ;

0 
e~ın Be 

1 
~. o/ 939 ~uma. gunu ~aatı cak müsabaka imtihanları eylülün 2 

e 
a-
8 

kısım eşya mezat usulile satılığa çıka- ' 
1 

a e e ıye encumenıne mura- ve 29 uncu perşembe ve cuma günle 
rılmıştır. caat arı. • <4595) 14586 saat 9,00 da başlayacaktır. 

ri 

2 - Bu eşyanın tahmin bedeli (98) Benzı n ah nacak 2-:- Bu hus~sta f.azl~. mal~mat. a 
lira (50) kuruştur. mak ısteyenlerın tatıl gunlerı harıç o 

1-
1-
a-3 _ Satış 20/ 9 1939 çarşamba günü Ankara Belediyesinden : mak üzere her gün saat 9 - 16 ya k 

saat 14 de vekillik binasının önünde 1 - Belediye. servisleriyle otobü dar mektep İdaresine müracaatlar 
yapılacağından isteklilerin bu saatte idaresi için bir senelik ihtiyaç ola (4648) "7309" 14593 

ıi s 
n 

alım satım Komisyonunda hazır bulun (1000 - 1200) ton benzin pazarlıkla a 
lınacaktır. 

-
malan. 

4 - Eşyanın müfredatını öğrenmek 
ve izahat almak isteyenlerin Vekalet 
l..evazımına müracaatları. (4677) 

14605 

r, ... ------------------~""".'""~--~ ANKARA V AL1L1Gl 

Yulaf al.nacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık ayğır deposu hay
vanatının senelik ihtiyacı için müba -
yaa olunacak (35,000) kilo yulafın 18. 
9. 939 pazartesi günü saat on beşte vi
layet daimi encümeninde açık eksilt -
me ile ihalesi yapılclcağından istekli
lerin şartnameyi görmek üzere bet 
gün veteriner direktörlüğüne müra -
caatları. (4237) 14188 

Alôkadarlara 
J\nkara Valiliğinden : 

Etimesut yatı okulunun yatılı tale
be kadrosunda münhal almadığı için 
bu okul'a yeniden ve parasız hiç bir 
suretle yatılı talebe ahnmıyacaktır. 
Bu husus için beyhude müracaat edil-
memesi. (46S9) 1601 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Açık arttırma ilônı 
Ankara Defterdarlığından: 

Manyas gölü civarındaki tuzla bi -
nası dahil olmak üzere gölün otuz bin 
lira bedel muhammenli balık av resmi 
ve avlamak hakkı haziran 939 tarihin
den itibaren 3 sene müddetle açık ar
tırma suretiyle müzayedeye konul -
muştur. 

28 eylül 939 perşembe günü saat ıs 
te ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat bedel mubamme
ninin yedi buçuğudur. 

Talip olanların Bandırma Maliye -
sinden müteşekkil komisyona müra -
caat etmeleri ilan olunur. (4542) 

14501 

ANKARA BELEDlYESI 

Bir kamyon ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 ~- Muhammen bedeli (2750) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206,2S) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 26-9-939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra· 
caatları. (4437) 14394 

Kııhk elbise yapflrılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve su işleri ile mez
baha ameleleri için yaptırılacak olan 
5405,SO lira kıymeti muhammeneli 470 
takım kışlık elbise ve kasket ve tozluk 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29/ 9 / 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı· 

2 - Muhammen bedeli (288000) li -
radır. 

3 - Teminat (30S40) liradır. 
-4 - Şartnamesini görmek istiyen 

lerin encümen kalemine ve istekli 
lerin de 19-9-939 salı günü saat on bu 
çukta Ankarada Belediye encümen 
ne müracaatları. (465) 1459S 

-
-

i-

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Keresi e, kömür saire sahşı 
Ankara Vilayet Orman Çevirg e 

Müdürlüğünden : 
Orman idaresi depolarında ve köy -

.rde bulunan 931 adede muadil 3 
metre mikap 907 desimetre mikap ma 
mul çam kerestelerinin beher metr 
m iibı 15-25 liradan ve 2540 kilo ka 
rışık kömürün beher kilosu 2 kuruş 

tan 1040 kilo çıranın beher kilosu 2 
kuruştan ve 50 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan olmak üzere 
17-9-939 tarihinden 4-10-939 tarihine 
kadar açık artırmaya konulmuştur. 

1 

-
e 
-
-

-1 - Artırma 4-10-939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat 15 dedir. 

2 - Emvalin mecmuunun % 7,5 te 
minat bedeli 45 lira 92 kuruştur. 

-
3 - Artırma Ankara vilayet orman 

çevirge müdürlüğü binasında teşek 

kül edecek komisyon tarafından yapı 
-
-

lacaktır. 
Taliplerin yevmi mezkurda temina 

akçeleri makbuzlariyle komisyona 
müracaat etmeleri ve satış şeraitin 
görmek ve öğrenmek istiyenlerin or 
man müdürlüğüne müracaatları ilan 

t 

i 
-

olunur. (4657) 14600 

TAPU VE KADASTRO 

Demir sa~ dolap yaptırılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Mü -

dürlüğünden : 
1 - 2020/ 1010/510 Milimetre eb'a 

dında ve beherinin muhamen bedel 
(75) lira olan simens martin duble do 
çebe saçtan 100 adet dolabı kapat 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş 

-
i 

1 

-
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 562 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmeye 29/ 9/ 939 tarihinde 
Perşembe günü saat ıs de Tapu Ka 
dastro Umum Müdürlük Levazım ka 
leminde müteşekkil eksiltme komisyo 

-
-

nunca yapılacaktır. 
4- Şartnameler Ankara Umum Mit 

dilrlük Levazım dairesinden parasız 

olarak verilir ve nümuneleri de bu 
dairede görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Bel
geler ve 562,5 liralık teminat ve Ban 
ka kefalet mektuplarile birlikte kanıı 
nun tarifatlı ve şartnamedeki şeraite 

tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havı 
zarfları ihale saatinden bir saat evci 
Komisyon reisine vermeleri. (14515) 

-
-

14490 

Avrupada tahsillerine devam 

edemi en talebeler ha. kanda 
I 

acakdır. üniversite Rektörlüğünden : 
3 - Muvakkat teminat (405,42) la· Halihazır sebebiyle Avrupada tah-

radır. ~illerine devam edemiyen talebenin 
4 - Şartname ve numunesini gör· tahsil vaziyetlerini tesbit etmek üze

mek isteyenlerin her gün Encümen re üniversite rektörlüğünde bir büro 
kalemine ve isteklilerin de 29/ 9 / cuma teşkil edilmiştir. İstanbulda bulunan
günü saat ona kadar teklif mektupları- ların bizzat ve taşrada bulunanların 

nı Encümene vermeleri ilan olunur yazı ile ve vesikalariyle müracaat et-
( 4436) 14412 mel eri. 

Bir kamt'onet alınacak Yüksek mühendis mektebiyle Nafıa 
• teknik okuluna girmek istiyenler doğ 

Ankara Belediyesinden : rudan doğruya bu mektep direktörlü-
1 - Temizlik işleri için alınacak o- ğüne müracaat edebilirler. 

an bir adet ı 12 pus dinğil mesafeli (7333-4649) 14594 

picup tipi kamyonet on beş gün müd 
detle açık eks iltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira-
1r. .. 1- Muvakkat teminat (206,2S) lira-

4 - Şartnamesini görmek isti yen -
erin her gün Encümen kalemine ve 

isteklilerin de 3 / 10/ 939 salı günü sa
at 10,30 da Belediye Encümenine mü 
racaatları. (4SS8) 14S84 

Bil)1a ve dişli alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs İdaresi için alınacak o
an bilya ve dişli on beş gün müddetle 
ııçık eksiltmeye konulmu~dur .. 

. 
1 nşaat ilônı 

Sümer Banktan ln§aat llanı 
Sümer Bank merkez binası sığınağı 

na ait 1680 lira keşifli hafriyat duvar, 
beton ve sair işler vahidi fiat üzerin
den pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip
lerin yaptıkları işlere ait vesikalarını 

ve 350 liralık teminat mektuplarını 
yanlarına alarak 21.9.1939 perşembe 
günü saat ıs te Sümer Bank İnşaat Şü 
besine gelmeleri ilan olunur. 

Her gün öğleden sonra tafsilat al· 
mak üzere aynı yere müracaat edile 
bilir. (4662) 14603 

·-· 

Bir garaj yaphnlacak 
Beden Terbiyesi Satm Alma Ko -

misyonundan : 
-
-

ş-

Genel Direktörlük binası bahçesin 
de bir garaj yaptırılacaktır. Muham 
men bedeli olan (41S) lira (7S) kuru 
tur. 20 Eylül 939 çarşamba günü saa 
ıs de pazarlıkla ihale icra edilecekti 
Talip olanların dipozitleriyle birlik 
te ayni saatta Komisyon Reisliğin 

t 
r. 
-
e 

müracaat etmeleri. 14606 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah 
kemesinden : 
Doğanbey mahallesinde Güreşçiler soka 

19 No. da Musa oglu Osman Askeri Fab
rikalar vekili Güzide tarafından aleyhini 
ze açılan alacak davasından dolayı ika 
metgahınızın meçhuliyetine mebni ilanen 
davetiye" ve gıyap kararı tebliği suretiyl 
gıyabınızda yapılan duruşma sonunda: 213 
kuruşun ı:-'c.10 avukatlık ücreti ve masarif 
muhakeme ile birlikte tahsiline 12-9-93 
tarihinde karar verilmiş olduğu ilane 

k 

--
e 
1 
i 

9 
n 

tebliğ olunur. 3428 

Ankara 2. ci Asliye Hukuk Mah -
kemesinden : 

-
-

Eskişehirde şeker fabrikası demetçile 
rinden ayaşlı Hüseyin oflu Mustafa yanın 
da Ayaşın Kesenoz köyünden çolak Ha 
san oğullarından Mustafa oğlu Aliye : 

-
-
-

Karınız Fatma Yurtseven tarafından a 
leyhinize açılan boşanma davasının duruş 
ması 13-9-939 çarşamba günü saat 11 de ic 
ra kılınacağından bahisle ilanen davetiy 
tebliğ edilmiş ve tayin kılınan günde gel 
mediğiniz gibi musaddak bir vekil de gön 
dennediginlzden davacının talebiyle hak 
kınızda mahkemece gıyap kararı ittiha 
ve duruşmanın 16-10·939 pazartesi saa 

-
e 
--
-
z 
t 

10 a talikına karar verilmiştir. 
e Mezkur gün ve saatta Ankara 2 ci asliy 

hukuk mahkemesine gelmeniz ve yahu 
musaddak bir vekil göndermeniz aksi tak 
dirde gıyabınızda muhakemeye devam olu 
nacağı H.U.M.K. 401 ci maddesi mucibin 
ce gıyap kararı makamına kaim olmak ü 
zere usulün 142 ci maddesine tevfikan i 

t . 
-
-
--

J&n olunur. 3430 

Kızılcahamam Sulh Hukuk Mah 
kemesinden : 
Davacı hazine vekili Avni Acarın, müd

dealeyh Ankaranın Salıncak köyünden 
Mustafa oğlu Baras, Ubat ve arkadaşları 
hakkında ikame eylediği devlet or -
manlarından izinsiz ağaç kesmekten müte
vellit (6364) kuruş tazminat davasının du
ruşmasında: yukarıda adları geçen müd 
dealeylere tebliğ edilmek üzere gönde -

-
r 

i 
1 

ilen davetnameler bulunmadıklarından 
bahisle bili teblii iade edilmiş ve muma
leyhlerin halen ikametgahları tesbit edi
ememiş olmakla ilanen davetiye tebliğine 

karar verilmi' olduğundan duruşma günü 
olan 3-11-939 tarihinde Kızılcahamam sulh 
hukuk mahkemesinde bizzat bulunmaları 
veya bir vekil göndermeleri tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilil.n olunur. 3432 

iCRA VE İFLAS 

Ankara icra dairesi gayri men -
kul satı§ memurluğundan : 

s 

' 

İpotek olup satılmasına karar verilen 
Ankaranın Hacımurat mahallesi Eskicioğlu 
okağında 426 ada 12 parsel numaralı 211 

metre murabbaı miktarındaki ev aşağıdaki 
artlar dairesinde açık :ırttırma ile ıatıııa 

ç ıkarılmıııtır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

n 
r 
b 
r 
v 
d 
d 
o 

Ev üç kısımdır. İyici sokağında 24-26 
umaralı kapıdan girildikte zemini kaldı
ım bir avlu ve bu avlu üzerinde sağda 4 
asamak merdivenle çıkılan ve birinci bö
ıimü teşkil eden bir sofa üzerinde iki oda 
e aviu üzerinde bir hala bir mutbak var
ır. Sofa ve odaların altında bodrum var
ır. İkinci bölüm: Bir buçuk kattan ibaret 
lup alt katta bir oda bir mutbak ve on 

basamakla çıkılan üst katta bir oda bir 
mutfakla sofa mevcuttur. Avluda bir asma 
b 

r 

a -
t 

ir dut ağacı vardır. 
Üçüncü bölüm: İğciler sokağında 28 nu

~arah kapıdan girildikte bir koridor üze
ınde sokağa nazır bir oda ve arkada bir 

mutfak bir halii bir odunluğu vardır. Ev 
hşaptır. Elektrik su tesisatı mevcut de

gil~ir. Odalar döşeme ve tavanlrdtr. He
yetı umumiyesine dört bin lira kıymet 
akdir edilmiatir. 

SATIŞ SAATLERİ 

1 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 

8-10-939 tarihine müsadif çarşamba günü 
0-12 ye kadar icra dairesi gayri menkul 1 
atış memurlugunda yapılacaktır. s 

d 
2 - Talipler takdir edilmiş olan yukar. 

aki muhammen kıymetin C:C 7 ,5 nisbetinde 
ey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

mektubu ile kanunen teminat olarak ka
ul edilen haz ine tahvilleri getireceklerdir. 

p 

b 

e 
3 - Satış günü arttırma bedeli takdir 

dilen kıymetin o/c 75 şini bulduktan ve üç 
efa nida etirildikten sonra mezkur günün 
2 ci saatinde en çok artırma talibine iha

d 
1 
1 e olunacaktır. 

1 
b 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edi
en bedel muhammen kıymetin %75 şini 
ulmadığı takdirde 2-11-939 tarihine müsa 
if perşembe günü saat 10· 12 ye kadar yapı 
acak ikinci arttırmada keza mühammen 
ıymetin yüzde 75 şini bulm;ak prtiyle en 
ok arttıran talibine ihale olunacak ve bu 
isbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numa
alı kanun ahkamına tevfikan borç beş se· 
e müddetle tecile tfi.bi tutulacaktır. 

d 
1 
k 
ç 
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n 

1 
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i 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha
e bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak
irde üzerine ihale cdilenen talebi üzerine 
hale tarihinden itibaren kendisine bedeli 
haleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 

gün kadar mehil verilecektir. İşbu müd
d 
d 

et zarfında ihale bedeli yatırılmadığı tak
irde ihale bozulacak ve bu tarihten evci 

en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi 

veçhile almıya razı olup olmadığı sorul -
duktan sonra teklifi veçhile almıya razı 
ise ihale farkı birinci talipten tahsil edil
mek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lifi veçhile almıya razı olmazsa gayri men
kul yeniden 15 günlük ikinci arttırmaya 
çıkarılacak en çok artırma talibine ihale 
edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada da gayri menkul 
talibine ihale edildikte tapu harci müşte
riye ve ihale tarihine kadar olan mütera
kim vergi ve dellaliye ise borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer aiaka
darlann bu gayri menkul üzerindeki hak
larını ve hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 
gün _içinde. dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksı takdırde hakları tapu siciliyle sabit 
olunmadıkça satış bedelinin paylaştırılma
sından hariç tutulacaklardır. 

8 - .A.rturmaya işti rak edec~iı::ler 1-10-
939 tarıhınde 38 - 33 numara ile dairemiz
deki yerinde herkese açık bulundurulan 
şartnamemizi okuyabilirler. 3418 

Ankara İcra Gayrimenkul Satış 
Memurluğundan: 

Ankarada mukim Karamürsel fabrikası 
satış mağazası sahibi ölü Fahri karısı Nu
riyeye : 

Emlak ve Eytam Bankasına olan 1617 
lira Z2 kuruşun temini tahsili ıc;in ipotek 
bulunan Ankarada Bentderesindeki hane -
nizin paraya çevrilmesi alacaklı banka ta
rafından istenilmiş ve mezkür paranın bir 
hafta zarfında verilmesi ve verilmediği 
takdirinde 844 sayılı kanuna tevfikan gay
rimenkuliın bir ay müddetle açık arttırma 
ile satışa çıkarılacağı hakkında dairemizce 
tanzim olunup kendi namınıza biasale ve 
küçük çocuklarınız LeyUl ve Erdoğan nam
larına bilveliye muhtelif adreslerinize 
gönderilen ihbarname bulunmadığınızdan 
ve ikametgahınızın yeri belli olmadığın -
dan bahsiyle iade kılınmış olduğundan iş
bu ilfi.n tarihinden itibaren yirmi gün için
de dairemizin 939 • 4 sayılı dosyasına öde
meniz ve itirazınız varsa gene bu müddet 
ic;inde bildirmeniz lüzumu tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 3429 

VİLAYETLER 

Soğuk hava fesisah ve sair inıaat 
lstanbul Belediyesinden : 
Cerrahpaşa hastanesi soğuk hava 

tesisatiyle mutfak ve çamaşırlığının 
dahili inşaatının ikmali işi kapalı 

zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 
28. 9. 939 perşembe günü saat 15 te 
İstanbul daimi encümeninde yapıla
caktır. Muhammen bedeli 56,S29 lira 
ve ilk teminatı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabilinde fen 
işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
liplerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
ihaleden sekiz gün evel İstanbul bele
diyesi fen işleri müdürlüğüne müra
caatla alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nın ihale günü saat 14 e kadar İstan
bul belediyesi daimi encümenine ver-
meleri. (6616/4099) ...14102. 

Çam ağacı satışı 
Samsun Orman Çevirge Müdür • 

lüğünden : 
1 - Samsun vilayetine bağlı Ve -

zirköprü kazasının Soğucak devlet or
manından çürük dahil 991 dokuz yüz 
doksan bir metre mikap dikili ·çam a
ğacı bir sene zarfında ormandan ke
s 

l 

ilip çıkarılmak üzere 6.9.939 tarihin
den itibaren 6.10.939 tarihine kadar 
bir ay müddet ve açık artırma usu · 
iyle satışa çıkarılmıştır. 

1 

1 

2 - İlk ihalesi 6.10.939 tarihine rast 
ıyan cuma günü saat 14 de Samsun

da orman çevirge müdürlüğü binasın 

da orman satış komisyonu marifetiy· 
e yapılacaktır. 

1 

3 - Artırma muamelatı 2490 sayı
ı kanun hükümleri dairesinde ecre -

yan eder. 

r 
r 

4- Dikili çam ağacının beher met· 
e mikap muhammen bedeli orman ta
ife bedeli olan dört liradır. 

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

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

a 
7 - Alıcıların belli gün ve saatte 
rtırmaya iştirak etmek üzere muvak
at teminata ait Ziraat Bankası mak
uziyle komisyonda hazır bulunma · 

k 
b 
1 arı lüzumu ilan olunur. 14451 

Şose inşası 
Niğde Valiliğinden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: (Niğde 
Kayseri hududu) yolunun 37 + 000 -
4+000 Km. leri arasında ceman 3800 4 

metrelik şose inşaatıdır. ~ 

( 

r 

İnşaatın keşif bedeli (27358) lira 
10) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev

ak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

n 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

amesi 
D - Tesviyei turabiye ve şose kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

eli metraj cetveli grafik ve sair ev
ak. 

v 
r 

d 
ğ 

İstiyenler bu şartname ve evrakı be
elsiz olarak Niğde Nafıa Müdürlü -
ünde görebilirler. 

a 
3 - Eksiltme 29-9-939 tarihinde sa

t (15) de Niğde hükümet binası da
itinde Niğde daimi encümeninde yah 

p ılacaktır. 

.:!Jllllllflllllll~ıtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl.!:. - -
Ambar inşa ---------

--
- -- -- -- ---- Toprak mahsulleri ofisinden : ----- -=: 1 - Kunduz istasyonunda yapılacak ambar ve idare bi- -= nasiyle buna mü tef etri işler götürü olarak kapalı zarf usu- §§ = liyle eksiltmeye konulmuştur. = 
= Ke~if bedeli (59.888,05) Elli dokuz bin sekiz yüz seksen -= sekiz lira beş kuruştur. = 

2- Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofis umum := ---- müdürlüğünden alınabilir. = -- 3 - Eksiltme 25-9-939 tarihinde saat 15 te Ankarada O- = --= fis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf- ::::i 
- lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine tes- = - -- lim edilecektir. = 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin iki S ----=: yüz kırk dört lira kırk kuruştur. S 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye ııirebil- , ....... " 

=: mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten ala= cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

--
- 6 - Ambarın beton armesi için lazım gelen demirlerden 
=: Ofiste mevcut olanlar maliyet fiatı üzerinden müteahhide =: 
_ verilecektir. Demirlerin teslim mahalli cins ve miktar lan = 
:= hakkında Ofisten şifahen malfunat istenecektir. ( 4613) 
-- 14553 
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Şirketi Hayriye en • 
• 

1 - Mevsim sonu münasebetiyle KÜÇÜKSU Plajı kapanmış ve bu 
Plaja tahsis edilen seferler ilga edilmiştir. Ancak Anadoluhisarınm 
Yenimahalle cihetinde oturan sayın halkımızın ihtiyacı nazara alı
narak tarifede muharrer seferlerden yalnız atideki postaların kema
kiin Küçüksu plajına uğrayacağı, sonbahar ve kış tarifelerinde de 
ihtiyaca göre seferler tahsis kılınacağı şimdiden itan olunur. 
2 - 17 / 9/ 939 Pazardan itibaren Küçüksu Plaj iskelesine uğrayacak 
seferler: 
Adi giinlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, 180, 198 ve 222 

numaralı seferler 
Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541, 545, 571, 404, 430, 458, 

488, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı seferlerdir. 
3 - Pazar tarif esinde muharrer 416, 533 ve 563 numaralı seferler 
l 7 / 9/ 939 dan itibaren lavedilmiştir. 
4 - Adi günlerde 9,15 de Yenimahalleden hareketle Sarıyer, Bü
yükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12,15 de Pliijdan Beykoza 
kadar yapılmakta olan seferlerle 13,lS de Beykozdan Pliij, Üsküdar 
ve Köprüye yapılan seferler de 18/ 9/ 939 dan itibaren yapılmıyacak-
tır. 5085 

MODERN ...._ TEMfZ 
MALZEME VE 
8 fRfNCi SINIF fŞÇfLİH 
SMARLAMA-- HAZIR 

----ISTANBUL . SULTAN HAMAH 
FIİiCAHCILAR YO~l/$11 
No 6S --.. Tıftfa,, : 22321 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin (20S2) lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününden 
en az sekiz gün evel Niğde vilayeti -
ne müracaat ederek ibraz edecekleri 
mali ve fenni referans mukabili (Niğ
de vilayeti ehliyet vesikası komisyo
nundan alacakları eksiltmeye iştirak 

vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Niğde daimi encümen odasında encü
men reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması la -
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (7200) 4S61 14508 

28 ton motorin allnacak 
İstanbul Mıntakası Sıtma Müca

dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İhalesi gününde Talip zuhur etme
diğinden mücadelemiz ihtiyacı için a
lınacak (28) ton motorinin 25-9-939 
da saat on dört buçukta pazarlık su
retiyle mübayaasına karar verilm~tir. 

Tahmin edilen fiyat (1960) liradır. 

Kanuni şartları haiz isteklilerin ve
sikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle iahle günü vakti mu
ayyeninde Kadıköy Moda caddesi 
(91) numaralı sıtma mücadele riyase
ti binasındaki komisyonumuza gel -
mcleri ilan olunur. (7182-4565) 14509 

$ose inıası ve smai imalat 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğün

den: 
Mukaddema kapalı zarf usuliyle ek· 

siltmeye çıkarılıp da talip çıkmıyan 
ZONGULDAK - KİLİMLİ yolunda 
yapılacak 70347 lira 61 kuruş keşif 

bedelli yeni şose ve sınai imalat in
şaatı işi 2 Tc<=rini"vel 1939 pa~ tesi 

saat 11 de ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

Muvakkat teminat 4767 liradır. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyenle
rin ihale gününden en az sekiz gün 
evel bir istida ile Zonguldak vilaye
tine müracaatla vilayet makamından 
alacakları müteahhitlik ehliyet vesi
kasını ve ticaret odasından bu yıl i
çinde alınmış vesika ve muvakkat te
minatlariyle birlikte teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar hükümet konağı içinde vilayet 
daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (7347-4679) 14604 

Kiralık daireler 

Yenişehir Mühendisler Birliği so -
kağında, park karşısında Mengi.ı a
partmanı, beş, altı odalı kiralık d .. i
reler, bütün konforu haizdir, kap:r ı-

sına müracaat edilmesiM 33f~ 

Kiralık 
Kaloriferli apartmanda bir ve

ya iki oda mobilyeli yahut mobil
yesiz olarak kiralıktır. Aynı dai
rede satılık eşya da vardır. Yeni
şehir - ismet İnönü cad. Kızılır -
mak sokak 73. 1. daire. Meteoro .. 
loji Enst. karşısındaki köşede. 

~~O.il 
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MiLLi MÜDAFAA 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 10950 Kğ. muhtelif emait ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
mu~amme~ bedeli 25.800 lira olup ilk 
te nınat mıktan 1235 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi· 5. 10. 
93 per embe günü saat 15 de vekfilet 
s n alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Sartnamesi 130 kuruş mukabi -
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
m::ıddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
il t teminat mektup veya makbuzları -
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
c .. r komisyona vermeleri. 

(3891) 13854 

Yol İnşası 
M. M. Vekakti Satın Alma K~ 

misyonundan : 
1 - Eskişehirde yaptırılacak yolla

ra muayyen günde talip zuhur etme
diğinden yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
14826,42 lira olup ilk teminat miktarı 
2121 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 9. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje, şartname ve planlar 75 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 
evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi · 
ne müracaatla vesika almaları lazım · 
dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. 
komisyona vermeleri (4273) 14229 

Mukavva ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 

beş kuruş olan 25000 yirmi beş bin tane 
numunesi gibi mukavva pazarlık suretiyle 
19 - Eylül - 939 salı glinü saat 10 da M.M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - Kati teminatı 180 lira olup nümune 
'Ve ıartnameıini her ilin ko.da iÖr •• ek 
ınumkiindıir. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni temi -
natlariyle birlikte pazarlık cün ve saatın· 
da Ankarada M.M.V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. ( 4587) 14559 

Kireç kaymağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

ınisyonundan : 
1 - On sekiz ton kireç kaymaiı pazar • 

hkla 19 • Eylul - 9311 salı günü saat 10 da 
Pazarukla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 990 lira olup te -
minatı 148 lira 50 kuruştur. 

3 - Pazarlığına girecekler kanuni temi
natlariyle birlıkte pazarlık ilin ve saatmda 
Ankarada M.M.V. satın alma Ko. da bulun· 
nıalarr. (4588) 14560 

Ustunç kıhfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher ... dedine tahmin edilen fi -

yatı beı lıra olan elli adet Ustunç k!~ı~ı 
pazarlıkla 20 • Eylul - 939 çarşamba gunu 
aat 10 da M.M.V. satın alma Ko.da satın 

alı:ıacaktır. 
2 - Kati teminat 37 lira 50 kuruş olup 

nlimune ve şartnamesi her gun Ko.da go
ru ur. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni temi
n tlanyle bırlikte pazarlık gün ve saatin. 
de Ankarada M.M.V. aatın alma ko.da bu· 
lunmalan. (4616) 14588 

Emniyet iğnesi ahnaca_k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Numuneı;i gibi bir milyon tane em· 

nıyet i nesi pazarlık suretiyle satın alına
caktır. Beher tanesıne tahmin edilen fiya. 
tı 50 elli santımdir. 

2 - Kati teminatı 750 lıra olup niımunc
ve şartnamesı her giln M.M.V. satın alma 
K da gorulur 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni temi · 
nat ariyle birlıkte pazarlık gunu olan 23 • 
Eylul • 939 cumartesi giinu saat 10 da An 
karada M.M.V. satın alma Ko.da bulun · 
malan (4617) 14589 

1500 kilo (İYİ ahnacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma K.~ 

misyonundan : 
1 - Beher kılosuna tahmin edilen fiya

tı (20) yırmi kuruş olan 1500 kilo çivi pa 
za ık suretıyle satın alınacaktır. 

2 lhalesı 19 - Eylul - 939 salı gümi 
ıa t on bir edir. 

3 - Kati temınatı (45) kırk beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gıin ögle· 

d n sonra M.M.V. satın alma ·omisyonun-
d bedelsız olarak alınabilir. 

5 - Pa arlı a gıreceklerin 2490 sayılı 
k tunun ıkıncı ve uçuncu maddelerınde 
g ı ılen vesaikle ve yukarıda yazılı katı 
t t rıy e bırlikte ıhale saatında M 
M V tın alma komısyonuna gclmelerı . 

4619) 14590 

Buz mıhı ahnacak 
H. M. Vekaleti Satın Alma Ko

n · yonundan : 
l Beher adedıne tahmin edılen fiya. 

tı lO) kırk santim olan 500.000 adet bu7. 
il' ı p zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 lhalesı 19 • Eylul - 1939 salı glinü 
1 ' 15 dedır 

- Katı temınatı (300) uı; yüz liradır. 
4 - Ev f ve şartnamesi her gun oğle· 

d ı sonra M M V satın alma komisyo · 
an be lelsız olarak alınabilir. 

5 - Pa rlı a :receklerin 2490 sayılı 
kanunu., ikinci ve ücuncii maddelerinde 
&osterilen veııaıkle ve .vulcarıda :11azılı kati 
tem natıyJe birhkte ihale saatmda M.M V 

t lıiyonuna a:elmelerı. 
14591 

ULUS -7-

4000 adet İc elbİSeSİ aflnacak natı 2198 lira 57 kuruştur. Eksiltmesi 
f 20. Eyl. 939 çarşamba günü saat 10 da 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- da Erzurumda askeri satın alma ko • 
misyonundan : misyonunda yapılacaktır. Şartname 

1 - Muteahhit namı hesabına alınacak keşif ve planın her gün Erzurum ve 
olan 4000 adet ış elbis sine muayyen gun- K k .. 
de talip zuhur etmediğinden yeniden ıo ara ose satın alma komisyonunda 
gün miıddctle pazarlıga çıkarılmıştır. Mu- görebilirler. 4301) 14240 
hammcn bedeli 12..SOO lira olup ilk teminat 
miktarı 960 liradır. Arpa alınacak 

2 - Pazarlıgı 26·9-1939 salı günü saat 
11 de vekii.lct satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şahname ve evsaf her giin komis • 
yondan alınabilir. 

4 - İsteklılerin muayyen gün ve sa. 
atte ilk teminat mektupları veya makbuz. 
lariyle komisyonda bulunmaları. 

(4633) 14S92 

LEY AZIM AMIRLIG1 • 

Pavyon İnşası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösede yeniden yapılacak 

olan tek katlı hastane pavyonu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 29314 lira 20 kuruştur. İlk temi 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Karakosedeki topcu birliklerinin 
940 yılı eylul nıhayetine kaadr ihtiyacı o
lan 480000 kilo arpası kapalı zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 27600 lira ve ilk temi 
natı 2070 liradır. 

3 - İhalesi 28-9-939 perşembe günli saat 
16 da Karakosede satın alma komisyonun
da yapılaçak teklif mektuplarının saat on 
beşe kadar teslim edilmesi şarttır . 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcut ve aynıdır. 138 
kuruş mukabılinde görulebilir. 

(4"81) 

500 lon arpa alınacak 
14442 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kaği.ı:man süvari gurubunun 94-0 yı-

Sığır eti ve odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşagıda cins ve mıktarları yazılı ve ihale gunleri muvakkat teminat miktar -
ları yazılı erzak ve saire kapalı ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şart
nameleri komisyondan bedelsiz alabilirler. isteklı ler belli gun ve saattan bir saat evel 
olbaptaki kanun tarifatı daıresinde teminat mektuplariyle teminatı muvakkatalarını 
Kastamonu satın alma komisyonuna mura caatları ılan olunur. 

M . Teminat Tah. edi. be. 
Cinsi miktarı İhale günleri Lira Kr. Lira Kr. 

..... --------··-· 
Sıgır eti 104000 4 - 1. ci te . 2038 00 27040 

Saat 8.30 d1 
Odun 137000 4 • 1. ci tcş. 1798 13 23975 

Saat 8.30 da 
(4656) 14599 

Ot ve odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Teslim yeri Cinsi Tutarı Miktarı M.Tem. İhale 
Lira Ton Lira tarihi saati şekli 

Pınarhisar ot 18200 520 1365 21-9-939 16 K. zarf 
Demirköy ot 4860 108 365 .. " 

,. 15 Açık 
Pınarhisar Odun 7800 1040 560 .. " 

,. 16.30 da 
K. zarf 

1 - Tümen birlikleri senelik ihtiyaçları olan kuru ot ve odunun neresi 
için olduğu, tutarı, miktarı, M. teminatı, ihale tarihi ihale saat ve şekli yu
karda göaterilmi§tir. 

2 - İki kalem ota 29-8-939 günü talip çıkmadığından Pınarhisar piyade 
alayının odununa ise 10-8-939 tarihinde verilen 47 santim pahalı görlilJil · 
ğünden eksiltmesi uzatılarak 21-9-939 glinilne bırakılmı,tır. 

3 - Kapalı zarfla alınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarını V ı.ı:ede Tüm Sa. Al. komisyonuna verme

leri, açık eksiltme ile alınacak kaleme iştirak etmek istiyenlerin aynı gün

de mezkur komisyonda bulunmaları. Evsaf ve şartnamelerini görmek isti· 

yenlerin mesai günlerinde komisyona müracaatları ilan olunur. 
(4299) 14238 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Balıkesir, Sungurluk, Bandırma, Kütahya birlikleri un ihtiyaçları 

olan 1025 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Her yere teslim edilecek unların miktarları ve muvakkat teminat-

ları aşağıda yazılıdır. • 
3 - İhalesi 18 Eylül 1939 günü saat 17 de Balıkesir kor satınalma ko -· 

misyonunda yapılacaktır. 
4 - Evsaf ve şartlar İstanbul, Ankara Lv. Amirliği ve kolordu satınal

ma komisyonlarında görülebilir. 
5 - Eksiltmeye konulan 1025 ton toptan teklif yapılacağı gibi her gar

nizona ait miktar için de ayrı ayrı teklif ve ihale yapılacaktır. 
6 - Talipler muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale sa· 

atinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili teslim etm(· 
leri lüzumu ilan olunur. Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 

Muvakkat teminatı Miktarı Garnizonun ismi 

Lr. Kr. Ton 

5625 00 
1237 50 
2015 62 
1078 13 

500 
150 
250 
125 

Balıkesir 

Susurluk 
Bandırma 

Kütahya 

9955 25 1025 YEKÜN (4300) 14239 

Kusu ot ve odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı 'Muh. B. Muv. Tc. Hangi Bir. Ekailt. 

Odun 

Kuru ot 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. ait olduğu Şekli 

770000 16940 

310000 17050 

1270 50 

1278 7S 

Merkez bir
liklerine 

\C. zarf 

Ta. G. S. 

28-9-939 
Pertembe 
Saat 11 

2!1·9-939 
Cuma 

Saat 9 
1 - Eksiltmeye konulan odun ve kuru otun miktarları, muhammen bedelleri, mu -

vakkat teminatları, eksiltmelerinin şekli ve icrası tarih ve saatları yukarıda yazıl • 
ır.ıştır. 

2 - Evsaf ve teslim şartlarını gösteren şartnamesini her giin Urfada tllmen satın· 
alma komisyonunda okuıabilir ve komi& yondan parasız alınabilir. 

3 - Ekıilfmeler Urfada tümen satın alma komisyonunda yukarıda yanlı şekil tarih 
ve saatlarda vapılaı·aktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yuka nda yazılı açma saatından bir saat eveline 
kadar satın alma komisyonu reisHgine makbuz mukabilinde verilmiı bulunacaktır. 
Bu saattan sonra mektuplar kabul edilmez, 2490 sayılı kanunun 34. iincfl maddesine 
uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. Şartnamesinin 
4 uncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın konulduğu zarf içersine 
konulacaktır. (4414) 14365 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsı Mıktan Muhamemen bedeli İlk temin&b 
Kilo Lira Kr. 

Ekmekl•k un 315.000 33.075 2480 63 
ı - Adan <hki birliklerin ihtiyacı olan 315.000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ek

siltmeye konu ıu tur Bu unun muhammen bedeli ve ilk teminatı yukarıda göıteril -
miştır. lhalesı 29 9.939 cuma g!inü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adar.a tum karargahı binasında yapılacaktır. 
3 - Şartııam~.si İstanbul. Ankara LV. imirlikleriyle Kayıeride kor ve Adanada 

tum satın alma komisyonunda her gÜn goril lebilir. 
4 - İstekliler kanunun 2. 3. ci maddele rındeki ıeraiti hı iz olmalı: ve ticaret oda· 

ında muk vv"t oldu una dair vesikası bulunmak üzere tayin edilen günde en geç 
ihale s:ıatı rl n bır saat eveline kadar teklif mektuplarının verilmi:ı bulunmaları la· 
zımdır. (4482) 14462 

lı eyliıl nihayetine kadar ihtiyacı olan 500 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 lira ve 
ilk teminatı 22SO liradır . 

3 - İhalesi 28·9·939 perşembe gÜnÜ saat 
11 de Karalı:osede satın alma komisyonu 
binasında yapılacaktır. Teklif mektuplan -
nın saat 1 Oda teslimi şarttır. 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek
mil gamizonlarında mevcut ve aynıdır. 
Yüz elli kuru:, mukabilinde görülebilir. 

(4484) 14445 

600 ton arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakcise suvari birlikleri 940 yılı 

eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 600 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 34500 lira ve 
ilk teminatı 2587 liradır. 

3 - İhalesi 28-9-939 perşembe günü sa
at onda Karakose satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Teklif mektupları saat do
kuza kadar kabul edilir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcut ve aynı -
dır. Yüz yetmiş beş kuru:ı mukabilinde go 
rülebilir. (4485) 1+4446 

500 ton arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonunun 940 yılı 

eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan SOO 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıka . 
rılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30.000 lira 
ve ilk teminatı 2250 liradır . 

3 - İhalesi 28.9.939 peraembe günü sa· 
at on beşte Karakosede satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 
saat on dörde kadar verilmiş olacak . 

4 - Şartname. ve evsaf kolordunun tek -
mil garnizonlarında yuz elli kuru:; muka . 
bilinde gbrulebilir. (4486) 14447 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan • 
1 - Elmalıdaki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan 270.000 kilo un kapalı zarf usuliy -
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. Al. 

HARiTA UMUM Md. 

Diyapozitif camı 
ah nacak 

POLiS 

Demir fiş dolabı alınacak 
Emniyet Umum Mudürlüğiin

den : 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü ihtiyacı i· 1 - Dairede mevcut nümunesi ve 
çin Ağfa fabrikası mamulatı 19 x 19 şartnamesinde yazılı vasıfları daire -
Sm. ebadında yüz elli düzine normal sinde 320 adet d~4'"~r fiş dolabı 20 9. 
Diyapozitif camı pazarlıkla mübayaa 939 çarsamba gunu saat 15 de açık ek 
edilecektir. siltme ile satın alınacaktır. 

2 .:.. Pazarlık 18. 9. 939 pazartesi gü 2 - .Beherine 12 lira fiyat tahmın 
nü saat 10,30 da Ankara: Cebeci har • edilmiş olan dolap nümunesini ve rt 
ta Gn. Drk. lüğü binasında satın al namesini görmek isteyenlerin umum 
ma komisyonunda yapılacaktır. müdurhik satın alma komisyonuna mü 

3 - Muhammen bedeli tutarı 787 racaatları. 
lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 59 li· 3 - Münakasa}"a girmek isteyen • 
ra 06 kuruş olup banka mektubu veya lerin 288 liralık teminat makbuz veya 
maliye makbuzu kabul olunur. banka mektubiyle beraber 2490 sayılı 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte kanunun 4 iıncü maddesinde yazılı bel 
teminatlariyle birlikte komisyona gel· gelerle birlikte tam saat 15 de komis-
meleri. (4666) 14225 yona gelmeleri. {4169) 14132 

HARİCİYE VEKALETİ 

Bir mütercim aranıyor 
Hariciye Vekaletinden : 
Vekaletimizde münhal bulunan 

175 lira i.icretli almanca mütercimliği· 
ne, imtihanla, almancaya bihak dn 
vakıf bir mütercim alınacak ve imti -
han °20. 9. 1939 tarihinde icra kılına
caktır. Taliplerin 16. 9. 939 tarihine 
kadar hüviyet cüzdanı, tahsil, hüsnü· 
hal, sıhat ve askerlik vesikalarını Ve· 
kalet siciJ ve memurin umum müdürlü 
ğüne tevdi eylemeleri lUzumu ilan o-
lunur. (4430) 14386 

D. DEMIRYOLLARI 

Muhtelif inıaat 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

360 ton gazovil alınacak 
P. T. T. Umwn Müdürlüğün

den : 

1) İdare ihtiyacı için 360 ton 
vil kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl • 
mıştır. 

2) Muhammen bedel (46800), mu· 
vakkat teminat (3510) lira olup eksilt 
mesi, 29 Eylül 939 cuma günü c 22

• 

{16) da yapılacaktır. 
3) İstekliler muvakkat teminat mak 

buz veya banka \teminat mektubiyle 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka· 
palı zarflarını o gün saat (15) şe ka -
dar m zkiir komisyona vereceklerdir. Ko.da ve lıtanbul, Ankara levazım amir

likleri satın alma komisyonundadır İstek
liler şartnameyi komisyonlarda okuyabi -
lirler. Devlet Demiryolları Yedinci lş-

3 - İşbu (270.000) kilo unun muhammen letme Müdürlüg"ünden : 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, fstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
(234) kuruş mukabilinde verilecektir. tutarı (31050) liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş mik - İd "h · · · E · 
tar fazlası da dahii oldugu halde ilk temi- 1 - are 1 tıyacı ıçın şme ıstas-
natı (2328) lira 75 kuruştur. yonunda inşa edilecek rezervuarın 

S - Eksiltme 2 - 10 • 939 tarihine te - kargir ve ahşap kısımlariyle istasyo· 
sadüf eden pazartesi gunu salt 16 da İs- f . . .. 
partada tumen satın alma komisyonund:.r na 2490 metre mesa eden su ısalesı ıçın 
yapılacaktır. su yolunun inşası kapalı zarfla eksilt· 

6 - İstekliler 2·~0-939 pazartesi günü meye konmuo:.tur. 
saat ıs e kadar tcklıf mektuplarını 1spar4 • "S • .. 
ta tiımen aatın alma komisyonu başkanlı· 2 - Eksıltme 20-9-1939 pazartesı gu 
ıtına verecek ve yahut göndereceklerdir. nü saat 16 da yedinci işletme binasın-
Bu tarihten sonra verilen ve yahut iÖn· d k" k · · ı·ğ· h d derilen mektuplar alınmıyacaktır. a ı omısyon reıs ı ı uzurun a ya-

Saat ayarı tiimen daire saatiyle yapıla· pılacaktır. 
ca

7
kur. 

2490 1 
k h" kil . 3 - Muhammen keşif bedeli 16229 

- sayı ı anunun u mlerıne . . . 
ve bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan lıra olup muvakkat temınat 1217 lıra 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 18 kuruştur. 
etirilmiyecektir. (4653) 14596 4 - İstekliler ehliyet vesikalariyle 

Mutbak Ocakları ta"mı'r eltı'r'ılecek beraber 2490 sayılı kanun hükümleri-
ne uygun olarak 20-9-939 pazartesi sa-

Ankara Levazmı Amirliii Satm 
Alma Komıayonunclan : 

1 - Polatlı topçu alayının 500 lira ke· 
tifli mutbak ocakları tamir ettirilecek • 
tir. 

2 - Keıfi ve krokisini ıönnek istiyen
lerin her gun Ankara LV. lmirliği satın 
alma komisyonuna ve pazarlığa girecek • 
!erin Polatlı alay satın alma komisyonu . 
na müracaatları. (4654) • 14597 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla, Marmariı, Milis, Küllük, 

Bodrum ıarnizonları ihtiyacı olan 350 bin 
kilo yulafa talip çıkmadıguıdan tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 2 - tcşrinievel - 939 pazar -
tesi saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 21 bin lira olup 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

4 - Şartnameler komisyondadır. 
5 - Kanuni vesaiki haiz olan isteklile· 

rin komutanlık satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

(46S5) 14S98 

JANDARMA 

inşaat mü na kasası 
Haymana Jandanna Komutanh

ğmdan : 
Haymananın Yenice nahiye merke

zinde yeniden inp ettirilecek jandar
ma daireıinin mevcut plan ve keşif 
t'aporu ve prtnamesi mucibince (15) 
gün müddetle eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

at onbeşe kadar teklif mektuplarını 

vermit veya teahhütlil olarak komis
yon reisliğine göndermİ§ bulunacak -
lardır. 

5 - Taliplerin şartname ile muka -
vele projeleri işletme komisyonundan 
alabilecekleri ilan olunur. ( 4288) 

14279 

Elbise ve palto alınacak 

Devlet Demiryolları Satın Alma 
Komisyonundan : 

Birinci ve dokuzuncu işletme me -
murin ve müstahdemini için bir sene 
zarfında tahminen 2546 takım elbise 
ve 528 adet palto kapalı zarf usuliyle 
bilmünakasa yaptırılacaktır. Elbise 
ve paltonun kumaşları idarece verile· 
cek yalnız harç ve imaliyesi müteah
hide ait olacaktır. Bu işin muhammen 
bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 

1765,20 liradır. 
Münakasa 28·9·939 perşembe günü 

saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina • 
aında A. E. komisyonu tarafından ya· 
pılacaktır. İsteklilerin teminat ve ka· 
nuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şar't:nameler parasız olarak komisyon· 
dan verilmektedir. (4445) 14454 

ASKERi FABRiKALAR 

(3763) 13763 

Tevzi kutusu alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğündenı 

1) İdare ihtiyacı için 800 adet onlu 
tevzi kutusu. Kapalı zarfla eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7200) muvak
kat teminat (540) lira olup eksiltme
si 30 eyliıl 939 cumartesi günü saat 11 
de Ankarada P.T.T. umum müdürlük 
binasındaki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, 'muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muhte· 
vi kapalı zarflanpı o gün saat {10) a· 
kadar mezkur komisyona v;recekler· 
dir. 

4) Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdilrliiklerinden be
delsiz olarak ve\-ilecektir. (4457) 14458 

Daymon pil takımı alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 2500 ad~ 
komple daymon pil takımı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (4250) muvak
kat teminat (318.75) lira olup eksilt
mesi, 2 ikinci te rin 939 perşembe gü
nü saat {16) da Ankarada P.T.T. u
mum Mudurluk binasındaki satına!· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesikalarını hamilen mezkfır 
gun ve saatte o komisyona müracaat 
edeceltlerdir. 

4) Şart111meler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayni} at şubesi mudürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4575) 

14585 

ZIRAA T'vEKALETI 

80.000 kilo arpa ahnacak 
Yapılan keJif raporuna göre mu -

hammen bedeli (2000) lira olup mu -
vakkat teminatı (150) liradır. Taliple· 
rin Haymana jandarma dairesinde 
müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. 14485 

45 ton kum ilinınm 

hükümsüılü ğü hakkinda 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- ğünden : 

15 Eylül 1939 cuma günkü ga
zetemizle ilin ettiğimiz Türk 
Yüksek Mimarlar Birliği nizam
namesinin ekıik olan aıaiıdaki 
maddelerini ilaveten ilin ederiz. 

1 - Birliğin ikametgah adresi: An
kara Kınacı Han No. 25 

2 - İdare heyeti: 
Abdülmecit Yaşar: Mimar müteah

hit Necati bey mahallesi Orhon sokak 
No. 19 

Bedri Ucar: Mimar Havuzbaşı Çe
likkale sokak 10/4 

Behçet Ünsal: Mimar Posta cadde-
si Hanef Ap. ) 

Nizamettin Doğu: Mimar Emciler 
caddesi küflü Ap. 

Hüseyin Kara: Mimar Selanilr cad 
deai Hayri bey Ap. 3379 

• 

misyonundan : 

29.9.1939 cuma günu saat 15 de pazar • 
!ıkla ihale edileceği 13 ve ıs - Eylul -1939 
tarihlerinde neıredilen 45 ton kumun mu
hammen bedeli arttırılarak yenıden ilan e 
dileQFğin.den meıkür ııunlerde çıkan bu 
kum nakkındaki ilanlar hiıkumsuzdur. 

(4660) 14602 

Eczayı llbbiye alınacak 

1 - Müessesenin serom hayvanatı 
için asgari 60,000 azami 80,000 kilo 
arpa açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmın edilen bed~i 4,000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (300) lira 
olup Banka mektubu veya vezne mak
buz ,. e hazine tahvili teminat olarak 
kabul edilir. Yalnız tahviller de mak· 

Askeri Fabrikalar Tekau-t buz mukabıli hazıneye teslim edile-
ve cektir. 

Muavenet Sandığından : 
4 - İhalesi 6-10·939 cuma günü sa-

Askeri Fabrikalar tekaüt ve mua- at 15 tedir. Bun'tı ait şartname miles
venet sandığı ihtiyacı için pazarlıkla sese direktörliıgunden bedelsiz nla -
eczayı tibbiye alınacaktır. Bu hususa rak verilir. 
dair izahat almak ve şertnameyi gör- 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şar • 
mek istiyenler hergün öğleden sonra )arı haiz olan isteklilerin muayyen o
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muave- lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti m -
net sandığına muracaat edebilirler. hasebe m durlug ınd m 'te ekkı a-

Pazarlık 21 eylül 939 per mhe gü- t n } n t etme-
nli saat (15) de yapılacaktır. 14607 ile i. (~ O ) 14.>~7 
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.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- -
Halk maskeleri satıı yerleri ----- ------ ----

~Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ - -§ Cemiyetimiz tarafından ıayın halkımızı herhangi bir teh- § 
E: like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırılan : 
E: Halk Maıkeleri, Ankara' da umumi merkezimizle lıtanbul- : 
E: da ıatıt depomuzda. lzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydm, := 
E: Balıkesir, Burdur, Burıa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, : 
E: Maniıa, Merıin, Muğla, Samıun ve Trabzon merkezleri- : = mizde satılmaktadır. e 
~ Diğer Kızılay merkez ve tubelerine de müracaat edildi- ~ 
E: ği takdirde bat ölçüıü alınarak derhal iıtenilen maskelerin E: 
E: sipariti kabul edilir. E: 
E: Her maıke ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta- E: 
E: rifnameıi vardır. Fiab her yerde (6.-) liradır. 3228 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Harita ve proje isleri 
Türkiye Demir Ye (elik fabrikaları 

müdürlüiünden : 

.. . 
muessesesı 

Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ta
rafından kurulmakta olan tehire ıu isalesi ile tehir tebekesi tesisine 
ait harita alınması ve proje, ketif ve ıartname tanzimi iti kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu ite ait prtname Ankara'da Sümer Bank muamelat tubeıin • 
den, İstanbul'da Sümer Bank Şubesinden, ve Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müeaaesesi Müdürlüğünden bedelıiz olarak alı
nabilir. 

Eksiltme 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

1 Alôkadarlara ~ - -- -- -- -
~ Toprak mahsulleri ofisinden : ~ - -- -EE Bor ve Sanoğlan iataayonlarmda yapbnlacak anbarlann EE 
E: beton armeıi için lizımgelen demirler müteahhitlere Ofiı =: 
EE tarafından maliyet fiyatı üzerinden verilecektir. § 
E: Demirlerin bedeli, teslim mahalli, cinı ve miktarlan hak- : 
EE kmda Ofisten ıifahen malUınat iıtenecektir. (4583) 14543 § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;:: 

Yeni mevsim dolayislle 
ELBiSEYE DAiR IHTIYAÇLARINIZI 

Şimdiden Galatada Methur ,. 

EKSELSİYOR 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden UCUZ ŞIK ve DAYANIKLI alabilirıiniz. 
ERKEKLERE MAHSUS 

Her Cins İNGİLİZ MUŞAMBALARI 
Her renkte su geçmez ve kayar LODEN PARDESULERİ 
(İmpreğnol) 

Her cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki prova ile ısmarlama 

PARDESÜ, PALTO te KOSTÜMLER yıpll11 
KADINLARA MAHSUS 

Gayet zengin çeıit ve SON MODEL üzerine İPEKLİ 
MUŞAMBALAR HER nevi YUNLU ve GABARDİN 

PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

MUŞAMBA, PARDESÜ, PALTO Ye KOSTÜMLER 
Rekahetıiz Fiyatlarla Galatada: 

E K S ·E L S İ Y O R 

ULUS 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- --- -

i DİKKAT KOMiiR 1 Satılık : = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ::: - -= = Satılık hisse - Yapılan küçük ev · 
§ Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ lerd~?· D. tipi 4 odalı bir hisse devri = = Ataturk bulvarı Tel: 2181 3304 

~ olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalar1· ~ 
~ nın çıkardığı ve Alman koklar1 kadar kuv· ~ - -- -

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

~ vetli teshin KOK KÖMÜRLERi N 1 mu·· esse· = Satılık arsa - Harici kapıda sine -= =: ma karşısında 50 metre cepheli çok 
::: 1 = hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul· 
~ se erimiz tarafından satışa arzediyoruz. § varı. 3306 ---
~ Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve-

= Devren satılık - Kavaklıderede 

-- ---
-= Güven yapı kooperatifinde üç odalı - tiplerden 39 numaralı ev devren satı· 

~ yahut depolar1mızda sayın mü~terilerimi- § -
lıktır. İçindekilere müracaat. 

3400 

-- . = zın - emirlerine amadedir. -----
~ HER ~EHİR İ(İN sipariı kabul ederiz ------ Ankara Memurlar Kooperatifi, -------- ANKARA Telefon : 1428 -------
§VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. -----

-= Satılık - Kavaklıderede Güven ko-= operatifi evlerinden 17 numaralı ha= ne devredilecektir. Yedi odalı, kış -= bahçeli garajlıdır. Otobüs durağına = çarşıya pek yakındır. Kıımen mobil= yalı olarak kiraya da verilecektir. = Her gün saat on altıdan itibaren gö= rülebilir. İçindekilere müracaat. = Telef. 6317 3442 -- ------------------------~ -------------------------

Kirahk : 

Kiralık - Yenitehir Yüksel cadde
si, Özenli sokak. \cöşe başı, kardeşler 
apartmanı, nezaretli beşer odalı birin· 
ci ve ikinci kat ve çatı katı. Tele-
fon: 2935. 3375 

17 -9- 1939 

Kiralık - Kaloriferli sıcak sulu 
daire - Menekşe S. 4 kapıcıya müra-
caat. 3409 

Kiralık - Y. şehir Havuzbaşında 
aile nezdinde mobilyalı, konforlu 1 
oda. Ulus gazetesi İlan memurluğu-
na müracaat. 3410 

Kiralık - 2 oda ayrı, ayrı veya bir
likte. Bekarlar için. Y. şehir Özen ar
kası Menekşe S. Canıtez Ap. No. 12 
daire 4. 3411 

Kiralık Köşk - Y. şehir İsmet İn
önü cad. No. 37 de 2 salon 4 oda 2 hiz
metçi odası kalorifer, garaj Ti: 1900. 
saat 3-5 gezilir. 3412 

Kiralık - Yenişehir İnkılap cad. 
No. 11 birinci kat 3 oda 1 küçük oda 
hol, banyo, mutbak konfor, Ti. 2651 

3413 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı kartı· 
sında gayet ferah 3 odalı bir daire Ça-
ğatay sok. 22. 341.'" 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı· 

sında İlkiz sok. en nihayette elektrik 
şirketi tarafında yeni Ap. gayet fe • 
rah 3 oda 1 salonlu daireler. 3416 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı· 
sında tepede Kızılırmak S. No. 4 ge· 
niş 4 odalı tam konforlu fevkalade ne
zaretli apartman. Tel: 5023 den 119 

3434 

Kiralık kahve ocağı - Ulus mey
danında Koçak hanının kahve ocağı 
kiralıktır. İsteklilerin kapıcıya ı;nüra-
caatları. 343" = .Kiralı~ daire - .3 oda ~ol ?any~ ve Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar-= saıre 45 lıra su harıç. Yenışehır Mımar şısındaki tepede Kızılırmak sokak 

- Telefon : 3450 -1 - 2. -----
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfF Kemal mektebi üst~nd~ kTüre sokak ~o. 4 iki oda hol ~~yo mutbah ve ge· 

6 No. apartmanın 2 ıncı atı. 3249 nıı dolaplardan murekkep çatı katı 
Kiralık daireler - Mükemmel kon- dairesi Telefon 6046 3436 

__ ..11111 A M E R 1 K A N TALAS Q K U L U llllL. for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 Ji. 
_ KAYSERİ : raya. Demirtepe karşısında Ayla so • Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
: 4 sınıflı ORTA derecede HAY AT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde 5 kak Ruıeni Bey apartmanı. 3279 ofis banyo su elektrik havagazı Mal-
E Leyli (yemek yatmak v. ı.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. : tepe Uludağ sokak sayı 11 ci kat Mal-
: INGILIZCE _ SANAT 3417 : Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: tünde köylüler sokağında 3 katlı, lOO 3437 

lira iratlı Raşidin kirgır apartmanı 

Güzel 
olmak .. 

içindeki sahibine müracaat 3311 

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

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

Kiralık - Bahçe içinde müstakil 
ev. İki oda bir hol, su dahil 37 lira. 
Yenişehir son durak Adakale cadde· 
si 18/ 1 Telefon 3753 3438 

Kiralık Hane - Ön Cebecide Ozan-
lar sokağında, su, Havagazı ve elek • 
trik tesisatı mevcut 64 No. lu hanenin 
üçer odadan ibaret olan orta ve üst 
katları kiralıktır. Aynı haneye müra· 

Kiralık kötk - 6 oda ve 2 hizmetçi caat. 3439 

• • 
ıçın 

Her ıeyden evvel ııh
hatli ve parlak bir te
ne, lekeıiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü. 
zelleıtirir, guddelerini 
beıliyerek canlandınr. 

4o senelik'bi~··ı~·~~'üi;';~h~~iü'~i~~··iC'REM
00

?ii'iPf'Ev··;~·;~i~·~~·1 
yapılıt tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması· 1 ~ 
na mini olur. Yağsız olarak hususi tilp ve vazolarda satılır. 1 

Kirahk daire Muhasebeci aranıyor 
Stadyom ve Hipodrom Direktör-

Yeniıehir Kocatepe'de İsmet İnönü :Uiünden ı 
caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde, Muhasebe itlerine tamamen vakıf 
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbah bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Uc-
2 sofa ve müştemilatı ve her türlü ret 100 liradır. Talip olanların Di-
konforu havi kapısı ve bahçesi ayrı rektörlüğe müracaatları. 3424 
çok kullanışlı bir daire kiralıktır. . . . .. .. 

odası bahçe ve garaj, yerler parke ve Kiralık. Daireler - Bakanlıklar kar 
bi!.cümle k~nforu haiz Kavaklıdere tısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
Guven evlen N: 22 3371 şesindeki apartmanda her türlü kon· 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir foru havi daireler. Kapıcıya müraca-
inkılap sokak No. 4 birinci kat. Kutlu at. 344C 
arkası. 3402 Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 

caddesi Onovluk sokak No. 12 dört o
da müstakil ev Telefon 2546 3441 

Kiralık - Yeniıehirde 2 salon, 3 
yatak odası, hizınetçi odası, kiler, bod 
rum, bahçe, kalorifer, çift pencere, 
telefon, zil, anten, 2 büyük balkon, 
kapalı teras. Müstakil ev. Telefon: Aranıyor : 
3376. 3404 

Kiralık Daireler - Ersoy apart
manlarında Yenişehir otobüs garajı 
karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 3405 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobüs durak mahallinde 
Özgen apartmanında kaloriferli ve 
parke döşemeli maamüttemilat dört 
ve bet odalık daire. Kapıcıya müra-
caat. 3406 

Kiralık - Kazım Özalp caddesin
de, Onovluk sokakta 9 No. lu apart
manın üç oda bir holü olan dairesi ki
ralıktır. Kalöriferden başka her tür
lü konforu vardır. Saat 8 den 12 ye 
kadar içindekilere müracaat. 

Telefon : 2839 3407 

Ev satın alınacak - 6 veya 8 o • 
dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm • 
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman ln 
celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mü-
racaat. 3246 

Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 

anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 
Yıldız matbaasına müracaat. 3414 

iş arayanlar: 

iş arıyor - Türkçe ve fransızca 1 • 
çin tecrübeli ve muktedir, genç bir 
mütercim ve muhabereci iş arıyor. 

Dera de verir. Ankara P.K. 69 3312 

Görmek için her gün saat 4 den 6 ya y •• zayı - An~ara ~mnıyet mlidurlu: 

lı..iBliülıvuii··İiklİEiiılilbliiıİİeiıİİMıiiailiiiaiiziiaiiıiiınİİdİİaİIİBİİuİİliaciaikiıiiıiinıİİzİİ.•(iıiliiııtiıialllln•blillİİl)•908••7•• kadar, pazar günleri 10 dan 12 ye ka- gunden aldıgım ıkamet tezkeremı 
dar. Telefon 1995 3365 kaybettim. Yenisini alacağımdan es-

Kiralık - Yenişehir Türe sokak 
Şenyuva apartmımanında kiralık da
ire ve tek odalar, Kapıcıya müracaat. 

3408 

iş anyor - Avrupadan diplomalı, 
Buhar kazanları ve her makinalarda 
çalışmıı bir makinist iş arıyor. Anka
ra Yenice mahallesi Tunus sokak No. 
29-31 de Demir adresine müracaat. 

yazı ha ne na ki i ~11111111111111111111111111111111111111E 

: ilk • Orta - Lise : - -Yazıhanemizi aşağıdaki adrese na · : : 
kil ettiğimizi sayın müşterilerimize : Mekte,, kitaplar1 : 
bildiririz: Yeniıehir, Meırutiyet cad· 1: : 

desi. Konur sokak No. 3 Telefon : = Haset = 
3357, Posta K. 1022, Giorgio Giras ve - -
Osman Nebioğlu. 3397 ~ Kitap Evrnde aablmaktadır. ~ 

Özel Işık okulu 

Ana ve ilk 
Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 

saat 8,30 dan 17 ye kadardır. 
32, 33 doğumlular birinci sınıfa ka-

yıt edilir. Telefon; 2459 3427 

= 3443 = - --.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Kirahk daire aranıyor 
1-10-1939 tarihinden itibarel1"4 veya 

5 odalı kaloriferli bir daire aranıyor 
Yenitehir Post Reaant B. Julius ad· 
resine müracaat. 3433 

.. (i .. ·~.v 
. .. 
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ULU S - 20. inci yıl. - No: 6511 

imtiyaz Sahibi 

lakender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdüril 
Mümtaz faik FENiK 

Müeııese Mildüril: Naşit ULUO 

ULUS Baamıevi ANKARA 

kisinin hükmü yoktur. 
İvan Belçif 3431 

YENİ SİNEMALAR sus 
Bu Gece 

UÇ AHBAP CA VUŞLAR 
HAYDUTLAR ARASINDA 

GUNDO'z ıKI FlLM 
l - UC AHBAP CA VUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASINDA 
2-DANSLAR DEVAM 

EDİYOR. 
Seanılar 

10 ve 12 de ucuz matine 
Öileden sonra 
14.45 • 16.45 • 11.45 Gece 21 de 

HALK 
PEK YAKINDA 

SEÇME FiLMLERLE 

KIŞ MEVSiMiNE 

GiRECEKTiR 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

Bu Gece 
TAVSİYE MEKTUBP 

Gündüz iki film 

ı - Roberta 
2 - Tavsiye mektubu 

Seanslar : 
14 • 16 • 18 • Gece 20.30 da 
10 ve 12 de ucw: matineler 

Lorel - Hardi İıviçre'de 
Türkçe ıözlü 

MEKTEP KİTAPLARI GELMİŞTİR TARIK EDİP Kitap evi 
Bankalar caddesi 

3444 


