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Almanya her türlü sulh teşebbüsünü reddetti 

Boy Avrupa harbı başladı ! 
iNGILTERE iLE FRANSA DÜNDEN BERİ 

ALMANYA iLE HARP HALİNDEDİR 
Çemberleyn 3 eylal pazar günü 
saat 11 de harp haberini ilôn etti 
ÇEMBERLEYN DEDİ Kİ: 
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Günün birinde Hillerizmin 
yıkılacağina ıahit 

olacağımı ümit ediyorum 
1'.lman hükümeti nezdinde yaptığı sulh teşebbüs

leri reddedilen İngiltere dün öğleyin saat 11.15 den 
,(bizim saatimizle 12,15 den) itibaren, Fransa da saat 
17 den itibaren Almanya ile harp hali vaziy,etine gir· 
mişlerdir. İngiltere'de harp halini, sulh lehinde yap· 
tığı bütün gayretleri n tic lenmiyen ngili~ a ve- ~-"""'""""-~~-ft~>~~~1t-:«-~f-:~(i'.~ti; 
.kJJı llavning Street'teki 10 numaralı Başvekalet evi-
nin çalışma odasından radyo ile bütün dünyaya bil· 
dirmiştir. 

Çemberleyn'in sesinden, böyle mühim bir kararı 
bildirmekten dolayı büyük bir heyecan içinde oldu -
ğu anlaşılıyordu. Londra radyosunun verdiği radyo 
röportajda halkın Davning Street'in etrafında yığıl
dığı ve meydanlardaki oparlörler vasıtasiyle İngiliz 

(Sonu 6. ıncı sayfada) lngiliz başvekili Çemberleyn 

Fransa 17 de harbe girdi Avrupa 
harbi 
baılamııtır 

B. Daladiye'nin Fransız milletine hitabesi --
Sülh Hitlerin elinde idi: 

Falih Rılkı ATAY 

Hitler harp istemiştir 
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HARP TARiHiNiN 
İLK SATIRLARI 

Saat 9 

lngiltere'nin Berlin Büyük Elçisi 
Sir Nevi! Heı1derson, alman hükü
metine bir nota vererek saat 11 e 
kadar alman hükümetinden alman 
kıtalarının Polonya'dan çekilece
ğine dair teminat almadığı takdir
de Almanya ile harp haline girece
ğini bildirmi!jtir. 

Saat 11 

Beklenen alman cevabı gelecek 
yerde Almanya bir beyanname neş
rederek ingiliz talebini reddetti -
ğinden lngiltere Almanya ile harp 
haline girmiştir. Başvekalette gene 
B. Çemberleyn kalmak üzere, Bah
riye birinci Lordu olan B. Vinston 
Çürçil'in de iştirakiyle bir harp ka
binesi kurulmuştur. 

Saat 18 

lngiliz kıralı, bütün lngiltere lm-
• paratorluğunda neşredilen bir nu

tuk söylemiştir. 

Dün sabah saat 11 denberi İn
giltere ve dün akşam saat 5 ten
beri Fransa devletleri, Almanya 
ile harp haHnde bulunmaktadır· 
lar. 

[Fransa'nın harbe girişine ve Dalad iye'nin fransız milletine rad- Saat 12.30 
yoda yaptığı hitabeye ait tafsilat 3 üncü sayfadadır.] 

Bu sırada dünyanın sesini d in. 
lemek lazımgeJir. Her tarafta u
mumi kanaat odur ki hiç bir ka
zançla doymak, hiç bir noktada 
durmak bilmiyen tecavüz, niha
yet kendi hayati menfaatlerini, 
beynelmilel hukuk ve emniyet 
teminatına müstenit bir sulh ni
zamında ve milli hüriyetlerin 
müdafaasında gören milletlerin 
sabrını tüketmiştir. Viktor Hü· 
go'nun meşhur mısraı hatıra ge· 
l iyor: "İstilaya gidiyorlardı, har
be tesadüf ettiler!,, 

İngiltere ile F ransa'nın yeni 
bir harp f adasını önlemek, hat· 
ta Almanya lehine fedakarlık ya· 
parak ve yaptırarak önlemek i
çin, kendi ahitlerine sadık kaldık 
lanndan başkalarını tereddüt 
ettirmiyecek kadar, bütün uzlaş
tırma imkanlarını tecrübe ettik
lerine cihan şahittir. Çemberleyn 
bütün mesuliyetin tek bir şefe ve 
onun sayılı arkadaşlarına aid ol
duğunu söylemiştir. Maatteessüf, 
bu mesuliyetin akıbetlerini, hü
riyetlerini korumaktan başka da
vası olmıyan milletlerin yüz bin· 
lerce evladı masum alman halkı
nın kurbanları ile birlikte ödiye
cektir. 

( Sonu 3. üncü say.fada) 

.•. .... ·· . . .· , . 
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Polonya'da alman istilası devam etmektedir. Birçok bombardımanlar yapılmıştır. 
Almanlar koridorun denizden irtibatını kesmeğe uğraşmaktadırlar, Haritada alman 
harekatını ıörüyorsunuz. Tafsilat 6 ıncı sayfamızdadır, 

Berlin'deki fransız büyük elçisi 
B. Coulondre alman hariciye neza
retine giderek ingiliz büyük elçi
sinin teşeobüsüne müşabih bir te· 
şebbüste bulunmuş ve saat 17 ye 
kadar cevap verilmediği veya men
fi cevap verildiği takdirde Fransa
nın, Polonyaya kaqı giriştiği ve 
mahiyetleri Almanyaca malum bu
lunan teahhütleri yerine getirece
ğini bildirmiştir' 

Saat 17 
Alman hükümeti neşrettiği bir teb· 
!iğle gerek fransız, gerek ingiliz 
taleplerini reddettiğinden Fransa 
saat 17 den itibaren Almanya ilf 
harp haline girmiştir. 
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Parti namzetleri 
illif akla seıildiler 
Boş olan Edirne, İsparta, ve Trab . 

zon mebusluklarına 3 eylül pazar gti
nü yapılan intihapta Parti namzetleri 
Trabzon belediye reisi Temel Göksel, 
Isparta C. H. P. ve Halkevi reisi Rem 
zi Ünlü, ve Edirne C. H. P. ve Beledi· 
ye reisi Şerif Bilgen ittifakla seçilmiş 
!erdir. 

1 
ing_il iz Kı ralının • 

mesa11 

lngiliz kıralı S. M. Altıncı Jorj 

Kuvet hakka 
galip değildir 

Bu iptidai 
bir şeydi r! 

Tanrının yardımı ile 
muzalf er olacağız 
İngiltere kıralı dün akşam saat 19 

da radyo ile imparatorluğuna hitaben 
-----------------,bir mesaj söylemiştir. 

• • 1 Kıral gayet heyecanlı fakat vakur 

1 L K Es 1 R 
bir sesle büyük Britanya'nın her vası· 
taya müracaat ederek muslihane bir 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Amerikadan dönerken 
ıı B · remen 11 

yakalôndı 
bir İngiliz Jimamna götürüldü 

Londra, 3 a.a . -- Amerika. 
dan Alma-nya'ya dönmekte O· 

lan Alm anya'nm "Bremen" 
transatlantik vapuru İngiliz 
harp gemileri tarafından ya
kalanarak bir İngiliz limanına 
götürülmüştür. 

Alman vapurları Meksika 
limanlarına sığınıyorlar 

Vaşington, 3 a.a. - Resmi menba -
lardan alınan malUmata göre, Pasifik 
denizinde bulunan alman nakliye va • 
purlan Meksika limanlarına sığına -
caklardır. · 

İngilterede 
harp kabinesi 
dün kuruldu 

Londr a, 3 a.a. - Harp kabi
n esinin teşekkül etmiş olduğu 
resmen bildirilmektedir : 

B. Çemberleyn başvekil, Sir 
John Simon maliye nazırı, Lort 
Halifaks hariciye nazrrı, B. 
Churchill bahriye birinci lordu, 
B. Hoare Belisha harbiye nazırı, 
B. Kinsley Wood hava i~leri na· 
zın, Sir Samuel Hoare mührühas 
Jordu, Lort Hankey nezaretsiz: 
nazır. 

Yeni harp kabinesinin ilk içti
maı, bugün öğleden sonra akte· 
d ilecektir. 
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Sabaha karşı : 

Japonya bitaraf kalacağın ı bildirdi 
Londra, 4 (Sabaha karşı Radyo) - Şanghay'dan Royter AJ nsmı.. 

bildirildiğine göre, japon hükümeti, İngiltere'ye, bugünkü harpte japon 
hiikümetinin tamamiyle bitaraf kalacağım bildirmiştir. 

Varıova civar1nda Amerika Sefirinin 
villasına bomba ! 

Londra, 4 (Sabaha karşı Radyo) -- Bugün yapılan altı tayyare hi.i -
cumu esnasında alman bombardıman tayyareleri Varşova'nm banliyö~ 
sünde, Birleşik lAmerika evletleri büyük elçiliği villasına bon '..>a atmış 
lardır. Nüfusça zayiat olmamıştır. Büyük elçi vaziyeti raporla hüküme
tine bildirmiştir. Bu mmtakada yalnız sefirler bulunmaktadır. Ve hiç 
bir askeri hedef yoktur. 

Almanlar zehirli gaz kullanıyorlar 
Londra, 4 (Sabaha karşı Radyo) - Pat Ajansının bildirdiğine göre, 

alman tayyareleri, yukarı Silezya'da boğucu gaz bombalan kullanmıya 
başlamışlardır. Diğer taraftan alman kıtalrı girdikleri yerlerde sivil hal
kı kurşuna dizmekte ve her tarafı yağma etmektedir. 

Sovyetler bitaraf 
Nevyork, 4 (Sabaha karşı Radyo) - Bugün Berlin'de itimatname -

sini takdim eden yeni sovyet büyük elçisi ve yeni ataşemiliter General 
Murgoef'le beraber bir sovyet askeri hey.etinin Berlin'e geldiği şayiası 
çrkarılmıştır. Londra'dan alman malumata göre, Londra'daki salahiyet
tar sovyet mahfilleri bu haberi kati surette yalanlamakta ve Sovyet 
RusY.:anın bu harpte kati surette bitaraf kalacaimı bildirmektedirler. 
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Gündelik hayatımızda mütevassıt 

(Hayat pahahlığı) şeklinde teccl· 
li eden fiyat ve gelir muvazenesiz· 
liği sebeplerini vuzuhla ortaya ko· 
yabilmek için muayyen mefhumlar 
üzerinde anlaşmamız, bugünkü mü
badele hnyatımızm cereyan şekli 
hakkında müşterek kanaatlere var· 
mı§ olmamız zaruridir. Esasen bu 
zaruret her iktısadi mesele için ken· 
dini kuvctle hissettirir, doğrudan 

doğruya esas mevzulara temastan 
evel, ana mefhumlar üzerinde fikir 
birliğine ihtiyaç vardır. Paranın 
mahiyeti ve bünyesi hakkında ara
mızda fikir ve görüş ortaklığı hasıl 
olmadıkça, para kıymetinin düşü -
rülmesinden doğacak neticeler ve 
bu ameliyenin hakiki mahiyeti üze
rinde de fikirlerimizin birle§mesine 
bittabi imkan mevcut değildir. Bu 
düşüncenin sevkiyledir ki, bu sü
tunlarda doğrudan doğruya (Hayat 
pahalılığı) mcvzuuna girmeden e· 
vel, yolumuzu biraz temizlemekte, 
bugünkü mübadele makanizması ü
zerinde fikir ve anlayı§ birliğini, 
temin eylemekte faydalar bulduk. 
Tetkik ve tahlilimizi tamamen umu
mi bir görüş zaviyesinden yapıyo • 
ruz. Esasen maksadımız, bu mevzu· 
Jarla, ilim ve nazariye bakımından 
uğraşmağa vakit bulamıyan okuyu· 
cularımızla beraber, mümkün oldu
ğu kadar ameli bir tetkik ve tahlil 
yapmktaır. 

Gündelik mübahaselerimizdc 
(hayat pahalılığı) mevzuu üzerin
de dururken, hemen aklımıza klişe 
haline gelmiş bazı mefhumlar, ba
zı tabirler gelir, mutavassıtlardan 
bahsederiz; toptan fiyatla peraken· 
de fiyat arasındaki farkları çok bu
lur, ıstırabınuzın sebeplerini bu
nunla izah etmek i .. lcri2. . Halbuki 
(hayat pahalılığı) dediğimiz hadi
aenin amilleri tamamen baıkadır. 
Mamafi, biz, doğrudan doğruya bu 
mevzua girmeden evel, önce de sÖy· 
lediğimiz gibi, fikirlerimizde tam 
bir aydınlık temini için, klişe hali
ne gelmit bu tabirlerin, köklcşmit 
bazı kanaatlerin, hakiki kıymetleri
nin ortaya konmasını faydalı bu· 
luyor, ve bugünkü müsahabede mu· 
tavaıssıtların mübadele hayatında
ki mevkilerini ve rollerini tahlil e· 
diyoruz. 

Mutavassıt kimdir? lktiaadi bün
yedeki rolü neden ibarettir? Bu 
sualin cevabını iktisadi bünyemizi 
ve bugünkü mübadele makanizma· 
sını teırih ederek verebiliyoruz. 

• Asım SÜREYYA 

bir iş bulmağa, (pazar) ın istediği 
bir hizmet deruhte etmeğe mecbur
dur. Radyonun çoğalması dolayı. 
siyle musiki aleti &atmak imkanını 
kaybeden bir vatandaşın radyo sa
tıcılığına başlaması, bir b.raftan ik· 
t ısadi mekanizmada (saffıharp) 1 
harici kalması, diğer taraftan yeni il 
bir ihtiyaç dolayısiyle gene aynı il: 
mekanizmada bir yer alması de
mektir. 

Sivas kongresi: 
Mütevaasıt, iş bölümü dolayısiy. 

le piyasada sanayi, ziraat erbabı· 
~n~ yanında yer alan ve muayyen 
ıhtiya_çlara cevap veren, iktısadi Mustafa Kemal 19 mayıs 1919 
fonksıyonu evela diğer bir unsur- da Samsun'a çıktı. Babıali onu Ana· 
dur. Karşımıza İster toptancı, ister dolu stebinde çürütmek istiyordu. 
yarı toptancı, ve İ11ter perakendeci O da Anadolu'ya geçmek kararın· 
v_e seyyar s~tıcı şeklinde çıksın, bel- da idi: f kat çürümek için değil, 
lı başlı vazıfesi istihsal ile istihlak Türkiye'yi yeniden inşa için ... Kur· 
arasında bir irtibat hattı vücuda tuluşun öz kaynağın yanıbııtında 
getirmek, ihtiyaç mahallerini ara· olacağına kanidi. Eğer kendisine 
yıp bularak bunlarla istihsal men - Dokuzuncu Ordu Müfettişliği veril· 
balarını birleştirmektir. Bu vazife • mescydi, vatandaş Mustafa Kemal 
nin ifasında, sermaye kuveti, iı bil· olarak mücadele edecekti. Hndisc
gisi, sermayesini riske edebilmek ler, onun bu düşüncesini gerçekleş· 
iradesi kendisinin •n büyük yardım· tirdi: evcin azledildi, sonra rütbe· 
cısıdır. İktısadi bi..·uyede vazifesiz si elinden alındı ve nihayet asi sa
bir uzuv yaşayamıyacağına naza· yıldı. 
ran mutavassıtın da muayyen bir Bugün yirmi yaşını tamnmlıyan 
ihtiyacı karşıladığını, muayyen bir Sıvas kongresinden birkaç ny sonra 
rolü olduğunu kabul etmek lazım· rütbesiz, makamsız kalmıştı. 27 ilk 
dır. Mutavassıt bu rolünü istihsal· kanun 920 de Ankara'ya sadece 
den baılıyarak istihlake kadar gi- vatandaş Mustnfa Kem l olarak 
den uzun veya kısa yolda it bilgisi, girmiştir. Ona bundan sonraki vn· 
sayini ve sermayesını kullanır; sıflnrını, zamanın iktidarı değil, 
bu seyir esnasında karşılaştığımız doğrudan doğruya hayat ve hüri· 
her kademe, yeni bir hizmet ve kül- yet kazandırdığı milleti vermiştir. 
fetin alınmasiyle meydana gelir. Eşsizlikleri arasında bu vasıf başta 
(istihsal) in bir kıymet ifade ede· gelir. Hayatında ve kurduğu rejim· 
bilmesi, (arz) imkanlarının çoklu· de, vntandaşlığı bütün kudrctlerin 
ğu ve geni,liğiyle mümkündür. Mu· fevkinde saymasının sebepleri ara· 
tavassıt istihsalin kıymet bulmasına sında, yeni Türkiye banisinin, nışan 
yardnn eder. Herhangi bir mıntaka· ve sırmalar dolu bir imparatorluk 
da, güzel elma yetiştirilmiş olması paşasının değil; dahi, h:ahraman, 
kafi gelmez. Zamanında toplanarak yaratıcı fakat vatandaş Mustafa 
stok olması, muayyen bir ta11nife Kemal olması hakikati de vardır. 
tabi tutulması, en çok satılabilecek Bugün yirmi yaşına basan· hadi· 
mevsımın beklenmesi, ve nihayet se, inkılap t rihinde Kemalizm 
mü,külpesent bir alıcıya, bir kış g~· prensiplerini vuzuhla belirtmiş ol· 
cesi sinema dönÜ§Ü, iyi süslenmı~ manın şerefini taşır. Atatürk Sıvas 
ve 'aydınlatılmış bir dükkanda kongresinin "Şark ve garp vilayet-
( arz) edilmesi lazımdır. lerinin ve Trakya'nın yani bütür. 

istihlak ve istihsal sahasında, memleketin ittihadını temin gaye
yardımcı ve mütemmim teşekküller sine matuf olarak,, toplattığını 
vasıtasiyle, müstehlik ve müstah· söylemiştir. O :zaman Türkiye'nin 
sillerin, kendilerini yakından ala· birliğini düşünmek bile tehlikeli bir 
kadar eden bazı hizmetleri bizzat hayal idi. 
ifa etmeleri ve yahut bu hizmetle· 29 ağustos 1919 da Erzurum'dan 

ri bizzat vücuda getirecekleri te· Sıvas'a hareket eden Atatürk, Sıvas 
1ekküller vasıtasiyle yaptırmaları kongresinin milli kurtuluş hareke • 
mümkündür. Bu imkanın tahakku· tinin planlaşma ve şuurlaşma nok • 
ku hazan pek faydalı olabiliyor. taaı olacağından korkan ihanetle, 
Fakat bazı sahalarda böyle bir te· daha yolda iken çarpıfmı§hr: ken
§ebbüse kalkmadan evet, bazı içti· disi, Erzincan boğazına gelir gel· 
mai ve iktısadi ıartların tahakkuk mez, eşkiyanm boğazı tuttuğu ve 
etmesi lazım geldiği gibi, bizzat geçilemiycceği söylenilmiştir. Ata· 
yapmak istediğimiz hizmetlerin, türk diyor ki : "- Pek iyi aına, bu 
piyasaya nazaran daha ucuz yapı· eşkiyanın kuveti nedir, neresini na· 
labilmesi ve bu işe koyabileceğimiz sıl tutmuş, merltezden ne vakit ku
sermayenin büyük bir tehlikeye 1 vet gelecek? Bu muammalar halle· 
maruz kalmaması şarttır. lhtısaa ve dilinciye kadaı·, geri, Erzincan'a 
tecrübe noksa~ından doğaca~ z~- dönmek ve kim bilir ne kadar gÜn· 
rarlar, bazı hızmetlere mukab~l pı· ter beklemek lazım. Bizim İ§imiz ise 
yasaya ödiyeceğimiz bedellerı .. kat pek acele idi. Ben, Erzurum ile 51• 

kat aşabilir. Bundan batka, boylc vas arasındaki mesafeyi mutat za
te§ebbüse dahil olan İş sahiplerinin manda katedip muayyen günde 51• 

giriştikleri hareketin iktıs di bir vas'ta bulunamnzsnm, şurada veya 
kalkınma yolu olduğuna içlerinden burada, §U veya bu sebeple tevah
aelen bir iman ve kanaatle inanmış huş ve tevakkuf ettiğim Sıvas'ta ve 
~lmaları zaruridir. Bizzat alaka- her tarafta şayi olursa panik başlı· 
darlarda böyle bir iman ve kanaat yabilir, işler alt üst olabilirdi. 
mevcut olmadıkça, kendi ihtısas ve Ve - gene bütün hayatında ol
bilgimizin haricinde kalan ve ser• duğu gibi - ölümü hiçe sayarak 
mnye riskleri arzeden işleri normal yoluna devam etti. 
piyasadan beklemek, ilk seneler· Her şeyimizi borçlu olduğumuz 
denberi müesses İş düzenlerini, de· bu yürüyÜ§Ün merhalelerinden biri 
vamlı bir netice beklemediğimiz olan Sıvns kol"'P'""' bugün yirmi bit 
müdahalelerle bozmamak, en mÔ.· j ya§ındadır. 
kul bir yol olsa gerektir. KUTA y 

Fransa ile ticaret 
an loşmosı nı n 

esasları 
Fransa ile yaptığımız yeni ticaret 

anlaşması pazartesi günü gümrüklere 
tebliğ olunacaktır. Anlaşmanın başlı· 

ca esasları şunlardır: 
1 - Türkiye ile Fransa arasında 

ticari münaseb~tler yeni anlaşmanın 
meriyet mevkiine girdiği 1 eylülden 
itibaren aşağıdaki takyidat dairesin
de münhasıran hususi takas yollariy· 
le icra edilecektir. 

Türkiye menşeli mahsullerin Fran· 
Eız frangı olarak bedellerinin yüzde 
94 il hususi takasta kullanılacak ba
kiye yüzde 6 sı Türkiye Cümhuriye
tı Merkez bankası namına açılan ve 
onun tarafından serbestçe tasarruf 
edilecek olan, (B) hesabı adiyle açıla
cak bir hesapta hususi fransız frangı 
hesabiyle rüyet olunacaktır. 

Hususi takas muamelelerinde Fran
sa menşeli emtianın Türkiyeye itha
h, türk menşeli mukabil emtianın 
rrıınsaya ithalinden eve! veya sonra 
olabilecektir. 

Anlaşma mucibince 1939 s•,esi si
parişleri neticesinde Fransız tı.itün re 
jisi tarafından yapılan Türkiye men -
şeli tütün ithalatı bedeli 20 milyon 
franga kadar fransız ofisine tevdi olu
nacaktır. 

Gerek Fransa ve gerek Fransız 

Hindiçinisine ithal edilen Türkiye 

Bağcı ık ve meyveci ikte 
büyük inkişaf v r 

Ziraat Vekaleti müesseselerinin dağıttığı asma 

mikdarı 16, meyveli fidan 4 milyonu buldu 
Ziraat Vekaleti meyvacılık ve bağ-ı Milli gelirlerin en saglam temelle -

cılık üzerindeki .çalışma~arda~ bug~- rinden biri olan meyvacılık için bu 
ne kadar elde edılen netıcelerı tesbıt program muvaffakiyetle tatbik edil -
etmiştir. Memleket bağcılığını iyice miş ve sahaları 10 • 20 hektar büyı.ik -
tetkik etmek, satış noktasından nef- lüğünde olan elma, incir, zeytin, Na -
sinde iyi vasıfları toplıyan üzüm çe- renciye, fıstık, kaysı, mayvacılık is -
şitlerini ayırmak, filoksra tahribatına tasyonları kurulmuş, aynı zamanda Ü· 
uğramış yerlerde Amerika asmaları retıne ve bakım işleriyle ugraşmak, 
üzerinde çalışmak, en iyi ve ucuz muhite örnek olmak masadiyle de bun 
bağ işletme şekillerini arayıp bul- lar mıntaka ve mahsullerin nevine gö
mak, iizüm kurutma usulleri etrafın- re Arifiye, Aydın, Giresun, İzmir, An 
da devamlı tecrübeler yaparak daha talya, Gaziantep ve Malatyada tesis 
iyi şekiller bulmak ilzere İzmirde ku- olunmuştur. Ziraat vekaletinin bugü -
rulan bağcılık istasyonu ile, Amerika ne kadar kurduğu bu müesseselerin 
asma fidanlıkları çok verimli olmuş- sayısı 17 ye ve sahaları da 3859 dekarc 
tardır. baliğ olmaktadır. 

Evelce sadece 80 dekar büyüklü- Bu seneye kadar dağıtılan meyveli 
ğündeki Erenköy asma fidanlığı var fidan sayısının her yıla göre taksimi 
ken bugün bunların sayısı Ankara, Bi- şudur. Yekun olarak 3.914.349 sayısnı 
lecik, Halkalı, Kırklareli, Tekirdağ bulmaktadır. Bu miktara hususi ida -
ve Manisa olmak ilzere 7 ye ve sa- re, belediye ve orman fidanlıklarından 
haları 1307 dekara çıkarılmıştır. tevzi edilen fidan miktarı dahil değil
Fidanlıkların istihsal miktarları de- dir. 
vamlı olarak artmaktadır. Yapılan bir 1924 de 23.349, 1925 de 273.697, 126 
istatistiğe göre, Amerika asma fidan- da 206.045, 1927 de 230.340, 1928 de 
lıklarının dağıttıkları köklü ve eşik 239.963, 1929 da 290.713, 1930 da 
köklü asma fidanı miktarı §U şekilde 253.834, 1931 de 332.411, 1932 de 293. 
artmıştır : 182, 1933 de 203.357, 1934 de 219.713, 

menşeli afyonların bedeli 10,4 milyon 1924 tc 6.725, 1925 te 53.632, 1926 
franga kadar B) hesabına naklolun - ela 163.941, 192i de 223.172, 1928 de 
mak üzere tediye olunacaktır. j 254,541 1929 da 359.511, 1930 da 483.721 

Türkiye menşeli emtiatının Franko 1931 de 535.198, 1932 de 541.414, 1933 
türk ticaret şirketi tarafından yapılan de 825.676, 1934 de 1.345.755, 1935 de 
ithal muameleleri de hususi takas re - 2.396.953, 1936 da 2.479.555, 1937 de 
jimine tabi değildir. 2.574.250, 1938 de 3.022.965, yekun 

1935 de 279.217, 1936 da 334.926, 1937 
de 365.124, 1938 de 368.478. 

Anlaşmada adı geçen şirketin ithal 15.167.013 Ü bulmuştur. 
edeceği malların bedellerinin ne su • Ziraat vektileti, bu müesseselere, 
retle tediye edileceği gösterilmiştir. topraga göre muvafık tipler tesbiti, 

Anlaşmanın bir maddesine göre yeni ve iktisadi bağ dikme usulleri, 
Fransız müstemlekeleri himaye al - işletme ve bakım hususunda deneme -
tındaki memleketlerle Fransa manda· ler yapılması, bağ bozumu zamanının 
sı altında Afrika arazisi menşeli mah- tesbiti, en son iktisadi korunma ve 
sulat Fransa'dan transit geçmek şar - nakil şekillerinin tayini, bağlarda kul 
tiyle hususi takas rejimine tabi ola - tanıtacak aletlerin gözden geçirilme -
caktrı. si, seçilmesi ve tavsiyesi, tecrübe ve 
Anlaşmadan evel yapılmış olan mu- örnek koleksiyon bağlarının tesisi gi

ame1eler eski anlaşma hükümlerine bi vezifeler de vermiş bulunmakta -
tabidir. dır. 

İ ngiltereye üzüm ve 
. . 
ıncır gönderiliyor 

İzmir, 3 a.a. - Limanımızda bulun· 
makta olan bir ingiliz vapuru dün mü 
him miktarda incir ve üzün alarak in· 
giliz limanlarına hareket etmiştir. Bu 
gün de diğer bir İngiliz vapuru aynı 

şekilde hareket edecektir. Bu vapur -
da fransız limanları için de bazı par -
tiler vardır. 

Limanımızda bulunmakta olan Le • 
vent adlı Polonya vapurunun kaptanı 
ile mürettebatı Polonyaya çağrılmış -
tar ve gitmişlerdir. Vapur, kumpan -
yasının buradaki acentesine bırakıl -
mıştır. Vapur, vaziyetin inkişafına 

kadar limanımızda kalacaktır. 

Kongreye dôvet 
Güne§ Kulübü idare Komitesin· 

den : 

Kulübümüzün 7. 9. 1939 tarihine ta· 
lik olunan kongre celsesi mezkfır ta· 
rihte kulüp lokalinde aktolunacaktır. 

Ruzname : 
1 - İdare komitesi ve mürakip ra • 

porlarının okunarak ibraları 
2 - Yeni nizamname mucibince in

tihabatın icrası. 

Diğer taraftan meyvecilik mevzuu 
üzerinde alınan tedbirler de müsbet 
neticelerini vermiye başlamışlardır. 
Meyvecilik hususunda Ziraat Veka -
letinin tatbik etmekte olduğu _Ero -
gram şu esasları ihtiva etmekteôir : 

Cihan piyasalarının istediğine uy -
gun şekilde meyve iı;tihsalini çoğalt
mak, muhitindeki meyve müstahsille
rine fidan yetiştirmek, meyve bahçele
rinde fenni bakım usullerini öğret -
mek, büyük gösterişli, iyi vasıflı stan
dart tipte nakliyata dayanır meyve 
çeşitleri arayıp bulmak ve elde et -
mek, iktisadi meyve mıntakaları ya -
ratmak, bahçe sahiplerinin istifade 
derecelerini arttırmak, istihsal mas -
ra~rını azaltmak, ve değersiz m_eyve 

. 1 • . • k ta etmek yabanı a -
çeşıt erını ıs ar • 
ğaçlar ıaşılamak, dekara isabet eden 
gelir derecesini fazlal:ştırn:ıak, ~ey
ve bahçelerinin iktisadı şekılde ışle~
mesine dair tecrübeler yapmak, devşır 

amanlarını tayin etmek ve usul -me z . d . 
1 ini ög~ retmek, meyve ıstan arızas -er k .. 
yonu üzerinde çalışma , en ıyı amba-
Hij usullerini müstahsile öğretmek, 
her mıntakaya uygun meyve çeşitleri
ni bulmak ve tavsiye etmek, kuru mey 
vecilik etrafında uğraşmak, meyve 
kurutma ve saklama tekniğini halka 
öğretmek, maksada en uyı;;un sekilde 
nakliyatın nasıl ve ne g:',,i şeraitle ya
pılacağını tesbit etmek, haı;ılı: mey • 
vecilik ve fidancılığı ilg :Jendiren bu 
ve buna benzer mevzular üzerinde de· 
vamlı şekilde çalı~mak ... 

Veraset ve intikal 

nizamnamesinde 
değiJiklik yaplldı 

Veraset ve intikal vergisi niza na
mesinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şe 
kilde değiştirilmiştir. 

"Ölen kimsenin vesikalara müste -
nit borclariyle kanunun 13 uncu mad· 
desinde zikredilen borçlar ve masraf
lar, varislerine intikal eden vergiye 
tabi olan ve olmıyan malların kıymet
leriyle mütenasiben taksim olunarak 
her birine isabet eden miktar mezkur 
kıymetlerden ayrı ayrı indirilir. Tah
riri bulunan şekle tabi vesaikin kanu
nen muayyen olan veya taraflarca hu
susi bir şekilde yapılması kararlaştı • 
rılmış bulunan akitlerde tekerrür e .. 
den şekilde olması lazımdır. Bunun 
haricınôe bulunan ve ikalar, bor lar 
kanunun 12, 13, ve 15 inci madôelerin
deki hükümlere mutabık ise kabul olu 
nur. 
İkametgahı yabancı memlekette bu 

lunan ölünün borçlarından yalnız Tür 
kiyede vergiye tabi menkul ve gayri -
menkul malları gibi kabul edilir. Ölen 
kimsenin ticari borçları varsa, bunla
rın ticari defterler ve bunlara ait mu
haberat ve vesikaların tevsik edilmesi 
lazımdır.,, 

Nışanlanma 
Eski sultani müdürlerinden mer

hum Süleyman Tevfik Beyin kızı E!'
za Hayta ile doktor Muharrem Kök • 
sal nışanlanmışlardır. 

İstanbul 30 ağustos 1939 

Dün yer yer yağıJlar oldt 

Bir köylü farzedelim ki, bütün 
ihtiyaçlarını kendi karşılar, her ek· 
aiğini kendi tamamlar, (pazar) de
diğimiz umumi mübadele uhaaiyle 
hiç bir alakası yoktur. Bu köylü biı· 
tün iıtihsal vasıtalarını dilediği gi· 
bi kullanmakta tamamen serbest • 
tir. Fakat cemiyette bu §ekilde ya· 
fıyan fertler pek azdır. (İş bölü • 
mü) deiğimiz hadise, hemen hepi· 
mizc kudret ve kabiliyetimize göre 
bir iş, bir çalışma sahası bulma~ 
imkanını vermittir. Hepimiz kendı 
kabiliyetimize nazaran ortaya ko • 
ya.bildiğimiz hizmeti ve yahut me· 
taı piyaaa.ya (arz) eder, ve bu 
(arz) aayesindc (gelirimiz)i elde e· 
deriz. (İş bölümü) maddi ve mane· 
vi ihtiyaçlarımızın tatmininde he • 
men sonu gclmiyen bir inkisam ve 
taazzuv vücuda getirmiştir. Her ka· 
biliyet, kendisine göre bir is bul -
mak imkanını elde ediyor. Ancak 
derhal ilave edelim ki, istediğimiz 
iti seçmekte, zannolurıduğu kadar 
serbest değiliz. (Pazar) lrnndiı;ine 
arzolunnn met ve hizmetleri mu· 
ayyen bir tasnife tabi tutar. Ve an· 
cak kendi zevk ve ihtiyaçlarını tat· 
min edenleri muhafaza eder. (Arz) 
ettiğimiz meta ve hizmetlerin müba· 
dele mnkanizmasında .her hangi bir 
ihtiyaca cevap vermesi orada her 
hangi bir hizmeti görmesi şarttır. 
Bu şartlara cevap vermiyen, muay· 
yen bir ihtiyacı örtmiyen, bir meta· 
ın müşterisiz kalması muhakkak -
tır. 
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Dün şehrimizde hava az bulutlu gec; 
miş, rüzgar şimali garbiden saniyede 
bir metre kadar hızla esmiştir. Günün 
en yüksek sıcaklığı 28 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Siiyimizin ve mübadele sahnsma at 
tığımız hizmetimizi, behemehal 
(pazar) da tecelli eden bir ihtiyaç 
üzerinde toplamak, mübadele ma· 
kanizmasında her hangi bir mevki 
sahibi olmak mecburiyetindeyiz. 
(Arz) ettiğimiz hizmet ve metalar 
bir ihtiyaca cevap vermediği, yahut 
lüzumundan fazla olduğu takdirde, 
(pazar) en kabiliyetlimizi, aayini 
en ucuz satanı, en iyi §artlar içinde 
hizmet göreni bünyesinde saklar, 

ve diğerlerini derhal bünyenin dıta· 
rısına atarak ( saffıharp) harici kı· 
lar. Piyasada gördüğümüz (iflas) 

. ve (terki ticaret) hadiseleri ( pa· 
zar) ın yaptığı bu mütemadi t~sf~
yeden, iktısadi bünyede bazı ıhh· 
yaçların azalması yüzünden fazla 
kalan (arz) ın ortadan kalkmasın· 
dan batka bir §CY değildir. lktısadi 
mekanizmada rolünü kaybeden, 
herhangi bir sahada mübadele çar
hınm dişleri arasına giremiyen ınÜ· 
teşebbis, (pazar) ın kabul edeceği 

Çemberleyn'i dinlerken 
Dün radyoda lngiltere başveki

linin kısa J1itabesini dinledim. 
Yetmişini aşmış olan bu sulh 

havarisirıin lngilterc'nin harbe gir 
diğini ilan ederken sesi titriyordu. 
"Herkes bundan müteessirdir, fa
kat ben herkesten fazla müteessi
rim,. diyordu. 

Gerçekten bu yaştan sonra tay· 
yare ile Hitler'ın ayağına kadar 
giden, haftalarca ve aylarca : 
- Sulh! diye çarpman bu adamın 
nihayet bir harbe karar vermek zo
runda kalan bir kabinenin başında 
bulunması hakikaten teessüre değ
mez miydi ? 

Çemberleyn'in düne kadar sul
hun sembolü olan meşhur şemsiye· 
sini hatırlıyor musunuz? 

Eylüle, yani sonbahara girerken 
yağmurlu ve ıslak havalara karşı 
bu meşhur şemsiye gene vazifesinı 
görecek; fakat yalnız o kadar .•. 
Artık onu saldırganlıklara karşı 

bir kalkan gibi gerilmiş karikatür
lerini göremiyeceğiz. 

Fakat ne yapılabilirdi? Doy
mak bilmiyen ihtiraslar, kana su
sayan arzuların önüne ~emsiye ile 

değil, topla, bomba ile, zırhlı ile, 
tayyare ile, tankla geçmeden başka 
çare kalmayınca ... 

T. l. 

On ikiye çeyrek var! 

Bizim "yumurta kapıya gelin
ce,, diye ımlattığ-ımızı İngilizler 
"on birinci saatte,, tilbiriyle ifade 
ederler. 

Dün eski ingiıiz nazırlarından 
Winston Churchill'in bir mııkale
sini gördüm. Üzerinde ~u ba§lrk 
vardı: "On ikiye çeyrek var!,, 

O halde vakit bir hayli gecik· 
miş, zaman bir hayli ilerlemiştir. 
Fakat bilir misiniz? On bir saat 
kırk be§ dakikada olmıyanlar da, 
galiba, o bir çeyrek içinde oluve· 
recek. 

Hemen tanrı 
lim. 

korusun, diye· 

Bir motör kazası haberi! 

Kazanın iyisi olmaz. Karada 
da olsa, denizde de olsa, havada 
da olsa kaza değil mi, fenadır. 
Fakat bunların en fenası, galiba, 
bir gazetenin aynı sayfasında iki 
yerde tekrar tekrar yazrlanıdır. 

1 eylül 939 tarihli .. Ak,am" 
gazetesinin beşinci sayfasında bir 
yerde fU haber görülüyordu: 

"İki motör çarpıştı - Dün de
nız yolları idaresine ait Deniz: 
kurdu motörü, kum yüklü olarak 
Patabahçeden gelmekte olan Sa
adet motörü ile çarpışmıttır. İki 
motör de hasara uğramı§sa da 
insanca zayiat yoktur.,, 

Aynı sayfada aynı haber bir de 
§Öyle yazılmı§h: "iki motör çar· 
pıtlı - Patabahçe'den gelerek 
Halice girmekte olan kum yüklü 
Saadet ismindeki motör Sirkeci· 

de ~ağ i · Jesinde bnğlı bulunan 
Denız kurdu adındaki motöre 
çarpmış, hasara uğratmıştır. p 0 • 

lis Saadet motörü kaptanını sor
guya çekmi~tir.,, 

Galibıı, siyaset ufkundaki bu~ 
lutlar, gazete sekreterlerini dal
gınlaştırmış ! 

Düşen tayyareler! 

Lehistan - Almanya hududun
daki çarpı,malara dair aldığımız 
ilk haberde 16 alman tayyaresi
nin dii§Ürüldüğü bildiriliyordu. 
Dün alınan ikinci haberde de 39 
tayyare dÜ§Ürüldüğü haber ve
rildi. 

Bu gidi,le, daha garanti ve
ren devletler harbe ıirişmeden 
alman hava kuvetinden birçoğu 
ku§a benziyecek gibi geliyor ba
na. Ne dersiniz? 

Bayramlar 

Gün atın gazetelerde okuyo. 
ruz: Manisa'da üzüm bayramı! 
Giresun'da fındık bayramı! Ay. 
dın'da incir bayramı! Gebze'de 
üzüm bayramı l 

Bu &uretle vatan tabiatının ağ. 
.zımızı ta ıran mahı · · 

Yurtta hava doğu Anadolu ite Kara • 
deniz kıyılarının şark kısmında lıulut4 

lu, orta Anadoluda kısmen bulutlu, 
diğer bölgelerde umumiyetle açık geç 
miştir. 24 saatlik yağışların kare met
reye bıraktıkları su miktarı Vakfıke
beir'de 57, Rize'de 28, Bayburt'ta 11, 

Ceyhan'da 8, Tokat'ta 87, İskendurun 

ve Erzurum'da 6, Yozgat ve Trabzon
da 3, Sarıkamış ve Sivas'ta 2, Dört 
yolda bir kilogramdır. 

Rüzgarlar Ege bölgesiyle Akdeniz 
kıyısında cenuptan, diğer bölgelerde 
ekseriyetle yer yer şimal ve garp isti· 
kametinden saniyede en çok 6 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek sıcak 
lıklar U§akta 28, Bursa ve Mersin'de 
29, Edirne ve Antakya'da 30, Bodrum
da 32, Diyarbakır'da 33, Manisa. Ada
na ve İskenderun'da 34, Akhisarda 
35 derecedir. 

ayrı ayrı kutluyoruz. 
Halbuki eskidenberi tntlr, tuz

lu olmak üzere iki bayramımı:r: 
vardı: şeker bayramı, kurban bay-
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Avrupa 
harbi 
bQflamııtır 

DÜNYA HABERLERi 

(Ba!lı 1. inci sayfada) 

Almanyaya karşı 

Fransa dün saat 
17 de harbe girdi 

Paris, 3 a.a. - Dün akşam hükümet- \ 111111111111111111111111111111111111111111 
çe ittihaz edilen karara tevfikan 

Fransa·n~n. Berlin sefi.ri öğ~e üzeri al-' Daladı'yenı'n Fransız 
man harıcıye nezaretıne gıderek ey-
lülün birinci günü saat 22 de tevdi e-

dilen notaya Almanya tarafından ce- 'il ı• e h'labesı' 
vap verilmesini iıtemiştir. Safir Al- mı e ın 1 

Paris, 3 a.a. - Başvekil Daladiyc:. 
radyoda fransız milletine hitaben şu 
beyanatta bulunmuştur : 
Fransız erkek ve kadınları, 

Hitler 
cepheye 
gidiyor 

Almanya çabuk netice 

almağa çalııacak 
Bertin, 3 a.a. - Hitler, alman mil • 

letine hitaben neşrettiği bir beyanna
mede cepheye gitmek üzere bugün 
Berlinden hareket edeceğini bildir -
mektedir. 

iş servisinin şefi alman kadın ve 
kızlarına hitaben beyanname neşrede
rek, bunları milli camaat hizmetine 
girmeğe davet etmiştir. 

Bu harp, dalia ba,langıcında, 
Avrupa milletlerinin hüriyet mü
cadelesi manzarasını bağlıyor. 
Umumi fikir, tecavüz muvaffak 
olsaydı, Avrupa kıtası bir tek 
rejimin diktası altında karanbk 
-.e korkunç bir esaret devrine 
girmiş olacağı merkezindedir. 
Lehistan harbi, büyük tecavüz 
Planının ilk safhası idi. Bu saf
hada kıtanm tarla ile merkezin
deki milli hakimiyetler takyit 
edilecek, ikinci ve üçü·ncü saf ha
larda, İngiliz ve fransız impara
torluklarının doğrudan doğruya 
hayati emniyetleri tehdit altına 
ıirecekti. Demokrasiler için harp 
ınukadder idi ve bu harp birinci 
aafhada güç ise, ikincisinde da
ha güç, üçüncü safhada ise belki 
İınkansız bir hale girecekti. 

manya hükümeti cevap vermek iste -
mediği veya menfi bir cevap verdiği 
takdirde Fransa'nın bugün saat beş
ten itibaren Polonyaya karşı girişti

ği alman hükümctince malCım teahhüt 
teri yerine getireceğini bildirmiştir. 
Fransa ve İngiltere sefirleri cuma gü
nü akşamı fon Ribbentrop nezdinde 
yaptıkları ve bu sabah cevabını iste
dikleri teşebbüsler esnasında şunları 
bildirmişlerdir: 

1 eylül şafağından beri Polonya ta- Belga ajansının Berlinden aldığı bir 
arruzların en vahşisine maruz kalmış habere göre Almanya'nın harp mey -
bulunuyor. Hudutları ihlal edilmi§, danının da seri bir netice almağa ça
şehirleri bombardıman edilmektedir. Iııttğı söylenmektedir. 

Eski bir İngiliz sözü vardır: 

"Son muharebeyi daima lngilte

r-e kazanır!,, Bir alman nihai za-
Yapılan teıebbüılerin mahiyeti 

"Fransa ve İngiltere hiikümetleri, 
ferine, bizzat alman milletinin Almanya hükümetinin bu şekilde bir 
dahi inanmakta olduğu tahmin hareket tarzı ihtiyar etmekle Fransa 
edilmiyor. Almanya'dan şevk ve ve İngiltere hükümetlerinin Polonya
Cofkunluk yerine, idam kanun • ya yardım edeceklerine dair giriştik
ları haberleri geliyor. Bitaraflık- !eri teahhütleri yerine getirmelerini 
lar veya müdahaleler, harbin intaç edecek şartlar ihdas etmiş oldu
)'alnız müddeti üzerinde tesir e- ğuna kanidirler. 
decek amiller olarak telakki o- Almanya Polonya'nın istikJalini 
lunmaktadır. Harp, ıimdilik bir tehdit eden tecavüzkar mahiyette bir 

harekete teşebbüs etmiştir. 
Avrupa harbi ise de, tehlike bü- lki hükümet bu hareketi müteakip 
)iidüğü nispette bir cihan harbi Almanya hükiimetine, Almanya'nın 
tümulünü de alabilir. İtiraf et- Polonyaya tecavüzkarar.e hareketini 
'hıek lazımdır ki alman askeri durdurduğuna dair iki hükümete 
leh topraklarına ayak bastığı da- memnuniyete şayan teminat vermedi
kikada, Almanya bu harbi mi- ği ve kuvetlerini süratle Polonyadan 
nen kaybetmiı bulunmaktadır. geri almağa hazır olduğunu bildirme
,. ecavüz hareketi karşısında ilk diği takdirde Fransa ve İngiltere hil· 
intibi, bunun ne bir hak, ne bir kümetlerinin Polonyaya kartı teah-

bütlerini tereddüt etmeden ifa ede -
adalet, ne bir müdafaa, hatta ne ceklerini bu suretle bildirmişlerdir. 
de bir intikam harbi değil, fakat 
Lir cihan fethi ihtirasının munta- Almanya menli cerıap veriyor 
Zam bir inkiıaf merhalesi oldu· B. Coulondre, &aat 12.30 da B. fon 
iudur. Hitler, versay haksızl~ık~-::i~~~trop uı ilmi . 
1-.._.. •&.mir eder 1J 18 tır. 
illan muvaffak olmu,tu. Çünkü Büyük elçi, hariciye nazırından, ı 
hiç bir devlet kendi halkına Ver- eylül tarihli notasına memnuniyet -
aay muahedesinin müdafaası için bahş bir cevap verecek vaziyette olup 
kan döktürmezdi. Bu devir çok- olmadığını sormuştur. 
tan geçti; milli vahdetini ta- B. fon Ribbentrop, menfi cevap 

lllamlıyarak toparlana~ Alman- vermittir. 
ya, hür milletlerin vatanları üs- Bunun üzerine, B. Coulondre, Al
tünde, müthit bir çığ tehdidi al- manyanın kendi üstüne aldığı mesu-

d 
liyeti bir kere daha ve son defa ha

l. Alman telkmi odur ki naayo- tırlattıktan sonra, fransız hükilmeti-
nal sosyalizm ordularrnın yıldı- nin, bugün 3 eylül saat 17 den itiba
rım darbesi, dağmk kuvetleri bi- ren, Polonyaya karşı olan ve alman 
ter birer mahvedecek, nihai hükümeti tarafından bilinmekte bulu
zaf er talihi olmıyan bir harbe nan teahhütlerini yerine getirmek 
devam etmekten çekinecek olan mecburiyetinde kalacağını bildirmiş
ınilletlere emirlerini dikte ede- tir. 
cektir. Bu hesabın doğru olma- Paris, 3 a.a. - Saat 12,05 te Dala
ıında herkes garp alemi insani- diye cümhurreisi Lebrun ile Elysee 
Yeti için me,um bir felaket, yan- sarayında görüşmüştür. 
lı! olmasında ise kendi milli hü- Daladiye, saat 14,20 de amiral Dar-

lan ile görüşmüştür. 
riyetine kavupcak ve diğer mil-
letlerle serbest ıulh ve siy mü- F a•'ta umumi ıelerberlik 

Rahat, 3 a.a. - Bütün Fas'ta umu-

Ordusu müstevliye kahramanca mu- M.. h'tl k k d b.. "k bı·r . .. .. uşa ı er, pe ya ın a uyu 
kavemet edıyor. Dokulen kanın mesu . . 

1 
H. 

1 
h .. k.. t' muharebe olacağını zannetmektedır. 

liyeti tamamıy e . ıt .er u .ume. ınc ler. 
aittir. Sulh Hitlerın elındeydı: Hıtler 
harbi istemiştir. 

Fransa ve İngiltere sulhu kurtar
mak için bütün gayretleriyle çalış
mışlardır. Daha bu sabah alman hü
kümetini şuurlu bir harekete davet i
çin ve muhasamata nihayet vererek 
muslihane müzakerelerde bulunrnae 
üzere son bir teşebbüste daha bulu
nulmuştur. 

Almanya bu teşebbüsümüzü reddet 
miştir. Daha evelce de dünya sulhu 
lehinde son zamanlarda yükselen asil 
kalbli insanlara da cevap vermeğı 
reddetmiştir. Demek oluyor ki Al
manya, Polonyanın imhasını istiyor, 
ta ki daha sonra Avrupada süratle ta
hakkümünü tesis etsin ve Fransa'yı 

esaret altına alsın. 
lstibdatların en milthitine k~ı 

birteıerek verdiğimiz aözil tutarak 
toprağımızı, yuvalarımızı ve hüriyet
lerimizi müdafaa için çarpıııyoru.r:. 
Harbe karşı son dakikaya kadar faın· 
lasız çalışmıı olmaktan dolayı vicda
nım müsterihtir. Bizzat bizim daha 
evet yapmış olduğumuz mukaddes 
Yüifeyt jiiiiell yapmap Ciden genç 
askerleri heyecan ve muhabbetle se -
lamlarım. Evelce Fransayı zafere u
laştırmış olan §eflere layık bugünkü 
ıeflerine askerimiz itimat edebilir. 
Fransanın davası adalet davası demek 
tir. Bu dava sulhçu ve hür bütün mil
letlerin davasıdır. Bu dava muzaffer 
olacaktır. 

Alman reımi tebliği 

Berlin, 3 a.a. - Ordu baş kuman -
danlığının tebliği : 

2 Eylül öğleden sonra ve 3 Eylül 
sabahı, alman kıtaları, Polonya arazi -
si dahilinde muzafferane ilerlemeleri
ne devam etmiştir. Tschenstchau, iş -
gal edilmiştir. Koridorda mahsur kal
mış olan Polonya kıtalarının cenuba 
doğru kaçabilmek teşebbüsü muvaffa -
kiyetsizliğe uğramıştır. Berent alman 
ların eline geçmiştir. 

Alman hava kuvetlerinin kazandık
ları muvaffakiyetlerden sonra, Polon
ya'da harp eden iki hava filosunun 
hakimiyeti altındadır. Bu filolac, ha -
reket noktalarına dönmüşlerdir. Diğer 
alman hava kuvetleri, diğer hava üsle
rinde hazır durmaktadır. 

Hava laarplerinin bilônçoaıı 

Bertin, 3 a.a. - Alman hava kuvet
lerinin harekatı neticesinde, ilk iki 
gün içinde 120 Polonya tayyaresi ha
va muharebeler i veya tayyare mey
danlarının bombardımanları esnasın

da tahrip olunmuştur. 

Ecnebi mahfillerde çıkan haberler 
hilifına olarak alman hava kuvetleri 
ancak 21 tayyare kaybetmişlerdir. 

Alman toprakları henüz hava hü
cumuna uğramamıştır. 

..1•·····································'-Fransızlar, eğer harp yapıyorsak • • 

buna mecbur edildiğimiz içindir. He:: ı• • ı • 1 • 
birimiz fransız toprağında insanlık ng 1 1% erı 
hürmet ve ıercfini son sığınağı olan 
bu hilriyet toprağında vazifemiz ba-

tında bulunuyoruz. Vatanın selimeti tanıyalım 
yolunda bütün gayretlerinizi birlik 
ve kardeşlik hisleri içinde toplayınız. 

Yaşasın Fransa. 

111111111111111111111111111111111111111111 

İngiliz Kırahnın 
•• mesa11 

/nllİlialer, aırlılı ananeleri ile, 
lilıirleri, adetleri oe içtimai 
bünyelerinin lau ... ayetleri ile, 
aynı med~niyetin eolôdı ba
lundalılan Aonıpcı milletleri 
aramda bile, bGflı bcıpna ne-
11İ lrendine münlacuır bir alem
dir. /ngilizlerin ananeleri ue • 
adetleri ara111nda tamamiyle nasebetlerinde bulunmak fırsatı

nı elde edecek olan alman mille
ti için dahi hayir görmektedir. 

mi seferberlik yapılmaktadır. Sabah· (Ba~ı ı. inci sayfada) 
leyin şimdiye kadar henüz davet edil- . . 

kendilerine ha• t11Tallar oldu
ia IIİbi laerlrea için imtiaal nü
maneai teılril edecelr taraflar 
da pek çoktur. Herhangi bir 
milleti, billaaaa ingili~ milleti 
11İbi doat oe mütteliJı büyük 
1'ir miUeti tanımalıtcılıi menla
ot İN ôfilrcirdw. 

Bu nazik zamanda harbin in
kiıaflarını türklüğe has vekar ve 
aoğukkanlılıkla takip edelim. 
Türk milleti, tam bir gönül iti
madı ile, Ankara'ya dönmüttür: 
onun mukadderatı, ancak milli 
menfaat, ancak milli hüriyet ve 
emniyet hareket düsturu olan 
Millt Şefinin, yüksek mümessil • 
leri·nin, basiretli hükümetinin 
elindedir. Onların verdikleri 
verecekleri her karar, daima mil
letin hayat ve istikbali için veril
mes.i lizımgelen en doğru karar 
olmu,tur ve behemehal öyle ola

caktır. 
Falih Rılkı AT AY 

Mısır' da seferberlik ve örfi 
idare ilin edildi 

Kahire, 3 a .a. - Mısır hükümeti u
mumi seferberlik ve örfi idare ilan et
miştir. 

Şimdiye kadar 69 milyon lira 
gelir temin eden ve ordu hava
cılığına 49 milyon liralık yardım
da bulunan Türk Hava Kurumu· 
nun yannki mesaisinde de mu
vaffak olabilmesi icin en kuvctli 
mesnedi; kurumu "candan alaka 
ve 1'fdnnlariyle yaptan 

memit olan ihtiyat efradı kıtalarına tesvıye tar~ı~ı ~adağını kaydettıkten 
iltihak etmiılerdir. Askeri mecburi- so~r~ de.mıştır kı. 
yetleri olan ve olmayan faslılar kala- • Ş~mdı mecburı olar~ bir ~~tilafa 
balık kütleler halinde askeri ve sivil gırmıı bulunuyoruz. Zıra, dunyada 
makamlara müracaat etmektedirler. medeniyet nizamı için fellketli olabi-

Birçok ecnebiler gönüllü yazılmak lecek bir prensibe mani olmak ~tir~
üzere müracaata devam etmektedirler rındayız. Bu mani olmak iatcdığimiz 

prensip muahedelerin ve resmen yapı-
F ran11z .eliri· Berlin'Jen ayrıldı lan vaidlerin çiğnenmesi ve diğer mil

Franaanın Bertin büyük elçisi bu
gün 12.30 da Fon Ribbentrop nezdin· 
de yaptığı teşebbüsten sonra harici • 
ye nezaretine elçilik katibini göndere
rek pasaportlarını istemiştir. 

Pariste alman büyük elçiliği me -
murları da Fransa hariciye nezaretin
den pasaportlarını istemişlerdir. 

Fransız sefareti erkanı Belçika ta
rikiyle Franaaya dönmek üzere Bertin 
den ayrılmıştır. · 

milli birlik 

te~kkül etti 
Brüksel, 3 a.a. - Enternasyonal 

hidiıelerin inkitafı dolayısiyle bat • 
vekil Pierl kıra lnamına, Belçika ame
le partisini kabineye girmiye davet et
miştir. 

işçi partisinin siyasi bürosu bunu 
kabul etmit ve sosyalistlere kabinede 
altı nezaret verilmişdir. Bunların ara
sında Spaak da hariciye nezaretini ka
bul etmittir. 

Yeni bet nuır, saat 21.30 da yemin 
"p. 

letlerin istikl&l ve hakimiyetine kartı 
zorbalıkta bulunulmasıdır. Biz kuve
tin hakka galip olmadığına bunun ip
tidai bir ıey olduğuna kaniiz. 

Kıral, ana vatandaki ve deniz aıırı 

topraklardaki milletine müracaat ede
rek bu imtihanda azimkar ve mütte -
bit bulunmalarını istemekte ve sözle
rine ıöyle niyhayet vermektedir : 
Tanrının yardımı ile muzaffer ola

cağız.,, 

s sıınan &JOiOCICLiR s san san soc 

Amerika bltarıfhk kınınuna 
. meriyet meYkline koyuyor 

Vaşington, 3 a.L - Cümhurreisli • 
ğinden bildirildiğine göre, hariciye ve 
adliye nearetleri bitaraflık kanunu
nun meriyete konulması hakkındaki 
layihayı hazırlamııtır. 

Diğer t oraftan hariciye nazın Hull, 
bahriye nazırlığı vuifeaini gören har
biye müsteşarı Jonaon ve sonra da de
niz hava kuvetleri bürosu tefi imiral 
Towers'le ıörütmilftUr. 

• lnllİIİaleri çok yakımlan tet
lrik elmİf olan oe eniyi tanıyan 
lramu mütelekkir eclibi An-

• • • • . . . 

clre .ltlouroia, "lnllİltere'ye IIİ· 
d•n bir lranaa • .,.cine ncui
laatfer", "Londra'ya 6"len bir 
lranaq lıadmına mektup" o• 
"Maniı ilk dela Beçen bir 
lrana~ deolet adamına not
lar,, diye üç laala ayırdığı bu 
lıüçük kitabını bunun için ycız
""ftll'. Bu e .. rdelıi "Franau,, 
aılatı, laerhanllİ bir Aonıpcı 
milletini kaateclen diğer 6ir •· 
lafla kolayca cleiiftirilebilir. 
Çalı ince bir üaliıpla yazılınq • 
olan Andre Maaroia'nın bu iri
tabı, aynca, İnllİl~ "lwmoar" 
una da bir nümuneclir. 
Ba •Hri, yalımda neıre bGflı
yacafı:ı. 

"'······································" 

•ey atamak kudretinde hiç bir 
eksiklik ve gerilik kabul ctmiyen 
Türk milleti, elbette uçmak yan
ımda da üstte bulunanlardan bi
ri olmağa uğraımaktan geri kal
nuyacaktır" 
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ISTANBUL Gazeteleri 
VAKİT 

Harp mevziileıebilir mi? 

Aıım Uı, harbin lokalizc edilip edil • 
miycceiini tahlil ediyor ve italyan ta
vaasut teşebbüsü üzerinde duruyor, bu 
teşebbüsün türlü tefsir ıckillcrini mü • 
talca ediyor ve diyor ki : 

"İngiliz Başvekili Çcmbcrlayn Münih
tcn ıonra muvaffakıyet ümidi kat'i bir 
kanaat derecesine gelmedikçe hiç bir 
konferansa &itmek taraftan olmadığım 
birçok defalar tekrar ctmiıtir. Bundan 
başka Almanyanın taarruzundan sonra 
Eden ve Çôrçil gibi 1nciliz kabinesini 
bu azminde kuvvetlendiren yeniden 
iki unsur daha katılmıştır. Bu •aziyctc 
&öre İtalyanın karbi lokalize etmek 
yolunda başladığı yeni tcıcbbüıten müı 
pet bir netice çıkabilmesi için her halde 
herkese itimat telkin edici bazı temi
nata bai:lamış olacagını zannediyoruz. 

AKŞAft 

Hangisi doğru? 

Dikkatler ıut11nunda bu başlık altın
da şu fıkra vardır: İtalya bitaraf itala -
cağını ilin etti. Hitler Musoliniye gon
derdii:i telgrafta "Şimdiye kadar etti
ği yardımdam tcşckkur ettiği &ibi ileri
de yapacağı yardımlara da" onceden 
teşekkür ediyor. Yardım için de hareke
te geçmek lizım. Acaba Hitler mi yanı
lıyor, yoksa İtalyanın bitaraflıı;ı mı mu
vakkat 1 

Türkiye mücehhezdir 

Akşamdan akı;ama sütununda bu baı
hklı fıkrada ıu satırlar vardır : 
"Herkcıin kendine sine bir hesabı 

var. 
Meseli Hitler şUyle dedi: 
- Alman - Sovyet ıı-ktının bize bah

sedeceğ i masuniyet ve iktisadi inkişaf 
sayesinde bu yeni harpten ıonra bizim 
siyasetimiz dünya ortasında hakim ola
caktır. 

Fakat ekıeriya evdeki hesaplar çar
ııya uymaz. Hele bu hercümercin ne ka
dar devam edeceğini, kimin süriıklenip 
kimin kalacağını şimdiden kcıtirmek ka
tiyen kabil dei:ildir. 

Muhakak olan bir şey varsa: Milli şu
uruna hikim enerjik milletleri ne bir em
peryalist iıtilisı, ne de yabancı bir ide
oloji zebun edebilir. 

Bahuıuı tlirk milleti maddi ve mane
vi biıtün tehlikelere karıı mücehhezdir.,, 

YENİ SABAH 

Almanya'nın harp gayeleri 

Hüıeyin Cahit Yalçın bu baıhklı yau-
11nda harbin neticeıinde farzımahal ola
rak Almanyanın muvaffak olması ha -
!inde bile hırslarının dine1niyecciini söy
lemekte ve Danzig ıehrinin bir umumi 
harp veıilcsi olup olmıyacağı ıualinin 
mukadder cevabının verilmiı oiduğunu 
IÖyliyerek ıunları ilive etmektedir : 
"Farzımahal olarak almanlar buna 

muvaffak oltalar da gene hırsları din -
miyecektir.Lehiıtanın zaptı onlar için 
yeni yeni maceralara atılmak hususun -
da bir müıevvik hizmetini görecektir. 
~~manlarda bu ruh yaşadığı mii.ddetçe, 
dunyada hiç bir millet rahat yüzü ıör
miyccektir. Betcriyet insanlık pren • 
ıipleri dahilinde rahat yaşamak isterse 
müıtevlileri bir daha dünyayı ateıe vere
miyecek ıurette kıskıvrak bağlamak za -
ruretindedir.,, 

CUMHURİYET 
Devletler araaında nizam 
ve ablik 

Bu baıhkh baıyazıımdı B. Yunus Na
di, Almanyanın taahhütlerine balhlık 
derecesini tetkik ediyor. Münib, anlaşma
sı ile iıtiklili ıaranti edilen Slovakya -
nın hiç bir sebeple izah edilemiyece
IÖylüyor ve : 

"Milletler arasında timdi karşılaıtıit
mız yokluk tehlikesinden bnce milletten 
millete mütekabilen hlirmct emreden bir 
ahlikla milletlerin münasebetlerini tan
zim edici hukuk kaide ve prensipleri, 
•ardı, ve bunların hepıi adına dünya ef
kirı umumiyeıi denilen çok kuvctli bir 
esasa dayanırdı. Haklı haksız ııayretler
le Milletler Cemiyetini yıkan kuvetler 
ondan aonrı milletler ara11ndaki nizam 
ve ahlikı çitnemekte çok pervasız hare
ket ettiler. Hakikaten bu nizam ve ah • 
lik büyük tehlikelere manu kalmııtır. 
ve hali da maruzdur. Bereket versin ki 
dünya cfkirı umumiyesi, ekseriyeti iti~ 
bariyle, hemen hemen hiç bir kılını ha
ta gclmemit denilebilecek bir surette 
keneli köıesinde duruyor ve hldiıeleri 
hayretle olduğu kadar cittikçe artan bir 
hiddetle temaıa ediyor. 
İmanhğı bu yersiz boiuımıya ıilrükli

yenlerin cihan efkarı umumlye1i önün • 
delı:i ve tarihteki mcsuliyetleri cııiz ıu
rette bUyilk ve ağırdır. 
İnunı müte1elli eden tek nota ıudur: 

Bu milcadelede milletler araaı nizam ve 
ahlikının maruz kaldıiı tehlikeden kur
tarılarak en uilam 7eni tekilleriyle va
ziyete gene hikim kıhnnıaıı.,, 

TAN 
Tek batına kalan Almanya 

il. Zekeriya Sertel, bu baıhkh yazı
ımda harbe ıiren Almanyanın doıtlllk
lannı ve dü1111&nlarını tahlil etmekte -
dir. Bilb111a İtalyanın vaziyeti üzerin • 
de duran muharrir "Bizce İtalyanın bu 
defaki ıulhçuyane hareketini ıu ıekilde 
iıah daha mantıki olur .. dedikten sonra 
ıa aatıdarı ilive ediyor : 

Hitler Polonyaya umumi bir harbe 
rinnek niyetilc tecavüz etmcmiıtlr. 
Hitlerin hedefi Danziı ve koridoru iı
gal ederek bir emriviki yapmak ve o vak 
te kadar harbe girmekte tercddilt edece
ğini zannttttiii ıırp devletlerile mll.a• 
kere)'e ıiripnelrtir. Bu müzakere kapıaı
nı da 7eni bir tavasaut teklifi ile lluso
lini açabilir. İtal)'ID Bqvekilinia böJ· 
le bir ta,,..t teklifi ,..ıabilmeai l • 

inhiur eden mahalli bir harp olarak 
kalacak, hem Almanya mura.dına crmiı 
olacaktır. Muıoli.ninin Fransaya ıulh İ• 
çin tavaaıut teklifi yaptıiı rivayeti de 
bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

Mussolininin harp hareketine girismek 
ten içtinap etmesinin bir ıebcbi de carı> 
devletlerinin kararlarını ııeciktirmek, ve 
plinlarını bozmak iıtemdr olabilir. Çün
kü İtalya bilir ki garp devletleri harbe 
cirdiklef'i andan itibaren cvveil tubaya 
hücum edeceklerilir. Hitlcr Polonyada
ki iıini bitirinciyc kadar garp devletle
rini kati bir hareketten alıkoymak, İtal
yanın çok itine gelir. Bu ıebeple. Hit
lerin muvafakati ile harbe girme hareke· 
tini tehir etmiı olabilir. 

Mamafih hergiin yeni bir sürprizle kar 
şılaştığımız ve İtalyanın Cihan Harbin
deki hareketini de bildiiimiz için, bu de 
rada 1talyanın müttefikini yarıda bırak
ması ihtimali tamamen gayri varid sayı
lamaz . 

Yakın hadiseler bu ihtimallerden han
gisinin kuvvetli olduğunu gösterecektir. 
Bugiin rıı•" •':ak olan şey, Almanyının 
bu buyıik badırcde yapayalnız kalıııdır. 

SON POSTA 

Harbin üçüncü günü 

Siyaset alemınde sütununda harbin il· 
çüncu ııUnu adlı yazısında B. Selim Ra
gıp Emeç, Polonya ordusunun Kızılor
duya yaptığı &ibi, Varıova kapılınna çe
kildikten sonra orada bir meydan harbi 
vererek alman külli kıımını mailup et
mek istiycceklerini tahmin ediyor ve 
diyor ki : 

"Almanya, bugünkü ıiyasi ve askeri 
duruma nazaran Danzig taarruzuna, ken
dı bakımından hesabh bir surette cirit
miş göninuyor. Alman ve Leh kuvetle
rinin karşı karııya serbest kalmaları IMt 
kadar uzun zaman devam ederse, mütte
fikler cepheıi o niıbette zararlı çıkar. 
Çünkü her geçen gün Leh ordusunun bir 
miktar yıpranmasını mucib olur. 

Bu mı.ilahazaya göre lnııiliz - Fransıs 
garantisinin Lehistan hesabına biran ev
vel harekete gelmesi bir zarurettir. Bu 
vadide gcisterilecek her saniye ıürat, har 
bin akibetini tayin bakımından mütte
fiklerin lehindedir . ., 

----
1 İstanbulda 

Gazeteler sayla 
adedini indirdiler 

lstanbul halkı harp 

haberlerini olôka fakat 

sükunla tôkip ediyorlar 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Dün 

de bildirdiğim gibi İstanbul halkı Av 
rupada baglıyan harbin havadislerini 
büyük bir alaka ile çok yakından ta· 
kip ediyor. Fransızca, İngilizce ve 
almanca bilenler radyo makinelerini 
Avrupa radyo poıtalarının vereceği 
harp havadiıleri için kullanıyorlar. 
Bu ıekilde öğrenilen havadiıler a-o 
ğızdan ağıza bilhassa mütekasif mu
hitlerde derhal geniıliyor. Nitekim 
bugün Ankara radyosunun saat on Ü• 
çü müteakip İngilterenin Almanya i· 
le harp hali vaziyetinde bulunduğuna 
dair verdiği haber saat 12 de Beyoğ• 
lunda ağızdan ağıza dolaııyordu. 

Halk umumi yerlerdeki radyoların ba 
tına toplanarak Ankara radyosunun 
verdiği harp havadislerini dinliyor. 

Günün muhtelif saatlerinde bir
çok gazeteler çıkıyor. Bütün gazete
lerin satışlarının asgari iki misli art
tığı görülmektedir. Bugün İstanbul 
birkaç yüz bin gazete istihlak eden 
bir şehir haline gelmittir. Fakat bu 
fazla gazete aatııı ve tabı ile Avrupa· 
dan kağıt gelmemesi bura gazeteleri· 
nin yakın bir gelecekte sıkıntılı glin· 
ler geçireceği hakikatini de ihsas ~t
miş bulunuyor. Bütün İstanbul gue
te sahipleri yaptıkları bir toplantı

dan sonra gazetelerinin sayfalarını 

indirmiye karar vermişlerdir. Bugün
den itibaren Cümhuriyet, Tan, Ak
pın, Son Posta, Vakit, Haber gibi 
çok sayfalı gazeteler de en fazla 8 
safa olarak çıkmıya batlamıılardır. 

Her şeye rağben lstanbulda vazl -
yet gayet sakin ve normaldir. Umumi 
hayatta hiç bir değitiklik göze çarp
mıyor. Bugiln pazar olduğu için ge
zinti yerleri, sayfiyeler, bahçeli ga
zinolar mutat zamanlarda olduğu gi
bi gene do!up bo§&ldı. Şehrin muhte
lif semtlerine giden kara ve deniz va
sıtaları bugün de bundan evelki pa
zarlar gibi kalabalıktı. 

"'Hava kuvetlerinin aldığı ehe
miyeti göz önünde tutarak, me
saımızı planlaıtırmak ve bu 
mevzuu layik olduğu chemiyetle 
milletin naz.annda canlı tutmak 
lizımdır." 193 7 

K.ATATORK 
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Polonya mevcudiyetini 
müdafaaya hazırlanıyor 

Leh köylüsü istiklal için ölmeğe 

hazırdır ölümü göze alan bir 

kimseden de korkmak lazımdır 

Y üz elli yıl siyasi hü· 
riyetinden mahrum 

kalmış olan leh milleti, bu 
müddet zarfında, bir ta -
raftan çarlık Rusya'sının 

zulmüne, öbür taraftan 
Kayser Almanya'sının mah 
muzlu zihniyetine karşı is
yan etmekten biran geri 
durmamıştı. Nihayet 1914 
ağustosunda, vaktiyle leh 
hükümdarlarının taç giy -
dikleri Krakav şehrinden 

Pilsudski ile hareket eden 
bir avuç lejyoner, günün 
birinde bir ordu olmuş ve 
bugün bütün dünyanın 

heyecan ve helecan içinde 
seyrettiği Lehistan devleti 
fikrini cihan harbı sonun
da hayalden hakikate çe -
virmişti. 

Bugünkü Lehistan, 6.000 
kilometreden fazla bir hu
dut çerçevesi içinde varlı
ğını muhafaza ve müdafaa 
etmek zorunda bulunmak -
tadır. Bunun 3.000 kilo -
metreye yaklaşan kısmı 

Almanya tarafındadır; 
1.400 kilometreden fazla o
lan kısmı da Sovyetler bir
liği arasındaki hududu 
teşkil etmektedir. Litvan
ya ile olan hudut 500 kilo
metre boyundadır. 

R esmi istatistiklere 
göre, Lehistan cüm

huriyetinde yaşıyan halkın 
yüzde 30,9 u leh değildir. 
Bugün bütün cihanı sinir 
gerginliği içinde ezen an
laşmazlığın mevzuu olarak 
ileri sürülmekte olan al -
man akalliyeti ise, bu yüz
de 30,9 içinde, 741,000 kişi
den ibarettir. Geri kalan 
kısmı, serpilmiş bir halde 
yaşıyan. ukranyalılar, ya
hudiler, beyaz ruslar, Ut
vanyablardır. 

Son yıllarda Lehistan'ı 
izah etmek için bu ülkeyi 
A ve B kısımlarına ayır -
mak bir usul olmuştur. 

Memleketin garbını teşkil 
eden A kısmı, gerek ekono
mi gerek münakele tekniği 
bakımından, Lehistan'ın en 

zengin bölgesidir ki bu -
günkü dünya buhranı, işte 
bu A kısmı üzerindeki ih-

.tirastan doğmuştur. B kıs
mı, Lehistan'ın çarlık rus
yasından kurtulmuş olan 
şarktaki arazisidir. Uzun 
yıllar çarlık idaresinde in
lemiş ve o geri zihniyetle 
idare edilmiş olan bu kı
sımda, A kısmına nispetle, 
her bakımdan daha az inki
şaf etmiş bir haldedir. Ma
mafi, son zamanlarda üçün
cü bir ekonomi bölgesinin 
ihdasına lüzum görülmüş -
tür. C kısmı diye anılan 
bu bölge, merkezi Sando
mierz'de olan endüstri böl
gesidir. 

Hükümet merkezi olan 
ve "şarkın Farisi" 

adı verilen Varşova'nın 

nüfusu 1,2 milyonu aşmak
tadır. 388.000 kilometre 
murabbaından ibaret olan 
Lehistan'ın mesahası, 1937 
sayımında 34,2 milyon tes· 
pit edilmi§tir ki, beher ki· 
lometre murabbaına 88 kişi 
düşmektedir. Bütün nüfu
sun yüzde 73 ü köylüdür; 
geri kalan kısmı da kasaba 
ve şehir halkıdır. Çok ka
naatkar olan leh köylüsü, 
meşakkate de son derece 
mukavimdir. Bu köylü 
halk, petrol ve tuzdan gay· 
rı bütün ihtiyaç maddele • 
rini, işlediği topı ağ'ından 

\temin etmekte.!ir llugün
kü Lehistan ordusunun ö
zünü teşkil ede:ı bu leh 
köylüsü, milli haya~ın na
zımı, memleket müc1afaası· 
nın desteğidir. Bu müna -
sebetle şunu kaydetmek Hi
zımdır ki, hayatın bin bir 
mihnet ve meşakkatiyle 

yuğrulan bu köylü, yaman 
bir muhariptir. Leh inin 
en karakteristtk tsrafla -
rından biri küçük davalar 
karşısında hayata bir ma
na vermemesi ve biiyük 
davalar için de ötmeğe ha
zır olmasıdır. Ölümü gözü
ne alandan ise, korkulur. 
H.T. 

Alman gözüyle Varıova 
Doyçe Algemayne Saytung gazete hususi muha
biri Varşova'dan 25 tarihiyle yazdığı bir mektupta 
oradaki havayı alman görüşüyle anlatmaktadır. 
Bu yazıda deniliyor ki: 

p erı;embe gününden evel 
ı;ehiri görmüş olan bir 

kimse, 24 saat içindeki deği
tıikliğin karşısında kendini 
hayretten nlamaı. Hic; şüphe-
siz ki, bu ani deı;işik\ikte sov
yet - alman paktının imza e
dildiği h:ıberlnin çok buyük 

bir seferberlik haberini oku
muşlardır. Mamafi, burada, 
kısmi seferberlik, ferdi sefer
berlik, davet tarzındaki ilin-
larla, seferberlik faaliyetine 
çoktan başlanmıştı. Ancak bu 
gece daha geniş ölçüde ve da
ha süratle harekete geçilmiş-

leri önünde bir çok kadınla
rın kocalariyle, kardeşleriyle 
veya yakın akrabalariyle ku
c~klaşarak veda ettiklerine şa
hıt oldum. Sokaklar, ellerinde 
çantaları olduğu halde dizi ko
lunda yürüyen hadsiz hesap -
sız ihtiyat efratla doludur. Bir 
yan<fan ihtiyaçlar, diğer taraf
tan başlarında miğferleri, o
muzlarında tüfekleri, kışlala -
ra, ve kışlaya tahsis edilmiş 
olan mekteplere yerleşmek ü
zere bölıik bölük askerler geç
mektedirler. Bu sabah hükü -
metin el koyduğu otomobille
ri, henüz sivil kıyafette olan 
sahipleri idare ederek askeri 
garajlara götürmektedirler. 
Bu otomobil kafilesinin ara -
sında ,istasyonlara gitmekte 
olan ve tıka basa askerle dolu 
kamyonlar geçmektedir. 

Buradaki hava tam manisiy
le harp arifesinin havasıdır. 
Askerlerin yüzünde ciddiyetle 
karışık bir heyecan sezilmek
tedir. J.'akat, havadaki heye -
cana rağmen, hiç bir tarafta 
nümayiş yapılmamaktadır. 

Askere alınmış olan erkek
lerın yerlerine kadınlar geç -
miştir. Resmi dairelerde, hu -
susi miıesseselerde fabrika ve 
buna benzer yerlerde, başara
bilecekleri işlerin başına ka
dınlar getirilmiştir. 

Gazeteler haftalardanberi i
aşe meselesini kolaylaştırmak 
için neşriyat yapmakta, halka 
tavsiyelerde bulunmaktadır. 
Mamafi. bu tavsiyelere rağ -
men, halk fazla bir telliı; gos
termemektedir. 

Lehlilerin bir atalar sözü 
vardır: "Çaresi bulunmıyan 
şey yoktur." derler. Bundan 
dolayıdır ki, her hangi bir fe
liket yaklaşmadan katiyen te
liş etmezler. 
Mağazalara, bakkal dükkan

larına fazla bir tehacüm gös
terilmemekle beraber, bazı 
yerlerde, alış veriş için dizi 
kolunda bekliyen halka rastla· 
nılmaktadır. 

Yalnız son günlerde ufak 
para buhranı başlamıştır. Lo· 
kantalarda, hatta postahane 
gişelerinde bile 20 zlotilik ka
ğıt paraları bozdurmak bir 
mesele halini almıştır. 

Hükümet, her nerede olur
sa, rastladığı arabaların atla
rına el koyup götürmektedir. 
Civardaki kasaba ve köy yol
larından mütemadiyen ihtiyat 
efradı gelmektedir. Demiryol
ları ve köprüler, nöbetci ve 
devriyelerin muhafazası aluna 
alınmıştır. 
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İsveç endişede 
Noye Zührer Saytun#lun Stokholm muhabiri 

27 ağustos tarihiyle gazetesine bildiriyor: 

Şimal memleketlerinde de ekonomik tedbirler a
lınmıştır. Rus - alman paktının imzasından sonra, 
Baltık denizinde harp tehlikesinin azaldığı kanaati 
hüküm sürmekle beraber, bu anlaşma yüzünden Bal
tık denizi memleketlerinin vaziyeti epey ciddiyet 
kesbettiği de kaydedilmekten geri durulmuyor. 
"Svenska Dogbladet" gazetesi diyor ki: "Alman do
nanması Baltık denizinde serbestce dolaşacağına gö
re, bu yeni vaziyetten istifade ederek, gerek ticaret 
politikası gerek askeri bakımdan lsveç'in bitaraflığı-
111 tazyik altına alması çok muhtemeldir. Yalnız ls
kandinavya değil, ayni zamanda Baltık deniziyle a
lakalı diğer memleketlerde, son pakta güvenerek, rus
Jarın fütuhata kalkmalarından korkmaktadır." 

Danimarka, umumi bir harp ihtimalini göz önünde 
tutarak, şimdilik iki kurayı silah altına çağırmış bu
lunuyor. Donanma, Kopenhag limanına toplanmış o
lup, mühimmat ve cephane almakla meşgulc~ılr. Şimal 
memleketlerinin tedbirleriyle alakalı olmak üzere, 
Isveç donanması da, seferber edilmiş olup Baltık de
nizi geçitlerine mayın dökmek için tedbirler almak
tadır. 

lngiltere harbe iştirak ettiği takdirde İngiliz do
nanmasının Kategat boğazından Baltık denizine sal
dırıp geçmesi ve lsveç sahillerinin bılyük bir deniz 
muharebesine sahne olmasından endişe edilmektedir. 
Bundan bir kaç gün eve], İngiliz donanmasına men
sup bir çok harp gemilerinin Skajerak önünde görül
düğü haber verilmektedir. 
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Polonyanm 
• 

Si ABC 
Polonya hakkında 

umumi bilgiler 
Sual - Polonya ne ka

dar büyüktür? Mesahası 

nedir? 
Cevap - Polonya, Av -

rupa'daki memleketle~ i -
çinde büyüklükte altıncı 

gelir. 151.000 mil murabba
ında olan bu memleket, İn
giltere'nin yarısı kadardır. 

S. - Komşuları kimler
dir? 

C. - Polonya 550 mil 
genişliğindedir ve Rusya 
ile Almanya arasındadır. 
Şimalinde Baltık devletleri 
ve deniz vardır. Cenubun
da Slovakya, Macaristan 
ve Romanya vardır. Polon
ya için Avrupa'nın dört 
yol ağzındadır, denilse 
doğru olur. 

S. - Dağlık mıdır, düz
lük müdür? 

S. - Nüfusu ne kadar -
dır? 

C. - Nüfusunun mec
muu 35 milyondur. Bunun 
yüzde yetmişi polonyalı, 

yüzde onu yahudi, 750.000 
kişi de almandır ki bütün 
nüfusun yüzde ikisi de -
mektir. 

S. - Polonyalılar nasıl 
bir kavimdirler? 

C. - İdealizm, müsama
hakarlık ve ferde kıymet 

vermek polonyalıların en 
bariz karakterleridir. Ken
dilerinde büyük bir vekar 
vardır. 

Kafaca çok çcviktirler, 
fakat daha ziyade teoriye 
maildrler. Ticaretle pek 
fazla alakadar değillerdir. 
Lehliler en ziyade köprü 
ve demiryolu mühendisli -
ğinde terakki göstermiş

lerdir. 
İçtimai bakımdan misa -

firperver, fakat ihtiyatkar
dırlar; bu bakımdan biraz 
iskoçyalılara benzerler. 

S. - İçlerinden ne gibi 
meşhur şahsiyetler yetiş -
miştir? 

C. - Meşhur heyet ali -
mi Kopernik, meşhur rad
yom kaşifi madam Küri, 
meşhur bestegar Şopen, 
meşhur piyanist Paderev&
ki, kıra! Sobieski ve Ko
siuzko, meşhur asker Pil -
sudski, meşhur ressam Ma
tejko, romancı Sienkieviç, 
aktris Moceska. 

S. - Polonya'nın a:iın· 

da ne kadar lehli vard.r? 
C. - Almanya'da l mil

yon 500.000, Amerika'da 4 
milyon 500.000, Rusya'da 
1.000.000, Fransa'da 500.000 
Lituanya'da 200.000 lehli 
vardır. 

S. - Polonya'nın sahili 
var mıdır? 

C. - Evet vardır ve bü
tün ıhtilfiflar da buradıın 

'Çıkmaktadır. Lehli!er, 85 
mil uzunluğunda olan sa· 
hillerini bütün dünyaya a
çılan pencereler telakki e
derler. 

S. - Buna karşı alınan
lar ne diyorlar? 

C. - Versay'daki diplo
matların, Almanya'dan ko
ridor denilen bir parçayı 

kopararak Lehistan'a bir 
sahil verdiğini söylemekte 
ve şikayet etmektedirler. 

S. - Lehliler sahillerin
den ne türlü istifade et -
mişlerdir ? 

c. _ Baltık denizinde 
Gdinya isminde b~r lim~_n 
in~a etmişlerdir kı bu vu
sat itibariyle Danzig'dcn, 
Kopenhag'dan, Stokholm' -
dan, hatta Bremen'den da
ha büyüktür. Buraya 1938 
senesinde 9.000.000 ton eş
ya boşaltılmıştır. 

S. - Ellerinde böyle 

4 - 9 - 1939 

'c, __ J ~ADYO 
TÜRKİYE 

RADYO DlFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcı>./ 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ ZO Kw. 

T.A. P. 

-ANKARA-

Pazartesi - 4-9-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİCİ (Pi). 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14.00 MÜZİK (Karışık 
program) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Senfonik pliik

lar.) 
19.30 TÜRK MÜZİCİ: Fasıl 

heyeti 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, n -

jans ve meteoroloji haberle
rı 

20.50 TÜRK MÜZİCİ : 
Okuyanlar: Mefharet Sağ -
nak, Necmi Rıza Ahıskan 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Re 
şat Erer, Cevdet Kozan. 
1 - Tanburi Cemil - 1-iusey

ni şarkı (Görmek ister 
gozlerim) 

2- Asım bey - Hicaz şarkı-
( Her zahmı cigersuza • 
devakar aranılmaz) 

sına itiraz ediyorlar? 
C. - Çünkü Danzig'den 

Gdinya·yı bombardıman e
dip bir gecede harap etmek 
mümkündür. 

S. - Polonya'nın askeri 
kuveti ne kadardır? 

C.C - Daimi ordusu 400 
bin kişidir. Bu kolaylıkla 
1.000.000 kişiye çıkarılabi -
lir. 3.000.000 talim görmüş 
iht.iyat kuvetleri vardır. 
Bu itibarla çıkaracakları 
kuvetlerin mecmuua 6 mil
yon askeri bulur. Ordu 
modern ve makineleşmiş -
tir . 

S. - Polonya'nın hava 
kuveti nedir? 

C. - Ekserisi harp tay -
yaresi olmak üzere 3.000 
tayyaresi vardır. 

S. - Polonya askerleri 
nasıl askerlerdir? 

Harp zamanında ce -
saret1erıy1e temayut cacr
ler. Fevkalade vatanper -
verdirler. 

S . - Polonya'nın başlı
ca endüstrisi nelerdir? 

C. - Polonya başlıca bir 
ziraat memleketidir. Fakat 
meleket dahilinde maden, 
kimya ve dokumacılık en -
düstrisi kurmuştur .. Zen _ 
gin kömür, petrol, demir, 
çinko ve kurşun madenlc
~ine maliktir. 

S. - Cümhurreisi kim
dir? 

C. - Moscicki. 

~· - Alba~ ~ek kimdir? 
· - Harıcıye nazırı. 

S. - Mareşal s · r 
Ridz kimdir:> mıg ı -

C. - Ordu haskumanda-
nı. • 

ta~h~ Polonyan'ın kısaca 

10; 0 s-; Po~onya, miladın 

3 - ---------- Hicaz türkU • 
(Yi.iru dilber yüru) 

4 - Halk turküsil (İnce ça• 
yır biçilir mi?) 

5 -Tanbufli Cemi\ - Kürdili 
hicazkar peşnvi . 

6 - Tanburi Cemil - Kıird:• 
lıhicazkar şarkı (Defi 
ııaleş eylerım) 

7 - Lemi - Kiırdilihicazkit 
şarkı Bir kendi gıbi zıı· 
lımi sevmiş) 

8 - Lemı - Kurdilihicazkar 
ş rkı (Sazın gibi sineoı 
dahi) 

9- Suphi Ziya - Kürdilihi· 
cazkar şarkı (Bahçeniz• 
de bir gul olsam) 

10 - Vasıl - Kıirdilihicazkat 
saz semaisi 

21.30 Konuşma (Doktorun sa• 
atı) 

21.45 Neşeli pliiklar - R. 
21.50 Muzik konuşması (Cevat 

Memduh) 
22.05 MÜZİK (Kilçiık Orkes • 

tra ·Şef: NECİP AŞKIN): 
1 - Alois Pachernegg - Vi· 

yananın cazibesi 
2 - Hermann Dosta! - Mart 
3 - Saint-Seans - Kahramaıı 

!ar marşı 
4 - Beethoven - Bir dosta 
5 - Hans Schneider - Tirol 

dağlarının halk şarkı v• 
danslarından potpuri 

6 - Mannfred - Bir karnaval 
hülyası - İntermezzo 

7 - Drigo - Esmelalda balc
tınden ağır vals, N o: 3 

23.00 Son apans haberleri, zira• 
at, esham, tahvilat. kambiyo 
- nukut borsası (fiyat ) 

23.20 M0Z1K (Cazband . Pl.) 
23.55-24.00 Yarınki program 

Yüz sene müddetle Litu· 
anya'yı ve Rusya'nın mü• 
him bir kısmını ihtiva edeıı 
Polonya, Avrupa'nın en 
büyük memleketi idi. Fa· 
kat sonradan çöktü. 1772 i· 
le 1795 seneleri arasında 
memleket, Rusya, Prusya 
ve Avusturya arasında tak• 
sim edilerek ortadan kalk• 
tı. 

Modern Polonya'yı yeni• 
den yaratan Pilsudski'dir. 
Pilsudski bu husustaki 
plfinlarını 1908 senesinde 
hazırlamağa başlamıştı. 

Büyük harpte Almanya. 
Polonya'yı zaptetti. 11 i· 
kinci teşrin 1918 de ise 
Pilsudski'nin liderliği al .. 
tında Lehistan yeniden il" 
tiklalini kazanmıştır. . 
ltalyanın 

vaziyeti 
Ciornalc Ditalya gazt

tcsinde Vircinyo Gaydı 
diyor ki.: 

"Muhtelif yerlerde yeni 
mülakatlardan ve endirekt 
müzakerelerden hahsedil • 
mckte ve zayıf da olsa uı• 
!aşına imkanları mevcut 
olduğu ileri sürülmekte· 
dir. Daladiye, Çemberleyn 
ve Lort Halifa1<s tarafın
dan söylenen nutuklar bu· 
nun delilidir. Fakat bil 
hadiseler vakitsiz bir nik • 
binlik tevlit etmemelidir. 
Bazı kapıların açık veya 
yarı açık olduğu da söy
lenmektedir.,, 

Gayda, Duçe'nin sarfet· 
tiği gayretlerden bahsede· 
re kdiyor ki : 

dahi ve teııiri olmuııtur. Sa
bah gazetelerinde bu haberi 
okuyan halk, bu imza keyfi
yeti etrafındl, gazetelerin mU
talcalarını aramışlar, fnkat bu
nun yerine Lchistan'ın yeni 

tir. Polis ve jandarma teşkiUi
tı hemen faaliyete geçerek bir 
cok kura efradını geceleyin 
yataktan kaldırarak mürettep 
mahallerine sevketmiştir. 

Bu sabah asker alma şube-

Polonya ordusunun en mühim kısmını süvari 
kıtaları teşkil etmektedir. Resmimiz Polonya 

süvarilerini bir manevra esnasında gösteriyor 

C. - Cenuptaki Karpat 
dağları müstesna olmak ü
zere bütün memleket bü -
yük bir ovadır. İçinde bü
yük çiftlikler, ormanlar ve 
göller vardır. 

mükemmel bir liman oldu
ğu halde Iehliler neden Al
manya'nın Danzig'i alma _ 

nelerınde bir Avru
pa devlet' 1 k ı o arak meydana 
çdı ~ıştır. On altıncı asır-

a ıse ref h . k a ının şahıkasına 
çı mış bulunuyordu. 

"1 tal yan tcşebbüsuntııı 
henüz sona ermediğini düıı 
akşam söylemiştik. Fakat 
bu teşebbüsü geniş ve açık 
bir anlayış zihniyetinin ta· 
kip etmesi şarttır.,, 

HULASA 
( Bllyük harpten so~ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvan, kardeı;ı Jılber, arkadaşı Oominik Heriyo. 
Mnrıyan ve SolanJ Senkler isminde iki gene; kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyı kırlar 
içınde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvnn 
Mnriyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar'. 
Nihayet Solanj. Dominlk'le değil Jilber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 

Jik hayatından memnun değildirler. Antuvan, karısının 
kız kardeşi Evlin'i seviyor ve onunla gizlice bir Ame
rika seyahati yapıyor ve dönüyor. Şimdi Evlin'den bir 
mektup almıştır. Evlin, bunda hayatının sonunun gel
diğinden bahsetmektedir. Antuvan çok müstariptir.) 

Bu mektup, bütün ıahsi mektupları gibi büro

ya gönderilmişti. Fakat o ak§am tesadüfen Mari
yan da orndn bulunuyordu. O mektubu okuduğu 
aırada karısı k<tr!!ısında idi. Antuvan mek· 
tubu yava§çıı katladı; cebine koydu. Ve kollarım 
biribirine kavu~turarak dizlerine dayadı. Çünkü 

parmakları titiriyordu. 

Bir kaç saniye sustu. Yandaki odada telefon 

çalıyordu. Katibi biraz evel çıktığından oradn kim
ı.ecikler yoktu. Kalktı ve cevap vermeğe gitti. Ahi
zeyi aldı. Fakat birdenbire cevap vermeğe mecali 

olmadığını hissetti: sesi çıkmıyordu. Makineyi ma
şanın ü z:erine bıraktı, eliyle kapadı. Bir an, §akak· 

larında damarlarının attığını ve ba§ının oğuldadı· 
ğını hissetti. Sonra Mariyan'ın yanma döndü. 

Fakat bu bir kaç saniye içinde kendisine gelir 

gibi olmu§tu. Bütün kuvetini toplıyarak dedi ki: 
- Öyle canım sıkıldı ki .•. Jura ameliyat ola

cakmı§. (Birdenbire aklına ilk gelen memurlardan 

birinin ismini söylemişti.) Şu Şmid meselesine dair 
kağıtlar onda idi. Bana getirecekti. Fakat birden· 

bire hastalanmı§. Gitmem lazım! 

- Naııl? Bu saatte mi? Yanna kadar 

B Ü y o K A ş K R o M A N 
Yazan: lrene Nemirovski -58- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

mez misiniz? 

- Hayır, hayır. Muhakkak gitmeliyim. Hem 
Paris'te oturmuyor. Sens civarında akrabalarının 
yanında imiş. Gece orada kalırım ve yarın döne
rim. 

Mariyan eve kadar onunla beraber geldi. Oto· 
mobilde hiç sesini çıkarmıyor ve kaçamaktan onu 
dikkatle süzüyordu. Acaba hiç bir şeyden şüphe· 
lenmiyor muydu? Bazan ona Öyle geliyordu ki ka
rısı kafasının içinden ne geçtiğini biliyordu.. Dü· 
şündü: 

Ah, ne yapayım. İstediğini zannetsin, ne yapa
yım. Hepsi bence bir! 

Eve gelir gelmez bir bavulun içine bir parça 
çama§ır attı. Alelacele Mariyan'ı Öptü. Ve hemen 
yola çıktı. Paris'ten biraz uzakla§ınca ne pardesö
sünü, ne de şapkasını almadığının farkına vannı§· 
tı. Gece soğuktu. Bir gün evel yağmur yağmıştı. 
Vakıa haziranın ortaları idi. Fakat her taraf sanki 

sonbaharın son günleri gibi rutubetli idi. İtle 
yağmur tekrar başlamı§h. Otomobilin penceresi a-

ları elinin ter siyle siliyordu. Gittikçe arabayı .. su. 
ratlendiriyordu. Fakat saat, ondan daha hızlı . 

gı-

diyordu. Tam zamanında varacaktı! Bi 
daha sürat! Onun ölmesine imkan yok! Nasıl :ıa~ 
yor da bu düşünce kafasında yer alabiliyordu! Bu 
düşünceyi kafasından atmak lazımdı! Yola dikk u 
etmek, fenerlerin aydınlattığı ağaçları birer b" at 

k b .1. .. .. d k" w ırer 
sayma , otomo ı ın onun e ı yag~ur silen • 1 • 

. h k 1 . . k • a etın muttant are et erını sayma lazımdı B"I . . ı ınıyor. 
du, neden bu yeknaaak ses ııanki daima t . 

"b" h · k ı· l · k d. · esbıh gı 1 ep aynı e ıme erı en ısıne tekrar ed' 
•Yordu· 

"Yaşıyor! Nefes alıyor. Beni bekliyo y · 
yor." r. aşı. 

Gece yarısına doğru bir yerde durmak 
zin almak zaruretini duydu. Küçük bir ~e ben. 
dükkanına girdi. içerisi karanlık ve du sıgaracı 

manlı 'd' 
Patronu uyandırdı. Bir kadeh alkol içti. Tek ı ı. 
reket etti. Fenerlerin ışıklan önünde k rar ha. 
bunlar, yolun gölgeleri arasından birer b~§uyor ve 

b
. . b. ırer ağa 

lan sonra beyaz ır evı, ır köprüyü rn d Ç· 

nl k d" . ey ana kanyordu. Bazı a ar, en ıauıe sanki il 1 . çı-
er enııyor-

nüyorınu .b. . 
Ş gı ı gelıyordu. 

~!'I~vr'a yakla§tığı zaman, Evlin'i nasıl bulabile· 
ce.gı~ı düşünmeğe başladı. Mektubu Havr'dan gel· 
ınk ıştı. Fakat belki de o zamandanberi burasını ter

et · · • ,ınıştı? Onu nerede bulacaktı? Bıraktığı otelda 
n:1

• Başkasında mı? Mis Ton'un yanında mı? Ni
çın mektup kağıdının antet' ini yırtmıştı? Belki de 
o Havr• k t ~ d E I' . a oş ugu sıra a v ın Parıs'te yalnız ba-
şına can çekişiyordu? Hayır, hayır, bu şehirde kal• 
makta başka maksadı vardı, burada onu kimse ta• 

?ı.rnıyordu? Onun için kimse onu rahatsız etmez 
ışıne .. d h 1 • ınu a a e etmezdi. Epeyce bir zamandanberi 
kafasında tasarladıklarını ancak bu şehirde huzur
la ba§arabilirdi. 

• "Belki ilk intihar fikri ona Nevyark'da gelmiş
tı 1" d" d"' ·· d" "H • ıye U§Un u. ayatının son günlerini iyi ya-
şamak İstiyordu. Nasıl oldu da ben bunu anlama• 

dnn? Belli idi zaten! Her şeyden lezzet almak isti· 
Yordu. Sükunu hiç de İnsan sükünuna benzemiyor-

du. Sonra ne cüretli ne de zalimdi ••• Fransa'dan 
fena haberler aldığım gün, çocuklarımdan birinin 
hastalığını öğrendiğim gün, mektubu eline aldı da 
buru§turdu: "Hiç bir şey değildir, düşünme!" de-
di. Bir de diyorum ki: hiç bir şey anlamadım hiç 
bir şeyden şüphe etmedim! Hayır, yalan söyİüyo• 
rum. Biliyordum. Onu bıraktığım zaman biliyor· 
dum. Hatta o gece, kendi evimde onun ölümünü 
temenni ettiğim zaman çok daha iyi biliyordum. 
Hem ölümünü yalnız temenni mi ettim? Hayır. Öl
mesini bütün kalbimle istedim; knbul ettim. Öl· 
meğe müstehak olan benim, o değili. Hayır, hayl1'. 

Benim. Sade be · '" 



• 
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,ALMANY ANIN SON SÖZÜ! 
Muharebede hekimlik 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muharebe ile hekimlik biribirine 
büsbütün zıt şeyler gibi görünür. 
Birinin maksadı insanları toptan 
yok etmek olduğu halde ötekinin 
gayesi tabiatın ölüme götürdüğü 
insanları kurtarmıya çalıımaktn. 
Onun için muharebelerde hekimle
rin bulunması, ilk nazarda, insana 
pek garip gelir. 

barebede yaralandıiını haber alm
ca - onun ordusunda hekim bulun 
madığını da bildiğinden - kendi 
ordusundaki hekimleri gönderdiği 
methurdur. 

İstanbul'daki yüzme 
müsabakaları bitti 

Sulhu baltalayan nota 

İngiltere'nin sulh 
teklifini reddediyor 

Zaten hekimlerin ordulara alın
malan muharebelerde yaralanan 
askerlerin yaralannı tedavi için de
ğil, eski zamanlarda cenge giden 
hükümdarların kıymetli canlarını 

aefer yorgunluklarından korumak 
için batlamııtır. Hükümdarlar sa
raylannda rahat oturduktan müd
detçe her aabah nabızlarını yokh
yan ve her öğünde yemeklerini -
zehirli olmasın diye - tetkik eden 
hekimlerini, cenge giderken birlik
te götürmeyi tabii bulurlar ve se
ferde hastalanan gözde adamlarını 
o hekimlere tedavi ettirmeği hü
kümdarlık ıanından sayarlardı. 

Bu türlü harp hekimliği ilkin 
Hindistanda Seylan adasında baı

lamııtır. Bu suretle hükümdarların 
ve büyüklerin sıhatına hizmet için 
ordulara alınan hekimlerin asker ef
radı arasında çıkan salgın hastalık
lara kartı da faydaları dokunmuı 
olacak ki, birçok diyarı gezdikten 
aonra kendi memleketine kanunlar 
tanzim etmiı olan eski ıspartalı Li
kürg bir ordu harbe giderken he
kimlerin birlikte gitmelerini fart 
koımuftu. Ondan önce yahut aonra 
hangi zamana ait olduğu bilinemi
yen Omiros'un Trova muharebele
rinde ustalıklarını anlattığı iki meı· 
hur hekim, Todolir ile Ma.kaon as
ker hekimi olmaktan ziyade, halk 
iliçlanna vakıf bayağı ikj cenkçi 
olduklarından ordu hekimliğininin 
tarihi Likürg zamanından, yani lsa
dan önceki dokuzuncu asırdan baş
lar. 

Ondan aonra ordu hekimliğinin 
aeçirdiği safhalar burada yazıla· 
mıyacak kadar uzundur. Zaten on 
dokuzuncu asra kadar muharebe
lerde - sonrakilere nispetle - pek 
de çok adam telef olmadığından as
ker hekimliği ve cerrahlığı da pek 
çok geni,lememi,tir. N apolyon mu-
harebelerinde iki milyon adamdan 
ziyade telef olduktan sonra, hiç ol
mazsa yaralılardan bir kısmını kur
tarmak ve ordulan salgın hastalık
lardan korumak Üzere ordu hekim
liğinin daha geniı bir surette tanzi
mi lüzumlu görülmüt ve her taraf
ta askeri hekimleri daha faydalı o
labilecek bir surette hazırlamak ü
zere mahsus hekim mektepleri ku
rulmuştur. Yurdumuzda da Avru -
pa usulünde hekimlik derslerinin 
askeri hekim mektebiyle batladığı
nı tabii bilirsiniz. 

Asker hekimliğinin en büyük mu 
vaffakiyetleri geçen büyük harpte 
görülmüştür. Bir taraftan aşılar ve 
serumlar vasıtasiyle, muharabe •
den ordularda salgın haatalıklan
nın önü alınmış, bir taraftan da 
anestezi ve antisepsi usullerinin İ· 
lerlemesiyle eskiden yapılamıyan 
ameliyatJar yapılarak yaralılardan 
mühim bir kısmı ölümden kurtanl
mııtır. Bundan dolayı büyük harp
ten sonra, harbe girmit olan mem -
leketlerde sakatların sayısı artmış 
olmakla beraber yüz binlerce hayat 
hekimlerin ve operatörlerin him
metleriyle - gene az çok hizmet e
debilecek bir halde - ölümden kur 
tarılmış demektir. 

İstanbul birinciliği, Kocaeli ikinciliği, 

üçüncülüğü kazandılar Ankara' da 
İstanbul, 3 a.a. - İstanbul Beşik - ı 

taş havuzunda yapılan Türkiye yüz
me birincilikleri müsabakalarına son 
verildi. Cumartesi saat 14 de başlı
yan ve pazar günüde akşama kadar 
devam eden müsabakalar büyük bir 
kalabalık tarafından heyecanla takip 
olundu. 

Atletizmde 
İstanbul 

Müsabakalara, Ankara, Balıkesir, 
Hatay, İzmir, İçel, Ordu, Trabzun, 
Seyhan, Kocaeli ve İstanbul bölgele
rinden 80 yüzücü iştirak etmekte idi. 

Müsabakalardan alınan teknik neti-
celer şunlardır: 

100 METRE SERBEST: 
1 - Saffan - İstanbul - 2 - Ali 

- Ankara- 3 - Kocaelinden Mehmet. 
200 METRE KURBALAMA: 
1 - Yusuf - Kocaeli - 3.1.7 "yeni 

Türkiye rekoru" 2 - İsmail - İstan
bul - 3 - Semih • Ankara -

400 METRE SERBEST: 
1 - Mahmut - İstanbul - 5.26.5, 

2 - Sadrettin • Trabzun - 3 - Cevat 
- Balıkesir -

TÜRK BAYRAK YARIŞI: 
1 - İstanbul takımı • Saffan, İsma

il, Mahmut - 5.43.5 "yeni Türkiye re
koru.,. 2 - Kocaeli • Fehmi, Yusuf, 
Mehmet - 3 - Ankara • Kamil, Ne -
jat, Ali -

200 METRE SERBEST: 
1 - Vedat - İstanbul - 2.39.2,

Ali • Ankara - 3 - Cemal • Kocaeli . 
100 METRE SIRTÜSTÜ: 
1 - Saffan - İstanbul - 2 - Hakkı 

· Balıkesir - 3 - Mehmet • İzmir -
4 X200 BAYRAK: 

birinci oldu 
İstanbul, 3 a.a. - İki gündenberi 

devam eden atletizm müsabakaları bu 
gün İstanbul atletlerinin galebesiyle 
neticelenmiştir. 

Müsabakalardan alınan neticeler: 
200 M. 1 - Melih (İs.) 22.7, 2 -

Nazmi (İs.) 23.8, 3 - Hüseyin (İs.). 
400 M. 1 - Gören (İs.), 2 - Zare 

(İs.) 52.9, 3 - Galip (İs). 
1500 M. MUKAVEMET 1 - Rı

za Maksut (İs.) 4.0 (yeni rekor), 2 -
Recep (İs.) 4.15.2, 3 - Adnan (İs.). 

400 MANİALI: 1 - Melih (İs). 
57.9, 2._ Neriman (İs.) 62. 3 - Ali 
(İs.). 

GÜLLE: 1 - Arat (İs.) 14.04, 2 -
Ateş (İs.) 13.66, 3 - Şerif ı İs.) 11.96. 

ÜÇ ADIM: 1 - Abdurrahman 
(İs.) 13.90, 2 - Fethi (İs.) 13.74, 3 -
Pavro (İs) 13.72 1/2. 

DİSK: 1 - Arat (İs.) 39.62, 2 -
Ateş (İs.) 31.70. 

YÜKSEK ATLAMA: 1 - Şerif 
(İs.) 1.78, 2 - Polyos (İs.) 1.74 1/2, 
3 - Ömer (Ankara) 1.70. 

Ordularda genit mikyasta yapı
lan aııların neticelerinden sivil halk 
da istifade etmittir. Meseli kara 
hummaya kartı halk arasında her 
yıl yapılan aıılar ordularda yapılan 
tecrübelerin verdiii ceaaret üzerine 
yapılmıttır. 

Aakeri cerrahlıim büyük harp 
içinde elde ettiii muvaffakiyetlerin 
de, önceden hiç hatıra gelmiyen 
bir neticesi meydana çıkmııtır.Harp 
esnasında sakatlanan, çirkinle~en 
-ı.. w...-.. apuklan am li
yatlardaki muvaffakiyetleri üzeri-

1 - İstanbul takımı - Saffan, Ve -
dat, İsmail, Mahmut - 10.40, 2 - Ko
caeli - Yusuf, Rifat, Mehmet, Musta
fa - 3 - Ankara - Ali, Nejat, Nevzat, 
Nihat· 

SIRIKLI\. ATLAMA: Muhittin 
(Ankara) 3.50. 2 - Viçapulos (İs.) 
3.40, 3 - Hamit (İs.) 3.12. 

4 X 100 BAYRAK: Kırmızı ta· 
kım: Muzaffer, Gören, Nazmi, Fikret 
45. birinci, beyaz takım: Haluk, Neri
man, Cihat, Ziya, 46.4 ile ikinci geJ
miılerdir. 1500 METRE SERBEST: 

1 - İsmail - İstanbul - 24.20.4, 2 -
Sadettin - Trabzun - 3 - Mustafa 
- Kocaeli. 

• 

zm'r'de 

Berlin, 3 a.a. - Aşağıdaki resmi teb 
liğ neşredilmiştir : 

İngiliz hükümeti, alman hükümeti
ne bir nota vererek Polonya arazisine 
girmiş olan kıtalarına eski mevzileri • 
ne geri çekilmesini talep etmiştir. İn
giltere'nin Berlin büyük elçisi, bu sa
bah saat 9 da tahrikkar bir nota ver · 
miştir. Bu notada, eğer Londra saat 
11 e kadar itminan verici bir cevap 
almazsa İngiltere kendisini Almanya 
ile harp halinde telakki edecektir., 
denmektedir. 

O zaman, İngiltere büyük elçisine 
aşağıdaki muhtıra tevdi olunmuştur: 

"Alman hükümeti, 3 eylül tarihli 
İngiliz ültimatomunu almıştır. Buna, 
aşağıdaki tarzda cevap vermekle kes
bi fahreyler: 

1. - Alman hükümeti ve alman mil
leti, İngiliz hükümetinin ültimatom • 
kari taleblerini ahz, kabul ve isaf ey· 
lemeği reddeder. 

2. - Bir kaç aydanberi, şark hudu
dumuzda bilfiil harp vaziyeti hüküm 
sürmektedir. Versaillcs muahedesinin 
Almanya'yı yıpratmasındanberi, sulh 
yolu ile her türlü hal sureti, bütün al
man hükümetlerine karşı reddedilmiş
tir. 

1933 diğeri de nasyonal sosyalist hü 
kümeti de, bu muahededeki haksızlık
ları ve cebir ve şiddet vaziyetlerini or 
tadan kaldırmağa çalışmıştır. Her tür 
lü tadili imkansız bırakan, evela, aldı
ğı anut hattı hareketi ile İngiltere • 
dir. Rayh hükümeti ve alman milleti 
şundan emindir ki, ingiliz hükümeti -
nin müdahalesi olmasa idi, Almanya 
ile Polonya arasında makul ve muhik 
bir hal sureti bulunabilirdi. Çünkü 
AlmanyJ, Polonya'yı ortadan kaldır • 
mak niyetinde değildi. 

4 - Sulh yolu ile bir suretitesviye 
bulmak için yapılan bütün tecrübeler, 
İngiltereden muzahıı.ret gören Polon
ya hükümetinin dik kafalılığı yüzün
den akim kaldıktan sonra, aylardan
be;i Almanya'nın şark hududunda. 
1ngilterenin hiç bir protestosuna yol 
açmaksızın sivil harbi andıran ve ya• 
vaş yava~ Rayh topraklarına karşı ba
riz hücumlar şeklinde inkişaf eden 
vaziyet karşısında alman hükümeti 
elinde kalan vasıtalarla memleketin 
sükunetini, emniyetini ve şerefini 
müdafaaya karar vermiştir. Demok-
1 asi hükümetleri diğer <!ıerhangi bir 
revizyon imkanını bilamel sabote e
dince büyük bir devlet için taham
mülfersa olan tehditlere katlanamıya
cak olan Rayh hükümeti, alman mil· 
letinin dahili ve harici huzurunun a
leyhine olan bir vaziyete nihayet ver
meğe hazırlanarak, kendi arazisini 
tehdit eden Polonya hücumlarına ay
nı tedbirlerle cevap vermiştir. Bri
tanya'nın, Filistin'qeki İngiliz pro
tektorasına benziyen bazı noktaina
zarları ve taahhütleri yüzünden Raylı 
hükümeti şarktaki vaziyete katlan· 
mak arzusunda değildir. Ve bilhassa 
Rayh hük~eti kendisini PoJonyaya 
ezdirmek niyetinde değildir. 

5 - Alman hükümeti, memleketi 
müdafaa eden ordularını geri çekme
ğe mecbur kalması için ültimatom 
vermek suretiyle yapılan bütün tec
rübeleri reddeder, ki ordularını geri 
çekmesi kargaşalık ve adaletsizlige 
yeniden başlanmasına sebep olacak
tır. Aksi takdirde Almanya ile harp 
yolu ile mücadele edileceği hususun -
daki tehdit, senelerdenberi birçok İn
giliz politikacıları tarafından itan o
lunan niyetlerden ibarettir. 

Daha sonraki zamanlarda, eski 
Roma İmparatorluğunda asker he· 
kimliğine büyük ehemiyet verilmit
ti. Orada hekimler artık cenge gi· 
den hükümdar)ann tahama deiil, 
aakerlerin aıbatma biamet için bu
lunurlardL Harpte yaralanan as
kerlerin yaralannı tedavi ve vücut· 
larına saplanan silahlan çıkarmak 
8oaa aakeri c:......alali& oıta••ade 
ba§lamıştır. Eski romahlardan kaJ • 
mıı olan askeri hastaneler de o de
virde ordu hekimliğinin ve cerrahh· 
iın ebemiyetini gösterir. 

lstanbul'un Bizans devri de bir 
bakımdan Roma medeniyetinin de· 
vamı demek olduğundan Bizans İm· 
paratorlan da cenge gönderdikleri 
ordulariyle birlikte daima hekimler 
ve cerrahlar da gönderirlerdi. Hat
ta imparator Manüel Komnen'in 
(on birinci asırda) düıman Ger
manya kıralı ikinci Konrad'ın mu-

ne cesaret alan operatörler, aonra
dan, tabiatın çirkin yarattığı uzuv
lan da ameliyata) düzeltmek için 
cesaret bulmutlar ve böylece güzel
lik operatörlüğünü pek genitlet
miılerdir. Bundan da istifade eden· 
ler hiç harbe gitmiyen bayanlardır. 

ATLAMALAR: 
1 - Fahri - İstanbul - 138.42, 2 -

Sabri - İzmir - 113.38, 3 - Bülent 
• Ankara - 104.90. 

SU TOPU: 
İlk müsabakayı dün İstanbul ile İ

çel yapmış ve İstanbul 7 / O kazanmış
tır. İkinci müsabaka Ankara ile Koca
eli arasında yapılmış ve Ankara 4/1 
kazanmıştır. 

muhteliti 
Ankara 
İstanbul 

takımını 4 -3 yendi 
İzmir, 3 a.a. - Bugün İzmir'de fu. 

ar maçlarına devam edilmi§tir. 

Almıınya, yalnız, Veraaille. dikta -
tının bu maddelerinin tadilini talep 
eylemektedir. O maddeler ki, daha o 
zaman yazılırken, bir çok memleket -
lerin mutedil devlet adamları tarafın
dan büyük bir millet ve şarki Avrupa
nın ekonomik ve politik menfaatleri 
için imkansız telakki olunmuştu. ln -
giliz devlet adamları da Almanya'ya 
zorla kabul ettirilen şark hudutları -
nın yeni bir harbin nüvesini taşıdığını 
söylemişlerdi. Bütün alman hükümet-
leri bu tehlikeyi bertaraf etmek iste -
miş, ve bu keyfiyet, bilhassa yeni nas
yonal - sosyalist hükümetinin endişe -
sini teşkil eylemiştir. İngiliz kabine -
sinin siyaseti, bu sulh yollu tadile ına 

Alman hükümeti ve alman milleti 
anlaşma yapmak, hatti yakın bir dost 
luk kurmak arzusunda oldukları hu
susunda müteaddit defalar ingiliz 
milletine teminat vermişlerdir. Eğer 
İngiliz hükümeti bugüne kadar yapı 
lan teklifleri daima reddetti ise ve 
şimdi bunlara harp tehditleriyle ce
vap veriyorsa, bundan mütevellit ha
ta alman milletinin değil, yalnız İngi
liz kabinesinindir. Alman milleti ve 
onun hükümeti, İngiltere gibi dünya 
üzerinde hükümran olmak niyetinde 
değildir. Kendi hüriyetini, istiklalini 
ve bilhassa hayatını müdafaaya karar 
vermiştir. 

Macaristan' da 
sıkı tedbirler 

Toplantılar yasak edildi 

gazetelere sansür kondu 
Budapeşte, 3 a.a. - Resmi gazetede 

Başvekil Teleki'nin millete hitaben 
bir beyannamesi intişar etmiştir. 

Başvekil, birçok memleketlerde bi
taraflar da dahil olmak üzere asayi· 
tin, istihsal temadisini ve normal ha
yatın temini için hususi tedbirler a
lınmış olduğuna işaret ettikten sonra 
diyor ki: 

Bittabi macar hükümeti de icabe · 
den tedbirleri almaktadır. Macar mil
letinin haftalardanberi gösterdiği sÜ· 
kunet ve soğukkanlılığı muhafaza i· 
çin hükümet, normal hayatı bozabile· 

cek her şeyi menetmeye karar ver~ 
miştir. Bu cümleden olaı :!l: toplantı 
hakkı tahdit edildiği gibi asayişi mü
hil hareketlerde bulunanların derhal 
hapsedilmesi gazetelere sansür ko
nulması bazı levazımın musaderesi ve 
gerek endüstriyel gerek ticaret ve 
madenlerde mesai saatleri tahdidatı· 
nın kaldırılması tekarrür etmiştir. 
Ayrıca, ilerde başka tedbirler alı

nacaktır. 

İ z mir Enternasyonal 

Fuanm ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

Görülüyor ki hekimlik, inaanlar 
için en büyük felaket olan muhare
belerden de insanlara gene bir fay
da çıkarmak yolunu bulmutlardır. 

G. A. 

Bugünkü karşılaşmalarda Kocael i 
İçel'e 6/4, İstanbul - Ankaraya 11/0 
galip gelmişlerdir. 

Ankara - İstanbul arasında yapılan 
bu ikinci maçın birinci devresi l - O 
Ankara aleyhine bitmiş ve ikinci dev 
renin başlarında 2-0 mağh'.'ıp vaziyete 
düşen Ankara takımı arka arkaya yap 
tığı üç golden sonra İstanbul takı
mının attığı bir golle beraber vaziyet
te iken oyunun sonlarına doğru bir 
gol daha atarak İstanbul takımını 4.3 
yenmiştir. 

ni olmakla suçludur. 
3. - İngiliz hükümeti, tarihte misli 

görülmemiş bir tarzda, Polonya hükü
metine, Almanya'ya yapmak niyetinde 
olduğu bütün harekata karşı umumi 
açık bono vermiştir. İngiliz hüküme • 
ti, Almanya'nın her türlü tahriklere 

Alman milletini Versay diktasın
dan daha ağır bir şekilde yok etmek 
yolunda olup Kinghall tarafından 
Britanya hükümeti namına bildirilen 
emeller, tarafımızdan kaydedilmiştir 
ve lngilterenin her hareketine aynı 
silahlarla ve aynı şekilde cevap vere
ceğiz.,, 

Baltık devletleri . 
ve lsviçre tam 
bita rafh kla rı nı 
dün ilan etti 

Kaunas, 3 a.a. - Litvanya, Leton
ya ve Estonya'nın bitaraflık beyanna
meleri yapılan bir istişareyi müteakip 
netredilmiştir. Bu beyannameler Bal
tık devletleri araaındaki tesanüdü 
göstermektedir. 

Alakadar mahfillerde hudutlarda 
muayyen bir plan dairesinde emniyet 
tedbirleri alınmağa devam edildiği 
beyan edilmektedir. 

l•viçre'nin bitaraflığı 
Cenevre, 3 a.a. - İsviçre tam bita

raflığını ilin etmittir. Hükümet silah 
ve cephane ihracını menettiği gibi 
muharipler lehinde propaganda yapıl 
masını menetmiştir. 

Hükümet gazetelere ihtiyatlı dav
ranmalarını tavsiye eylemektedir. Bu
nunla beraber gazetelerin baımakale· 
leri hemen ekseriyetle İngiltere'nin 
Fransanın ve Polonyanın lehinde bu
lunmakta ve "Alman yanın son teca -
vüzünü" takbih etmektedir. 

Neticede İstanbul takımı Türkiye 
su topu şampiyonluğunu ve Ankara 
takımı da ikinciliği almıttır. 

T aanilin neticm 
Yapılan puan tasniflerine göre böl

geler şu dereceleri almışlardır : 

1 - İstanbul 125 puanla, 2 - Ko
caeli 65 puvanla, 3 - Ankara 48 pu -
vanla, 4 - Balıkesir 27 puvanla, 5 -
İzmir 22 puvanla, 6 - Trabzun 20 
puvanla, 7 - İçel 12 puvanla, 8 - Or
du 1 puvanla. 

Hatay ve Seyhan Bölgeleri bütün 
müsabakalara iştirak etmişlerse de 
tecrübeli oyuncular arasında yeni yüz 
düklerinden dolayı derece alamamış· 
lardır. 

Müsabakaların sonunda kazanan yü 
zücü takımlara B. T. G. Direktörfü . 
ğü tarafından hazırlanan mükafatlar 
tevzi olunmuştur. 

Sovyet Sefiri Hitlere 
itimatnameıini verdi 
Berlin, 3 a.a. - Hitler saat ı 1,30 da 

Sovyetler Birliğinin yeni Berlin se
firini kabul etmiş ve sefir kendisine 
itimatnamesini vermiştir. 

Sovyetlerin Bcrlin 
Ata,emiliterliii 

ULUS 

BUGON 

SİNEMASINDA 
2 Film birden 

Moskova, 3 ~. - Sovyet komiser
ler heyeti sovyet birliğinin Alman -

I ya ataşemiliterliğine Korgenaral Mur· 

gaefi tayin etmi§tir. 

1 - Monte Kriıto 
2 - Yumruktan yılmıyan 

süvari 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,30 - 5,15 - 6,30 
Gece saat 9 da 

Monto kıristo ve yeni jurnal 

Asılsız bir haber 
Bazı gazeteler, Türkiyedeki İtal

yan bankaları memurlarının memle -
ketlerine dönmeğe hazırlandıkları ve 
belki de bu bankaların kapanacağı 
hakkında bir haber neşertmitlerdir. 

Anadolu Ajanıının yaptığı tabiri • 
kata nazaran bu haberlerin ual vı e-

İstanbulda yeni 
orta mektepler 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimi 
zin orta okul ihtiyacı etrafında Maa
rif Vekilliğinin yaptığı tetkikler so
na ermiştir. Şehrimizde mevcut orta 
okullara ilaveten bu yıl Şehreminin. 
de, Kabataşta olmak üzere iki yeni 
orta okul daha açılacaktır. 

Şehremini yatı okulu direktörlü . 
ğüne maarif müdür muavini Rüştü 
tayin edilmiştir. 

Bundan ba§ka muhtelit olarak 
tedrisat yapan Karagümrük orta oku
lu, erkek orta okulu, Fatih orta oku· 
lu bu yıl kız orta okulu olarak tedri 
sata devam edecektir. 

Bütün bu okullardan başka ayrıca 
Üsküdarda bir dördüncü orta okul 
kurulması kararlaştırılmıştır. Bu oku 
lun hazırlıklarına devam edilmektt'
dir. 

Orta okullarda yeni talebe kaydına 
devam edilmektedir. Lise ve orta o
kul direktörleri ayın on beşinde maa
rif müdürlüğünde bir toplantı yapa· 
rak okulların bu yılki talebe miktarı 
üzerinde görüşeceklerdir. Bu görüş· 
meden sonra mevcut orta okullara ili· 
ve olarak orta okullar açılıp açılmıya
cağı tespit edilecektir. 

veya bir hücuma karşı kendisini müda 
dafaa edeceği bütün teraitte, Polan - K Jh • • 
ya hükümetine askeri yardımda bu - iZi aç cemıyetı 
lunmayı temin eylemitşir. Bunun üze- f ı· 
rine. hemen derhal, evelce Almanya - aa ıyete g~tİ 
dan koparılan arazide yaşayan Alman- C 3 B 1 ·ı 

1 
C 

ı . . enevre, a.a. - eyne mı e e • 
lara karşı Po onya tethışı tahammül K Ih k · · h h ı· d . b' . . nevre ızı aç omıtesı arp a ın e 
edılmez ır şekıl almıştır. Danzıg ser- b 1 h"k" 1 K Ih · 
b h · b" .. h k k. hkA k u unan u umet ere ızı aç cemı • 
est şe rı, utun u u ı a ama, ha tl · d t kl'f" d b 1 d 1 h 1.f b" d ye erıne yar ım e ı ın e u unmuı ve a a ete mu a ı ır tarz a muame- t 

leye maı:uz kalmış ve ilk olarak, eko - ur. 
nomik sahada ve gümrük meselelerin
de yok edilmek istenmiştir. Danzig 
statüsünde İngiliz hükümetinin pek 
iyi bildiği bütün bu ihlaıier, Polonya
ya verilen açık boı1o ile tasvip edilmiş 
tir. İnsaniyete mugayir bir surette 
muamelelelere maruz alman halkının 
eziyetlerinden müteheyyiç bir halde 
kalan alman hüktimeti, Polonyaya kar
şı buna benzer hiç bir tecavüzkar ha . 
rekete geçmeden beş ay sabırla bek • 
lemiştir. Alman hükümeti, bu hadisele 
rin tahammül edilmez mahiyet aldı

ğından ve bu halka yardım edilmez i-

KanaJa Kır.ılhaçınJa 

Toronzto, 3 a .a. - Kanada kızılhaç teı 
kilatı reisi Norman Sornmerville, bu 
teşkilatın muhtelif servislerini Kana
da başveklinin emrine amade bulun • 
durmak üzere seferber hale getiı;:diğj.. 
ni beyan etmiştir. 

Mumailyeh, diğer cihetten binlerce 
gönüllü yazıldığını söylemiştir. 

Afivler 
se bizzat müdafaaya azmetmiş oldu - Yaralamak cezasından dört sene bir 
ğundan Polonya hükümetini haber -

ay ağır hapse mahkum ve Trabzon 
dar etmiştir. Britanya hükümeti bu h t • d h b ı M h 
h~d· 1 • k . . as anesın e ma pus u unan e _ 

a ıse en pe ala bıhyordu. Varşova t wl 1327 d w l N · y ld 
üzerinde tesir yaparak leh zimamdar • me og u ogum u urı 1 ırı· 
larını adalet ve insaniyeti himayey~ mın; . 
ve mevcut taahhütleri ifaya sevkede - Yalan yere yemın etmek suçundan 
bilirdi. İngiltere bilakis, her halükar- 5 ay hapse ve 25 lira para cezasına 
da Polonya'ya müzaharete mecbur ol- mahkum ve Sinop hapsaneslnde mah
duğunu tebarüz ettirmek Varşova hü- pus bulunan Emin oğlu 1282 doğumlu 
kümetini sulhu tehlikeye koyan hare- Şükrü Tahmaz'ın; 

ketinde devama teşvik eylemiştir. Kaçak tütün ve sigare kağıdı kul. 
Gene bu cümleden olarak Britanya ]anmak suçundan 58 lira para cezası • 

hükümeti Avrupa sulhunu kurtaracak na mahk·"'m "'d · 
d R h h··k- . .. u ve parayı o eyememesın. 

yer e, ay u umetı muzakereye ha den ce as h t h ·1 d"l H" w . . . z ı apse a vı e ı en use -
zır oldugunu bıldırmış bulunmasına yin Faik" . 
rağmen, Musolini'nin teklifini red - ın' 

''Ağyar hudutlardan, t8Jlar
dan ve topraklardan evel elini 
doğrudan doğruya ciğerlerinizi 
dolduran havaya sokmak istiyor. 
Bu eli kesmek mecburiyetindesi-... 
ruz. 

ismet lnönü 

detmiştir. j Hastalıkları adli tıp meclis raporla-
Bütün devletlerin duçar oldukları rına göre afivlerini mucip olacak de

ve olacakları bütün felaketlerin ve iz- recede bulunduğundan, adliye vekale
tirapların meıuliycti, timdi İnpltc • tinin teklifi üzerine afivleri vekiller 
ıc hükU..tiDc aitıir. heyetince kararlqmııtır. ' 
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Almanya her· türl Ü sülh teşebbüsünü reddetti 

üy 
İ ng·i (fere ve Fransanın harbe 
----------...... --------------------------------------------~----

karar vermeleri ""' gırmege üzerine 

İngiltere, Fransa dünden beri 
Almanya ile harp halindedir 

(Başı 1. inci sayfada) 
Başvekilinin nutkunu dinlediği bildi
riliyordu. 

Alman maslahatgüzarı 
L ondra'dan ayrılıyor ~olonyqda sevinç 

ita/yada heyecan var 

Hitler dün orduya ve 
millete hitaben bir 

beyanname neşretti 
Berlin, 3 a.a. - Bitler, şark ordusu İşte bu suretledir ki, vaktiyle ls _ 

askerlerine aşagv ıdaki emri yevmiyi , panya ya, sonra Hollanda'ya, müteaki-
neşretmiştir : ben Fransa'ya ve 1871 denberi de Al_ 
ı Şark ordus~ ask:rteri, A manya'ya karşı harp etmektedir. Biz-
Aylardanberı İngıltere, umumı harp zat bizler İngı'Jtere taraf d 

y 'b' Al an'ın çen • ın an umu -ten evci oldugu gı ı many - · h , 

Çemberleyn ağır bir tonla sözüne 
başladı. Ve size Davning Street'teki 
10 numaradaki büromdan hitap edi -
yorum. Dedikten sonra, Berlin hükü
meti nezdinde yapılan teşebbüsleri 
anlatarak dedi ki: 

İngiltere'nin Almanya'ya ilanı har
bi bu sabah saat 1 1. 15 de resmi bir ma
hiyet almıştır. Hariciye nezareti mua
hedeler dairesi reisi Dunbar alman 
maslahatgüzarı doktor Kordt'a ingi 
liz yaz saati ile 11 den itibaren İngil· 

Amerika Avrupa 
büyük bir dikkatle 

• • • 
vazıyetı nı 

ber i ine alınması siyasetini takip et- mı arpten evel .. Alman~a ya karşı ya-

k 
çd. A rupanın bütün devletle - pılan çember mucadelesıne şahit ol -

me tc ır. v duk Al ı · · 
· · b .. t .. n milletlerini bu maksat uğ- · . manya nasyona - sosyalıst ı -

takip ediyor rınıd. ı~:ııanmagva çalıştı. Sovyetler daresı altında Versailles diktatının 
run a korku t' 1 • d k Ik y birliğinin kendi menfaatlerini ingiliz nç ne ıce erın en a ı~m~~a 

Varşova, 3 a.a. - Fransa ve İngil
trenin Polonya ile olan ittifaklarının 
tatbiki ile alakadar olmak üzere dün 
akşam bu memleketler tarafından al
man hükümetine yapılan teşebbüsleri 
Polonya efkarıumumiyesi derin bir 
sevinçle karşılamıştır. 

İngiltere'nin hak ve adaleti müda -
faa için Polonya yanında yer aldığı 
haberinin bütün şehirde bir şimşek 
süratiyle duyulması üzerine, muaz -
zam bir halk mitingi yapılmış ve alay 
halinde İngiltere büyük elçiliği önün
de bilahara Fransız büyük elçiliği ö
nüne gidilerek tezahürlerde bulun -
muşlardır. 

Her taraftan "Allaha hamdolsun, 
bütün milletler lngiltere'yi nümune 
ittihaz ederek onu takibedeceklcrdir 
sesleri yükselmiştir.,. 

Radyo, Fransa'nın, İngiltere'nin ka 
rarına mümasil bir karar ittihaz et -
mek üzere olduğunu iHive etmekte -
dir. 

İtalya' da 
lngiltere ve Fransa'nın harbe 

giri§i heyecan uyandırdı 
Faris, 3 a.a. - Havas ajansının Rav 

ma'dan istihbaratına nazaran İngilte -
re ile Almanya arasında harp halinin 
tahaddüsü İtalya'da büyük bir heye
can tevlit etmiştir. Her tarafta bir ta
kım kimselerin grup halinde toplana
rak beynelmilel vaziyet hakkında mü
nakaşalar yapmtakta ve italyan mille
tinin hayır ve selameti için italya hü -
kümetinin icabeden tedbirleri ittihaz 
edeceğini söylemekte oldukları görül
mektedir. 

Daladiye'nin nutku ve italyan 
basını 

Roma, 3 a.a. - (Havas) Gazeteler, 
fransız ve İngiliz ve Polonya menba
larından verilen haberlerle Berlinden 
aldıkları haberleri pek afaki bir şekil
de neşretmektedirler. Daladiye'nio 
parlamentoda söylediği.nutuk ve bil· 

hassa başvekilin İtalya'nın sulh lehin
deki teşebbüsü hakkındaki sitayişkar 
sözleri faşist gazeteleri tarafından 
tebarüz ettirilmektedir. 
Diğer cihetten gazeteler, fran~~~ 

milletinin sükünetinden ve gösterdıgı 
disiplinden bahsetmektedirler. 

ltalyan - alman dostluğu 
ıarsılmamış 

Roma, 3 a.a. - İtalyan gazeteleri, 
bugünkü yazılarında, ~talya~ın ~ug~n 
kil anlaşmazlıkta aldıgı vazıyetın hıç 
bir surette alman - İtalyan dostluğu
nun sarsılması gibi telakki edilmeme
si lazım geldiğini tebarüz ettirmek -

tedir. 

Amerika' da 
Avrupa vaziyeti dikkatle 

takip ediliyor 
Vaşington, 3 a.a. - B. Çemberleyn

in nutkunun Amerika radyoları tara
fından neşredilmesi saatinden, yani 
bura saatiyle gece yarısından itiba -
ren, beyaz saray, hariciye ve bütün 
halk, biribiri ardına yapılan radyo neş 
riyatı ile Londra, Paris, Varşova ve 
Berlin'deki vaziyeti büyük alaka ile 
takip eylemektedir. 

B. Çemberleynin Hitler hakkında 
nasyonal - sosyalizm rejimi hakkında 
ve Almanyanın hakiki niyetleri bah -
sinde bütün dünyayı aldatmak için al
man hükümetinin Polonyaya, Fransa 
ve İngiltereye karşı kullandığı usul -
ler hakkında söylediği kelimeler, bura 
da tamamiyle tasvip edilmektedir. 

Bütün radyolar, ingiliz kıralının ve 
fransız başvekili Daladiyenin beyana
tını neşreyliyecektir. 

Bütün Amerika birleşik devletleri -
nin, son saatleri, Avrupa havadislerini 
bekliyerek ve dinliyerek geçirdiği 
söylenebilir. Gazetelerin ilk hususi ta
bıları sokaklarda satılmaktadır. 

Ruzvelt, dün ordu ve donanmanın 
yüksek zabitleriyle görüşmüştür. Bah 
riye müsteşarı Edison, mülakatta ha
zır bulunmuştur. 

Alman tayyareleri 
Varşovaya hücum etti ler 

Polonya 
efradını 

hükumet i 
da si lôh 

son 
ait i na 

ihtiyat 
çağ .ı rd ı 

Varşova, 3 a.a. - Kurjer Poranny \ Katoliklerin ziyaretgahı olan ve i
ve diğer Polonya gırzeteleri her sınıf- çinde meşhur siyah Meryemin resmi 
tan Polonya askerinin kahramanlığı -1 bulunan 16 ıncı asırdan kalma manas
nı methüsena etmekte ve bilhassa top- tır 1 ve 2 eylülde bir kaç kere bombar
çu kuvetlerinin muvaffakiyetini te • dıman edilmiştir. Şehirde hiç bir as-
barüz ettirmektedir. keri hedef yoktur. 

Halkın başlıca müdafaası vazifesi- Radyo. Polonya kıtaatının hudut ü-
ni üzerine almış olan hava dafi batar- ze.rinndeki Zabsyn'i tekrar işgal et _ 
yaları da vazifelerini emsalsiz bir kah- mış olduklarını bildirmektedir. 
ramanhkla ifa etmektedir. Son ihtiyat efradı da silah altına 

Alman tayyarelerinin hücumları 

Varşova, 3 a.a. - Bu sabah biri sa
at 6.15 de diğeri de 8 de olmak üzere 
alman tayyareleri Varşovaya iki hü -
cum yapmıştır. Bu hücumlar·n her i
kisi de Polonya hava dafi bataryaları 
tarafından tardolunmuştur. 

davet edilmiştir. 

Hava bombardımanları 
devam ediyor 

3 Eylül tarihli Polonya harp rapo-
ru : 

Hava harekatı : 
Alman hava kuvetlerinin Polonya 

toprakları üzerindeki hücumları de
vam etmekte ve sivil halk arasında bir 
çok kişinin ölmesine sebep olmakta -

dır. 

faatlerinc feda etmekten imtina başlayınca, buhranı atlatınca ıngılız 
men b · · 
eylemesi üzerine bu çember cephesin- çem er sıyasetı de derhal başlamış -

d .. h. ı P ı . ·1d· tır. e en mu ım ro o onya ya ven ı. İ . . .. . . . 
Polonyadaki Almanlara her vasıta ngılız harp muşevvıklerı umumı 

ile yapılan mötemadi zülüm ve Danzig harpten ~v~l ya~_an söylediler ve mü -
serbest şehrine karşı açılan miicadele cadelelerının munhasıran Hohenzol 
beni, Almanya'nın emniyetini temin le~n hanedanına veya a~~an militar.is
için eve la şark cephesinde tedbirler i mıne karşıdır, alman musteklekelerın
almağa mecbur etti. Sovyetler birliği de gözümüz yoktur: al.man tic:_~r~t fi -
ile aktolunan ademi tecavüz ve istişa- !~sunu gasbctmek fıkrınde degılız. de
re paktı Avrupa'nın en büyük ve en dıler. Ve Sonunda alman milletini 
kuvctli iki devletini bir daha birbir - Versailles muahedesinin boyundııru . 
!erine karşı harp etmemek azmiyle ğu altına koydular. Cebren kabul et -

tirilen bu muahede sedakatle tatbik e
bağladı. Fakat İngiltere'nin çember 
ve imha siyaset zincirinin en mühim clilebilmiş olsaydı ergeç yirmi milyon 

alman ortadan kalkmış olacaktı. Al -
halkasını teşkil eden Polonyan'ın sulh man milletinin mukavemetine, sefer -
yapmağa mecbur edilmesi lazımdır. 

berliğine ve alman milletine yeniden 
Şark ordusu askerleri, 
Sizler, iki kısa günde bütün Alman- iş ve ekmek temin etmeğe tevessül et-

ya'nın gurur duyduğu başarılar elde tim. 
ettiniz. Size verilen vazifenin büyük- 1914 Ve 1939 Almanyası 
lüğünü müdrik olduğuq,uzu ve eveıa Versailles dikatının mushlihane ta-
bu düşmanı azami ı;üratle devirmek i- dili muvaffak olmağa ve alman milleti 
çin azami gayretler sarfetmekte bu- tekrar yaşamağa başlar başlamaz İn . 
lunduğunuzu biliyorum. giltere'nin yeni çember siyaseti de tek 

Muazzam vasıtalarla yapılan garp rar başladı. 1914 den evelki aynı talı -
kalesi bu esnada Almanya'yı Fransa rikatçılar ortaya çıktı. İngiltere'ye ve 
ve İngiltereye karşı koruyacaktır. İngiliz milletine müteaddit defalar al-

Bizzat kendim, büyük harbin esl(i man milletinin barışını ve dostluğunu 
bir asker ve şimdiki başkumandanı - teklif ettik. Bütün siyasetim bu barış 
nız sıfatiyle hemen bugün cephede si- düşüncesine istinat ediyordu. Daima 
ze iltihak ediyorum. riyakar beyanatla reddedildim. Ve da

Halka hitaben neırolunan 
beyanname 

Berlin, 3 a.a. - Hitler, alman mille
tine hitaben neşrettiği beyannamede 
diyor ki : 

Asırlardanberi İngiltere, kendi ci -
han fütuhat siyasetine karşı Avrupa 
devletlerini aciz bırakmak gayesini 
takip etmektedir. Bunu yapmak için 
de, o anda en tehlikeli gözüken Avru
pa devletini sudan bahanelerle taar -
ruz ve imha etmek hakkını kendisine 
veren' bir kuvet muvazenesi ortaya at
maktadır. 

zilerinde bulunan diğer bir düşman 
grupuna da ağır zayiat verdirmiştir. 

iki günde 64 alman tayyareıi 
dü§ürüldü 

Düşman hava kuvetlerinin zayiatı : 
Cumartesi günü avcu tayyareleri -

miz Torun civarında bir hava muha -
rebesinde düşmanın 9 tayyaresini 
düşürmüştür. Dün düşmandan 27 tay
yare düşürdük. İki gün içinde düş -
man 64 tayyare kaybetmiştir. 

ima yeni bahanelerle alman hayat ~a -
hasını daraltmağa ve İngiliz menfaat
lerini asla tehdit etmediğimiz yerler -
de kendi yaşamamız imkanlarının güç 
leştirilmesine çalıştı. İngiltere her 
türlü muslihane anlaşmayı imkansız 
bırakan bir hareket ittihazına Polon -
ya'yı davet etti. İngiltere garanti dek
larasyonu ile Polonya hükümetine Al 
manya'ya tehlikesizce tecavüz etme • 
sine müsaade eyledi. 

Ancak Büyük Britanya hükiimeti 
bir hata işledi: 1939 Almanyası 19H 
Almanyası değildir ve Almanyanın 
bugünkü başvekilinin adı Bethmann 
Holweg değildir. 

Sarrebruck ve Wilhelmshaven nu
tuklarımda da söylemiştim. İngilte
renin çember siyasetine karşı kendi
mizi müdafaa edeceğiz. Ve bilhassa 
şu noktada hiç bir şüphe bırakmamış
tım ki, bütün sabırlarımıza rağmen 
Polonyalıların Almanlara ve Danzig 
serbest şehrine karşı tecavüzleri ni
hayet bulmalıdır. 

Nazi partiıine hitaben 
ne§rolunan beyanname 

Bizim zayiatımız 11 tayyareden iba-
rettir. Bertin, 3 a.a. - Bitler bugün nas-

Karada : yonal - scısyalist partisine aşağıdaki 
Düşmanın Silezya ve garbi Karpat· beyannameyi neşretmiştir : 

1
• d t Dünya yüzünde düşmanımız olan 

!arda çok şiddet ı t~~r~uzu evam. e -
mektedir. Düşman buyuk k.uve.tler_ı_ ha yahudilik ve demokrasi İngiliz mille-

1 b d tini Almanya ile harp haline girmeğe 
rekete geçirmiştir. Kuvet ı ır . u~ -
man zırhlı grupu Czestochowa ıstı - teşvikte muvaffak oldu. Bunun için 
kametinde ilerlemiye muvaf_ fak . ol - ileri sürülen sebepler 1914 teki sebep 

h hl ler derecesinde yalandır. Bu hususta 
muş ve bizi de mezkur şe rı ta .~Y: -
Y

e mecbur etmiştir. Düşmanın buyuk hiç bir şey değişmemiştir. Fakat bu 

1 k t sefer Almanya mecbur edildiği bu 
faikiyetine ve pek çok zırh ı ıtaa.ı -

1 harbi beşeriyete karşı tasarlanan ye-
na, ağır toplara ve tayyare kuvet erıne 

k 
ni cinayete karşı koyacak surette ya-

dayanan hareketine binaen ıtaatımız 
Silczyadan çekilmek mecburiyetinde pacak azim ve kuvete maliktir. 1918 

senesi tekerrür etmiyecektir. Alman 
kalmıştır. ordusu Almanyanın etrafına konulan 

Polonya ıüvarilerinin bir bu çemberi birkaç hafta içinde kıra-
muvallakiyeti caktır. Alman ordusu garpta alman 

Olsa ırmağı boyunca, Grudziadzın ordularının bütün zamanların kaydet 
şimali şarkisinde düşmanın piyadesi tiği en müthiş müstahkem mıntaka
hücum arabalarına dayanarak şiddet - da koruyacaktır. Alman milleti, bu 
le taarruz etmektedir. mücadelede korkacak hiç bir şey ol-

Şarki Prusya mıntakasında muha - matlığı şuuru ile bütün fedakarlıkla· 
rebeler hududa civar yerlerde devam rı yapacaktır. 
ediyor. 

Gdynia ve Danzig mıntakasında Kar§ı gelenler m erhametsizce 
Orlodwo ve Katc'ı bir mukabil taar _ imha olunacak 

Saat 8 de Varşova üzerine yapılan 
alman hava hücumu bir saat devam et
miştir. Alman tayyarelerinin bu taar
ruzu ve hava dafi bataryalarının mu
kabelesi neticeleri henüz belli değil
dir. 

Alman tayyareleri çok yüksekten 
uçmuşlar ve Praga ve Accie varoşları
nı bombardıman ederek demiryoluna 
ve motör fabrikasına isabetli endaht -
lar yapmıya çalışmışlardır. 

Pazar günü, Varşova, Deblin, Ra -
domsko Torun, Poznan, Krakovi, 
Plock :e diğer bir çok şehirler bom
bardıman edilmiştir. Alman tayyare -

ruzla istirdat ettik. W esterplatte gar- Camianın icabatına itaat etmekte-
nizonu hali kendini müdafaa etmek - dı'r ı· t. d 1 b b it ı 
tedir. 

leri, köylere ve hatta ko.yunlarını ot- Dün Polonya süvarileri Leszno ve 
latan çobanlar üzerine bıle bomba at- Rawicz istikametinde bir taarruzda 
mı§ ve ateş açmıştı~. .. .. v bulunarak 1 eylülde bir baskınla düş-

m ına e en er veya unu a a a-
yabileceklerini zannedenler bu sefer 
merhametsizce imha olunacaktır. Cep 
hede çarpışan kahraman asker bilme· 
lidir ki, onun hayatı hainlerin haya
tından çok daha kıymetlidir ve şunu 
da bilmelidir ki, bu mücadelede ta· 
rihte ilk defa olarak birisi cephede 
k an dökerken diğeri istifade edemiye 
cektir. Mukadderatunızın mevzuuba. 

Bir şehir alevler içinde yanıyor 
Radyo Czestochowa şehrinin alev -

ler içinde yanmakta olduğunu bildir· 
~tc.tir. 

Hava kuvetlerimız bugun ogleden manın ele geçirdiği yerleri istirdat 

C 
stochowa mıntakasında düş- etmiştir. Düşman hudut hattının ge-

sonra ze d k . . k'l . h d .. ··ı . 
hlı kıtalarına hücu me ere rısıne çe ı mış ve u ut oncu en 

manın zır f d" h d · · d 1 
d

.. ·ı.: motör lü kolunu muva - , uşmanı u ut gerısın e a man top -
uşmanın ı~ • d k. k d ' · bombardıman etmıJ ve mev- rakların a ta ıp etme te ır. 

"- Size büromdan hitap ediyorum. teren'in Almanya ile hali harpte ol • 
Bu sabah İngiltere sefiri alman hü- duğunu tebliğ etmiştir. 
kümetine nihai bir nota tevdi etmiş- Diplomatik usuller mucibince, al -
tir. Bu notada saat 11 e kadar alman man büyük elçiliği memurlarına İn -
kı~~larını~ Polo.nya'dan ger:_i çekil: -ı tere'den gitmeleri hususunda her tür
cegıne daır temınat almadıgı takdır- Iü kolaylık temin edilmiştir. En kısa 
de İngiltere'nin Almanya ile harp ha- bir müddet içinde İngiltere'den ayrı -
!inde bulunacağı bildirilmekte idi. Iacaklardır. Diğer taraftan alman mas
Şimdiye kadar hiç bir cevap gelme - lahatgüzarı da alman hükümetinin 
miştir. Bu itibarla memleketimiz şim- Henderson ve arkadaşlarına aynı ko -
di ~lmanya ile harp halindedir. Bu !aylıkları göstereceğini temin etmiş -
şekılde beyanatta bulunmanın benim tir. 
için ne ağır bir şey olduğunu takdir Almanya'daki ingiliz menafiinin hi-
edersiniz . ., mayesini Amerika hükümeti deruhte 

etmiştir. Almanya'nın İngilteredeki 
menafiini de İsviçre koruyacaktır. Hitler yapılan teklifleri 

dinlemek istemedi 

Çemberleyn şunları ilave etmiştir: 
.. _ Son dakikaya kadar ihtilafı 

muslihane bir şekilde halletmek im
kanı mevcut idi. Fakat Hitler bu hu
susta kendisine yapılan teklifleri din
lemek istememiştir. Hitler Polonya 
hükümetine tekliflerini bildirdiğini 

söylüyor. Hitler'in bu beyanatı haki
kate mugayirdir. Bitler, kıtalarına 
Polonyayı istila etmek emrini vermek 
için yolladığını bildirdiği tekliflerin 
Polonya hükümetince tetkik edilme -
sini beklememiştir. Artık bizim için 
ihtiliiftan kaçınmak imkanı kalmamış
tır. İngiltere ile Fransa şimdi giriş
tikleri teahhütleri yerine getirmek -
tedirler. Vicdanen müsterihiz. Sulhu 
idame etmek için elimizden ne gelirse 
yaptık. Hepinizin vazifenizi cesaret 
ve sükunetle yapac:ağınısdon eminim. 

B . Çemberleyn kıralın nezdinde 

Kıral, bu akşam saat 10 da başvekil 
Çemberleyn'i kabul etmiştir. 

Her taraftan aldığımız mesajlar bi
ze büyük bir cesaret vermektedir. 
Herkesin mutat işine devam etmesi 
hayati bir ehemiyeti haizdir. Cenabı 
hak bizi takdis ve hakkı müdafaa et
sin.,, 

Bundan sonra Çemberleyn evin
den çıkmış ve otomobiline binmiştir. 
Kapının önünde biriken binlerce halk 
başvekili sürekli alkışlarla karşıla
mıslardır. 

~Bu esnada b2şında çelik miğfer bu 
lunan şoför arabanın kapısını açmış 
ve başvekile bir gaz maskesi vermiş -
tir. Çemberleyn bu maskeyi yanına 
koymuş ve arkası kesilmiyen alkışlar 
arasında avam kamarasına gitmiştir. 
Kıral ve kıraliçe sarayın penceresin -
den Çemberleynin gidişini .3cyretmİ§· 
}erdir. Biıtün avam kamara,;ı basveki
li ayakta ve alkışlarla karşılamıc; ve 
beyanatını gene ayakta dinlemistir. 

Çemberleyn, avam kamara~ında 
beyanatta bulunarak şöyle demi~tir. 

"Fransa hükümetiyle mevcut olan 
itilaflarımız mucibince Berlindeki 
fransız sefiri bu dakikada bizim sefi
rimizin yapmış olduğu teşebbüsün 
aynı bir teşebbüste bulunmu~ ve veri· 
le~e~ cevap .!çin bir mühlet tespit et
mıştır. Bugun, hepimiz için bir f~l5.
ket günüdür. U ~runda çalışmış oldu
ğum her şey, inanmış olduğum her 
şey, yıkılmış. mahvolmuştur. Günün 
birinde Hitlerizmin yıkıldığına sahit 
olacağımı (şiddetli alkışlar) v~ te
ceddüde kavuşmuş ve halas olmus bir 
Avrupa göreceğimi ümit ediyo;um. 
(şiddetli alkışlar) . 

Bundan sonra söz alan Greenwood, 
başvekile teşekkür etmiş, dündenberi 
devam eden boğucu havanın bu suret
le ortadan kalktığını ve herkesin fe
rah nefe saldığını söylemiştir. 

Çemberleyn avam kamarasından 
ayrılırken gene halkın süı:-ekli alkıs· 
lariyle karşılanmıştır. -

Tam bu sırada havada bir tayyare 
görünmesi üzerine alarm işareti veril
miş ve halk sığınaklara iltica etmiş -
tir. Sonradan bu tayyarenin bir dost 
memleket tayyaresi olduğu anlaşıl -
mışsa da böyle bir tecrübeye imkan 
vermesi memnuniyeti mucip olmuş -
tur. 

his olduğu gelecek aylar veya sene
lerde zengin olabileceğini düşünen 
servet değil, ölüm bulacaktır. Bugün 
malik olduklarımızın hiç bir kıymeti 
yoktur. Kati olan tek bir şey vardır. 
Almanyanın zaferi. Gideceğimiz yol 
1930 a kadar gittiğimiz Versay yolun
dan daha çetin değildir. Kaybedecek 
h iç bir şeyimiz yoktur. Fakat çok ka
zanacağız. 

Çemberleyn. kıralın yanında 45 da
kika kalmıştır. 

Kıral, Çemberleyn'den sonra harbi
ye nazırı Hore Belişa'yı kabul etmiş
tir. 
Yarın avam kamarası 14.45 de ve 

lord~ar kamarası da 15 de toplanacak
tır. 

Sidney'den bildirildiğine göre Çem 
berleyn'in lngiltere'nin Almanya'ya 
harp halinde bulunduğu hakkındaki 
radyo beyanatından biraz sonra Avus
tralya hükümeti de harp halinde bu • 
lunduğunu ilan etmiştir. 

A lman maslahatgüzarına 
p_aıap_ortu verildi 

Londra, 3 a.a. - Lort Ildlifa};..,, 
lortlar kamarasında yaptığı beyanat
ta alman maslahatgüzarına pasaport
la~ının verildiğini bildirmiştir. 

Maadin nezareti dün akşam kömür 
ticareti ve kömür istihlaki işini bir 
nizama raptetmek için fevkalade sa -
lahiyetler kanununa istinaden dört e
mirname tanzim etmiştir. 

Bu emirnameler, bilsassa ihraç e
dilecek kömürlerin ancak müsaade e
dilen fiyat üzerinden satılacağını na
tık bulunmaktadır. 

7 eylülden itibaren kömürün, ~a
zın ve elektriğin eşhasıhususiye ve 
küçük sanayi erbabı tarafından istih
laki 30 haziran 1939 da biten üç ay 
zarfındaki miktarın yüzde yetmiş be
şine indirilecektir. Bu emirnamenin 
tatbiki mahalli ajan ve komiserler ta
rafından kontrol edilecektir. 

Derhal meriyete girmekte olan di
ğer bir emirname toptan kömür tevzi 
edenlerin elde edecekleri temettü 
miktarının geçen seneki miktarı teca
vüz etmiyeceğini natık bulunmakta -
dır. Perakende satış fiyatları kontro
la tabi tutulacaktır. 

Harp kararından ıonra alınan 
ted birler 

Londrada bütün eğlence yerleri, 
spor meydanları kapanmıştır. Sine
malar bir müddet sonra açılabilir. 
Spor toplantıları da memnudur. 

Pazartesi günü bankalar kapalı o
lacaktır. Salı günü bir kısmı açılı? 

diğerleri harbin icabına göre davrana 
caklardır. 

Londra borsası kapalı kalacaktır. 
Halk gaz maskeleri ve hüviyet cüz

danlarını beraber bulunduracak, tali
mat dairesinde sokağa çıkılacaktır. r ................................................ ~ 

Polonya' nın 
hudutları 

Polonya'nın bütün hudutlarının 
uzunluğu 5.534 kilometredir. Bu 
hudut şu şekilde taksime uğra
maktadır: 

Almanya ile 1.912 Kim. 

R usya ile 1.412 

1 

Çekoslovakya ile 984 
Litvanya ile 507 
Romanya ile 349 ,, 

1 
Deniz boyu 140 ,, 

Danzig ile 121 •• 
Letonya ile 109 ,, 

" 

\. ....................................... ......... 

• 
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Sıhal bahisleri 

Fikir yorgunluğu ve 
sinir hıfzıssıhası 

Dr. Şükrü Yuıul SAR/BAŞ 
1 'Ankara Nlimune Hutanesi Sinir Mütehassısı 

Yorgunluk - hep bilirsiniz - iki 
türlüdür.: Vücut yorgunluğu, fikir 
yorgunluğu. Ben asıl fikir yorgunlu
ğunu anlatacağım. Vücut ve fikir yor
gunluğu arasında sıkı bir baglılık 
vardır. Vücutça fazla yorulan, terle
me, titreme gösteren, hızlı ve derin 
nefes alan, benzi solan, kalbi çok atan 
bir adamın, zihin çalışması da az çok 
felce uğramıştır. Buna karşı, ziyade 
fikir yorğunluğu da bütün vücut ada 
lelerini gevşetir. Fikirce fazla yorul
duğumuz zaman, vücudumuzda yürü
mek, hatta kımıldamak için takat bu
lamadığımızı hep biliriz. 

Fikir yorgunluğu başlayınca ses, 
ziya, konuşma gibi muhiti tenbihlere 
karşı hıslenme ve tahammülsüzlük ar
tar; uykusuzluk, iştahsızlık, neşesiz
lik, okunan yahut söylenen bir fikri 
çabuk anlayamamak, bir meseleyi u -
zun zaman inceleyememek ... alametle
ri görülür. 

Yorgunlukta akıl melekelerınden 
hangisi önce zafiyet gösterir? 

Her günkü tecrübeler, fikir yor
gunluğunda, önce dikkat melekesi
nin, zihni bir noktaya tespit ve tek
sif etmek kabiliyetinin gevşediğini, 
azaldığını gösterir. Fikir yorgunlu -
ğunda, konuların değişmesi, bir dere
ceye kadar, istirahat yerine geçer. 
Hesap - matematik çalışmalariyle zih 
nimizi yorduktan sonra, tarih oku -
makla dinlendiğimizi hissederiz. 

Fikir çalışmaları fasılalarında gıda 
almak, zihin kudretini epeyce arttı -
rır. Bir hekimin yaptığı tecrübeler -
den anlaşıldığına göre, albümünli gı
da alınınca 20 dakika, şeker yenince 
bir saat sonra beyin daha taze bir ku 
vetle çalışmağa başlar. 

Fikir çalışmalarında kimler çabuk 
yorulur? 

Yorulma kabiliyeti her halde şahsın 
ruhi bünyesine göredir. Yarad• lışla
rı icabı siniri zayıf olanlar, yani fazla 
duyğulu olanlar, her şeyden çabuk 
hislenenler çabuk yorulurlar. 

Fikir yorulmasında ruhi hür.yeye 
çok yer ayırmakla beraber, muhitin 
yaşadığımız hayat tarzının da bu hu
austaki rolü ehemiyetlidir· Modern 
kültür hayatı devamlı olarak sinir ve 
ruh kuvetimizi kullanır; bu suretle, 
kültür adamı tekemmül eder, yükse
lir; fakat hayat mücadelesi dedi~imiz 
bu sonsuz zekfi didinmesi sinir ve ru
humuzu çok sarsar. Normal olarak. 
sinir ve fikir yorgunluğu istirahat ile 
geçer. Fakat şimdiki kültüı· adc?mı -
nın, icap ettiği kadar istirahat etmek 
için, çok defa zamanı da isteği de 
yoktur. Yorgunluğuna rağmen, sinir 
ve ruh kudretini ölçüsüz olarak sar
fetmeğe devam eder; nihayet daha 
ziyade yorgunluk veya müzmin yor
gunluk meydana çıkar. 
Şunu kabul etmek lazımdır kı, in

san bazı zaman, tahammülden çok 
fazla fikir işi başarabilir. Çalıştığı -
mız meselenin bizi şiddetle ılg~len -
dirmesi başarı zevki, izzeti nefsin 
tatmin edilmesi, ve ruh hayatımızı 

dolduran türlü müspet hisler, fikirle 
çalışma kabiliyetini düşünülemiyecek 
derecede yükseltir. İşten ziyade, o iş 
yapılırken içimizde duyduğumuz ruh 
sıkıntısı ruhdaki menfi gerginlik bizi 
yorgun düşürür. Seve, seve çalıc:tık -
tan sonra duyulan fikir yorgu:ıluğu 
bir gece rahat uyku ile geçebilir. Fi
kirce yorğun olan bir adama, en iyi 
hekim tavsiyesi, istirahat ile beraber, 
şahsın, ruh sükunetini, ruh muvaze
nesini temin etmesidir: 

Ruh sükunetini temin etmek. şah
sın ruhi bünyesine ve yaşadığı hayat 
şartlarına göre, her vakit kolay ve ba
sit değildir. Bu maksat için, her şah
sı inceden inceye tahlil etmek '>ıkın
tı sebeplerini bulmak gerektir. Bün
yece siniri zayıf olan adam, hı.yatın 
güçlükJerine talihsizJiklerine ı.:ğrar, 
ümitsizliğe düşer. Böyle ruhu ınci

nenlerden bazıları, ya daha ziyad~ 
kendilerini çahşmağa vermekle, ya • 
hut keyif zehirleriyle ruh sıkıntıları
nı avutmak isterler; ve yahut muhit
lerindeki insanlara, hadiselere karşı 
daha ziyade mukavemet ve isyan gös
terirler: ve daha ziyade ümitsizliğe 
düşerler. Bu şekillerde hareket et -

mek yanlıştır; asıl yapılacak şey, de
ğiştiremiyeceğimiz muhiti, hadıseleri 
olduğu gibi almak, yalnız bizim ha
yata karşı zihniyetimizi düzeltmek 

ve bu suretle ruh muvazenemizi te
min etmektir. Bu maksatla zamar:ında 
yapılan hekim nasıhatı, hadist-lerin 
doğru izahı yolunda söylenen bir 
dost sözü, şahsı ruh sıkıntısından 
kurtarır; ve yorgunluk sebebini orta
dan kaldırır. 
Şimdi de sinir hıfzıssıhhasından 

kısaca bahsedeyim: 
Sinir zafiyetinde verasetin ve mu· 

bitin tesiri - sinir zafiyetinin vera
setle ana - babadan, soydan geldiği 
eskidenberi bilinir. Ruhi vasıflardan 
hangisinin evlcida geçtiği kati surette 
tayin edilmezse de, sinir zafiyetine 
ait istidadın verasetle çocuğa geçtiği
ni daima görmekteyiz. Bu istidatla 
beraber, çocukta, ana ve babadan ayrı 
bir ruhi şahsiyetin bulunduğu, her 
vakit gözümüze çarpar. Ana ve baba
nın birinde görülen ruhi bir ekıııklik, 
diğerinin kusursuz kaniyle sağlamlaş 
mış olabilir. Bazı zaman, ruhi eksik
lik bir nesilde gizli kalır daha son
raki nesilde meydana çıkar. Ana ve 
babanın her ikisinde dejenerelik -
yani muvazenesizlik - varsa, çok 
defa bu hal, çocuğa da geçebilir: ve 
böyle ruhları sakat olan iki namzedin 
evlenmelerini biz hekimİer tavs-.ye e
demeyiz. Eğer ailenin sinir ve ruhu 
sağlam ise, akraba arasında cvlt"nme
ğe müsaade edilebilir. Fakat aile de
jenere - ruhi muvazenesizlikle ma -
lul ise - akraba evlenmesini hıCi doğ
ru bulmayız. Evlenme namzedlerin · 
den biri ruhca hasta, diğeri sağ!am i
se, bir az önce söylediğim gibi, evlat
ların bazısı sağlam ve bazısı haı;ta o
labilir. Ağır ruh muvazcnesizlity: ya
ni dejenerelik haricinde, halkın di -
linde dolaşan tabirle, asabilik, bir ta
rafta, yahut her iki tarafta olsl!.1 ev
lenmek için engel sayılmaz. Yalnız 
böyle fazla hisli olanların evl".1dik
ten ancak bir kaç sene sonra, çocuk 
sahibi olmalarını tavsiye ederız Çün
kü, evlenmek, iki taraf için uygun 
düştüğü takdirde, bu gibi hisli, asabi 
gençleri daha ziyade sakinlcşti~ir. 

Çocuk doğar doğmaz, muhitin ço
cuk sinirleri üzerine tesiri c1e t.cışlar. 
Ana • baba, akrabanın karakt~ rleri, 
evde ailedeki umumi vaziyet, n•zam, 
sükunet yahut geçimsizlik çocu~ların 
sinirleri ve ruhları üzerinde çok er -
kenden izler bırakır. Bundan dc!ayı, 
çocuğun bünyesine ve muhitine göre, 
zamanında yapılan hekim tavsiyeleri, 
çocuğun sinirlerini sağlamlaştırcıbilir. 
Ana- baba <,;ok defa <,;ocuğun sinir ter
biyesinde kifayetsizlik gösterirler. 
Ya çocuğu fazla sıkarlar, yahut ziya
de serbest bırakırlar; çocuğun vücut 
ve ruh bünyesine göre uygun hır ter
biye tarzı seçmelidir. 
Çocuğa verilen terbiye tarzır>n si

nir hıfzıssıhhası bakımından çok ehe
miyeti vardır. Çocuk fazla yu:nuşak 
ve nazlı alıştırılmamalı. Hayatm her 
türlü, vücut ve ruh acı:arına karşı 

mukavemetli yetişmeli; lüksten uzak, 
sadelik, doğruluk, nefse itimat nik
binlik milli gayelere bağlanma ve ha
yattan zevk alma kabiliyetleri bes -
Jenmelidir. 
Çocuğun gençlik çağına girme za

manı terbiye bakımından çok nazik -
tir. Bu devirde fantazi, hayal ziyade 
olduğu için genç kendini pek yüksek 
görür. Çok defa, hakiki hayatta dü · 
şündüklerini bulamaz ve inkisara uğ
rar; bu devirde, hadiselerin doğru 
kıymetleri hakkını.la genci ay~ınlat
mak icap eder. Gençliğe giriş devri 
geçtikten sonra şahıs, hadiseleı hak
kında doğru hükümeler vermeğe baş 
tar; ve dünyada kendi şahsi ve tine 
uygun olan sıra ve mevkii de tayin e · 
der. 

Sinir hıfzıssıhhasında, aileden son· 
ra, mektep terbiyesinin de tesi~i ehe
miyetlidir. Mektepte, öğretmenin her 
çocuğun ruhi bünyesiyle meşgul ol -
ması, ruhunda gördüğü hususiyetlere 
göre, terbiye tarzını seçmesi Hiz1mdır. 
Bizim sinir bakımından isted\ğimiz, 
mektepte çocuğun yalnız bilgisinl.4ı 

zenginleşmesi değil, his ve iradesinin, 
karakterinin gelişmesine doğru bir is
tikamet verilmesidir· Hayat, yalruı 
bilgi değil, ayni zamanda, irade ve 
karakter ister. 

Beden terbiyesi, sinir hıfzıssıhhası
na çok yardım yapabilir. Yalnız, id -
man tarzı çocuğun, gencin vücut ve 
ruh bünyesine uygun seçilmelidir. 
Bünyenin kaldıramıyacağı idm:ınlar, 
siniri kuvetlendirecek yerde zayıf ve 
yorgun düşürür. 

Vücut hastalıkları, hemen daima 
sinir zafiyetine ve fikir yorgunluğu
na yer hazırlar. Hazım bozukluğu çe
kenlerin, neşesizliğini, mızaçlaı ında
ki sabırsızlığı ve tahammülsüzliı~ü -
hususiyle memleketimizde - caima 

görmekteyiz. . 
Frengi, sinir ve beynı bozan en 

mühis hastalıktır. 
Alkollu içkilerin, esrar, koka~n ve 

diğer keyif veren zehirl~rin si.n~r has
talığı yaptığına dair mısallerı hemen 

herkes görmüştür. . 
Fazla çay, kahve, tütü~, .nar~ıle tır

yakiliği de her halde sınırlerı :t.ayıf 

düşürür. d"k 
Sinirlilerin yaıam& tarzı sok 1 • 

ULUS 4 - 9 - 1939 

f 'U'L'K'U"'"~ 
§~ALKEVLERI DERGiSi§ 
- = 
: ÜLKU'nün 14 üncü cildinin E 
§ ilk sayısı 79 çıkmıştır. 1939 son- E 
: bahar manevraları dolayısiyle sa- : 
: yın İnönü'nUn orduya mesajı : 
: ile başlıyan bu sayıdaki yazıları § 
: sırasiyle kaydediyoruz: : 

: 30 ağustos kurtuluş ve kuruluş : 
- 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 Delil başı) - Or-: 

tazaman türk - isJfim dünyasın- : 
= da alimler: A. Mez, (çeviren: Ce· = 

mal Köprülü) - Nüfus meselesi : 
: karşısında Türkiye: Yaşar Nabi : = - Ozan gibi (şiir): Şükrü Kur- : 
: gan - Birleşik Amerika devlet- : 
: lcrinde sosyoloji: Niyazi Ber- : 
- kes - Satuk Burğa Han ve ta- : 
: rib: 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 : 
_ Turhan Dağlıoğlu). : 

: AYIN HADİSELERİ: = 
: Milli Şef Bolu ve Edirne : 
: Halkevlerinde - Belletende sa- : 
: yın İnönü'nün mektubu - 'frak· : 
: ya manevraları - 30 ağustos za- : 
: ferinin XVIII nci yıldönümü. : 
_ HALKEVLERİ POST ASI: = 
: Halkevleri ve sosyal yardım : -_ (M. C. Duru) - Halkevlerinde 
: Spor çalışmaları (Ş. G.) - Cüm- : 
: hurieyt Halk Partisinin türk res- : 
: samları arasında tertip ettiği : 
_ yurt gezisi (R. E.) - General : 
- Halil'in Ankara Halkevinde aç- : 
: tığı dördüncü resim sergisi (Re- : 
: fik Epikman) - Gebze Halkevi 
- avan projesi (Selim Sayar.) -FİKİR HAYATI: --- -: Maarif Şurası için - General _ 
- Halil'in ölümü - Sahne şüunu : - -: peşinde - Bir habere dair (Na- : 
- hit Sırrı). : 
: BİBLİYOCRAFY A: : -: Ahmet İhsan Tokgöz "Matbu- : 
E at hatıralan,. - Halit Fahri O- _ 
: zansoy "Edebiyatçılar geçiyor,, : 
: (Fevziye Abdullah). E - -......................................... ,. 

Bu şehirler hangi 

memleketin merkezi? 
Bir çokları Avusturalya'nın merke

zini Melburn şehri zanneder. Bazıla
rının N evyork'u Amerika birleşik dev 
letleriin idare merkezi zannettiği gi • 
bi.. Halbuki Melburn ile Nevyork şe
hirleri, bu memleketlerin en ehemiyet 
li şehirleridir. 

Dünyada devlet merkezleri tama
men siyasi olan dört memleket vardır. 
Birleşik Amerika devletleri (Vaşing
ton), Avusturalya (Kanberra), Hin
distan (Delhi), Türkiye (Ankara). 

kate değer. Sinirliye günün bütıin sa
atlerini taksim etmeli: vücut ve fikir 
çalışmalarını denkleştirmelidir. Sa -
bah akşam, hafif jimnastik, fazla yor 
mıyacak bahçe işi, gezmeler ile adale 
yorgunluğuna karşı vücudun mııka -
vemetini arttırmalı, ılıktan ba~lamak 
üzere, soğuk banyolar ve hafif P.lbise 
ile vücudu soğuga alıştırmalı. Vazife 
haricinde, öğle ve akşamları araya is
tirahat devreleri koyarak, vücut ada
lelerini dinlendirmeli, zihni muhiti 
tenbihlerden bir müddet için uz'lk bu
lundurmalıdır. 

Uyku herkes için, hususiyle .ıayıf 
sinirliler için zaruri bir istirahat dev
residir. Sinirli adam,kafi derecede u-
yuyamazsa, ertesi günü vücudu 1. ırık, 
zihni perişan ve yorgundur. Sinirliye 
mutlaka 7 - 8 saat uyku temin etme
lidir. Sinirli adamın, yemesi, uykusu, 
çalışması muayyen saatlerde yr.pılır
sa, hem, vazifeye geç kalmakt:::ı.rı, işi 
zamanında yapamamaktan ileri gelen 
ruh sıkıntısından, telaştan kurtulur; 
hem de vücudu intizamla çalışmağa 
alışmış olur. 

Sinirlilerin çoğu, vazifelerinin ağif 
olduğundan ve istirahate muhtaç ol • 

duklarından bahsederler. Eğer vazi • 

felerine dokunmıyacak surette, çalış
ma ve istirahat saatları tanzim edilir 
ve ellerine haftalık bir yaşama planı 
verilirse, yorgunlukları çok azalmış 
olur. 

On bir ay çalıştıktan sonra, bir ay 

istirahat etmek sinir hıfzıssıhhası i

çin çok faydalı ve lüzumludur. Yalnız 
bir ay istirahat ile beraber, on bır ay 
her gün makiıl olmıyan bir tarzda ya
şıyarak sinirleri bozmak hiç doğru 
değildir. 

Kiralık : 
Maltepede kiralık ucuz daireler -

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

Kiralık evler: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te· 
lefon 1230 3215 

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 

3244 

Kiralık - Müstakil antreli birinci 
kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
cağı Yenişehir son durak Adakale 
18/ 1 Telefon 3753. 3248 

Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve 
saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
6 No. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Kiralık oda - Mobilyalı yalnız bir 
bay için. Sıhiye vekfileti civarı Dik -
men caddesi devlet şurası arkası Yış 
sokağı Yozgat apartmanı 4 üncü kat. 

3261 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1 - 2 No.lu Kugu aparmtmanında '3 
oda ve 2 oda l daire kiralıktır. Aynı 
apartmanda 8 No.ya müracaat. 3272 

Kiralık - Yenişehir Türe sokak 
Şenyuva apartmanında 1 oda kiralık-
tır. Kapıcıya müracaat. 3273 

Kiralık.daireler - Milkemmel kon
for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li
raya. Dcmirtepe karşısında Ayla so . 
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3219 

Kiralık - Konforlu mobilyalı ve 
mobilyasız aile nezdinde oda Yenişe· 
hir Selanik caddesi 5 No. ı ci kat. 

3282 

Kiralık - Aile yanında bayan için 
1 oda ve geniş 1 balkon. Elektrik, 
banyo, dahil 12 lira Sıhiye karşısı, İl
kiz S. No. 19 son kat Tel: 3437 den 
23. 3291 

Kiralık daire - Jandarma mektebi 
yanında vekaletlere 5 daikada Meh -
met Saltık apartmanında 3 oda hol 
banyo ehven fiyatla içindekilere mü
racaat. 3294 ·• 

Kiralık oda - Aile yanında mobil
yalı veya mobilyasız bir oda kiralık -
tır. Y. Şehir Havuzbaşı Emciler so -

yük oda hizmetçi odası balkon ve bah-
çe içinde Ti: 2953 3303 

Kiralık oda - Güzel havadar bir o
da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokak 
No. 71 3313 

Küçük ilôn şartlan 
Dort satırlık kuçük ilanlardan : 
Bir defa içın JO Kuruş 
ilci defa içın 50 Kuruş 
() ç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçın 80 Kuruş 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- • 
maralı B. Mecdi apartmanında, mu -
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut -
bah, anten mobilyalı mobilyasız. 2117 

Devamlı küc;ük illinlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilan ıçın 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
hk olmak lizere her satır, ıcelime 
aralarındaki boşluklar mliste:-sna. 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma · 
lıdır 
Ddrt satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurus a· 
lınır. 
Küçük i16.nların 120 harfi geçme· 
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tibi 
dir. 

Satılık : 

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

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

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

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

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

Yenişehir Kızılırmak caddesi numa - A 
ra: 29 za müracaat. 3235 ra n 1 yor : 

Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır aruırtmanı 

içindeki sahibine müracaat 3311 

Satılık inşaat kerestesi - Az kulla
nılmış ucuz ve acele satılıktır. Yük -

sel cadrlesi nihayetinde !çel sokak 

No. 23 M. Atamana müracaat. 3263 
Satılık Volospit - N. S. U marka 

az kullanılmış biri erkek ikisi kız vo
lospiti satılıl:tır. Yenişehir İçel sokak 
No. 23 M. Atamana müracaat. 3264 

Satılık Motosiklet - Marş otoma • 
tik D. K. W. çift silindirli pek az kul 
lanılmış, acele satılıktır. İktisat Ve. 
Sanayide Lütfi Suda'ya müracaat. 

3266 

Satılık müstamel fotinler - 1300 
çift müstamel asker fotini satılıktır. 
Tahtakalc Pınar ı;okak No. ı re müra· 
caat. 3267 

Aranıyor - İşlek tütüncü bakkali
ye otel, kıraathane ve lokanta devret
mek, edeceklerin ve karlı işe scrma -
yeli ortak arayanların halde İzmir bak 
kaliyesine mektupla müracaatları. 

3220 

Ev satın alınacak - 6 veya 8 o • 
dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm • 

rükler tarife Ş. kısım amiri Osman İn 

celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mü-
racaat. 3246 

İş arayanlar: 

I ş arıyor - Eski ve yeni harfleri bi 

len bir bayan iş arıyor. Ulusta M. R. 
A. adresine vazife tasrih ederek müra 

Satılık - Fort otomobil. 1932 mode- caatı. 3278 
li. Yenişehir Kızılırmak Sok. 29. za 
müracaat. 3283 

Satılık piyano - Çok iyi bir alman 
markalı piyano satılıktır. Sıhiye veka 
leti karşısında Çagatay sokağı 15 i-
kinci kata müracaat. 3290 

Satılık - 1931 model spor fort 5 
yeni lastik motör ve karoseri mükem
mel halde bir otomobil yolculuk dola
yısiyle acele satılıktır. Tel: 1271 

3296 

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

Ders de verir. Ankara P.K. 69 3312 

İş verenler : 

kak No. 8 de 1. ci kat No. 6 3301 
Satılık hisse - Yapılan küçük ev · 

Kiralık - Y. Şehir Selanik Cad. !erden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer 

Iik yapacak kefaletli bir kimse aranı· 

yor. Anafartalarda M. Galip terziba 

nesi üzerinde terzi levazimat deposu• 

No. 51 havadar yerde 2. ci kat 5 bü - Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 na müracaat. (3175) 
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4 - 9 - 1939 

[ANDAÇ 

TAYYARE SAA TLERI 
Tayyare hareket saatleri 

İstanbuldan - Ankaraya 
Ankaradan - İstanbula 
Adanadan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
lzmirden - Ankaraya 
Ankaradan - İzmire 
lzmirdcn - İstanbula 
İstanbuldan - İzmire 
lstanbuldan Berline 
lstanbuldan - Bukreşe 

Saat Dakika 

9 
l4 
7 

15 
9 
ıs 

7 
16 

7 
8 

30 
00 
10 
15 
00 
00 
10 
20 
55 
15 

NOBETÇIECZANELER 

1-9-1939 gününden 30-9-1939 akşamına 
kadar eczanelerin gece nobeti cetveli : 
1- Sebat ve Ege 

ı-;czanelerı 1 7 13 19 25 
2- İstanbul ve Cebeci 

Eczaneleri 2 8 14 20 26 
3 - Y cm ve Cebeci 

Eczaneleri 3 9 15 21 27 
4 - Sakarya ve Çankaya 

Eczaneleri 4 10 16 22 28 
5- Merkez ve Yenişehir 

Eczaneleri S 11 17 23 29 
6-Ankara Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nobet alan eczaneler pa
zar gunU de nobetçi olarak açık bulunmak 
ınecburiyetindedırler. Diger eczanelerin 
Pazar gunleri ıhtıyari olarak tatıl yapma -
laıı kabul edilmiştir. 

ACELE iMDAT 

Bır yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has· 
talık vukuundo acele ımdat istemek ıc;ın 
Belediyeler Hastanesıne (2257) numa· 
ra ıle telefon edılır. 

LUZUMLU TELEFON NUMARALAR! 

Yangın ihban: (1521). - Telefon mıiraca
at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara
sı: (2341 - 2342). - Elektrik ve H o va • 
gazı arıza memurluğu: (1846), - Mesa
ieri Şebır Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zıncırlıcami cıvan: (2645-1050 1196) 
Samanpazarı cıvarı : (2806 - 3259). 
Y enışehir Havuzbaşı Biziııı Taksı 
( 3848). 
Cıınkırı F.oddesı Ulus Taksisi: (1291). 
l tanbul Tak11sı: (3997). 
1 >evlet Demıryolları ~ar istihbarat ve 
lluracaat Memurluı:u: (1788). 
lsık Taksi lııoniı Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
U us M. dan K. dere'ye 
K dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çdııkaya'dln Ulus M. na 

Ulus M. dan Dıkmcn'e 
Dıkmenden Ulus M. na 

Ulus M. dan Keı;ıoren'e 
Keı;iören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci"ye 
Cebeciden Ulus M. na 

Cebeciden A. Fabrikalara 
As. fabrikalardan Cebeciye 

Yenl11dıirdcn Ulus M. na 
Ulus M. dan Y eni§chirc 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.00 21.00 
6.30 2 l.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.
-.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 Z3.00 

S. pazarından Akköpriiye 6.15 7.00 
Akköprüdcn S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bnhı;eli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
beş dakikade bir sefer olup tren za • 
mantarı seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydaniyle Yenişehir, Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş dııki • 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 c ve 21 den 23 e 
lıadar her on beş, yırmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

!I Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 
danına donuşleri sinemaların dacılı5 sa· 
atıne tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhıitlü saat (18) c kadardır • 
1 sta saat ( t 9) a kadar İstanbul clhetinl' 
o.cktup kabul eder. 

Tren saatleri 

ı-faydarpaşa Hattı : 
Her gün; 8.30 (Pazartesi, Perşembe ve 

Cumartesi Toros S trenı 
Her gün; 17.00 - 19.25 Anadolu S. treni; 

• 20.20: 

Kayseri, Sivas, Samsun, Dıyarbakır 
ve Erzinc:an Hattı : 
Her g{in 9.25; 

Kayseri, Ulukışla Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çarıamba ve 
Cuma cıinleri: 21.23 Toros 
S. treni: 

Kayseri, Ulukı$la, Adana Hattı : 
Her gün: 1245: 
Zonguldal. Çankırı Hattı : 
Her gün: 17.20: 

-.i .. , - Vilay~.tler · ~ · 

Bir adet dizel mof örü ah nacak 
G. Antep Belediyesinden : 

l - Eksiltmeye konulan motör: 
elektrik santralına ilave edilecek 
550 - 600 efektif beygir takatında di
zel matörü olup muhammen bedeli 
"32.900 .. liradır. 

2 - Eksiltme 22. 9. 939 cuma günü 
saat 15 te belediye salonunda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
miıteferri evrak "165" kuruş bedel mu 
kauilinde Gaziantep belediyesinden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
.. 2467" lira ••50" kuruş muvakkat temi 
nat ver1lmesi ve kanunun tayin ettiği 
ve ikaların gönderilmesi lazımdır. 

5 l il 'n teklif mektuplar 

eveline kadar belediye reisliğine il -
mühaber mukabilinde verilecek ve pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmi -
yecektir. (5997 /3687) 13651 

Samsun hükumet konağı tadiJ 
ve tamirata eksiltmesi 

Samsun Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Sam
sun hükümet konağı tadilat ve tami
ratıdır. 

2 - Keşif bedeli 21064 lira seksen 
üç kuruştur. 

3 - İşler vahidi kıyasi fiyat üze
rinden olarak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 de Samsun 
defterdarlığında toplanacak ihale ko
misyonunda olacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak Samı.;un Nafıa 
müdürlüğüne müracaatla tetkik olu
nabilir. 

6 - Muvakkat teminat 1579 lira 86 
kuruştur. 

7 - F.ksiJtmeye girmek istiycnlerin 
2490 numaralı artırma, eksiltme ve 
ihale kanunundaki şeraitten mada en 
geç münakasadan 5 gün eveline ka
dar Samsun valiliğine istida ile müra· 
caat ederek bir ehliyet vesikası alma 
ları ve bu vesikayı da teklif mektup· 
lariyle beraber komisyona vermesi 
şarttır. Bu tarihten sonra Vilayete 
müracaat edenlere vesika verilem•z. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek
tuplarını havi kapalı bir zarfı 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat 
rr.ektubu ve 8 inci maddede yazılı ve
saiki bir dış 2arf içine koyup kapaya· 
rak 4 üncü madede yazılı saatteQ hir 
saat eveline kadar Samsun defterdar
lığına makbuz mukabilinde vermeli
dirler. Postada olacak gecikmel~r ka-
bul edilmez. 13934 

Gö~men evleri yaphnlacak 
Çorum Vilayeti iskan Müdürlü

ğünden : 

Mecitözü Kaza merkezinde yapıla . 
cak göçmen evlerine aiı kapalı eksilt
me ilanıdır. 

6-9-939 çarşamba günü saat (15) te 
Çorum İskan müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında ihalesi icra edil -
mek üzere (32460) lira keşif bedelli 
Mecitözü kaza merkezinde yeniden 
yapılacak (75) çift göçmen evi inşaa
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Bu inşaata !hım o lan kereste idare
ce verileceğinden keşif bedeline da -
hil değildir. Eksiltme, hususi ve fen
ni şartname ve keşif hulasasiyle bu -
na müteferri diğer evraklar Çorum İs 
kan müdürlüğünde ve Ankarada İs -
kan umum müdurlüğü fen heyetinde 
ve Mecitözü İskan dairesinde görüle
bilir. 

Muvakkat teminat (2434) lira (50) 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektup· 
larını 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde 939 
yılına ait Ticaret Odası ve bu gibi 
işleri yaptığına daiı ait olduğu daire
lerden alacakları vesikalarla birlikte, 
6-9-939 çarşamba g'inü saat (14) de 
kadar Çorum İskan müdürlüğüne ver 
meleri lazımdır. 13979 

Gö~men evleri yapfmlacak 
Çorum iskan Müdürlüğünden: 

İskilip kazasına bağlı Karadibek 
ve Alagöz köylerinde yapılacak göç
men evlerine ait kapalı eksiltme ila -
nıdır. 

6. 9. 939 çarşamba günü saat (15) 
te Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında ihalesi icra e
dilmek üzere (17723) lira ve (20) ku
ruş keşif bedelli İskilip kazasına bağ
lı Karadibek ve Alagöz köylerinde 
yeniden yapılacak (40) çift göçmen 
evi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Bu inşaata la
zım olan kereste idarece verileceğin
den keşif bedeline .. dahil değildir. 
Eksiltme, hususi ve fenni şartname 
ve keşif hüliisasiyle buna müteferri 
diğer evraklar Çorum iskan müdür
lüğünde ve Ankarada isklin umum 
müdürlüğü fen heyetinde ve İskilip 
iskan dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat (1329) lira (24) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka -
nunu hükümleri dairesinde 939 yılına 
ait \icaret odası ve bu gibi işleri yap· 
tığına dair ait olduğu dairelerden a -
lacakları vesikalarla birlikte 6. 9. 939 
çarşamba günü saat (14) e kadar Ço
rum iskan müdürlüğüne vermeleri la-
zımdır. (13980) 

Kamyon alınacak 
Ma latya Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 

1 - Malatya pamuk isJah istasyo
nu için bir adet karoserisiz V 8 tipin
de 1,5 tonluk kamyon şasesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Kamyonun muhammen bec.!cli 
{2100) liradır. 

UL US -9-

sadif pazartesi günü saat 15 de Malat
yada yapılacaktır. 

4 - Alakadarlar şartnameyi mües
sese müdüriyetinden biJabedel alırlar. 

5 - İsteklilerin % 7,5 teminatı mu
vakktc ile birlikte o gün ve saatte zi· 
raat müdüriyetinde pamuk i..tasyu.ıu 
satın alma komisyonuna müracaatları 
liizımdır. (4053) (14039) 

İnşaat münakasası 
Erzincan Nafıa Müdürlüğünden : 

ı - Erzincan vilayet merkezine on 
üç kilometre mesafede Hah köyünde 
inşa kılınacak meyvacılık istasyonun
da (20972) lira 50 kuruş bedel keşifli 
işletme binası memur evi binası kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev· 
rakını bedelsiz olarak Erzincan nafıa 
müdürlüğünden alırlar. Eksiltme 18. 
9. 939 pazartesi günü saat 14 de nafıa 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1572) lira (49) kuruşluk muvakkat 
teminat ve ticaret odası vesikası ve 
yirmi bin liralık benzeri iş yapmış ol
duğuna dair vesaiki ihaleden sekiz 
gün eve! nafıa müdürlüğüne ibraz et
meleri lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 18-9-939 günü 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vukubulan gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4180) 14120 

Eskişehir kaplanll suyu 
Eskiıehir Be lediyesinden : 

Eskişehir Kaplanlı suyunun Anka -
ra bayiliği beş sene müddetle ve ayda 
asgari on beş vagon su istihlak etmek 
şartiyle arttırmaya çıkarılmıştır. 

22 Eylül 939 cuma günü saat on beş
te ihalesi vardır. Almağa talip olanlar 
ve şartnamesını görmek isteyenler 
Eskişehir belediyesine müracaat et -
melidirler. 14158 

Taş ihzar1 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulan iş Çanakkale - Balya yolunun 
1 + 000 - 15 + 000 kilometreleri a -
rasında 14 kilometre şose için 10500 
metre mikap ham taş ihzarıdır. 

1 - Bu işin keşif bedeli beher met
re mikabı 176 kuruştan 18480 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Hususi ve fenni şartname 
E - Kesif cetveli metraj cetveli, 

fiyat bord;osu malzeme grafiği iste -
yenler bu şartnameleri Çanakkale na
fıa müdürlüğünde bedelsiz olarak gö
rebilirler. 

3 - İhale 21. 9. 939 tarihine rastlı • 
yan perşembe günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko -
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 1386 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve vil5.yet makamına müra· 
caatla alacakları vesika ile 939 yılı ti
caret odasına mukayyet bulundukla -
rına dair vesikayı komisyona vermele
ri lazımıdır. 

5 - Taliplerin ihale günü olan Zl. 
9. 939 tarihine müsadif perşembe gü
nü sat 14 de kadar teklif mektupları -
nı komisyona vermeleri lazımdır. Bu 
saatten sonra verilecek mektuplar ka· 
bul edilmiyeceği gibi posta ile gönde
rilen mektuplar dahi bu saatte komis
yonda bulunması lazımdır. Postadaki 
gecikmeleri kabul edilmez. 

(6762) 14170 

Okul binası yaphnlacak 
Samsun Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: Samsun 
vilayet merkezinde yeniden yaptırı
lacak İstikJal ilk okulu binası inşaa
tı. 

2 - Keşif bedeli (40404) lira (6) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (3030) l ira 
(30) kuruştur. 

4 - İhale eylülün 21 inci perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi encü
meninde kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

5 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Metraj 
C .:..- Hususi fenni şartname ve eki 
D - Silsile fiyat 
E - Elektrik tesisatı keşfi 
F - Sıhi tesisat keşfi 

G - Dahili elektrik umumi fenni 
şartnamesi 

H - Proje 
L - Keşif hülasası 

J - Mukavele projesi 
6 - lstiyenler bu evrakı vilayet ve 

Ankara, lıtanbu l , İzmir nafıa müdür
lüklerinde görebilirler . 

7 - Eksiltmeye girmek ist iyenle -
rin cari sene içinde ticaret odasında 
kayıtlı bulunduklarına dair vesika i-

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Ba§kanlığmdan ; 

Muvakkat 
Erzakın cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi ,, 
Kuzu ,, 
Ekmeklik un 
(birinci nevi) 
Nohut 
Makarna 
İrmik 

Kuru fasuly .. 
Mercimek 
(birinci nevi) 
Patates 
Kuru soğan 
Sade yağ 
(birinci nevi 
Şehriye 

Salça 
Kuru ot 
Bulgur 
Yulaf 

Saman 
Pirinç 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Odun 
Kırmızı biber 
Sarmısak 

Kuru üzüm 
Yoğurt 

Süt 
Zeytin yağı 
(bi rinci nevi) 
Toz şeker 
Sirke 
Sabun 
( 1. inci nevi) 
Pirinç unu 
Çay 
Kuru bamya 
Kaysı 

Kuru erik 

Miktarı 

Kilo 

105000 

105000 

105000 

6000 

520000 

30000 

20000 

4000 

60000 

10000 

20000 

20000 

20000 

20000 

3000 

36000 

55000 

48000 

28000 

38000 

5500 

3000 

1000000 

700 

700 

10000 

34000 

5000 

3000 

18000 
3000 

4000 
600 
100 
400 

2300 
2300 

Tutarı 

Lir. Kr. 

29400 00 

45150 00 

25250 00 

2700 00 

67600 00 

2700 00 

4600 00 

920 00 

9600 00 

1400 00 

1800 00 

1600 00 

19000 00 

5400 00 

900 00 

1080 00 

8250 00 

2400 00 

560 00 

10260 00 

203'5 00 

720 00 

7500 00 

280 00 

48 00 

2400 00 

5100 00 

600 00 

1290 00 

5040 00 
210 00 

1560 bo 
162 00 
400 00 
400 00 

1725 00 
552 00 

teminatı 
Lira Kr. İhalenin günü 
-- -----------
2205 00 7-9-939 perşembe 

3386 00 " " 

1968 00 " " 
202 50 " " 

5070 00 8-9-939 Cuma 
202 50 

345 00 

,, 

" 
69 00 ,. 

720 00 1 \ ~-939 

105 00 

135 00 

120 .oo 

" 
" 
,, 

,, 
.. 
" 

pazarte~a 

" .. 
" 

1425 00 12-9-939 Salı 

180 00 " " 
67 50 " ,, 

81 00 " " 
618 75 13·9-939 çarşamba 

" .. 180 00 

42 00 

769 50 

152 63 

" ,, 
14-9-939 perşembe 

,, " 
54 00 " 

562 50 15-9-939 

21 00 

6 30 

180 00 

,, 
.. 
.. 

382 50 18-9-939 

45 00 
" 

96 75 .. 

" 
Cuma 

.. 
" 

" 
pazartesi 

.. 

.. 
378 00 19-9-939 Salı 

15 75 " 
117 00 

" 
12 15 .. 
30 00 20-9-939 
30 00 

129 38 
41 80 

.. .. 

,, 

.. 
" 
arşamba 

.. 
" .. 

Saati 

15 

" 
" 
" 

" 
" 
,, 

" 
" 
,, 

" 
" 

" 
" .. 
" .. .. 
" 
" 
" 
,, 

" 
" .. 
" .. 
.. 
" .. .. 
,, .. .. .. .. 

ve şekli 

Kapalı zarf 

" " 
,, " 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " 
" ,, 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

,, " 
" H 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, .. 
.. .. 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

.. .. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,. ,. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" .. 
" .. 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

.. ,. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, ,, 
" .. 
,, ,, 
" ,, 
" ,, 
,. ,, 

1 - Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alayın 1 Eylül 939 gUnünden 31 Ağustos 940 günü sonuna kadar 
bir senelik ihtiyaçları bulunan erzak !arın cinsleri, miktarları ve muvakkat teminatları yukarıya çıkarılmıştır. 

(37) kalem erzakın hizalarında göstc rilen günlerde Bayramiç Askeri garnizonundaki komisyona müracaat et
meleri. 

2 - Teminat ve teklif mektuplarını komisyon günlerinde saat (14) de kadar komisyona makbuz mukabilin
de teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler komisyonda her vakit görülebilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun (2-3) üncü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber yukarda yazılı gün-

lerde komisyona müracaatları ilan olunur. (3835) 13800 

evel Samsun vilayet makamına istida 
ile müracaat ederek talimatnamesine 
tevfikan bu işi yapabileceklerine da
ir alacakları ehliyet vesikasını teklif 
mektuplariyle beraber encümene ver 
melc:ri şarttır. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek
tuplarını havi kapalı bir zarfı ve ü -
çüncü maddede yazılı muvakkat te - 1 
minat makbuzunu ve yedinci madde· ı 
de yazılı vesikaları bir dış zarf içine 
koyup mühür mumu ile kapıyarak i
hale saatından bir saat evel makbuz 
mukabilinde encümen reisliğine ver
melidirler. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

9 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunu hükümlerine göre -
dir. (6793/4229) 14248 

/ Kazalar · · 

Bir fen memuru aranıyor 
Gerede Belediyesinden : 

Gerede belediyesi elektrik santralı
nın lokomobil makinistliği ve elektrik 
fen memurluğu vazifelerini ifa etmek 
üzere bir memura ihtiyaç vardır. Şeh
ri yüz lira licret verilecektir. Her iki 
vazifeyi yapabilecek ehliyetname ve 
eski bulunduğu yerde nalınmış hüsnü 
hizmet vesikalariyle birlikte taliple -
rin Gerede belediyesine müracaatları. 

(6694/4132) 14115 

Sahlık çam tomruğu 
Dursunbey A laçam D evlet Or

man Iıletmesi Revir Amirliğinden : 
1 - Dursunbey devlet orman işlet -

mesi istasyon deposunda istifte mev -
cut (732) adet muadili (454) metre 
mikap (042) desimetre mikap çam tom 
ruğu arttırma ile ile satılığa çıkarıl -
mıştır. ' 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. Tom 
rııkların beher metre mikabının mu -
hammen bedeli ( 13) lira 35 kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 9. 9. 939 cumartesi günü 

1 

saat 11 de Dursunbey revir amirliği · 
ne mürac:? .. tları ilan olunur. 

4171 

Mefruşat münakasası 
Afyonkarahisar Belediye Reisli ğinden : 

15706 lira bedeli keşifli yeni belediye binası mefruşatı 19-9-1939 tarihi
ne kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eğreti teminat 1177 lira 95 kuruştur. 

İhalesi 19-9-939 salı günü saat 14 de encUmeni belediyece icra edile· 
cektir. 

Bu işe ait evraklar isteklilere bedelsiz olarak Afyon belediyesince ve
rilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve teklif 
mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çevresi da
hilinde ihale saatinden bir saat önce Belediye encümenine makbuz mukabi
li vermeleri lazımdır. 

İsteklilerin mefruşat işiyle uğraşmış olmaları ve hu gibi işlerle uğraş
tıklarına dair mahalli ticaret odasından tasdikli vesika ibraz etmeleri ve 
yaptıkları işlere mukabil bonservislerini teklif mektuplariyle birlikte ver
meleri şarttır. 

Taliplerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları veya 
teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (6846-4283) 14253 

Sc;>ğ uk hava tes isatı yaptı rılacak 
Trabzon Belediye Encümen in den : 

1 - Trabzon belediye mezbahasının mevcut binası dahilinde, gümrük 
resmi hariç olmak üzere "23000" lira muhammen bedeli. et ve muhtelif me
vaddı gıdaiye için, soğuk hava mahzenleri tesisatı ile buz istihsaline mah
sus tesisat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait olmak üzere, tanzim olunan mukavelename projesi, ek
siltme şartnamesi, fenni şartname ve avan proje, parasız olarak belediye 
fen işleri müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İşbu tesisat "52" elli iki gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuş olup, eksiltme 13 Teşrinievel 1939 cuma günü saat 14 
de Belediye encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "1725" liradır. 

5 - İbrazı icabeden vesaik, eksiltme şartnamesinde gösterilmiştir. 
6 - Teklif mektupları 13 Teşrinievel 939 cuma günü saat "13" e kadar 

eksiltme komisyonu riyasetine tevdi edilmiş olacaktır. (6845-4284) 14254 

Pavyon • 
ınsası 

..:> 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

"2i355" lira "40" kuruş keşif tutarlı vilayet merkezinde jandarma oku
luna ilave edilen iki dershaneli pavyonun inşaatı 29-8-939 gününde kapalı 
zarf usuliyle yapılan eksiltme sonunda verilen fiyat haddi layık görülmedi
ğinden pazarlığa vazedilmiştir. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa Vekaleti genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Projeler, metraj, keşif hutasası 
3 - İstiyenler bu evrakları nafıa dairesinde görebilirler. Pazarlık 7-9-

939 perşembe günü saat 10 da Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 15 kati teminatı olan 

"4103" lira "30" kuruş yatırması bu işin ehli bulunduğunu havi vesika ibraz 
etmesi mecburidir. T aliplerin tayin edilen giin ve saatte komisyona müra-
caat etmeleri ilan olunur. (6851-4287) 142r· 
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Muhtelif muhabere malzemesi 
alınacak 

UlUS 
şartnamesi 270 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmesi 20.9.939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. Elektrik motörü 

ah nacak 

4 - 9 - 1930 

olmadıklarına ve bu işle alakadar 1 üc· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (4316) 14266 

Ekmek torbalık bez M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

İsteklilerin kanuni vesikalarla be
raber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eve! komisyona verme-
leri. (3978) 13932 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 8 ton ip alınacak 

Askeri Fnbrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - (90 ağır kablo arka tezkeresi, 
(100) çevirecek kolu, 800 ağır kablo 
dolabı ve 100 kablo askı tertibatın
dan) ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

ı - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 80 kuruş olan (140.000) yüz 
kırk bin metre ekmek torbalık bez ka 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
11699 Jira olup ilk teminatı 877 lira 
45 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülür. 2 - İhalesi 6. Eylül 939 çarşamba 

günü saat on birdedir. 
3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (6850) altı bin se

kiz yüz elli liradır. 
• 4 - Evsaf ve şartnamesi (560) beş
yüz altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver . 
meleri. (3888) 13851 

Haki astarlık bez 

ofrnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(376.000) üç yüz yetmiş altı bin met
re haki astarlık bez kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Eylül 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6514) altı bin beş 
yüz on dört liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (530) beş 
yiız otuz kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 lincü maddele -
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3890) 13853 

Yashk yüzlüğü bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (32) otuz iki kuruş olan 75000 
yetmiş beş bin metre yastık yüzlüğü 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 8. eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1800) bin sekiz 
yüz liradır. 

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 ~ad
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
me1eri. (3932) 13885 

Yatak yüzlüğü bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (32) otuz iki kuruş olan (70.000) 
yetmiş bin metre yastık yüzlüğü bez 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 9 eylül 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1680) bin altı yüz 
seksen liradır. 

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 ~ad
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. v. satın alma komisyonuna ver 
mel eri. (3933) 13886 

Kışhk elbiselik 
kumas alınacak .. 
· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : . . 
ı _ Beher metresine tahmın edılen 

fiyatı (280) iki yüz seksen kuruş olan 
(55.000) elli beş bin metre kışlık .el • 
biselik kumaş kapalı zarf usulıyle 
münakasaya konulmuştur. .. .. 

2 - İhalesi 12. Eylül 939 salı gunu 
saat on birdedir. . . 

3 _ İlk teminatı (8950) sekız bın 

dokuz yüz elli liradır. . 
4 _.. Evsaf ve şartnamesı (770) ye-

yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. . 

5 _ Eksiltmeye gireceklerın 2490 
sayılı kanunun ikinci ve _üçüncü 0:ad
delerinde gösterilen ves_aıkle tem~nat 
ve teklif mektuplarını ıhale saatın -
de behe~hal bir saat eveline kadar 
M. M. v. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3935) 13888 

4 - Eksiltmeğe gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair Ticaret Odasından alacakları ve
sikalarla birlikte zarflarını ihale saa
tinden behemehal bir saat eveline ka 
dar M. M. V. satın alma kom}syonuna 
vermeleri. (3940) 13921 

Kalorimetre ve etüv ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı _ Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4520 lira olan bir adet kalorimetre 
teferrüatiyle iki adet Viyev etüvü a
çık eksiltmeye k.onmuştur. . 

2 - Eksiltmesı 11. 9. 939 pazartesı 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 339 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksilemiye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı belgeler ve 
bu gibi işlerle iştigal ettiklerine da
ir ticaret odasından alacakları vesi -
kalarla birlikte muayyen gün ve sa
atte M. M. V. satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (4032) 14002 

Battaniye alınacak 
M. M. ~kaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
l - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (850) sekiz yüz elli kuruş o~an 
(27000) yirmi yedi bin adet battanıye 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko-

nulmuştur. . 
2 _ İhalesi 18 eylül 939 pazartesı 

günü saat 11 onbirdedir. . . . 
3 - İlk teminatı (12725) on ıkı hın 

yedi yüz yirmi beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on bir 

lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

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

(4123) 14113 

10,000 Çift yemeni ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı (190) yüz doksan kuruş olan 
10.000 on bin çift yemeni kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 16 eylül 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. . .. 
3 - İlk teminatı (1425) hın dort 

yüz yirmi beş liradır. . .. 
4 _ Evsaf ve şartnamesı her gun 

M. M. v. satınalma komisyonundan 
bedelsiz olarak alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ~ad
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (4153) 14119 

Kundura ah nacak 
M. M. Veknleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(100.000) yüz bin çift kundura kapalı 
zarf usuliyle münakasaya 

2 - İhalesi 18eylül 939 pazartesi 
günü saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (22550) yirmi iki 
bin beş yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şatnamesi (23) yirmi 
üç lira 50 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver -
meleri. (4170) 14162 

Semer ve mahfe alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . . 
1 _ Hepsine tahmın edılen fıy~tı 

53893 lira 5o kuruş olan 855 adet agır 
maki nalı koşum semeri . ile 2280 adet 
mahfe kapalı zarfla eksıltmeye kon -

muştur. • 52 r 90 
2 - Semerlerin beherıne ıra 

kuruş ve mahfeleri~ be~e:ine 380 ku
ruş fiyat tahmin edılmıştır •. 

3 _ İlk teminatı 4042 Jıra olup 

vermeleri. (4274) 14252 

Levazım Amirliği 

Yulaf satın 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu ıçın 

(280000) kilo yulaf, kapalı zarfla ek. 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (18200) 
lira olup muvakkat teminatı 
liradır. 

(1360) 

3 - Eksiltmesi 7-9-939 perşembe gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
~addelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale günü ve saatının eveli
ne kadar teminat ve teklif mektupla
rını Merzifon askeri satınalma komis-
yonuna vermeleri. (3858) 13845 

Un satın olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Giresunda alay eratının ihtiya

cı olan iki yüz yetmiş bin kilo un ka
palı zarfla eksiltmeye konmuşlur. 

2 - Muhammen bedeli otuz yedi 
bin sekiz yüz ve muvakkat teminatı i
ki bin sekiz yüz otuz beş liradır. 

3 - İhalesi 8 Ey. 939 cuma günü 
saat onda Taşkışlada ikinci tabur ko
mutanı odasında yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 2490 numa 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya
zılı vesikalarla ilk teminat makbuzla • 
rını ve teklif mektuplarını havi zarfı 
yine kanunun 32. ve 33. maddelerinki 
sarahat dahilinde tertip ederek ihale 
günü ve saatinden bir saat eve! komis 
yona verilmiş bulunacaktır. Postada 
gecikme mazeret kabul etmez. 

(380) 13847 

Karyola ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Su borusundan altlı ve üstlü (2230) 

karyola alınacaktır. Kapalı zarfla ek
siltmesi 5. 8. 939 salı günü saat 14.30 
da Tophanede amirlik satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Beherinin tahmin bedeli yirmi iki 
buçuk liradır. Hepsinin ilk teminatı 
(3758) lira 75 kuruştur. İşbu karyo
lalar beş partiye ayrılarak her parti 
dört yüz elli ita 500 karyola olarak 
ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin 
ilk teminatı (1293) lira 75 kuruştur. 

İki Dizel motörü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Gedikli okur pavyonlarının e
lektrik tesisatına cereyan vermek ü

1 - Amasya garnizonu için satın 
alınacak elektrik motörüne 28.8.939 
eksiltmesinde talip çıkmadığından e
velce itan edilen şeraite göre 26.8.939 
dan itibaren 27.9.939 gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınaca-
ğı itan olunur. (4306) 14262 

zere iki dizel motörü monte edilmek --------------
suretiyle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nuldu. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19300 Ii -
radır. İlk teminatı 1447 Lr. 50 Kr. 

Askeri Fab.rika.lar.~_:. 
' . -

3 - Eksiltmesi 8. 9. 939 cuma günü Kırıkkolede yaptırılacak 
saat 16 da Kayseri askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

font boru ferşiyotı 4 - Şartnamesi İstanbul ve Anka -
ra Lv. amirlikleri ve Kayseri askeri 
satın alma komisyonlarından 50 ku - Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
ruş bedeli mukabilinde alınabilir. dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun misyonundan: 
2, 3. maddesindeki belgeler ve bu gibi Keşif bedel~ (32.000) lir~ olan _yu -
• 1 ı · t' w ı ttiklerine dair ticaret karıda yazılı ınşaat Askerı Fabrıka -ış er e ış ıga e 1 .. d .. 

1 
.. - .. k 1 

d d ı akları vesikalarla bir- ar umum mu ur ugu mer ez satın a 
o asın an a ac k . 16 E 1 .. 1 1939 
likte teklif mektuplarını en geç iha - ma o:nıs!.o~unca · Y u · cu-
1 t. d b'r saat eveline kadar ko- martesı gunu saat 11 de kapalı zarfla e saa ın en ı . . . ş ( ) r 
misyon başkanlığına vermeleri. Pos • ıhale edılecektır ... adrtnkame. 1 dıra 

d k b ı n gecikmeler kabul edil (60) kuruş mukabılın e omısyon an ta a vu u u a . . · kk · 
· kt" (4094) 14049 verlır. Talıplerın muva at temınat mıyece ır. . · 'f 

olan (2400) lıraya havı teklı mektup· 

Ekmek alınacak !arını mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad Ankara Levazım Amirliği Satm 
delerindeki vesaikle muayyen gün ve Alma Komisyonundan : 
saatte komisyona müracaatları. 

ı - İzmir tayyare alayı kıtaatının 14183 
198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11. Eyl. 939 pazartesi 
günü saat 16 da İzmirde kışlada İz -
mir Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20790 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
1559 lira 25 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka -
yıtlı olduklarına dair vesika göster • 
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesine yazılı ve -
sikalariyle teminat ve teklif mektup -
tarını ihale saatinden en az bir saat 
eve! komisyona vermiş bulunacaklar-
dı~ (4112) 14070 

Yulaf alınacak .. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 12. 9. 939 salı gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 48297 lira ilk temi -
İıatı 3622 lira 27 kuruş. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (4113) 14071 

S ton f erro - molipten 
6 ton siliko - mangan 

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

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan 5 ton ferro - molipten ve 6 ton 
silico - Mangan askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19.9.939 salı günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parj:lsız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (1875) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikasi yle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4264) 14251 

146 kalem elekf rik malzemesi 
ah nacak 

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

Arpa ve yulaf ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (34.000) lir~ 
olan 146 kalem elektrik malzemesı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
22.9.939 cuma günü saat 15 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname (l) 
lira (70) kuruş mukabil~nde komis -
yondan verilir. Taliplerın muvakkat 
teminat olan (2550) lira ve 249~ nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerınde
ki vesaik le komisyoncu .. olmadıkları
na ve bu işle allikadar tuccardan ol • 
duklarına dair ticaret odası vesika _ 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminat miktar
ları gösterilen arpa ve yulaf kapalı zar.fla 23-8-939 da ihaleye konmuş arpa
ya talip çıkmamış ve yulafa da teklif edilen fiyat gali görülmüştür. Art~ır
ma ve kesiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden açık eksılt
meye konmuştur. 

Muhammen bedelleri ve teminat miktarları gösterilen arpa ve yulafın 
hizalarındaki saatlerde Polatlıda alay satınalma komisyonunca satın alına
caktır. İsteklilerin şartnameyi görmek istiyenlerin Polatlıda alay satınal
ma komisyonuna müracaatları itan olunur. 

Cinsı 

Arpa 
Yulaf 

Miktarı 

Kilo 

224,000 
"260,000 

Muvakkat 
Muhammen teminatı İhale günü 

Bedeli 

10080 
14300 

756 19-9-939 perşembe saat ıs de 
1072 50 19-9-939 " saat 15 de 

• (4307) 14263 

Saman almacak 

na müracaatları. (4314) 14264 

250 adet bakır tasfiye ocağına ait 
mesnet tuğlası 

5000 adet bakır tasfiye ocağına ait 
kemer tuğlası 

1500 adet normal mağnazit tuğla-
ar 

8 ton şamot harcı 
8 ton silika harcı 

Askeri Fabrikalar Um M .. 
d~rlüğü Merkez Satın A~:a K~: 
mısyonundan : 

Ta?min edi~en bedeli (8000) lira o
lan cıns ve mıktarları yuk d 
1 .. k arı a yazı-
ı uç alem tuğla ve ik" k 1 h k • . ı a em arç 

as erı fabrıkalar umum .. d .. 
1 
.. ~-· 

k mu ur ugu 
mer ez satın alma k . 
22 9 1939 .. .. omısyonunca 

· · _cuma gunu saat 15.30 da pa-

Tahmin edilen bedeli (4500) lira eı· 
lan 8 ton ip askeri fabrikalar umur'! 
müdürlüğü merkez satın alma ko::-ıi · 
yonunca 22.9.939 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart · 
name parasız olarak komisyor.dan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (337) lira (50) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin • 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. ( 4318) 14267 

Çakıl ve kum işleri 

Ankara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi (1585) lira 58 kuruştan 

ibaret bulunan hipodromda yeni ya· 
pılan demir tribünlerin ön ve arkll 
sahasına çakıl ve kum ferşi işi 7.9.939 
perşembe günü saat 15 de daimi encil· 
meninde ihalesi yapılmak üzere pa • 
zarlık suretiyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Muvakkat teminatı 118 lira 92 ku· 
ruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ticaret odası vesikası ve na· 
fıa müdürlüğünden bu işe ait olmak 
üzere ehliyet vesikalariyle birlikte sö· 
zü geçen gün ve satte daimi encümene 
gelmeleri buna ait keşif ve şşartname· 
yi her gün na~a müdürlü~ünde göre· 
bilecekleri. (4193) 14165 

Demir korkuluk yaplmlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi (1996) lira (76) kuruş• 
tan ibaret bulunan hipodromda yeni 
yapılan demir tribünlerin yan tarafı· 
na demir korkuluk inşaatı işi 7.9.939 
perşembe günü saat on beşte vilayet 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak 
üzere pazarlıkla eksiltmeye konul • 
muştur. 

Muvakkat teminatı (149) lira (76) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mektu· 
bu veya makbuzu ticaret odası vesi • 
kası ve bu işe ait olmak üzere nafıa 
mtidürlüğünden alacakları ehliyet ve• 
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte daimi encümene gelmeleri bun• 
ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4194) 14166 

Satılık çam ve 
köknar kalalığı 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

l - Keltepe bölgesi katiyatından 
Karabükte köprü başında 1stifte mev
cut (63) ton çam ve köknar uç ve en· 
kazı açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - İşbu emval maden ocaklarında 
kamalık olarak kullanıldığı gibi u • 
fak tefek inşaat için elverişli aksamı 
da ihtiva etmektedir. 

3 - Uç ve enkazın beher tonunun 
muhammen bedeli (8) liradır. 

4 - Bu husustaki şartname Ankara 
da orman umum müdürlüğünde ve Ka 
rabük devlet orman işletmesi revir a· 
mirliğinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin % 7,5 pey akçesiyle 
6. 9. 939 günü saat (16) da Karabük -
teki revir" merkezine müracaatları 

(6763/4222) 14220 

. . - . S tı Alma Komisyonundan ı 
Ankara Levazım Amırlıgı a n .k .h . olan aşağıda cins, miktarı, 
1 - Tümen birliklerinin bir senelı ı tıyacı k 1 fla alınacaktır 

400 k"lo saman apa ı zar . fiyatı, tutarı ilk inancası yazılı 528 ı l .. .. aat 16 da İzmitte tümen 
2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-939 sa ı gunu s 

zarlıkla ıhale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisy d .

1
. 

T l' l . on an verı ır. 
a ıp e_rın muvakkat teminat olan 

(600) lıra ve 2490 
numaralı kanunun 2 

_ve 3· maddelerindeki vesaikle ko -

Dil ve Tarih- coğrafya f akü ilesi 

f alebesinin yemek münakasası 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. E k" h'r Lv amirlikleri sa-
3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, 5 ışe ı . ' d .... 

1 · ·· satınalma komısyonun a goru-tınalma komisyonlarında ve zmıtte tumen 

lebilir. hh" 1 de ihale edilebilir. 4 _ Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı mütea ıt ere 

Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. 1 'Ik . 1 "h 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evve ı . ınanca arını ı • 

· fl İ "tt tümen satınalma komısyonuna verme -tıva eden kapalı zar arını zmı e 
leri. (4111) 11069 

Miktarı Fiyatı Tutarı 

Mevkii Kilo Kr. St. Lr. Kr. 
---

İzmit 50000 2 25 1125 00 

Hastane 5400 2 25 121 50 

Ada pazar 47500 
Bolu 47500 

2 00 950 00 
2 00 950 00 

Tuzla 285000 2 50 7125 00 

Gebze 93000 2 50 2325 00 

----
12596 50 

İlk inancası 
Kr. St. 

-----
84 38 
09 12 
71 25 
71 25 

534 37,5 
174 37,5 --
944 75 

~~sydoncu olmadıklarına ve bu işle a
t~ a ar tüccardan olduklarına dair 
ıcaret odası vesı'kas· 1 k ~ .. 

ıy e mez ur gun 
ve saatte komisyona müracaatlarr. 

C43 t 5) 14265 

5 fon antimon ahnacak 

d .. l~~keri Fabrikalar Umum Mü
ur u ·· M . gu erkez Satm Alma Ko· 

mısyonundan : 

1 Tahrnin edilen bedeli ( 4500) lira o
an 5 ton antimon askeri fabrikalar u
~u~ ınüdürlüğü merkez satın alma 
~mısyonunca 20.9.939 çarşamba gü

nuk saat 16 da pazarlıkla ihale edile
ce. itr. Şartname parasız olarak ko -
:ısyon~an verilir. TııJiplerin muvak-

at ternınat olan (337) lira (50) ku -
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
Dladdelerindcki veıaikle komis oncu 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yatılı talebesinin 
sabah, öğle, akşam yemekleri kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş• 
tur. 

B- Muhammen bedel beher talebe 
için 75 kuruş olup bunun bir senelik 
umumi yekunu 34218 lira 75 kuru~ ~ 
tur. 

C - % 7,5 muvakkat teminat bede
li 2566 lira 41 kuruştur. 

Ç - İhale 14 9. 939 perşembe günü 
saat l 6 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek -
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar mezklır muhasebecilikte müte · 
şekki! komisyona vermeleri lazımdır. 

D - İsteklilerin şartnameyi gör -
mek ve izahat almak ıüzere fakülte he• 
sap memurluğuna müracaat etmeleri. 



4. 9- 1939 ULUS 

Nafia Vekôleti 
plan ve şartnameleri bat müdürlüğü-
müz tuz fen ıubesinde ve Çankırıda Tômirat yaptlr1lacak 
inhisarlar ve tuzla müdürlüklerinde Ankara P. T. T. Müdürlüğün. 
bulunur ve iıteklilere 43 kurut bedel den: 

800 Ton sömikok ahnacak 
mukabilinde her gün verilir. ı - Ankara P. T. T. binasının dıvar 

Nafıa Vekaletinden : 

4 - Açık eksiltme ve ihalesi 13. 9. izola ve tamir iti açık olarak ek • 
1939 tarihinde saat 16 da bankalar cad siltmeye çıkarılmıştır. 
desinde başmüdürlük binasında topla- 2 - Ketfi bedeli 7180 lira olup mu-

'16.9.939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla . 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ceman (18000) lira muhammen bedel
li İstanbulda yüksek mühendis mekte
bindeki depoya teslim şartiyle 800 ton 
sömikok kömürünün kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeıi yapılacaktır. 

nacak komisyonda icra edilecektir. vakkat teminat S38 lira SO kuruştur. 
İsteklilerin diplomalı mühendis ol- 3 - Eksiltme 18.9.939 tarihinde pa-

maları veyahut bir mühendis veya mi- zartesi günü saat lS de Ankara P. T. 
marı inşaatın bitimine kadar daimi o- T. müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
larak işin başında bulunduracağına da- 4 - Şartnameler 36 kuruş mukabi
ir noterlikten tasdikli bir taahhüt ki- Jinde Ankara P. T. T. müdürlük ka
ğıdı ve mukayyet bulundukları tica - leminden verilir. 
ret odasından atınmıı iktidarı mali - 5 - 1steklilCTin kanuni vesikaları 
sini gösterir vesika ibraz etmeleri ve komisyon riyasetine vermeleri icabe· 
ihale gününden evel bat müdürlüğü - der. (4292) 142S6 Eksiltme ıartnamcsi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
~ünden alınabilir. 

müzden fenni ehliyet vesikası alma - ---------------

Muvakkat teminat 13SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona vermeleri lazımdır. 

(4137) 14117 

Hariciye Vekaleti 

Bir İngilizce 
mütercim ahnacak 

Hariciye Vekaletinden : 
Vekaletimizde münhal bulunan 

'17S lira ücretli ingilizce miltercimli· 
fine, imtihanla, ingilizce lisanına bi
hakkin vakıf bir mütercim alınacak 
ve imtihar ıs. 9. 1939 tarihinde icra 
kılınacaktır. Taliplerin ıo. 9. 1939 ta
rihine kadar hüviyet cüzdanı, tahsil, 
hüsnühal, sıhat ve askerlik vesikala
rını Vekalet sicil ve memurin umum 
müdürllğüne tevdi eylemeleri lüzu-
mu ilan olunur. (4172) 14180 

Ziraat Vekaleti 

Muhtelif eşya 
ah nacak 

ları lazımdır. (4067) 14063 

Tômirat yaptlrılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüiün • 

den ı 

ı - Keşif ve tartnamesi mucibince 
idaremizin Kabataştaki İnhisarlar bi· 
naaında yapılacak tamirat iti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli (20,027) lira mu 

vakkat teminatı 1S02,02. liradır. 
III - Eksiltme 11-IX-939 pazarte

si günü saat ıs de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün Jevuım 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
batmüdürlüklerinden {100) kurut mu 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gfrecekler mü
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin F. fıkrasındaki vesaiki 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel mezkur ko· 
misyon başkanlığına makbu3 mukabi
linde vermeleri ilan olunur. 

(6661-4134) 14083 

P. T. ve T. Md. 

Bina tômir ettirilecek 
Ankara P .T. T. Müdürlüiün

den : 

Z·r t v k·ı t"mden : l - Anbrada G6lba1ında telsiz 
ı aa • a e 1 • d ·k· b. · · 'l - Vekilet ihtiyacı için açık eksilt a ıcı ıstaayonu~ a ı ı ınanın tamın 

me suretile 1 adet müdür maspı, 1 a- açık olarak eksıltmeye çıkarılmııtır. 
det yazıhane camı, 2 adet şef masası, 2 - Ketif bedeli 2381 lira 48 kuruı 
2 adet masa camı, beş kişilik 2 adet me olup muvakkat teminatı 178 lira 61 ku 
anur ...- l adet camla dolap. 5 adet ruttaır. 
dosya dolabı, 17 adet hezaran sandal • 3 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihinde pa
ya, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 zartesi ıünü saat 15 de Ankara'da P. 
adet maruken döner koltuk, 3 adet T. T. müdürlük odasında müteıekkil 
portmanto, 1 adet telefon masası, 10 komisyon huzuriyle yapılacaktır. 
adet daktilo masası satın alınacak • 4 - Şartname ve teferruatı Anka 
tır. . • . P. T. T. müdilrlüiü kaleminden be -

2 - Eksıltme 8. 9. 939 tarıhine mil- delsiz olarak verilir. 
udif cuma günü saat ıs de vekalet 5 İ t kl'l • 2490 N 1 . - s e ı erın o. u artırma, 
utın alma komısyonunda yapılacak k 'ltm ı·hale kan da 1 e sı e ve unun yuı ı ve-
tır. .. sikalardan ba§ka bu ite girebilmek i-

3 _ Satm alınacak on dore kalem · af "du"rlu"ğU d al . . çın n ıa mu n en ınmıt ve-
eıyanın muh~en bed~lı 1700 lıra, sikayı tayin edilen gün ve saatte ko -
muvakkat teınınat 127 lıra SO kurut • misyona ibraz etmeleri lizımdır. 
tur. (3930) 13883 

4 - Açık eksiltmeye konulan eşya-
nın evsafı ve tartları ıartnamede açık 
olarak yazılmıştır. 

5 - On dört kalem etyaya ait tart· 
name vekalet levazım müdürlüğünden 

u d11Diri 
P .T. T. Umum Müdürlütünden: 

D. Demiryollara 

Rampa ve hafriyat işi 
D. D. Yollan 2. ciltletme Arttır

•• Eksiltme Komisyonundan : 
Ankara istasyonunda yapıla"k 

askeri 118mpa vııe hafriyat işi kapjlı 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmuş · 
tur. Bu itin lleşif bedeli 12800 liradır. 

İhalesi 13. 9. 939 tarihine rastlıyan 
çarıamba günü saat 16 da Ankarada 
ikinci itletme binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 960 liralık teminat mak· 
buz veya banka mektubu ve kanunun 
tayin ettiği vesaik ile tekliflerini ih
tiva edecek kapalı zarflarını aynı gün 
saat 15 e kadar komisyona tevdi et • 
miş olmaları lazımdır. 

Şartname, mukavele projesi ve fen· 
ni ıartname ikinci işletme kaleminde 
parasız olarak verilmektedir. (4155) 

14096 

Linyit kömürü alınacak 
D. O. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 

lSOOO ton linyit kömürü lS.9.939 cuma 
günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (SOOO) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lisımdır. 
Şartnameler (375) kuruta Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (4154) 14161 

250 ton karpit ahnacak 
D. O. Yollan S-.tııı Alma Ko~ 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23SOO lira olan 

2SO ton karpit 20.10.939 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alına • 
caktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (1762.SO) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden, Haydar • 
paşada tesellüm ve ıevk ıefliğinden 
dağıtılacaktır. (4243) 142SO 

ı::::::: ::~;:::~;,;,~~!.?.:i~;: ~;:::: :::ı 

Ankara Belediyesi 

Hasta otomobili 
ah nacak 

Ankara Belediyeaınden : 
1 - Sıhat işleri müdürlüğü için a· 

\ınacak olan 9030 lira kıymeti mu • 
bammeneli birisi tek ve diğeri çift 
yataklı Sto We • Arkona tipi hasta 
nakliye otombili 4S gün müddetle ka· 
pah zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - İhalesi 6.10.939 salı günil saat 
on birde belediye encümeninde yapı· 
lacaktır. 

., - Muvakkat teminat 677,2S lir• 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istlyen
lerin her gün encümen kalemine mü
"acaat ve isteklilerin de teklif mek
tuplarını 6.10.939 salı günü saat ona 
kadar encümene vermeleri ilin olu • 
nur. (388S) 13896 

25 Adet kalamoz 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 2S 

adet kalamoz kırk beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (92S) lira · 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,38) lira 
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör • 
mek isteyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 13. 10. 939 
cuma &ünü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları. 

(417S) 14134 

Sömikok alınacak 
Ankara Belediyetinden : 

1 - Belediye daire ve şuabatı ıçın 
alınacak olan (6825) lira kıymeti mu
hammineli 250 - 300 ton sömikok kö -
mürü on beş gün müddetle kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi ıs. 9. 939 cuma günü sa
at on birde belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (511,88) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 15. 9. 939 cuma günü sa -
at ona kadar teklif mektuplarını bele
cliye encilmenine vermeleri ilin olu -
nur. (4176) 1413S 

Su saati ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

l - Su idaresi için alınacak olan 
7382 lira 50 kuruı kıymeti muhamme
neli SOO adet su saati 4S &ün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - İhalesi 17. 10. 939 sah günü il· 
at 11 de belediye eacümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakat teminat SS4 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen • 
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 10. 939 salı günü sa
at ona kadar teklif mektuplarını en -
cilmcne vermeleri ilan olunur. 

(4064) 14137 
parasız olarak verilir. 

(3780) 13873 

G; ve inhisarlar V. 

1) 17. 8. 939 tarihinde eksiltmesi ic
ra kılınan 38 X 45 X 7 m/m maktalı 

230 tonu. demirine teklif edilen be- Karpit ahnacak Bir kôtip aranıyor 
del haddi liyıkta görülmediğinden bir Devlet Denizyollan lıletme U-

1 nşaat mü na kasası 
inhisarlar Umum Müdürlütiin

den: 
ı _ Keıif, ıartname ve plan muci-

bince Kastamonuda yaptırılacak i • 
dare binas intaatına 7.Vlll.939 tari· 
hinde talip zuhur etmediğinden ye· 
niden pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muıtur. 

il - Ketif bedeli 23692,45 lira 
muvakkat teminatı ı 776,93 liradır. 

111 - Pazarlık S.IX.939 salı günü 
uat 14 de Kabatatda levazım ve 
mübayaat tubesindeki alım komis • 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif, ıartname ve planlar 
her gün levazım 1ubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara, Kastamonu bat 
müdürlüklerinden 118 kurut muka· 
bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler pa · 
zarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te o/o 7,S güvenme paralariyle birlik· 
te mezkur komisyona gelmeleri. 

(662S 4100) 14078 

ay müddetle pazarlıkla mubayaa edi- mum Müdürlüiünden : 
lecektir. Ankara Belediyesinden : 

2) _ Muhammen bedel 29.000, mu- 1 - İdaremiz ihtiyacı için satın a- . Belediyede 75 _lira ücretli bi~. ki~ip-
kka emi • 175 l' ı '-t• · lınacak 5SOOO kilo karbit kapalı zarf lık açıktır. Teadül kanununa gore ım-va t t nat ,, ıra o up - ı ı- 'h · cak 

halesi 8. Eylül 939 cuma günü uat 15 usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. tı anla lıse mezunu alına.. -~ır. 
d A k d P T T Üd.. _ 2 - Eksiltme 11 Eylül pazartesi İmtahan 5. 9. 939 sah gunu yapıla • 

e n ara a • • • umum m ur kt T r ı 1 k ·· b · t 
lük binasındaki satın alma komisyo • günü saat 15 de Tophanede devlet de· ~. ı:. b'a 1~t 

0 an a~ı~ ~vra .. ~.?1~~ ~- e 
nunda yapılacaktır. nis yollan umum müdilrJilğü alım sa- erıy .~ ır ı ite z.aJ! ıt elrı mu ur ıu -

• . tım komisyonunda yapılacaktır. ne muracaat arı ı an o unur. 
3) İsteklıler mavakkat ~emlnat mak 3 _ Muhammen bedel 6187 50 lira (4319) 1424S 

buz veya banka mektubıyle kanuni . ' . 
vesikalarım himilen mezkilr gün ve olup muv~kat temınat ~·06 lıradır. Klor gazı ahnacak 
saatte o komisyona mürasaat edecek- k 4 ":"'" Eksdıltmale tarcakttnamesı adı geçen 
1 rd. omısyon an ına ır. A k B 1 d' • d 
e ır. S - İsteklilerin bu iıe ait teklif n ar~ e. e. ~yesm en ı 

4) Şartnameler Ankarada P. T. T. mekt 1 ta . 1 ,,,n d t 1 - Su ıtlen ıçın alınacak olan 30 
Levazım, İstanb;J'da P T T. leva • 14 deupk adrınık ~n ° una~l~ğ ... n e ~ tüp klor gazı 4S gün müddetle açık 

· · a ar omısyon reıs ı ıne maa· . 
zım ayniyat ıubesi müdürlüklerinden buz mulrabilinde vermeleri lizımdır. eksıltmeye konulmuttur. . . 
bedelsiz olarak verilecektir. (663014101) 14066 2 - Muhammen bedelı 1650 hra • 

(3946) 13941 dır. 

Yamon orta kömiri ılllllC• 
P .T. T. Umma Müdirlüfüacl•: 

1) İdare ihtiyacı için 60.000 adet 
varnon orta kömürü kapalı zarfla ek· 

T .:ıpu ve Kadastro 

Kadastro işleri 
siltmeye çıkanlmııtır. T .,. _ .ıı U M" 

apa ,,. .1WK1&atro mam •· 
2) Muhammen bedel (noo), muvak dürlüiünd • 

3 - Muvakkat teminat 124 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyon • 

terin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20.10.939 cuma günü 
saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4293) 142S7 

100 ton llP ah nacak 
Ankara Belediyesinden : kat teminat (540) lira olup eksiltme- Çubuk =a:ının kadastrosu yap]· 

si, 10 birinci terin 939 salı günü saat lacaktır. 2613 sayılı kadastro ve tapu 
(~_6) .~a ~nkara da .P. T. T. umum ~il- tahrir kanununun 8 itcl maddesi mu-

SOSe yaptırılacak durluk bınaıındakı Atın alma komıs- cibince keyfiyet gaytlmenkul sabip
yonunda yapılacaktır. lerince de malUın olmak üzere ilin 

Ankara lnhiaarlar Batmüdürlü- 3) İstekliler, muvakkat teminat mak olunur. (4241) 14249 

1 - Su itleri için almacak olan 
11200 lira kıymeti muhammeneli 100 
ton taP 45 giln müddetle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhalesi 20.10.939 cuma günü sa· 
at 1 l de belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

tünden : bw: veya banka teminat mektublyle 
1 - Çankırı tuzlasında anbarlardan kanuni vesaiki teklifi muhtevi kapalı T 1 t d " t 

tunel agzına kadar dört metre genit. zarflarım o gün saat (15) kadar mez op an ıya ave 
liğinde kırma taş şose yaptırılması i· kl1r komisyona nreceJderdir. Ankar Ş t K lühü ·· 
ti açık eksiltmeye konulmuıtur. 4) Şartnapıeler, Ankara'da P. T. T. baa .. • .. ranç 

17
u,30 danun 

2 - Kepf bedeli 8686 lira 80 kuruı· levazım. İstanbul'da P. T. T. levazım Ç&l'f&ID ıunu saat U· 

tan ibaret olup ilk teminat paruı 651 aynıyat tubeli mUdilrU1klerlnckn be- maml heyet toplamı11 yapdacak: 
. _ .... ~· oJmk ktir. ~. Auqm toplaatıJa ıelmelen 

3 - Muvakkat teminat 840 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her IÜJl encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20.10.939 cuma eünl 
saat 10 kadar teklif mektuplarını en
dlmene "rmeleri ilin olunur. 

4251"" 

-ft-

Kiralık bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğün den : 

Senelik 
muhammen 

Kirası 

Lira 

Muvak~at teminat 

Lira Kr. Mahallesi Vakfı 

180 13 SO Börekçiler mahallesi Ördekçiler 
Yukarda evsafı yazılı mescit binasının 1 eylül 939 dan 31 mayıs 940 gil· 

nüne kadar sekiz ay yirmi günlük kirası 10 gün müddetle açık arttırmağa 
konulmuıtur. İhalesi 8 eylül 939 cuma günü saat 14 de Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkur müdür-
lüğe müracaatları. (4234) ' 1418S 

Satılık arsa!ar 
ı:: 

... 
ftl 

Ankara Defterdarlığından 
u ı:: 

j ~ ... ·e - u .:::J u u ... ftl ... ·- f-c .. ...... .. ..ı:: u ... u ::ı ı:: ::ı .,, 
ftl ·- ~ .8 ~ ~ ~ e (,) 

Mahallesi Sokağı Ada L.K. L K. 

Kızılelma Mescit Yo. 399 7 3S Arsa 140 IO 50 

.. .. Ebe 402 3 71 .. 35S 26 63 

Misakı Mılli Hanardı 167 30 62 ,, 186 13 95 

.. .. .. .. 168 10 248 .. 744 ss 80 

.. .. Topçular ı1s ıs 216 " 
7SO 56 25 

.. .. Hanardı 167 26 43 .. 100 7 50 

Hacı esbap Şengülhamam 189 1 42 .. 152 18 90 

" .. .. .. 189 2 86 ,, 516 38 70 

.. .. .. .. 189 3 S8 .. 348 26 10 
Delal karaca Mescit 399 9 112 ,, 448 33 60 

ı - Yukarıda cinsi ve evsafı ıle muhammen bedeUeri yazılı gayri men• 
kullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihalesi yapılmak üzere açık arttırmaya 

konulmuştur. 

2 - ihale Mi.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara 
defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. • 

3 - İıteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar hizasında gös
terilen muvakkat teminatını defterdarlık veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale bedeli petinen tediye olunacaktır. 
S - lstkleilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuzu ile bir• 

tikte komisyona gelmeleri ve bundan evel ıartnameyi görmek ve izahat al
mak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(4124) 14076 

Yulaf yem otu ve saman ahnacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Beher kilosu için 
Miktarı Tahmin edilen fiat Teminat 

Cinsi Kilo kuruı santim Lira kuru1 İhale günU 

----
Yulaf 48600 6 00 219 00 11-9-939 pazartesi 
Yem otu 54000 4 00 162 00 günü saat ıs de. 

Saman 
yataklık 43200 2 50 81 00 

---
462 00 

Yukarda cins ve miktarları yazılı Yulaf, Saman, Yem otu açık ekslttm• 
ye konulmuttµr. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlü-
ğünde toplanacak olan komisyona gelmeleri. (4037) 14004 

Çelik dolap alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Otobüs idaresi için 8 adet o
nar gözlü çeli~ dolap pazarlıkla alı
qacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1280 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 96 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 8.9.939 cuma günü saat 
10.S da belediye encümenine müra • 
caatları. (429S) l42S9 

461 ~lfl postal ıhnacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Temizlik ve su itleri müstab· 
demini için 461 çift postal pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2328,0S lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 174,60 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 8.9.939 cuma günü saat 
10,5 da encümen kalemine müracaat-
ları. (4296) 14260 

Muhtelif bilyalar ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs itleri için 30 adet dife
ransiyel kutu bilyası ile 30 adet mah
ruti tek sıralı ve 2S adet çift sıralı 
bilyalar pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4n,so) li
radır. 

3 - Teminat (70,88) liradır. 
4 - Nümunelerini görmek istiyen

lerin her giln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 8.9.939 cuma günü sa
at 10.30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (4298) 14261 

Hava Kurumu 

. 
160 • 200 metre haki kumq açık ek-
siltme suretiyle alınacaktır. Mubam -
men bedeli 1480 lira olup ilk teminatı 
111 liradır. İhalesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat ıs te T. H. K. Genel Mer -
kezi binasında Türkkuıu Genel Di • 
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin sözü ıeçen 
ıün ve saatte komisyonda hazır bu • 
lunmaları. 3201 

Elbise yaptınlacak 
Türkkutu Genel Direktöriüiün

den : 
Türkkuıu talebelerine 50 • tiO takım 

kasketiyle birlikte harict elbise dikti
rilecektir. Beher takımına tahmin e ~ 
dilen dikiş ücreti ıs lira olup ilk te • 
minatı 13S liradır. İhalesi 11. 9. 939 
pazartesi günü saat 16,S da açık ek • 
siltme suretiyle yapılacatından, talip
lerin sözü geçen gün ve saatte T. H. 
K. Genel merkezi binamda Türkku· 
şu Genel Direktörlilğil Atın alma1ko
misyonunda hazır bulunmaları. 3202 

Okullar 
Sıra yaptırılacak 
Ankara O~cü Ortaokal Direk• 

törlüjünden : 
1 - Okulumuz ihtiyacı için 100 a

det talebe sırası açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Eksiltme S. 9. 939 Salı günü sa
at 10 da mektepler muhaaebeciliiin • 
de toplanacak satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Beher adedi için tahmin edilen 
bedel 15 liradır. İlk teminat 112 lira 
50 kııruıtur. 

4 - İlk tenıinat komisyondan bir 
saat evel mektepler muhaaebeciliil 
veznesine yatırılarak makbuzunun ko 
misyona verilmesi. 

5 - Şartname her gün okul direk -
törlüğilnde görülebilir. 

Elbiselik kumaı ahnacak 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
. numaralı kanunun 2 inci ve 3 Uncil 

Türkkuta Genel Direktörffliiin- maddelerinde yuılı belgeleriyle bir-
•- ı ilkte Mezktr giın ve saatte komiıyona 

TilrlW&tu tale~ barid elbiM mUrac-.tJan illil •lwıar. 
~ 



• 

-12- ULUS 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ .:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

----
--

Ecne i memleketlere 
ta ebe gönderiliyor 

- . -
§ ~ Kazan ustabaşısı ve lokomotif § - -= § makinsti alınacaktır : --

--------- -- - Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan Müessesesi ------

4 - 9 - 19:!!) 

TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düım21.r.ıdır. 

---- Maden tetkik ve orama Enstitüsü Genel s ~ Müdürlüğünden: :: -
DANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE = =: Santral kazan dairesinde çalıtmıt ve ihtisası olan sanayi§ -
:: Direktörlüğünden : - -1. - Madencilikle aHikadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- := ---=: de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- := 
== çilecektir. 

Ter sizi sevdiklerinizin 
yanından uzaklaştırmı• 

ya mecbur eder. 

--- II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 
a) Türk olmak, 

=:mektep mezunu 2 usta batı ile, müessesemiz lokomotiflerin-:= 
:= de çalıştırılmak üzere makinistlik etmeğe mezuniyet vesi-= 
:=kasını haiz 6 makinist alınacaktır. =: 
§ Liyakatlerine göre usta batılara · verilecek ücret 120 ve§ 

- =makinistlere de 90 liraya kadardır. = 
~ = İsteklilerin vesikalarım birer dilekçeye iliştirerek Kara-§ 

= hükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. = 

SUDO O 
-- b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve aı· := 

hati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) =: --
_ c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış §§ 
E: bulunmak, =: 
=: d) Yaşı lE den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. =: - -=: III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
_ a) Nazari hesap, 

-----:= b) Cebir, --= c) Hendese, --=: d) Müsellesat --
- e) Fizik ---= f) Kimya -_ g) Jeoloji 
- i) Ecnebr bir dil. 

------= iV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- =: 
:= raber, gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibariyle, := 
E: kazananların ilk 12 si arasında' bulunmaları şarttır. = - -= Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa· := 
E: bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve =: 
:= alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- E: 
E: kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. = -= V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin =: = bir misli Jcağar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-:= 
~ ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verer.ek- § = Ier ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. -- --::: VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve =: 
=: mühlet şunlardır: -= 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· := 
=: 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 gepel direktör- := 
:= lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- := 
- lan günde öğleden cvel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü mcrkc- =: 

zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 • = ---
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r;:: 

, Geceli - Gündüzlü 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylülün 19 UNCU SALI günü açılacaktır. 

Kayıt için her gün 9-17 ye kadar müracaat edilebilir. 
Eski leyli talebeler kayıtlarını yenileştirmek için acele etmeli

dirler. 
Aksi takdirde yerleri muhafaza edilemiyecektir. 

\s Adres: İstanbul • Üsküdar, Bağlarbafı. Telefon: 60474 1 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

f 

-
3218 = 

~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 

Dans meraklılarına müjde 
sabırsızlıkla beklenen hakiki 

Horsey Horsey 
Chestnut T ree ( Plais Glide) 
COLOMBİA 

Plaklarında satışa çıkmııtır. 5067 

Kişe saatleri 
Ankara Osmanlı Bankası Müdürlüğünden : 

4-9-939 tarihinden itibaren resmi tatil, cumartesi ve pa
zar günleri hariç olmak üzere banka gİf el erinin: 

Sabah saat 9,30 dan 12 ye ve 
Öğleden sonra 14 den 16,30 a kadar 

Cumartesi günleri de: 
Sabah saat 9,30 dan 11,30 a kadar 

açık bulunacağını sayın müşterilerine bildirir. 3292 

PERTI 
koltuk altı terlemesins 
mani olur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiş

tirir, elbiselerinizi, iç çamatırlarınızı çürümek
ten, vücudunuzu ter kokusundan korur. 5070 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -- --- ----Ma tışı en s ---- suyu -------- Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : § ---
Afyonkarahisar Maden Suyunun Ankara' da toptan satı- § 

§ fi hundan sonra Cemiyetimiz tarafından yapılacaktır. =: 

- Satış mahalli: Anafartalar caddesi 89 No. Iu mağazadır.=: 
:= Telefon No. 2548 := 

Kuruş=: ----- ---= -- Bir Litrelik tişelerde; Elli şişelik bir sandığı =: 
- mahalline teslim yalnız su bedeli 500 = - -= Yarım Litrelik şişelerde; Elli §işelik bir sandığı =: 
=: mahalline teslim yalnız su bedeli 375 = 
=: Bir Litrelik hoş şişenin beheri (10) ve sandığı = 
=: (50) kuruttan hoş mevzuat depozitosu 550 := = Yarım Litrelik hoş şişenin beheri (8) ve sandığı = 

(50) kuruştan hoş mevzuat depozitosu 450 =: 
=: alınır. = 
:= Boı mevzuatın iadesinde depozitoları aynen geri verilir. =: -= ~$ = 
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

= • = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -: Ekzamanm ilacıdır. : - -- -: Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. : 

= 5068 = 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

---------------------------------------------------~---------------------------~-------------------~ , 
Dr. SITKI FIRAT 

birinci GQ. · z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
ıöz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

, __ Ti: 3592 

"' 1 ı 111 ı 111111111111111111111111111111 ı 1 L. 

••I=============== Nişan taşında eski Feyziye============= 

Yaıtıh 
Yatısız 

• 

1 ES i Kız 
Erkek 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, o~ta ve l~se .~ısımları vardır. Kayıd için her gün 
mektebe müracaat edilebilir. İsti yenlere mektep tarıfnamesı gonderilir. Telefon: 44039 (5055) 

ESKi FEYZIATI 
• 

939 • 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol- = · S : 
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç E DAKTI LQ KUR U § 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra- § 62 inci devresine eylül ilk hafta- : Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fr~nsız m?ktebi binasında, kız ve erkek kısımlan ayrı 
caatları. (5850-3562) 13540 : sında başlıyacaktır. (1) ayda dip-: dairelerde olmak uzere lıse ve orta okul 
---------------------- : toma verilir. Tahsil aranmaksı- : ARNA VUTKÖYÜNDE ~RAMV A ~ CADDESiNDE ÇtFTE SARAYLARDA 

Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesine talebe ahnacak 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden : 
ıı. • 

1 - 15 eylülden 28 birinci te§rin 1939 tarihine kadar atağıda-
ki şartlar dahilinde nehari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerin Fakülte idaresine verecekleri 
belgeler şunlardır: 

A) Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe (makine ile 
yazılı.) 

B) Tahsil vesikasının aslı 
C) Nüfus cüzdanmrn tasdikli sureti (ecnebiler için emniyetçe 

verilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti). 
C) Sağlık ve aşı raporu 
Ö) iyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika 
E) Fotoğraf (6 tane, kartonsuz ba§ açık tam cepheden 4,5X6 

hüvüklüğünde). . . . 
f} Pullu beyanname (Fakülteden alınır, ısteklı kendı el yazı-

siyle doldurur). . : .. 
G) Takip edeceği zümreyi gösterır fıt (fakulteden alınır). 
G) Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okullarından mezun ol~p lise ~lgunlu~ s~navı~ı geçi

renler icin mecburi hizmeti olmadıgına daır resmı hır vesıka ge-
tirmeler.i ilan olunur. ( 4066) 14062 

Zayi - 335 senesinde İstanbul ci · ı 
hangir askerlik şubesinden aldığım 

terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

İskilip meydan mahallesinden To
katlı Sok. 1 No.lu hanede Mürsal 
oğlu 308 doğumlu Mustafa Saraç 

3309 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla· 

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

:_ zın herkes alınır. Belediye sıra- = Kayıt için her gün saat ondan on yedıye kadar Çıfte Saraylarda Okul n· k .. 1 .. w.. .. d b'l' l . • ıre tor ugune muracaat e e ı ır er. 
: sında Hanef Apart. kat ı No. 4 : lstiyenlere mektep tarıfnamesı gönderilir. Telefon: 36.210 5002 =====~ : Telefon: 3714 3225 : 
., ı 111111111111111111111111111111111111 ır -----------------------------------------------------------

HASAG 
Lüks lambalan 
Ankara satı~ yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad . 
desi No. I"\ 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6498 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı lşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Milcsseso Mildüril: Naşit ULUG 

ULUS Baamıevi ANKARA 

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞ! 

YUVA - İLK - ORTA - ERKEK - KIZ - Gündüzlü - Yatıh 
Ellinci yılını idrak eden Okullar Güneşi talebe k d b . • 

fl d . "b ay ına aşlaınıştır. En cıddı ve feyizli bir özel o-
kuldur. İlk kısım 4-5 inci sını ar an ıtı aren ecneb' ı· 1 
derilir. 

ı ısan arı okutmaktadır. İstiyenlere tarifname gön-

Adres: Betiktaı Yıldız. 5069 

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU OECE 

İlk bahar geceleri 
.. ................................................ .. 

Gündüz iki film 

\ Halk 
BU GECE 

Morena Klara 
İmperio Argentina 

BUGÜN BU GECE 

1 - Dalavereciler kıralı 
1 • Büyük Vals 

.. .................... . 
G

.. -.......................................... . 
undüz iki filim 

2 - Uykusuz Geceler 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 
İlaveten 1939 Trakya manevraları 

1 - Harp Esirleri 
2 - Morena Klara 

Seanslar; 
14

•30 • 16•30 • 18,30 - Gece 21 de 
İlaveten 1939 T k ra ya manevraları 

12•15 de Halk matinesi 
PRİMADONNA 

8 U GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

2 - 4 parmaklı casus 
..................................................... 

Gece Seansı 

20,30 dadır 

Türkçe sözlü 
Üç Ahbap Çavutlar eğleniyor 


