
Cumartesi 
2 

EYLÜL 
1939 

l Ulus Basımevi 
Çankın C~i, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 

TELEFON 

Bugün 

Vaziyet 

5 KURUŞ 

Müessese Müdürü 
Baımuharri r lik 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri 
1 dar e 

1144 
1371 
1061 
1062 
1064 

ADiMi% .ANCIMIXCIR. 3 üncü sayfada 

Almanlar Polonyaya taarruz etti 
lngiltere ve Fransa bunu 

İngiltere Kfrah S. M. 
altıncı Gorc'un 

Cümhurreisifhize mesaji 
Ankara, 1 a.a. - Bugün •aat 16 da Rei•İcümhur, lngil

tere Büyük Elçi•i Sir Hughe Knatchbull HugeHen'i kabul 
buyurmuılar ve Hariciye Vekilinin huzurlariyle 50 dakika 
nezdlerinde alılıoymuılardır. Kabul e•na•ında lngiltere 
Büyük Elçi•i Kıral Altıncı lorj Hazretlerinin Reiaicüm
hura bir humri me•aiını tevdi etmiftir. Me•aiın meali fU· 
dur: 
"Zatı devletlerine hararetli •elcimlarımı iblciğa vesile 

olan bu fır.attan çok memnunum. M emleketlerimizin bu 
encliıeli anlarda dostluk rabıtalariyle birbirlerine kaviyen 
bağlı olduklarını görmekten derin mahzuziyet hi11ettiğimi 
temin ile bahtiyarım.,, 

Rei•iciimhur lnönü Kıral Hazretlerinin dostane me•aila
nndan çok mütehas•i• olduklannı ve bilmukabele hararet· 
li •elamlarının Kıral Hazretlerine iblağını ve büt.ün dünya 
için ıstıraplı olan f1J zamanlarda Türkiye ve lngiltere'nin 
birbirlerine dostluk rabıtalariyle lıavetle bağlı olmalann
dan hrH/ilmnin tle çalı memnun olduklarının ilaveten ar-

1 

zını Büvük Ele.iden rica etmişlerdir. 1 
................................................................................... ,, 

Harp 
F. R. ATAY 

- Gündüz saat 17 -

Nihayet büyük facia baılamıf.. 1 

br. Antlus ve Südetler meselesin
de olduğu gibi, Danzig ve kori
dor davasını da münhasıran ken
di diktuı altında halletmek isti
yen Almanya, Leh mukavemeti 
kartısında, yirminci asrın ikinci 
ağır mesuliyetini deruhte etti: 
dün sabah taf akla beraber ga
malı haç orduları leh toprakları
na girmittir. 

Bir haftadanberi Hitler'in tak
tiği Polonya'yı tecrit etmek, Var
fOVa hükümetini, yalnızlık ve ça
resizlik içinde, kendi emirlerini 
dinlemeğe mecbur etmekti. Fa
kat ne müttefikleri Polonya'yı 
terkettiler; ne de V artova, al
man devlet reisinin ayağına ye
ni bir Haha göndermek zilletini 
kabul etti. 

Polonya ordusu Başlr.umandanı 
Smiıli Ridz 

Vekiller heyeti 
Mareşal'in iştirakile 

dün toplandı 
Resmi tebliğ 
icra Vekili eri Heyeti. Genel 

Kurmay Baıkanı Fevzi Çakma· 
k'm da ittir&kiyle busün aaat 
17 de Baıvekil Dr. Refik Say
dam'm riyaaetinde toplanarak 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoi· 
lu'nun verdiği izahatı dinlemif 
ve enternasyonal vaziyeti müta • 
lea etmiıtir. a.a. 

Hitler'in dün Rayittag'da söy
lediği nutuktan a·nlatılacağı üze
re, Almanya'nın yeni taktiği, 
mümkün olursa muharebeyi mev· 
ziilettirmek, tecavüz harbine iki 
devlet arasında silahlı bir hesap
latma mahiyeti vermektir. Hit
ler, eğer bu harbe batka memle
ketler müdahale etmiyecek olur
larsa, alman ordularının da Po
lonya'dan gayri hiç bir yere taar
ruz etmiyeceğini söylemittir. 1-
talya'ya timdiye kadar yardım· 
larındau dolayı tetekkür eden 
Führer, alman milleti-nin bu ha
yat memat mücadelesinde hiç bir 
yabancı yardıma muhtaç olma • 
dığını beyan etmittir. Bu son 
fıkranın acaba manası nedir? 1-
talya, alman tecavüzüne sonuna 
kadar aleyhtarlık mı etti? Yok
sa, iki müttefik, muharebeyi 
mevziilettirmek ümidi ile, ltalya· 
nın bir müddet bitaraf kalmasını 
mı tercih ettiler? 

Polonya'ya yapılan alman taarruzunu gö•terir harita 

Şimdi bütün dikkatler Pariı 
" Londra üstündedir: F ranaa 

16 Alman tayyaresi düşürüldü 

Tayyareler 
sivil halkı 

müdafaasız şehirlerde 

bombardıman ettiler 

harp ilOnı telokki ediyorlar 
Alman far kıta farı çekmezse derhal 

. 
gerı 

• • 

lngiltere ve Fransa derhal 
taahhütlerini yerine getirecek! 
Çemberleyn 
bu facianın 

Hitleri, 
mesulü 

yalnız Hitleri 
tutmaktadır ! 

İngiltere, F ransada umumi 

--~-berlik ilAn edildi 

Mareıal'ln teıekkürü 1 

Genel Kurmay Baıkanı Mareıal 
Fevzi Çakmak, büyük zaferin on ye
dinci yıldönümü olan 30 ağustos za
fer bayramı münasebetiyle her taraf
tan aldıiı tebriklere teıekkürlerinin 

iblifına Anadolu Ajansını tavait bu
pmuılardır. (a.a.l 

Londra, 1 a.a - Polonya büyük 

1 elçisi sabahleyin hariciye nazın Lort 
Halifaksı ziyaret ile kendisine Alman 
yanın tecavüzünü bildirmiş ve İngi
liz - Polonya muahedesinin tatbikini 
istemiştir. 

Burada neşredilen resmi bir teb-1 
liğ, Hitlerin Rayştagdaki beyanatını 

Polonyaya karşı bir ilanıharp gibi te
lakki etmekte ve bu sebepten İngilte· 
re ile Fransanın Polonyaya karşı olan 
taahhütlerini nihayete kadar tutacak· 
larını bildirmektedir. 

Avam Kamarasında 
Londra, 1 a.a. - Avam kamarası, 

bugün fevkalade bir toplantı yapmış 
ve başvekil B. Çemberleyn kısa bir 
nutuk söylemiştir. 

İngiliz başvekili sözlerine ıu cüm
le ile başlamıştır : 

"- Bqlamakta olan harbin 
anesuliyeti, bir tek adama, ihtiras 
için dünyayı sefalete boğan al -
man Şansölie'sine racidir.,, 

Baıvekil, bundan aonra, 18 
den 41 e kadar bütün erkeklerin 
seferber edileceğini bildirmit ve 
bilahare demittir ki : 

" - Dünkü görüıme esnasm
da, B. Von Ribbent1'op, alman 
tekliflerini Polonya büyük elçisi
ne bildirmekten ve B. Henderao
n'a bu tekliflerin kopyesini ver
mekten imtina etmittir. lngiliz 
hükümeti, bu tekliflere ancak 
radyo ile ittila kesbetmittir. 

B. Henderson o zaman, eğer 
her türlü tecavüz hareketinin ni
hayete ermesini ve Polonyadaki 
arman kıtalannın geri çekilmesi
ni garanti eden tatmin edici te -
minat verilmezse, İngiliz hüküme 

Temel Göksel, Remzi Ünlü, Şerif Bilıea 

Yeni mebus 
namzetleri 

Trabzon mebusu Süleyman 
Sırrı Gedik, Edime mebusu Şe
ref Aykut ve Isparta mebusu 
lbrahim Demiralay'ın ölümle
riyle botalan Trabzon mebus
luğuna Edime C. H. P. idare 
heyeti ve belediye reiıi Şerif 
Bilgen, laparta mebusluğuna 
laparta C. H. P. ve Halkevi re
isi Remzi Onlü, Edirne mebus
luğuna Trabzon belediye reisi 
Temel Göksel Parti Genel Bat
kanhk divanınca Parti namze
di olarak kararlaıtınlmıılar
dır: 

Sayın ikinci müntehiplere 
bildirir ve illn ederim. 

tinin tereddütsüz teahhütlerini C. H. Genel Ba,kan Vekili 
Batvekil 

yerine getireceğinden, Berlin'i DR. REFİK SAYDAM 
(Sonu 3. üncü sayfada) iL ___________ " 
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Hitler Musoliniye 

yapılan yardım için 
şimdiye kadar 

teşekkür etti 
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'' Harp hakkında düşünceler ,, 
Vasfi RCZ§it SEVIG 

Fransız generali Bineau'nun Fran
aa'da çıkan "Milli müdafaa meselele
ri mecmuası .. nın temmu~ nüshasın

da, ahlaki, fikri ve teknik sahalara 
temas eden askeri meselelerin milrek
kepliğini gösteren ve hülasa eden bir 
yazısı çıkmıştır. General "harp hak· 
kında diişUnceler" ini bildiren bu ya
zısında harbin unsurlarını ve muvaf
fakiyet amillerini tasnife çalışmıı

tır. Harp tetkik edildiği zaman ihma· 
line imkan olmıyan bu unsurlar mut
laka rollerile, ehemiyetlerine ve hat
ta, eğer tabir caizse denebilir ki rüt
belerine göre nazara alınır. 

kudreti 1914 harbindeki silahların a • 
teş kudretinden en aşağı dört defa 
fazladır. Binaenaleyh, istisnasız su
rette bütün vatandaşların tarlada ve 
fabrikalarda çalışmalarını icap etti· 
rir. Bu iddiayı anlamak için ileri hat• 
ta memleket nlifusunun onda birinin 

Ankarada 
yağm'urlu 

hava 

geçti 
gönderildiği ve bir erin harp edebil· 
mesi için de 10 kişinin askeri fabrika. 
hırda çalışmağa mecbur olduğunu dil· 
şünmck knfi gelir. Binaenaleyh bU· 
tlin memleket ahalisinin harbe, her
hangi bir şekilde iştirake mecburiye
ti vardır. 

Bineau'nun tetkik ve tasnif eyle
diği bu unsurlardan soysal ve moral 
(ahlaki, manevi) olanları harp deni· 
len heyecanlı ve korkunç dramda en 
büyük mevkii işgal eylemektedir. Bi
naenaleyh bütün dikkat nazarlarının 
bu en mühim unsurlar üzerinde top
lanması lazımdır. Soysal ve moral un
surların harp üzerindeki kati netice
lerini anlamak için harbin arzedeceği 
mahiyet ve uzaması şartlarını göz ö
nüne almak kafi gelir. Harbin tehli
kesi büyüktür ve bunda kimsenin şüp
hesi yoktur. İşte tehlikenin bu aza
metidir ki moral unsura geçmiş hiç 
bir harpte haiz olamamı~ bulunduğu 
ehemiyeti verdirmektedir. 

1914 • 1918 harbinin "topyekQn,, 
bir harp olduğunu söylerler. Fransız 
büyük ihtilali harplerinde de gözük
müş olan bu topyekunluk, bugün pat
lıyan harbe nazaran nisbi bir şey ola
rak gözükür. Çünkü bugünkü harp, 
milletlerin kara, deniz ve hava kuvet
lerini, mali ve iktısadi kudretlerini, 
fenni imkanlarını ve moral kuvetleri
ni, siyasi amilleri cephe denilen ve 
coğrafya noktainazarından biribirin -
den ayrı harekAt sahalarında karşılaş
tırmıyacaktır. Ülkeleri heyetimecmu
asiyle ülkelere karşı koyacaktır; ya -
ni ülkeleri, içindeki asker ve sivil, 
ihtiyar ve çocuk: bUtün insanlariyle 
ev ve fabrika, bütün eşyalariyle kar
şı karşıya getirecektir. 

Harbin güçlüğü ve sertliği hakkın
da her tarafta, her köşede cari olan 
korkular Almanya ve İtalya'ya "beyaz 
harp., veya "sinir harbi., denilen har
bi icat ettirtmiştir. Sinir harbi, harp 
ateşinin yerine, onun yakıcı ve yıkı
cı tesiri yerine harp tehdidini ikame 
eylemekten ibarettir. 

"Beyaz harp" dUn sabahtanberi 
"'kırmızı ve kanlı harp" e çevrildi. 
Şimdi herkes patlıyan bu harbin eve
la ne şekilde cereyan eyliyeceğini ve 
sonra da ne kadar süreceğini soruyor. 
Bu suallere general Bineau'nun arz
eylediğim makalesinde verdiği cevap
ları hülasa edelim : 

I - Majino hattı, sigfrid hattı gibi 
tabirleri iıitmemiş kimse kalmamış -
tır. Hemen hemen her devlet emniye
tini, hudutlarını boydan boya kaph
yan beton istihkamların arkasında a
ramağa uğraşıyor. Bu yeni u:sul Çin 
duvarları Fransa'da istihkamları yap
tıran harbiye nazırı merhum (Magi
not) nun adını taşır; Almanya'da, Al
manya'nın esatiri kahramanının, Al
manya'nın "Köroğlu,, su olan (Sieg
fried) in adını taşır. Hudutları saran 
bu beton kuşaklar yalnız muharipleri 
düşmanın güllelerinden ve topların -
dan emin bulundurınağı kasteylemez. 
En kuvetli silahlarla mücehhez düş
mana bile geçit vermemeği istihdaf 
eyler. Devletler, düşmanın içeri gir -
mesine imkan vermiyen bu hatların 
geriıinde kara emniyetini nispeten 
temin ediyorlar. 

Karadan az çok emniyetlerini te
min eden devletler henüz havalarda 
majino hattı vücuda getirmeğe .. ~~
vaffak olamadılar. Dünyanın butun 
serveti bir araya getirilse gene de h~
valarda, majino hattına benze~ .bır 
mUdafaa sisteminin vücuda getırıle
bilmeıine imkan yoktur. Tayyarelerin 
hareket sahası olan o nihayetsiz feza
yı kapamağa ve tıkamağa imkan yok
tur. Hiç bir devlet tayyareleri, hava· 
ıının her noktasında tevakkuf edebi
leceği emniyetine henüz malik ola
mamııtır. Gerı;i tayyarelere karşı mü
dafaa tertibatında çok ileriye gidil
miı ve çok büyük muvaffakiyetler 
göıterilmeğe başlanmıştır. Tayyareye 
karşı müdafaa tertibatı tayyareler i
çin yapacakları tahribat kadar kor
kunç olmıya ba§lamıştır. Fakat bazı 
noktalarda çok müessir olan bu terti

Bugıin Avrupa'da patlıyan har?in 
vasıfları vatanşümullük ve topyekun
luktur. Binaenaleyh harbi, harp mal
zemeli en kuvetli olan milletlerden 
ziyade, vatanseverliği, cesa~e~.i, ira
desi, fedakarlığı ve tahammülu olan 
milletler kazanacaktır. 

• •• 
II -Ne kadar sürecektir? Tarih bize 

iki tarafın müttefikleriyle birleşerek 
yaptıkları harplerin yani koalisviyon 
harplerinin uzun sürmekte old.u~unu 
öaretir. Neslimize uzun gözuken 
ıg14 - 1918 harbi en kısa sürmüş bir 
koalisiyon harbidir. İttifaklarla ya -
pılan harplerin uzun sürm7sinin se~e
bi her müttefikin ve malık oldugu 
harp vasıtasını diğerinin harp vası;a~ 
larına katmasından ve böylece ıkı 
düşman sınıfının geniş ve hudutsuz 
vasıtalara malik olmasındandır. 1914 

harbinde "Düveli muazzama" denilen 
devletler kırk seneden fazla bir za
ınandanberi harp için maddi ve mane
vi birçok servet yığmışlardı. Bu mu: 
azzam servet sayesinde 1914 harbı 

dört sene devam edebildi. Son harp • 
ten bugüne kadar ve bahusus faıist ve 
nazi nizamlarının çıktığı günden bu
güne kadar 40 sene geçmemiştir ve 
1914 harbi için hazırlanan vasıtalar 

kadar maddi ve manevi vasıtalar bi
riktirilmemiştir. Acaba bu hal har
bin kısa süreceği hakkında hayırlı 
bir alamet midir? 

Almanya'nın 1932 denberi yığınağa 
çalıştığı vasıtalar uzun bir harbe, hat
ta bir ay sürebilecek bir harbe dahi 
kifayet eylemez. Rusya ile imzaladı-
ğı ademitecavilz misakının kendisine 
tükenmez bir hazine temin eylemek 
gayesini güttüğü fikrindedir. 

Fakat vesaitten mahrum olan Al
manya harp müddetini kısaltmak için 

harbi ;müddeti kısa fakat tesiri büyük 
olan yıldırıma benzetmek istemiş 

"şi{l1şek harbi" sistemini ortaya at

mıtşır. Bu hususta alınanlar zırhlı 

cüzütamlarına ve tayyarelerine çok 

güvenmektedirler. Çok süratli nakil 
vasıtalariyle ve çok kuvetli silahlarla 
mücehhez büyük zırhlı cüzütamların 
Maginot hatlarına benziyen müstah
kem hatları kolaylıkla deleceklerini 

bat tayyarelere, vatan semalarının ve harbi, düşmanlara istihkam kazma
ber noktasını kapayamıyor. Binaena- ğa vakit bırakmıyacak bir süratle a
leyh tayyareler her türlü maniaları 

aşarak taarruzlarını ~ütekasif bi~ 
halde ve büyük bir süratle herhangı 
bir noktaya tevcih c:debilirler. Taar
ruzları için milnakalatın. hassas ~o~
talarını, muhariplerin yıyeceklerının 

stok edildiği yerleri ve silola.rı, as~~ri 
fabrikaları intihap edeceklerınde şup
he yoktur. Tarlaların üzerine, ~n.la.rı 
uzun bir müddet kısır bır~kma v•ıçın 
gaz veya zehirli &ular dokecegınde 
de şliphe yoktur. Tayyareler memle
ketin en geri noktalarına kadar soku· 
labllirler. Bu geri noktaları yalnız 
bombardıman etmekle kalmazlar .. Ge
ride hassas noktalara asker dahı çı· 
kartabilirler. Bunun için ya bir saha 
bulup konarlar ve as~erleri~~ ihr~ç ~,. 
derler veya askerlerı paraşutle ındı-
rirler. . 

Bugüne kadar harp hahnde bulu . 
nan bir devletin arazisi iki mı~takaya 
ayrılıyordu: döğü§Ulen ce~h.e ıle mu-
h . 1 rin erzakının ve ııılahlarının, 
arıp e v t k e _ 

cephanesinin hazırlandıgı ve a o 
dildiği geri mıntakası. . 

Mu ha bereden 
muharebeye 

Düne kadar bütün dünyanın dik
katini ve merakını üzerinde toplı
yan kelime şu idi : 

MUHABERE! 
Çemberleyn yazıyor, Hender

son tayyare ile götürüyor; Bitler 
yazıyor, bunu Henderson götürü
yordu. Bu gelip giden mesajlar ve 
mektuplar yani bütün bu MUHA
BERE bütün dünyanın dikkatim 
ve merakını üzerinde topluyordu. 

Bugün ise herkes aynı harflerle, 
fakat nynı harflerin biraz alt üst 
edilmesiyle yazılan bir kelimenin 
yani MUHAREBE kelimesine ku
lağımızı ve gözümüzü dikmiş, bek-
liyoruz. • 

Günlerce "harp tehdidi", sulh 
- .d." gibi terkipleri gazetelerde 
umı ı 'k' 
ba~lık olarak okuduktan sonra ı ın 
cisini silmiş ,kazımış bulunu~.oruz. 

Hülasa MUHABERE alt ust o· 
1 k MUHAREBE'ye dönüyor. ara . b' 
Bundan sonra, ne yazık kı, ır 

DUn ıehrimizde hava aabahleyin az 
sonraları çok bulutlu ve yağmurlu geç 
miştir. Rüzgar şimali ıarkiden saniye
de en çok 4metre kadar hızla es • 
miştir. GUnlin en yüksek sıcaklığı 28 
derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta Egenin cenup kısımlarında 
ve cenubu §arkt Anadoludn hava açık, 
Trakya ve orta Anadolu bölgeleri.~de 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, dıger 

yerleı·de bulutlu geçmiştir. 
24 saat içinde yer yer devam eden 

yağmurların kare metre murabbaına 
bıraktıkları su miktarı Hopa'da 39, 
Çarşambada 24, Ardahanda 17 • Şilede 
8, Çorluda 3, diğer yağış g8ren yer • 
!erde 1 - 2 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar cenup bölgelerinde, doğu 
Anadoluda garpten, diğer bölgelerde 
ekseriyetle şimal istikametinden sa -
niyetle en çok 9 metre kadar hızla es-
mi~i~ . 

Yurtta en çok sıcaklıklar Bahkes_ır-
de 26, Edirnede 28, Antalyada 29• Is
kenderunda 30, Nazillide 31, Adanada 
32, Urfada 34 derecedir. 

Avrupada tahsildeki 

talebeler dönüyorlar 
İstanbul, ı (Telefonla) - Son vazi-

et dolayısiyle muhtelif memleketler
~e bulunan talebemizin dönüşleri de· 
vam etmektedir. Bugün de Romanya 
bandrah Basarabya vapuriyle çoğu Al 
manyada okuyan 150 kişilik bir tale
be kafilemiz lstanbula gelmiştir. 

Bundan başka Yunanistandan da 
bir kaç talebe kafilesinin gelmesi bek
lenmektedir. Öğrendiğime göre, ta -
!ebenin mühim bir kısmı Yugoslavya

dan geçerek Yunanistan yolu ile gel

meyi tercih etmektedir. Çünkü Yu • 
goslavya ve Yunanistan hükümetleri 
anavatana dönen türk talebesinden 
pasaportları için :vize parası almadık
tan başka azami kolaylıkları göster -
mektedirler. 

Ziraat Bankası 

ikı amiyesi dün ~ekildi 

Bundan böyle muhabere yerine 
muharebe kelimesini kullanacağız 
gibi geliyor. Keıki bu bir basit ter· 
tip ve tashih hatası olsaydı/ 

T. t. 
Memliyet! 

Bir alman gazetesi, ıon hadi
seler dolayııiyle yazmıı olduiu 
bir yazıda diyor ki : 

..... Polonya'nın meauliyeti bu 
umumi aeferberliii ile bir kere 
daha sabit olmuftur.,, 

Evet, Polonya, 11nınnın öte ta· 
rafındaki müthit aaker yıiınları· 
na bakarak elini, kolunu bağla
malı, ı~ferberlik ilan etmemeli, 
bu ıuretle meıuliyetini de iıpat 
etmemeliydi. O zaman, Almanya, 
Çekoslovakya'ya göıterdiii lu
tufki.rhiı ona da gösterecekti! 

Bundan böyle bu taksım kalsa da· 
hi bütün memleket sahası harp saha~ı 
olacaktır. Çünkü yalnız cephede .. d~
ğüşülmiyecektir, gerilerde de doğu· 
şülecektir. şu farkla ki arkada fası
lasız çalışılmıya mecburiyet vardı:; 
tarlalarda ve fabrikalarda mütemadı · 
yen çalışmağa mecburiyet vardı.r. 
Çünkü ileri hat iaşesiz ve ccphanesıı 
kalamaz. Bugünkü silahların ateş 

memleketten bir memlekete tayya
reler sulh müjdecileri değil, bom Hapıu! 

bir gazeteden ba ta~ıyacaktır. uı;:er,eve" ıini 

Akdeniz ve Karadeniz 
Akdenizle Karadenizi, altı yıl 

önce ve bugün biribirine kavuftur
muıtuk. Kayseri - Ulukışla hattının 
birletmesi, basit bir iltisak değildir. 
iki türk denizinin arasını ayıran 
kara kıtasına, bu memleketin para
sı ve emeği ile demir ağ döşenmiş 
ve iki türk suyu asırlık hasretlerini 
gidermiılerdir. Bu tarihten sonra 
Karadeniz Akdenize iki defa daha 
kavufmuştur. Her birinde Türkiye
nin bölünmez bir bütün olması ha • 
kikatinin yeni bir tecellisini selam
lıyalım. 

Oç gün ıonra Erzuruma ilk ka .. 
tar girecektir. Enternaayonal ale· 
min sarsıntılı ve buhranlı günlerin
de ve her tarafta değil demiryol in· 
fail, nakliyat durmutken, biz, in~a 
davamıza ara vermeden devam et· 
mekteyiz. Üstünde yaşadığımız top· 
raklarımızın nazik hususiyetlerine 
rağmen, bu emniyet ve huzur, dün· 
yanın az memleketine nasip olmu§
tur. Bütün bu hakikatler, sükiın ve 
emniyetimizi bozacak hadif" ve te
cavüzlere karıı onlara anıan ver
meden ve türklüğe haı bir kudretle 
bir anda yok etmek kararımızı art
tırıyor. 

Bir kiracı derdi: 

Adana'da memur olan bir oku
yucumuz fÖy)e bir mektup yazmıt: 

"- Siz boyuna Ankara'daki ki
raların yükaekliğinden ve bunların 
az kazançlı memurlar için ödenme· 
si güç olan fazlalığından dert ya-
nar, durursunuz. Fakat hiç olmazsa 
Ankara'daki memur, evinin kirası-
nı her ay öder. Fakat Adana'da va
ziyet hiç hatıra gelmiyecek bir tea
müle tabidir: kiralar, senelik ve 
peıin olarak ödenir ... 

Memurlar, zaman zaman alika
lı makamlara ıikayet etmiıler ve 
Türkiye'nin diğer yerlerinde bulun
mıyan bu hale bir nihayet verilme
sini iıtemiılerdir. Fakat alınan ted
birlerden hiç birisi tam netice ver
memiıtir. Zaman zaman bu usulün 
kaldırılması için teıebbüsler yapıl
mıf, fakat adanalı ev sahibi, resmi 
olmasa bile, hul'usi tekilde senelik 
icarı almadan evini kiraya verme
mittir. Bir de tasavvur ediniz ki evi 
tuttufunuzun ikinci ayında bir bat
ka yere naklediyoraunuz. Ciro hak
kınız yoktur ve çok zaman öte~eri 
ıatarak veya borç ederek ödediği· 
niz yıllık kira mal sahibinin cebi~
de kalmaktadır. Bütün bunlan bı
len memurlar, Ankara'ya olduğu 
kadar, Adana'ya da tayin edilmek -
ten korkarlar. Yüksek kazançlı o
lanları değil, ben, kendim gibi, eli· 
ne ıeksen, dokıan liradan daha az 
para geçen uf ak memurları kaste • 
derek ıöylüyorum.,, 

Eier bu ıatırlar, hakikatin tam 
olarak ifadesi iae, adanalı memurun 
haline acımamak elden gelir mi? 
zaman zaman belediyelerin kiralık 
yerlere hadler tayin edeceği ıayia-
lan dolatmıı, fakat hiç neticelen· 

meden olduiu gibi bırakılmıftı. Ki
ra kadar memurun Üzerinde mef

gul olduğu ve onun hayat seviyesi· 
ne tesir eden amil azdır. Bunun ne 
büyük dert oldufunu Ankara'dan 
biliyoruz. Acaba ali.kah makam
lar, kiralık meıken yapmayı, bu 
memleketin diğer bir itinde bulu_rı-

1 ·1 l nısmıyan ve normal, beyne mı e 
petleri inanılmıyacak kadar aıao 
bir f evkali.de it mevzuu halinde_n 

F 'da hır çıkaramazlar mı? ranıa . 
. • beı senede itfa edılme-rantın yırmı 

b• ıazeteye nakleden ıair doıtu-
ır k.. k d'" Necip Fazıl Kıaa ure un-

muz halini kendi görüıü ile ak
yanınk u" zere olan bir adama 
ıırm• w t 
b t'yordu. Bu yazı 31 agus os 
e~hz~ ıde çıkmııtı. Bugün 2 ey

tarı ın 

lül 1 ·· k'' h b teri 
D .. k'" ve buıun u a er un u . d 

k d ktan sonra fıkracı - ıaır en 
;i; d: töyle baılıkh bir fıkra bek· 

! 
............................... ' ' ........................ ' "'" "" ................... ti ............... 'i 
Deniz Gedikli Erbaşları l 

Kasımpa§a deniz gedikli erbaı hazırlama orta okulunu bu sene 
bitiren 50 talebenin diplomnlarını alarak donanmaya iltihak ettikle
rini yazmıttık. Mezunlardan 48 i gedikli olmak için kıtaya gönderil
miı, ikisi de tahsillerini ilerletmek Üzere deniz füesine girmi~lerdir. 
Yukarıdaki resimler mezun talebeye diploma tevzii merasiminde 
alınmııtır. 

Köy katipliklerine okumuş 
köylü gençler alınacak 

Dahiliye Vekaleti bir tamim yaptl' 
Dahiliye Vekaleti, köy katipleri için bir ti.mim yapmıştır. Ti.

mimde, köylerde hesap iılerini yürütebiJece~ler bulundukça ~a
riçten herhangi bir ıebep ve bahane ile katıp kullanıl~asma ım· 
kan bırakılmaması ve köy kanununun 39 uncu maddeaıne uyarak 
öğrebnenlerle eğitmenler ve imkan olan yerlerde imamlarla k~ -
tiplik umurunun yürütülmesi bildirildiği halde köylerde gene agır 
ücretlerle ve aışaraan vaxı uuepıer Len;ııı uıuuıuah ~ ... n .. u, ...... ıt ... ~~11 

kullanıldığı, bunların kendilerinden ~ekl~nen faydaları temın 
etmedikleri kaydedilerek denilmektedır kı: 

I "- Köy idarelerini kanuna ayrılır 
1 surette sandıklardan para vererek def 

Çocuk Esirg~me Kurumu terleriyle, dosyatariy1e arzuhalci dük
kanlarında gezmekten kurtarmak ve 

'"' f d 1 mesuliyetten korumak maksadiyle za· agus os . yar ım ara ma nı~aman yapılan bu gibi tebliğatın 
Çocuk Esirgeme Kurumu polik~i • 

niğine müracaat eden 343 çocugun 
dişleri muayene ve tedavi edilmiş ve 
2972 süt yavrusuna süt damlası?d~n 
1820 kilo çocuk sütü tevzi edilmıştır. 
Beş çocuklu fakir aileye para yardkımı 

k ve anası u-yapılmış ve 2094 çocu b 
1 1 ndan anyo a • rumun sıcak banyo arı h • d 

Ç k Sarayının ba çesın e -
mış ve ocu 

00 
k .. v 

k·u ··zme havuzundan 44 çocu og-
ı y .. ''ğ . . 1. altında yuzme o renmış-

retmenın e ı . d 
1 d. K rumun senın yar ımın a ha-

ler ır. u b.ld'ğ" h ı· 
k" elini uzata ı ı ı, mu te ıf yır ,.r v 

yardımlar yapıldığı agustos ayında 

ki çocuk sayısı 9769 a baliğ olmuştur. 

ıi kanun maddeıidir. Bizde, kredi
nin pahalılığı, arsa fiyatl11.rı ve sai-
reyi de göz önüne alarak böyle bir 
nispet tayin edemez miyiz? 

KUTAY 

Dünyanın derdi! 

Bir batlık: "Bu dünyanın der-
d . d' ?" 1 ne .ır ve altında bir sütun-
dan bıraz fazla bir makale. 

. ? Bu d~?Yanın ne derdi değildir 
kı · Şu gunlerde dünyanın dertle
rini bir sütunluk bir makalede 
icmal edebilen bir muharriri teb-
rik etmeli ve bu . • · 

yazıyı ıcaza mı-
sal diye gösternıel"d' 

ı ır. 

mahallin icap ve zaruretine göre tat
bik edilmediği görülmektedir. Hal • 
buki ekseri köylerde !iOğalan okur ya
zar köylü gençlerin umumi kurslarda 
bu basit vazife için yetiştirilmesi 
mümkün olduğu gibi bu idarelere ait 
köy umur ve hususatını kendi bünye
lerinden yetişen elemanlarla tedvir 
suretiyle idare kabiliyetlerinin de 
arttırılmaıoı her zaman için kabildir. 

Esasen gelirleri az olan köylerin en 
küçüklerine varıncaya kadar her ye • 
rinde müstakil katip istihdamı mecbu 
ri olmadığı gibi buralardan talip bu
lundukça hariçten katip tayini de ca-
iz değildir. Ilükilmetin köy ihtiyar he 
yetlerinden istediği şey, aldıklarını 

ve verdiklerini mevzuata uyğun ve 
mazbut bir şekilde muntazaman defter 

!erine geçirmeleri, her an hesap vere - . 
bilecek bir halde tutmaları ve devlet 
kanunlariyle kendilerinden istenen 
vukat ilimihaberleri, raporlari da 
günü gününe al5.kalılara teslim etme· 
leridir. Bu takdirde bu vazifenin ma -
lümat ve hususata aşina muhtar ve a
zaların biri tarafından ifasında da ka
nuni mani yoktur. Ancak bu gibile • 
rin köylünün her vakit yapabilecek • 
leri müracatları derhal karşılıyacak su 
rette çalışmaları, köy kanununun 33 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasına gö-
re muhtarlık veya azalık sıfatını mu
hafaza edebilmek üzere de bu iş için 
ayrıca ücret almamaları lazımdır. 

leriz: 
- HapfU 

Halkçı rejim 

Köylii arasında tfilip bulunmadığı 

takdirde, bir kaç köyün i~tirakiyle ka
nuni şartları haiz ve ücretleri azami 
haddi aşmıyacak surette diğer talipler 
arasında katip kullanılması, bunların 
ne suretle olursa olsun nahiye ve ka
zalarda devlet dairelerinde çalıştırıl
mamaları, aksine hareketi görül en !er 
hakkında kanun icaplarının derhal tat 
biki ve köyle alfikalı malfımat ve ta • 
mimlere süratle cevap verilmesi !fi-

Zabitan! 
· ' ' "O d ••zabitan" kelımesını r u-

0 n i" ile birlikte kullandık-yu ama . . 
1 1 man bu fara kaıdesıy e ce-

arı za . f k . 
'lenen arapça kelıme, ara aı-

;:siyle yapılan terkiple bağdaıa-
bilirdi. 1 d b' 

E iki günkü gazete er en ı· 
ve d" 

· • d 12.u terkibi gör um: nsın e :r • 
1
. .,, 

"Zabitan terfi 11teaı .. 

-~azetelerden haberler: Bursa 
valısı köy ın h . u tarlarıyle uzun u-
zadıya konuıtu. 

. Balıkesir valisi köylerde köylü 
ıle samimi hasbıhallerde bulundu. 

Tafsilatına girmeksizin bu iki 
haberden çıkan mana şudur: 
halkçı reJ·ı·- f d' k"" 1 .. •· • ·••• e en ı oy unun a-
Y~gına Valilerini ıönderiyor. Es
kıden zavallı köylü, vali paşala
rın huzur111ıa bile siremezdi. 

ıımdır . ., 

Kadastro müdürleri arasında 

Elazığ kadastro müdürü vekalet 
emrine alınmış, Tokat kadastro müdü
rüne de işten el çektirilm~ştir. 



2 - 9 - 1939 ULUS -3-

Almanlar Polonya'ya taarruz etti 
16 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Varşova, 1 a.a. - 1 eylül 1939 tari
hinde pfakla beraber alman hüküme
tinin müsell!h kuvetleri Polonyaya 
karşı muhasamata başlamışlardır. 

Gece ve sabahleyin yapılan alman 
taarruzları ihbarda bulunmaksızın ve 
müdafaasız şehirler sivil halkı arası
na dehşet ve panik saçmak gibi bariz 
bir niyetle yapılmıştır. Ahali tam bir 
disiplin ve soğukkanlılık ve mütear -
rıza karşı müdafaa azmi gösterdiği i
çin bu taktik muvaffak olmamıştır. 

Polonya hududu gerek şarki Prus
ya cihetinden ve gerekAlmanya cihe
tinden birçok yerlerde geçilmiştir. 

Alman kıtaları, Danzigde Westerpat
te'deki leh garnizonuna taarruz et
mişlerse de bu taarruz püskürtülmüş
tür. Alman tayyareleri Cracovie'ye ve 
yukarı Silezya'daki Tczen, Puch ve 
Gvodno şehirlerine karşı müteaddit 
hava hücumları yapmışlar ve bu şe -
birleri bombardıman etmişlerdir. Bu 
taarruz Berlindeki Polonya büyük el
çisi sulhun idamesi hususunda İngiliz 
hükümetinin yaptığı gayretler karşı
sında Polonyanın aldığı hayırhahane 
tavrı alman hükümetine bildirdikten 
birkaç saat sonra başlamıştır. Şiddet
çe misli görülmemiş olan bu taarruz 
hüriyetini, hukukunu ve şerefini so
nuna kadar müdafaaya azmetmiş olan 
bütün Polonya milletinin müdafaa az
miyle karşılaşmıştır. 
Tayyarelerin, tankların ve hü
cum arabalarının iıtirakiyle ük 
anda taarruza uğrayan noktalar 

Şimdiye kadar aşağıdaki taarruz -
lann yapıldığı haber verilmektedir: 

ı - Mysypicc'ye taarruz edilmiş 
ve Mysaync'e, Grajcho'ya ve Varşo
vanın şimalinde hava taarruzları ya
pılmıştır. 

2 - Yukarı Sile.zyada Michtahl de 
Neumittelwalden'e taarruz edilmiş-

tir. 
'l ~ .. ı.. .. ı ... " ., ...... ,, .. ~;c:;",:ı ,. 'Pn7n::l· 

n'a hava hücumu yapılmıştır. 
4 - Poznanya da Lestno istikame· 

tinde bir taarruz başlamıştır. 
5 - Zbaszien hudut garı alınan kı

taları tarafından zaptedilmiştir. 

6 - Krasata cephesi mıntakasında 
ve Pyzepice'ye hücum arabalarının da 
iştirakiyle hücum yapılmıştır. 

7 - Lubliniec, Tannolievic, Bury
yc karşı tankların da iştirakiyle taar
ruz yapılmıştır. 

8 - Qleivitz - Ratibor hududunda 
Mikolovo - Hono'nun etrafında geç 
mek şartiyle tanklarla taarruz yapıl 
mış ve Cracovie tayyareler tarafın -
dan bombardıman edilmiştir. 

9 - Katovice tayyareler tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

10 - Cracovie yakininde gar ve tü
nel muvaffakiyet elde olunmaksızın 

bombardıman edilmiştir. 

11 - Slovakya Zakopane'i isitikame
tinde tankların iştirakiyle taarruz e
dilmiştir. 

12 - Saat 5 ile 6.45 arasında alman 
kıtaları Deutscherlau ile Vistül nch -
rinin mecrası arasında alman kıtalan 
hududu geçmiştir. 

13 - Tezen tayyareler tarafından 
bombardıman edilmiş ve Vistül üze -
rindeki köprüye hafif bir taarruz icra 
olunmuştur. 

14 - Danzig'de Winterplatte'ye 
karşı yapılan taarruz, oradaki garni -
zon tarafından püskürtülmüştür. 

15 - Polonya Pomcryasında Notec 
ırmağı ile Flober arasında taarruza 
geçilmiştir. 

16 - Tanklar Pomeranyadaki Smi
lov'a taarruz etmişlerdir. 

ilk Leh tebliği 
Ordu başkumandanlığı genel kur -

mayının bir numaralı tebli ği 
ı Eyliil 1939 sabahı şefakla beraber 

beklenmeden kara ve hava kuvctlcri 
hücumu ile, almanlar, evelce ilanı 
harp yapmadan, arazimize girmişler -
dir. 

Sabah erken yapılan alman hava fa
aliyeti şudur: Alman tayyare kuvetle
ri, Polonya arazisinin muhtelif nokta
larına muhtelif hücumlar yapmıştır. 
Alman tayyarecilerı, Augustow, No -
wydowok, Ostrow - Mazowieka, Te -
zew, Buck, Zambrow, Radomsko, To
run. Tunel, Krakow, Grodno, Trze -
binia, Gdynia, Jablo, Tomaszow - Ma
zowiecki ve Katowice mevkilerini 
bombardıman etmişlerdir. Alman ha • 
va kuvetlcrinin bombardıman ettiği 
şehirlerde, sivil halk arasında ölenler 
ve yaralananlar vardır. Kutna civarın
da sivil halkı tahliye eden bir tren, 
mitralyöz ateşine tutulmuş ve bombar 
dıman edilmiştir. Grodno'da katolik 
kilisesi, Bialapodlask'da ortodoks ki
lisesi bara oiaıuıtur. Devam c:dc:n 

Dünkü beynelmilel vaziyet 

P 1 'd Almanya ve Şarki Prusyadan olmak ü-

1 1 
Dün sabah ıaat 5.45 de alman kıtaları 

0 onya a zere iki cihetten Polonya'ya kartı taar
ruza cec;mişlerdir. Tankların ve hiicum 1 1 

Başvekil B. Çemberlcyn, Avam Kamara-londrada sının fevkallde toplantısında beyanatta 
~ulunar~~ h.arbin ?tesuliyetinin, insaı:ı.lı

ı------- gı kendı ıhtırası ugrunda sefalete suruk
liyen Bitlere ve yalnız Hitlere ait olduğunu soylediktcn arabalarının da ietirakile birçok ıehirlere hücum edilmit, 

alman tayyareleri müdafaasız sivil halkın meskun bulun
dukları müteaddit ıchirleri bombardıman etmiıılerdir. Hü
riyetini, şerefini ve vatanını muhafazaya azmetmiıı olan Po
lonya milleti, büyük bir disiplin ve ıoğuk kanlılıkla düı • 
mana karşı kuvetle mücadele etmektedir. Son haberlere rö
re 16 alman tayyaresi duşürülmü,tür. 

ıonra 18 den 41 yaşına kadar olan bütün erkeklerin sefer
ber edilecetini ve şayet Almanya Polonyaya karşı giriştiği 
taarruzu durdurmazsa İngilterenin Varşovaya olan teah -
hütlerini yerine getireceğini bildirmiştir. 

1 

Danzig gauleiteri Förster, Bitlere bir 

D • 'I telgraf çekerek serbest şehrin kendi ken-anZ1g e diiini Almanyaya ilhak ettiğini bildir -
1 1 

Hitler nefer elbisesi giymiş olduğu hal-

e l'nde de, dün toplanan Rayhştag'da bir nutuk er 1 söyliyerek Almanyanın harbe karar ver-
------- diğini bildirmiş, kabahati Polonyaya 
yüklemiş ve kendisine "bir hal" olursa yerine geçecek 

------- miştir. Hitler bu telgrafa teşekkürle 
mukabele etmiı ve Förster'i Danzigdeki mülki idarenin a
mirliğine nasbetmiştir. Danzigin Almanyaya ilhak olun<lu
ğu hakkındaki kanun projesi Rayhştagın dünkü toplantı -
sında ittifakla tasvip olunmuştur. 

kimseleri tayin etmiştir: Hitler ölürse yerine Göring, o 
ölürse yerine Hess geçecek, o da ölürse toplanacak sena
to başka bir kahraman seçecektir. Hitler Almanyanın ec -
nebi yardımcılara müracaat etmiyeceğini ve Polonya ile 
başbaşa bırakılırsa diğer devletlere taarruz etmiyeceğini 
ilave etmiştir. 

1 
Fransanın Bertin büyük ele; isi B. Cou-

p • f londre de alman hariciye nezaretine gi-
if IS e derek tngiltereninkine müşabih tebliğat-

'------- ta bulunmuştur: Şayet Almanya Polon
yaya karşı giriştiği taarruzu durdurmazsa Fransa, İngiltere 
gibi, Polonya ile girişmiş olduğu teahhütleri yerine ceti • 
recektir. 

Romada 
1 

Hitler Musoliniye bir telgraf çekerek, 
İtalyanın şimdiye kadar Almanyaya yap
tığı yardımlar için İtalyan devlet reisi-

, _______ ne teşekkürlerini bildirmiştir. Bir ital -

yan resmi tebliğine cöre, İtalya yalnız ihtiyat tedbirleri 
almıştır ve bitaraflığını muhafaza etmektedir. 

bombardımanlar hakkında raporlar 
gelmek\e berdevamdır. Danzig mınta
kasında, Gdynia'ya şiddetli bir tayya
re hücumu yapılmıştır. 

16 tayyare düşürüldü 
Bugünkü çarpışmalarda 16 alman 

tayyaresi düşürülmüştür. Polonyalı -
lar iki tayyare kaybetmiştir. 

İngiltere, F ransada 
umumi seferberlik 

Karadaki harekat : 
Hava hücmları ile aynı zamanda, al

man kıtalarının harekatı da başlamış 
ve bu kıtalar hudut mıntakasının bir 
çok noktasından Polonya arazısıne 

girmiştir. Hudut mıntakasındaki çar
mışmalar devam etmektedir. En şid
detli çarpışmalar, Silezyadadır. 
Harekatımız esnasında, şimdiye ka

dar topçu ateşi ile bir düşman zırhlı 
treni tahrip ettik. Bir kaç tank hare -
ket etmez bir hale konuldu. Bir çok 
harekat noktasında esirler aldık. 

Danzig'de, Westerplatte'ye yapılan 
üç alman hücumu geri püskürtülmüş· 
tür. 

Öğleden evet, Slovak arazisinden 
gelen alman tayyareleri, üç defa 
Lwow ş hrını bOmbaraıman eTIDl~ıir. 
Hasar yoktur.,. 

''Asırlık düşman, Polonyaya 
saldırdı!,, 

Reisicümhur, 1 eylülden itibaren 
mebusan ve ayan meclislerini fevka -
lade toplantıya çağırmıştır. 

Polonya reisicümhuru Moscicki mil 
Jete hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşreylemiştir : 

(Başı ı. inci sayfada) 

haberdar eylemiştir ... 
B. Çemberleyn, sözlerini şöyle bi

tirmiştir : : 
"- Şurasını temin ederim ki İngil

tere, vicdanı müsterih olarak, domin
yonların yardımı ve bütün dünya ek
seriyetinin manevi muzaharetiylc, so
nuna kadar mücadeleye devam ede
cektir.,, 

Avam kamarası, müttefikan, "İn -
gilterenin müdafaası, nizam ve asayi
şin idamesi ve herhangi bir harbin 
müessir surette yapılması için,. 500 
milyon ingiliz liralık bir krediyi ka
bul etmiştir. 

Avam kamarası ,yarın sabah saat 
11 de yeni bir toplantı daha yapacak
tır. 

Press Association'un bildirdiğine 
göre, İngiltere büyük elçisi bu akşam 
B. Von Ribbentrop tarafından kabul 
edilmiştir. 

İşçi partisi icra komitesi bugün öğ 
leden sonra bir beyanname neşrede
rek işçi partisinin hükümete tam mu· 
zaharetini temin eylemiştir. 

Seferberlik 
Londra, 1 a.a. - Kıral, öğ

leye doğru umumi ıeferberli}< 
kararını imza etmİftİr. 

yaptığı beyanata müşabih beyanatta 
bulunmuştur. 

Lortların birçoğu bugünkü toplan
tıya askeri üniformalarını labis ola -
rak gelmişti. 

Lortlar kamarası bilahare iki mu -
halcfet şefinin hükümetin siyasetine 
tamamiyle muzaharet eden beyanat -
larını bildirmiş ve avam kamarasın -
dan tasvip edilerek gelen umumi se -
ferberlik kanunu projesi ile askeri 
kredi hakkındaki kanun projesini tas 
vip eylemiştir. 

Romadan Royter ajansına bildiril
diğine göre, İngilterenin Roma büyük 
leçisi Sir Pcrcy Lorrainc, Kont Ciano 
tarafından bu sabah kabul edilmiş ve 
bu görU§I?le yirmi dakika devam et
mi§tir. 

İtalya bitaraf 
Roma, 1 a.a. - Stefani bildiriyor: 
Führer, Duçe'ye aşağıdaki telgra

fı göndermiştir: 

Son zamanlarda Almanyaya ve Al

manya'nın doğru haklarına yaptığı • 
nız diplomatik ve politik yardımdan 
dolayı size samimi surette teşekkür 
ederim. Üzerimize aldığımız vazifeyi 

"Bu gece, asırlık düşmanımız, Po -
lonya devletine karşı taarruz hareke
tine başlamıştır. Bunu tanrının ve in
sanların önünde müşahede ederim. Bu 
tarihi anda, hüriyetini, istiklalini ve 
şerefini müdafaa eden Polonya mil -
ıetinin başkumandanı etrafından top 
lanrak Polonya - Almanya münase -
batı tarihinde bir çok kereler emsali 
görüldüğü üzere mütaarrıza layik ol
duğu cevabı vereceğine kani olarak 
bütün vatandaşlara hitap ediyorum. 
Bütün Polonya milleti mukaddes ve 
doğru davasındaki mücadelesinde, or
dusu ile birlikte kati zafere doğru sa-

Lordlar Kamarasında Almanya'nın askeri kuvetleri ile ba -
Lort Halifaks Lortlar kamarasında şaracağıma eminim. Buna nazaran 1-

B. Çemberleyn'in avam kamarasında 

kadar Cümhurreisliği etmek üzere ken 
disine halef tayin eylemiştir. 

Leh elçisi Berlin'den ayrılıyor 

vaşta yanyana yürüyecektir.,, Nazırlar meclisi, bugün toplanarak 
Polonya' da örfi idare ilan vaziyetle alakadar bir çok kararnamc-

olundu lcr kabul etmiştir. Bu kararnameler 
Cümhurreisinin tasvibine ar.zoluna -Öğleden sonra Cümhurreisi bütün 
caktır. memleket dahilinde idarei örfiye ilan 

etmiştir. Polonya büyük elçisi B. Lipski ve 
Cümhurrcisi, mareşal Smigly - büyük elçilik yüksek memurları ha.IS 

Rdyz'i bir eylülden itibaren ordu ha~· Berlindedir: B. ~li~ski bugün alman 
kumandanı ilan etmiştir, makamları ıle hıç hır temasta bulun -

Cümhurreisi, kanunu esasinin 24 mamıştır. 
üncü maddesinin birinci fıkrasına is- B. Lipski, hükümctinden Berlin'i 
tinaden, mareşal Smigly - Rdyz'i, sut terk etmek emrini almıştır. Almanya
hun aktinden evci Cümhurreisi ma - daki Polonya menfaatlerine İsveç el -
kamı münhal olduğu takdirde sulha çiliği nezaret edecektir. 

talya'nın askeri yardımına ihtiyacım 
olmadığını sanıyorum. Duçe, size is

ti~balde de faşizm ve nasyonal • sos
yalizm müşterek davasına yapacakla
rınız için de teşekkür ederim. 

ihtiyati tedbirler 

Roma, 1 a.a. - Bugün toplanan na
zırlar meclisinin içtimaı nihayetinde 
neşredilen bir tebliğde şöyle denil
mektedir: 

Konsey, şimdiye kadar alınan ve ta
mamiylc ihtiyati mahiyeti haiz bulu-
nup bundan sonra da aynı mahiyeti 
muhafaza edecek olan askeri tedbir
leri tamamiylc tasvip etmiştir. 

Konsey, millete şu ciheti bildirir 
ki İtalya, herhangi bir askeri hareket 
teşebbüsünde bulunmıyacaktır. 

Alman resmi tebliğlerine göre 

Kıtalar ilk günün 
hedeflerine vardılar 

Bertin, 1 a.a. - Hitler, 1eylül1939 ı-

~~!~~i: şu ordu emriyevmisini neşret-ı • F ra n sa'd 
0 "Polonya devleti, arzu ettiğim kom-

şuluk münasebetlerini sulhçu bir şe
kilde hallini reddetti. Ve silaha mü
racaat eylemektedir. Polonyadaki al
ınanlar kanlı bir tethiş hareketiyle 
takip ediliyor ve yuvalarından kovu
luyor. Büyük bir devlet için müsama
ha edilemiyecek bir sürü hudut ih -
lalleri polonyalıların Almanyanın hu
dutlarına artık riayet etmek isteme
diklerini ispat ediyor. 

Bu çılgınlığa bir nihayet vermek 
için şiddete şiddetle mukabele etmek 
ten başka elimde bir çare kalmamıştır. 
Alman ordusu alman milletinin şere
fi ve hayati hakları uğrunda azami a
zimle çarpışacaktır. Her askerin bü
yük ve ebedi alman cengaverlik ana· 
nesi zihniyetiyle vazifesini sonuna 
kadar yapmasını bekliyorum. 

Daima ve bütün vaziyetlerde hatı
rınızda tutunuz ki, büyük nasyonal 
sosyalist Almanyanın mümessilleri -
siniz.,, 

ilk alman tebliği 
Ordu baş kumandanının ilk resmi 

tebliği: 

"Führer ve başkumandanın emri ile 
ordu, alman devletinin faal müdafaa
sına memur edilmiştir. Polonya cebir 
ve şiddetini durdurmak için, alman 
orduları, mukabil hücum için her ta
raftan hudutları geçmiştir. Askeri 
tayyare filoları, Polonyada askeri he
defleri dövmeğe hareket etmiştir. As
keri donanma Baltık denizinin hima
yesine memur edilmiştir.,, 

Radyolar, pasif müdafaa tedbiri 
olmak üzere hava işleri nazırının bu· 
günden itibaren işarı ahire kadar mek 
teplerin kapatılmasını emretmiş ol
duğunu ilan etmektedirler. 

iki numaralı alman tebliği 
Umumi karargahın iki numaralı 

tebliği : 
Silezya, Pomeranya ve şarki Prus

yada yapılan askeri harekat esnasın
da, ilk günün bütün hedeflerine varıl 
mıştır. 

Dağlardan ilerliyen cenup kıtaları, 
Neumarkt - Sucha hattına varmıştır. 
Mahrisch-Ostrau'un cenubunda, Tes
chen civarında Oslo geçilmiştir. En
düstri mıntakasının cenubunda, ku
vetlcrimiz müfrezeler halinde Kr,ıto
wice hizasına gelmiştir. Silezyada ha
reket eden kıtalarımız, Tschentochau 
istikametinde ve bu şehrin şimalinde 
ilerlemektedir. Koridor'd.ı kıtaları
mız, Brahe'ye yaklaşmaktadır ve Na -
kel civarında Nctze'ye gelmiştir. 
Graudenz'in yanında çarpışma devam 
etmektedir. Şarki Prusyada hareket 
eden kıtalarımız, Polonya arazisinin 
oldukça içerisinde harp etmektedir. 

Tayyare ve deniz harpleri 

Alman tayyareleri, ezcümle Bab
nel, Putzig, Graudenz, Pozen, Plock, 
Lodz, Tomaszon, Radom, Buda, Kat
towitz, Krakau, Lemberg, Brcst ve 
Terespol'da tayyare meydan ve karar 
gahlarını bombardıman etmiş ve aske 
ri müesseseleri tahrip eylemiştir. 

Harp gemileri, ordunun ilerleme -
sine yardım etmiştir. 

Bir çok tayyare kuvetlerinin mer -
kezi ve garbi Almanya'da bulunması
na rağmen alman tayyareleri, Polon -
ya havasına hakimdir. 

Alman deniz kuvetlerinin bir kıs -
mı, Baltık denizini emniyet altına al
mak için Danzig körfezi önünde vazi
yet almıştır. 

Neufahrwasser'dc demirli bulunan 
Schleswig - Holstein mektep gemisi 
polonyalıların işgali altında bulunan 
Westerplattc'yi bombardıman etmiş
tir. 

Gdynia limanı da tayyareler tarafın 
dan bombardıman edilmiştir. ,, 

Almanya'da radyo dinlemek 
yasak 

Milli müdafaa komitesi, ecnebi rad
yo neşriyatının selahiycttarlardan 
gayrisini dinlemesini yasak etmiştir. 
Hilafında hareket edenler ağır hapis 
cezasına mahkum olacaklardır. 

Ecnebi radyo postalarından aldık -
tarı haberleri işaa edenler ağır hapis 
cezasına mahkfim ve vahim ahvalde 
idam olunacaklardır. 

Polis müdürü hava müdafaa tedbir
lerinin alınmasını ilan etmiştir. Şehir, 
işarı ahire: değin karanlıkta kalacak -
tır. 

umumi 
seferberlik 
Her tarafta örfi 
idare ilan edildi 
Paris, 1 a.a. - Fransa'nın 

Almanya Büyük Elçisi Cou
londre, Almanya hükümeti 
nezdinde, İngiltere Büyük El. 
çisinin yaptığı teşebbüsün ay. 
ni bir teşebbüste bulunacaktır. 

Nazırlar meclisi, bu sabah 
toplanmı~tır. 

Umumi seferberlik ve bütiin 
me~lekette idareiörfiye ilan e
dilmittir. Parlamento yarın saat 
15 te toplantıya çağrılmııtır. 

Komünist partisi mebusan meclisi 
grupu, bugün bir beyanname neşrede
rek, hüriyetleri, milli istikıaJi, de
mokrasi prensiplerini ve medeniyeti 
müdafaa için Hitlerci faşizm tecavü
züne mukavemet için ön safta yer al
mak sarsılmaz azimlerini bildir· 
miştir. 

Bir ~ok memleketlerde 

ihtiyat 
tedbirleri 

alındı 
Ottova, 1 a.a. - Bugün burada harp 

tedbirleri kanunu meriyet mevkiine 
konulmuştur. 
Diğer taraftan Mackenzie King bir 

tebliğ neşrederek, bu sabah toplanan 
kabinenin parlamentoyu toplamıya 

ve İngiltere bir harbe girdiği tak
dirde Kanadanın İngiltere meyanın • 
da yer alması için parlamentodan mü
saade istemeye ittifakla karar vermiş 
olduğunu bildirmiştir. 

* Lizbon, 1 a.a. - 1935 - 1936 sınıfla
rının ihtiyatları sil5.h altına toplan -
mıştır. 

* Kopenhag, 1 a.a. - Bugün iki sınıf 
silah altına çağrılmıştır. Yarın da üç 
sınıf çağrılacaktır. 

* Lahey, 1 a.a. - Kraliçenin emriyle 
bütün memlekette derhal idarei örfi
ye ilan edilmiştir. 

* Oslo, 1 a.a. - Şimal memleketleri 
hükümetleri bugün aynı zamanda bi
rer beyanname neşrederek, başlamış 

olan bu harpte tam bitaraf kalmak !ka
rarlarını bildirmişlerdir. 

Adliye Vekilimiz tapu 

Umum Müdürlüğünde 
Adliye Veki)imiz B. Fethi Okyar, 

son kanunla Adliye Vekaletine bağla
nan tapu ve kadastro umum müdürlü
ğüne gelmiş ve tetkiklerde bulunmuş
tur. 

B.Fethi Okyar, bilahare Ankara ta
pu sicil grup müdürlüğü teşkilatını 
da gözden geçirmiştir. 

Maarif Vekilimiz Gazi 
Terbiye Enstitüsünde 
Maarif Vekili B. Hasan - Ali Yücel 

Gazi terbiye enstitlisilnde açılan be -
den terbiyesi kursunu teftiş etmiştir. 

Bu münasebetle bu kursta çalışan 

öğretmenlere, muhtelif terbiye usul -
lerini izah etmiştir. 

Maarif Vekilimiz çok samimi bir ha 
va içinde öğretmenlerle hususi görüş
melerde bulunduktan, muvaffakiyet -
ler temenni ettikten sonra, tekrar 
kursu ziyaret vadinde bulunarak ay • 
rılmışlardır. 
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İNGİLİZ FRANSIZ KUVETLERİ KAR$1SINDA 

ALMANYA 
H RBI 

YBEDECEK 
• J ndirecğim darbe geceleyin 

düşen bir yıldırım gibi ola
caktır." Bu sözü Hitler söylemiştir. 
Göring geçen sene eylül ayında baş 
gösteren buhran esnasında kendi 
tayyarecilerine şöyle hitap etmiş
t;. 

! 
........ Yazan : ........................................................................ 

1 Wilson Woodside 
....................................................................................................... 

"Siz, Almanya'nın yenilmez hava 
kuvetlerinin nasıl hazır bulundu
ğunu bilirsiniz. Bir kumanda, on
dan sonra düşmanımızın başına ce
hennem yağacaktır. Süratli bir dar
be; fakat onları birden mahvedecek 
derecede şiddetli bir darbe!" 

Alman tarihinde felaket getirici 
roller oynıyan mükemmel plana, 
çabuk zaferlere yenilmez alman 
kudretine inanış, şimdi üçüncü 
Rayh'ın siyasetinde de hakim bulun 
maktadır. 

Nazilerin de şiddetli harbe ve ça
buk zaferde kullanmak istiyecekle-
ri silahlar şunlardır : · 

Tayyare, denizaltı ve tank. 
Bu vaziyet karşısında "yıldırım 

harbı" tehdidini mütalea edelim. 
Bize söylendiğine göre bu harp, 
müthiş bir hava darbesiyle başlıya
caktır. Böyle olursa alman, italyan, 
belki de japon tayyareleri (alman -
rus paktından sonra ,artık japon
ları bu hesabın dışında tutmağa 
mecburiyet vardır - çeviren.) itti
fak devletlerinin üstün bulunduk
ları bir silah olan fransız ve İngi
liz donanmasının toplu bulunduk
ları yerlere saldırıp, bu üstünlüğü 
ortadan kaldırmak istiyeceklerdir. 
O zaman okyanuslar italyan ve al
man gemileriyle denizaltılarının e
line geçmiş olacaktır. 

A yni zamanda bu yıldırım ha

va hücumu ingiliz ve fran
ıız bava meydanlarına, kudret istas
yonlarına, silah fabrikalarına ve 
halkı kalabalık bulunan şehirlerine 
tevcih edilecektir. Bu hava hücu
mundan sonra da Fransa'ya, belki 
de bir kaç istikametten karadan ta
arruza sıra gelecektir. 

Bir kişilik Spritlire tayyaresi bir şehir üz.erinde uçarken 

Fakat hava hücumuyla bir dona11-
ma ortadan kaldırılabilir mi? 

Donanmalarda müthiş hava mü
dafaası tertibatı vücuda getirilmiş 
ve ingiliz zırhlılarının gövertele -
rindeki zırhlar daha kalınlaştırıl
mıştır. 50 den fazla eskimiş kruva
zör hava müdafaa tertibatı ile mu
avin gemiler haline getirilmiştir. 
Sonra pek yakında 14 tayyare taşı
'ian gemi elde bulunacağına göre 
ingiliz donanması beraberinde ve 
kendi emrinde daima bir çok tayya
re de bulundurabilecektir. 

Bu kadar ingiliz ve fransız zırh
lıları, bir hava baskını ile ortadan 
kaldırılıp italyan ve alman deniz 
madCınluğunu üstünlüğe çevirmek 
mümkün bir şey midir? (Mihver 

HULASA 

devletleri, beriki tarafın 24 zırhlı
sına mukabil 6 zırhlı, umumiyetle 
iki bir çeyrek milyon tona mu
kabil, üç çeyrek milyon tona ma
liktirler) Bununla beraber mihver
ciler böyle bir tecrübeye kalkışır
larsa sonunda muvaffak olamıya -
caklarını görecekler, deniz silahla
rının gene muharebede mühim bir 
vazife görebilecekleri anlaşılacak, 

o zaman denizlerde büsbütün ber
bat bir hale düşeceklerdir. 

S imdiki halde havada totaliter 

devletler, üçe iki üstün bir 

vaziyettedirler. Fakat güvenilir bir 
kaynaktan alınan haberlere göre bu 
yaz sonunda bu üstünlük nihayet 
bulacaktır. Ondan sonra, ayda en a
şağı 5.000 tayyare yaparak 1918 de
ki imatat seviyesine çıkmağa az
metmiş olan ittifak devletleri, ay
lık imatatları 1.000 den az olan mih-

(Büyük harpten so~ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Ant~van. kardeşi ,ılber, ar~ada111 Dominik Herlyo, 
Marıyan ve Sol~nı Senkler ısminde iki genç kızla be· 
!a~er sıkıntılı bır s~aredcn kaçıyorlar ve geceyi kırlaı 
ıçınde kaybolmuş bu otelde geçiriyorlar. Antuvan 
Marlyan'la, Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar 
Nih11;yet ;Solanj, ~ominik'le değil Jilber'le, Antuvan cb 
Marıyan la evlenıyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 
lik hayatın.dan memnun dei:ildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evlin'i sevmiye başlamıştır. Evlİn'le bera
ber gizlice bir Amerika seyahati yapmıı; ve sonra tek
rar evine dönmüştür.) B o 

verci rakiplerini geride bırakacak
lardır. Kaldı ki totaliter devletlerin 
malzeme elde etmek güçlüğü dola
yısiyle imalatlarını bu derecede de 
tutabilecekleri şüphelidir. 

Havadan geniş ölçüde darbe in
dirmek tecrübesi bir defa Barselo
na'da denenmişti. 16 mart 1938 de 
üsleri Mayorka'da bulunan İtalyan 
hava filoları bu şehire tecavüz edip 
üç gün üç gece bombalarnağa devam 
ettiler. Bu tayyareler, mülteci
lerle birlikte nüfusu 2.000.000 kişi
ye çıkan şehire bütün bombalarını 
yağdırdılar. Şehirin müdafaası o 
kadar zavallıca idi ki tayyareler 
gündüzün bile harekatta bulunmak
tan çekinmiyorlardı. Neticesi ne ol
du? 1.300 kişi öldü. Elektrik fabri
kası çalışmağa, nakliye vasıtaları 
işlemeğe devam etti. Hatta sinema
lar kapanmadı ve müşteri de bul
du. Öte taraftan nasyonalist asker-
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/ngilizlerin en süratli avcı tayyareleri Hurricane'lerinden bir grup 

ler, şehire karşı adım adım ilerle
meğe mecbur kaldılar. 

L ondra ile Paris Barselona ile 
kıyas kabul etmiyecek dere

cede mükemmel bir surette müda
faa edilmektedir. Orada fransız, 

Felemenk, Belçika hudutlarında 
dinleme istasyonları vücuda geti -
rilmiştir ki bunlar tayyarelerin ge
lişini müdafaa teşkilatına derhal 
haber vereceklerdir. 

Büyük harp günlerinde beş tay
yareden birini düşürecek kabiliyet
te olan tayyare dafi topları şimdi 
çok tekemmül etmiş ve ispanyol 
harbında beş tayyareden dördü dü
şürülmüştür. 

Yıldırım harbı planı, İsviçre üze
rinden Fransa'ya karadan hücumu 
da tasavvur etmektedir. Bu taarruz 
tankların arkasından motörlü top
çu ve piyade tarafından yapılacak
tır. Bu hareket için beş alman tü
meni ile iki italyan tümeni, yani 
ceman 3.500 tank tahsis edilebilir. 
Alman mütehassıslarının hesapları
na göre böyle bir kıta yollar ve ha
ra iyi olduğu takdirde düşman top
iaklarında günde 90, 100 mil yol a-
1abilecektir. Fakat bu tahmini cid
diye almak güçtür. İspanya harbın
da motörlü bir italyan kıtası Gua
dalajara ile Madrid arasında yarım 
yamalak talim görmüş milislere 
karşı azami olarak günde ancak 50 
mil yol alabilmişti. Bu harekette 
tanklarla arkalarından gelen piya
delerin arası uzun bir mesafe ile 
açılmış ve tayyarelerin müdaf,asiy-
ıe bu kıta perişan olmuştu. 

O ndan sonra Büyük harpte ya
pıldığı şekilde önce kesif 

topçu ateşiyle ve tayyare bombardı
maniyle eski usul taarruza geçilmek 
lüzumu hasıl olmuştu. Ondan son
ra da italyan - nasyonalist kuvetle
ri yorgun argın, teçhizatsız, talim 
ve terbiyesi noksan Katalonya as
kerleri karşısında Barselona'ya haf
tada vasati olarak 20 mil süratle i
lerliyebildiler. 

Buglin bu tanklara karşı bir çok 
fevkaHide müdafaa vasıtaları bulun
muştur: 

Mesela beton ve raylarla fransız
ların "kuş konmaz yatağı" dedik
leri manialar; üzerine çayır ekilmiş 
gizli bataklıklar, - ki tanklar bun
ların için batıp gitmektedir - u
zaktan idare edilen ve fitillenen 
yeraltı lağımları bu cümledendir. 
Bütün bu badirelerden kurtulabi
len tanklar da arkada tank dafii 
toplar ve makineli tüfeklerle karşı 
karşıya kalırlar. 

K R o M A 

Tanklar, ispanyol hükümet ku
vetlerine karşı günde on mil sürat
le ilerlediklerine, sulh zamanında
ki manevralarda bile fazla muvaf
fakiyet gösteremeyip yolda kaldık
larına göre her halde Fransa'da da 
büyük bir muvaffakiyet gösterme
leri beklenemez. 

Şu halde 1916 - 17 - 18 de Fran
sa'da 3.000 İngiliz ve fransız tankı
nın tahrip olunduğu gibi 3.000 al
man, italyan tankının da şimdi tah
rip edileceğini tahmin edebiliriz. 
Ondan sonra gene iş siper harbına 
dayanacak, bir taraftan da denizden 
abloka gereği gibi ,devam edecek
tir. 

B undan sonra almanlar, deniz

altı gemileri vasıtasiyle 
Fransa ve İngiltere'yi denizden ab 
!oka edeceklerine güveniyorlar. Fa
kat denizaltı tehdidi de diktatörle
rin elinde bize, her ne pahasına o
lursa olsun, sulhu tercih ettirmek 
için kullanılan boş bir çaredir. 1 şu
bat 1917 yi takip eden üç ay içinde 
almanlar, denizaltı gemileri vasıta
siyle muharip ve bitaraflara ait 
1.000 den fazla gemi batırdılar. Son
radan bu da tavsadı ve 1917 ilk teş
rininde, alınan tedbirler sayesinde, 
İngiliz adalarına 1.500 ticaret ge
misi gelip gitti ve bunlardan ancak 
10 tanesi torpillenmek, 14 tanesi de 
serseri torpillere çarpmak suretiy
le hasara uğradılar. 

Denizaltı gemilerine karşı müda.
fa:ı tnlhirlf'rfoci.-n hiriı:i TT hotları. 
birisi de derindeki torpil barajları-
dır. Bunlar büyük harpte şimal de
nizinde ve Padökale boğazında mu
vaffakiyetle tatbik olunmuştur. 

Bundan başka tayyare rasıtları, Q 
botları, derinde patlıyan bombalar 
gibi daha bir çok tedafüi tedbir
ler vardır ki büyük harpte tesir
leri ziyadesiyle görülmüştür. 
Harbın sonlarına doğru bu saye

de 199 denizaltı gemisi tahrip edil
miştir. 

• v. ibi 

V inston Çurçil'in dedı~ı g 
. · edılen ve "nıhayette tahrıP . . 

.. b k veirnanevıyesı murette atının u 
sarsılan onlar olmuştu." 1 b. 

Avam kamarasında yapı an ır 
.. gelecek harpte de-

b7yanata gore decek daha bir ok 
nızaltıları yok e k d 5 

1 tatbik olunaca ve enızde 
çare er d · · ·yetsiz yer enızın altı 0 • en emnı 
lacaktır. 

Böyle ani bir baskın veya yıldı
rım harbı imkansız olunca mihver
ciler, ne türlü harbe kıyışabilirler? 

Eğer doğru ise 1914 senesinde 1 _ 
tanbul'daki alman sefiri arn .k s • erı an 

N 1 

- Zannederim. 
Düıünüyordu: 

elçisine şu sözleri söylemişti: "E
ğer 40 günde Paris'i alamazsak har
bı kaybettik demektir." Ayni şey, 
bugün daha ziyade doğrudur. 

Fakir bir memleket olan İtalya. 

şimdiden daha harp zamanında bü
yük bir devlet gibi yaşayabilmek i
çin iktisaden sarsılmış bir hale gel
miştir. Ham maddeleri, endüstri 
malzemesi kaynakları yoktur. Yüz
de sekseni Akdeniz yolu ile vuku
bulan ithalcitı, İngiliz - fransız de
niz ablokası yüzünden kesilince İ
talya, artık Almanya'nın eline baka
cak bir hale gelecektir. Seneler
denberi kendi karınlarını doyu
racak kafi yemek bulamıyan alman
lar da ne dereceye kadar !talya'nın 
istediği bu yardımı temin edebilir
ler? 

A lmanya'ya gelince onun da 
ordusundan her sınıftan su

bayı eksiktir. Acele ile silah altına 
alınan ihtiyat askerleri yarım ya
malak talim görmüşlerdir. Alman 
mütehassıslarının tahminine göre 
Almanya, endüstriyel ihtiyaçlarını 
tatmin edememek yüzünden büyük 
harpte silah altına aldığı 10.000.000 
asker yerine bu sefer ancak 6 mil
yon asker toplıyabilecektir. 

İlk bakışta Almanya ile ltalya•
nın askeri harekatta iştiraki karşı
sında Fransa'nın vaziyeti tehlikeli 
gibi görülebilir. Fakat mihver dev
letleri, kuvetlerini bir çok cephe
lere dağıtmak zorunda kalacaklar-
o•a. e a:l>'Mb-aa••- I:>---- ~ •il ----

şistan'da, Trablus'da, Arnavutluk'
da ve Ege adalarında dört ordusu
nu deniz aşırı yerlerde bulundur· 
maktadır. 

Almanya da şarkta ve cenup şar
kide bulundurmak için garp cephe

sindeki askerlerinden en aşağı, be~ 

te üçünü ayırmağa mecbur kala -
caktır. Halbuki iyi teçhiz ve talim 
edilmiş, müdafaa ruhu kuvetli fran
sız ordusuna karşı alınanların bire 
karşı dört üstünlükte kuvet bulun
durnıaları lazım gelir. 

E n mühim olan nokta, Alman

ya'nın bugünkü ekonomik 
ve psikolojik durumu 1914 senesin
dekine değil, 1917 senesindekine 
benzemektedir. İnsanlar ve maki -
neler senelerdenberi harp tempo -
suyla çalışmakta, istirahat yüzii 
görmemektedir. Devlet demiryol
ları o kadar fazla işlemiş ve yıp -
ranmıştır ki resmi bir tahmiile gö
re, bunların hiç olmazsa yüzde onu-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

d•lıa mı az meauttuk? diye 

O titredi : 
- Hayır. Daha henüz değil! diye cevap verdi. 
Kokusunu, vücudunun teklini unuttuğu bu ka-

Yazan: l rene N emirovıki 
- Eveli. Nikol. 

ş 
_ 

56 
_ Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

"Ah eğer bir i§i bilae!.. Aman yarabbi rüya bul 
Şüphelenmiyor bile ...• Fakat elbette anlıyacak. Ah 
eğer bir anlasa, onun gibi zeki bir kadın bana yar• 
dun edebilir ••• Hani biribirimize kederde, aıkmtı• 
da, parasızlıkta, haat~lıkta yardım edecektik? Fa
kat ona bat vuramıyorum ki .•• Yasak bu! ••• Yü:ı: 
defa, bin defa yasak 1 Aramızda hiç bir aamimiyet 
Yok. Evlenme rabıtası, ne kadar mürailikle, cebir• 
le, zorla yoğrulursa o kadar kuvetli oluyor. Biri· 
birlerine kartı müsamaha gösteren, ne aükuta ne 
de yalancılığa iltica etmiyen bir kan koca, çok iyi 
sevgili, enfea dost, ve arkada,, olabilirler. Fakat 
o zaman da kan koca olmazlar. İzdivaçta hakiki 
eşhasa değil, zevahire, maakeye ihtiyaç vardır. Ma
riyan benim sadık, çalışkan bir koca olmamı ister; 
ben de onu kamil bir kadın görmek iaterim. Fa· 
kat hakikatte kimdir o? Niçin onun bu son hafta• 
lar zarfında aade eviyle, çocuklariyle, me§gul ol• 
duğuna inanıyorum. Halbuki benim tanıdıiım Ma
riyan, Evlin'e çok benzerdi. Onun kadar hafif o
nun kadar ihtiraalı değil miydi? Halbuki mesut 
yaıamak için bize emniyetin cilası, zevahiri lazım
dır. Kendi efaanemizi kendimiz yaratmalıyız. Fa
kat o, bizden habersiz, bizim dı§ımızda yavaş ya
vaf tekevvün eder. Bir kaç sene içinde eğer birisi 
Mariyan'm eveli. benim metresim olduğunu aöyle
mek cesaretini kendinde görürae cidden müteessir 
olacağım. Zaten daha ıimdiden onun benim metre
sim olduğuna inanamıyorum!" 

dının yanında geçecek geceden korkuyordu. Söyli
yebileceği sözlerden, uyurken sayıklıyacağı iaim
den korkuyordu. Rüyaiarmdan bile korkuyordu. 

Gülmeğe çalıtarak karısına baktı : 
- Bana tekrar kavu§maktan memnun muau· 

nuz Mariyan ? 
- Evet, diye cevap verdi. 
Ba§ını çevirdi. Mariyan'ın yerini değİ§tİrdiği 

eski koltuğu gördü. 
- Bak böyle daha iyi olmu§ ! 
- Tabii .•• 
- Odanın manzarasını değiştirmit adeta. 
Mariyan, Antuvan'ın ne demek istediğini a~rat· 

le derhal kavraını§tı. ln&an ancak evlendıkten 
ao

1

nra bu kadar ince noktaları düşünebilirdi. Antu· 
van'ın aklından şüphesiz bu evin onun gençlik za
manına ait hali geçiyordu. O zaman buraaı bir e' 
değil, Antuvan'ın garsoniyeri idi. 

- Biliyor musunuz dedi, bugün kimlere ra&t· 

geldim? O devirlere ait eaki dostlara ! 
- Kim bunlar? 

Hiç anlamadan: 

- Nikol mu, dedi, ha!. •• Evet .•• lmkant yok, 
sahi mi? Nerede gördünüz? 

- Dün benim berberime gelmiıti. Görseniz ne 
titmanlamıt··• Sonra Dominik Heriyo'ya da rastla· 
dım •• 

- Sahi mi, nasıl bari? 
- Hiç değişmemi§. lıi gücü, seyahat, kadınlar 

peşinde dolaşmak, sonra da entelektüel mesai! ••. 
Daha sevimli olmuş; garip değil mi? O kendisini 
cüretki.r zanneder halbuki gene hala mahcup 1 

- Zaten garip bir hayatı vardır. 
ilk sürpriz anı geçtikten sonra artık Dominik'le 

alakadar olmuyordu. Kafaaının içinde yalnız Ev-
lin, sade Evlin vardı. 

Halbuki Dominik'i ne kadar çok severdi! Ma
riyan'la, Solanj'ın, metresleri, bir gecelik eğlence
leri olduğu zaman biribirlerine karıı yaptıkları i
tirafları hatırladı, ve tıbkı, Nikol'un orada oldu
ğunu duyduğu zaman naaıl canı sıkıldı iae, bu ha

tıralardan da üzüntü duydu. Gençlik doatlan, bı-

takıldığı yerden, gölgeden böyle münaaebetai:r. bir 
,.,kilde meydana çıkmamal.ıydı! .. O .. z~ınan eski 
hatıraları &ıralamak birer bırer goz onunden ge. 
. k kabil olurdu. O zaman bunlar daha berrak 
çırme N"h t bun] b" -
!aşır, daha durulurdu. ı aye arı, utiiıı bu 
··nınü• ihtiraaları ihtiyarlıkta mezardan çıkarmak 

so s b kanaının "D ·· 
k b·ı olurdu. Ah aca a, •v· ' un Evli •· a ı v• • ,,, dedıgı za b nı 

.. d'. hiç degışmem•t· ınan un .. gor um, 1 k r ·ı .. , sa-
. k. b·ır parça hayretle, me an o ı ı e, aıkınt ·ı 

ınce, k · ·d'? ı ı e 
1 g~ 1 günler gel ece mı ı ı. 

kartı ayaca . 
Mariyan birdenbıre: .. .. .. 
- Biliyor muaun, ne duıunuyorunı, ded'. 

d 
·ık geçirdiğimiz aktamı 1 Tıpkı hı. .. ı, bu-

ra a ı .. gun ·b· 
b Har ıurada sofada masanın Üze . gı ı, 

bu avMu t;n eşyalarımızı odamıza Y rlınde açıl-
mıştı. ar . k 1 er ettir· 
d S de •uracıkta aynı o tukta ot ıyor· 
u. en .,. . lltuyo d 

Sonra burada, bu aynı masanın Üzerind r un. 

d .k Fakat 0 zaman çocuklarını12 k e Yemek 
ye ı . ? Yo tu ç· k 

kt Hatırlıyor muaun. • ıçe yo u. 1 _ Tabii hatırlamaz o ur ınuyunı F · 
kadar meaul deiildik, zenn.:· •kat o za-

man o '"'lerUn. 
Mati7anı 
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Tütünden devô 

Tütünün lehinde ve aleyhinde ancak zehir diye bildiiimiz nikotin 
ıimdiye kadar neler aöylenilmit ve bir vitamine temel olunca, adeti. 
yazılmııtır. Lehinde aöyliyenlerin canlı bir deva haline gelmiıtir. 
aeıleri pek yükaeie çıkmaz ama tü- P vitamininin adını belki duy
tüa ne kadar fena ıey olıa da kötü muııunuadur. Bazdan ona P.P. vi
arkadaıtan iyi olduiunu herkeı ta•· tamini derler. lkiıi bir ömek olan 
dik eder. Ekmek paralannı yazıla- bu harflerin biriıi Pellasra haıtalı· 
riyle çıkarmağa mecbur olanlann iına iıarettir, ikinciıi de Preuentil 
da çoiu. mevau bulamadıklan gün- yani koruyucu olduiunu ifade eder. 
lerde sözlerinin önü tütüıa duma· ı Bu pellagra haıtalığı eakiden 
nmdan kapanınca fikirlerine açık • bozulmut mısır unu yemekten ileri 
Irk seldiiini pek iyi bilirler. gelir diye :aannederlerdi. Şimdi iyi-

Aleyhinde aöyliyenlerin fikri pek ce biliniyor ki bu da bir vitaminıiz
katidir. Uzun ömür mütehauıaı lik, P vitamininin ekıikliiinden ile· 
Hüflon inaanlann hayatmı kııaltan ri aelen bir haıtalıktır. Et yemekle· 
önemli aebeplerden biri de tütün İç· rinden ve taze sebzelerden mahrum 
mek olduiunu yazdıiındanberi kalan mcmıleketlerde hali ıörülür. 
dünyada buna inanmıyan pek az ilk alametleri halaidik, mide bo· 
kimae vardır. Hele tütünün terki- zukluiu, kulak ufultuau, biraz da 
bindeki o nikotin yok mu, o nikotin! sersemliktir. Hastalık ilerledikçe 
Onun bir katreai bile 11ayet ıiddet- deri üzerinde lekeler peyda olur, 
1i bir zehirdir. Böyle olduğu halde aözler büzülür, vücudun birçok yer· 
aabahtan sece yanlarına kadar tü- lerinde airılar ıstırap verir. Daha 
tün içenlerin nikotinden hemen ae· aonra iahal, deri aiyahlaıır, adale
hirlenmediklerine ıaımak li.zun· lerde kulunçlar, çırpınmalar. On· 
dır. dan aonraaını elbette aormazamız ••• 

Buna taf&lllar nikotinin hauaaı· Bu haıtalığa karıı ıelen P vita-
nı bilemiyenlerdir. Tütün yaprakla· •ini sığır etinin tazeainde ve kon
n paketler yahut kutular içinde kı· ıerveıinde, rom balığında, peynirin 
:JJIJDlf tütün Yeya aigara teklinde ayranında, aytekadın faıulyeıinde, 
bise selinciye kadar türlü türlü mu· li.hnada, ıapanakta, domates ıalça· 
amele 11örürken terkibindeki niko • amda, bir de ekmek ve bira maya· 
tinin büyük bir kıamını kaybettiğine larında bulunur. 
en iyi delil tütün çiğniyenlerin onu Bu vitaminin kimyaca terkibi a· 
aiızlanna alınca birdenbire düıüp mid nikotinik olduğu anlatıldıktan 
sidiYermemeleridir. Tütün dünyada aonra onun gibi kökü nikotin olan 
tanındıimdanberi nikotinden zehir- aıit nikotinik ile ve daha batka ni· 
lenmit yalnı:a bir kiti bilinir, O da, kotinli maddelerle tecrübeler yapıl· 
taze tütünün ıuda hülaaaaını çıka • mıt ve hepıinin ayniyle P vitamini 
raralc kendine aorla içiren bir ada· gibi faydalı olduklan meydana çık· 
llllD cinayetine kurban olmuıtur. mııtır. Demek oluyor ki P vitami· 
Sigara içenlere selince, tütünün ter- ninde aaıl teairli madde nikotindir. 
kibinde kalan a:a niıpette nikotin Vakıa, pellasra haatalıiında İ· 
~e aigaranın ucu kızannca uçup laç olarak kullanılan P vitamininin, 
sittiii için... timdiki halde, tütünden çıkanldığı 

Tütün pek çok içilince insanı :ae· hakkında bir rivayet yoktur. Fakat 
hirlediii ıüpheıizdir: fakat bu ze • tütün domateı aalçaamdan daha bol 
hirlenmede nikotinin muum olduiu ve daha ucua olduğu için yakmda 
çoktanberi anlaıılmııtı. Şimdi o, tütün yapraklanndan çıkanlan ni· 
tiddetli sehir diye bilinen ntkotinin kotin ile yeni bir ilaç yapılacağı 
iaaanlar için, tabii, yerine göre, mü· beklenilebilir. 
him bir deva olduiu meydana çık· Zaten P vitamini pellapa haata
mııtır. Fakat bunda - tütün içen• lıfmdan baıka teYlen ele fayclalı
lerin neden zehirlenmecliklerine ... dır: ..... ıa ..ıcle haatalıldanna, a
tanlar pbi - f&fllacak bir ..,. yok- tı• haatabklarma, dalsa ıailhim te
... Çhlrii lllçlarm birçoia zaten airi çocukların büyiimeaine yardım 
sehirli teJlerdir. O zehirler yerine etmesidir. Mikroplardan bile bazı· 
• u .... ı.ı._ • ..1-·- - t--1--. v.ı- --J..~ ı ...... ı ... a ... a .. - ini hulunr• h ird enbire 
riain bile bir deva olduğunu biliyor- çolalırlar. Bu da. .,... ldmMlerin 
aunuz. Onun aibi nikotin de bir parmaklanncla keaik olduiu vakit 
deva olabilir. üzerine tütün tozu ekerek aarmca 

Nikotinin deva olmumda bir de erteai günü orada neden cerahat 
hususiyet vardır. Onun tesiri baya· haııl olduiunu izals eder. Tütün de
l• bir kimya maddeai gibi değil, 
mühim bir •İtaminin temeli olma· va olursa da yaralar, bereler Üzeri-
aındadır. Demek ki ıimdiye kadar ne deiil... G. A. 

''Harp hakkında düıünceler ,, 
(Baıı 2 inci Hyfada) 

çık uhraya intikal ettireceklerini san 
maktadırlar. Nazariye ile ameliye a
rasındaki farkı Polonyada baılıyan 
barekit göıterecektir. Bu nazari ta
arruzların 1914 ün büyük yelpaze ha· 
reketi gibi akim kalabilmesi çok muh
temeldir. Modern i.tihkimlar derinli
ii haiz kuvetli manialarla mücehhez
dir. Bu manialar zırhlı ıillhları dur
duramau bile hareketlerini ehemiyet 
1i ıurette ağırlaıtıracaktır. Çünkü bu 
iıtihkamlar dü,manın zırhlı vesaiti • 
nin ıimdiye kadar malfun olan en ka
lın zırhlarını da parçalıyacak kadar 
kuvetli otomatik silahların ateıi altın 
da tutacaktır. Bu şartların altında 
müıtahkem cephelerin delinmesi zan
nedildili kadar kolay olmıyacaktır. 
Fakat burada da muvaffakiyet için en 
büyük imil zırhları parhyan kuvetli 
ve otomatik aletlere malik olmak de
lildir. Düşmanın kuvetli hücumuna 
kartı ıoiukkanlılığı muhafaza etmek 
ve doiru bir nipn almaktır. Manevi· 
yat maddiyata daima hakimdir. Her
halde cephenin bir yeri delinse dahi 
çabuk tıkanabilecek ve tahdit edile
bilecektir. Müıtahkem cepheyi del -
meie muvaffak olmuı taa~ruzun vü
cuda getirdiği girinti (poJ) aynı cins
ten zırhlı ıilahlarla yapılacak muka
bil taarruz ile çabuk eritilir. Böylece 
İtalyanların son Po manevrasından 
çıkardıkları "yıldırım taarruz' naza
riyesi çarçabuk yıldırım ricate de 
müncer olabilir. 

Fakat harp müıtahkem cephelerde 
ıöylediğimiz tekilde gözükecek mu
vaffakiyetıizlik gibi ufak teylerle bi
tecek gibi değildir. Bir harp ancak 
ortada harp edecek kimselerin kalma
masiyle biter. Harp edecek kimseler 
lae ancak ölmekle, yaralanmakla veya 
yıJmakla tükenirler. 

Kesif ö1ümler ve ağır zayiat muha
riplerin fikirlerinde ve kalplerinde 
bozgun yapar. Sık ıık yapılan ve ağır 
tahribat vücuda getiren tayyare hü • 
cumlan cephede ve geride yılgınhk

'ricucla ptlrlr. Bu tayyarelerin 

guncu propagandalar halkı ıindirir 

ve halktaki harp etmek iradesini öl
dürür. Zırhlı ıilihlarla müıtahkem 

cephelere ıaldırmaktan ziyade zehir· 
li ıözlerle metanetsiz kalplere aal
dırmakla neticenin daha iyi elde edi
leceğini bütün muharipler biliyor. 

Maddi kuvetler ve silahlar hemen 
hemen her millette aynıdır. Yalnız 
maneviyat her millette aynı değildir. 
Zafer, maneviyatı aaraılmıyan millet
lere müyesserdir. Atatürk bize bu ha
kikati öğretmiıtir. Gençliie hitabesi 
maneviyatın silah kudretine üstün ol
duğunu öğretir. 

Harbin temeli evell milletin mine
viyatıdır, aonra ıilih kudreti gelir. 

Vali RQfit SEV IG 

BUGON 

ULUS SİllEMASINDA 
2 Film birden 

1 - MEYERLING 
(Danielle Darrieux • Charles 

Boyer) 

2 · Kanii inciler 
Seana aaatleri : 

2,30 • 4 - 5,30 - 6,45 
Geceaaat9da 

Meyerlinı ve yeni jurnal 
Teh 2193 

İzmir Entemısyonıl 
fuar1nı ziyaret ediniz 
20 Ajuatoa - 20 Eylül 

1939 

urus 

JO Aiuslos Bl$k1111andan muharebesi münasebetiyle 

Türk istiklôl ve inkilôp 
sa·vaşına dair konuşma 
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Çoruh mebusu Ali Riza Erem, C. H. P. adrna Ankara radyosun

da 30 ağuıtoı Baıkumandan meydan muharebesi münasebetiyle, 
türk iıtiklil ve inkılap savaşı üzerinde bir konuıma yapmııtır. Bu 
entereaan konuımanın ikinci kıamını aıağıya koyuyoruz: 

Şimdi bu büyük zaferi hazırlayışın- ı maktan başka çare olmadığı propa • 
da, idare edişinde göıterilen sanatın gandasını yeniden yağdırdılar ... 
yüksekliği tablosuna geçiyorum: Faka bütün bunlara rağmen, bir ta-

Arkadaılar, raftan milli mücadeleciler milli ku -

Ticaret gemllerlmiıe 
İstanbula 

dönmeleri bildirildi 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Kadea va

puru bu aabah saat 10 da ilk ıeferini 
yaparak Mersine gitme küzere İstan
bul limanından ayrılmıttı. Fakat ıon 
siyasi vaziyet üzerine geminin Mar -
marada bulunduğu sırada aldığı bir 
emirle geri dönmUıtür. Bundan baı· 
ka Akdenizde bulunan gemilerimize 
de uğrıyacak oldukları iskelelerden 
sarfınazar edilerek doğruca İstanbula 
gelmeleri hakkında tebliğat yapılmış 

Bir milletin kaderini, iıtiklllini, o vetlerle o isyanları bastırmağa çalışır· 
zamanki gibi, hem iç ve hem dış taar- ken diğer taraftan da o "milletin is- tır. 
ruzlarına karıı korumak veya kurtar- tiklalini gene ancak milletin azim ve 

Letonya ile ticaret mak vazifeıini üstüne alan bir (Baş- kararı kurtaracaktır" imanını en ü -
buğ), bir (Şef) için, her şeyden önce mitsizlerden en bedbinlere varıncaya 
inceden inceye tetkik edilecek üç e- kadar telkine savaştı ve muvaffak ol-
sas nokta vardır.: du ... 

· anlaımaıı 
Birincisi: kendi maksadı (ki bura- Bu muvaffakiyeti gören düşmanlar 12 ikinci kin un 938 tarihli Türkiye 

da vatanın ve milletin istiklalini kur- bu sefer de, başka bir tehdide geçti- _ Letonya ticaret anlaşmasına bağlı 
tarmak, milli hakimiyete müstenit, ler; bir taraftan eski saltanat ve hila- A ve B kontenjan listelerinin iptali i
kayıtsız şartsız müstakil yeni bir dev- fet makamını da. son Meclisi Mebu- le yeniden hazırlanan listelerin onla _ 
let kurmak gibi iki esaslı hedefi ihti- sanı da ihtiva eden lstanbul'u ordu- · L rın yerine kaim olmasına daır eton-
va ediyor.) lariyle resmen işgal ettiler .. Diğer ta· ya ile teati edilen nota ile merbutları, 

İkincisi : bu maksadı istihsal etmek raftan da Bolu, Düzce, Beypazarı , vekiller heyetinin tasdikinden geçmiş 
için kullanabileceği maddi ve manevi Hendek bölgesinde isyan tertip ettir-
kuvetleri hazırlamak, ki bu da bir çok diler. tir. 
hesaplan, planları icap ettirir. Buna karşı da milli mücadeleciler, ---------------

Üçüncüsü: bu maksadımıza mani ol- Atatürk'ün şefliği ve rehberliğiyle 23 meydan muharebelerinde deruhte et
mak istiyecek olan iç ve dıı düşman- nisan 1920 de fevkalade salahiyete ha- tiğiniz vazife kadar ağır bir vu:ife 
!arın, kullanabilecekleri kuvetlerin iz (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve deruhte etmiı kumandanlar enderdir. 
hesabı ve vaziyetlerinin tetkiki, ve bi- hükümetini) kurmakla cevap verdi- Milletimizin istiklal ve hayatı, di
zim maksadımıza ve hareketlerimize ler ki işte, cümhuriyetimizin tarihi hiyane idareniz altında ıerefle vazife-
mani olmak için bu vaziyet ve kuvet- oradan baılar. lerini gören kumandan ve ıil1h arka-
lerini ne suretle kullanmaları muhte- Arkadaşlar, daşlarınızın kalp ve hamiyetine bü-
mel olduğunu, ve bu ihtimal ve im- tık Türkiye Büyük Millet Meclisi yük emniyetle istinat ediyordu. Siz 
kanlardan bizim için en kötü ve za- hükilmeti tetkil edilmiş, Atatürk'ün orada yalnız dÜIJD&nı değil, milletin 
rarlı olabileceklerin hangisi veya (Nutkun 2 inci cilt 6 ıncı sayfaaında) makus talihini de yendiniz. 
hangileri bulunduğunu meydana çı • dediği gibi "Kendisi İstanbul'dan ha- tatili altındaki bctbaht toprakları· 
karmak, ondan sonra ona veya onlara reketinden evel kendileriyle te§riki mızla beraber bütün vatan. bütün 
kartı bizim ne suretle hareket etıne- mesaiye beraber karar verdikleri ve müntehalarına kadar zaferinizi tesit 
miz en uyeun en doğru ve en seme- kurtuluş planının ilk çizgisini bcra -
reli olabileceğini tespit ederek plan- bcr çizdikleri iki arkadaşından, Milli ed~~;~anın hırsı iıtilaıu izim ve ha· 
lamak... Şef İsmet İnönü Erkanı Harbiyei U- miyetinizin yalçın kayalarına batını 
Arkadaılar, mumiye Reisliğine, Mareşal Fevzi çarparak, hurdahat oldu. 
Atatürk'ün bu esaslar dairesinde Çakmak da Milli Müdafaa vekaletine 

~ Namınızı, tarihin kitabci mefahiri· 
teıpit ettiii kurtuluş planının ana intihap olunmuşlardı. 
hatlarını, onun Anadolu'ya geçtikten Artık daha lstanbul'da iken karar- ne kaydeden ve bütün milleti baklcı
ıonra millete yaptığı ilk üç tamimle laştırdıkları "Milli hakimiyete müs - mzda ebedi minnet ve şükrana sevlce
kolordulara verdiii ilk direktifte a- tenit kayıtsız prtsız bir devlet tesis den büyük gaza ve zaferinizi tebrik 
çıkça eörebiliria: etmek" kararı, fiile inkilip etmiı ve ederken Uıtünde durduğunuz tepenin 

Bunlardan birincisi: Samaun'a çık- bütün dünya yep yeni bir Türk dev- size binlerce dUpnan Blüleriyle dolu 
tığının dokuzuncu &ünü 28 mayıa leti kartııında kalmııtı. . . bir meydanı ıeref ıeyrettirdiii kadar, 
1919 da (Havza)dan türk milletine Bunun üzerine dü'"1&nlık ilemı, ıç- !llilletimiz ve kendiniz için fflfUİ iti
yaptığı ilk tamimdir ki, milleti içine li, dıtlı iki cepheden yeniden daha la ile dolu bir ufku istikbale de nazır 
düştüğü felaketin derinliğinden ha • geniş bir taarruza geçti: ve hakim olduğunu söylemek iste • 
berdar ve ika:ıo: edici; büyük ve heye- Bir yandan: Saltanat ve hilaf et ma- rim. 
canlı mitingler aktiyle milli tezahür- , )"enl"iillll d..,leti yıkalall içi• B. M. M. Reiıi 

M. Kemal lerde bulunmağa teşvik edici; bütün bu milli harek.ıi halife~ isyan, diye, 
memlekette milli teşekküller (Kuvayi tefsir eden (Hurlıcu alessultan) fet
Milliye) vücuda getirilmesini istiyen valarını Anadolu'nun her tarafına 
milleti harekete getirici bir tamimdir. yağdırmaya, hatta dı' düşman tayya-

lkincisi: gene (Havza) dan 3 hazi· releriyle arttırmaya başladı.. Halife 
ran 1919 da yaptığı ikinci tamimdir ordusu diye, dütman ordularını sai
ki bu da, TUrk milletine varılması li- dırdı.. Şimal garbinde Adapazarı, 
zım gelen yeni milli hedefi gösteriyor Geyve bölgesinde, orta Anadolu'da 
ki devlet ve milletin tam iıtiklilidir. Yenihan, Yozgat (Boğazlıyan) (Zile) 

tl'çüncüıü: (Amasya)dan 21/22 ha- (Erbaa) çevresinde isyanlar çı_kar~tı: 
ziran 1919 yaptığı üçüncü tamimdir ki İşi (Kuvai seyyare) natnındakı mıllı 
bunda da barelcete gelecek milletin, kuvetlerin başındaki kumandanları 
devlet ve milletin tam istik/ili bede· aldatarak, düşman safına geçmek ve 
fine varabilmek için dayanılacak ku- düımanla beraber milli ordumuza aal
vet ve kudreti &österiyor ki bu da dımıak hiyanctine kadar götürdü ... 
("Milletin iıtiklllini yine milletin .. Diğer taraftan, dış düıman orduları 
zim ve kararı kurtaracaktfr" düsturu da umumi taarruza geçerek eveli 
idi). Bursa • Uşak hattına kadar ilerledi; 

Bunun için de (Türk milletinin bir vaziyet çok buhranlı bir hal aldı. A· 
heyeti temsiliye ile temsil edilmesi). t~türk'ün (nutkunu~ 2 i~ci ~i~dinin 51 
Erzurum mahalli, Sivas umumi kong· cı sayfasında) dedıklerı gıbı: (Garp 
relerinin akti lüzumunu tesbit eyli- cepheai kumandanlığı da çok ciddi ve 
yordu... dikkatli mesai ta~ep eı~iğinden bu 

Bu üç tamimle kurtulut planının a- cephe kum~nd.anlıgı ~ah~, z~te~ hare
n& hatları çizilmiı, Türk milletinin kltı umumıyeı ~skerıye ~le _ıştıgal ~t
ruht fikri ıeferberliii hazırlanmıı. mekte olan Erkanı Harbıyeı umumıye 
(Erzurum), (Sivas) kongreleri ile Reisi ismet lnönü'ne ilaveten tevdi) 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) gi· edildi. 
bi Uç kurultayın temelleri atılmıştı... Bu ııralarda, Buaa • Utak hattında 
Ve milli mücadele filen batlamııtı... toplanıp hazırlanmıı olan düşman or-

Birinci tamimden sonra kolordula- dulan Eıkitehir - Kütahya • Afyon 
ra, 29 mayıs 1919 da verdiği direktifle hattına doğru yeniden umumi taarru
de, düımanların muhtemel hareketle- za geçtiler. 

Arkadaılar, 

Atatürk'ün, İsmet lnönü'ne yazdı· 
ğı bu telgraf da gösteriyor ki İnönü 
muzafferiyetleri, milli mücadelenin 
en esaslı temelleri olmuıtu ... 

Denebilir ki İnönü meydan muha· 
rebelerinden birisi de mailubiyeti -
mizle neticelenseydi, milli mücadele
nin akibeti, şimdi tahmin edemiyece
ğimiz vehametler ve imkansızlıklarla 
karşılaşabilir ... DüımanJarımız belki 
umduklarına erebilirlerdi. 

Onun için lnönü zaferleri, Türk 
istiklal mücadelesinin, üstünde yük· 
seldiği ilk sarsılmaz iki •temel direii 
olmuştur... Bundan sonra dahili iı • 
yanların ardı kcsilmiıtir. Milli müca· 
delenin muvaffakiyetinden ıüphe e • 
denlerin imanları kuvetlenmiıtir. BU· 
tün dünyanın nazarı dikkati Türk is
tiklal mücadelesinin kudreti önünde 
saygılı bir vaziyet almaya başlamış· 
tır. 

Ancak, bütün bunlara rağmen, o 
zamanki düşmanlarımız, yeni bir tec
rübeye yeltenmekten geri durmadı • 
lar, yeni yeni kuvetler eetirdiler, ye
niden 10 temmuz 1921 de itibaren 
Bursa · ve Uıak mıntıkalarında geni§ 
ve kuşatıcı umumi bir taarruza daha 
geçtiler. Bunnu neticesi tam 23 gün 
23 gece fasılasız devam eden (Sakar
ya meydan muharebesi) oldu. 

ri tetkik edilmit bizim için en fena İtte iç iıyanların yer yer memleke
ihtimaller gözden geçirilmiı, her bi· ti aardığı, dıı düımanların umumi ta
rine karıı tatbik edilecek harp usul arruza geçtikleri, muntazam milli or
ve sanatı tesbi tedilmiş ve en fena ih- dunun henüz kurulmakta bulunduğu Dütman ordularını daha içerilere 
timale karıı da (Gerilla) harbı tavsi- ve binaenaleyh milli mücadelenin en çekerek, kuptma hareketlerini ıuya 
ye kılınmıttı. Nitekim İnönü mubare· buhranlı bir devreye girdiği bir dem- düıürerek, nihayet aağ cenahlarına 
beterine kadar, yani muntazam milli de idi ki Birinci lnönü muharebesi mukabil taarruza geçen Garp cepheai 
ordumuz; yalnız batına dütmana kar· oldu. orduları bu meydan muharebeıini de 
ıı koyacak kudrete getirilinceye ka- Bu muharebe Milli Şef İsmet İn- düşmanı ricate mecbur etmek ıure 
dar prkta da, cenupta da, garpte de önil'nün kumandasındaki garp cephe- tiyle kazandılar ... 
tatbik edilen mücadele ve muharebe sinin muzafferiyetiyle neticelendi. Bu sefer ki mağlubiyet düpnanları 
uıulü bu olmuıtu... Bundan iki ay sonra düımanlar tekrar o kadar aarstı ki, bir daha taarruza 

Arkadaılar, bir ikinci taarruza daha geçtiler, ikin- geçmek inisyativini kullanamadılar .. 
Bu kurtuluı savaıı pllnının tatbi • ci İnönü oldu ... Bu da düpnanın mağ- Artık dilpnanı vatanın hariminde 

kine geçildi, ilk önce Ersurum mahal- ~u?iyeti ve ricati ile neticelendi.. H~r boğmak sıra ve zamanı gelmiıti. Bu· 
ıt kongreıi, ıonra Sivas umumi kong- ıkı muharebede adetçe, vasıtaca, ıı· nun için milli Şef lımet lnönü'nün 
resi oldu ... Orada verilen karar muci· lih~ ç~k üst~~ bir dü~ _karıı. kumanda11ndaki Garp cepheıi ordula
bince son Mecliıi Mebuun seçimi ya- henuz yıyeceiını ve cephanesını taıı· rı taarruza hazırlık emrini aldılar ve 
pıldı .. Son olarak lıtanbul'da toplan· yacak vaıı!ad~ mahrum, h~nü_z __ kılı· hazırlandılar ... Sonra 14 ağustostan 25 
dı. c~ ~ınıız, ı~neusü ~ılıfaız, ~g~~· ozen- ağustos akpmına kadar, dütmanlara 

Ama naııl? DUpnanlar durur mu? gıaız, ukerı elbaeaız, adedı dupıanın sezdirmeden Uç piyade ve bir süvari 
Evell Sivas kongreıini dağıtacatız yarı kuvetinde bir ordu ile _kazanıldı. kolorduıunun, dlitznanın aağ yanı ge-

diye cenupta Elbığ valisini kandı • Bu !ki İnönü ~uha~e~ıınin ~k~ risine toplamaya, bu ıuretle (strateji 
rarak düpnan kuvetlerini uldırdılar.. ~~l~uıu zamanlu vazı>:etın vahımlı- baskını) yapmağa muvaffak oldu. 
Ortada: Ankara, Eskitehir, Afyon, gını v~ bu muharebclerı? ~anıl~- 26 ağustos sabahı taarruz emrini a
Konya'da caaaen mevcut olan dUJ • 11ndakı kıymet ve ehemıyetın derın- lan Garp cepheai ordulan, diipnanı 
man kuvetlerini çoğalttılar ... Garp ti- lifini Atatürk'ün o zaman ismet in- (tabiye baslcını)na da uğratarak, 26, 
malinde, Bandırma. Gönen, Kirmuti, önü'ne yazdığı ıu telgraf kadar ml- 27, 28 ve 29 ağuıtoı gUn ve geceleri 
Karacabey mıntakaaında Anuvur l• nalı anlatmağa ~mkin yoktur. A düpnan ordularını Dumlupınar'da 
yanlannı çıkarttılar- "Garp ~p~eaı kun:wıdan~ ~e Erka- çenbcr içine aıkııtırdılar, ve 30 afua-

Bir taraftan da (Erunrum), (Si- nı Harbıyeı Umumıye Reıaı ismet tos 922 akpmı bu çenberin ajzını da 
YM), koııcreleri olurken lnırtuluı için Pqaya" kapıyarak düpan ordularım dfltman 
ecnebi lllı llC ~ .p. Btidbı tarih ilemde aiJin emelleriyle beraber orada .... ular-
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( RADYO ) 
TURK1YE 

Radyo Difiızyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

19.74 m. 15195 KcıJ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 2-9-1939 
13.30 Procram 
13.35 TOl<X M'OZ1G1: 

(Okuyan : Mefharet Sagnak, Çalanlar ı 
Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam) 
1 - Hüzzam peıre•i 
2- Mu11 Sıire}')'a - Hiizam prlu (Sen 

sanki baharın gUlilıUn) 
3-Yuari Aıım. Huzzam prkı (Gene 

kalbim taşar aglar) 
4- Kanun taksimi • Vecihe Daryal 
5 - Dede • Karacipr prkı (Girdi cö • 

nül atk 70luna) 
6 - Sevki bey • t1 Hak tarlu ( Eıiri zül

lUnüm ey yUııü mahım) 
7- Uitak saz ıemaiıi 

14.00 Memleket saat ayarr, ajanı ve mete
oroloji haberleri 

14.10 MÜZİK: (Danı mü.ziii) 
lS.00-15.30 MU21K: (Şen oda mUıiii -
İbrahim Özgiır ve ateı böcekleri) 

11.30 Proıram 
18.35 M'OZ1K (Küçük oriceetra, Şef: N .. 

cip Aşkın) : 
1 - J. Strauss - Hayat ıize nete •ersin • 
Valı 
2 - j. Breuer - İtal)'&Jl prtn.ı 
3- Vilfred Kjaer • Serenad 
4 - Franıı Doelle - ParilİD Madlen IO • 

kaiında 
S-Lindemann · Vala Boıton 

19.10 TORK MOZtGl (İnce us fub) 
20.00 Memleket uat ayarı 
20.00 TEMSİL 
20.40 Ai~ns ve meteoroloji haberleri 
21.00 TURK M0ZİGl : 

Okuyanlar: Mitııe77en Senar, Sadi H0t-
1ea. Çalanlar: Vecibe Daryal, Rept E
rer, Ruten Kam. 
1 - Hüseyni peıre•i (Andon.) 
2 - Fefik Fenan - Hü11yni .. rlu (Ki ,. 

min mecburu hüenü anıaın) 
3 - Refik Fersan - Hüıeyni prln • (S.. 

bah cünet dolarken) 
4- Suphi Ziya • Muhayyer tarlu (Ti~ 

rer yüreiin her ne zaman :radmaa 
celıen) 

5-Sadettin Ka:rnak • llubanw ... 
(Sürmeyi ıöıı i>ldiiriir) 

6- Zeki ,\rif - Suzinak prkı (SeTdiıa 
seveli) 

7- Kanuni Necmi - Suııinak tarla (laaa 
candan aô.ılerim var) 

1-Udi Ahmet - Kürdilihlcaııklr tarkl 
(Ey nazlı s\iııel) 

9 - Refik Feraan • Kiirdililıicukk ..... 
kı (Gözlerin maYi mine) 

21.40 Konuıma (Dıt politika htdiHleri) 
21.55 Neıeli pllklar - R. 
22.00 Haftalık poıta kutuıu (Ecnebi dil • 

lerde) 
2'2.30 MUZtK (DAN müııitl) 
23.00 Son ajanı haberleri, siraat, eehaı111 
tahvilat, kambiyo - nukut boraaıı (fiyat) 
23.20 MUZtK (Ca.ıband • PL) 
23.55-24.00 Yarınki proıram 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER : 20 Kolon,_ 
- 21 Pariı - P .T.T., Vartova 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN • 
FONlK KONSERLER: U.25 Hamburs 
- il Loadon - Rec)'Oll&l - 11.JO Doyç. 
landzcndır, Fran.kfurt, Layp.ıiı - 20 
London - Recyonal - 20.15 Hamburc -
20.30 Straııburı - 20.45 Ltiltıembarı -
21.30 llilino - 22.20 L~aemburı - 24 
Franldurt 

ODA MUSİKİSİ: 14.10 DroytYiÇ - ıs 
Brükıel 

SOLO KONSERLERİ : 1.20 Laypsiı -
18.45 Brükıel - ıa.so Kö.n.iııberı 

NEFESLİ SAZLAR (Mart Y.1.): ı.so 
Bresin - 14.25 Münib - 11.30 Prag ...,. 
19.20 Brno. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
19 Hamburı - 19.15 Droyt•iç - 19.JIP 
Stokholm. 

HAFİF MUZ1K: 20.15 Berlin, Münib -
20.30 Ştütgart 

PLAK KONSERLERİ : 14.10 Viyana 
HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştlitprt- 14.10 

Ştiitprt - 16 F ranlrfurt - 19.10 Ko • 
lonya - 21.30 Beromiin9ter - 22.20 
Münib - 22.15 Bratiılava (Sipn or • 
ke1tr111) - 23 Budapcıte (Siıan ork-. 
traıı). 

DANS MOZ!Gl : 15.15 Doyçlandııender -
15.30 Münib - 21.40 Sofya - 21.45 Tu
luz - 22.10 Brükıel - 22.15 Floransa -
22.30 Droytviç, Sottenı - 22.40 Ham • 
burı, Kolonya, $tütcart - 23 Belırad. 
Floransa, Lüksemburc, Pariı, Roma -
23.10 London - Recyonal - 23.20 Var • 
şova - 24 Floransa, Milino, Roma. 

Tayinler 
X Kırk lira maaılı dördüncü ıınıf 

tapu ve kadastro müf ettifliiine mü
fettit muavinlerinden İbrahim Saffet 
Omay terfian tayin edilmittir. 

X. Nafıa müfettit heyeti kadroaun
da açık bulunan 80 lira maqlı nafıa 
müfetti,liğine sihat ve içtimai muave
net vekileti fen müfettiti B. Seyfi 
Saygın naklen tayin olunmuıtur. 

X Nafıa müfettit heyeti kadroaun. 
da açık bulunan 70 lira maaılı müfe'9 
titliğe B. Sevki Paainler tayin olun • 
muıtur. 

Afivler 
Çocuğunu boğarak öldürmek ıuçun

dan bet ıene ağır ceza hapsine mah -
k\1m ve Malatya hapisaneainde mah • 
bus bulunan 1315 doğumlu Mehmet 
kızı Elif enin ; 

Devlet ormanlarından izinıiz alaç 
keamek suçundan bir haf ta hapiı ce • 
zaıına mahk6m Hüseyin oilu lıma· 
ilin; 

Adam öldürmek cezaıından aekS. 
aene dört ay ağır hapiı cezuına mab
kOm ve 8-9-934 taribindenbcri Trab -
zon hapiaanesinde mahbuı bulunan 
Osman oğlu Mehmet Arı kanın; 

Hastalıkları adli tıp itleri mecliıle
rinin raporuna göre aflarını iıtilzam 
ettirecek tekilde oldufundan teıkilitı 
esasiye kanununun 42 inci maddeli mu 
cibince aflan icra vekilleri heyetince 
k&rarlqmıfbr. 
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rada istikbal için hiç bir hedefimiz Da nzı·g kend ı· kend ı· n ı· 
~ok~ur. Almanyanın bu hattı hareke-
tı bır daha değişmiyecektir. 

NEFER ELBİSESİ GİYMİŞ OLDUGU HALDE 
I 

HİTLER RAYHŞTAG'DA BİR NUTUK VERDİ 

Muharebe için 
piğer Avrupa devletleri vaziyeti

mızı kısmen anlıyorlar. Bize daima mü 
zaharet etmiş olan ltalyaya teşkkür 
etmek isterim. Siz de anlarsınız ki 
bu muharebe için ecnebi bir yardım~ 
cıya .m~racaat etmiyeceğiz, İşimizi 

Almanya'ya ilhak etti 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kendımız göreceğiz. 

--, Danzig, 1 a.a. - Förster Hitlere a-

se h 1• rle"' .. r 1 şağı.~aki _telgrafı göndermiştir : 

Hitler ecnebi yardımcılara 
müracaat etmiyecek 

Bitaraf memleketler nasıl biz daha 
evel onların bu bitaraflığını garanti 
etmiş isek onlar da bitaraflıklarını 
bize temin ettiler. Diğerleri bu bita
raflığı ihlal etmedikce, resmen yaptı
ğımız teminat mucibince katiyen bi· 

_ Fuhrerım, Açık 
bombardıman 
edilmiyecek 

Hitler ölürse 
taraflıklara riayet edeceğiz. 

Rus - alman münasebetleri 

Geçenlerde olan bir hadiseyi size 
bildirmekle bahtiyarım. 

. 
f ransa, lngilfere ve Polonya 

B. Ruıvelf'in teklifini 
kabul elliler 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yerine mareşal Göring, 0 da ölürse 
yerine Redolf Hess geçecek eğer 

O da ölürse başka kahraman bulunacak 

Bilyorsunuz ki Rusya ve Almanya 
ayrı ayrı doktrinlerle idare ediliyor
lar. Bu, tenviri icabeden bir mesele Vaşington, 1 a.a. _ Reisicümhur 
idi. Rusyanın kendi doktrinini ihraç Ruzvelt, Fransa, İngiltere, Almanya, 
etfuek niyetinde deyildir. İki milleti- İtalya ve Polonya hükümetlerine bi • 
mizin bir kerre daha birbirine karşı rer mesaj göndererek sivil halkın ve 
gelmeleri için sebep göremiyorum. açık şehirlerin bombardıman edil
Çünkü imza eden her iki taraf için de memesini rica eylemiştir. 
muhakkak bir şey varsa oda iki mil- Fransız, ingiliz ve polonya bükü • 
!etimiz arasında yapılacak bir muha- metleri, reisicümhur Ruzvelt'in bu • 

Berlin, 1 a.a. - Rayştag, bu sabah 1 ran bir fransız kalksın ve desin ki Al- rebeden ancak başkaları istifade ede- günkü mesajına cevaben, açık şehir • 
saat_ 10 da ~opl~nmıştır. . manya. burada yaşı yan fransızlara iş-1 cektir. Binaenaleyh .. iki milletim~z a- leri ve sivil halkı bombardıman etmi • 

H~tler, iizerınde nefer ~lbısesi ile, kence yapıyor ve fransızları eziyor.,, rasında kuvvete muracaatı ebed~yen yeceklerini bildirmişler fakat muka • 
~:~ıştaga saat l~ da gelm:ş ~e söyle- Bunu kimse söyliyemez. ~e~eden ve bazı Avrupa meselel~rı-~d: I bele bilmisil haklarını mahfuz tutmuş 
dı!ı nutukta ezcuml~ demıştır ki : Polonyaya müteaddit defa ihtarda ıştışa.rclerde _bulunmak . teahhudunu lardır. 

- Seneler_denb:rı: hepimiz, Ver • bulunmaktan fariğ olmıyarak dört ay t~hm.~l ede~ hır pakt. a~<lı_ne ~arar v~r: Hariciye nazırı Hull gazeteciler 
say ı:ıuah~~~sı.yaı:.ı dıktatının üzerimi vaziyetin inkişafını takip ettim. Bu dık. ~y.le hır pakt kı, ıktısa~ı. te.?r~~ı toplantısında yaptığı beyanatta, Ruz
ze ~ukledıgı hır davanın tazyiki altın- ihtarlarımı son haftalar zarfında bir mesaıyı kolaylaştıracak ve ıkı buyuk velt'in sulh davetine Almanya tara • 
da ın~i~or~z: Bu mesele, teteddi ede- kere daha ;eyit ettim. Üç hafta eve! ~il~ete .b~rbi~lerine kar~'iı ~uvvetlerin~ fından verilen cevalıın geldiğini ve 
rek hızım ıçın te~am~ül edilemez bir Polonya büyük elçisine Polonya Dan- yıyıp bı:ırmıyecek katı ~ır. garan:ı tercüme edilmekte olduğunu söylemiş 
hal ~lmıştır. Danzıg bır alman şehri idi zig'e ültimatum mahiyetinde notalar ver~cektır. Ga.rp _cıcvletlerının b~. v~zı- tir. Bu cevabın metni reisicümhur ta
ve hır alman şehridir. Koridor, alman- göndermekte devam eder ve tahrik yetı her hangı bır suretle degış~ır - rafından mütalea edildikten sonra neş 
dı ve almandır. Danzig, bizden alındı, hareketlerinde bulunur ise vaziyetin mek teşbbüsü akim kalmağa mahkum- rolunacaktır. 
Polonya, Koridoru ilhak etti. Bütün fena olacağını söyledim. dur: Bu~dan şunu ~a~iyetlC: ~eya_n. e
~rk alman mıntakalarında olduğu gi- Çocuklara, kadınlara karşı tahrikat- d:rım kı, bu karar ıs~ık~l ı~ın ~ır.~n-
bı, alman ekalliyetleri burada ta • t b 1 b 1 f cı derecede ehemiyetı haız hır donum 
h 

.. . a u unmanın, un ara ena muame- . k "d" Al 
ammul edılmez surette ~na muame-

1 
t . k noktası teşkıl eder ve atı ır. man-

Je görmektedir. Alman ırkından bir e e m~enın ve 
1 
açırmanınE nefye. }b'~ • ya ve Rusya dünya harbi esnasında 

. • rıyacagını an ıyamam. n ecı ır . . . · B "k" · b" 
mılyon ınsan, daha 1919 ve 1920 de tt '"ld"" .. 1 1 1 • k bırbırıne karşı harbettı. u, ı ıncı ır 
vatanlarını terke mecbur kalmışlardır. su;e . e 0 uru en ere~ yapı an ış en- defa daha tekerrür etmiyecektir. 
Daima, bu tahammül edilmez vaziye - cBe erlın neyle yarıyacabg'.1nı anlıyamam. Moskovada bu pakt sizin burada kar-
. un arı an amam ve ı mem Fakat ~ 1 k ı t 
tın değişmesini sulh yollu tadil ve h kk k 1 b' : şıladıgınız heyecan a arşı anmış ır. 

. mu a a o an ır şey var ıse o da 
teklıfleriyle _elde_ etmiye çalıştım .. Y.a- şerefi olan bir büyük devlet böyl; Almanya'nın hedelleri 
hancılar tadıllerı elde eylemek ıçın bir vaziyet karşısında d . . 
taz~ike müracaat ettiğimizi söylüyor- lakayt kalamaz. aımı surette 
lar ıse, bu yalandır. 

R eddedilen alman teklifleri 

Nasyonal sosyalizmin iktidar mev • 
kiine geçmesinden evelki 15 yıl zar -
fında serbest uzlaşma usulleriyle bu 
tadillerin yapılması fırsatının elde 
edilmesi icap eylerdi. Bu, yapılmadı. 
Bilahare bizzat ben de, bir kere değil, 
fakat bir kaç kere, tahammül edilmez 
bir hal alan bu vaziyetin değiştiril -
mesi için tekliflerde bulundum. Siz de 
biliyorsunuz ki, bütün bu teklifler, 
silahların tahdidini ve mümkünse si
lahlanmanın durmasını istihdaf eden 
bu teklifler reddedildi. Avusturya me 
selesini, bilahare südetler, Bohemya 
ve Moravya meselesini uzlaşma yolu 
ile halletmiye çalıştım. 

Hepsi beyhude oldu. Tahammül o
lunamaz bir vaziyetin sulh yolu ile 
t adilini talep eylemek ve aynı zaman
da sulh yolu ile tadilleri reddetmek 
olamaz. Böyle bir vaziyette bu tadil
lere teşebbüs edeni kanuna riayetsiz
likle itham da imkansızdır. Çünkü biz 
almanlar için Versay diktas'ı bir ka
nun değildir. Yabancı elde, bizi ölüm
le ve açlıkla tehdit ederek bu diktay'a 
imzamızı koydurttular ve sonra da Ü· 
zerine zorla alınan bu imza ile bu ve
sika, resmi bir kanun olarak ilan e· 
dildi. 

Danzig ve koridora gelince .•• 

Danzig ve Koridora gelince, bura
daki bütün meseleleri de sulhperver 
t eklifler ile halletmiye çalıştım. 

Polonya devlet adamları ile olan 
görüşmelerimde, Rayiştagdaki son 
nutkumdan öğrendiğiniz fikirleri mü
nakaşa ettim. Bunun kabul edilmez 
bir usul ve gayri dürüst bir tazyik ol
duğu söylenemez. Bfıahare. alman tek
liflerini yazdırdım. Bir kere daha tek
rar edeyim ki yaptığım tekliflerden 
daha dürüst ve daha mütevazi bir şey 
olamaz. Bunu biitün dünyaya söyle
melidir.Böyle teklifleri ancak ben ya
pabilirdim. Bunun için milyonlarca 
almanın dü üncesine karşı koydum. 
Bu teklifleri reddettiler. Bu kadarla 
da kalmadılar. bu tekliflere, seferber
likler ile, gittikçe fazlalanan bir tet
hiş ile, bu mıntakalarda almanlar üzeri 
ne fazlalaştırılan tazyik ile, Danzig 
serbest şehrinin eveıa ekonomik ve po 
litik sahada, son haftalarda da askeri 
ve münakale sahalarında yavaş yavaş 
boaazının sıkılması ile cevap verildi. ,, 

Polonya, Danzig'e karşı mücadele 
açmıştır. Polonya koridor meselesini, 
hakkaniyet üzerine ve iki memleket 
menfaatlerine muvafık bir surette hal 
letmeğe mütemayil olmadığını göster 
miştir. Polonya, nihayet, e!-:alliyetle
re karşı teahhiit!erini ifayı aklına bi
le getirmemiştir. 

A lmanya ekalliyetlere i§kence 
yapmıyor 

Şurasını kaydetmek isterim ki, Al
manya. teahhütlerini ifa etmiştir. Al
manya'da yaşıyan ekalliyetlere .ıu· 
lüm yapılmamaktadır. Saar'da otu • 

l ngiliz tavassutu ve alman 
teklifleri 

Son bir defa, ingiJiz hükümetinin 
yaptığı bir tavassut teklifini kabule 
çalıştım. İngiliz hükümeti, kendisi i
le bir müzakere değil fakat bir kere 
daha Polonya ile Almanya arasında 

doğrudan doğruya temas tesis ettir
mek istiyordu. Burada şunu kaydede
yim ki bu teklifi de kabul ettim. Mü
zakereler için, malümunuz olan esas
ları tespit ettim. Hükümetimle bera. 
ber, Polonya hükümetinin bir delege 
gönderip göndermemesini iki uzun 
gün bekledim. Polonya dün akşam bi
ze t~m selahiyetli bir delege gönder
medı. Fakat büyük elçisi ile halen dü
şünmekte olduğunu ve ingiliz teklif
lerini kabul edeceği nispet dairesinde 
İngiltereye cevap vereceğini bize bil
dirdi. 
Mebuslarım, 

İşte Almanyaya ve onun devlet re
isine böyle garip bir teklifte bulunul
muştur. Eğer Almanya ve onun Füh
reri bunu kabul etseydi Almanya için 
siyaset sahasından çekilmekten başka 
çare kalmazdı. Fakat benim hakkım
daki düşüncelerinde aldandılar. Be
nim sulh aşkım ve sabrım, bir zaf ve
ya korkaklık olarak telakki edilme· 
melidir. 

" Dün akşam kararıml verdim" 

Binaenaleyh dün akşam karar ver
dim ve İngiliz hükümetine bugünkü 
şartlar içinde Polonya'da bizimle 
ciddi müzakerelere girmek temayülü
nü göremediğimi bildirdim. 
.!a~~ssut teşebbüsü akim kalmıştır. 

Çunku bu arada teklifimize cevap o
larak Polonya'nın birdenbire umumi 
seferberlik ilan ettiği ve diğer Po. 
lonya mezalimi haberlerini aldık. Ha
diseler evelki gece tekerrür etti. Bir
kaç gün evel tek bir gece içinde 21 
hudut hadisesi kaydolundu. Dün ge
ce de ikisi çok vahim olmak üzere 14 
hudut hadisesi kaydedildi. 

İşte bunun içindir ki Polonya ile 
aylardanberi bize karşı kullandığı li
sanla hitap etmeğe karar verdim. 
Eğer garp devlet adamları bunu ken 

di menfaatlerini muhil telakki eder . 
!erse. buna teessiif etmekten başka bir 
şey yapamam. Ancak onların böyle 
bir telakkisi beni vazifemin ifasından 
bir saniye bile alıkoyamaz. 

Garp devletlerinden bir §ey 
istemiyorum 

Daha fazla ne isteniliyor? Resmen 
temin ettim ve tekrar ediyorum. Bu 
garp devletlerinden hiç istediğim ve 
istiyeceğim yoktur. 

Fransa ile Almanya arasındaki hu • 
dudun kati olduğunu temin eyledim. 
Daima İngiltere'ye dostluğumuzu ve 
hatta sıkı teşriki mesaimizi teklif et· 
tim. Fakat bir taraftan teklif etmek 
kafi gelmez. Buna bir mukabele lazım 
dır. Almanya'nın garpte menfaatleri 
yoktur. Bidm Sigfried hattımız ebe -

Müteakiben Bitler, Almanya'nın he 
deflerini tayin ederek demiştir ki : 
"- Evela Danzig meselesini, sani • 

yen Koridor meselesini halletmiye ve 
salisen alman - Polonya münasebetle
rinin sulhçu bir anlaşma temin edecek 
bir dönüm noktasına gelmesine isti -
nat eylemeyi kararlaştırdım. 
Şimdilik Polonya hükümeti böyle 

bir hattı hareketi garanti edinciye ve· 
ya diğer bir Polonya hükümeti buna 
amade oluncaya kadar harbe devam 
edeceğim. Alman hudutlarından ka • 
rarsızlık unsurunu ve devamlı dahili 
harp havasını bertaraf edeceğim. Bu 
hudutta da diğer hudutlarımızdaki gi
bi sulhu tesis edeceğim. 

Öyle hareket edeceğim ki, bu hare
kat bütün dünya önünde takbih etti -
ğim usullere aykırı olmasın. Yani şu· 
nu demek istiyoru mki kadınlara ve 
'jocuklara karşı harp açmıyacağım, 
Tayyare kuvetlerine emir verdim. Ha
va hücumlarını askeri hedeflere inhi
sar ettirecektir. Fakat dü§man buna 
mugayir usullerle harp edebileceğini 
zannederse hata eyler. Düşman aklı • 
nı başına getirecek bir cevap alacak -
tır. 

Bombaya karşı bomba, zehire 
karşı :zehir 

Polonya bugün ilk önce toprakları
mıza karşı çeteleriyle ateş açmıştır. 
Saat 5.45 den beri bu ateşe mukabele 
ediyoruz. Bundan böyle bombayı bom 
ba ile karşılıyacağız. Zehir ile harbe
den zehirle mukabele görecektir. İn
sanlık kaidelerinden uzaklaşanlar biz
den de ancak aynı tedbirleri bekliye -
bilirler. Bu mücadeleye her kime kar
şı olursa olsun Almanyanın emniyeti 
ve hakları garanti edilinceye kadar de 
vam edeceğim. 

Altı seneden fazla bir zamandır al • 
man ordularının yeniden kurulması 

için çalışıyorum. 90 milyardan fazla 
sarfedilmiştir. Bugün alman ordusu 
en iyi mücehhez olanıdır. 1914 deki 
alman ordusuna kat kat faiktir. Or· 
duya sarsılmaz bir itimadım vardır. 
Eğer bu orduyu çağırdımsa, eğer al • 
man milletinden fedakarlıklar ve i -
cap ederse bütün fedakarlıkları isti -
yorsam bunda haklıyım. Çünkü evel • 
ce olduğu gibi daima her türlü feda
karlığa hazırım. Hiç bir almandan be· 
nim dört senedir yapmıya hazır bu • 
lunduğumu yapmaktan başka bir şey 
istemiyorum. Almanyada benim üze • 
rime alamıyacağım hiç bir yoksulluk 
mevcut olamıyacaktır. Bu andan iti -
haren bütün hayatım alman milletine 
aittir Almanya'nın basit bir askerin • 
den başka bir şey olmak istemiyorum. 

Benim başlma bir §ey gelirse ••• 

Benim için daima kuvetli ve mukad
des olmuş olan zafer elbisesini tek -
rar sırtıma geçirdim. Bunu ya zafere 
kadar taşıyacağım veya bu neticeyi 
görmiyeceğim. 

Her insanın başına gelebilecek şey 

benim de başıma gelirse, yerime ma • 
reşal Göringe, onun yerine de Ru -
dolf Hes gelecektir. Bu takdirde ken
dilerine bana şimdi itaat ettiğiniz gi-

İş Bankasının 
ikramiye keşidesi 

dün yapıldı 
Türkiye İş Bankasının tasarruf he

sapları arasında tertip eylediği 1939 
ikramiye planının eylül keşidesi dün 
banka umumi merkezinde yapılmıştır. 

1000 liralık ikramiye İzmir'de 
19652 hesap numaralı Münir'e 500 er 
liralık ikramiyeler Mersinde 1767 he· 
sap numaralı Sevim'e ve Beyoğlunda 
23466 hesap numaralı İbrahim'e isabet 
etmiştir. 

250 şer lira kazananlar: 
Etem 2834 "Ankara" Zehra 6593 

"Giresun" Haluk ;,o;,oz :?lt:yogıu-

100 er lira kazananlar: ·• 
Rauf 339, "Kadıköy", Melahat 69719 

"İstanbul", İbrahim 2781 "Balıkesir", 
Şerafettin 1132 "Ayvalık", Hasan 
6568 "Adana", Mediha 1361 "Ankara", 
Melahat 21490 "Ankara", Sevim 10126 
"Ankara" Hami 23284 "İzmir", Gül· 
fem 22787 "İzmir'', 

bi sadakatle itaat etmelisiniz. Üçümü
ze de bir şey olursa kanun mucibince 
teşekkül edecek olan senato kendi ara 
sından en Iayik olanı yani en cesuru
nu seçecektir. 

Bu mücadeleye bir nasyonal sosya
list ve bir alman askeri sıfatiyle kal • 
bim kuvetli olarak giriyorum. Bütün 
hayatım milletim, onun yeniden can 
bulması ve Almanya için tekbir müca
deleden başka bir şey değildir. Her 
zaman milletime inandım. Tanımadı
ğım tek bir kelime vardır: teslim ol • 
mak. Eğer miişkül anlar geçireceği -
mizi düşünen varsa kendisinden, bir 
Prusya kıralının gülünç derecede kü
çük bir devletle bütün bir kovalisyo· 
na karşı muzaffer olduğunu hatırla • 
masını rica edeceğim. 

Yaşamamız lazım değil, fakat ... 

Zira o, §İmdi muhtaç olabileceği· 
miz imana malik bulunuyordu. Al • 
man tarihinin ikinci bir teşrinisani 
1918 tanımıyacağını bütün dünyaya 
temin edebilirim. Nasıl ki ben haya· 
tımı her an fedaya hazırsam herkesin 
kendi hayatını icabında böylece feda 
etmesini bekliyorum. Fakat bu milli 
zarurete bir kimse doğrudan doğruya 
veya bilvasıta karşı gelecek olursa ye
re batsın, hainlerle hiç bir işimiz yok 
tur. Hepimiz eski doktrinimizi teyit 
ediyoruz: yaşamamız hiç bir veçhile 
ıazım değildir, fakat milletimizin, Al
manya'nın yaşaması elzemdir. Bizden 
istenilen fedakarlık bizden evelki ne
sillerin yaptıklarından büyük değil · 
dir. Eğer müttehit ve toplu kalacak 
olursak, her şeye karar vermiş ve tes
lim olmamağa azmetmiş bulunursak 
azmimiz her maniayı iktiham edecek
tir. 

Sözlerime, Almanya'da mevkii ikti
darı ele geçirmek için mücadeleye 
başladığım zaman ilan etmiş olduğum 
kanaati zikretmekle nihayet verece· 
ğim. O zaman da demiştim ki: 
Eğer imanımız onu hiç bir şeyin 

bükemiyeceği kadar kuvetli olursa. 
imanımız ve alman kılıcı her müşkü
latı yenecektir.,. 

B. Hitler'in nutkunu müteakip, Ra
yiştag meclisi hemen, Danzig'in a\ . 
man devletine ilhakı hakkındaki ka . 
nunu ittifak la tasvip etmiştir. 

Danzig'in Almaya'ya avdeti husu -
sunda aşağıdaki kanun layihasını im
za edip meriyete koydum : 

Danzig milletinin ve devletinin çok 
feci vaziyetine bir nihayet vermek i
çin aşağıdaki teşkilatı esasiye kanu • 
nunu isdar ediyorum : 

Madde: 1 - Danzig serbest şehir 
anayasası bila mühlet mülgadır. 

Madde: 2 - Teşrii ve icrai seiahi -
yeti münhasıran devlet reisi icra eder. 

Madde: 3 - Bugüunden itibaren 
Danzig serbest şehri bütün toprakla • 
riyle ve halkiyle Almanya'nın ayrıl -
maz bir cüzünü teşkil eder. 

Madde: 4 - Alman kanunlarının 

tatbikine değin, anayasa hariç olmak 
üzere Danzig kanunları meriyette ka
lacaktır. 1 Eyülül 1939 

Förster 

Führerim, 

Danzig'in ve onun halkı namına 

devletin bu anayasasını tasvip etmeni
zi ve bir kanunla Danzig'in Almanya 
ile birleştiğini isdar etmenizi rica ede 
rim. Danzig sadakat ve şükranla size 
bağlıdır. Yaşasın Führer. 

F örs ter' den Danziglilere 
beyanname 

Danzig, 1 a.a. - Förster Danzig 
milletine bugün aşağıdaki beyanname 
yi neşretmiştir : 

"Danzg'in erkek ve kadınları, 
20 senedenberi beklediğiniz saat çal 

mıştır. Danzig büyük Almanya'ya il -
tihak etmiştir. Adolf Bitler bizi kur
tarmıştır. Gamalı haç taşıyan hayra -
ğımız bugün ilk defa olarak resmi da
irelerimiz ve ayın zamanda Polonyalı 
müessesat üzerinde ve limanın her ta
rafından dalgalanıyor. Eski belediye 
dairesinin ve Sainte Marie kilisesinin 
çanları bu kurtuluş anını çalmakta • 
dır. Versailles diktatının zincirlerin
den bizi kurtarmak kudretini Führere 
veren tanrıya şükürler olsun. 

Biz Danzigliler, daha bu anda al • 
man vatandaşı bulunmakla bahtiyarız. 
Bu tarihi saatte toplanalım ve büyük 
Almanyamız için bütün kuvetlerimiz
le çalışacağımızı Führere vadedelim. 
V.Aç:ıcan lrnrtıılruua w• Almanva ile bir 
leşmiş Danzig, yaşasın büyük alman 
vatanımız, yaşasın Führerimiz Adolf 
Hitler.,, 

Förster Danzig m ülki idaresinin 
amiri oldu 

Berlin, 1 a.a. - Führer Danzig Gau
leiteri Förster'e aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir : 

Danzig serbest şehrinin Almanya • 
ya avdeti hakkwdaki beyannamesini 
kabul ediyorum. 

Gauleiter Förster, ~ize ve uzun se • 
nelerdenberi ibraz ettikleri hullıstan 
dolayı Danzigli erkek ve kadınlar_a 
teşekkür ederim. Büyük Al~anya sı
zi heyecanla ve yürekten selamlar. İl
hak hakkındaki kanun derhal neşro • 
lunacaktır. Sizi Oanzig arazisi mülki 
idaresinin amiri nasbediyorum. 

İmza 
Adolf Hitler 

Bel(ika'da alman tedbirler 
Brüksel, 1 a.a. - Dün akşam akt • 

dilen kabine içtimaından sonra n e 
d ·1 b" bl' -d · eşreı en ~r te ıg e bılhassa şöyle denil 
mektedır: 

Seferberliğin "c" safhasına geçil _ 
mesine karar verilmiştir. 

• 

lslanbullular1n 
isledikleri 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul 
mebuslarının bir müddett b . hal 
k d • . en erı • 
ın ıleklerıni dinled'ıkl . . 1 . erını eve ce 

bıldirmiştim. Mebuslar d'l kl . t 
b"t t . 1 d" ı e erı es· 

ı e m~ş er _ır. Dilekler bugün Parti-
de tetkık edılmiştir B .. b 1 · u munase ete 
yapılan toplantıda İstanb 1 p . .. . . u artı mu-
fettışı B. Te f"k L'" v ı r ıkret Sılay İstan-
bul mebusları, İstanbul ·1· 'b 1 d" ye re. . D va ı ve e e ı-

. • ısı r. Lutfi Kırdar, belediye ve 
~ıl;ye~l !ube müdürleri "e J>ir çok ala

a ıbvı ayet ve belediye amirleri ha -
zır ulunmuşlardır. 

Dilekler ara d . sın a bazı yerlerde ye-
m ?1ektep binaları yapılması ve kim
se~ız çocukların himayesi ilk mektep 
çagındaki ç ki • • tah T . ocu ar hakkında mecburı 
kak~~;; ~ıkkatle tatbiki, bir çok so-

k .. 1.amba koyulması ve daha bir f° muhım dileklerin temini bulun -
. unmaktadır. Alakalılar bu hususta 
ıcap edenleri yapmak üzere tedbirler 
almayı kararlaştırmışlardır. 

Almanya harbi 
kaybedece 
(Başı 4. üncü sayfada) 

nun değiştirilmesi lazımdır. 
Sair endüstride de bu türlü yeni

lemelere ihtiyaç hasıl olmuştur. 
Sonra Rayh devrinde insanların 

verimi de azalmıştır. 
Mesela Frankfurter Zaytung ga

zetesine göre, Rur kömür mıntaka
sında bu düşkünlük 1936 şubatı ile 
1938 nisanı arasında yüzde 12 nis
petindedir. 

Ham madde ihtiyacı o kadar art
mıştır ki memleketin, her bucağın
da bulunan ihtiyat ham maddeler 
taranmıştır. Aylarca önce Berlin'
deki demir parmaklıklar sökülmüş, 
fabrikaya sevkolunmuştu. 

Bir çok maddelerin yerine kaim 
olacak sahteleri vücuda getirilmiş
se de, tabii, bunun da bir haddi var
dır. 

Almanya karşısındaki büyük dev
letlerin istihsallerine kıyas olunur
sa, büyük bir harpte suni benzin 
yapabilmek için 15 kolorduluk bir 
amele kuvetini çalıştırmalıdır. Bu
na da imkan tasavvur olunur mu? 

A lmanya'nın Münih'ten yolu
nun Tuna'ya açık olması do

layısiyle tam bir ablokada bulun
mıyacağı ileri sürülebilirse de bu
ralarda yaşıyan 100.000.000 nüfus
lu milletler de her halde körü kö
rüne Almanya'nın kölesi olmak is
temiyeceklerdir. Buralardan haya
ti ihtiyaçlarını tatmin için Alman
ya'nın daimi kıtalar yerleştirmesi 
ve bunları oralardan ayırmaması i
cap edecektir. 

Almanya, Tuna boyunu elinde de 
bulundursa böylelikle başlıca ihti
yacı olan demiri elde edemiyecek
tir. 

Büyük harpte Almanya'yı besle-
mi olan demir madenlerinin bug.in 
Majino hattının gerisinde, Fransa
da bulunduğunu unutmamak Jazım
dır. 

Akla gelebilecek başka bir demir 
kaynağı nihayet İsveç'in Lapland 
madenleri olabilir. Büyük harpte 
İsveç, Almanya'ya, Almanya, para
sını vermeğe muktedir olduğu müd
detçe demir külseleri satmıştı. lş 
vadeye binince alış veriş de dur• 
muştu. 

Bütün borçlarını tasfiye etmiş, 

yahudilerin servetlerini tırtıklamış 
olan Almanya bugün ancak vfıde 
!1-.!o .ı.:..--ı...:1 • ..,,..,:1 .. ht .. J.o.1..ıari;r t:'lin_ 
kü elindeki altun tükenmiştir. Bir 
taraftan İngilizler peşin para verir
lerken İsveç, vade üzerine demir
lerini Almanya'ya borca satar mı? 

N azilerin memleketlerinde en 
fazla sıkıldıkları nokta hal

kın manevi kuvetindeki sarsıntıdır. 
Bugünkü alman milleti, 1914 se

n~sindeki karnı tok, kendine güve
nır alman milleti değildir. 
Karnı tok ve cephede iş görme

ğe istekli milyonlarca genç Nazi 
bulunabilir .• Fakat geride kalacak 
olanlar, bir çok felaketler görmüş
ler, sarsılmışlar ve kafadan hasta
lanmışlardır. 

Milyonlarca insan, papaslarını a
san, partilerini ve teşkilatlarını da
ğıtan, alman ismini bütün dünya
da kötü bir mevkie düşüren bugün
kü rejime lanet okumaktadırlar. 

Halk arasındaki bu temayüller, 
ekonomik vaziyetin kötülüğü, müt
tefiklerinin zayıflığı, düşmanları

nın çokluğu göz önüne getirilecek 
olursa, Hitler'in muvaffakiyetli bir 
harbı göze aldıramıyacağına kolay
lıkla hükmolunabilir. 

Türkkuşu'nun 

çahşmaları 
Türkkuşu kamplarında çalışmalara 

devam edilmektedir. Etimesğut mo • 
törlü tayyare kampında bugüne kadar 
47 genç uçuşlarını bitirmiş ve bröve
lerini alarak kamptan ayrılmışlardır. 

Geriye kalanlar önümüzdeki birkaç 
gün içinde uçuşlarını tamamhyacak
lardır. Bu kampta 9767 uçuş yapılmış
tır. 

İnönü yüksek yelken uçuş kampın· 
da da birçok talebe uçuşlarını bitire
rek kamptan ayrılmaktadır. İnönünde 
yapılan uçuşların yekunu "26159" 
dur. 

Her iki kampta yapılan "35926" u
çuş neticesi bir motörlü tayyarenin 
kırılmasından ibaret kalmış olan ha
fif bir kaza olmuştur. (a.a.) 

Ekmek fabrikalarmrn vergı 
muafiyetleri 

Maliye vekaleti, yeniden iktisadi 
faydaları kabul edilmiş olan ekmek 
fabrikalarının vergi muafiyetleri hak
kında bir tamim yapmıştır. 

1055 numaralı sanayii teşvik kanu
nunu mucibince, ikinci sınıf ekmek 
fabrikaları da iktisadi faydası bulu • 
nan müesseseler arasına dahil edil -
miştir. 



2. 9. 1939 

il Bizi çemberliyorsunuz 
diyenlere bir cevap 

il 

Almanya'yı 

gene bizzat 
çemberliyen 
Almanya' dır 

Nefekim, dünya sulhu ve kendi istikbali de AlmBnyamn elindedir 

Yazan: Winston CHURCHILL 1 

D r. Göbels ve nazi propagan
dacıları tarafından Alman

lara; İngiltere'nin Almanya'yı çen
berlemeğe çalıştığı telkin edildi. 
Avrupa'daki pek çok memleketleri 
kendi coğrafyaları zaruri bir şekil
de çenberlemiştir. Her tarafında 
komşuları olanlar olduğu gibi ba
zılarının da yalnız üç tarafları çev
rilmiştir ve bundan içtinap edile
bilmek için ne yapılması lazım gel
diğini bulmak çok güç bir şeydir. 

Fransa; İtalya, İsviçre, Belçih, 
İspanya tarafından çenberlenmiştir. 
Yugoslavya ise İtalya, Bulgaristan 
ve Almanya tarafından çenberlen
miştir. Polonya ile Almanya, Rus
ya ve Baltık memleketleri tarafın
dan çenberlenmiştir. İsviçre her ta
raftan komşulariyle sarılmış oldu
ğu gibi denize de mahrece malik 
değildir. Almanya'ya gelince kom
şuları tarafından bütün bu memle
ketlerden daha az çenberlenmiş va
ziyettedir. Ve serbest Baltık sa • 
hillerini kafi görmiyerek İtalya ile 
yaptığı ittifakla Akdeniz'le müna -
sebete girişmiştir. Ayni kıtada ya
şıyan milletlerin komşusuz yaşa -
malarının imkanı olmadığı gibi 
hiç kimsenin de komşularını mahv 
ve istila etmeğe hakkı yoktur. Hat
ta etrafı denizle çevrilmiş bir ada
da yaşayanların bahri kuvetlerinde
ki hesapları yanlış çıkarsa açlıktan 
ölmeleri de mümkündür. BundAA 
dolayı herkes aynı güçlüğün karşı
sındadır. 

Eğer bir kimse komşulariyle olan 
münasebetlerim fena bir şekilde yü· 
rütmüşse her tarafta onun hüsnü
niyetinden ve mütekabil emniyet 
sisteminden §Üphe edilir. Bunu gi· 
dermek Almanya'nın elinde oldu
ğu gibi, her almanyalı da bilir ki 
hiç kimse Reich'a karşı ne hücum 
etmek ister ne de fena bir niyet 
besler. 

V e yalnız ne zaman ki Alman
ya'nın komşuları kendileri

ne hücum edileceğini anlarlarsa IJi
ribirleriyle mi.ışaverede bulunup 
mütekabil bir müdafaayı organize 
ederler ve bunun içindir ki coğra
fi bir keyfiyeti askeri ve siyasi bir 
keyfiyete kalbederler. Ama bu on
ların kabahati değildir. Almanya'
nın onları korkutması neticesidir. 

Bütün bu memleketlere teker te
ker bakınız. Rusya bir nazi Alman
yasınnı korkusu içinde bulundukla
rını görürsünüz, hatta Baltık'ın ö
tesinde İsveç, Norveç Finlandiya 
kendilerine bir şey olmasından çe
kinmektedirler. Danimarka, Holan
da Belçika çok karanlık bir hissi
kablelvuku iç.indedirler. 

Danimarka'nın müdafaa vasıta

ları az, korkuları çoktur. Holanda
lılar siperlerine adam dolduruyor
lar. Belçika g'ICe gündüz gözlerini 
dört açmıı bekliyor. Denizden Alp
lere kadar uzanan fransız cephe
sinde yüz binlerce insan memleket
lerini ve kalelerini bekliyor. İsviç
re'de her vatandaş silahını temizle
miş aynı zamanda her köprüyü ve 
dağ yolunu berhava etmek için bek
liyor. 

İşte şimaldeki ve garpteki vazi -
yet bu merkezdedir. 

Almanya'nın şarkında ise hücu
ma uğramak korkusunda olan bir 
sıra memleket var. Bunların en ba
şında yakın zamanda zorla ellerin-
den alınan Memel'in sahibi Bal
tık memleketleri gelmektedir. Po
lonya ise Danzig ve Breslav cephe
si arkasına yığılmış alman kuvet
lerinin tehdidinde bulunuyor. Ge
ne bu arada Macaristan hükümeti 
alman korkusundan titremektedir. 
Macaristan'ın arkasında Romanya 
tayakkuz içindedir. Türkiye dahi 
yüksek bir temkinin meknuz oldu
ğu bir devlettir. Yugoslavya bu ka-
dar korkunç vaziyet karşısında han
gi tarafa döneceğini bilemiyor. 

Bütün bu memleKetler şaşır
mış olarak biribirlerine ba

k· vorlar ve içlerinden hangisinin 
tecavüze uğrıyacağını bekliyorlar. 
Bu kombinezonu yapan İngiltere 
değildir. Mamafi çok doğru olarak 
fakat biraz geç, onları cesaretlen
dirmiı ve birleştirmiştir. Almanya'
nın çenberlenmesini temin eden bir 
memleket vardır: o da bizzat Al
manya'cl&r. Çünkü Hitlcr'in. yapbk· 

!arını kendisinden başka kimse 
yapmadı. 

Askeri darbeler tevali etti. Avus
turya ve Çekoslovakya'yı ilhak et
tiler ve bütün muahedeleri ayak 
altına aldılar. Mü.nih anlaşmasını 

tamamiyle yıktılar ve böylece Al -
manya evelce parladığı milletler ce
miyetini, askerileşmiş bir şekilde, 

tekrar karşısında buldu. Bütün 
bunları yakın zamanda yapanlar 
kendileridir. Şüphesizdir ki bugün 
Almanya geçen harptekine müşa
bih bir cephe ile karşılaşmıştır. Ve 
bunun sebebi Herr Hitler'in müs
takbel faaliyetini mazideki şekle 

sokmasındandır ve küre nüfusunun 
dörtte üçünü kendi aleyhine dön
müş görmesi gene bundan dolayı
dır. İngiltere siyasetinin, Mr. Çem
berlayn'in tesiri bu kadar şeyi yap
mağa muktedir değildir. Tedafüi 
bir çenberlenme içinde bulunan Hit
ler bu zincirin hı:r halkasını bizzat 
kendi çekici ile döğmüştür. 

Hatta bu anda bile şimdiye kadar 
yukarıda söylediklerimizden kur
tulmak imkanına maliktir. Eğer o 
komşularına tecavüzde bulunmıya
cağını ahalisini öldürmiyeceğini, 

fabrikalarını, dükkanlarını, tarla
larını ellerinden cılmıyacağını is
pat edebilirse etrafında tedafüi bir 
kombinezondan eser kalmıyacaktır. 
Bu sulhsever kuvetleri ona yakın 
bir zamanda en fazla bir şekilde si
lahlanmağa sevkeden şey müdafaa 
nefsi hissi ve tekrarlanan darbeler 
olmuştur. Beklemedikleri bir za -
manda tecavüze uğramıyacaklarına 
dair kati bir teminat alınanların 

komşularının Üzerlerinde dolaşan 
korkunç bulutlardan kurtulmaları
nı ve sulh ve sükun içinde yaşama
larını temin edecektir. 

Bugün Almanya'nın tahayyül 
ettiği çenbcnlenme etrafın

daki hükümetlerin olduğu kadar 
onun halkı tarafından da düşünül
müş bir şeydir. Bütün bu memle
ketlerde yaşıyan ahali hayatlarının 
ve hüriyetlerinin naziler tarafından 
mahvedileceğinden korkarak mem
leketlerini böyle bir çenbere dahil 

olmak için tazyik etmişlerdir. On • 
lara tehlikenin yersiz olduğunu is
pat etmekten kolay bir şey yoktur. 
Fakat bu ispat kelime ile değil fi
liyatla olmalıdır. 

Bundan sonra da herkes içinde 
ve mesut bir şekilde yaşamak imka
nını bulacaktır. Eğer alman lider
leri komşula~ının bazıları veya hep
si tarafından hücuma uğrıyacağını 
düşünüyorlarsa onlardan garanti is
teyebilirler ve bu gibi garantiler en 
resmi ve kıymetli bir şekilde veril
miş bulunmaktadır. Eğer Almanya 
kendisine yapılacak her hangi bir 
ani tecavüze karşı mniyet arıyor
sa İngiltere onun emniyeti için 
kendi hissesine düşen her şeyi ya
pacaktır. 

Pek çok defalar söylediğim gibi 
ingilizlerin çok alakadar olduğu bir 
mesele Avrupa'da Almanya'yı yük

sek ve bahtiyar bir mevkide, ayni 
zamanda müstakbel dünyanın kuru

luıunda faal bir rol oynar vaziyet· 
te görmektir. Bu sene geçirdiğimiz 
bütün şüphelere ve tehlikelere rağ
men bugün bunun ümit edilebilece
ğini zannediyorum. Britanya ada
sındaki bütün partilerin bu havanın 
ihyasına taraftar olduklarına iti • 
madım vardır. Şayet Hitler etra • 
fındaki milletlerin hüriyetine yeni 
bir hücumda bulunduğu takdirde 
alınanlar, İngiltere ve Fransa'nın 
yeni bir umumi harp doğabileceği
ni düşünerek müdahalede bulunmı
yacağını tahmin ediyorlarsa bunda 
çok aldanırlar. Bugün fennin te
rakkisinden dolayı öyle tahmin e
diyorum ki harbın neticeleri kork
tuğumdan daha feci olacaktır. Bu 

hususta şimdiye kadar yapılan tec
rübelerin neticelerine milletlerin 
biribirine karşı duymakta oldukla
rı kinler de inzimam edecektir. Ne 
olursa olsun alman devleti kendisi
ni fena yoldan çekerse bu fenalık
ların hiç birisi tahaddüs etmiye
cektir. Kendi istikbali ve dünya 
sulhu tamamiyle onun kendi elleri 
arasında bulunmaktadır. Picture 
Post 
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Harp 
(Başı 1. inci sayfada) 

umumi seferberliğini ilan etti. 
Büyük Britanya donanmasında 
umumi seferberlik dün baılamıt
tı. Bu satırları yazdığımız· daki
kada Londra' da kabine müzake
re halindedir. Akıam geç vakit 
Avam Kamarasının son kararla
rı vermek üzere toplanacağını 
radyolardan öğreniyoruz. 

Fransızlarla i·ngilizlerin artık 
bir müdafaa hazırlığında bulun
makta oldukları söylenemez. E
ğer beklendiği gibi, müttefikleri 
olan Lehistan' a verdikleri sozu 
tutarak, iki büyük demokrasi ku
vet müdahalesinde bulunacak o
lurlarsa, 1914 cihan harbinin 
25 inci yıldönümünden bir ay 
sonra, yeni umumi harp baıla
mıt olacaktır. Hadiseni·n bu saf
hasında da ltalya'nın bitaraflığı
nı muhafaza edeceği temin edi
lemez. ltalya, ya 1914 deki oyu
nunu oynıyacak, yahut Hitler' e 
olan ahdini yerine getirecektir. 

Kayzer Almanyası 1914 harbi
ne, birkaç hamlede Fransayı eze
rek, İngiltere'yi kendisi ile müza
kerede bulunmağa mecbur et
mek hayali ile giriımiıti. Küçük 
bir Belçika milletinin, ileri ham
leyi zamanında kıra·n kahraman
ca mukavemeti, bu hesabı boıa 
çıkarmııtır. 1939 harbinde alman 
planı, harp hakimiyet sahası üs
tüne düşen milletleri birer birer 
avlamaktır. Belçika'nın 1914 de
ki fedakarlığını yapıiıak vazifesi 
Lehistan'a düşüyor. Acaba İngil
tere ve Fransa, Almanya'ya kar
şı tek başına nihai zaferi kazan
masrna imkan ol mı yan, fakat u
mumi bir harp muvazenesinde 
hava ve kara orduları ile pek e
hemiyetli bir siklet teşkil eden 
Polonya'nın, kendi müdahaleleri 
olmaksızın, sahneden bertaraf 
edilmesine müsaade edecekler 
midir? Hiç zannetmiyoruz. 

lngiltere ve Fransa, Almanya. 
ya karşı harekete geçecek olur
larsa, İtalya'nın tepeden tırnağa 
kadar müsellah, karalar ve de
nizler için daima bir tehlike ola
rak kalmasına muvafakat ede
cekler midir? Bakalım. 

Savyetlerle alınanlar arasın
daki ademitecavüz paktı, Mosko
va' da zannedildiği gibi, sulhu 
kurtarmamıştır; bilakis teca vü • 
zü ve harbi teıvik etmiıtir. Eğer 
Rusya sulh bloku cephesine ka
tılmıı olsaydı, Almanya'nın bu 
korkunç talih tecrübesine atıla -
cağı pek ıüpheli idi. Harp zan, 
Berlin ve Moskova ademiteca· 
vüz paktı aynı zamanda tudik 
edildiğrnin ertesi günü atılmıt
tır. 

Bizim bir taraftan Balkan pak
tı, diğer taraftan İngiltere ve 
Fransa ile karıılıklı teahhütleri
mizden mütevellit vazife ve me
suliyetlerimiz meydandadır. Ma
caristan, Yugoslavya, Romanya, 
Bulgaristan ve Yunanistan'ın va
ziyetleri büyük facianın gelecek 
safhaları arasında inkişaf ede
cektir. Dahili harpten henüz çı· 
ka·n, ve Almanya • Rusya ademi
teca vüz paktından hayal sukutu
na uğrayan lspanya'nın bitaraf 
kalacağı tahmin olunabilir. Fa· 
kat İspanya' dan gayri saydığı
mız bu devletler, 100 milyondan 
fazla nüfusa, kuvetli kara ve ha
va kuvetlerine maliktirler. 

Şimdilik kanlı bir malum, ve 
bir sürü meçhul karşısındayız. 
Günün son havadislerini · bekli -
yelim. · 

Gece yarısı 

Gece yarısına kadar Almanya • 
Lehistan mücadelesine dair faz
la askeri maliimat almadık. Şüp
hesiz Polonya müdafaa cephesi 
hudut üzerinde değildi. Onun i
çin alınanlar ilk hamlede sadece 
ilerlemiılerdir. 

Siyasi haberlere gelince, yu
karda bahsettiğimiz Avam Ka
marası fevkalade toplantısı vuku 
bulmuştur. Baıvekil Çemberleyn 
bir nutuk söyliyerek, baılamak
ta olan harbin mesuliyeti bir tek 
adamın ihtirasına raci olduğunu 
beyan ettikten sonra, lngiltere
nin vaziyetini turih etmiıtir. Bu 
vaziyet, eğer almanlar ileri hare
keti tatil ederek hudutlarma çe
kilmezlerse, mücadeleyi ıonuna 
kadar ıötürmektir. Gene ıon ha-

Ekonomi bahisleri 

TAKAS iTiLAFLARI 
VI 

Harici ticaret zaviyesinden kliringlerin 
dünyada ve bizde ehemmiyeti 

1931 senesi sonlarında kliring itilaf de 87,6 (Bulgaristan) arasında ve u
larının akdine başlandığı tarihlerde mum ihracatlarına nisbetle kliringli 
ve bir müddet sonra sistem, nakli nu- ihracatları yüzde 2,1 (İngiltere) ile 
kut müşkilatına karşı ittihaz edilmiş yüzde 74,3 (Türkiye) arasında teha -
gelip geçici bir tedbir mahiyetinde te lüf eylemektedir. Dünya ticaretinin 
lakki edilmiş, üzerinde tevakkuf edil- 1937 gayesinde kliringle tesviye edil
mek istenilmemiştir. Halbuki buhran miş ithalatı % 12, ihracatı yine % 12 
memulün ve tahminin hilafına uzun dir. 
sürmüş, şekilden şekle girmiş ve ta - Bütün dünyada 1 haziran 1936 da 
kas sistemi bununla müvazi olarak te- 50 tam kliring itilafı, 69 hem kliring 
madi ettikten maada saha itibariyle ve hem tediye itilafı, 11 tam tediye 
de şümulünü tevsi eylemiştir. Beyne! itilafı olmak üzere ceman 130 takas i
milel ticaret odasının 1937 senesi ga- tilafı olduğu halde bu rakamlar 1 ka
yesi itibariyle çıkardığı ihsai rakam- nunusani 1939 da mütenazıran şöyle 
lara göre mevzuu bahs sene gayesin - idi: 79, 59, 33 ve 171. 
de -tam tediye itilafları hariç- tam Mer'i takas anlaşmaları 1936 da 130 
kliring itilafı ve hem kliring hem te- iken 1939 başında 171 e baliğ olmuş -
diye itilafı ile birbirine bağlı 31 mem tur. _ 1936 da ancak 36 memleket kli
leketin ithalatları dünya ithalatının 
% 58 ini, ihracatları dünya ihracatı -
nın % 51 ini temsil ediyordu. Ancak 
bu 31 memleketten kliringli ithalat ve 
ihracatları bütün ithalat ve ihracatla
rının % 4 ü dfınünde kalan üç mem
leketi, yani Belçika, Fransa ve İngil
tereyi hesap harici tutar da bakiye 28 
memleketi nazarı itibare alırsak dün
ya harici ticaretinde bunlara ait itha
latın % 31,64 ve ihracatın % 33,95 ol
duğunu müşahede ederiz. Mevzuu 
bahs 31 memleketten her birinin u -

ring veya tediye ititaflariyle biribi • 
rine bağlı iken bunların adetleri 1939 
da 41 olmuştur. • Hem kliring hem te 
diye ititaflarının adedi tenakusa mey 
!eylediği halde tam kliring ve tam 
tediye itilaflarının artmağa meyli gö
rülüyor. 

Memleketimize gelince: yukarıda 
da söylediğimiz veçhile biz de takas 
anlaşmaları usulüne 1933 senesinde 
girildi. 

1934 den 1938 e kadar takasların ha-
mum ithalatlarına nisbetle kliringli rici ticaretimizdeki mevkiini şu cet -
ithalatları % 2,1 (İngiltere) ile, yüz- vel gösterir: 

Umumi ihracatımız 
Umumi ithalatımız 
Takaslı memleketlere ihracatımız 

Takaslı memleketlerden ithalatımız 
Takaslı memleketlere ihracatımızın 
umum ihracatımıza nispeti % 
Takaslı memleketlerden ithalatı-

(Uç sıfır ilavesiyle türk lirası) 
1938 1937 1936 1935 1934 

--------
144.947 137.984 117.733 95,9 
149.837 114.379 92.531 88,8 
119.122 109.158 91.752 73.4 
126.188 87.601 69.463 71.2 

82,2 79,19 77,93 76,5 

92.149 
86.790 
57.806 
60.125 

62,73 

' 'Hava kuvetlerinin aldığı ehe
miyeti göz önünde tutarak, me
saımızı planlaştırmak ve bu 
mevzuu layik olduğu ehemiyetle 
milletin nazarında canlı tutmak 
lazımdır.'' 1937 

K. ATATÜRK .. t',, 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ ULKU ~ -
§i.A.LKEVLERI DERGISJ§ - -- -: ÜLKÜ'nün 14 üncü cildinin : 
: ilk sayısı 79 çıkmıştır. 1939 son- : 
: bahar manevraları dolayısiyle sa- : 
: yın İnönü'nün orduya mesajı : 
: ile başlıyan bu sayıdaki yazıları : 
: sırasiyle kaydediyoruz: : - -- 30 ağustos kurtuluş ve kurulu§ : 
: bayramı: Ali Riza Erem - İlim : 
: ve tenkid: M. Fuat Köpürlü - : 
- Halkodaları: Kemal Ünal- Kül-: 
: tür teorileri hakkında: Vildan : 
: Aşir - Rus edebiyatındaki fa- § 
- cia: Nikola Briyan Saminof ( çe- : 
: viren: Ali Süha Delilbaşı) - Or-: 
: tazaman türk - istam dünyasın- : = da alimler: A. Mez, (çeviren: Ce- = 
: mal Köprülü) - Nüfus meselesi : 
: karşısında Türkiye: Yaşar Nabi : 
: - Ozan gibi (şiir): Şükrü Kur- : 
E gan - Birleşik Amerika devlet- : 
: terinde sosyoloji: Niyazi Ber- : 
: kes - Satuk B"urğa Han ve ta- : - -: rih: F. Grenard (çeviren: Os- : 
: man Turan) - Türkiye'de Tıbbi : 
: folklor: Süheyl Ünver - Röne- : 
: sans'tan sonra opera: Cevat Mem-: 
: duh Altar. : 
: NOTLAR ve İKTİBASLAR: = 
: Fransızca (Figaro) gazetesi- : 
- nin Halkevlerine dair bir maka- : 
: lesi - Elişlerimiz ve sanayiimi- : 
: ze dair birkaç vesika (Hikmet : 
E Turhan Dağlıoğlu). : 
- AYIN HADİSELERİ: : - -: Milli Şef Bolu ve Edirne -

Halkev1erinde - BeJletende sa- S 
: yın İnönü'nün mektubu - Trak- : 
- ya manevraları - 30 ağustos za- : 
: ferinin XVIll nci yıldönümü. : - -- HALKEVLERİ POSTASI: : - -- Halkevleri ve sosyal yardım : 

mızın umum ithalatımıza nispeti % 84,2 76,59 75,07 80,2 69,24 : (M. C. Duru) - Halkevlerinde : 

1933 den 1938 gayesine kadar herl malen gösteriyoruz. (Lira sütunların- ~ Spor çalışmaları (Ş. G.) - Cüm-: 
seneye ait olarak takasla bağlı bulun- da hususi takas rakamlariyle tam te - E hurieyt Halk Partisinin türk reı- E 
duğumuz memleketler adediyle ara -ı diye itilaflarına ait rakamlar dahil de- ___ samları arasında tertip ettiği : 

· yurt gezisi (R. E.) - General : daki muamelatı atideki cetvelde ic - ğildır). : 
_ Halil'in Ankara Halkevinde aç- E 

Lira 1 = 1000 

Senesi 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Kliringli mem
leketler adedi 

3 
13 
17 
20 
22 
23 

1938 gayesinde bu 23 meml~ketten 
İrlanda ve Japonya ile itilaflarımız 
tam tediye itilafı; Belçika, Fransa, 
Hollanda, İngiltere İspanya, İsveç, İs 
viçre ve Yunanistan'la hem kliring ve 
hem tediye itilafı ve Almanya, Bul -
gariıtan, (Çekoslovakya), Estonya, 
Finlandiya, İtalya, Letonya, Macaris
tan, Norveç, Lehistan, Romanra ve 
Rusya ile itilaflarımız tam kliring i
tilafları mahiyetindedir. 

Sistemin ne dereceye kadar ve ya

hut ne şekilde itlediğini az çok gös-

Ecnebi memleket- Türkiyede ecnebi 
lerde Türkiye le- memleketler le-

hine tahsilat hine tahsilat 

9.780 
50.467 
67.34l 
95.318 

108.092 
112.654 

Bulgaristan 
Avusturya 
Yunanistan 
Es ton ya 
Almanya 

4.150 
48.424 
56.845 
66.061 
87.969 

114.037 

1 1 
2.009 2.719 

26 
8 

27.221 27.252 25.172 

Lira 1 = 1000 

Memleket 
isimleri 

Bize borçlu 
memleketler 

1938 1937 1936 

termek itibariyle de atideki cetvel Almanya 

faydalı rakamlar verir. {A,B,C) 5.582 17.543 10.451 

Lira 1 = 1000 Yunanistan '160 60 

Memleket Bizden alacaklı Estonya 52 24 

isimleri memleketler Polonya 101 

İngiltere 
Çekoslovakya 
Fransa 
İsveç 
Romanya 
Macaristan 
İsviçre 
Hollanda 
Norveç 
İtalya 
Finlandiya 
Yugoslavya 
İspanya 
Belçika 
Polonya 
Letonya 
Rusya 

1938 1937 1936 

10.281 8.379 6.295 
3.468 2.511 3.417 
3.366 4.119 6.285 
2.707 1.620 1.154 
1.365 1.924 1.436 
1.027 799 64 

833 882 1.312 
793 1.111 970 
721 543 249 
701 1.628 300 
679 961 426 
531 297 1 
319 414 297 
201 49 233 

192 5 
20 
17 

berlere göre Fransa'nın Berlin 
Büyük Elçisi de alman hüküme
tine aynı mealde tebligatta bu
lunnnqtur. 

Demek ki harbin umumileıme
si İçin küçük bir formaliteyi ta
mamlamaktan ibaret bir mühlet 
kalmııtır. Bu mühlet esnasında 
bir mucize zuhur edebilir mi? 
Tahmin etmiyoıuz. Bütün ala
metler ıöıteriyor ki yeni cihan 
harbinin arif esindeyiz. 

F.R.ATAY 

5.794 17.668 10.511 

Yukarıki rakamlardan da anlaşıla
cağı veçhile takas usulü bizde bazı 

memleketler itibariyle alacaklı, bazı ı 

memleketler itibariyle de borçlu ba
kiyeler bırakarak yürümüş ve yürü -
mektedir. Alacaklı bakiye veren mem 
leketler Almanya, İtalya olup bu ala· 
cakların az çok bir müddet zarfında 

eridiği ve tabii vaziyetin avdet ettiği 
görüldüğü halde bizim kendilerine 
borçlu bulunduğumuz memleketler 
seneler var ki bizden olan matlupla
rını bir türlü eritememiş ve eriteme
mektedirler. Fransa, İngiltere, Çe
koslovakya bunların başında gelmek
tedir. 

Yukardaki rakamlar, evelce de söy
lediğimiz veçhile umumi kliringlere 
ait erkam olup hususi takas yolu ile 
cereyan etmiş muameleleri mevzuu
bahis cetvel irae etmez. Hususi taka
sa ait rakamları atideki cetvel göste
rir : 

Seneler 

1935 
1936 
1937 
1938 

Lira 
Dahildeki 
tahsilat 

848.806 
1.544.841 
5.012.709 
8.745.177 

Hariçteki 
tahsilat 

960.341 
1.771.023 
5.696.686 
5.542.757 

1938 aeneıine ait rakamların müf-

: tığı dördüncü resim sergisi (Re- E 
: fik Epikman) - Gebze Halkevi E 
E avan projesi (Selim Sayar.) : 
: FİKİR HAYATI: E - -: Maarif Şurası için - General : - -- Halil'in ölümü - Sahne şüunu : - -_ pe§inde - Bir habere dair (Na- : 
- bit Sırrı). = 

BİBLİYOÖRAFY A: : -Ahmet İhsan Tokgöz "Matbu- : 
: at hatıraları., - Halit Fahri O- : 
: zansoy "Edebiyatçılar geçiyor,, E 
: (Fevziye Abdullah). : 

- -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Ankara Borsası 

1 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kaparuı F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belerad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

S.55 
132.775 

3.1675 

30.41 
69.375 
52.8575 
22.8875 

4.08 

OM 

5.55 
129..80 

3.1675 

30.41 
69.375 
52.8575 
22.8875 

4.08 

0.84 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 cı, 

İkramiyeli 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. II. 19.60 19.60 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.60 19.60 
Sivas - Erzurum 
Hattı İı. IV. 19.50 19.SO 

redatı da aşağıdaki cetvelde okunur : 

Fransa 
Belçika 
İngiltere 
Holanda 
İsviçre 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
İsveç 
Letonya 

Yek\ln 

Lira 
Dahildeki 
tahsilat 
1.398.255 
1.986.655 
3.476.577 
1.007.436 

400.686 
153.159 
216.i65 
38.726 
66.918 

8.745.177 

Hariçteki 
tahsilat 
1.299.070 
1.053.203 
J.273.751 

798.380 
585.227 
142.058 
328.432 

18.522 
36.545 

7.569 

5.542.757 
M. L. 
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Emekli, dul ve yetim maaşı 
sahiplerinin nazan dikkatine 
Emlôk ve Eytam Bankasından : 

Bankamızla muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim ma
a,ı sahiplerinin muamelelerini izdihama meydan verme
den rahatça yaptırabilmeleri için aşağıda tayin edilen gün
lerde bankamıza müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Defter darlığı Çankaya Malmüdürlüğü 

1. Eylül 1939 tıa 
2. Eylül 1939 

" 4. Eylül 1939 

1 
151 
251 

tıa 
,, 
,, 

5. Eylül 1939 

1 
1001 
1501 
2251 

1000 
1500 

" 2250 
" 3000 326 " 

Yukardaki tarihlerde gelmiyenler müteakip 
numaraya tabi olmadan müracaat edebilirler. 

150 
250 
325 
400 

Mütekaidin, dul yetim maaşlar. ve 
Ankara Def terdarhğından : 
1 - Mütekaidin Mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin bankadan 

iskonto suretiyle alacakları kanunuevvel 939 şubat 940 üçer aylıklarına ait 
tediye bordrosu Eml~k Eytam Bankasına verilmiştir. Doğrudan doğruya 
Bankaya müracaatları. 

2 - Defterdarlık ve Çankaya kazası veznesinden yapılacak Eylül 939 
~eşrinisani 939 üçer aylıklar. 

1 numaradan 500 numaraya kadar 1-9-939 Cuma ) Askeri 
1 ,, 500 ., ,, ,, ., ) Mülki 

500 ,, 1000 ,, ., 2-9-939 Cumartesi ) Askeri 
500 ,. 1000 ,. ,. .. ) Mülki 

1000 ,, 1500 ,. ,, 4-9-939 Pazartesi ) Askeri 
1000 ,. 1500 ,, ,. ., ) Mülki 
1500 ,, 2000 ., 11 5-9-939 Salı ) Askeri 
1500 ,, 2000 ,. ,, ,. ) Mülki 
2000 ,, 2500 ,. ,, 6-9-939 Çarşamba ) Askeri 
2500 .. 3000 ,, 11 7.9.939 Perşembe ) Askeri 

3 - Defterdarlık Muhasebe veznesiyle Çankaya Malmüdürlüğü vezne
ainden Emekli Dul ve yetim maaşı olanların maaş sıra numaralarına göre 
yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat veya bilavekale müracaatları 
ilin olunur. (4235) 14185 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -- -------------------

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
-- Beıinci keıide 11 Eylül 939 dad1r ----

-----
-------
-~ Büyük ikramiye 50.000 lira ~ -

-- --
-- -~ Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : 

E lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : - -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

ur us 2. 9 - 1939 
........................................................ 
f Bütün dünya kanatlanıyor. 
; Gökyüzü, insanlığı en çok dü- Röntgen malzemesi ahnacak 
İ
J şündüren bir tehlike kaynağı ol
muştur. Türk kanatlarının da 

Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : Muhammen bedeli Muvakkat teminatı İhale tarihi 
Cinsi ve miktarı 

1 

sayısı~ı artırma~ •. uçan gençliği 
kısa bır zaman ıçınde kurmak i-
çin Türk Hava Kurumuna yar
dımı milli bir vazife saymalıyız. f 

~········ ............................ " .......... . 

1 - 200. Kv. tevettüre dayanan ağır ve sabit derin tedavi 
statifi ampul mahfazası yüksek tevettür ve şua nokta
sından tam derecede koruyan tertibatı haiz 6. metre 
kablo ayrıca ampul soğutucu tertibatı ile elektrikli süzge_ç 
sigortası bulunacak ampul mahfazaıı son modern v ted.~vı-
lerde kullanılmağa başlanan yüksek mA. ile çalışmaga musa

Y azlık elbise alınacak it olacak ve biltün tertibatı en son esaslara uygun oıarak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko- imal edilmiş tipte ve iyi çalı1lması iki sene garantili ola

~utanlığı lstanbul Levazım Amirli- caktır. ) 
gı Satın Alma Komisyonundan : 2 _ 200. Kv. asgari 15-20 mA'e dayanan derin tedavi am-

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e- !il ) 
. . d pu . 

ratı ıçın satın alınacak 4000 a et e- ı 3 _ D'" t d t tedavi tübüsleri : 
rat yazlık elbisesinin kapalı zarfla or ~0~24 50 

sm cilt mihrakı-
19.9.939 aah günü saat 15 de eksiltme- ve 
si yapılacaktır. mı:s~fııtli 6X 8 ,, 40 " " .. 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır. 9X 12 " 40 " " .. 
İlk teminatı 1575 liradır. 10X 15 .. 40 .. .. .. ) 

3 - Evsaf ve şartname komisyon - 4 - Altı adet muhtelif ağır ve hafif tedavi süzgeçleri 
dadır. Görülebilir. (1-2- 3 Al, 0.3-0.5- 1 Cu) ) 

3500 Lira 62. lira, 50 kuru ş. ı s.o oıq 

Pa:ı:c.: si 
saat: 15.-

4 - İsteklilerin eksiltme saatından İşbu Uat iki sene garantilidir. 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka- k ı 

1 _ Hastaneye lüzumu olan, yukarda müfredatı yaz ı lı dört kalem Röntgen mal zemesi açık eksiltmeye onu • nunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını Galatada rıhtım 

caddesinde Veli alemdar han ikinci 
kattaki komisyona vermeleri. 

muştur. · l'k h d ·· kk' l k · .. tl 2 _ Talipler ihale günü muvakkat teminatlariyle bır ı. te ~~t~ne .e. muteşe ı omısyona muracaa arı. 

(6632/ 4126) 14114 
3 _ Şartnameler her gün Ankara Nümune hastane sınde gorulebılır. (4216) 14219 

Kiralık . Kiralık - Bahçeye ve yola bakar 
bodrum katta güneşli iki oda, suyu 
dahil 25 lira. Elektrik hava gazı var. 

Kiralık oda - Işıklar caddesinde Yenişehir Yiğitkoşun S. No. 14 3280 
bir Fransız ailesi nezdinde güzel bil • 
yük bir oda kiralıktır. Ankara Posta Ki_ralık - _Konforl.u mobilyalı . ve 
kutusu 466 ya mektupla müracaat. rz:obılyası_z aıle ne~dınde od~ Yenışe-

3229 hır Selanık caddesı 5 No. ı cı kat. 
3282 

Kiralık daire - Seliinik caddesi or -------------
man umum müdürlüğü yanında Yeşil Sat.lak : 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve -------
müştemillitı. Ucuz fiyat. (3133) 

Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira -
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

(3146) 

Kiralık - Atatürk bulvarı Ordue -
vi karşısında Dirim Apart. Daire 3 te 
kalorifer, sıcak su banyolu büyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 

S;ıtılık kamyon - Fort dört silin 
dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka 
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
at. (3158) 

Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 
kooperatifine bititik imar parselli ge 
niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi
yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

Satılık ev - Çeşme mahallesi Dafi 
sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 
ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun
da Hüner Mehmet Arasa müracaatla· 
rL (3181) 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --------------------

ustabaşısı ve lokomotif :: Kazan 
makinsti 

Türkiye Demir 
alınacaktır : 

ve Çelik f abrikalan 

Müdürlüğünden: 

Müessesesi 

-------
-----§ Santral kazan dairesinde çalışmış ve ihtisası olan sanayi§ 

:=mektep mezunu 2 usta başı ile, müessesemiz lokomotifleri~-= 
: de çalıştırılmak üzere makinistlik etmeğe mezuniyet vesı-:= 
:=kasını haiz 6 makinist alınacaktır. =: 
=: Liyakatlerine göre usta başılara verilecek ücret 120 ve:= 
:=makin istlere de 90 liraya kadardır. =: 
:= isteklilerin vesikalarım birer dilekçeye iliştirerek Kara·:= 
:= bükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. := 
~ 3218 = - -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJi=' 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - ---

Saym müşterilerimize -- -------- -- --Kiralık - Her konforu havi Yeni
şehir Yüksel caddesi Okula sokak 8 
numaralı Apartmanın birinci katı Ki
ralıktır. İkinci kata müracaat. Tel: 

Satılık - Seyahat dolayısiyle muh- _ 
telif ev eşyası ve iki soba satılıktır. : 

İzmit Kağıt Fabrikamız bütün -
Ambalaj kağıtlar1 Mukavva --= 

3362 3170 

Maltepede kiralık ucuz daireler -
2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire
ler görmek için Maltepede sebzeci 
Rüştüye fiyat için Tel: 3921 3191 

Yenişehir Kızılırmak caddesi nu~a -
ra: 29 za müracaat. 3235 -Satılık inşaat kerestesi - Az kulla- : 
nılmış ucuz ve acele satılıktır. Yük -
sel caddesi nihayetinde İçel sokak : 
No. 23 M. Atamana müracaat. 3263 ---

--
- 1 çeşitlerini çıkarıyor Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 

getirdiği için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzitat yaptık. 

tstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız iıtifadenizdir. ---
M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No. 1 - 59 --

2000 erat kaputu 
alınacak 

. 3 - Evsaf ve şartnamesi ve nümune . ~iralık evler: Güve~ evl~~i yanında 
komisyondadır. Görülebilir. ıkışer odalı su elektrık: muracaat te-

Satılık Volospit - N. S. U marka : 
az kullanılmış biri erkek ikisi kız vo
lospiti satılıktır. Yeni şehir İçel sokak 

-- -- -: Telefon: 2246 2879 : 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
lefon 1230 3215 

No. 23 M. Atamana müracaat. 3264 
Satılık Motosiklet - Marş otoma -

tik D. K. W. çift silindirli pek az kul 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı latanbul Levazım Anürli
ii Satın Alma Komisyonundan: 

bir saat evetine kadar 2490 sayılı ka- Kiralık oda - Adliye sarayı karıı-
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla- sında Ortaç Apartman No. 4 3234 
rı teklif mektuplarını Galatada rıh -
tım caddesinde Veli Alemdar han ikin 
ci kattaki komisyona vermeleri. 

lanılmıı, acele satılıktır. İktisat Ve. ı ilk teminatı 1988 liradır. 
Sanayide Lütfi Suda'ya müracaat. Benzin at.nacak _3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko-

Kiralık oda - Güzel büyük bir oda, 
bir bay için kiralıktır. Yenişehir De • 
mirtepe Urunç sokak No. 7 (a). Birin 

3265 Gümrük Muhafaza Genel ~o- nısyondadır. Görülebilir. 
Satılık müstamel Fotinler - 1300 mutanlığı lıtanbul Levazım Amır • 4 - İsteklilerin belli gün ve saat -

çift müstamel asker fotini satılıktır. liği Satın Alma Komisyonundb~n.: ten bir saat evetine kadar 2490 sayılı 
1 - Gümrük muhafaza genel komu (6824/ 4228) 14221 

tanlığı teşkilatı eratı için satın alına- -------------
cak 2000 adet erat kaputunun kapalı 
aarfla yapılacak olan 28. 8. 939 pazar
tesi günü saat on beşteki eksiltmesine 
talip çıkmadığından 22.9.939 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarfla yeni

ci kat. 3237 . 
Kiralık - Bakanlıklar karşısı Ko -

nur sokakta 15 No. lu evin üst katı 
(4 oda bir hol, banyo, havagazı, su e
lektrik) kiralıktır. Alt kata müracaat 

Tahtakale Pınar sokak No. 1 re müra- 1 _ Satın alınacak ıoo ~~~. ırınci kanunun tarifi veçhile hazır!ıyacak • 
caat. 3267 benzinin 12. 9. 939 5.alı g~nu saat U lan teklif mektuplarını Galata rıhtım 

Dr. Asaf Koryak Satılık - Fort otomobil. 1932 mode- de kapalı zarfla eksıltmesı yapılacak- cad_desi :'eli Alemdar h~n 2 inci kat• 
li. Yeniııehir Kızılırmak Sok. 29. za tır. . A b d ti 26 500 ı· takı komısyona vermelerı. 

den eksiltmesi yapılacaktır. 

Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 
:t 2 - Tahmım e e · ıra ve (6432/ 3986) 13999 müracaat. 3283 

3244 -------------
2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk 

teminatı da 1395 liradır. 
REHBER Ap. Saat 15 · 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- ---------- EMLAK VE EYTAM BANKASI 
------- ----- MERKEZİ ANKARA ------
------------ -- -

Kiralık - Müstakil antreli birinci Aranıyor • 
kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o- ------
cağı Yenişehir son durak Adakale Aranıyor - İşlek tütüncü bakkati· 
18/ 1 Telefon 3753. 3248 ye otel, kıraathane ve loka?ta devret~ 

mek edeceklerin ·.re karlı ışe se.rma 
Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve yeli 'ortak arayanların halde İzmır bak 

saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar kaliyesine mektupla müracaatları. 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 3220 
5 No. apartmanın 2 inci katı. 3249 Ev satın alınacak - 6 veya ~- 0 • 

dalı evi olanlar Bakanlıklarda gum -
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman ~ 
celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mu-

Kiralık - Bekarlara 18 - 20 liraya 
oda Yenişehir İnönü Cad. No. 78 kat 
1. Daire mesai saatleri haricinde mü -
racaat. 3250 racaat. 3246 

---
Şubeleri - İstanbul, İzmir 
Ajanlan : Bursa, İzmit Adana, Eskiıehir 

= Kiralık küçük daire - Bakanlıklar • f r • = civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- 1 Ş Q raya n a _ • ------ = maralı B. Mecdi apartmanında mu • · h fl · b' 
- • E k' yenı ar erı ı = şambalı iki oda, bir hol banyo mut_ /~arıyor - s 1 ve M R ----

Yapılacak ve yapısına batlanmıt meskenler için vatandat- § bah, anten mobilyalı m~bilyasız. 3217 len bir bayan iş arıyor .. Ulusta k · .. · 
k 1 1 ki d d . A dresine vazife tasrıh edere mura lara mümkün olan o ay ı a yar ım e er := Kıra/ık oda - Mobilyalı yalnız bir · a 3278 ---- Mevcut gayri menkuller karşıhğında 

:= bay için. Sıhiye vekaleti civarı Dik • ~ca:a:.:t::ı·------------

~ :~:ğ~a~~~~a~e;~:!t~u:~;ı4 a~:~~ :a; iş verenler : 
ikrazat yapar ·= ---- Faiz sene % 8 1/ 2 dur. - ----= Ayrıca komisyon almaz = - -

~ Ekıpertiz ücreti: (1.000) liraya kadar ~ 
§ istekliler için 1, fazlası için 2 lira ve muamel~ intaç § 
= edildiği takdirde 1 liradan atağı olmamak uzere = 
:= ayrıca lira batma on paradır _ - -= Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılı- § = w 1 1 . ıssı = - gında Banka muame e erı yapar. -
§ Vadeli ve vadesiz mevduat ahr -

------
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJi=' 

3261 ---------
A Or _ Aite nezdinde kalmak K. 1 k d K . ranıy . 

Y ırfaEı oda -:- ?operatıf arkası üzere İngilizce ve Türkçe bılen 40 . 
usu sen emır 2 cı Ap. 2 No. lu da-

60 
rasında bir bayan aranıyor. 

irede aile nzedinde banyolu temiz bir r~· a. 3714 (3166) 
oda kiralıktır. 3262 Te e on· 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer 
. Kiralık - Yenişehir Selanik cadde- lik yapacak kefaletli bir k_imse aranı. 

sı 1 - 2 No.lu Kugu aparmtmanında 3 Anafartalarda M. Galıp terziha . 
oda ve 2 oda 1 daire kiralıktır. Aynı yor: il erinde terzi levaziınat depo 

d N .. nesı z su. 
apartman a 8 o.ya muracaat. 3272 na müracaat. (3175) 

Kiralık - Yenişehir Türe sokak 8 . muhasebe memuru aranıy 
C:! d d k ' ır or -~enyKuva apart~~nın a 1 o a327ıralık- Muhasebe ve muhaberat i§lerinde u 
tır. apıcıya muracaat. 3 aman ralı11mıı muktedir • 

zun z :r :r~ • • nıernur 
Kiralık daireler - Mükemmel kon- aranıyor. Ecnebı lısanlarından bı" r· . 

. b'J ını for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li- ve bılhassa almanca ı en tercih olu _ 
raya. Demirtepe karşısında Ayla so - nacaktır. Hal ka~~mnda M:. ve A. lia-
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 nef kardeılere muracaat. 

3247 

Turizm oteli kiraya veriliyor 
Hatay vilôyeti defterdarllğından : 

de ~ii ~nt~kya'da milli emlakten olan ve Saray caddesin. 
meler· nl ~~ız~ oteli içindeki mobilya ve aair iti etme malze
ren 2 ıy e ırlıkte açık arttırma ile 13.9.939 tarihinden itiba-

ıene ınüdd ti . 'l k . 
2 _O . e e !cara verı ece tır. 

Yu.. 1. d telın muhammen senelik icar bedeli (1500) bin beş 
z ıra ır. 

sa ~ lO Arttırma 13.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü 
k a . da Antakya milli emlak müdürlüğünde müteşekkil 
oınısyon huzurunda icra edilecekitr. 

l k 
4 

- Şartnameyi görmek istiyenler Antakya' da defterdard nıuhasebe müdürlüğünden ve lakenderun, Kırıkhan, Or
b ~· Rey haniye Hassa ve Dörtyol malmüdürlüklerinden ala-

1 eceklerdir. 

5 - Artırmaya iştirak edecekler tahmin bedelinin % 
7,5 ğu olan (225) lirayı malsandığına yatırıp ihale günü 
ınakbuzu komisyona ibraz etmelidir. 

6 - isteklilerin aşağıdaki vesikaları artırma gününden 
üç gün evel Antakya milli emlak müdürlüğüne verilmesi la. 
.::ınıdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetini haiz olmak, 
B) Turizm otelinin muadili bir oteli en az iki sene hüsnü 

suretle idare ettiğine dair resmi bir makam veya heyetten 
tasdik edilmiş bir vesika veya oteli işletebileceğine dair Tür· 
kiye belediye ve ticaret odalarından verilmiş bir ehliyetna· 
meyi haiz olmak, 

C) Müstecir B fıkrasında yazılı evsafı haiz olmadığı 
takdirde otelin itletilmesi için A ve B fıkralarında yazılı 
evsafı haiz bir müdür gösterebilir. 

Ç) İbraz edilen vesikaların kabul veya ademi kabulü ko-
misyonun takdirine bağlıdır. 14121 



! . 9. 1939 

Askeri Fabrikalar 

21 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 21 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14-9-1939 
perşembe günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o-

. larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle Komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o· 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. (4139) 14084 

2 adet takım bileme tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5300) lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı As· 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
12-9-1939 salı günü saat 15,30 da pazar 
Jıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (397) 
lira (50) kuruş ve 2490 numarah ka · 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona mUracaatla-
rı . (4145) 14090 

4 adet sahh taılama tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
diirlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (l.0600) lira 
olan 4 adet Satıh taşlama tezgahı as
keri fabrikalar umum Müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 12-9-939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (795) lira ve 2490 numaralı ka • 
nu11un 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan oldulı:larına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4144) 14089 

1 adet otomatik rende tezgahı 
ah nacak 

Aekeri Fabrikalar· Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mieyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2630) lira o
lan bir adet otomatik rende tezgahı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez alma Komisyonunca 12/ 9/ 
1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak Kimisyondan verilir. Taliplerir 
muvakkat teminat olan {197) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(4147) 14092 

2 adet yuvarlak taılımı 

tezgihı ahnacak 
Aekeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko· 
lllieyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taılama tezgahı 
Aaked Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez aatın alma komisyonununca 
14-9-1939 perıembe günü aaat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkfir gün ve 
taatte komisyona müracaatları. (4140) 

14085 

1 adet vida ~mı tezgibı 
ıhna<ak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 1 adet Vida açma tezgShı Askeri 
fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın alma komisyonunca 14-9-1939 
perşembe günü saat 14,30 da pazar· 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasu: olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (112) 
Ura -'IO> kuruı ve 2490 numaralı b · 

1 

le komisyoncu olmadıklarına ve bu it
le alakadar tüccard•n olduklarına da
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4143) 14088 

1 adet üniversal yuvarlak 

fireze tezgahı ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 1 adet üniversal Freze tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez satın alma komisyonunca 14· 
9-1939 perşembe günü saat 15 te pazar 
tıkla ihale edilecektir. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4142) 14087 

, S ka!em Alümiy~m boru ve 
levhası ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez. Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira o
lan beş kalem Alüminyüm boru ve 
levha Askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 14-9-1939 perşembe günü saat 15,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (157) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları· 
na ve bu işle alakadar tüccardan ol -
dukJarına dair Ticaret odası vesika· 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (4141) 14086 

2 adet şakuli rende tezgahı 

a!ınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 2 adet pkuli rende tezgahı Aske
ri Fabrikalar Umum MUdürlüğti satın 
alma komisyonunca 12-9-1939 sah gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
miıoyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu itle alikadar Tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kaaiyle mezkQr güq ve saatte komis
yona müracaatları. (4146) 14091 

3 adet zımpara taıı tezgahı 

ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen hedeli (1500) lira 
olan 3 adet zımpara tA§ı tezgahı As -
keri Fabrikalar umun. müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunC"ır 

14. 9. 939 perşembe günü saat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4148) 14093 

Nafia Vekôleti 

Yapı ve imar işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka • 
ra'da yaptırılmakta bulunan gençlik 
parkı ikinci kısmı inşaatıdır. 

Keşif bedeli 211.499 lira 93 kuruı -
tur. 

2 - Eksiltme 11. 9. 1939 pazartesi 
günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve 
imar itleri ekıiltme komisyonu oda • 
sında kapalı zarf usuliyle yapılacak -
tır. 

3 - Ekailtme tartnameai ve buna 
müteferri evrak 10 lira 58 kuruı bedel 
mukabilinde yapı ve imar itleri re
islitinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 11825 (on bir bin sekiz yüz 
yirmi bet) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden bu işe 
girebileceklerine dair alınmış vesika 
ibraz etmeleri muktazidir. 

Bu veaika için eksiltmenin yapıla -
cağı günden en az aekiz gUn evel bir 
istida ile iateklilerin nafıa vekiletine 
müracaatları ve bu müracaatlarına ıim 
diye kadar yaptıkları benzeri itlere 
alt lfl yaptınmı idarelerden aldıkları 
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müddet sarfında veaika talebinde bu
lunmıyanlar ekailtmeye giremiyecek
lerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11. 9. 1939 pazartesi 
günü saat on dörde kadar eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka • 
bilinde teılim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e
c!\lmez. 

(3832) 13840 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Ziraat 
vekaleti binaaı kalörifer santralına 

konacak otomatik pia au tulumbası, 
kömürlüğün tevıii ve panjör, yağlı 

boya badana ve tamiratı ile pergola a
lına yapılacak depo vesair tadilat it
leridir. 

Keşif bedeli :2601 lira 69 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 15.9.939 cuma günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odaaında 
pazarlık suretiyle yapılacatkır. 

3 - Eksiltme ıartnameai ve buna 
mütcferri evrak (7) yedi kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işlerin reis
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (195) yüz doksan beş lira 
(13) on üç kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri lazımdır. (4136) 14160 

1 - lıteldilerin % 7,5 muvakkat IX - Pulsuz veya usulü dairesin• 
pey akçeıiyle 6. 9. 939 günü saat 14 de pullanmamış olan .v.e. ~ukandaki 
de Karabükteki revir merkezine mü • maddede yazılı evrak ılışığınde olrnı-Devlet Orman İş. 
racaatları. (6559/ 4045) 14007 yan dilekçeler muteber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmak· 
ta birinci ve sekizinci maddede yazı· 
1ı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
:ırasında pek iyi veya iyi dereceli ve 
fen kolundan olanlar tercih olunur. 

Satıltk çam tomruğu 
Devlet Orman lıletmeai Kara

bük Revir Amirliğinden : 

Satıhk çam ve 
köknar kalahğı 

1 - Yalakkuzu bölgesi kjltiyatın. 
dan Eskipazar istasyonunda istifde Devlet Orman lşletmeai Karabük 
mevcut 516 adet muadili 429 metre Revir Amirliğinden : 
mikap (962) desimetre mikap çam 1 - Keltepe bölgesi katiyatından 
tomruğu açık arttırma ile satılacak • Karabükte köprü başında istifte mev· 
tır. cut (63) ton çam ve köknar uç ve en-

2 - Tomruklar evsafı yüksek bu • kazı açık arttırma ile satılacaktır. 
daksız olup bat kesme payları mev 2 - İşbu emval maden ocaklarında 
cut kabukları soyulmuştur. Hacim or· kamahk olarak kullanıldığı gibi u -
ta kutur üzerinden hesaplanmıştır. fak tefek inşaat için elverişli aksamı 

3 - Tomruklara ait satış şartname- da ihtiva etmektedir. 
si Çankırı orman çevirge müdürlü • 3 - Uç ve enkazın beher tonunun 
ğünde ve Karabük devlet orman işlet muhammen bedeli (8) liradır. 
mesi revir amirliğinde görülebilir. 4 - Bu husustaki ıartname Ankara 

4 - Tomrukların muhammen bede- da orman umum müdürlüğünde ve Ka 
li 13 lira 65 kuruştur. rabük devlet orman işletmesi revir a-

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat mirliğinde görülebilir. 
pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat 11 5 - İsteklilerin% 7,5 pey akçes.~yle 
de Karabükteki revir merkezine müra 6. 9. 939 günü saat (16) da Karabuk -
caatları. (6573) 14048 teki revir merkezine müracaatları 

(6763/ 4222) 14220 
Satılık çam tomruğu 

Sihatve lçtimaiM. v~ 

XI - Veteriner Fakültesi tahsil 
müddeti bu seneden itibaren yeni ka· 
i>Ul edilecek talebeye şamil olmak ü • 
zere beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler ayrıca pul 
göndermelidir. 

XIII - Baş vurma zamanı 15 aiuı· 
tos 939 tarihinden eylülün 30 uncu 
günü akşamına kadardır. Bundan son
raki müracaatlar kabul edilmez. 

(3705) 13757 

Harita U. Md, 

1200 Çift potin ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğündenı 

1 - Harta kıtası eratı için 1200 çift 
fotin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Dursunbey Alaçam Devlet Or
man işletmesi Revir Amirliğinden: 

1 - Dursunbey devlet orman işlet -
mesi istasyon deposunda istifte mev -

--------------- cut (732) adet muadili (454) metre 
mikap (042) desimetre mikap çak tom 
ruğu arttırma ile ile satılığa çıkarıl -

2 - Eksiltme 14. E ylül 939 perşem
be günü saat 10,30 da Ankara: Cebe • 
ci harta Gn. Drk. lüğü binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bl·r Veteriner sıhat 3 - Muhammen bedeli 5580 lira. 
muvakkat teminatı 418 lira 50 kuruı 

memuru alınacak olup banka mektubu veya maliye mak 
mıştır. buzu kabul olunur. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme Sıhat ve içtimai Muavenet Ve- 4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 

G.· ve inhisarlar V. 

Tu··ıün bakım ye lcletme evi payları mevcut ve kabukları soyulmuş kilctinden : 2. ci ve 3. cü maddelerinde istenilen 
f olup hacim kabuksuz orta kutur üze • Ankara merkez hıfzıssıhha mües- vesaik ve temi natlariyle birlikte yazı· 

yaphrala<ak rinden hesaplanmıştır. sesesinde 75 lira ücretli bir veteriner Iı gün ve saatte komisyona gelmeleri.. 
3 - Tomruklara ait satış şartname- sıhat memurluğu münhaldir. Talip o- (4166) 14129 

si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman tanların evr?kı müspiteleriyle birlik-
inhisarlar Umum Müdürlüguv .. n· · ··d·· 1°0 kJ · d D 

çevırge mu uru erın eve ursun· te sıhat vekaletine müracaatları. Anbar ı'ncası 
den : bey revir amirliğinde görülebilir. Toru (4l7l) 14179 ~ 

I - Keşif, şartname ve planı muci- rukların beher metre mikabının mu - Harta Genel Direktörlüğündenı 
bince idaremizin Düzcede yaptıra -

1 
hammen bedeli (13) lira 35 kuruştur. ı -Harta kıtası için keşfindeki şe• 

cağı "Tütün bakım ve işletme evi" 4 _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat rait dahilinde ot ve saman anhan inşa. 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon- pey akçesiyle 9. 9. 939 cumartesi günü sı açık eksiltmeye konulmuştur. 
muştur. saat 1 ı de Dursunbey revir amirliği • 2 - Eksiltme 15. Eylül 939 cuma 
Il - Keşif bedeli 258.147,58 lira ne müracaatları ilan olunur. günü saat 10,30 da Cebecide Harta 

muvakkat teminatı 14.157,37 liradır. (6760) 14171 Ta!ebe kayıt Ye kabul 1ar1lar1 Gn. Drk. Jük binasında satın alma kn.. 
III - Eksiltme 5.IX.939 salı günü misyonunda yapılacaktır. 

saat 15 de Kabataıda levazım ve mü- Satılık çam tomruğu Ankara Yüksek Ziraat Enıtitü- 3 - Muhammen keşif bedeli 2199 
bayaat şubesindeki alım komisyonun- Devlet Orman lıletmeai Karabük sü Rektörlüğünden : li ra 76 kuruş, muvakkat teminatı 165 
da yapılacaktır. Revir Amirliiinden : Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens- lira olup banka mektubu veya maliye 

iV - Şartnameler her giln levazım 1 - Karabükte köprü başında istif- titüsünün Ziraat, Veteriner fakülte · makbuzu kabul olunur. 
şubesi veznesinde ve Ankara, İzmir te mevcut (1099) adet muadili (636) sine ku: ve erkek, Orman Fakültesine 4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
batmildürlilklerinden ve Düzce me metre mikap (221) deaimetre mikap yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya- ikinci ve üçüncü maddelerinde isteni
murluğundan 1291 kuruı mukabilinde çam tomruiu açık arttırma ile satıla- tıh ve yatısız talebe alınacaktır. Ens- len vesaik ve teminatlariyle birlikte 
alınabilir. caktır. titüye yazılabilmek için aşağıdaki şart komisyona gelmeleri. 

V - Münakasaya girecekler mü • 2 _ Tomrukların ayrıca baş kesme tara uymak gerektir: (4167) 
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve- payları mevcut kabukları soyulmuş o ı _ Türk t abiiyetinde bulunmak, 
saikle % 7.5 g üvenme parası veya lup hacim kabuksuz or ta kutur üze - lise mezunu olmak ve olgunluk imti
banlia teminat mektutiu ve prtname- rinden heaaplanmııtır. hanını yennft bulunmak (Türk lisele-

14130 

Yerli kok kömürü ahaacak 
nin "F" fıkrasında bildirilen vesika- 3 _ Tomruklara ait satıt şartname- rine muadilliği Maarif Vekiletince Harta Genel Direktörlüiünd ı 
yı ihtiva edecek olan kapalı zarfları- si Ankarada orman umum müdürlü - tanınmış ecnebi liselerin §ahadetname ı _ Harta Gn. Drk. Iük ihtiyacı i· 
nı ihale saatinden bir saat evci mez- ğünde Ankara, İstanbul orman çevir· leri kabul olunur) veya Üniversite ve- çin 150 ton yerli kok kömürü açık ek· 
kur komisyon başkanlığına makbuz ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev ya yüksek bir mektep mezunu bulun- siltme ile alınacaktır. 
mukabilinde vermeleri ilin olunur. let orman işletmesi revir amirliğinde mak şarttır. 2 - Eksiltme 4. Eylül 939 puar· 

(6338/ 3897) 13897 görülebilir. il - Üniversite ve yüksek mektep- tesi gün saat 11 de Cebecide harta Gn. 

inşaat münakasası 
4 - Tomrukların muhammen bedeli )erden naklen geleceklerin tahsilleri- Drk. lük binasında Sa. Al. Ko. da yapı 

(13) lira (65) kuruıtur. ne göre hangi sınıflara kabul edile - Jacaktır. 
S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat cekleri hakkında rektörlük karar ve- 3 _ Muhammen tutar bedeli 3720 ll 

inhisarlar Umum Müdürlüğün- pey akçeıiyle 6. 9. 939 günü aaat (15 rir. ra, muvakkat teminatı 279 lira olup 
den : de) Karabükteki revir merkezine mü- III - Enstitüye girecek yatılı tale- banka mektubu veya maliye veme 

I - Ketif, tartname ve plin muci
bince Kastamonuda yaptırılacak i -
dare binası inşaatına 7.VIII.939 tari
hinde talip zuhur etmediğinden ye
niden pazarlıkla eksiltmeye kon-

racaatları (6550/ 4051) 14012 benin yaıı 17 den apğı ve 25 den yu- makbuzu kabul olunur. 

S 1 • 
L.. karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaı 4 _ İsteklilerin yazılı gün ve saat-

1111 aoknar tomruğu kaydına bağlı değildir. te teminatlariyle ve 2490 sayılı kanu· 
Devlet Orman lıletmesi Kara- IV - Parasız yatılı talebeden be- nun 2. ci ve 3. cü maddeleriyle isteni· 

bük Revir Amirliiinden : den kabiliyeti ve sağlamlıkları hak • len vesaikle beraber komisyona gelme 

muştur. 
1 - Karabükte köprü başında istif- kında tam teşekküllü bir hastane ra- teri. (3892) 13855 

te mevcut (1000) adet muadili (447) poru lazımdır. Rapor nümunesi Ena • 
metre mikap (542) desimetre mikap titüden ve Ziraat, Orman Veteriner 
köknar tomruğu açık artırma ile satı- müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu 
lacaktır. nümuneden başka alınacak raporlar 

11 - Keşif bedeli 23692,45 lira 
muvakkat teminatı 1776,93 liradır. 

III - Pazarlık 5.IX.939 salı günü 
saat 14 de Kabataşda levazım ve 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme mübayaat şubesindeki alım komis -
payları mevcut ve kabukları soyul -yonunda yapılacaktır. 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 

iV - Keşif, şartname ve planlar 
üzerinden hesaplanmıştır. 

her gün levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara, Kastamonu bat 3 - Tomruklara ait satış şartname

si Ankarada orman umum müdürlü · 
müdürlüklerinden 118 kuruş muka· 

ğünde Ankara, İstanbul orman çevir-
bilinde alınabilir. ··a·· ı··kı · d K b .. k d v M .. k . kl ge mu ur u erın e ve ara u te ev 

1 k
- .. una .asayd~l gıre~.e er pa · Jet orman itletmesi revir ;ımirliklerin-

zar ı ıçın tayın e ı en gun ve saat· d ·· .. 1 b·ı· ot. 7 5 .. ı . 1 b" l.k e goru e ı ır. te 1o , guvenme para arıy e ır ı - • 4 T ki h b d . . ~ omru arın mu ammen e e· 
te mezkur komısyona gelmelerı. u (12) r (50) k t 

(6625/ 4100) 14078 ıra uruş_u_r. ____ _ 

Bina yaptırılacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüiünden: 

kabul edilmez. 
V - Enstitüye yazılan parasız ya -

tılı talebe iki ay içinde yeniden sağ

Diyapozitif camı 
ah nacak 

Harta Genel Direktörlüğündenı 

lık ve sağlamlık muayenesinden geçi- ı _ Harta Gn. Drk. lüğü ihtiyacı i· 
rilerek; mesleklerinin istedi~i beden çin Ağfa fabrikası mamulitı 19 X 19 
kabiliyetini gösteremiyenlerin Ensti- Sın. ebadında yüz elli düzine normal 
tüden ilişiği kesilir. Diyapozitif camı pazarlıkla mllbayaa 

VI - Ziraat Fakültesine girecek ta- edilecektir. 
lebe bir devlet çiftliğinde staj görme- 2 - Pazarlık 18. 9. 939 pazartesi gü 
ğe mecburdur. Bu staj nihayetinde ta- nü saat 10,30 da Ankara: Cebeci har• 
lebe imtihana tabi tutulur. Stajdan ta Gn. Drk. lüğü binasında aatın al • 
sonra talbenin enstitüde nazari ders- ma komisyonunda yapılacaktır. 
lere devam edebilmesi için bu imtihan 3 - Muhammen bedeli tutarı 787 
da muvaffak olması şarttır. Staj mUd- lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 59 li· 
detince talebeye 30 lira aylık verilir. ra 06 kuruş olup banka mektubu veya 
Yatacak yer parasız olarak çiftlikte maliye makbuzu kabul olunur. 
gösterilir. Stajyer talebenin yemesı ve 4 - Taliplerin yazılı gün v~ saatte 
içmeıi de enstitüce temin edildiği tak teminatlariyle birlikte komisyona gel• 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez. meleri. (4666) 14225 

İşin Nevi 
Muhammen B. % 7,5 teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltmenin 
tekli saati VII - Paraaı• yatılı talebeden, 

staj veya okuma devresi içinde her 
ne suretle olursa olaun kendiliğinden Diyarbakır batmüdürlük 

binası inşaatı 34235 79 2567 68 Kapalı z. 15 stajını veya tahsilini bırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödeyecekleri hak 
kında, verilecek numuneye göre no -
terlikten tasdikli bir kefaletname alı .. ,.. 

Toplantı ilônı· 
Malatya bapnüdürlük 
binası in§Utı. 32764 16 2457 31 " ,, 16 

1 - Şartname, keıifname ve plinları mucibince idaremizin Diyarbakır 
ve Malatya'da yaptıracafı Baımüdürlük binaları inpatı kapalı zarf usuliy
lıt ekailtmeye konmuıtur. 

II - Her iki itin ketif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yuılıdır. 

111 - Ekıiltme 7-IX-939 pertembe günil Kabatatta levazım ve mübayaat 
şubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Diyarbakır Bapnlldürlük binası in§&atına ait prtname 171 kuruşa 
ve Malatya BaımildUrlük binası inşaatına ait prtname 164 kuruı mukabi· 
tinde her gün levazım ıubeıi veznesinden ve İzmir, Ankara, Diyarbakır, 
Malatya Bapnüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesa
ikle % 7,5 güvenme paraaı makbuzu veya banka teminat mektubunu ve prt· 
namesinin (F) fıkraıında yuıb vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını iha
le uatlerlnden birer aut evveline kadar mezkdr komisyon batkanlıfına 

makbus mukabilinde vermeleri lbundır. Poatada vuku bulacak gecikmeler 

1 

nır. 

VIII - Enatitüye girmek iıteyen
ler, yukarıda yazılı sağlık raporundan 
batka lise ve olgunluk diplomasını 
veya tasdikli örneklerini ve nüfus tez
kerelerini, polis veya belediyelerden 
alacakları hüsnühal kiğıtlarını, aşı ra 
porunu, orta ve liselerde gömıüı ol -
dukları askeri dersler hakkındaki eh
liyetnamelerini iliştirerek el yazıla -

Türkiye Filatelik kulübü 

izalarana 
Görülen lüzum üzerine kulü

bümüz idare heyetinin yeniden 
intihabının icraıı için kulübe ka
yıtlı azaların eylülün on beıinci 
ıünü aaat 17.30 da kulübün Ha
cıbayramdaki merkezini teırif • 
leri rica olunur. 3271 

riyle yazacakları pullu bir dilekçe i · Zayi - Ortaklarından bulunduğum 
le ve 6 tane fotografla birlikte doğru· memurlar kooperatif §irketindeki 1134 
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enatitil numaralı hisse senedimi kaybettim. 
ıü rektörlilfüne müracaat ederler. Ta- Şirketten yeniaini alacağımdan eski • 
lipler dilekçelerinde hangi faktllteyc sinin hükmü olmadıtını bildiririm. 
kayıt olmak iıtediklerini blldirmeH • Sıhiye vekaleti Muhasebeıl birin· 
dir. f,i mümeyyizi. Osman Nuri Çavaı 
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~ M'iiıtMtıaafaa· v. :. Seyyar etüv makinesi alınacak behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme- Elbiselik ahnacak veya nafıa vekaletinden alacakları eh

liyet vesikaları ve teklif zarflariyle 
birlikte Solhan mal müdürlüğü oda -
sında müteşekkil komisyonu mahsu -
suna verilmesi ilan olunur. 

caddesindeki 91 No.lu Sıtma mücade· 
le riyaseti binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. . - _. .._ .. :..~t -"':_ .-\. -"-)' - --•~'.h _, ~- ' fil. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
leri. (4201) 14213 • 

Yastık kıhflık 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 3 - Tahmin edilen fiyat (1960) lira 
olup muvakkat teminat {147) liradır. Kilim münakasa suretile 

olanacak 

1 - Beş adet seyyar etüv makinesi 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 8000 lira olup 
ilk teminat miktarı 600 liradır. 

bez a lınacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyat (140) yüz kırk kuruş olan {210. 
000) iki yüz on bin metre yazlık elbi
selik bez kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmuştur. 

(4027) 13990 

İnşaat münakasası 
4 - Yeniden tanzim edilmiş olan 

şartnameler her gün Kadıköyündeki 
mücadele riyaset kaleminde görüle -
bildiği gibi bedelsiz de alınabilir. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (350) üç yüz elli kuruş olan 
40.000 kırk bin adet kilim kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

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

1 - Beher metresine tahmin edi -
len fiatı (42) kırk iki kuruş olan 
{130.000) yüz otuz bin metre yastık 
kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2- İhalesi 22. eylül 939 cuma günü Erzincan Nafıa Müdürlüğünden: 
saat on birdedir. 1 - Erzincan vilayet merkezine on 

3 - İlk teminatı (15510) on beş üç kilometre mesafede Hah köyünde 

5 - Eksiltmeye girebilmek şartla -
rına sahip olan isteklilerin teklif mek 
tuplariyle muvakkat teminatlarını ek· 
siltme saatinden bir saat eveline ka -
dar Kadıköyünde sıtma mücadele bi· 
nasındaki komisyona vermiş olmaları 
şarttır. (6494/ 4024) 13987 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

bin beş yüz on liradır. inşa kılınacak meyvacıhk istasyonun-
4 - Evsaf ve şartnamesi (14) on da (20972) lira 50 kuruş bedel keşifli 

dört lira (70) yetmiş kuruş mukabilin işletme binası memur evi binası kapa
de her gün öğleden sonra M. M. V. sa lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 Eylül 939 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı {8250) sekiz bin i
ki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartl'\amesi (700) yedi 
yüz kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

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

2 - İhalesi 26 eylül 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3980) üç bin do
kuz yüz seksen liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (273) iki 
yüz yetmiş üç kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nabilir. 

tın alma komisyonundan alınabilir. 2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev· 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 rakını bedelsiz olarak Erzincan nafıa 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- müdürlüğünden alırlar. Eksiltme 18. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 9. 939 pazartesi günü saat 14 de nafıa 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
behemehal bir saat eveline kadar M. 3 - Eksiltmeye gırebilmek için 
M. V. satın alma komisyonuna verme- (1572) lira (49) kuruşluk muvakkat 

Hükumet konağı yaplmlacak 
Doğu Bayazit Malmüdürlüğün .. 

den: 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3934) 13887 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

. 5 - Münakasaya iştirak etmek is
tıyenler teklif edecekleri etüvlerin 
mufassal pHinlariyle hususi vasıfları
nı münakasa gününden en az bir haf
ta eve! hava sıhiye şubesine tevdi et
miş olmaları ve buradan münakasaya 
girebileceklerine dair verilecek vesi
kayı münakasa gününden eve! almış 
bulunmaları Hizımdır. Bu vesika di
ğer vesikalarla birlikte münakasa gü
nünde komisyona göndermeleri şart· 
tır. 

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

Kundura boyası alınacak 

leri. (4203) 14215 teminat ve ticaret odası vesikası ve 

K t 1 k k yirmi bin liralık benzeri iş yapmış ol-
a p U u umaş duğuna dair vesaiki ihaleden sekiz 

1 k gün evel nafıa müdürlüğüne ibraz et-a 1 naca meleri 15zımdır. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 4 - Teklif mektupları 18-9-939 günü 

misyonundan : saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
1 _ Beher metresine tahmin edilen makbuz mukabilinde verilecektir. 

1 - Eksiltmeye konana iş (Doğu 

Bayazit hükümet binası inşaatı). Ke -
şif bedeli elli altı bin üç yüz yirmi 
altı lira otuz bir kuruş olup on bin li· 
rası bu yıl bakiyesi 1940 mali yılında 

ödenmek şartiyle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ı;vrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

1 - Beher metresine tahmin edi . 
len fiyatı (23) kuruş olan 52.000 met
re beyaz astarlık bez kapalı zarf usu
Ji yle münaksaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5. 9. 939 salı günü saat 
11 dedir. 

6 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesikalariyle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarıfü muayyen saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ver
miş olmaları lfizımdır. (4151) 14108 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan Postada vukubulan gecikmeler kabul 
(126.000) yüz yirmi altı bin metre ka- edilmez. (4180) 14120 
putluk kumaş kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - Yapı işleri fenni şartnames~ 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat. 

Elektrik tesisatl F - Proje. 
2 - İhalesi 22. Eylül 939 cuma gü

nü saat on beştedir. 
G-: 

yaptı ra laca k 1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

3 - İlk teminatı {897) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko
misyonundan bedelsiz olarak alınabi-
lir. . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin · 
den behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
mel eri. (3889) 13852 

2000 battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 2000 adet 

battaniye satın alınacaktır. Muham -
men bedeli 16400 lira olup ilk temi
nat miktarı 1230 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün ko
misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesikalariyle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat evetine kadar komisyona ver-
meleri. (4119) 14106 

70 ~ad1r ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - 70 adet subay çadırı kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 5460 lira olup ilk te -
ıninat miktarı 409 lira 50 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün ko
misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup 
!arının muayyen saatten bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri ıa. 

zımdır. (4118) 14105 

Bir er pavyonu ve 
<ephanelik yaptmlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - İzmirde bir er pavyonu ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu
hur etmemiş olduğundan yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 38.2~1.22 lira olup ilk te
minat miktarı 2870 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.9.939 
salı saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve planları 195 
kuruş mukabilinde alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(3879 ) 13829 

İ ki tezgôh alınaca k 
M. M. Vekaleti Satın A ima Ko· 

misyonundnn : 
ı - Bir adet dairevi destere tezga

hı ile bir adet kollu makkap tezgahı 
açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. Muhammen bedeli 2700 lira o
lup ilk teminat miktarı 202 lira 50 ku
ruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 14. 9. 939 per
şembe günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve fenni evsafı her 
gün komisyondan alınabilir 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazı h kanuni 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyonda bulunmaları. ( 4120) 

Kar gözlüğü 
ah nacak 

14107 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
m isyonundan : 

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

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

3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve §artnamesi (13) on üç 
lira (75) yetmiş beş kuruş mukabilinde 
her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4205) 14117 

Matra ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın A lma Ko

misyonundan : 
l - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (85) seksen beş kuruş olan 
{120.000) yüz yirmin bin adet çıplak 
aleminyum matra kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 eylül 1939 sah günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6350) altı bin 
üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (510) beş 
yüz on kuruş mukabilinde her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4199) 14211 
leri. (4200) 14212 

Kundura ala nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

250 Ton sömikok alınacak misyonundan : 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - Beher çiftine tahmin edilen 

misyonundan : fiatı (470) dört yüz yetmiş kuruş o-
l 250 ton sömikok kapalı zarf ile lan (150.000) yüz elli bin çift kundu

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ra kapalı zarf usuliyle münakasaya 
bedeli 6125 lira olup ilk teminat mik konulmuştur. 
tarı 460 liradır. 2 - İhalesi 25 eylül 1939 pazartesi 

2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi 5. 9. günü saat on birdedir. 
k "l 3 - İlk teminatı 31950 otuz bir 939 salı günü saat 15 de ve a et satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. bin dokuz yüz elli liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (35) otuz 3 - Şartnamesi her gün komisyon-

dan alınabilir. be§ lira (25) yirmi beş kuruş muka· 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü bilinde M. M. V. satın alma komiıyo-

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte nundan alınabilir. • kl • 
490 ilk temipat mektup veya makbuzları • 5 - Eksiltm~y~ g.ırec~. ~rı~. 2 

nı ihale saatinden bir saat evetine ka- sayılı kanunun ı.kıncı ve .uçuncu ~ad-
d k · ı · del,.rinde gösterılen vesaıkle temınat ar omısyona verme en. r • • d 

f3880) 13830 ve teklif mektuplarını ıhale saatın en 

2 - İhalesi 29 eylül 939 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (1218) bin iki yüz 
on sekiz lira 7 5 kuuştur. 

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

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

Kışhk e!biselik 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 

3 - İlk teminatı (19122) on dokuz 
bin yüz yirmi iki liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (19) on do 
kuz lira (22) yirmi iki kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4204) 14216 

Astarltk bez 
ali nacak 

M. M. Vekaleti Satın A lma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(280.000) iki yüz seksen bin metre ha
ki astarlık bez kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

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

3 - İlk teminatı (5170) beş bin yüz 
yetmiş liradır. 

4 - Evsaf ve §artnamesi (392) üç 
yüz doksan iki kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı -
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

So
"ke 282 kuruıı bed:::l mukabilinde Doğu 

Belediyesinden : Bayazit maliyesinden alabilirler. 
. ~asabanın 150 hektarlık sahası da - 3 _ Eksiltme 7. 9. 939 tarihine mü .. 

hılınde mevcut kontünü cereyanlı e· sadif perşembe günü saat 16 da Doğu 
lektriki yenilenerek alternatif ecre • Bayazit maliye dairesinde müteşekkil 
yana tahvil edileceğinden projesi yap· komisyonda yapılacaktır. 
tırılacaktır. İsteklilerin projenin ha- 4 Ek 'lt k ı f l' l - sı me apa ı zar usu ıy e 
zırlanması ve vekalete tasdiki şartiy- yapılacaktır. 
le son teklif mektuplarını 11 eylül 5 Ek 'lt • b'l k · · · . .. .. - • sı meye gıre ı me ıçın ıs-

939 ~a~~rteskı ~ununeb kadd~r ve şartna- teklilerin 4066 lira 32 kuruş teminat 
meyı gorme uzere ele ıyeye müra • · b d b k ~ d k' 

• A vermesı un an aş a aşagı a ı vesa-
caatları ılan olunur. (14053) 'kl · h · ı .. t · l" d 

ı en aız o up gos ermesı azım ır. 

E 1 b • t 1 k A - İsteklilerin eksiltmeye gire • 
ıse yap 1 rha ca bilmeleri için ihale gününden sekiz 

Tarsus Belediyesinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 130 adet köy 

bekçisi elbisesi. (1) caket (1) panta -
lon (1) kasket (1) tozluk (1) bel ka • 
yışından ibarettir. 

gün eve! Ağrı viHiyetine müracaatla 
bu işi yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları mecburidir. 

B - Bir defada yirmi bin liralık in
şaat yaptığına dair fenni ehliyet ve • 
sikası. • Eksiltmeye konulduğu tarih 21. 8. 

939. C - Ticaret odası vesikası. 
İhale tarihi 11. 9. 939 pazartesi sa. 6 - Teklif mektupları yukarda il .. 

at ıı dedir. ~üncü maddede yazılı saatten bir sa-
Muvakkat teminat akçesi (87) lira at eveline kadar Doğu Bayazit mali .. 

(7 S) kuruştur. ye dairesine getirilerek eksiltme ko· 
Taliplerin daha fazla izahat alabil- misyonu reisliğine makbuz mukabilin 

mesi için her gün Tarsus kaymakam- de verilecektir. P?sta ile .. ~?n~~rile -
lığına müracaatları ve şartnamenin 6 cek mektupların nıhayet uç~cu mad· 
kuruşluk posta pulu mukabilinde ad- dede yaz~.lı .. saate kad.ar ~e!mış ve dıt 
rese gönderilebileceği ilan olunur. zarfın muhu: mumu ıle ıyıce kapatıl· 

14056 mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

14097 

D. Demiryollara sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- Ş 

delerinde gösterilen vesaikle teminat • ose yaptı rılacak 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden Zonguldak Valiliğinden : 
behemehal bir saat evetine kadar M. l. . k I k Zonguldak Vilayeti içinde Zon-
M. V. satın alma komisyonuna verme- lnyıt ÖmÜrÜ O lnOCO guldak - Kilimli yolunda yapılacak 
leri. (4198) 14210 D. D. Yolları Satm Alma Koıniıı- "70347" lira "61" kuruş keşif bedeli 

yonundan : şose inşaatı ve sınai imalat işi kapalı 
M. V. satın alma komisyonundan alı- Muhammen bedeli 75000 lira olan zarf ve vahidi fiat usulile eksiltmeye 
nabilir. {4197) 14209 15000 ton linyit kömürü 15.9.939 cuma konulmuştur. 

Ya tak ki 11f1 1 k günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Eksiltmesi 9. 9. 939 günü saat 11 de 
Ankarada idare binasında satın alına- Zonguldak vilayeti daimi encüme .. 

b 1 k S • • f 1 k caktır. ninde yapılacaktır. ez a 1 naca U prOJeSI yap lf aca Bu işe girmek istiyenlerin (5000) Eksiltme şartnamesi ve buna müte-
M. M. Vekaleti Satm Alm a Ko- Dursunbey Belediye Reisliğin- liralık muvakkat teminat ile kanunun ferri diğer evrak Zonguldak Nafia 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (42) kırk iki kuruş olan 
(560.000) beyüz altmış bin metre ya -
tak kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. Eylül 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (13010) on üç bin 
on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on 
bir lira (76) yetmiş altı kuruş muka -
bilinde her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınabi
lir. 

den : tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini Müdürlüğünde ve daimi Encümen k;a 
Kasabaya iki kilometre mesafede - ayni gün saat 14 e kadar komisyon re- kaleminde görülebilir. · 

ki Bayıpınar suyunun esas projesi isliğine vermeleri lazımdır. Muvakkat teminat 4767 liradır. l!;k
yaptırılacaktır. Yapılacak proje na - Şartnameler (375) kuruşa Ankara siltmeye girmek istiyenlerin ihale gü 
fıa vekaletince tesbit edilen şart ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak- nünden sekiz gün evel Zonguldak Vi-
namesine ve artırma eksiltme ka tadır. (41!>4) 14161 }ayetine müracaat ederek vilayet ma· 
nununa göre 20 gün müddetle açık kamından alınmış müteahhitlik 
eksiltmeye konulmuştur. . ehliyet vesikasile ticaret odasından 

1 - İşin muhammen bedeli 500 lı- bu yıl içinde alınmış vesika ve temi-
ra olup muvakkat teminatı 37 lira 5o natları ile birlikte teklif mektupları-
kuruştur. nı yukarıda yazılı günde ihale saatin 

2 - İhale 12 eylül 939 salı günü A.... f • den bir saat evetine kadar daimi En· 
saat 15 de Dursunbey belediye dai - ga( Ye lda~ ahnacak cümen reisliğine vermeleri ilan olu .. 
resinde yapılacaktır. A nur. (4130 • 6701). 14082 

3 _ Kanunun tayin ettiği vesaikle nkara Belediyesinden : 

projelerini yapmağa selahiyetli oldu-
1 

- Şehir bahçeleri için alınacak Hu"ku .. met konag"' ı yaptırılacak 
ğuna dair nafıa ihtisas vesikası. ola~ (wl3980) lira kıymeti muhammi-

Taliplerin fazla malfımat almak is- n~lı agaç ve muhtelif cins fidanlar 45 O rdu Nafıa Müdürlüğünden: 
teyenler Dursunbey belediyesine mü g_un müddetle kapalı zarf usulü ile ek ı _ 91.552 lira 86 kuruş keşif bedel 
racaatları ilan olunur. (13998) sıltmeye konulmuştur. 

İ 1i Ordu hükümet konağı ikinci kısım 
V. satın alma komisyonuna vermele • 

2 
- halesi lO. lO. 939 salı günü sa- inşaatı vahidi fiyat üzerinden eksilt-

ri. (4206) 14218 Hükumet konağı yapfmlacak :!~t~r~e belediye encümeninde yapıla- ye çıkarılmıştır. Bu sene 20 bin lira -

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. M. 

Y 1 • Solhan Malmüdürlügwünden •• 3 M k lık inşaat yaptırılacaktır. · 
0 1 nŞQSI 1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi- radı~ uva kat teminat {1048,50) Ji. 2 - İhale 11 Eylül 939 pazartesi 

M. M. Veka.letı' Satm Alma Ko- !ayetinin Solhan kazası hu''ku"met kona 4 Ş günü saat 11 de nafıa müdürlüğü bi . . - ar.tname ve listesini görmek d l k k · 
misyonundan : gw ı inşaatı için bedeli ke~fi 43026 l·ıra t 1 h nasın a top ahaca omısyonda yapı-

b k :ı: ıs eyen erın er gün encümen kalemi- lacaktır. 
1 - Eskişehirde yaptırılacak yolla· 25 kuruş u onak inşaatının tamamı ne müracaat eylemeleri ve isteklile _ 

ra muayyen günde talip zuhur etme- 939 ve 940 mali yılında ikmal edilecek rin de ihale günü olan lO. lO. 939 salı 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

diğinden yeniden kapalı zarfla eksilt- ve yapılacak iş mukabı'lı' ve bedelı' pey ·· .. t k yapılacaktır. gunu saa.. ona adar teklif mektupla- · · k 
meye konulmuştur. Ke~if bedeli ödenecektir. 4 - Bu ışe aıt evra ı keşfiye ve 

:ı: rını encumene vermeleri ilan olunur. · 
14826,42 lira olup ilk teminat miktarı 2 - Bu işe ait şartname projesi ve {3916) 13937 pro1eler nafıa dairesinde görülebilir. 
2121 liradır. yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 9. hususi ve fenni şartnamesi hususi teklilerin 5827 lira 64 kuruş muvak • 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın şartname keşif hülasası cetveli proje- kat teminat vermeleri ve ihaleden en 
alma komisyonunda yapılacaktır. leri istekliler ihale gününden evel Sol az bir hafta evel makamı vilayete mü-

3 - Proje, şartname ve planlar 75 han malmüdürlüğü veya Bingöl vila- racaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
kuruş mukabilinde alınabilir. yeti nafıa müdürlüğü dairesinden üc- 939 yılına ait ticaret odası vesikasını 

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta ret mukabilinde alabilirler. Kapah zarf usuliyle motorin ibraz etmeleri ve bir defada kırk bin 
evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi • 3 - Kapalı zarf usuliyle 21. 8. 939 liralık iş yapmış bulunmaları prttır. 
ne müracaatla vesika almaları lazım • dan itibaren. 2~. g.~n müddetle 11. 9. ahnacakflr 6 - Teklif mektuplarının 2 inci 
dır. 939 pazartesı gunu Solhan malmüdür- lst b 

1 
.. maddede yazılı saatten bir saat eveli-

5 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü Jüğü odasında ihale edilecektir. d 1 ;.n u Mıntakası Sıtma Muca- ne kadar makbuz mukabilinde komis-
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 4 - Taliplerin ihale gününden evel K:.':ıi ıyaıet i Arttırma ve Eksiltme yona verilmeleri lazımdır. Posta ile 
ilk teminat ve teklif mektuplarının yüzde yedi buçuk muvakkat teminat- 1 -s~:unda~ :. • . gönderilecek mektupların nihayet sa
ihale saatinden bir saat eveline kadar lan olan 3226 lira 81 kuruş teminat moto . 

1 
taka ıhtıyacı ıçın (28) ton at 11 e kadar gelmiş olmaları, aksi 

komisyona vermeleri. makbuzu veya banka makbuzu ile bu 2 rın a '.nacaktır. takdirde postada olan gecikmeleri ka· 
(4273) 14224 işe ait olmak üzere ticaret odasınd - Eksıltme 8. 9. 939 cuma günü bul edilmiyecektir. 

an saat (15,30) da Kadıköyünde Moda (6517/404 ) 



2. 9. 1939 ULUS 

Ziraat Vekôleti 
lcins ve miktarı yazılı 19 kalem malze- Sıg"'"' ır etı· alınacak vakkat teminatı 101215 liradır. 
menin pa.zarhiı 4. 9. 5139 aut 15 de An 3 - 12 Eyi. 939 sah günü saat 15 de 
kara Lv. amirliği satın alma komis - Ankara Le•asun Amirliii Satm tümen komutnlık binasında yapılacak 
yon~nda yapıl~caktır.. Alma Komisyonandan : tır. 
Numu~.e .~e -~~~hat ıçln haıta~e .ıe: 1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu 4 - Şartnamesi her &ün komisyon-

MimyeYİ meva dahnacak vazım mudurl.u~une .ve -~azarhga ıştı- birliklerinin senelik ihtiyaçları olan da görülebilir. İstekliler kanunun 2. 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko· rak ~decekler.~n bellı gun ve ~atte 75.000 kilo sığır eti eksiltmeye konul- ve üçüncü maddelerinde yazılı vesi • 

misyonundan : komısyona muracaatları. muıtur. kalarla ilk teminat mektuplarını ve 
(50 ton arsenikiyetii aut, 50 ton Şu· Adet 2 - Muhammen bedeli 16.Sn5 lira- teklif mektuplarını havi olan ı:arfı 

vayn filrt yeşili (uranya), 20 ton ar dır. yine kanunun 32. ve 33. üncü madde. 
50 Parselen derin tabak 1 senikiyeti rasaa11, 100 ton karbolineum 3 - Muvakkat teminatı 1325 lira erindeki sarahat dahilinde tertip c • 

ve 750 adet adi sırt pülverizatörü sa • lOO " düz tabak 62,S kuruştur. derek ihale gUnUnden bir saat evel 
tın alınacak) 80 " hoıaf kasesi 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle komisyona vcrmi§ bulunacaklardır. 

100 Cam porselen su bardağı 8 n 9 ·· ·· d p d ik 1 1 - 50 ton Arsenikiyetii sut, 50 ton . ~. 39 cuma gunu ıaat 16 a Edremit osta a gec me er mazeret kabul et· 
100 Alpğa yemek kaıığı t'' l k · b' (4070) 1 Şuvayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton um satın ama omıayonu ınasında mez. 4021 

Arsenikiyeti rassas. 100 ton kaboli - lOO •• .,Çatalı yapılacaktır. 904 t 
neum ve 750 adet adi sırt pülverizatö· lOO " " Bıçağı S - Şartnameyi görmek isteyenler Q n SQ m 0 n 

3 Tuzluk (takımı dörtlü) h u · l d 
rü kapalı zarf usuliyle satın alınacak- er 1 n 11 saat n e komisyona müra • 1 k 
tır. 9 Tuzluk caat etsinler Teklif mektupları saat a 1 naca 

35 Cam sürahi d 2 - Araenlkiyeti sudun beher to • 16 a teslim edilmiı olacaktır. Ankara Levazım Amirligwi Satm 
10 Ayaklı emkek tabağı (4039) 

nunun muhammen bedeli 350 lira, Şu- 10 Mevya tabağı ayaklı beyu 13993 Alma Komiıyonundan ı 
vayn fürt yeşili (Uranya) nın 550 li · 70 Porselen çay kadehi maa tabak y 1 f 1 k 1 - Ankara garnizon birlik ve mü-
ra, Araenikiyeti rassasın 350 lira, Kar 70 Porselen çay kaşığı alpağa U a a 1 naca esseseleri hayvanatı ihtiyacı için olan 
bolineumun 200 lira ve pülverizatör - 10 Yemek tevzi kaıığı alpağa 904 ton samanın kapalı zarfla eksilt • 
lerin beher adedinin 16 liradır. 

10 
Yemek tevzi çatalı Al AnkKara .Levazımd Amirliii Satın mesinde teklif edilen fiyat pahalı gö-

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
10 

ma omısyonun an ı rüldü~ünden pazarlıkla eksiltmesi 6. Yemek tevzi tabağı ~ 
teminatı ( 1312,S ) Şuvayn fürt 

10 
Yemek tevzi kepçesi ufak al • 1 - Erzincan garnizonunun ağuı • 9. 939 saat 15 de Ankara Lv. amirliği 

yeşilinin (2062,5) Arscnikiyeti raaıa· tos batından temmuz sonuna kadar ih satın alma komisyonunda yapılacak -
ıın (525), Karbolincumun (1500) ve pağa tiyacı olan 720,000 kilo yulaf 6 kuruı tır. 

1 Adet 10 litrelik beyaz sema -
Pillverizatörlerin (900) liradır. (4281 ) 

14230 
61 santimden pahalı görülmüştür. Ka· 2 - Muhammen bedeli 18080 lira ilk 

4 - Münakasa müddeti 15. 8. 939 ver. pah zarfla eksiltmesi 9 Eyi. 939 cu • teminatı 1356 liradır. Şartnamesi her 
dan itibaren (45) gündür. Arsenikiye- 270 Ton un ahnacak martesi gUnU saat 11 de Erzincanda gün komisyonda görülUr. İsteklilerin 
tii sut, Şuvayn fürt yeşili ve Arseni - askerl satın alma komisyonund yapı · belli vakitte kanuni vesikalariyle ko -

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 k kiyeti rassasın münakasası 29. 9. 939 aca tır. misyonda bulunmaları. 
Alma Komisyonundan : 2 M h bed l' 52920 r ilk tarihine milaadif cuma günü ve karbo-

1 
y t . d 

1 23 8 
- u ammen e ı ıra (4269) ,14226 

ıi 1 
• .. . .. 1 . - ozga pıya e a ayının · · teminatı 3896 liradır. h 

neum a adı ıırt pulvarızator erı • 939 ba .. .. .. k p vyon ve g 
nin münaka .. sı 2. 10. 939 tarihine mil· çarşam gunu ~una asası ya~ı - 3 - Şartname ve evaafı kolordu • Q an ar 

d
'f . .. .. 

15 
d z· t lan 270 ton una vaktı muayyeneıın • nun tekmil garnizonlarında mevcut -

ıaa ı pazarteaı gunu sat e ıraa . . w. d · • 
V kııl t" b" d 1 k . den ıonra tahp zuhur cttı~ın en ıha- tur ve aynıdır Her yerde her ... ün gö- 1 ne.asi e " e ı ınasın a satın a ma omıs- . · .. '!f 

d 1 k 
le 9. 9. 939 cumarteıı saat 11 c bırakıl rülebilir lıteklilere 263 kuruı muka· 

Yonun a yapı aca tır. · 
mı11tır b'l' d ·1 ·· d ·1 bT 5 - Şartnameler Ankara'da Ziraat :r • • • • • ı ın e posta ı e gon erı e ı ır. 

Ankara Levazım A1nirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Vekileti .. tın alma komisyonunda, 2 - Tahple~ın 2430 lırada? ıbarct 4 - Teklif mektupları eksiltme ta· 

ı t b l'd ı . 'd z· t ""d""r muvakkat temınatlarlyle blrhkte rnek atinden bir aaat evci komisyon bat • 
1 - Uşakta yaptırılacak bir pav

yon ile iki hangarın kapalı zarfla ek • 
ailtmesine talip çıkmadığından 22. 9. 
939 cuma gUnU ak,amına kadar bir ay 
içinde ihaleleri yapılacaktır. 

s an u a ve zmır e ıraa mu u . 
1 
.. w.. d 

1 
k .

1
. tuplarını bellı gün ve saatten en geç kanlıgw ına verilmi11 veya posta ile ay • 

uıun en paraıız o ara ven ır. . :r 
6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ay- hır saat evetine kadar Yozgatta alay nı saatte komisyonda buludurulmuş 

n veya toptan bir talip uhtesine ihale satın alma komisyonuna vermeleri. olacaktır. (4073) 14023 

d·ı b'l' (4160) 14123 2 - Bir pavyonun keşif bedeli 42341 
lira ve iki hangarın da 60659 liradır. 

e ı e ı ır. 

7 - Bu iıe taliplerin muvakkat te
minat mektupların veya makbuzları 
ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı ve&ikaları ve tek· 
lif mektuplarını havi kapalı zarfları· 
nı münakasa saatinden bir saat önce . 
ye kadar komisyona vermeleri ve saat 
15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

(3707) 13758 

Fakülteler 

Un ahnacak 
Ankara l.e•asnn 1.mirllti Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Isparta garni2onunun senelik 

ihtiyacı olan 292000 kilo un kapalı 
zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuı · 
tur. 

2 - Şartnamesi hparta tUmen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul, Ankara Lv. 
Amirlikleri satınalma komisyonunda • 
dır. İlteklller prtnameyi komlayon • 
larda okuyabilirler. 

3 - tıbu iki yils dobuı iki bin ki-

Mo bil ya yaptırılacak 10 unun muhammen tutarı 40880 ura
dır. 

•n Ankara Dil •• Tarih • Coğrafya 4 - Şartnameıindeki yüzde yirmi 
Fakülteai Direktörlüğünden : beş miktar fazlası da dahil olduğu hal 

A - FUUltenin yeni binası için de ilk teminatı 3066 liradır. 
JI :yaptınlacak muhtelif cinste mobilye- S - Eksiltme S-9.-939 tarihine tel8· 

nin kapalı zarf usuliyle münakaaaıı düf eden ıalı gUnU uat 10,30 da ls
ketif bedelleri değiştirilerek tekrar partada tümen aatınalma komisyonun 
münakuaya konulmuıtur. da yapılacaktır. • 

B - Muhammen bedeli 57463 Ura 6 - İstekliler 5-9-939 aah pnil aaat 
90 kuruıtur. 9,30 a kadar teklif mektuplarını Iapar 

C - tıtekliter fennt tartname ve ta tümen satınalma komiıyonu batkan 
resimleri almak için Ankara mektep· lığına verecek Ye yahut ıönderecek
Jer muhasebeciliğine 25 lira yatıra- terdir. Bu saatten ıonra verilen ve ya
caklar ve alacakları makbuzla fakül- but gönderilen mektuplar ahnmıya. 
te hesap memurluğuna müracaat ede- cak uat ayarı tümen daire saatiyle 
uklerdir. yapılacaktır. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede- 7 _ 2490 sayılı kanunun hükümle-
ll 4309 lira 79 kuruştur. rine ve bilhaala 32. maddeaine uypn 

D - İhale 8. 9. 1939 cuma gUnil ıa· olmıyan mektupların sahipleri eksilt· 
at 16 da Ankara mektepler muhase- meye ittirik ettirilmiyeceklerdir. 
beciliiinde yapılacaktır. Teklif mek· (35112) 13865 
tuplarının ihaleden bir saat evetine 
kadar mezkQr muhasebecilik veznesi
pa tealim edilmiı bulunması lazımdır. Muhtelif insaat 

Yulaf olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 3 - Bir pavyon ve iki hangarın ke· 

Alma Komisyonundan 1 tif ve projesini görmek isteyenlerle 
1 - İzmir müstahkem mevki mer . isteklilerin her gün mesai zamanında 

kez birlikleri hayvanlarının 516000 ki- Afyonda kor aatın alma komisyonu-
lo yulaf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle na müracaatları. 4261) 14224 

münakaaaya konmuıtur. K et· I nacak 
2 - İhalesi 13. Eyl. 939 çarşamba OYU n 1 a 1 

&ünü saat 16 da İzrnirdc kışlada la • Ankara Leva:ıı:am Amirlili Satın 
mir Lv. amlrlili ıatın alma komiıyo- Alma Komisyonundan ı 
nunda yapılacaktır. 1 - Konyadaki kıtaatın yıllık ihti· 

3 - Tahmin edilen tutarı 27090 li • yacı olan 48,000 kilo koyun etinin 18. 
radır. Ata. 939 Kilnil yapılan kapalı zarfla 

4 - Teminatı muvakkata akçeli 2031 ekıUtmeafnde teklif edilen fiyat pa • 
lira 75 kuruıtur. halı 11SrüldUIUnden 26. 8. 939 günUn· 

5 - ~artnamesi her gün komlıyon· den itibaren bir ay içinde pazarlığa hı 
da gl:Srillebilir. rakılmıttır. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka • 2 - İlk pazarlığı 6. Eyl. 939 çar • 
yıth olduklinna dilr vfflb göster • pmba foü uat 14,SO da yapılacak • 
b1elı: mecburiyetindedirler. tır. 

7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 3 - Şartnameıl Konya, İstanbul. 
2490 sayılı kanunun iki ve UçUncU Ankara levazım amirlikleri ~tın al • 
ınaddelerinde ve prtnamesinde yazı- ma komisyonlarındadır. İstekhler prt 
lı veıikalariyle teminat ve teklif mek· nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 
tuplarını ihale saatinden en az bir u- 4 - Muhammen bedeli 15840 lira· 
at evel komisyona vermit bulunacak· dır. 
tardır. (4161) 14124 5 - İlk teminatı 1485 liradır. 

6 - bteklilerin 6. Eyi. 939 çar!&rtl· 

Fabrika unu alınacak ba günü saat 14,30 da Konya levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ha· 

Ankara Levasmı Anıirliii Satm zır bulunmaları. (4252) 14223 

Alma Komiayonundan : 
1 - Erzincan earniaonunun 1 Tet- Kuru ot ahnacak 

rin batından eylül 940 aonuna kadar Ankara Levasım Amirliği Satm 
ihtiyacı olan 720.000 kilo fabrika unu Alma Komisyonundan : 
kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuı • 961520 kilo kuru ot alınacaktır. Ka-
tur. pah zarfla eksiltmesi 20. 9. 939 çarşam 

2 - Muhammen bedeli 104,400 li· ha &ünü aaat 15 de İstanbul Tophane· 
ra ilk teminatı 6470 liradır. de Lv. amirliği satın alma komisyo -

(4014) (14001) Ankara Levazım Amirliii Satm 3 - Eksiltmesi 8. Eyi. 93g cuma ıU nunda yapılacaktır. 30768 lira 64 ku-
miayonundan : nü saat 16 da Erzincanda aıkeri utın ruştur. 

-ıı-

Yulaf veya arpa ile 
sadeyağı ahnacak 

Ankara Levazım Aınirliii Satın Alma Komisyonundan : ' Muham. Muham. 
İhalenin M. teminat tutarı Fiyatı miktarı 

aaatı günü tarihi nevi Lira Kr. Lira K. Kr. aa. kilo cinıl 
15 de çarşamba 6.9.939 kapalı zarf 2349 00 31320 00 4 00 783000 arpa 

veya yulaf 
16380 Sade• 

yafı 
1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan er.zakın cins ve 

miktarı muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminata"' .t\evi t.. 
rih; gün ve saatı yukarıda gösterilmiştir. 

16 da çarşamba 6.9.939 kapalı zarf 1228 50 16380 00 97 50 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon Lv. müdürlüğünde her gün görUlebillr. 
4 - Kapalı zarf milnakasasına girecekler milhilrlU teklif mektuptannı 

2490 sayılı kanundaki vesikalarla beraber ihale aaatından evci ıatın alma 
komlıyonuna vemıit olmaları. (3854) 13817. 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

Teslim yeri Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira. K. 
İlk teminat 

Lira. K. İhale saati 

Babaeski P. A. 1040000 9360 00 710 00 15 
Pınarhisar Top. A. 770000 5775 00 433 00 16 

1 - Vize tümen birliklerinin senelik odun ihtiyacı yukarda g~aterildll-
9ekildc münakasaya konmuştur. Eksiltmesinin 10-8-939 pertembe günü ya
pılacağı ilan edilmiş ise de talip çıkmadı&;ından 4!g.939 gününe bırakılmıt
tır. 

2 - Teslim mahalli miktarı tutarı muvakkat teminatı, ihale tarihi ihal' 
saati yukarda gösterilmiştir. 

3 - Talip olanların ihale gUn ve saatinden bir saat evci teklif mektup. 
tarını Vizede Tümen satınatma komisyon reisliğine vermeleri. 

4 - Evsaf ve şartnameılnl görmek istiyenlerin mesai giln ve saatlerinde 
meçkur komisyona milracaatları. (3859) 13846 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birHklerinin bir ıenelik ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fiyata. 
tutarı, ilk inancası yazılı 6500 kilo sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12 eylUI 1939 sah gUnU aaat 15 te lzmitte 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İıtanbul, Ankara, Eskişehir, Lv. lmirliklerf 
aatınalma komisyonlarında ve İzmit'tc tümen aatınalma komiıyonunda ı&. 
rülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
S - hteklilerin belli Ki1n ve autından bir aut evvel ilk inancalarını lti

tlva eden kapalı urflarını !.mitte tümen utınalma komfıyonuna nrmele-
rl lüaumu flln olunur. (4040) 1351514 

Miktarı Tah. Fiyatı Tutarı tık inancua 
Mevkii Kilo Kuruı Lira Kr. Lira Kr. 

Merkez 19500 96 18720 00 140.S 00 
Adapuar 15600 96 14976 00 1123 20 
Bolu 15600 96 14976 00 1123 20 
Tuzla 6500 96 6240 00 468 00 
Gebze 7800 96 7488 00 560 60 

65000 62400 00 4680 00 

Un ve arpa ahnacak 
Ankara Leva:ıı:nn Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

l - Sarıkamıı mıntaka levazımına batlı garnizonların 1. Teırin 1939 dan 
eylül 1940 gaycaine kadar ihtfyaçlannı tefkil eden atafıda mahalleri cina. 
miktarları, tahmin bedelleri •• llk teminatları yuıh un ve arpa utın alına· 
caktır. 

2 - Ekailtme 14 eylül 19351 perıembe gUnü aut 14 te mıntaka utınalma 
komlıyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları bir aut evvel 
komiıyona verilmit olacaktır. Şartname ve evsaflar Kolordunun tekmil gar· 
nlzonlarında mevcut ve aynidir. Her gUn her yerde görülebilir. (4162) 

14125 

Tahmin bedeli 
Satıhk arsa 1 - Çanaklİ:ale MUı. Mev. b61geain· alma komiıyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2307 lira 65 kuruştur. 

d b 
Mahalli 

e eş pavyon Uç tavla Uç hangar ka. 4 - Şartname ve cvıfı kolordunun Şartnameıi komiıyonda &örülebilir. 
Cinsi 

Miktarı 

Kilo Lira Kurut 
İlk teminab 
Lira Kuruı 

lran aef arethaneai civarında 
M2. 5375. Devlet Demiryolları 
Hasılat Dairesinde Bay Kizıma 
ıifahen veya yazı ile müracaat 
edilmeai. Tel: 3381 3277 

Levazım Amirliği 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levasım Amirliii Satın 

~ima Komisyonundan : . 
1 - Sivas garnizonu ıenelik 360.000 

kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nuhnuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 21600 ve mu 
nkkat teminatı df 1620 liradır. 

3 - 11 Eyi. 939 pazartesi günü aa
at ıs de tümen komutanlık binaaında· 
ki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2. 
ve üçüncü maddelerinde ya.zıh vesi • 
kalarla ilk teminat mektuplarını ve 
teklif mektuplarını hamil olan zarfı 
yine kanunun 32. ve 33. üncü madde 
terindeki sarahat dahilinde tertip e
derek ihale gününden bir aaat eve? 
komisyona vermit bulunacaklardır. 
Postada gecikmeler mazeret kabul et-
1ner.. (4068) 14019 

19 kalem malzeme 
ahnacak 

Ankara Levaaam Amirliii Saba 
Aa.a Komisyonundan 

~~- bp,taJM.Uık 

palı zarfla ekıiltmeye konmuştur. tekmil garnizonlarında mevcuttur ve İsteklilerin kanuni veıikalariyle be - - ----- ----- ----- --- -
2 - Ekailtme ve ihaleai 21. Eyi. aynıdır. Her yerde her gUn cörillebi • raber teklif mektuplarını ihale saatin- Sarıkamış Un 1,200,000 156000 00 

939 per~embe &ünü aut 11 de~· lir. lateyenlere 522 kurut mukabilinde den bir saat evetine kadar komisyona Ka;ı AÜ: 
800

•
000 24000 

OO 
kale Mus. Mev. satın alma komısyo - satın alma komisyonundan gönderile- vermeleri. (4270) 14227 Ardahan 

966.000 l20750 00 
nunda yapılacaktır. bilecektir. Un 250,000 120750 00 

3 - Muhammen bedeli 1~7740 lira S - Teklif mektupları ekailtme aa- ll'pl Ye f1lllf Slflft lhftl<ik Şahnalar Un 
25

0,000 
35ooo OO 

11 kuruıtur. Muvakkat temınatı 10638 atinden bir saat evel komiıyon bat. Un 150,000 20250 00 
liradır. kanlığına verilmit veya poıta ile ay· Ankara Levazım Amirliii Satm Artvin Un 140,000 20300 00 

4 - İsteklilerin diplomalı mühen - m saatte komisyonda bulundurulmuı Alma Komisyonundan ı 
dia veya mimar olmaları olmadıkları olacaktır. (4074) 14024 1 - Antalya kıtaatının senelik ih-
takdirde aynı evsafı ha.zi bir müte • ti yacı olan ( 422250) kilo arpa ve yu - Un alınacak 

11700 00 
4800 00 
9056 00 
51()56 00 
2625 00 
1519 00 
1523 00 

haaııs i.nıaatın •onuna kadar daimi o- fabrika unu ahnacak laf kapalı zarf uıuliyıe ekıiltmeye 1ı:o 
larak ıı batında bulunduracakları nulmugtur · 
noterlikten milaaddak bir taahhilt ki- Ankara Levasım Amirlili Satm 2 - Şartnamesi tsparta'da tUmen 

Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan ı 

ğıdı ile temin etmeleri ve asgari bir Alma Komiıyonun~aa ı satın alma Ko. nunda ve İstanbul, An
partide 100 bin liralık inıaat itini mu- . 1 - Plilmer ıarm.ıonunun 1. teı • kara Lv. amirlikleri Sa. Al. komiı -
vaffakiyetle yapmıt olduklarına dair rın batından temmuz 940 ~onuna k~ • yonlarıı~dadır. 
resmi bir makamın tasdikini havi ve - dar ihtiyacı olan 135,000 kılo fabrıka tıteklıler ıartnameyi komisyonda o-
saik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun 2, unu kapalı aarfla ekıiltmeye konul • kuyabilirler. 
3. maddelerindeki yazılı ve .. iki ko. muıtur. 3 - lıbu (422250) kilo arpa ve yu
misyona ibru etmeleri lbımdır. • 2 - !'fuhammen bedeli 21.600 lira laf muhammen tutarı (19001) lira 25 

.S - Bu iıe ait keıif, proje, fenni ve ılk temına~ı 1620. liradır. kuruıtur. 

1 - Aıatıda miktarı yuılı iki kalem eraak kapalı zarf uıuliyle ebllt. 
meye konulmuıtur. İhalesi 11·9-939 pazarteai ıUnü Tujay aatınalma komis
yonunda ve hiaalarında yuıh saatte yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının ihale aaatinden bir saat evveline kadar mana
zatlarının komiıyona verilmit olmaıı lbımdır. 

3 - Ekıiltmeye iştirlk edecek taliplerin 2490 .. yılı kanuna tevfibn ib
l"az etmeleri lazım gelen veaaiki beraberlerinde bulundurmaları ilin ol•. 
nur. (4069) 14020 

Muhammen Muhammen İlk T. İhale 
hususi ıartnaıne Çanakkale müıtah • .~ - Eksıltmesı 8 EY!· 939 cu~ cU· 4 - Şartnll?lesindeki yüzde yirmi 
kem mevki aatın ı\ma komisyonu ta- nu saat 11 de .Erzincan da askerı aa. bet miktar fazlaaı da dahil oldufu hal 

Miktarı tanbul, İzmir, ve Ankara Lv. amirliği tın alma komııyonunda yapılacaktır. de ilk teminatı (1425) lira 9 kuruıtur. Cinsi 
satın alma komiıyonlarında görüle- 4 - Şartname •e evsafı kolordunun 5 - Ekıiltme 8. 9. 939 tarihine tesa ------

Fiyatı, Tuatn Lr. Kr. nevi pn aut 

bilir. tekmil gamiıı:onlannda mevcuttur. Ve düf eden cqma gilnü saat 15.30 da İs- Akbez Hd. 
6- tıteklilerin 2490 uyıb kanunun a.ynıdır. Her 1erde her giln glSrillebi. partada tümen Sa. AL lı:omisyoııunda için un. 165000 

tasrihatı daireainde takdim edecek- lır. yapılacaktır. Kilis dağ alayı 
leri teklif mektupları teminat mektu· • 5 - T.eklif mektup~ ekıiltme .. 6 - İstekliler 8. 9. 939 cuma günü için un 337000 

11 Kr. 

11 .. 

18150 Lr. 

37070 " 

1361 2S Kapalı 11-9-5139 

2780 25 .. zarf uat 16 
11-9-939 
aaatll 

bu ve makbu.ılan ve diğer veaaikin iç tınden bır aaat evel komııyon bqkan· saat 14.30 a kadar teklif mektuplarım 
ve dıı zarflar milhUr mumu ile iyice Iıtına nrmiı ve1a poeta ile aynı 18 • tümen satın alma komisyonu batkanlı 550 TOD yulıf -'ılllCIL 4 - Eksiltme kapalı sarf uıullyle 
kapatılmıt olacak en ceç ihale aaatin- atte komlıyonda bulundurutmuı ola· ğına verecek veyahut gönderecekler. •• a 
den bir saat evellne kadar Çanakkale caktır. (4075) 14025 dir. Bu saatten aonra verilen veyahut Ankara Levazım Amirliii Satın 11

• 
9

· 
939 

pazartesi gilnü Mat 16 da Bel 
Müa. Mev. satın alına komiıyonuna A ı k gönderilen mektuplar ahnmıyacak - Alma Komisyonundan ı remit tüm aatın alma komiıyonunda 
makbuz mukabilinde vermeleri lhım- rpa a fnaca tır. Saat ayan tümen daire aaatiyle ya 1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu yapılacaktır. Teklif mektuplan IMt 
dır. Poatada vaki eecikmeler nazan i- Ankara Le•a:ıı:ım Amh-lili Sam pılacaktır. birliklerinin ıenelik ihtiyacı olaıt 550 16 da komiıyona teslim edilmit oı.cak 
tibare abnmu. Alma KomiayoauadaD ı 7 - 2490 uyılı kanunun hükümle - ton yulaf eksiltmeye konulmuftUr. tır. 

7 - Yukarıda yanlı vesaikten her 1 - Sivas pmisonu aenelik 300.000 rine ve bilhaua 32. maddeaine uygun 2 - Muh•mmen bedeli 24750 lira· .. 
banci birini ibras edemiyen iıteklile- kilo arpa kapalı sarfla eüiltmeye ko- olmıyan mektupların sahipleri eksilt- dır. 

1 

5 - laJtıiaıneyl ıormck iateyealer 
r.iD teklifleri kadpn nuarı itibare a- nulmqtur. meye iıtirak ettjrilmiyccektir. 3 - lluwlrat tmnea 1856 lira JS ber &Un. it aaatindc komiayoaa mlıa • 

- .. 11111 38U) 13935 ,......... Cllllt etllnler. (4072) 14m 
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- -
~ Ecnebi memleketlere ~ - -
~ talebe gönderiliyor ~ 
- --- ----- -Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel :: - --§ Direktörlüğünden : --
------------------

-
I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- § 

de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- =: 
çilecektir. = 

II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 
a) Türk olmak, 

-------

ULUS 

..1111111111111111111111111111111111111111... --§ DAKTiLO KURSU § - -: 62 inci devresine eylül ilk hafta- : 
: sında başlıyacaktır. (1) ayda dip-: 
: loma verilir. Tahsil aranmaksı- : 
: zın herkes alınır. Belediye sıra- : 
: sında Hanef Apart. kat 1 No. 4 : 
: Telefon: 3714 3225 : 
-.11111111111111111111111111111111111111,. 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çartaf ve çamatırlarını 

2. 9 - 1939 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 

İstanbul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, İstiklal caddesi 376, Tel: 40007 5063 

AKROER rr=========== ESKİ FEYZIAT1 

YAPI VE YOL 
MÜTEAHH1TL1Gİ 

Her nevi inşaat projeleri, hesabat 
ve kontrol işleri yapılır ve inşaat 
taahhüt olunur. 

Kınacı han No. 28 Ankara 

Yatılı BOGAZiCI LiSElERf Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNA VUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESİNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sı- E: 

hati tam olmak (aıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
---- Tel: 1219 (3178) lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 .1 -- c) Llakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış E: ----- bulunmak, := -d) Yaşı 18 den a§ağı ve 25 den yukarı olmamak, = ------ Tapu tesçlli Yatılı Ş. S i TERAKKi LİSESi Yatıs12 -III. - Müsabaka şu derslerden ?'a91lacaktır' := = a) Nazari hesap, E: = b) Cebir, --
-----

c) Herıdese, :: 
=: d) Müselles:>' = 
=: e) Fizik = 
=n~~ = = g) Jeoloji := -= i) Ecnebf bir dil. =: 
~ . -=: IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- := 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızh- ...... .. 
ğından : · · 
Yukarı üveç yatağı mevkiinde kain 

ve verginin 4967 umum ve 38 kapı nu
maralı bir kıta bağ ortak oğlu Pana • 
yot namıa diğer Mihakofos Dimitiri 
oğlu Panayottan metruken maliye ha
zinesi tarafından Ali Riza eşi Ayşeye 
ihale edilip tesçili lüzumu defterdar
lığın 12. 8. 939 tarih ve 341-144/ 8813-
5 numaralı yazısı ile talep edilmiş ve 

1 - ANA - lLK - ORTA ve LiSE KISIMLARINA 
Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat tdilebilir. 

(Telefon: 42517) 
2 - Eski talebelerin 10 eylüle kadar kayıdlarını yenilemeleri gerektir; aski takdirde, yerlerinin muhafaza 

edilememesinden dolayı okul idaresi mesuliyet kabul etmiyecektir. 
3 - Bütünleme ve engel sınavlarına 1 eylül cuma günü, olgunluk sınavlarına da 9 eylül cumartesi günü 
başlıyacaktır. 

4 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir prose pektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 5070 

bu gayri menkulun tapu sicillerinde --· ERKEK NİŞAN TASI Halil Rifatpaşa konağı 
Başmabeyincilik konağı KIZ 

kaydına tesadüf edilmemiş bulundu -=: raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, =: 
kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. § -- ğundan hukuki ve fenni cihetlerinin -------------------------------------------------
Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- =: 

bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve =: 
alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =: 
kaya i~tirak etmi!J olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. = - --= V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin § 

E: bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus- =: 
E: ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- =: 
=: ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. = --------------

VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve =: 
mühlet ıunlardır: -
a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. -
b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. := --- c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. --- -- -VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka· =: 

5 sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların =: -= tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- =: -= racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- =: --

tayin ve tesbiti için 19. 9. 939 tarihine il"••••••••••• Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞi 

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. 

tesadüf eden salı günü saat 10,S de 
mahalline tahkik memuru gönderilece 
ğinden bu yer hakkında idaiayı tasar
ruf eden varsa ellerindeki vesaiki res
miyeleriyle birlikte tahkik memuru -
na yahut tahkikat gününden evel mu
hafızlığımıza müracaatları lüzumu i -ı 
tan olunur. 14222 ••••••••••••- Adres: Beşiktaş Yıldız. 5069 

Güzel 

olmak 
. •. 

..,_ 

Dans meraklılarına müjde 
sabırsızlıkla beklenen hakiki 

Horsey Horsey 
Chestnut T ree ( Plais Glide) 

LOMBiA c o 
Plaklarında satışa çıkmıştır. 5067 

= lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: := lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke· =: ıcın .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. = zinde bulunmaları il!n olunur. 13582 -

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Enkaz satılacak 
~nkara Defterdarlığından 
İşin Nev'i 

Muhammen bedeli M. Teminat 
L. Ku. L. K. 

Enkaz ııatışı 2930 219 75 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu
nan nümune hastanesi civarında erkek lisesi binası dahilinde (Lise binası 
hariç) mevcut pavyonların kereste ve taşları müteahhide ait olmak üzere 
h•dmi işi açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 11-9-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat teminat makbuzu ve 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bun· 
dan evvel şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık mil-
li emlak ve nafıa mtidUrlüğüne müracaatları. (4034) 14003 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --- -- --- --

_, 

Her ıeyden evvel sıh· 
hatli ve parlak bir te· 
ne, lekesiz ve düzgüp 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

REM PERTEV 
Sizin de cildinizi gü
zelleştirir, guddelerini 
besliyerek canlandırır. 

................................................................................................... 
40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve i ~ 
yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması- 1 ~ 
na mani ?,~~:;.~~~~0ı1~11~!.~;.~~.~~2!.~ .. ~~!:~?.~ .. ~~!:. .. İ 

Senenin en zengin 

Garden partisi 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

---- suyu Maden satışı =: 2 eylül 1939 cumartesi ak-

Ankara Uray otobüslerinde şoför 19 
numaralı İdris tarafından açılıp mah
kememizin 938/1902 sayısına geçiri -
len soyadı değiştirilmesi davasının 

duruşması neticesinde Şenlik soyadı· 
nın (Şenbil) olarak deşiğtirilmek su
retiyle nüfusa tesçil ve ilanına 28. ~2. 
938 tarih ve 1790 sayı ile karar verıl-

------ miş olduğu ilan olunur. 2775 

:= tamı (eski Bomonti) Yenişe-

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden . ~ hir parkında Günet kulübü 
- tarafından veriliyor. 

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

i 
Yara ve çıb~nlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

5068 

--------------------':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

TALAS 
AMERİKAN OKULU Kayseri 

4 sınıflı ORTA derecede HA YAT mektebi tedrisat 27 eylülde 
başlar. Leyli ücreti 195 lira (taksitle). 3281 

iNGİLİZCE SANAT 

-=• == Modern demir iıleri atölyesi ==• 
Son sistem fenni tesisatla mücehhez olan atölyemizde verilen 

resim üzerine çok zarif demiı kapılar, pencere parmaklıkları, mer
diven küpeşeteleri, bahçe kamelyaları, sıhhi su tesisatı yapılır. Her 
nevi otomobil makasları yeniden imal ve tamir olunur. Her çeşit ok
sijen kaynağı yapılır. 

Demir işlerine müteallik her türlü sipariş kabul edilir. 
Ankara Müdafaai hukuk caddesi Açık sokak No. 6 3241 

-
§ Afyonkarahisar Maden Suyunun Ankara'da toptan ıatı- § Bilet: İki Bayan, bir Bay için 
E:_ fi bundan sonra Cemiyetimiz tarafından yapılacaktır. =:_ 

bir liradır. 
.:!1111111111111111111111111111111111 Saraçhane başrnda ·Horhor caddesinde 11111111111111111111111111111111111. -- --E: Satı§ mahalli: Anafartalar caddesi 89 No. lu mağazadır.§ ı=== 

- Telefon No. 2548 = Kulüp ve bahçe gitelerinde - = temı'n ed;lı·r. 3276 
:: K-.,;rut :: • ~: 

Yatıh 
Yatısız HAY • YE L. Si. Kız 

------------ !!~~~!!!!!!!!~ -- -
E: Bir Litrelik şişelerde; Elli şiıelik bir sandığı =: : Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren : 

E: mahalline teslim yalnız su bedeli 500 =: 1 ' § başı~:· Kızl~r.ın yatılı kıs.mı tamam!y.le ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi § 

Erkek 

E: Yarım Litrelik fİşelerde; Elli şitelik bir sandığı =: D r • S I T K I f IRAT :;: otobus aervısı vardır. İstıyenlere tarıfname gönderilir. Telefon: 
20530 

C = mahalline teslim yalnız su bedeli 375 E: : Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 l"'l .. .. 
1 1 

k . t"h 
1 

d ---= Bir Litrelik bo• •itenin beheri (10) ve sandığı =_ •• : 9 r·1 ey u cuma gunu ve 0 gun u ım ı an arına a : ~ ::ı- birinci GQZ Hastalıkları .,1111111111111111111111111111111111 ey u cumartesi günü başlanacaktır. (5057) 
1111111111111111111111111111111111

r =: (50) kuruıtan boş mevzuat depozitosu 550 =: sınıf mütehassısı 
E: Yarım Litrelik boş şişenin beheri (8) ve sandığı = = (50) kuruştan bo§ mevzuat depozitosu 450 =: 
E: alınır. E: 
E: Bot mevzuatın iadesinde depozitoları aynen geri verilir. = 
= 3255 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bir makinist alınacak 
Etibank Umum Müdürlüğünden · 
Bankamızın Murgul işletmesinde istihdam edilmek üze

re bir dizel makinisti alrnacaktır. 
Taliplerin Ankara'da merkezimize ve lstanbul'da Gü

ven Han Voyvoda caddesindeki İstanbul Büromuza evrak-
lariyle beraber müracaatları. (4259) 14207 

İstanbul Haydarpa11a hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 n kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

Ti: 3592 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6496 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müqürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na§it ULUQ 

ULUS Basımevi ANKARA 

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU OECE 

Uykusuz geceler Halk 
BU GECE ................. ~~!:1!r............... ORMANLAR PERiSi 

Gündüz iki film .. Do th La 

1 • Büyük Vals 
""""'" ro y mour ......................................... 

Gündüz iki film 
1-Ormanlar Perisi 

2 Uykusuz Geceler Doroty Lamour 
2 - Halk Kahramanları 

Gece ve gündüz programlarına ita- Gece ve gündüz programlarına ila-
veten 1939 Trakya manevraları veten 1939 T k 1 

S 1 ra ya manevra arı 
eans ar: 10 ve 12 de ucuz matine- Seanslar: ıo 12 d h lk 1 ..• 1 d ve e ucuz a 

er, og e en sonra 14,45-16,45-18,45 /matineleri, öğleden sonra 14,30 • 

gece 21 de 16,30 - 18,30 • gece 21 de 1 

BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Dalavereciler kıralı 
2 - 4 Parmaklı casus 

Gece seansı: 20,30 dadır .................................................... 
Öğleden evel 10 ve 12 de iki film 

1 - Deniz ateşler içinde 

2 - Ben bir caniyim 

8 U GECE C E 8 E C j Açık Hava Sinemasında 1 - Lor el • Hardi Hindistanda 
İki film 2 - intikam yolu (türkçe) 


