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Avrupa harbinde bitaraf kalan 
devletlere ait gelen haberleri
miz üçüncü sayfadadır. Bu me
yanda Birleşik Amerika devlet
leri de bitaraflığını ilan etmiştir. 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 
t da r e 1064 

ACIMIZ ANCIMl'%CI-=-. 

Fransız askerleri Ren hududunda Almanlarla temasa basladı ! 
_:, 
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30 Leh tayyaresi Berlin' e hücum etti 
lngiliz tayyareleri dün Ekslaşapelde 

iki sanayi merkezini bombardıman elliler 
: • , • ,• ,. ,, • " , , .. _ • 1 • r • • ~ 

lngilizler iki Alman 
zırhlısına isabeti i 
bombalar attılar ! 

/ngiliz tayyareleri tarafından bombardıman edilen Kiel kanalını civarını, Cuıhaven 
ve Vilhelmshafen limanlarını gösterir harta 

Yeniden bir Alman gemisi baflr1ldı 
Londra radyosunun bildirdiğine göre, İngiliz hava kuvetleri Alman

yamn muhtelif mıntakalannda harekata devam etmektedirler. 4 - 5 
eylül gecesi Rue üzerine uçan ingiliz tayyareleri, bu civara alman mil
letine hitap eden 3 milyondan fazla beyanname atmışlardır. lngiliz 
tayyareleri 'uu uçuş esnasında alman tayyarelerine rastlamamışlar, dö
nüşte takip olunmamışlar ve salimen üslerine dönmüşlerdir. 

11111111111111111111111111111111111111111 

Vekiller heyetinde 
icra Vekilleri heyeti dün saat 

16 da Başvekalette toplanmış ve 
ruznamesine dahil meseleleri tet
kik eylemiştir. (a.a.) 

ıııliiiiiiilılıiillliılliıııiiııiııilıııı 

Avrupa 
nereye 
gidiyor? 

Falih Rıfkı ATAY 

Polonyalılar acaba nerede bir 
mukavemet cephesi kurabilecek· 
ler? Fransız ve İngiliz kuvetleri al· 
man ordusuna nereden taarruz e
decekler? Acaba bu harp Almanya 
He üç müttefik arasında mı kala· 
caktır, yoksa hareket ve İ§tirak sa
hasını geniıleten bir mihver harbi 
teklini mi alacaktır? Acaba birkaç 
hafta veya birkaç ay sürecek bir 
yddırım harbi mi, yoksa belki sene
lerce devam edecek bir yıpratma 
ve mukavemet harbi mi kat§ısmda
yız? Eğer alman orduları Lehistan'ı 
ezecek olurlarsa, abluka tehlikele· 
rine kar§ı koymak için, deniz ve 
petrole doğru harekete devam ede 
cekler midir, yoksa garp cephesin
de İngiltere ve Fransa'ya kar§t ka
ti taarruz te§ebbüslerinde mi bulu
nacaklardır? Sovyetler • Almanya 
ademitecavüz paktının, tecavüz sa
ha ve istikameti hakkında tespit et
tiği bir had var mıdır, yok mudur? 
Almanya 50 milyon beygir kuve· 
tinde hesap olunan motörlerini bes
liyecek benzini ne kadar zaman ve 
nerede bulabilecektir? 

Bir yıldırım harbi kar§ısmda en 
mühim mesele, Fransa topraklarına 
nakledilecek bütün İngiliz kıtaları 
gelmeden harekete geçmek idi. Bu 
kıtalar akın akın müttefiklerinin 
cephesine katılmaktadırlar. ikinci 
mühim mesele Afrika idi: halbuki 
gerek metropolden, gerek sömür· 
gelerden Mısır'a ve diğer icap eden 
yerlere asker naklolunup durmak -
tadır- Bir Avrupa harbinin kazanıl
masında ve Almanya tarafından bir 
zafer sulbunun dikte edilmesinde 
§art, fransız mukavemetini süratle 
ortadan kaldırmak olduğunu eski -
denberi işitir dururuz. 1914 te kay· 
ser orduları olanca hızlariyle Fran
sa üstüne yüklenmişlerdi. Eğer Le
histan harbi, İngiliz seferberliğinin 
tamamlanmasına, azami İngiliz kı
talarının fransız topraklarında yer
leşmesine ve fransız hazırlrğmın ta
mamlanmasına hizmet ederse, AI
manya'nın muvaffakiyet talihi a
caba yÜzde kaça dü§er. İngiliz • 

(Sonu s. inci say_fada) 

Macar 
Elçimizi kabul etti 

Peşte, 5 aa. - Başvekil Teleki bu
gün Türkiye elçisini kabul etmiştir. 

Başvekil, hariciye nazırı Kont Çeki 
ile de uzun uzadıya görüşmüştür. 

.>-.41~11- a:tkcı-i heyeti 

Eskişehir' de 
Eskişehir, 5 a. a. - Mısır askeri he 

yeti saat 13 tc Ankara'dan buraya gel
miş ve kor komutanı, vali, subaylar 
tarafından karşılanmıştır. Askeri bir 
kıta misafirlerimizi selamlamıştır. 

Misafirler kor komutanlığını ziyaret 
etmişlerdir. 

Draç ve Avlunya 

limanları kapatlldı 
Roma, 5 a.a. - Drac ve Avlunya li

manlarının hususi müsaadeyi haiz o
lanlar müstesna olmak üzere bütün 
vapurlara kapatıldığı, resmi bir teb -
liğde bildirilmektedir. 

Tunus. ltalya nakliyatı normal 

Tunus, 5 a.a. - Tunus ile İtalya a
rasındaki deniz ve hava münakalatı 
normal şekilde devam etmektedir. 

Aynı radyo istasyonunun bildirdiğine göre İngiliz tayyareleri Kiel 
kanalı mansa'..>i ile Yilhelmshafen'e de taarruz etmişler ve Yilhelmha
fen'e yapılan taarruz esnasında iki alman zırhlısına bombalar isabet 
etmiş ve bu zırhlılar mühim surette hasara uğramıştır. Lopdra radyo
su bu tayyarelerden bir kısmının üslerine dönmediklerini haber ver -
mektedir. Roma radyosu, bu hücumun 18 ingiliz tayyaresi tarafından 
, .... p.lA.B"'''"' "'o hunla...J.a.ıı ue~iain Ve Delki ue dak fazla8tnın düşürüldü
ğünü bildirmektedir. Londra radyosu, bu uçuşun çok gayri mÜ90İt 
hava şartları altında yapıldığım, ingiliz tayyarelerinin baraj at~i ile 
karşıl<ı§tıklarmı da bildirmektedir. Bir alman tebliği, düşen tayyarele
rin miktannm beş olduğunu tasrih etmiştir. 

Fransa'nın resmi tebliği 1 
Fransız genel kurmayı dün aşağıda- 1 

ki 4 numaralı resmi tebliği neşret -
miştir. 

Kıtalarımız Rhin ile Moselle ara -
sında hududun her tarafıncia düşman

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Dış politika sütunumuz 
Ahmet Şükrü Esmer, Parla

mentolar Birliği Konferansına İ§· 
tirak etmek Üzere Oslo'ya gitti· 
ğinden bir müddettenberi dış po
litika sütunundaki makalesini ya· 
zamıyordu. Arkadaşımız dün av· 
det ettiğinden bugünden itibaren 
mutat sütununda yazısını yazmı· 
ya başlamıştır. 

1J1&7L~ OOlL1IJiPlıOV 

Alman kıtıalarrnrn Po/onyada ışgal ettikleri mrntakalau gösterir harta 

Alman tayyareleri 
Kızılhaç trenlerine bomba 

çocuklara zehirli şeker atıyor 

Birçok Alman askeri esir edildi 
Varşova, 5 a.a. - Pat ajansı bildi • 

riyor : 
Bu sabah a]man bombardıman tay. 

yareleri Szydlowiec istasyonunda bir 
kızılhaç trenine taarruz etmişlerdir. 

Tren, kısmen tahrip edilmiştir. 
Trenin bütün vagonlarında kızılhaç 

işareti vardı. 

Dünkü bombardıman esnasında, 

bombalardan biri Praga mahallesinin 

1 
şarkındaki istasyonda duran kızılhaç 
işaretli üç trenin yanında bir izci yar-

ı dım barakasına isabet etmiştir. Bomba 
dan bir kaç tanesi çocuk olmak üzere 
yirmi otuz kişi kadar yaralanmıştır. 

Bir çok ölen ve yaralananlar 
var 

Varşova, 5 a.a. - Dün bir çok Po -
lonya kasabaları bombardıman edilmiş 
ve bir çok kişiler ölmüş ve yaralan -
mıştır. 

~-...... - ........................................ , __ ............. . 
1 n. Ali Haydar Aktay Moskova'da 1 

Lodz civarında Zdunskowola kili • 
sesinin üstüne bir bomba düşmüştür. 
Bir papasla dua etmekte bulunan bazı 
kimseler yaralanmıştır. 

Moskova Büyük Elçiliğine tayin olunan eski Belgrad elçisi B. Ali Hay
dar Aktay'ın Moskova'ya muvasalat ettiğini telgraf haberi olarak bildirmi!j
tik. Yukardaki resim, Moskova Büyük Elçimizin Sovyet Hariciy_e Komi
serliği p_rotokol :ıefi B. V. Barkov'la birlikte göstermektedir. 

lngiliz harp tayyareleri uçuş halinde 

Londra boşaltılıyor 

Dört gün içinde 600.000 
kişi tahliye edildi 

5.000 hasla da baıka yere nakled'ldi 

Baby - Szamosin mıntakasında bir 
yolcu treni bombardıman edilmiştir. 

15 kadar ölü vardır. 
Piotrkowda 30 kişi ölmüştür. Kut -

notla 100 kişi ölmüş, 100 kişiden faz
la yaralanmıştır. 

Yangın bomlarının tahribatı 

Varşova, 5 aa. - Pat ajansı bildi -
riyor : 

Alman tayyareleri tarafındc:.n atılan 
yangın bombaları bir fabrika ile 4 ev
de yangın çıkarmış ve tramvay depo
sunu kısmen tahrip etmiştir. 
Varşova üzerine yapılan bir akın es

nasında bir kaç tayyare düşürülmüş
tür. 
Polonyalılara ait bir mitralyözün 

yanında dumdum kurşunları ve gazlı 
mermiler bulunduğuna dair Berliner 
Zeitung am - Mittag gazetesi tara -
fından verilen haberi Pat ajansı yalan 
olarak tavsif etmektedir. 

Polonyalılar mühim miktarda 
esir aldılar 

Londra, 5 a.a. - Londra belediyesi tahliye komitesi reisi Her- Varşova, 5 a.a. - Pat ajansından: 
bert Morrison, sona kalmış olan çocuklarla anneler ve imaların cenubi Polonya'da mücadele devam 
dün akşam saat 20 de Londra' dan çıkarılmış olduğunu beyan et- : etmektedir. Alman hududunda kıta -
mİ§tİr. Cumadanberi 600.000 kişiden fazla insan tahliye edilmiş- larımızın süratli hareketi müdafaa ha-
• · linde bulunan alman kuvetlerini boz· 

~oııu S. inci salfada) 

tır. 
muştur. Kıtalarımız bir çok esir al-

(Sonu S. inci say_f ada) 



an ve ü tür: 

te e ürü 
. Cenu_hi Afrika hüküme~ini~ azası ar:ısında kopan bir ihtilaf, lngiltere 
ıle domınyonlar arasındaki munasebetı aydınlatacak mahiyettedir. 

Anavatanla birlikte hareket etmek yahut etmemek meselesi, cenubi 
Afrika için de mevzuubahis olunca, başvekil general Herzog ile nazır _ 
l~rdan gene~al Smut~ ara~ın~a, ga~et esaslı bir fikir ayrılığı görülm~ş _ 
tur. Başvekıl, cenubı Afrıka nın bıtaraf kalmasını müdafaa ederek bu 
. uretle ~ritanya kabinesinin almış "oldu~ vaziyeti tasvip eylemediğini 
ızhar edmce, general Sı:ı:ıuts, ce~ub~ Afrı_kanm Britanya imparatorluğu
nun ~an-:.~da_durması )uzu.mu uzerınde ısrar ederek, böyle yapılmadığı 
takdı:~e:. ılerıde, Almanya ya karşı memleketin hamisiz kalacağını ileri 
surmuştur. 

Neticede, karan parlamento vermiş ve başvekil az bir fark ile ekalli -
yett~ kalarak ist~fa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu suretle, cenubi 
Afrıka, harbe ~·~~k veya girmemek meselesinde. reyini m:!stakilen 
kul!an~ı~a ve ıngılı~ kı~lının davetine serbestçe ve kendi muvafa -
katıyle ıltıhak eylemıye ımkan bulmuştur. 

Geçen senelerde ve bilhassa eylül buhranında, lngilterenin harbe gir
mesi l~zu~~ müdafaa edilirken, cevap olarak, doıninyonlar efkarı 
umumıyesının henüz böyle bir şeye hazır olmadığı ve e\lela böyle bir 
hazırlığın yapılması gerektiği ileri sürülürdü. Bu seferki hadise bu lü -
zumu, gerçekten teyid etmiştir. 

Nitekim, amerikan efkan umumiyesi için de, aynı yoldan gitmekten 
başka çare yoktur. Yani demokrasiler namına yapılan bir harbin haki -
katen böyle bir mahiyet taşıdığını hadiseler isbat etmedikçe ve Ameri -
kadaki kanaatler, böyle bir istikamete doğru mecra almadıkça, yapıla
cak hiç bir şey }oktur. 

Her halde bu sebeple olacak ki, demokratik yoldan idare olunan mem 
!...ketlerin politik manevra kabiliyetleri onların adem zaaflarından şüp· 
he ettirecek kadar az oluyor fakat buna mukabil. verdikleri kararın mü
eyyidesi, devletin kuveti değil halkın arzusu ve serbestçe kullandığı rey 
oluyor. Burhan BELGE 

• 

lhtikôrla 
mücadele 
Vali Ticaret odasmda 
tetkiklerde bulundu 

İstanbul, S (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi Dr. Liıtfi Kırdar bu -
gün ticaret odasına giderek umumi 
katip ve mıntaka ticaret ve iktisat mil· 
dürleriyle görüşmüştür. 

Dr. Liıtfi Kırdar bu temaslarında 
!stanbuldaki esnafın son siyasi vazi -
yet dolayısiyle ihtik~r yapıp yapma -
dıklarını tetkik etmiştir. Yarın bu hu
susta bazı tedbirler alınacaktır. 

Akdenizdeki 
vapurlar 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Akdeniz
de bulunan gemilerimizden Konya va
puru bugün İstanbula geldi. Gelen ha· 
berlerden anlaşıldığına göre Anafarta 
ve Tirhan vapurları da İzmirden _yol • 
cu alarak !stanbula hareket etınışler-
dir. 

Tan, İkbal ve Aktan şilepleci de 
lzmirde yüklerini boşaltmaktadırlar. 
Onlar da İstanbula geleceklerdir. 

Bugün geç vakit Romanya bandra • 
1ı Daçya vapuru dün Köstenceden 
gelmiştir. Yann Akdenize gidecek • 
tir. 

Ankara muhtelifi 
~e rim'ze döndü 

11-1 AVA 

~~ 
Yurtta en sıcak yer: 

Urfa 
Dlin şehrimizde hava ekseriyetle 

bulutlu geçmiş rüzgar şimal istika· 

metinden saniyede en çok 5 metre 

kadar hızla esmiştir. En yüksek sı· 

caklık 24 derece olarak kaydedilmiş

tir. Yurdda hava Egenin cenup kı • 

sımları ile doğu bölgelerinde açık 

Trakya Kocaeli bölgeleriyle Orta A
nadolunun garp kısımlarında çok bu· 

·lutlu geçmiştir. Yirmi dört saat için

de mevzii yağışların metremurabbaı

na bıraktıkları su miktarı Sinop'ta 

2 İskenderunda 5, Dörtyol ve Bolu'
da 4, Edirne ve Kastamonu'da 2 Zon· 
guldakta bir kilogramdır. Rüzgarlar 
Karadeniz kıyıları ile Doğu bölgeler
de yer yer cenup ve diğer bölgelerde 
şimal istikametinden saniyede en çok 
sekiz metre kadar hızla esmiştir. Dün 
öğleden sonra Sinopta şimalden esen 
mutedil fırtınanın saniyedeki hızı 14 
metre olarak tesbit edilmiştir. En 
yüksek sıcaklık Bursa'da 26, Antal • 
yada 30, Adana'da 33, Urfada 35 dir. 

Akdenizde vapur 

seferleri başlıyor 

yangın 

Sekiz depo yandı ve 

12 dükkan yıkıldı 

yangın öyle söndüri ildü 
İzmir, S (Telofonla) - Bugün bu

rada büyük bir yangın olmuş ve sekiz 
depo ile dükkan yandıktan sonra, 12 
kadar dükkanın yıkılması suretiyle 
ve müşkülatla söndürülmüştür. 

Yangın saat on dokuza doğru ke
resteciler içinde tüccardan Yusuf 
Kadri'ye ait üzüm kutusu imalathane 
sinden çıkmıştır. Kuru ve süratle par
lamağa müsait olan kutuların çıkar -
dığı alev kısa bir zamanda bu imalfit
hanenin bitişiğindeki depolara ve 
mağazalara sirayet etmiştir. Bu suret
le 6 kereste, bir kağıt ve bir tütün de
posu tamamiyle yanmıştır. Yangın 
yerine süratle yetişen itfaiye son gay 
retini sarfettiği halde ateş muhtelif 
istikametlerde çarşıyı sarmak tehlike
sini göstermiş ve bu vaziyet karşısın
da itfaiye istihkam taburunun yardı
mını istemiştir. 1stihkam erleri yar
dım talebinden kısa bir müddet son
ra yangın yerine gelmiş ve derhal a· 
teşin sirayet noktalarını tespit ederek 
12 kadar ufak dükkanı yıkmak sure
tiyle yangını söndürmüşlerdir. 

Ateşin ne suretle çıktığı belli de· 
ğildir. Polis tahkikata başlamış ve 
müddeiumumilik hadiseye el koymu~ 
tur. Henüz yangından mütevellit za· 
rar da tespit, edilmemiştir. 

Türkiye serbest 

güreı birincilikleri 

geri bırakıhyor 
İzmir fuarı güreş müsabakalarına 

i~tirak eden ve ikincilik kazanan An
kara bölgesi serbest güreş takımı şeh
rimize dönmüştUr. Kafile ile birlikte 
federasyon reis vekili B. Tayyar Pa -
laz da Ankaraya gelmiştir. 
Güreş federasyonu 26 bölgenin iş -

tirakiyle 16 eylülde 1stanbulda ya • 
pılacak olan Türkiye serbest gtireş 
birinciliklerinin hazırlıklariyle meş -
gul olmaktadır. 

Haber verildiğine göre, bazı bölge
ler hazırlıklarını tamamlamadıkları 
için mUsabakaların 23 eylüle tehirini 
istemişlerdir. Bu talep alakadarlarca 
tetkik olunmaktadır. İstek yerinde ve 
makul görülürse müsabakaların bir 
müddet geri bırakılacağı anlaşılmak • 
tadır. 

Samsun'da 400 gram 

gelen elma yetiştiriliyor 
Samsun, (Hususi) - Kürtün ırma

ğı kıyısında vUcuda getirilen _mey
ve fidanlığındaki meyvelerden bır el
manın 400, bir şeftalinin de 375 gram 
geldiği hayret ve takdirle görülmüş
tUr. 

Basm Birliği lrabıon mmlakası 
idare heyeti teşekkül etti 

ı·-.................... .. 
ı Günün peıinden 
: ................................................... -

Eskisi ve yenisi. .. 
Önümde, 914 e ait iki gazete ko· 

leksiyonu var: hadiseleri takip için 
muhakkak ikisine aynı zamanda 
bakmak zaruretini duyuyorum. Me· 
sela birisinde zamanının en büyük 
puntolu harfleriyle çıkmış olan et
rafı çerçeveli bir haber, diğerinde 

yok .•• Halbuki, bilhassa o yıllarda 
gazetelerimizin hususi haber alma 
servislerinin bulunmasına imkan ol· 
madığına göre bu büyük farklarm 
sebebi ne olabilir? Yatlı bir dost, 
sualime hiç hatıra gelmiyecek ıu 
cevabı verdi: 

"- Gayet basit.. Bu gazeteler
den biri bir tarafa, diğeri öbür tara
fa sempati gösteriyorlardı. Birisinde 
en büyük harflerle ilan edilen bu 
haber, diğerinin dördüncü sayfasın· 
da yer almakta idi. Hatta dahası 
var: öyle ki, o znmanlıır, yalnız bir 
ajansın haberlerini "doğru,, olarak 
telakki ettiği için yazan, diğerlerini 
"yalan,, saydığı için yazmıyan da 
vardı!,, 

Bütün bunlara rağmen 914 ve 
939 harpleri arasında, yair_z harp 
edenlerin cepheleri bakımından de
ğil, fakat harp sebepleri bakımın
dan da bir esas benzerlik vardır. 
Yalnız bunların telakki tarzı değiş· 
mittir. 

6 - 9 - 1939 

Hava taarruzlarından 
pasif korunma 

Talimatname Vekiller Heyetinden 
geçti bugün yürürlüğe giriyor 

Hava taarruzlarına karşı pasif ko-1 tiyacı olan sığınakların hükümet ta
runma talimatnamesi Vekiller Heye. rafından yaptırılması ve herkese pa
tinin kabulünden geçmiş ve bugün- rasız birer gaz maskesi verilmesi de 
den itibaren yürürlüğe girmiştir. mümkün değildir. Bundan başka hü -

Talimatname, halkın teşkilatlandı· kümet hava hücumları esnasında tek
rılması hakkında umumi esaslar ve u- mil evleri de birer sığınak haline ge
mumi bilgiler, hava taarruz vasıtala- tiremez. Bunun için kendini ve aile
n, tayyare bombaları, tenvir bomba - sini koruma tedbirlerinin bilinmesi 
lan, yangın bombaları, tahrip bomba- ve her şeyden önce bunların temin e
ları, sis bombaları, zehirli gaz bomba- dilmesi halkın başlıca vazifelerinden 
ları, aktif ve pasif korunma vasıta dir. Bu işin temin edilmesiyle mem
tedbirleri, halk tarafından yapılacak leketin müdafaa tertibatı da kolaylaş
olan te§killer ve alınacak tedbirlere tırılmış olur. Bu sebepten bir aile i
evlerde yapılacak teşkiller, ev hava çindc hizmet yapabilecek kimseler ha 
korunma amiri, ev hava korunma ami- va hücumlarına karşı gerek kendileri
rinin vazifeleri, yangın ile mücadele, ni ve gerekse aile efradını nasıl ko
yangına karşı alınacak umumi ihtiyat ruyabileceklerini ve bu hususta lazım 
tedbirleri, ev itfaiyesi, ev veya mahal- gelen tedbirleri öğrenmeğe mecbur -
le aile hasta bakıcılarının vazifeleri, durlar. Bu tedbirler: 
ilk yardımlar, zehirli gazların nevile- a) Evdeki ı§ıkların hemen söndU -
ri, tesirleri ve yapılacak ilk yardım rülmesi ve karartılması. 
tedbirleri, zehirli gaz hUcumlarına b) Yangına karşı gereken tedbir -
karşı önleyici tedbirler, iperit tehli- !erin alınması. 
kesine karşı şahsi korunma tedb:rleri, c) Zehirli gazlardan korunma ted· 
gazlı yerlerin temizlenmesi, maske· birleri. 
nin kullanılması, muhafazası, uydur· d) Aile için bir sığınak yerinin te-
ma maske, sığınaklar, tam sığınaklar mini. 
ve aile sığınakları, sipcrlor, hava ta· e) Dışardan imdat gelinciye kadar 
arruzlarına karşı umumi esaslar, ha- yaralı, hasta ve zehirli gazlarla gaz
zarda veya seferde ailelerin yapacak- lanmış olanlara yapılacak ilk sıhi yar
ları işler. hücum tehlikesi haberinde dım tedbirlerinin alınmasıdır. 
yapılacak işler, alilrm esnasında em - Hava taarruzlarına karşı pasif ko
niyet tedbirleri, şehir veya kasabalar- runma nizamnamesinin 22 inci mad
daki nüfusun seyrekleştirilmesi gibi desine göre; içeriıinde oturulan mün 
çok geniş ve esaslı kısımları ihtiva ferit (tek) evler, birçok ailelerin o
etmektedir. turdukları evler ve apartmanlardan 

O zamanın, çok tanınmış bir baş
muharririnin yazısından şu satırları 
okuyalım: "Cihan harbinin neticeİ· 
katiyesi üzerinde mütalea beyan et
mek cidden bir hadsizlik olmakla 
beraber, kırk sene bu harbe hazır -
lanmış olan Almanya'nın muzaffe· 
riyeti ihtimali daha kavidir.Maaına 
fih talihiharp, birçok nagehzuhur 
hadisat ile doludur. Böyle olmakla 
beraber biz, Almanya'mn muzaf
feriyetini karip görüyoruz. Cenga _ Aktif ve paıil korunma: 

her birinde oturanlar arasında hava 
pasif korunma işleri için birer ev ha
va korunma amiri, birer ev itfaiyecisi 
ayrılır. Ve ayrıca birçok ailelerle mes 
kCın olan evlerde ve apartmanlarda 
ev hava korunma amirinden ba~ka bir 
muavin (yardımcı) ve bir hasta bakı .. 
cı ve binanın bUyüklüğüne ve oturan
ların adedine göre birkaç ev itfaiye
cisi muavini ayrılacaktır. 

verlik hassası mücerrep olan bir Talimatname, halkın hava hücum· 
miUet, hasımlarını bir anda ezebi - larına karşı korunması için aktif veya 
lecek kudret ve haşmettedir.,, pasif iki vasıta olduğunu kaydederek 

Bir ikinci gazete koleksiyonun- bunları şöylece anlatmaktadır: 
da, ayna günün baımakalesinden şu Aktif korunma tedbirleri, düşman 
satırlara bakınız: "Rusya bir devle- hava vasıtalarına müessir olunarak 
tiberiye, Fransa hem bir devletibe· taarruzlarını menetmektir. Bu vasıta
riye ve bahriye, İngiltere ise kahir, lar av tayyareleri, tayyare defi topla
kuvetH bir devletibahriye olarak 1 rı, makineli tüfekler, tüfekler, ışıl
Almanya ve müttefiklerinin karşı- daklar ve dinleme Sletleri, mania ba
sında mevzi almrılardrr. Her ne ka- tonlarıdır. Pasif korunma tedbirleri i
dar bugünden kati birmüta.lea der- se düşman hava vasıtalarından doğa
meyan edilemezse de, mütelif dev- cak olan f:ararları kaldırmak veya a
letlerin zaferi, netice itibariyle da· zaltmak ve bu zararlardan iyice sa
ha kuvetlidir.,, kınmak için icap eden tedbirlerin a· 

Harbin devam ve inlüıaf ettiğı lınmasıdır. 
günlere ait o zamanın gazete kolek-
siyonlarından birçok dersler almak Evlerde yapılacak teıkilat: 
mümkündür. O zamanki görüılerle 
bugünü mukayese, bize ancak iti
mat, huzur ve sükun veriyor. Har
bin eskisi de, yenisi de aynı ıstırap 
ve tahribi yaratıyor ama, ortada bi
ze göre değişen bir şey vardır: Ne 
Türkiye devleti o zamanki devlet, 
ne Türkiye milleti o zamanki sahip

Evlerde yapılacak teşkilatın lüzu· 
zumunu ve bunların iglerini talimat· 
name şu şekilde izah etmektedir: 

siz, haısız yığındır. 

Bir yıl dönümü 
Hatay millet meclisi, geçen yıl 

bugün toplanmıf ve ana yasayı ka • 
bul e\miıti. Hatay bugün bölünmez 
ve ayrılmaz Türkiye'nin bir parça -
sıdır. 

Hatay; haklı taleplerin ıulh ve 
karıılrklr anlaıma zihniyeti içinde 
en güzel bir §ekilde yerine getirile· 
ceğinin örneğidir. Dünyanın bug~n, 
böyle inıani telakkilere o kada~ ıh· 
tiyacı vardır ki onun, bütün a.~aka
hları memnun ve tatmin eder hır ~~
kilde kati hallini bulmasının yı~do • 
nümü daima hatrrlatılrnıya deger. 

' KUTAY 

ol gazetesi sahibi Bekir Sükuti geti· 
y . 
ri lrnişlerdı r. 

"Aile, teşkilat birliklerinin en kü
çüğü olmakla beraber hava taarruzla· 
rına uğrıyacak halkın korunma faa~i
yetinin temelini teşkil eder. Her a_ıle 
korunmak için tedbir almalıdır .. Aıle 
teşkilatının ve dolayısiyle kendı_ ba: 

b .. ··k ehemıyetı 
şına korunmanın uyu 
vardır. Şehir ve kasabanın birçok yer· 
terinde çıkacak yUzl~rc~ yangını~ ya~ 

b 1 d. e ait ıtfaıye teşkıllerı 
nız e e ıyey .. k"" d 
tarafından söndürülmesi mum un e-
ğildir. Halbuki bir yangın çıkar çık-

baıtırılabilir. Ancak yangın ye. 
maz k" 1 rinde bulunacak olan ımse er bu hu-
susta ne yapılması liizımgeldiğini bil
meli ve ıoğukkanh davranmalıdır. 
Aynı zamanda yangın söndürücü va
sıtaları da bulunmalıdır. 

Sıhiyenin yüzlerceye baliğ olan ya
ralılara ve zehirli gazlara tutulanlara 
hemen yardım etmesi mümkün değil
dir. Halbuki bu gibilere derhal yar
dım edildiği takdirde muhakkak bun
ların çoğu kurtulacaktır. 

Yine bunun gibi bütün milletin ih· 

Bu ayrılma işi şöyle yapılacaktır: 
Pasif korunma komisyonlarının di

rektifi üzerine bina halkı tarafından 
aşağıda 24 ündi maddedeki vasıfları 
haiz bir ev hava korunma fimiri ayrı
larak ve bölge koruma amiri olan po
liııl teskili olmıyan yerlerde jandar -
ma tarafından 'kontro1 ea11eceKtır. r-o 
lis ve jandanna tarafından ev hava 
korunma amiri olacak vasıfları haiz 
olmadığı görüliir ve yahut aile tara
fından herhangi bir sebeple ayrılma
mışsa derhal polis veya jandarma ta• 
rafından bu ayrılma işi temin edile• 
cektir. 

Ev hava koruma amiri tarafından 
da mahalli pasif korunma komisyo -
nunun vereceği direktif dahilinde e .. 
vin büyüklüğüne ve oturanların ade
dine göre bir ev hava korunma amir 
muavini (bu muavin varsa kapıcılar
dan olabilir) ve hava taarruzlarına 
karşı pasif korunma nizamnamesinin 
86 ve 87 inci maddelerine ve bu tali• 
matnamenin 44 üncü maddesindeki 
izahata göre ev itfaiyeciıi ve muavi
ni veya muavinleri ve pasif korunma 
mecburiyetine dahil yerlerdeki birçok 
ailelerin oturdukları evlerde ve apart• 
manlarda veya mahallede bu talimat
namenin 52 ve 53 üncü maddelerinde 
yazıldığı veçhile ev hasta bakıcısı ay
rılacaktır. 

Santrahaf Hasanın reisliği altında 
ve on beş kişilik bir kafile halinde 
1zmire giden Ankara muhteliti fuar 
kupasını kazanmış olarak şehrimize 
dönmüştür. 

İzmir, 5 (Telefonla) - İzmir piya
sası bir durgunluk arzetmekle bera • 
her ümitsiz değildir. ÜzUm ve incir 
satışları azalmıştır. İtalyan vapurla· 
rının tekrar seferlerine başlıyacakla· 
rı haberi burada iyi karşılanmıştır. Ha 
her verildiğine göre vapur kumpanya 
lan merkezlerinin bu kararı yarın 
buradaki ncentalarına bildirilecektir. 
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Samsun, (Hususi) - Trabzon mın
takası idare heyeti Ordu'da seçilmiş, 
reisliğe Gürses gazetesi sahibi Ali 
Rıza Güraoy, ikinci reisliğe Yeşil Gi· 
resun gazetesi sahibi Nuri Ahmet ve 
umumi klitipliğe de Trabzonda Yeni· 

Pasif korunma mecburiyetine da -

hil şehir ve kasabalarda birçok aile -
lerin oturduğu veya civardaki muay

yen ailelerin iltica edecekleri evler

deki her aile sığınağı için ev hava ko
runma amiri tarafından yine askerlik

le ilgisi olmıyan 18: 60 yaşındaki er

keklerden, erkek yoksa kız ve kadın
lardan bir uğınak amiri seçilecektir. 

İzmiri 5-2 yenen Ankaralıların İs -
tanbullularla yaptıkları maç bilhassa 
entresan olmuştur. Güzel ve bilgi ile 
tatbik edilen bir taktik ile 1stanhul 
muhtelitini yenmiye muvaffak olan 
Ankaralıların oyunu 1zmir muhitin • 
de çok sempati uyandırmış ve genç -
lerimiz takdir edilmi§lerdir. 

İstanbul ve İzmir muhtelitleri bu 
maç için hazırlanmadıklarını yaz • 
maktadırlar. Fakat Ankara futbolcu • 
ları da aynı vaziyettedirler. Binaen -
aleyh Ankara muhtelitinin galibiyeti, 
müsavi kuvetler arasında yapılan bir 
maçın tam bir zaferidir. . 

Muhtelitimizi teşkil eden gençlen 
tebrik eder, aynı muvaffakiyeti önü • 
müzdeki maçlarda da göstermelerini 

temenni ederiz. 

Bir mukayese 

münasebetiyle ... 
"Vaziyet nilıı:ıyet vuzuh ve kati

yet kespetti,. Dil ve ifade bakımın
dan eski ikdama taş çıkartan bu 
başlık, yeni 1kdam'da Fransa ile 
1 ngiltere'nin Almanya'ya harp i
lan eylediğini yazan nilshada çıkan 
ve Ebuzziyazadc Velit bey tarafw
dan yazılan bir başmakalenin üze
rinde idi. 

Velit bey, bir "siyasi başmuhar
rir., edasiyle bu büyük siyaset hadi
sesiııi tahlil ettikten sonra bundan 
önce idrak ettiği büyük siyasi ha
diselerle kıyaslar yapıyor ve diyor 
ki: 

"Fakat lıu defa İngilizler için har-
8. Terbiyesi U. bi durdurmağa imkan >oktu. çün

kü karşılarında sabık Almanya im· 
Müdürü Bursa'da paratoru gibi bir hanedanı temsil 

eden ve arkasında bir sülalenin na-
Ege bölgesinde gençlik kulüpleri mını idame edecek olan ve ahfat 

teşkili ile meşgul olan becıcn terbiy:· bırakan bir hükümdar değil, fakat 
si umum müdürü Tümgeneral Cemıl b" mazi ile de istikbal ile de hiç ır 
Taner, fuar müsabakalarında bulun • al~kası bulunmıyan (Hitler) ismin· 
duktan sonra Bursaya geçmiştir.. U- .. 

de bir fert vardı.,, 
mum müdür içinde bulunduğumuz ay d "k"ncı' Vı"lhelm'ı"n Biz bura a ne ı 1 • 
içinde Bursa bölgesinde tetkiklerine h · d d 
devam edecek ve oradan lstanbula ge· ne de P~lcr'in ne le . zn c •. ne e a-

ccektir. Je hinae bulunmak ıstemı oruz. 

L_---5.!~~----------iiiiiiıi--

Yoksa ... llitler'in Polonya mace
rasından bir iki yıl önce ta Afrika
nın ortalarına kadar gidip Habcşis
tan'ı tarihten silerek yalmz coğraf
yada bırakan ltalya, bu koskoca 
saldırganlığa girişirken başında 

"bir hanedanı temsil eden ve arka
sında bir süJDlenin namını idame e
decek olan ve ahfad bırakan bir hü
kümdar., yok mu idi? 

Bana kalırsa meseleyi öyle dü
şünmeyip de şöyle demeli: 

Cidaller, sava lar, hulasa, b 

bu büyük hamleler, bir millet ira
desi, bütün ve tüm bir memleket 
şevki, bir vatan azmi ile yapılıyor
sa; divanın ve o davayı temsil eden 
şefin arkasında yürüyenler bütün 
kala ve gönüllerini o yolda sefer
ber etmişlerse onun değeri vardır 
ve onun zıttına verilen hükümlerde, 
gösterilen atılganlıklarda ehemiyet 
arayamayız. 

Me•ele oradadır. Onun için mu
kayeseyi evli, barklı, hanedanlı ve 
ahfadlı ikinci Vilhelm ile evsiz, 
barksız, çocuksuz ve torunsuz Bit
ler arasında yapmayınız. 

Diktatürlüğü kınamanın yolu 
tahtından yuvarlanmış palabıyıklı 
lıükümdarları onlardan üstün gös
termek değildir! 

*** 

varmış ve •nun apısı sulh zama-
nında kapalı durur, harp çıkınca a
çılırmı~. 

A vrupa'nın mabedi de yıllardan
beri ne büsbütün kapalı, ne de büs
bütün açıktı. Rüzgar muvafık es
tikçe kapanıyor, muhalif estikçe a
ralık/anıyordu. 

Nihayet açıldı işte! 

••• 
Her ıeye rağmen inıaniyet! 

Alman tayyareleri bomba yağdı
ra dursunlar, İngiliz tayyareleri 

Almanya üzerinde uçup beyanna
meler attılar. 

Demek ki bazı düşmanları top
tan, bombadan daha ziyade sarsacak 
bir silah da bulunuyormuş: haki
kat! 

Alman radyoları bili haya/1 leh 
mezaliminden bahıededursunlar, 

Vaqova radyosu, Polonyalılar eli
ne esir düşen alman askerlerinin 
çiçek künyelerini bildirdi. 

Demek ki bazı hücumlara muka
bele etmek için tutulacak yeni bir 

yol da bulunuyormuş: 
Her şeye rağmen insaniyet I 

Ev korunma teşkilleri için ayrılan

ların isimleri, vazifeleri ve yaşları ev 

hava korunma amiri tarafından mev

kiin bölge korunma amiri olan polia 

merkezine (polis te§kilatı olmıyan 

yerlerde jandarma komutanlığına) 

bildirilecek ve bu makamlar tarafın· 
dan hususi bir deftere kayıt olunacak 
tır. Ev itfaiyecilerinin ve muavinle • 
rinin isimleri hava taarruzlarına kar
şı pasif korunma nizamnamesinin · J 
inci maddesinde bahis olunduğu veç
hile mevkiin itfaiye müdür veya a · 
mirliğinde de bulunacağından ev it
faıyelerinin isimleri emniyet teşkil • 
leri tarafından mevkiin itfaiye amir· 
liğine bildirilecektir'. Bunlardan u · 
zun müddet başka yere ayrılan veya 
ölenlerin yerine bir yenisi seçilecek 
ev hava koruma amiri tarafından böl
genin polis merkezine, polis teşkilatı 
olmıyan yerlerde jandarma kuman· 
danlığına bildirilecektir. İkiden faz
la ailenin oturduğu binalarda bu va
zifeleri görecek olanların isimleri ev 
hava koruma amiri tarafından bina-

giriş yerinde herkesin göreceği 
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Sulh konferansında harp haberi 

Alman - Sovyet paktının imzası 
haberini Oslo'dan hareket edeceği
miz gün öğrenmiştik. 14 ağustostan 
19 ağustosa kadar devam eden par• 
lô.mcntolar birliği konferansında 
sulhun korunması noktasında her 
memleket delegasyonu ittifak et
mişti. Sulhun kıymet ve ehemiyeti
ni anlatmakta heyetler biribiriyle 
rel:abete giri§mi§lerdi. Amerika he
yeti namına reisleri Hamilton Fish, 
otuz günlük bir "mütareke,, akte
dilmesini teklif etti. Ne yazık ki 
kongrede almanlan, İtalyanları ve 
sovyetleri temsil eden heyetler bu
lunmadığından gerek sulh lehinde
ki sözler ve gerek Amerika'mn 
mütareke teklifi müspet bir netice 
veremezdi. Konferans nihayet sulh 
lehine son bir nümayif yaptıktan 
sonra dağıldı. Sanki alınanlar ve 
sovyetler konferansın dağılmasını 
beklerlermit gibi, müzakereler ni
hayetlenir nihayetlenmez, Alman -
Sovyet paktının imzası hnkkmdaki 
haber bir bomba gibi patladı. Bu 
haberin muhtelif delegasyonlar ü
zerinde bırakhğı inhbaı tespit et
meği faydalı buldum. llk temas et
tiğim japon delegesi, bunun Japon• 
ya'ya kartı bir suikast olduğunu 

aöyledi. 
- Almanya, dedi bu ihanetinin 

cezasını çekecektir. 
Bir japonun bu derece hiddete 

ka·• .labileceğine o güne kadar ihti
mal vermemittim. Fakat japon me• 
busu bir suç itlemit gibi kendini 
toplıyarak, Japonya'nın müstakbel 
ııiyasetini izah etti. llk neticenin 
baıvekilin iııtifaaı olacağını söyledi 
ki bu, birkaç gün sonra tahakkuk 
etmiıtir. 

Alman • Sovyet paktının imza
sından en çok telaıa düşenler ro· 
manyalılardı. Görüıtüğüm Roman· 
ye mebusları, Almanya ile Sovyet • 
ler arasında çok ıümullü bir istila 
planı olduğundan hiç. ıüphe etme
diklerini söylediler. 

Garip görünmekle beraber, bir 
hakikattir ki, haberden dolayı en 
az teliıta düıen polonyalılar olmuş· 
tu. Hatta görü§tÜğÜm birkaç mebus 
bu neticeden dolayı memnuniyet bi· 
le beyan etti. Uzun ve etraflı gÖrü§
tükten sonra polonyalıların, aovyet 
orôulannm dost olarak kendi mem
leketlerine gelmelerinden, alman 
.... .....1,.1 ........... ,,. ,.~._ ...... ____ , __ ,_ ..,-•-.• 

ri kadar korktuklannı ve çekindik· 
lerini anladnn. Bir Polonya mebusu 
dedi ki : 

- Şimdi artık İngiltere ile Po
lonya arasındaki ittifakın imzalan· 
ması İç.İn ortada hiç bir mani kal
mamııtır. 

B. Debski, dikkate çok değer o· 
lan ıu malıimatı verdi: 

- Biz polonyalılar hiç hayret et· 
mcdik; çünkü aovyellerle Almanya 
arasında gÖrÜ§meler yapıldığını bi· 
liyorduk. Bu görüımelere Litvino· 
f'un istifası günü batlannıııtır. Hit· 
ler aovyetlerle görüımek istediğini, 
fakat bu görütmelerde muhatabı· 
nın Litvinof olmasını kabul edemi • 
yeceğini bildirdi. Lltvinof da bunun 
Üzerinedir ki istifa etmittir. Pakt 
haziran ortasından evel hazırlan· 
mıştı. Fakat kartı tarafı oyalamak 
için ilanı bugüne tehir cdilmitti. 

Konferanstan evel İskandinavya 
memleketlerinde dola§tığım zaman, 
sovyetler hakkındaki bu hislerin o· 
rada da mevcut olduğunu g<?rmüt· 
tüm. Bu memleketlerde lugiltere'ye 
karşı derin bir sempati vardır. Fa· 
kat Jngilterc'nin bir ittifak imzala
mak için sovyetlerle görüşmeğe gi
ritmeıını aala affedemiyorlardı. 
Finlandiya'da, tıpkı 1809 senesinde 
Napolyon'un çar birinci Aleksan
dr'a ııattığı gibi, bu defa lngiltere'
nin de bu memleketi Rusya'ya sat
tığını söyliyecek kadar ileri giden • 
)eri gördüm. Finlandiya bu yüzden 
alman taraftarı bir memleket ol
muttu. İsveç Almanya ile İngiltere 
arasında bitaraflığını muhafaza et
meğe çalıtır gibi görünürse de Nor
veç açıktan İngiliz taraftarıdır. Bu 
memleketlerin hepsi de sovyetler
den çekinmektedirler. Bu sebeple
dir ki İngiliz - Sovyet görüımeleri -
nin neticesiz kalması, harbi yaklat· 
tırdığı halde bu memleketlerde 
memnuniyetle karşılanmıttır. Bu 
sevincin daha büyÜk tezahürüne 
birkaç gün sonra gittiğimiz lıviçre'
de şahit olduk. Bu vaziyetin izahı 
tudur ki demokrasiye inanan mem· 
Jc'.et halkı, mülkiyet hakkı tammr
yan komünist ve bu hak hakkında 
h t.fif tabirle, laübaJi davranan Na. 
:z: rejimlerini artık biribirinden tef· 
r · ' etmemektedirler. Binaenaleyh 
iru.:iliz ve fransız demokraıisinin bu 
rr Jimlcrin biriyle beraber yürümesi
ni bir türlü hazmedemiyorlardı. Bir 
taraftan demokrasiler, diğer taraf
tım da faşistler, naziler ve kominist
ler aıralanınca, bu sıralanma, Oslo 
konferansındaki delegelerin birço
ğu için mantıki göründü. 

DÜNYA HABERLER~ 
Çemberleyn radyo ile Alman milletine hitap etti : 

Biz harbi Almanlara karşı değil 
zalim rejime karşı yapıyoruz 

Londra, 5 a.a. - B. Çemberlayn, radyo ile alman 
milletine hitap eden bir beyannamesinde Hitler hak
kında şöyle demektedir: 

lifleri Polonya'nın reddederek kuvete müracaat et
mesi olduğunu söylemiştir." 

B. Çemberlayn, bu noktada geçen hadiseleri ha
tırlatarak ilave ediyor: "Her tehlikeyi göze alarak alman milletini harbe 

feda etmiştir. Şimdi de kendi nefsini içinden çıkıl
maz bir vaziyetten kurtarmak için nevmidane gayret 
sarf etmektedir. 

"Kendi nefsine hürmeti olan hiç bir memleket, bu 
gibi usulleri tasvip edemez. Serbestçe ve nısfet da
iresinde yapılacak müzakereler bu meseleyi pek aıa 
halledebilirdi. 

Memleketinizle memleketim şimdi harp halinde 
bulunuyor. Milletiniz, namus ve şerefin kendisini 
müdafaa etmesini amir olan hür ve müstakil bir dev
let arazisini bombardıman etmiş ve istilaya başla-

Teessüfle beyan ederim ki, lngiltere'de şeflerini
zin sözüne itimat edecek bir tek kimse kalmam1ştır. 
B. Bitler, bir çok defalar vermiş olduğu sözü tutma
mıştır. Şefleriniz tarafından yapılan vaidlerin bunla
rın yazılmış olduğu kağıt parçası kadar kıymeti ol
mamasından dolayı hayrete düşmemelisiniz. 

mıştır. Cenabıhak, İngiltere'nin bu felakete mani ol

mak için ne yapılmak mümkünse yapmış olduğuna şa

hittir. Hükümetiniz, size Polonya'ya karşı harbe gi
rişmenizin sebebi, şeflerinizin yapmış oldukları tek~ 

Biz, bu harbı siz alınanlara karşı değil, zalimane 
bir rejime karşı yapıyoruz." 
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Yugosavya'nın genç kıralı S. M. 
Piyer II 

Yugoslavya 

Gen~ Kırahnın 

yıldönümünü 

bugün kullayor 
Bugün dost Yugoslavya Miyük bir 

şevk ve heyecanla genç kıralı S. M. 
Piyer il. nin doğum yıldönümünü 
kutlamaktadır. 

Marsilya faciasındanberi 6 eylül, 
Yugoslavya için milli bir bayram ve 
kıral hanedanına milletin bağlılığını 
gösteren sembolün bir günüdür. 

Harpten önceki Sırbistan, gimdi 
birleşmiş bir Yugoslavya olarak, te
rakkiye doğru büyük adımlarla iler -
!emekte idi. Bu ilerleyişinde Marsil
ya suikastiyle bir an için duraklıyan 
Yugoslavya. bu felaketten sonra naip 
Prens Pol'ün etrafında birleşerek ye
niden milli ve içtimai kalkınma yo -
lunda yürümeğe başlamıştır. Ve buna 
genç kırat rüşt yaşına gelince aynı 

hararetle devam edecektir. Bütün bu 
izahattan sonra, 6 eylül tarihinin Yu
goslavya'nın tarihinde tuttuğu yer ve 
aldığı büyük ehemiyeti daha iyi an
laşılır. 

Bu seneki yıldönümü bilhassa mu· 
tantan olarak kutlanacaktır. Çünkü 
kıral 10 haziran tarihinde milletin bir 
çok ileri gele~leri huzurunda bakalo
rea imtihanını muvaffakiyetle ver
miştir. Majeste kıra! tahsiline 1934 
de İngilterede başlamış ve pederinin 
feci surette vefatı yüzünden tahsili 
yarım kalmıştı. O günden 10 hazirana 
kadar olan zaman zarfında lise tahsi
lini büyük bir muvaffakiyetle ikmal 
etmiştir. 

Kıral on altıncı yaşına kadar tah -
siline, bütün talebelere imtisal nümu
nesi olacak bir intizamla devam et
miş ve bilhassa ilk tahsil devresi zar
fında, sınıf arkadaşlariyle ve onlar 
vasıtasiyle halkla daima temas halin
de bulunmuştur. Bundan da anlaşıla
cağı üzere, kıralın tahsili, muasır Yu
goslavya ve Avrupa hayatının reali -
telerine uygun bir şekilde cereyan et· 
miştir. 

Gen!r kıral şimdi Bled'de yüzerek, 
binerek, kürek Sjekerek, otomobil 

Belçika, Hollanda ile şimal ve 

Baltık memleketlerinden sonra 

Bitaraflıklarını ilôn 
eden diğer devletler 

B. Ruzvelt Amerika'nın bitaraflık 
beyannamesini dün imzaladı 

Sofya, S a.a. - Bulgar ajansı bildi· 
riyor: Bulgar radyosu, memlekete hi
taben yaptığı neşriyatta, Bulgaristan
ın Avrupa'daki kanlı hadiseleri, ihti
rassız ve kinsiz fakat sarsılmaz bir 
sulh, haklı bir sulh arzusuyla ve ayni 
zamanda soğukkanlılıkla takip etmek-
·~ vHıuı;uu ... uı.:ırın c:yı~ıuıştır. J:<acıyo, 

bulgar çiftçisini, toprak mahsullerini 
silklınetle toplamağa davet etmekte 
ve bütün bulgarları kıratın etrafında 
birleşmeğe çağırmaktadır. Kiyasetli 
bir barış ve bitaraflık aiyaseti içinde 
birleşmiş olan Bulgaristan, maddi ve 
kültürel eserine soğuk kanlılıkla de -
vam edecektir. 

Yugoslavya'nın tebliği 

Belgrad, 5 a.a. - Avala ajansı, şim
dıki beynelmilel vaziyette Yugoslav
ya'nın hattı hareketine dair aşağıdaki 
resmi tebliği neşretmiştir: 

Halen dünyada cereyan eden vahim 
hadiseler yugoslav hükümetine Yu -
goslavya'nın niyabet idaresi altında 

son beş yıl zarfında azimle takibetti
ği politikaya sadık kalmak vazifesini 
tahmil etmektedir. Bu siyaset bütün 
büyük devletlerle ve bütün komşu -
lariyle mevcut iyi münasebetlerin in
kişaf ettirilmesine ve kendi istikHili 
ile bütünlüğünü alakadar etmiyen an
laşmazlıklarda bitaraf kalmağa matuf
tur. 

Hükümet, bu suretle yalnız millet 
ve devletin hayati menfaatlerine en 
iyi hizmet edeceğine değil, ayni za -
manda böyle bir hattıhareketle mil -
letler arasında yatışmanın avdetine 
ehemiyetli bir şekilde hadim olacağı· 
na kuvetle kani bulunmaktadır. 

Hükümet bu vahim anlarda bu po
litikanın tatbikinde bütün milletin 

kullanarak ve tenis oynıyarak tatille
rini geçirmektedir. Onun bu hayat 
tarzına hakim olan, sağlam bir zihnin 
sağlam bir bedende yer bulacağı pren
sipidir. 

Kıral, daima halkla alakadar ola-
rak, arkadaşlariyle birlikte filmler 
çevirmekte, mihanik, elektrik ve rad
yo gibi ilmi mevzulara büyük bir ala
ka göstermektedir. Hafızası gayet 
kuvetli ve anlayışı gayet seridir. İn
gilizce, fransızca, almanca ve rusça 
konuşmaktadır. Yuguslavya'nın ve o
nun hanedanının tarihini gayet iyi 
bilmektedir. Kırat lise tahsilinden 
sonra üniversite tahsiline başlıyacak 
ve askeri, sevkulceyşi ve hukuki bil -
gilerini itmam edecek ve babası şanlı 
kıral Aleksandr II ın birleştirici ese
rine devam edecektir. 

Şenlik yapılmıyacak 

Belgrad, 5 a.a. - Kıral ikinci Piyer, 
yarın doğumunun on altıncı yıldönü
münü kutlayacaktır. Fakat Avrupada 
cereyan etmekte olan hadiseler dola
yısiyle, hiç bir şenlik veya umumi me· 
rasim yapılmı ac:aktıı. 

kayıtsız ve şartsız müzaharetine gü • 
venmektedir. 

lran'ın tebliği 
Tahran, 5 a.a. - Pars ajansı bildi

riyor: 
İran hükümeti aşağıdaki resmt teb

liği neşreylemi3tir: Avrupa' da maale
sef harbın patladıgı şu sırada, İran 

hükümeti şimdiki ihtilafta bitaraf 
kalmak ve bu bitaraflığını idame et
mek hususundaki kararını telıliğ e -
der. 

Diğer devletler 
Burgos, S a.a. - General Franko, 

Avrupa'daki harpte İspanya'nın tam 
bir taraflığı hakkında bir emirname 
imzalamıştır. 

Meksika, 5 a.a. - Reisicümhur Car
denas, Meksika'nın bitaraflığını ilan 
etmiştir. Meksika, harbi insanileştir
meğe matuf bir teşebbüse iştirak ede
cektir. 

*** 
Santiago - Şili - 5, a.a. - Reisicüm-

hur Cerda, Şili'nin tam bir bitaraflık 
muhafaza ettiğini bildirmiştir. 

Amerika'nın bitaraflık 
beyannameıi 

Paris, 5 a.a. - Hariciye nazırı Bone 
bu akşam saat 16 da lspanya'nın Paris 
büyük elçisini kabul etmiştir. 

Büyük elçi, İspanya'nın kati bita
raflığı hakkında hükümetince veri· 
len kararı bildirmiştir. 
Papalık nezdindeki Yugoslavya ve 

Portekiz elçileri hariciye nazırını zi
yaret ederek memleketlerinin kati bir 
bitaraflık muhafaza etmek kararını 

bildirmişlerdir. 
Cümhurreisi Ruzvelt Amerika'nın 

bitaraflığı hakkındaki beyannameyi 
bugün saat 14.10 da imzalamıştır. 

Belçika'nın bitaraflığı 
Brüksel, 5 a.a. - Bugün fevkalade 

içtimaa davet olunan Belçika parla
mentosunda hükümetinin bir beyan -
namesini okuyan Başvekil Pierlot, 
Belçika'nın bitaraflığını muhafaza e
deceğini söylemiş, muhariplerin ver
dikleri garantiyi memnuniyetle kay -
deylemiş ve Belçika'nın kendi müda
faa vasıtalarını arttıracağını ve ica -
bında istiklalini her vasıta ile müda
faa eyliyeceğini bildirmiştir. 

Milli Müdafaa nezaretince neşrolu
nan bir tebliğe göre, Belçika üzerin· 
den ecnebi tayyareleri uçtuğu takdir
de Belçika radyosu gecenin ve gün
dilzün her saatinde hususi neşriyat 

yaparak hava müdafaa toplarından a
tılacak mermilerin parçalarına karşı 
korunmak için halka haber verecek -
tir. 

Romanya Baıvekili Bükreı 

El(imizi kabul elli 
Bükreş, 5 a .a. - Türkiye büyük el

çisi B. Tanrıöver, dün akşam, başve
kil tarafından kabul edilmiıtir. 
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iSTANBUL Gazeteler· 
Almanya ve İtalya 
hesaplarında aldandılar 

VAKİT 

B. Asım Us, yazdığı başmakalede Al
manyanın İngiliz iıltimatomuna verdiği 
cevaptaki bir fıkrayı naklettikten sonra, 
Polonyayı taarruz eden Hıtlcrin Muso
lininin ı;ulh teşebbüsünde bulunacagınr 
daha evciden bildiğini kaydederek di • 
yor ki : 

"Çcmberleyn her vakit olduğu gibi, 
gene işlerin müzakere ile halledilmesini 
tercih ediyordu; fakat müzakere masa -
sına oturmak için alman askerlerinin Po
lonya arazisinden, işgal ettikleri yer -
!erden çekilmesini. hiç olmazsa derhal 
çekilmek üzere sbz vermesini şart ko -
şuyordu. Hitlerin duşündi.igu gibi, alman 
askerleri ışgal ettikleri yerlerde kalmak 
üzere harp hareketlerinin tatilini kafi 
bulmuyordu. İşte bundan dolayı Musoli
ninin sulh teşebbüsü muvaf!akiyct ne -
ticesi.nı vermedi ... 

Propaganda karşısında 
Alma·nya 

B. Sadri Ertem yazdıtı fıkrada, Ber
lin radyosunun neşrettiği Hitlerin şark 
ordusuna hitap eden beyannamesi dola
yısiyle başlıyan harpte propagandanın 
oynadığı rohi izah etmektedir. Muteca -
nis olmıyan bir kütle halini taşıyan Al -
manyada bu propagandanın silah kadar 
mlıessir olacacını yazmaktadır. 

TAN 

lngilterenin ilk zaferi 

Tan.da B. Ali Rıza Duğrul, geçm se
nelerde Almanyanın kiiçük milletlere 
karşı takındığı tavrun ve geçen hadise· 
!erin bir hülisasını yaparak diyor ki : 

"Nihayet İngiltere, dıinya sulhunu 
kurtarmak yolunda her fedakarlığı gös
termiş, netice de ise, küçük milletlerin 
istiklallerini kurtarmak uğrunda harbi 
kabul etmek mecburiyetinde kalmış bir 
millet mevkiine girmiştir. 

Bu suretle bütün beşeriyetin sempati
sini, sevgisini, fili ve hissi tarafdarlığı
nı kazanmıştır. Bütün dünyanın kalbini 
kazanmak, bütün dünya topraklarını ka
zanmaktan daha zor temin edilebilen bir 
zaferdir. Ve bu İngiltcrenin muharebede 
kazandığı ilk büyük ııerefli zarerdir. 

CUMHURİYET 
Şimdiki halde Avrupa harbi 

Bu!rlınkli Climhuriyet'te. "Şimdiki hal 
de Avrupa harbı" baDlıklı yazısında B. 
Yunus Nadı: "Şimdiki halde harp bir 
Avrupa harbıdır. Şimal Amerika halkı
nın harbe ingiliz ve fransız milletleri -

Romanyanm 
vaziyeti 

Yeniden bir çok sınıflar 

silôh alhna çağırildi 
BUkreş, S a.a. - Ra4or ajansı bil

diriyor: 

Dün B. Kalinesko'nun başkattlığın
da toplanan nazırlar meclisi BB. Ka
linesko ve Gafenko'nun izahatını din
ledikten sonra aşağıdaki hususları 
müşahede eylemiştir: 

Memlekette tam bir sükun, itimat 
ve milli birlik hüküm sürmektedir. 

Irk ekalliyetleri devlet hayatı içi
ne girmişlerdir. Nasyonalite cetveli
ne girmiycn şahıslarla dini cemaat 
mektepleri meselelerinin halli, ekal -
liyetler hakkındaki hükümet politi -
kasının doğru olduğunu göstermiştir. 

Dı} siyasete gelince, bütün komşu
larla iyi anlaşma takibine matuf mus
lihane hattı harekete devam etmek ka· 
rarındayız. Bu itibarla hükümet bir 
ademi tecavüz paktı akdine dair olan 
teklifini yenilemeğe hazırdır. 

Ayni zamanda hükümet milli men
faatlerin emniyetine ihtimam etmek· 
tedir ve romen hudutlarının mUdafa
ası için icabeden tedbirleri almıştır. 

Birçok sınıf /ar ıilah altına 
çağrıldı 

Bükreş, 5 a.a. - Havas: Bundan 
evel alınan tedbirleri takviye etmek 
üzere Romanya, birçok sınıfları silah 
altına davet etmiştir. 

Japonya' do hususi bir 

komisyon kuruldu 

Tokyo, 5 a.a. - Hükumet, siyasi ve 
iktisadi meselelere bakmak üzere bir 
hususi komisyon kurmuştur. Bu ko • 
misyon, harbın devamı mUddetince, 
para, seyrisefoin ve ticaret müna
sebetleri meselelerine bakacaktır. 

Fransız sefiri, dün akşam hariciye 
nazır muavini ile görüşmüş ve mu • 
maileyhe Avrupadaki son inkişaflar 
hakkında mallımat vermiştir. 

nin iştiraklerini ı;.abahın saat dörtleri
ne kadar helecan ve heyecanla beklemiş 
olduğunu gördük" dedikten sonra: 
Harbın cihanşumul mücadelenin baş

langıcı kuvet ve mahiyetini haiz oldu
ğunu soylemektcdir. Muharrir vaziyeti 
tahlil ederek, iki müttefik mihver dcv
letindm biri olan İtalya'nın Danzig ve 
koridor vaziyetinden doğan bu harbe iş
tirik etmemesinin her bakıma göre bü· 
yuk mani ve ehemiycti oldugunu tcba
riız ettirmektedir. Muharrir yazısına 
şöyle devam ediyor: Bizim memleket 
ve milletimiz vaziyeti sor;ukkanlılıkla 
takip ederek, hareket hattını onun icap
ları şekline göre tayin etmek mecburi
yetinde bulunuyor. Bütün milletin, va
ziyetini daima goz onünde tutan Milli 
Şefimiz, hukümetimiz ve meclisimiz et
rafında srm sıkı toplanarak kendisine 
yaraşan vekar ve kararla vaziyetin inki
iafları beklemesi 15.zım gclccegıni 
si:ıylemege hacet bile yoktur. 

SON POSTA 
Başı ve sonu 

B. Burhan Cahit bugünkü fıkrasında 
yakın vakte kadar Almanyada seyahat 
edenlerin zevk ve sanat eliyle tanzım c
dılmış olan bu memleketten tatlı hatı
ralarla dlinduklerini yazdıktan sonra, 
bugünkiı harp halindeki Almanyanın 
mukadderatına el koyanların yuzundcn 
uğrıyaca~ı felfiketleri anlatmaktadır. 

Muharrir sözlerine ı;u ci.ımlelcrle son 
vermektedir : 

"Eşsiz Atatütk'un büyük kitabında 
iU satırlar vardır : 

" ... Millet mukadderatını tevdi edece
ği insanların seciyesini anlamakta has -
sas olmalıdır • ., 

Bu boyledır. Kütlenin talihini ferdin 
ihtırasından kurtarmak için büyük iddi· 
alarla ortaya çıkanların ehliyetini ol -
duı;u kadar karakterini de kollamak li -
zım. Gafletle felaket biribirinden uzak 
değıldir ... 

Sulh harbi 

Akşamda B. Necmettin Sadak, taham
mül kudretinden çok fazla gerilen ya -
yın kopmasına benzettigi harp vaziyetini 
doğuran hidiseleri göz oniındc tutarak 
yazdıtı makalesine iU cümlelerle son 
vermektedir : 

"Yeni başlıynn harbin, sonra.dan ala • 
bileccgi vüsat ve inkişaf sckilleri hak -
kında bir ieY söylenemez. Ne zaman ve 
ne suretle işe karışacağı henüz belli ol
mıyan istifham nokatları, tcraııyi o 
tarafa bu tarafa eğebilecek meçhul ağır 
hk unsurları var. Her halde bu harb, 
Hitler rejimi için ya5amak, yahut olmck 
meselesidir. Ortada, artık, helledilccck 
basit bir arazi davası değil, birbirlerini 
izaleye ahdetmiı; iki rejim kavkası, iki 
tUrlü sulh sistemi mücadelesi görulür. 
Onun için harb çok çetin olacaktır. Har. 
hın sonu, yeni hudutlar tcsbit ctmıyc
cek, Avrupada yeni bir nizam kuracak
tır. ,. 

Athenia'nın 
yolcuları 

İngiltere' de 
Londra, 5 a.a. - "Athenia'' vapuru

nun yolcularından kadınlar ve çocuk
lar da dahil olmak Uzere birkaç yüz 
kişiyi hamil olan iki vapur Clyde'e 
gelmiştir. Bunların içinde yaralı o -
lanlar sıhiye arabalariyle derhal has
taneye nakledilmişlerdir. Diğerleri 

Glasgow'a gitmişlerdir. 

Amerika mültecilerini harp 
gemileri koruyacak 

Vaşington, 5 a.a. - Kabine içtima
ını müteakip, Edison matbuata beya
natta bulunarak amerikalı mültecileri 
Avrupa'dan getiren vapurları muha -
faza etmeğe matuf tedbirleri tetkik 
ettiğini söylemiştir. 

Söylendiğine göre, bahriye nezare
ti, Amerika vapurlarının himayesi i
çin harp gemilerini A tlantik yolları 
üzerinde sıralamağı derpiş eylemek • 
tedir. Bu sayede amerikalı mültecile
ri taşıyan ecnebi vapurlar da himaye 
edilmiş olacaktır. 

Mumaileyh, yarın bu hususta bir 
karar ittihaz edileceğini ilave etmiş
tir. 
Amerikalılar Avrupaya seyahat 

etmiyecekler 

Vaşington, 5 a.a. - Hariciye neza
reti son derecede mübrem bir ihtiyaç 
karşısında kalmayan amcrikalıların 
Avrupa'ya seyahatlerine müsaade e • 
dilmiyeceğini bildirmiştir. 

Bahriye nezareti, Amerikan vapur
larına zikzak yollar takip etmemele
rini, yanlarına ve güvertelerine Ame
rikan bayrağı resmetmelerini ve bun
ları gece projektörlerle aydınlatmala
rını tavsiye etmiştir. 

Samsunda yeni bir Halkevi 
binası yapıhyor 

Samsun, (Hususi) - Samsunda ye
ni bir halkevi binası yaptırılacaktır. 
147.000 lira keşif bedelli olan bu bi
nanın inşaatı geçen pazartesi gün:i 
müteahhide ihale olunmuştur. Şehri
miz kültürel ve içtimai hayatında gü
zel bir devre açacak olan bu binan•n 
inşasına karar verilmiş olması, büyiık 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
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[~:~~~~3=] J c ___ ~_A D_Y o_) lngiliz tayyareleri dün Ekslaşapelde 
iki sanayi merkezini bombardıman eltiler 1 

TURKlYE TAYYARE SAATLERi 

(Başı 1. inci sayfada) 

la temas halindedir. 
Şunu hatırlatmak lazımdır ki, Rhin 

üzerinde iki sahil boyunca imtidatlı 
istihkamlar vardır. 

1 hücumda bulunmuş ve hepsi hareket 
üslerine dönmüşlerdir ... 

Fransız hav.a kuvetlerinin ve donan
masının tehaşşüt hareketinin devam 
ettiği de ayrıca bildirilmektedir. 

Bu haberi Londra, Paris ve Ncv
york radyoları da teyit etmiştir. Fa -
kat Roma ve Alman radyolarında bu 
hususta haber yoktur. 

Paris'te Alarm! 
Paris'te saat 3.39 da canavar düdük

leri tehlike iaşreti vermişlerdir. Alert 
saat 7.05 e kadar devam etmiştir. 

Faris radyosunun haber verdiğine 
göre Strasburg halkı şehri terketmek
tedirler. Posta idaresi ve hastaneler 
tahliye olunmuştur. Almanya tarafın
da da görülen hareketler, yakında bu
rada bir harp başlıyacağına delil ad -
dolunmaktadır. 

Fransız istihbarat komiserliği, 
neşrolunan resmi tebliğler hakkında 
gazetecilere B. Daladiye'nin şu beya
natını tebliğ etmiştir : 

"- llk harp raporları pek kısa ve 
kati muharebelere ait malfımatı ihti
va etmiyorsa buna hayret etmemek 
lazımdır. 

1914 ağustosunun ilk günlerinde 
de büyük muharebe olmamıştır. Bun
dan başka 1914 harbi ile bugünkü mu
harebe arasında esaslı bir fark gözet
mek icap eder. 

1914 ağustosundaki harp karşılık
lı seri taarruzlarla bir hareket harbi 
olmuş ve düz arazide cereyan etmiş
tir. 

Bugün karşı karşıya bulunan ku
vetler çok sağlam iki müdafaa siste
mine dayanmaktadır: Majino ve ziğ
frit hatları. 

Binaenaleyh bu geçen iki günün 
vaziyet alma ve temasa gelme hareket 
]eriyle geçmiş olması pek tabiidir ki, 
buna da ancak tebliğlerdeki bir iki 
satır tahsis edilebilir.,, 

Komiser ,mühim bir şey vukua gel 
diği ve gazetecilere bildirilmesinde 
askeri bakımdan mahzur mevcut olma 
dığı takdirde, bunun gazetelere bildi
rileceğini söylemiştir. 

Roma radyosu da fransızların Ma
jinot hattı üzerinde mühim hazırlık -
larda bulunduğunu bildirmektedir. 
Roma radyosU'flun mütalea)arına göre 
fransız hücumu, ya Lüksemburg cihe
tinden ve yahut Ren kısmında Sig
firit hattının kısmen zayıf olduğu kı
•ımda yapılacaktır. 

Dün gece sabaha karşı, Londra rad 
yosu, Havas ajansınnı Brüksel muha
birinden aldığı şu çok dikkate değer 
havadisi vermiştir: 

Belçika'da Eupen'den geçen 
milliyeti meçhul bazı tayyareler, 
Almanya'nın Belçika hududun
daki Aix - La • Chapelle vilayeti 
dahilinde Eııchweiler ve Stolberg 
aanayi merkezlerini müessir su· 
rette bombardıman etmi§lerdir. 

Berlin üz.erinde 
Diğer taraftan Pat ajansı da Var· 

ıova radyosunda müzik arasında şu 
haberi vermiştir: 30 Polonya bombar
dıman tayyaresi bu sabah saat 8 do 
Bertin üzerinde bir uçuş yapmı~lar ve 
bombalar atmışlardır. 

Fakat Anadolu Ajansı gene Pat 
ajansından aldığı telgrafta bombardı
mandan bahsetmemekte ve yalnız §U 

haberi vermektedir : 
30 Polonya tayyaresi, Berlin'e bir 

Parisliler pasif müdafaa teşkiHitı
nın talimatını sükunetle yerine getir
mişlerdir. 

Rouen ve diğer Fransız şehirlerin
de alarm işaretleri verilmiştir. Bun -
dan böyle düşman tayyarelerinin hu· 
dudu geçtikleri haber alınınca o mın
takalarda alarm işareti verileceği hal
ka tebliğ edilmiştir. 

Resmi ceride, herhangi bir ecnebi 
devletin Fransa aleyhine girişeceği 
teşebbüsleri teshil edecek ve yahut 
ordu ve halkın efkarı üzerinde meşum 
bir tesir icra eyliyecek haberlerin neş 
rini meneden kararname neşretmiştir. 

Bu kararname hilafına hareket ede
cek olanlar hakkında bir ila 10 sene 
hapis ve 1.000 iHl 10.000 frank para 
cezasına mahk(ım edileceklerdir. 

Fransa'da bir harp hükümeti 
kurulacak 

Kırk yaşından fazla olan parlamen
to azasının mebusluktan istifa etmek
sizin asker olabilecekleri hakkındaki 
emirnamenin bu sabah resmi gazete
de intişarı üzerine 100 mebus askere 
gitmiştir. 

Diğer taraftan Başvekil Daladiye
nin münasip bir zamanda kabinede 
bazı tadilat yaparak bir harp bükü -
meti teşkil edeceği haber alınmıştır. 
Kabineye girecek yeni aza arasında 
bilhassa Blum, flanden, Maren ve 
Buisson'un isimleri geçmektedir. 
Fransız Hariciye Nazırı Bone in -

giliz ve Belçika ve Polonya sefirleri
ni kabul etmiştir. Berlin'deki fransız 
büyük elçisi B. Coulondre, sefaret er
kaniyle birlikte Brüksel yoliyle Pa -
ris'e gelmiştir. B. Coulondre akşam 
üzeri B. Bone tarafından kabul edil
miştir. 

Bütün fransız sömürgelerinden, ez
cümle Fas'tan, Lübnan'dan, fransız 

Çin-hindistanından ve Kamboç'tan 
fransız hükümetine huliıs ve sadakat 
telgrafları gelmektedir. Bütün bu 
yerlerde birçok kimseler gönüllü kay 
dolunmaktadır. Ayrıca Fransa'da o -
turan 1600 yunanlı, fransız ordusuna 
gönüllü kaydedilmek üzere müraca -
atta bulunmuşlardır. 

Askeri üniforma 

Londra radyosunun bildirdiğine gö 
re, harbin başlangıcındanberi askeri 
üniforma giymiş olan S. M. Kırat 

Corc VI sara~ erkaniyle memurlara 
hizmette iken askeri üniforma giyme
lerini emretmiştir. 
Aynı istasyon, Berlin'deki ingiliz 

büyük elçisi Sir Nevit Henderson'la 
sefaret erkanının Hollanda hududun
daki Eldenzaal'dan geçerek Roter
dam'a muvasalat ettiklerini bildir
mektedir. 

4576 tonluk ve alman bandıralı 0-
linda vapurunu, İngiliz Ajax kruva
zörü tarafından batırıldığını dün 
yazmıştık. Londra radyosu bu husus-

HULASA 
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ta şu tafsilatı vermektedir: 
Bu vapur Hamburg'tan cenubi A -

merika'ya gitmekte idi. 6596 tonluk 
alman Karl Fritzen vapuru da ingi • 
liz harp gemileri tarafından hatırı! • 
mıştır. J. Fritzen kumpanyasına ait 
olan bu vapur Hollanda'dan cenubi 
Amerikadaki Bueno Ayres limanı

na gitmekte idi. Her iki vapurun mü
rettebatı kurtarılmıştır. İngilizler, e
veıa bu gemilere tahliye için emir ver 
mişler ve gemiler tamamiyle tahliye 
edildikten sonra batırmışlardır. 2000 
tonluk Helzden vapuru da bir ingi -
liz kruvazörü tarafından takip edil -
miş, ve bu gemi Kolombiya limanla
rından birine iltica etmiştir. 

Bosnia adlı 2400 tonluk bir ingiliz 
gemisi de almanlar tarafından batı -
rılmıştır. Bu vapurun bir ateşçi müs
tesna olmak üzere bütün mürettebatı, 
Norveç bandıralı Eidanger petrol ge
misi tarafından kurtarılmıştır. 
Ayrıca bildirildiğine göre milliye

ti meçhul bir vapur daha Öresund'un 
cenubunda bir alman mayınına çarpa
rak batmıştır. Fakat vapurun enkazı 
bulunamadığından infilakın diğer bir 
sebepten ileri gelmiş olması da muh
temeldir. 

Ancak bugün Malmoe civarında 

Limhaun'a gelmesi beklenen Leton -
yalı "Umanta" vapurundan şimdiye 
kadar hiç bir haber alınamamıştır. 

lsviçre'de sivil seferberlik 
Paris radyosunun İsviçre kaynak

larından öğrenip bildirdiğine göre, 
askeri seferberliğin günde 5 milyon 
İsviçre frangına mal olduğunu naza -
rıdikkate alan federal hükümet, sivil 
seferberlik ilan etmiştir. Bu karar mu 
cibince 16 dan 65 yaşına kadar olan 
bütün erkekler ve 18 den 60 yaşına 
kadar olan bütün kadınlar seferber o
lacaklardır. İsviçre tebaasının mem
leket hudutlarından dışarıya çıkması 
ve İsviçre konsolosluklarından veril
miş vizeyi hamil olmıyan yabancıla -
rın İsviçreyc girmesi yasak edilmiş · 
tir. Firariler ve mülteciler memleke -
te alınmıyacaktır. Bern kantonu ma· 
kamları Jura hududunda sivil ahaliye 
gaz maskeleri dağıttırmışlardır. 

Leh tebliğine göre askeri vaziyet 
Londra ve Paris radyoları, Polon

ya umumi karargahının aşağıdaki res 
mi tebliğini neşretmişlerdir: 

Düşman hava kuvetleri, bütün mem 
lekette taarruzlarına devam etmekte 
ve şehirleri ve asker kollarını bombar
dıman eylemektedir. 

Polonya hava kuvetleri Cezcha
mow ve Radomska mıntakalarında 

düşmanın zırhlı müfrezelerini mües
sir bir surette bombardıman etmiştir. 
Düşmanın 14 tayyaresini düşürdük. 
Bizim 6 tayyarcmiz üslerine dönme
mİ§tir. 

Cenubugarbi cephesinde düşmanın 
tazyiki Varta • Szezercov - Kamiensk 
hattında durdurulmuştur. 

Poznanya'da sükunet. 
Gdynia garnizonu şiddetli bir çıkış 

hareketi yapmış ve düşmandan top, 
ağır mitralyöz ve esir almıştır. 

Macarlar gönüllü yaz.ılıyorlar 
Paris radyosunun ayrıca bildirdiği· 

ne göre, Macaristan resmen bitaraf-
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lık itan etmiş olmakla beraber Leh -
Macar hududu açıktır ve birçok ma -
car gönüllüleri Polonya topraklarına 
geçerek orduya gönüllü kaydolacak -
lardır. Slovakya'dan da birçok kimse
ler gönüllü kaydolunmak üzere Po
Ionyaya geçmişlerdir. 

Bu radyo ,bilhassa avusturyalılar
dan mürekkep 180.000 kişilik bir ordu
nun Polonyada harbe sokulduğunu, 

askerlerin vaziyetlerinden müşteki 

olduklarını, sadeyağ bulmanın çok 
güç olduğunu, şeker ve sigara bulma
nın da hemen hemen imkansız oldu· 
ğunu haber vermektedir. 

Almanların askeri vaziyeti 
Alman D.N.B. ajansının bildirdi -

ğine göre, Silezyadan gelerek cenubi 
Polonyada süratle ilerlemekte olan al
man kıtaları, şimdiye kadar 15.000 e -
sir almışlardır. Polonyalılar, Krako
viden ve bu şehrin !rimalindeki mın -
takadan geri çekilmektedir. Alman 
kıtaları ise, bunları çok yakından ta
kip etmektedir. 

Gazeteler, bilhassa tütün ve alkollü 
maddeler üzerinden ittihaz olunan ka
rarnameleri neşretmektedir. 

Almanya harbi çabuk bitirmek 
istiyor 

Roma radyosu, Almanyanın askeri 
vaziyetini tahlil ederken ezcümle 
şunları söylemiştir: İngiliz donanma
sının alman sahillerini abloka edece
ğinden bahsolunmuştur. Halbuki Al -
manya sovyetlerle yaptığı pakt saye
sinde, kendisine lüzumlu olan her şe
yi temin etmiştir. Almanya harbi ça
buk bitirmek arzusundadır. Siyasi ba
kımdan da kati neticenin buna bağlı 
olduğunu bildiği için, alman kıtaları 
çok süratli harekat yapmaktadır. 

Alman kıtaları 130 kilometre 
ilerlemi§ler 

Morevya ve Bohemya hududundan 
itibaren alman kıtaları Polonya top
raklarında 130 kilometre ilerlemişler 
ve bu suretle ılk madde ve yıyecek 
elde etmek imkanını bulmuşlafaır. 
Krakovi şehri düşmek üzeredir. Di -
ğer taraftan alman kıtaları şarki Prus 
yadan Varşova üzerine sarkmaktadır
lar. Koridorda iki leh fırkası muha -
sara edilmek üzeredir. Gdynia limanı 
düşünce alman kıtalarının işi bilhas -
sa kolaylaşacaktır. Almanlar Kori -
dorda düşmanı cenahlardan abloka i -
çin manevra yapmaktadırlar. 

Bremen vapuru ne olmuş? 

Aynı radyo istasyonu harp patla -
yınca ingiliz don.anmasının hedefi düş 
man gemilerinin seyriseferini menet -
mek olduğunu kaydettikten sonra, 
yakalanıp bir İngiliz limanına götürül 
düğü haber verilen Bremen transat -
lantiğinin yolunu değiştirmiş olması 
muhtemel bulunduğunu, esasen har -
bin patlamak üzere olduğunu göz önün 
de tutan Almanyanın, bu bakımdan 
hususi tedbirler aldığını bildirmekte
dir. Paris radyosu, İtalyadan bir çok 

1 · to eşyanın ve bu arada maden erın, 0 -

mobil ve gemilerin ihracının yasak e
dildiğini haber veriyor. 

K R o M A 

Tayyare hareket saatleri 

İ&tanbuldan - Ankaraya 
Ankaradnn - İstanbula 
Adanatlan - Ankaraya 
Ankaradan - Adanaya 
lzmirden - Ankaraya 
Ankaradan - İzmire 
İzmirılen - İstanbula 
İstanbuldan - İzmire 
lstanbuldan Berline 
İstanbuldan - Bükreşe 

Saat Dakika 

9 
ı4 

7 
ıs 

9 
ıs 

7 
16 

7 
8 

30 
00 
ıo 
ıs 
00 
00 
10 
20 
ss 
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N0BETÇ1ECZANELER 

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

Eczaneleri 1 7 13 ı9 2S 
2- İstanbul ve Cebeci 

Eczaneleri 2 8 ı4 20 26 
3 - Yeni ve Cebeci 

Eczaneleri 3 9 ı5 21 27 
4 - Sakarya ve Çankaya 

Eczaneleri 4 10 ı6 22 28 
5 - Merkez ve Yenişehir 

Eczaneleri 5 11 ı7 23 29 
6- Ankara Eczanesi 6 ıı ı8 24 30 

Pazar gecf!leri nöbet alan eczaneler pa. 
zar günü ele nöbetçi olarak açık bulunmak 
mecburiyetindedirler. Diğer eczanelerin 
pazar günleri ihtiyari olarak tatil yapma -
!arı kabul edilmiştir. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (22S7) numa· 
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: ( 1521 ). - Telefon müraca
at: Şehir: (1023 · 1024 ). - Şehirler ara. 
sı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava. 
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa
ieri Şehir Anbarı: (3705) . 

TAKSl TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicamı civarı: (264S·l050·1196) 
Samanpazarı civarı : (2806. 32S9). 
'i eni şehir Havuzbaşı Bizim Taksı 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
fstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
[sık Taksi İnönü Caddesi (3394), 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.4S 
K . dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Cankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.ıo 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 

Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeciye -.-

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Y enhıehirden Ulus M, na 
U'luo laıf • .dA..,, .._.~ .... :tıi .... L:."' 

7.00 23.00 
1+10 oo.oo 

S. pazarından Akköprüye 6. ı5 7.00 
Akkoprüden S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

~ Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
beş d1kikade bir sefer olup tren za · 
manian seferler daha sıktır. 

§ Ulus meyll'.lniyJe Yeni şehir. Bakanlık 
!ar. Cebeci, Samanpazarı arasında sa.at 
8 den 20 ye kadar vasati her beş dakı • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den ~3 e 
kadar her on tıeş, yirmi ve otuz dakıka· 
da bir muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat Z3 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danına dönüşleri sinemaların dağılış sa
atine tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhiltlii saat (18) e kadardır • 
Posta saat ( 19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaşa Hattı : 
Her gün; 8.30 (Pazartesi, Perıembe ve 

Cumartesi Toros s. treni 
Her gün; 17.00 • ı9.25 Anadolu s t ·. 

• 20.20: · renı • 
Kayseri, Sivas, Samsun. Diyarbakır 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Rldyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A Q. 
31.70 m. 946S Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

ÇAR.ŞAMBA: 6.9.19.19 

12.30 Program. 
12.3S Turk mi.ıziği - Pi. 
13.00 Memleket saat aynrı, ajans ve me

teoroloji haberlerı. 
13.lS -14.00 Mtizik (riyaseti cumhur ban

dosu - şef: İhsan Künçer. ı. - Furgeot 
Marş. 2 •• G. Pares "'Fiametta" mazur
ka. 3. - Keler - Bela Romantik uvertür, 
4. - Leo Delibes Coppclıa balesi selek
siyonu. S. - Gustave Michiels Çardaş No. 
ı. 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (bir konserto). 
19.30 Türk müziği (incesaz faslı). 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
20.50 Türk mılzigi: (müşterek ve solo ta

ganni). Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mus
tafa Çağlar. Çalanlar: Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Zühtü Bardaoglu. 1. - Beste
nigar peşrevi. 2. - Bimen Şen - besteni
gar şarkı (Derdimi ummana dbktüm). 3. 
- .•.. - Eviç turkü (Atladım bahçene 
girdim). 4. - Udi Fahri - hicaz şarkı (Ba
har olsa çemenzar olsa). S. - Santur tak
simi - Zuhtü Bardakoglu. 6. - Udi Ah
met - Segah şarkı (Rakıp ahvali perişa
nına ar eyle gönül). 7. - Ethem efendi -
hüzzam şarkı (Eşki çeşmim hasretinle 
aglayor). 8. - Refik Fersan - Mahur 
türkü (Tepeler tepeler). 9. - Faize - Ni
havent şarkı (kız sen geldin çırkıştın). 
10. - Refik Fersan - mahur şarkı (Kirpi
ğine surme çek). 

21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.SO Müzik (melodiler). 
22.00 Müzik (küçük orkestra - şef: Necip 
A<Jkın): 1. - Rudolf Nützlader Haydi bir 
hava daha çal. 2. - Franz Lchar Çocuk 
Prens operetinden vals. 3. - Mozart Re 
major clivertimentodan Menuet dansı. 4. 
- Emmericlı Kalman Holnndalı kadın o
peretinden potpuri. S. - Pepi Mililer La 
Paloma şarkısı üzerine potpuri. 6. - Zieh
rer Viyanalı küçük kız. 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham 
ve tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 

23.20 Müzik (cazbant - Pi.) 
23.SS -24.00 Yarınki program. 

DiKKAT: 

Radyo müdürlüğüne ait yeni te
lefon No: farı 2424, 3425, 2426 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 18.30 Doyç -
landzender - 19.30 Prag, Sofya - 20.30 
Lil - 20.4S London - Rec:tonal - 21 Flo 
ransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN -
FONlK KONSERLER: ı6 Bohemya -
18 London - Recyonal - 20 Droyıviç, 
Kopenhag, Paris - P.T.T., Strasburg -
20.IS Berlin, Hamburg, Laypzig, Viya
na - 20.30 Ştllt art , Nis - 2ı Roma -
.t1.J.~ .Dl Ul\l'lc.ı, .1.ı..w., ........... D .- ...... v ••--

burg - 22 Faris - 24 Ştütgart 
ODA MUS1K1S1: 13.15 Bcromünster 
SOLO KONSERLERİ: lS.30 Sarbrük -

18 Doyrlnndzcnder, Münih - 18.20 Bo-
hemya, Viyana - 18..25 Kolonya - 18.3S 
Laypzig - 19 Frankfurt - 19.lS Berlin 
- 20.3S Königsbcrg - 21.20 Beromüns
tcr - 22.40 Hamburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 17.5 
Prag 

ORG KONSEHLF.Rt VE KOROLAR : 
17.30 Hamburg - 18.30 Breslav - 22.30 
Frankfurt Kopcnhag 

HAFİF MÜZtK: 16 Breslav, Doyçland -
zender - 19 Laypzig, Münih - 2ı Ber
lin - 22.30 Viyana 

PLAK KONSERLER!: 14.10 Viyana 
HALK MUSİKİSİ: 12.40 Beromünster -

19 Viyana - 23 Budapeşte, 
DANS MÜZ1Gt: 21.3S Sottcns - 21 .4S 

Strasburg - 22 Sofya - 22.15 Droytviç 
- 23 Droytviç, Milano, Paris - P.T.T,. 
Roma - 23.10 London - Recyonal 

ve Erzincan Hattı : 
Her gün 9.2S: 

Kayseri. Ulukışla Adana. Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesı, Çarşamba ve 
Cuma günleri: 21.23 Toroı 
S. treni: 

Kayseri, Ulukışla. Adana Hattı l 
Her ıün: ı2.45: 
Zongılldal, Çankırı Hattı : 
Her ırün: 17,20: 

tuvan'ın yüzüne baktı: 

N 

- Eğer kendini öldürecek bir kiti varsa bu 
dünyada, o da odur! 

Antuvan titreyen ellerini biribiri içinde sıktıs 

- Ben tekrar Havr'a gidiyorum. Allaha ısmar• 
tadık!. 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beı genç, 
Antuvan, kardC$İ Jilber, arkadaşı Domlnik Heriyo, 
Marıyan ve SolanJ Senitler isminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nihayet Solanj, Dominik'Je değil Jilber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli -
ıik hayatından memnun değildirler. Antuvan, karısının 
kız kardeşi Evlin'i seviyo~. v~ onun!~ gi.zlice .b!r Am~
rika seyahati yapıyor ve donuyor. Şımdı Evlın den bır 
mektup almıştır. Evlin, bunda hayatının ıon.~nun. e~l
diğin<len bahsetmektedir. .Antı..ıv.a'?- çok , mu~t~rıptır. 
Evlin'i diri veya ölü bulabılmek ıçın Havra gıdıyor.) Yaz.an: lrene Nemirovski -58- Çeviren: Mümtaz. Faik FENiK 

Tek kelirne söylemeden tekrar otomobile atla• 
dı ve hareket etti. o kadar hızla gidiyordu ki, a
deta kendisini rüyada zannediyordu. Bazan §UU• 
runu kaybediyor, ne olup ne bittiğini unutuyordu; 
fakat Öyle anlar oluyordu ki muhakemesini top· 
layabiliyor, ve soğukkanhlıkla her §eyi dütünüyor· 
du. Nitekim Havr'a tekrar dönerken, Paris'te bir 
çok defalar Havr mebusu Rene Alken'le beraber 
Yernek yediğini hatırladı. Ve komiserlik dairesine 
gittiği zarnan onun ismini verdi. 

"Aman yarabbi! Bana yardım et!" diye mırıl
dandı. Çocukluğundanberi asla dua etmemişti. Bir· 
denbire içinde, yolda rastgeldiği bir kilisenin dıva· 
rı önünde durmak arzusu uyandı. Burada durup 
da allaha yalvarsa idi? Hayır, hayır, bu mümkün 
değildi. Acele etmek lazımdı. Çok acele etmek la
zımdı!.. 

Antuvan bir §Ömendöfer hattının raylarını geç· 
ti ve geçer geçmez de arkasından trenin gürültü
aünü duydu. Biraz sonra Havr'a girmitti. 

Hava hala karanlıktı. Bir hafta evel bıraktığı 
otelin önünde durdu. Kapıcının uykudan uyımma· 
ıını bekledi. Hayır, aradığı genç kadın bu otelde 
değildi. Kendisi gittikten bir kaç saat sonra o da 
oteli terketmitti. Şimdi nerede olduğunu bilen yok· 
tu. 

Gras sahillerinde oturan Mis Ton'un adresini 
biliyordu. Biraz sonra oraya varmıştı. Küçük gÜ· 
zel evin aydınlıklarını ve çiçekli bahçeyi gördü
iü zaman kafasında bir ümit parladı: 

- Hayır, imkan yok! Muhakkak yaııyOf'dur! 
Bu Mis Ton, bu ihtiyar kadal ona her halde na-

sihat etmiştir:' 
Fakat tekrar içinin ezildiğini hissetti. Ümitsiz 

ve •inik bir his ona diyordu ki: 

Lakin yegane kurtuluı çaresi de bu idi! Eğer 
yatıyorsa ne yaparız? 

Kapalı parmaklığın önünde durdu. Hiç ses çık
mıyordu! Bir saniye durdu. Ve kendisine rağmen 
yorgunluktan biten vücuduna gecenin durgunlu· 
ğunu tattırmak için öylece kaldı. Sonra atağı indi. 
Kapıyı itti. Kapıyı sarmaşıklar sarmıttı. Yavaı ya• 
vaş açıldı. Dar bir bahçeden geçti. Her tarafı ka· 
palı küçük bir verandanın önünde durdu. Çaldı, 
ve uzun müddet bekledi. Nihayet camın arkasında 
şaşkın bir ihtiyar kadın göründü. Üzerinde gecelik 
ve bir elinde de lamba vardı. 

ismini söyledi ve Evlin'i aradığını bildirdi. Ka
dın hayret içinde idi. Tereddüt etti, fakat nihayet 
kapıyı açtı. Antuvan içen girdi. 

Gayet yava§ sesle: 
- Burada mı? diye aordu. 
- Hayır •• 

- Fakat buraya gelmiıti? Size gelmedi mi? 
- Bana mı? Ne vakit? Anlamıyorum ne aöy. 

lüyorsunuz? 
- Bir hafta oluyor. 

- Hayır, hayır buraya gelmedi. Hiç görme-
dim onu. Hatta Havr'dan geçtiğinden bile haberim 
yok. 

- Size hiç mektup filan yazmadı mı? 

- O zaten yazmaz ki. Bak Mariyan'a diyece-
ğim yok. O hazan hatırlar. Dün de Odil'den bir 
"art almıştım. Fakat Evlin, asla! 

- Onu tanıyorsunuz değil mi? 
- Evlin'i mi? Bu da sual mi? Kendi çocuğum 

gibi tanırım. Elimde doğdu. On beş yatına kadar 
ona ben baktım. 

Antuvan: 

- Zannederaem, batına bir felaket geldi Mis 
Ton, dedi. 

- Öldürdü mü kendini? 
- Onu yapabileceiini zannediyor musunuz? 
Ihti7ar kadm limbaJı JUkan kaldırdı •• An-

Komiser, kibar bir gençti, kendisini derhal ka· 
bul etti, onu teselliye başladı ve bir taraftan da 
kayb'?lan adamlar dosyasını kan§tırdı. Evlin'e ait 
olabilecek hiç bir intihar, hiç bir kaza vakası yok· 
tu. 

- işte görüyorsunuz ya efendim, sizin endişe· 
lerinizi haklı çıkaracak hiç bir emare yok. isterse· 
niz yanınıza birisini katayım ve beraberce şehrin 
Ötellerini dolatınız. Merak etmeyiniz. Kimse bu
nun niçin olduğunu bilmez. Eğer aradığınız genç 
kadını bulamazsanız, demek o, Havr'dan baıka bir 
yere gitmiıtir. O zaman biz de tahkikatımızı ona 
göre yapar Paris'e meseleyi bildiririz. 

Sonra Antuvan'm :rüzüne baktı: 
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Avrupa Alman tayyareleri 
Kızılhaç trenlerine 

bomba attılar 

Londra boşaltılıyor 

Polonyalı iki kardeş 
Babenski kardeşleri söylemek is-ı o zamanm me§hur sinir hekimlerin· 

tiyorum. Eski Polonyanın taksimin· den Jil dö la Turet bir sabah hasta
den sonra çıkan ihtilallerde - Tür- neye gelince talebesini etrafına top· 
kiyeye hicret elmi§ olanlar gibi - lar ve : 
Fransaya gitmi§ olan familyalardan - Efendiler, bizim arkada,, der, 
bil-inin çocukları. iki göz bebeğinin biribirine müsavı 

Birisi - galiba, küçüğü - bu olmamasını umumi felç hastalığı
yirminci asım başında Parisin en nın ba,langıcıdır, diye iddia ediyor. 
meşhur hekimlerinden biriydi. Tıb Siz de şahit olunuz, benim de iki 
fakültesine profesör olabilmek için göz bebeğim biribirine müsavi de
kat kat müsabaka imtihanlarmı ha- ğil, fakat bende bu hastalık yok
zırlamağa vakti olmadığmdan yal· tur ... 
nız hastaneler hekimi olmuş, fakat Zavallı, bu meşhur dersinden bir 
profesörlerden daha Üstün bir nam müddet sonra umumi felç hastalı
kazanmıştı. Parise giden bütün dün ğından gitmişti. 
ya hekimleri onu görmeden ve meş- Fakat Babenski'nin en büyük e
hur polikliniğinde bir dersini dinle- serı, lpokrat hekimdenberi sürüp 
meden oradan dönmeyi bir eksiklik gelen ve, kendisinin de hocası, Şar· 
sayarlardı. ko'nun hayalinde kurarak tamam • 

nereye 
gidiyor? 

(Başı I. inci sayfada) 

Fransız harp hesabı, mü,terek mih
ver harbine kar,ı idi. Hatta is
panyollann müdahalesi bile ihti
maller arasında tutulmuıtur. ispan
ya bitat'aflığını ilan etti. İtalya, 
Fransa ve lngiltere'ye gerek kıta, 
gerek Afrika'da her türlü tertibat
ta bulunmak için vakit bırakıyor. 
Almanya yalnız kalırsa, yahut, İ
talya bir mukavemet harbinin şart
lan temin edildikten sonra müdaha
le ederse vaziyet acaba ne olur? 
Lehistan kuvetleri bertaraf edildiği 
takdirde, yeni bir İtalyan tevassu
tunun netice vermesine ihtimal vaı• 
mıdır? İngiltere ve Fransa'ya, o za
man, facianın dehşetlerini mümkün 
mertebe tahdit etmek mi, yoksa 
tam, emin ve devamlı bir sulh niza
mma kavu~mak için fedakarlığı so
nuna kadar devam ettirmek zihni • 
yeti mi hakim olacaktır? 

(Başı I. inci sayfada) 

mıştır. Motörlü kıtalara karşı cenubi 
Polonya Siedaz istikametinde ileri 
girmiş olan alman motörlü kıtaları
na karşı müessir bir mukabil taarruz 
yapılmıştır. Düşman bir çok tank 
terketmiştir. Esirlerin umumi yeku
nu çok büyüktür. 

Polonyalıların insani hareketi 

Polonya radyosu, almanca neşriyat 
yaparak aldıkları alman esirlerinin i
simlerini ayrı ayrı okumuş ve bunla
rın sağ ve salim olukldarını bildir
miştir. Almanya'da ecnebi radyoları 
dinlemek yasak olduğundan dinleye -
bilenlerin bu haberleri esirlerin aile
lerine bildirmeleri rica edilmiştir. 
Ayrıca esirlerin ailelerine selamları 

da ilave edilmiştir. 

Polonyalılar köyleri yakıyorlar 

Berlin, 5 (Radyo) - Polonyalılar 

çekildikleri ve tahliye ettikleri köy -
!eri yakmaktadırlar. 

Dört gün içinde 600.000 
kişi tahliye edildi 

(Başı I. inci sayfada) 
Londra hastahanelerinde buJunan 

5.000 hastanın tahliyesi işi de ikmal e
dilmiştir. Sıhiye nazırı da kent dahı
linde kain Betley, Dartford ve Cray
ford'un bazı aksamının bugün tahlı -
ve edileceğini beyan etmiştir. 

Harbiye nezaretinin aldığı 
tedbirler 

Londra, 5 a .a. - Harbiye nezareti
nin patlamayan obüs ve bombaların 
toplanması için icap eden tedbirlerin 
alınmış olduğunu bildirmektedir. 

~, &ıo!A7 o o ... ,"' 
. 
lngiliz kabinesi 

son ıeklini aldı 
Londra, 5 a.a. - Yeni İngiliz kabi

nesi, dün akşam tayin edilen nazırlar
la tamamlanmıştır. 

Macdonald müstemlekeler nazırlı 
ğını muhafaza etmektedir. Morrison, 
Lankaster kontluğu şansöliyesi kal 

İl'.i, dev gibi bir vücut. Fakat hiç tadığını zannettiği eski isteri hasta· 
korkunç değil, gayet sempatik bir lığı binasını kökünden yıkarak meş· 
dev. Hastanede muayenelerini ya- hur hocanın o hastalığa alamet di
parken oturduğu geniş koltuğunda, ye gösterdiği şeylerden hemen hep· 
sol kolu yanındaki masaya dayan- sinin - hastalan muayene eden he
mış, sağ elinde bir elektrot tutar kimlerin telkini neticesi olarak -
halde görüldüğü vakit, sağlık tanrı· birer taklit eseri olduldarını meyda
aı, bu zamanın meflüç insanlarına na çıkarmış olmasıdır. 
yeniden can vermek için oraya gel· Bir hekim öz hocasının fikirleri
rniı sanılırdı. Göğsündeki boyunba- ni bu kadar ağır surette baltalamış 
ğınm üzerinden hiç eksik etmediği, olmasından dolayı, ,üphesiz, ayıp· 
Polonyalıların eski kahramanı Soli- lanamaz. Şarko kurduğu hayali bi
yeski'nin - Üstadın 'cüsse&i ile mÜ· nanın yıkıldığını göremediği için 
tenasip - kocaman bir madalya· sevgili muavinine bu marifetinden 
aı - ona başkaca bir heybet verir- dolayı ne demiş olacağı bilinemezse 
di. de, ilim en büyük hocanın hatırın • 

itte bir sürü sual ki bir kısmına Varşova üsera karargahındaki 
cevap verebilmek için İngiliz ve alman pilotları 

Ticaret nezareti neşrettiği bir e- makla beraber aynı zamanda iaşe na
mirname ile memlekette yiyecek kon- zırlığını da deruhte eylemektedir. 
trölünü temin etmek üzere komiteler Aliver Stanley ticaret nazırlığına, de 
teşkil edilmesine müsaade etmektedir. la War maarif nazırlığına, Walter 
Her komitenin 15 azası olacaktır. Elliot sıhiye nazırlığında, Brown iş 
Mahalli perakendeci tüccarlar birer nazırlığı ile milli servis nazırlığında. 
mümessil bulunduracaklardır. Muh- Leslie Borgin münakalat nazırlığın 
telif komitelerin salahiyetlerini ma- da, Norman Smith zi raat nazırlığın
halli ticaret teşekkülleri tarafından da ibka edilmiştir. Lord Mac Millan, 
tespit edilecektir. yeni ihdas edilen haber verme neza-

fransız umumi karargahlarının es. Varşova, 5 a.a. - Havas ajansının /' açak addedilen eıyalar retine, Ronald Cross da harp ekono
misi nezaretine getirilmiştir. 

rarlarını bilmek dahi kafi gelmiye- muhabiri dün Varşova civarındaki al- Londra, 5 a.a. - Bir beyanname, ne 
bilir. Acaba alman zaferin!n netice- man üsera karargahını ziyaret etmiş- gibi eşyanın kaçak eşya addedileceğı

tir. Muhabir burada evelki geceki ta- ni tasrih etmektedir. 

Hastanedeki hastalar huzuruna dan da yüksektir. Babenski yaptığı 
- kadın olsun ,erkek olsun - ana- büyük tahrip işi ile ilme büyük biz· 
dan doğma gelirler ve önünde serili met etmiştir. Çünkü onun yıktığı 
olan halı seccade Üzerinde, bütün yerde timdi isteri binası yeniden ku· 
adalelerinin kudretini göstermek i • rulmaktadır .... 

si olan bir hegemonya sulhüne mi, 

Fransız • İngiliz zaferinin neticesi 

olan bir milli emniyetler, devamlı 
bir nizam, müsellah bir milletler 

cemiyeti sulhüne mi, yoksa ikisi or

tası bir pamuk ipliği sulhüne mi gi

diyoruz? Maatteessüf her §ey, ha
diselerin, hem de münhasıran aske
ri hadiselerin hükmü altına girmiş
tir. İngiltere ile Fransa'nın, bir da
ha bugünkü kadar korkunç bir ma
ceraya atılmağa mecbur kalmak 
imkanlarını büsbütün ortadan kal
dırmak, silahlarını tahdit etmiş, mil 
Jetler cemiyetinde toplanarak ihti
laflarını uzlaşma ile halletmeğe, 
daha iyi bir iktısadi el birliği İm· 
kanlarını bulmağa karar vermiş ol
malarına ve bir Avrupa nizam ve 
istikrarına varmak için fedakarlık
larını yanda bırakmıyacaklarına 
itimat olunabilir. Harp, Fra:nsa ve 
İngiltere için bir taraftan şeref ve 
namus, diğer taraftan milli emni
Y•t. v• nihay•t bir yeni aulh ni:zamı 
mücadelesi halini almıştır. Harp, 
İngiltere ve Fransa'da populaire
dir ve iki milletin nikbin, emin ve 
co,kun muzaharetine istinat etmek
tedir. Fransa ve lngiltere'de sabo
taj veya hiyanet cürmü ile hiç kim
se ne tevkif, ne hapis, ne de idam 
olunmuştur. Öyle görünüyor ki bu 
memleketlerde cephe gerisinin az • 
mi, itimadı ve kararı cepheyi takvi
ye ediyor. Acaba Almanya'da vazi· 
yet nasıldır? Kiler ve depo mevcut· 
ları nedir? Denizlere hakim olan 
İngiltere, tesirlerinin derecesi ne ol
duğunu bizim dahi pek iyi bildiği • 
miz ablukaya başlamıştır. Bir taraf· 
ta hinterlandını Almanya hariç bü· 
tün dünya teşkil eden bir cephe, İs· 
tediğiniz kadar altın, tahmin ede· 
bildiğiniz kadar yiyecek, içecek ve 
petrol, diğer tarafta kendi tasal'.ruf· 
larma, kendi imal ve icat imkanla· 
rına istinat eden, son derece şiddet· 
li bir perhize mahküm bir cephe! 
Acaba yıpranma ve mukavemet 
harbinin talihi ne tarafa müsait ol· 
mak lazım gelir? 

arruz esnasında yere inmek mecburi- Listeye, silahlar, mühimmat, her 
yetinde kalan ve esir edilen 24 al • nevi benzin vesaire, her türlü muha
man pilotu görmüştür. Pilotlar yara- berat ve münakalat vasıtaları "nakli
lıdır. Muhtelif uzuvları sarılıdır. E· yatta kullanılan hayvanlar d~ bu -
sirlerin kendi kulübeleri dahilinde ge- yana dahildir." Altın ve gümüş p:;e_ 
zinmelerine müsaade edilmiştir. Leh 

1 ıarla ufak paralar banknotla bora 
· b l · · 1 k ' r, rç askerlerı un ara ıyı muame e etme - senetleri, madeni eşya. iaşe maddele-

Silôhlara 
ambargo 
konuluyor çin türlü türlü hareketler yaparlar. Öteki kardeş Babenski'nin de he· 

Sonra, üstat adalelerin hepsini birer kim olduğunu bilemiyorum ama, o 
birer elektrik cereyaniyle ~uayene da kardeşi kadar meşhur bir yemek 
ederdi... Hususi muayenehanesine üstadıdır. Belki kardeşinin hekim
gidenleri de aynı suretle muayene tikte şöhretine hale\ getirmemek İ· 
ettiği, yalnız kadınlara ilkin yarı çin, yazdığı kitapları Ali Bab mÜs· 
belden yukarısını daha sonra aşağı- tear adiyle çıkarmı,tır. O da insan· 
aını soyunmı~a müsaade verdiği ri- }arın sağlığına hizmet etmiş sayılır. 
vayet olunurdu... Çünkü iyi yemek yemesini bilmek 

tedir. ri, hayvan yemleri, elbise vesaire da

Doktor Babenski'nin eserleri de de sağlık tartlarından biridir. 
onun dev gibi cüssesiyle mütenasip 
ve her biri hekimlik ilminde devam· lzmirde çıkan ve adını daima hürmetle 

andığımız bır büyük gszet": burada çık!n 
Jı yer tutmuş, • hiç deği,mez, hiç al- yaZ11arıms değerlerinden zıyade teveccuh 
datmaz bilgilerdir. Felçlerin gerçek göstererek sayfalarının birfnde. ayırdığı 

köşeye nakletmek /ut/unu gosterıyor. Ne
ten ve uzvi olanlarını uydurma ve reden aldığını göstermemesi gazeteler ara-
taklit eseri olanlarından ayırt etmek sında tabii olan teklifsizlik eseri olduğ ıı 
için bulduğu ve yerleştirdiği Ba- şüphesizdir. Yazıların muharririne verdiği 

benskı. ala"metı' 
0 

vakitt b · h',.. şerelt.en dolayı, kendi hesabıma teşekkür 
en erı ı,.,~ -..-ı--""M-.ı.--1..-ı •• .=ı.. .... -o.ilıtJ' • 

bir be'kimi eşbisinde aldatmamış· ğinden mevsimleri geçmiş bulunuyor. z. 
tır ... Umumi felç hastalığının başla- mirli muhterem gazeteyi okuyanlar temcit 

d ~ h b ı· t' d pilavrnı pek bayat bulurlarsa kabahat ben-
ıgını a er veren a ame ın e ne de olmadığrnr anlatmak üzere bu fıkranın 

kadar doğru olduğu o zaman meş- da alınmasını rica ederim. 
hur bir vaka ile ıabit olmuştu. Gene 

Sovyetlerin silah 
altına alacaklar1 

askeri sınıflar 
Moskova, 5 a.a. - Gazeteler, mare

ıal Voroşilof'un 1919 sınıfı ile 1918 
sınıfının ikinci yarısının normal tarz· 
da silah altına çağmldığını bildiren 
tebliğini neşretmektedir. Çağırma, 15 
eylül ile ~5 teşrinievel arasında vu
kua gelecektir. Bundan başka, emir
de tutulan daha yaşlı sınıflar azası i
le bu sene yüksek mektebi bitiren 
1920 ve 1921 sınıfları da silah altına 
davet olunmaktadır. 

G. A. 

Harp halinde Valikan 
ıehri ne yapacak ! 

Noye Zührer Saytung'un hususi 
muhabiri Roma'dan 31 ağustos tari
hiyle yazıyor. 

Alma11:ar zehirli gaz mı 
kullanıyorlar? 

Londra, 5 a.a. - Polonya büyük el
çiliğine, almanların hava hücumların
da gaz istimal ettiklerini resmen te· 
yit eden haber gelmiştir. 

Almanların tekzibi 

Berlin, 5 a.a. - Alman ajansı, al
man hava kuvetlerinin gaz istimal et
tikleri hakkındaki haberleri, bir kere 
daha yalanlamaktadır. 

Polonyalılar İsrar ediyorlar 

Varşova; 5 a.a. - Pat ajansı bildi -
riyor : 

Alman tayyarelerinin zehirli şeker

ler ve sigaralar attığına dair verilen 
haberlerin alman ajansı tarafından 

tekzip edilmesi ve bir kızılhaç araba

sına ateş edildiğine dair verilen haber 

ler burada alman tayyarecilerinin si

vil halka karşı kullandıkları usullere 
Polonyada bir çok kimseler şahit ol
duğu beyan edilmektedir. 

Almanlar harp kaidelerine 
riayet etmiyorlar 

Varşova, 5 a.a. - (Pat) Polonya a

razisinde hareketi kolaylaştırmak ü

zere alınanlar, yeni yeni paraşütlerle 

inme teşebbüslerinde bulunmaktadır. 

Fakat Polonya makamlarının ve hal -

kın bunları kolayca yakalamıya mu

vaffak olmaları üzerine, alınanlar şim 

di yeni bir usul takip etmektedir. 4 

eylülde birçok alman askeri, Polonya 
askeri üniformasını hamil olarak pa

raşütle inmiştir. Esasen bu, harp kai-
İki senelik hizmet için 1937 de ve 

Uç sene hizmet için 1936 da silah al
tına alınmış olan efrat, 1 ila 30 kanu
nuevelde terhis edilecektir 

Vatikan'dan haber alındığına göre, 
Lateran muahedeleri mucibince, Va
tikan şehri her hal ve karda bitaraf 
ve hükümranlığına halel gelmez bir 
saha olarak kalacaktır. Bu itibarla, 
Roma'nın ışık söndürme kayıtları al
tına girmiyecektir. Ancak, gerek Sen 
Pier gerek Vatikan şehri, Roma'nın 
merkezinde değilse bile, şehrin çer
çevesi içinde bulunması itibariyle, 
bu kayıt ve şartlara ı:ymak zorunda 
kalacaktır. 

Çünkü, bu gibi tedbirlerin bitaraf
lıkla alakası olamıyacağı mülahaza 
edilmektedir. Geçen Cihan harbında 
Roma ufuklarında bir tek düşman 
tayyaresi görünmediği halde, şehirin 
ışıkları söndürülmüştü. Buna muka
bil, Vatikan şehri bütün gece gün gi
bi aydınlatılmıştı. Zaten Roma hal
kı, mukaddes Vatikan şehrini hiç bir 
tayyarecinin bombardıman etmeği 
aklından bile geçirmiyeceği kanaa • 
tindedir. 

delerinin alınanlar tarafından ilk ih • 
Kalbimiz, insaniyetin bu emsal· tali değildir. 

Bu terhisten, garp hududu boyun
daki askeri mıntakalarda yani Lenin
grad, beyaz Rusya, Kiev, Moskova, 
Harkov ve Kalenin mıntakalarındaki 
faal asker müstesnadır. Bu mıntaka· 
}arda terhis daha sonra yapılacaktır. 

Maverayiürdün İngillere'ye 
tamamen sadık 

Londra, 5 a.a. - Maverayiürdün e
miri, hükümete, İngiltere'ye tama • 
miyle sadık kalacağını bildirmiştir. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Monte Kristo 
2 - Yumruktan yılmıyan 

süvari 

Seans saatleri: 

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

Monlo kuisto ve yeni jurnal 

' 

BAYRAGIMA 
TAZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜRK'ÜN 
ölümü arkasından yazılmış 

içli yazılardan ibaret olan bu 
güzel kitap bmıldı, çıktı. 

Fiyatı: 35 kurut 

Kitapçınızdan isteyiniz! 

siz yeni ıstırabı için merhametle 
çarpıyor. Garp medeniyeti, 25 sene 

ıçinde, iki defa cehennem azabı 

görmeğe layık mıydı? Olan olmuş· 

tur. Bari yeni kurbanların kanı ile 

yuğurulacak olan yeni nizam, mil· 

letlere hüriyet, emniyet ve bahti· 

yarlık getiren bir devrin başlangıcı 

ve teminatı olsun 1 
Falih Rıfkı ATAY 

İngillere'nin 

maneviyall 
~ok yüksektir 

Türkiye'de bulunmakta olan bir İn
giliz, İngiltere'de taşrada bir köyde 
bulunmakta olan hanımından bir mek
tup almıştır. Bu mektupta buhanım, 
harp ilanından evel İngiltere'deki va
zıyeti gayet güzel cümlelerle ifade 
etmiştir. Bu ingilizden rica ettik bize 
o satırları verdi. Aynen aşağıya koyu
yoruz: 

"İnıilterenin maneviyatı fevkaHide yük
ıektir. Bunu anlatmak için büyük hufler
le yazmak icap eder. Bahkc;ı. otobiıs kon· 
doktörü, yilzme öğretmeni gibi avamdan 
insanlar da meselenin ehemiyetini ıereği 
pbi idrak etmiı bulunu70r. Bütün bu.nlar, 

Varıova'dan top sesleri 
duyuluyor 

Paris, 5 a.a. - Havas ajansı
nın Varşova muhabirinin bildir
diğine göre, hu sabah çok uzak
lardan top sesleri işitiliyordu. 

Dan:z:ig' deki lehlilerin serveti 
musadere edildi 

Danzig, 5 a.a. - Polonya devletine, 
Polonya resmi müesseselerine ve sa
ireye ait servet, 4 eylül tarihli bir e
mirname ile müsadere edilmiş ve bir 
devlet komiserinin kontrolüne tevdi 
edilmiştir. Bu de•let komiseri, ay
nı zamanda müsaade edildiği takdir
de, Polonya tebasına ait servetleri de 
elinde tutmaktadır. 

icap ettiği takdirde döğÜ!iiÜP öleceklerini, 
fakat bu savaşın Danzig için değil, yetiş
tirdikleri ve yetiştirmekte oldukları co • 
cukları üzerinde Avrupada sulhun ve ada
letin hükümran olması için yapılacağını 
söylüyorlar. 

Hayrete ~ayan olan nokta, bütün bunla
rın Almanyada olducu gibi, her hangi bir 
propaganda tesiriyle deci! de, kendi içle
rinden gelerek böyle sözler söylemeleri • 
dir. 

Halktaki birlik o kadar hayrete şayan -
dır ki, bunu gözlerinizle görmeli idiniz 
derim. 

"Yanlıs yola saptırılmış Hitlerl İngil -
tere, şimdiye kadar asla bu kadar kati, bu 
kadar şuurlu ve bu kadar azimkar olma -
mıştır.,. 

Görülüyor ki İngiltcrede Çcmberleyn'in 
de, Çörçil'in de ve köyde yaşıyan bir ka
dmın da fikri budur. 

hildir. 

londra'yı müdafaa için tedbirler Vaşington, 5 a.a. - Reisicümhur Ruz 

Londra, 5 a.a. _ Londralılar, hükU velt tarafından Amerika'nın bitaraf 
met merkezi için tayyarelere karşı lığı hakkındaki beyannamenin imza 
müessir bir müdafaa zırhı teşkil eden sından sonra Riyaseticümhur sara 
balon barajlarını her sabah emniyetle yında yeni bir toplantı yapılmış ve 
seyretme)ctedirler. bitaraflık kanunu mucibince neşri i 

Esasen müdafaa noktasından Lon- cabeden ikinci beyanname tetkik e 
dranın havası pek müsaittir. Bulutlar dilmiştir. 
ve rüyet şartlarının fena olması, teca- Bu ikinci beyanname neşredilir e 
vüz eden tayyarelerin işini güçleştir- dilmez muharip devletlere silah, mü 
mektedir. Bunların muvaffak olması himmat ve harp levazımı gönderil 
müşkül, hatta imkansızdır. mesi yasak edilecektir. Ambargo işin 

Tevkil edilen almanlar 
tatbik edecek olan daire derhal işe 
başlıyabilecek bir vaziyettedir. 

L d 5 ı 'hb 
1
• Mezkur daire ı::efi Green, Havas on ra, a.a. - stı arat nezaret :r 

bildi yor: ajansı muhabirine yaptığı beyanatta 
Tanganyka'daki bütün almanlar hı- muhabirlere siHih, mühimmat ve harp 

la hadise tevkif edilmiştir. Alman pro levazımının verilmesini durdurmak 
pagandası bu alınanlar üzerinde pek için bir telefonun kafi olduğunu söy 
müessir olmaktadır. !emiştir. 

31 ağustos gece yarısından itibaren 
general Dickenson, Kenya, Ouganda, 
Tanganyka, Niyarsalaand, şimali Rho
desia ve Zanzibar'daki bütün kuvet
lerin kumandanlığına tayin edilmiş -
tir. 

Fransız. ve ingili:z: sefirleri 
Hollanda hududunda 

Oldenzaal, 5 a.a. - Fransanın Ber
lin sefiri Coulondre ile sefaret erkanı 
ve memurlarını hamil olan tren, dün 
akşam saat 23,45 te Oldenzaal civarın
da kain Hollanda hudut istasyonuna 
gelmiştir. 

Coulondre ,Paristeki alman sefa. 
reti erkan ve memurlarını Almanyaya 
götürecek olan trenin Oldenzaal'a 
muvasalatından sonra yoluna devam 
edecektir. 

Henderson, Almanyanın Rhine is
tasyonuna gelmiştir. Sefir, buradan 
ağlebiihtimal Almanyanın Londra 
maslahatgüzarı Holanda kara suları -
na geldikten sonra hareket edecektir 

Muhasımların menfaatlerini 
korumak için tedbirler 

Londra, 5 a.a. - Muhasımların 
menfaatlerinin sıyaneti meselesi aşa
ğıdaki tarzda halledilmiş bulunmak
tadır : 

Fransadaki alman menfaatlerini 
İsveç, Almanyadaki fransız menfaat
lerini Amerika Birleşik devletleri, İn 
gilteredeki alman menfaatlerini İsviç
re, Almanyadaki ingiliz menfaatlerini 
Amerika birleşik 'devletleri, Polonya
daki alman menfaatlerini Holanda, 
Almanyadaki Polonya menfaatlerini 
İsveç siyanet etmektedir. 

Mecburi askerlik kanunu 

Londra, 5 a.a. - 18 den 45 e kadar 
mecburi askerlik kanununu, avam ka
marasından sonra Lordlar kamarası 
da kabul etmiştir. 

Kanunun meriyete girmesi için kı
ratın imzası kalmıştır. 

tr=-==================~ 
• 
1 z m i r Enternasyonal 

Fuanm ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
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Ankara Borsası 
5 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Faris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeıite 
Bükreli 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.5475 
136.70 

3.1377 

30.645 
72.645 

22.9725 

32.5525 

5.55 
136.06 

3.1377 

30.9525 
73.315 

22.9725 

32.88 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 İkramiyeli 
E rgani 
19l8 ('1~ 5 
İkramiyeli 
Sivas • Erzurum 
Hattı İs. I. 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. II. 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. ili. 

19.-

19.-

19.30 

19.20 

19.50 

19.-

19.-

19.30 

19.20 

19.20 

NOT - Sterlin v e Fransız Fran
ğı fiyatları borsadakı m uamele -
ye müstenıttir. 
Dığcr dovizlcr Londra bankası -
nın paritelerine gore borsaca he
sap ve tesbit cdilmiştir. 

.-······································-... . 
Türkiye fe~l·Hafl 

esasiye hukuku 
Birinci cilt 

Ya.ı;an: Vasfi Raşit Scvig 

Teşkilatı esasiye hukukuna 
baılangıç, siyası doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

• 
Fiyatı ikı lira 

Tevzi yeri: Akh" Kitabevi
ANKARA 

. . . . 

. . . . . . . . . . . 
~ •...................................•• _.: 
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Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden ---

-. -
-- -

---
Afyonk~rahisar Maden Suyunun Ankara'da toptan satı- =: 

şı bundan sonra Cemiyetimiz tarafından yapılacaktır. = -- Satış mahalli: Anafartalar caddesi 89 No. lu mağazadır.=: ---- Telefon No. 2548 = - Kurut§ 
-------- Bir Litrelik şişelerde; Elli şişelik bir sandığı 

_ mahalline teslim yalnız su bedeli 
- Yarım Litrelik şişelerde; Elli şişelik bir sandığı 
= mahalline teslim yalnız su bedeli = Bir Litrelik boş şişenin beheri {10) ve sandığı 

500 

375 

-----
-----

- (50) kuruştan boş mevzuat depozitosu 550 =: 
=: Yarım Litrelik boş şişenin beheri ( 8) ve sandığı :E 
= (50) kuruştan boş mevzuat depozitosu 450 = 

alınır. =: --- -Boş mevzuatın iadesinde depozitoları aynen geri verilir. = ---- 3255 = --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ba • 
IS a ı or 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden : 
Siloların makine ve elektrik işlerinde çalıştırılmak üze

re ayda (75 • 90) lira ücretli biri Sivas diğeri Afyon silosu 
için iki Başmakinist imtihanla alınacaktır. 

İsteklilerin yazı ile Umum Müdürlüğe müracaat ve şim
diye kadar nerelerde çalıştıklarına dair vesikalarını ve 
mektep şehadetnamelerini ibraz etmeleri ve 18 eylülde saat 
dokuzda Ankarada Ofis Umum müdürlüğünde yapılacak 
olan imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4381) 1432?. 

Tekne ve motor alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 teminatı 

Parlayıcı ve patla
yıcı maddelerin 
naklinde kullanı-

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltme 

şekli saati 

lacak saç tekne. ı adet 16442. 64 1233. 19 Pazarlık 14 
Yukarda yazılı tek-
neye konacak 
motör ı adet 17957. 50 1346.81 Kapalı zarf 15 

1 - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 
naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7-VIIl-939 tarihinde ihale olunama
dığından teslim müddeti uzatılarak yeniden pazarlıkla ve bu tekneye ko
nacak motörde 24-VIII-939 tarihinde ihale olunamadığından yeniden kapa

lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sa· 

atleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 18-IX-939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve müba

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - §artname, plan ve keşifnameler (82) ve (89) kuruş mukabilinde 

Ankara, İzmir Başmüdürlükleriyle lstanbul'da levazım ve mübayaat şube

si veznesinden alınabilir. 
v _ Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu-

ni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu nya banka temi~at mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvelıne kadar mez
kur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksilt
meye girecekler % 7,5 teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen ko · 
misyona vermeleri ilan olunur. (6765-4221) 14177 

Enkaz sa ı ocak 
Ankara Defterdarlığından 
1şin Nev'i 

Muhammen bedeli 
L. Ku. 

M. Teminat 
L. K. 

Enkaz satışı 2930 219 75 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek Uzere Sıhhat Vekfl.letince istimHlk olu

nan nümune hastanesi civarında erkek lisesi binası dahilinde (Lise binası 
hariç) mevcut pavyonların kereste ve taşları müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık arttırmaya konulmugtur. 

2 - İhale 11-9-939 tarihine müsadif pazartesi gUnü aaat 15 de Ankara 
Defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat teminat makbuzu ve 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bun
dan evvel şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık mil-
li emlak ve nafıa müdürlUğilne müracaatları. (4034) 14003 

citıhk otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen bedeli 

Cinsi Markası L. K. 
M. Teminat 

L. K. 

Hasta arabası Ci troen 100 7 50 
Benz 75 5 63 

Kam'~one;• Fort 30 2 25 
Yukarda cins ve evsafı yazılı otomobillere 1-9-939 tarihinde talip çık -

mamış olduğundan artırmanın 10 gün müddetle uzatılmasına karar veril-

miştir. 
İsteklilerin 11-9-939 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak ko-

misyona gelmeleri ve şartnameyi görmek izahat almak istiyenlerin defter-
darlık Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. (4330) 14272 

Kirahk ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Kapı 

M. Aylık icarı 
L. K. 

M. Teminatı 
L. K. 

12 Öksüzce Eğribucak 26 13 50 
MüştemiUitı ı oda 2 odunluk bir hela. . . . 

1 _ Yukarda ve müştemilatı yazılı hanenın 19-9-939 tarıhınden 31-5-940 

gayesine kadar 8 ay 10 günlük icarı açık artırmaya konulmuştur. 
2 _ İhale 20-9-939 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak ko -

misyonda yapı]acaktır. . . . . 
3 - isteklilerin hizasında yazılı muvakkat temınat makbuzu ıle bırlık-

te adı geçen glinde komisyona gelmeleri ve bund~.n .~v~~ .~artna~eyi görmek 
ve izahat almak için Defterdarlık milli emlak mudurlugunc m\iracaatlan. 

(4329) 14307 

ULUS 6. 9- 1939 

VlLAYETLER 

Su saati ilônı Röntgen malzemesi almacak 
Aydın Belediye Reisliğinden: Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : Muhammen bedeli Muvakkat teminatı İhale tarihi 

1 - 15 milimetrelik 250 adet su sa
ati ile keza 15 milimetrelik 280 adet 
kolye ve teferruatları kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

Cinsi ve miktarı 
1 - 200. Kv. tevettüre dayanan ağır ve sabit derin tedavi 
statifi ampul mahfazası yüksek tevettür ve şua nokta
sından tam derecede koruyan tertibatı haiz 6. metre 
kablo ayrıca ampul soğutucu tertibatı ile elektrikli süzgeç 
sigortası buJunacak ampul mahfazası son modern tedavi· 
lerde kullanılmağa başlanan yüksek mA. ile çahşmağa müsa
it olacak ve biltün tertibatı en son esaslara uygun olarak 
imal edilmiş tipte ve iyi çalışması iki sene garantili ola
caktır. ) 
2 - 200. Kv. asgari 15-20 mA'e dayanan derin tedavi am
pulü. 

2 - Saatlerin muhammen bedeli 
4125 ve kolyelerin 2100 liradır. 

3 - Saatlerin muvakkat teminatı 
309 lira 38 kuruş, kolyelerin 157 lira 
50 kuruştur. 

4 - İsteklilerin fenni ve eksiltme 
şartnamelerini parasız Aydın beledi
yesinden alabilirler. 

3 - Dört adet tedavi tübüsleri: 

3500 Lira 62. lira, 50 km uş. 18.9.939 
Pazartesi 

s;ı:ıt: 15-.. s .-:- İhalesi 28 eylül 939 perşembe 
gunu saat 16,30 da Aydın belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. 20X24 ve 50 sm cilt mihrakı-

mesafeli 6X 8 ., 40 ,, ,, .. 
9Xl2 ,, 40 ,, ,, " 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
muvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar belediye riyasetine ver 
meleri lazımdır. Postada vukubulacak 
gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

ıox1s .. 40 .. .. .. ) 
4 - Altı adet muhtelif ağır ve hafif 
(1-2- 3 Al, 0.3·0.5· 1 Cu) 

tedavi süzgeçleri 
) 

İşbu alat iki sene garantilidir. 
13976 

Elektrik dizel molörü ve 
muhtelif tesisat ahnacak 

1 - Hastaneye lüzumu olan, yukarda müfredatı ya?.ı lı dört kalem Röntgen malumesi açık eksiltmeye konul-
muştur. ' 

2 - Talipler ihale günü muvakkat teminatlariyle birlikte hastanede müteşekkil komisyona müracaatları 
3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune hastane sinde görülebilir. (4216) 14219 

Muğla Vilnyetinc Bağlı Ula Ka
sabası Belediyesinden : 

1 - Nafıa Vekaletince musaddak 
fenni proje, şartname ve keşifname
sine tevfikan belediyece yaptırılacak 
bir adet dizel motör ve alternetör ile 
teferriiatı. tevzi cereyan tabloları, ir
tibat ve santral çıkış kabloları, çıp

lak bakır teller, izaletörler ve sair te· 
ferrüatı ile bunların temel ve mon
tajlarından mürekkep elektrik tesisa
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

dislikten 18 H:a 75 kuruş mukabilin- ! zımdır. Postada vuku bulan gecikme -ı le bir dahiliye mütehassısı doktor alı-
de tedarik edılecek keşifname fennı ler kabul edilmez. nacaktır. 1steklilerin doğumlariyle 
ve mali şartnameleriyle proje ve va - (6841 / 4260) 14208 şimdiye kadar bulundukları vazifeleri 
hidi fiyat cetveli veçhile kapalı zarf- • gösterir vesika ve bir kıta fotografla· 
1ı eksiltmeye konulmuştur. Muham- Ceza evi ınşası rının bir dilekçeye bağlanarak bele -
men bedeli üç yüz yetmiş beş bin lira diyemize milracaat etmeleri ilS.n olu-
olup ihalesi 13. 9. 939 çarşamba günü Zonguldak Cümhuriyet Müddei- ( 13893) 

umumiliğinden : nur. 
s~at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta- • • 
rıfatı dairesinde hazırlanmış teklif Zonguldak vilfiyeti içinde Bartın Buz fabrıkası fes1Safl 
mektupları ihale gUnü azarr.i saat 16 kasabasında yapılmakta olan ceza e-
ya kadar encümende riyasete verilir., vinin 26886 lira 47 kuruş ke~if bedel-ı Fethiye Belediyeıinden : 

2- Eksiltmeye ait fenni şartname, 
şartname ve keşifnameler iki lira mu
kabilinde isteklilere veya adreslerine 
gönderilir. 

Muvakkat teminatı on sekiz bin yedi 1i ikmali inşaatı işi vahidi fiat esasiy· 1 - Fethiyede belediye tarafından 
yüz elli lira olup öğleden sonra kapa- le muhammen miktarları üzerinden 5270 lira muhammen bedelli buz fab
lı bulunmasına binaen öğleden eve! kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul rikası tesisi kapalı zarf usuliyle ~le· 
iş bankasına yatırılır. (3140/ 4135) muştur. siltmiye konmuştur. 

3 - Eksiltme 25 eylül 939 pazarte· 
si günü saat 15 te Ula belediye daire
sinde encümen huzurunda yapılacak
tır. 

14103 Eksiltmesi 21 eylül 1939 perşembe 2 - İhale: 27. 9. 939 çar§amba günü 

H ... I günü saat 10 da Zonguldak Cümhuri- saat 16 da Fethiye belediye dairesin· 
Ü!dimef kODagl yapflrl atak . yet Müddeiumumiliğinde toplanacak de müteşekkil belediye encümenince 

eksiltme komisyımu tarafından yapı- yapılacaktır. 

4 - Tesisatın muhammen bedeli 
(12i65) lira ve muvakkat teminat 
(95i) lira (38) kuruştur. 

Knrs Vilayeti Ardahan Kazası lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve bu - 3 - Muvakkat teminat 395,25 lira-
Malmüdürlüğünden : na müteferri diğer evrak Zonguldak dır. • 

5 - İsteklilerin şartnamede yazılı 
belgeleri haiz olmaları lazımdır. 

Ardahan kasabasında yapılacak 
49747 lira 80 kuruş keşif bedeli hükü
met konağı inşaatı kapalı zarf u
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye
si 940 mali yılında ödenmek şartıyle 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Nafıa Müdürlüğünde ve Cümhuriyet 4 - İşbu eksiltmiye ait şartnamo 
Müddeiumumiliği kaleminde görüle- proje ve saire Fethiye belediyesin· 
bilir. Muvakkat teminat "2017'' lira. den parasız alınabilir. 
dır. Eksiltmeye girmek istiyenler iha 5 - Talipler tarafından kanunun 
le gününden sekiz gün evel bir istida tarifi dairesinde tanzim edilecek tek
ile Zonguldak viUiyetine müracaat e- lifnamelerin ihale gün ve saatine ka· 

6 - Eksiltme teklif mektupları 

eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at eveline kadar kabul edilir. 1 - Dosyasındaki evrak 

dır : . 
şunlar - derek şimdiye kadar en az 20000 lira dar belediyeye gelmiş veya verilmit 

(13981) 

k 
A - Mukavele projesi Elbise yaptın laca B - Eksiltme şartnamesi ve bayın-

dırlık genel şartnamesi 
Tarsus Belediyesinden : C - Fenni şartname ve yapı işleri 

Eksiltmeye konulan iş: 130 adet köy umumi ve fenni şartnamesi 
bekçisi elbisesi. (1) caket (1) panta. D - Projeler 
len (1) kasl{et (1) tozluk (1) bel ka • G - Metraj cetveli ve halasi keşfi-
yışından ibarettir. ye. 

Eksiltmeye konulduğu tarih 21. 8. E - Silsilei fiyat 
3 2 - Dosya Kars nafıa müdürlüğün 9 9. 
İhale tarihi 1 ı. 9. 939 pazartesi sa _ de ve Ardahan mamüdürlüğünde gö-

at 11 dedir. rülebilir. 
Muvakkat teminat akçesi (87) lira 3 - Muvakkat teminat 3732 liradır. 

(75) kuruştur. 4 .- İ~tek~~lerin ihale günü.nden .as-
Taliplerin daha fazla izahat alabil- garı sekız gun evel Kars vılayetıne 

mcsi için her gün Tarsus kaymakam- yaptığı işler ~e bonservisleri~ müraca 
lığına müracaatları ve şartnamenin 6 at ederek vesıka veren komısyondan 
kuruşluk posta pulu mukabilinde ad- alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yılı ti-
rese gönderilebileceği iUin olunur. caret odası vesikasını ibraz etmeleri. 

14056 5 - İhale 15. 9. 939 tarihine müsa -

1 .. dif cuma günü saat 16 da Ardahan 
nşaat munakasası malmüdürlüğünde müteşekkil komis

lzmir Belediyesinden : 
yonca yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu . 
na uygun olarak hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını saat 15 c kadar ko -
misyon riyasetine vermiş olmaları la-

Basmahane civarında yapılacak 
sebze meyva hal santralın üç yüz yet
mi' be§ bin liralık kısmı başmühen-

Süt, Yoğurt ve Et alınacak 
İstanbul Belediyesinden 

İlk 

teminat 

1452,38 

3191,25 

Muhammen 
bedeli 

19365,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 131000 kilo 
süt, 30000 kilo pastorize ve 625 kilo yoğurt. 

42550,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 92500 kilo 
Dağlıç eti. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ay
rı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 18-9-939 pazartesi günü 
saat 15 te İstanbul belediyesinde daimi encümeninde yapılacaktır. Şartna
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri. (6702-4131) 14176 · 

keşif bedelli bu gibi inşaatı bir defa- olması ilan olunur. "6435,, (3987), 
da yapmış olduklarını ispat ederek (13969 
vesika ibraz edip viHiyet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika
siyle ticaret o asından bu yıl içinde 
alınını~ vesika ve teminatlariyle bir -
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar yukarda 
yazılı günde komisyon reisliğine ver-
meleri illin olunur. (6952-4363) 14316 

500 fon mof orin eksiltmesi 
hakkında 

Bursa Belediyesinden : 

Bursa belediyesi elektrik fabrikası 
için 500 ton motörin kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuşt.ur. Beh~r 
tonu muhammen bedeli 65 Iıra olup ı
halesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 
de belediye komisyonunda. yapılacak 
tır. Başlıca şartları: Mot~rın Muda~
ya veya gemlik iskelel~~ı~den bele~ı
yece tayin edilecek bırısın~e teslım 
alınacak ve bedeli Bursada odenecek. 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 

Söke Belediyesinden : 
Kasabanın 150 hektarlık sahası da .. 

hilinde mevcut kontünü cereyanlı e
lektriki yenilenerek alternatif ecre • 
yana tahvil edileceğinden projesi yap· 
tırılacaktır. İsteklik!rin projenin ha
zırlanması ve vekalete tasdiki şartiy
le son teklif mektuplarını 11 eylül 
939 pazartesi gününe kadar ve şartna
meyi görmek üzere belediyeye müra • 
caatları ilan olunur. (14053) 

Satılık çam tomruğu 
Drusunbey Alaçam Devlet Or

ınan l§letmeıi Revir Amirliğindenı 

1 - Dursunbey devlet işletmesi is
tasyon deposunda istif de mevcut (605), 
adet muadili (401) metre mikap (800) 

ti~ d 
Şartname sureti t60 kuruş bedel mu esimetre mikap çam tomruğu açık 

kabilinde verilir. Motorini vermeğe arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
istekli olanlar şartnameyi okumak i- 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
çin belediye muhasebesine müracaat payları mevcut olup hacim kabuksuz 
etmeleri ve kapalı zarflarını 2490 sa- orta kutur üzerinden hesaplanmıgtır. 
yılı kanun ve şartname dairesinde i- 3 - Tomruklara ait satı§ şartname
hale saatinden bir saat evveline kadar si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
belediye reisliğine vererek ihale saa. çevirge müdürlüklerinde ve Dursun ~ 
tinde belediye komisyonunJa ha bey revir amirliğinde görülebilir. .

1
_ 

1 
zır . _ 

bulunmaları ı an o unur. (6949 • 4364) Tomrukların beher metre mıkabı -
14317 nın muhammen bedeli (13) lira (35) 

KAZALAR 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
- pey akçeleriyle 11. 9. 939 pazartesi gü 

--------------nü saat 15 de Dursunbey revir amir· 

Belediye binası 
yaptırılacak 

liğine müracaatları ilan olunur. 
(6755) 14169 

Satılık çam tomruğu 
Nev§ehir Belediye R' 

Nevşehirde ya 1 
1Yasetinden: Dursunbey Alaçam Devlet Or-

k ruş kec:if bed ipi~ ~-~ak ~2097 lira 94 man lıletmesi Revir Amirliğinden: 
u :ıc e ı ıx:ledı b' . 

..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL şaatı kapalı zarf zarf ~7 ınası .ın- 1 - Dursunbey devlet orman işlet -
: : meye kanulmuşsa da t ~~u ıyle eks~lt- mesi istasyon deposunda istifte mev • 

: dan 16. 8. 939 dan itib a ıp çı~amdıgın cut (732) adet muadili (454) metre 
: fında pazarlıkla ihale ~ren bır ay z~r- mikap (042) desimetre mikap çam tom 
: miştir. sıne karar verıl- ruğu arttırma ile ile satılığa çıkarıl -

----- TÜRK KURUMU HAVA 
: Muvakkat teminat 'k mıştır. 
: lira (~4) kuruştur. mı tarı <1657) 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
: Bu ı§e ait şartnarn 1 payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
: iresini görmek iat e er ve evrakı sa- olup hacim kabuksuz orta kutur üze • = b ı d' · cyenlerin Nev.:ehir . : - e e ıyesıne ve N' ğd . :ı •. rınden hesaplanmıştır. 

E BeJİnci keJİde 11 EylUI 939 dadır E lüğüne müracaatıa~ı 1e~ nafıa dırektor- 3 - Tomruklara ait satış şartname· 
: - Belediyede mevcut a.zımdır. . ıi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman : k • 50 000 ı• = bedel mukabilinde U ınşaa~ mal~esı çevirge müdürlüklerinde ve Dursun • Büyük . . ramıye . ıra = ccği ilan olunur. m teahhıde venle- bey revir amirliğinde görülebilir. Tonı 

: § Dahiliye müte~~::2:sı ~~~;~ ~;~:1~ ~~\r~i;.:i;;b~:~:ş~~." 
§ Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- = 4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 

= terle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... = alınacak pey akçesiyle 9. 9. 939 cumartesi günü - • = Turhal B . ıaat 11 de Dursunbey revir amirliği • 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllr Belediy • eledıyesinden : ne müracaatları ilan olunur. 

ernıze (150) lira aylık ücret (6760) l41fl 

------- Büyük -- Piyangosu 
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LEVAZIM AMlRLfGl 
cuma günü saat 16 da Eskişehir L V. !mir
liği satın alma komisyonunda yapılacak • 
ur. İstekliler kanunun 2. ve 3. maddele -
rinde yazıh vesaik ile teminatlarını havi 
zarfları saat 15 e kadar komisyon riyaseti
ne vennis bulunacaklardır. (4308) 14302 

bilhassa 32. maddesine uyğun olmıyan mek· den eksiltmesi yapılacaktır. 
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti- 2 _ Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk P. T. VE T. MÜDÜRLOCO cakları ehliyet veeikalariyle birlikte 

yukarıda adı geçen günde s t 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri. 

rilmiyecektir. (4375) 14319 ----------------
teminatı da 1395 liradır. 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu 

birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 
75.000 kilo sığır eti eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 16.975 lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 1325 lira 
62,5 kuruştur. 

Çuval oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse

seleri ihtiyacı için pazarlıkla 1000 çuval 
5.9.939 saat 14 de Ankara L V. imirliği sa
tın alma komisyonunda alınacaktır. İstek
lilerin belli vakitte komisyonda bulunma
ları. (4354) 14313 

5 kalem malzeme ah nacak 

Sığır eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatının senelik ihtiyacı 

olan 84-000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Şartnamesi İspnrtada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
L V. imirlikler isatın alma komisyonwıda
dır, İstekliler şartnameyi komisyonda o -
kuyabilirler. 

3 - İşbu 84.000 kilo sığır etinin muham
men tutan 16800 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Ankara Levazım Amirliği Satın 
8. 9. 939 cuma günü saat 16 da Edremit Alma Komisyonundan : 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1260 liradır. 

tüm satın alma komisyonu binasında 1 _ Cebeci askeri hastanesinde açıla • 
yapılacaktır. cak hasta bakıcı hemşireler okulu için a -

5 - Eksiltme 22.9.939 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 11 de İsparta tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek isteyenler şağıda cins ve miktarı yazılı beş kalem 
malzeme yaptırılacaktır. 

6 - İstekliler zı.9.939 cuma rfuıü saat 
10 a kadar teklif mektuplnrını İsparta tü
men satın alma komisyonu başkanlığına 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu sa· 
attan sonra verilen veyahut gönderilen 
mektuplar alınmıyncaktır. Saat ayarı tü -
men daire saatiyle yapılacaktır.• 

her gün iş saatinde komisyona müra - 2 _ Pazarlığı 6·9-939 saat 16 da Ankara 
caat etsinler Teklif mektupları saat L v. amirli~i satın alma komisyonunda ya-
16 da teslim edilmiş olacaktır. pılacaktır. Isteklilerin nümunesini görmek 

üzere hastane L V. müdürlüğüne ve pazar-
(4039) 13993 hk için komisyona müracaatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa 32. maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. ( 4376) 14320 

Adet 
Bir hamam yaptınlacok 

40 Komidin hastanedeki nümunesi 
veçhile Ankara Levazım Amirliği Sntın 

Alma Komisyonundan : 4 

Eskişehirde hava okullarında 27564 4 
lira 98 kuruş keşif bedelli bir hamam 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 15 

konulmuştur. 45 

Yazıhane hastanedeki nümunesi 
veçhile 
Doner koltuk hastanedeki nümu -
nesi vec;hile 
Maroken sandalya haııtancdeki nü
munesi veçhile 
Yemek saldalyesi hastanedeki nü

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sekiz yüz altmış bir bin üç yüz kilo sa

manın kapalı zarfla eksiltmesine talip c;ık
ma(lrğından pazarlıkla eksiltmesi 14-9-939 
perşembe günü saat 14 de lst. Tophane
de levazım amirliği satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17225 
lira ilk teminatı 1291 lira 95 kuruı;tur. Şart 
namesi komisyonda göruliır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatta 
komisyona t1elmeleri. ( 4377) 14321 

İhalesi 18. 9. 939 pazartesi günü sa
at 16 da Eskişehir Lv. amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 2068 liradır. 

Şartname, proje, ve keşfini görmek is 
teyenler Ankara, İstanbul ve Eskişe -
bir Lv. amirliği satın alma komisyo -
nunda görülebilir. Kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı şartları haiz istek 
lilerin vesikalariyle birlikte komis -
yonumuza müracaat ederek kapalı zarf 
larını mezkur günde saat 15 e kadar 
komisyonumuzda bulundurmaları. 

(4208) 14151 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eğridir kıtaatının senelik ihti

yacı olan 135.000 kilo unu kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
tın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara levazım amirlikleri satın al -
ma komisyonundadır. İstekliler şart
nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 135.000 kilo unun muham· 
men tutarı 16200 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal 
de ilk teminatı 1215 liradır. 

5 - Eksiltme 20. 9. 939 tarihine te· 
aadüf eden çarşamba günü saat 16 da 
İspartada tUmen satın alma komisyo· 
nunda-'Y9'p•lftcc1rlır. 

6 - İstekliler 20. 9. 939 çarşamba 
günü saat 15 e k adar t eklif mektupla
rını Isparta tllmen satın alma komis
yonu başkanlığına verecek veyahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve 
rilen veyahut gönderilen mektuplar 
elınmıyacaktır. Saat ayarı tümen da -
ire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkilmle -
rine ve bilhassa 32 maddesine uygun 
olmıyan mektupların ..sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

14195 

Kuru fasulye ah nacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki birlik· 

terinin 151.500 kilo kuru fasulya ihti
yacı kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 16. 9, 939 cumartesi gü· 
nü saat 12 de lzmirde kışladaki leva· 
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18937 li· 
ra 50 kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
1420 lira 32 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evet komisyona vermiş§ bulunacaklar 
dır. (4250) 14198 

Nakliyat münakosası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve müesse -

ıeleri ic;in 5100 ton bugd:ıy nakli 28-8-939 
p;ızarlı iünda talip ı;;ıkınndı gından pazarlık
la ekı;iltınesi 8-9-1939 saat 15 de Ankara 
LV. amirliğ i satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4080 lira ilk te· 
minatı 306 liradır. Şartnamesini görmek 
lstiyenlerin her gün paurhğa iştirak ic;in 
bellı gün ve s:ı:ıtta kanuni vesikalarla bir
likte lıuknmaları. (421~) 14299 

Dekovil yolu inşası 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda hava birlikleri

ne ait dekovil yolu inşası kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konmuııtur. 

Keşif bedeli '26398 lira 68 kuruştur. Mu· 
vat teminat 1980 liradır. İstekliler bu işe 
ait hususi şartnamesini keşif ve projeleri 
bayındırlık genel şartnamesini İstanbul, 
Ankara, Eskişehır L V. Amirlikleri satın al· 
ma kom11yonunda gcirebilirler. 

Ka h rf u ulile eksiltmesi 22-9-1939 

munesi veçhile 
(4355) 14314 

İki garaj yaptınfacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanada cöıterilecek yerde iki gn • 

raj inşası kapalı zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 64584 lira 66 kuru,tur. 
Muvakkat teminat 4494 lira 24 kuru~tur. 

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

4 - İstekliler bu işe ait şartname, keşif 
ve projesini Kayseri, Adana askeri ve An
kara, İstanbul ı, v. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında 325 kutuş mukabilinde a
lınabilir. 

5 - İsteklilerin bu iııe girebilmesi için 
mahalli nafıa müdürlilklerinden böyle bil· 
yük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve l. Uncü madde
lerinde yazılı belğelerl ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en ieç 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabili vermiş olacaklnrdır. Pos
tadaki gec;ikmeler kabul edilmez. 

(4356) 14315 

Un aJınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatın senelik ihtiyacı o -

lan 368500 kilo unu kapalı zarf usuliyle ek
siltme konulmuetur. 

2 - Şartnamesi İ&partada tiımen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankııra 
levazım il.mirlikleri satın alma komisyonun
dadır. İstekliler vartnıımeyi komisyonda O· 

kuyabilirlcr. 

ADLiYE VEKALET! 

Bir memur alma!ak 
Adliye Vekaletinden : 

Adliye Vekaleti ceza ve tevkif ev· 
!eri umum müdürlüğünde 20 lira asli 
maaşlı bir ka tiplik münhaldir. 

Memurin kanununun 4 cü madde • 
sindeki şeraiti haiz olup yazı maki
nesiyle seri yazı bilen birisi müsaba
ka ile alınacaktır. 

Taliplerin 9.9.939 cumartesi günü
ne kadar evrakiyle birlikte ceza ve 
tevkif evleri umum müdürlüğüne mü
racaatları ve 11-9-939 pazartesi günii 
saat dokuzda yapılacak imtihanda ha-
zır bulunmaları. (4351) 14310 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

2000 erat kaputu 
ah nacak 3 - 1tbu 368500 kilo unun tnuhammen 

tutan 35429 lira SO kuru tur. 
"t - ı:rırrtnume tnttel<i y-a2tte Yfmtl ti~ Cüm I< Muhafaza Genf'l KO. 

miktar fazlası da dahil oldu.:u halde ilk mutanlığı İstanbul Levazım Amjrli· 
teminatı 2957 lira 23 kuruştur. 

5 - Eksiltme 23-9-939 tarihine tesadüf ği Satın Alma Komisyonundan: 
eden cumartesi günü saat 11.30 da İsparta 1 - Gümrük muhafaza genel komu
tümen satın alma komisyonunda yapılacak- tanlığı te§kiHitı eratı için satın alına
tır. 

6 - lstckliler 23·9-939 cumartesi günü cak 2000 adet erat kaputunun kapalı 
saat 10.30 a kadar teklif mektuplarını h - zarfla yapılacak olan 28. 8. 939 pazar· 
parta tümen satın alma komisyonu batkan- • . il k' · · 
hiima verecek veyahut göndereceklerdir. tesı gün saat on beşte ı eksıltmesıne 
Bu satten sonra verilen veyahut gönderi - talip çıkmadığından 22.9.939 cu· 
len mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ı ma günü saat 15 de kapalı zarfla yeni· 
tümen daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve ------·---------

Sade yağı almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fiyatı, 
tutarı, ilk imıncası yazılı 6500 kilo sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12 eylül 1939 salı günü saat 15 te İzmitte 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Lv. amirlikleri 
satınalma komisyonlarında ve İzmit'te tümen satınalma komisyonunda gö • 
rülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin belli gUn ve saatından bir saat evvel ilk inancalarını ih· 

tiva eden kapalı zarflarını lzmitte tümen satınalma komisyonuna vermele-
ri lüzumu ilan olunur. (4040) 13994 

Miktarı Tah. Fiyatı Tutarı İlk inancası 

Mevkii Kilo Kuruı Lira Kr. Lira Kr. 

Merkez 19500 95, 18720 00 1405 00 
Ada pazar 15600 96 14976 00 1123 20 
Bolu 15600 96 14976 00 1123 20 
Tuzla 6500 96 6240 00 468 00 
Gebze 7800 96 7488 00 560 60 

65000 62400 00 4680 00 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı iaşe madde· 
sine hizasında yazıh şekilde ve tarihlerde eksiltmeye konmuştur, İsteklilerin sartları 
görmek üzere iş saatlarında bulundukları yerlerin sa. al. komisyonuna ve eksiltmeye 
gireceklerin yazılı teminatları mezkur &iin ve saatta alay sa. al. ko. nuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı İlk tem. 

Kilo Lira Kr. İhale gün saat 

Un 195000 1462 50 25-9-1939 Pazartesi g 
{ 4352) 

ihale şekli 

K. zarf 
14311 

Benzin ve saire alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müıt. mev. inşaat komisyonu ihtiyacı ic;in kapalı .zarfla eksiltmeye 
konulan aşagıda miktarları yazılı benzin ve yağlara 28-8-1939 pazartesi günli talip çık· 
madığından 2490 sayılı kanunun 40 cı md. göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - P;ı zarlık tarihleri, muhammen bedel, muvakkat teminat tutarları aşağıda hiza
larında gösterilnıietir; isteklilerin muayyen günde kanunun 2, 3. maddelerindeki ve • 
saikle ve muvakkat teminatlariyle birlikte komisyona müracaatları. 
Cinsi Klln Muhammen B. Tutarı M. tem. İhalesi Saati 

Krş. l.ira Lr. Kr. - ------
Benzin 200000 23 46000 5450 00 ıs.9.939 ıo da 
Vakumyağ '>20000 35 7000 
Valvalin 5000 35 1750 

8750 656 25 15-9-939 15 de 
(4353) 14312 

3 - Evsaf ve şartnamesi ve nümune 
komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka· 
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını Galatada rıh -
tım caddesinde Veli Alemdar han ikin 
ci kattaki komisyona vermeleri. 

(6824/4228) 14221 

D. DENlZYOLLARI 

Kömür tahmil ve tahliye iıi 
Denizyolları l~letme Umum Mü· 

dürlüğünden : 
1 - İdaremizin 31 mayıs 1940 tari

hine kadar kömür tahmil ve tahliye 
ve aktarma işleri kapalı zarf usulü i
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 60 bin lira
dır. 

3 - Eksiltme 7 eylül 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te 
Tophane'de DenizY\>lları işletmesi U· 

mum müdürlüğü alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat temi· 
nat 4250.- liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan g ünde saat 
14 e kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri liizımdır. 

(6471) (13972) 

TAPU VE KADASTRO 

500.000 metre tel 

o il nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3965) 13946 

Kuru ot alınacak 
1) İdare ihtiyacı için 500.000 beş A k y 1·1•w• den • 

.. . 'f k"ll' ıı: "ki' n ara a ı ıgın • 
yuz bın metre çı t na ı. 1 dStı 1 Vilayetimiz damızlık ayğır deposu. 
bronz tel kapalı zarfla eksıltmeye çı- nun senelik ihtiyacı için (25.000) kilo 
karılmıştır. kuru otun 7. 9. 939 perşembe günü sa-
2) Mu~ammen bede.ı (50.000), ~uvak at on dörtte vilayet daimi encüme • 

kat temınat (3750) lıra olup eksıltme- · d k k 'lt -1 "h 1 · ya la . . . .. .. nın e açı e sı me ı e ı a esı pı • 
sı, 2 Teşrınevel 939 pazartesı gunu sa· w d · t kl"l · t · .. 

cagın an ıs e ı erın şar nameyı gor-
at (16) da Ankarada P. T. T. umum k .. h ·· v t · d' k .. " .. . . rne uzere er gun e erıner ıre • 
mudurluk bınasındakı satın alma ko • t"' 1 •. w •• •• tl ( 4006) l3964 . or ugune muracaa arı. 
mısyonunda yapılacaktır. 

3) tstekmer, muvakkat teminat mak Hükümet konağı yaphnlacak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (15) e kadar mezkur komis· 
yona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
aynıyat şubesi müdürlüklerinden (250 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3673) 13751 

360 ton gaıovil ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğün-

den : 
1) İdare ihtiyacı için 360 ton gazo· 

vil kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl • 
mıştır. 

2) Muhammen bedel (46800), mu · 
vakkat teminat (3510) lira olup eksilt 
mesi. 2Q Eylül 939 cuma günü saat 
(16) da yapılacaktır. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (10693) lira (32) ku • 

ruştan ibaret bulunan Polatlı hükü -
met konağı üçüncü kısım ikmal in -
şaatı 11. 9. 939 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet binasında Nafıa komis -
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı (802) lira (11)) 

kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını t e • 
minat mektubu veya makbuzu, ticaret 
odası vesikası ve bu işe ait Nafıa mü· 
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet 
vesikasıyle birlikte sözü geçen günd-: 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile • 
cekleri. (4150) 14095 3) İstekliler muvakkat teminat mak 

buz veya banka teminat mektubiyle 
Alô koda rla ra kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka· Yulaf alınacak 

T K d t U M 
.. d.. pı:ılı zarflarını o gün saat (15) şe ka • apu ve a as ro mum u ur . . 

1 .. - ·• d I dar mezkCır komısyona vereceklerdır. 
Ankara Valiliğinden : 

ugun en : c A 'd p T T 
Y .. k k kt 1 1 4) ..,artnameler, nkara a • . . 

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

u sc me ep mezunu o up a - , t , 
f 1. 1 k f levazım, stanbul da P . T. T. levazım manca ve ransızca ısan arına va ı . . • 

l l 1 1
. 1 d f aynıyat şubcsı müdürlüklerınden 

o an ar a ıse mezunu o up a ran • . . . . 
b·1 ı · "k 1 · 1 b' l"kt (234) kuruş mukabılınde verılecektır. 

sızca ı en erın vesı a arıy : .. ~r ~. - ~ (3763) 13763 
tapu ve kadastro umum mudurlugu 
zat i~leri müdürlüğüne müracaatları. 

(4280) 14301 

Tapu tesçili 
Anluıra Merkez Tapu Sicilli Mu

hafızlığından : 
Ankaranın Altundağ mahallesinde 

polis Recep oğlu Cemalin 167-252 ka
pı numaralı bilahare bekçi Hüseyin 
oğlu Mchmede satılan evin arsasının 
hazine adına tescili defterdarlığın 
28-8-939 tarih ve 591-5·9212-5 numara· 
lı tezkeresiyle talep olunmakta oldu· 
ğundan t asarruf hakkının tesbiti için 
1 -9-939 tarihine tesadiıf eden çarşam 
ba günü mahaJline tahkik memuru 
gönderileceğinden bu yer üzerinde ta 
sarruf iddiasında bulunanların veya 
herhangi bir ayni hak iddia edenlerin 
resmi vesikalariyle Muhafızlığımıza 

veya tahkik günü mahallinde tahkik 
memuruna müracaatları ve hudut kom 
şularının ayni gün mahallinde bulun-
maları ilan olunur. (4337) 14304 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Edirne hapishanesinde mevkuf iken 
tahliye edilip halen ikametgahı meç
hul Bursalı ve kaloriferci ve elektrik
çi Hüsnü İsmail Özele. 

Karınız Zehranın aleyhinize açtığı 
boşanma davasının cari mahkemesin· 
de namınıza çıkarılan davetiye ika· 
metgahınızın meçhul olduğu §erhile 
iade edildiğinden ve davacının tale -
biyle ilanen tebliğat icrasına mahke
mece karar verildiğinden bermucibi 
karar 18-9-939 pazartesi günü saat 10 
da dava olunan sıfatı ile Ankara as· 
liye ikinci hukuk mahkemesinde ha· 
zır bulunmanız ve yahut musaddak 
bir vekil göndermeniz lüzumu dave • 
tiye makamına kaim olmak üzere usu
lün 142 ci maddesine tevfikan ilan o· 
lunur. 3324 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemeainden : 

Milli Müdafaa Vekaleti Tekaüt şu· 
besinde Muamele memuru Naci Kü
çük Tunca'ya: 
Karınız Ankarada İsınetpeşa ma • 

hallesinde Mektep arkasında Maliye 
Vekaletinde kaloriferci Hüseyin evin 
de Servet kızı Emine aleyhine 939-342 
No. lu dosya ile a~tığınız boşanma da· 
vasının icra kılınan muhakemesinde: 

Cereyanı muhakeme ve istima kılı· 
nan şahitlerin §ehadetine nazaran da
vada haksız olduğunuzdan davanızın 
reddine ve karınız tarafından açılan 
mukabil boşanma dılvasına istinaden 
boşanmanıza ve bir sene müddetle ye
niden. evlenememenize 15·2-937 tari. 
hinde karar verilmiş ise de bu husu· 
sa ait itan müteaddit defalar ve da
va olunan tarafından gösterilen ika -
metgahlara berayı tebliğ gönderilmiı 
ise de ikametgahınızın meçhul oldu· 
ğu beyaniylc bita tebliğ geri çevri· 
miş ve dava olunaın talebiyle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 
ilan tarihinden itibaren 15 gün zar. 
fında kanuni yollara müracaat etme· 
diğiniz takdirde hlikmUn kespi kati
yet edeceği ve iUlmın bir suretinin de 
mahkeme divanhanesine tfHik edildi-
ği ilanen tebliğ olunur. 3325 

ANKARA VALILICI 

$ose ve men'ez yaplmlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - Gerede yolunun 103 + 
800 - 126 + 800 üncü kilometreleri 
arasında yapılacak şose ve menfez 
inşaatının eksiltmesi 17. 8. 939 per· 
şembe günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip zuhur etmediğinden 
şartnam1: ve keşifde tadilat yapılmak 
suretiyle mezkür iş artırma eksiltme 
ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi 
mucibince 7. 9. 939 perşembe gunu 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere, yeniden kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuş-
tur. 

caatları. (4237) 14188 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

838 lira 96 kuruş muhammen bedel· 
le merkez İnönü, Atatürk Kız, Ata· 
türk Erkek, devrim ilkokullarının ta
miri açık eksiltmeye konulmuş ve vak 
ti muayyeninde encümence hiç bir ta
lip zuhur etmediğinden on gün müd
detle pazarlığa konulmuştur. İstekli· 
lerinin her pazartesi ve perşembe gün 
leri aaat 15 de vilayet daimi encüme
nine ve teminat akçelerini hususi mu
hasebe müdürlüğü veznesine yatır-

maları. (4367) 14318 

D. DEMIRYOLLARI 

Keşif bedeli (161940) lira (44) ku- Linyit kömürü alınacak 
ruştur. 

Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
kurustur. 

D. D. Yolları Satın Alma Komis· 
yonundan : 

İst~klilerin: teklif mektuplarını, Muhammen bedeli 75000 lira olan 
teminat makbuz veya mektubu, tica· 15000 ton linyit kömürü 15.9.939 cuma 
ret odası vesikası ile ihale tarihinden günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
en az 8 gün evel vilayet makamına Ankarada idare binasında satın ahna
istida ile müracaat ederek, bu işe ait caktır. 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle Bu işe girmek istiyenlerin (5000) 
birlikte yukarıda adı geçen günde sa· liralık muvakkat teminat ile kanunun 
at (14) de kadar daimi encümen reis- tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
liğine vermeleri. ayni gün saat 14 e kadar komisyon re-

Bu işe ait keşif ve şartnameyi (405) isliğine vermeleri lazımdır. 
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü- Şartnameler (375) kuruşa Ankara 
ğünden alabilecekleri. ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

(3956) 13925 tadır. (4154) 14161 

İlk okul yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (14392) lira (12) kuru~ 
tan ibaret bulunan Beypazarı kazası • 
nın Karaşar nahiyesinde yapılacak o· 
lan üç sınıflı ilk okul inşaatı 7. 9. 939 
perşembe günü saat on beşte daimi 
enctimcnde ihalesi yapılmak üzere ka 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı (1079) lira (41) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, te· 
minat mektup veya makbuzu ticaret 
odası vesikası, bu işe ait vilayet ma • 
kamına istida ile müracaat ederek ala-

250 ton karpit alınacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

250 ton karpit 20.10.939 cuma günil 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alına • 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1762.50) 
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 sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. (4243) 14250 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralariyle miktar ve 

cinsleri aşağıda yazılı malzeme 12-10-1939 perşembe günü saat 15,30 dan 
itibaren liste sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binaı;ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reiı;liğine vermeleri lfi.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden Haydarpa-
şa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4265) 14300 

Muhammen Muvakkat 
Liste 
No. 

bedeli teminat 
Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

1 Kurşun malzeme 16.100 kilo 4425 00 
2 Galvanize saç 7.450 adet 24677 50 
3 Çinko levha 30.000 kilo 5400 00 
4 Teneke levha 4.300 adet 2112 50 
5 Ahşap travers raptiycsi imaline 7200 00 

mahsus lama demiri 60 ton 

331 88 
1850 81 
405 00 
158 44 
540 00 



-e-

M.lLLI MÜDAFAA 
karıda yazılı inşaat Askeri Fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al 
ma komisyonunca 16. Eylül. 1939 cu

Aleminyüm ilaç kutusu ahnacak martesi günü saat ıı de kapatı zarfla 
M. M. Veknleti Satın Alma Ko- ihale edilecektir. Şartname (1) lira 

misyonundan : (60) kuruş mukabilinde komisyondan 

1 _ ı 7 çeşit aleminyüm ilaç kutusu verlir. Taliplerin muvakkat teminat 
pazarlıkla satın alınacakt~r. . olan (2400) liraya havi teklif mektup-

Muhammen bedeli 750 lıra olup ılk tarını mezkur günde saat 10 na kadar 
teminat miktarı 56 lira 2S kuruştur. komisyona vermeleri ve kendilerinin 

2 _ Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
at ıs de vekalet satın alma komis - delerindeki vesaikle muayyen gün ve 

;onunda yapılacaktır . saatte komisyona müracaatları. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö 14183 

rülebilir. 
4 - İsteklilerin kanun 2 ve 3 mad -

delerinde yazılı vesikle birlikte ilk te 
minat mektup veya makbuzlariyle ko
misyona müracaatları • 

(3221) 13173 

llôç şişeleri olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mtsyonundan : 
1 - 4 kalem 22S adetten ibaret ilaç 

şişesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 122 lira SO ku • 

ruş olup ilk teminat miktarı 919 ku -
ruştuı. 

2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnam~ler her gün komis -
yonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikleriyle bir
likte teminat mektup veya makbuzla
riyle muayyen saatte komisyona mü-
racaatları. (3224) 1317S 

Kırıkkale Gedikli usta 
haınlama okulu birinci 

5 ton f erro - molipten 
6 ton siliko - mangan 

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

Tahmin edilen bedeli (2S.OOO) lira 
olan S 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 parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (187S) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4264) 14251 

146 kalem elektrik malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merke;;r; Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (34.000) lira 
sımf ına talebe ahmyor olan 146 kalem elektrik malzemesi 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
• d merkez satın alma komisyonunca 

mısyonun an : .. .. ıs 

kk 22 9 939 cuma gunu saat te pazar-
ı - Yatılı ve parasız olan Kırı a- · · 

le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us lıkla ihale edilecektir .. ~artname .<ı) 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a- lira (70) k~r.uş mu~abıl:nde komıs -
§ağıdaki şartlara göre talebe kaydü- yondan verılır. Talıplerın muvakkat 

k b 1.. b 1 t teminat olan (2SSO) lira ve 2490 nu-
a u une aş anmış ır. 3 dd 1 · de 
2 - Kaydükabul şartları: • ı:r:arah ~anunun ~ ve . ma e erın -
a) Be sınıflı ilk okulu bitirmış ol- kı vesaıkle komısyoncu .. olmadıkları
ak ş na ve bu işle alakadar tuccardan. ol -

m b). Vücudunun teşekkülatı düzgün, duklarına dair ticaret odası ves~ka -
ahenkli sıhatı yerinde olmak. siyle mezkur gün ve saatte komısyo-

c) K~ndisi ve ailesi kusursuz bir ah na müracaatları. (4314) 14264. 

lak ve seciye sahibi olamk. 250 adet bakır tasfiye ocağına aıt 
d) Terki tahsil müddeti iki sene - mesnet tuğlası 

den fazla olmamak. 5000 adet bakır tasfiye ocağına ait 
e) 14 - 17 yaşında olmak v~ bu yaş- kemer tuğlası 

tara ait boy ve ağırlık hadlerıne uy · 1500 adet normal mağnazit tuğla-
gun olmak. . • . aı 

f) Eveice gördüğü tahsıl dere.cesını 8 ton ıamot harcı 
gösterir şahadetname veya tasdıkna 8 ton silika harcı 
meyi haiz bulunmak. Askeri Fabrikalar Umum Mü-

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
sağlık durumlanndan çıkarılmış olma misyonundan : 
mak. Tahmin edilen bedeli (8000) lira o-

uı;us 

hidrolik pres döküm tesisatı Askeri Fab • 
rikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko -
misyonunca 20-9-1939 çarşamba günü saat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1875) lira ve 2490 numaralı kanunwı 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol
madrklarma ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklanna dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ları. (4311) 14303 

30 ton alüminyom ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

AKROER 
YAPI VE YOL 

MÜTEAHHlTLİGİ 
Her nevi inşaat projeleri, hesabat 
ve kontrol işleri yapılır ve inşaat 
taahhüt olunur. 

Kınacı han No. 28 Ankara 
Tel: 1219 (3178) 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· ~-•••••••••••-... 
misyonundan : lf 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira olan 
30 ton alcminyum Askeri Fabrikalar U -
mum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko -
misyonunca 2Z-9-939 cuma günü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2250) lira ve 2490 numaralı ka!'unun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komısyon
cu olmadrklarına ve bu işle alikadar tile -
cardan olduklarına dair Ticaret oda.sı ve
sikasiyle mezkQr gün ve saatte komısyona 
müracaatları. (4312) 14304 

16 kalem (elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 
16 kalem Çelik Askeri :Fabrikalar 'l!mum 
Müdürlügü Merkez satın alma komısyo -
nunca 20-9-1939 c;arşa~ba gü.nü saat 15.30 
da pazarlıkla ihale edılccektır. Şartname 
(2) lira (75) kuruş mukabilinde komis>'.on
dan verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (4000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc -
cardan olduklarına dair Ticaret odası ve
sikasiylc mczkQr gün ve saatte komisyopa 
müracaattan ( 4313) 14305 

35 kalem kasnak 

kayışı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 
35 kalem kasnak kayışı Askeri Fafrikalar 
Umum Mudurlüğil merkez satın alma ko -
misyonunca 22-9-1939 cuma günü saat 16 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn~~e 
(2) lira mukabilinde koıı;isyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat temınat olan (3000) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
dclerındeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle aliikadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odası vcsikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(4317) • 14306 

İki adef yuvarlak faılama 

f eıgahı ıartnamesinin 

değiılirileceği hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

14·9*1939 perşembe günü saat 14 te pazar 
!ıkla ihale edileceği 27, 29, 31 ağustos ve 
2 • eyhil - 1939 tarihlerin.de ilan edilen 2 
adet yuvarlak taşlama tezgahının şartna -
mesinde değişiklik yapılacağından mezkur 
günlerde çıkan ilanlar hükümsuzdür. 

(4349) 14308 

2 adet takım bileme tezgahı 
$artnamesinin 

Dr. SITKl FIRAT 
birinci GÖZ Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 

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

~--·- Tl: 3592 

r-Dlkkö't' ............ I 
l Bayanlar acele ediniz l 
i Yüksek Hayat Biçki Yur- 1 j du talebe kaydına başladı. f 
; Adres: • 
i Anafartalar caddesinde Ay- İ 
İ dın sokak Ka~bay apartman f 
ı -direktör: Senıha Kanbay · J 
i 3315 : : ...................................................... . 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. -
: DAKTİLO KURSU -: 62 inci devresine eylül ilk hafta- : 

sında bnşlıyacaktır. (1) ayda dip-: = Ioma verilir. Tahsil aranmaksı- : 
: zın herkes alınır. Belediye sıra- : 
: sında Hanef Apart. kat 1 No. 4 : 
: Telefon: 3714 3225 = 
., ı 111111111111111111111111111111111111 I,.. 

ZAYILER 

Zayi - 1stanbul'da Kadıköy Asker 
lik şubesinden aldığım 7/ 149 numara
lı Askerlik Hüviyet cüzdanımı kay -
bettim. Yenisini çıkartacağımdan hük 
mü yoktur. 

Manyası zade Feridun oğlu 
324 doğumlu Nezih Manyası 3316 

Zayi - Türk Ticaret Bankası A. ~· 
Ankara şubesinde 133 - 4248 sayılı ku
çük alacaklı hesap kar.n~~i ve k.um
baramı kaybettim. Yenısını alacagım
dan eskisinin hükmil yoktur. 

Sulu Han karşısında Hayriye Kip 
3318 

h) Köy veya nahiyeli olı~ak ~ve ı:~- tan cins ve miktarları yukarıda yazı
fus hüviyet cüzdanında dogdugu k?.Y lı üç kalem tuğla ve iki kalem harç 
veya nahiye yazılı olmak: yahut koy askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
ve nahiyeden farklı olmıyan ve ~rta merkez satın alma komisyonunca 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerın • 22.9.1939 cuma günü saat lS.30 da pa
de doğmuş bulunma~ ve bunlar?an tah zarhkla ihale edilecektir. Şartname 
sil için kaza ve şehırlere gelmış ol parasız olarak komisyondan verilir. 
mak. \ Taliplerin muvakkat teminat olan 

3 _ Bu şartları haiz olanlar asker • (600) lira ve 2490 numaralı kanunun 
lik şubelerine müracaat ederek fazla 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 
izahat alırlar. .. misyoncu olmadıklarına ve bu işle a-

4 - Askerlik şubelerince kayduka- takadar tüccardan olduklarına dair 
bul için müracaat eylül sonuna kadar ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
kabul edilir. (3844) 13807 ve saatte komisyona müracaatları. 

• değiılirileceği hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Zayi - Baytar tatbikat mektebi 
133S senesi mezunuyum. Aldığım şe
hadetnameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Mehmet Kamil Kalaçer 
3319 

Dizel molör yedekleri ahnacak <431 s> 
1426

s 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 5 ton antimon ahnacak 

misyonundan : 
1 - 29 kalem dizel motörleri ye

dekleri açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. Muhammen bedeli 4027 lira o· 
lup ilk teminat miktarı 303 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 9.9.939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
ci maddeler.inde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte komisyon-
da bulunmaları. (3967) 13911 

Tahta sandık ahnacak 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 _ Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 650 altı yüz elli kuruş olan 840 
sekiz yüz kırk tane tahta sandık sa-

tın alınacaktır. 

2 _ Pazarlıkla eksiltmesi 8 eylül 

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

Tahmin edilen bedeli (4SO~) lıra o-
lan 5 ton antimon askeri fabrıkalar u-

.. d .. lüg·ü merkez satın alma mum mu ur .. 
komisyonunca 20.9.939 ça~şamba ?u
nü saat 16 da pazarlıkla ıhale edıle
cekitr. Şartname parasız olarak ko -

·ı· T l' 1 rı'n muvakmisyondan vcrı ır. a ıp e 
kat teminat olan (337) lira (SO) ku -
ruş ve 2490 numaralı kanunun. 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komısyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezklır gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4316) 14266 

8 ton ip alınacak 
Askeri Fabrikalar Urnum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

12-9·1939 salı günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edileceği 27, 29, 31 - ağustos 
ve 2 - eylül - 1939 tarihlerinde ilin edilen 
2 adet takım bileme tezgahının şartname -
sinde değişiklik yapılacağından mezkjlr 
giınlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

(4350) 14309 

Alôkadorlara 
Ha1itasfiyede bulunan Kırşehir 

Ticaret Bankası idare Meclisinden: 
2999 sayılı kanunun muvakkat üçün 

cü maddesi mucibince yapılması ica
beden merasimi kanuniyenin yapılma

Zayi Mühür - Ankara 1. ci noter
liğinden tasdikli Hasan namiyle ~u
harrer tatbik mühürünü kaybetım. 
Yenisini alacağımdan hükmü olma
dığını ve bu mühürle kimseye borcum 
olmadığı ilan olunur. 

Ankara Altındağ mahallesi No. 973 
Necip oğlu Hasan Keyifsiz 

3320 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 783 No. lu bisiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Edzard Royter 

masından dolayı aynı kanunun 61 inci Zayi - İş Bankasındaki 33036 No
maddesindeki hükme istinaden Kırşe- lu kumbara hesabımda kullandığım 
bir asliye hukuk mahkemesinin set mühürü kaybettim. Yenisini alaca· 
kararı mucibince kapatılarak tasfiye- ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
sine başlanan Kırşehir Ticaret banka- Osman Selen 3322 
sı hissedarları ile her ne şekilde olur-
sa olsun alacakları bulunanların üçün Zayi mühür _ Bekir Ak isimli. t~s: 
cü itan tarihinden itibaren bir sene i- dikli mühürümü zayi ettim. Yenısını 
çinden bankadaki ha.klarını tasfiye yaptıracağımdan eskisinin hükmü ol
heyetine bilmüracaa ıspat et~eleri. madığını ilan ederim. 
Aksi takdirde vukubu1acak muracaa- 3323 
tın kanunen mesm:ı ~lmıyaca~ı es.as 
nizamnamenin 86 ıncı maddesı mucı -

13939 

Bekir Ak 

6. 9 - 1939 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malumat almak istiyenlerin 
Okul direktörlüklerine bat vurmaları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 

Gündüz 
.Yatılı 

Bursa 

Gündüz 
Yatılı 

tık 
60 

225 

Kız 

tık 

Orta 
100 
260 

Lisesi 
Orta 
40 

185 

İzmir Ege Lisesi 

Lise 
120 Lira 
285 Lira 

Lise 
50 Lira 

185 Lira 

llk Orta Lise 
Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

Asll maaşı SS liraya kadar olan memur ve tekaüt çocuklarından 

ve kardeşlerinden yüzde on tenzilat yapılır. (4083) 14042 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -
~ Kazan ustabaşısı ve lokomotif ~ 
-------- Türkiye ------

makinsti ahnacaktır : ~ 
Demir 

--Çelik f abrikalar1 Müessesesi ~ ve 
Müdürlüğünden: 

-----
§ Santral kazan dairesinde çalışmış ve ihtisası olan sanayi= 
=:mektep mezunu 2 usta başı ile, müessesemiz lokomotiflerin-=: 
=: de çalıştırılmak üzere makinistlik etmeğe mezuniyet vesi-§ 
:=kasını haiz 6 makinist alınacaktır. =: 
=: Liyakatlerine göre usta başılara verilecek ücret 120 ve=: 
:=makinistlere de 90 liraya kadardır. = 
=: İsteklilerin vesikalarını birer dilekçeye iliştirerek Kara-=: 
=: bükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. =: 
- 3218 = -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:-

Turizm oteli kiraya veriliyor 
Hatay vilôyeti defterdarlığından : 

t - Antakya' da milli emlakten olan ve Saray caddesin
de kain Turizm oteli içindeki mobilya ve sair işletme malze
meleriyle birlikte açık arttırma ile 13.9.939 tarihinden itiba
ren 2 sene müddetle icara verilecektir. 

2-Otelin muhammen senelik icar bedeli (1500) bin beş 
yüz liradır. 

3 - Arttırma 13.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 da Antakya milli emlak müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon huzurunda icra edilecekitr. 

4 _ Şartnameyi görmek istiyenler Antakya' da defterdar· 
lık muhasebe müdürlüğünden ve İskenderun, Kıı ıklıan, Or
du, Reyhaniye Hassa ve Dörtyol malmüdürlüklerinden ala-
bileceklerdir. 

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

6 - İsteklilerin aşağıdaki vesikaları artırma gününden 
üç gün evel Antakya milli emlak müdürlüğüne verilmesi la
zımdır. 

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

suretle idare ettiğine dair resmi bir makam veya heyetten 
tasdik edilmiş bir vesika veya oteli işlete~il~eği~e da~r Tür
kiye belediye ve ticaret odalarından verılm1ş hır ehlıyetna-
meyi haiz olmak, ... 

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

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

KOKSATIŞI 

Ankara hovagozı Türk Anonim şirketinden: 
Şirketimizin arazisi dahilinde bu lunan bin ton Tclgas koku on beş giln 

zarfında hepsi kaldırılmak ve peşinen ödenmek şartiyle satılıktır. 
Taliplerin 8 eylül 1939 akşamına kadar tahriri tekliflerini şirketimiz 

müdürlüğüne vermeleri lüzumu ilan olunur. 3326 

939 cuma günü saat 10 da Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da yaılacaktır. 

3 _ tık teminat 409 lira 50 kuruş 
olup şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 8 ton ip askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 22.9.939 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart _ 
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (337) lira (SO) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccarda~ ol
duklarına dair ticaret odası ves~ka • 

hince ilan olunur. 
(6392/ 3923) 

YENİ SİNEMALAR sus 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleriyle birlikte pazar 
lık gün ve saatinde komisyonda bu-
lunmaları. (4332) 14291 . 

ASKERIFABR1KALAR 

Kırıkkalede yaptınlacak 

• 1 ku gün ve saatte komısyo-
sıy e mez r 

14267 na müracaatları. (4318) 

Hidrolik pres döküm fesisah 

font boru ferşiyatı ahnacak .. 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6500 

İmtiyaz Sahibi 
lr.kender Artun 

BU OECE 

İlkbahar geceleri 

Gündüz iki film 

1 - 1lkbahar Geceleri 

2 - Son Seyahat 

Seanslar: 

14,4S - 16,4S - 18,4S - Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

MOTO Haydutlar peşinde 

Gündüz iki film 
1 - Harp Esirleri 
2 - Morena Klara 

Seanslar: 
14,30 • 16,30 - 18,30 - gece 21 de 

12,lS de Halk matinesi 

PRİMADONNA 

BU GECE 
ZEHİRLi SEVDA 

GÜNDÜZ 
İki film birden 

# 

1 - Dans için yaratılmış . 

2 - Zehirli Sevda 

Gece Seansı 

20,30 dadır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· Askeri Fabrikalar Umum ~u: 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· ı d~rlüğü Merkez Satın Alma 

0 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 
Türkçe sözlü 

Üç Ahbap Çavuşlar eğleniyor 
misyonundan: mısyonundan : . lan 

Ke§if bedeli (32.000) lira olan yu • 1' · edilen bedeli <:ZS.000) lıra 0 


