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Pasif korunma hakkında, Hava 
Korunma Kumandam Korgeneral 
Hüsnü Kılkıf'm Ankara halkına 
tavsiyelerini ikinci sayfamızda 

bulacaksınız. 

Alman-Sovyet askerleri buluştular! 
,. 
iki ordu askerleri Brest - Litovsk'ta 
• 

Kızdordu ve Alman selleri 
nezaket ziyaretleri yaptı 

Sovyet askerleri cenuptan da Macar 
hududuna kadar ilerlemişlerdir 

Nasıl, SovYet ve Alman httldimetleri 
nerede orduların vazife ve hedefleri hakkında BombarJunan tayyareleri Anlıara iizerintle göriinJüler 

ve ne zaman ? müıterek tebliğ neırettiler Hava tehlikesine karıı pasif korunma 
Falih Rıllıı ATAY 

Lonc:lra, 18 a.a. - Rigaclan bildirildiğine göre sovyet kıtaatı Vilnaya D u·. n An ka ra I da k ı· te c r u·. be 
~iman on:lalarma kartı Leh mu- VanDlftlr. Alman• Sooyet tıMerleri lıarplaıtılar 

lra.-.ti kahramanca olmaftur. 
F.kat ta.hmin ohmclaia kadar asma Moakova, 18 a.a. - Buraya gelen haberlere göre, alman ve eovyet 

ih • 1r ._ B' ordularmm ilk müfrezeleri, Breat-Litovsk"ta bulUf!DutLmhr. f f k• ı • • d • 
2::-~~ -.!-=::.:~:!..... .. sı k ıd muva a ıyet ı _ netıce ver ı 
....ıana, alman ordalan lngiJtere haber etnfmda mütemmim malt\mat ver - ova ya a 
ye Frama ile kartı kartıya kalacak- miL ve Kızılordu ile alman ordusu tefleri Dün IQ.t 9.45 te -hrimizde bir "ba-

arasında daha ıimdiden Breıt - Lito'nk'ta :r 
lar. E•.., diYa eni IODU garp cep- nezaket ve umimiyet ziyaretleri yapıldı - va hücumlarından korunma,. tecriibe-
la ı ıH• halleclilecektiJ'. imı biJdinnittir, ask r Iİ yapılmıf Ve tecrübe bir aa&t de• 

lasiltere Y• Frama'mn - drtil Bir 4aniınarleıı •caetainin nm ettikten IODra sok mumfaklyet-
•llı wll.ri h ... p eclenk harbi Jra. Weri li bir tekilde 10Da eımlftir. Bapeld· 
W .amit olduldarma fiipbe eclil.. Dün daha Br•t • Litovak'ta tellW nld •

1 
sya n ettı• imis doktor Refik Saydam ve Dahili-

..... Almanya bu boiuflnacla yal- olmadan Ro:vter AJammm Danimarka ye Vekili B. Faik Öztrak, Ankara 
ms 4la kalabilir; yeni safha daha muhabiri, Danimarb auetel~ mil· valili ve belediye reiıi Nevzat Tan-
tt--llğ L!.... L-- __..1 •• el al bi talealarım anlatırken 111 bavadiai ver-

,_.... _. wp ,__mı e a - miıtir: - dofan, Poliı müdürü Şinaıi Tolgay 
Ur. A_. ı.eclclüt edilmemek la· Londra, 18 a.a. - Politilceıı pzet.eai, ıehirde dolaşımı, hazırlık ve faaliyet-
smaselm nokta, ıürat muharebeai· ıa aatı~lan yazıyor : f 2000 as/ıer siltıJalan leri bizzat tetkik etmialerdir. Hava , • ''Buıün alman ve IOV)'et askerleri te • ır 
Dİll Polonya da nihayet bulmuı ola· leri, Poloııyaıun nuıl taksim edileceiini ıenel komutanı ıeneral Hüseyin Hilı-
caiJdır. kanrlaıtırmalı: ve yeni IOV)'et - alman hu- alınarak hapsoluntlu nü Kıllrıı, kurmay baıkanı Emin Ni-

Qarp cepheaincle ainir, malzeme, !thl:: ~:~~~i=;!~~la~Jıe:.tlitovak'ta hat da tecrübeleri takip etmişlerdir. 
ikblat Ye altın harbi baılıyac*tır. Berlin'Jen uerilen alman- S011yet Belgrat, 18 LL - Havas: Bratiıla- Alarm ipreti verilince reami müesse-
Şimcli,.e kadar Sisfrit hattına çar- miifterelı te6lifi va'dan bildiriliyor : aelerdeki bütün memurlar alt katlar-
paa taarruun aiu'biı ile, cliiz ara· • .. Alman baıkumandanlıfı, ılovalı: or daki ıığınaklara dolmuılar evlerde de 
sici• cereyaa eclen Polonya harbi • • Beri.in, 18 a.a. - Re91Dl teb- duıunun terhiıini iıtem~ftir. ~ilbaki- halk alt katlardaki odalar~ çekilmit. 
:aia alrati araunclaki farkı gören· liiı • lıca ıeçen perıembe ıUnU Bratıılavada tir. Cadde sokak ve meydanlarda o-
ler: .,_. iki taraf için büyük bir ta· Polonya'd.aki alman ve ~ kı· yeni bir aıker iıyanı vuku bulmUf ve lanlar da ~n yakın ıığınaklara iltica 
. '. lik •--- h • talarmm vazıfe Ye hedeflen hak· al L- 1 "taat etm k ı"ıte· . libais o ....... aa, sarp cep eaı mu· man ıuu.y arına ı e etmıılerdir Bu ıırada Eıkitehır isti· 

laarebeleri h•kkmcla tebliilerin ~e (Sonu 4 iincii sayfada) miyen ~-~ .uker ıillhlan alınarak kametinde~ ıelen 14 tayyare ıehrin 
kadar 7elma~ olacaim1 tehmın hap~dıl~ııtır. • . muhtelif yerlerine ıaz, yangın ve 
edebilirler. Bil' safer harbi, orada, Dük dö Vindsör askeri Zılna da da buna benzer bır hadıae tahrip bombalan atmııtır. Tayyare. 
sarp ~h~de, •iv Te kanlı, ve vuku bulnıuıtur. . ler uzaklaıtıktan ıonra koruma ekip-
aaun ıuren bir harp olmak mukad· bı"r VQZl"fe alacak En ziyade ıerketlık edenler en eı· leri derhal faaliyet geçmit iperitli 
der olelaluna söre ainir hazırlıim· ki ıınıflar oldufu için, ılovak milU 1 . . . e ' 

Tayyareler sittilrten aonra gaz bombalan iaabet eden yeri• 
temizleniyor 

ve ç8lrilnt61ere kotmuıtur. Saat 11 (Tecrübeyi yakından takip edea 
de tehlikenin ıeçtiii haber verilmit bir arkadatımuın yazııını ve huaud 
ve halk tekrar itine gücüne batlamıt- fotoirafçımıeın aldığı reaimleri 5 in-
tır. el aayfamızda bulacaksınız.] 

Göbbels 
ela bahm•alc doina olur. müdafaa nezareti 35 ili 40 yqındaki yer erı temızlemıı, mef ruz yangınlara 

.1914 1918 cihan harbi eclebiya· Lo!!~ra, 18 a.a. - Harbi)'e Nezaretinin ihtiyatların derhal terhiıini emreyle- ---------- -- - ----------------------- -
b .......da t ... düf ettiiimiz bir ki· T~:;t1da Vind10r, senet kurmay vuifeai mittir. 
tap, Anclre Labarth'm La France atmak üzere, pek yakında yabancı :t,r ımb:- Çalıya oe Slooalrya'Ja tet&.:- oar! 
el9Yaat la perre aclb eaeri, bir mal· ~:r,: ;::!:fı!a:!n~ır:_ırn~1~J· v~~ru! .... 
.... ._ altın harbinin ehemiyeti muvakkat bir zaman için. incili• ordaau Belgrat, 18 LL - Havas: Harbin 
ltaWcmda fikir nrec:ek rakmnlarla ~rqatı. ~tbeainl •rlı:ederek 3. erıiil tari- illnmdanberi Slovakya'da ve himaye 

elol_.ı 16 
• 1917 el 5 · • hmden ıtıbarea seneni riitbeaını almuı-

-arı aaaaa e mcı Ye aa müsaade e,lemiıtir. (Sonu f iiZJcü uyfada) 

6 na framıa orclalamun taarrasa --------------------------
60 bia ton cephaneye ve 450 milyon 
altın fransa, 20 aiustoı 1917 Ver· 
elan taanıasa 40 bin ton cephane 
•• 280 milyon altın &ansa, Maime
·- .e Şampanya taarrıızlarmel~ 
biri 30 bin ton cephane ve 260 mil· 
yaa altın franıa, diieri de 40 bin 
ton cephane ile 280 milyon altın 
fransa mal olmaıtar. 

Framızlar •e insilizler, Mfer· 
berlilderini tamamlamalc .e bir dar· 

İ ngi ltere'nin resmi fikir: 

Hodiselerin tam mOnası 
henüz ortaya çıkmamışhr 

be ajnmamak • • iman orclu· • 

ı.=... ~ .ceph=~ me1sa1!· lngiltere'nin harbe bütün enerı·iıi ile 
yetind• üfı derece ıaüfade etti· 
l•.Biraz~rabütün.~.'~icephe devam etmek karan de~ımemiıtir 
arkaamdakı harp eaduatnaı ıle ban· 5& 
ka kualanna .e iktıaat cihazlanma· 
ama eliifecek. Eier RazTelt bitaraf· 
bk kanununu tadil ettirmeie mu • 
vaffalc oluna, iki müttefik muaz• 
sam bir yardım ka:rnaiı elde etmİf 
olacaklardır. Almanya dahi keneli 
utif ade edeceii kaynalclar olduiu 
mütaleumdadll': fakat gerek insi
lis .e franaaslar, gerek almanlar bu 
kaynaklardan faydalanmak için al· 
tın atoklanm harcamıya mecbur
durlar. Bitaraflık kanunu taelil eclil
mit olaa bile, harp borçlanm öcle
mi,. .. ı .... Amerika'nm kredi açma-
- maecl•" bh' ele Couon kananu 

{Somı f bel u7lada) 

Londra, 11 a.a. - l.tihbarat nuareti, qafıdaki deldiruyonu 
neırebniıtirı 

lnsiltere hiildimeti, So.,.et hükiimetinin emri ile Polon7a'7a brfı 
yapılan hücum neticeaincle vücacla gelen Taziyeti tetkik eJ'lemiftir. 
Almanya'nm kencliıiae kup pndercliii kahir ku'V'etler altında ezilir 
bir halde iken lnsiltere'nin mittefikine kartı yapılan bu hücum, insi· 
lis hülriimetinin fikrince, ...,._t hükümetinin ileri ıürclüiü aebepl•le 
mahik söeterilemes. Bu hacliMlerin tam manaaı, henüz orta7a çık· 
mamqtır. 

Fakat ı..rutere hülriimeti, ha mGnuebetle, ıurumı beyan ecler ki, 
YUlma ıelen hiç bir .. y, bütün memleketin mazaharet• malik bala· 
nan iqiliz hülriimetinin, Polonyaya karp oa.. taahhütleriai ,..m. 
setirmelı .- neticeler elde eclilinci,.. kadar harbe biitÜll _...jıiei il• 
dnam ebMk ııa.u.-tWd branm deliftinma. 

• • 
nıçın 

susuyor? 
-

Harbin baıındanberi 
sesi duyu 1 maz oldu 

Amaterdam : 18. a.a. - Almanya. 
dan gelen yolcular, mub•umatın bl
dayetindenberi Dr. Göbbela etrafında 
muhafua edilen ıükClttan alman bal
lanın hayret içinde bulunduğunu bil
dirmektedir. Almanyada bir kaç hafta 

(Sona 4 tincii say/ada) 

Almanya'da yahudi 

Bir Alman denizaltı gemisi mücadelesinin 
ıefi tevkif edilmiı 

: ng, ilizlerin 11 Courageous,, Londra = 
11. LL- Dily Exapr..., 

Almanyadald yahudi aleyhtarı milca-

tayyare gemisini bahrdı :.=::=~=!'.:~::?! 
Hitler'in müdahalesi uyedncle 810.. 
den kurtulmuttur. 



_., -

Pasif müdafaa hakkında 

Hava müdafaa komutanının 
Ankara halkına tavsiyeleri 

Müdafaada ne gibi şartlar altında 

ve ne gibi tedbirlerle muvaffak oluruz ? 
Hava Müdafaa Genel Komutanı, Korgeneral Hüsnü Kılkış, dünkü tecrü

beler dolayısiyle Ankara halkına bazı öğütlerde bulunmayı lüzumlu ve fay
dalı görmüştür. 

Hava hücumunu, bu hücum karşısında müdafaayı, vatandaşın hayatiyle 
alakalı olan bu müdafaanın ne şartlar içinde muvaffkiyetle başrılacağını 

anlatan bu öğütleri, sırasiyle ve generalin hazırladığı tarzda koyuyoruz: 

1 - Tayyare taarruzlarına karşı korun • 
mak için yapılan tatbikatlar hakiki bir düş
man taarruzu halinde nasıl hareket edile
cegini öğretmek ve öğrenmek için bir ta
limdir. Bunun için bu talimlerden ve tecrü
belerden herkes istifa.de etmelidir. Herkes 
kendisi için, çoluk ve çocugu için, malı İ
çin neler yapılması lazım geldigini düşün
meli ve yapmalıdır. 

2 - Muharebe halinde olan memleket -
lerde tayyare saldırışları esnasında ".'eri • 
len telefatın çogunun saklanmıyan, gızlen
rniyen insanlardan olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu ameli tecnibeler de gösteriyor ki tay
yare saldırışları esnasında açıkta durmak 
tehlikelidir. 

Bir örtü altında bulunmak faydalıdır. 
Bu örtU ne kadar kuvetli, dayanıklı o · 

lursa tehlikeden korunmak da o kadar em-
niyetli olur. . . 

3 - Hava tehlikesinnden korunmak ıçıa 
havadan düşecek mermilerin pat!amasiyle 
husule gelecek büyük sarsıntılarda~, bu 
mermilerin parçalarından, tayyar~ler;ın a
tac•kları makineli tüfek mermılerı~d.en 
korunmak lazım geldiği gibi yerden .bı~ı~ .. •• 
toplarımızın ve makineli _tüfeklerımızın Korgeneral llusnu Kılkı§ 
t.ayyarelere atacakları merrı_ıılerded ve /.ar· 1 rı, dik bayırlan olan bir: arazidir. Bu gibi 
calarından dahi korunmak ıcap ~ er. k Y - arazide kuçük mağaralar yapmak kabildir. 
rıca tayyarelerden atılacak ~az ara arşı Bu mağaralar bazı semtlerde elbirliğiy-
da emniyette bulunmak lizı ıkr. d 1 le yapılabilir Bu gibi mag"araların üstle • k k · · n açı ta o aş • · 

Bunlardan. sa .. ~al 1~ bulunmak icap rindeki tonrak ne kadar çok olursa o ka-
ma~ ".'c _bır ortu a tın a dar faydalıdır. . . 
ettıgı aşıkardır. Bu gibi magaralar siperlerden daha ıyı-

4 - Gerek can korumak ve gerek mal 
korumak için yalnız hükümetin, yalnız ~e· 
lediyelerin iş yapmas~n.ı .be~lemek. d.ogru 
değildir. Herkes kcndısı.nı! aıle sahıbı o -
tanlar ailesini, mal sahıbı olanlar malını 
nasıl koruyacaklarını düşünme~i ve hazır -
lanmalıdır. Hiıkümet ve beledıyeler ancak 
ahaliye yol göstermekle yardım ederler. 

Tedbirde kusur edenlerin takdire baha
ne bulmaları icabettigini atalarımız söyle
mişlerdir. 

5 - Havadan gelecek tehlikelere karşı 
insanları ve lüzumlu şeyleri koruyan yer
lere sığınak derler. Sığınaklar mermilere, 
mermi parçalarına ve gazlara karşı koru • 
yacağına ıöre başka başka kalmlıkta veya 
tertipte olurlar. Sığınakların dayaıı.ma de
receleri korunma talimatnamesinde yazıl
mıştır. Sığınaklar iyi düşünülerek yapı -
lırsa faydaları büyük olur. . . 

6 - Bir evde sığınak olacak en ıyı yer 
evin alt katı veya bodrumudur. Bıı katlar
da bir odayı sığınak olarak hazır bulun -
durmak her aile sahibi için mümkün.dür. 
Bu gibi sığınaklar tam isabete göre deği!
dir. Parça tesirlerine karıı koruyacak ~ır 
halde bulunurlarsa kafidir. Avrupa şehir
lerinde de bu esas kabul edilmiştir. Tam 
isabete karşı yapılacak sığmaklar _ _çok m~s
rafhdır. Masrafı göze alanlar böyle sıgı
nak yaptınrlar. 

7 - Her apartman da bodrum katları 
sığınak olarak kullanılmalıdır. Bir bomba 
isabetiyle bina çöktüğU takdirde enkaz al
tında kalmal118k için bu bodurum katının 
dayanıklı bir hale konması lazımdır. 

Bu da ya potre11erlc veya direklerle te
min edilir. Apartmanın büyüklüğüne göre 
bu iıler bir mühendis veya mimar tara -
fından tanzim edilmek icap eder. 

8 - Bir kaç katlı mağazalar apartman
lar gibidir. Bir kath mağazalar ve dü.k -
kanlar bir ev gibidir. 

Siperlerin tekilleri. 
g - Bahçesi olan evlerde bahçenin bir 

kenarına hendek veya siper ~alinde sığı
nak yapmak en iyi bir çaredlt'; Bu en a
meli bir iştir. 

Bu siperler ailenin miktarına gö~e u -
zunca veya genişçe olmal~.<hı; .. Bu sıpe.rle
rin bir veya iki tarafında;kı ~ır~.ş yerlerı d.e 
parça. tesirlerine ve makıneh tufek mermı
lerine karşı dayanıklı olacak surette ka-
panabilmelidir. . 

Siperlerin üstü açık .olı_ı:ıa~.t~ . zıy~de 
kapah olmalıdır. siperlerın us~~ ~~kın ~gaç 
veya tahta gibi kerestelerle ?.rt~lmel~ ye 
bunların da üstü toprakla ortulmeiıdır. 
En basit1erinde yarım metre toprak bulun· 
malıdır. Orta derecede dayanıklı olmaları 
icin üs; metre ve daha fazla toprak koy -
malıdır. Bu siperlerin duvarları toprak o
larak kalabildiği gİbi tuğla veya taş ile de 
örülerek siperler küçük bir oda haline ge
tirilebilir • 

dirler. Bunlarm kapı yerleri gaza karşı d;ı 
tertipli vapılırsa en iyi sıgınak olurlar. 

14 - İnsanlar en rok zehirli gazlar.dan 
korkarlar. Çunkü zehirli gııza karşı çare 
bulmanın gur claeagını ı;anırlar. Bu dil -
şünce hayallerine tesir eder. Zehirli gaz 
!arın tesirleri vardır; fakat devletlerin u
hirli gazlardan çok miktarda yapmaları 
güç olduğunu ve bundan öturü tayyareler· 
le gaz bombalarmın pek az atılacağınr U· 

nutmamak lazrm gelir. 
Bu nokta hatırda tutulursa tayyarelerin 

atacakları mermilerden çıkacak dumanla
rın, sislerin mutlaka gazlı olacağını san
mamak icabetler. Bu halde zehirli gazlara 
karşı tedbirli bulunmakla beraber bunlar
dan fazla ürkmiye hacet yoktur. 

Zehirli gazlara karşı kullanılacak te.d· 
birler havaya karşı pasif korunma nizam
namesinde yazılıdır. Bunları herkes öğ -
renınelidir. Tesiri gibi çaresi de bilinen 
bir şeyden korkulmaz. 

15 - Bir gazdan korunma odası şöyle 
tanzim edilir : 

Zehirli ga.ıJarın girebileceği kapı ve 
pencereler, bütün çatlak yerler ve yarık
lar, anahtar delikleri, eşiklerin boşlukla
rı, havagazı ve elektrik borularının geç -
tikleri delikler ve bacalar koyu arap sabu
nu, alçı, camcı macunu, sodalı suya veya 
:ıweytin yağına batırılmııı kaba bez, muşam
ba, zamklı kiğıd ile veya buna benzer şey
lerle iyice tıkanmalıdır. Yapıştırma için de 
çiriş, kola gibi şeyler kullanılır. 

16 - Bankalar ve bu gibi büyük binalar, 
yazıhaneler, apartmanlar gibi.dir. Bu gibi 
binalar çok sağlam olduklarından bunla -
rm bodrum katlan kendi memurları için 
iyi sığınak olurlar. Şu • kadar ki: burala
rın sığınak olarak kullanılması için mü
hendis nezareti altın<la potrellerJe ve be -
tonlarla ukviyesi icabedecektir. 

Bu gibi büyük binaların bodrum katları 
sığmak olarak kullanılınca havasının değiş.
tirilmesi ve yenilenmesi için dahi tertipler 
lazımdır. 

Bombalar 
17 - Havadan gelecek zararların büyük

lerinden birisi de yangın bombalarıdır. 
Hususiyle ahşap binası çok olan yerlerde 
bu yangın bombalarından çıkacak yangın
lan çabuk bastırmak lazımdır. 
Yangın bombaları patlayıcı değildirler. 

Yakıcıdırlar. Bunlar bir iki kiloluk ufak 
bombalardır. Bunun için yangın bombala
rının düştüğünü gören herkes korkmamalı 
ve telaş edip kaçmamalıdır. Hemen bu 
bombaların üstüne toprak veya kum dö -
kerek örtmelidir. Bunların üstüne su dök
memelidir. Yalnız kum ve toprak örtmek 
lazımdır. 

.. Yangı~ ~aşlamışsa yanan yerleri sön -
duı:mek ıçın ıu kullanmamalıdır. Gündüz. 
]en evlerde cok defa yalnız kadınlar bulu
nacaklarından bu yangın söndürme işini 
de kadınlarımız baııarrnak mecburiyetin • 
dedirler. 
Yangın söndürme tertipleri her evde ha. 

ULUS 

Maliye memurları 
arasında yapılan 

tôyin, terfi ve nakiller 
Maliye memurları arasında yapılan terfi, tayin ve nakilleri dilnkü sayı

mızda yazmıştık. Bugün de maaşlariyle tahvil olunan memurlarla, maaşları 
yeni barem kanununa uydurulan memurların isimlerini yazıyoruz: 

MaQ§lariyle yapılan tahvüler: 
Elazığ tahsil kontrol memuru Ahmet Zi

ya OkUy Edime tahsil kontrol memurlu
~a. Kurtalan malmüdürü Hasan Niyazi 
Ozdcniz Göle malmüdürlüğüne, İstanbul 
tahsil şube şefi HadiTezel Bolu tahsilat 
şefliğine, Nallıhan malmüdürü Abdullah 
Karayiğit Muhasebat U. Müd. memurluğu 
2 ci mümeyyizliğine, Eminönü ııubesi ta· 
bakkuk şefi Hayati Teker Trabzon varidat 
memurluğuna, Edremit malmüdürü Enver 
Aral Münakalat V. muhasebat birinci mü· 
meyyizliğine, İstanbul milli emlik Müd. 
mümeyyizi Feyzi Yütek milli emlak mü -
dürlüğü memurluğuna, Mardin varidat kon· 
trol memuru Arif Niron Kars varidat kon
trol memurluguna, Vergiler temriz komis
yonu birinci mümeyyizi Ahmet Iffet Mer
cimekoğlu Vergiler temyiz komisyonu ra
portörlüğüne, Sivas varidat müdürü İbra
him Hekimoğlu Vergiler temyiz komisyo
nu raportörlüğüne, 1. sayılı temyiz komis
YOIHl azası Ali Cemal Aktuna vergiler tem
yiz komisyonu daireler harici azalığına, 
İzmir deftel'darı Hasan Nafi Demirkaya 
Vergiler temyiz komisyonu azalığına, Di
yarbakır muhasebe katibi Kerim Sümer 
Elazığ tahsil şefliğine, Askeri Fabrikalar 
muhasebe memuru Talat Çelik Bütçe ve 
mali Ko. U. merkez daireleri muhasebe 
memurluğuna, Jzmir defterdarlığı Muh. ka
tibi Muhittin Çağlayık Refah;ye malmıi -
dürlüğüne, Levazım malmüdürlüğü 2. ci 
mümeyyizi Mi tat Sayılır Bütçe ve mali Ko. 
U. Müd. merkez daireleri Muh. 2. ci mü
meyyizliğine, Varidat umum müdürlüğü 
daktilosu Mustafa Tokmakçı Varidat U. 
Müd. buğday koruma şube katipliğine, 
Mubadil hesabı carisinde müstahdem Emi
ne Naciye Tantekin Vergiler temyiz ko -
m:syonu daktiloluğuna, Trabzon tahsil şu
be şefi Fethi Birinci Gümüşane tahsilat 
şefligine, lzmir itiraz komisyonu azası Sab
ri Cevahirci İzmir itiraz ko:nisyonu ra -
porti:ırlıi ime, Dolu tahsilat ~efi Halil ön. 
cel İzmir tahsilat $Ube şcfli.ı:;ine" Kocaeli 
tahsilat şefi Mehmet Şevki Oztürk İstan
bul tahsilat şube şefliğine, İzmir tahsil 
kontrol memuru Mehmet Ali Aligöz İs -
tanbul tahsil kontrol memurluguna, Orhan
gazi malmüdürü Mehmet Nazif Çetin Ça· 
talca malmüdürlıiKÜne, Çatalca malmüdü • 
rü Ömer Galip Uluçay Orhangazi malmü· 
dürlüğüne, Gümüşane tahsil şefi Tevfik Po 
!at Bingöl tahsil şefliğine, Ankara defter
darlığı muhasebe memuru Kemal Akay 
Ankara defterdarlığı muhasebe 2. ci mü -
meyyizliğinc, Muş tahsilit şefi Abdülbaki 
Subaşı Antalya tahsil kontrol memurluğu
na, Erzurum tahsil kontrol memuru Şev
ki Er.dem Afyon tahsil kontrol memurlu -
ğuna, Erzincan tahsilat şefi Osman Toprak 
Ağrı tahsil kontrol memurlu~a, İzmir 
varidat memur muavini Reşat Ozdiril Ciz
re ınalmüdürlüğüne. 

Yeni bareme göre ücr4!tleri 
azaltıl anlar 

İçel Kambiyo memuru Erkal, İçel Kam
biyo memuru Mecit Vargi, İstanbul kam
biyo müdürlüğü masa şefi Celfil Kumbaracı 
İstanbul kambiyo müdürltiğü memuru 
Fuat Orgun, İstanbul kambiyo müdürlüğü 
memuru Nüzhet Çağlar, İstanbul kambiyo 

zır bulunmalıdır. 
18 - Tayyare taarru.ı:ları esnasında en 

değerli şeylerden birisi de telaş etmemek
tir. Tela~ etmek, ürkmek ve korkmak fay. 
dalı değil belki zararlıdır. En buhranlı za
manlarda dahi 50ğuk kanlı olmalıdır. Sü
k\ınetini bozmayanlar, korkuya kapılmı • 
yanlar şaşırma.ı:lar ve o anda ne yapmak 
lazım geldiğini de kestirirler . 

müdürlüğü ll!emuru Fuat Aşkın, İstanbul 
kambiyo müdürlüğj.i masa şefi Sedat Fikri 
Günyol, İstanbul kambiyo müdürlüğü me
muru Zinnur Beşe, İstanbul kambiyo mü· 
dürlüğü memuru Şevket Anar, İstanbul 
kambiyo müdürlüğü masa şefi Baha Anay
dın İstanbul kambiyo müdürlüğü memu
ru Hikmet Ökem, 1sta.n.bul kambiyo müdür 
lüğü memuru Feruzan Teıkil, İstanbul kam
biyo müdürlüğü memuru Mehmet Sütmen, 
İstanbul kambiyo müdürlüğü memuru İh
san Murathanoğlu, İzmir muamele vergisi 
hesap mütehassısı Cemil Boşlon, İzmir 
kambiyo memuı:u Şadiye Dlük, İzmir puğ
dayx koruma baş koJJ.trolörü Fikri Ötke, 
İzmir kambiyo memuru Ziya Karay. 

M aa§ları yeni bareme 
uydurulanlar 

İstanbul varidat kontrol memuru Sadık 
Güres 45 den 50 ye, Aydın defterdarı SU · 
leyman Ertok 55 den 60 şa, İstanbul vari
dat kontrol memuru Tevfik Demiroilu 
45 den 50 ye, İstanbul tahsilat kontrol me· 
muru N ejat Tüze 45 den 50 ye, İstanbul 
tahsilat şube şefi Saim Arca 45 den 50, 
Bütçe ve mali Ko. U. müdürlüğü şube mü
dür muavini Taki Aran 45 den 50 ye, As
keri fabrikalar muhasebe müdürü İsa Man
sur 55 den 60 şa, Bütçe ve mali Ko. U. mü
dürlüğü şube miidiırliığü muavini Mustafa 
Vardar 45 den 50 ye, Gündoğmuş malmü
dürü Hulusi Esendal 45 den 50 ye, İstan
bul tahsil şube şefi Seyfettin Arat 45 den 
50 ye, Bütçe ve mali Ko. U. müdürlüğü 
kontrolörü Osman Olgac 45 den 50 ye, 
İstanbul varidat kon.trol memuru İhsan A
li Evranosoğlu 55 den 60 şa, İstanbul vari
dat kontrol memuru İbrahim Tayyip Ay
.dm 55 den 60 şa, Bütçe ve mali Ko. U. mil· 
dürlüğü kontrolörü Hüseyin Cahit Akış 
45 den 50 ye, İstanbul varidat müdürlüğü 
memuru Esat Atahkoğlu 45 den 50 ye, İs· 
tanbul milli emlak müdürü A. Rasim Ata
kan 45 den 50ye, İstanbul· varidat kontrol 
memuru Abdülkadir Erol 55 den 60 şa, 
İstanbul tahsilat kontrol memuru Ali Kun
dakcıoğlu 45 den SO ye, İstanbul varidat 
kontrol memuru İlhami Bilger 45 den 50 
ye, Bütce ve mali Ko. U. mü.dür şübe mü
dür muavini Faik Akol 45 den 50 ye, İs • 
tanbul varidat kontrol memuru Saim Te -
miz 45 den 50 ye, İstanbul varidat kontrol 
memuru Mazhar Bozbara 45 den 50 ye, 
İstanbul tahakkuk şube ıefi Yusuf Ziya 
Çağıl 45 den 50 ye, İstanbul varidat kon -
trol memuru Ali Şefik Diler 55 den 60 şa, 
TeşkiHi.t Ka. 42. ci Mad. Mu. İst. tahsilat 
Müd. emrinde müstahdem Var. Kon. me -
muru Namrk Pekergin 45 den 50 ye, İstan
bul tahsilat kontrol memuru Zühtü Arçag 
45 den 50 ye, Hariciye muhasebe müdür -
lüğü memuru Hultisi Arpacıoğlu 45 den 50 
ye, Adalar malmüdürü Niyazi Altınus 45 
den 50 ye, Gümrük ve inhisarlar muhasebe 
müdürlüğü muavini HUkmü Haymer 45 den 
50 ye, Isunbul varidat kontrol mem,uru 
Hasan Stakun 4-5 den 50 ye. 

-· 

Halkın iıleri günü 
gününe görülecek 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak 

vilayet ve kazalarda idare memurları
nın halkın işleriyle ve dilekleriyle 

19 - 9 - 1939 

Meclise gelen lôyiha lar 

n Jandarma erat kanunun 
bazı maddeleri değiştiril.yor 

Meclisin faaliyete başlamıı olması dolayısiyle hükümetten ka
nun layihaları gelmiye ha,lamı§br. Dün, Devlet Havayolları U -
mum Müdürlüğü 937 mali yılı kati hesabı hakkındaki kanun layi
hası, jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiştirilme -
sine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun layiha
sı, jandarma teşkilatı için yapılacak binalar hakkında kanun la
yihaları vardır. 

l Bundan başka gelen layihalar ara-

D.. k.. M ı · 1 sında Türkiye - İngiltere ticaret ve Un U ec IS kliring anlaşmasına bağtı ve hususı 

Yeni mebuslar 
yemin ettiler 

takasa mevzu te!kil eden türk malla-
rı listesine, bedelleri Commatidies Li
mited şirketine ödenecek eşya müs
tesna olmak üzere, bütün ttirk emtia
sının ithali için teati olunan notala
rın tasdiki hakkındaki layiha ile, Tür 
kiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağ
lı iki sayılı listede tadilat icrası için 

Büyük Millet Meclisi dün B. Re - teati olunan notaların tasdiki hakkın
fet Canıtez (Bursa) in reisliğinde daki layihalar vardır. 
toplanmıştır. Mazeretleri olan bazı Tezkereler: 
mebuslarımıza izin verilmesi hakkın-
da riyaset makamı tezkere5i okunarak 
kabu !edilmiştir. 

Kastamonu mebusu B. Hüsnü A
çıksöz ve Trabzon mebusu B. Süley
man Sırrı Gediğin ölümlerine dair 
hükümet tezkereleri okunmuş ve bu 
iki muhterem mebusumuzun hatırala
rına hürmeten bir dakika ayakta sil -
kCıt edilmiştir. 

Bundan sonra boş olan iki seçim 
dairesinde Edirne mebusluğuna seçil
miş olan B. Ali Göksel ile, Isparta 
mebusu B. Remzi Ünlü'nün seçim 
mazbataları okunarak kabul edilmiş 
ve iki yeni mebusumuz yemin etmiş
lerdir. 

Dün hükümetten meclise, birçok 
da tezkere gelmiştir: bunlar arasında 
harice gönderilen ataşemiliterlerin 

hizmetçileri için harcirah verilip ve
rilmiyeceğinin tefsiri, orman kanunu
nun 3444 sayılı kanunun beşinci mad· 
desiyle tadil edilen 127 inci maddesi
nin son fıkrasının tefsiri; Rize'nin 
Nahlapso köyünden Lorozoğulların

dan Osman oğlu Celal Kalpunsun ö -
itim cezasına çarptırılması hakkında 

hükümet tezkeresi; şark mıntakaları 
dahilinde muhtaç çiftçilere tevzi edi
lecek araziye dair olan 1505 sayılı ka
nunun şümul sahasının tayini için 
hükürnet tezkeresi vardır. Ayrıca hü
kümet bir başka tezkere ile, taş ocak
ları nizamnamesinin birinci maddesi
nin tefsirini istemiştir. 

İdare heyetinin Büyük Millet 
Meclisi 939 bütçesinde 350.000 liralık 
münakale yapılması hakkındaki tek -
lif bütçe encümeni reisinin talebi ü
zerine encümene verilmiştir. Orman M ar.balalar: 
kanununun bir maddesinin tefsiri 
hakkındaki hükümet tezkeresi de, ye
ni layihanın görüşülmekte olduğu 
muhtelit encümene havale edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi, önümüzde
ki pazartesi günü toplanacaktır. 

İlk mektepler açıldı 
Dün, Ankara'daki ilk mektepler 

tamamen açılmış ve tedrisat başlamış
tır. Evelce yazdığımız gibi bu sene, 
birisi bahçeli evler, diğeri Etlik'de ol
mak üzere iki yeni ilk mektep açıl
mıştır. 

Hamamönü'nde yeniden inşa edil
miş olan dördüncü orta okulun on 
beş gün sonra açılma töreni yapıla
caktır. 

Fuar ziyaref~ilerinin 

sayısı yanm milyonu aıh 

Meclisin yeniden faaliyete başla
ma tarihi olan 11 eylülden beri çalı • 
şan encümenler, bazı Hiyihalar üze• 
rindeki tetkiklerini neticelendirmiş· 
lerdir. Bunlar, meclisin önümüzdeki 
pazartesi günkü ruznamesine alına
caktır. 

Bunlar arasında arazi vergisi hak
kındaki 1833 sayılı kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair o· 
lan kanun layihasiylc meclisi idare 
heyetinin 939 mali yılı bütçesinde 
350.000 liralık bir münakale yaplıma
sına dair kanun teklifi, mazbut vakıf
lara ait akarların tamir ve ihyaları i -
çin 2578 sayılı kanun mucibince tavi
zen alınan 150.000 liranın ödenmesi 
hakkındaki layiha, yalnız bu yıl için 
dışarıdan getirilecek olan anasonların 
gümrük resminin indirilmesine dair 
layiha ve Büyük Millet Meclisi mayıs 
ayı kati hesabı hakkındaki murakip
lik raporu vardır. 

19 - Halkın havadan gelecek tehlikele
re karşı korunması için Hava Müdafaa Ge
nel Komutanlığının çalı:ımalariyle şu ni
zamnameler ve talimatnameler çıkmıştır : 

yakından alakadar olmaları, halka iyi 
muamele etmeleri hakkında valilere 
yeni bir emir göndermiştir. Dahiliye 
Vekilimiz bu emrinde ezcümle şöyle 
demektedir : 

"Halkın işleriyle ciddi surette a - İzmir : 18 a.a. - 28' inci günü akşa 
lfiltanılmasını, memurların halkın iş- mı Fuar ziyaretcih:rinin sayısı 

Müessif bir ölüm 
1 - Hava taarruzlarına karşı pasif 

korunma niıamnamesi, 
2 - Hava tarruzlarına karşı pasif 

korunma talimatnamesi, 
3 - Hava taarruzlarına karşı ışık

ların söndürülmesi ve karartılması ni
zamnamesi, 

4 - Hava taarruzlarına kar§ı hay • 
vanların ve hayvanlardan husule gele
cek yiyecek maddelerinin korunması -
na dair talimatname. 

5 - Tcaret gemilerinin gaza kar -
şı korunması hakkında nizamname 

6 - Sığınak nizamnamesi (Çıkmak 
üzeredir). 

Bu nizamname ve talimatnamelerde hal· 
kımızı ilgilendiren bütün esaslar vardır. 
Hususiyle passif korunma talimatnamesin
de çok izahat ve tafsilit vardır. Bunlann 
okunması ve öğrenilmesini ve tatbik edil
mesini tavsiyeye layik görürüm. 

lerini günü gününe görmelerinin te- 529.971 kişiyi ?u~m~ştur. _ .. 
minini ve kendilerine hüsnümuamele Kapanışına ıkı gun kaldıgı ıçın fu-
gösterilmesini ve halka iyi muamele· ara büyük bir tehacüm vardır. 
etmesini bilmiyen memurların vazi -
felerine devam kabiliyetini kaybetmiş 
olduklarına hükmedilerek ona göre 
haklarında kanuni muameleye teves
sül olunmasını dilerim.,, 

Eğitmenlerin ücretleri 
Eğitmenlerin husus1 muhasebe

lerden almakta oldukları aylık ücret
lerinin tahsilata talik edilmiyerek 
derhal ve teahhursuz verilmesi vali
liklere bildirilmiştir. 

Çağrı 
* Meclis hesaplarının tetkiki en

cümeni bugün saat 10 da toplanacak
tır. 

* Büyük Millet Meclisi sıhat ve 
içtimai muavenet encümeni bugün sa
at 14 te toplanacaktır. 
* Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Holanda'nın Ankara orta elçisinin 
eşi Bayan Vifer'in dün Nümune has
tanesinde vefat etmiş olduğu teessür
le haber alınmıştır. 

Nişanlanma 
Doktor Sabri Gündüzün kızı 

Türkan Gündüzle doktor Ekrem 
Tok'un kayın biraderi doktor 
İzzet Tok' un nişa·nlandıldal'ı ha
ber alınmıştır, her iki tarafa sa-
adetler dileriz. 3446 

Bu suretle çok masraf yapmadan en iyi 
bir sığınak yapılmış olur. Bu siper sığı -
naklar apartmanın bahçelerinde de yapı • 
labilirler. Şu kadar ki bina yıkılacak olur
sa bu siperler enkaz altında kalmamak i· 
çin binadan uzakça yaptlmahdırlar. 
Şunu hiç unutmamalıdır ki, basit tertip-

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11-1 AVA 
teki sığınaklar tam isabete karşı değildir. o.· ı •· m ı"zi n ve 
Parça tesirine karşrdır. 

10 - Üstıi açık bırakılan siperler paraç 
tesirlerine karşı korurlarsa da tayyare • k 1 "' • f f • 
lerden atılan makineli tüfe;,k mermilerine u agımızın vazı e erı 
karşı koruyamazlar. Böyle üstü açık siper
ler yapılacak olursa siperlerin alt kısmın- Fransızca Tan gazetesinde bir ha
da siperin şivi (duvarı) içine birer kişilik vadis gördüm: Fransa' da yanlış ve 
tilki yuvaları açmak iyi olur. Muharebeler
de şerapnel atışına karşı bazı asker siper- milbalegalı haberler yayan iki kişi-
lerinde bu tilki yuvalar ıyapılmıştır ve den birisini beş, birisini altı ay 
faydalı olmuştur. haps hku t · / 

ıı - Ahşap evler esas itibariyle sığınak e ma m e mış er: - Elendim, görenlerden, öğre-
olamazlar. Bunlar ya bahçelerinde siper· Fransa harp halindedir; onun için nen/erden mektup gelmişi 
ler yapmalı veya top~ katındaki bir oda- orada fevkalade tedbirler alınır. _ Kim görmü<:? 
sınıfa bir siper yapmalıdır. Veya bu odaya :ı 
parça tesirine dayanrklı bir tertip uydur - Biz harbin dışındayız; onun için - Efendim, falan yerde bir ki-
mahdır. de bizim o kadar şiddetli tedbirler 

1 - k t" ·ı n tip varmış, o görmü<:, onun filan Sığınak o mıyacagına anaat ge ırı e almamıza, belki, lüzum görmiyebili- " 
evlerdeki insanlar umumi sığınaklardan ve- yerde bir tanıdığı varmış, ona yaz-
ya komşularından istifade etmelidirler. riz. mış, 0 da bir akşam kahvede bir mü-

Kürük mag" aralar yapmak Fakat bir memleket ister hap ha- d.. . 
~ düre söylemiş, o mü urıin kardeşi 

12 - Tavanı ahşap olan camiler ahşap /inde, ister sulh halinde olsun, için-
d. A k d k' ·1 b" ı de benim karde<:İmin ahpabı; on-evler gibi ır. n ara a ı camı er oy e· de bir takım asılsız, uydurma ha- " 

dir. Bunlar sığınak olamazlar. Yalnız so- dan öğrendim. 
kaklarda açıkta kalmaktan ise bir dam al- berlerin kulaktan kulağa fısıldanan 
tına sığınmış olmak noktasından camilere şayialar halinde yayılması fayda- Şayianın çıktığı kaynağın ne ka-
girmek faydalıdır. Camiler~n ~uvarları taş- sız; sade faydasız değil, tehlikeli dar mevsuk olduğunu anlıyorsunuz 
ve tuğladan yapılmış kirgır ıseler bu du- S · d d ~ h b · b lk · k 
varlar mermi parçalarının tesirlerine kar- ve zararlı olabilir. ız, uy ugunuz a erı, e ı, a-
şı yandan korurlar. Fakat bu duvarların Bu çeşit şayialara meraksız ve fanızda bir hakikat terazisine vu-
her hangi bir duvardan farkı yoktur. k 1 ~ k 1 b · d ld - h 1 rur, saçma oldug-unu anlar, inan-

Tam isabete karşı camiler de diier ev- u agı tı a ı ıra am o ugum a -
Jer gibi tahrip edilirler. Böyle bir halde de benim bile kulağıma gelen bir ta- maz ve kimseye anlatmazsınız. 
cami icerisindekiler tehlikede kalırlar. kım şayialar duyuluyor. Fakat birçokları bunu yapamaz 

Bu halde camilerin hakiki bir sığınak 
olmadığını bilmek lizımdır. Yalnız hiç bir Bir gün birisinden duyuyorau~ ve duyduklarına inandığı gibi, san-
sığınacak yer bulamıyanlar açıkta, sokak- nuz: ki bir marifetmiş gibi, başkalarına 

b'eyana·tıarda, mevsuk haberler] ya
zan gazetelerde çıkmıyan ve aslı, 
faslı bulunmıyan bu şayiaların va
tan ve memleket nam ve hesabına 
zararlı olduğunu düşünerek dikkat
li olmalıyız. 
Dudaklarımızın gevezelik ve ku· 

laklarımızın tecessüs ihtiyacını Ki
dermek için dinliyeceğimiz uygun
suz şayiaları etrafa yaymak, eğer 

kötüniyetle hareket etmiyorsak, 1i'a
makat göstermekten başka bir şey 
il ad e etmez. 

Dünyanın buhranlı günler yaşadı
ğı bir sırada naaıl kesemizi, bütçe
mizi, dikkat ve ihtiaytla korumak 
mecburiyetinde isek kulağımızı ve 
dilimizi de korumak lüzumunu u-

aları şuna buna nakleden saf kalp
li vatandaş, gene unutmamalıdır ki, 
bunların bethah kaynaklardan çıka
rılmış olması ihtimali de vardır. 

Vaktinde söylemeyi ve susmayı, 
dinlemeyi, dinlememeyi ve hattO i
cabında susturmayı ve söyletmeme
yi öğrenmeliyiz! 

*** 
~ark cephesi yerine 

ıark cepheleri! 

A vrupa'daki cepheleri "şark cep
hesi,, ve "garp cephesi,, diye ikiye 
ayırarak anlatıyoruz. Geçenlerde 
yazdığım bir fıkrada bu taksimin 
Almanyaya göre yapıldığına işaret 
etmiştim. 

Şimdi Polonya hududunu geçen 
Kızı/ordu ile de Polonya askerleri 
arasında çarpışma olduğuna göre 
şark cephesi iki/eşti, demektir. 

Almanya - Polonya ve Rus - Po
lonya cephelerini biribirinden nasıl 
ayırt edeceğiz? 

Yakınşark, Uzakşark da diyeme
yiz,· çünkü bu iki terkip, artık, is-

IF~ 
Yurtta dünkü hava 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç· 

miş, rüzgar şimalden saniyede bir 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 30 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Yurtta hava orta Anadolunun sark 
kısımlariyle Akdeniz kısımları ve ce
nup doğusunda açık, diğer bölgelerde 
umumiyetle bulutlu geçmiştir. 24 saat 
içindeki yağışların karemetreye bı

raktıkları su miktarları Gaziantepte 
7, Gümüşanede- 2 kilogramdır. 

Rüzgarlar Ege bölgesinin şimal 
kısmiyle, cenup doğusu, Karadeniz 
kıyıları ve kısmen de orta Anadoluda 
şimalden, diğer bölgelerde garp istı
kametinden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek sıcak 
lıklar İzmir ve Eiazığda 30, Edirne ve 
Balıkesirde 31, Manisa, Antalya, Ada· 
na ve Diyarbakırda 33, Burdur ile İs-Jarda durmaktansa camiye girebilirler. Si- - Falan yerde filan i<: olmu<:/ da anlatmağa kalkt<:ır. 

nema binaları da camiler gi~b~id~i~r~.~~~-1~~~:..;:.:..::.:.._::..:.:.:.:::...:.:..:.::~~"t....:::~~"~ ....... ..__::.:_.:.:.:.:.,:::..:.:..:~:....:::::.::.:!~::..:~~~~~~~~~:zn,ra..JliUli~..Jl..ı11L'--.il!il!LmJ~'-Jlt!&~....JıWA.!Mıl~:iUJ[l.l.!..ll..UlJ.l.:a.ı~ ....... ~~~~~~.ı...ı.::e.c..a.e.r..uıı.JOı..:a...-"1.11~ı...ı..ı:ct..::>.a:a.-A...._..w.::...z;a.u,,~,,._~-
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mağlubiyetinden sonra j 
Dün Romanya'dan gelen haber

ler, Polonya cümhurreisi ile devlet 
erkanının Romanya'ya iltica ettik· 
lerini bildirmektedir. Polonya ordu
larının mukavemeti yer yer devam 
etmekle beraber, cümhurreislerinin 
memleketten çıkıp gitmesi Üzerine 
artık Polonya devleti inhilal etmiş 
sayılabilir. Polonya'nm tamamen iı· 
gal altına alınması da artık bir gün 
meselesi halini almıttır. 

KIRK SEKİZ SAA TTENBERİ 

Garp cephesinde 
yeni bir şey yok 

Havas ajansına göre 

Sovyetler'in 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

şekilde bir ihtuda bulunuyor. 
Hakikaten kaybediiecc.k va.Dl yoktur. 

Fakat dava burada bitmiı olmu
yor. Esasen "dava" dediğimiz za· 
man ne olduğunu da iyice bilmiyo· 
naz. Askeri harekat baıladığı za
man, dava Danzig ile Koridor'dan 
ibaretti. Harekat başladıktan bir 
hafta sonra Almanya'nm 1914 hu
dutlanndan bahsedildi. Sonra bü
tün Polonya'nın paylaıılması ileri 
sürüldü. Şimdi Baltık havzasındaki 
küçük memleketlerin mukadderatı 
bahis mevzuudur. Diğer taraftan 
İngiltere ve Fransa, "dava" olarak 
Yalnız Almanya'da Hitlerizmin yı· 
luhnaıını ileri sürmüılerdir. Şu hal· 
de davanın mahiyeti meçhuldür. 
Davanın mahiyeti meçhul olduğu 
gibi, hangi devletlerin hangi taraf
ta olduğu da bilinmiyor. Sovyetler 
Almanya ile birlikte mi hareket e. 
diyorlar? Ve bu iı birliğinin hudu. 
du ne olacaktır? ltalya'nm bitaraf 
kalması, mürettep bir pli..nın tatbiki 
mi? Yoksa samimi olarak bitaraf 
mıdır? İkinci derecedeki devletle
rin vaziyetleri de sarih olarak an • 
laoılmıyor. Bu derece müphem ıart
lar içinden bir netice çıkarmak ko
lay değildir. 

Bununla beraber, tebarüz eden 
bir vaziyet ıudur ki, İngiltere ve 
Fransa, uzun bir harbe hazırlan· 
maktadırlar. lngiltere'nin Napol· 
yon hakkında tatbik ettiği iktısadi 
tazyik politikasını şimdi de Alman· 
ya hcl<kmda tatbik edeceği anıa,ıl
maktadır. Filhakika Almanya'nın 
bugünkü vaziyeti, Napolyon'un, 
kendi&ine Avrupa hakimiyetini te • 
min eden Austerlitz zaferini kazan· 
dıktan ve rus çan birinci Aleksandr 
ile de Tilsit muahedesini imzaladık· 
tan sonraki vaziyete benzemekte· 
dir. Çekoslovakya'nm muharebesiz 
Almanya tarafından İfgali Auster· 
litz zaferidir. Sovyet - Alman paktı 
da azacık Tıilait anlaımasına benze· 
tilebilir. 1807 senesinde yapılan bu 
anlapnadan aonra N apolyon ile İn· 
giltere arasındaki harp, denizlere 
hakim olan bir devletle Avrupa kı· 
taama hakim olan bir devlet arasın· 
da mücadele şeklini almııtı. Bu mÜ· 
cadele 1814 senesine kadar devam 
etmiıtir. Demek ki İngiltere bugün 
Almanya hakkmda tatbik ettiği u· 
sul ile Napolyon'u yedi sene içinde 
ınağlup edebilmiıti. Hitlerizmin 
mağlubiyetini temin etmek için in· 
giltere'nin bugün de bu kadar uzun 
bir mücadeleyi göze alacağma ıüp
he yoktur. Çünkü lngiltere için mÜ· 
cadele, büyük harpten de daha ıü· 
ınullü bir hayat memat meselesi ha
lini almıttır. 

f ransa'ya gelince; gerçi Alman· 
ya harbin ilk günlerinde Fransa'yı 
Jngiltere'den ayırnııya çalıımııtı. 
Fakat franıızlar, mukadderatlarını 
lngiltere'nin mukadderatına bağla· 
mıılardır. İki demokrat devlet ara· 
sındaki tesanüt gittikçe kuvetlet· 
mektedir. Binaenaleyh Polonya'nm 
mağlubiyetine ve tarktaki vaziyetin 
son inkiıafına rağmen, Almanya'· 
nın eninde sonunda mağlup olması 
ihtimali eskisi kadar kuvetlidir. 

A. Ş. ESMER 

Rus - Japon anlaşması 

ve Avrupa işleri 
Londra: 18. a.a. - Rus-Japon anlaş

ması hakkında Tokio'dan Reuter ajan
sına bild,iriliyor. 

Harbiye nezaretinin selahiyetli bir 
memuru, rus-japan anlaşmasının Av
rupa vaziyeti ile hiçbir münasebeti ol
madığını ve J aponyanın şimdiki ihti· 
lafa müdahale etmek için hiçbir tasav 
vuru bulunmadığını bildirmiştir. 

Japonya yalnız bu anlaşmanın iki 
memleket arasındaki askıda bulunan 
meselelerin hallini kolaylaştıracağını 
ümid eylemektedir. 

1 nver Liffey vapurunun 

mürettebatı Fransa'da 
Londra, 18 a.a. - İstihbarat nezaretinin 

bildirdiğine göre. İnverliffey vapurunun 
miirettebatı 14 eylülde Fransaya çıkmıştır. 

İrlanda &erbest devletinin bayrağım ta· 
•ıyan İnverliffey ticaret gemisi 11 eylülde 
Landendin 27 mil açığrnda bir alman de· 
nizalu gemisi tarafından batırılmıştı. Mü
rettebatın ifadelerine göre, İnverliffeyin 
kaptanı, gemisinin İrlanda bayrağım taşı· 
dırım ve Dublin limanına yazılı bulundu· 
tunu IÖylemesine rağmen, alman deniz al· 

Sarbrtik'ün cenup mıntakasında 
topçu faaliyeti kaydolundu 

Paris, 18 a.a. - 18/9 sabah tebliği: mel muharebeler yapmışlar ve malze
Gece bütün cephede sakin geçmiş, melerinin fevkalade olduğunu, fran -

yalnız temas kıtaları arasında mevzii sız havacılığının her türlü sitayişe la-
bir faaliyet kaydedilmiştir. yik bulunduğunu ispat eylemişlerdir. 

Cephe sakin H F , 
Par·s ısa "'H .. S 24 arpten sonra ransa da hayat 

ı • .a. - avas on sa- ı 
at zarfında fransız cephesinin heyeti Londra, 18 a.a. - İngiliz matbuatı, 
umumiyesi üzerindeki vaziyet çok da- fransız milletinin sekinet ve azmini 
ha sakin bir hal almaktadır. tazimle yadetmekte devam ediyor. 

İki taraftan vakit vakit ateş açıl· 
makta ve iki taraf topçusu, cephe ge
risini hakiki surette döğmekten ziya
de taciz ateşiyle iktifa eylemektedir. 

Bu suretle dün gündüz ve gece 
Ren - Mozel cephesindeki vaziyet, iki 
tarafın yalnız nehirle ayrıldığı Ren 
cephesi üzerinde muhasamatın baş -
langıcındanberi teessüs eden vaziyete 
oldukça benzemektedir. 

Ak§am teblij'i 
Paris, 18 a.a. - 18 eylül akşam tarih

li fransız tebliği: 
Cephenin muhtelif noktalarında. 

bilhassa Sarretiruck'un cenup mınta· 
kasında topçu faaliyeti olmuştur. 

Deniz kuvetlerimiz, bir denizaltı 
gemisine muvaffakiyetli bir hücuın 
yapmıştır. 

Havas ajansının tefsiri 
Paris, 18 a.a. - Havas ajansı, fran

sız tebliğini tefsir eden aşağıdaki ma· 
lumatı vermektedir: 
Kırk sekiz saattenberi garp cephe

sinde müşahede edilen ve cephenin 
muhtelif noktalarında topçu düellosu 
bulunduğunu söylemekle iktifa eden 
tebliğlerden de belli olan sükfınte, 
gerek fransız ve gerek alman kıtala· 
rının büyük faaliyetlerde bulunduğu 
bir devreyi takip etmektedir. Polon
ya trajedisinin neticelenmek üzere 
bulunması, fransız cephesinde tesirle
rini henüz göstermiş değildir. Vakıa 
almanlar, dahilden getirdikleri bazı 
cüzütamlarla Siegfried hattının gar
nizonlarını takviye etmişlerdir, fakat 
Polonyada bulunan kıtaların cüzi bir 
kısmının bile şarktan garbe getiril -
mesinin teşkil ettiği muazzam hare • 
keti yapmıya henüz vakit bulamamış
lardır. Garp cephesinde harekatın mu 
vakkat bir zaman için durması, fran
sız kıtalarının, alman istihkamlarının 
ilk ileri hatlarında metodik ilerleyiş· 
}erinden sonra birçok noktalarda biz· 
zat Siegfried hattı ile karşı karşıya 
gelmiş olmasından ve işe devam için 
bütün hücum unsurlarının çok hesap
lı bir tarzda yerli yerine konması icap 
etmesinden ileri gelmektedir. Bu va
sıtaların yerli yerine konması ve ara· 
larında ahenk tesis ettirilmesi bittabi 
oldukça uzun bir zamana muhtaç bu
lunmaktadır. 

Alman tebliği 
Polonya'daki askeri harekattan bah

seden alman resmi tebliğinin nihaye
tinde de, garp cephesindeki harekat 
için şöyle denilmektedir: 

Batı cephesinde, ehemiyetli hiç bir 
faaliyet olmamıştır. Sarbruk yakının
da bir alman avcı tayyaresi bir fran· 
sız tayyaresi düşürmüştür. Alman a
razisi üzerine hiç bir hava hücumu 
vaki olmamıştır. ._. 

Diplomatik temaslar ..,,,. 
Paris, 18 a.a. - Hariciye müsteşa· 

rı B. Champetier de Ribes, bugün Yu
nanistan elçisi B. Politis ile Polonya 

Ezcümle Times gazetesinin Pari• 
muhabiri, fransız halkının muhasama
tın başlangıcındanberi harbi kabule 
gösterdiği takdir ve hayranlığa layik 
tarzı ve bu harbi kazanmak için her 
şeyi yapmak hususundaki azmini bil
hassa kayıt ve işaret etmektedir. 

Muhabir, harp başlıyalı on beş gün 
olduğu halde Paris'te ve diğer büyük 
şehirlerde maddi hayat şartlarında 

mühim selah görüldüğünü kaydetmek 
te ve yiyecek tıolluğu üzerinde hassa
tan ısrar eylemektedir. 

Muhabir fransız kıtaatının manevi
yatındaki mükemmeliyete ehemiyetle 
işaret ettikten sonra Fransadaki ingi
liz kıtaatının şimdiden kendilerini 
memleketlerinde gibi telakki ettikle· 
rini ve sivil ahalinin ingiliz dostları
nı hüsnü kabul için ellerinden gele
ni yapmakta olduklarını bildiriyor. 

B. Daladiye'nin tetkikleri 

Faris, 18 a.a. - Başvekil Daladiye
nin dün Sarre cephesinde ziyaret et· 
tiği kısımlar kıtaatımızın düşman top 
rağında son günlerde işğal ettiği yer
lerdir. Daladiye, bütün sınıflardan 
kıtaatımızın azmine ve cesaretine şa
hit olarak ve onların kahramanlığının 
delilini elde ederek dönmüştür. 

Sarre topraklarında kıtaatımızın i
lerileyişi tahribat, ınaynler, ve her 
türlü tuzaklar yüzünden yavaş olmak
tadır. 

Başvekil müşahede etmiştir ki yük
sek kumanda heyetinin aldığı tedbir
ler, en küçükten en büyük rütbeye ka 
dar bütün askerlerin kiymeti, ve niha· 
yet kıtaatın esaslı talim ve terbiyesi 
sayesinde zayiatımız hafif olmuştur. 

Başvekil bir çok askerlerle görüş
müş ve ileri hareketinin tevlit ettiği 
müşkilata rağmen iaşe işlerinin yerin
de gittiğini tesbit etmiştir. 

Fransızların 15 günde elde 
ettikleri kazançlar 

Paris, is a.a. - Havas ajansı garp 
cephesinde harbin başlamasını takip 
eden ilk on beş günlük vaziyeti göz
den geççirmektedir. 

Seferberliğini ikmal etmiş bulunan 
Fransız ordusu Maginot hattı cephe
sinde Moselle ile Ren arasındaki 
bütün cephede 20 kilometre ilerliye
rek her taraftan Alman topraklarına 
girmiş ve bu suretle Fransız toprak· 
!arının tamamiyetini muhafaza etmiş
tir. 
Diğer cihetten düşman Siegfried 

hattı cephesinde bir takım mevzilere 
yerleşerek araziyi karış karış müda
faa etmektedir. 
Düşman, şark cepphesindeki vazi

yetten istifade etmeğe ve bazı mühim 
cüzütamlar ve hava kuvetlerinin bir 
kısmıda dahil olmak üzere kıtalarını 
şarktan garba sevketmeğe başlamıştır. 

büyük elçisi Luckasielwiezi, Brezilya Ziglricl hattının mukavemeti 
büyük elçisi B. de Veuzayı ve İngil
tere büyük elçisi Sir Eric Phipps'i 
kabul etmiştir. 

B. Daladier öğleden sonra, Sovyet
ler Birliği Büyük Elçisi B. Suritzi 
kabul etmiştir. 

Alman halkının Fransa ile 
harpten haberi yok! 

Paris, 18 a.a. - Havas: Fransız kı· 
taatı tarafından düşman toprakların· 
da esir edilen ilk iki sivil alman, mem 
leketleriyle Fransa arasında harp 
mevcut olduğunu bilmiyorlardı. 

Fransız ileri hareketinden sonra e· 
sir edilen ilk alman askerleri üzerin· 
de İngiliz tayyareleri tarafından Al -
manya üzerine atılan beyannameler 
bıılunmuştur. 

Henüz hususi hiç bir vaka kaydına 
imkan olmamakla beraber, şurası şim
diden sabittir ki, fransız tayyarecile· 
ri takdir ve hayranlığa layik yiğitlik
ler ~iis.tutFiş)e ir. ~ı)'. 

m..ın 

Faris, 18 a.a. - Siegf eried hattı 
bombardımanının neticeleri tayyere • 

ler tarafından alınan fotoğraflarla 
tesbit edilmiştir. Bu fotoğraflarla 
bomardımandan evel çekilen fotoğraf 
lar aradaki farkı bariz bir şekilde gös 
termektedir. Bu suretle istihkamların 
alelacele inşa edilmiş olan kısımları· 
nın mukavemeti az malzeme ile yapıl 
:nış olduğu teeyyüt etmektedir. 

İhracat harekeli canlandı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Soı .id 

üç gün içinde harici ticarette bir sa· 
talı göze çarpmaktadır. Almanya'ya 
ihraç edilecek tütünlerden 300 bin Ji. 
ralık miktarına bugün menşe şahadet· 
namesi verilmiştir. Almanya, Roman· 
ya ve İtalya'ya gidecek birçok baş 
· h ları i iıı det 

• • 
vazıyetı 

Moskova, 18 a.a. - Havas Ajansından : 
Scferberliiin burada tevlid etmiş olduğu 

heyecana, gıda maddelerine olan hücuma 
ve Almanyanın niyetleri hakkında ahati • 
nin ekseriyetinin hissetmekte olduğu en -
dişeye şahid olmuş olanlar, düşmanın yo
rulmuş ve kuvvei maneviyesi kırılmış dahi 
olsa ona karşı kazanılan muvaffakiyetin 
icra etmi~ olduğu tesiri daha iyi anlarlar. 
~a~afı burada bu endişelerin, sovyet -

lerın bır nebze kalkrnmasına mı medar ola
cağı, yoksa sovyet hükümetinin tamamiyle 
almanların kolları arasrna mı atacağı sua
li sorulmaktadır. 
Diğer taraftan almanlarrn tediye etmiş 

oldukları bedelin oldukc:a yüksek olduğu 
zannolunmaktadır. Şiıphesiz, almanların 
Gatiçyanrn zengin petrol mıntakalannı mu
hafaza ederek garbi Ukranyanın mütebaki 
kısmı ve beyaz Rusyayı Rusyaya bıraka • 
cakları zannolunmaktadır. Fakat almanla -
rrn Estonya ve Letonya işinde ruslan ta
mamiyle serbest bırakmış olduklarını zan
nettirecek bir takım esbap mevcuttur. 

Bu mıntakalarrn zirai bakımdan ihtimal 
biraz ehemiyeti vardır, sınai noktai naza
rından ise ehemiyetleri cüzidir, fakat Rus
ya için ehemiyetleri fevkaladedir. Zira 
Finlandiya körfezinin hic: olmazsa cenup 
sahilinde serbest olmasına yardım edecek· 
tir. 

Bu sebeplerden dolayı Almanyanın in -
giliz ve fransız garantisini kabulden imti
na etmiş ve Almanyayı kendilerine giıce:ı
dirmemek için Sovyet Rusya ile müzakere
ye girişmekte tereddüde kapılmış olan bu 
devletleri Sovyet Rusyaya teslim etmekte 
tereddüt etmemiş olduğu söylenmektedir. 

Bu hal, aynı zamanda alınan ileri hare· 
ketinin istikametini değiştirmesin i de izah 
etmektedir. Filhakika almanlar, şimdi Bal· 
tık sahillerini muvakkaten bırakarak Ro· 
manyaya doğru yüriımektedirler. 

Brüksel elçimiz 

itimatnamesini verdi 
Brüksel: 18. a.a. - Türkiyenin ye

ni elçisi B. Nebil batı kıra! tarafından 
kabul edilerek itimad mektubunu ver
miştir. 

H;ariciye nazırı alman büyük elçisi
ni kabul eylemiştir. Bu ziyaretin ha

Sürprizlerin şaşırtma hududu 
Yunus Nıidi, bu başlık altında yazdıiı 

başmakalede, son günlerin sürprizli hi -
diselerine işaret ederek, alınan - sovyet 
paktımr;ı teşkil ettiği birinci sürprizden 
sonra Japonyanm da sürprizlerle müta
rek ~kdetmesinin ikinci bir sürprizle 
kaı .taşacağını, üçüncu sürpriz de Po . 
lonyada cereyan etmekte olan en son hi· 
diseler olduğunu yazarak Giyor ki : 

"Biz dünyanın sürprizlerle dolu yeni 
keşmekeşi önünde milletlerin varlıkları· 
na, hüriyet ve istiklallerine hürmet eden 
ve bu şartlar dahilinde idame olunacak 
bir insanlık sulhuna taraftar olan millet
lerle beraberiz, ve bu cephtde bize diı
şebilecek vazifeleri fedak~rlıklarımızın 
en ileri hadleriyle ifa edeceğiz. 

Sürprizlerin şaşırtıcı mahiyetlerinin 
de nihayet bir hucjudu vardır. Hiç bir 
surpriz '&izi ilanaye şaşırtama:ı, ve hele 
ast korkutamaz ... 

Petrol harbi 
Abidin Daver Nalına mıhına sütunun

da harp dolayısıyle Almanyanın petrole 
olan ihtiyacını rakamlarla tesbit ederek, 
Berlin hukümetinin şimdiye ka.dar ele 
geçirdigi topraklar ve yaptığı anlaşma -
lar sayesinde topu topu 6 milyon ton 
petrol elde edebileceğini hatta bunun da 
elde edilmesi şüpheli oldu~unu yazdıktan 
sonra şöyle diyor : 
"Almanyanın bütün bu altı milyo.n 

küsur ton petrolü temin ettiğini kabul 
etsek dahi, bu miktar sulh zamanı istih
laki olan 7 milyon tonu dahi tutmaz. 
Almanyanrn harp ihtiyaçları ise 35 mil· 
yon ton tahmin ediliyor. 

Su halde, Almanya stoklan bittikten 
sonra, harp ihtiyac:larına kifayet edecek 
petrolıi bulamıyacaktır ... 

YENİ SABAH 
Macar politikası ve Balkanlar 

Huseyin Cahit Yalçrn, başmakalesinde 
Macnr hariciye nazırı Kont Çaki'nin 
hariciye encümeninde verdiği son nutku 
tahlil ettikten sonra yazısına şu cümle· 
terle nihayet veriyor : 

Romanya lV. caristana ademi teca -
vüı: misakı teklif ediyor ve Macaristan 
bunı.:1 manasızlı~ını ve bir tabyeden 
ibaret olduğunu söyliyerek reddediyor: 
ckaliyetlere dair bir anlaşma istiyor. 
Romanyaya bu yoldaki teklifini bir da
ha tekrar etmlyeceğini söyliyerek tale
bine uzaktan uzaia bir ültimaton çeşni 
si verirken Yugoslavyaya da daha. hafif 

Mutad ve bati diplomasi ıekillerlnin 
Üzerlerinden athyarak meselenin nYıu
nu görmek, derhal karar vermek JUan. 
dır. Ekaliyctler muahedesi harbde ara
zi terketmek demek olamıyacağı için 
müşterek duşman karşısmda istikll.Ueri 
tehlikede bulunan bu komşularm beyhu
de münakaşalarla T)tiİt gcçirmi'yerek 
anlaşmaları kendildiı:ıfu ~ yüksek men
faatleri icabındandır. 1Hraz ,eotkirs.e 
işe Bulgaristanrn da ~ı kabil 
değHdir. 

AKŞAM 

Bu dönen kavga nedir? 
Halide Edip, bu başlık altında yazd:· 

cı makalede, Avrupada göriınür ve go • 
rilnmez cepheler arasındaki çarpışmayı 
tahlil ettikten sonra şöyle diyor : 

$ark cephesindeki galibiyet kim'n 
tarafından olursa olsun harbin neticesi
ne bir tesiri olmıyacakttr. Tıpkı 1914 
de Sırbi stanın mukadderatına ne kadar 
bağlı idiyse Polonyanm mukadderatı da 
bugun garp cephesinde Almanyaya kar· 
şı doğüşen İngiltere ve Fransanın mü
kadderııtına bağlanmıştır. Ve bugünkü 
garp cephesini vucude getiren görü
nür görünmez sebep ve kuvetler bütün 
diınyayı ha):::ati bakımdan alakadar eden 
davalara bağlıdır • 

SON POSTA 

iki metot çarpı~ıyor 
Burhan Cahit, Sabahtan sabaha &titu

nunda yaz.dığı bu yazıda, alman . ingiliz 
harp metodları arasrnda bir mukayese 
yapıyor ve iki tarafın kullandığı me-tod· 
ları mukayese ederek diyor ki : 

Demek ki ordular, milletler değil, mo. 
todlar çarpışacak. Bir taraf yıldırım 
harbini, ibir taraf yıpratma harbini gali· 
biyet ic;in mctod olarak kabul etmişlerdil'. 
Denizlere ve arzın be~ krt'asındaki i5-
tinad noktalarına hiklın olan İngiltere 
ile Fransanm yıprauna harbi metodla
rı geçen harbde son sözü söylemişti. 

1 Geniş mikyasta insan ve erzak depola
rını deniz yatlarile beraber ellerinde 
tutanlar için ayni metodla zafere eI'iş
mek imkinı, dar bir sahada kıt malze
me ve mahdud ihtiyatlarla yıldınm har· 
bi yaparak son &özü söylemek fırsatı 
arayanlara nazaran daha kuvetli görü
nüyor. İngiltcrenin Ttannal muharcbe
sindenberi tuttuğu bu metod şimdiye ka
dar daima müsbet netice vermiştir. He
nüz tecriıbe devresinde o1aıı yıldırım 
harbi imtihanı Lehistanda değil. garb 
cephesinde verecektir. 

len müzakere edilmek~ ~an Ekono- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
mik meselelerle alakadar olduğu zan
nedilmektedir. 

Bif arafhk kanunu Sovyeflere 
de tatbik edilecek mi ! 

Vaşington 18 a.a. - B. Ruzvelt Amerika 
Birleşik Devletlerinin bitaraflık siyaseti 
etrafında konuşmak üzere B. Landon'u 
ve cüınhuriyetçi partisinin diğer liderleri
ni çarşamba günü Beyaz Saraya davet et
miştir. Cüınhuriyetçi parti liderleri, bu 
daveti derhal kabul eylemişlerdir. 

Polonyanm Sovyetler Birlifi tarafrndan 
istilisı, Amerika Birleşik Devletleri hü
kümetinin önüne, B. Ruzveltin Sovyetler 
Birliğine karşı bitaraflık kanununun tat -
bikini talep edip etmiyeceği meselesini 
koymuş bulunmaktadır. İyi haber alan mah
fillere göre, hüki.imet, bu hususta henüz her 
hangi bir karar almış değildir. Amerikan 
diplomatik mahfillerinde, Sovyetler Bir -
liğine karşı alacakları kararlar bahsinde 
Paris ve Londra hükümetlerini serbest bı
rakmak arzu&u mevcuttur. Amerika hari
ciyesi, yeni vaziyeti Londra ve Parisin ka
rarları belli olur olmaz, tetkik eyliyecek -
tir. 

KÜÇÜK Dl$ 
X NEVYORK - Panamerikan günü 

münasebetiyle hariciye nazm Cordell Hull 
gelecek perşembe günü bir nutuk söyliye. 
cektir. Hull'ün nutku, radyo vasıtasiyle 
Avrupada ne§redilecektir. 

X PARİS - Populaire gazetesi, eski al
man sosyal demokrat partisi reisi Otto 
Wels'in öldüğiınü bildiriyor. 

X PARİS - Son seneler zarfında,ko -
münizme taraftar olan muharrir Romain 
Rolland, Başvekil Daladier'ye bir mektup 
göndererek Hitlerizme karşı takip ettiği 
siyasetten dolayı kendisini hararetle tebrik 
etmiştir. 
~ BERLİN - Japon generali, Terauşi 

Yanında üç büyük rütbeli subay olduğu hal· 
de ltalyadan Berline gelmiş ve istasyonda 
askeri merasim ile karşılanmıştır. 

X Londra - Daily Telegraph, Financial 
Times gazetelerinin idare meclisleri reisi 
ve başmuharriri ve Amalgamated Press 
tröstününün reisi Lord Camrose, istihba
rat nazırı Lord Mac Millanun başmuavin· 
liğine tayin edilmiş ve kendisine "Matbuat 
ile münasebetler kontrolörü,, unvanı veril· 
miştir. 

X Paris - C. G. T. ıenel iş konfederas· 
YOnu, Sovyetler Birliğinin Polonyaya teca· 
vuzü sebebiyle komünistlerle alakasını 
kesmiştir. 

Polonya hôdiseleri karşısında 
Romanya mutlak surette bitaraf 

Leh - Romen hududunda 
ihtiyat tedbirleri ahndı 

Bükreş, 18 aa. - Başvekaletten dutlarının yekdiğerine müfflki oldu-
tebliğ edilmiştir: ğu noktada Polonya hududunu teca • 

17 eylül günü Polonya hadiseleri- vüz etmi§lerdir. 
nin hususi şerait dahilinde cereyan Letonya, 11 eylül tarihindeki ordu. 
etmesi ve Polonya hükümetinin dev- nun "a. takviyesi,, tedbirinden başka 
let reisi ve nazırları için Romanya hü- askeri hiç bir tedbir ittihaz etmiş de· 
kümetinden melce istemesi ve bunla- ğildir. 
rın Romanya topraklarına iltica eyle- Birkaç gündenberi Letonya • Polon 
mekte bulunması, Romanya'ya şimdi- ya hududunun muhafazası tedbirleri 
ki muhariplere karşı aynı mutlak bi- mühim miktarda arttırılmıştır. Askeri 
taraflık hattı hareketinin takibi lü. memurlar, bu mıntakanın kontrolü i· 
zumunu göstermiştir. Hükümet bü- şini deruhte etmişlerdir. 
tün vatanperverliği ile memleket hu- Polonyalı mülteciler geldiğine dair 
dutlarının müdafaasına nezaret etmek hiç bir haber yoktur. Mamafih haya· 
te devam eyliyecektir. tı doğrudan doğruya ve ciddi surette 
Polonya Romanya'dan yardım tehdide maruz kalan polonyalıların 

istemedi hududu geçmeleri halinde Letonya, 
Londra, 18 a.a. - Bükreşten Roy- tamamiyle riayet edeceği bitaraflığı-

ter ajansına bilidiriliyor: nın kendisine tahmil etmiş olduğu te-
Resmi bir menbadan öğrenildiğine ahhütlerin ifasından vaz geçmemekle 

göre, Moskovadaki Romen Sefirine beraber, bütün cihanca malUm olan 
Romanyanın bitaraflığına riayet edi- hukukudüvel kaidelerine tevfiki hare
leceği hakkında teminat verilmiştir. ket edecektir. 
Romanyanın kendi hududlarını hertür- Sooyetler ve Letonya 
lü tecavüze karşı müdafaa etmeğe kat Riga, 18, a.a. - Moskova'daki Leto-
i sur~tte azmetimş olduğuı ve icabın- nya sefiri ile diğer devletlerin diplo
da ihtiyat tedbirleri daha şimdiden a- matik mümessilleri Sovyetler Birli
lmış bulunduğu beyan edilmektedir. ğinin Letonya'ya karşı bitaraflık siya

Polonya, Leh • Romen muahedesi seti takip ettiğine dair teminat alını,, ... 
mucibince Romanyanın muavenetini lardır. 
istemek üzere Bükreş hilkümetine Resmi Letonya ajansı, bu habe,.i 
katiyen müracaatta bulunmamıştır. verdikten sonra şunları ilave etmekte ! 

Romanya - Polonya hucluclunda dir : 
ihtiyat tedbirleri - Letonya makamlarının esasen 

Cernauti, 18 a.a. _ Saat 14, de Ko· memleketin hududlarına karşı yapı
dale - Coortko yoluna Dnniestr nehri lacak her türlü ihlal teşebbüslerı'li 

mukavemetle karşılıyacaklarına şüphe 
üzerinden atılan bir köprü vasıtasiyJe, yoktur." 
Amerika delegesi Sovyet kıtaatiyle 
temasa geçmiştir. Bu görüşmelerin Estonya ve Letonya'da end!r.e 
neticesi hakkında bir mali'.ımat alına- Londra, 18, a.a. - Polonya radyosu, 

Sovyet kıtaatının Polonya'ya girme .i 
mamıştır. üzerine Estonya ve Letonya da büylik 

Polonya - Romanya hududu şimdi 

İstanbul' 18 (Telefonla) - Merke-
Romanya tarafından kapanmıştır. Hu· blird eğndişe bh!lsds~dilmkeğde' başplcı~ıl~·ş 

o u unu ı ırme te ır. arıst e ı 
. susi bir müsaade olmadıkça bu hudu-zı Londrada olan beynelmilel sigorta bildirildiğine göre Sovyet kıtaatı, Es-

Sigorta prim 1 eri indi 

da yedi kilometreden daha çok yak -cılar birliği aldığı karar üzerine nak- tonya ve Letonya hududlarında ta-
liyat sigorta primlerini mühim mik. laşmak mümkün değildir ve hududun haşşüd etmektedir. Moskova-Riga tre

üç kilometre içerisinde çok sıkı bir 
tarda tenzil etmiştir. Son günlerde si- ni, dün Riga'ya gelmemiştir. 

kıtaat kordonu tesis edilmiştir. 
yasi hadiselerin daha karışık bir şekil Estonya tekzibi 
alması üzerine beynelmilel nakliyat Romanyanın Sooyet Sefiri Tallinn, 19 a.a. - Estonya rr>akam-
•ı'gorta prı·mlerı' rok yu··kselmı'ştı'. Bu Bükreş, 18, a.a. - Hariciye nezareti 1 k 1 p 1 . ~ 3' arı, sovyet ıta arının o onyaya gır 
tenezzül iktısadi mahafilde ferahlatı· memurlarından Kalinesko 1 teşriniev- mesi üzerine Estonyanın guya endi-

• vel tarihinden itibaren Moskova bü-:ı bır tesir yapmıştır. Yeni vaziyete §eye düştüğü ve bilhassa rus hududu-
göre artık sigorta primleri Akdeniz yük elçiliğine tayin edilmiştir. na motörlü kıtaat tahşit eylediği hak-
ve Atlas denizi için yüzde yedi bu- Letonya'da da ihtiyat tedbirleri kında dün Stokholm'den yayılan ha. 
çuk, Holanda ve İsveç için yüzde he§, al.ındı beri kati surette yalanlamaktadırlar. 

üzde iki, garadeniz Riga, 18 a.a. - Sovyet kıh.atı, bu Normal haricinde hi~ bir hareket kay 

;:l!!lflilillll! l~~~.....,~~~~~~~~~~""'~ .. ~-:!F~n~..;:·:::.....w~~~ıedilmemitıü• ... 
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la; ya1eleri .yabanu Leh ~ehirlere sığımyorlar Nasıl, Bir Alman denizaltı • • gem ısı 

Leh hükümeti erkanı 
• • 

lngilizlerin "Courageous,, nerede 
(_R_A_D_Y_o _ __,) 

' . omanya ya geçtı tayyare gemisini batırdı 
. 

Lehliler bir taraftan da iki Alman Bu gemi lngiltere'nin en büyük 

fırkasını imha ettiklerini bildiriyorlar tayyare gemilerinden biri idi 
Bükreş, 18 a.a. - D. N. B. Polon

ya hükümeti erkanı, bugün Polonya -
Romanya hududunu geçmiştir. 

Polonya reisicümhuru B. Moscicki 
ile hükümet azası, öğleden sonra hu· 
susi trenle Czernovitz'den hareket et
mişlerdir. B. Moscicki ile ailesi ve 
Polonya hükümeti azası, şarki Kar
patlarda bir su şehri olan ve kıral ai
lesinin yazlık ikametgahı bulunan Bi
caza, Mareşal Smigly Rydz ise Kra
ovaya gidecektir. 

Leh Cümhurreisinin 
beyannamesi 

Kossov, 18 a.a. - Polonya - Ro
manya hududu civarında küçük bir 
Polonya şehri: 

17 eylül tarihinde, Polonya reisi
cümhuru B. Moscicki Polonya mille
tine hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir : 

Ordumuz misli görülmemiş bir ce
saretle düşmanla mücadele eder ve 
alman kuvetlerinin hemen heyeti u
mumiyesinin büyük faikiyetine karşı 
harbin başlangıcından bugüne kadar 
dayanırken, şark komşumuz, meri
yette bulunan muahedeleri ve bütün 
ahlak prensiplerini çiğniyerek Polon
ya arazisini işgal etmiştir. Memleke
timizin aynı zamanda hem garptan, 
hem şarktan istilası, tarihimizde ilk 
defa vaki olan bir hadise değildir. 1n
gilterenin ve Fransanın müttefiki bu
lunan Polonya, haksızlığa karşı hak 
için, barbarlığa karşı iman ve mede -
niyet için, dünyada zulüm ve size kar
şı hayır için mlicadele etmektedir. 
Polonya, bu mücadeleden muzaffer 
çıkacaktır. Buna karşı sarslımaz bir 
imanım vardır. 

Hükümel merkezi naklediliyor 

Vatandaşlar, 

Bu geçici fetaketten, cümhuriyeti 

temsil eden ve meşruti meşru kuveti 

teşkil eyliyen mliesseselerimizi kur
tar:nak icap ediyor. Bunun için kal

bim kederle dolu olarak, reisicümhu -
run ve devlet yüksek makamlarının 

merkezini, tam hükümranlığın ser
best surette icrasını mümkün kılacak 
şeraiti ve cümhuriyetin menfaatlerini 
sıyanet imkanlarını haiz bulunan bir 
yere nakletmeğe karar verdim. 

Vatandaşlar, 

En çetin imkanlara rağmen, bütün 
dünyanın hayranlığını celbeden kalb 
yliksekliğini, ruh sağlamlığını, şeref 
ve haysiyeti, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan boyle de muhafaza ede
ceğinizden eminim. Bugün her birini
ze. en güç şartlar içinde, milletin şe
refine müteyakkız olmak vazifesi 
düşmektedir. 

Kudreti ilahiye, hakkımızda ada
leti yerine getirecektir. 

Polonyalıların imha ettikleri 
alman kıtaları 

Lvov, 18 a.a. - Lvov civarında 
Grodek etrafında vukua gelen muha· 
rebelerde ikinci Viyana motörlü fır
kası ve 45 inci Linz piyade fırkası, 
tamamiyle imha edilmiştir. 134 üncü 
piyade alayı kumandanı albay Goe
ritz esir edilmiştir. General Prizvitz 
ile general Guffron maktuller meya· 
nındadır. 

V ar§oVaya kargı taarruz 
bcqlıyor 

Berlin, 18 a .a. - Bu akşam radyo 
ile neşredilen bir tebliğe göre, Var
şovadan beklenen müzakereci gelme· 
diği için, Varşovaya karşı askeri hare
kata bugün yeniden başlanacaktır. 

Leh sefiri Moskova'yı terketti 

Moskova, 18 a.a. - Polonyanın 
Moskova büyük elçisi, derhal Sovyet
ler Birliğini terketmek içın hüküme
tinden emir almıştır. Büytık elçi, re
fakatinde sefaret memurları ile Mos
kova, Kiev, Leningrat ve Minsk kon
soloslukları memurları, Pat ajansının 
mümessili ve aileleri efradından mü
rekkep yüz kişilik bir kafile olduğu 
halde, yarın Romanyaya hareket ede
cektir. 

Polonyanın en büyük kısmını işgal 

eylemektedir. 
Cephenin arkasında eski Polonya 

ordusunun dağınık müfrezeleri kal -
maktadır. Bunlar bazı mahallerde im
ha ve esir edilmişlerdir. Bu grupların 
en büyüğü - ki bütün Polonya ordu
sunun dörtte biridir - Bzura ile Vis
tül arasında Wyszogrod'un batı cenu
bunda muhasara edilmiştir ve dünden
beri inhilal etmektedir. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Çevrilmiş olan Varşova dün radyo 
ile alman başkumandanhğından bir 
delegenin kabulünü istemiş ve başku
mandanlık da bu talebi kabul etmişti. 
Fakat gece yarısına kadar hiç bir de
lege gelmedi. 

Alman tayyareleri Wyszogrod'ta 
çevrilmiş olan Polonya kuvetlerine 
muvaffakiyctle taarruz etmiştir. Cep 
hede artık Leh tayyaresi görülmemiş· 
tir. Alman hava ordusu bu suretle do
ğudaki vazifesinin esaslı kısmını ifa 
etmiş, müteaddit hava birlikleriyle 
müdafaa topları tahşit edilmiştir. Bun 
lar başka bir vazifenin ifasına amade 
bulunmaktadır. 

Ültimatomun müddeti bitti 

Dün Londra radyosu, spikeri gün -
düz 14 ü çeyrek geçe yaptığı fransız
ca neşriyat eanasında şu haberi oku
muştur: 

Şimdi amirallık dairesinden veri -
len bir tebliği bildiriyorum: 

Courageous tayyare gemimiz maal
esef bir düşman tahte1bahiri tarafın
dan batırılmıştır. İçinde bulunanlar 
ve mürettebatı torpitolar ve ticaret 
gemileri tarafından kurtarılmıştır. 

İngiliz radyosu, Courageous tayya
re gimisinin nerede batırıldığını bil
dirmemiştir. Bundan sonra yapılan 
Londra, Paris ve Roma radyoları ay
nı haberi vermişler yalnız fransız rad
yosu şu maH'ımatı ilave etmiştir: 

"Courageous" u batıran alman de -
nizaltı gemisi torpidolar tarafından 
takip edilmiş ve top ateşine alınmış
tır. Denizaltının batırılmış olması 

kuvetle muhtemeldir . ., 
Courageous tayyare gemisi 

Courageous tayyare gemisi 1917 se
nesinde denize indirilmişti. İngilte -
renin 7 tayyare gemisinin en büyük
lerinden biri idi. Tonilatosu 27.000, 
sürati saatte 33 mildir. "Courageous .. 
un Glorius isminde bir de eşi vardır. 
Bu gemilere ingilizler "Sisterşip .. ya
ni "hemşire gemiler,, demektedirler. 
Courageous bundan tahminen sekiz 

tayyareleri nadedi 48 dir. 
İçinde 16 tane 12 ve 14 tane de 4 

santimetrelik hava dafi topu, ayrıca 
18 de hava defi makineli tüfeği var
dır. 

Geminin içinde iki adet tayyare 
atmıya mahsus mancınık bulunmakta
dır. Gövertesi tayyare uçurtmıya mah
sus bir saha haline kalbedilmiş ve ba
ca yan tarafa alınmıştır. Deniz tayya
releri mancınıkla yukarı çıkarılmak
ta, kara tayyareleri de tekerlekler ü
zerinde tıpkı sahadan kalkar gibi 
kalkmakta ve inmektedir. 

Courageous son zamanlarda 1216 
kişi mürettebatiyle ve tayyarecisiyle 
birlikte ağustos ayında ihtiyat filoya 
ayrılmıştı. Muhasamatın başlangıcın
danberi ticaret gemilerini denizaltı 

hücumlarına karşı himaye suretiyle 
büyük hizmetler görmüştür. 

Geminin makine kuveti 90.000 bey
girdir. 

lngilterede bu tayyare gemilerin -
den daha altı tane vardır. Beş tane de 
tayyare gemisi inşa halindedir. 

Cernauti, 18 a.a. _ Varşovanın tes- sene evci ilk İngiliz filsiyle birlikte 
limi hakkındaki alman ültimatomu- İstanbul limanına da gelmişti. Bu ge
nun müddeti bu sabah saat üçte hi- mi üç kattır, her biri 12 tayyareden 
tam bulmuştur. Polonya hükümet 36 tayyare almakta ve bu tayyareler 
merkezi bu ültimatoma cevap verme- asansörler \·asıtasiyle en üst güverte
miştir. Fakat almanların şehri yere ye çıkarılıp, aynı anda uçurulabilmek
sermek hususundaki tehditlerini tat- tedir. 
bika haşlayıp başlamadıkları henüz ' Courageous'un en alt katında bir 
malCım değildir. de biiyük tayyare atölyesi vardır: bu

Couragcous battığı zaman 

Londra, 18 a.a. İstihbarat nezareti
nin bildirdiğine gör~ Courageous 
tayyare gemisi, battıgı zaman tam 
tayyare hamulesini havi bulunmamak
ta idi ve bu sebepten mürettebatı azdı. 

Kurtulanlar ne anlatıyorlar? 
Londra, 18 a.a. - Courageous gemisinin 

1100 kişilik mürettebatından 400 kadarı, bu 
akşam muhtelif torpıdo muhripleri tara -
hnJan karaya çıkarılmıştır. Murettebattan 
büyük bır kısmının da ticaret gemileri ta
rafından kurtarılmı11 olduğu matamdur. 

Murettebattan kurtarılanların ifadeleri
ne göre, ı:emiye torpil isabet etmesinden 
hemen beş dakika sonra gemiyi terkeyle
mek emri verilmiştir. Gemi, otuz dakikada 
batmıljtır. Eveti biri biri ardına iki ku -
vetli infilak, müteakiben de ufak kudrette 
bir kaç infilak daha işitilmiştir. Mürette -
batın büyük ekseriyeti kendilerini denize 
atmıştır. Geminin kaptanı Makeio Joncs'
un ne oldu&u malilm değtıdir. 

Lublin'in §arkında 

Bertin, 18 a.a. - Ricat halinde bulu 
nan Polonya ordusu git gide infisah 
etmektedir. Alman kıtaatı Drohabycz 
ve Magierow'a doğru ilerlemektedir. 
Lublin önünde harp ediliyor Polonya 
kıtaatının Lublin'in şarkında ricat yo
lu kesilmiştir. 

Koridor mıntakaıında 
Berlin, 18 a.a. - Berlin radyosunun 

bildirdiğine göre, baltıktaki kuvetleri 
Gdinya ve Hella mıntakalarını müda
faa eden son Ponlonyalılarla muvaf
fakiyetli muharebeler yapmışlardır. 

Polonya Cümhurreisi 
Romanya hududunda 

Cernautzi, 18 a.a. - Polonya cüm
hurreisi Moscicki refakatinde hükCi -
kCimet erkanı olduğu halde Romanya 
hududunda kain Kuty'ye gelmişler

dir. 
Berlin, 18. a .a. - Bükreş'de iyi ma

lumat alan mahafilde teyit olunduğu
na göre, Polonya reisicümhuru ile 
Varşova hükumeti azası Romanya 
topraklarına gelmiştir. 

Polonya hükümeti çalıfmağa 
devam ediyor 

rada tayyarelerin motörleri de dahil 
olmak üzere her bir kısmı tamir edile
bilmektedir. Ayrıca 12 tayyare alabi
lecek bir başka hangarı da vardır. Bu 
suretle Courageous'un taşıyabildiği 

iman - Sovyet as 
bulustu ar! 

.J 

erleri ~ 

1 
'Başı 1. inci sayfada) Polonya ordusunun hafif ileri ka -

kında asıl&1z ,ayialara mahal rakolları ile ihtiyatlarını geri atarak 
kalmamak üzere, alman ve aov- Sovyet kıtaatı 17 eylül akşamı garbi 
yet hükümetleri aşağıdaki husu- Bielorusyada Kunolodeczno demiryo
su bildirirler : ı lu istasyonuna varmış ve Volojitl şeh-

Bu kıtaatın hareketleri, Al· riyle Nolodeczno demiryolu iltisak 
manya ve Sovyetler Birliği men- istasyonunu ele geçirmiştir. 
faallerinin çarpışabileceği ve ya- Barnoviczi istikametinde Kızılor -
hut Alman • Sovyct ademiteca- du kıtaatı Niemen nehrini zorlıyarak 
vüz paktının ruh ve mefadına Korelice, Mir, Polonecckayı ve Bara
muhalif olabileceği hedefler ta - noviczi demiryolu iltisak noktası ile 
kip etmemektedir. Bilô.kis, bu kı- Sanov'u işgal etmiştir. 
taahn vazife ve hedefleri Polon- Cenupta garbi Ukranyada Sovyet 
ya'da Leh devletinin inhilaliyle kıtaatı Rowno, Dubno. Zbaraj. Tarno
ortndan kalkmı' olan nizamın ve pol ve Koloniayı işgal eylemiştir. 
barışın tekrar tcaisi ve leh mille- Sovyet hava kuvetleri yedi Polonya 
tine milli mevcudiyetinin §artla- avcı tayyaresini diişürmüş ve üç Po
rını yeniden tanzim için yardım lonya bombardıman tayyareıil?i de ye
edilmesidir. re inmeğe mecbur ederek müretteba-

1;-ondra, 18 a.a. - Polonya hükii· Dun Roma. Londra ve Paris radyoları tını tevkif eylemiştir. 
metı muvakkaten yerleştiği Kuty'de 1 ayrıca Sovyet askerlerini.o cenu~t~n romen Her tarafta halk Kızılordu kıtaatı-
vazifesine devam etmekted· buduclu üstündeki 'Polonya a.razıs.ın.den gc-

B h b ır. c;crek macar huducluna gcldıklerını ve bu nı sevinçle kar ılamaktadır. 
u a er ,Polonya ajansı tarafın- suretle romcn hududunun artık Polonyaya Polonya Jtalyaya nota verdi 

dan Roytere verilmiştir. tngiltere'nin sovyetlerle kapalı oldugunu b:tdırmişlcr -
Varşovadaki bUyUk elçisi Sir K _ dlr. Bu havadisi A.na~olu Ajansının şu tel- Roır.a 18 a.a. - Polonyanın Roma 

d• R , . en .tr'fı da teyıt ctmıştır : Büyük elçisi general Dlugossewski, 
narktınd'r omanya ya geçtığı bildiri!- Sovyetler Macar hududuna hariciye nazırı Kont Ciano)lU ziyaret 
me e ı . ld"l gc ı er ederek Polonya topraklarının tahri -

Yabancı memleketlere kaçan 
tayyareler 

Bükreş, 18 a.a. - D. N. B. ajansı
na göre, bu sabah Czerntuıtz'e 250 leh 
tayyaresi gelmiştir. Bu 250 tayyare 
askeri tayyarelerin en bü.vük kısmını 
teşkil etmektedir. 

••• 
Riga, 18 a.a. - Dounabug'dan bil

dirildiğine göre, 20 leh tayyaresi Dou 
naburg civarında karaya inmiş ve tev
kif edilmiştir. 

Bir Polonya denizaltısı lsveç 
kara •ularında 

Stokholm, 18 a.a. - Hasara uğra· 
mış bir polonya tahtelbahiri Landsort 
yakınında İsveç kara sularına gelmiş
tir. Gerek tahtelbahir gerek mürette
batı tevkif edilimiştir. 

Budapeşte, ıs a.a. - Sovyet kttaları. kata maruz kalmaksızın Sovyet kıtaa-
macar huduiunıı ı;elmişlcrdir. tı tarafından tecavüze uğradığını İta! 

Macaristan • Polonya lıududu Budapeşte. 18 a.a. _ Macaristan _ Po . yan hükumetine bildiren bir nota ver-
lonya hududunun kapalılığı tak\'lye edil - miştir. 
miştir. Bu hudut boyunca fcvka15.de ihtl- Sovyetlin bitaraflığını bildiren 
yat ve emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Öğrenildif:ine göre bir cok sivil mUlte
ciler, Karpatlnr Altıııdan Macaristana gir
miye muvaffak olmuşlardır. Yüksek ko
miser Prcnyi, muhtemel ıılvlt mültecilcrln 
Ungvar'da toplamak ve bilahare Macaris
tanın muhtelif mıntakalarına dağıtmak i
çin tedbirler almıştır. 

Maca~istana iltica edecek Polonya kıta. 
tarını sılahdan tecrit için de tedbırler it· 
tihaz olunmuştur. 

Sovyet harekatı naııl 
inkişaf etti? 

Son gelen haberleri yukarıya kay_ 
dettik. Aşağıda da dün sabah gelen 
ve Sovyet askerlerinin Polonyada 
yaptıkları hareketlerin nasıl inkişaf 
ettiğini gösteren mallımatı bulacaksı-

nota 
Moskova, 18 a.a. - Sovyetler Birli 

ği ile diplomatik münasebetlerde bu
lunan devletlerin Moskovadaki büyük 
ve orta elçilerine 17 ey]{\l 1939 sabahı 
tevdi olunan Sovyetler Birliği hüku
metinin notası aşağıdadır: 

"B. Büyük Elçi, 
Sovyet hükumetinin Moskovadaki 
Polonya Büyiik Elçisine hitap e -
den 17 eylu/ 1939 tarihli notasını i
lişik olarak iblağ ederken Sovyet
ler Birliğinin memleketinizle olan 
münasebetlerinde bitaraflık siya -
setini muhafaza edeceğini hüküme-

nız. timin emriyle beyan ile şeref duya-
Moskova, 18 a.a. - Kızılordu genel rım. 

Alman tayyareleri romen k 17 l"l h kAt h kk nd 
k 

urmayı ey u are a ı a ı a Hürmetlerimin kabulü.,, 
Polonya harbi ıona erme üzere hud tlar 3 k · d' d k' bı·-· · t' u rna ere gır ı aşağı a ı te ıgı neşretmış ır: Bu metin, Almanya, Italya. tran, 

Berlin, 18 a.a. - Resmi tebliğ· Bükreş, 18 a.a. - Polonya tayya - 17 eylül sabahı işçi ve köylü ordusu ;in, Japon, Büyük Britanya, Fransa, 
Polonya harbi sona ermek üzeredir. relerini takip eden Alman tayyarele· kıtaatı hududu bütün garp hattı bo Afganistan, Birleşik Amerika Dev
Lemberg'in tamamen muha.,arasından ri Romanya topraklarına B kilometre yunca, Letonya ile Sovyetler Birliğ letleri, Türkiye, Finlandiya, Bulgaris 
ve Lublin'in zaptından sonra alman derinlikte girmiştir. İyi maliimat alan hududunu teşkil eden garbi Dvina tan, Letonya, Mogolistan, Danimarka, 
ordusunun şarktaki kısmı Lemberg - mahafilde beyan olunduğuna göre dan Sovyctler Birliği ile Romanya Estonya, İsveç, yunanistan, Belçika, 
Wlodzimierz • Brest - Biıı 1Htok hat-

1 
biribiri ardından üç defa romen hu I h•ınu:lu olan Dinyester nehri arasın I Romanya, Tuva Halk Komiserl"ri 

tı üzerinde bulunmakta ve bu suretle dutları bu suretle ihliil edilmiştir. da geçmiştir. Cümhuriyeti. Litvanya, Norveç ve 

vene zaman? 
(Başı 1 inci sayfada) 

var. Amerikalıların bu kanunu da 
tadil edip ctmiyecekleri bilinemez. 
istatistikler Fransa'claki altın sto· 
kunun 1914 ten daha fazla olduğu
nu göstermektedirler. lngilizler de 
bu hususta fransızlardan fakir de
ğildirler. Alman bankalarının mah
zenlerinde sarı cevherin miktarını 
bilmiyoruz. 

Geriyi aç bırakmaksızın, milyon
lan beslemek lazım. Ham madde 
lazım. Bu hususta Almanya'nın im
kanlarını da kimse küçültmüyor. 
Ancak sarfettiğini geriye almıyan 
insanlar ne kadar olsa mahdut kal
mıya mahkümdur. Harbi göze alan 
bir şef, harbin kısa veya uzun deva
mını hesap etmemi§ olamaz. Ancak, 
mütemadiyen eksiği kapatılmıyan 
imkanlar ne kadar olsa kısır kalır
lar. 

Harp sahasının genişleyip ge
ni,Jcmcmesi yeni ihtilatların göste -
receği bir şeydir. Almanya harbi 
Polonya'da mevziilcştinnekte mu· 
vaffak olamadı. Acaba müttefikler 
harbi Almanya'da mcvziileştirebile· 
cekler mi? Bu suale de ancak hadi
seler cevap verecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Göbbe.s niçin 
susuyor ? 

(Başı 1 (nci sayfada) 
danberi Dr. Göbbelsin isminin gaze
telerde bir defa bile geçmemiş olduğu 
tebaruz ettiriliyor. En kuvetli tahmi
ne göre, daima Bolşevizme karşı ba· 
ğırmış bulunan Dr. Göbbls, Streicher 
ile birlikde Naziler ile Bolşevikler a
rasındaki yeni yaklaşma siyasetine 
kurban edilmiştir. Bu, Sovyetler ta
rafından Litvinovun siyasetten uzak
laştırılmasına Almanya tarafından ve
rilen cevabdır. 

Deveran etmekde olan bu şayiaları 
ortadan kaldırmak için şimdiye kadar 
Almanyada hiç bir tedbir alınmamış
tır. Filhakika, Dr. Göbbelsin söz söy
leyeceği bir nazi toplantısı, istenilsey 
di, pek kolay tertib olunabilirdi. Fa
kat bu yapılmamıştır .. Bilakis, Allge
mene handelsblad gazetesinin Berlin 
muhabirinin bildirdiğine göre, evela 
13 eylülde sonra 14 eylülda Dr. Göb
belsin bir nutuk söyleceği bildirilmiş 
olduğu halde, biç bir nutuk söylenme
miştir. 

Büyük Alman muharriri 

Henric Mann 

harbi nasıl görüyor ? 

TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1646 m. 182 Kcs.1120 Kw 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 1'. A. O. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

SALI - 19.9.1939 
IZ.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Türk müziği : 

Okuyan : Muzaffer İlkar 
Çalanlar : Ruşen ]{am, Reşat Erer, Ce"'
det Kozan. 
1 -Tahir - Puselik peşrevi 
2- Ziya bey - 'Puselik şarkı - Nim ni

r.liha kail oldum 
3 - Rahmi bey - Puselik şarkı - Geçti 

o gamlı c.-yamı serma. 
4 - Zekii oflu Ahmet İrsoy - Tahirpu

selik şarkı - Nazlım ne kadar güler 
yiizün var. 

5- Zeki Arif - Tahirpuselik şarkı - Kız 
bir su gibi 

6-Tahir puselik saz semaisi 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberleri. 
13.15-14 Mi.ızik (Karışık program - Pl) 

19.00 Program ve memleket saat ayar, 
19.05 Müzik (Konsertolar - Pi.) 
19.30 Turk müziği (Halk türküleri) Sadi 

Yaver Ataman ve karıliık program 
21.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayan, ajans ve rnete-

oroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği : 

Karışık program, karıısık koro - Ankara 
Radyosu ki.ıme ses ve ııaz heyeti ı 

İdare eden : Mesut Cemil : 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Opera aryaları) 
2.Z.00 Müzik (Radyo or.keıtrası) Şef : Dr. 

E. Praetorius. 
Konser takdimi - Halil Bedii Yönetken. 
1-Auher - Le domino noir aperasının 

üvertürü. 
2-Saint - Saens - Süite Al&'frienne 
3 - D' Al bert - ·Yola çıkış - operasrnın 

Uvertürü. 
4- İppolitow - tvanow - Kafkas süiti 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat esham 
tahvilat - Kambiyo - nukut ~rsası (fi: 
yat) 

23.20 Miızik (Cazband • Pi.) 
23.55-24 Yarınki program 

Slovakya'da asker 
isyan etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

idaresinde alman tethişi hüküm silr. 
mektedir. 

Prag'da 10.000 kişi tevkif edilmiş

tir. Bunlar arasında Münib anlaşma

sından sonra slovak başvekili olan 
Beran, çek katolik partisinin uki re

isi Monsenyör Stak bulunmaktadır. 

Çek matbuat servisinin bütün salahi· 
yettar şahsiyetleri de tevkif edilmi~. 
tir. 

Slovakyada eski Hodza çiftçi par
tisinin birçok erkanı ve otonomistle -
rin şefi Sidor'un taraftarları tevkif 
edilmiştir. 

Slovakya enlla•yon h.az.ırlıyor 

Belgrad: 18. a.a. - Burada öğrenil

diğine göre resmi Slovak mahfillerin

den gelen haber, Slovak Hükfunetinin 

memlekette bir enflasyon hazırlamak-
Almanya'da nazi rejiminin teessü - da olduğunu göstermektedir. Slovak 

sünden sonra ağabeysi Thomas Mann- devlet matbaası, halen, durmadan, ki 
la birlikte Fransaya iltica etmiş olan 
büyük alman romancısı Henrich Mann ğıt para basmakla meşguldur ve bu pa-
yeni harp hakkında ihtisaslarını so - ra, seferberlik ve ordunun iaşesi mas· 

f 
rafını ödemeye yarayacaktır. 

ran bir ransız muharririne §Unları 
söylemiştir : Diğer tarafdan yine Belgrada ge-

- Temenni etmemekle beraber har- len haberlere göre, Slovakyada boz
bi tahmin etmiştim. Kallıim acı ile gunculuk o derece tehlikeli şekiller 
burkuluyor, fakat alman milletinin l almaya başlamıştır ki, hükümet, her 
en yakın bir znmanda tiranından ken- hangi bir bozgunculuk filinin idam ile 
dini kurtararak kendisiyle kuvet re - cezalandırılacağına halka bildirmiş

jimi arasındaki ayrılığı isbat edeceği- tir. 
ne katiyetle eminim. Şu saatte, alman 
kadınlarının cepheye hareket eden 
trenlerin altına kendilerini attıkları - rr=============~ 
na ve lıinlerce şüpheliyi, hoşnutşuzu, 
şikayetçiyi kurşuna dizdiklerine emi
nim. Bu J !itler rejimi iktidara geçti -
ği zamandan beri Almanyadaki rejinı 
üshibudur. Filhakika Almanya bir, 
harp rejimi altında yaşamıştır. Alman j 
milleti Polonya ve Fransa'ya karşı ya 
pılan harbi takbih etmekte müttefik -
tir. Hunun neye mal olduğunu tecrübe 
ile bilir; Avusturyalının iktidara gel
mesinden beri neler çektiğini ziyade -
siyle bilir; Polonya işine girişenin, 

tıpkı Çekoslovakyadaki gibi Alman -
ya değil, Bitler olduğunu bilir. İkisi
ni lıiribirine karşıtırmak mümkün de
ğildir. Fakat hüriyetin çıraklığını yap 
mak lazımdır ve bu fedakarlıksız ol -
maz. 
Fransa'nın seferberliği bir örnek -

ten de fazla bir şey, sükCineti vuzuhiy 
le hayranlığa şayan bir şey olmuştur. 
Bu kadar cesaret mükafatsız kalamaz. 
Bizzat kendini kurtarmakla alman 
milleti sizin milletinize ve bütün sul
hu isteyenlere iltihak edecektir. 

Macaristan mümessillerine tevdi edil
miştir. 

Sovyetler bir şehir z.aptetti 
Bükreş, 18, a.a. - Polonyada Zales

zczykı şehri bu sabah saat 8 buçukta 
Sovyet kıtaatı tarafından işgal olun
muştur. 

Ankara Borsası 
18 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıhu F. Kapanıe F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Millino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varsova 
Buda peşte 
Bi.ıkreş 
Belgrnd 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

S.2375 S.24 
129.7025 120.3475 

2.96 2.9775 

29.355 
6S.7675 

22.2025 

ao.8::!5 

29.6875 
69.405 

22.49 

3110 

ESHAM VE TAHVttAT 
1933 Tiırk 
Borcu I. 
1933 Tllrk 
Borcu l l, 
1933 Tiırk 
Borcu Ill. 
1933 İkramiyeli 

19.- 19.-

19.- 19.-

19.- 19.-

Ergani 19.- 19.-
Bomonti Nektar 8.70 8.70 

Not : Hizalarında rakam bu -
lunmıysn dövizler için liyat tes
cil edilmemiştir 
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Hava hücumuna karşı korunma 
Ankara' daki tecrübe (Ok 

muvaff akiyell neticelendi 
Gününü ve saatini bilmiyorduk. Fa- ı fJClilJ1lJ1lıJ' ~ 1 eski halini almıştır. Ancak, tehlike 

k~t .~aberimiz ~ar~ı ki şu g~nlerde sahaları kordon içindedir ve temizle-
h~kumet me~kezımız mefruz hır h~v~ 

1 
Yurdun bı' r cok 

1 
me ekipleri faaliyetini bitirinciye ka-

hucumuna ugrıyacak ve tıpkı hakıkı , dar halkın bu yerlere girmesi meno-
bir tehlike içindeymiş gibi bu hü- lunmuştur. 

cumdan kaçınacaktık. ı 1 d k Tecrübe bitti ve hükümet merkezi-
• Gü~1erde~beri, hisard~n verilecek yer erın e orunma miz bu ciddi imtihandan yuzunun 
ışaretı beklıyorduk. İntızarın ne ka- tam akiyle, çok muvaffakiyetli bir şe-
dar üzüntuliı olduğunu bilmiyen yok- ı 1 ı 1 k kilde çıktı. Tayyarelerin Ankara bti-
tur; hele _bunun. bir."tehlikeye inti- sıper erı yapı aca kametindeki uçuşları Eskişehir hava 
zar,, oldugunu bıle bıle beklemek şid- haber verme postasından telgrafla bil-
detini katmerlendiriyor. Dahiliye Vekaleti, pasif korun· dirilmiş, sonra Mihalıccık'tan itiba -

Dün sabah güzel bir gün başladı. ma mecburiyetine dahil fchir ve ka· ren Nallıhan, Beypazarı ve Polatlı ka· 
Ankara, her çalışkan yer gibi pek er· sobalarda derhal dağılmı;ya müsait zalarından telefonla haber verilmişti. 
ken uyanır. İşçiler fabrikalarına, es· a..azi bulunan mıntakalarda halka Bütün teşkiHit bir saat gibi, en küçük 
naf tezgahlarına ve memurlar daire . yetecek derecede mahalli hükümet- bir arıza göstermeden, bir aksaklık ve 
lerine yollandılar. çe ve daire ve müesseselerin memur falso vermeden işledi. 

Saat 9 ... Yenişebirde, Emniyet mey- ve mÜ.ştahdcmlcrinc korunma siper- Halk vazifesini çok iyi kavramış-
danındaki otobüs durak yerindeyiz. leri yaptırılmasına karar vermiştir. tı. Ciddi bir intizamla, bir karışıklığa 
Dolu dolu otobüslerin geçişi(\j, hal- Ahşap evle,-de ve sığınak yapmıya ve keşmekeşe meydan vermeden sığı
kın günün siyasi haberlerini okuya müsait olmıyan yerlerde oturanlar naklara koştu. Ankara'nın gösterdiği 
okuya gezintisini seyrediyoruz. Her- için bahçeleri müsait ise bahçelc- bu muvaffakiyeti başta vali ve beledi
kes, her zamanki gibi işinin gücünün rinde veya civar arsalarda gösteri- ye reisimiz Nevzat Tandoğan ve ça
başında veya yolundadır. lecek yerlerde siperler yaptırılacak- lışkan muavini Dilaver Argun olduğu 

Saat 9.30 ... hava bir hayli sıcak yap· tır. halde, emniyet müdürUmüz Şinasi 
mağa başlıyor. Küçük çocuklar araba- Yurdun her köşesinde hava Tulga, şube müdürlerinin, seferber· 
}arının içinde, mürebbilerinin önünde taarruz/arından korunma lik müdürü Kfizım'ın, nafıa, sıhiye ve 
hava almağa çıkmışlardır. Memurlar kursları açılıyor itfaiye müdürlerinin geceli gündüzlü 
masalarının başına geçmişlerdir. Ha- Haber aldığımıza göre Vekalet- çalışmalarına, ~ecrübede vazife alan 
yat devam ediyor. ler ve vilayetlerce yurdun her kö- zabıta ve beledıye mensuplarının fe-

Saat 9.45_ hisar tarafından ince dti- fesinde hava taarruzlarına karşı dakarlıklarına ve gayretlerine borç -
dük sesleri duyulmağa başladı. Bu, pasif korunma kursları açılacaktır. ludur. 
hava hücumu tehlikesinin ilk ihbarı- Bundan başka gene yurdun bazı 
dır. Kesik ve ince düdükler, tecrübe- yerlerinde gaz arama ve temizleme, 
de vazifesi olanları ve halkı ikaz ma- patlamıyan bombaların kaldırılma
hiyetindedir. sı için de kurslar açılacaktır. Halk 

Saat 10 .. alarm işareti, Ankara hal- için açılacak olan umumi hurslar ve 
kını, hükümct merkezinin düşman tay konleran.şlardan başka muhtelif 
yareleri tarafından baskına uğramak korunma teşekküllerinde vazife a
üzere olduğunun haberini vermekte - lacak olanların kendi vazifelerinde 
dir. Tiz ve kalın bir ıslığa pek benzi- ycti§tirilmelcri için ayrı ayrı kurs
yen bu sesin ihtizazları, Ankara'nın lar açılacak ve bu kurslara veka
dbrt tarafında akisler uyandırmakta lctler, daire ve müesseseler, vilôyet 
ve sanki : ve kazalardan ayrılacak memurlar 

Belediye Meclisi 1 

dün fevkalade 
toplantı yaph 

Belediye Meclisi, dün vali ve bele-
-Tehlike var, diye bağırmaktadır. İ§tİrôk edecektir. ilk kurslarda mu
Birkaç gün evelindenberi, böyle bir allimlik ve şeflik yapacak olanlar diye reisimiz B. Nevzat Tandoğan'ın 

günde ne yapmak lazımgeldiği hak. yetiştirilecektir. reisliği altında fevkalade bir toplan
kında halka bilgi verilmişti. Alarm i- OM7& o o 00 s soıoro 00 StJ O tı yapmıştır. Reis, meclisin toplanma
şareti verilir verilmez görüldü ki an- Bir telefon daha: Sıhiye Vekaleti ya neden davet edildiğini izah etmiş 
karalılar beyannameleri yalnız oku - de ciddi hasarlara uğramıştır. Bina · ve yeni barem kanununa göre hazır· 
makla kalmamış, belki ezberlemitler- dan yangın çıkmış. Yardım isteniyor. lanan teşkilat kadrosiyle buna müte
dir. Koca meydan demin dopdolu idi. Saat 10.27 tayyare gürültüleri çok ferri tahsisat talebini ihtiva eden da
Bir anda bomboş kaldı. Yakınlardaki uzaklaştı. Sesleri artık duyulmuyor. imi encümenin kararından bahseyle -
sığınaklar el işaretleriyle gösterilmiş- Anlaşılıyor ki yapacaklarını yaptı ve miştir. 
ti. Vazife sahibi maskeli polisler, hal- gittiler, ve Emniyet Müdürünün te - Bundan sonra ruznameye dahil o -
kın telaşsız, fakat ciddi olan bu dağı- lefonundan da öğreniyoruz ki dtişman lan diğer işler birer birer görüşülmüş 
Iışına yardım ediyorlardı. tayyareleri uzaklaşmıştır. Bölge fimi- ve al~kalı encümenlere havale olun • 

Bu ıırada, birinci bölgenin koruma ri mıntakası içindeki kazaları tele - muştur. 
ckipi, tehlike işaretleri vererek, fakat fonla Emniyet Müdürüne haber veri
can kurtaran gibi geldi ve Koruma A- yor. 
mirliğinin önünde dizildiler. İtfaiye, Asıl faaliyet daha yeni başlamış, e
gaz temizleme ekipi, sıhi imdat ve can kipler, yıldırım süratiyle kaza yerle
kurtaran._ İçindekiler derhal yere rine dağılmağa başlamışlar<lır. Biz de, 
fırladılar ve binaya girdiler. maskelerimizi takıyor ve İtfaiyenin 

Biz de arkalarından... peşinden hücumzedelere koşuyoruz. 
Pasif korunma, Çankaya bölge i- Sıhiye Vekaleti, mefruz alevler i

mirinin odasındayız. Kapalı pencere- çindedir. Kendi ekipi tehlikeyi önli
lerin arkasından sokağa bakıyoruz . yememiştir. İtfaiye derhal faaliyete 
Ku lar bile, akasyaların koyu yerle- geçiyor. Orta kat pencerelerinden bi· 
rinde kendilerine emin birer aığnak rine geni§ bir hortum uzatılıyor. Hor· 
bulmuşlardır. Onlar bile görünmüyor tumun geniş bir ağzı var. Kazazede· 
lar. Yani sokaktan kuş uçmuyor. ler bu ağızdan hortuma konuluyor ve 

Saat 10.12 .. Uzaklardan ve yüksek - vızzz diye bir saniyede yere iniyor. 
)erden bir homurtu duyuyoruz. lçi - Hortumdan çıkarılıyor, kucağa alı · 
mizde, bu gelenlerin türk tayyaresi nıyor. Derhal hastaneye ... üç kişi kur
olduğunu unutacak kadar saf kimse tarıldı. 
yoktu: fakat dizlerimizin titrediğini Asfalta iperit bombası düşmüştü. 
hissediyor ve sımsıkı kapalı pencere- Etrafı derhal tehlike işareti taşıyan 
nin ardına korka korka yanaşıyoruz. küçük filamalı iplerle kordon içine 

Eskişehir istikametinden düşman alındı. lperit üstüne bir araba beyaz 
tayyareleri geliyor. Bir filo, bir filo bir şeyler döküldü. Bu da ıperitin 
daha, bir filo daha ... tam 14 tayyare... panzehiri olsa gerektir. 

Gene uzaklardan. bu homurtuyu ke- Karşıdaki hava kumandanlığı da 
sen sesler kulağımıza geliyor. Bunlar Sıhiye Vekaletinden daha az magdur 
tayyare dafi topları ve makineli tü · olmuş değildir. Tayyareler buraya da 
feklerdir; ve şu dakikada hükümet isabetli bombalar savurmuş ve bina
merkezimizin yüksek yerlerindeki ku· yı - heyecana kapılmıyoruz ya farazi 
vetlerimizle, Eskişehir istikametin· olarak • yıkmışlardır. Buradan biraz 
den bastıran tayyareler arasında şid- evci mahalli ekipler iki yaralı çıkar· 
detli bir muharebe açılmıştır. Yukar· mışlardı. Binada iki yaralı daha kal -
dan aşağıya renkler vererek havaya mıştır. Onlar da mahalli ekip tara 
yayılan bombalar atılıyor, aşağıdan bu fından kurtarıldılar. Sediye ile çıkar· 
ebabil kuşlarına renksiz mermiler ha· ken birinin yüzüne dikkatlice baktım. 
vale olunuyor. Hakikatte Lu endişeli Ciddi bir haile temsil ediliyormuş gi
sesler, türk tayyareleriyle tiırk topçu bi ciddiydi. Yanımdakine: 
!arının, sesli, samimi bir silahlaşma - Kimdir, diye sordum. Güldü: 
sından başka bir şey değildir. - Belediyenin temizleme teşkilli 

Telefon, acı acı öttü. Bölge amiri, tında daha ne sanatkarlar vardır, de · 
Emniyet dördüncü şube müdurü Naz· di. 
mi Toker telefonun başındadır: Maskelerimiz yüzlerimizde şehrin, 

- Alo... tehlikeye uğramış diğer yerlerini do-

Belediye meclisinin karariyle, riya

set makamından Nafıa Vekilimiz ge

neral Ali Fuat Cebesoy'a evelce çe -

kilmiş olan teşekkür telgrafına sayın 
generalden B. Nevzat Tandoğan'a ge· 
len cevap okunmuştur. Bu cevapta: 
"Ankara elektrik ve havagazı Ano· 
nim Şirketinin belediyenize devri mü 
nasebetiyle belediye meclisinin ve za
tı ililerinin hakkımda gösterdiklerı 
teveccühe bilhassa teşekkür ve bu gi
bi diğer vesilelerle Ankaraya daha bir 
çok hizmetlerde bulunmakla daima 
müftehir olacağımı arzeyler ve mu -
vaffakiyetler temenni ederim.,, denil
mekte idi. Telgraf belediye meclisin
ce, sevinç ve şükranla karşılanmıştır. 

Şolörlerin ycqları 

Bundan sonra, şoförlerin ya~lan 

hakkında belediye zabıtası talimatna

mesinde değişiklik yapılmasına dair 

daimi encümene gelen teklif münaka· 

şa edilmiştir. Bu teklifte, bundan son

ra ehliyetname alacak olan şoförlerin 
askerlik vazifesini yapmı~ veya 21 ya

şını bitirmiş olmaları kaydi vardı. 
Azadan biri bu yaşa itiraz etti ve 21 

yaşını dahi kafi görmediğini iddia e· 
derek, verilecek kararın evelce ehli -
yetname almış olan şoförler hakkın -
da da tatbik edilmesini istedi. Reye 
konan bu teklif taraftar kazanmadı. 
Reisi, meselenin alakalı encümende 
daha esaslı bir tetkike tabi tutulabi -
leceğini işaret ederek mesele tarife 
ve kavanin encümenine havale olun· 
du. 

Ruznamede görülen maddeler mev

zularına göre sıra ile alakalı encUmen 

lere havale ed 'ldikten sonra perşem -

be günü saat 17.30 da toplanmak ilze-

Karşı tarafı, elbette ki duyamıyo- laşmağa devam ediyoruz. Merkez ban 
ruz. Fakat öğreniyoruz ki telefon ha· kasının önünde de iperitli bir saha 
va müdafaa genel komutanlığından vardır. Habire uğraşılıyor. Zencirli 
gelmektedir. Tayyarelerin ilk mağ· cami sokağında bir su borusu patla- re celseye nihayet verildi. Bu mevzu· 

lar arasında, Bomonti fabrikasının ve 
müştemilitının istimlaki ııı. küşat 
ruhsatnameleri işi, vidaj ücretlerinin 
tahsili tarzının yeniden tayini mese
lesi, belediye teşkilit kadrosiyle su iş 
!eri müdürlüğü teşkilat kadrosu var· 
dır. 

duru ... bombalardan bina tahrip olun· mıştır. Uğraşılıyor. 
mu ve mahalli kurtarma ekipi tehli Samanpazarına koşuyoruz. Fakat 
keyı yalnız başına onliyememiştir biz bu işleri yaparken tehlikenin geç
Yardım istiyor. tiğini bildiren düdük gene ötmiye 

Tayyarelerin sesi uzaklardan gel . başlamış, sığınaklardan fırlıyan halk 
meğe başladı; fakat henüz duyulmak· ın• :ıt hayatına kavuşmuştur. 
tadır. Saat 11 ... 'l'ecrübe bhmili• Ankara 

' 

Saat 9.45 .. henüz ortada bir §ey yoktur 

Çocuklar yollarda tartılıyor, 

mekteplerine gidiyorlar. 

Kimi gazetesini okuyor, kimi 
otobüs bekliyor • 

... fakat alarm bu sükuneti bir anda 
bozdu 

Sinema .. fakat ~u dakika için güzel 
bir uğınaktır 

-

.. ..... , 
"rapyareler havada renkler bırakan 

bombalar savulu>'_oılardı 

Sıhiyc Vekaletini mefruz alevler 
sarmıştı; derhal faaliyete geçildi 

Kazazedeler yukardan Jıortuma konu
luyor, aşağıdan çıkarılıyordu 

Emniyet meydanının §U bombaş 

haline bakıyor musulluz? 

1tfaiye dün cidden çok fedakar 
çalışıyordu 

Zencirli cami ~okağında bir su borus1ı 
patlamı§ hemen imdada koşulmU§tU 

Lokomotifler de gardan uzaklaşmış, 
duruyorlardı. 

1p_erit temizleme ekip_i faalir_ete l(l!fi.U ı 

• 

Kopan elektrik telleri derhal 
tamir olundu 

Saat 11.20 de tabii hayat çoktan 
başlamıştı 

İ~!!mlak muameleleri 

(abuk bitirilecek 
Dahiliye Vekfileti istimlak işleri

nin süratle başarılması etrafında teş
kilatına bir tamim yapmıştır. Bu ta-

mimde muamelelerin süratle bitiril-
memesi yüzünden halkın Cümhurrei
sine ve sair yüksek makamlara kadar 
şikayette bulundukları anlatılmakta 
ve: "Senesi içinde alınması Hizımge
len bir gayrimenkulün muamelelerı
nin bati bir şekilde gitmesı hem hal -
kın zararını ve hem de senesi içinde 
sarfedilmiyen paranın yanmasını mu· 
cip olmaktadır kı ertesi sene bu mak· 
sat için rara almıya imkan kalmamak
tadır. Binaenaleyh istimlak işlerinin 
ve tapu muamelelerinin bir an eve] 
yapılma:oı lüzumludur.,, denilmekte
dir. 

Kayseri muallimleri 
bir toplantı yaptılar 

Kayseri : 18. a.a. - Ders zamanının 
yaklaşması münasebetiyle adedi iki 
yüz otuzu bulan Vilayet muallimleri 
bugün merkezdeki Enstitti binasında 
bir kongre aktetmişlerdir. Tedris ve 
Terbiye okulu ve Öğretmenlere ait 
mühim meseleleri tetkik edecek olan 
bu kongreyi vali Şefik Soyer kıymet
li bir hitabesiyle açmıştır. Riyasete 
Kültür Direktörü seçildikten sonra 
kongrenin mesaisiyle mütevazin ola -
rak teşkil edilen üç encümen hemen 
faaliyete geçmiştir. 

Mekteplerin ihtiyaç ve idaresine 
ait olarak kongrece verilecek karar -
lar derhal tatbik edilecektir. Vilayeti
miz için büyük bir kültür hareketi o
lan bu toplantı muhitte memnuniyet 
ve alaka uyandırmıştır. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1. Aşka Tapan Kadın 
(Zaralı Leander) 

2. T arzamn Kızı 

Seans saatleri: 
2.30 - 3.30 - 5,30 - 6,45 

Gece saat 9. da 

Aşka Tapan Kadın ve Jurnal 

Sayın milşterilerimize: 

Saat 8,30 ve 11 de verilen &jaııs 
haberlerinin sinemamızda dinle· 
nilmesi temin edilmiştir. 

Tel: 2193 
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vyet taarruzunun 
gayesi ne olabiliY ? 

GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 

Şose tômiri 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

Muhte if yiyecek ve yakacak ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

• 

İngiliz siyasi mahfilleri muhtelif 
ihtimalleri tetkik ve tahlil ediyor 

Londra 18 a.a. - Hariciye nezareti, şimdiye kadar Moskovada , . . 

1 - 1319/939 Tarihinde kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacağı iian 
edildiği halde İzmir gazetelerindeki 
ilanın 31/ıx/939 tarihinde yapılacağı 1 
şeklinde çıkması yüzünden intaç edile
meyen çamaltı tuzlasına Çığlaya bağ
layan şosenin tamiri işi 10 gün müd
detle temdit edilmiştir. 

1 - Ankarada muhafız jandarma taburu iaşesi için aşağıda cins ve miktarları yazılı viyecek ve yakacak hiza
larında gösterilen günde eksiltme usulü ile satın alınacaktır . 

2 - Bunlara ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilecektir. 
3 - İsteklilerin her çeşit yiyecek gurubu hizasında gösterilen teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhte

vi kapalı zarf eksiltmesine ait teklif mektuplarını eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermele
ri ve açık eksiltmede bu teminat ve belgelerle birlikte tam vaktinde komisyonda bulunmaları. ( 4263) 1423J 

Cinsi En az En çok Kilosu 
--- ---

En çok 
Tutarı 

Eksiltme 
Teminatı Usulü 

Eksiltme 
Tarihi Günü saati 

-~-~ ----- -~- ----
ki İngiliz Sefirinden yalnız kısa hır rapor almıştır. Sefir, raporun-
da Sovyet hükumetinin kendisine Sovyet Rusyanın Büyük Britan
yaya karşı bir bitaraflık siyaseti takip edeceğini bildirmiş olduğu
nu beyan etmektedir. 
Setahiyattar mahfilde beyan olun-

ouğuna göre, İngiltere ükumeti, 
Sovyetlerin hareketleri ha ında ale
ni beyanatta bulunmak için sefir B. 
Seed'in tafsilatlı raporunu beklemek
tedir. 

Fakat haber alındığına göre, Mare
şal Voroşilof Sovyetler Birliğinin 
yüksek menfaatini Alman - Polonya 
harbinin verdiği fırsattan süratle is
tifade edilmesi ve Rusya garp vila -
yetlerinden: Polonyadan, Letonyadan 
Estonyadan ve Litvanyadan mahrum 
bırakan eski rejimin kayıplarının te· 
Jafi edilmesi mütaleasında bulunmuş· 
tur. 

Amerikadaki akisler 

2 - Eksiltme 25/ıx/939 pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyon
unda yapılacaktır. (7345) 4684 14631 

ANKARA V AL1L1Gl 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Bala kazası ilk okulunun (754) li

ra (84) kuruştan ibaret olan tamiratı 
1 eylül 1939 gününden itibaren (30) 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 30 eylül 1939 cumartesi 

Bu münasebetle bu hareketin evci
den tahmin edilmiş bulunduğu ve Av
rupa hükumetlerinin Sovyet - Cermen 
ademi tecavüz misakının imzasından 
beri bu ihtimale karşı koymak mec • 
buriyetinde kalmış oldukları beyan o 
lunmaktadır. 
Şu halde İngiltere hükumeti şimdi

ki siyasetini tadil etmesinin muhte -
mel olmadığı ve bilhassa Sovyct Rus· 
ya ile Almanyanın beraberce hareket 
etmemeleri ve Sovyet Rusyanın Po -
lonyada müciahalede bulunmasının ga 
yesi Alman kıtaatının Sovyet Rusya 
hududuna varmalarına mani olmak 
olması mümkün bulunmasına binaen 
İngil terenin siya5~tinde bir değişik
lik yapmasına lüzum olmadığı ilave 
edilmektedir. 

Vaşington: 18. a.a. Havas .. Rusların günü saat (15) te Bala kazası kayma· 
naziler yanında Polonyaya girişi Ame- kamlık makamında teşekkül edecek 
rika efkarı umumiyesinde koministlik komisyon huzurunda yapılacaktır. Ta 
aleyhindeki cereyanı kuvvetlendirmiş lip olanların ihale saatinden evel % 
ve Demokrasi müdafilerine karşı daha 7,5 muvakkat teminat' olan (57) lirayı 
büyük bir muhabbet cereyanı uyandır malsandığına yatırmaları ve bilumum 
mıştır. şeraiti öğrenmek üzere Ankara nafıa 

Polonyanın Sovyetler tarafından is-ı müdürlüğüne, Bata kazasında maarif 
tilası, Polonyadaki rus ekalliyetinin memurluğuna müracaat etmeleri ilan 
tehlikede bulunduğuna dair Sovyet olunur. (4432) 14387 

Rusya, Almanyanın Ukranyalıları 
ve beyaz rusları himaye etmesine ka
il bulunmamaktadır. 

Siyasi mahfilde şöyle denilmekte -
dir: 

1 - Alman ve Sovvet menafiinin. 
doğrudan doğruya karşılaştıkları za
man, aralarında bir müsademe vukua 
gelmesi ve bundan Almanya ile Sov
yet Rusya arasındaki münasebatta da
ha büyük müşkiller zuhur etmesi de 
mümkündür. 

Z - Almanya ile Sovyet Rusyanın 
evelden aralarında mutabık kalmış ol
maları ve şimdiki hadiselerin petro
lüne Almanyanın ve basarabyasına 

Rusyanın göz dikmiş oldukları Ro • 
manyaya karşı daha vahim bir tehdit 
teşkil etmesi de ihtimal dahilindedir. 

Bütün mahfilde bu suallere verile
cek cevabın ancak Sovyet Rusya ile 
Almanyanın Ukcanyanın akıbeti hak
kınd'l bir karar verdikleri ve ayni za
manda müşterek bir hududa mı malik 
olacakları, yoksa Almanya ile Sovyet 
Rusyayı yekdiğerinden ayırmak için 
minyatür bir Polonyayı ipka mı etme
leri hususlarını tayin ettikleri zaman 
verilebileceği beyan edilmektedir. 

matbuatının yazlarından beri, Ameri-
ka siyasi mahfillerince bekleniyordu. 
Vaşington diplomatik mahfili sovyet 

!er birliğinin ihtilafa iştirakinin bal
kan memleketlerini de harbe sürükliye 
rek Avrupadaki harbi daha ziyade ge
nişleteceği mütalaasındadır. 

Balkan memlektlerinin İngiltere ve 
Fransa tarafından silah ve mühimmat 
ca besletilmesi diplomatik müşahitle
rin ekserisi tarafından zaruri ve birin 
ci derecede mühim bir mesele olarak 
telakki edilmektedir .. 

Bu aynı müşahitler Avrupa buhra
nında Amerikaya mühim vazifeler te
rettüp ettiği ve silah ambargosunun 
kaldırılmasının zaruri bir mahiyet al
dığı kanaatindedir. 

Romanya'daki Alman 
ekalliyetleri hakkmda 

anla~ma yapıldı 
Bükreş, 18 a.a. - Resmi telgraf a· 

jansının bildirdiğine göre, hükumetle 
Romanyadaki Alman ekalliyeti şefleri 
arasında bu ekalliyete yapılacak mu· 
amele hakkında bir itilaf akdedilmiş
tir. Diğer cihetten Almanya hariciye 
nezaretinin iktisat baş sekreteri Olo

Polonya hadiseleri ingiliz - lran- dois Almanya ile Romanyadaki tica-
sız azmini takviye ediyor ret meselelerini görüşmek üzere Bük-

Bugün öğleden sonra çıkan gazete- reşe gelmiştir. 
Iere göre, Sovyet ordularının Polonya Bükreş ziyaretinin harple a15kadar 
ya girmesi Fransa ve İngilterenin va- olmadığını tebarüz ettiren Clodius Al
ziyetinde hiçbir değişiklik yapmamak manya ile Romanya arasındaki ~iti.la_f
tadır. Bu iki memleketin yegane hede- lar ilkteşrinde hükümsüz kalacagı ıçın 
fi Hitlerzm'in imhasıdır. bunların yenilenmesine çalışacağını 

Bilhassa Ewening News gazetesine beyan etmiştir. 
göre, Sovyetler birliğinin. kuvet. poli- ---
tikasına iltihakı, Fransa ıle İngıltere
nin sonuna kadar mücadele azmini an-
cak takviye edebilir. . 

Star gazetesi de, Frans.a ve ~?~ılte· 
re vaziyetlerinin değişmıyecegını ve 
tasavvur ve hedeflerinin kati surette 
ayni olarak kalacağını bildiriyor. 

Fransız gazetelerine göre 

Paris, 18 a.a. - Sovyet kıtaatının 

Polonyaya girişi harbin üçüncü hafta 
sı başında fransız matöuatının yazı 

mevzuunu teşkil etmektedir. 
Bizzat askeri harekat haricinde ga

zeteler yazdıkları yazılarda Stalin'in 
hareketini tenkit ediyorlar. 

Petit Parisien diyor ki: 
Şafak atmadan bir az evci idam 

mahkumlarının öldürüldüğü saatte. 
Sovyet hariciye komiser muavini Po
temkin Polonyanın Moskova Büyük 
Elçisini davet ediyor. ve Rus kıtaatı· 
nın Polonya hududunu geçecekleri 
ni bildiriyordu. Ve filhakika bu kıta
at Sovyet • Polonya hududunu geçmiş 
tir. Bitlerin Cinayetine şimdi bir de 
Stalin'in cinayeti inziman etmıştır 
Alman • Sovyet paktından beri bun· 
dan korkuluyor ve bir kaç günden be 
ride gölgesinin yürüdüğü görülüyor
du. 

Bütün gazetelerin ve fransız efkarı 
umumiyesinin sorduğu sual de "Oe· 
uvr gazetesinin şu başlığındaki sual
dir. Almanya ile müştereken geniş 
bir hareket mi yoksa sadece ekalliyet 
lerin himayesi mi mevzu bahistir?" 

Ve "bu gazete Polonyanın uğradığı 
bu istilanın Stalin'in hakim bulundu· 
ğu siyasi büro tarafından tasvib edi
len Pravdanın makalesinin tabii bir 
neticesi olduğunu yazıyor ve diyor 
ki: 

Batan bir gemiden 
29 kişi kurtarıldı 

Nevyork, 18 a.a. - Farmer adındaki 
Amerikan gemisi, atlas okyanosunda 
torpillenmek suretiyle batırılmış olan 
Kafiristan ismindeki ingiliz gemısı 
mürettebatından yirmi dokuz kişiyi 

kurtarmıştır. 

Romanya' dan göçmen getiriliyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Sam-

n vapuru 2500 göçmen almak üzere 
su k. 
yarın Köstence'ye gidece tır. 

o. HAVA YOLLARI 

Beton kaplama işleri 
Devlet Hava Yolları Umum Mü· 

dürlüğünden : . .. 
1 _ Yeşilköy meydanında, bına o · 

nünde ve etrafındaki bahçe kısımların 
da yaptırılan beton kaplamadan eksik 
kalan işler pazarlık suretiyle yaptın· 
lacaktır. 

2 - Pazarlık 30-9-939 cumartesi gü· 
nü saat 11 de Devlet hava yolları u -
mum müdürlüğünde toplanacak ko • 
misyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - Bedeli keşif 1096 lira 96 kuruş 
olup muvakkat teminat 82 lira 28 ku
ruştur. 

4 - Bu işe ait evrakı görmek isti -
yenler Devlet Hava yolları umum mü 
dürlüğüne müracaatları ve ihale günü 
muayyen saatte pazarlığa iştirak ede· 
ceklerin keza umum müdürlük bina
sında hazır bulunmaları lazımdır. 

(4520) 14478 

1 ogu .• 

ASKERi FABRİKALAR 

45 ton kum ilanmm 
hükümsüılü ğü hakkinda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

29-9-1939 cuma günü saat 15 de pazar -
!ıkla ihale edileceği 13 ve 15 - Eylül -1939 
tarihlerinde neşredilen 45 ton kı.ımun mu· 
hammen bedeli arttırılarak yeniden ilan e
dileceğin.elen mezkur günlerde çıkan bu 
kum hakkındaki iUinlar hükümsüzdür. 

(4660) 14602 

Eczayı hbbiye ahnacak 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 

Muavenet Sandığından : 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve mua

venet sandığı ihtiyacı için pazarlıkla 
eczayı tibbiye alınacaktır. Bu hususa 
dair izahat almak ve şertnameyi gör
mek istiyenler hergün öğleden sonra 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muave
net sandığına muracaat edebilirler. 
Pazarlık 21 eylül 939 perşembe gü

nü saat (15) de yapılacaktır. 14607 

200 adet boı ispirto varili 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira olan 
200 adet boş ispirto varili Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3-10-1939 sah günü saat 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir., Şartnaı_ne 
parasız olarak komisyondan verılır. Tal~P· 
!erin muvakkat teminat olan (198) lıra 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kan?nun 2, 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komısyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika. 
siyle mezkilr gün ve saatte komisyona mü
racaatları. ( 4694) 14638 

ANKARA BELEDiYESi 

3 nevi yağ ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan (10,760) lir'l kıymeti muhamme
neli 20 ton (A) ve 20 (B) marka yağ 
ile 5-7- ton Valvalin yağı on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle tek
rar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26-9-939 salı günü saat 
on birde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 807 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve cinsi 

ve evsafını anlamak istiyenlerin her 
gün encümen kalemine ve isteklile -
rin de 26-9-939 saat ona kadar teklif 
mektuplarını encümene vermeleri i . 
lan olunur. (4368) 14335 

89 kalem müteferrik malzeme 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 

ı - Su işleri için alınacak olan 89 
kalem müteferrik malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

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

görmek istiyenlerin her gün encü · 
men kalemine ve isteklilerin de 26-9-
939 salı günü saat 10,30 da Belediye 
encümenine müracaatları. (432?' 

l4391 

1 - Bulgur 9000 12000 Kg. 12 Kuruş 1440 
1750 
180 

Pirinç 5000 7000 
Çay 40 50 
Kuru fawlye 8000 12000 
Nohut 2500 3500 
Mercimek 1000 1500 
Toz şeker 2000 3000 
Patates 10000 12000 
Kuru soğan 3000 4000 
Kuru üziim 1000 2000 

2 - Sığır eti 20000 27000 
3 - Odun 125000 150000 
4 - Zeytinyağı 1500 1800 

Zeytintanesi 2000 2500 
Sabun 2000 2500 

5 - Sade yağı 4000 5000 

Avrupada tahıillerine devam 

edem1 en lahbe!er ha:tkmda 
Üniversite Rektörlüğünden : 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'it 

.. .. 
" 
" .. 
" 

Halihazır sebebiyle Avrupada tah· 
sillerine devam edemiyen talebenin 
tahsil vaziyetlerini tesbit etmek üze· 
re üniversite rektörlüğünde bir büro 
teşkil edilmiştir. İstanbulda bulunan
ların bizzat ve taşrada bulunanların 

yazı ile ve vesikalariyle müracaat et
meleri. 

Yüksek mühendis mektebiyle Nafıa 
teknik okuluna girmek istiyenler doğ 
rudan doğruya bu mektep direktörlü· 
ğüne müracaat edebilirler. 

(7333-4649) 14594 

ViLAYETLER 

İnşaat münakasası 
İstanbul Defterdarlığından : 

25. 9. 939 tarihine msadif pazartesi 
günü saat 15 on beşte İstanbul defter
darlığı milli emlak müdürlüğünde 

müteşekkil eksiltme komisyonunda 
69974 lira 40 kuruş keşif bedeli valide 
bağı talebe ve öğretmen sanatoryomu 
ikmal inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Mukavele, ek
siltme, bayındırlık işleri genel husu -
si ve fenni şartnameleri proje, keşif 
hülasasiyle müteferri diğer evrak 350 
kuruş mukabilinde dairede verilecek
tir. Muvakkat teminat (4749) lira 
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az bu işe benzer (50.000) liralık iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul vi 
Iayetine müracaatla eksiltme tarihin
den sekiz gün evel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 25. 9. 939 pa
zartesi günü saat 14 de kadar defter -
darlık milli emlak müdürlüğünde 

toplanan komisyon başkanlığına ver
meleri ve saat 15 te zarfları açılırken 
hazır bulunmaları. 

(4231) 14231 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

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

8+547 inci kilometreleri arasında ye
niden yapılacak esaslı şose inşaatı -
nın bedeli umumi muvazeneden veril
mek ve 26·9-939 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte Edirne Nafıa mü
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko · 
misyonu tarafından ihalesi yapılmak 
üzere 6-9-939 tarihinden itibaren yir· 
mi gün müddetle ve kapalı zarf usu · 
tiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 27430 lira 41 kuruş 
tur. 

3 - Bu işe ait proje bayındırlık iş
leri genel şartnamesi ve fenni şartna
me mukavele projesi keşif evrakı E· 
dirne Nafıa Müdürlüğünde mevcut 
olup istiyenler 150 kuruş mukabilin -
de tedarik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 2057 
lira 28 kuruştur. 

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

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

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

Taksim Belediye gazinosunun mef
ruşatı işi kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İhale 4/ 10/ 939 çarşamba 
günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 26473 lira 92 kuruş ve 
ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şart 
name 133 kuruş mukabilinde İstanbul 
İmar Müdürlüğünden alınabilir. Talip 
!erin ihaleden 8 gün eve! İmar Müdür 
lüğünden alacakları fenni ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları 

ve ilk teminat makbuz veya mektup
ları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı zrflarını ihale 
günü saat 14 e kadar İstanbul belediye
si daimi encümenine vermeleri. 

(7375/ 4683) 14630 

Açık eksiltme ilônı 
Edime Nafıa Müdürlüğünden : 

5038 lira 14 kuruş bedeli keşifli U
zunköprü hükümet konağı elektrik te
sisatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün 
Edirne Nafıa Müdürlüğünde görtilüp 
okunabilir. İsteklilerin musaddak eh
liyetnamelerj.yle Edirne Valiliğine 

müracaatla vesika almaları ve 939 se
nesine ait ticaret odasında kayıtlı ol
duğuna dair kağıtları ve yüzde yedi
buçuk nispetinde 377 lira 86 kuruşluk 
teminat akçeleriyle ihale günü olan 
4-10-939 çarşamba günü saat on beşte 
Nafıa müdürlüğündeki komisyona mü 
racaatları. 

Gazete ilan bedelleri mukavele ve 
sair masrafları müteahhide aittir. 

(7380-4689) 14633 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Edime Nafıa Müdürlüğünden : 

11004 lira 42 kuruş bedeli keşifli 

Uzunköprü Hükümet konağı ikmal 
inşaatı 4-10-939 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İstekliler inşaata ait resim, keşif ka 
ğıtlariyle şartname ve mukavelename 
kağıtlarını Edirne Nafıa Müdürlüğün 
den 100 kuruş mukabilinde alabilir
ler. Muvakkat teminat akçesi 825.33 
kuruştur. Eksiltmeye girmek için ta
liplerin Edirne Valiliğine müracaat 
ederek vesika almaları lazımdır. 
Ayrıca 939 senesine ait Ticaret O

dasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
ibraz edeceklerdir. Teklif mektupları 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Edirne Nafıa Müdürlüğünde ek
siltme komisyonu başkanlığına tevdi 
etmeleri şarttır. Postada gecikecek 
mektuplardan komisyon mesuliyet ka 
bul etmez. Gazete ilan bedelleri mu
kavele ve sair masraflar müteahhide 
aittir. (7382-4690) 14634 

KAZALAR 

Su tesisatı 
Çemişgezek Belediyesinden 

1 - Çemişgezek kasabasının su isa· 
le ve tevziat işi kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen keJif bedeli 
(20530) liradır. 

3 - Şartname, keşif, plan, müdel, 
Etazıg'da Tunceli nafıa müdürlüğü i
le Çemişgezek belediyesinde görüle· 
bilir. 

4 - İhale 25. 9. 939 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 14 te 
Çemişgezek belediyesi encümeni ta
rafından yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

(1539) lira 75 kuruıtur. 

Ekmek ahnacal< 
Ovacık Seyyar J. T. Satm Alma 

Komisyonundan : 
Taburun senelik ihtiyacı için 140.000 

kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 
muvakkat teminat 1470 lira. İhale 
30·9-939 cumartesi günü saat 10 da o .. 
vacıkta Tabur karargahında yapıla· 
caktır. Şartnamesi her gün TB de gö
rülebilir. Teklif mektuplarının en geç 
ihale saatinden 15 dakika evvel ko -
misyona verilmiş olması lazımdır. İs
teklilerin bildirilen gün ve saatte 
TB. de satınalma komisyonuna mü·
racaatları ilan olunur. 

(7166/ 4516) 14475 

İnşaat mü na kasası 
Haymana Jandarma Komutanlı• 

ğından : 
Haymananın Yenice nahiye merke

zinde yeniden inşa ettirilecek jandar
ma dairesinin mevcut plin ve keşif 
taporu ve şartnamesi mucibince (15) 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 
Yapılan keşif raporuna göre mu. 

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

dürlüğünden bu i~i yapabileceklerine 
dair bir vesika ile arttırma ve eksilt
me kanununun üçüncü maddesindeki 
vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teklif mektupları 25.9.939 pa· 
zartesi günü saat 13 e kadar Çemişge
zek belediyesi encümenine bildirilme· 
lidir. 

8 - Postada gecikecek mektuplar
dan encümen mesuliyet kabul etmea
gazete ilan bedelleri, mukavele, ve sa 
ir masraf müteahhide aittir. 

14419 

Elektrik tesisatı 
Senirkent Belediyesinden : 

Senirkent kasabasının Nafıa Vek!
leti şirket ve müesseseler heyeti fen
niyesinden tasdikli elektrik tes1satı
nın "16862 lira 10 kuruşluk" kısmı ka
palı zarf usuliyle eksiltmesinde talip 
zuhur etmediğinden pazarlığa bırakıl
mıştır. 

Tesisatın Durbi, rağlatör, alterna• 
tör, tevzi tablosu, şebekeye ait hat ve 
direkler ve bilumum malzeme sif İz
mir teslim ve yahut Keçiborlu istas
yon teslimi ve yahut i yeri olan Se
nirkent kasabası teslimi olarak bir kıs 
mı inşaat ve tesisatı ayrıca bir kısım 
olarak malzeme ve inşaatın birlikte 
isteklilerin teklifte bulunmak üzere 
1-9-939 dan 30-9-939 cumartesi günü
ne kadar bir ay müddetle pazarlığı 
itan olunur. (7282-4629) 14576 

Şebeke su tesisata 
Senirkent Belediyesinden : 

(7091-4'1.4~ l 439f Ör?{~ '·" i !rT: 
ııaau ııı ~ .a.e 

"26126 lira 10 kuruş" bedeli keşifli 
ve sular heyeti fenniyesinden tasdikli 
şebeke su tesisatının kapalı zarf usu
liyle eksiltme müddetinde talip zuhur 
etmediğinden boru armatör britli ve 
britsiz parçaların ve bilumum malze
me projede bağlı fenni şartname ve 
evsafları dahilinde şif İzmir teslimi 
olarak ayrı bir kısma. İnşaat ve mon
taj ve tesisatın tam iş!riliği ayrı ola
rak bir kısmı. Ve yine bütün malzeme 
ve tesisatın inşaatı tesisatı birlikte o
larak isteklilerin teklifte bulunmak 
üzere 1-9-939 tarihinden 30-9-939 cu· 
martesi gününe kadar bir ay mUddet
le pazarlı ::.- a bırakıldığı iları olunur. 



19 - 9 - 1939 

BAŞVEKALET 

Kontrol dhau ahnacak 
Bn~vekalet Devlet Meteoroloji 

l~leri Umum Müdürlüğünden : 
1: - Umum Müdürlüğümüz ihtiya

cı için (5) adet ahize ve (6) adet lam
ba kontrol cıhazı satın alınacaktır. 

2: - Eksiltmesi 4/10/ 939 çarşamba 
günü sa'lt 14 de Yenişehir Kızılırmak 
sol:ak No 30 da Devlet meteoroloji İş
leri Umum Müdiırlüğünde toplanacak 
satın alma l.omisyonunda yapılacak
tır. 

3: - Muhammen bedeli (4600) dört 
bin altı yüzlira olup ilk teminatı(345) 
üç yiız kırk beş liradır. 

4: - İlk teminat Banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka -
im tahvilat olduğu taktirde bunlar ko 
misyonca kabul edilemiyeceğinden ek 
siltmeden evel Merkez muhasebesine 
ve mal sandıklarına yatırılarak alına
cak makbuzun ibrazı. 

5: - Mezkur cıhazlara ait şartname 
bedelsiz olarak Levazım Şubesi mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6: - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numar:ılı kanunun 2-3 uncü maddele
rinde yazılı belgelerile birlikte o gün 
ve saatte mezkur komisyona muraca-
atları. (4708) 14646 

MlLLI MÜDAFAA 

Kar başlığı ahnarak 
M. M. Vekaleti Satrn Aım~ Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(90) kuru$ olan 4.000 ader kar başlıgı açık 
eksiltme usulıyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 28-9-939 perıembe gimü saat 
ıs dedir. 

3 - İlk temin:ıtı (270) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gÜn ciğle

den sonr M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan bedels"z olarak ahnah"lir. 

5 - Eksiltmeye circ:ceklerin 24911 sayılı 
kanunun ık'nc:i ve uçC11c:U maC:de.c-frıde 
aosterilen vcsaık ve tem nat i'e birlikte i· 
hale santında M.M.V. sıun alma komi~yv· 
nuna geleme len. ( 4420) 14381 

Fotin üstlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın A.lmcı Ko

nıiayonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

050) kuruı; olan 4.000 çift fotin üstlüğü 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuş
tur. 

2 - İhalesi 26-9-939 salı giinil nat on 
birdedir. 

3 - İlk teminatı (450) liradır. 
4 - Evsaf ve ,artnamesi her giin öğle • 

a~.,~nra M.M.V. satın alma komisyonun· 
fin bedelsiz olarak alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
sosterile.n vesaikle teminat ve teklif mek· 
tuplannı ihale saatından behemahal bir sa
at eveline kadar M.M.Veki.leti satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4421) 14382 

Kar eldiveni alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma l<<'

nıiayonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(180) kuruş olan 4.000 c;ift kar eldiveni 
kapalı zarf usuliylc münakaşaya konmuş -
tur. 

2 - İhalesi 27-9-939 çar,amba ıünü saat 
15 dedir. 

3 - İlk teminatı (540) liradır. 
4 - Evaaf ve ,arınameai her giin öl • 

leden sonra M. M. V. satın alma komis -
7onundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanununun ikincı ve uclineü maddc:-leıin • 
de gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
nıektuplarını ihale saatından behemahal bir 
saat evcline kadar M. M. Veklleti Atın 
alına komisyonuna vermeleri. 

(4422) 14383 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(40) kurus olan (4000) adet kar gözlüğü 
açık eksiltme suretiyle münakaaaya ko • 
:ııulmuştur. 

2 - İhalesi 29 - eylül - 939 cuma ıi;nü 
laat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (120) liradır. 
4 - Evsat ve şartnamesi her giln 1Sğle • 

den sonra M.M.V. satın alma ke;misyonun· 
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

S - Ekılltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin • 
de cösterilen vesaikle ve teminatiyle bir • 
likte ihale saatında M.M.V. satın alma ko
misyonuna ıelmeleri. (4423) 14384 

Emniyet iğnesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Nilmunesi gibi bir milyon tane em

niyet iinesi pazarlık suretiyle sa~ın al!na· 
caktır. Beher tanesine tahmin edılen fıya
tı 50 elli santimdir. 

2 - Kati teminatı 750 lira olup nümune 
•e şartnamesi her gün M.M.V. satın alma 
Ko.da ıörUlür. • 

3 - Pazarlığa girecekler kanunt temı • 
natla le birlikte pazarlık ıünü olan 23 • 
Eylul • 939 cumartesi giinü saat 10 da f.n· 
karada M.M.V. aatm alma Ko.da bulun • 
ınalan (4617) 1458g 

2 adet tezgôh ahnacak 
M. M • Vekaleti Satın Alma Ko

nıiayonundan : 
1 - İki adet elektrikli taşlama tezgahı 

Pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Mu • 
hammen bedeli (600) lira olup ilk teminatı 
(42) liradır. 

2 - Pazarlık 7-10-1939 cumartesi günü 
laat (10) da veklilet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 
k 3 - Fenni ve idari şartnamesi her gün 
oınisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2. Ye 3. cü 

llıaddelerinde yazılı vesaikle birlikte te -
hı!nat mektupları ile muayyen saatta ko -
ırıısyona müracaatları. (4671) 14626 

Bir makine ahnacak 

ULUS 
makinesi pazarlıkla ekıiltmeye konulmut· j zartesl glinU saat 15 de satın alma komis
tur. Muhammen bedeli (10000) lira olup 

1 

yonunda yapılacaktır. 
ilk teminatı (750) liradır. 4 - Teklif mektuplan saat ona kadar 

2 - Pazarlık 7°10-1939 cumartesi . günü teslim edilmiş olacaktır. 
saat (12) de velcllet satın alma komısyo · 5 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
nunda yapılacaktır. tekmil gamizonlarında mevcut ve aynidir. 

3 - Fenni ve idari prtnamesi her gün Her yerde görülebilir. (4358) 14368 
komisyondan alı•abilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı veaaikle birlikte ilk temi
nat mektuplarifle muayyen saatte komis
yona milracaatları. (4672) 14627 

LEVAZIM ~)RLlCl 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Bursa garnizonu için senelik 
800 ton Javemarin kömürü 22-9-939 cu 
ma günü saat l 1 de tiımen satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla satın a • 
hnacaktır. 

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

Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Bursa tümen satın 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bergama garnizonu birlikleri hay

vanatının senelik ihtiyacı olan 425.000 kilo 
yulaf kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 25500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1812 lira 50 ku

tuştur. 

4 - ihalesi kapalı zarf usuliyle S0-9-939 
cumartesi eünli saat 10 da Edremit tüm 
satın alma komisyon binasında yapılacak -
tır. Teklif mektupları saat 10 komisyona 
teslim edilecektir. 

5 - Şartnamcy igörmek istiyenler her 
gün iş saatında komisyona müracaat et -
sinler. (4483 ) 14444 

Un ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ed emit ve Bergama garnizonları· 

nın unun:ı talip zuhur etmediğinden tek
rar kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Edremit unu 510 ton muhammen be
deli 57375 lirııdır. Muvakkat teminatı 4304 
lir:rlır. Berı".am.:ı unu 400 ton muhammen 
bedeli 48.000 liıadır. Muvakkat teminatı 
3Ci00 liradır. 

3 - Eksiltme kap lı zarf usuliyle Ed -
remitte tum s3tın a·ma komisyonu bina -
smda 6-10-939 c ma günu ı:;a t 10 da ya
pılac:ık~ır. Tel:'if mektupları saat lO da 
komicyo~a tcslım ctmış olncaklardır. 

4 - E .l>iltrr;eye i tlrak deceklerin tica
ret od~~ma kayıtlı o malan şarttır. 

5 - Rart:ıs'neyi g\>mıek ve okumak is
tiyen'er her p;i'n ie s~atında komi5yona mü
racaat etme'eri il!m olunur, 

(4G97) 14641 

alma komisyonunda her gün parasız ----------------· 
görülebilir. HARiTA UMUM Md. 

4 - İsteklilerin belli saatından bir 
saat eveline kadar kanuni şekildeki 2 nevi y·iyecek alınacak 
mektuplarını komisyona vermeleri 
şarttır. (4342) 14295 

Bir pavyon ya;f~rı'ir~:, 
Ankara L.evazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmitte komutanlıkça gösteri • 

lecek yerde bir adet pavyon inşası ka
kaplı zarf uıuliyle ekıiltmeye konul
muştur. 

2 - Ekıiltmeıi 20. 9. 939 çarşamba 
gUnU saat 16 da Eskişehir Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif, şart
name ve projeleri İstanbul, Ankara ve 
Eskişehir Lv. amirlikleri Atın alma 
komisyonunda görebilir. 

4 - Ke1if bedeli 49000 lira muvak
kat temitanı 3675 liradır. Eksiltmeye 
ittirak edecekler Ayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde ve şartna • 
mesinde yazılı veıikalariyle Eskite -
bir Lv. amirliği ıatın alma komiayo • 
nuna müracaat ederek teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evel 15 
e kadar komisyona vermiş bulunacak
lardır. 

(4343) 14296 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

Ilarta G nel Direktörlüğünden: 
ı - H:ı t:ı Gn. u ·. lük kıta&ı eratının 

"Iı:ıyıı; 910 to ıu •a kr 0 ır ılıtiyacr olan S.OOU 
ki:o y.atı:tes ve 5 oc:ı kilo kuru sovan açık 
eksiltme ile muvake'eye b:ıglanacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 birinci teşrin 939 sa
lı günu saat 14.30 da Cebecide Harta Gn. 
Drk.liık binasında SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

3 - Patates ve kuru aovanın muhammen 
tutar bedeli 1150 lira. muvakkat teminatı 
48 lira 75 kuruş olup banka mektubu ve 
ya maliye makbuıı:u kabul olunur, 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlarlvle beraber komisyona gelmeleri. 

(4510) 144-!19 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Elbise yaphralacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı lıtanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza memurları 

için yaptırılacak kasketleriyle bera • 
her 1152 takım elbisemin kapalı zarf
la eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin edilen bedeli 
19584 lira ve ilk teminatı da 1470 li
radır. 

3 - Şartname evsaf ve nUmuneleri 
komisyondadır. GörUlebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
ahk!mına göre hazırlanmış kanuni ve
sikalarla teminat makbuzu ve teklif l - Kaızman garnizon ihtiyacı için mü· 

nakasaya çıkarılıp 1.9.939 da ihalesi yapı. mektuplarını havi kapalı zarflarını 
acak olan 600 ton kuru ota istekli _çıkma- muayyen zamanından bir saat evveli-
mıı ve yeniden kapalı nrfla eksıltmeye . . . 
çıkarılmıııtır. ne kadar komısyona tevdı etmelerı. 

2 - Tahmin edilen bedeli 10500 lira ve ı (7342-4685) 14632 
ilk teminatı ııı5 liradır. 

3 - İhalesi Karakösede 25 Eyl. 939 pa- ----·-------------· 

Sığır 
• 

etı ah nacak 
Ankara l.e•azım Amirliii Satın Alma Komisyonundan 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aıafıda garnizonları hi • 
zalarında mil..-tar, ihale şekli ve tarihi ve muvakkat teminattan yazılı sığır etleri ka -
pah :ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evet muvakkat teminat akçaları, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
Gar .• izon Miktarı J4. Tem. ?t. bedeli Tutarı İhale gün ve ıekli 

Talebe alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartları 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liselerden 

iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş ol
mak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lbımdır. 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve türk ırkından olmak, 
b) Yatı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati ordude ve her iklimde faal hiımete ı:ııil

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketi. ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena hal ve töhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraı 

etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların baelanması lazım· 

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam tetekküllil askeri hastane raporu ve ası Viğıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk tehadetnamesi veya tasdikli sureti, 
d) Okula alındığı takdirde askeri kanun. nizam ve talimatları kabul et· 

tiği h3kk•nda velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'ah. uyurken gezen, sidikli, bayılma ve cırpınmaya mUotelA olma

dığı hakltında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gibi has
taiık'ardan biri ile okula girme.zden evel malitl oldukları sonradan anla,ı· 
lanla" okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödcttHlir.) 

3 - İstekliler bulund"kları maha llerdt'ki askerlik subelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci marlderle bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sorıra. Ankara'da viH..--:t>k 7\raat Enstitüsü Veteriner fakültesi as-
1<~ri tal{'be amirliğine gönderi}ı>cektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
1<abul edilmez. 

S - Kabul duhul imtihanını. ba~!ı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kavıt işleri ka
oanır ve kahu1 rd;ıenlere mlirar.,.t ettikleri askerlik ıubeleri ile tebligat 
vapıhr. (3931) 13884 

NAFIA VEKALETi 

Kanıl in11ah ve sanayi imalat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeey konu·an iş: 

kayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
ekailtmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları • 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar su işleri reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lhı:n-
dır. 

1 - Ifdır ovası ana kanal temdidi Poatada olan gecikmeler lı:abul edil· 
inşaatı ve sınai imalatı keşif bedeli mez. (4279) 14275 
480 000 liradır. 

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

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

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

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar ıu işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
rnez. (4110) 14112 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Konya ovası ıulama ıebekesi
nin tevsii ve mevcut kanaJların tat-

Şose inşaatı ilanı 

Nafıa Vekaletinden ı ,_. 

1 - İstanbulda ~irnekapıdan bq
lıyarak Saray kasabası civarına lı:a • 
dar devam eden takriben 125+500 ki
lometre uzu.nlufundalı:i yolun teavi • 
yei tUrabiye, sınat imallt ve fOSC in
şaatı iti (1.576.630) lira (43) kurut 
kefif bedeli üzerinden kapılı zarf u· 
suliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Eksiltme, 26-9-939 tarihine mü
aadif salı günü saat (16) da Nafıa 
Vekaletinde fOIC ve köpriller reisli
ği oda&ında yapılacaktır. · 

3 - Eksiltme tartnameai ve buna 
mütefcrri diğer evrak (50) lira mu
kabilinde ıose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin· 
den en az sekiz i\ln evel bir istida ile 
Nafıa Veklletine milracaatla bu gibi 
inpatı yapabileceklerine dair mUte • 
ahhitlik veaikası ahvaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye ittirlk edeceklerin 
dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve (61049) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı 

kanunun tlrifatı dairesinde hazırlı • 
yacakları kapalı zarflarını ikinci mad 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuı 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Lr. Kr. Kr. St. Lr. Kr. 
-----------·----· biri iti ile köprü, sulama sinai imala (4373) 14397 

Canakkale 
Erenköy 
Eccbat 

110 Ton 
119 Ton 
95,S Ton 
(4537) 

2081 
2173 
1890 

25 
24 
g() 

27 
24 
26 

75 27750 00 
35 28976 50 
40 25212 00 

Sade yağı alınacak 

0-9-39 10 K. zarf 
30-9-39 11 K. zarf 
30·9·39 12 K. zarf 

14498 

tı ve igletme binaları in~tı ketif be
deli (668.827) liradır. 

2 - Ekailtme 6/10/939 tarihine raıt 
layan cuma gUnU saat ıs de Nafia Ve
kaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme ko 
misyonu odasinda kapalı zarf usu 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan • 
1 - Tiimen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 65000 kilo sade yağının kapalı liyle yapılacaktır. 

zarfla eksiltmesi 12.9.939 günü yapılmııu r. İzmit mevkiinin sade yağına istekli çık· 3 - İstekliler eksiltme §artnameıi, 
madından ihale edilmemiıtir. mukavele projesi, bayındırlık itleri 

2 - Apfıda miktarları usmlanan fiyat lan ve ilk inançları yazılı sade yailarına 1 iatekli çıkmamııtır. Bir ay müddetle pazar lııia konulmuıtur. İlk pazarlığı 20 - Eylül - gen~ fB:rtnamesi, fenni prtname ve 
939 çarpmba ıünü saat 15 de tzmitte tüm en satın alma komisyonunda yapılacaktır. projelerı 33 lira 44 kuruş mukabilin -
Her mevkiin ihti~CJ ayrı ayrı müteahhitle re de ~hal~ edilebilir. . , . de ıu işleri reialiğinden alabilirler. 

3 - Sartname.ı her gUn Iatanbul, Ankara, Eakışehır levazım imırlıklerı Sa. Al. Ko- 4 Ek "it . b"l ı.. • i · 
da, İzmitte tümen satın alma komisyonun da ıciriilebilir. - ıı meye gıre ı mea. ıç n ıs-

4 - İsteklilerin belli giin ve saatinde ilk inancalariyle birlikte tilmen satm alma teklilerin 30503 lira 08 kurutluk mu • 
komisyonuna ·ıelme~eri. (4698) • 1:4642 vakkat teminat vermesi ve eksiltme-
Mevki Mıktan Fıyatı Tutarı İlktemınatı • .. . .. 

Adapazarı 
Bolu 
Tuzla 
Geh.,1'! 

Kilo Kuruş Lr. Kr. Lr. Kr. nın yapılacağı gunden en az sekız iUn 
evel ellerinde bulunan vesikalarla bir

: likte bir dilekçe ile nafıa vekaletine 
oo müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
60 ı ü :zere vesika almaları ve bu vesi -

15600 
15600 
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Anliara I:evazım Amirliii Satın Alma Kc~ •. iıyonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cins, mil ı - muhammen bedel ve ilk teminatlariyle eksiltme giin 
ve saatlan 7aııh iate maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur • 

2 - Eksiltme Mersinde askerlik ıubesi binasının list katında askeri mahfelde askeri aatm alma komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Zarflar aynı gfln açıhı natından bir saat evetine k:odar k:obul edilir. 
4 - Pula bilgi cıdinmek istiyen istekliler ?ılc:-.rain sa t·'l alma kouıis> ooıunrh mevcut sartnamelerl her zaman görebilirler. 

Mu. Bedel İlk Te. (4696) 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale giinll Saat Şekil 

MALiYE VEKALETi 

Elbise yaptırılacak 

Maliye V ekalet1nclen : 

ı - Vekllet müstahdemleri ıçın 
kumaıı Vekaletten verilmek ve yerli 
dikit levazımı müteahhide ait olmak 
üzere 146 takım ceket, Yelek, panto
lon, kasketten ibaret erkek elbisesi 
dokuz takım ceket, eteklik, bereden 
ibaret kadın elbisesi ve 61 adet palto
nun dikiti toptan açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli erkek ve ka
dın elbiseleri 7 liradan ve paltolar S 
lira 50 kuruttan 1420 lira 50 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı 106 lira 54 
kuru9tur. 

4 - Şartnamesi levazım mUdUrlU • 
&ünde iÖrülebilir. . 

5 - Eksiltme 30-9-939 cu.marteai 
günü ... t 10 da Vekilet levuım mü
dürlüiünde mütetekkil eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

lateklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
inci ve 3 üncü maddelerindeki belge
ler ve muvakkat teminat makbuzu ve
ya Banka kefalet mektubiyle birlikte 
belli &iln ve uatte koaılayona mtıra-
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SIHHAT VE lÇTlMAI M. 

Alakadarların nazar 

dikkatine 
Sahat n içtimai Muavenet V 

Jetinden : 

Haşeratı öldürmeğe mahsus filit 
sair nev'inden yerli ve yabancı terk 
meçhul bir takım maddeler muhte 
iaimlerle imal veya celbedilerek 
şa çıkarılmaktadır. Hükumetse 
!arın kontrolüne lüzum görtildüğ 
den Umumi Hıfzıssıhha kanunun 
183 üncü maddesinin 5 inci fıkras 
tevfikan bu kabil mevaddın Vekal 
miz mürakabesine tabi tutul 
5. Ağustos ı 939 tarih ve 2/11702 n 
ralı vekiller hey'eti karan iktiıas 
d:ın bulunduğu cihetle bu maddele 
tetkikine lüzum hasıl olmuştur. d 
rek memlekette yerli olarak imal e 
len ve gerekse yabancı memleketi 
den müstahzar halinde celb olu 
haterat öldünneğe mahsus bu k 
maddeler amil ve mümessillerin bi 
dilekçe ve beşer numune gönder 
suretiyle bulundukları yerlerd 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd 
lükleri vasıtaaile Vekaletimize mü 
caat etmeleri ilan olunur. (4692) 14 

DAHiLiYE VEKALETi 

Sıcak hava teslsall yaptınla< 
Dahiliye V eklletinden : 

ı - V ekllet Arpf dairesinde ya 
rılacak klime (sıcak hava) tesisatı 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (9000) 11 
dır. 

3 .J... Eksiltme 12/10/939 cuma g· 
saat ıs de Vekilet binasında topl 
cak satın alma komiayonunda yap 
calı:tır. 

4 - Muvakkat teminat 675 lirad 

5 - İstekliler bu ite ait ke9if, 
name, mukavelename ve projeyi 45 
rut mukabilinde Vekalet Levazım 
düdüğünden alabilirler. 

6 - İstekliler eksiltmeye gire 
melı: için eksiltme gününden en u 
kiz gUn evel Nafia Veklletine mU 
caatla bu eksiltmeye girebilecekler 
dair ehliyet vcaikaaı almaları lizı 

dır.' 
7 - tstekltler muvakkat teminat 

ya mektubu ile ehliyet vesikuı, 
ma ve eksiltme kanununun ikinci 
ilnçüncü maddesinde yuılı difer 
aallı: ile birlikte aynı pn ve 
mezk(lr komisyonda huır bul 
lan lizımdır. (4639) H 

VAKIFLAR U. Md. 

l•ıbiik kok kinliirit ıh 
Vakıflar Umum Miiclı..., ..... ra 

den: • 
1 - Ankarada ikinci vakıf apa 

man için (600) ton Karabük kok 
mürü alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher 
(24) lira (75) kuruıtan (14850) 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (1114) 
olup nakit veya banka mektubu 
caktır. 

4 - Şartnaınıe vakıflar levazım 
murluğundan paı·aıız olarak veril 
tir. 

5 - İhale 3-10-939 tarihine mli 
aalı ıünü saat (15) te ikinci vakıf 
partmanda intut müdürlüğünde 
teıekkil komisyonda yapılacaktır. 

6 - Taliplerin tayin edilen &il 
nihayet saat 14 de kadar teklif 
tuplarını 5 inci fıkradaki komisy 
vermeleri lazımdır. Bundan aonra 
rilecek mektuplar kabul edilmiyec 
tir. (4691) 14635 

D. DEMIRYOLLARI 

Elbise Ye palto alınacak 
De•let Demiryolları Satm Ah 

Komiayonunclan : 

Birinci ve dokuzuncu işletme D! 
murin ve müstahdemini için bir s4! 
zarfında tahminen 2546 takım elb 
ve 528 adet palto kapalı zarf usuli: 
bilmünakasa yaptırılacaktır. Elb 
ve paltonun kumaıları idarece veri 
cek yalnız harç ve imaliyesi müteı 
bide ait olacaktır. Bu itin muhamm 
bedeli 23536 ve muvakkat temin 
1765,20 liradır. 

Münakasa 28-9-939 perşembe gü 
saat 11 de Sirkecide 9 itletme bin 
sında A. E. komisyonu tarafından ı 
pılacaktır. hteklilerin teminat ve J 
nunt vesikalarını ihtiva edecek ol 
kapalı arflarını aynı gün saat Ul 
kadar komlayona vermeleri 11.ıımc! 
lartnameler paruız olarak Jı:omisy< 

4445 1~ 
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.::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. --------- Halk maskeleri satıı yerleri --
-

§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ 

-- Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- § 
like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırılan := 

_ Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle latan bul- := = da aatış depomuzda1 İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,=: 
- Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, := 

Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- := 
§ mizde satılmaktadır. := 
- Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- := 
:= ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin = 
== siparişi kabul edilir. =: := Her maske ayrı kutu içinde ve mu haf aza ve kullanma ta- =: = rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 _ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;=-

.::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

~ Ambar inşootl ! -- --------
--Toprak mahsulleri ofisinden : --- -:= 1 - Kunduz istasyonunda yapılacak ambar ve idare bi- ;;;; = nasiyle buna mü tef erri işler götürü olarak kapalı zarf usu-

:= liyle eksiltmeye konulmuştur. = Keşif 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- _ = lar makbuz mukabilinde Ofisrn muhaberat servisine tes- = 
§ lim edilecektir. = 
- 4 - Muvakkat teminat miktarı (4244,40) dört bin iki -= yüz kırk dört lira kırk kuruştur. § 
=: 5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil- _ 
:= 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 miktarları := 
- hakkında Ofisten tifahen malumat istenecektir. ( 4613) _ 

14553 ---
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lCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayrimen· 
lcul Satı§ Memurluğundan : 

Mechuz olup satılmasına karar verilen 
Ankaranın Kavaklıdere mevkiinde kadas -
tronun 1101 ada 38 parsel numarasında ka· 
yıtlı ve 5281 metre murabbaı miktarındaki 
bağın nısıf hissesi aşağıdaki ynzılı şartlar 
dairesinde satılmak üzere arttırmaya çıka
rılmıştır. 

EVSAFI : 
Bağ haraptır. İçinde üzü~ küUik!eri 

mevcut ise de bakımsızdır. Dort zerdalı a
ğacı mevcuttur. Beh~r m~tr~ .murabbaına 
beş lira kıymet takdır edılmıştır. 
SATIŞ ŞARTLARI : 

ı - Satı& peşin para ile 23-10-939 tari
hine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 10 • 12 ye 
kadar icra dairesi gayri menkul sat15 me· 
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler satılacak hisseye takdir e· 
dilmiş olan yukarıdaki muham.men kı~e: 
tin t;01,5 nisbetinde pey akçesı ~eya mıllı 
bir bankanın teminat mekt~bu ıle. kanu · 
ıten teminat olarak kabul cdılen hazıne tah
villeri gösterecektir. 

3 - Satış günü arttırma be~eli hisseye 
takdir edilen kıymetin %75 nı bu.~d~tan 
ve üç defa nidadan spnra mezku~ ~n1!n 12 
inci saatinde en çok arttıran talıbıne ıhale 
olun.ı:ır, 

4 - İşbu tarihteki arttırma teklif. edi
len bedeli muhammen kıymetin %75 ~~bu~· 
rnadığ1 takdirde 7.11.939 tarihine musadıf 
salı günü saat 10 - 12 ye kadar yapıl_acak 
ikinci arttırmada en çok arttırana ıhale 
edilecektir. 

S - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak : 
dirde üzerine ihale edilen talibin talebı 
üzerine ihale tarihinden itibaren kendisi
ne bedeli ihaleyi teslimi vezne etmesi 
icin yedi gün kadar mehil verilecektir. İşb_u 
müddet zarfında ihale bedeli yatırılmadıgı 
takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten e
ve! en yUksek teklifte 'bulunan talibe tek
lifi veçhile almıya razı olup olmadığı so· 
rulduktan sonra teklifi veçhile almıya razı 
ise ihale farkı bu talipten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
vechile almıya razı olmazsa gayri menkul 
ıs günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak 
e.ı çok arttıran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gavri menkul ta
libine ihale edildikte tapu harcı müşteri· 
ye ihale tarihine k~ ' r olan müterakim 
vergi ve dellaliye resmi satııı bedelinden 
odenecektir. Alakadarların gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz ve ma& 
rafa dair olan iddialarının evrakı müsbite· 
!eriyle (20) gün kinde dairemize bildir · 
meleri ·~zımdır. l.'..;si takdirde hakları ta· 
pu sicilile sabit olmadıkca satıs bedelinin 
P""laşılm.,sın<lan huic tutulacaklardır. 

7 - Arttırmaya iştirak edecekler 1-10· 
<"139 tarihinden itibaren 937 - 104 numaralı 
dairemizde yerinde herkese açık bulunan 
şartnamesni okuyabilirler. 

(4699) 14643 

Ankara 4. cü İcra Memurluğun· 
~an : 

Eti Palas oteli altındaki eskici dakkanı 
ile 16 numaralı mağaza ve 10 numaralı 
benzinci dükkanı ile küçük Anadolu ha • 
nındaki 3 odanın ayrı ayrı senelik icarları 
a'iağıda yazılı şartlar dairesinde açık art· 
tırmaya çıkarılmıştır. 

Bir senelik icar olan eskici dükkanına 
201 mağazaya 1500, benzinci diıkki.nına 
500, ve üç odaya 600 lira kıymet takdı:. ~ 
dilmiştir. Birinci arttırma S-10-939 ıunu 
saat 10 - 12 arasında Ankara 4 üncü icra 
daire1i odasında yapılacaktır. Talipler tak· 
dir edilen kıymetin %7.5 ğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka teminat me~
tubu veya tahvili r;eıireceklcrdir: Satıs gu· 

nü arttırma bedeli takdir olunan kıymetin 
C'.(75 ııini bulduktan sonra mezk\lr &'ünün 
12 inci saatinde en çok arttırana ihale edi· 
lecektir. 

İşbu arttırmanın teklif edilen bedel mu
kadder kıymetin o/t 75 şini bulmadığı tak -
dirde 7-10-1939 günü saat 10 - 12 de yapı
lacak ikinci arttırmada en çok arttırana 
mezkQr günün 12 inci saatında ihale edi
lecektir. Üzerine gayri menkul ihale edi
lenler dosyadaki şartnameyi görmüş ve 
okumuş ve münderecatını kabul etmiş sa
yılacaktır. Daha fazla izahat almak istiyen
ler dairemizin 939 - 1497 numaralı dosya· 
sındaki şartnameyi her gün görebilecekle
ri illin olunur. ( 4707) 14645 

MAHKEMELER 

Nevşehir Asliye Hukuk Mahke
mesinden : 

Nevşehirin Kayacami mahallesinden Sa
rı Gedik oğlu ölü Kazım kızı Eminenirı 
Nevşehirin Camicedit mahallesi..Wen Ha
ramyemez Hüseyin oğlu İbrahim aleyhine 
açtığı kocası müddealeyh İbrahimin evine 
donmesi hakkındaki ıhtar davasından do -
layı N evşchir asliye hukuk mahkemesince 
müddealeyh namına çıkarılan davetiyede 
İbrahimin ikametgahı malum olmadığın -
dan bahsiyle bila tebliğ iade edildiği di · 
vetiye zahrındaki mübaşirin meşrubatın -
dan anlaşılmasına ve davacı ise ilanen teb· 
liğat yapılmasını talep eylemesine göre 
talebi vaki muvafıkı usul bulunduğundan 
ilinen tebliğat icrası için muhakeme 26·9· 
939 salı günü saat 17 ye bırakılmıştır. 

Binaenaleyh: müddeaaleyh İbrahimin 
yevm ve vakti mezkurda bizzat veyahut 
tarafından musaddak bir vekil göndermesi 
için davetiye makamına kaim olmak üze
re keyfiyet illin olunur. 

Nev~ehir Asliye Hukuk Mahke· 
mesinden : 

Nevşehirin Tuz köyünden Kabakçı oğul. 
!arından Osman oğlu Ahmet karısı Ayşe . 
nin mezkür köyden olup halen İzmirde 
Emirilem ve Çamaltı mevkilerinde ime. 
lelik eden kocası Ahmet aleyhine Nevşe. 
hir asliye huhık mahkemesine açtığı ih
tar davasını.lan dolayı müddealeyh namına 
gönderilen davetiye Ahmedin bulunamadı
ğı ve kemfüirıi bilen ve tanıya~ o!madığı!1-
dan bahsile biJa tebliğ iade edılmış oldugu 
cihetle davacı tarafından ikametgahı meç
hul kalan müddealeyhe ilanen tebliğat ya· 
pılması t~lep edilmiş ve talebi vaki muva: 
fıkı usul görülmüş olduğundan bu baptakı 
muhakeme 9 • 10 • 939 pazartesi ıünü saat 
9 zn talik edilmiştir. 

Binaenaieyh: müddealeyh Ahmed in yev· 
mi ve vakti mezkurda bi1zat ve yahut ta
rafından bir vekili musaddak ıöndermesi 
icin davetiye makamına kaim olmak üzere 
keyfivet illin olunur. 

Müsabaka imtihanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Di
rektörlüğünden : 

1 - 939 - 940 Ders yılı için mektebe 
girmeğe talip olanlar arasında yapıla
cak müsabaka imtihanları eylülün 28 
ve 29 uncu perşembe ve cuma günleri 
saat 9,00 da başlayacaktır. 

2 - Bu hususta fazla malumat al
mak isteyenlerin tı\til günleri hariç ol
mak üzere her gün saat 9 • 16 ya ka
dar mektep İdaresine müracaatlarıi 

( 4648) "1309" J4~93 

, 1. ,. 
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Türkiyenin en çok okunan mecmuası YEDİGÜN 
Bu haftadan itibaren Harp Vulruabm Husu si Servisleriyle temin ettiği fotoğraflarla ver

meğe başlamıştır. YEDlGÜN'ü muntazam aur ette toplı:yanlar ilerde 1939 cihan harbinin re
simli bir tarihine sahip olacaklardır. Harbin bütün vakayiini bu haftadan itibaren (YEDİ
GÜN) de fotoğrafla takip ediniz. Bugün (40.000) türk münevveri gibi sız de bir 
(YEDIGÜN) alınız. 

(YEDIGÜN) ün günü geçmiş sayılarını ciltli koleksiyonlarını, ve cilt kapaklannr 
(YEDIGÜN) ün Ankara umumi bayii olan AK B A Kütüphanesinden tedarik edebilirsi-
niz. 3088 : 
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Kiralık daireler 

Yenişehir Mühendisler Birliği so -
kağında, park karşısında Mengü a
partmanı, beş, altı odalı kiralık dai· 
reler, bütün konforu haizdir, kapıcı· 
sına müracaat edilmesi.. 3388 

İnşaat ilônı 
Sümer Banktan inşaat ilanı 

Sümer Bank merkez binası sığınağı 
na ait 1680 lira keşifli hafriyat duvar, 
beton ve sair işler vahidi fiat üzerin
den pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip· 
!erin yaptıkları işlere ait vesikalarını 

ve 350 liralık teminat mektuplarını 
yanlarına alarak 21.9.1939 perşembe 
günü saat 15 te Sümer Bank İnşaat Şii 
besine gelmeleri ilan olunur. 

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

PLASTİK SANATLAR ATEL VESİ 
(Resim - Heykel - Dekorasyon) 

NURETTiN ERGÜVEN 

Yakında talebe kaydına başlanacak -
tır. Yenişehir - İsmet İnönü Caddesi 
No. 45 3447 

Satılık ankaz 
Koyunpazarında eski Ağazade hanı 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Yatısı 
1 - ANA - lLK - ORTA ve LlSE KISIMLARINA 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. (Telefon: 42517 
2 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir Prospektüs, isti yenlere bedelsiz olarak gönderilir. 5070 

ERKEK NİSAN TASI ..,. ..,. 
Hali] Rifatpaşa konağı 
Ba~mabeyincilik konağr KIZ 

~ 1111111111111111111111111111111111 Saraçhane başrnda - Horhor caddesinde 1111111111111111111111111111111111!:_ 

~ :a~:~~~ HAYRİYE LİSESİ E~~:k 1 
- Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren § 
: başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin husust : 
:. otobüs servisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 .E 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

2 No. it fincan ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) Teahhüdün ademi ifasından 

78.000 adet iki No. Fincan açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (19500). Mu· 
vakkat teminat (1462 ;5) lira olup ek
siltmesi, 24 birinci teşrin 939 salı gü
nü saat (16) Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesikalarının hamilen mezkur 
gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4348) 

14350 

insaal ve tadilat yaphnlacak 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıksız satı ş mecburiyetine dair kanun ahkamına aykın 
hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aşağıda adresi yazılı 
dükkan cezaen kapatılmıştır. 

1 - Anafartalar Memurin Kooperatifi arkasında Ali Nazmi 
Apartmanı altında 1 numaralı ve Kazım Perçiner' e ait bakkaliye 
dükkanı (bir) gün müddetle. ( 4706) 14644 

Harita ve proje işleri 

Türkiye Demir ve Çelik · fabrikalan 
müdürlüğünden : 

.. . 
müessesesı 

Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesseeesi ta
rafından kurulmakta olan şehire su isalesi ile şehir şebekesi tesisine 
ait harita alınması ve proje, keşif ve şartname tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

ahırı ve bitişik yer odaları enkazı sa- Ankara P. T. T. Müdürlüğün-

Bu işe ait şartname Ankara' da Sümer Bank muamelat şu besin. 
den, fstanbul'da Sümer Bank Şubesinden, ve Karahük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

tılıktır. İsteklilerin ikinci müzayede den : 

ye 21-9-939 günü saat 14 den itibaren 

iştirak için mütevelliliğe müracaatla-
rı. 3449 

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 

ZAYILER 

Zayi - Ankara belediyesi İktısat 
işleri direktörlüğünden aldığım 6/ 6 
No. lu ve 20-6-939 tarihli "ev işçileri 
cüzdanı" mı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Altındağ mah. No. 16 Mahinur 
3448 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 1928 tarih 542/ 325 No. lu şoför 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı· 
ğı ilan olunur. • 

Yenişehir Maltepe No. 8 
Celil Özdcmir 3450 

Zayi - Ankara üçüncü orta okul
dan aldığım tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. No. 128 

Muhittin Arsan. 3451 

Hudut Ateşler içinde 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6513 

imtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mileasese Müdüril: Nauit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

1 - Etimesgut P. T. T. binasında 
tadilat ve inşaatı açık eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 1515 lira 04 kuruş 
olup muvakkat teminatı 113 lira 63 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 25. 9. 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 te Ankara P. 
T. T. müdürlük odasında müteşekkil 
komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Projesi aynen görülür ve şart
namesi 38 kuruş mukabilinde verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı art· 
tırma eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı vesikalardan başka Nafıa mü
dürlüğünden bu iş için alınmış vesi· 
kanın tayin edilen gün ve saatte ko· 
misyona ibraz etmeleri ilan olunur. 

(4448) 14415 

Devren kiralık 
3 oda bir hol. Meşrutiyet caddesi 

Konur sokak Abat apartmanı No. 4. 
Azimet dolayısiyle içinde eşya hur-

da fiyatına satılıktır. 3445 

Kirahk daire 
Yenişehir Kocatepe'de İsmet İnönü 

caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde, 
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbah 
2 sofa ve müştemilatı ve .her türlü 
konforu havi kapısı ve bahçesi ayrı 

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

Eksiltme 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 
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§ Dökümcü ahnacaktır 5 - -- ---------

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdür
lüğünden: 

--------Müessesemiz Boru Fabrikası için Döküm işçileri alınacaki~;. : -Taliplerin Karabük'te kain Müessesemize acele müracaatları ilan : - -: olunur. 3452 : - -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -

Alôkodorloro ~ ---
--------- . . ------Toprak mahsulleri ofisinden : -- -Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yaptırılacak anbarlann §§ ---
= beton armesi için lazımgelen demirler müteahhitlere Ofis E: - -= tarafından maliyet fiyatı üzerinden verilecektir. E: 

Demirlerin bedeli, teslim mahalli, cins ve miktarları hak- =: = kında Ofisten şifahen malumat istenecektir. ( 4583) 14543 §§ 
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O K U L U 111'~ --
TALAS 

~ 1111 A M E R İ K A N KAYSERİ 
: 4 sınıflı ORTA derecede HAY AT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde : -: Leyli (yemek yatmak v. s.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. : 

~ lNGlLIZCE - SANAT 3417 S 
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. 
. YENi 

BU GECE 

MÜCRİM 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

MESUM KADIN 

Gündüz iki film 

1 - Rosali 

2- Mücrim 

Seanslar : 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

BUGECE GERECİ 

PEK YAKINDA 

SEÇME FiLMLERLE 

KIŞ MEVSiMiNE 

GlRECEKTlR 

Açık Hava Sinemasında 

Gündüz 
İki film birden 
1 - Roberta 
2 - Tavsiye mektu ..... 
Seanslar : 

12 - 14 • 16 - 18 - Gece 20.30 da 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 


