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Polonya'da yapılan Sovyet aske
ri harekitı hakkmclaki telpaflar 
5 inci sayfamızdaclır.] 

ACIMIZ. .ANC>IMl'XC>IR. 5 KURUŞ 
YHı itleri MiidUrl 1061 
Yan İtleri ıou 
İdare 1064 

• 
lngiltere ve Fransa · ai zafere 
kadar harbe devam edecekler 
İngiliz Başvekili diyor ki : 

"Hedefimiz Avrupayı Alman,, 

"tecavüzünden kurtarmaktır!,, 
Hiç bir tehdit bizi ve Fransayı 
bu hedeften çevirmiyecektir 

Strateji, kafi kuvell, kati zamanda 
kafi noktaya teksif etmektir 

İngiltere buna hazırlanıyor 
Laadra, 20 a.a. - "Royter" Bat•ekil B. ÇemhetleJD, buaiin il· 

leden IODra Aftlll Kamarumda, harp yaziyetinin •• amumi •azİ· 
yetin haftalık billnçoawm ppan beyanatta bulunmUfbır: 

Bat..Jdl B. Çemherleyn, 81alerine tifle bqlamqtır: 
•-Geçen hafta içinde nkaa ıelen hidiaeler, o derece büyük 

ehemiJtıti haiz bal•.....lrte,dır ki, hunlann harbin mukadderab 
ye diim' --.leketl.ln ı..ttı llareketi iiserbule ppabUeceli te

(Som S. lacl aylada) 

Cevap 
oeakialer 
geldi 

inalllı Harbiye 
Nazırı Parls'te 

Daladiye'nin nezdinde 

Din askeri bir 
koni erans lop landı 

NilMJ sa/ere bdar barbe deYam etmiye 
hrar Yerea iii miittelii dnlet. bapeiili 

ÇE•BELEYN Ye DALADYE 

Paris, 20 a.a. - B. Daladlye, ba· frllSIZ lllzırl• Meclisinde 
gtJn 8jleden sonra lnfiltere harbi· 
ye nuuı B. Hore • Bela /le asan 
bir 18rllfmed• balunmuftılr. Bu Nihai zafere 
ılrO§DJeyl mlted/p B. Dalatllye-
ııin neminde bir lcoııleram toplo-
mı§tır. Bu 1coıı1er111JS, hama, kadar devam ı 
lramıs umumi lruveıleri ıenel • 
lcurmay bqbnı ıewral Gaınelln-
den bqb, bra orduları ıewl .hl'- Parla, 20 LL - Nuırlar mecliıln
may bqhnı pwral Colson, bava de B. Daladiye ukert ve diplomatik 
orduları ıenel lrunııq b.qlcanı ıe- vuiyet hakkında mufaual malGmat 
neral Tetu, deııis laıvetlerl ı•nel vermiıtir. 
lırumay bqhıu amiral Darlan, ba- ltoneey bu bahatı mlttefikan tu
ric/ye mlsteprı B. Cbampetler 4t vlp eylemit ve mlfterek saferde tam 
Rlbbes ve /ram,. blllclJmetl relsl· ı tımlrat ve tuminatım bulacak olan 
nln bıımsıl lcaleml dlreitlSrl bOylJk Polonya'mn bbramanhiım tblm ile 
eı,ı B. CoulOlldre l§tirfk etmJftlr. (Som 3. lacl sqfada) 

111111111111111111111111 

italyan-Yunan dostluOu 

İtalya Yunanistan 
hududundaki 

askerini çekiyor 
[Bu doatane nziJet liaklrmda Yunanistan•• ltal1a'sun a:rn •Jn 
D8frettİjİ teblijler 3 ÜDCÜ l&)'faqmclacbrJ 

A 
Garb cephesinde 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanların iki 
baskını akim kaldı 

Sarbrük müdaf llerl soldal 
~evrilmek tehllkesl altında 

Paria, 20 LL - Garp cephesinin heyeti umuml,e • 
ıinde franııslar tarafından ancak topçu atef1erinla 
ve tayyare faaliyetlerinin ihW ettiii bir lllkOnet ,,.. 
dır. 

Sabah teblilinin Sarre'ın prk ve akpm tebliiinln 
FraMalann .arp ceplaaimle Sarbriik iiarine de Bliea'in prkı diye c61terdili mmtakada almanla. 

7'1Ptılılan fCICllTllS Utilıametini •öaferir laarita nn ban hareketleri 16rtılmti1tilr. 

Dün ıece almanlar iki bUyflk bu-

PQ l Q N YADAKİ ALMAN-SOVYET ~~k:!:~~ ~:~s:::1=~1.:t1: 

HUDUDU TAHDİT EDİLECEK 

Sovyetler bütün ıarki 
Galiçyayı istiyorlar 

Almanya Vilno• i · · icin 
şimalde güçlüğe rastlamıyacak 

muıtur. Fransız umumi kararcihının 
teblilindeki mutat ketumiyete bina • 
en almuılann mezkdr iki te,ebbUlü • 
nün banci yerde vuku buldufunu b
tiyetle teabite lmkln yoktur. ~
fih dün ıeceki hareketin bqün1dl ba· 
reketi huırlıyan bir deneme tqebbll
ıli oldufu t•hmln edilmektedir. 
Şunu kaydedelim ld. BU. ...._ 

kaıının, ukert ~k btlyilk ehemlyeti 
vardır. Bu mmtab 15 kilometre imtl· 
dadındadır. Ve Blia ırmalıma bdat 
battım ceçtiii noktama rJa==ta 
1'u1111lUl Oben Chıllbach mevldinden 
........ .a- .. ,... adar imd
dat etmektedir. BHea umatıaıa me. 
ruı ile hudut battı aruındaJd manta
kada cenuptan tlmale dolra bir P1' 

Londra, 20, a a - Timea guetal· ı görilndüğil için timalde hiç bir cilç· akmaktadır. Bu çayın iki tarafmda 
nin Roterdam muhabiri bildiriyor : lüğe tesadüf edilmiyecektir. (Soaa S. inci aylada) 
Polonya'nın taksimi için Almanya Cenupta vuiyet daha kantıktır. 

ile Sovyetler Birliği aruında evelce Çilnkil almanların mabadı tabii ola· Dahiliye Vekilimiz 
hiçbir anlqma mevcud olmadıfı Ber- rak Lemberc'i ve bu ,ehrin cenubun· 
lin'den gelen haberlerden eerahaten daki petrol kuyulannı kontrol altında 1 b I' • • 
anlqılmaktadır. Yeni hududun tahdi· bulundurmaktı. Daha bir kaç giln W· Staft U G gıtti 
di için ıenerallerin riyuetlnde muh· vel almanlar ne mıktarda petrol lıtih- Dahiliye VekiHmb B. Falk O .. 
telit bir ru...ımuı komisyonu tttek· sal edebileceklerini hesab etmekle trak dün akpmlri ekspresle latanbala 
idil etmiıtir. meyu1 bulunuyorlardı. Sovyetlerin ptmlftir. Vekil. mebuılar, nkl1et 

Muhabirin blldlrdliine c8re Vllno timcll bütün prkt Galiçyayı iıtedlkle ileri celenleri " dostları tarafmdm 
mıntakuıaa kartı Almanya all.._ı (Somı S. lad aylada) ufurlannuftır. 

Cekya ve Slovakya'da ihtilal 
hareketi gittikçe genişliyor 
15.000 asker silôhtan tecrit edildi 

Alınan çok ıiddetli tenkil tedbirleri 
arzu edilen neticeyi vermiıe benzemiyor 

Londra, 20 .... (~) - latihbarat ........ 
ti bilcliri,.. 1 

17 •J'IGI puar ıGaG. loMmJ'•" Mora.,.a'cla 
bir ihtiW hareketi ç .. qbr • 

.. ila\Q&ı harebtine birkaç ... ...ımdea, 
Praa'cla uıiaele teaalairleri tekaddim •tmİftİr. Bu 
amele tuahürleri, camarteai ak..-• halk ile al· 
_.. •ak•mlan " bilha ... S. S. ler arumcla cideli 
çarpqmalara iDlalip .,.ıemit •• iki taraftan ela li
Wı kull•ndm•ftP'· Oli •• J'Ualdar miktan ml
•jwllr .. 

17 .,.Hu ile 19 .,.uu arumcla, Boh....,.. " Mo
taY7&'ma WrP ,..rlerinde, ncüaale Pcml...WC., 
Pribrin, PilMD, Tabu, Piaek we Brno'ela iaJ'aalar 
Çllamtbr • .,_,ela, sek alman oemutinia bir Jm. 
• ela çeld.rle ......... banket e:rlemiftir. 

Htaehl Sloı1alqt/1t1 da lirqef ediyor 

Jq.. laarebei, 19 e;rliW• sarbi Sln.k7a'p 

ela seçmif " ..._......, ZiliDa,,. T.....a. .... 
Diaoalan a,.akl•nmqbr. Oa ... bin kadar ..._, 
lilllataa tecrit eclilmiftir. 

A1maa mekamlan, menil bllmı'Mlar elelil 
ele anmtaaam bir hareket lratpamda lnal-chlkla
nm anlar anlames, el_..I ~ ıicleletli tetl..._ 
almqlarcbr. Binlerce kiti tftldf ol'DP'Pq, ,.....,. 
kiti kwf'ID& disi ........ 811 tenkil tecllrirlai, arn 
eclil• netice;ri ·---it pbielir. Tıranbi• karp 
mücadele, kupiald bntlerin J'iluekliline ral• 
..., aaİlll " oeeand• elnam elmekteclir. a..... 
ketin pçici .. mald:ret s&termecliii. ........... 
tiNk ---- .. ,.. birliti, iaach " clillplİllİ De 
belli olmeld-'r0 

la,..._.,...,.. Wi,;ik maddi 1auar .-- .... 
mittir· lllhim clemir;rollan iaeriade köpraı. .._,. 
ha•• eclDmi1t itfaiJ'• kqlalan tahrip ola...., 111-
J'ik fallnülanla atel,.elere laa .. ..ıar ablmlt " 
-alriular lanlmatbr. 
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1 ıan ve külfür : Günün peıinden 

Hôdise er karşısında 

............ -, 
iki dünya 1 

Kalp 
gümüş 

paralar Bir gün, harp sonraaı tarihini 
yazanların üzerinde mutabık kala
cakları fakat, bilhasaa büyük kriz 
devrini teşkil eden hi..-tiselerin "tif
reli" olarak meydana çaktıklan ve 
bunlan izaha mahsus ~fre 4ltahtar
larının ancak hadiseler bittikten 
sonra elde edildiği olacaktır. 

Mesela, kendisi için menedilmi§ 
olan hava silahlarını Almanya'nın 
yapmıya ba§laması ile bu defaki 
Polonya harbinde bütün havayı bu 
ailiıhm hükmü altına alması arasın
da cereyan eden hadiselerin hiç bi
risi, ileriye doğru biribirini izah e
demez. Yani, Almanya'nın kendine 
hotbehot bir hava silahı yapmasın
dan, Polonya müdafaasını felce uğ
ratacağı hükmüne varamazsınız. 
Fakat, geriye doğru, yani Polonya
daki alman hava f aikiyetinden, 
maretal Göring'in Almanya'ya ne· 
den bir hava kudretini herkesi tere
yağsız bırakma pahasına temin ey· 
lediğinin cevabını mükemmelen çı
karabilirsiniz. Keza Çekoslovakya'
yı cenuptan sarmak için Avusturya 
ilhakının, Polonya'yı garpta bir hü
cum çenberinin içine almak için Çe· 
koslovakya ilhakmm yapılması se· 
beplerini, bütün aarahati ile göriir· 
aünüz. 

Halbuki, bu neviden hadiseleri 
sıraya koyan kendisi olmadığı hal
de bundaki sebepleri ara§hran ze
ka için, hadiselerin ileriye doğru °' 
)an manalannı ke§fetmek hususun
da, bu oyunu iyi tetkik etmiş olup 
bunun tekniğini iyi öğrenmiş ol· 
maktan ba§ka bir §eye lüzum yok • 
tur. Hiç bir oyun kabilitasavvur de
ğildir ki, onu yaratan bir insan ol· 
duğu halde onu bir diğer insan id
raki ile ihata edip istidadı ile, oynı
yamasm. Bu yüzdendir ki, en kan· 
ırk ıifrelerin bile bu iıle uğraşanlar 
tarafından anahtarları bulunmak • 
tadır. 

Şimdi de, karımuzda, henüz bir 
ayına bamıamıf bir harp hi.diaeai 
görüyoruz. Bu, eğer her teYİ baaite 
irca edersek §Öyle oldu : 

1. Almanya'nm Danzig ve Kori
<Jor hakkındaki istekleri malUnıdu. 
Bunların hallini istedi. 

2. Polonya bu isteklere, ifade o
lundukları §eklide yanaımadı. 

3. İngiltere ve Fransa, bu meae· 
lenin nımakere ile halli lazım gel • 
diğini, eğer böyle olmaz da, Polon
ya tecavüze uğraraa kendilerinin 
de harbe gireceklerini beyan ettiler. 

4. Bir akfAIDt dünya, Almanya'· 
nın liste halinde taleplerine muttali 
oldu. 

5. Ertesi aabah Almanya ordula· 
rının ileri emri aldığı öğrenildi. 

6. İngiltere ve Fransa, harekat 
durmadığı ve alman ordulan hare· 
ket noktalanna avdet etmediği tak· 
dirde, harbe gireceklerini bildirdi
ler. 

Ankarada eskirim 
çalışmaları 

Eskrim federasyonu Yeniıehirde 
Ulus sineması yanında Soysal apart
manı altında bir eskrim salonu açmış
tır. Burada bir muallim nezaretinde 
istiyenlere eskrim dersleri verilmek
tedir. Salon şehrimizde bu spora he
veskar bulunanlar arasında geniş bir 
ataka uyandırmıştır. Kısa bir zaman· 
da 10 erkek, 10 kadın ve yaşları 14 den 
yukarı 20 kadar kız ve erkek çocuk 
ders almağa başlamışlardır. 

Federasyon salona devam edenler
den çok az bir ücret almaktadır. Bu
na mukabil onların silah ve teçhizat 
ihtiyaçlarını temin. etmektedir. Bu 
suretle alınan para ve ücret küçük bir 
hizmet mukabili olmaktadır. Salonda, 
duş ve soyunma yerleri çok munta· 
zamdır. 

Salon müdürlüğü istiyenlerin salı, 
çarşamba, cuma, cumartesi günleri 16-
18 arasında müracaatlarını rica et • 
mektedir. 

İstanbul piyasasında inkiıafvar 

7. Cevap yerine, alman ordusu' Macellan, 1083 gün süren ve in· 
ilerliyor ve İtalyan batvekilinin bir sanlık tarihinde ilk olan dünyayı 
mütareke teklifi yaptığı öğrenili- do)afltlasını, 1519 da, yani bundan 
yordu. 420 sene Önce bugün tamamlamıştı: 

8. Mütareke teklifi yüriimedi; 1- dünyamızın dört bir taraf mı gÖr· 
talya bu hususta bir tebliğ ne§retti. mek için, Üç yılı bulan bu buharsız 
Ve Almanya ile İngiltere, bütün bu ve makinesiz seyahat ile, tayyareci 
müzakere ve münakaıalarm ne Hughi'n rekorunu mukayese edi
türlü cereyan etmiı olduğu hakkın- niz .•• 
da mutabık olamıyadursun, harp O zamandan bugüne kadar in· 
patlak verdi. Ve, Atlanük'in orta· sanların vasıta ve imkanları olduğu 
sında, vapurlar torpillenmeğe bat • kadar telakkileri ve görütleri de 
ladı. Demek ki, her şey hazırdı. deği§miştir. Merhum Ahmet Rasim, 

Şimdi, insanlar bu hadiseleri di- Macelliın'ın seyahatnamesine dair 
)edikleri şekilde hükümlendirmeğe bir yazısında diyor ki : 
çalıısmlar, Polonya ortadan kalktı. " - Bu meşhur kaşif, dünyanın 
Eğer tecavüz yok idi ise, bunun ha- o kadar büyük ve o kadar beıerden 
zırlığı da olamazdı. Fakat, hadise- hali olduğunu kaydeder ki, insan· 
)er bize göstermiştir ki, yapılan a&· ların buraları nasıl dolduracağını 
keri ve diplomatik hazırlık Polonya bir istiğrap suali olarak sorar. Gün. 
ölçüsünde dahi olsa, bir milletin üç lerce, haftalarca katettikleri ma· 
haftada ortadan kalkmas1na göre- hallerde adam oğluna raatlamadı
dir. Hiç bir mantık ve hiç bir izah, ğını kaydeder ve bu kadar azim o • 
şu hakikati ortadan kaldıramaz ki, lan küreiarzın daha yüzler ve bin
dün müstakil bir devlet olıın Polon- !erce aene beşere kô.fi ve vafi oldu. 
ya, bugün, mevcut değildir. ğunu söyler. Çe faide ki, bugün in· 

Halbuki, bu Polonya, bir tüfek sanlar fert olarak ve millet olarak 
atmamak suretiyle ortadan kalkan bir karıı toprak için biribirlerini if
Çekoslovakya krizinde, ondan par- na etmektedirler ... ,, 
ça istiyenlerlen biri idi. Demek ki Garip bir tesadüfle bugün ölü
Polonya'nın ortadan kalkmasının münün yedinci yılına rastlıyan mer
bir izahını da, onun Çekoslovakya- hum Ahmet Rasim, §U sırada hayat· 
yı ortadan kaldırmak istemese bile ta olsaydı bu yazısına kim bilir nc
gaycnin ancak bu olduğunu keşfe· ler ili.ve ederdi? Macellan zama· 
demiyerek ona çullanmak hakkını nındanberi, dünyanın altı ve üstü 
kendinde görmesinde aramak la- uzun boylu deği§.llledi ama, insanlar 
zımdır. ve onların telakkileri değişti. Macel-

Son beş yılın hadiseleri, bu ve bu li.n için bugünkü dünya, bugünkü 
gibi gafletler yüzünden arka arka· dünyadakiler için Macellan kartı· 
ya sıralanarak, bir tahmin iken bir hklı birer muamma olmu§lar.:lır. 
imkan ve bir imkan sayılırken, bir Bir yıldönümü: 
hakikat olmuştur. Ve idrakin hare
keti ile kararın verilmesi, hep ge· 
cilani§tir. 

Filvaki, ve yukarıda da söyledi
gunız gibi, bunun başlıca sebebi, 
hndiseleri görülmesi 18.zımgeldiği 

Birinci Büyük Millet Meclisi, 18 
sene önce bugün, Atatürk'e Gazi 
unvanını ve Müşir rütbesini vermİ§· 
tir:: tarihte onun kadar girdiği her 
sf avaft&n muz af fer çıkmış kahra· 
man ve büyük askere rastlar mısı· gibi değil de gösterildiği gibi gör

meğe alıprak, bunların tifresini bir nız? 
türlü çözememek ve hemen her ha· Kendisinin de yetittiii feyizli 
diseyi hayra yormaktır. kaynak olan ordu, sevgilerinin te· 

Acaba büyük devletler, hiıdisele- meli idi. Ordu ile alakalı vasıflarını 
rin bu ıifreli lisanını anlıyorlar mı? bütün hayatında iftiharla kullan· 
Tahmin edebiliriz. Çünkü kuvetli mııtır. "Türk orduaunun bir cüzüta· 
istihbaratlan vardır. Fakat orta Av- mı muadilini behemehal mağlup, iki 

mislini tevkif ve tesbit eder. Türk rupa'nm şimdiye kadarki aiyasi he· 
yelanlan altında kalan küçük mil • neferi kaçmak nedir bilmez. Eğer 
letlerin, bu tifreli liaanı anlamadık- türk neferinin kaçtığını gÖrmÜ§!e
ları muhakkaktır. niz, derhal kabul ebnelidir ki, onun 

Halbuki, §U dakikalarda ancak 
baılangıcmda bulunan bir garip 
harp o derece garip ve ıaıırtıcı 

kombinezonları ile, gözlerimizin Ö· 
nünde inkiıaf edip gitmektedir. 
Tıpkı neticelerini teıkil ettiği hadi· 
seler gibi, bu harp de ıifrelidir. Ve 
onun ne gibi ihtilatlarla devam e· 
deceğini, ancak tifre anahtarına 
malik olanlar bilecektir. 

. • ı Burhan BELGE 

İzmir' deki ihracat tacirlerinin 

toplantı11 

İzmir, 20 a.a. - Dün akşam saat 17 

de bqlayıp geç vakte kadar devam e· 
den bir toplantıda, ihracat tacirleri, 
ihracatı kolaylaştırmak için hükümet· 
çe alınan tedbirleri tetkik etmişler -
dir. İçtimaa mıntaka ihracat müdürü 

ve Cümhuriyet Merkez Bankası İzmir 
şubesi müdürü de iştirak etmişlerdir. 
İhracat- tacirlerimiz alınmış olan ka
rarlardan fevkal~de memnundurlar. 

batında bulunan en büyük kuman • 
dan kaçmıftır. Türk ordusunda o
nun faziletini, kıymetini ve bu ordu 
ile neler yapılabileceğini benim ka· 
dar anhyan az olmuştur.,, sözleri, 
ordu için konu§!Daktan zevk duy· 
muı ve bunu vazife aaymı§ olan bü
yük batbuğundur. 

''Ticaret ıerbesttir ! ,, 

Dün, bize bir bayan öiretmen te· 
lefon etti: her zaman, 35 kuruşa al· 
dığı yün çilesine aynı mağazanın 

dün 50 kurut istediğinin sebebini 
sorduğu zaman "fiyatlar yükseldi l,, 
cevabını aldığını söyliyerek dedi ki: 
"- Bu yün, yerli malı idi. Fiyatı· 

nın artmasına hiç bir sebep göreme· 
dim. Bu kadar az zaman içinde bu 
kadar yükseliıin ancak bor&a tah
viJJerinde olabileceğini anlatmak 
istedim. Mağaza sahibi, can aıkmtm 
ile ıu cevabı verdi: 
"- Efendim, ticaret serbesttir!" 
Bu cevaba verecek bir cevap bu· 

laınadığım için sustum.,, 
Bu cevabın hazırlanmı§ olduğu· 

nu bildiğiniz ihtikan men kanunu 

Son zamanlarda bazı yerlerde 100, 50 ve 
25 kuruıluk gümtiı paraların kalplarına te
sadüf edilmittir. Hilkümet, kalpazanlarla 
mücadele için yalnız mahalli zabıta ku • 
vetlerinin atakasiyle iktifa edilmemesini 
ve zabıta kuvetlerine bir yardım olmak 
üzere biJQmuın devlet, belediye, hususi i
dare memurları ve para alıp verme vazife
siyle muvazzaf bulunan bütün veznedar ve 
tahsildarların lzami husasiyet gösterme
lerini, kalp paraları piyasaya sürmek iıti
yenlerin derh;:.J zabıtaya teslim edilmesini 
allkahlara bildirmiıtir. 

İstanbul'da kara 

borsacılarla mücadele 
İstanbul, 20 (Telefonla) - İstan -

bul emniyet direktörlüğü son siyasi 
vaziyetten istifade suretiyle ihtikar 
yapmıya kalkan kara borsacıları taki
be başlamıştır. Bugün ilk olarak Fi
lip, Hayim, Terostoti adında üç kişi 
tevkif edilmi9tir. Bunların Ü"'erindc 
100 sterling, 350 dlrahmi, 3000 liret, 
ve birçok mark bulunmuştur. Kara 
borsacılar türk paralarını ucuzca ala
rak yerine bunları vermektedir. Şebe
kenin hariçle de alakalı olduğu tesbit 
edilmiş ve tahkikat genişletilmiştir. 

B. Yakup Kadri gitti 
Lahey orta elçiliğimize tayin edil

miş olan B. Yakup Kadri Karaosman
oğlu, dün akşamki ekspresle İstanbu
la hareket etmiş vr, dostları tarafın -
dan uğurlanmıştır. B. Yakup Kadri, 
lstanbuldan yeni vazifesine başlamak 
üzere Lahey'e gidecektir. 

Kayaeri' de ihtikar mücadelesi 
Kayseri, 20 a.a. - Diln valinin baş

kanlığı altında cümhuriyet müddeiu
mumisi, mektupçu, belediye ve ticaret 
odası reislerinin ittirS.kiyle bir toplan 
tı yapılmıı ve inıaat malzemesi ile gı
da maddelerinin fiyatlarını sebepsiz 
yilkselterek ihtikar yapanlar hakkın
da alınacak tedbirler kararlaıtırılmış-
tır. 

ll-IAVA 

I~~ 
Dün yurtta yağmur yılmadı 

Diln şehrimizde hava az bulutlu 

geçmiı, rlizgS.r garptan saniyede i 
metre kadar hızla eamittir. En yüksek 
sıcaklık 30 derece olarak teııbit edil
miıtir. Yurtta hava; Marmara havza
sı ile Ege ve Akdeniz kıyılarında çok 
bulutlu, diğer bölgelerde bulutlu geç
miş, rlizgS.rlar, Trakya, Akdeniz kıyı
ları ve cenup doğusunda cenuptan, 
diğer bölgelerde garptan saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmittir. Dün 
sabah saat ıekize kadar yurdun hi:; 
bir tarafında yağış olmamııtır. En 
yüksek sıcaklık Antalyada 31, İzmir
de 33, Adanada 37 derece olarak tes

bit edilmıştir. 

tarafından verilmiş olacağını 
menni edelim. 

te· 

KUTAY 
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Göbels hakkında 

iki hikôye 
Almanya'da Nazi rejimi iktidar 

mevkiine geldikten sonra onun se
mitik olan ve olmıyan düşmanları 
nasyonal sosyalizm ile ps$jl ve sin
si bir mücadele yolu tutmuşlardı. 
Bu mücadelede kullanılan sillh 
neydi, biliyor musunuz? Rejim şef
leriyle eğlenen ufak ufak hikayeler 
ve nükteler I 

Almanya'da artık susturulan Nazi 
çığırtkanı Göbels'in, mademki, bun
dan sonra hitabelerini dinliyemiye
ceksiniz, bari, ona dair uydurulmuş 
iki hikaye dinleyiniz : 

sının muayyen ucrerını oaeuıKcen 
sonra şoföre bir iki mark da bahşiş 
verir. 

Uzun zsmandanberi almadığı bir 
bahıişi bu siyah saçlı ve uzunca bu
runlu müşteriden alarak sevinen ıo· 

, för, onun yüzüne bakıp gülümser: 

Başka yerlere naklolunan 
orta tedrisat muallimler· 

1 Sıhi ve ailevi vaziyetleri itibariyle ve diğer bazı hususi seb;plerle nakillerini istiyen 
orta tedrisat muallimlerinden arzuları Maarif Vekaletince yapılabilenlcrin Jistcs:ni 
:vazıyoruz : 

Ordu orta okulundan Kemal Dağlı oğlu '
Kayseri li&esine, Mersin orta okulundan 
Mediha Rona Adana ikinci orta okuluna, 
İsparta orta okulundan Şükrü Sayalı Ca • Bu .. kreı El~imiz 

dün geldi 

ğaloğlu Urfaya, Silifke ortadan Turgut Dö· 

Bükreş Elçimiz B. Hamdullah Tanrrö • 
ver, dün sabah şehrimize gelmiştir. Buyuk 
Elçi, kendisiyle göriışen bir arkada~ımıza , 
Ankaraya, Hariciye Vekaleti ile temaıo et
mek uzcre geldiğini, burada iıç gün kala
cağını ve tekrar doğruca Bükreşe dönece
ğini söylemiş, Romanya ile aramızdaki 
münuebetlerin malQm dostluk çerçevelc-ri 
içinde olduğunu kaydederek bu arada goc;· 
men meselesine temas etmiş ve demi§tır 
ki: 
"- Romanyadaki yurttaşlarımızın ar '\ 

vatana yerleştirilmeleri, bu hususta hazı .• 
lanmış olan program mucibince devam et
mektedir. Bu sene de 3500 gö,men gel • 
miıtir.,. 

B. Tanrıöver, dün öğleden sonra Harici
ye Vekaletine giderek meşgul olmuştur. 

ğün İzmir Tilkilik ortaya, Edirne ortadan 
Hamdi Öncel İzmir Karataş ortaya, Geli
bolu ortadan Leman Utku İzmir ortaya, 
Karaman ortadan Mıikerrem Emiroğlu 
Gemlik ortaya, Ödemiş ortadan Feride Ev. 
ren Bursa 1. ci ortaya, Mersin ortadan me
sut Aktaş Yalvaç ortaya, Kırşehir ortadan 
Zeki Taner İzmir Gazi ortaya, Edirne er
kek muallim okulundan Rıza Birger Bursa 
ortaya, Adapazarı ortadan Saim Turgut 
İstanbul Vefa lisesine, Develi ortadan Ga
lip Arkan, Trabzon lisesinden Şaban Vehbi 
Edirne ortaya, Van ortadan İbrahim Öz • 
kan Maraş ortaya, Akhisar ortadan Zeke
riya Tunalı Aydın ortaya, Antep ortadan 
Halil Şahnerdi Üsküdar ortaya, Antep li
sesinden Namiye Hic;durmaz Karataş orta
ya, Rize ortadan Müsip Murguz Kadıköy 
ücüncü ortaya, Kayseri lisesinden Yusuf 
Ziya Öner lzmit ortaya, Adapazarı orta
dan Mithat İlgaz Karagümrük ortaya, El· 
bistan ortadan A. Rıza Çürükliı Adapazarı 
ortaya, Balıkesir lisesinden Hilmi Erözden 
Bursa ikinci ortaya, Kastamonu lisesin • 
den İsmet Tümtürk Ankara ikind ortaya, 
Biıa ortadan K mil OlkUlıün Bolu ortaya, 
Bergama ortadan Tarık İşitmen İzmir Til- Ticaret Vekilim iz hasta 
kilik ortaya, Bilecik ortadan Hüsamcttin 
Ege Gemlik ortaya, Manisa ortadan İhya 
Çobansoy Bursa kız muallim okuluna, Ak· 
saray ortadan Cemil Öngüt Uııak ortaya, 
Yalvaç orta.dan Binzat Yola İzmir ikinci 
erkek lisesine, Giresun ortadan İdris Ça0 

Ticaret VeHlimiz B. Cezmi Erçin iıç 
gündür rahatsız bulunmaktadır. Muhterem 
Vekilimize 5.cil &ifalar temenni ederiz. 

kır Trabzo.~ lisesi.\., Muş ortadan Şevki ı"zmı"r Fuarı kapanıyor 
Tan Zonıuldak liıcııine, Sanııun ortadan 
Hüıeyln Ergın Bılıkcıir Jiıeainc, Bafra 
ortadan Z(nnur Erginer Balıkesir füesi bi· 
rinci devreye, Samsun lisesinden Salim 
Dündar Bursa lisesine, Kayseri lisesinden 
Ömer Liitfi Baykan Bursa lisesine, Trab
zon kız orta okulundan Mebruke Aksal 
Eskişehir lisesi birinci devresine, Kayse
ri lisesinden Mümtaz Erdemir Malatya Ji. 
&esine, Mersin orta okulundan Avni Mut
lu Ankara iıc;ünciı ortaya, Mana ikinci or
tadan Edibe Aktuğ Ankara üçüncü ortaya, 
Antalya lisesinden Turgut Kömürcüoğlu 
İzmir ikinci erkek lisesi birinci devresine, 
Antalya lisesinden Selim Refik oğlu Bur
sa lisesine, Uııak ortrufan LQtfi Ertek Kay. 
seri lisesi birinci devresine, Seyhan orta
dan Ruhi Alper Eskişehir lisesine, Ödemiş 
ortadan Bekir Erel Ilalıkeıir lisesi birinci 
devresine, Düzce orta okulundan Müveddet 
Sanay Balıkesir lisesi birinci devresine, 
Kumkapı ortadan Mühibe Süer Ankara Ü· 
çüncü ortaya, Bilecik ortadan Mensur Pars 
Bursa birinci ortaya, Samsun ortadan LQt
fiye Dündar Bursa ikinci ortaya, İzmır 
kız lisesinden Melise Güven Bursa ikin· 
ci ortaya, Bergama ortadan Rahime Kaf
tan İzmir Karşıyaka ortaya, Nevşehir or
tadan Osman Nahit Özden Buca ortaya, 
Balıkesir lisesi birinci devresinden Davud 
Güney Bursa birinci ortaya, Tarıus orta
dan Salih Zeki Saraç Urfa ortaya, Konya 
lisesinden Hatice Yazıcıoğlu Ankara il -
çüncü ortaya, Antalya liseıinden Feride 
Bergin Konya ortaya, Elazıi ortadan Ha· 
san Yeğin Niğde ortaya, Samsun liıesinden 
Rıza 'Olıcn Bergama ortaya, Çankırı orta
dan Şaban Taşkın Edirne ortaya, Rize or
tadan M. Hamdi Peker Burdur ortaya, Gi
resun ortadan Nebahat Noyan Bayburt 
ortaya, Sinop ortadan Zekeriya Cokoy 
Bilecik ortaya, Ünye ortadan H. Hüsnü 
Dikmen Samsun ortaya, Kırklareli orta • 
dan İbrahim GürtUrJ.Ca Edirne ortaya, Ber. 
gama ortadan M. Cahit Tunçil Bakırköy 
birinci ortaya, Siirt ortadan Müslim Say 
Nevşehir ortaya, Van ortadan Hasan Eray 
gün Manisa ortaya, Elazığ ortadan H. Feh
mi Erainol Manisa ortaya, Maraı orta • 
dan Seyit Turaman Adana ikinci ortaya, 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Muğla' da muallimler için 
kurslar açıldı 

Muğla, 20 a.a. - Bu ayın on beşin· 
den iti~ren burada muallimler için 
kurslar açılmıştır. Bu kursta idari ve 
tedrisat meseleleri görüşülmekte ve 
pasif korunma talimatnameleri üze
rinde görüşmeler ve hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Muğla' da tütün rekoltesi 
Muğla, 20 a.a. - Vilayet dahilin· 

de tütün rekoltesi tesbit edilmiştir. 
Buna nazaran vilayetimizde beş bu· 
çuk milyon kilo tütün vardır. Tütün
lerin denk yapma ameliyatı henüz bit
memiştir. Bu yılki rekoltenin nefase
ti fevkaladedir. 

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

nına kadar sokulduğunu gören Na
zi şefi, hem telaş. hem de hiddet e
dip sorar: 

- Sen yahudi değil misin! 
-Evet J 
- Peki, buraya kadar nasıl oldu 

da sokulabildin? 
- Gayet basit, muhafızlar bırak

tılar/ 

- Nasıl bıraktılar? 

- O da gayet basit; doktor Gö-
bels'in babasıyım, dedim, yüzüme 
bakıp benzettiler,· bıraktılar. ..... 

•*• 

İzmir, 20 a.a. - Açılışından bugüne 
kadar geçen otuz gün içinde fuarı zi
yaret edenlerin sayısı 576.082 kişiye 
baliğ olmuştur. 

Fuar bu gece saat yirmide beledi· 
ye reisinin ada gazinosunda verecegi 
bir ziyafeti ve söyliyeceği bir nutku 
müteakip sabahın ikisinde kapana
caktır. 

İzmir belediyesi kültür parkın ge· 
rek şehir, gerek mülhakat ve hatta 
bütün memleket için temin ettiği is
tifadeyi nazarıdikkate alarak bu gece 
kapanacak olan dokuzuncu enternas
yonal fuardan sonra da kültür parkta· 
ki müzelerin, tiyatro ve eğlence yer
lerinin, bilhassa çocuklar için büyük 
bir ıııhat ve neşe yuvası olan Luna 
parkın, gazinoların ve parkın diğer 
aksamının açık kalmasına karar ver .. 
miştir. 

Bu suretle fuarın kapanışı devlet ve 
vilayet pavyonlariyle diğer ticaret 
pavyonlarına inhisar edecek, killtür 
park, diğer bütün killtür ve eğlence 
yerleriyle İzmir halkına ve hariçten 
ziyaretçilere açık kalacaktır. 

Fuar kapanırken 
İzmir, 20 (Hususi) - İzmir fuan, bele

diye reisinin verdiği bir ziyafetle kapandı. 
Ziyafetin sonuna doğru bir nutuk veren 
belediye reisi, fuarın tarihçesini yaptı ve 
harp felaketine rağmen gördüğü raibeti 
kaydederek, gelecek yıl daha ziyade tc • 
kamille doğru gidecefini anlattı ve insani· 
yete sulh temennisinde bulundu. 

iz.mir piyasasında canlılık 
İzmir, 20 (Hususi) - Amerika piyasaJa. 

rı için iki Amerika vapuru limanımızdan 
bin balya tütün almakta.dır. Ozüm incir 
piyasasında son günlerde canlılık göriıli.ı • 

i ngiliz kredisinden 

faydalanacak daireler 
3525 aayıh kanunla tasdik olunan Tür

kiye ve İngiltere kredi ve teslihat anlaş • 
malan mucibince satın alınacak malzeme • 
nin aynı kanuna merbut menzili kllring 
anlaumaunın dördüncü maddeıinin (i) ben
di mucibince kliring ve kontenjan harici 
olarak memlekete sokulacağı, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekflletince allkalılara tamim 
edilmiııtir. 

Bu hususta, Maliye Vekaleti de defter • 
darlıklara kambiyo müdilr ve mllraklplik • 
!erine bir tamim yapmıştır. Tebliic göre 
bu ıibi malzemenin viırudunda alakadar 
daire ve müesıeselerin yapacağı tahriri 
müracaatlar üzerine keyfiyet mahalli gum
rük idarelerine tebliğ ve aUikadarların 
müracaatını hildiren ve geçilmesi istenen 
malzemenin .. ,15 ve miktariyle kıymetlerini 
ihtiva edecek olan istida ve mektubun bi
rer kapyası nakit İşleri umum mudıirlli il· 
ne gopdcrilecektir. 

İngiliz: kredisinden şu daire ve mUcsse
seler istifade edeceklerdir- Milli Müdafaa 
VekAlet!, SUmerbank, Etibank, Devlet Dc
miryolları İşletme Umum Müdürlilfü, 
Devlet Hava Yolları İşletme Umum Mü
dürlilğil, Devlet Dcnlz Yolları İtlctme U
mum MUdürlliğü, İstanbul Sular İdaresi. 

Bu karar al~kah diğer makamlara da bil
dirilmiştir. 

fstanbul rastahaneıi bir zelzele 
kaydetti 

İstanbul, 20 t.a. - KandilJI rasatanc • 
ıinden bildırilmiştir : 

Bu sabah saat 2 yi 21 dakika 15 saniye 
geçe kuvetli bir zelzele kaydedilmiştir. 

İstanbul, 20 (Telefonla) - !stan· 
bul piyasası dündenberi inkişaf et
mektedir. Bugün cenup ve Brezilya 
için fındık içi, kabuklu fındık, şam 
fıstığı; Romanya için incir, Almanya 
için tütün, Fransa için afyon ve daha 
bazı memleketler için muhtelif mad· 
deler olmak üzer ihraç olunacak mal
lara mahsus menşe şahadetnamesi ve
rilmiştir. Buraya gelen haberlere gö
re alınanlar memleketimizden yeni 
bir parti tütlin daha alacaklardır. Bun 
dan başka çek rejisi de her sene aldı
ğı iki milyon kilo tütünü mübayaa et
mek üzere hazırlıklara başlamışlar
dır. 

Bu hikaye ve nükteleri uydu· 
ranlar, bunları beğenenlerin eşleri· 
ne, dostlarına anlatacaklarını, böy
lece maksatlarına hizmet edecekle
rini düşünmüş olacaklardır. Bu dü
iÜncenin bir hayli psikolojik oldu
ğu da bu hikaye ve nüktelerin bu
gün dünyanın yedi iklim, dört bu -
cağında tekrarlanmakta olmasiyle 
sabittir. 

1 - Doktor Göbels, günün birin
de bir propaganda nutku söylemek 
üzere alman kasabalarından birisi
ne gider. Toplantıya ve nutkun slJy 
lenmesine daha vakit olduğu için 
bir taksiye binip kasabanın ıurası· 
nı, burasını dolsşmsğs baılar. 

- Göbe/s'in nutkunu dinlemek 
için sizi indirmeğe mecburum ama, 
Zer, siz yahudilerden de çok iyİ a-
1 amlar çıkıyor vesselim! 

Harp ve pipo! 
Merkez üssünün 1stanbuldan 1020 kilo

metre mesafede bulunduğu tahmin edil • 
mektedir. 

Bu nOkteli kısa hikB.yelerı'n, me
sel§, GtJring'e ait olanları bu eski 
tayyare asının kılığa, kıyafete, ni
~ana ve madalyaya pek fazla ehemi
yet vermesiyle. Göbels'e ait olan
ları da bu Nazi hatibinin çehrece 
Y,Bhudiy,i andırmasiy}e eğlenir, 

Gezinti devam ederken bir yerde 
şoför, arabayı durdurur ve kim ol
duğunu tanımadığı mOşterisine: 

- Burada inmelisiniz,· der, •izi 
daha fazla dolaştıramam, çünkü bu· 
~ün doktor Göbels bir nutuk söyli 
yecek, onu dinlemeğe gideceğim. 

Doktor Göbels, §Oförün kendi 
nutkuna karşı gösterdiği bu alaka
dan dehşetli memnun olur ve tak-

2 - Bir gün Berlin'de büyücek 
iir tören yapılırken Nazi büyükle
rinden birisi; bir de baıını kaldırıp 
bakar ki fStal salralı ve kocaman 
burnu, şiş göz kapaklariyle tam ti
pik bir yahudi yanı başında dikilip 
durmaktadır. 

Böyle bir günde etraftaki bunca 
muhafızlara ve kordonlara ralmen, 

su katılmamış bir yahudinin ta ya-

Fransız gazeteleri, harp dolayı
siyle Fransa'da pipo satışının art
tığını yazıyorlar. Cepheye giden 
askerlerden çoğu birer pipo satın 

alıp öyle yol/anıyorlarmı§. 
Şu halde fransız siperlerinde ba

rut dumanına pipo dumanı da katı
şacak demektir. 

Demek ki fransız Poilu'sü siper
de çubuğunu yakıp keyfini arıya

caktu. 
Bu sırada alman neferine de, aca

ba, derdine yanmak mı düşecek? 
T. 1. 

Belediye Meclisi bugün 
toplanıyor 

Belediye Meclisi buglin ıaat ı 7,5 de t" • 
)anacaktır. Ruznamede muhtelif enci 
lerde tetkikleri bitirilmiı ve raporla ı 
zırlanmıı olan on kadar madde 'ardır. 

Gümrüklerde bir tayin 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiileti h · ı
kuk müşavirli~i şefi Muhtar Uluer, 

j ekonomi işleri müdür muavlnlığine 
tayin edilmiştir. 
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Göring'den sonra Hitler de bir 
nutuk söyliyerek alman milleti baş· 
ta olmak Üzere dünyayı feJikete 
::~rüklemesinin hesabını vermek İs· 
t "mİş ve Almanya'nm harp gayele-
1 •ni İzah etmiştir. Hitler'in harp 
ınesuliyeti hakkındaki görüşü kim
seyi inandırmıyacağı gibi, hedef ve 
gayeleri hakkındaki sözlerine de 
cimse itimat etmiyecektir. Harp 
tnesuliyeti, münakaşa kaldırmıyan 

bir sarahatle Hitler'in omuzları ü
zerine yüklenmiştir. Ve şu ve bu 
ınugalata onu yerleştiği yerden ayı
ramaz. Hitler, bu yükü Üzerinden 
atmrya çahşırken, biraz da mesuli
Yeti kendi omuzları üzerine yükli • 
Yen sebeplerin bir kısmını izah edi
yor: Polonya'ya ültimatom verip de 
hu bedbaht memleketi istilaya baş. 
ladrktan sonra İtalya tarafından 
Yapılan sulh teşebbüsüne karşı İn
giltere muvafakat cevabı vermişti. 
Fakat bir şartla •.. Polonya'nın işgal 
altına alman topraklarının tahliye
si... Tahliye edilmediği takdirde 
Polonya'nm istiklalini silahla mü
dafaa etmek İngiltere için bir na
rnus ve şeref meselesi olduğu söy
lendi. Hitler bunu bir ültimatom te
lakki ederek : 

.Varşova dayanıyor! 

Almanların Varşovayo 
yaptığı hücum tordedildi 
Varşova, 20 a.a. - Varşova belediye reisi şehrin alman ku

mandanlığına murahhaslar gönderdiği hakkındaki haberleri kati 
olarak tekzip etmektedir. 
l Ancak Varşova'da kalmış olan bazı diplomatlar şehirden uzak
aşmış ve bu hususta alınanlarla görüşmek üzere kendilerine bazı 
polonyalı subayların refakat etmesini istemişlerdir. 

Varşova müdafileri murahhas gön- 8&Jl1P sanı......_...., o · o SJtliı(P p SJL(9 

dermemiş ve teslim olmayı aklından 
bile geçirmemiştir. 

V arşova kumandanının tebliği 
Varşova, 20 a.a. - Varşova mü

dafaa kuvvetleri kumandanlığmm 
bir tebliğine göre düşman 18-19 ey

i~~ gecesi şark mmtakasında bazı ı 
hucumlarda bulunmuş ise de tard
olunmuştur. 

Almanlara göre 
. 
imha habi 

devam ediyor 

GJynia zaptedildi Praga mülhakatına karşı yapılan 
hücumlar da püskürtülmüştür. 

Şimal mmtakasmda Polonya kıta Berlin, 20 a.a. - Alman başku-
ah şiddetli bir hücum ile mühim mandanlığı t~bliğ ediyor: - Bugünkü Almanya'ya ültima

tom gönderilemez. 
diyor. Bu gururda, başkalarının 

hakkını tanunıyan bu egoizmde 
harbin hakiki sebepleri mündemiç
tir. Hitler'e göre, Avrupa Alman
ya'nm sömürgesidir. Kendisi, istedi
ği devlete ültimatom gönderir. İste
diği devlet reisini veya hariciye ve
kilini ayağıno. davet eder. Orada 
misafirlerine, değil diplomasi kai • 
delerine, hatta en basit muaşeret 
edeplerine uygun olnııyan muame • 
lelerde bulunur ve canı isterse kom
§U memleket topraklarını işgal eder 
de kimse Almanya'dan bunun hesa
bını sormak cesaretini bile göstere
mez. işte İngiltere ve Fransa bu 
zihniyetin yıkılması için harp et
ınektec!irler. Ve harp haricinde kal
ını§ bulunsun, bitaraf olsun, her 
memleketin sempatisi demokrat 
devletlerle beraberdir. 

Fakat Hitler tarafmdan söyle
nen bu nutkun hakiki manasını an· 
lamak için büyük harp içinde Al
manya'nm yaptığı sulh teklifini ha
tırlamak lazımdrr. Almanya 1914 
senesinde garp cephesinde giriştiği 
taarruzda Fransa'yı ezememiş, 1915 
senesinde 13rk cephesinde giriştiği 
teşebbüate de hayli toprak işgal et
mekle beraber, harbi nihayetlendi
rememişti. 

Alman erkanıharbiyesi, şarkta 
arazi işgal etmekle değil, garpta 
fransız ve İngiliz mukavemetini kır· 
malda harbin nihayetlenebileceğini 
anladı. Ve 1916 senesinde Verdun'a 
karşı taarruz başladı. Bu da netice 
vermedi. Ve gerek bu muvaffaki
yetsizlikten, gerek Rusya tarafın -
dan tarkta girişilen bir taarruzun 
mahdut sahaya münhasır olsa da 
muvaffakiyetli inkişafından cesa -
ret alan Romanya harbe girdi. Der
hal Almanya müttefiklerinin yardı
miyle Romanya'yı da ezdi. Ve 1916 
senesinin sonunda Bükreş işgal e
dildi. Hartaya bakılacak olursa 
Almanya ve müttefikleri bu sırad~ 
§Öyle bir vaziyette idiler: Belçika ta
mamiyle ellerinde idi. Ve Fransa'· 
nm şimal kısmı da İşgalleri altında 
idi. Şarkta Polonya tamamen, bir 
kısım Balkan memleketleri, Roman
ya'nın hemen hemen tamamı, bütün 
Sırbistan, Bulgaristan, Bağdada ka
dar Osmllnlı imparatorluğu alman
larm ya ellerinde idi, yahut da müt
tefikleri vaziyetinde bulunuyordu. 
Alman imparatoru, yüksekten ata
rak ve sanki büyük bir ulüvvücenap 
gösteriyormuş gibi şöyle bir teklifte 
bulunmuştu : 

- Biz mağlup olamayız. Sizi de 
mağlup etmek istemiyoruz. O halde 
harbin devamı için sebep kalma-
mı,tır. 

ikinci Vilhelm, mağlup olamayız 
derken, Almanya'nm içinde bulun
duğu çıkmazı anlamıştı. Nasıl ki bir 
kaç ay sonra Rusya'nın harpten çe
kilmesi gibi bir netice veren ihtilale 
rağmen Almanya nihayet yıkıldı. 

işte Danzig nutku ile lngilte
re'ye ve Fransa'ya teklif edilen 
sulh, 1917 senuinin başında ikinci 
Vilhelm tarafından yapılan sulhtur. 
1 litler de Almanya'yı karşıhyan 
tehlikeyi görmezlikten geliyor. 
Belki de hakikaten görmüyor. Fa· 
kat vaziyeti bilenler görmekte
üirler. İngiltere ve Fransa, Hitler 
yıkılıncıya kadar mücadelede de
vam edeceğiz diyorlar. Bu sözde 
llitler'in şahsına karşı bir kast ma
nası aramamalıdır. Hakikat şudur 
ki artık Hitler'e itimat edilerek biı· 
mukavele yapılamaz. Harbi emni • 
yetsizlik doğurmu,tur. Sulha mani 
olan en büyük engel de bu emniyet· 
• . . A • ESMER 

b
. t kk. k d . . Bundan bır hafta kadar evel Kut-
lr ara l ay etmış ve yenı mev-. . . . . no yakınında başlıyan ve sonraları 

zıle~ ele geçırmıştır. Bzura ırmağı istikametinde şarka 
Bızzat ceph.ede muharebeler de- ı doğru inkişaf eden Vistül nehri kar-

vam etmektedır. şısındaki muharebenin şimdiye kadar 
Mare§al Smigly Ryd:; .arihte kaydedilen en büyük imha 
Polonya' da bulunuyor muharebesi olduğu anlaşılmıştır. 

Londra, 20 a. a. - Lona. a~ • .'ti Dün akşama kadar yalnız Bzura ü-
Polonya Büyük elçiliği şunu beyına z~_rinde al_ınmış ~~an esirlerin miktarı 
selahiyettadır ki Mareşal Smialy yuz beş bıne balıg olmuştur. Bu mik-

R
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• tar mütemadiyen artmaktadır. Buna 
l Z JD Omanya a O C.UgUna aır d'" ··1·· 

b
. b k uşmanın o u ve yaralı olarak bırak-

ecne ı mat uatta çı an haber~er t g- f • !Ad ··k k · t d -1A ı ı evıca a e yu se zayıa ı a ı a-
esassızdır. Mareşal ve erkanı har- ve etmek lazımdır. Elde edilen harp 
biyesi ordu ile birlikte Polonyada levazımı hesapsızdır. Polonyalılar 
bulunmakta ve askeri harekatı ida- ciddi olarak daha yalnız Modlin'in i
reye devam eylemektedir. çinde ve cenubunda ve Varşovada mu
Karpatlaraltı şehirlerine doğru kavemet ediyorlar. 

giden mülteciler Alman ·Rus hucluclu çiziliyor 
Buda peşte, 20 a.a. - Polonya mül- Düşmanı takiben, Stryj - Lvov. 

tecileri karpat dağlarını aşarak kar - Brestlitovsk - Bialistok hattına kadar 
patlaraltı şehirlerine doğru inmekte- ilerlemiş olan kıtaatımız düşmanı ta
dirler. Keza bazı askeri müfrezeler de mamiyle imha ettikten sonra, alman 

ve rus hükümetleri arasında tekarrür hududa varmışlar ve tecdt edilerek 
memleket içine sevkedilmişlerdir. 

Resmen teyit edilmiş bir şayiaya 
göre, alman ve rus grupları Macar 
hududu istikametinde mülaki olmuş
lardır. Aynı şayialara nazaran, rus 
ön müfrezeleri birçok noktalarda Po
lonya - Macar hududuna varmıştır. 

Sovyet müfrezeleriyle Macar ma
kamları arasında henüz resmi hiç bir 
temas vuku bulmamıştır. 

Belgrad, 20 a.a. - Subotica'dan Po
litika gazetesine bildirildiğine göre, 
Romanyadan Yugoslavyaya leh mül -
tecileri gelmeğe başlamıştır. Bunlar 
Fransa'ya gitmek niyetindedirler. 

**:;; 
Riga 20 a.a. - Bugün 900 lehli Da

ugavpils'in cenubunda Letonya hudu
dunu geçmiş ve tevkif edilmiştir. 

Varşovayı müdafaa eden 
kumandan yaralandı 

Varşova 2 radyosu dün akaşam şu 

haberi neşretmiştir : 
Varşova'yı müdafaa eden kuvetle

rin kumandanı general Czuma yara
landığı için, bu kuvetlerin başına ge
neral Pumel getirilmiştir. Bugün al -
man ağır topçusu şehri şiddetle bom
bardıman etmiş ve 40 alınan tayyaresi 
birçok uçuşlar yaparak şehrin üzerine 
birçok bombalar atmıştır. Fakir hal
kın meskiln olduğu mahallerle şehrin 
merkezi ve milli abideler, bu bombar
dımanlardan çok müteessir olmuştur. 
Milli müzenin üzerine düşen yangın 

bombaları, birçok kolleksiyonları tah· 
rip etmiştir. Hasar gören yerler ara· 
sında cümhurreisinin ikametgahı olan 
eski kıral şatosu, sefaretler mahallesi, 
mektepler ve hastaneler de var<lır. 
Birçok kadın ve çocuk bombardıman 
yüzünden ölmüştür. 

7 alman tayyaresi düşürüldü 
Bombardımana iştirak eden 40 al

man tayyaresinden yedisi Leh hava 
dafi bataryaları tarafından düşürül -
müştür. Varşova müdafaa kumandan· 
lığı tarafından bugün neşrolunan res
mi tebliğde, Varşova'nın garbında bir 
takım mevzilerin zaptolunduğu bildi· 
rilmektedir. Birkaç alman tankı tah· 
rip edilmiş, motörlü kıtalara karşı ya· 
pılan bir süvari hücumu muvaffaki
yetle neticelenmiştir. 3 ağır ve 7 hafif 
makineli tüfek iğtinam olunmuştur. 

Vistül'ün sağ sahilinin müdafaası
na devam olunmaktadır. Alman piya
delerinin yaptığı bir taarruz, Leh as
kerlerinin süngü hücumiyle püskür
tülmüştür. 

Almanlar şehrin varoşlarına 
hücumlar yapıyorlar 

Zurih: 20. a.a. - Polonya radyosu 
saat 22.15 de Varşovadan yaptığı emis
yonda alman kı talarının Prag ve Vola 
Var ova mahllerine hucumlar ya ma~ 

eden kati hudut hattına çekilmekte
dir. 

Gdingen civarındaki muharebeler 
de harp limanının zaptı ile dün bit
miştir. Bu münasebetle düşmandan 
binlerce esir alınmıştır. "Schlesvig 
Holstein" mektep gemisi ile mayın 
gemilerimiz bu muharebelere müessir 
bir tarzda iştirak etmiştir. 

Hava kuvetlerimizin faaliyeti bü -
tün cephelerde keşif hareketlerine 
inhisar etmiştir. 

Garp cephesinde yalnız keşif kolla
rının mahalli teşebbüsleri vuku bul
muştur. 

Gdyanadaki polonya kuvetleri 
Berlin, 20 a. a. - Gdynia'dan 

bildirildiğine göre amiral Unrug'un 
kumandası altmda takriben 3.000 
kişiye baliğ olan Polonya kuvvetleri 
Oxlia sırtlarında 17 gün mukave 
met ettikten sonra dün öğleden 

sonra Alman deniz ve kara topları
nın ve tayyarelerinin müşterek ate
§İ karşısında mevzilerini tekederek 
Hela yarımadası istikametinde geri 
çekilmitlerdir. 

·~ 

Japon - Sovyet 
müzakereleri 

iyi neticelendi 
Tokio: 20. a.a. - D.N.B. - Japon ve 

Sovyet müzakerecileri arasında Non
omhan anlaşması hakkında tam itilaf, 
beklendiğinden çok daha az bir zaman 
zarfında tahakkuk etmiştir. 

İki taraf, ölü, yaralı ve esirlerin mü 
badelesinden başka şimdiki vaziyetle
rini tadil etmemeği ve herhangi şekil
de olursa olsun, hiçbir takviye kıtası 
getirmemeği taahhüt eylemişlerdir. 

Bir çok japon yaralılarının sovyet 
tayyareleriyle nakledileceği dikkate 
layiktır. Burada umumiyetle zannedil 
diğine göre, iki taraf Nonomhan'da ak 
tedilen muslihane anlaşma iki mem
leket arasında normal münasebetlerin 
tekrar teessüsü için bir hareket nokta
sı halini almaktadır, 

da olduğunu bildirmiştir. Çarpışmala
rın ve topların gürültüsü haberlerin 
neşredildiği Stüdyoya kadar gelmek 
tedir. Albay Lipinski radyoda, Polon
ya piyadesi ne zeman alman piyade
sile karşı karşıya geldise her defasın
da faikiyetini gösterdiğini söylemiş
tir. Varşovanın bazı mıntakalannda Po 
lonya kı taları şüngü hucumlan Y.ap
u:aaktadır, 

Bir Alman tebliğine göre 

Polonya harbi 
nihayetlendi 

Leh ordusu mahvedildi 
Berlin, 20 a.a. - D. N. B. bil

diriyor : 

Şimdiye kadar Zamozc'un ce
nubunda ~iddetli bir mukavemet 
göstenni§ olan Polonya kıtalan 
bugün teslim olmuştur. Bu kıta • 
Jar iki piyade fırkası, bir süvari 
livası ve bir motörlü livadır. Ara
larında Polonya cenup ordusu 
kumandanı general Pistor da ol
mak üzere 11000 esir alınmıştır. 

Alman ordusu başkumandan· 
lığı, neşrettiği bir ordu emriyev
misinde, Vistül Üzerindeki büyük 
muharebenin neticelendiğini, Po
lonya ordusunun mahvedilmiş ol
duğunu ve bittabi Polonya'ya 
karşı yapılan harekatın nihayet
lenmiş bulunduğunu bildirmek
tedir. 

İtalya Yunan 
hududundan 

askerini çekiyor 

Yunanistan da buna benzer 
tedbirler almak üzere 

Atina: 20. a.a. - Atina ajansı bildi
riyor: 

Gazeteler, Hariciye nezaretinin aşa
ğıdaki tebliğini neşrediyorlar : 

Avrupanın bugünkü vaziyetinde dik 
katleri iki memleket arasındaki müna
sebetler üzerine çevirmeği faydalı gö
ren yunan ve İtalyan hükı1metleri bu 
münasebetlerin samimi bir surette dos 
tane olduğunu ve karşılıklı tam bir i
timaddan mülhem bulunduğunu müşa 
hede ve tesbit etmekle bahtiyardırlar. 

Bu hissiyatın bariz bir delili olmak 
üzere İtayla hükilmeti yunanistan-Ar
navutluk hududundaki askeri kuvetle
rini uzaklaştırnıağa karar varmiş ve 
yunan hükı1meti de buna benzer ted
birler ittihaz etmek üzere bulunmuş
tur, 

Ayni tebliğ dün akşamki İtalyan 
gazetelerinde de intişar eylemiştir. 

Terhis edilecek bahriye sınıfı 

Atina, 20 a.a. - 1937 kura sınıfına 
mensup denizciler 25 eylO.lde tehris o
lunacaklardır. 

ltalyan resmi tebliği 

Roma: 20. a.a. - Resmi bir tebliğde 
İtalya ile Yunanistan arasındaki dost 
luk münasebetleri kaydedilerek Atina 
ve roma arasında yapılan noktainazar 
taatisinden sonra Arnavutluk - Yu
nanistan hududundaki italyan kıtaa
tının dahile çekileceği bildirilmekte
dir. 

frans11 Naurlar Medisinde 

Nihai zafere 

kadar devam ! 
( Başı 1. inci sayfada ) 

yadeylemiştir. 

Kon&ey müteakiben nihai za • 
fere kadar harbin idaınesine ma
tuf askeri, iktısadi ve mali ted

birleri kabul etmiş ve bu sahada 
İngiltere ile Fransa arasında her 

gün daha sıkı bir surette inkişaf 

eden tesanüdü teyit eylemiştir. 

Resmi mahfillerde bildirildiğine 

göre, bu sabahki nazırlar meclisi, içti
maı esnasında "Fransa'nın hoyratlığa 

karşı hakkın galebesi için mücadele 
etmek" hususundaki azmi teyit edil
miştir. 

Son günler zarfında cereyan eden 
hadiselerin İngiltere ile Fransa'nın 
tarzı hareketlerinde hiç bir değişiklik 
husule getirmediği aynı mahfillerde 
ilave edilmektedir. ~ · 

(, ______ n __ u __ N ___ K __ u ____ --') 
• 

ISTANBUL Gaze e eri 
TAN 

Hitler'in nutku ' 
Bu başlıklı yazısında B. Ömer Rıza 

Doğrul, Hitlerin Danzig nutkunu tahlil 
ediyor, gene Versaya hücum ettiğini, 
haksızlıklarını tamir ettiğinden bahset . 
tiğini, yeni harbe sebep olanların vak· 
tiyle Versayı dikte etmiş olanlar bu -
lunduğunu bilhassa tebarüz ettirdiğini 
hatırlatarak soruyor : 

"- Hitler bütün bunlan anlattıktan 
sonra İngiltere ve Fransaya döndü ve 
onlardan bir şey istemediğini söyledi. 
O halde onlar ne istiyorlar !., 

Muharrir yazısını şöyle bitirmektedir: 
"Bu suretle Hitlerin nutku, evela bir 

emrivakii izah etti, sonra da garp cephe
sinde harbin devam edeceğini söyle:niş 
oldu. Bu arada, Almanya:ıın Ukranyada 
bir emeli olmadığına işaret ederek Al
manya ile Rusya arasında hiç bir ihtilaf 
bulunrna.chğını tebarüz ettirmek istedi . 
Onun en cok ehemiyet verdiği nokta, Al
manyamn ne yaptıysa haklı olarak, ve bir 
haksızlığı gidermek için yaptığını gÖS· 
termektir. 

Acaba buna muvaffak oldu mu 1 
Hüküm, tarihe aittir. Fakat şüphe gö

türmez bir hakikat var; o da Almanya
nın, kendinden küçük komşusunu istih -
kar ettiği, ona barış şartlarını dikte et
mek istediği ve kücük komşusundan bu 
yolda mukavemet gordüğü için harbi aç
mış olduğudur. 

Tarih, bu hakikati her halde unutmı
yacaktır . ., 

Ne mağluplar ağlasın, 
ne galipler sevinsin 

Simdi de Lehistana bir mersiye yaz
mak lazım geldiğini söyliyen Sabiha Ze
keriya Sertel, Habeş. Çin, Çek, Arnavut
luk hadiselerinde aynı şeyin tekrarlandı· 
ğını kaydederek diyor ki : 

"Artık kıiçük milletler için mersiye 
yazmıyalım. Beşeriyetin ve milletlerin 
mukadderatını tayin edecek olan bü
yük imparatorlukları birbirlerine ~ktır· 
mak icin harp meydanına çeken, tarihi 
seyrin motörüne bağlandık. O insanlığı 
nereye a:ötürecekse oraya varacağız. 
Bu hareket noktası ile, varış noktası a
rasındaki mesafeyi ne tahmin edebilir. 
ne de bunun seyrini değiştirebiliriz. İm
paratorlukların kendi canlarını kurtar
mak için giriştikleri bu güreş sahasında, 
amatör bir pehlivan cesaretiyle dünya
ya meydan okuyan küçük 9r·dulann cesa
ret destanlan, akan bir şelalenin önüne 
dikilmi:ı mukavva bir set mahiyetinden 
oteye geçemiyecektir. Hükümlerimizi ne 
muvakkat zaferlere, ne muvakkat mağlu
biyetlere bakarak veremeyiz. Bu dövüş, 
tarihi seyrin bir çok hadiseleri öne sa
larak hazırladığı, ve beşeriyeti sürükle
diği mukadderatın dövüşüdür. Ne mağ
luplar ağlaııın, ne galipler sevinsin.., 

AKSAM 
Son hadiseler ve 
Türkiye - Sovyet dostluğu 

Bu başlıklı yazısında B. Necmettin 
Sa.el.ık, bugünlerin karışık vuiyeti dola
yısiyle herkesin acele hükümler çıkar
mıya çalıştığını söyliyerek, hadiseler hak
kında kati hükümler vermek için hadi
selerin hiç olmazs:ı asgari şekilde aydın
latılmış olduğunu beklemenin zararlı 
olduğuna işaret ederek Sovyet Rusyanın 
Polonyanm bir kısmını işgalinden ihti
Hitlar doiup do~mayacağmı soruyor, 
Türkiye - Rusya siyeseti.ne temas ederek 
ne Avrup3da başlamış olan harbin, ne de 
son hadiselerin sovyetlerle münasebeti • 
mizi değiştirmediğini kaydederek diyor 
ki : 

"Türkiyenin siyaseti herkesçe artık 
malumdur: İngiltere ve Fransa ile, Ak
dcnizin şarkında ve balkanlarda sulbün 
muhafazasına matuf teahhütlerimiz var. 
Bu karşılıklı teahhütlerin, Başvekilimi
zin de geçen hafta söylemiş olduğu gibi, 
miısbet, kati ve yazılı şekil alması için 
Ankarada çalışılmaktadır. Diğer taraf • 
tan Türkiye - Rusya dostluğu da, Kara. 
denizde ve pek tabii olarak ona tesir ic
ra edecek yerlerde sulhün ve statükonun 
muhafazasını temin eden en kuvetli a
m:ıdir. Bu suretle, coğrafi vaziyeti, mil
li vahdeti, dürüst politikası, ordusunun 
kuveti Tiirkiyeye, Avrupanm bu en has. 
sns noktasmdıı şerefli bir sulh vazifesi 
yiiklemiş bulunmaktadır. Biz, bütün ha· 
<liseleri sırf bu gözle gördüğümüz için, 
istikbale sıikıin ile, bilhassa sarsılmaz 
bir emniyetle bakıyoruz.,. 

Halledilemiyen ihtilaf 
Gene Akşamda (Dikkatler) sütunun

da bu başlıklı fıkrada bir kelimenin tür
lü türlü yazılışından şikayet ediliyor : 
"Aynı cazetenin aynı sayfasında aynı 

mefhuma tekabül etmek üzere üç ayrı 
tabir : 

1 - Arsıulusal, 
2 - Bey.nelmilel, 
3 - Enternasyonal. 
Galiba bütün beynelmilel ihtilaflar 

halledilecek; fakat bizim "beynelmilel,, 
hali böyle münaziünfih vaziyetini .ıpu
bafaza edecek .• 

CUMHURİYEl 
Vaziyet az çok aydınlanmış 
gibidir 
Rusyanın romen topraklarının bütün -

lüğüne riayet edeceğinin, son günlerin 
fikirleri şaşırtan hadiselerini az çok ay
dınlatmı~ olduğunu söyliyen B. Yunus 
Nadi, Polonyada rus hareketine işaret 
ederek diyor ki : 

"Bütün bu işler içinde bizim için e
hemiyetli olan nokta, balkanlar statüko
su ile Akdeniz emniyetinin mahfuziyeti 
etrafında toplanır. Karadenizden bah· 
setmeyişimiz, bu denize ait emniyeti Ö· 
tedenberi acil bir tehlikeye maruz gör
mekten uzak bulunduğumuz içindir. Baş 
hcaları ruslar ve türkler olarak sahil . 
darları Karadeniz emniyetini layik ol
duğu itina ve ihtimamla düşünürler di
ye hesap etmekten bir an bile hali kalma
mışızdır. 

Maamafih objektif bir mütaleada Ka
radenizi balkanlardan ve boğazlardan 
ayırd etmiye imkan bulunmaz. Filhaki
ka emniyet bakımından bu üç unsur bir 
kül teşkil ederler. 

Son delillerden anladığımıza göre sov
yctler ciimhuriycti Karadcn.izin emni-

yetiyle en az bu denizin diğer sahilleri 
kadar alakadardır ve bu atakanın balkan
lar statükosunu ihtiva ettiği de şüphe
sizdir. Bundan dolayıdır ki b iz vaz iyeti 
az ç.,k aydınlanmış saymakta tercddüd 
etmedik.,. 

Denizlerde harp 
Gene Cümhuriyette B. Abidin Daver, 

(Denizlerde harp) başlıklı yazısında, al
man denızaltı gemilerinin faaliyetine i. 
şuet t: :le:'f.1:, bu harbin yapacağı zarar
ları tahlil cd:yoı ve diyor ki : 

"- Denizaltı harbi, İngiltere ile Fran
sayı ve bitaraflan bir çok zayiata uğra
tacak büyük harpteki gibi kendisi de 
200 k•Jrban verdiği lıalde, harb in neticesi 
deği~nıiyeccktir . ., 

-----
ihtikara karşı mücadele 

ı 

Bu başlıklı yazısında Muhittin Bir • 
gen, son haftalar içinde fiyatların yük • 
selmesi dolayısiyle yaş sebze ve meyv.i 
kooperati!leri birliğinin faaliyetine işa
ret ederek d iyor ki : 
"Yaş meyva ve sebze kooperatifleri 

birlifinin meyva halinde ve İstanbul 
p iyasas~n?a yaptığı bu inkilap, şu sıra
lar da _bı~:m elimize verdiği misalle, ço:C: 
hususı bır ehemiyet kazanır. Avam ağ
zında "ihtikar" denilen ve hakikatte a
vamın da disiplinsizlik, elbirliği ve iş • 
birliği yapmama yolile, bilhassa besle. 
ı:rtlye çalıştığı pahalılık, yalnız perişan
lığm mahsulii o-lan bir pahalılıktır. Bq 
pahalılıkta mütevassıtın rolü yiizde onsa. 
diğer itffi!lerin rolü muhakkak yiizdo 
doksandır. 

Bugünlerde devlet (ihtikara) karşı 
tedbirler almıya hazırlanıyor. Bu ted • 
birler, sırf idari ve inzibati mahiyette 
kaldıkça bunların da pahahhğm artma -
sına yardım edeceklerinden hiç şüphe et. 
miyelim. Bir taraftan istihsal hayatımız 
öte taraftan da müstehliklerimiz bu • 
günkü perişanlık ifinde yaşadzkça, idare 
memurunun, mahkemenin ve zabıtanın 
yapacakları yardımlar, ancak hayatı b". 
ru daha pahaiı!andıı r:-ıya vesile olur .-
lr. Bunun için, Tü•kiye}'ı yavaş yat'aŞ 
bir harp iktisadiyatma doğru götüren 
bugünkü şartlar arasında bu bahse yarııı. 
tekrar avdet edeceğim . ., 

Cevap 
ve akisler 
g(?ldi 

(Başı 1 inci saylada) 

daimi bir tecavüz tehdidi altmda 
kalmaktan kurtarmak lazımdır. Ya
ni mütteftkler yalnız bir .statüko 
İç.İn değil, bir sulh emniyet nizamı 
elde etmek için harp etmektedirler. 
Çemberleyn, müttefiklerin hiç bit 
mücadele usulü ile karşılaşmaktan 
korkmadığını söylemiş, ve mütter 
fiklerin, heyecanlı havadis ve had. 
se bekliyenleri memnun edecek, fa· 
kat nihai zaferi tehlikeye koyabile
cek hiç bir maceraperestlik yapmı .. 
yacağmı da hE:.ırlatmışhr: "Strate
ji, kati kuveti, kati zamanda kati 
noktaya teksif etmek sanatıdır .. "' 

Şimdi Almanya için hakiki mu • 
harebeye başlamak lazım.geliyor. 
Bu muharebe bugünkü ahvale göre 
İngiltere ve Fransa'ya karşı kaza. 
nılacak veya kaybedilecektir. Aca· 
ba Hitler garp cephesinde kati bir 
netice mi arıyacaktır? Yoksa orada 
müdafaada ve mukavemette kalıp. 
yeni hareket istikametleri üzerinde 
yeni ihtilatları tahrik etmeği mi 
tercih edecektir? 1 eylül tecavüzü 
bir hesap mı, yoksa bir cüret mi e 
seri idi? Leh mukav1tmeti belki son• 
ermektedir: fakat harp devam edi 
yor! Nutuklar vazifelerini yapmıı 
lardır. Zihinlerdeki endişelerin cı 
vabmı artık askeri hareket tebliğ 
terinden bekliyeceğiz. Bu cevaı 
müstesna sürprizler olmazsa, Füh 
rer'in de tahmin ettiği üzere, ayla 
ca veya iki üç yıl gecikebilir. 

Avrupa kıtasının ve ihtimal c 
han insaniyetinin mukadderatı 
pek yakından alakalandrran kan 
bir macera karşısındayız. Mesele 
yüksek ve emsalsiz ehemiyeti içind 
muhakeme ve ta!tip edelim. 

Falih Rıfkı ATAl 

İzm:, 'Je korkunç bir 

aşk faciası oldu 
İzmir, 20 (Hususi) İkiçeşm 1 

korkunç bir aşk faciası olmu~tur. Y, J 
cı Mehmedin karısı olan Hidayet, 
senedenberi Mehmet adlı birisi ile se 1 
mektedir. Fakat son zamanl~rda bur 
macerası duyulmuş, dedikodusu da et 
yılmıştır. Bu hal karşısında iki aşık lı:r 
karşıya oturup içtikten sonra birliktt c 
miye karar vermişlerdir. Ölüm kararla 
adliyeye bildirmek için bir mektup yaz 
tan sonra, Mehmet bir tabanca ile ka. 
ateş etmiş, fakat belki de heyecan 
sarhoşluğun tesiriyle Hidayeti vurama 
ca kadıncağızı on beş yerinden yaralıyat; 
öldürmüştür. Silih seslerini ve gürül3 
duyup gelenler, Mehmedi de ağır ya 
bulmı;~lardır. Tahkikat de, am etmekte 
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Basının üstünde dalgalanan 

İngiliz bayrağını selamlayarak 
--~~~--------..-. ....... ~~~~.__.~~~~~.__. ....... _... 

Courageous'un kaptanı 
gemisi ile beraber bath 
Londra, 20 a.a. - Daily Expres ga

zetesı Courageou~ tayyere gemisinin 
kumandanı kaptan Makeig Jones'un 
kahramanca ölümü hakkında malumat 
vermc:ktedir. 

Kaptan, Courageous yana yatıp bat
tığı esnada güvertede yalnız bulun -
makta ve bayrağı selamlamakta idi. 
Kaptan, su, yüzüne kadar gelmeden 
kasketini çıkararak denize atmış, son
ra gemi battıkça muvazenesini muha
faza etmeğe çalışarak ölümü beklemiş 
tir. Suda çırpınar. bahriyeliler kuman 
danl.ırının bu kahramanca hareketini 
göri.ince kollarını veda makamında 
yukarı kaldırmışlardır. 

Bir ingiliz vapuru taarruzdan 
kurtuldu 

Londra, 20 a.a. - Alman tahtelba
hirinın taarruzur.a uğramış iken kur
tulmağa muvaHak olan "Baron Lo -
vat'' ismindeki İngiliz vapuru müret
tebatından biri karaya çıktığı esnada 
demiştir ki: 

Tahtlebahir bir kere ateş ederek 
duramamızı emr .!tmiştir. Fakat kap -
tanımız bilakis vapurun süratini art
tırmıştır. Tahtelbahir o zaman bize ta 
arru.t etmiş ise de bir az sonra dalarak 
gcizdl.!n kaybolmuştur. 

Hollanda Antilleı'lerinde 
alman vapurları 

Amisterdam, 20 a. a. - Nieuve 
Rotterdamsche gazetesine göre, har 
bin bidayetindenberi 8 alman vapuru 
Hollanda Antilleslerinde Curaçeo 
limanında bulnmaktadır. Bu vapur
ların isimleri silinmiş ve bacaları 

griye boyanmıştır. 

Japon limanlarındaki alman 
gemileri 

Londra 20, a.a. - !atihbarat neza
reti bildiriyor: 

1aponya limanlarında bulunan Al
man gemilerinin silahlnmasına müsa
ade edilmiyeceği, Çünkü bunun Japon 
yanın bitaraflığını ihıal eder mahiyet
te bir hareket olacağı japon deniz ma
kamları tarafından Tokyodaki İngi -
liz deniz ateşesine bildirilmiştir. 

Bir alman denizaltııı lzlanda 
limanında 

Rcykjavik, 20 a.a. - Bir alman de
nizaltısı, fırtına dolayısiyle limana 
girmiştir. Mürettebatından üçü yaralı 
dır. Bunlardan birisinin yarası ağır 

dır. 

İzlanda hükfuneti yaralıların hasta

neye kaldırılabileceğini ve fakat 

muhasematın sonuna kadar alakonula 

cağını alman konsolosuna bildirmiş

tir. 

Yalnız ağır yaralı olan asker hasta

neye yatınlmıştır. 

Meçhul denizaltı gemileri 

Meksika, 20 a.a. - Fransa'dan ge. 
len yolcular Havana ile Vera - Cruz 
arasında hangi millete mensup oldu
j.u meçhul iki denizaltı gemisi gör · 
~rşterdir. 

Rex vapurundaki almanlar 
çıkarıldı 

Nevyork. 20. a.a. - "Rex" isminde -
ki italyan vapurunun hareketinden 
birkaç dakika evel alman pasaportunu 
hamil 30 yolcu kumpanya müdürünün 
emrile vapurdan dtşarı çıkarılmıştır 

Bu tedbirin sebebi malfim değilse de 
dolaşan bir şayiaya göre ingiliz harb 
gemileri tarafından vapurda araştır

ma Yi!Pıldığı takdirde müşkilat çıkma 
ması için kumpanya müdüriyeti bu ka
rarı ittihaz etmiştir. 

Bi:- Yugoslav vapurunun taylası 
isyan etti 

Zagrep, 20 a.a. - Jutanjibist gaze
tesine göre, Yugoslavyanın Labud va· 
puru mürettebatı Atlas denizinde is
yan ederek harp devam ettiği müd
detçe yola devamdan imtina eylemiş 
ve vapurun emin bir limanda demir
lemesini istemiştir. 

Aynı gazete, yugoslav boksit ihra
catının harp başladı ğındanberi tama· 
men felce uğradığını ve limanlardan 
boksit yüklü olarak kalkan ve bilhas
sa Almanya'ya giden vapurların Ce
belüttarıkta kaldıklarını yazıyor. 

Kanada ingi1tere'ye 
askeri yardımlar 

yapmağa hazırlamyor 
Ottava, 20 aa. - King, Kanada'nın 

askeri ve hava hazırlıkları hakkında 
bir beyanname neşretmiştir. 

Kanada hükümeti, tecrübeli tayya
reciler göndermek ve çok miktarda 
pilot yetiştirebilmek için bir hava ta
limleri planı hazırlamıştır. 

King, icapettiği zaman bir seferi 
kuvet gönderebilmek için, bir fırka 
asker yetiştirmeğe karar verdiğini 
söylemiştir. Kanadanın hazırlandığı

na bir delil teşkil etmek üzere ikinci 
bir fırka da hazır bulundurulacaktır. 

King, Kanadanın Atlantik sahille
rinin müdafaa, mayn dökme gemileri 
nin himayesi, tahtelbahirlere karşı 

müdafaa sisteminin takviyesi, muh
rip, mayn gemileri inşası ve deniz ef
radı mevcudunun iki misline iblağı 
için !ngiltereye yardım ettiğini söyle 
miştir. 

İngiltereye derhal yapılacak en 
faydalı yardım esaslı maddelerin sa
tın alınması olacaktır. 

İngiltere'nin harp masrafı 
14 milyar İngiliz lirası 

Londra. 20. a.a - Harbin İngiltere' 
ye kaça malolacağına dair sorulan bir 
suale cevab veren Daily Ilerald gaze
tesinin mali muharriri, 1914'den 1918 
senesine kadar yapılan masrafları ted
kik ettikten sonra İngiltere'nin bu 
harpte senelik mutad bütçesi haricin
de asgari 14 milyar sterling sarfetmek 
mecburiyetinde kalacağını yazmakta
dır. 

HULASA 
Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi. bet genç. 

Almanya'nın 

ka~ denizalhsı var 
F:ansızca fourn_al gazetesı almanlarrn 

denızaltılarına daır şu malumatı ve k 
tedir : rme • 

Alman deni~a~tı filosunun hizmette sek
sen kadar gemısı vardır. alman menbaından 
g~len bazı malUınata göre bunların miktarı 
g1:1ya Y.uzden fazla imiş. Bu doğru değildir. 
!ılhakıka tezgfilıta olanları veya bitmek 
uzere bul~ınanları hesaba katmak doğru ol
~az. D~nızalt~ .son derece nazik bir gemi
dır ve ınşası ıtınaya ve zamana mütevak -
kıf~ır ve bir c;ok tecrübelere ihtiyaç gös
terır. 

Denizaltı gemisinde en küçük bir alet bi
le: tabii şekilde işlemedi mi bu anza gemi
nın mahvı.na sebep olabilir. Geçen harp es· 
?ası~cla bır cok denizaltı gemileri dalmak 
ımkanını kaybettikleri için feJakete uğra
mışlardır. Bunlar top ateşi ile batırılırdı. 
BazıJ:uı da karaya oturmak mecburiyetin
?e ~~lmışlardır. Bir cok denizaltı gemileri 
ıngı!ız ve fransız sahillerinde bu şekilde 
ele geçirilmiştir. 

Malik oldllğumuz malumata gore bll
gün hizmette bulunan seksen alman de -
nizaltısında uzun seferleri başarabilecek 
tonajda olanları elli tane bile değildir. 
t-ı:iç sahile uğramadan uzun mesafelere gi
dıp gelmek her deniz altının harcı değil -
dir. Bunun için far.la miktarda mahrukat 
alacak depolara ihtiyaç vardır. 

Mevcut deniıaltı gemilerinin hepsi bir
den açık denizlerde sefere çıkarılamaz. 
Bunlar üç kısma ayrılır, bir kısmı seferde 
iken, ikinci kısmı istirahatta ve üçüncü kıs
mı tamirde bulunur. Bu itibarla almanlann 
ba&langıcta kllvetli darbeler indirmek mak
~adiyle bu kaideye riayet etmedikleri kabul 
edilse bile halen acık denizde yirmiden 
fazla denizaltıları bulunduğuna ihtimal ve
rilemez. Manş deniziyle şimal denizinde 
gizlenmiş klİÇLlk denizaltıların bulunması 
muhtemeldir.. Le Journal 

o.i.ş HABERLER'! 
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X Londra - Beneş radyoda bir nutuk 
söyliyerck vatandaşlarını nazi rejimine 
karşı sarsılmaz bir müdafaada bulunmak 
icin birleşmiye d;;.vet etmiştir. 

X Sofya Bir yahudi mağazasında vukıı 
bulan bir hadise üzerine büyük bir kalaba
lık tonlanmış ve bazı muhitlere mensup 
ı:::enç kimselerden müteşekkil gruplar şe

hir sokaklarında tezahüratta bulunmuşlar
dır. Polis bunları da;;ıtmış ve elli kadar 
tevkifat yapmıştır. Bunlar vilayetlere gön
derilerek nafıa işlerinde mecburi hizmete 
konulacaklardır. 

X Bern - Alman radyosuna ı:öre, İs . 
viçre ile Almanya arasında vize mecburi
yeti cumartesinden itibaren başlıyacaktrr. 

X Bükreş - Fransanın Polonya elçisi 
Il. Noel Bükreşe varmıştır. 

X Zürih - Amerikadan gelen b:lzı ha -
berlere &"Öre, büyük alman endüstriyeli 
Thyssen kaçmıştır. 

X Nevyork - Kolombiya topraklan ü
zerinde uçan Scadta kumpanyasına men -
sup alman tayyarecilerin Panama kanalı 

civarına geçmemeleri için hariciye n.ezare
ti ile Kolonmbiya arasında diplomatik mü
zakereler cereyan etmektedir. 

X Belgrad - D.N.B. ajansı, evelden ka
rarla~tınlan bir futbol maçının yapılması 
icin alman milli takımının 15 teşrinievelde 
Belgrada geleceği ve bunun yugoslav spor 
ve politika mahfillerinde çok iyi bir intiba 
hasıl ettıl:ini bildiriyor. 

X Budapeşte - Gazeteler, mebusan mec 
!isine tevdi edilen ve biıtün memleketin 
iktisadi terakkisine yardım edecek olan 
zirai isli.hat hakkında kanun layihasının 

metnini derct:tmektedirler. 
X Montevideo - D.N.B. : Uruguay hü

kümeti, yiyecek maddelerinin harp kaçağı 
addedilmesi hakkındaki İngiliz talebine 
r.ıı.lıal~frt etmıştir. 

> Kopenhag - Şimal devletleri konfe
ransı dün öğleden sonra nihayet bulmuştur. 

Y Paris - Umumi iş konfederasyonu 
ile kor.dnistler arasl\\daki münasebetlerin 
inkıtaa uğraması üzerine maden amele sen· 
dikalarındaki komünist grup, içinde 14 mil
yon bulunan sendikanın kasasını zaptet • 
miştir. 

Bern, 20 a.a. - National Zeitung, Mil
letler Cemiyetinin Danzig fevkalade ko • 
miseri profesör Bukhard'ın bu sabah oto
mobille Bale geldiğini bildiriyor. 

B o y o K A ş 

Danzig nutkunun akisleri 

Hitler nutkunda yeni 
hiç bir şey söylemedi 

Bazı İ tafyan gazeteleri ne göre 

"Artık haklı hic bir 
~ 

sebebi kalmamış 

olan muharebe durmalıdır ! ,, 

iralya'da 
Paris, 20 a.a. - Gazeteler bugün askeri 

harekatı ve rus müdahalesini ikinci dere
ceye bırakarak yeni hadiseyi ele alıyorlar: 
Hitlerin dun Danzigde söylediği nutuk. 
Gazeteler diyor ki : 

Hitlerin demokrasilere hücumları onun 
arzusLına karşı gelenlere tehditlerini Fran
sa ile İngiltereyi birbirinden ayırmak hu
susundaki beyhude gayretlerini ve ne için r 
harbettiğini bilmiyen fransız askerlerine 
hitabesini, hep eski bir tanıdık gibi tek -
rar buluyoruz. 

nHaklı sebebi olmıyan harbe 
nihayet vermeli!,, 

Roma, 20 a.a. - Stefani ajansından : 
Gazeteler, Hitlerin nutku hakkında kı

saca mütalealar serdetmekte ve şarkta mll
harebenin bittiğini ve Polonya devletinin 
de ortadan kalktrğını müşahede ettikten 
sonra şarktaki emellerini tahakkuk ettiren 
Almanyanın şimdi garbe hitap ettiğini 
ve kullandığı lisanın mukni, teadil ve sakin 
olduğunu kaydetmektedirler. 

Hitler sovyetleri tebcil hususunda sı -
kmtı çekmiştir. Nutkun büyük bir kısmı 
kendi hareketini haklı göstermek için da· 
hile mahsus idi. 

Fransız matbuatı, gelecek manevraları 
daha şimdiden reddetmek ve Çemberleyin 
dediği gibi "Artı'- bitirmek., lazım geldi -
ğini yazmak suretiyle bütün fransız efkarı 
umumiyesine tercüman olmaktadır. 

Övr gazetesi diyor ki : 
Fransada iyi malfımat alan mahfil, bu 

nutuktan hayrete düşmemiştir. İngiltere i. 
le Fransayı biribirinden ayırmak manevrası 
yeni bir şey deı:ildir. Alman şehirlerine a
tılacak bir bomba yerine fransız ve İngiliz 
~ehirlerine beş, altı bomba atmak tehdidi 
de yeni bir şey değildir. 

Ordr gazetesi de şöyle diyor : 
Hitlerin maksadına er i$mek ümidiyle 

şu veya bu bitarafın teşebbüsüne müra -
caat etmesi muhtemeldir. 

Londra'da : 
Nutuk istihfaf ediliyor 

Londra, 20 a.a. - Bu sabahki İngiliz ga
zeteleri, Hitler tarafından dün Danzigde 
irad edilen nutku istihdaf ile kal'şılamakta 
ve Polonyaya karşı tecavüzü hakh göster· 
mek için ileri sürdügü delilleri redde bile 
lüzum görmemektedir. 

Bütün gazeteler, nutkun beynelmilel va
ziyete h"c bir yeni unsur katmadıgınt ve 
tahdid. yaygara ve hatta barış tekliflerinin 
umumi alaka uyandırdığı zamanın geçtiği
ni kaydediyorlar. 

Taymis gazetesi diyor ki : 
"Böyle bir ııutkun Jayiki tenkid cevabı 

değil, ameli bir cevaptır . ., 
Deyli Telegraf gazetesi yazıyor : 
"Führer kendi hatalarından kendini me

su1 addetmiyorsa da Polonyaya karşı teca
vüzün alman milletine karşı haklı göstcril
miye pek ziyade muhtaç olduğu hakkında
ki naho·, hissiyatım olsun gizliyememiştir., 

Hitler ne teklif ediyor? 
Httlerin nutku hakkında tefsirlerde bu -

lunan Deyli Ekspres gazetesi ıöyle yaz • 
maktadır : 

"Garp devletlerinin harbe nihayet vermi
ye muvafak:ıt etmesi için Hitler ne teklif 
ediyor 7 kendisinin ve Stalinin Polonyanın 
eski ~eklinde ihyasına hiç bir zaman mu • 
vafakat etm:yeceklerini bildiriyor.,. 

Deyli Ekspres, bundan sonra Hitlerin 
nutkunun Fransadan bahseden kısmına te
mas ederek diyor ki : 

"Fransaya gelince, Hitler, hudutların 
şimdiki şekilde kalmasını kabul ediyor ve 
Ingiltereye karşı da her zamanki taleple
rini tekrar ediyor. Bu teklifleri şimdiye 
kadar bir kaç kere dinledik. Fakat Hitler, 
hiç bir zaman verdiği sözde durmamıştır . ., 

Sulh teklifleri 
İngiliz matbuatına nazaran, Hitlerin n.ut

kundaki bazı cümleler Fuhrerin bir barış 
akdinden pek memnun olacağını if,a ey. 
!emektedir. 

Ancak Mançester Guardiyan gazetesi 
böyle diyor: "Biz biliyoruz ki bugün bir 
barış akdetmek, Almanyaya Avrupada her 
arzu ettiğini verecek müthiş bir hezimet 
olur . ., 

Bu gazete ve Evenin Newı ııazetesi, İn
gilterenin Hitlerizm imha edilinceye ka -
dar mücadeleye davam hususundaki azmini 
teyit eylemektedir. 

Popolo di Roma ve Messagero gazete -
!eri, Polonyanın akibeti ne olursa oblln 
bugün muhakkak olan bir şey varsa o da 
garp devletlerinin muharebeye mudahale 
hususunda ileri sürdükleri sebeplerin artık 
mevcut olmadıf:ını ve Polonyaya ver:Jen 
garanti teahhütlerinin hadisat dolayısiyle 
kıymetten düştüğünü ve Polonyanın biıtun 
garantiye rağmen alman ileri hareketiııı: 
mukavemet edemediğini aynı zamaııd;ı Hit
lerin Alınanyanın garp ve cenup hudutla
rının kati telakki ettiği hakkındaki eski 
beyanatınr yeniden serahatle ifade eyledi
ğini ileri sürmektedir. 

Bu gazeteler, artık hiç bir muhik hedefi 
kalmamış bulunan muharebeye nihayet ver
mek üzere iki tarafın hüsnüniyetle bir hal 
sureti bulmıya çahşmalatını temenni et . 
mektedi rl er. 

lsvicre' de : 
" 

Nutukta yeni bir şey yok 
Bern, 20 a.a. - Hitlerin nutukları kız -

gınlık derecesini bulan şiddetli bir lisana 
dinleyicilerini alıştırmış olmakla berabe::
dünku nutkundaki heyecan bundan eve"ki 
en şiddetli nutuklariyle de mukayese edil
se şimdiye kaclar görü'medik bir dereceyi 
bulmu.jtur. 

Hitleı Polonyanın siyase"ti ve ordusu ü
zerindeki tenkidlerinde hususi bir istihza 
ile durmuştur. Fakat bilhassa İngilterenin 
aieyhinde tenkidler savururken ve mucip 
olduğu feHl.ketlerden onu mesul tutacağını 
söylerken gazap ve tehevvüre kadar varan 
bir eda kullanmıştır. 

Gazeteler, nutkun şimdiki vaziyete yeni 
hiç bir şey katmadığını, Almanyanın harp 
gayelerinin tasrih edilmemiş olduğunu, fa -
kat Hitlerin ilk taarruzunu pek yakında 
yeni bir teşebbüsün takip edebileceğini 
kaydediyorlar. 

Amerika' da • 

"Ôğünme, ittekler, ittihamlar 
ve tehditler ••• ,, 

Vaşington, 20 a.a. - Hitlerin nutkunda 
bir sulh teklifi bulunmayışı, Amerikanın 
diplomatik mahfillerinde hayretle karşı -
lanmıştır. Sureti umumiyetle zannedildiği -
ne göre bu nevi tekliflere karşı İngiltere
nin ve Fransanın ittihaz ettikleri enerjik 
tarzı hareket Berlinde evelce malum oldu-
ğu için Hitler cesareti kırılarak Polonya -

dalı:i hareketini alman milletin~ meşru 

göstermiye çalışmakla iktifa etmiştir . 
Nutukta fransız hududundaki harekat -

tan bahsedilmemiş olması Alrnanyayr teh
dit eden tehlikeyi alman milletin.den sak
lamıya matuf bir hareket aynı zamanda 
bir zaaf eseri telakki edilmektedir. 

Amerika matbuat ıiçin bu nutuk yalnız 
fena niyetin yeni bir tezahürü değil, aynı 
zamanda Rusyanın doğu Avrupasındaki 

Hitler ihtiraslarını tahdid edeceğini gös -
teren bir itiraftır. 

Umumiyet itibariyle Amerika matbuatı 
nutkun esasttt mailim olan öğünme, istek -

(_R_A _o v_o__,) 
T O' R K ı y E 

Radyo Difüzyon Postalan 
TO'RKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

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

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. <J. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T . A. P. 

ANKARA 

PERŞEMBE - 21-9-1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Turk mü-.:iği : 

Okuyan: MLizeyyen Senar. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko7.a,, 
1 - Neveser peşrevi 
2 - Sadettin Kaynak • Neveser şarkı -

Hicranla harap oldll. 
3-Arif bey - Nihavent şarkı - Mey'er 

süzülsün. 
4 - Osman Nihad • Nihavent şarkı • 

Körfezde dalgın suya bak. 
5 - Civan aı.a - Rast şarkı -. Bir acaip 

habı gaflet 
6 - Kanuni Rıza efendi - Rast şarkı -

Bu gun bakmadın. 
7 - Rast saz semaisi 

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

13.15-14 Miızik (Karışık program - Pl.) 
19.00 Program ve memleket saat ay.=u-;ı 
19.05 Miızik (Sinema seııi - Pi.) 
19.30 Tiırk müziği (Fasıl heyeti) 
20. 15 Konuşma (Ziraat saati) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberleri. 
20.50 Tiırk müziği : 

Okuyan : Nuri Halil Poyraz. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Hefik Fersan. 
1 - Tanburi Ali Efendi - Su;üdil peşrevi 
2-Tanburi Ali efendi - Suzidil bes~._ r 

Yıkıldı darbı sitemle 
3 - Della.I zade - Suzidil şarkı - Gücen

miş o dili gülzar 
4- Cevdet kozan - Ud taksimi 
5 - Şakir af:a - Suzidil şarkı - Sevmişim 

bir kaddi mevzun 
6 -Tan Ali efendi - Suıidil şarkı - Her 

bir bakı~ında neşe buldum. 
7 - Hamdi efendi - Yürük semaisi -

Uşşak ile dosun der isen 
8 - Mehmet bey - Suzidil saz semaisi 

21.30 Konu!jma 
21.45 Müıik (Operet Seleksiyonları • Pi.) 
22.00 Miızik (Küçük Orkestra) Şef: Nec;p 
A~kın : 
1 - Celemens Scha!stich • Küpidon ve 

Pasiı::o - Beş k:sıınlık a~k hikayesi 
a-Yaklaşma 
lı - Aşk valsi 
c-Daşbaşa 
d-Ge.1.inti 
e-Ka11gacılık vr: barışma 

2 - Harın;:; Lôhr - Diı~ıin marşr 
3 - Willi Lautenschlager • Yıldızlara 

dogru (Fantezı) 
4-Raff -.Kavatin 
5 - Knudage Riisager - Bir entcrmezzo 
6 - Bejaınin Gotlar.el - Ninni 
7 - Bernhard Kutsch - h:panyol kaprisi 
8 - Ziehrer - Der Schatmeister opere -

tinin valsleri. 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 

tahvilat, kambiyo - nLıkut borsası (fiyat) 
23.20 M ÜLİk ( Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

Sovyet radyolarında 
Yabancı memleketlere kültür münase • 

betleri idamesi umum Sovyet VOKS cemi· 
yeti ile S.S.C.B. Radyo - Komitesi Türki
ye için bir radyo konseri tertip etmiştir. 

Bu konser 22 eylül cuma günü Türkiye 
saati ile tam saat 21.15 de, 1744 metrede 
Moskova, 12l0 metrede Kiev, 1060 metre
de Tbilisi, 349,2 metrede Simferopol ve 
309,9 metrede Odess:ı istasyonları tarafın
dan neşredilecektir. 

Konserin programında : 
Devlet senfonik orkestrası tarafından 

Gauk idaresi altında Rimsky - Korsakovun 
"Şehrizade" isimli senfonik süitesi icra 
edilecektir • 

ler, ittihamlar ve tehditlere yeni hiç bir 
şey katmadığım bildirmektedir. 

Hariciye nazırı tefsirde 
bulunmuyor 

Vaşington, 20 a.a. - Stafani Ajansı bil
diriyor : 

Hariciye nazın, Hitlcrin radyoda dinle
nen nutku hakkında tefsiratta bulunmak -
tan imtina eylemiş, sadece bunun ihtimam
la tetkiki llizım olduğıınll bildirmiştir. 

Nevyork Taymis gazetesi, iki taraf va
ziyetlerini tasrih eyledikten sonra muha -
rip olmıyan bir devletin barış teklifi ya -
pabileceğini bildiriyor. 

Diğer bazı gazeteler de bir barıııa var -
mak mümkün olmakla beraber bunun bu 
kadar çabuk olmıyacağını yazıyorlar. 

- Yarın mı? Hayır mı? Obür gün mü? Ne za• 
man? ... 

K R o M A N 1 

- Ne zaman isterseniz ..• 
Antuvan iki elini alnında kavuşturdu; sonra ü

mitsiz ve yorgun bir halde tekrar çözdü. 
Mariyan ses çıkarmadan onun yanında duru• 

yordu. Yanm saat geçti. Nihayet Mariyan onun 
muntazam nefes alışından uyuduğunu anladı. 

XXXll 

Antuvan. kardeşı Jilber. arkadaşı Domınik Heriyo, 
Marıyan ve Solanj Senkler ısminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı bır ıuareden kaçıyorlar ve geceyi kırla ı 
içınde ltaybolmuıt bir otelde geçiriyorlar. Antuvan 
Marıyan'la. Dominık de Solanj'la beraber eğleniyorlar 
Nihıyet Solanj. Domınik'le degil filber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli · 
lık hayatrndan memnun değildirler. Antuvan karısınm 
kız kardeşi Evlin'le sevişiyor ve Evlin bu aşk yüzün -
den ıntihar ediyor. Fakat Antuvan daima Evlin'i sa • 
yıklamaktadır. Mariyanla da Dominik arasında hafif 
~1.r sevgi başlamı$tır. Fakat Antuvan müthiş bir azap 
ıcındedir. Adeta Evlin' in hastası olmuştur. Mariyan'la
da Daminik araııındaki ask büyümektedir.) Yazan: lrene Nemiro"ski -70- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Haftanın sonunda Antuvan'la Mariyan sayfi. 
yeye gideceklerdi. Mariyan Dominik'e haber ver• 
di ve hareketlerinden bir gün evel, bulu~up Lük· 
semburg civarında bir lokantada yemek yediler. 

Mariyan dı~arı fırladı. Hızh hızh birkaç basa
mak İndi; sonra birdenbire durdu. Elini aJnma 
vurdu. Ne olmuştu, ne garip şeydi bu! Bir an bile 
onun kendisinden §Üphelendiği aklına gelmemişti! 
Antuvan zaten onunla hiç meşgul değildi; o sade 
kendisine, yalnız kendisine acıyordu. Bu esnada 
tekrar ona küçük parkta randevu verdiği günü ha
tırladı. Ona bu kadar ıstırap veren, eski genç, ve 
gençliğin verdiği cüret derecesinde küstah, kendi. 
ni beğenmiş delikanlı gözünün önünde canlandı. 
Halbuki birkaç aene, onu taınamiyle değiıtirmek 

için kafi gelmişti ! 
"Bir başka adam oldu, diye düşündü, bugün de 

halinde aanki ölüme yaklaşmış bir adam edas1 

4ardı!,, 

Artık ilerliyemiyordu. Onu yalnız bırakıp gİ· 
demiyecekti. Aşk aklına bile gelmiyordu; fakat 
kendisine rağmen aralarında ıstırapta ve aevinçte 
te&anüt vardı. Onun ıatırabmm yarısı kendisinin 
demekti. Şimdi o da, heyecan, keder, vicdan azabı 
ve. korku içinde idi. 

Beraberce geçt:n seneler, kan ve koca uzerın· 

de, onların haberi olmadan, gizli gizli çalışmışlar 
ve iki şahsiyeti bir tek yapmışlardı. lkiai de biribi
riyle kavga edebilirler, hazan biribirlerine karşı 
kin duyabilirlerdi. Fakat ikisi de artık birdi! Tıpkı 
yatakları biribirine karı~an iki nehir gibi. 

Yavaşça tekrar yukarı çıktı; gürültü etmeden 
kapıyı açtı. Antuvan yerinden kıpırdamamıştı. De· 
min bıraktığı vaziyette, yüzü kolunun altmda idi. 
Kocaınnın yanına oturdu. Şapkasını çıkardı, sonra 
usulca elini Antuvanın yanaklarında, saçlarında 
gezdirdi, ve alçak bir sesle dedi ki : 

- Artık korkmuyor musun ? 
Antuvan hiç cevap vermedi. Fakat Mariyan, 

vücudunun, elinin altında titrediğini hissediyordu. 
Artık onu okşamıyor, avucunun içini, Antuvan'ın 
omuzuna bastırıyor, onu bütün kuvetiyle aıkıyor, 
sanki, her ne pahasına olursa olsun, bir acı paha· 
sına ve yahut kendi mevcudiyetinin ona azap ver
mesi pahaama, onun içine girmek istiyordu. Antu
van zayıf bir ses çıkardı: 

- Mariyanl ••• bir bilienl 

Mariyan bu aefer onu daha tiddetle, daha hoy
ratçasına 11ktı. 

Böylece birkaç aaniye sessiz kaldılar. Antuvan 
hiç bir kelime ıöylemiyordu. Gözleri kapalı idi. 
Biraz sonra Mariyan ellerini çözdü. Derin derin 
içini çekerek: 

- Size ne yapabilirim? diye sordu. 
Antuvan tekrar yüzünü kapadı : 

- Mariyan gidelim buradan! diye inledi. Ça
buk, çabuk gidelim... Vah§İ, aakin, tenha bir yer 
bulalım ••• Gözüm hiç kimseyi görmek istemiyor. 
Hatta çoc::uklan bile. Yalnız aeni •••• Mariyan, kor
kuyorum ... Korkuyorum Mariyan! 

Sonra, farkında olmadan gösterdiği bu sami
miyetten korkarak bir yalan aradı : 

- Hastayım-. Yorgunum... Hasta! Yarından 
tezi yok, bir yere gitmek istiyorum. Benimle bera· 
ber gelecek misin Mariyan? Gelecek misin, cevap 

ver. 

Mariyan - ··~ıerini ka1dırm1td11.n cevap verdi: 

- Seniı .... · l>erabor geleceğim. 

insanın tasavvur edeceği kadar sıcak, tath bir 
yaz günü idi: herkes Paris'in dışarısına gidiyordu. 
Güneşten rengi uçmuş sokakta, bir sürü genç, açık 
renk elbiseler giymiş genç kızların kollarında .ge. 

lip geçiyorlardı. 
Bir garson Mariyan'la Dominik'in oturduklan 

masaya yaklaştı ve pencereye soluk kül renkli bir 

ıstor çekti. 
Mariyan sıcaktan mustaripti; yorgundu; ya• 

vaıça başını arkaya attı ve mırıldandı: 
- Ne sükunet var! 
- Evet, bir mezar sükuneti! ... 

Domonik bu sözleri söyledikten son.. a kırmı7.ı, 

enfes bir şarapla dolu kadehi dudakla~ ına kad .r 
götürdü. Bir iki yudum İçtikten sonra ka.dehi önu
ne bıraktı ve parmakları arasında çevirmeğe baş
ladı. 

Mariyan kiraladıkları villanın nerede olduğu· 
nu anlatıyo.i'du : 

(Sonu varJ 
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Çemberleyn İngiİtere ve 
.Fransa'nın kararını bir 

daha teyit etti 
(Başı 1 inci sayfada) 

air!eri ö!çmeJe h ->nüz vakit bulamadım.,, 
Başvekil, bundan sonra Polonya' daki askeri vaziyeti bildirmiş 

ve demiştir ki: 
''- Geçen bütün haf ta zarfın~a, Polonya üzerine alman tazyi

ki ve polonyalıların mukavemetı devam eylemiştir. Ve Polonya
nın birçok noktalarrnda halen de devam eylemektedir. Polonya-

da bugün, mesela Varşova gibi 
teslim olmak istemi yen muka ve
met adaları hala mevcuttur.,, 

Sovyet müdahalesi 
B. Çemberleyn, burada sovyet mü -

'dahalesine işaret etmiş ve demiştir 
ki: 

••- Şark cephesindeki harp üzerine 
kati tesirler icra eden hadise, 17 ey -
Jülde vukua gelmiştir. Bu hadise, rus 
kıtalarının Polonyaya duhulüdür. Sov 
yet hükümetinin b~ hare~etini~ bek
lenilmemekte oldugunu soylemıyece. 
ğim, filhakika Polonya'daki beyaz 
ruslar ukranyalılar hakkında Sovyet 
matbuatında neşredilen ve radyo ile 
yayılan deklarasyonlar, sovyet hükü _ 
metinin müdahaleye hazırlanmakta 
olduğunu göstermekte idi.,, 

Başvekil, sovyet hükümetinin, İn_ 
giltere de dahil olma~ Üzere bütün 
yabancı devletlerle bıtaraflık siyase
ti takip etmekte olduklarını bildiren 
ve bütün yabancı devletler mümessil
lerine tevdi edilen notasını bahis 
mevzuu eylemiş ve demiştir ki: 

Müdahale kar§ısmda 
/ngiltere'nin vaziyeti 

·- Bu vaziyette ingiliz hükümeti, 
18 eylülde bir deklarasyon neşrettir
miştir. Bu deklarasyon, şöyle demek
te idi: Polonya'nın kahir alman ku -
vetleri karşısında bulunduğu bir za
manda, kendisine bir ademi tecavüz 
paktı ile bağlı bulunan sovyet bükü -
rnetinin Polonyaya karşı bu hücumu, 
ileri sürülen sebeplerle muhik göste
rilemez. Bu hadiselerin mahiyeti he
nüz tamamiyle aydınlanmış değildir. 
:Mamafih, İngiltere hükümetinin Po
lonyaya karşı olan teahhütlerini yeri
ne getirmek ve bu teahhütler tama -
miyle yerine gelinciye kadar bütün 
enerjisi ile harbe devam etmek azmi
ni değiştirecek herhangi bir vaziyet 
vukua gelmiş değildir. 

Polonya'nın yiğitliğine karıı 
hayranlık 

Başvekil, sözlerine şöyle devam et
miştir: 
"- Esasen vahim surette tazyik al· 

tında bulunan Polonyalılar üzerinde 
Sovyet istilasının tesirleri, tabiatiy -
le çok ciddi olmuştur. Polonya kıtala
rı, hata cesaretli mukavemetlerine de
vam etmektedir. Sovyet hareketinin 
sebepleri ve neticeleri üzerinde her
hangi kati bir hüküm verebilmek için 
vakit, henüz erkendir. Bu "Cynique" 
biicumun betbaht kurbanı için, netice 
çok feci bir haile olmuştur. Polonya 
milletinin bu derece faik kuvetlere 
karşı ncvmidane mücadelesini sempa
ti ve rikkat hisleriyle takip eden bü
tün dünya, hatta bugün dahi mağlU
biyeti kabul eylemek istemiyen bu 
milletin büyük kıymetine karşı hay
ı-anlık duymaktadır. 

İngiltere ve Fransa, Polonya ordu
larının mağlı1biyetine mani olamadı
lar. fakat İngiltere ve Fransa, Polon
ya'ya temin eyledikleri, kendisine 
kar~ olan taahhütlerini unutmamış
lardır ve mücadeleye devam azimle
rinde zayıflamamışlardır. 

Hitler'in nutku vaziyeti 
deği§fİrmiyor 

B. Çemberleyn, bundan sonra, 
Hitler'in nutkundan bahsetmiş ve de
miştir ki : 

·- Bu memlekette tafrafüruşlukla 
ve tehditler savurarak konuşmak adet 
değildir. Belki bundan dolayı, alman 
zimamdarları bizi anlamakta güçlük 
çekiyorlar. Maam~fih Hitler'in son 
nutku hakkındakı mülahazalarımı 
söylerken de. gene sükunetle ve tem
kinli bir surette konuşmak adetimiz
den dışarı çıkmıyacağım. 

Hitler'in nutku, karşısında bulun
duğumuz ~~ziy~ti_ değ.iştirmemekte . 
dir. Hitler ın hadıse'erı anlatış tarzı, 
hakikate tevafuk eder gibi kabul olu· 
rı'llllaz ve sözlerinde, son seneler zar
f nda işine geldiği zaman ihlal ettik
k 'ne benzer taahhütler vardır. 

f.!üteaddit yanlış beyanattan 
birkaçı 

Müteaddit yanlış beyanatı arasın
da İtalyan hükümetinin tavassutunu 
fı .. :nsız hükümetinin kabul ederek in
g liz hükümetinin reddettiği de var
dır. Hitler'in bu beyanatına verilecek 
cevap bizzat İtalyanın resmi ajansı· 
nın 4 'eylül tarihinde neşrettiği teb
liğde münderiç bulunmakt.:~ır. ~e~n;ıi 
italyan ajansının bu teblıgı, ıngılız 
.., ı ~tlerinin hattıhare-

tebarüz ettirmektedir. 
Hitler, nutkunda, harbi yaparken 

kullandığı insani usullerden pek çok 
bahsediyor. Yalnız şu kadar söylemek 
isterim ki, bu usuller, sırf insanidir 
demekle insani olamaz. Alman tayya
relerinin açık şehirlere yaptığı bom
bardımanların ve muhacirler üzerine 
açtıkları mitralyöz ateşlerinin hikaye
leri, bütün dünyanın fenasına gitmiş· 
tir. 

"Nutukta boş yere bir kelime 
aradım ... ,, 

Hitler'in nutkunda, boş yere bir 
tek kelime aradım: sebebiyet verdiği 
bu mücadelede hayatını kaybetmiş o
lan cesur insanların ve Hitlerin ikti · 
dar hırsı tatmin edilecek dıye ebedi
yen aile reislerinden olan kadınların 
ve çocukların hatırasını tebcil eden 
bir kelime ... Fakat bu kelimeyi, Hitle
rin nutkunda bulamadım. 

B. Çemberleyn, sözlerine şöyle de
vam etmiştir : 

.. -Bu mücadeledeki umumi hede
fimiz, malUmdur. Bu hedef, Avrupa
yı, daimi surette ve biribiri ardına 
kendisini gösteren alman tecavüzü 
tehdidinden kurtarmak ve Avrupa 
milletlerine istiklallerini ve hüriyet
lerini idame imkanlarını vermektir. 
Hiç bir tehdit, bizi ve fransız mütte
fiklerimizi, bu hedeften çevirmiye
cektir. 

Garp cephesindeki vaziyet 
İngiliz hükümeti, bu harbi aramış 

değildir. Neşredilmiş olan vesikala
rın da isbat ettiği gibi ingiliz bükü· 
meti, müzakeı-e yolu ile sulhçu bir 
hal suretine varmıya hazır olduğunu 
birçok defa bildirmiştir. İngiliz hü
kümetinin buna varmak bahsindeki 
gayretleri netice vermemiş ve Alman 
yanın sebepsiz bir surette Polonyalı 
müttefiklerimize tecavüzü ile İngilte 
renin ümitleri kırılmıştır. 

Çemberleyn, bundan sonra sözü 
garp cephesindeki vaziyete intikal et
tirmiştir : 
"- Fransızlar, demiştir, metodik 

ve muvaffakiyetli bir surette ilerle -
mede devam etmişlerdir. Fransızların 
tebliğleri, bu kıymetli stratejik ve 
taktik hedeflere varıldığını ve kaza -
nılan arazinin gittikçe daha ciddi al
man mukavemeti karşısında muhafaza 
edildiğini göstermektedir. 

Denizlerdeki vaziyet 
İngiliz ba§vekili, denizdeki vazi

yet hakkında da şunları söylemiştir: 
Denizaltı gemilerine karşı, hem ge

ce, hem gündüz hücumlar yapılmış ve 
on beş günlük harpten sonra ~unlara 
karşı mücadeledeki muvaffakıyetler, 
ingiliz bahriyesinin geçen umumi 
harpte çok daha uzun d~~rel~rde yap
tıklarını geçmiştir. İngılız ~~caret ge
milerine karşı yaptıkları hucumların 
cezasını çeken denizaltı gemilerinin 
altı ve yahut yedi adet olduğunu söy 
terken hakikatın dununda kaldığıma 
eminim. Gene şundan eminim ki, ti
caret gemilerine harp gemileri refa -
kat ettirmek sistemi tam olarak tat
bik edildiği ve denizaltı gemilerine 
karşı kullanılan gemiler çabuk suret
te fazlalaştırıldığı zaman, denizaltı 
gemileri tehdidi aynı derece süratle 
azalacaktır. 

Şimdiden şurası muhakkaktır ki, 
harp ve ticaret filoları durmadan yap
tıkları gayretlerle, halkımıza ve en
düstrimize lüzumlu iptidai maddeleri 
ve gıdai maddeleri temin eyliyecek
tir. 

Harp ticaretinin ve kaçakçılığının 
ortadan kaldırılması, pek tabii olarak, 
bitaraflara bazı zararlar verecektir. 
Niyetimiz, bu zararları asgari haddi
ne indirmektir. İngiliz deniz satveti· 
nin icrası yüzünden bir tek insan öl
memiştir ve hiç bir bitaraf malı gayri 
meşru bir tarzda ahkonıılmamıştır. 

Buna mukabil, almanlann denizaltı 
gemileri ve mayn tarlaları harbi usul
leri, şimdiye kadar birçok masum in· 
sanların ölümüne ve birçok bitaraf 
malının haksız yere tahribine sebebi
yet vermiştir. 

Hava ve kara vaziyeti 
Başvekil hava ve kara vaziyeti hak

kında da şunları söylemiştir : 
İngiltere ve Fransa, havacılık ve 

kara ordusu sahalarında muazzam ha
zırlıklarda bulunmuş~.ır. İngiltere ve 
Fransa'nın bu hazırlıkları en yüksek 
haddine kadar çıkarılacaktır. Bu haf
talar zarfında hava bombardımanları. 
na uğramamış olmamız, ana vatan mü
dafaa kuvetlerimizin bir kısmını ve 
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110 Sovyet fırkası 
harekôt yapıyor 
Bir Romen askeri heyeli leh - Romen 
hududunu sarih surelfe f ahdit edecek 

Moskova, 20 a.a. - Kızılordu genel bayı ile bir alman yüzbaşısını hamil 
kurmayının tebliği: hususi bir tayyare Berlin'den Mosko-

19 eylül günü kızılordu kıtaatı Po- vaya geçmiştir. 
lonya kuvetlerini iterek ileri yürüyüş- Diğer taraftan polonyalılar Groclno 
!erine devam etmişler ve akş::ıınleyin istikametinde mukavemete devam edi 
şimalde iki saat süren bir çarpışma - yorlar. Grodno'nun cenup batısı al -
dan sonra Vilno'yu, Veliko'yu, Bialis-

1 

man motörlü müfrezelerinin işgali 

tok'un 50 kilometre şarkında Berest- altındadır. 

towitso'yu ve Brestlitovsk'un 10 kilo- Kıtaatın mütebakisi Litvanyaya doğ 
metre şimali şarkisinde Korbin'i ;.şgal ru ilerlemekte ve hududa 12 kilomet-
eylemiştir. re mesafede bulunmaktadır. 

Cenupta, Wladimir'i, Wolynski'yi litvanya elçisinin B. Potemkinle 
Bug nehri üzerinde Sokali Brody, temasları 
~obr.ka, R~gadin v..: Dolina'yı ele ge- Moskova, 20 a.a. _ Litvanyanın 
çır~ışle~dır. Mo::;kova elçisi, B . Matkievitchus, 

Suvarı ve tank kıtaları Lemberg'in dün hariciye halk komiseri muavini 
şimali şarkisi .ı:ısımlarına girmiştir. B. Potemkin ile görüşmüştür. 

Vilnonun ilhakı Sanıldığına göre, bu görüşme esna-
Amsterdam, 20 a.a. - Alman mat- sında, sovyet kıtalarının Vilnoya gel

buatı, bir çok Vilno teşekküllerinin mesinden ve Litvanya hududunda te
bu şehir ile civar toplaklarının Lit mas teessüs eylemesinden doğan pra
vanyaya ilhakını istediklerini kay- tik meseleler bahis mevzuu edilmiştir. 

deylemektedir. İki muhatap, iki memleket arasında 
Nazi mahafilinden alınan malu- ananevi iyi münasebetlerin mevcudi

mata göre, bu temenni alman idare- yetini müşahede eylemişlerdir. 
ellerinin noktainazarına uymakta- Litvanya hükümeti, sanıldığına gö
dır. Almanlar propaganda, ve aynı za- re, Vilno mıntakası hakkında her za
manda askeri bakımdan küçük Lit- man ileri sürdüğü taleplerini bu de
vanyayı ilhak etmek arzusunu ve bu fa tekrar etmemiştir. 
suretle Polonyanın alman orduları Letonyanın bitaraflığı 
tarafından istilası, ecnebi memleket- Riga, 20 a.a. _ Almanya ile Polon 
2ere karşı haklı kılacağı ümidini bes ya arasında harp başladığındanberi 
liyorlar. hiç bir ecnebi tahtelbahirinin bir Le-

Vilno şimdilik sovyet kıtaatının 
işgalı altındadır ve bunlar buradan tonya limanına veya Letonyanın ka-
ayrılmak temayülü de hiç göstermi ra sularına girmediğini bildirmeğe 
yorlar • "Leta" ajansı mezundur. 
Sovyetler Polonya'yı 110 fırka Letonya, bitaraflığını ilan ettiği 

ile İşgal ediyorlar zaman sahil müdafaa teşkilatı takvi-
Cernautzi, 20 a.a. _ Bu sabah bura- ye edilmiş olduğundan Letonya hü

ya gelen haberlere göre aovyetler, bü- kümetinin haberi olmadan bir ecnebi 
yük bir kısmı motörleştirilmiş olan harp gemisinin veya tahtelbahirinin 
110 fırka ile şarki Polonyayı işgale Letonyanın kara sularına girmesine 
başlamışlardır. imkan yoktur. 

Lvov - Lemberg - istikametinde i- Estonyanın bitaraflığı 
lerliyen yürüyüş kolu, şehrin civarın- Paris, 20 a.a. - Tas ajansının bir 
da durmuştur. tebliğinde Estonya bir polonya tahtel 

Lvov'un işgali hakkında sov}retlerle bahirinin Tallinden kaçmasına müsa
almanlar arasında müzakereler ecre - ade etmekle itiham edilmektedir. Teb
yan ettiğine dair bir haber dolaşmak- liğ neşredilinceye kadar Sovyetler. 
tadır. Şehrin kati surette kimin tara- hiç bir protestoda bulunmamışlardır 
fından işgal edileceği henüz malôm Estonya mümessilleri Estonyanın 
değildir. bitaraflığna her zaman riayet etmiş 

Sovyetler Litvanya'ya doğru olduğunu ve etmeğe devam edeceğini 
ilerliyorlar beyan etmektedirler. 

Kaunas, 20 a.a. - Dün bir alman al- Estonya muhafızlarından birini öl-
dürüp bir kaçını da yaraladıktan son

ederek dağıtmamız için bir sebep teş
kil etmemelidir. 

Dominyon/ar 
B. Çemberleyn, nihayet, dominyon 

lar hakkında da şu beyanatta bulun -
muştur : 

Dominyonlar hükümetleri, yaptı
ğımız büyük mücadeleye tam bir su
rette iştiraklerini mümkün kılacak 

hazırlıkları çabuklaştırmışlardır. Bri
tanya conmanwealth milletleri deniz, 
kara ve hava kuvetlerimizin himayesi 
altınla, kuvetlerini seferber etmekle 
faal surette meşgul oluyorlar. Deniz, 
kara ve hava kuvetlerimiz heyetiumu
miyesi itibariyle, mazide herhangi 
bir harbin bidayetinde olduğundan 

daha çok yüksektir. 
Son aözüm bir ihtar olacakhr 

Bugünkü son sözüm, bir ihtar ola
caktır: hükümet sıfatiyle biz, tam 
karşılıklı ve itimatlı temas halinde 
bulunduğumuz askeri müşavirlerimi -
zin tasvip etmedikleri usulleri kahule 
kalkışmıyacağız ve müşavirlerimizin, 
müttefiklerimizin ve bizzat kendimi
zin zafer için lüzumlu bir yardım teş
kil edeceğinden emin olduğumuz hi!f 
bir fedakarlıktan ve hareketten de 
çekinmiyeceğiz. Yapmıyacağımız bir 
şey varsa, o da pek az mu,•afiakiyet 
şansı bulunan, servetledmizi tehlike
ye koyabilecek olan ve nihai zaferi 
geciktirecek mahiyet gösteren sergü
zeştlere atılmaktır. 

Strateji, kati kuveti, kati zamanda, 
kati noktaya teksif etmek sanatıdır. 
Hazırlıklarımızın genişliği ve harbin 
en az üç sene süreceğini hesap etme
miz keyfiyeti, kuvetlerimizin gittikçe 
artacağını ve her ne olursa olsun bun
lara karşı ~ .... J aclğının teminatını teş
kil eylem .. ktcdir. 

Lordlar kamnrasın:la 
Londra, 20 a.a. - Lort Stanhope, 

Lortlar kamaqısında B. Çemberleyn'
in avam kamarasında yaptığı beyana-

ra tevkif edilmiş olan bu tahtelbahir 
mürettebatının verdiği sözü tutmıya· 
rak kaçmasından dolayı Estonyaya 
hiç bir kabahat yükletilemez. 

Kaçan tahtelbahirin içinde ancak 
beş altı tane torpil vardı. Bu gibi ha
diselerin tekerrür etmemesi için 
tedbirler alınmıştır. 

Estonya, Letonya ve Fenladiyanın 
mümessilleri bu mesele hakkında fikir 
teatisinde bulunmaktadırlar. Diplo -
matik mahafilde tebliğin Sovyetlerin 
Baltık filosu kumandanının bu deniz
de saklanmış olan tahtelbahirlerin 
muhtemel bir hareketine karşı tedbir
ler aldığını kaydeden kı::mı teba -
rüz ettirilmekte ve bunun Baltık sula 
rında Sovyetler Birliğinin bir kontrol 
tesis etmek istediği manasını tazam
mun ettiği ilave olunmaktadır. 

Eatonya'dan kaçan leh 
denizaltısı 

Moskova, 20 a.a. - İyi haber alan 
bir m mbadan bildirildiğine göre Mo 
lotof ,dün estonyanın Moskova sefi
rini kabul ederek Estonyanın bir 
Leh tahtelbahirini himaye ettiğini 

ve bu geminin evelce tevkif edilmiş 

iken sonradan kaçmasına göz yumul
duğunu söylemiştir. 

Sefir, Estonyanın bitaraflığını mu
hafaza ettiğine dair teminat vermiı
tir. 
Diğer cihetten Estonyanın diploma 

tik mahfillerinde bir memleket pasa 
portla girmiş olan bir adamın ayni pa 
saportla bu memleketi terketmesi ta
bii olduğu kanaati hakimdir. Bu iti
barla ayni mahfellerde bu 9eklin, 
Sovyet hükümetinin Polonya'nın or
tadan kalkmış olduğunu beyan et
mesine rağmen, Polonya sefareti 
erkan ve memurları hakkında da tat
bik edileceği ümit edilmektedir. 

Polonya sefaret heyetinin bugün 
Romanyaya gidec'!ği öğrenilmiştir. 

-~-

'' Sarbrük /1 soldan 
cevrilmek tehlikesinde 

..> 

(Ba:jl 1. inci sayfada) 1 bildiriyor. .. .. . 
sol sahilinde 381 metre ve sağ sahilin- , Diğer taraftan butun Belçıka gazc
de 397 metre irtifaında ormanlık dağ- teleri, alman radyosu tarafından Bel
lar vardır. Bu mıntakanın heyeti u - çika istihbarat nazırına atfedilen ve 
mumiyesi bütün Blies vadisine değil güya Belçika'da fi.atların artmasının 
aynı zamanda irtifaı karşı tarafta 370 ingiliz abluka siyasetinden ileri gd
metreyi geçmiyen tepelere de hakim- diğine dair olan beyanatı tekzip edi
dir. yor ve B. Wauters'in buna benzer hi-s 

Blies'in sol sahilinin fransız kıta - bir beyanatta bulunmadığını bildiri
atının elinde bulunması 8 kilometre yorlar. 
kadar daha garpte bulunan Sarrebrük-
ün müdafaasını pek müşkül kılacak -
tır. Çünkü Sarbr.ük'ün müdafileri sol
dan çevrilmek tehlikesine maruzdur. 

Fransız sabah tebliği 
Paris, 20 a.a. - 20 eylül sabah teb

liği: Gece, cephenin heyeti umumiye
sinde sükunetle geçmiştir. La Blies
in şark mıntakasında düşman topçu 
faaliyetinde bulunmuştur. 

Strat#ik bir intizar devresi 

Sovyef ler bütün 

Gar ~yayı istiyorlar 
( Başı 1. inci say/ada ) 

ri anlaşılmaktadır. 
Berlin'deki bitaraf mahfillerde ha .. 

sıl olan kanaate göre İngiltere ve 
Fransa ile uğraşmak mecburiyetinde 
bulunan Almanya Sovyetlerin taleple .. 
rine muhalefet edecek vaziyette de• 
ğildir. Bu taktirde yeni hudud, Şarki, 
Prusya'dan Macaristan'a kadar uzana .. 
caktır. 

Stalin Polonya'ya ilerlemeğe 
nasıl karar verdi? 

Paris, 20 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: Bir taraftan Polonya' da alman 
sovyet kıtaatının müthiş faikiyetine 
rağmen leh kıtaatı birçok noktalarda 
ve ezcümle Lvov, Varşova ve Loviez 
bölgelerinde mukavemete devam eder 
ken, batı cephesinde stratejik bir in
tizar devresine girilmiş bulunmakta -
dır. Cephenin heyeti umumiyesi üze
rinde tam bir sükunet hüküm sürmek 
tedir. Yalnız Blics nehrinin doğusun- Londra, 20 a.a. - .. Havas" Haber 
daki bölge hepsi de püskürtülen al - verildiğine göre Stalin, alman niyet
man hücumlarına sahne olmakta ber- leri hakkında Berlin'den izahat iste• 
devamdır. Tamamen mevzii olan bu 
harekat karşılıklı mevzilerde hiç bir 
değişikliğe müncer olmamıştır. 
"Almanya'yı bitkin bir hale 
getirdikten sonra yenmeli!,, 
Londra, 20 a.a. - Muhtelif İngiliz 

gazetelerinin askeri muharrirleri bu 
sabah askeri vaziyeti uzun uzadıya 

tahli1 ederek umumiyetle serdettikle
ri mütaleada Almanyayı mağllıp et -
menin en iyi ~ekli onu her sahada ka
ra, deniz ve hava ablukası vasıtasiyle 
bitkin bir hale getirmek olduğunu 

bildiriyorlar. 
Yorkshire Post gazetesinin askeri 

muharriri, Fransa cephesindeki hare
kattan bahsederek fransız ordusunun 
Siegfried istihkamlarını tahrip işine 

devam ettiğini ve alınanların fransız 
hatlarını yarmağa matuf gayretleri -
nin akim kaldığını bildiriyor. 

Muharrir bundan sonra, fransız -
ingiliz hava kuvetlerinin faikiyetini 
ve bütün vazifelerinde muvaffak olan 
müttefik tayyarecilerin cesaretini bil
hassa tebarüz ettirmektedir. 

Lüksemburg' dan işitilen top 
ve mitralyöz sesleri 

Brüksel, 20 a.a. - Belga ajansının 
Lüksemburg'daki muhabiri, geceleyin 
alman toprağında Schengen karşısın
da mitralyöz ateşi işitildiğini ve bu 
sabah bir infilak ve sonra da şiddetli 
toe_çu muharebesi vuku bulduğunu 

kamları Polonya sefareti heyetinden 
kordiplomatiğin müstefit olduğu mu
tat masuniyeti kaldırdığı için heyet 
bilet tedarik etmek ve belki de güm
rük kolaylıklarından istifade edeme
den seyahat etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Sovyet kıtaları Macar 
hududunda 

Budapeşte, 20 a.a. - Dolaşan bir 
habere göre Sovyet kıtaları Macar hu 
duduna yaklaşmaktadır. Yalnız Sov· 
yet pişdarlarının hududa gelmiş ola
bilecekleri iyi haber alan mahafilde 
söylenmektedir. Henüz hiç bir resmi 
temas vuku bulmamıştır. 

Sovyetler Macar hududunu 
atmadı 

Budapeşte, 20 a.a. - Rus motorlü 
kıtaatının macar hududunun bir çok 
noktalarına taarruz ettiğine dair 
Daily Telegraf gazetesinin Roma 
muhabiri tarafından verilen haber 
salahiyettar mahafilce en kati bir 
şekilde tekzip olunmaktadır. 

Leh - Romen hududu sarih 
surette tahdit edilecek 

Cernauti, 20 a.a. - Bir Romen mi
ralayının riyesindeki bir romen heye 
ti dün Zaleczkiye gelmiştir. Heyet 
Leh - Romen hududunu işgıil eden 
Sovyet kıtalariyle temasa geçecek ve 
hududu sarih bir surette tahdid ede-
cektir. 

Sovyet kıtaları henilz Kuty'yi işgal 
etmemişlerdir. 

Sovyet kumandanının Romanyaya 
geçen mülteci polonyalılara müşkilat 
göatermiyeceği öğrenilmiştir. Sovyet 
kıtalarının işgali altında olan arazide 
bile sivil mülteci polonyalıların Ro -
manyaya geçmelerine müsaade edil -
mcktedir. 

Romen hududu gene kapandı 
Cernauti, 20 a.a. - Romanya ma- ' 

kamları sovyet makamlariyle mutabık 
olarak dün akşam hududu açmağa ka
rar vermişlerdi. Fakat bu sabah hudut 
tekrar kapanmı1tır. Zira birçok me -

miş ve açık bir ce\ ap alamayınca Av· 
rupa'da hareket serbestisini temin 
maksadiyle derhal japonlara mütare
ke teklif etmiştir. 

Bu mü 1rekeden sonradır ki 'Mos· 
kova hükümeti alman ileri hareketi
nin sovyet hududuna kadar dayanma
masını temin için Polonya'ya aske~ 

sevkine karar vermiştir. 
Tahmin edildiğine göre ruslar 

Brestlitovsk'a kadar ilerliyecekler ve 
orada bir taarruza uğramamak şartiy
le bitaraf kalacaklardır. Sovyet kıta• 
larının Polonya'ya girmesinden mak· 
sat, alman ileri hareketini durdurmak 
ve Ukranya ile Karadeniz yollarını 

Almanya'ya kapamaktır. Romanya 
hududu sovyet kıtaları tarafından hi
maye edilecektir. ,. 

Sovyet bitaraflığı 
Moskova: 20. a.a. - tas ajansı bildi· 

riyor: 
Pravda gazetesi dünkü baş makale

sinde, Polonyanın doğu kısmının Sov• 
yetler birliği tarafından işgali sebeblo 
rini tekrar eyledikten sonra kıtaatın 
beyaz Rusya ile Ukranya'da pek az 
mukavemete maı-uz kalarak ilerlediği 
ve halkın kahraman Kızıl orduyu 
şevkle karşıladığını, Sovyetler memle 
ketinin mukaddes vazifesini huzur ve 
azamet içinde göstermekte olduğun\") 

bildiriyor ve diyor ki : 
"Sovyet hükftmeti, diplomatik mü· 

nasebetler idame ettiği bütün memle· 
ketler hakkında bitaraflık siyaseti ta• 
kib edeceğini yüksek sesle ilan etmiş
tir. Sovyetler birliği ile Almanya ara
sındaki ademi tecavüz paktı banşın 
nefine olarak aktedilmiştir. 18-9 tarih 
1i almanya - sovyet tebliği bu ademi 
tecavüz paktının meriyette olduğuna 

delildir.,, 

ASKERLiK iŞLERi ----
Bedelli eratın nazan dikkatine 

Ankara Askerlik Şubesinden,,. 
Bedelinin bir taksitini veren be. 

del erleri talim için kıtaya girdikleri 
tarihten itibaren altı ay zarfında di
ğer taksitini vermeleri lazımdır. 

Altı ayını dolduran ve iki taksitini 
veren bedel erleri vaziyet düzelir ve 
bir terhis vuku bulursa terhis edile
ceklerdir. 

Kanuni müddet zarfında ikinci tak .. 
sitini vermemiş bedel erleri bu hak• 
dan istifade etmemekle beraber son 
yoklamada ayrılmış oldukları sınıf· 
lan mürettebatına verilerek o sınıfın 
muvazzaflık hizmetini tamamlamak 
mecburiyetinde kalacakları ilan olu-
nu. ( 4758) 14698 
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MAHKEMELER 

Ankara ikinci Asliye 
Mahkemesinden: 

Hukuk 

dcrmediğinden davacı vekilinin talebiyle 
gıyabında mahkeme yapılmasına ve kendi 
sine gıyap kararı tebliğ edilmesine ve 
muhakemenin de 12-10-939 perşembe günü 
saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 
Yevmi mezkur ve saatte mi ı1deialeyhin ya 
bizzat ve yahut bir vekili kanuni göndcr-

Edirne hapisancsindc mevkuf iken tahli- mcsi ve tarihi tebliğden itibaren beş gün 
itinde itiraz etmesi aksi takdirde muha-ye edilip halen ikametgahı meçhul bursalı k · 

ve elektrikçi ve k:-!oriferci Hüsnü İsmail cmcnın gıyabında bakılacağı ilan olu -
Özele : nur. 3495 

Karınız Zehra tarafından aleyhinize 
acılan boşanma davasının duruşması 18-9-
939 pazartesi saat 10 da icra kılınacağın
dan bahisle ilanen davetiye tebliğ edilmiş 
ve tayın kılınan gv.1e gelmediğiniz gibi 
rnusaddak bir vekil dahi gondermediğiniz
den davacının talebiyle hakkınıza gıyap 
kaıarı ittihaz ve duruşmanın 20-10-939 cu
ma saat 9 a talikine karar verilmiştır. 

Mezkur gun ve saatta Ankara ikinci as
liye hukuk mahkemes'ne gelmeniz veya • 
hut muaaddak bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde gıyabınızda mahkemeye devam 
olunacagı H.U.M.K. 401 ci maddesi muci
bince gıyap kararı makamına kaim olmak 
üzere usuliın 142 incı maddesine tevfikan 
ilin olunur. 3460 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Genel Kurmay gaz genel komutanlı -
fında üsteğmen Faruk tarafından verilip 
mahkememizin 39 - 400 sayısına geçirilen 
soy adı değiştirilmesine mutedair olan di
vanın yapılan duruşması sonunda: adsız 
soy adının Kuyucak ile deijiştirilmesine ve 
olsuretlc tescil ve ilanını 15.2.939 tarihin
de karar verildiği ilan olunur. 3461 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara İsmet Paşa mahallesi Ulucak 
caddesi 1 numarada Muharrem kızı Naz -
miye Gülcbazlara : 

Askeri fabrikalar umum mudürlüğü ve
kili avukat Güzide Alpar tarafından aley
hinize açılan 18 lira alacak davasının ya
pılmakta olan duruşmasında ikametgilıını
zın meçhul olduğundan tebliğat yapılama
mıştır. Usulün 141 inci maddesi mucibince 
ilanen ve 20 gün müddetle davetiye tebli
ğine mahkemece karar verilmiş ve duruş -
ma da 25-10-939 çarşamba saat 9.5 a bıra
kılmış olduğundan mezkur duruşma günün
de mahkemede bizzat hazır bulunmadığı -
nız veya bir vekil göndermediğiniz takdir
de mahkemenize gıyaben bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

34~3 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : 

Alaattin Şahinere: Ankara Demirfırka 
mahallesinde Kalekapu sokak 26 numarada: 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü ve
kili avukat Güzide Atpar tarafından aley
hinize açılan 18 lira alacak davasının ya -
pılmakta olan duruşmasında adresinizin 
me,hul olmasına binaen tebligat yapılama
mıştır. Usulün 141 inci maddesi mucibince 
ve 20 giın müddetle ilanen tcbliğat yapıl
masına mahkemece karar verilmiş oldu -
ğundan duruşması bırakılan Z5-10-1939 çar
şamba günü saat 9.5 ta mahkemede bizzat 
hazır bulunmakdığınız veya bir vekil gön
dermediğiniz takdirde mahkemenize gıya -
ben bakılacağı tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 3464 

lCRA VE lFLAS 

Ankara 3 Üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Sümerbanka 424 lira 4-9 kuruş ile masa
rif muhakeme ve ücreti vek&letten borçlu 
Ziraat Bankası kooperatifinde memur A· 
sım namına tanzim kılınan icra emri borç
lunun bulunmaması ve ikametgahının meç
hul olmasına binaen 20 gün müddetle ila
nen tebliğat icrasına karar verilmiştir. Bu 
miıddet zarfında borcu ödemesi ve mal 
beyanında bulunması lazımdır. H.U.M. ka
nununun 142. 144 üncü maddelerine tevfi
kan tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 3462 

Ankara ikinci Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ankarada Kalaba mahallesinde 29 numa
rada mukim Vaız oğullarından Halil oğlu 
Halil Biçici vekili Ankara avukatlanndan 
Hasan Fehmi Yağcı tarafından mahkememi 
zc açılan kayıplık davasının icra kılın -
makta olan duruşmasında : 

Ankaranın Akşemsettin mahallesin-den 
Vaız ogullarından 307 doğumlu Halil oğlu 
Satılmış 15 - kanunuevel • 327 tarihinde 
İstanbul Selimiyc ikinci tüm K . namına 
sevkedilerek halen memleketine avdet et
mediği gibi hayat ve mematı meçhul oldu
ğu iddia edilmekte olduğundan mahkeme· 
mizce mumaileybin hayat ve mematından 
malUmatı olanların mahkememize bildirme
leri için alt'lşar ay müddetle ilan edilme
sine 19-12-938 tarihinde karar verilmiş ol
duğundan bermucibi karar hayat ve me· 
matı meçhul bulunan ve yukarda sarih ad
resi yazılı Satılmışın hayat ve mcmatından 
malümatı olanların 20.3.940 carşamba günü 
saat 9 dan evci Ankara ikinci asliye hukuk 
mahkemesine haber vermeleri lüzumu ikin
ci defa ilin olunur. 3466 

Memur ahnacak 
Diyanet İşleri Riyasetinden : 

Açık bulunan 20 lira maaşlı memu
riyete imtihanla memur alınacaktır. 

Evsafı lazimeyi haiz olanların 22/ 9 / 
939 tarihinde yapılacak imtihana gir
mek üzere evrakı müsbitelerile birlik 
te riyasete müracaat eylemeleri. (4745 

14693 

D. DEMlRYOLLARI 

Erzincan- Erzurum hattı 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 

Bolvadin Asliye Hukuk Hakimli· Erzincan - Erzurum hattı üzerinde 
ğinden :. bulunan ve inşaatı ikmal edilen Altın 

başak, Tunceli, Geçit Sansa Tercan, 
Afyon viUlyetinin Bolvadin kazasına tabi İs Pekeriç, Erbaş, Karasu, Saptıran ve 
haklı nQbiyesi müdüru Lfitfi Tekerin müd- İ 
tieiale:v.h Ankarada Mamakta karakol yanın- Aşkale stasyonlarının 22.9.939 tari-
da çeşme ittisalinde Davudun (81) No.lu ev hi~den itibaren yolcu ve her türlü 

· de avukat Hasan Hüseyin nezdinde otu - nakliyata açılacağı ve Erzincandan 
ran Lutfi Teker eşi Zehra aleyhinde Bol-
vadin asliye hukuk mahkemesine ac;tığı Aşkaleye pazartesi çarşamba perşem· 
boşanma davasının tayin olunan giinde be cumartesi günleri Aşkaleden Erzin 
müddeialeyhan~n tcbliÇa.ta &alih ikametga~ı cana pazar salı perşembe cuma pazar-
malOm olmadıgından ılanen yapılan tcblı- ı . .. . . 
gat üzerine gelmediği ve bir vekil de gön· tesı gunlerı yolcu trenlerı hareket et-

tirileceği ilan olunur. 4718) .;..:..17 

Muhtelif malzeme ahnnck 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı üç liste muhteq!yatı malzeme 6-11-
1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi

nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa-
ıa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4642) 

Muhammen bedel Mu, 'llkkat teminat 

No. İsmi 

1 Perçin çivileri 63 kalern 
2 Vida, rondela ve gupilyalar 

(65 kalem) 
3 Muhtelif boru ve manşonıar 

(8 kalem) 
146i9 

Lira Lira K. 

12088 
6000 

6440 

, 

906 60 
450 00 

483 00 

1
................ Modern demir işleri atölyesi · 

Demir ve çelik işlerine müteallik her tü~.lü sip~rişleri zevke uy: 
gun ve garantili olarak yapar. Ankara: Mudafaaı Hukuk caddesı 

!..~.~:~.~~~~.~ .. ~~· .. ~ .................... - ............. ~.~~.~ .............. ... 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::. - -- -- ------- rORK HAVA KURUMU ----------- Bti ük Piyangosu -... --
~ Büyük ikr~miye 200.000 lira 
• • .. 
• ,. 
• • .. • 
d 

A!frnu e~ide 11 İlkfeşrin 939 dad1r 
Bundan başka: 40 000, 25.000, 20.000 liralık ikramiye-

lerle 200.000 ve 50.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• 

------
---
--------------------
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~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
- · - -Halk maskeleri satıı yerleri ---- ----- -- -

~Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ - -- -=: Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- := 
:= like anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırılan := 
=: Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- = = da satış depomuzda. lzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın, E: 
=: 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 muhafaza ve kullanma ta- = = rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Sayın abonelerimize : 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden · 

Makinelerimizi temizliyebilmek için elektrik sarfiyatın
da tasarrufa riayet edilmesi hakkındaki ilanımıza sayın 
abonelerimizin gösterdiği alaka ve yardın 'şekkür eder 
ve bu mühim vazife başarıldığından bug~ •. jen itibaren 
diledikleri şekilde hareket edebileceklerini bildiririz. 3496 

Muhtelif yiyecek ahnaca!~ 
Mameki Seyyar Jandarma Piya Jc Alayı Satın Alma Komisvonun

dan: 

Miktarı Tahmin %i,5 muvakat İhale İhale 
Kilo bedeli teminat tarihi günü saati Usulü Cinsi 

------
250000 32500 2437,50 29-9-939 Cuma 9 Ka:)alı zarf ile Ekmeklik 

un 
60000 13800 1035 ' 0 Et 
10000 9500 712.50 Sade 

300000 ÇOOO 675 Saman 
300000 12000 900 

" 
l!i Kuru Ot 

450000 20250 1518,50 .. ,, 15,30 .. Arpa 

1 - Mamekide Jandarma Birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliylc ek
siltmeye konulan altı kalem iaşe ve yem maddelerinin cins ve miktarları 

diğer mallımat yukarıya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleri ve % 7,5 muvakkat teminat miktarları hizaların
da gösterilmiştir. 

3 - Şartnameler Kalanda Alay Levazım Müdürlüğünde her zaman görü
lebilir. 

4 - Kapalı zarf usuliylc yapılacak olan bu eksiltmeler 29-9-939 cuma 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kışla binasında yapılacaktır. .~ 

5 - Teklif mektupları mezkur günde her kalemin hizasında yazılı sa· 
attcn bir saat evveline kadar satınalma komisyonluğu Başkanlığına veril
miş olacaktır. 

6 - Bu saatlerden sonra gelen teklif mektupları kabul edilmez. Posta

da vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
7 - İsteklilerin Ticaret odalarında musaddak müteahhitlik vesikası ile 

muvakkat teminat makbuzlarının kanunen tertibatı dairesinde zarf içine 
koymaları lazımdır. (7420-4710) c l.4f>~3 

OKULLAR 

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 maliimat al
mak isteyenlerin tatil günleri hariç ol
mak üzere her gün saat 9 - 16 ya ka
dar mektep İdaresine müracaatlarıi 

(4648) "7309" 14593 

ViLAYETLER 

Bir baytar aranıyor 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin halen (125) lira ücretli 
ma:ı:baha baytarlığı münhaldir. Kanuni ev· 
safı haiz isteklilerin diploma fotograf ve. 
sair evrakı müsbiteleriyle bclekiye riya -
yasetlne müracaatları ilan olunur. 

( 4566) 14538 

$ose inıası ve sınai imalat 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğün

den: 

Mukaddema kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılıp da talip çıkmıyan 
ZONGULDAK • KİLİMLİ yolunda 
yapılacak 70347 lira 61 kuruş keşif 
bedelli yeni şose ve sınai imalat in
şaatı işi 2 Teşrinicvcl 1939 pazartesi 
saat 11 de ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış

tır. 

Muvakkat teminat 4767 liradır. 
Eksiltmeye iştirak etmek istiyenle

rin ihale gününden en az sekiz gün 
evel bir istida ile Zonguldak vilaye
tine müracaatla vilayet kaleminden 
alacakları müteahhitlik ehliyet vesi
kasını ve ticaret odasından bu yıl i
çinde alınmış vesika ve muvakkat te
minatlariyle birlikte teklif mektupla-

rını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar hükümet konağı içinde vilayet 
daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (7347-4679) 14604 

f nıaat ve tamirat yaphnlacak 
Erzincan Müstakil Vakıflar Me

murluğundan : 

1 - Erzincan'da Hacı İzzetpaşa ca
miinin "15668" lira 12 kuruş bedeli 
keşifli inşaat ve tamiri kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev
rakını bedelsiz olarak Erzincan va -
kıflar idaresinden alabilirler eksiltme 
6-10- 939 cuma günü saat 15 tc Vakıf
lar İdaresi binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
"117 5" lira 10 kuruşluk muvakkat te
minat ve ticaret odası vesikası ve 
20000 liralık benzeri iş yapmış oldu
ğuna dair vesaiki ihaleden sekiz gün 
evci vakıflar idaresine ibraz etmeleri 
lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 6-10-939 gü
nü saat 15 e kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vuku bulan gecikmeler ka -
bul edilmez. (7427-4714) 14684 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediyesinden r 

Belediyece 47748 lira 60 kuruş be
deli keşifli elcktirik tesisatı ve sant
ral binası inşaatı kapalı zarf usulile 
münakasaya vaz edilmişsede talip çık 
madığından kanunun 40 maddesi muci 
hince 15/9/939 tarihinden itibaren bir 
ay temdit ve pazarlığa bırakılmıştır. 
Tanliplerin toptan veya ayrı ayrı tek
lifleri kabul edilecektir. 

İdari ve fenni şartnamesini Ankara 
da belediyeler İmar heyetinden ve ts
tanbulda ay yıldız palas 3 numarada 
Mühendis Hasan Halet Işıkpınardan 

görebilirler. (7432) /4715 14685 

21 - 9. 1939 

11arita ve proje işleri 

Türkiye Demir 

müdürlüğünden : 

ve (elik labrikalan müessesesi 

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

Bu işe ait şartname Ankara'da Sümer Bank muamelat şu besin -
den, 1stanbul'da Sümer Bank Şubesinden, ve Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

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

Umumi heyet toplantısı 

Ankkra Örnek evler yapı kooperatifi ortaklarına 

Kooperatifimizin esas mukavelenamesinin 61 inci maddesi mucibince 
adi surette umumi heyet toplantısını 8-10-939 pazar günü saat 14 de Anka
ra Halkcvi salonunda yapacağından mezkür günde sayın ortaklarımızın 

teşrifleri rica olunur. 
M:uv AKKAT İDARE HEYE'!': 

Görüj,ülccek i~ler: 1 - İdare heyeti seçimi, 2 - Müra_ki.rılerin se,imi. 
3 - Arsa aeç'm heyetinin ___ ::.~ .. -= ~ , .. ~ ... rmayc hakkında bazı or!akların 

teklifi. 3458 

=1'
11 A M E f1 İ K A N 

TALAS 

KAYSER! O K U L U 1111!:. -
--

4 sınıflı ORTA derecede HAY AT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde 
Leyli (yemek yatmak v. s.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. 

------
: lNGlLlZCE - SANAT 3417 5 
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ENGLİSH HİGH SCHOOL 
ERKEK MEKTEBİ 

\ Nişantaşı, Telefon: 41078 
Kayıt muamelesi başlamıştır. Cumartesi ve Pazardan 

maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar · ı 
İdareye müracaat olunabilir. 5077 

A"upada tahsillerine devam 

edemiyen talebeler hakkmda 
Üniversite Rektörlüğünden : 

Halihazır sebebiyle Avrupada tah· 
sillcrine devam edemiyen talebenin 
tahsil vaziyetlerini tesbit etmek üze
re üniversite rektörlüğünde bir büro 
teşkil edilmiştir. 1stanbulda bulunan

Kirahk daire 
Yenişehir Kocatcpc'de İsmet 1~ 

caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde, 
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbah 
2 sofa ve müştemilatı ve her türlü kon 
foru havi kapısı ve bahçesi ayrı çok 
kullanışlı bir daire kiralıktır. Görmek 
için her gün saat 4 den 6 ya kadar, pa-
zar günleri 10 dan 12 ye kadar. Tele-
fon 1995 3494 

ların bizzat ve taşrada bulunanların --------------
yazı ile ve vesikalariyle müracaat et· 
meleri. 

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

(7333-4649) 14594 

Hükumet konağı inıası 

Solhan Malmüdürlüğünden : 

Kaza hükümet konağının inşası hak 
kında 1-8-939 dan itibaren 20 gün müd 
dctle müzayedeye çıkarılmış ise de 
talip çıkmamasından dolayı 2 inci 15 
gün temdit edilmiştir. 

1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi
layetinin Solhan kazası hükümet ko
nağı bedeli keşfi 43026 lira 85 kuruş
tur. Bu konak inşaatının tamamı 939-
940 mali yıllarında ikmal edilecek ve 
yapılacak işe mukabil bedeli peyder
pey ödenecektir. Bu işe ait projesi 
yapı işleri umumi ve fenni hususi 
şartnamesi keşif hulasa cetveli proje
lerini. 

İstekliler ihale gününden evvel Sol
han Malmüdürlüğü ve Bingöl vilaye
ti Nafıa Müdürlüğü dairelerinde üc
reti mukabili alabilirler. 

2 - Kapalı zarf usuliylc 11-9-939 
gününden itibaren on beş gün müd -
dctle yani 29-9-939 cuma günü Solhan 
Malmüdürlüğü odasında ihale edile -
ccktir. 

3 - Taliplerin ihale gününden ev
vel yüzde yedi buçuk muvakkat temi
natları olan 3226 lira 81 kuruş temi -
nat makbuzu veya bu işe ait ticaret o
dasından veya Nafıa Vekaletinden a
lacakları ehliyet vesikaları ve teklif 
zarflariyle birlikte ihaleden evvel 
Solhan Malmüdürlük odasıAdaki ko-
misyona makbuz mukabili vermeleri 

Satıhk otomobil 
Ankara Elektrik Şirketinden: 

Şirketimizin 1934 modeli mer
sedes markalı binek otomobili 
peşin para ile satılıktır. Teklifle· 
rin 23. Eylül. tarihine kadar şİr· 
ket müdürlüğüne verilmesi en 
fazla teklif edene otomobilin ,.. 
tılacağı ilan olunur. 3454 

D r. S 1TK1 F 1 RA T 
birinci GQ. · z Hastalıklan 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 

göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

't Ti: 3592 - , 

ZAYlLER 

Zayi - 928-929 senesinde Arhavi 
merkez ilk okulundan aldığım şeha • 
detnamemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur . 

Arhavidcn Hacılar mahallesinden 
Zor Ali oğullarından Ahmet oğlu HüJ 
seyin Zoral. 395~ 

Zayi - Sahibi bulunduğum 156 nu
maralı çift atlı arabam 936 senesinde 
Çubuk çayından kum çekerken çok 
şiddetli yağan yağmurdan husule ge
len suyun hücumuna maruz kalmış ve 
bu meyanda arabamın numara plakası 
ziyaa uğramıştır. !Hin olunur. 

Nakliyatçı Şerif Şen 3465 

iliin olunur. (7433-4716) 14686 Zayi - Ankara Ziraat Mektebin• 
den 27 haziran 926 da aldığım 30 nu

"''"'''''''''''''';:_;~~··KÖpek"'""""I maralı tasdiknamemi kaybettim. Yeni 
sini çı 'k-aracaeımdan eskisinin hükm.ü 

k zabıta filmi yoktur, 118 Ahmet Tevfik ................................ ı 
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MİLLi MÜDAFAA 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Eskışchırde yapılacak inpata mu

ayyen gJ!lde t lıp zuhur etmeditinden ye
n den it a ı zar fla eksıltmeye konulmU$· 
tur. Keşıf bedeli 74.426 lira 41 kuruı olup 
ilk temın~t mıktan (4987 liradır.) 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2.10.939 
pa arte.. gunu saat 15 de vekilet ı;aun al
ma kom.syonund yapılacaktır. 

3 - $ r tnamc proıc ve keşif evrakı 375 
k uş m ·ab .ınde alınabilir. 

4 - 1 eye g recekler bir hafta evci 
ha\a ml!ste arlı ı altıncı şubeye mıiracaat· 
la vcs ka amaları 1 zımdır. 

5 - İsteklilerın kanunun iki ve üçüncü 
maddelerınde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
sııattan bır saat eveline kadar komisyona 
v .. rmeleri l!ızımdır. (4522) 14491 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 67280 lira 42 kuruş o

lan Ankarada hasta bakıcı binası yapısı 
kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 4-10-939 carşamba günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 4614 lira 2 kuruş olup 
ııartnamesi 337 kuruş mukabilinde Ko.dan 
alınır. • 

4 - Eksiltmeye gireceklerın kanunt te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını i
hale saatından behemahal bir saat eveline 
kadar M.M.V. S. Al. Ko. ya vermeleri. 

(4610) 14612 

Cıvata ve som~n tezgahı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın ·Alma Ko

misyonundan : 
ı - İki adet otomatik civata ve somun 

tezgll?ı pazarı.ıkla eksiltmeye konmuştur. 
Tahrnın bedelı (7200) olup ilk teminat mik 
tarı (S40) liradır. 

2 - Pazarlık 10-10-1939 günü (Sah) 
saat ıs de vekalet satın alma komisyonun· 
cll yapılacaktır, 

3 - Fenni ve idarf şartnameleri her gün 
ı.omisyondan alınabilir. 

4 -:- İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad 
delennde yazılı vesaikle birlikte ilk temi
nat mektupları ile muayyen saatte komis
yona muracaatları. (4664) 14680 

Boru bükme mattinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet boru bükme makinası pazar 

lıkla .eksiltm.eye konulmuştur. Muhammen 
bedelı 3000 lıra olup ilk teminatı (225) li
radır. 

2 - Pazarlık 10-10-939 sah günü aaat 11 
de vekilet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 
k 3 :- Fenni ve idari prtnameler her gün 
omısyondan alınabilir. 
. İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü madde· 

1ıınde Yazılı vesaikle birlikte ilk temhıat 
mektuplan ile muayyen saatte komisyona 
muracaatlan. (4668) 14681 

:Tômirat yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
G 1 - Keşif bedeli 31r2 lira 65 kuruş olan 
en~l Kurmay telsiz istasyonu binasının 

tamıratı pa~arlılda ypttnlıcaktır. 
2 - Pazarlğı 25-9-939 pazartesi günü sa

at 11 dedir. 
3 - Kat! teminatı 57 lira 40 kuruş olup 

oartnanıesi komisyonda g8rüliir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni temi

~t ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele -
rınde . razılı belgeler ve bu gibi iıt
Jerle ı5tıgal ettiklerine dair Ticaret oda
ıından alacakları veıikalarla birlikte mu
byyl en gün ve vakitte M.M.V. S ... Al. Ko.da 

u unmaları. (4-727) 14688 

Elektrik tesisatı 

yaphrılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Keşif bedeli 7125 lira 11 kurut olan 
caz okulu ve gaz kışlasının dahili elektrik 
teksi.satının, elektrik ıebekeıi.ne raptı açık 
e sıltmeye konmu5tur. 

2 - Eksiltmesi 6-10-1939 c!lına g{lni1 sa
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 534 lira 4-0 kuruıı olup 
tartnamcsi 18 kuru$ mukabilinde komis • 
:Yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye &ırecek~rrin kanutıı te
mınat ve 2490 sayılı kaııunun 2, 3. madde
lcr~nde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
i'tıgal ettiklerine dair Ticaret odasından 
~~c~ları veııkalarla biılikte M.M.V. Sa. 

• o.da bulunmaları (4728) 14689 

Su tesisatı yaplmla<ak 
, M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

m11yonundan • 
1-K • 

Ankarad csıf bedeli 26311 lira 32 kuruş olan 
pah zarf~a ':~ ~kutu harici su tesisatı ka-

2 - Ek .1 sıltıneye konmuştur. saat ıı d sdıltıne 7-10-1939 cumartesi günü e r, 
3 - İlk teıninat . 

ıartnaıneıi 132 ku 1 1937 lıra .3~ kuruı o,lup 
yondan alınır. rut nıukabılınde komıs · 

4 - Eksiltıney · • 
rı nat ve 2490 • e 

1 
ıurecekleriıı kamını te· 

!erinde yazılı bset1 1 kanunun 2. 3. madde • 
t gal ettiklerıne gJl~r ve ~u gibi itlerle lı;
alacakları veslkalaa~r Tıcaret odasından 
ıhale aaatından behr a birlikte zarflarını 
k"dar M.M.V, Sa ~~aha! bir saat eveline 

(4729) · K.na vermeleri. H 14690 

avaga1• tesisah yaphrllacak 
• M • .M. Vekaleti Satın Al K -

tn•s.1onundan : rna o 
Ke5if bedeli 4515 lira 05 k 

o u u har"ci havagazı teıisa uruı; olan çaz 
m~ye konmuştur. tı açık ek11lt-

ll'/. d -ed'Eksiltmcsi 6.10.939 cuma günü saat 
ır. 

3 - İlk teminatı 338 lira 65 ku 
ırtn mesi 13 kuruş mukabT-"' ruş ~lup 

' elan alınır. 1 ı.ı.ue kom11 -
4 - Eksiltmeye • ki . n nat ve 2 90 gırece erın kanuni te-

er'nd sayılı kanunun 2, 3. madda-
i tlpt it~~k~ı ~elgeler ve bu rlbl itlerle 
a 1 c c:ıne dair ticaret odasından 
hl K ı vesıkalarla b"rliktc M.M.V. Sa. 

· o, d bulur ..... ı:tları. 
(4730) 1%91 

ULU" 7 

HARİTA UMUM Md. 

Yazllk elbise ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

ı - Harta Gn. Drk.liık kıtası eratı için 
700 takım yazlık elbise açık eksiltme sure· 
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9-10-1939 pazartesi günü 
saat 10.30 da Cebeci Harta Gn. Drk. lıik 
binasınra Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen beueli 4637 lira 50 ku • 
ruş, muvakkat teminatı 347 lira 81 kuruş 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te . 
minatlariyle birlikte komisyona gelmeleri 

(4509) 14488 

18 kalem erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. liık kıtası eratı ıh· 
tiyacı ic;in 18 kalem erzak açık eksiltmeye 
konumuştur. 

2 - Eksiltme 4 • ilkte5rin - 939 çar -
ı;amba günü saat 10.30 da Cebeci Harta 
Gn. Drk. lük binasında Sa. Al. Ko.da ya 
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tutarı 2637 lira 
62 kuruş, muvakkat teminatı 197 lira 85 
kuru!Ş olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

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

(4511) 14556 

LEVAZIM AMIRLlCJ 

İki garaj yaptırmlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Adana.da gösterilecek yerde iki ga -
raj inşası kapalı zarfla eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 64-584 lira 66 kuruştur. 
Muvakkat teminat 4494 lira 24 kurulitur. 

3 - İhale 22-9-939 cuma günü saat 16 da 
Kayseride komutanlık dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartname, keşif 
ve projesini Kayseri, Adana askeri ve An
kara, İstanbul L V. imirlikleri satın alm:ı 
komisyonlarında 325 kuru5 mukabilinde a
lınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi için 
mahalli nafıa mildürliıklerindcn bôyle bU
yUk olçilde inşaat yaptırdığına dair vesikıı 
ile 2490 sayrlı kanunun 2 ve 3. ünciı madde
lerinde yazılı belğeleri ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evetine kadar komisyon re!sli ine 
makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Pos
tadaki gec;ikmeler kabul edilmez. 

(4356) 14315 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatın senelik ihtiyacı o -

lan 368500 kilo unu kapalı zarf uıuliyle ek
siltme konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın atma komisyonun
dadır. htekliler şartnameyi komisyonda O· 

kuyabilirler. 
3 - İı;bu 368500 kilo unun muhammen 

tutarı 35429 lira 50 kuruıtur. 
4 - Şartııamesindeki yıizde yirmi be~ 

miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2957 lira 23 kuruştur. 

- Eksiltme 23.9.939 tarihine tesadUf 
eden cumartesi gilnli saat 11.30 da 1sparta 
tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - htekliler 23-9-939 cumartesi gilnü 
saat 10.30 a kadar teklif mektuplarını İs -
parta tümen satın alma komisyonu başkan
lığına verecek veyahut göndereceklerdir. 
Bu satten sonra verilen veyahut gönderi -
len mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı 
tümen daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32. maddesirı ~ uyğun ol mı yan mek-
tupların sahipleri iltmeye iıtirak etti-
rilmiyecektir. (4375 14319 

Yufka ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse

seleri ihtiyacı için 18000 kilo yufkanın açık 
eksiltmesi 27 - Eyi. - 939 saat ıs de Anka· 
ra L V. amirliii satın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

:Z - Muhammen bedeli 3600 lira ilk te
minatı 270 liradır. İstekliler kanuni vesi
ka ve teminatlariyle belli vakitte komis • 
yonda bulunmaları. (4478) 14439 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Fethiyedeki kıtaatm senelik ihtiya

cı olan (129000) kilo (Yüz yirmi dokuz 
bin) kilo (Unu) 4-9-939 eilnü yapılan ka
palı zarfla eksiltmesinde talibi ı;ıkmadığm 
dan 4.9.939 (pazartesi) gününden itibaren 
bir ay içinde pazarh~a bırakılmı5tır. 

2 - Son pazarlığı 4-10-939 (çar5amba 

tanesının 48,000 kilo kesilmlt koyun eti 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye ko
nulmustur. 

2 - İhalesi 6 - 1. ci teş. - 939 cuma günü 
saat 16 da İzmirde Kıılada İzmir LV. l
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20640 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akı;ası 1548 

liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö

nilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasın.da kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mec -
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve uçüncil maddelt,rin.de 
ve şartnamesinde yazılı vesil,larla temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evci komisyona vermi, bu
lunacaklardır. (4747) 14695 

Un alınacak 

NAFIA VEKALETi P. T. VE T. MODORLOCO 

Buharlı su pompası ahnacak Tevzi kutusu al1111<1k 
Nafıa Vekaletinden : 

31/10/39 salı günü saat 11 de An P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

karada Nafıa vekaleti binası içinde 1) İdare ihtiyacı için 800 adet onlu 
malzeme müdürlüğü odasında topla - tevzi kutusu. Kapalı zarfla eksiltme· 
nan malzeme eksiltme komisyonunda ye çıkarılmıştır. 
9000 lira muhammen bedelli 6 adet bu- 2) Muhammen bedel (7200) muvak
harlı su pompası kapalı zarf usulü ile kat teminat (540) lira olup ekıiltme
eksiltmesi yapılacaktır. si 30 eylül 939 cumartesi günü saat 11 

Eksiltme şartnamesi ve teferru - de Ankarada P.T.T. umum müdürlük 
atı bedelsiz olarak malzeme müdür- binasındaki satınaJma komisyonunda 
lüğünden alınabilir. yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 67 lira 50 ku- 3) İstekliler, muvakkat teminat 
ruştut. makbuz veya banka teminat mektu -

ENSTİTÜLER 

Talebe kayıt Ye kabul ıartlart 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitü

sü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsünün Ziraat, Veteriner fakülte -
aine kız ve erkek, Orman Fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktır. Ens
thüye yazılabilmek için aşağıdaki şart 
lara uymak gerektir: 

• ·-· İsteklilerin teklif mektuplarını biyle kanuni vesaiki ve teklifi muhte-

Al 
AnkKara _Levazımd Amırlıgı Satın · muvakkat teminat ve şartnamesinde vi kapalı zarflarını o gün saat (10) a 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, 
lise mezunu olmak ve olgunluk imti
hanını vermiş bulunmak (Türk lisele
rine muadilliği ·Maarif Vekaletince 
tanınmış ecnebi liselerin şahadetname 
leri kabul olunur) veya Üniversite ve
ya yüksek bir mektep mezunu bulun
mak şarttır. 

ma omıayonun an : 1 ·k ·ı b. l'k ·· k d k" k · ki 
1 El 1 d k

. k l"k ih . yazı ı vesaı ı e ır ı te aynı gun sa- a ar mez ur omısyona verece er-
- ma ı a ı ıtaatın sene ı tıyacı A • 

olan 270000 kilo ununun kapalı zarf usulü at 10 kadar mezkur komısyona mak- dir. 
ile eksiltmeye konulmuştur. buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 4) Şartnameler, Ankarada P.T.T. il - Üniversite ve yüksek mektep

lerden naklen geleceklerin tahsilleri
ne göre hangi sınıflara kabul edile -
cekleri hakkında rektörlük karar w
rir. 

2 - Şa.rtn:ımesi İspartada tümen satın (4531) 14520 Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
alma komısyonunda ve İatanbul, Ankara 
L V. limiılikleri satın alma komia.yonunda- ayniyat şubesi müdürlüklerinden be-
dır. İstekliler şartnameyi komisyonda oku- delsiz olarak verilecektir. (4457) 14458 
yabllirler. ADLİYE VEKALETİ 

3 - İşbu 270000 kilo unun muhammen 
tutarı 33750 liradır. 

4 - Şartn mesindeki yıizde yirmi beş Bir memur al.nacak 
miktar fazl~sı da d:ıhil olduğu halde ilk 
teminatı 2551 !ıra 24 kuruştur. 

5 - Eksiltme 9-10-939 tarıhine tesadif 
ede:ı pazartesi gunil saat 16 da İsparta tü
men satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

6 - İstekliler !J-10-939 pazartesi gümi 
saat 15 e kadar teklıf mektuplarını İsparta 
tumeıı satın alma komisyonu başkanlıj;ıra 
verecek veyahut gondereceklerdir. Bu ııa
:ıttan sonra verile:ı veyahut gönderııen 
mektup ar alınmıyacaktır. Saat ayarı tu -
men daire saatıyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükiımlerine ve 
bilhassa 3.2 ınaddcsıne uygun olmıyan mek
tupların sııhlp!eri eksiltmeye i~tirak etti
rilmiycccktir. ( 4748) 14696 

DENİZ LEVAZIM 

Deniz Levazım Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Tahmin edilen bedeli (4684-0) lira 
olan sekiz kalem boya malzemesinin mev
cut şartn mesi mucıbince 21-9-939 pcr -
şembc giıniı s:ıat 10 da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi her gUn iı ıaati dahilin

de 234 kunıı mukab\lınde deniz levazım sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

4 - lstel:lilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en ır;ec; belli ııün ve sa
atten bir saat evci Kasımpaşada Dz. Lv. Sa 
Al. Ko. ba!ikanlığına vermeleri. 

(6951-4392) 143"45 

ASKERIFABRlKALAR 

45 fon kum ilimnın 

hükümsüzlü ğü hakkinda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 
• 29.9.1939 cuma gllnU saat 15 de pa:rar -
lıkla ihale edilecegi 13 ve 15 - Eylül -19311 
tarihlerinde ne~redilen 45 ton kumun mu
hammen bedeli arttırılarak yeniden ilin e
dileceğin.den mezkür ıı:unlerde çıkan bu 
kum hakkındaki ilSnlar hükiimsüzdilr. 

(4660) 14602 

200 adet boş ispirto yarili 
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 müdıirlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3-10-1939 sah günü saat 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (198) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2, 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu itle allkadar tüccar· 
dan olduklarına dair ticaret odaaı veaika
siyle mezkt'ir gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (4694) 14638 

VAKIFLAR U. Md. 

Kaldır1m inşası 

Adliye Vekaletinden : 
Hukuk İşleri U. Müdürlü~ü kale

minde açık bulunan 20 lira maaşlı ka
tipliğe imtihanla bir memur alınacak-
tır. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı vasıf ve şartları haiz o
lan taliplerin 28/939 perıembe günü 
saat ona kadar evrakı müsbitelerile 
beraber sözü geçen Müdürlüğe müra-
caatları ilan olunur.(4740) 14692 

ZlRAA T VEKALETi 

Saman alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müesseaesi Direktörlü
iünden : 

ı - Müessesede mevcut serom hay
vanatı için asgari 40,000 azami 50 000 
kilo Saman açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1500 li
radır. 

3 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
kabul edilir. Yalnız tahviller de mak· 
buz mukabili hazineye teslim edile
cektir. 

4 - İhalesi 4-10-939 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Buna ait şartname mü -
casese Direktörlüğünden bedelsiz o
larak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan iateklilerin muayyen o
lan gün ve aaatte Ziraat Vekaleti Mu
hasebe MüdürJüğünde toplanacak o
lan aatınalma komisyonuna müracaat 
etmeleri. (4693) 14565 

ANKARA V ALlLlGl 

Boya işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1785 lira 52 kuruıtan 
ibaret bulunan Stadyum birinci sınıf 
tribünleri sıralarının boyanması ve 
aıra ilavesi işi 28/9/939 da daimi eneli 
mende ihalesi yapılmak üzere pazar
lığa konmuştur. Muvakkat teminatı 
(133) lira 91 kuruıtur. 

İsteklilerin muvakkat mektup veya 
makbuzu ticaret odaaı vesikası ve iş 

için Nafia Müdürlüğünden atacakları 
ehliyet vesikalarile birlikte sözü ge
çen gün ve saatte daimi encümene gel 
melerl. 

Buna ait ketif ve ıartnameyi her 
ıün Nafia Müdürlüğünde görebile-
cekleri. ( 4760) 14697 

POLiS 

İlalyınca öjrelmeni aran1yor 
Polia Kolleji Müdürlüğünden : 

TAPU VE KADASTRO 

Demir saç dolap yapl1rıla<ak 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - 2020/ 1010/ 510 Milimetre eb'a
dınua ve beherinin muhamen bedeli 
(75) lira olan simens martin duble do 
çebe saçtan 100 adet dolabı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş-

tur. ~ 

2 - Muvakkat teminatı 562 lira 50 
kı: uştur. 

3 - Eksiltmeye 29/9/939 tarihinde 
Perşembe günü saat 15 de Tapu Ka
dastro Umum Müdürlük Levazım ka
leminde müteşekkil eksiltme komisyo 
nunca yapılacaktır. 

4- Şartnameler Ankara Umum MU 
dürlük Levazım dairesinden parasız 

olarak verilir ve nümuneleri de bu 
dairede görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Bel
geler ve 562,5 liralık teminat ve Ban
ka kefalet mektuplarile birlikte kamı· 
nun tarifatlı ve şartnamedeki şeraite 
tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi 
zarfları ihale saatinden bir saat eve] 
Komisyon reisine vermeleri. (14515) 

14490 

ANKARA BELEDiYESi 

Bir kamyon olanacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Belediye hizmetinde kullanıl
mak üzere alınacak olan bir adet kam
yonet on bet giln müddetle açık ek • 
siltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206,25) li
radır. 

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

Kııl ık elbise yaphnla<ak 

ili - Enstitüye girecek yatılı tale
benin yaşı ı 7 den aşağı ve 25 den yu
karı olamaz. Nehari talebe yüksek Yat 
kaydına bağlı değildir. 

{V - Parasız yatılı talebeden be
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hak; 
kında tam teşekki.illü bir hastane ra
poru lazımdır. Rapor nümunesi Ena • 
titüden ve Ziraat,, Orman Veteriner 
müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu 
nümuneden batka alınacak raporlar 
kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız ya· 
tıh talebe iki ay içinde yeniden aal
lılt ve sağlamlık muayeneainden geçi
rilerek; mesleklerinin istediği beden 
kabiliyetini gösteremiyenlerin Ensti
tüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe bir devlet çiftliğinde staj görme
ğe mecburdur. Bu ıtaj nihayetinde ta
lebe imtihana tabi tutulur. Stajdan 
sonra talbenin enstitüde nazari ders
lere devam edebilmesi için bu imtihan 
da muvaffak olması şarttır. Staj müd
detince talebeye 30 lira aylık verilir. 
Yatacak yer parasız olarak çiftlikte 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve 
içmesi de enstitüce temin edildiği tak 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden. 
staj veya okuma devresi içinde her 
ne suretle olursa olsun kendiliğinden 
stajını veya tahsilini bırakanlardan 

veya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödeyecekleri hak 
kında, verilecek nümuneye göre no -
teı1ikten tasdikli bir kefaletname ah· 
nır. 

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

veya tasdikli örneklerini ve nüJus tez
kerelerini, polis veya belediyelerden 
alacakları hüsnühal k§ğıtlarını, aşı ra 
porunu, orta ve liselerde görmüş ol • 
dukları askeri dersler hakkındaki eh
liyetnamelerini iliıtHrerek el yazıla • 
riyle yazacakları pullu bir dilekçe i • 
le ve 6 tane fotografla birlikte doğru 
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitü 
aü rektörlüğüne mürı.caat ederler. Ta
lipler dilekçelerinde hangi fakülteye 
kayıt olmak istediklerini bildirmeli • 
dir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesin • 
de pullanmamış olan ve yukarıdaki 

Ankara Belediyesinden : maddede yazılı evrak ilişiğinde olmı-

l - Temizlik ve su itleri ile mez· van dilekçeler muteber değildir. 
baha ameleleri için yaptırılacak olan X - Parasız yatılı talebe alınmak-
5405,50 lira kıymeti muhammeneli 470 ta birinci ve sekizinci maddede yazı
takım kışlık elbise ve kasket ve tozluk 1ı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
15 gün müddetle ve kapalı zarf uauli- :nasında pek iyi veya iyi dereceli ve 
le eksiltmeye konulmuştur. fen kolundan olanlar tercih olunur. 

2 - İhalesi 29/ 9/ 939 cuma günü sa· XI - Veteriner Fakültesi tahsil 
at 11 de Belediye Encümeninde yapı· müddeti bu seneden itibaren yeni ka· 
lacakdır. bul edilecek talebeye ıamil olmak il • 

3 - Muvakkat teminat (405,42) ta- zere beş senedir. 
radır. XII - Cevap isteyenler ayrıca pul 

4 - Şartname ve numunesini gör- göndermelidir. 

günü saat 16,50 de yapılacaktır. 
3 - Unun ıartnamcsi İspartada tümen 

komutanlığı blnaamdaki satın alma komlı
yonundadır. İstekliler ıartnameyi komls- den : 

Vakıflar Umum Müdürlüiün· 
Ankara polis kolleji italyanca der

ıi için bir italyanca öğretmeni aran -
maktadır. Taliplerin hemen müdüri· 
yete müracaatları rica olunur. 

mek isteyenlerin her &ün Encümen XIII - Baş vurma zamanı 15 aiuı
kalemine ve isteklilerin de 29/9/ cuma tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu 
günü saat ona kadar teklif mektupları· günü akşamına kadardır. Bundan son
nı Encümene vermeleri ilan olunur. raki müracaatlar kabul edilmez. 

(4436) 14412 (3705) 13757 

yonda görebilirler. (3382) lira 34 kuruı bedeli keşifli 
4 - Muhammen tutarı (19350) lira (on k• 

dokuz bin ile yüı elli liradır) i ınci vakıf apartıman piyade kaldırı· (4700) 14658 
5 - İlk teminatı (1451) lira 25 kuruş mının tamir ve ıslahı iti 11. 9. 939 pa

(Bin dört yüz elli bir lira yirmi beş ku - ıartesi gününden itibaren on bet giln ---------------
ruştur. HAVA KURUMU 

Satılık arsa ar 
6 - İsteklilerin 4.10 .939 (Çarşamba) müddetle ve pazarlıkla eksiltmeye ko-

gilnil saat 16.30 da (onaltı otuzda) satın nulmuştur. İhalesi 26.9.1939 salı gUnU 
alma komisyonunda bulunmaları. saat 15 te ikinci vakıf apartımanda 

7 - Saat ayarı tümen daire saatından 
yapılacaktır. (+Ml) 14678 ..-akıflar inşaat müdürlüğü dairesinde 

}"apılacaktır. 

Koyun eti alınacak Taliplerin yüzde 15 teminat para-

Ankara Levazım Amirliği Satın lariyle birlikte müracaatları. (4459) 

Alma Komiayonundan : 1 14416 
ı - İzmir müstahkem mevki askeri has- :......-----------------

Sığır eti ve odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı ve ihale giinleri muvakkat teminat miktar -
lan yazılı erzak ve saire kapalı ve açık olarak eksiltmeye konutmuıtur. istekliler ıart
nameleri komisyondan bedelsiz alabilirler. istekliler belli gün ve r · • •an bir saat evel 
olbaptaki kanun tarifatı dairesinde teminat mektuplariyle teminatı muvakkatalarını 
Kastamonu satın alma komisyonuna müra caatlan ilin olunur, 

Cins' 

Sığır eti 

Odw 

miktarı 

(4656) 

104-000 

137000 

İhale gilnleri 

4 - 1. ci teş. 
Saat 8.30 da 
4 - 1. ci teş. 
Saat 8.30 da 

M. Teminat 
Lira Kr. 

2038 00 

1798 13 

Tah. edi. be. 
Lira Kr. 

27040 

23975 

14599 

Yüz elli bin cilt tutkalh 
makbuz bashnlıtak 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kez Baıkanbğından : 

1 - Şartnamesine ve nümunelerlne 
iÖre 150000 cilt tutkallı makbuz ile 
50 cilt kıymetsiz eşya irsaliyesi bastı· 
rılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira, mu 
vakkat teminatı, 262.50 liradır. 

3 - İhalesi 22 eylül 1939 cuma gü· 
nU, aaat 15. de Türk Hava Kurumu 
Genel Merkez binasında satın alma 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihale gününde mu
vakkat tenilnatlan ve vealkalarlylt 
birlikte satınalma komisyonunda bu 
lunmalıdırlar. 3341 

Ankara Defterdarlığından : Muhammen 
bedel M.tcminat 

Mahallesi Sokağı Ada Parsel Metre 2. Lira K. Lira K. Cinıi 

----------------
Kızıl elma Mescit 399 

,. ,. Ebe 402 
Misakı Milli Han ardı 167 
Hacı eıhap Şengül hamam 189 

.. .. .. •• .. 189 
189 

7 
3 

30 
1 
2 
3 

35 
71 
62 
42 
86 
58 

Dellal karaca Mescit 399 9 112 
Misakı MilU Han ardı 167 26 43 

1 - Yukarda evufı yuılı arsaların aatıtı 

on gün müddetle uzatılmııtır. 

140 00 10 50 Arsa 
355 00 26 63 Arsa 
186 00 13 95 • 
152 00 14 00 " 
516 00 38 70 .. 
348 00 26 10 H 

448 00 33 60 • 
100 00 7 50 .. 

18-9-939 tarihinden itibaren 

2 - İhale 28-9-939 tarihine mUaadif per§embe günü saat 14 de 

Defterdarlığında toplanacak komisyonda açık arttırma suretiyle 

Ankara 

yapıla-

caktır. 

3 - İsteklilerin hizalarında yazılı teminat makbuziyle birlikte adı ge

çen günde komwyona gelmeleri ve bundan evci ıartnameyi &örmek ve iza

hat almak fıtiyenlerin Deft•r~lık Mim Emllk MüdUrliliUne miracaat-

lan ilan olunur. (4709) 14682 
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Meııleketim1zin en büyük sanayi müessesesi 

olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalan

nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv

vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNİ mü esse· 

seferimiz tarafından satışa arzediyoruz. 

Bilumum istasyonlarda 

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

Ankara Askerlik Şubesi Reisli
ğinden : 

1 - 335 doğumlu ve bunlarla muamele
ye tlbi eratın son yoklamaları 1-10-939 ta
rihinde başhyarak 31-10-939 tarihinde so
na erecektir. 

2 - Öğleden eve] yerli ve öğleden sonra 
da Ankarada bulunan yabancılann yokla
maları yapılacaktır. Bu ilan her mükellef 
icin namına çıkarılmış davetiye mahiyetin
de olup gününde yoklamaya gelmiyenler 
hakkında yoklama kaçağı muamelesi tat
bik olunarak kanuni takibat yapılacağı ilan 
olunur. (474G) 14694 

Kiralık daireler 
Beş oda bir salon muşambalı ve üç 

oda bir hol olan bahçe içinde ve 1 teş
rinden itibaren Yenişehir meşrutiyet 
caddesi Konur sokak 21 No. 3457 

Sahhk : 
Satılık hisse - Yapılan küçük ev 

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

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

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

Satılık Piyano - Yeni bir alman 
piyanosu acele satılıktır. Tl: 3936 No. 
ya müracaat. 3475 

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

3408 

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

Kiralık - Y. şehir Havuzbaşında 

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

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa içın JO Kuruş 
iki defa içıa SO Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruu alınır. Mesela, 
10 defa neşredilec~k bir ilan için 
140 kuruu alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak üzere her satır, ıı:elime 
ualarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
illlnlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

Kiralık - 2 oda ayrı, ayrı veya bir
likte. Bekarlar için. Y. şehir Özen. ar
kası Menekşe S. Canıtez Ap. No. 12 
daire 4. 3411 1 Kiralık Büyük Ev - 11 oda, 2 ban-

K . ık K .. k y h' İ t 1 j yo, parke döşeme, garaj, güzel bahçe. 
ıra ı oş - . şe ır sme n- t . .. . 

.. ·· d N 37 d 2 1 4 d 2 h' İsmet nonu caddesı No. 65 Telefon: 

~yahut depolanmızda 

vaoonln rda, ve

müşterilerimi-sayın 

zin emirlerine amadedir. 

----
Kiralık - Satıhk 

Kavaklıderede Güven Kooperatifi 

evlerinden 17 No. lu hane devir edile

cektir. Yedi odalı, kış bahçeli garaj
lıdır. Otobüs durağına çarşıya pek ya
kındır. Kısmen mobilyalı olarak kira
ya da verilir. Her gün saat 16 dan iti
baren görülebilir. İçindekilere müra-

Satılık - Az kullanılmış sağlam 

bir Zonguldak sobası acele satılıktır. 
Necatibey caddesi No. 11 Yenişehir. 

3483 

onu ca . o. e sa on o a ız-
3474 metçi odası kalorifer, garaj Ti: 1900. 1589 

saat 3-5 gezilir. 3412 Kiralık hane - Alman sefareti ar-- ---- -- -- --- ------ HER ~EHİR İ(İN sipariı kabul ederiz ----
----
--- caat Tl: 1738 3442 --- ----- Ankara Memurlar Kooperatifi, -- Kiralık mobilyalı 

--- ANKARA Telefon 1428 
--- Ev aranıyor 
-- -- -- -

~VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. ----
Yenişehirde 3 • 4 odalı mobilyalı ve 

tercihan kaloriferli bir ev veya apart
man dairesi aranıyor. Ulus Cemal 
Kutay'a müracaat. 3456 - ------ Telefon : 3450 -1 - 2. ---- -- --~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Gar Gazinosu ~===" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

faaliyette bulunduğunu muhterem müşterilerimize arzederiz. 3265 

ESKi FEYZIATl 

.1 

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

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNA VUTKOYONDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

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

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 ~ 

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞİ 

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

kuldur. İlk kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. İstiyenlere tarifname gön
derilir. 

Adres: Beşiktaş Y rldız. 5069 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarını 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 

fstanbu1 Sultanhamam caddesi 4. Tel: 20625 Beyoğlu, istiklal caddesi 376, Tel: 40007 5063 

Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış

hrmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştlk· 

ları kalori ve vitamin kaynağı fındıklanmızı 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Yurdun her tarafında., her zaman herkesin 

emrine hazır bulunacaktır. 

I 

Satılık Mobilya - Birinci cins ma
ondan mamul ve bir yatak •;e somya
sı ve iki komc-dinosu, bir gardrop 
aynalı ve bir tuvalet aynasından mü
rekkep bir yatak odası takımı, Ceviz 
kaplama üstü mermer ve aynalı bir 
büfe ucuz fiyata satılıktır. Görmek 
için belediye müzayede salonuna mü-
racaat. 3487 

Devren satılık bakkal dükkanı -
İsmet paşa M. Uzun yolda Uğur bak
kaliyesine müracaat. Ti: 2147 3492 

Satılık bağ ve Villa - Etlik otobüs 
son durak 6 oda banyo mutbak ve te-
ferruatı. Ti: 3563 3493 

Kira ilk : 

Kiralık - 3 oda 1 hol kalorifer ve 
müştemilat. Yenişehir Özen Pasta sa-
lonu arkası No. 4 3489 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si, Özenli sokak, köşe başı, kardeşler 
apartmanı, nezaretli beşer odalı birin
ci ve ikinci kat. Telefon: 2935. 3375 

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

3413 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı

sında gayet ferah 3 odalı bir daire Ça-
ğatay sok. 22. 3415 

Kiralık - Sağlık Baklnlığı karşı 
sın<la İlkiz sok. en nihayette elektrik 
şirketi tarafında yeni Ap. gayet fe • 
rah 3 oda 1 salonlu daireler. 3416 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı
s~nda tepede Kızılırmak S. No. 4 ge
niş 4 odalı tam konforlu fevkalflde ne
zaretli apartman. Tel: 5023 den 119 

3434 

Kiralık - Dahiliye Vel:aleti kar
şısındaki tepede Kızılırmak sokak 
No. 4 iki oda hol banyo mutbah ve ge
niş dolaplardan mürekkep çatı katı 
dairesi Telefon 6046 3436 

Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
ofis banyo su elektrik havagazı .M:aı
tepc Uludağ sokak sayı 7 ı ci kat Mal
tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 

3437 

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

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
şesindeki apartmanda her türlü kon
foru havi daireler. Kapıcıya müraca-
at. 3440 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
Kiralık büyük kat - Kalorifer her caddesi Onovluk sokak No. 12 dört o-

türlü konfor. Yenişehir Selanik cad- da müstakil ev Telefon 2546 3441 
desi 55 (Telefon 3511) 3363 

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

Kiralık köşk - 6 oda ve 2 hizmetçi 
odası bahçe ve garaj, yerler parke ve 
bilcümle konforu haiz Kavaklıdere 

Güven evleri N: 22 3371 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir 
inkilap sokak No. 4 birinci kat. Kutlu 
arkası 3402 

Kiralık - Yenişehirde 2 salon, 3 
yatak odası, hizmetçi odası, kiler, bod 
rum, bahçe, kalorifer, çift pencere, 
telefon, zil, anten, 2 büyük balkon, 
kapalı teras. Müstakil ev. Telefon: 
337~ 3404 

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

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

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

Telefon: 2839 3407 

Kiralık Apartman - Sıhhiye Veka
leti karşısında Cagatay cad. No. 1 
Eğriboz Ap. zemin kat, kalorifer sı
cak su 3 oda bir salon bir hol, Tel. 
1301 3467 

ln§aat yaptırtın/ara - Kereste, 6 ve 
12 lik demir ile inşaat malzemesi çol; 
ucuz satılıktır. Yenişehir İçel sokak 
No. 23 M. Ataman apartmanı kapıcı-
sına müracaat. 3468 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaat. 3469 

Kiralık Ucuz Daireler - Malte
pede 5, 2 ve 1 oda ve hollü 2 küçük 1 
büyük daire. Görmek için Maltepede 
Bakkal Rüştü ye fiat için Tl: 1440 

3471 

Kiralık - İsmet İnönü caddesi No. 
74 Ap. orta ve zemin katlarda üçer o
da, tam konforlu iki daire. 1-10-39 da. 
Üst kata müracaat. Ti: 2731 3470 

Kiralık Daireler - Yenişehir, Dik
men cad. Yiş sokak 16 No. da 3 büyük 
oda, hol, havagazı, her konforu haiz 
2 daire. Aynı Ap. da 1 inci kata mü-
racaat. 3472 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
desi 1/2 No. lı Kuğu apartmanında 3 
oda 2 hol. Aynı apartmanda 8 No. ya 
müracaat. 3473 

kasında dört oda bir mutfak ve ger!lş 
arazi ve kuyusu vardır. Karşısında 196 
numaralı haneye müracaat. 347t:. 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su 4 oda
lı bir daire. Atatürk bulvarı Kalaç a
partmanı No. 8 Görmek için kapıcıya 
müracaat. Tl: 1477 3477 

Ucuz kiralık - 4 oda 1 hol banyolu 
daire. Yenişehir, Kazım Özalp cad. 
Ataç sok. Özenç Ap. dükkanlar üstü-
ne müracaat. Ti. 3319 3478 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad • 
desi No. 51 5 oda balkon hizmetçi o
dası banyo konforlu bahçeli daire Ti. 
2953. 3479 

Kiralık ev - Kızılay - Emniyet a
bidesi civarı üst kat, üç oda bir hol, 
muşamba döşeli ayrıca hizmetçi oc"
sı. Balkonlu, su, havaga.zı, elektri!; 
Havuzbaşı İzmir cad. No. 28 Tl. 2260 

348C 

Kiralık Jcaloriferli daire - Yeni!}e· 
hir, !zmir caddesi .No. 10; 5 oda, ay
rıca büyük hol, hizmetçi ve sand• < 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 34:.-;1 

Kiralık - Konforlu dört oda bir 
hol kiralıktır. Maltepe son durak a -
kıncılar No. 3 Tl. 3441-67 3482 

Kiralık - Kovaklıderede Güven 
Kooperatifi evlerinden çarşı yanında 
ve otobüs durağında 15 No. hanenin 
alt katı dört oda müştemilatı ile kira
lıktır. İçindekilere müracaat. Tele • 
fon: 6447 348A 

Kiralık - Beş odalı, garajlı, kon -
forlu daire. Yenişehir, Mimar Kemal 
mektebi karşısında Onovluk sokak, 
No. 11 ikinci kat. Birinci kata müra-
caat. 3485 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez
dinde büyük mobilyalı oda. Tam kon
for, müstakil. Bayan tercih olunur. 
Her gün 6-8 arası. Tl: 3091 3486 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir o
da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokak 
numara 71 e müracaat. 3488 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühendis 
(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) iş arı
yor. Her nevi hesapları, projeleri ya
par. İstanbul Beyoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 5089 

lş Arıyor - Bir Macar Bayan ço
cuk bakım işleri aramaktadır. Ulus 
M. C. rumuzuna mektupla müracaat. 

3491 

lş arıyor - Lise talebesiyim. 
Gündüzleri, her gün saat 14 ten iti
baren bir müessesede çalışmak üze
re iş arıyorum. Ulus'ta U. 1. rumuzu-
na mektupla müracaat. 3472 

Aranıyor : 

Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 
anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 
Yıldız matbaasına müracaat. 3414 

Hizmetçi aranıyor - Bir Bayan hiz 
metçiye ihtiyaç vardır. İstiklal fırını 
sahibi Mustafa Temizel'e müracaat. 
Tl: 1893 3490 

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

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
Harbe gidiyor 

Gündüz iki film birden 
1 - MÜCRİM 
2 - ROSALİE 

SEANSLAR 
14.45 - 16.45 • 18.45 • Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.15 de 
BEY AZ KADIN TİCARETİ 

HALK 
BU GÜN BU GECE. 

Hudut Ateıler içinde 
Büyük macera filmi 30 kısım birden 

SEANSLAR 
13 - 16.30 - Gece 20 de 

Bu Gün Bu Gece 

İki film birden 

1 - MEŞUM KADIN 

2 - ERKEK HALA 

GECE SEANSI 

20.30 dadır 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 


