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Londra radyosunun gece verdiği bir habere göre 

Fransızlar tankların himayesinde Sarbrük 
: \, • ---.-,:~---"· J•. ' .• , • • .. : • f . ·:· •. •• . • ' • . 

istikametinde Alman hatlarını yarddar 
• ... ,,~,. ~. . r~:· ,,.~~"- •· ·' • _' ~ • . • ' . . ' ' ·, . . . 

Mozel bölgesinde 
çok şiddetli bir 

topçu ateşi başladı 
Polonya ordusuna mensup tanklar 

POLONYA' DA ASKERi VAZİYET: 

Krakovi düstü 
..:> 

Almanya'nın garbindeki ıehirler boıaltılıyor Varsova'nm elli' kilom tre 
Bu sabah saat dörde kadar muhtelıf Avrupa ıstasyonlarının neşrıyatına ve .;, e 
Anadolu Ajansına gelen haberlere nazaran, fransız kuvetleri aşağıdaki as - 1 

keri hareektlerde bulunmuşlardır : c iv a r 1 n da çok si d det 1 i 
Lond.ra radyosu, Lüksemburg'dan Paris'e gelen haberlere atfen, -

tankların himayesindeki fransız kıtalarmm Sarbrük istikametinde al -

man hatlarım yardıklarını bildirmiştir. mu h o re be 1 er o 1maktad1 r 
Diğer taraftan Londra gazetelerinin Lüksemburg ve Bal muhabirle -

ıı:-:-·-·:1 &.:: .•.·. •• !stihkimlar mmtakası Müstahkem sınır ---
~ Su altında bırakılabilc .. ~ Dağlık mıntaka ~ cek topraklar 

.-0 Müstahkem mevki ~ Eski istihkamlar 

Fransa'nın şark sınrrında yaptığı tahkimatı gosteren bir /cansız haritası 

Askeri 
• A ve sıyası 

haberler 
Falih Rıfkı ATAY 

, 

Cümhurreisimiz 
Sovyet sefirini 

kabul buyurdular 
Reisicümhur İsmet İnönü 

dün saat 16 da Sovyet Bü
yük Elçisi B. T erentief'i ka
bul etmiştir. 

Bir saatten fazla süren bu 
kabulde Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu da hazır bulun
muştur. ( a.a.) 

' 

rinin bildirdiğine göre, Maginot ve Siegfried hadan arasında çok şiddet-
li bir topçu ateşi başlamıştır. Bu topçu ateşi Moselle mıntakasında ol -
muş ve dün bütün gece devam etmiştir. 

Dün sabah neşredilen 5 numaralı fransız resmi tc'0liğinde, bir gün 
eve ak~arn ve gece bazı mevzii iler1eyi~lenn k.uydedi diği bildirilmekte 
idi. Dün sa.at 21 de neşrolunan 6 numaralı fransız harp tebliği ile şöyle 
denilmektedir : 

ilk Fransız müfrezelerinin kar§ıla§tıklan manialar 

Hududun ötesinde, cephenin muhtelif yerlerine göre ilerliyen ilk 
müfrezelerimiz her tarafta otomatik silahlarla ve istihkam ve sahra 
mevzileriyle karşılaşmaktadır. 

lc. H. P ~ Umumi idare 
heyeti dün toplandı 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu
mi idare Heyeti mutat haftalık 
içtimamı dün Genel Sekreter 
Dr. Ahmet fikri T uzer'in riya~ 
setinde yapmış ve Partiyi ilgi -
lendiren işler üzerinde icap e -
den kararları almıştır. 

Belçika bataryaları 
bir tayyareye 
ateş açtılar 

Brüksel, 6 a.a. - Müdafaa 
nezareti bildiriyor: Louvain mın
takasının ha.va müdafaa batarya
ları dün gece meçhul bir tayyare
ye karşı ateş açmışlardır. Tayya
re derhal uzaklaşmıştır. 

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Hükumet merkezi Lublin' e nakledildi 
Bu sabah saat Üçe kadar muh

telif Avrupa istasyonlarmm ne~
riyatına ve Anadolu Ajansına ge
len haberlere nazaran, Polonya'
daki harp cephelerinde askeri 
vaziyet ~öyle idi: 
Alman ordusu başkumanlığının D. 

N. B. ajansı tarafından verilen bir 
tebliğine nazaran alman kıtaları, dün 

saat 12 de mücadelesiz Krakovi'e gir
mişlerdir. General, fırka kumandan -
lan ve genel kurmayları, mareşal Pil
sudski'nin mezarı önünde eğilmişler
dir. Vistül üzerindeki köprüler tah .. 
rip edilmemiştir. 

Alman kıtaları, Lizar,ora eteklerin 
de mühim bir demiryolu iltisak nok

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Harp hadiselerine dair dün aldı
iııruz haberler, şark cephesinde al
man ileri hareketinin devam etmek· 
te olduğunu göstermektedir. Garp 
cephesinde henüz inkİ§af yoktur 
ve süratli bir inkişaf beklemek niçin 
Cloğru olmadığını da Fransız Baş
vekili Mösyö Daladiye'nin beyana
tından öğreniyoruz: "1914 harbi ile 
bugünkü arasında esaslı bir fark 
gözetmek icap eder. 1914 ağusto
sundaki harp, ka!'§ılklı bir hareket 
harbi olmu~ ve düz arazide cereyan 
etmiştir. Şimdi karşı karşıya bulu
nan kuvetler çok sağlam iki müda
faa sistemine dayanmaktadırlar: i ngiliz zırhhları 

Alman denizaltılarına 

Ankaranın kenar mahallelereinde halk, radyonun ne§rettiği harp haberlerini 
kahvedeki radyodan takip ediyor. 

Majino ve Sigfritl" 
Dün ve evelki gün gelen telgraf

lardan ikisine hususi bir ehemiyet 
vermek lazım geliyor. Biri, harp ile 
sulh arasında geçen son buhran 
safhasında ltalya'nın tevassutuna 
ait olandır. Tafsilattan anlaşılıyor 
ki Hitler, bir mütareke şartı ile, beş
ler konferansına iştirak etmeğe ha
zırdı. Acaba 1 eylül tecavüzü, böy-
le bir teklifin Fransa ve lngiltere 
tarafından mutlaka kabul edilece -
ğine inanılarak mı yapdmışbr? Ni
tekim alman beyannamelerinin bi -
rinde İtalyan tevassutunun esasla -

hücum ettiler 
Üç Alman edi idi tahrip • • gem ısı 

rına Fransa tarafından muvafakat ,. ·ı ''d b" 1 ' •k • d"' h t" k ld edildiği, fakat lngiltere tarafından ngı tere e lr 1 tısa 1 arp// nezare 1 uru u 
Leh topraklarının tahliyesinde ısrar 
olunduğu zikredilmekte idi. Bu taf- Londra, 6 a.a. - istihbarat nezareti bir kaç deniz hareketinin 
ı~it, h:'-rp mes~liye.tle? dos~ası için l muvaffakiyetle yapıldığını bu sabah bildirmiştir. 
ıuphesız ehemıyeth hır vesıka ola- Korsan gemisi haline getirilen üç alman vapuru içindekiler 

hrakb~alhacaktlır. Btunt?an
1
. b~aşk~h, bu emniyet altma alındıktan sonra Atlantik'te tahrip edilmiştir. 

ar ın esap ı ve er ıp ı ır mı ver 
(Sonu 4 üncü sayfada). · ~onu';_. üncti ~azladri), 

Ankara so'ha7:.lc:ırına konulan ve 
sığlil.tU~rec eden levhalar 

Tayyare hücumlarına karşı 

Ankara'da pasif müdafaa 
tecrübesi yapılacak 

Tecrübelerin bu hafta içinde yapılacağı 

anlaşılmaktadır. fakat günü belli değildir 
Ankara'da bu hafta zarfında hava taarruzlarına karşı pasif mü
dafaa tecrübesi yapılacaktır. Bu hususta vilayetteki komisyon dün 
tekrar toplanmış ve tedbirler almak için çalışmalarına devam et
miştir. Pasif müdafaa hususunda Ankara halkını alakadar eden 
geniı tafsilatı ikinci aaY.famızda bulacaksınız. 
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Günün i~inden 
--~~~~~~~~~ 

Tehlikeli bir tip 
Akşam üzeri vızıldıyan sivrisinek, ~ah~t ~~~e y~rısı tat)! uykuyu ~n

sana haram eden tahtakurusu kadar tıksındıgım bır mahluk da telaşı 
meslek ve baskalarmı telaşa d\işürmeyi kendisine zevkedinen adamdır. 

O adam o:talık sükuna, rahata varınca kışa girmiş bir yılan, aydın -
lığa çıkmı; bir yarasa gibi rahatsız olur. 

Onun için gökyüziinde yıldız, ay, güneş parlamamalı, şimşek çak -
mah; yıldırım düşmelidir. 

Dahası var: O gökyüzünde uçan bir şehabı şimşek diye, bulutlar ara
~ıından denize inen bir ışık - direğini yıldırım diye göstermekten de zevk 

duyar. 
''Dumanlı havadan hoşlanan kurt,. onun varlığında şahıslanmıştır. 

Belki de ''Su bulanmadan durulmaz" sözünü en kötü manada kulla -
nılmnk üzere vaktiyle onlardan birisi uydurmuştur. 

Avrupa'nın şarkında ve garbında bir hafta içinde başlayan harbm, 
bundan aylarca önce ''Sinir harbi" şeklinde başladığını düşünürseniz, 
zamanımızda sinir sağlamlığının, soğukkanlılığın ne kadar lüzumlu bir 
sulh ve harp vasıtası olduğunu takdir edersiniz. 

Düşman, düşmanın ordusundan önce sinirini bozmayı düşünüyor. 
O halde dost dostun, hele vatandaş vatandaşın sinirini bozmayı bir ci -
nayet saymalı değil midir ? · 

Halbuki dediğim tip, böyle günler de bile, hatta böyle günlerde sağı
nı solunu telaşa vermek daha kolay olduğundan, daha fazla faaliyette -
dir: 

Ufukları kapkaranlık gösterir. Yakın zamanda piyasada falan mad
denin bulunamıyacağını, filan nesnenin ateş pahnsına çıkacağını söyler. 
Bu, öyle sinsi ve kötü bir aşılama, zararlı bir propagandadır ki meydanı 
boş bulacak olursa, olmıyacak şeyleri de olacak bir hale getirmeye yar-

dım edebilir. l 
Her zaman olduğu gibi, hatta her zaman da olduğundan daha fa~b

böyle zamanlarda bu zehirleyici tipten vebadan, koleradan kaçar gı 1 

kaçınınız ve onun sirayet çevresini var kuvetinizle daraltımz. k. 
Unutmayınız ki hazan bu tip 'uir çığırtkan~ır ve arkasında;:~~~~ 

denilen mezar soyucusunun ökseleri gizlenmış, bekler. N. 

İlk mektepler 18, Liseler 
25 Eylülde açıhyor 
Şehrimizde yeniden uç ilk 

bir orta mektep açdacaktır 
Mekteplerin açılma zamanı yaklaşmış olması dolayısiyle kayıt ve ka-

h ı l · ba"=lanmıştır. Mektepler, tam zamanında açılacaktır. 
u muame esme -s • • 8 1··1 1 k -b· ed·ı . tık mekteplerin tedrisata başlayış tarıhlen 1 .. ey u o ara te:; ıt . ı mış-

tir. ilk mekteplerin ikmal imtihanları 11 eylulde başlıyacak ve hır hafta 

kadar sürecektir. 

Daha şimdiden ilk mekteplere kar- f 
dolunmak üzere müracaat edenlerın J 

sayısı, bu senenin bir rekor yılı ola
cağını göstermektedir. KUltür direk
törlüğü, şehrin mütekasif olan bazı 
yerlerinde yeni mektepler açmı!a ka
rar vermiştir. Bu arada Bahçelıevler, 
Mamak, Etlik ve Sincanköy'de birer 
ilk mektep açılması kararlaşmıştır. 

Mektepler için inşa edilmekte olan 
binaların ikmaline çalışılmaktadır. 
Orta mektep ve liselerde: . 

Orta mektep ve liselerde ıse tedrı
sat 25 eylülde başlıyacaktır .. Bu tes -
bit edilen tarih, bir gazetenın mek -
teplerin •ilk teşrinin on beşinde açı -
lacağı hakkındaki haberinin doğru 
olmadığını göstermektedir. İkmal 
imtihanları bir eylülde başlamıştır. 

İlk mekteplerde olduğu gibi, orta 
mektep ve liselerde de talebeye yer 
bulabilmek ve kolaylıkla yerleştirebil 
mek için şehrimizde Hamamönünde as 
falt üzerinde yeni bir bina yapılmak
tadır. Binanın bir ay içinde ikmaline 
gayret edilmektedir. Burada yeni bir 
orta mektep açılacak ve şehir halkı
nın mühim bir yekununun oturduğu 
bu ıemt çocukları uzunca bir yol yü
rümekten kurtulacaklardır. 

Dün yağışlar oldu 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

bulutlu sonraları açık geçmiş, rüzgar 
şimali şarki'dcn saniyede 7 metre ka
dar hızla esmiştir. Günün en yüksek 
sıcaklığı 21 derece olarak kaydedil
miştir. Yurdda hava Ege bölgesiyle 
Akdenizin şark kısmı ve cenup do -
ğusunda açık, otra Anadolunun garp 
kısmında az bulutlu, diğer bölgeler
de bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktığı su 
miktarı Rize'de 22, Orduda 11, Zon -
guldak'ta 10, Kastamonu'da 6, Tr?,b
zon ve Sinop'ta 4 kilogramdır. Ruz
garlar Akdeniz kıyılarında cenuptan, 
cenup doğusunda doğudan, diğe~ yer· 
lerde şimal istikametinden sanıyede 
en çok 8 metre hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Bursa'da 25, 
Mersin'de 28, Kütahya'da 29, İzmir
de, Nazilli'de 31, Adana ve İskende· 
run'da 32 derecedir. 

ULUS 

[--·--· .. ·--· ....... _! 
Günün peıinden 

.................................................... 
Eğer fiyatlar yükseirse ... 

Şehirde 72 kiloluk birinci nevi 
un çuvalında, bir hafta önceki fiyat
lara göre yüz kuruş fazlalık olduğu 
haber verilmektedir. lstanbul'da, 
toptan eşya fiyatlarının bazılarında 
fırlamalar olduğunu arkadaşları
mızda okuyoruz. İstanbul valisi e
velki gün ve dün bu mesele ile meş
gul olmuş ve icap eden tedbirleri de 
almıştır. 

Türkiye'de, bilhassa toprak mah
sullerinin, yiyecek ve içeceklerin, 
hattiı devletin kurduğu ve ilk mad
desi dış piyasalarla uzun boylu ala
kadar olmıyan endüstri mamulleri-

Yeni deniz 
subaylar1mız 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Deniz 
ordumuza iltihak eden genç deniz su
baylarımıza bugün Heybcliada'da de
niz harp okulunda diplomaları tevzi 
edildi. Merasime saat 17 .30 da başlan
mış ve bandonun çaldığı istiklal mar
şından sonra yeni denizcilerimiz dip
lomalarını almıştır. Merasimin sonun 
da mektep kumandanın Albay Ruhi 
Develioğlu genç deniz subaylarımıza 
bir hitabede bulunmuştur. Müteaki -
ben denizcilerimiz mektep kumanda
nı önünde bir geçit resmi yapmışlar
dır. Merasimden sonra davetliler bü
fede ağırlanmışlardır. 

nin fiyatlarında, enternasyonal ha-

diseler dolayısiylc bu fiyat yükse- Yabanet dilde (ikan gazeteler 
lişlerine normal sebepler de yok
tur imkiın da yoktur: devlet, ihti -' . karla mücadele için esaslı tedbırler ne~riyatlanna biraz 

dikkat etmelidir 

7 - 9- 1939 

Tayyare hücumlarına karşı 

Ankara'da pasif müdafaa 
tecrübesi yapılacak 

Tecrübelerin bu hafta içinde yapılacapı 
anlaşılmaktadır. fakat günü belli değildir 

Ankara pasif korunma komisyonu dün vilayette vali munv.ni 
B. Dilaver'in reisliğinde bir içtima yapmış ve muhtemel bir hava 
taarruzuna karşı alınması icabeden tedbirler hakkında kararlar 

vermiştir. 

Heber aldığımıza göre bugünlerde göstermiyecek şekilde yangına karşı 
Ankara'da tayyare taarruzlarına tertibat almak üzere üst katlarda bulu 
karşı bir pasif korunma tecrübesi ya- nacaklardır. 

pılacaktır. Tehlike anında halkın ilti-ı Çatı katlarında, kfiğıt p~rça.la:, yon· 
ca edebilmesi için şehrin muhtelif yer ğa mahrukat, gaz ve benzın gıbı yan· 
lerinde otuza yakın sığınak tcsbit e- ması kabil maddelerin bulundurulma-
dilmiştir. Ankara pasif korunma ko - sı memnudur. 
misyonunun da beyannamelerle halka Cadde, meydan ve sokaklarda .• 
bildireceği usul dairesinde, yerleri i - Alarm işareti verildiği zaman cad .. 

almış bulunmaktadır, belediyelerin 
ana vazifelel'1indcn biri budur, bü
yük şehirlerimizde beledi zabıta 
teşkilatı yapılmıştır, ticaret odaları 
vardır, mıntaka iktısat müdürlükle
ri vardır, nihayet valilerin vazifele· 
ri arasında bu İş de mühim bir mev
zu olarak yer almaktadır, ayrıca 
fiyatların kontrol ve murakabesi, 
tağşişin meni için kanunlar çıkarıl
mıştır. 

Fakat bütün bu devlet tedbirle -
rinin muvaffak olması için bunlar
dan daha ehemiyetli olarak iki şart 
lazımdır: evela malı satanda, nor
mal ltiıra kanaat etme, bilhassa 
böyle günlerde vatandaşın bir ku
ruşunu fazla almanın ahliık çerçe
vesine 81ğamıyacağına, kanunun 
kendisini şahsi şeref ve milli karak
ter namına cezalandıracağına inan
ma ve tek bir cümle ile iş ahlakı; 
ikincisi de mal alanda kendisinden 

5 Eylül tarihli gazetelerde D. N. B. lan edilecek olan bu sığınaklara giri- delerde, meydan ve sokak\flrda bulu • 
nin alman • türk ticaret muahedesi • lecek ve tehlikenin geçtiği haber veri- nanlar hiç telaş göstermeden, şaşkın· 
nin temdidi hakkındaki bir telgrafı !inciye kadar orada kalınacaktır. lığa uğramdan, bir karışıklığa mey -
ve bu telgrafın altında Anadolu ajan - Tecrübenin bu hafta içinde yapıla - dan vermeden mümkün olan süratle 
sının bir tavzihi çıkmıştı. Bu avzihde cağı anlaşılmakla beraber günü henüz evlerine gideceklerdir. Evleri uzakta 
muahedenin ne temdit ne de tecdit e - ma\Gm değildir. bulunanlar veya evlerine gitmeğe im
dilmedifi bildiriliyordu. İstanbul'da Gece mi gündüz mü yapılacağı da kan bulnmıyanlar en yakın mahfuz ma 
Fransızca çıkan gazetelerden birinin bilinmemektedir. Ancak Ankara hal - hallere ve işaretle gösterilen sığınak-
0 günkü tarihli nüshasında bu hab1:r kına hitaben ilfin edilen umumi emir - lara iltica eclcceklerdir. 
dercedilmemiş ve onun yerine bir türk de tecrübe hangi saatte yapılırsa ya • Sokaklarda, meydanlarda durmak, 
mürahhas heyetinin ticaret muahede- pılsın derhal alınması l.'.izımgelen ted- etrafı seyretmek yasaktır. Bu hususta 
si müzakereleri için Almanya'ya ha - birler etraflı bir şekilde bil<lirilmek - halkın, polisin ve alakadar memurla· 
reket etmek üzere olduğu rivayeti ya- tedir. rın tavsiyelerine tamamiyle riayet et-
zılmıştır. Hangi saikle olursa olsun, Tayyarelerin şehre yaklaştığı ve teh meleri lazımdır. 
bilhassa ecnebi lisanda çıkan gazete - liken in başladığı fasılalı olarak 3 da - Dükkan ve mağazalar tehlike işare
ler bu meselelerde de Anadolu ajansı- kika devam edecek olan diidük seı;le- ti verilir verilmez kepenklerini inclir-
nın veya türk gazetelerinin havadisle- riyle halka ilan olunacaktır. mek suretiyle kapanacak ve bu suretle 
rini sadıkane takip etseler daha isabet Hücum gündüz yapıldığı hiç bir yer açık kalmıyacaktır. Kah -
ederler. takdirde... vehane, gazino ve lokantalar gibi ~; 

Hücum gündüz yapıldığı takdirde mumi yerler polisin vereceği direktı 

bir tek kuruş fazla istendiğine veya lstanbul valisi ihtikôr 
talep edilen fiyatlarda yakınlarda 

resmi ve hususi müesseselerdeki bü • dairesinde hareket edeceklerdir. 
tün memur ve müstahdemler derhal Nakil vasıtaları 
binaların üst katlarını tahliye ederek Alarm işareti verildiği zaman hare-

hasıl olmuş gayritabii bir yükseklik 
olduğunu gördüğü zaman derhal a- olamıyacağını söyledi 
lakalılara müracaat ederek onları 
harekete getirme .•. 

Birçok devlet tedbirlerinden bu 
sebeple azami fayda temin edile
memektedir. Halk hayatını alaka
dar eden tedbirler ne kadar güzel 
olursa olsun, bunların tatbiki yal
nız, sayısı muayyen olan resmi va -
zifelilcre bırakılırsa bütün dertleri
mizin hallolunmasını beklememek 
liizrmdır. 

Bugün Türkiye'de, eski bir tabir
le havayicizaruriye adı verilen mad
delerin normal fiyatlarından santim 
fazlalaşması için hiç sebep yoktur: 
938 - 939 mahsul senesi rekoltesi, 
birçok toprak mahııullerimizde, ge
çen yıldan yüksektir: 937 - 938 de 
36.195.580 kental buğdaya muka • 
bil, 938 - 939 da 42.457.820 kental-
lrk istihsal yapılmıştır. Arpa, çav
dar mahsullerimiz bir sene önce
sine göre birer milyon kental kadar 
fazladır. Kasaplık canlı huyvan sa
yısında mühim artışlar olmuıtur: 
937 de 16.446.666 olan koyun sayı
sı, 938 de 17.751.872 ye yükselmiş
tir. Bir buçuk milyona yakın bir 
fazlalaıma vardır. Sığır, 6 milyon -
dan yedi milyona çıkmııtrr. Bütün 
hayvan mahsullerinde böyle bir ar
tış görüyoruz. 

Sonra devlet, halkın en mühim 
ihtiyaçlarının kolaylıkla ve ııkmtı-

İstanbul, 6 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi Lutfi Kırdar bugün de 

İstanbul mıntaka Ticaret ve İktısat 
müdürlüğüne giderek son vaziyet do

layısiylc şehirde ihtikar olup olma -

<lığı hakkındaki tetkiklerine devam 

etmiştir. Doktor Lutfi Kırdar bu mü

nasebetle bilhassa gıda maddelerinin 

memleketimizde mebzulen bulundu -
ğunu, hiç bir madde üzerinde ihtika

ra meydan verilmiyeceğini, buna te

şebbüs edenlerin şiddetle tecziye e
dileceklerini söylemiştir. İstanbul Ti

caret odası bu hususta tetkikler yap

mıya memur edilmiştir. Her hafta 

toptan eşya fiyatları ötedenberi tes -

bit edilmekte olduğundan fiyatları 

karşılaştırılmak üzere alınmakta ve 

tüccarlardan bu fiyatları imza etme-

Jeri istenmektedir. Birçok ticaret er
babı verdikleri fiyatı imzalamaktan 
çekinmişlerdir. Tetkiklere devam e
diliyor. 

Akdeniz' den vapurlanmu 
geliyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) Akdenizde 
bulunan vapurlarımızdan Anafarta ve 
Tırhan bugün İıitanbul'a geldiler. Ak
denizdeki muhtelif türk şilepleri de 
bugün İstanbul'a döneceklerdir. 

alt katlarda mahfuz mahallere sığına- ket halinde bulunan motör ve :'llOtör • 
caklar ve her tarafı kapatmak suretiy- süz nakil vasıtalariyle terenlere de ba 
le melhuz tehlikeye karşı korunma zı ~azifeler düşmektedir. BuA sırada 
tedbiri alacaklardır. vazıfe alanlardan maada resmı ve hu-

Vilayetin, havaya karşı pasif ko _ susi bilumum motörlü nakil vasıtaları 
runma komisyonu karariylc yaptığı en yakın tevakkuf mahalline giderek 
tebliğat dahilinde bütün müesseseler- yolun kenarına yanaşacak ve yolcula• 
de tedarik edilmiş bulunan vesait, o rını indirecektir. Şotörler de nakil v~
müesseselerin pasif korunma amirinin sıtalarını terek ederek sığınaklara gı· 
emrinde bulundurulacak ve yangına receklerdir. 
karşı korunma tedbirleri süratle alına- Hayvan koşulu nakil vasıtaları ol • 
rak üst katlarda ancak bu vazife ile dukları yerlerde, yollarında durduru-
mükellef ekipler kalacaktır. lacak ve sahipleri, hayvanları çözere1C'ır 

Mefruz tahrip. yan ın ve gaz bom- direk bulunmıyan yerlerde arabaların 
balarının isabeti halinde müessese pa- yan halkalarıııa uai;ı .. ..ı.ı...Lcu: •"" lJ._.iı ... -
sif korunma evi müessese dahlindeki rına yem torbalarını ge~ırdı~kten .son• 
ekiplerle tehlikeyei önlemiye çalışa - ra kend~leri en yakın sıgınaga gıde ~ 
caklardır. Tehlike bu vesait ve teşki - ceklerdır. . 
rn.tla önlenemediği takdirde mıntaka- Gar~arda bulunan tere~ler~ekı~ y~~
ları dahilindeki "mıntaka pasif ko - cular ınecekler .ve gardakı sıgınaga ı -

· J'ğ'nden yardım istiye - tica edeceklerdır. Harekete hazır bu -runma amır ı ı ,. • 
ceklerdir. Tatbikatın devam ettiği lunan trenler y.olu a~ı~sa hemen g~:ı 
mü<ldet zarfında resmi dairelere girip terk .~de~ek şehır hanemde s.erbest ır 
çıkmak yasaktır. Bu müessese.lerin dış h.at uzerm~.e duracak veya ısatasyon
kapıları Al;irm işaretiyle birlıkte der- cıvarında tunel veya yarma varsa ora· 
hal kapatılacaktır. ya gireceklerdir. 

Halkın vazifeleri Hücum gece olduğu takdirde 
Evlerde apartmanlarda ve otellerde Hücum gece olduğu ve alarm işare-

bulunanlar süratle bulundukları yer - ti bir gece saatinde verildiği takdirde 
lerin üst katlarını terk ed:cek, . a~nı şehir dahilindeki bütün ışıklar elek -
b. d h·1· deki komşularıyle bırlık- . . . .. ma a ı 10 trık cereyanı kesıltmek suretıyle son-
te zemin katl~rına ve bodrum katları- dürülecektir. Işık dışarıya aksettiril -
ne ineceklcrdır. h. 

1 
. memek şartiyle binalar cep feneriyle 

Apartman otel ve ev sa ıp en veya . . . y ~ 
· .' · k tl · 1 b d veya mumla tenvır edılecektır. angı-

müstecırlerı zemın a arıy e o rum db' 1 
hl.k · k h na ve gaza karşı alınacak te ır er ay-

katlarını gaz te ı esme arşı ma - d ld ~ · 
fuz bir hale getireceklerdir. n~r: gündüz hücumların a o ugu gı • 

Evlerin, apartmanların ve otellerin hıdır. 
üst katlarında, pencerelerinde, bal _ Tehlike sonu 
konlarında bulunmak ve etrafı seyret- Tehlikenin artık zail olduğu gene 

fasılasız olarak 3 dakika devam edecek mek şiddetli surette yasak edilmiştir. 
1 d 11 d olan düdük sesleriyle ilfin olunacak • 

sız tedariki için tedbirler almış, 
atoklnr yapmıştır. Şimdi ortada bu 
kadar açık, vazıh rakam hakikatle
ri var ki, Türkiyede dıı vaziyetin 
tesiriyle fiyatların yükselmesi gibi 
tabii olmayan bir vaziyet hasıl olur
sa şu iki hakikati itiraf etmeliyiz: 
satıcıda it ahlakının, mal alanda karakter eksikliği, ikincisi de 
menfaatini korumak itiyadrnm kök- kusurdur. 
leşmemit olması ••• ki, birincisi bir 

Apartman ar a ve ote er e, apartman . . d ~ 
bir ve otel sahiplerinin bekçilerinden ve tır. Bundan evel hıç kımse bulun ugu 

müstahdemlerinden teşkiline mecbur mahalli terk etmiyecek ve alınan ted· 
oldukları yangın ekipleri kendilerini birleri durdurmıyacaktır. . KUTAY 

Tayyarelerden atılan bombaların ı· 

Orta mektep ve liselerde Maarif 
ŞCirbının verdiği ders saatleri kara
rının tatbik şekli lizednde kültür ku
rulu tetkikler yapmaktadır. Bu ka -
rarlar orta mektep ve liselerde sabah 
saat S veya 8.15 den baŞlıyarak ders
lerin 14 de kadar devamını ve o saat
ten sonra müzakereleri istilzam edi · 
yordu. Kültür kurulu bu kararın tat
bik şekli üzerinde tetkiklere devam 
etmektedir. 
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sabet yerleriyle, doğum, ölüm gibi 
müstacel vakalar her mıntakada muay 
yen yerlere telefonla haber verilecek
tir. Bu bakımdan Ankara üç mıntaka
ya bölünmüştür. 

Vekalet, bu sene muallim kadro
sunda esaslı bir değişiklik yapmamış
tır. Yalnız zaruri sıhi sebepler dolayı
siyle, bazı nakiller icra edilmiştir. 
Bir de Gazi Enstitüsü yüksek mual
lim mektebi ve saire gibi yüksek mek 
teplerden çıkanların tayinleri yapıl
mıştır. 

Vekalet, bütçe imkanları nispetin
de yeniden orta mektep veya lise açı
lacak olan yerleri ele tesbit etmekte· 
dir. Maarif Şôr:ısı bu mesele ile de 
meşgul olnıuş VC' muhtelif yerlerin 
ihtiyacına göre bir liste hazırlamış
tı. Bu !istcre göre bu çene Zonguldak 
Ereğlisi ve Lülcburg3z'da birer orta 
mektep aç:lm:lsı muhtcmt>ldir. 

Mesut bir 
. 

nışan 

Ankara Maliye muhakemat müdü -
rü Yuı.ııf Korman ile Haydar molla: 
nın torunu Sücd3":ı(n lstanbul'da ni -
şanlandıkları memnuniyetle haber a
lınmıştır. Genç nişanlılara kuracakla
n yuvada mesut olmalarını dileriz. 

Çene harbi 

şiddetleniyor ' 
lngilizlerin meşhur sözünü bilir

siniz: 
- Söz gümüı. sükut altındır. 
llan edilmiş ve edilmemiş harp

ler, seferberlikler ve hatta bitaraf
/ıklar icabı, birçok memleketlerde 
altın ve gümüş kaçak eşyadan sa
yıldığı halde sükut bakır olmuş, 

söz altın/aşmıştır. Birkaç saat rad
yonuzun başında oturursanız bu 
sentetik altının bütün memleketler
den harıl harıl "ihraç" edildiğini 
görür, pardon, duyarsınız. 

Söz artık altındır. Söz, artık gül
le gibi, bomba gibi, torpil gibi, kur
şun gibi harp malzemesi arasına 

girmiştir. 
Bir iatasyonu buluyorsunuz: o

radaki doğru, oradaki haklı, öteki 
istasyonda yanlış ve haksızdır. 

Bir dalga uzunluğuna göre A or
dusu, bir dalga uzunluğuna göre B 
ordusu birçok esir vermiştir. 
Eğer istasyonların yerini bilmi

yorsanız, hangi tarafın konuştuğu
nu bile anlamazsınız. Çünkü dost 
düşmanın, düşman dostun diliyle 
konu~maktadır. 

Hakikat o kadar seyyal bir hale 
sokulmak isteniyor ki torpil/enen 
koskoca Atenya gemisini alman/ar, 
"biz torpillemedik: İngilizler ken
dileri torpillemişlerdir.,, diyecek 
kadar, ileriye gidiyorlar. 

Hepimiz radyolarımızı "bakalım 
ıark ve garp cephelerinden ne ha
berler var?", "denizde ve havada 
muharebe ne §lemde?,, merakiyle a
çıyoruz. 

Bize bunları dosdoğru söyliyen
lerle hakikati nalıncı keseri gibi 
kendi taraflarına yontarak anlatan 
ıözler, hakikatte bir başka harp • 
meydanından haber veriyorlar: 
Beşeriyet çene çeneye döğüşmek

tedir ! 
Totaliter devletlerin, son yıllar

da siyaset değiştirmek. söz vermek, 
fakat verdiği sözü tutmamak husu· 
sunda rekor kırdıkları ma/{im. 

Bütün bu siyasi dönümlerde de 
şeflerin yüksek perdeden nutulılar 

söylemek itiyadında bulundukları
nı bilirsiniz. 

Mesela bay Hitler'in bu türlü nu
tuklarından birçoğu bugün harp ha
linde bulunduğu Polonya'nın le
hinde idi. Bunlar söylendiği zaman, 
dinliyenlcr, o günün icabı, şefleri
ni alkışlamışlar, haykırmış/ar, ba
ğırmışlardı. 

Şimdi alman orduları Lehistanı 

çiğncmeğe başlarken Bay Hitler'in 
ağzından çıkan bu dostane sözleri, 
halkın bütün heyecanını, alkışları
nı yeniden radyoda duyuyorsunuz. 
Hem de bu sefer, bunları gönderen 
istaayonlar, Almanya'da değil, ln
giltere'dedir. 

Radyo harbi yeni yeni safhalar 
arzediyor. 

Koçlar boynoz boynoza, boksörler 
yumruk yumruğa döğüşüyorlar. 
insanların döğüş tarzlarını biliyo
ruz. Yeni adam, buna bir döğüş da
ha ilAv• etti: 

Çene ç~r:.:ye döğüş! 
Bu öyle bir savaş vasıtası ki siya

si ve askeri hudut ve mesafe tanı-
maz: ne tayyare, ne otomobil, ne 
hücumbotu bunun kadar siiratli de
ğildir: 

Elektrik dalgalarının esir dahi
linde saniyede 300,000 kilometre sü
ratle gittiğini, tabii, bilirsiniz. 

*** . 
Dünkü, bugünkü ve yarınki 

nesil! 

( . ..•. ) deki bütün çocuklar 
boşaltıldı. 

( . .... ) deki körlerle kötürüm
/eri başka yerlere naklettiler. 

( . ..•. ) hastanelerindeki bü
tün hastaları şehir dışına taşıdılar. 

Gazete sütunlarında sık sık gözü
müze çarpan bu haberler karşıaın
da düşünüyor: 
Başlıyan, yahut başlamak üzere 

olan harp bugünkü nesli cephede, 
dünkü ve yarınki nesli de cephe ge
risinde rahat ve huzurdan uzaklafj
tıracaktır. 

Aynı şeyi saldırganlığı kendile
rine meslek edinenler düşünse ve 
duysalardı, 1939 yılı tarihe böyle 
mi ıe~erdil T. 1 

Birinci mıntaka Dikmen, Çankaya • 
ve Yenişehiri ihtiva etmektedir. Bu • 
ranın telefon numarası 1933 dür. 

İkinci mıntaka: istasyon, Doğan • 
bey, Anafartalar, 1smetpaşa, Altındağ, 
Keçiören, Etlik ve Akköprü mıntaka
larını ihtiva etmektedir. Müracaat e
dilecek telefon numarası 1521 dir. 

Üçüncü mm taka: Cebeci, Hamamö
nü, Dumlupınar, Samanpazarı, Demir
fırka ve civarında bulunanlar da üçün 
cü mıntakaya dahildir. Buralarda otu
ran halk 2262 telefon numarasına mü
racaat edeceklerdir. 

Ankara halkından bu tecrübe esna
sında ciddi bir intizam bekliyoruz. 
Harp ihtimallerinden en uzaklarda bu 
lunan memleketler bile, cid<li harp ha· 
linde imişler gibi gaz tecrübeleri yap
mağa devam ediyorlar. Binaenaleyh a
larm işaretini, hakiki bir tehlike var -
mış gibi teHikki etmek ve karışıklığa 
meydan vermeden intizam içinde ve -
rilen talimata uymak lazımdır. Bu in
tizamı da halkımızın polisin vereceği 
direktiflere harfi harfine riayet et -
mesiyle temin etmek mümkünüdr. 
Ankara'nın bu tecrübede bütün di -

ğer yerlere nümune olacak şekilde mu . . . 



'7. 9. 1939 

Harp arifesinde 

Almanya 
Türkiyeden ayrılırken çizdiğim 

programa göre Oslo konferansında 
bulunduktan sonra Almanyada bir 
tetkik seyahati yapacak ve sonra
dan lsviçreye geçecektim. Bu tetkik 
seyahati, bu defaki Avrupa ziyare
tinin en ehemiyetli safhasını tcıkil 
edecekti. Alman • Sovyet paktının 
imzası Üzerine meydana gelen kriz, 
tetkik seyahatini Almanya'nın şi

malinde bir bitaraf memleketten -
Danimarka'dan - cenubunda di
ğer bitaraf bir memlekete - lsviç
re'ye - hiç durmaksızın bir geçişe 
inhisar ettirmiştir. 

Baltık üzerinde bulunan W ar: 
nenumde'den başlayıp Bal'de niha
yetlenen bu geçişi anlatmazdan e· 
vel, iki bitaraf memleket hakkında· 
ki intıbaımı kaydetmek isterim. Da· 
nimarka da, lsviçre de resmen bita
raf olmakla beraber, her ikisinin de 
sempatisi açık surette İngiltere ile 
beraberdir. Fakat iki memleket a
rasında ıu ehemiyetli fark vardır: 
İsviçre hükümeti, halkın sempatisi 
hangi tarafta olursa olsun, bitaraf· 
lığını silah kuvetiyle 'JDÜdafaa etme· 
ğe hazırdır. Danimarka ise, alman 
tecavüzüne kar§ı mukabele etmek 
niyetinde değildir. Danimarka mad· 
deten ve hatta daha ziyade manen 
ailahsızlanmııtır. Danimarka'nın 
sosyalist baıvekili Stauning Oslo 
konferansında idi. Oradaki sözle· 
rinden başvekilin, yumurta tavuk 
hikayesini andıran emniyet ile si
lahsızlanma arasındaki münasebeti 
kendi kafasında hallettiğini anla
dım. Stauning silahsızlanmanın em· 
nivetten evel geleceğine karar ver
miş ve onu kendi memleketinde tat· 
bik etmiştir. Danimarka'nın silahsız 
olduğu herkesin uzaktan da bildiği 
bir hakikattir. Fakat manevi silah
sızlığın §Ümul ve manasını anlamak 
için Danimarka'yı görmek lazımdır. 
Danimarkalılar askerleri ve donan· 
malan olmamakla iftihar ederler. 
Bir danimarkalı bize Kopenhag'ın 
parklannı ıöstererek: 

- Vaktiyle buraları askerler İ· 
çin talim meydanlan idi. 

dedi. Sonra eski ve çürük bir Da· 
nimarka ıemisine işaret ederek ila
ve etti : 

- lıte donanmamız. Bu gemi için 
wal.:tivlA ve.rilen oarava hilP buo-iin 
acımaktayız. 

Bununla beraber, bir alman isti· 
)asından korktuklan da muhakkak· 
tır. 

Kopenhaı'dan ayrılacağımız gün, 
bize Norveç seyahatindenberi yol 
arkadaşlığı yapan bir rum, harbi 
geçirmek için emin bir bitaraf mem
leket aradığını ve bu sebeple Dani
marka'da kalmayı düşündüğünü 
söylemişti. Bunu işiten bir danimar
kalı : 

- Yanılıyorsunuz, dedi. Dani· 
marka harp sahnesi olmıya namzet 
bir memlekettir. Çünkü Almanya, 
lüzum görürae, derhal memleketi
mizi itıal edecektir. Ve biz muka • 
vemet edecek vaziyette değiliz. E· 
min bir yer arıyorsanız lsveç'e gidi· 
niz. 

Danimarka'dan farklı olarak İs
viçre silahla bitaraflığını müdafaa 
etmeğe hazırlanmıştır. Tehlike baş 
gösterir göstermez bu küçük mem
leket yüz bin askeri silahalhna al· 
dı. İsviçreliler derhal kendilerini 
harp vaziyetine adapte ettiler. 

Almanya'ya giritiıniz ve Alman· 
ya'dan çıkışımız, bir kuıun timalde 
Warnemunde'den cenupta Bil'e ka· 
dar uçuşuna benzer. O kadar sürat
li oldu. Binaenaleyh Almanya'da 
harbin arifesinde gördüklerim, bir 
ainema ıeridini seyretmeği andırır. 
Bununla beraber, gördüğüm man
zarayı asla unutamıyacağım. Bu 
geçit bana bugün adeti korkunç bir 
rüya gibi ıeliyor. Nasıl anlatayım? 
bilmem; Almanya'ya girdik çıktık; 
bir insanın ıüldüğünü, tebessüm et· 
tiğini görmedik. Yeis el ile tutula
cak derecede kesifleşmiş, madde 
halini almıfh. O gün anlamıttmı. 
Ve sonra da teeyyüt etti: alman mil· 
Jeti, sovyet paktının imzası üzerine, 
ihtilafların sulhan ve tabii Alman· 
ya lehine, halledileceğine inanarak 
sevinmif. Fakat iki gün içinde lngil· 
tere'nin ve Fransa'nın Polonya'ya 
karşı giriıtikleri ttahhüde riayet e· 
dccekleri anlaşılınca, sevinç, hayal 
sukutuna, yese ve teeaaüre inkılap 
etmiş. Führer son kozunu oynamıı. 
Kaybetmif. "Davayı" sulh yolu ile 
halledeceğim diye avuttuğu kuzu 
gibi itaatli, disiplinli, çahtkan ve 
meziyetli milletin gözü önünde harp 
bütün facialariyle belirmiı. lıte biz 
Almanya'dan böyle bir günde geç • 
tik. 

Almanya' da gıda var mı yok mu? 
Depo edilmit erzak varsa bilmiyo • 
ruz. Her halde dükkanlarda yoktu. 
Esasen ertesi gün de "vesika,, usu
lü ihdas edildiğini Bal'de öirendik. 
.A•menı:a' tek bir öil• J'emeii 7 .. 

DÜNYA HABERLERİ· 

Amerika'da halk Fransa ile Polonya 
arasında bir Bitaraflık kanununun 

tadilini istiyor protokol imzalandı 
Paris, 6 a.a. - Dün akşam fransız 

Kongre yeniden toplanarak 
bu hususta kati karar verecek 

hariciye nazırı Bonnet ile Polonya 
büyük elçisi Lukasiewicz 1921 ve 1925 
fransız - Polonya anlaşmalarına atfen 
bir protokol imzalamışlardır. Bu pro
tokolun mukaddimesi şudur. 

Vaşington, 6 a.a. - Ci.imhurreisi 8. Ruzvelt'in yakınında bulunan 
kimselerin söylediğine nazaran bitaraflık kanunu bir beyanname ile 
meriyet mevkiine konacaktır. 

Fransız ve Polonya hükümctleri, 
Fransa • Polonya ittifakını tamamiy
le müessir kılmak istediklerinden, 
milletler cemiyetinin bugünkü vazi -

Bu kanunun başlıca maddesi bütün 
muhariplere gönderilecek cslihaya 
ambargo konulmasına müteallik olup 
bu beyannamenin neşrini müteakip 
kongre içtimaa davet edilecektir. Ka
nunu esasi ahkamına nazaran kongre, 
derhal bir karar verebilecektir. 

Amerika hükümetinin niyet ve ta
savvurlarının değişmemiş olduğu ila
ve edilmektedir. B. Ruzvelt, bitaraf -
lık kanununun şimdiki şekli ile Av -
rupa devletlerine tatbik edilmesinin 
nisfet kaidesine uygun düşmiycceği 
kanaatinde sabit kademdir. 

Bu kanun, denizlere hakim olmala • 
rının kendilerine temin etmekte oldu
ğu menafiden İngiltere ve Fransayı 
mahrum etmekte ve gerek psikoloji 
bakımdan, gerek maddeten Almanya
nın işini kolaylaştırmaktadır. 

Halk kanunun tcidiliPti istiyor 
B. Ruzvelt, kongrenin içtimaa da • 

vctini şimdiye kadar tehir etmek su
retiyle Amerika umumi efkarının Av· 
rupa vekayiinin tazyiki altında kendi 
fikirlerini kolayca ve süratle kabul e
deceğini ümit etmekte idi. 

Filvaki gazetelere göre umumi ef • 
kar şimdiki bitaraflık kanununun ta
dilini arzu etmektedir. Bu arzu, B. 
Ruzveltin pazar günkü nutkunda va • 
tandaşlarını Amerikanın harbe sürük
lenmemesi için bütün kuvetini sarfe • 
dcceğini ikna etmemesi üzerine daha 
ziyade artmı9tır. 
Vaşingtondaki ııiyast mahfillerde 

kongre azasından bir çoklarının hü -
kümet tarafından istenilen tadili ka
bul etmiye amade oldukları ancak 
Rw;veltin kongrenin şimdiki kanunu 
tadil veya f cshini milli vahdet namına 
ırzamr sUrat e ve muva Cltaten i:Iurmuı 
olan dahili siyaset mücadelelerini tek
rar uyandırabilecek cidallere meydan 
vcrmemcksizin kabul etmesini te • 
menni etmekte olduğu beyan edilmek
tedir. 

Gazeteler de kanunun tadilini 
İ•tİyorlar 

Vaşington, 6 a.a. - Ruzvclt tarafın 
dan bitaraflığın ilan edilmesi üzerine 
bu aabahki gazeteler bitaraflık kanu
nunun tadilini israrla istemektedir -
ler. 

Ncvyork Hcrald Tribün gazetesi, 
Almanyaya karşı giriştikleri müca • 
delede İngiltere ile Fransaya yardım 
edilebilmesi için silahlara konan am • 
bargonun bir an evci kaldırılması la
zım geldiğini yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki : 
"Bitaraflık kanununun tadili ingi • 

liz ve fransız demokrasileri tarafın • 
dan dostane bir hareket telakki edile
cektir. 

Kanun demokra•İ lehine 
tadil olunmalı! 

Nevyork Taymis şöyle yazıyor 

dik: vagon restoranda .•• Bir çetit et 
yemeği, bol patatesten ve küçük bir 
parça siyah ekmekten ibaret bir ye· 
mek. Başka yemek yoktu. Fakat ye· 
diğimiz et ve patates, bir oburu bile 
doyuracak kadar boldu. Ancak şu
nu bilmek lazımdır ki bu, gıda 
maddelerinin vesika usulüne tabi 
tutulmasından bir gün eve) yenmit 
bir Yemekti. Bizden sonra gelen yol· 
cular aç kaldıklarını söylediler. 

Her tarafta hummalı bir harp 
hazırlığı devam ediyordu. Asker 
dolu trenler, vagon pencerelerinden 
karılarına ve çocuklarına veda eden 
zabitler. Köylerden ve çiftliklerden 
toplanmıt sürü sürü atlar. Fabrika· 
ların damlan üzerinde tayyare hü
cumlannı defetmek için kurulmuı 
toplar ve askerler. Yollarda tesbih 
gibi dizilınit tanklar ve sonu gelmi
yecek derecede uzun bir hat teıkil 
eden askeri kamyonlar... Bütün 
bunlar nereye gidiyor? Führer'rin 
iıaret ettiği hedefe. Bu hedef gerek 
alman milletine ve gerek dünyaya 
Danzig'den ibaretmiı gibi gösterili
yorsa da hakikatte bundan çok da
ha ıümullü ve tarihe bakılacak o
lursa, kimsenin varamadığı bir he· 
deftir. itte biz alman milletini, bu 
uzun fakat çıkmaz yolun başlanıı· 
cmda gördük ve bize öyle geldi ki 
bir defa daha eli bağlı, yüreği dağlı 
1914 harbinin akıbetine doğru sü
rüJdenmektedir. 

"Gerek kendi emniyetimiz bakı - yetini nazarı itibarc alarak, başka bir 
mınclan, gerekse sebebiyet vermedik- devlet tarafından taarruz vukuunda 
leri halde tarruza uğrıyan milletlerin karşılıklr yardım taahhüt~rinin mev
hesabına dünyanın şu karışık vaziye • cut ittifak anlaşmalarına istinat etti
tinde demokrasilerin davasına hizmet ğini teyit hususunda mutabık kal • 
etmek maksadiy1c bitaraflık kanunu - mışlar~ır. A 

nun tadili için kongreyi hususi suret- 1 ~ynı ~amand~.' me.zkur anlaşmaları 
te içtimaa davet etmekte bir dakika aşagıdakı t~ah?utle.rı ta~a~mun eder 
tereddüt etmemeliyiz.,. 1 surette telakkı et.~ıkle~ını de be~an 

Ruzvelt, 20 eylül 1939 dan itibaren ederler. (P~otokolun d?rt m~<ldcsı~. 
ihraç edilecek pamuk fiyatlarının Protokolun bu ~etnı İngıltcr~ ılc 
tesbit edilmesine dair bir kararname Polonya arasında ımzalanan 25 agus • 
imza etmiştir. 

Maliye nazırı Morgcnthau, harpten 
mütevellit fazla kazançlara mani ol -
mak için hususi vergiler ihdas etme
yi düşündüğünü beyan etmiştir. 

Amerikan vapurlarına harp 
gemileri refakat etmiyecek 

Vaşington, 6 a.a. - Ruzvclt, mat -
buata beyanatta bulunarak amcrikalı
ları Amerikaya getirecek olan amc • 
rikan vapurlariyle şilepler harp gc -
milerinin refakat etmiycceğini bildir-
miştir. 

Mumaileyh, Amerika hükümctinin 
gemilere amerikan bayrakları resme -
dilmesinc, gemilerin mutat ticaret 
yollarını takip etmelerine ve gece ı • 
şıklarını yakarak sefer etmelerine ka
rar verdiğini söylemiştir. 

Ruzvelt, kongrenin ne zaman içti • 
maa davet edileceğini bilmediğini 
kcydcttiktcn sonra hükümet servisle
rinin ve belki de kongrenin içtimaın
dan evel bazı tedbirler alacağını ilive 
etmiştir. Bu tedbirler, Panama kana
lının müdafaası için donanma ve or
du efradının takviyesi gibi şeyler -

dir.~-----~-~ 

Cenubi Amerika hükümetlerinin 
vaziyeti 

Vaşington, 6 a.a. - Amerika kıta· 
sında yaşıyan 21 milJctin iştirakiyle 

eylül nihayetinde Panamada toplana
cak olan konferans için Panama hükü
meti bir davetname göndermiştir. 

Konferansta bu milletler muhariplere 

karşı ittihaz edecekleri tarzı hareketi 
ve bitaraf sıfatiyle haklarını ne şekil
de müdafaa edeceklerini müştereken 
kararlaştıracaklardır. Şili müstesna 
olmak üzere bu daveti bütün hükü • 
metler kabul etmişlerdir. 

Brezilya, Venezülla, Peru ve Eku
atör hükümetlcri bitaraflıklarını ilan 
etmişlerdir. 

İ ngi ltere'de 

faıist 

partileri feshedildi 
Komünist ve 

Londra. 6 a.a. - Niyuz - Kronikl 
gazetesi dahiliye nezaretinin emriyle 
İngiliz komünist partisinin fcshedil • 
diğini bildirmektedir. Dahiliye nez&· 
reti faşist partisine de ayni tebligatı 
yapmıştır. 

Teşekkür 

Sağlık Yurdunda müdahaleyi icap 
etttiren çetin bir doğumu müteakip 
uğursuz bir netice dolayısiyle çok mil 
him bir ameliyatı muvaffakiyetle ba • 
şararak refikam Aliye Bayazit'in ha • 
yatını kurtaran aziz sınıf arkadaıım 
doktor Emir Necip Atakam'a ve ay· 
lardanberi hastamı tedavi ve nezareti 
altında bulundurarak ameliyat ve teda 
vi de çok büyük ve şerefli bir hissesi 
bulunan ve en acı saatlerimizde başı· 
mızdan bir dakika bile ayrılmıyan mes 
leki feragat nefsin en büyüğünü gös • 
teren yakın dostumuz ve değereli mü
tehassısımız doktor Muzaffer Canbu· 
lat'la ameliyatta kıymetli yardımını 

esirgemiycn kıymetli doktor Mediha 
Eldcme'ye ve işgüzarlığıyla bizi mem· 
nun bırakan hemşire bayan Nedimeye 
sonsuz teşekkür ve minettarlıkarımın 
iblağına yüksek gazetenizin tavasau • 
tunu rica dereim. 

Maraş mebusu doktor 
Kemali Bayuit 

tos 1939 tarihli anlaşma metni ile mu-
kayesesi Fransa ile İngiltere'nin Po
lonya'ya karşı ayni vaziyette bulun -
duklarını göstermektedir. 

Protokolün ehemiyeti 
Paris, 6 a.a. - Neşrolunan fransıı: -

Polonya protokolü Fransa - Polonya 
müttefikler blokunu takviye eylemek
tedir. 

Bu paktın ayrıca bir de manevi c
hcmiycti vardır. Çünkü Almanya'nın 
Polonya'ya karşı taarruzda bulundu • 
ğu bir sırada dost devletlerin menfaat 
birliğini teyit etmektedir. 

İngiliz • Pqlonya ve Fransız • Po
lonya anlaşmaları bilhassa müttefik 
devletlerin mütareke veya müsalahayı 
ancak müştereken aktedebilcceklerini 
derpiş etmektedir. 

İngiliz zırhlıları alman 
denizalhla rına 

hücum ettilar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Diğer cinetten alman tahtel -
bahirleri bir kaç İngiliz ticaret 
gemiıine taarruz ederek batır • 
mıılardır. İngiliz harp gemileri, 
muhtelif mahallerde bu tahtel -
bahirlere hücum etmitlerdir. 

Alman hükümeti, mayın tarla
ları vücuda getirdiğini bildir -
mittir. 

ngiliz tayyareleri tarafından 
alman gemilerine kartı yapılan 
taarruzların evelce bildirildiğin· 
den daha muvaff akiyetli bir şe • 
kilde cereyan ettiği zannedil
mektedir. 

Manidar bir İngiliz tebliği 
Londra, 6 a.a. - İstihbarat neza -

rcti tebliğ ediyor : 
"Alman tahtelbahirinin tahrip e

dildiğine ve yahut hasara uğratıldığı
na dair hiç bir havadisin mevcut ol • 
maması, hiç bir muvaffakiyet elde e -
dilmemiş olduğu manasına alınmamış 
tır. 

İstihbarat nezareti, iktısadi harp 
nezaretinin son harpte ihdas edi imiş 
olan abluka nezaretine tekabül edece 
ğini haber vermektedir. Bu nezaretin 
gayesi, düıman iktısadiyatının muha
samatı iyi bir ıekilde idare etmesine 
mani olmak için bu iktisadiyatın tcş· 
kilitı bozmaktır. 

Danimarka'da alınan tedbirler 
Berlin, 6 a.a. - Kopcnhag'dan D. 

N. B. ajansına bildiriliyor: 
Esbjerg'in Danenorg açıklarının 

İngiliz tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmesi üzerine limandaki 
antrepoların damlarındaki Danimarka 
bayrakları boyanmıştır. Diğer Dani • 
marka şehirlerinde de ayni tedbirin 
alınacağı ve bombardımandan müte -
vellit haaarın takriben 100 bin kuro
na baliğ olduğu bildirilmektedir. 

Bir alman vapurunda İ•yan 
Buenoıı • Aires, 6 a.a. - Rosario'· 

dan bildirildiğine göre Anatolia adın
daki alman vapurunun tayfası, yola 
çıkmaktan imtina ederek vapuru terk 
etmişlerdir. 

Vapurda ancak sekiz zabit kalmış 
olduğundan geminin hareketini tehir 
etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Mı•ır'ın ve İngüiz. 
dominyonlarının vaziyeti 

Paris, 6 a.a. - İngiliz dominyonla
rından gelen haberler, memnuniyet u
yandıracak mahiyettedir. Avustural
ya, Yeni Zelanda kendilerini Alman
ya ile harp halinde addetmektedirler. 

Kanada, parlamentonun içtimaın~ 
dan sonra vaziyet alacaktır. 

Cenubi Af rikanın hayır bahane bir 
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iSTANBUL Gazeteleri 
AKŞAM 

Yalan olsa bile hoşumuza 
gidiyor 

Dikkatler sütununda bu başlıklı yazı
da şu satırlar vardır : 

Amerikaya çoluk çocuk yolcuları ta· 
şıyan Athenia vapuru . sabaha karsı, su
yun uyuyup düşmanın yumadığı bir sa
atte sinsi bir torpille batırılınca, bütiın 
dıınya efkarı umumiyesi kıyam etti; 
ve Amerika, birinci Cihan harbine gir· 
mesıne sebeb olan Lüzitanya hadisesini 
hatırladı. 

- Haşa bu işi biz yapmadık ... Serseri 
torpile çarpmış olacak. 

Tekzipleri Amerikanın yeni bir feve
ranını onlemek için de olsa, yalan da ol
sa hoşa gidiyor. Zira sivil halkı perva· 
sızca ateşe yakmaktan ve suya, gaza bo~ 
maktansa bunu çekinerek, arada sırada 
kaçamak yapmaları bile ehveni şerdir. 
Demek, açıkça tekerrür edemiyecekl 

Kabahat de mahfi olmalı: hiç degil
sc Kurunu ulanın katliam usullerini 
resmen hortlat<ımamalıdır ... 

Bunun zamini faciaya şimdilik seyir
ci kalan dünya efkarı umumiycsidir. To
taliter rejimlerin o kadar istihkar et
tikleri, hiç saydıkları efkirı umumiye! ,, 

Dikkate değer bir İtalyan 
tebliği: 

"Harp başladıktan sonra mcsuliyet •· 
ramakta fay•la yoktur, dıycn B. Nec -
mettin Sadak, tarihin f ngiltere ve Fran
sa devlet adamlarının sulhu korumak yo
lunda harcadıkları mesaiyi takdirle kay
dedeceğine işaret ettikten sonra, İtalyan 
tcbliginin ustündc durmaktadır. Muharrir 
bu tebliı:in bir tahlilini yaparak yazısını 
şöyle bitirmektedir : 

''İtalyan tcbliıii şu cümle ile bitiyor: 
"Almanya hükumetinin fikri lihik olma
dıkça, bundan sonra İtalya hükümetinin 
başkaca bir gayret ıarfetmiyeı;eği ken
disine bildirilmiştir. " 

Bu da gosteriyor ki evclki uzlaşma tc 
şebbüsilnde de pek tabii olarak Alınan
yanın rızası alınmıştı. 

İtalyanın neşrettiği bu tebliğ, Hitle
rin son dakikada, sulh teşcbbusiınü İd· 
giltcre ve Fransaının cevabını bek
lemeden, hemen taarruza ıtcçmck sure
tile nasıl iflasa uirattığını iı;bat cdi 
yor. 

Bundan zaten kimsenin şliphe;i yok
tu. Asıl dikkate değer nokta, butun harb 
mesuliyetini üzerine yuklctcrek Hitleri 
açık surette itham eden bu tarihi vcı;ika 
nın, İtalyada, resmi tebliğ $Ckliade ncı
redilmcsidir.,, 

CUMHURİYET 
Şiddet harbi insani değildir 

Bu başlıklı yazısında B. Abidin Daver, 
alman harp doktrinin şiddet esasını tcn
kid etmektedir. Çocuk hastanelerini ve 
sıhi)"C trenlerini bombalamakla harbin 
çabuk bitip bitmiyeceğini ıoran muhar
rir diyor ki : 

Fransa ordusilc ona yardıma gelerek 
olan İngiliz tümenlcri!lin vazifesi, alel-
5.cele kafalarını Ziıırid hatuna vurmak 
değildir. Onlar hu hattı yarma:t i.;in İ· 
cab eden hazırlıkları yaprr.3ktadır. :t-:at
tın en zayıf olduiunu tahmin ettikleri, 
hatta ııizli istihbarat dairelcrinın faali
yeti sayesinde bildikleri kısmına karşı 
müthiıı bir ağır topç..ı kLıvveti .?etirecek
lcrdir. Bu topcuyu, onun hcsabaız rep
ancsini iki üç giındc, Zigfrid hattını 
karşısına yığmak müşküldür. Bıiylık 
harbdc de büyük taarruzlar avlıırca 
ihrazattan sonra yapılırdı; Frans;zlarla 

Tapu tôyinleri 
Manisa kadastro hakimi Hasip 

Korol'un maaşı kadrosu veçhile 70 li
raya çıkarılmıştır. Açık bulunan Van 
grup sicil müdürlüğüne 60 lira maaş
la Erzurum grupu tapu sicil müdürü 
B. Rahmi Ergen naklen ve Erzurum 
grupu sicil müdürlüğüne 60 lira ma. 

aıla üçüncü sınıf tapu ve kadastro 
müfettişlerinden Münir Karaopan, 
Hatay vilayeti tapu sicil müdürlüğü
ne 40 lira karşılık gösterilmek sure. 
tiyle 35 lira maaşlı Eskişehir tapu si
cil muhafızı Şükrü Dinçer tayin edil
mişlerdir. 

Sovyet - Japon 
münasebetleri 

Londra, 6 a.a. - Royter ajansının 
öğrendiğine göre, Londradaki japon 

resmi mahafili Rusya ile Japonya a -
rasında bir ademitccavüz paktı proje
si bahis mevzuu olduğundan malQ
matsızdır. Bu pakt hakkındaki şayia· 
lar birer faraziye olarak telakki edi • 
liyor. Vakıa Moskova'daki japon elçi
sine Tokyo'dan talimat gönderilmiş
tir. Fakat bu talimat münhasıran Man 
çuko ile Mogolistan hudut hadiseleri
ne ait olup böyle bir pakt bahis mev
zuu değildir. 

Londradaki sovyet resmi mahfille
ri de keza böyle bir pakt'tan ademi
malUmat beyan etmektedir. 

bitaraflığa riayet edeceği ve bu saye
de İngilterenin Kap yolundan istifa
de ederek limanları kullanabileceği 
tahmin edilmektedir. 

Almanya ile diplomasi münaaebct
leri kesmek kararını vermiş olan Mı
sır, Almanya ile harp halinde deiil· 
dir. Maamafih alman diplomasi mü. 
messilleri, Kabire'yi terketmiılerdir. 

İncilizlcr, şimdi, bir kale harbi, kaleye 
taarruz harbi yapacaklardır. Fransız -in • 
ıiliz acır topcuıu hattın karşısında yer 
aldıktan ve yarmayı yap9.caıc zırhlı t :.ı
mcnlcr hazırlandıktan sonradır kı geçil
mez oldugu şimdiye kadar Almaı:lar ta
rafın.dan propaganda ve hasmı korkutma 
maksadile işaa edilegelen bu mlistah
kem hatta taarruz edilecek; burasının 
geçilir mi, geçilmez mi olduğu ancak 
o zaman anlaşılacaktır. 

İngiltere ile Fransa, dünya afkarr 
umumiycsinin muzahcrctini kaybetme· 
den insani bir şekilde ve fırsat bckli
ycn bazı devletlerin cesaretini artıra -
cak, bir mağlubiyete uğramadan harb· 
etmek mecburiyetindedir. İhtiyatlı fakat 
emin bir sevkülçen takib cdcrelc muzaf
f cr olmağa başladıkları zaman, şimdi 
şüpheli görünen bitarafların da sulh cep 
hesine iltihak etmeleri ihtimali kuvetli
dir. Bu harbin siklet merkezi, bilyiık 
harbdc oldugu gibi, garb cephesinde, 
yani Almanya ile Fransa ve İngiltere 
arasındaki çarpışmalardadır. Zafer de, 
hezimet re orada taayyün edecektir. Bu 
kadar hayati ehcmiycti haiz bir sahada, 
müstahkem mevkilere karşı yapılacak 
yarma tcşcbilslerinde acelenin ve hif -
fctin bittabi yeri olamaz . ., 

Gene Cümhuriycttc Peyami Sefa, t • 
talyanın vaziyetini tetkik etmektedir. 
Bir başka yazısında Abidin Daver, ln • 
giltcre tayyare fabrikalarının aylık ima
lhı bin tayyareye yukscltildiğini yazı • 
yor. 

SON POSTA 
Vaziyet: 

Son Postanın askeri muharriri General 
Hiiı;eyin Hiısniı Emir Erkilet askeri 
vaziyet itctkik ediyor ve diyor ki: Leh 
ordusu kuvei kiılliyesiyle alman ordu • 
!arından birine saldırmazsa VistulUn ge
risine çekilerek mevzi alması beklenebi
lir. 

MUhittin Birgen "Sükiınet, itidal, iti
mat., başlıklı yazısında dünya vaziycü 
karşısında Türkiycnin vaziyetini müta
lca eunekte ve şunları ilave etmektedir: 
"Ttil".k evcil kendi kendisine sonra da 
milletine ve nihayet bu milleti buıün i
dare eden siyasi camianın olgunluğu, 
bu siyasi camiaya riyaset eden Milli Şe
fin buyük tecrübelerine, sakin izmine, 
ve çok basiretli zekasına itimat ilo 
mümkündür.,, 

Sôziın kısası sütununda, bazı madde -
lerin fiyatı yüksekliği dolay11iylc eu me
sele ıleri sürülmektedir: İhtikardan onco 
ihtikir zihniyetiyle mıicadclc edilmek -
lazımdır . ., 

Sabahtan sabaha sütununda Burhan 
Cahit, alman milletine yapılan sulh tek
liflerine iprct ederek alman milleti ta
rihi bir imtihan ıeçiriyor diyor. 

Siyaı;et ilemi ıütununda B. Selim Ra
iıp Emeç harp vaziyetini hulba ederek 
her ecyden evci Lehiıta.n.a yardım li • 
zımdır diyor. 

Türkiye'nin vaziyeti ne 
olacak? 

. TAN 

M. Zekeriya Sertel bu baılılı:lı yazı -
sında, herkesin merakla sorduğunu tah
min ettiği bu suale cevap veriyor : 

"Türkiye ancak iki ısartın tahakkuku 
halinde harbe ginniye mecbur olabilir : 

1 - Hudutlarımıza, hak ve menfaat- • 
!erimize doğrudan doğruya bir tecavüz 
vuku bulduğu takdirde: 

2 - Mi.ıttcfiklerimizle yaptıctmız an
laşmalar icabı olarak taahhütlerimizi 
ifa etmek mecburiyetinde kaldıfımız tak
dirde.,, 

Yahudi teıkilah 
İngiltere ile beraber 

Londra, 6 a.a. - Yahudi teşkilatı 
müdürü Dr. Weizmann, B. Chamber
lain'a göndermiş olduğu bir mektup· 
ta yahudi teşkilatının demokrasilerin 
davası için açılmış olan cidalc İngil
tere'nin yanı başında mevki almağa 
karar vermiş olduğunu temin etmiş • 
tir. 

Hatırlardadır ki, son zamanlarda 
yahudi teşkilatı ile mandater devlet 
arasında siyasi sahada noktainazar ih
tilifları çıkmıı idi. Dr. W eizmann, 
§Öyle diyor: 

- Daha mübrem zaruretler karşı • 
sında bu ihtilafları unutmakla bahti -
yarız. 

B. Chamberlain, doktora hararetle 
tcıckkür etmiştir. 

Yugoslavya' da 
seferberlik yok 

Bclgrad, 6 a.a. - Yugoslavya'nın 
kısmi seferberlik ilan ettiğine dair 
ecncbt radyolar tarafından verilen 
haberler, doğru değildir ve hakikate 
uymamaktadır. 

Yugoslavya'da yer yer manevralar 
yapılacağından muayyen bir talim 
devresi için bir miktar ihtiyat efradı 
silah altına davet edilmiştir. 

Mevkuf Çinliler 

teslim edildi 
Tientsin, 6 a.a. - İngiliz - japon 

ihtilafına ve İngiliz imtiyaz mıntaka
larının abluka edilmesine sebebiyet 
veren mevkuf çinliler japonların 

kontrolü altında bulunan mahalli Çin 
makimlarına teılim edilmiılerdir • 
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Mozel bölgesinde 
çok şiddetli bir 

topçu ateşi başlacfl 

Askeri Krakovi düstü 
..;> 

1 (._R_A _o v_o_....) 
e A 

1 
ve sıyası 
haberler 

(Başı 1. inci sayfada) 

(Başı 1. inci sayfada) ı ğunu bildirmektedir. 

1 

ta~ı~ı teşkil eden Kielce'yi işgal eyle-ı Da?a şimald.e, dün öğleden sonra 
mıştır. Cenup bölgesinde alınanlar Chenıny - Lopusko - Potrkov hattı 
Neu - Sandez'i ele geçirmiştir. ele geçirilmiştir. Sieradz'da istihkam-

• lar düşürülmüştür. Kıtalar, Varta neh 
Mare§al Smıgly - Rydz rinin şark sahilinde Lodz istikame -

• . • . • . (Başı 1. inci sayfada) 
Hava kuvetlerımızın faalıyetı kara harekatımızla irtibat hal" d d" 
Seferberlik ve ?ütün birliklerin nakil ve yerleşme hareketi n:~airbir 

tarzda devam edıyor. 

harbi olup olmadığı hususunda zi· 
hin yoranlar için de oldukça fayda
lıdır. ihtiyatla hüküm vermemize 
sebep, gelecek haftalar içinde İtal
yan vaziyeti kafi bir vuzuh alma
dıkça, hattiı kağıt üstündeki vesika
lara dahi itimat ederek kati hüküm
ler vermek doğru olmıyacağı kana
atinde bulunduğumuzdandır. 

Roma radyosu, mareşal Smigly. 
~y~z'in istifa ettiği ve Varşova şeh· 
rının tahliye edildiği haberini ver
?1iştir. İstifa haberini ne diğer radyo
ıstasyonları ne de Anadolu Ajansı te

tine doğru ilerlemektedir. Vistül neh
rinin şark sahilinde Culm ve Grau -
denz civarında bulunan kıtalar, kaçan 
düşmanı takip etmektedir. 

Şarki Prusya'dan gelen kıtalar, 

Mlawa'yı geçmiş, Chicanov'u ele ge -
çirmiştir. 

yit etmemişlerdir. 

Bütün teşkilat, ananelerimize tevfikan kıtalanmızın maddi yaşayışı· 
nr elden geldiği kadar kolaylaştrrmıya talr§maktadır. Kıtaatımızın ma -
neviyatı mükemmeldir. 

Bila~is . Smigly - Rydz'in general 
Gamlen e bır telgraf gönderdiğinden 
bahsedilmektedir. 

~oma radyosu, sonradan yaptığı 
neşrıyatta, evelce verdiği istifa habe

Şimal kıtaları, şimdiye kadar on 
bin esir ve altmış top almıştır. 

Alman hava kuvetlerinin 
Orduda iaşe işleri muntazamdır. . 
Almanya'nın garbindeki 

§ehirler boşaltılıyor 

Noye Zürher Saytung adlı İsviçre 
gazetesi, Berlin muhabirinden aldığı 
aşağıdaki haberi neşretmektedir : 

"Garp hududundaki alman şehirle -
ri tahliye edilmiştir.,, 
Aynı gazetenin istihbaratına göre 

alman hükümeti, Lahey hükümeti 
nezdinde dostane bir teşebüste bulu
narak Hollanda hükümetinin Fele • 
menk tayyare sahalarının müessir bir 
ıu_re~te müdafaa etmesini talep et -
mıştır • 

Frannz §ehirlerindeki alarm 
İ§aretleri 

Sabaha karşı 1.40 da canavar dü -
dükleri düşman tayyarelerinin Faris 
ve civarından uçmaları ihtimali bulun
duğunu haber vermişlerdir. 

Saat 4.10 da düdükler tehlikenin geç 
tiğini ilan etmiştir. 

10.50 de yeniden tehlike işareti ve
rilmiş ve 11.25 alert nihayet bulmuş-

Evelki gece Burj şehrinde 2.30 da 
bava tehlikesi işareti verilmiş ve a
lert saat 4.30 a kadar devam etmiştir. 
Dün sabah Havr'da 8.30 dan 8.40 a ve 
8.50 den 9.40 a kadar devam etmek ü
zere ilCi defa hava tehlikesi işareti ve
rilmi§tir. Hiç bir bombardıman kay
dedilmemiştir. 

Pariı'ten top sesleri işitiliyor 

Dün sabah saat 11 den biraz evel 
parisliler uzaktan gelen top sesleri i
şitmişlerdir. Derhal bütün başlar ha
vaya kalkmıştır. Aynı zamanda cana
var düdükleri çalmıya başlamıştır. 
Halk sükunetle ve büyük bir intizam
la ıuğnaklara girmiştir. 

Parlimentoda az.adar. bazıları ve bil
hassa bu sabah Liyon'da:ı gelmiş olan 
B. Herriot hazır bulunuyordu. Hepsi 
de emre itaat ederek sığnaklara gir
ıniılerdir. 

GüpegUndüz yapılan bu birinci a -
larm 40 dakika sonra bitmiş ve paris
liler normal işleriyle meşgul olmıya 
başlamışlardır. 

~ngiliz hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

İngiliz istihbarat nezaretince resmen 
bildirildiğine göre, düşman tayyare
leri bu sabah erkenden İngiltere'nin 
p.rk sahillerinde görülmüştür. Fakat 
bu tayyarelerin memleket içine gir
dikleri tesbit edilmemiştir. Hiç bir 
yerde hiç bir hasar olmamıştır. 

Dün Hbahki alarm, saat sekizden 
. dokuza kadar devam etmiştir. Lon -

dra mıntakasına hiç bir bomba düş
memiştir. 

İngiliz askeri tayyareleri, gece de 
Alman.ya ~zerinde keşif uçuşları yap· 
mış, hıç bır alman tayyaresinin taar
ruzuna uğramadan kamilen hareket 
üslerine dönmüştür. 
İngiliz tayyarelerinin Berlin'i bom-

Dün gelen ikinci bir telgraf, rini tekzip etmiştir. faaliyeti 
Fransa ile Polonyn arasındaki an- Varşova'n · · bardıman ettig·ine dair ecnebi mem- . . ın vazıyetıne gelince, şe- c b laşma protokolunun imzasına veri - hır cıvarında ·aa l' h 1 enu a doğru çekilen düşman ya-

leketlerde çıkan haberleri, istihbarat şı et ı arp er olmak- k d . len ehemiyettir. Bu münasebetle tadır. Bu haber, Polonya kaynakların- .ın. a~. takıp edilmektedir. Kıtaatın 
nez~re.ti dün öğleden s?nra tekzip deniyor ki: "İngiliz - Polonya ve ca da teyit olunmaktadır 1 serı mufrezeleri Pozan yakınında Na-

d 
• ransız - o onya anlaşma arı bıl- Polonya umumi karargasmın har mış aı ır. etmıstır. Bu haberler katıyen esassız- F p 1 1 · 1 · ref'e var ·l ·d 

ır. h .. t f"k d l l . .. P A 
1 

.
1 

h"·k·· . E b" ,. assa mut e ı ev et erm mutare· raporlarında bildirildiğine göre Var- iman hava kuvetlerinin hücumla-
ngı tere u umetı, <..s JCrg ın yan k ·· lAh k ·· t • · · A . . lı§lıkla tayyare ile bombardımandan ı ek veyakt ':ius\~ ~y~ danca. mt uş ke- ı şovl~ nınb'y~tdmış ıla ellı kılomctre şi- rı dün d ·şınanın münakale hatların. 

d 1 
• ..k.. . re en a e ece erını erpış e me - ma ıgar ısın e bulunan Plonsk Cie d b"" ··k 

o ayı Danımarka hu umetıne tees· tedir Eg· er böyle b"r .. t k " h tt d k "dd . · • a uyu zararlar tevlit etmiştir. •• 
1 

. • • • . • • ., ı mu are e ve cnanow a ın a ço şı etlı muhare- z 
sutr er.mı bıldırmıştır. .. sulhun şartı 1939 ağustos sonu sta - beler olmaktadır. 1 dunska: Voltla. Skarzysko, Tarnof 

ngıltere kıralı S. M. Corc VI dun ··k · d k 1 ve W h · · 
b h 

A . 
1 

k . .
1
• h k 

1 
tu osunu ıa e etme o acaksa, Al- Polonya kuvetleri cenubu garb· resc en ıstasyonları tahrıp e-

sa a anı o ara ıngı ız ava uvet e· • p 1 , d"k ı dilmiş v b" k · · · . _ k Ah . . manya nın o onya yı ez ı ten son- cephesinde de düşmanın faik kuvetle c ırço • hatlar kesılmıştır. 
r~ u~um; h ararga ını t1~a~~t emış. ra, garp istihkamlarının arkasına rine karşı mukavemet göstermekte -ı Polonya hava kuvetleri birkaç avcı 
tı.r. . ır~ ava mareşa ı unı korr:ıa.sını çekilip, Fransn ile lngiltere'yi, kıs- 1 dir • tayyaresiyle harekete geçmişlerdir. 
gıymıştı ve yanına gaz mas esını de . · Dün al t k 1 b 1 d H k ti . men veyn tamamen Polonya aleyhı- ı Bu sabah saat 5 te alman tayyare- ~an opra Iarına karşı hiç bir 
a mış ku unuydor ut. favad ukve elrı ne bir sulh müzakeresine scvketmek leri Varşovaya taarruz etmişlerdir 1 hava hucumu vuku bulmamıştır. Al-
umum uman anı ara ın an arşı a- ü "ti • d d"" .. • • · man deniz kuv 1 • • h .. k.. d h k 1 • . mı erı c suya uşuyor demektır. Birkac bombanın patladığı işitilmiş et erı Baltık denızinde 
nanh l~f u":, ~r,. /v: tk.:vet er;n_ın Malumdur ki Almanya'ya karşı bir tir - • üçüncü Polonya denizaltısını tahrip 
ml ud tebı 1 şu e erın e e ı ve te tış- kuvet müdahalesinde bulunmak i - . eylemişlerdir. 
er e u unmuştur. · . . L h h k k · b k • çın, gerek dı~arıdan, gerek ıçerıden, e Ü ümet mer ezı aş a Al k 

Naz;ı taarruzu k ı ·ı h manya ıtlılı arifesı'nde 
nun şar ngı tere alkı pnrtilcri ve hükü- bir yere naklediliyor 

alemindeki akisleri metleri üzerinde on küsur sene ça - De Telegraf adındaki Felemenk 
Londra radyosunun bildirdiğine lışmak icap etti. Bugün ağır alışlı Şehrin boşaltılacağı hnkkındaki gazetesi, Almanya tarafından isdar 

.. ·ı . p 1 makina, bütu""n kuvetı"yle ı"şletı"lmı·c. habere gelince, Londra radyosu Po- d"l . 1 gore, nazı erın o onyayı istilası ,. 1 h"·k·· k . . V . e ı mış o an yeni bir takım kararname 
··sı·· ~ı . , tir. Kuvete karcı kuvetle karşı koy- on ya u umet mer ezının arşova -mu uman ve arap a emınde ı"nfı"al u. ,. 1 • b s b ht "t'b 

k 
dan, 200 kilometre mesafedeki Lublin erın u a a an ı ı aren meriyet 

y.anmasına. ve sulh cephesine karşı ye- ma taraftarı olanlar, iş başında· . . . . . . dır Bu ad 
1 

t . "k k şehrıne nakledıldığını haber vermış - mevki ine girmiş olduğunu haber ver-
nı ~em patı tezahürleri yapılmasına . am ar, azyı ve mu ave- . n·. f t h . . k d" T .. ·· ·· d""kkA vesıle teşkil etmiştir. lngiltereye sa- meti nihayete kadar devam ettire- tır. . ı~er tb~ra tanbl" ~~eç ~:ıcıye n!e- me te ır.d • utudncu . u k~nları kapa· 

d k 
· · · rek r k 1 "it · t 

1 
w 

1 

zaretının ır te ıgıne gore de, s- tılmış ol ugun an tırya ıler dün sa-
a atını bıldiren Maverayiürdün emi· , ge e ngı ere ımpara or ugu- ,. . . • . 

rinden sonra Mask t it d' nun menfaatlerini, gerek Avrupa hv~5k~~ Varşokva ?r~a elkçlısıd, ·ıPo.lonya bah tütün tedarık edememışlerdir. 
.. ' a su anı ve ığer k t lh . . . t . u umet mer ezının na e ı mış ol • ı Tütüncü dükkanlarının ne sebebe 

arap ruesası da sulh cephesine olan ı asının su nızamını en ıyı emın • . , . . . bağlılıklarını beyan etmişlerdir. Tu. edecek bir netice almakta ısrar ede- dugu Lublın e gıtmıştır. mebni kapatılmış olduğu mallım de· 

nus'tan Fransaya boyuna gönüllü akı- ceklerdir. Harp itidal ve tereddüt Polonya tebliğleri ğildir. 
nı vardır. Fransız makamları müraca- unsurlarını tasfiye eder. Hele Al- Memleketin her tarafında fiyatlar 

tı kl 
• d manya'nın nihai bir zaferde u··mı"dı· Dün sabah neşredilen bir leh resmi artmaktadır. 

a arın ço ugun an dolayı, gönüllü 
kaydolunmak isti yenlere bir müddet olmadığını gösteren hareket ve te- tebliğinde de şöyle denilmekte idi: Tcreyağına yüzde 20 nispetinde re-
beklemelerini tavsiye mecburiyetinde vassutlar olursa, karşı taraftaki ni- Plonsk - Chiechanov'a doğru şid- sim konulmuştur. 

oter amsc e ouromt'un Berlin kalmışlardır. Mısır hu·· ku"'metı·, sulh hai zafer taraftarları ancak hak detli mücadeleler devam etmektedir. R d h C 

cephesinin takındıg· ı katı" ve azı"mka~r kazanırlar. b. h b Cenup gar ıde Polonya kuvetleri mu a iri, Almanya'da muhtelif erzak 

tavrı tamamen tasvip etmektedir. I- Bu sütunlarda daima tekrar et • adeden faik düşman kuvetlerine kar- üzerine konulmuş olan yeni resimle
rak, Suriye ve Filistin gazeteleri At- mişizdir ki eğer bu silahlo.nma, eğer şı muvaffakiyetle mukavemet etmek- rin bilhassa istihtakatı azaltmağı is -
henia vapµrunun batırılmasını şiddet- bu kuvet ve zor rejimi devam ede- tedir. tihdaf etmekte olduğu mütaleasını i-
li makalelerle tenkit etmektedirler. 1 · ·· k d' cek olursa, bir harp faciası, herke_ Polonyalılar 14 alman tayyaresi erı surme te ır. Bundan başka iş 

Japonya Avrupa 
harbine kar11mak 
niyetinde değil 

Tokyo, 6 a.a. - Hariciye nezareti 
adına söz söylemeğe salahiyettar zat, 
bu sabah gazetecilerle yaptığı görüş • 
mede, japon hükümetinin dünkü teb
liği hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Dün hükümetin Avrupa h5.dise
leri karşısında yaptığı tebliğ, hiç bir 
zaman enternasyonal hukuk mana -
siyle "resmi bir bitaraflık deklaras -
yonu" teşkil etmemektedir. Japonya, 
bu tebliği ile, yalnız Avrupa harbma 
karışmak arzusunda olmadığını bil -
dirmiştir. 

Bir gazeteci, hükümetin Çin an -
Iaşmazlığı hakkındaki deklarasyonu
nun bir nevi "şarta muallak bitaraf
lık" gibi telakki edilip edilemiyeceği· 
ni sormuş, fakat hariciye nezaretinin 
salahiyettar memuru, bu suali cevap
sız bırakmıştır. 

du""şür u··şı 6 t k b · ı komiserlerinin ücretleri indirebilme-
sin arzusuna rağmen, adeta bir ka- m er, ayyare ay etmıs er-dir lerine karar verilmiştir. 
za eseri olarak da zuhur edebilir. · ·• 

Londra radyosunun bildirildiğine 
Tehlike irade, karar ve cesaret has

salarını daima bir cephede görüp 
gösteren, diğer cephede ise yalnız 
ihtiyarlık, tereddüt ve korkaklık 

tahmin eden devamlı neşriyatın, ni
hayet, onu bilerek yapanlaı· için da· 
hi hakikat zanncdilmesinde idi. Ne 
harbin yarım bir harp, ne de nihai 
sulhun yarım bir sulh olacağı artık 
iddia edilemez. ikisinde de bütün. 
lük ve tamamlık farzetmek, yahut 
her taraf tamamen takatsiz ve tü
vansız kalıp Avrupa kıtasının ihti _ 
lal ve anarşi karanlığına yuvarlanıp 
gideceğine hükmetmek daha tabii 
olur. 

1918 den sonra olduğu gibi gene 
milyonlarca insanlar, ceset ~e en
kaz yığmları ve buhranlar karşı
sında aynı sözü tekrar edecekler
dir: "- Keşki olmasaydı!" Geri a
lınmasına imkan olmıyan adımlar 
atılmıştır. Facia mukadder seyrini 
takip edecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

göre, muhasamatın başındanberi mu · 
kavemet eden Westerplattc'deki kü -
çük leh garnizonu, alman toplarının 

şiddetli bombardımanına rağmen el
an mukavemete devam etmektedir. Di 
ğer taraftan Gdynia'daki leh garni -
zonu Danzig'e karşı bir taarruz yap
mıştır. Bu taarruz esnasında alman
lardan 1 top, 3 mitralyöz ve mütead -
dit esir alınmıştır. 

Berlin'in otuz Polonya tayyaresi 
tarafından taarruza uğradığına dair 
Polonya haberlerini mevzuubahs e -
den Berlin gazeteleri, buna en kati 
tekzibi bundan hiç bahsetmemek su
retiyle Polonya harp raporunun ver
diğini yazmaktadır. 

Alman tebliğleri 

Alman orduları Başkumandanlığı· 
nın dün sabahki resmi harp tebliği, 
Polonya'nın cenup kısmında herkfıtta 
bulunan dağ kıtalarının Beksid dağla 
rının şimal yamaçlarından aşağı in· 
mekte ve Sandez'e ilerlemekte oldu-

iki günde 35 alman tayyaresi 
düşürüldü 

Varşova, 6 a.a. - Polonya umumi 
karargahının 6 eylül tarihli harp ra
poru: 

Alman hava kuvetleri kı taatımız ı 

ve münakale hatlarımızı bombardıına· 
na devam etmektedir. Varşovayı gene 
birkaç kere bombardıman etmiştir. 

Polonya hava kuvetleri de düşma
nın zırhlı kollarını bombardıman et
miştir. 

Hava muharabelerinde düşmanın 
bugün 15 ve dün 20 tayyaresini düşür 
dük. 

Kara harekatı : 
Lodz, Piotrkov, Tomsomev, Mazo. 

vicki mıntakasiyle Tarnov'un garbın
da çok şiddetli l.ıir muharebeye tutu. 
şulmuştur. . 

Şimalde Torun - Sıerpo • Polosk 
hattında düşman hiç bir terakki ka ~ . . y 
dedememıştır. 

Gdynia kıtaatı, Danzig mınt k .. . a ası 
mufrezelerıyle sarpışmaktadır. 

TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosel 

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

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

ANKARA 

PERŞEMBE: 7.9.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği: Okuyan: Necmi Ri7.a 
Ahıskan. Çalanlar: Cevdet Kozan, Ru
şen Kam. 1. - İshak - bayati peşrevi. 2. -
Ali efendi - bayati şarkı (Daim seni ben 
a~ıı:rım). 3. - Şevki bey - uşşak şarkı (E
sırızıilHınıinı ey ylizu mahım). 4 .• Ali 
efendi • uşşak şarkı (Sen ey servirevaıı 
ruhsan gulgun). 5. - Selihattin Pınar -
Bayati şarkı (Delisin deli gönlüm). 6 .• 
Halk türküsü (yağmur yağar ordan hur
dan. 

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

13.15- 14.00 Müzik (karışık program). 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (otla miiziği • Pi.). 
19.30 Türk müzigi (fasıl heyeti). 
20.15 Konuşma (ziraat saati). 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve m~o

oroloji haberleri. 
20.50 Türk ınüzigi: Okuyan: Ra.dife Ney

dik. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Zühtü Bardakoglu. 1. - Vasiliki
kiırdilihicazkiir peşrevi. 2. - Selihattin 
Pınar - kürdilihıcazkir şarkı (Aşkınla 
~nan gonlüme busenle şifa sun). 3 .• 
Pıyanist Yorgi - kurdilihisazkir şarkı 
(Neşe ile geçen). 4. - Cevdet Kozan . Ut 
taksimi. 5. - Udi İbrahim - kürdilihicaz
kar şarkı (san bir gul gıbi). 6 .• Şükrü 
Ş.~nozan • buselik şarkı (gönül harareti 
sonme.ı:). II. okuyan: Sadi Ho§ses. 1. -
B.ol ahe"k Nuri Bey - rast şarkı (Mailem 
bır nazlı yare). 2. - Refik Fersan . rast 
~3:rkı (Af eyle suçum). 3. - Şemsettin 
Zıya · mahur şarkı (şu güzele bir bakın). 
4 . . : isak Varan - mahur şarkı (Şu gıi
muş ırmaı:ın) . 5. - Nikolakı - mahur saz 
semaisi. 

21.30 Konuşma. 
21.45 N e~eli ı>liiklar • R. 
21.50 Müıık (bir operet seleksiyonu) . 
22.00 Miızik (kücük orkestra • şef: Necip 
Aş~ın) 1.. • Walther Schrader Akşam ü
zerı (hazın parça). 2. - Levine Hümo
resk. 3. - Gerhard Winklcr Donna Şikita 
(İspanyol uvertürü). 4. - Rubinstein 
Kostumlıi balo süitinden: Toreador ve 
~!1dülüs. 5. • Fritz Köpp Yaz akşamı sü
ıtı. 6. • Jo~ Grit Mayıs ihtişamı (vals). 
7. • Jac Grıt marş. 

23.0~ ~on ajans haberleri, ziraat, esham ve 
ta vılit, kambiyo • nukut borsası (fi-
yat). . 

23·20 Müzik (cazband - Pi.). 
23.55. 24.00 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER · 20 30 Stra:ı-
burg - 21 Milano. · · 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN • 
FONİK KONSHLlt: 15.15 Droytviç -
18.10 Viyana - 19.30 Sofya - 19.47 Be
romünster - 19.55 Biikreş - 20 Lon
don - ecyonal - 20.15 Bohemya Kolon• 
ya, Viyana - 20.30 Frankfurt Paris -
20.35 Königsberg - 21 Hambu'rg. Straz-
burg - 21.30 Brno. -

ODA MUSİKİSİ: 15.15 Doyçlandzender 
- 17.30 Prag - 18 MUııih - 19.ıS Bcr
lın - .U..JV rııunın. 

SOLO KONSERLERİ: 20.15 Berlin -
21.30 Brno - 22.20 Doyçlandzender, Ro
ma - 23 Prag. 

NEFESI.1 SAZLAR (Marıı v. s.): 18 Ştut
gart - 19 Munih. 

ORG KON.SERLERİ VE KOROLAR: 
17.35 Parıs - P. T. T. - 21 Brüksel 

H~Fİ~ MÜ7.1K: 14.10 Dreslav - 18 Ber
lın, oyçlandzender - 20.15 Laypzig -
20.30 Sarbrük 

PLAK KONSEİH,ERİ: 14 Laypı;ig 
H~LK MUSI KİSİ: 11.30 Ştutgart _:_ 18.30 

reslav - Z2.30 Ştutgart - 23 Buda • 
peşte (Sigan orkestrası). 

Sovyet radyolarında Türkiye 
için konser 

b Yabancı memleketlerle kiıltür münase • 
et!e~i idamesi umum Sovyet VOKS cemi

Y~tı ı.1~ S.S.-C.B. Radyo - Komitesi, Tür • 
k.ıye ıçın bır radyo konseri tertip etır.iı; -
tır. Bu konser 8 eylul cuma gıinü Türkiye 
saatiyle tam saat 21.15 de. 1744 metrede 
Moskova. 1210 metrede Kiev, 1060 metrede 
Tbilisi, 349,2 metrede Simferopol ve 309,9 
metrede Odesa istasyonları tarafından 
neşredilecektir. 

Konserin programında : 
Bıiyük devlet akad~mi tiyatrosunun or -

kestrası Fayer idaresi altında kompozitör 
Çaykovskiyin balet muzikasını icra ede • 
c~ktir. "Uyuyan güzel kız) baletosunun 
üvertürü. Periler clansası. Çoban kızların 
dansası. Rus dansası, İspanyol dansası, Na
poli dansası, Pas de deux, ve (Kuğukuı 
gölü) haletinden mazurka. 

HULASA Yollarda Ü l . b" . çok 
1
• zer erı ır nevı porselenden yapılmı§ bir 

(Büyük harpten SOJ?-ra ilk paskalye E;ecesi, beı ıenç, 
Antuvan, kardeşi Jılber, arkadaşı Dominik Heriyo 
Marıyan ve Sol~nj Senkler isminde iki gene; kızla be· 
~a}>er sıkıntılı bır s~reden kaçıyorlar ve geceyi lı:ırlaı 
ıçınde kaybolmuş bır otelde geçiriyorlar. Antuvan 
Mariyan'la. Dominik de Solanj"la beraber eğleniyorla ' 
Nihıı;yet ,Solanj, ~ominik'le değil Jilber'le, Antuvan dr~ 
Marıyan la evlenıyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli 
lik hayatı~an ~e~nun .değildirler. Antuvan. karısının. 
k.ız kardeşı ~vlın ı sevıyor .. v= onun!~ gizlice bir Ame
rıka seyahat ı yapıyor ve donuyor. Şımdi Ev!in'den bir 
m.ı:,~tup almıştır. Evli~. bunda hayatının sonunun gel
dıgınden bahsetmektedır. Antuvan çok müstariptir 
Evlin'i diri veya ölü bulabilmek için Havr'a gidiyor v~ 
komiseri buluyor.) 

- Fakat siz de çok yorgunsunuz. isterseniz 
burada istirahat edin. Ben bir memur ıönderip a
rattırayım. O size biraz sonra neticenin ne oldu· 

iunu söyler. 
Antuvan bu teklifi reddetti. Bir it yapabilecek 

kabiliyette olduğu zaman, sakin durmasına, man· 
tıki konuımasına imkan vardı. Fakat hareketsiz
lik, ıükun için kendisinde hiç bir kuvet göremiyor
du. Onunla beraber gelecek adamı ıösterdiler. 
Ve ikisi de beraber komiserlik dairesinden çıktı· 
lar. 

Belki seneler geçecekti. Belki Evlin'in hatırası 
tamamile silinecekti, fakat bütün hayatı müddetin· 
ce, o, karşısında kapalı kalan bu kapılarr, bu yağ 
murlu sokakları, kendisi öldürücü bir azap içinde 
iken ellerindeki defterleri lakaydane karı§hran, ha 
zan mütecessis, bazan kurnaz insanları asla unut· 
mıyacaktı. Yok.Yok! Hiç ip ucu yok! Artık ümit de 
kalmadı. Dışarıda ağustos yağmuru altında ye§İI 
ağaçlar parlıyor ve rüzgarla bellerini büküyorlar· 

dı. Sazan yorgunluk ve endiıe onu o kadar ken· 

dinden geçiriyordu ki kendi kendiaine aoru,Y.occhl: 

B Ü y Ü K A ş K R o M A N 1 

Yazan: lrene Nemirovıki -60- Ç ~viren: Mümtaz; Faik FEN l K 

- Buraya ben niçin gelmiştim? 
Evela ıehrin büyük otellerini, sonra daha mÜ· 

tevazilerini, nihayet limandaki kötü evleri dolaş
mııtı. Direksyonun başında bütün hareketlerini 
mekanik bir tarzda yapıyordu. Frene basıyor, gaza 
basıyor, fakat ne yaptığının kendisi de farkına var
mıyordu. Hatta yanmdaki adamla arada sırada ko
nuıtuğu bile oluyordu. Bazan ağzına bir sigara a
lıyor, yakar yakmaz bir nefes çekmeden atıyordu. 
Eliyle camın üzerindeki suları siliyordu: cam sile• 
cek alet kırılmıştı. Halbuki karanlıkta onun mut
tarit sesi ne kadar güzel geliyordu. 

Gündüz olmağa başlamıştı. Soluk bir gün do· 
ğuyordu. Yağmur yağıyordu. Bir sokaktan bir ote
le gidiyorlardı. işte katibin camekanlı odası, üze· 
rine halı örtülmü~ bir merdiven, lakayıt çehreler, 
yerde bavullar... Nihayet bir başka binaya gİrİ· 
yorlardı. Bu da şimdi çıktığı gibi bina idi. Uzun 
bir koridoru geçiyordu. Bu da demincekkine ben· 
ziyordu. Dıvarların badana kokusunu hissediyor
du. Bu koku da her otelde aynı idi. Yok! Her uğ
radıklan ıerde kaP.ılarm üzerinde lambalar yanı-

yordu. Onlara bakıyor, Burnlardaki her hangi bir 
meçhul yolcunun yerinde olmayı ne kadar çok is. 
tiyordu. Onların bütün hayatları, mazideki, halde. 
ki ve istikbaldeki bütün sefaletleri, ona şimdi his
settiği şeylerden kat kat mürecceh geliyordu. 

Limanın etrafındaki bütün küçük sokakları do. 
)aştılar. Antuvan bütün bu alçak kapılan, bu sim 
siyah olmuş camları gördüğü zaman gözlerine İ· 

nanamıyor: 

- Hayır, hayır, diyordu. imkanı yok buraya 

gelemez. 

du: 

Yanındaki adam gayet yavaşça cevap veriyor. 

- Kim bilir efendim, kim bilir. Belki de .... 
Hayır, hayır, hiç bir yerde yoktu. 
Bir evde bir kadının dündenberi hasta Yattığı 

söylediler. Onları bir odaya aldılar. içeride rncçh n; 
bir l<adın yatıyordu. Başını onlara çevirdi §aşk u 
şaşkın baktı. Belki ateşin şiddetinden belki de g ın 
hoşluktan dalgındı. Hareketsiz elleri yatak Ça nr. 
f .. · d k" d d K k rşa. ının uzerın c sa ın ~~lyor Hu. apıykı kapadılar; 
~ıktılar baıka y_ere gıttı er~ ava ço aranhktı. 

he • .a~balar vardı. Bu lambaları bu nevi otellerin 
psının kapı ·· ·· d ·· k k b"ld" K tr k . sı onun e gorme n ı ı. ırr.nızım· 

Y a ve tıtrek bir ışık, tavandan, lakayıt veyahut 
arı uyumuş h l . .. . d""k'"l'" d B 

l 
çe re erın uzerıne o u uyor u. a• 

:r:ı an ar Ant b "k" 1· d b h uvan atını ı ı e ı arasın a sıkıyor ve 
u dareket sayesinde biraz kendine gelir gibi olu• 

Yor u B" his ". ır Yerden çıkıyor ve o zaman yağmuru 
sedıyordu O .. l d"" .. .. d " . I · zaman şoy e uıunuyor u: Hıç 

;urna:~a şu yağmur bir dinse!" Fakat yağmur du· 
F ~ ınlenrneden yağıyordu. Önce işitilmiyordu. 
d:r at. s_onra gürültüsünü farketmeğe baılıyor va 

1 gıbı oluy d N"h t ı· 1 b" · "b" d or u. ı aye e ıy e ır ışaret yaptı va 
ır e b .. 

t"·· . • oyle evlerin insanı zorla kendilerine çek-
ıgını söyler) ı" d" d.. .. d .. T k h"ll . er. ıye uşun u. e rar Gras sa-
1 ke:ıne doğru hareket ettiler. Antuvan burada 

\a tıyl b" ru .. e ır gece kalmıştı. Yanındaki polis memu• 
ıkı elini kavuşturmuş, susuyordu. Yüzü kibar 

~e sevi r "d" k rn ı ı ı. Antuvan onun eline bir kaç para sı· 
ıştrrdı v h' • • k d • l e memur ıç sesını çı arma an acemıce 

a. dı. Antuvan, onun vücudundan dolayı sıkılmı· 
~or, bilakis ondan büyük bir kuvet alıyordu. Ni

•Yet etrafı bahçeli bir evin önünde durdular. 
Polis memuru: ...._ 
- Siz biraz arabada kalın, dedi. Yorgunluk· 

lan öleceks" · Ev 1~ 1 · · ı· ınız. ger azım o ursanız sızı ge ıp a• 
lırırn. 

Antuvan bekledi. Biraz ötede iskele vardı. A· 
rabayı oraya doğru hızla sevketmek, aşağı yuvar
lanmak, parçalanmak, suların içinde kaybolmak 
h ' atıralarını, aşkını, ıstırabı vicdan azabını buraya 

gömmek! aklından geçiyordu. 



'7 - 9 - 1939 

Almanlara göre 
Polonya meselesi etrafındaki 

müzakereler nasıl oldu 
ve sonra harple neticelendi ? 
Berlin, 6 a.a. - D.N.B. ajansı, leh - al- madığını bildirmiştir. Bütün muslihane ça

ınan buhranının son safhası hakkında bu - reler bu suretle zail olduğu için B. Hitler 
gün bir beyaz kitap neşredilecegini bildi • kuvete kuvetle müracaat mecburiyetinde 
riyor. kalmıştır. 

Bu kitapta neşredilen vesikalara göre, 1 eylül akşamı İngiliz ve fransız büyük 
ağustos ayının ilk günlerinde alman hü - elçileri alman hariciye nazırına aynı ma
kümeti Danzig ile Polonya arasında giım- alde bir nota vererek Almanya.nın leh top
riık mıifettişleri meselesi hakkında nota rağından kıtaatını çekmesini istemişler ve 
teatisi:ı.den haberdar edilmiştir. bu talep kabul edilmediği takdirde iki mem 

Polonyanın bu notası ültimatum mahi- leketin Polonyaya karşı vazifelerini yapa
yetini haiz ve mukabelebilmisil tehdidini caklarını bildirmişlerdir. Alman hariciye 
muhtevi bulunmakta idi. Alman hukunıeti nazırı verdiği cevapta Almanyanın müte -
bu ültimatum mahiyetindeki demarşı red- arrız olduğu tezini kabul etmediğini bil -
dederek Danzige karşı ittihaz edilen eko - dirmiştir. 
nomik tedbirlerin bu memleketi ithalat ve Bunun üzerine Musolini bir harp tehli
ihracatı için başka yollar aramıya mecbur kesini bertaraf için bir mütareke akdini 
edeceğini bildirmiştir. ve leh - alman ihtillifının halli için bir kon-

10 Ağustosta Varşova hükümeti Alman- feransın içtimaa çağrılmasını teklif et -
yanın Danzig işlerine müdaha~ini Polon- miştir. Fransa ve Almanya bu teklifi ka -
ya menfaatlerine zarar verecek ve bu iti- bul etmişlerse de İngiltere reddeylemiş -
barla da tecavuzi hareket olarak telakki tir. 
e.deceğini bildirmiştir. 3 eylül sabahleyin saat dokuzda İngiliz 

B. Nevil Çemberleyn Z2 ağustosta, sov- büyük elçisi leh topraklarının tahliyesi i
yet • alman paktı münasebetiyle, B. Hit- cin iki saatlik mühlet veren bir ültimatum 
}ere şahsi bir mektup göndererek İngilte- teklif eylemiş ve İngiliz hariciye nazırı da 
renin Polonyaya karşı olan vecibelc!ini saat 11 den itibaren lngilterenin Almanya 
kati surette ifaya karar vermiş oldugunu ile harp halinde olduğunu alman maslihat
beyan eylemiştir. güzarma bildirmiştir. Alman hariciye na-

B. Hitler, 23 ağustos tarihli cevabında zırt saat 11.30 da İngiliz büyük elçisine 
alman • leh buhranının hakiki sebeplerini verdiği cevapta İngiliz teklifini reddetmiş 
anlatmıı; ve mart ayındaki teklifini hatırla· ve harpten 1ngiltcrenin mesul otduı;unu i
tarak Polonyaya verilen ingiliz ve fr.ınsız lave eylemiştir. 
garantilerinin Polonya hükumetini, yalnız Fransız büyük elçisi de öğle vakti ha -
alman teklifini redde teşvik ve teşçi et • riciye nazırını ziyaret ederek alman hükü
mekle kalmıyarak aynı zamanda Polonya- ~etinin 1 ey!ıil tarih.li no!~Y~ tatmin edi
daki alman ahaliye karşı tedhiş hareket-

1 

cı cevap verıp vermıyecegını sormuştur. 
}erine ve Dan:ı:igi ekonomik c~h~tten tahri- Alman har~ci.ye nazır.'. ingi~iz .hü~ür;ııetinin 
be sevkeyledigini ilave eylemıştır. daha evel ıkı saat muhletlı bır ultımatum 

B. Hitler, Almanyanın kor.k~tma hare : verdigini ve ~un.~'? ~iman hiıkümeti tara -
ketine ehcıniyet vermiyecegını ve hayatı fmdan reddedıldıgını, fransız hattı hareke
menfaatlerini zaman altına almıya devam ti de aynı mülahazalardan mülhem ise Al
edecegini bildirmiştir. ~anyan.ın buna a~ca~ teessüf e~c~eğini 

Bundan sonra B. Hitler İngiltere ile b!l~ırmış, .~unu.n uzerıne fransız b~yuk ~I: 
b. l aya varmak ı'çı'n y•"; bir tecriıbe çısı bu sozlerı Almanyanın tatman edıcı 
ıran aşın .,.._ b' d'YO h' . o d 1 d 

yapmıya karar vermiş ve ingiliz büyük el- ; ır cevap verme ıgı ma ıyetın : an a ı -
çisini kabul e.derck vaziyet hakkında nok- gını ~~ydeder-.k Fransanın 3 eylul. saat .ı ~ 
tai nazarını bir kere daha kendisine bil - ~en ıtıba~~n. Polon.y~ya kar~ı vecıbele.nnı 
dirmiş ve İngiltere ile Almanya arasında ı~a edeceg~nı ke~.dısın~ t:blığ mecburıye
eeniş ve devamlı bir anlaşmanın dayana - tınde oldugunu soylemıştır. 
cağı prensiplerin neler olacafını izah eyle· 
miştir. 
Aynı zamanda, B. Daladiye ile B. Hit

ler arasında da mektuplar teati edilmiş ve 
B. Hitler v~rdiği cevapta leh - alman me
aelesi hakkında noktainazarını tderruatiy
le bildirdikten sonra şimdiki fransız • al -
man hudutlarını kati olarak tanımak hak
kındaki mutlak kararını bir kere daha te
yit eylemiştir. 

28 agustosta İngiltere hükümeti B. Hit
lerin 25 ağustos tarihli demarşına· cevap o
larak ineiliz - alman münasebetleri için 
yeni bir tarzı halli müzakereye amade ol
duğunu bildirmiştir. Keza İngiltere Po
lonya hükiımetinin de leh - alma~ mese : 
lelerinin doğrudan doğruya muzakeresı 
jçin Almanya ile temasa girmek arzusunu 
İngiltereye bildirdigini de kaydeylemi& • 
tir. 

İ~iltere, bir leh - .-alman_anla masının 
beynelmilel dlploınatık bir vaaıta ile za • 
man altına alınması icabedeceği kanaatini 
söstermiştir. B. Hitler 29 ağustosta ingiy 
liz büytik elçisine verdiği cevapta İngiliz 
teklifini kabul etmiş ve 30 ağustosta bir 
leh mümessilinin muvasalatına intizar et
tiğini bildirerek hükümetinin kabule şa -
yan teklifleri hemen hazırlıyarak müm -
kün olduğu takdirde bu mümessilin muva
aalitından evcl İngiliz hükümetine de teb
liğ edeceğini ilave eylemiştir. 

30 agustosta Berline hiç bir Polonya mü
messili gelmemiştir. Keza ingiliz hiıküme
ti de B. Hitlerin demarşı hakkında hiç 
bir tebliğatta bulunmamıştır. :Fakat Po -
lonya umumi seferberlik yapmıştır. İngiliz 
büyük elçisi gece yarısı başka bir muhtıra 
vermişse de alman cevabının Polonya hü
kumetine tebliğ edildiginden başka bir şe
yi ihtiva etmemekte ve İngiltere hükümeti 
30 ağustosta bir alman - leh temasının 
teessusıinıi faydalı bulmadığını ilave et 
mekte idi. Bununla beraber alman bükü -
meti hiç olmazsa sonradan selahiyettar bir 
leh mıimessilinin tayin edileceğim ümid 
eylemiştir. Fakat, 31 ağustosta öğleden 
aonra Polonyanın Berlin elçisi hariciyeye 
ıifahi bir deklirasyon vererek İngiltere
nin dogrudan doğruya müzakere imkanı 
hakkında Polonya hükümetine tcbliğatta 
bulunduğunu ve bu teklifi müsait bir su -
rette karşıladıgını bildirmiştir. Hariciye 
nazırı, alınan teklifleri dairesinde müzake
re için tam ıelihiycti olup olmadığını se
firden ıormuş, sefir buna selahiyeti olma
dıfı ve ancak bu şifahi deklarasyonu ver
mek için emır aldığı cevabını vermiştir. 
Sefi rnazırın meseleleri müsbet bir noktai 
nazardan müzakere edip etmiyeceği suali
ne de menfi cevap vermiştir. 

Bu suretle alman hükumeti bir leh mü
messilinin muvasalitına boş yere intizar 
etmi, olduğunu müşahede ve tesbit mec
buriyetinde kalmış ve 31 ağustos akşamı 
alman tekliflerini neşretmiştir. Polonya 
radyoıu bu tekliflerin kabulüne imkan ol-

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

Ankara Borsası 
6 Eylül 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kapanıı P 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amşterdam 
Beri in 

5.35 5.35 

rttneı 

Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bıikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 % s 
İkramiyeli 19.- 19.-

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
3 Film birden 

1 - Saadetim Sensin 
(Benjamino Gigli) 

2 - Sürgünler 
3 - Miki Jokey 

Seans saatleri: 
2,30 - 3,45 - 5,30 - 6,45 

gece saat 9 da . 
Seadetim sensın 

Miki ve jurnal 

Tel: 2193 

• 

"Akıam haberleri,, ismi altında Ulus'un neırettiği küçük gazete 
her tarafta büyük bir rağbetle karıılanmııtır. Halk bir kurut mu
kabilinde elde ettiii bu ıazete ile akpm saat bete kadar ıelen . 

ULUS -5-

SPOR 
111111111111111111111111111111 

• 

Beynelmilel 
kürek müsabakaları 
Beynelmilel gürek federasyonun • 

dan beden terbiyesi umum müdürlü • 
ğüne gelen bir mektuba nazaran, bu 
ay içinde Amsterdamda yapılacak o -
lan beynelmilel müsabakalarla umumi 
kongre tehir edilmiştir. 

Beynelmilel federasyon bu tehire 
sebep olarak son günlerin karışıklıgı
nı ileri sürmekte ve vaziyet düzelirse 
tekrar tebligatta bulunulacağını bil -
dirmektedir. 

Bu müsabakalara ve kongreye 26 
millet iştirak edecekti • 

Gençlik ku 1 üpleri 

teşkili faaliyeti 
Beden terbiyesi umum müdürü 

Tümgeneral Cemil Taner'in İzmir 
fuarı müsabakalarında. bulunduktan 
sonra Bursaya gittiğini yazmıştık. Ge 
neral ayın birinci günü Balıkesire 
uğramış ve bölge istişare heyetini top 
lıyarak kendileriyle gençlik kulüple
ri üzerinde konu"şmuştur. 

Umum müdür tarafından verilen i -
zahattan sonra, aliikalılar kulüplerin 
teşkili faaliyetine girişmiı;lerdir. 

General Cemil Taner, dün bir iki 
gün kalmak üzere B~rsadan İstanbula 
gitmiştir. Önümüzdeki hafta içinde 
Bursa bölgesi istişare heyeti de topla
nacak ve gençlik kulüpleri teşkil işi
ne başlanılacaktır. 

Futbol mevsimi başİıyor 
Futbol federasyonu temmuz içinde 

verdiği bir kararla bu ay sonuna ka
dar memleketimizde futbol faaliyetini 
tatil etmişti. Bu ölü mevsim içinde 
yalnız fuar kupası müsabakaları ya -
pılmıştır. 

Haber verildiğine göre, federas -
yon bütün bölgelerde Eylülün otu
zuncu cı,uılartesi gününden itibaren 
lik maçlarına başlanılmasını teşkilatı
na tamim etmek üzeredir. 
Takımların antrenman yaparak lik 

maçlarına hazır bir halde çıkmalarını 
temin etmek üzere 10 eylülden itiba
ren hususi .müsabakalara izin veril -
mesi kararla~tırılmıştır. Bu emir a -
takalılara tebliğ edilmiştir. 

Ankara kulüpleri önümüzdeki mev
sim için, eleman bakımından, hazır -
lıklarını tamamlamışlardır. Bu wıev -
sim muhtelif kulüplerde yeni ve ku -
vetli futbolcular görüleceği anlaşıl -
maktadır. Memnuniyetle öğrendiği • 
mize göre, Muhafızgücü bu yıl lik 
maçlarına girecektir. Kızılayın mas -
ke fabrikasında kurulan ve faaliyette 
bulunan Maskespor da tike dahil o -
lacaktır. 

Ankara tikinin bu suretle yedi ku• 
lüpten teşekkül edeceği anlaşılmakta
dır. 

Romanya' da yaptla<ak 

bisiklet Balkaniyadı 
Romanya bisiklet federasyonu, yu

nanlıların müracaatı üzerine halihazır 
vaziyet dolayısiyl~ 7 eylül Balkani • 
yadını 15 gün geri bıraktığını telgraf
la bildirmişti. Öğrendiğimize göre, 
bu telgrafı teyit eden mektuplarında, 
mezkur federasyon müsabakaların 22 
ve en nihayet 29 eylülde yapılacağı -
nı bildirmektedir. 

Fakat, müsabakalara iştirak etmek 
üzere muhtelif bölgelerden seçilen 
bisikletçilerimiz memleketlerine dön 
müşlerdir. Paristen Bükreşe gelen bi
sikletçi Talatın da Ankaraya dönmesi 
kendisine tebliğ edilmiştir. 

Bu şartlar altında bisiklet Balkani
yadının müddetsiz tehir edileceği an
laşılmaktadır. 

Balkan atletizm 

müsabakalar1 

yapllacak mı ! 
2 ve 3 eylülde İstanbulda Fenerbah

çe stadyomunda yapılan Türkiye at • 
letizm birinciliklerinde muvaffaki • 
yet kazanan atletler milli takım kad
rosuna alınmıtlar ve bir kampa sev • 
kedilmek üzere bulunmuşlardır. 

Bir ay zarfında kampta sıkı bir su
rette çalıştırılacak milli a\letlerimiz 
ilkteşrinde Atinada icra edilecek bal
kan atletizm müsabakalarına iştirak e
deceklerdir. 

Henüz yunan federasyonundan bir 
işar olmamakla beraber, balkan oyun
larının bu sene yapılamıyacağı tah -
min edilmektedir. Bu sebeple beden 
terbiyesi umum müdürlüpinün atle -
tinn kampını ku~tan vaz geçmesi 
mabtemeldir. 

"Alhenia,, faciası Cenubi Afrikada 

ge(imsizlikle 

mücadele 
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Süvari ve yolcularm 
verdikleri acıklı tafsilôt Cenubi Afrika'da geçimsizlik yu • 

zünden ayrılma vakaları o kadar ço
ğalmış ki, hükümet ve alakalılar, bu
nun önüne geçmek için bir çok çare
ler ileri sürmektedirler. Kayıp yolcularin sayısı 60'a indi 

Bu cümleden olmak üzere, cenubi 
Afrika parlamentosu mebuslarından 
Badenhorst adında bir zat, evlenme· 
den önce eskiden olduğu gibi, çiftle· 
rin bir tecrübe devresi geçirmeleri 
hakkında bir teklifte bulunmuştur. 

Londra, 6 a.a. - Gazeteler, Athenia'nın torpillenmesi hak
kında tafsilat vermektedirler. Bu tafsilat, Knute Nelson adındaki 
Norveç petrol gemisi tarafından kurtarılmıt olan yolculardan a
lınmıştır. 

Glascow ahalisinden Robert Gillan 
adında bir yolcu şöyle anlatıyor ı' 
"Athenia'nın tahlisiye sandalların -

da idik. Ay, ortalığı tenvir ediyordu. 
Birdenbire suların yükseldiğini ve at
man tahtelbahirinin meydana çıktığı
nı gördüm. Torpillenen geminin bir 
mil ilerisinde bir müddet kaldı, fakat 
başka taarruzda bulunmadı. 

İnfilak neticesinde Athenia'nın bü
yük salonunda bulunan bir çok yoku 
ite mürettebat telef oldular. Tam ye
mek zamanı idi... İçinde bulundukları 
tahlisiye sandalı kapaklanmış olan ve 
Knute Nelson tarafından kurtarılan 
bir musevi karı koca, iki küçük erkek 
kardeşin sular tarafından alınıp gö -
türüldüğünü görmüş olduklarını söy
lemişlerdir. 

Yolcular ve hatta kadınlar, tayfa · 
nın tahlisiye sandallarını yerlerinden 
çıkarıp denize indirmelerine yardım 

etmişlerdir. 
Sandalların ekserisinin içine su 

dolmuştu. Denizden çıkarılmış olan 
bir kadın, tahlisiye sandallarından bi
rinde otururken birdenbire "çocu -
ğum" diye haykırarak kendisini de -
nize atmış ve dalgalar arasında kay -
bolmujtur. Felaketten kurtarılmış o -
]anların ekserisi, infilakın makine da
iresinin yakininde vukua gelmiş ol -
duğunu söylemektedirler. 

Mürettebattan Glascow'lu birisi 
infilak neticesinde yolcuların yüzde 
25 inini telef olm·~ olduğunu söyle
mekte ve şunları ilave etmektedir: 

"Gemide bir çok çocuk vardı. Her 
halde çok feci sahneler olmuştur. 

Çocuklar sağa sola koşarak anaları
nı, babalarını çağırıyorlardı. Bir kız
cağız, anasının, babasının öldüğüne 
gahit oldu." 

Gene glascowlu diğer bir tayfa tor
pil gemiye isabet eder etmez, bir du· 
man bulutunun gemiyi sarmış bulun
duğunu ve bir müddet sonra tahtel -
bahirin su yüzüne çıktığını söylemek
tedir. 

Mumaileyh, ilaveten şunları söyle -
miştir: 

- Neye uğradığımızı anlamadan 
tahtelbahir bizi torpilledi. Topal olan 
bir kızcağız, bir şezlongun üzerinde 
yatıyordu. Bir obüs kafasınnı yarısını 
alıp götürmüştü." 

Kurtarılan 423 kiti 
Galway limanında 

Dublitl, 6 a.a. - Athenia yolcula -
rından kurtarılmış olan 423 kişi, dün 
İrlanda'da kain Galway'a gelmişler -
dir. Bunların 12 si ağır surette yara
lıdır. Bir çokları vücutlarındaki ya -
nıklardan mustarip bulunmaktadır. 
İnfilak vuku bulduğu sırada göverte
de bulunmakta olan bir talebe, torpi
lin geminin baş tarafının tam ortası
na isabet ettiğini gözleriyle görmüş 
olduğunu söylemiştir. 

Athenia mürettebatının söyledikle
rine göre, torpil 800 ili 1.000 yarda
dan atılmıştır. 

Suvarinin •Öyledikleri 
Dublin, 6 .a.a. - Havas ajansının 

muhabiri, dün Galway'da karaya çı -
kan Athenia vapurunun süvarisi kap
tan James Cook ile görüşmüştür. 

Süvari demiştir ki: 
Athenia'nın torpillendiğine 

şüphe yoktur. Vapur zabitanından bi
ri bir teleskop görmil§, bir kaç dakika 
sonra da bir tahtelbahir suyun üstüne 
çıkmıştır. Tahtelbahir, Athenia'nın 
telsiz cihazını tahrip maksadiyle bir 
kere top atmıştır." 

60 kiti kurtarılamadı 
Vaıington, 6 a.a. - "City of Flint" 

ismindeki amerikan vapurunun 'At
henia" yolcularından 200 kişiden faz
lasını kurtardığı hariciye nezareti ta
rafından bildirilmektedir. Bu suretle 
kayıp yolcular adedinin 60 a indiği 

kaydedilmektedir. 

Amerika'ya dönen kazazedeler 

City of Flint vapurunun kaptanı 

Athenia vapurunun torpillenmesi fe
laketinden kurtulmuş olan 110 ameri
kalı ile 100 kadar ecnebiyi gemiye al
mış olduğunu hariciye nezaretine bil
dirmiştir. 

Sahil muhafaza gemilerinden birisi 
erzakı kafi olmıyan City of Flint'e 
yiyecek ve içecek göndermiştir. 

Sahil muhafızı servisi organı, iki 
sahil muhafızı gemiye Amerika gemi
lerinin suikaste yeniden maruz kal
maları takdirinde bunların imdadına 

kopnaları için Atlaa Okyaııoıunun 

Athenia gemisindeki 
altınlar kurlaraldı 

Bundan başka, bu mebus, cenubı 
Afrika holandalıların elinde bulun • 
duğu zaman hüküm süren bir adetin 
yeniden canlandırılmasını istemekte
dir. Bu adet, şu imiş. 

Kalbine mal ettiği kızı, ailesi nez • 
dinde ziyarete giden delikanlıya. kı· 

Londra, 6 a.a. - Deyli Herald ga- zın babası bir mum yakıp verir ve on
zetesinin bildirdiğine göre, Atenya dan sonra da iki genci yalnız başına 
gemisi altın külçe olarak 5 milyon in- bırakırmış. Delikanlı, talebinin, kızın 
giliz lira kıymetinde aitın götürmekte ailesince nasıl tel3.kki edildiğini mu
idi. Sanıldığına göre 30 tondan fazla mun boyundan anlarmış. Diğer taraf. 
ağırlıkta olan bu külçeler tahlisiye l tan, kızın ailesi de, keza mumun ya
gemileri tarafından kurtarılabilmiştir. nışına göre iki genç arasında geçen 

muhaverenin uzunluğunu ve dolayı· 
.-ı W# f 8' JliO\Ota7 O O SIJllll' • siyle biribirlerine karşı alakanın de-
şimalinde mevzi almaları emri veril
miştir. Bu gemilerin nerelerde mevzi 
alac:ıkları maliım değildir. 

"Athcnia" faciası hakkında 
müzakereler 

Lonılra radyosunun bildirdiğine 

göre, İngiltere amirallık birinci lor
du B. Vilson Çörçil, Athenia vapu
runun bir alman denizaltısı tarafın -
dan torpillenip batırılması hakkında 

beyanatta bulunmuştur. B. Viston 
Çörçil, Athenia süvarisiyle kurtulan 
'yolcuların verdikleri ifadelere naza
ran hadisenin bilindiğinden daha fe
ci bir şekilde cereyan ettiğini, vapur
cla 315 i mürettebat ve 1103 ü yolcu 
olmak üzere 1418 kişi bulunmakta ol
duğunu, yolculardan bir kısmının A
merikan, bir ıkısmının da İngiliz pa
saportunu hamil olduklarını söylemiş 
tir. 

Makine daire•ine kaJar 
giren torpil 

Denizin sathına çıkan alman deniz
altısı saat 19.15 te vapurun sancak ta
rafına bir torpil atmış, bu torpil ta 
makine dairesine kadar girmiştir. De
nizaltı bundan sonra gemiye bir obüs 
atmış ve vapurun etrafında bir müd
det dolaşmıştır. Bazı tahlisiye sandal
ları alabura olduğundan, ölenlerin ve 
kaybolanların miktarını kati olarak 
tesbit etmek kabil olamamıştır. Bay 
Vinston Çörçil, topu ve müdafaa ter
tibatı olmıyan Athenia'ya karşı yapı
lan bu tecavüzü takbih ederek, ölenle
rin ailelerine Avam Kamarası kürsü
sünden taziyelerini bildirmiştir. 

Olinda vapuru mürettebatı 
memnun 

Mebuslardan Alxander'in bir sua
line cevaben B. Vinston Çörçil, va -
purda yolcuların ve mürettebatın em
niyeti için her şey yapılmış olduğu -
nu bildirmiş, fakat taarruzun aniliği 
ve vapurun çabuk batması yüzünden 

recesi hakkında bir fikir edinirmiş. 

Cenubi Afr:·<a mebusu, bu eski ve 
güzel adet yeniden tatbik edilmeğe 

başlanacak olursa, gençlerin, daha ta· 
nışır tanışmaz, biribirlerini anlama -
dan, dinlemeden, evlenme dairelerine 
koşmalarının ve sonradan daha bil • 
yük bir süratle ayrılmak için mahke
meye müracaat etmelerinin önüne ge
çileceği kanaatindedir. Hiç şüphesiz 
ki, biribirlerini anlamayan insanların 
bir arada yaşamalarına imkan yok -
tur. Ancak, anlaşıldıktan sonra da, 
geçinmek niyeti bozulunca, ayrılmak
tan hayırlı bir şey olmasa gerek. 

nüfusça zayiat vukua geldiğini ilave 
etmiştir. B. Çörçil, Athenia hadisesi 
ingiliz Ajax kruvazörü tarafından ha· 
tırılan Olinda alman şilebinin vaziye· 
ti arasında bir mukayese yapmış ve 
bu vesile ile Nevyork - Post gazete· 
ainin bir yazısını zikretmiştir: bu 
gazeteye göre alman vapuru mürette
batına, eşyalarını bile toplıyacak ka
dar zaman bırakılmış ve kendilerine 
çok iyi muamele edilmiştir. Kaptan 
ve mürettebat, gördükleri iyi muame· 
leden dolayı teşekkürlerini bildirmiı 
tir. Lord Stanhop da Lordlar Kama
rasında Athenia etrafında beyanatta 
bulunmuş ve şöyle demiştir: 

"Bildiğimiz bir şey varsa o da bizim 

alman vapurlarına aynı şekilde teca
vüz etmiyeceğimizdir.,, 

·Amerika •ahillerinde emniyet 
tedbirleri 

Vaşington, 6 a.a. - Ruzvelt'in ta
limatı üzerine, deniz makamları Ame
rika sahilleri boyunca muharip mem
leketlere mensup vapurların hareket· 
terini murakabe için sahil muhafaza 
ve harp gemileri ve hatta tayyareler 
vasıtasiyle daimi devriyeler tesisini 
emretmişlerdir. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. = -- = 
~ Halk maskeleri satı~ yerleri § -- -~Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ -§ Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- § 
- like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırılan =: 
= Halk Maskeleri, Ankara'da umumi merkezimizle lstanbul- =: -= da satış depomuzda. İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,: 
= Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, = 
=: Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- : = mizde satılmaktadır. = -= Diğer Kızılay merkez ve tubelerine de müracaat edildi- = = ği takdirde bat ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin =: -= sipariti kabul edilir. . -=: Her maske ayn kutu içinde ve mu haf aza ve kullanma ta· § 
=: rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııır;::: 

r,:====~ Otomobil sahiplerine ~====~ 
Son sistem fenni tesisatla mücehhez olan MODERN DEMİR 

İŞLERİ ATÖLYESİ Arabanızın metanetini artıracak olan gayet 
zarif demir Marıbiye'leri ehven fiyat ve Avrupa mamuliitından fark· 
sız bir surette yapmaktadır. Ankara Müdafaai Hukuk caddesi Açık 
sokak No. 6 3328 

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

KOK SATIŞı 
Ankara havagazı Türk Anonim şirketinden· 

Şirketimizin arazisi dahilinde bu lunan bin ton Telgas koku on beş 2iln 
zarfında hepsi kaldırılmak ve peşinen ödenmek şartiyle satılıktır. 

Taliplerin 8 eylül 1939 akşamına kadar tahriri tekliflerini ıirketimi.ı 
müdürlüiüJıe vermeleri libumu ilin olunur. 3326 

--.. 
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kanlığına verilmiş veya posta ile ay· da görülebilir. 
nı saatte komisyonda bulundurulmuş 6 - İstekliler ticaret odasında ka • 
olacaktır. (4074) 14024 yıtlı olduklarına dair vesika göster • 

Bakır sahan alınacak mek mecburiyetindedirıer. 
Fabrika unu alınacak 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler Ankara Levazım Amirliği Satın 

Ankara Levazım Amirliği Satın 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü Alma Komisyonundan : 
lOO,OOO adet bakır sahan alınacak • Alma Komisyonundan : maddelerinde ve şartnamesinde yazı· 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1 ı. 9. 939 1 - Plümer garnizonunun 1. teş • Iı vesikalariyle teminat ve teklif mek· 
· .. U at 15 de Tophanede rin başından temmuz 940 sonuna ka . tuplarını ihale saatinden en az bir sa· 

pazartesı gun sa d 'h · 1 13 00 k' · l k · · b 1 k amirlik satın alma komisyonunda ya- ar ı tıyacı o an 5, . O ılo fabrıka at eve omısyona vcrmış u unaca • 

1 k unu kapalı zarfla eksıltmeye konul • tardır. (4161) 14124 
pı aca tır. 

Tahmin bedeli 24000 lira ilk temi· ı muştur. . . K u r u ot ah nacak 
natı 1800 liradır. . 2 - ~uhammen bedeh 21.600 lıra 
Şartname ve nilmunesi komisyonda ılk temın_a:ı 1620. liradır. .. 

görülür. İsteklilerin kanuni vesikala· .. 3 - Eksıltmesı .8 Ey!. 939 cuo:a gu
riyle beraber teklif mektuplarını iha- nu saat 11 de. Erzıncan da asken 'Sa • 
le satinden bir saat evci komisyona tın alma komısyonunda yapılacaktır. 
vermeleri. (4043) 14005 4 ~ Şartname ve evsafı kolordunun 

tekmıl garnizonlarında mevcuttur. Ve 
alınacak aynıdır. Her yerde her gün görülebi. Yulaf 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

961520 kilo kuru ot alınacaktır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 20. 9. 939 çarşam 
ba günü saat 15 de İstanbul Top.hane
de Lv. amirliği satın alma komısyo • 
nunda yapılacaktır. 30768 lira 64 ku-

2 kalem eşya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci hastanesinde açılacak hasta 

bakıcı hemşire o'kulu için aşagıda cİn!i ve 
miktarı yazılı iki kalem eşya pazarlıkla 
7.9.939 saat ıs de Ankara levazım limir -
liği satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Numunesini görmek istiyenler has
tanede gorebilirler. Pazarlık ic;in belli va
kitte koınisyon<.la bulunınaları. 

• 

4 Yemekhane bilfesl hastanedeki nü . 
muııesi vec;hile. 

20 Perde komple lacivert istor tülü kor 
ndi madeni oluklu uzun. 

(4396 ) 14346 

Eksiltme tehiri 
Ankarn Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
'.Alma Komisyonundan : 

lir. 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı ic;ln naklcttirilecek 5100 ton buğ-

rustur. dayın ıartnamcsinde tadilat yapılacağın • 
ilk teminatı 2307 lira 65 kuruştur dan şimdilik eksiltmwcn kaldırılmış ve 7. 

1 - Sivas garnizonu senelik 360.000 
kilo yulaf kapalı zarfla eksil'tmeye ko 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 21600 ve mu 
vakkat teminatı da 1620 liradır. 

3 - 11 Eyi. 939 pazartesi günü sa
at 15 de tümen komutanlık binasında· 
ki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. İstekliler kanunun 2. 
ve üçüncü maddelerinde yazılı vesi • 
katarla ilk teminat mektuplarını ve 
teklif mektuplarını hamil olan zarfı 
yine kanunun 32. ve 33. üncü madde 
lerindeki sarahat dahilinde tertip e· 
derek ihale gününden bir saat eve! 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Postada gecikmeler mazeret kabul et· 
mez. (4068) 14019 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
l - Sivas garnizonu senelik 300.000 

kilo arpa kapalı zarfla eskiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13500 ve mu 
vakkat teminatı 1012/S liradır. 

3 - 12 Eyl. 939 salı günü saat ıs de 
tümen komutnlık binasında yapılacak 
tır. 

S - Teklif mektupları eksiltme sa 
tinden bir saat evel komisyon başkan· 
lığına vermiş veya posta ile aynı sa · 
atte komisyonda bulundurulmuş ola 
taktır. • (4075) 14025 

iki Dizel moförü alınacak 
Ankara Levazım Amirlici Satın 

Alma Komi15yonundan : 
1 - Gedikli okur pavyonlarının e· 

lektrik tesisatına cereyan vermek Ü· 

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

2 - Tahmin edilen bedeli 19300 1i -
radır. İlk teminatı 1447 l4r, 50 Kr. 

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

4 - Şartnamesi İstanbul v~ Anka : 
ra Lv. amirlikleri ve Kayserı asken 
satın alma komisyonlarından 50 ku • 
ruş bedeli mukabilinde alınabilir. 

s - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddesindeki belgeler ve bu gibi 
islerle iştiğal ettiklerine dair ticaret 
;dasından al~akları vesikalarla bir
likte teklif mektuplarını en geç iha • 
le saatinden bir saat evetine kadar ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos • 
tada vukubulan gecikmeler kabul edil 
miyecektir. (4094) 14049 

270 Ton un ahnacak 4 - Şartnamesi her gün komisyon-
da görülebilir. İstekliler kanunun . 2. Ankara Levazım Amirliği Satın 
ve üçüncü maddelerinde yazılı vesı • Alma Komisyonundnn : 
kalarla ilk teminat mektuplarını ve 1 _ Yozgat piyade alayının 23. 8. 
teklif mektuplarını havi olan zarfı 939 çarşamba günü münakasası yapı • 
yine kanunun 32. ve 33. üncü madde · lan 270 ton una vakti muayyenesin • 
}erindeki sarahat dahilinde tertip e · den sonra talip zuhur ettiğinden iha
derek ihale gününden bir saat . evel le 9. 9. 939 cumartesi saat 11 e bırakıl 
komisyona vermiş bulunacaklardır. mıştır. 
Postada gecikmeler mazeret kabul et· 2 _ Taliplerin 2430 liradan ibaret 
mez. (4070) 14021 muvakkat teminatlariyle birlikte mek 

550 Ton Yulaf allnacal. tuplarım belli gün ve saatten en geç 
n bir saat evcline kadar Yozgatta alay 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu 
birliklerinin senelik ihtiyacı olan 550 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(4160) 14123 

Yulaf alınacak 
ton yulaf eksiltmeye konulmuştur. Ankara Levazım Amirliği Satm 

2 - Muhammen bedeli 24750 lira • Alma Komisyonundan : 
dır. 1 - lzmir müstahkem mevki mer • 

3 - Muvakat teminatı 1856 lira 25 kez birlikleri hayvanlarının 516000 ki-
kuruştur. . Io yulaf ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuhyle münakasaya konmuştur. 
11. 9. 939 pazartesi günü saat 16 da Ed 2 _ İhalesi 13. Eyl. 939 çarşamba 
remit tüm satın alma komisyonunda günü saat 16 da 1zmirde kışlada İz • 
yapılacaktır. Teklif mektuplan saat mir Lv. amirliği satın alma komisyo· 
16 da komisyona teslim edilmiş olacak nunda yapılacaktır. 
tır. 3 - Tahmin edilen tutarı 27090 li • 

5 - Şartnameyi görmek isteyenler radır. 
her gün iş saatinde komisyona müra · 4 _Teminatı muvakkata akçesi 2031 
caat etsinler. (4072) 14022 lira 75 kuruştur. 

_, .. "I bT 9-939 saat 15 eksiltmesinin de yapılamı • 
Şartnamesi komisyonua goru e ı ır yacağı aliikadarların malümu olmak üzere 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle be • ilin olunur. (4397) 14347 
Tabcr teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar komisyona 
verme lcri. ( 4270) 14227 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Konyadaki kıtaatın yıllık ihtıyacı 

olan 942000 kilo yulafın 28 • Ağs. • 939 gü 
nü yapılan pazarlıgıncla istekli çıkmadı • 
&ından ikinci pazarlı .a bırakılmıştır. 

2 - ikinci pazarlığı 13 • Eyi • 939 çar
şamba giınu saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara. İstanbul, Konya 
L V. Amirlikleri llltın alm:ı komisyonların
d:ıdır. İ .tekliler şartnameyı bu komisyon • 
!arda okuyabilir er. 

4 - Muhammen tutan 45,216 liradır. 
5 - İlk teminatı 4239 liradır. 
6 - İsteklilerin 13 • Eyi. • 939 çarşam

ba ı::ünıi saat 10 da Konya kolordu binası 
idndcki SA. AL. KO. bulunmaları. 

(4344) 14328 

Yulaf alınacak 
Ankarn Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın yıllık ihtıyacı 

olan 32SOOO kilo yulaf veya arpanın 28 • 
Ağs. - 939 gunü yapılan pazarlı[:ında is -
tekli çıkmadığından ikinci paıarlı .ıı bı • 
ral:ılmıı;tır. 

2 - lkinci pazarhgı 13 • Syl. • 939 çar • 
şamba gunli saat 10.30 da vapılac3\:tır. 

3 - Şartnamesi Konya, Ankara, !sta'! • 
bul levazım amirlikleri satın alına komıs
yonlarındadır. İstekliler şartruınıeyı kıJmıs
yonlarda okuyabilirler. 

'IJ - Muhammen tutarı 15600 lir:ıdır. 
5 - Jlk teminatı 1462 lira 50 kuru~tur. 
6 - İsteklilerin 13 • Eyl. • 939 çar,am

ba günü saat 10.30 da Kon>:a kolordu bina
sı içinıleki satın nlma komısyoııunda hazır 
bulunmaları. (4345) 14329 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Antalya garnizonunun senelik iht!· 

yacı olan 5~8000 kilo ununun 28-8-939 gu· 
niı yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde ta· 
llbl çıkmadığın an 28-8-939 gu.nüntlen iti· 
barcn bir ay ic;inde paurlıga konulmu5tur 

Porlafif masa ve sandaiye 
ahna<ak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve miıesseselcri 
ihtıyacı için 307 adet portatif demir masa 
ve 381 adet portatif saldalyanın pazarlık
la eksıltmesi 7·"·939 saat 16 da Ankara 
L V. amirlici satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Numunesi kom:syond:ıdır. 

(4393) 14348 

Elektrik tesisatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Anl:ara levazım amirlifi fırınında 

yapılacak 556 lıra 90 kuru:J kc~if bc:lelıi 
elektrik tesısatı p:ıı:arlıgı 7.9.!JJIJ sa.it 14 
de Ankara J, V. anıirli[ii satm alma komis
ycnunda yapılacaktır. 

2 - Evıınf ve şerııi:i komısyonıJa ı:oı Ü • 
Jlir. Pazarlıı.:ı ic;in IJı:lli vakitte konıisyn • 
na miiracaat edilmesi. (13t.J1) 1.ı349 

DENlZ LEVAZIM 

Boya malzemesi aJmacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Tahmin edilen bedeli (46540) lira 

olan sekiz kalem boya malzemesinin mev
cut ı;artnamesı mucibince 21-9-939 per • 
şembc giınü saat 10 da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 
3 - Şartnamesi hçr ı::ün iş saati dahilin

de 234 kuruş mukabilinde deniz levazım sa
tın alma koıııisyonund:ın alınabi 1 ir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim odecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en ece; belli gıin ve sa
atten bir saat evci Kasımpa1jada Dz. Lv. Sa 
Al. Ko. başkanlığına vermeleri. 

(69Sl-4392) 1434S 

'VİLAYETLER 

Meıbaha yaphnlacak 2 - İlk pazarlığı 5.9.939 cuma günü sa
at 16.30 da ikinci pazarlığı 18·9-939. pazar-
tesi günü saat 16.30 da son pazarhgı 28-9• Samsun Belediye Riyasetinden: 
939 perşembe günü saat 16.30 dadır. 

3 _ Unun şartnamesi İsparta Himen. sa- 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka-
tın alma komisyonunda mevcut o~_up ~s. - nununun 40 ıncı maddesi hükmüne 
tekliler şartruınıeyi komisyonda gorebılır- tevfikan bir ay zarfında pazarlıkla 
le~ _ Muhammen tutap 59180 liradır. yaptırılacak olan "60467'' lira 99 ku-

s - İlk teminatı 4209 liradır. ruşluk mezbaha inşaatı ihale edilme-
6 - İsteklilerin yukarıd'a ikinci madde· 

de yazılı günlerinde tümen ı;atın alma ko- miştir. 
misyonuna miiracaatları ilan olunur. Şartnamenin 4 üncü maddesindeki 

7 - Saat ayarı tümen daire saatiyle ya
1
• isteklinin bir defada 150.000 liralık i" 

pılacaktır. (43S7) 1433 :ı 

Münakasa tehiri 
)(apmış olmaları lfizımdır. Kaydı 

31000 liralık iş yapmış olduklarını 
gösterir vesika ibraz etmeleri şeklin· 

Ankara Levazım Amirliğı Satın de tadil edilerek 18·9-939 tarihine mü 
Alma Komisyonundan : sadif pazartesi günü saat 15 de ka· 

Yozgat garnizonu için eksiltmeye ko • 
nulan 270 ton unun ihalesinden sarfınazar palı zarf usuliyle belediye daimi en
edilmiş ve .g.9.939 saat 11 ihalesinin de cümenince ihale edileceği ilan olu. 
yapılmıyacaı::ı alakadarların ma!Qmu ol 

8
- nur. (4391) 14344 

mak,iUin olunur. (4338) 1433 y u 1 af alı nacak 5 - Şartnamesi her gün komisyon-

U n alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın 
A lma Komisyonundan : 

KAZALAR 

1 - Erzincan garnizonunun ağus • 
tos başından temmuz sonuna kadar ih 
tiyacı olan 720,000 kilo yulaf 6 kuruıt 
61 ıantimden pahalı görülmUştür. Ka· 
pah zarfla eksiltmesi 9 Eyl. ~39 cu • 
martesi günü saat 11 de Erzıncanda 
askeri satın alma komisyonund yapı · 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 52920 lira ilk 
teminatı 3896 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı kolordu • 
nun tekmil garnizonlarında me.~cut.: 
tur ve aynıdır. Her yerde her gun go· 
rülebilir. İsteklilere 263 kuruş muka· 
bilinde posta ile gönderilebilir. 

4 - Teklif mektupları eksiltme sa· 
atinden bir saat evel komisyon baş • 
karılığına verilmiş veya posta ile ay • 
nı saatte komisyonda • buludurulmuş 
olacaktır. (4073) 14023 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi15yonundnn : 
1 - Erzincan garnizonunun 1 Teş· 

rin başından eylül 940 sonuna kadar 
ihtiyacı olan 720.000 kilo fabrika unu 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 _ Muhammen bedeli 104,400 1i· 
ra ilk teminatı 6470 liradır. 

3 _ Eksiltmesi 8. Eyi. 939 cuma gü 
nü saat 16 da Erzincanda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsfı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur :e 
aynıdır. Her yerde her gün gö~l:bı • 
lir. isteyenlere 522 kuruş mukabılındc 
satın alma komisyonundan gönderile 
bilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : Hükumet konağı yaplmlacak 
1 - Aşağıda miktarı yazılı iki kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksilt . Solhan Malmüdürlüğünden : 

meye konulmuştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü Tuğay satınalma komis- 1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi-
yonunda ve hizalarında yazılı saatte yapılacaktır. !ayetinin Solhan kazası hükümet kona 

2 - Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar maru- ğı inşaatı için bedeli keşfi 43026 lira 
zatlarının komisyona verilmiş olması lazımdır. 25 kuruş bu konak inşaatının tamamı 

3 _ Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanuna tevfikan ib- 939 ve 940 mali yılında ikmal edilecek 
raz etmeleri lazım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları ilfın olu • ve yapılacak iş mukabili ve bedeli pey 
nur. (4069) 14020 ödenecektir. 

Muhammen Muhammen İlk T. İhale 2 - Bu işe ait şartname projesi ve 

Cinsi Miktarı F . T L K · .. yapı işleri umumi ve fenni şartnames· ıyatı uatrı r. r . nevı gun saat 

Akbez Hd. 18150 Lr. 1361 25 Kapalı 11-9-939 

65000 11 Kr zarf saat 16 için un. 1 · 
Kilis dağ alayı 37070 .. 2780 25 ,, 11-9-939 
için un 337000 11 ,, saat 16 

Un ve arpa almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma K~misyonundan : . 

ı _ Sarıkamış mıntaka levazımına bağlı garnızonların 1. Teşrın 19:9 ?an 
eylül 1940 gayesine kadar ihtiyaçlarını teşkil eden aşağıda mahallen cıns, 
miktarları, tahmin bedelleri ve ilk teminatları yazılı un ve arpa satın alına-

caktır. 
2 - Eksiltme 14 eylül 1939 perşembe günü saat 14 te mıntaka satınalma 

komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları bir saat. evvel 
komisyona verilmiş olacaktır. Şartname ve evsaflar Kolordunun tekmıl gar
nizonlarında mevcut ve aynidir. Her gün her yerde görülebilir. (4162) 

Mahalli Cinsi 

Sarıkamış Un 
Arpa 

Kars Un 
Ardahan Un 

.. Un 
Şahnalar Un 
Artvin Un 

Miktarı 

Kilo 

1,200,000 
800.000 
966.000 
250,000 
250,000 
150,000 
140,000 

Tahmin bedeli 
Lira Kuruş 

----
156000 00 
24000 00 

120750 00 
120750 00 
35000 00 
20250 00 
20300 00 

14125 
İlk teminatı 
Lira Kuruş 

--
11700 00 
4800 00 
9056 00 
9056 00 
2625 00 
1519 00 
1523 00 

hususi ve fenni şartnamesi husuıı 
şartname keşif hülasası cetveli proje 
leri istekliler ihale gününden evel Sol 
han malmüuürlüğü veya Bingöl vila 
yeti nafıa müdürlüğü dairesinden üc 
ret mukabilinde alabilirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle 21. 8. 939 
dan itibaren 20 giln müddetle 11. 9 
939 pazartesi günü Solhan malmüdür 
lüğü odasında ihale edilecektir. 

4 - Taliplerin ihale gününden eve 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat 
ları olan 3226 lira 81 kuruş teminat 
makbuzu veya banka makbuzu ile bu 
işe ait olmak üzere ticaret odasından 
veya nafıa vekaletinden alacakları eh 
liyet vesikaları ve teklif zarflariyle 
birlikte Solhan mal müdürlüğü oda 
sında müteşekkil komisyonu mahsu 
suna verilmesi ilan olunur. 

(4027) 13990 

Su projesi yaphrlacak 
Dursunbey Belediye Reisliğin

den : 
Kasabaya iki kilometre mesafede 

ki Bayıpınar suyunun esas projes 
yaptırılacaktır. Yapılacak proje na 
fıa vekfiletince tesbit edilen şart 
namesine ve artırma eksiltme ka 

7 - 9 - 1939 

Satıhk bağ hane 
Ankara Defterdarlığından : 

Miktarı 

Mahallesi Cinsi M2. Kapı 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

M. Teminat 
L. K. 

Büyük Esat Bağhane 8416 7 1200 90 
Hudut: Şarkan Ramiz ve kısmen komser Salih bağları garben yol ve de

re şimalen eczası Hüseyin tarlası cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen 
komser Salih bağları ile çevrili. 

1 - Yukarda evsafı yazılı evli bağın satışı 10 gün müddetle temdit e -
dilmiştir. 

2 - İhale 14-9-939 tarihinde saat on beşte Ankara Defteı <larlığındat 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. 

3 - İhale bedeli sekiz sene sekiz taksitle ödenecek ve ilk taksit peşi

nen tediye olunacaktır. 
4 - İsteklilerin yukarda miktarı yazılı M. Teminat makbuzu ile birlik

te adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan evvel şartnameyi gör -
mek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne 

müracaatları ilan olunur. (4361) 14332 

nununa göre 20 gün miiddetle açık 1 2 kömür deposu yaphnlacak 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - lşin muhammen bedeli 500 li- Ankara Defterdarlığından : 

ra olup muvakkat teminatı 37 lira 50 Keşif l.ıedeli 5973 lira 19 kuruştan 
kuruştur. ibaret olan Maliye vekaleti ve defter-

2 - İhale 12 eylül 939 salı gunu darlık binaları bahçesinde yapılacak 
saa: 15 de Dursunbey belediye dai •

1 

iki adet kömür deposu inşaatı işi 
resınde yapılacaktır. 4.9.939 tarihinden 4 .. 10.939 tarihine 

3 - Kanunun tayin ettiği vesaikle 1 kadar her haftanın pazartesi ve per-
~rojeler~ni yapm~ğ~ sclahi~etli oldu· şembe günleri saat 15 te ihal~si ya• 
guna daır nafıa ıhtısas vcsıhası. pılmak üzere pazarlıkla eksıltmeye 

Taliplerin fazla malumat almak is· konulmuştur. 
teyenler Dursunbey belediyesine mü . . . 
racaatları ilan olunur. ( 13998) !steklılerın 448 lıralık muvakkat te-

Ka 
mınat makbuzu veya banka mektubu 

yon ahnacak ile Nnfıa Mı.idürlüğünden alacakları 
ehliyet vesikası ile birlikte adı ge!(en 
günde defterdarlıkta toplanacak ek -
siltme komisyonuna gelmeleri ve bun 
dan eve! keşif evraklarını şartnameyi 
görmek üzere her gün defterdarlık 

Milli EmHik MUdürlüğüne müracaat-

Malatya Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüf:ündcn : 

1 - Malatya pamuk istah istasyC>· 
nu için bir adet karoserisiz V 8 tipin· 
de 1.5 tonluk kamyon şasesi açık e~
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Kamyonun mıılıammen bedeli 
(2400) liradır. 

3 - İhale 11 eylül 939 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat 15 de Malat
yada yapılacaktır. 

4 - Alfikadarlar şartnameyi mües· 
sese müdüriyetinden bilabedel alırlar. 

5 - İsteklilerin % 7.5 teminatı mu
vakkte ile birlikte o gün ve saatte ıi· 
raat müdüriyetinde µanıuk i.,tasyu.ıu 
satın alma komisyonurıl mUraca;ıtları 
lfızımdır. (4053) (14039) 

Motopomp alınacak 
Suşehri Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto • 
pomp alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1900) lira· 
dır. 

3 - İhale günü 25. 9. 939 günüdür. 
4 - Diğer şeraiti öğrenmek isteyen 

lerin belediye riyasetine müracaatla • 
rı. (4320) 14246 

ları ilan olunur. (4362) 14333 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye 
Mahkemesinden : 

ikinci Hukuk 

İstanbul - Beyoglu Nişantaşr Meşruti
yet mahallesi Kodaman sokak (6S) No.da 
Sanih karısı Makbuleye : 

Kocanız Sanihin aleyhinize açtığı ihtar 
davasının yevmi mahkemesi için yukarıda-
ki adresinize gönderilen dlivetiyeyc veri • 
len mübaşir meşnıatına gore ikametgahı • 
nızın meçhul bıılundugu 'anla51lmılj oldu • 
ğundan bu husustaki en son duruşmada : 
muhik bir aebcp olnıaksızm birligin size 
yüklettiği vazifeleri yapmamak maksadiy-
Je aile birlif;ini terkettiğiniz ve bu aynlr-
ğın üç senedenberi devam ettiği sabit ol • 
duğundan kanunu medeninin 132 inci mad· 
desi mucibince bir ay zarfında davacının 
Ankarada izhar eylemiş oldugu ve ke5feıı 
ikamete elverişli muşterek haneye donme
ni:ı:e ve m ıı ifi muhnkcmcnin aizden a -
lmmasına 19-7-1939 gününde kabili temyi• 
olmak üzere karar verildiği ilin olunur. 'it 

3329 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
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----Maden suyu satışı -----
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : :: 

-Af yonkarahisar Maden Suyunun Ankara' da toptan satı- = 
şı bundan sonra Cemiyetimiz tarafından yapılacaktır. -

Satış mahalli: Anafartalar caddesi 89 No. lu mağazadır.§ 
Telefon No. 2548 

Bir Litrelik şiıelerde; Elli şişelik bir sandığı 
mahalline teslim valnız su bedeli 
Yarım Litrelik ·,işelerde; Elli şişelik bir sandığı 

mahalline teslim yalnız su bedeli · 
Bir Litrelik boş şişenin beheri (10) ve sandığı 

Kuruş 

500 

375 

(50) kuruştan hoş mevzuat depozitosu 550 
Yarım Litrelik boş şişenin beheri ( 8) ve sandığı 

( 50) kuruıtan boş mevzuat depozitosu 450 
alınır. 

Boş mevzuatın iadesinde depozitoları aynen geri verilir. 
3255 

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

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kereste satılacak 
Giresun Vakıflar Memurluğundan : 

Gayri mamfıl kereste 
Metre 3 Desi Cinsi eşcar 

12785 00 Ladin 
3182 00 Köknar 
1676 00 Kayın 

390 00 Çam 

18033 00 

Beher metrcmikabın 
Muhammen bedeli 

kuruş 

290 ) 
290 ) 
180 ) 
400 ) 

Teminatı 

muvakkatt 
Lira K. 

2261 00 

l - Yavuzkemal nahiyesinde vaki işletme pUlnı mevcut Kırık vakıf or
manlarında 938 ila 943 senelerine mürettep maktalardan tahammüle göre 
çıkacak (18033) metre mikap muhtelif cins gayri mamul kerestelik ağaçlar 
dört sene Uç ay zarfında ormandan kat ve imal edilmek üze.re 24 ağustos 939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden artır
maya çıkarılmıştır. 

2 - Kat'i ihale istizana talikan 25 eylül 939 pazartesi günü saat 15 de 
Giresun vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Bundan evelki aynı satışa ait birinci artırma iUinı hükümsüzdür. 
4 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Ankara. 

da vakıflar umum müdürlüğü Ziraat orman fen şubesinden. htanbul'da va· 
kıflar başmüdürlüğünden ve mahalli vakıflar idaresinden alabilirler. 

ftseklilerin tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupları-
nı Giresun vakıflar idaresinde ihale komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

14054 
5 - Teklif mektupları eksiltme sa· 

atinden bir saat evel komisyon baş • 

~--------------~-----------............ --....... ~--------------------------



7. 9. 1939 

MİLLi MÜDAFAA 

Dizel motoru komple 
anamili ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - 300 beygirlik dizel motörü için 
bir adet komple anamili açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3173 lira olup ilk te
minat miktarı 288 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 11. 9. 939 pa
zartesi günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla
riyle birlikte muayyen saatte komis
yonda bulunmaları. 

(3971) 13929 

Eskiıehir tayyare fabrikası 

aeniılelile<ek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıiayonundan : 
1 - Eskişehir tayyare fabrikası 

eıde mevcut planlar mucibince geniş
letilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 
41 kuruş olup ilk teminat miktarı 4987 
liradır. 

2 -Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 
puartesi günü saat 15 de vekalet sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve resimleri 
375 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bir haf· 
ta evci hava müsteşarlığı altıncı şu 
besinde müracaatla vesika almaları la 
zımdır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı veaaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını mu 
ayyen saatten bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3969) (13948) 

Bu sene 1 S Eylülde Ankara' da 
a(ılacak ordu hastabakıcı 

hemıireler okuluna 100 lira 
ıyhk ücretle iki talim 

hemJiresi ahnacak 
M. M. Vekaletinden : 
Alınma prtlar: 

1 - Kızılay haatabakıcı hemşireler 
okulundan mezun olacak. 

2 - En aa üç Hn• butahanelerde 
hemşirelik vazifesinde istihdam edil
miı bulunacak ve buna ait bonservis· 
ler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhi heyet 
raporiyle tevaik edilecektir. 

4 - İstekli olanlardan İstanbul ve 
civarındakiler Gülhane hastahanesi, 
Ankara ve civarında bulunanlar An
kara merkez hastahanesi baştabipli • 
ğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İstekliler arasında 12 eylül 939 
da Gülhane ve Ankara haıtahanelerin
de tahriri ve ıifahi müıabaka imtiha-
lll yapılacaktır. (4196) 14168 

Kışhk elbiselik 
ah nacak 

M. M. Vek&leti Satm Alma Ko
misyonundan : 

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

2 - ihalesi 21. Eylül 939 perıembe 
güni1 uat on birdedir. 

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

4 - Evsaf ve şartnamesi (33) lira 
otuz ilç lira (60) kuruı mukabilinde 
M. M. V. aatın alma komisyonundan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir Hat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı-
nabilir. (4197) 14209 

Astarhk bez 
ah nacak 

Matra ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

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

2 - İhalesi 19 eylill 1939 salı günü 
saat on birdedir. 

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

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

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

Yastık kıhflık 
bez alınacak 

M. M .Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

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

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

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

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

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

Kundura olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiatı (470) dört yüz yetmiş kuruı o
lan (150.000) yüz elli bin çift kundu
ra kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 25 eylül 1939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 31950 otuz bir 
bin dokuz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (35) otuz 
beş lira (25) yirmi beş kuruş muka· 
'blUtHle il. Jııl. V ..... n alma komiayo
nundan alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir ıaat eveline kadar M. 
M. V. aatın alma komisyonuna verme· 
leri. (4201) 14213 

Kundura boyası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Beher kiloıuna tahmin edilen 
fiyatı (65) altımş bet kuruı olan 

(25.000) yirmi bet bin kilo kundura 
boyası kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuıtur. 

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

3 - tık teminatı (1218) bin iki yüz 
on sekiz lira 75 kuuştur. 

4 - Evsaf ve prtnameıi her gün 
öğleden aonra M. M. V. satın alma 
komiıyonundan fJedelıiz olarak alına-
bilit. . 

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

ULUS 

putluk kumaı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuıtur. 

2 - İhaleıi 22. Eylül 939 cuma gü-

ları vesikalarla birlikte muayyen gün ve 
aaatta M.11.V. aatm alma komisyonunda 
bulunmaları. (4372) 14337 

nü saat on beıtcdir. ---------------
3 - tlk teminatı (19122) on dokuz HARiTA UMUM Md. 

bin yüz yirmi iki liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (19) on do 

kuz lira (22) yirmi iki kuruı mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınabilir. 

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

Kar gözlüğü 

---------------1200 Çift potin ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüi\inden: 

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

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

3 - Muhammen bedeli 5580 lira, 
muvakkat teminatı 418 lira 50 kuruş 
olup banka mektul1u veya maliye mak 
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun ah nacak 2. ci ve 3. cü maddelerinde iıtenilen 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- vesaik ve teminatlariyle birlikte yazı-
miayonundan : lı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

1 - Beher adedine tahmin edilen fi (4166) 14129 
yatı (110) yüz on kuruş olan (250.000) A b · 
iki yüz elli bin adet kar gözlüğü kapa- n ar ınşası 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş • Harta Genel Direktörlüğünden: 
tur. 1 -Harta kıtası için keşfindeki şe-

2 - İhalesi 20. Eylül 939 çarşamba rait dahilinde ot ve saman anhan inşa· 
günü saat on birdedir. sı açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 2 - Eksiltme 15. Eylül 939 cuma 
yedi yüz elli liradır. günü saat 10,30 da Cebecide Harta 

4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on üç Gn. Drk. Iük binasında satın alma ko
lira (75) yetmiş beş kuru! mukabilinde misyonunda yapılacaktır. 
her gün öğleden sonra M. M. V. satın 3 - Muhammen keşif bedeli 2199 
alma komisyonundan alınabilir. lira 76 kuruş, muvakkat teminatı 165 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lira olup banka mektubu veya maliye 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- makbuzu kabul olunur. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
ve teklif mektuplarını ihale saatin • ikinci ve üçüncü maddelerinde isteni· 
den behemhal bir saat evetine kadar len vesaik ve teminatlariyle birlikte 
M. M. V. satın alma komisyonuna komisyona gelmeleri. 
vermeleri. (4205) 14217 (4167) H130 

Yatak kıhfhk Diyapozitif camı 
bez ahnacak ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (42) kırk iki kuruş olan 
(560.000) beyüz altmış bin metre ya -
tak kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. Eylül 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (13010) on üç bin 
on liradır. 

4 - Evsaf ve prtnamesi ( 11) on 
bir lira (76) yetmit altı kurut muka • 
bilinde her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınabi· 
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. lüğü ihtiyacı i

çin Ağfa fabrikası mamulatı 19 X 19 
Sm. ebadında yüz elli düzine normal 
Diyapozitif camı pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 

2 - Pazarlık 18. 9. 939 pazartesi gü 
nü saat 10,30 da Ankara: Cebeci har • 
ta Gn. Drk. lüğü binasında satın al • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tutarı 787 
lira 50 kurut, muvakkat teminatı 59 li
ra 06 kurut olup banka mektubu veya 
maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel· 
meleri. (4666) 14225 

sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gÖlıterilen veaaikle teminat ..;.;;;;;;;;;;.~~------,,.....---.._..--..._ 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden DEVLET ORMAN iŞ. 
bchemhal bir saat evetine kadar M. M. ---------------
V. satın alma komisyonuna vennele. Sahhk köknif IOmrUğU 
ri. (4206) 14218 

Sarğıhk beı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - 15.000 metre aarıtıhlı: bezin beher 

metresine talibi tarafından eksiltme sünü 
verilen 27.S kuru' fiyat pahalı rörüldüiün· 
den 11-9-1939 pazartesi günü aaat 10 da 
açrk eksiltme suretiyle utın alınacak • 
tır. 

2 - İlk teminat 315 lira olup ıartna • 
me ve nümunesi her gün komisyonda gö • 
rülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve belgeleriyle birlikte eksiltme gün 
ve saatında M.M.V. aatm alma Ko. da bu
lunmaları. ( 4333) 14323 

Portatif sandalye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 108 adet portatif sandalya pazarlı~ 

suretiyle alınacaktır. Muhammen bedelı 
324 lira olup ilk teminat milı:tan 25 lira • 
~~ . 

2 - Pazarlığı 9-9-1939 cumartesi lfinli 
aaat 10.30 da velı:llet satın alına komiayo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneai her gün komiayonda gö
rülebilir. İstekliler ilk teminatlariyle mu
ayyen saatta komisyonda bulunmaları. 

(4334) 14324 

Portatif masa ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan ı 

Devlet Orman lıletmeai Kara
bük Revir Amirliğinden : 

1 - Büyükdüz bölgesinin Kokur • 
dan ormanının Helkeme hududunda 
Hındıcak yazısında istifte mevcut 
( 582) adet muadili ( 449) metre mi -
kip (749) desfimetre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacak -
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca bet kesme 
payları mevcut ve kabukları ıoyul -
muı olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara orman umum müdürlüğün -
de Zonguldak orman çevirge müdür
lüğünde Bartın orman mühendisliğiy
le K.arabükte devlet orman itletmesi 
revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (9) lira (50) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 11-9-939 günü saat (11) de 
Karabükte revir imirliğine müracat
ları (6852-4286) 14278 

ANKARA V ALILICI 

Telefon ah nacak Elbiselik ahnacak 1- 44 adet portatif maaa pazarlıkla aa· 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tın alınacaktır. Muhammen bedeli 748 li· Ankara Valiliğinden : 

Vilayet telefon tesisatı için lüzum 
ıörülen muhtel on adet santral ile 
17 masa telefonu ve 13 sahra telefonu 
ve 10000 metre kalın kablo telefonu 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

misyonundan ı ra olup ilk teminat miktarı 57 liradır. 
2 - Pazarhiı 9.9.939 cumarteai günil 

1 - Beher metreıine tahmin edilen saat 10 da vekllet aatm alma komiayonıan-
fiyat (140) yüz kırk kuruı olan (210. da yapılacaktır. 

"k · ık lb" 3 - Nümunesi her sün komisyonda gö • 
000) ı i yüz on bın metre yaz ı e ı· rülebilir. İsteklilerin ilk teminatlariyle mu-
ıelik bez kapalı zarf usuliyle müna • ayyen saatta komiayonda bulwımalan. 
kasaya konulmuıtur. (4335) 14325 

2- İhalesi 22. eylül 939 cuma günü Boru, trampet ahnacak 
saat on birdedir. 

Muhammen bedeli 4717 lira 50 ku
rut ve muvakkat teminatı 354 liradır . 

3 - İlk teminatı (15510) on beş M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- bin beş yüz on liradır. miayonundan : 

miayonundan : 4 _ Evsaf ve prtnamesi (14) on 1 - 10 adet boru ve 20 adet trampet pa-

İhale 25.9.939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimt encümeninde ya
pılacaktır. Taliplerin her gün prtna· 
meyi görmek üzere encümen kalemi· 
ne ve ihale günü de teminatları ile 
birlikte villyet daimt encümen kale

B h t ı. t h · d"l zarlık suretiyle utın alınacaktır. Hepsi • 1 - e erme res ne a mm e ı en do"'rt lı"ra (70) yetmi• Lurut mukabilin 
,.. & nin muhammen bedeli •20 lira olup ilk te-

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan de her gün öğleden sonra M. M. V. sa minat miktarı 32 liradır. 
(280.000) iki yüz seksen bin metre ha· tın alma komisyonundan alınabilir. 2 - Pazarlığı 9.g.939 cumarteai sünU 

k 1 f 1. 1 saat 12 de vekilet satın alına komiayo • 
ki astarlık bez apa 1 zar usu ıy e 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 nunda yapılacaktır. 
münakasaya konulmuıtur. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 3 - Nümunesi her gün komisyonda r6-

2 ıh lesi. 23 eylül - 939 cumarte • · ru··1ebilir. latekliler ilk teminatlariyle mu· - a • • delerinde göıterilen vcaaılde temınat 
b. d d · ayyen saat ta komiayonda bulunmaları. 

ıi günü saat on ır e ır. ve teklif mektuplarını ihale saatinden (4336) 14326 
3 - llk teminatı (5170) beş bin yüz behemehal bir ıaat evetine kadar M. 

yetmiş liradır. M. v. satın alma komisyonuna verme· Demir tel Ye fincan ıh111eak 
4 - Evsaf ve ıartnamesi <392) üç teri. (4203) 14215 M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

yilz doksan iki kuruş mukabilinde M. K 1 k k miayonundan : 
M.V. satın alma komisyonundan alı - aput U umaş 1 _ Hepsine tahmin edllcn fiyatm 3150 
nabilir. lira olan 150 kilometre demir tel ile 3000 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2190 Q l ı naCQ k tane fincan açık ekailtmeye konulmuıtur. 
·· d 2 - Eksiltmeai 12-9-1939 aah ıünU saat sayılı kanunun. ikinci ve üçüncu ma - 11 dedir. 

delerinde göıterilen veaaikle teminat M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 3 - llk teminatı 236 lira 25 kr. olup prt 
ye teklif mektuplarını ihale saatinden misyonundan ı . . . nameai komiıyonda ıörtllilr. 
behemehal bir saat evellııe kadar M. 1 - Beher metresıne tabının edılen 4 - Ekailtmeye lireceklerin ilk teminat 

.veıııaı-ı fiyatı (305) Uç yUs bet kurut olu ;:.:8° = ıı:nu;ı ;;b~ ~ct;!e1=! 

mine müracaatları ilin olunur. 
(4387) 1434ı 

Matbaacılara 
Ankara V aliliiinden ı 

Hususi idare ihtiyacı için 4000 cilt 
tahsildar makbuzu açık eksiltme ile 
bastırılacaktır. Muhammen bedel 
2000 lira ve muvakkat teminatı 150 li

i 

radır. 
İsteklilerin prtna'inesini daimi en· 

cümenden her gün &örebilecekleri ve 
ihalesi 25.9.939 pazartesi günü saat 
15 de villyet daimt encümeninde ya· 
pılacafından taliplerin ihale günü te· 
mlnatlariyle birlikte müracaatları i-
lla oluaur. {4388). 14343 
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Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartları 
M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liıeler• 

den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiı 
olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve ıartlan haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırl • ndan olmak, 
b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketi, aiılikı kusursuz ve seciyeıi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibru 

etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lizım. 

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teıekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli ıureti. 
d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmayı müptela olma

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has· 
talıklardaıı biri ile okula girmezden evel malfil oldukları sonradan anlaşı· 
!anlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik ıubelerine istida ilt. 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat. 
kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt itleri ka -
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik tubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

Kiralık bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğün den : 

Senelik 
muhammen 

Kirası 

Lira 

Muvakkat teminat 

Lira Kr. Mahallesi Vakfı 

180 13 50 Börekçiler mahallesi Ördekçiler 
Yukarda evsafı yazılı meıcit binasının 1 eylül 939 dan 31 mayıı 940 gU. 

nüne kadar sekiz ay yirmi günlük kirası 10 gün müddetle açık arttırmağa 
konulmuştur. İhalesi 8 eylül 939 cuma günü saat 14 de Vakıflar Umum Mil
dilrlüğü Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkllr müdür-
lüğe müracaatları. (4234) 14185 

---------J Kok kömürü ahnacak 
G_ÜMROK MUHAFAZA \ Vakıflar Umum Müdürlüğün-

,_ 

e • 1 k den : 
enzın 0 lnOCQ Ankarada ikinci vakıf apartıman 

Gümrük Muhafaza Genel Ko· 
mutanlığı latanbul Levazım Amir • 
iii Satm Alma Komisyonundan: 1 

ihtiyacı için kömür alınacağı kapalı 
zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarılmışsa 
da talip .zuhur etmediğinden 18.8.939 
tarihindert itibaren bir ay içinde ek -
ıiltmeıinin pazarlıkla yapılrnaıına 

karar verilmiıtir. 
1 - Satın alınacak 100 ton birinci 

benzinin 12. 9. 939 salı gUnU aut U 
e kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
ır. 

d Alınacak kömürün evsafı ve şart
ları: t 

i 
2 - Tahmini bedeli 26.500 lira ve 

tk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko

misyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat -
t 

1 

en bir saat evetine kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak • 
arı teklif mektuplannı Galata rıhtım 
addesi Veli Alemdar ban 2 inci kat· 
aki komisyona vermeleri. 

c 
t 

(6432/ 3986) 13999 

Yazlık elbise ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlıiı lstanbul Levazım Amirli
ii Satm Alma Komisyonundan : 

r 
r 
1 

1 - Gümrük muhafaza teıkilltı e
atı için satın alınacak 4000 adet e
at yazlık elbisesinin kapalı zarflı 
9.9.939 aah günü saat 15 de eksiltme
i yapılacaktır. s 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır. 
t Ik teminatı 1575 tiradır. 

3 - Evsaf ve tartname komisyon • 
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatındın 
bir saat evetine kadar 2490 sayılı ka
nunun tarifi veçhiyle hazırhyacakları 
eklif mektuplarını Galatada rıhtım 

caddesinde Veli alemdar han ikinci 
kattaki komisyona vermeleri. 

t 

(6632/ 4126) 14114 

Askerliğe davet 
Irak Sefaretinden : 

i 

1 
t 

1921 Tevellütlü Irak tebaasının son 
yoklamalarına 1 eylül 1939 tarihinden 
tibaren batlanmıt olduğundan alikı· 
darının tabi oldukları ahzıaaker ıube· 
erine derhal müracaatları, ve yahut 
ecil ve ifayı muta.zammın vesaiki 

meraci aidesine ıüratle göndermeleri 
1 Uzumu ilan olunur. (4384) 14339 

Irak Sefaretinden : 

Ankara'da Lozan meydanında kiin 
Irak sefareti binası 4 Teırinievel 1939 
tarihine kadar müaayedeye konul
muıtur. Talip olanların praiti öiren
mek üzere Irak Sefaretine müracaat· 
lan. (4383ı 14340 

1 - Yabiı kömür 7100- 7300 
hesabiyle 

2 - Kükürt 
3 - Kül 
4 - Rutubet 
S - Miktan (450) 

ton (28) liradır. 

% 1-% 1,5 
% 10-% 11 
%2-%5 
tondur. Beher 

6 - Muvakkat teminat (945) lira • 
dır. • 

7 - Pazarlık ikinci vakıf apartı • 
manda inpat müdilrlüğil dairesinde
ki komisyonu mahsusta yapılacaktır. 
Taliplerin her gün mezkQr komisyo
na müracaat etmeleri ilin olunur. 

(3960) 13908 

D. DEMIRYOLLARI 

Telgraf ma~lnesi ıhnacak 
D. D. Yol lan Satın Alma Ko

miayonundan ı 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 

100 adet sabit telgraf makinesi ve 
bant sarıcı 20-10-1939 cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara
da idare binasında Atın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 1350 Ji • 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıliiine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaıa· 
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı
tılacaktır. (4278) 14274 

ASKERi FABRiKALAR 

340 ton İne( ham demiri 
ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
340 ton bveç bam demiri askeri fabrika -
lar umum müdürliiiü merkez satın alma 
komisyonunca 25-9-1939 pazartesi ıiınü U• 
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. $art • 
name (2) lira (S5) kurut mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3800) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunan 2 Te S. maddelerindeki veeaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu itle allkadar 
tliccardan olduktanna dair ticaret oda11 
veailraıble ınezkGr sün ve aaatte komis -
,... IDliinıcaatlan (4131) 14327 
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MALiYE VEKALETi 

Memur olanacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairelerinde 25 li
raya kadar maaşlı ve 75 liraya kadar 
ücretli münhal memurluklara alınacak 
ların intihabı için 2. birinci teşrin 939 
pazartesi günü bir müsabaka imtiha
nı açılacaktır. Bu müsabakaya öğle
den sonra saat 14 de başlanacaktır. 

Bu müsabakaya kabul olunabilmek 
için en aşağı lise mezunu olmak şart
tır. 

Tevdii icabeden vesikalar: 
1 - Fotoğraflı nüfus tezkeresi ve

ya tasdikli sureti, 
2 - Memurin kanununda yazılı ol

.duğu veçhile mahkumiyeti olmadığı
na dair mütemekkin olduğu mahal 
cümhuriyet müddeiumumiliğinden a
lınmış vesika, 

3 - Aynı mahal belediyesinden a
lınmış hüsnühal kağıdı, 

4 - Mektep şehadetnamesi, 
Taliplerin bu vesikaları nihayet 30 

eylül 1939 tarihine müsadif cumarte
si günü çalışma saati sonuna kadar 
vekalet müracaat kalemine vererek 
birer numara almaları lazımdır. Vesi
kalarını muayyen vakte kadar tama -
men vermiyenlerin kayıtlarının yapıl
mıyacağı ve müsabaka imtihanına a
Jınmıyacakları ilan olunur. (4331) 

14290 

NAFIA VEKALETİ 

800 Ton sömikok alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

16.9.939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ceman (18000) lira muhammen bedel
li İstanbulda yiiksek mühendis mekte
bindeki depoya teslim şartiyle 800 ton 
sömikok kömijrünün k<IJ>alı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona vermeleri lazımdır. 

ı4137) 14117 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

i - Eksiltmeye konulan iş: Ziraat 
vekileti binası kalörifer santralına 
konacak otomatik pis su tulumbası, 
kömürlüğün tevsii ve panjör, yağı'ı 
boya badana ve tamiratı ile pergola a
lına yapılacak depo vesair tadilat iş
leridir. 
Keşif bedeli :2601 lira 69 kuruştur. 
2 - Eksiltme 15.9.939 cuma günü 

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

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

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

HARİCiYE VEKALETİ 

Bir İngilizce 
mütercim ahnacak 

Hariciye Vekaletinden : 
Vekaletimizde münhal bulunan 

175 lira ücretli ingilizce mütercimli
ğine, imtihanla, ingilizce lisanına bi
hakkin vakıf bir mütercim alınacak 
ve imtihan 15. 9. 1939 tarihinde icra 
kılınacaktır. Taliplerin 10. 9. 1939 ta
rihine kadar hüviyet• cüzdanı, tahsil, 
hüsnühal, sıhat ve askerlik vesikala
rını Vekalet sicil ve memurin umum 
müdürlüğüne tevdi eylemeleri lüzu-
mu ilan olunur. (4172) 14180 

Beygir ve dana ahnacak 

uı;us 1- 9- 1939 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tômirat yaptırılacak 
2 Eylül 1939 vaziyeti Cümhuriyet Me kez Bankasının 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -
den :• 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince 
idaremizin Kabataştaki İnhisarlar bi
nasında yapılacak tamirat işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (20,027) lira mu
vakkat teminatı 1502,02. liradır. 

III - Eksiltme 11-IX-939 pazarte
si günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden (100) kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mü
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve. 
saikle% 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin F. fıkrasındaki vesaiki 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
sa~tinden bir saat evvel mezkur ko
n_ıısyon başkanlığına makbuz mukabi
lınde vermeleri ilan olunur. 

{6661-4134) 14083 

P. T. VE T. MÜDÜRLOGO 

f lüminyüm manşon ·af macak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden· 

AKTİF: 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 15.500,355 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler ıı 
Altın: Safi kilogram 678,1 ı ı 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler t 

Altın safi kilogram : 10.059 766 
A~~ına ~?h.vili kabil serbest dövizl~r 
Dıgcr dovızler ve bor~lu klirin.ır 
bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte etli. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenın 

A-) karşılığı Esham ve Tahvilat (İti
(bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadeli avan 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Lira 
21.802.488,77 
11.943.134,50 
1.481.118,98 

953.816,81 
572.344,70 

14.149.864,96 
6.235,77 

3.687.884.73 

ı 58. 748.563,-

17 .228.027 .-

160.596.063,58 

45.226.784,97 
7 .559.768,56 

8.522.000,-
165.087 ,78 

7.808.722,-

Yekun 

Lira 

o~.226.742,25 

1.526.161,51 

17 .843.985,46 

141.520.536,-

160.596.063,58 

52. 786.553,53 

16.495.809,78 

4.500.000,-

16.26.2.950,70 

446. 7 58.802,90 

PAS i F • 
Sermaye : 

ihtiyat akçesi ı 

Adi ve fevkaJado 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından veki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dcivizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

17.000.000,-

98.000.000,-

3.034,94 

38.492.572,04 

Yakun ı 

=-. 

Lira 

15.000.000.-

10.217.134,25 

256.520.536,-

26.434.892,07 

38.495.606,98 

100.090.633,60 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/0 3 

l) Münakasaya çıkarılıp talibi zu : 
bur etmiyen 20.000 adet 3 m /m ve 
80.000 adet 4 m/ m ki ceman 100.000 a
det alüminyum manşon bir ay içinde 
pazarlıkla alı'hacaktır. 

ka~ı..~~~:;~nli~~d:,1u:·~~~=~~·\~ r-·-·on~I'a"'"t ................ ı: __ A_N_K_A_R_A __ B_E_L_E_D_IY_E_S_İ_;.. ı dır~ - Muhammen bedeli (550) lira -

Eylül 939 cumartesi günü saat 11 de E Ag" ar ve fidan al•nacak ı' 3 - Muvakkat teminat (41,25) lira-
Ankarada P. T. T. umumi müdürlük ı l .., • dır. 

saat on buçukta Belediye encüme. 
nine müracaatları. (4368) 14334 

3 nevi yağ alınacak 
binasındaki satın alma komisyonunda i Bayanlar acele ediniz Anknr~ Bclediye~in~e.n : 4- Şartnamesini görmek isteyenle-
yapılacaktır. 1· y··k k H s· k" y ı - Şehır bahçelerı ıçın alınacak rin her gün encümen kalemine ve is -

ı 
: 
ı • 

Ankara Belediyesinden : 
1. - Otobüs idaresi için alınacak 

olan (10,760) lira kıymeti muharnme
neli 20 ton (A) ve 20 (B) marka yağ 
ile 5-7- ton Valvalin yağı on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle tek
rar eksiltmeye konulmuştur. 

f 3) İsteklilerı'n c:artnamelerı·nı' go··r - u se ayat ıç ı ur- olan (13980) ıı·ra kı t• h · ki. · :ı d 1 . y rm~ 1 ~u ammı- te ılerın de 15. 9. 939 cuma günü sa-
mek üzere mesai saatleri zarfında heı i u ta ebe kaydına başladı. n:lı a~~ç ve muhtelıf cıns fıdanlar 45 at 10,30 da belediye encümenine müra-
gün Ankara'da P. T. T. levazım ve !:. J Adres: g.un muddetle kapalı zarf usulü ile ek caatları. (4177) 14139 
tanbul'da Kmacıyan hanında P. T. T. ! Anafarta1ar caddesinde Ay- sıltmeye konulmuştur. levazım ayniyat şube müdürlüklerine i dın sokak Kan bay apartman 2 - !halesi 10. 10. 939 salı günü sa- Et alı nacak 

• • 
! . 

müracaatları ve pazarlığa iştirak et · i direktör: Seniha Kanbay. at 11 de belediye encümeninde yapıla· Ankara Belediyesinden : 
i 
i 
ı 

mek üzere ikinci maddede yazılı gün f 3315 caktır. 
ve saatte o komisyonda hazır bulun. ·--............ ...-....................... 3 - Muvakkat teminat (1048,50) Ji. 

malan ilan olunur. (4065) 14061 radır. 

M tb 1 K
• ı k 4 - Şartname ve listesini görmek 

i .. 1 - Belediye hastahanesinin bir 
senelik ihtiyacı için alınacak 1500 -
1900 kilo et pazarlıkla alınacaktır. 

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

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

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

a aacı a re 1 ra 1 ısteyenlerin her gün encümen kalemi-
ne müracaat eylemeleri ve isteklile -
rin de ihale günü olan 10. 10. 939 salı P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ağustos 939 dan mayıs 940 a 
kadar on aylık olmak ve her ay 3500 
nüsha basılmak üzere P. T. T. dergi
si basılması açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Muhammen bedel {1617), mu -
vakkat teminat (121.28) lira olup ek
siltmesi 14 eylül 939 perşembe günü 
saat 16 da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlüğü binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubi
le kanuni vesikalarını hamilen mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca· 
at edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım müdürlüğünden bedelsi o
larak verilecektir. 

(4178) 14140 

Çinko olanacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 20 ton Amal· 

game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (10.000) mu -
vakkat teminat (750) lira olup eksilt
mesi, 23 birinci teşrin 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankara'da P.T.T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın. 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubiy 
le kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (15) ka
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

-
l, 

Maltepe Akıncılar sok. durak kar 
şısı Sait Barlas apartman 6 oda ho 
kalorifer, sıcaksu, yatak odalannd a 
lavabo gard rop Tel: 3948 3332 

Satıhk 
Mobilya, mutfak alatı, kuş tüyü yas . 

tıklar, avizeler satılıktır. 
-
-

Yenişehir - İsmet İnönü Cad. Kızıl 
ırmak sokak Meteoroloji istasyonu 
karşısında 73 No. Adnan B. apartma 
nı 1 • inci daire. 3327 

Kiralık oda 
Aile yanında, müstakil kapılı, 

möbleli bir oda. 
Çamaşır, ütü ve banyo dahil. 

Ulus'ta M. Rumuzuna mektupla 
müracaat. 3331 

-Zayi Mühür - Ankara 1. ci. Noter 
liğinde tasdikli Safiye Sırım yazıl 

tatbik mühürümü kaybettim. Yenisi 
ni alacağımdan eskisinin hükmü ol 

ı 

-
-

madığı ilan olunur. 

Ankara Demirlibahçe mahallesı 

Günbey sokak No. 4 Safiye Sırım 
3330 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. --

günü saat ona kadar teklif mektupla
rını encümene vermeleri ilan olunur. 

(3916) 13937 

Çalı süpürgesi alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri için 10.000 \re 
mezbaha için 800 ki ceman 10800 adet 
çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1350 lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat 101,25 lira -
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
mek isteyenlerin her gün encümen ka 
emine ve isteklilerin de 12. 9. 939 sa
t günü saat on buçukta belediye encü 

1 
1 
menine müracaatları. 

(4062) 14059 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

t 
z 

1 - Belediye benzin ihtivacı iciıı 
aıınacak olan (276,000) lira kıymeti 

muhammeneli 1000, 1200 ton benzine 
alip çıkmamasına ve şartnamenin ba
t maddeleri değiştirilmiş olduğun· 

dan yeniden kapalı zarf usuliyle 15 
gün müddetle eksiltmiye konulmuş -
ur. t 

2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü sa· 
t on birdedir. a 
3 - Muvakkat teminat (14790) lira 

dır. 
4 - Şartnamesini görmek ~stiye?.· 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. : ADRİATiCA 1 E erin her gün encümen kalemıne mu
acaat etmeleri ve isteklilerin ae tı::..-
if mektuplarını 12.9.939 salı günü sil 
t ona kadar belediye encümenine 

ANONiM VAPUR ŞİRKETi§ Levazım, İstanbul P. T. T. levazım : 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

: (Cenovadan 8 Eylülde ve Napo- : 
liden 9 eylülde kalkacak olan : 

(4347) 14330. ----REX VAPURU -- -
FAKÜLTELER : lle iT ALYA sosyetesinin § 

Mobilya yaptınlacak 

-
1 
a 
vermeleri ilan olunur. (4090) 

14101 

Oda takımı olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

n 

2 - Muhammen bedeli 665 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin 11-9-939 pazartesi günü lan olunur. (4368) 14335 

Benzin ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : Muvakkat 

Alınacak Muhammen kıymeti teminat 
Mal Miktarı Lira Lira K. 

Mazot 224000 Kilo 29120 4368 
Benzin 20000 Litre 3734 576 
Şap (Sülfat dolamin) 100 Ton 11200 1680 
Klor gazı 30 Tüp 1650 248 
Makine yağı 4000 Litre) 1598 239 70 
Otomobil Y. 360 Litre) 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı altı kalem benzin ve saire ayn ayı. 
pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 9-9-939 cumartesi günü saat 10,5 da belediye encümeni· 
ne müracaatları ilan olunur. (4386) 14341 

Ta ebe kaydı 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet ilkokullarında 4 Eylül 1939 rt • •. .. d . "b 
ren talebe kayıt ve kabulü paza esı gunu~ en ıtı a-
birinci sınıflarına 1932 d ~e başlanacaktır. Bu yıl ılkokullarm 
k·ı ·1 "h b l · l ogumlu çocuklar alınacaktır. Hariçten 

na ı ı mu a er erıy e g l l l . · ı·ı · ·k e en ere, yemden kayıt olunacak talebe-
nın ve ı erı ı ametgahl 
dirler. tik okulla d karma en yakın okullara müracaat etmeli-
Per§embe ve cu~a a Ü ~y~ ve kabulün her hafta Pazartesi, Sah, 
yapılacağı ilan ol g n erı saat 8 den 12 ye, 16 dan 18,30 a kadar 

unur. (4262) 14232 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüöünden : 

939 · 940 ders 8 •• 
1 Eylülden 2G 

1 
.. jnesı ıçin alınacak talebenin kayıt muamelesi 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

1 - Müessese çiçek aşısı şubesine 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yeni binası için 
yaptırılacak muhtelif cinste mobilye
nin kapalı zarf usuliyle münakasası 
keşif bedelJeri değiştirilerek tekrar 
münakasaya konulmuştur. 

§ İtalyan limanlarından yolcu ve : 
- eşyayı ticariye alarak bütün şi- : 
: mali; cenubi ve merkezi Ameri - : 
: ka seferlerine tekrar başlıyaca- : 
: ğını sayın halka ilan ile kesbise- : 
: ref eyler. 5076 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

1 - Fen müdürlüğü odası için alı -
acak oda takımı on beş gün müddetle 
çık eksiltmeye konulmuştur. a 

mak ve daha f e~ u 93~ akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
olmak üzere h:: a .. malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
caatları. (58S0-

35
g
5
un saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
2) 13540 

muhammen bedeli 5600 lira olan 160 
dana, serum şubesine de 5000 lira mu· 
hammen bedeli olan 20 adet beygir 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle 9. 9. 939 
cumartesi günü saat 12 de eksiltmiye 
konmuştur. 

2 - Şartnameler müessese başka· 
tipliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Danaların ilk teminatı 420, ve 
beygirlerin ise 375 liradır. 

4 - Teklif mektupları muayyen 
günde saat 11 e kadar komisyon reis· 
liğine verilmiş olmalıdır. Mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

S - Muvakkat teminatın Maliye 
Vekaleti merkez muhasipliği veznesi 
ne yatırılması için taliplerin bir gün 
evel komisyon katipliğine müracaat· 
la birer irsaliye almaları lazımdır. 

.(3991) (13952) 

B - Muhammen bedeli 57463 lira 
90 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname ve 
resimleri almak için Ankara mektep
ler muhasebeciliğine 25 lira yatıra
caklar ve alacakları makbuzla fakül
te hesap memurluğuna müracaat ede-

ceklerdir. 
Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede-

li 4309 lira 79 kuruştur. 
D - !hale 8. 9. 1939 cuma günü sa· 

at 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihaleden bir saat evetine 
kadar mezkur muhasebecilik veznesi
ne teslim edilmiş bulunması lazımdır. 

~4014l (14001) 
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İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdiirü: Na$it ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

SİNEMALAR 
. 

YENi sus 
BU OECE 

GASPARON 

Gündüz iki film 

1 - ilkbahar Geceleri 

2 - Son Seyahat 

Seanslar: 

14,45 - 16.45 - 18,45 - Gece 2-1 de 

ı HALK 
BU GECE 

KAT1L1N İZİ 
G-:-:-------. 

1 
undüz iki film 

- Moto H d l . 2 _ K .
1
. ay ut ar peşınde 

atı ın İzi 

14 30 Seanslar: 
' - 16 30 18 3 

12 
ıs - , o - gece 21 de 

' de Halk matinesi 

BU GECE 

Dans İçin Y aratılmıt 

Gündüz iki film 

1 - Dans için yaratılmı~. 

2 - Zehirli Sevda 

Gece Seansı 

20,30 dadır NIÇEVO ---------...._ ........ .._......._. ........ .....;. ...................................................................................... ,_ ......... _._ 

BUGECE CEBECİ AçıkH s· · ava ınemasında 
. Türkçe sözlü 
Üç Ahbap Çavuşlar eğleniyor 


