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rumda umumi harp vaziyeti hatc
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Her nevi aıda madd eri halka 
bir ınesaji 

t • • 
: Reisicümbur dün sat 11,JO da 
i Hariciye Vekili hazır oldala 
: balde Fransa biyilk el,isi B. Re-• : ne JlassigU'yi kabul etmiftir. 

• ve orduya bir s• yele<ek 
5 Büyük elçi, ReiaicOmbar• 
: Framıs IUilicümbura B. Albert 
: Lebradin iki memlelrfti lıavet· 
i le bağlıyan ve bugiJnlıl ahval 
i içinde tamamen busuıl bir kıy
: met iktisap eden dostluk bağla
: rıatlan dolayı Fraı»Waın bassa.
~ tan hissettiği memnuniyeti Tür-

kadar bol ve iyidir 
lciye dnlet reisine temin eden 
hususi bir mesajını takdim eyle- • 
miftir. 

HükQmetce zamanında tedbirler alınmıŞtı r 
Bu dostluk ve sempati niıane

sinden fevkalide mütehassis o
lan Reisicümbur, minnettarlığı-

• nın ve aynı zamanda Türkiyenin 
dttiki memleketi kuvetle bağlı
yan ve A vrupa'nın geçirdiği bu 
acı devrede filhakika tamamen 
hususi bir kıymet iktisap eden 
dostluk bağlarından dolayı bil
hassa memnuniyet hissettiği
nin B. A.lbert Lebruda ibliğını 
büyik elçiden rica eylemi§tir. 

• • 
(a.a.) 

""······································~ 
Vekiller heyetinde 
~ 7 a.a. - icra Vekilleri . ·'i:ı· t ..... ~ f8 
b yapmı§br. 

Almanya 
sulh 
isterse: •. 

Fal.ila Rılln ATAY 

Hart.in yedinci giinü, bir maka
le batbimda ıwh kelimeaine t .... 
düf etmek ha,lı garip geleceiine 
ıüphe yoktur. Fakat muhtelif kay· 
naklanlan gelen maliimat ö,le sös
teriyor ki alınanlar, 1 eylül mü· 
tareke teYauutunu reddeden müt· 
tefildere, Lehiatan zaferinden son• 
ra bir sulh teYuautu ile müracaat 
etmek fikrindedirler. lıviçre'de 
Bale'clen 7 tarihi ile ,...ıen bir tel· 
srafa gire, Almanya h..,bi mevzii· 
lettirmek ümidini kaybetmemiıtir. 
Berlin reamİ mahfillerinin telüki· 
terine göre Fransa ile lnptere, Po
lonya lehindeki mücadeleye 10D1111& 

bdar cleYam etmek •zminde delil· 

Lüzumsuz ve ferdi ihtiyat tedbirleri 
fayda yerine zarar doğurur 

Ankara, 7 a.a. - Baıvekaletten tebliğ edilmiftir : 
Avrupa'daki harp vaziyeti dolayııiyle memleketimizde gıda ve diler 

bazı maddelerin fiyatlannda yükseklik vukua geldiğine dair yapılan 
nqriyat üzerine, alakadar dairelerin derhal tahkik ve tetkika batlama
lan emir verilmiştir. 

Gıda maddelerimiz boldur ve iyidiF 
Bilhana ıunu tebarüz ettirmek lamndır : 
Memleketimizde her nevi gıda maddeleri halkımızın ve ordu"!'~n 

ihtiyacını bir seneden fazla müddet idare edecek kadar bol ve ıyidir. 

_,. , .. 
• •• 

(Sonu 4. anca saülada) _ 

••• J' 
l .. S 1 ova le. ya 

dirler. Salahiyettar alman deYlet a• Şimdiye }adar neıredil.n alm•n resmi teblillerlne 6ilre almanlar taralmtlu idili 
damlan fU sözü tekrar ecli;rorlar• edilerı Polonya arazisini gösterir hrta (Fabt lellliler dlin 
IDlfl "Al-.nlarm Frama'dan hiç gece Kardori'niıı dilıtüliinii tebip lltmiflerdir.) 

Yaqova Krakowl'nin düıtüiinü yalanllyor 

Koridor'u işğal ettiler 

On binlerce halkın 
tezahürleri arasında 

İlk tren 
Erzurum'a 
dün girdi 

Erzurum, 7 a.a. - 1r tren 
10,30 da Er.uruma girmittir. 

Bu meıut hidiseyi bütün erzurum
lular en içten tezahürlerle kutladılar. 

Günlerdenberi bu güzel &ünü bek· 
liyen erzurumlularla kaza ve nahiye
lerden gelen on binlerce hallr daha sa
bahın erken aaatlerinde iıtuyona g1. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Sl·gr..rl•t - Z!::f Jfl • .'f&rtNOA •MAKr· il ,.., O::: _. 'Av-11.HEI( Tlll'lt~ICUI· 

r:~r.:=:1~::::: istınkimıır11111tık~ı -O 1:tüs._ttilıke111Mwli 
·----••• ... r~arr11z. l•fik.~lflrtt '1•!•: IJga.I ~tlil~1t Mit& 

liri gün zarlınlla aı....,. leahrlere nazaran Fraıua laarelretleriırl 
,&terir ltarita 

Londra radyosunun verdi§i haberler 

Fransızlar Alman hatlarını 
aç noktadan geçtiler 

Almanya'nın içeriainJen cepheye YE ni 
talıviye kıta/an aevkeJilmektedir 

8a M6ah _, dörde ,._,,,,. malatelil Aorapa radyo üt..,,..,__ 
nqriyatiyle Anatlola Aianaınc •elen lachrlere •öre, Alman • Fr.,..,. 
laar6üade IOft oaiyet pdar : 

1 
Di1n ubah neıredilen 1 numaralı 

Mı k b . f ranıız reamt tebliğinde, cephede her 
ürüvet ar ır tavassut kab'iil edilmiyor ! 1 iki tarafta faaliyet müıaJıede edildiği 

-.---------------------~--- bildirilmekte idi. Dün akpm neıredi· 

H • t ı • / len 8 numaralı f ran11.z reamt tebliği 1 e r 1 z m e tema men ise, evelkilere nazaran biraz daha taf-
lillthdır. Bu tebliğde ıöyle denilmek 

galip gelinciye kadar ':!.-:..:=:b-=.: 
takYiye edilmekte, Almanya içle

Fransa ve İngiltere harbe 
devam ebneğe karar v' diler 

Paria, 7 a.a. - Pelit Pariaien pzetesi, llul»m pıtlan hak. 
landa fÖyle yazıyor: 

Bir kaç sün sonra B. Hitler'in mutale......,_ ve IDirilfttklr 
bir mutanuıtm yanlnniyle aulh meeeleaini ..&zakere ma1a1ma 
naklettirmekten ibaret olan t.iiyük 111ikJut,a ......r hir taama
• UJıun ıelecek hedefler elde edip etmiJ909ii Wrlenllehllir. 

rinden yeni kuvetlerin muvuall
b göriilmekteclir. 

T eblifler ni~in lmaJır 
Bu teblii dün muhtelif Avrupa._ 

tuyonları ara11nda bilhaua R0mt. 
Parla, Londra iıtuyonlan tarafındaa 
müteaddit lisanlar üzerine netredil· 
mittir. 

Bu ilri feblifin kılalığa, franıı.z U.. 
tihbarat umumi komiserinin Bqvelril 
B. Daladiye namına ıuetecilere yap. 
tıfı beyanatla izah olunabilir. Filha
kika komiser demifti ki : 

(Sonu 4 üncü saylada) 

iddia e41ebilirb iri, bu manevi taar· r------------------------
ru, akamete mahkOmdur. tn&iltere i· 
le Fransa, FWırer'in hatta kımıl bir 

(Sonu 4 inci sayfada) 

BO!!!f!!!! HAV AS MUHABiRi ŞUNLARI BILDIRIYORı 

bir ~ İltedikieri yoktur!" Alman 
lmYederi !qiltere'ye karp da hiç 
bir hareket yapmıyacaldanmt; ya). 
ms taarru&lara kartı nefia müda· 
faumcla balanacaklarmq. Paria
ten .. ı ... telgraflara söre Alman
,.., • "miiriiYYetkir bir mütnauıt"m 
yardam ile sulh müzakerelerine ai· 
riflDek iimiclindeclir. Fakat Fransa 
•• Jnailtere Hitlerizm tahakkümü· 
al tufi;re eclinciye kadar harbe de
.... edeceklerdir. Londra'dan ge • 
I• telgraflar da a:rm malGmab ••· 
melde ve Times sazet..U.in fU IÖz• 
leriai nakletmekteclirı "Hitler reji· 
minin bakuı demek, dinyanm mii
temadiy• bir buhrandan diferine 
diipleU demek olar. Bu rejime kati 
aarette nihayet •ermek llınmdır.n 

Danzig civarındaki Westerplatte Yugoılavya'da 
Romanya' dan Polonya'ya 
tra it ·ya geçirili r 

garnizonu da dün teslim oldu umumi 
Ba •bala saat dörde kadar fazla top alındıfı, blitiln yollann mal· 

mahtelif AYl'llpa radyo iatuyoa· .zeme ile dolu oldufu bildirilmekte· 
larmm nefriyatma •e An.dola dir. 
Ajamma gelen haberlere naza• Gene bir alman haberine ıöre Dan· 
r~ Pol~ya'~aki ~hel..te u- .zig topraklarındaki Weıterpla~e'de
kerı •azıyet fOyle ıdi: ki Polonya garnizonu dün ubah saat 

Şimcliye kadar ne Paris, ne Lon· 
dra. - difer inailiz •• franaz te
hir n babalan alman tanarele- Alman orduıu Baıkumandanlıfı, 
rinin hlc:amana uframqtır. Alman- neırettiği bir re1mi tebliğde, korido
lar ldeti sarp cephesinde müttefik ru teıkil eden arazinin alman kıtala
burna kanatmamaia itina göıteri • rı taraf ınclan .ıaptolunduğunu, Şarki 
yorlar pbidir. Eier yukanki hava· Pruıya ve Danziı ile ana vatan ara -
.U.I• biraz dahi dofna İle, yeai ıında artık bir koridor kalmadığını 
Jaarbiia mürettep bir mihnr ~bi bildirmittir. Ayrıca Hitler'in mubte· 

lif kıtaları dyaret etilli, Grauclem 
111111~1 U.000 .. ,. Jtk4et 

onda muhasara eden alman kuvetleri· 
ne teslim olmuıtur. 

Bu küçük ıarnizonun, mubua1"a· 
tın batlangıcındanberi bütün hücum· 
lara mukavemet ettiği hatırlardadır. 
Slooalrlar tla almanlara )lartlun 

etliyorlar 
Bratiılan'dan bildirildiline ıöre 

,,., s. 111.cl ıqJ.a) 

ıef erberlik 
IMitlnı, ., .... - ı,..u;. iatila

..., .....,..,.. llildinlifine 

..... )' ..... aya laiilninaeti llnlDo 

.... -'erhrlilt 7CPrncl• ...... 
rMmÜf .,. h """"" merlaalelerı. 
ffltfJilr etrnele için laar6iye na.sıra-
n• iccp eden -ıôlaiyetleri ,,,,,.,,,. 
altına almqtır. 

Y.,._,ayo ord.......,,. meo
eada 1ııa.- ,,_.,.. mİl70fUI 7f'lr • 
,.,,,...,_,,,.. Halırlonlc °"'""' ..... y.,...,..,,. ,,. llİI..,.,.. 
•iQea...-. 

BİR TQEBBOS YAPTI 
FAKAT 

Romanya bugün bitarafsa da 
Bundan Romanya'nın ebediyen bitaraf 
kalacağı manası pek çıkarılamaz 
Bübet. 7 a.a. - Havu bildiriyor: Ticaret anlatmuı hükümlerine 

göre. Abnan:v.a1.1 beli......,. olan Romanya Polonyayı da bealemiye 
(Soıııı,, IDclJ ıqJ.a). 



İktisat : : 
: 
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' '-~~-~.!~~~den Hava hücuml ından 

pasif korunma tecrübesi 

nrhkl !'ı ilerliyor 

Dôvalarda talik çare 
i 

Harp ve istihsal ı 
Kemal UNAL 1 

de almı§lır. lzmir'de satı§ koopera- i 
tifi ve milli bankalar piyasaya sü- i 
ratle müdahale etmişlerdir. İngiliz ı 
ve frnnsız alıcılarının pazarlnrımız
da iıtahla görünmesi de kayda de- • 

Türk mahsulü büyük piyasalara 
her yıl eylüidc iner. lzmir'de İncir, 
üzüm sah§ları bir hafta Önce başla
dı. Sıra tütündediı'. 

Bugünlerde Ankara'da yapı
lacağını dün haber verdiğimiz 

hav~ hücumlarına kar~ı pasif ko
runma tecl'übesinin hszırlıltları
na bu işle -a1akalı dairelerde dün 
de devam o7unmu-şıur. Tecrübe 
..saatinde vazife alacak olanlara 
vazifeleri dağıtılmı§rır. Tecrü
benin tam bir mu\·affakiyetle 
neticelenmesi için biç bıt eksik• 
Jik kalmama:sma gayret olun· 

ı. Türk Demiri 
Almanyn'mn harbe ne kadar da

i yanabileceğini tahmin edenler, nas
! yonal sosyalizmi buğday kıtlığın
ı dan çok iki madde yokluğunun, 

l ıulh cephesinden daha süratli ola
tak yıkacağı mütaleasındadırlar: 
demir ve petrol. .. Mide kanıeri yap
makta olmasına rağmen, maden kö-

Adliye vekilimiz dôvaların 
ne gibi sebepler e tehir 
edilebileceğini bildirdi 

1939 dn eyliilün biri Avrupa har
bının ilk günü oldu. Almanya il~ 
muharebe eden Polonya, lngiltere 
ve F.ranaa iac de bir çok Avrupa 
devletleri yarı seferber halde. 
Harp, kıtada pazarları alt üst eder
ken biı· &ok .dCIJizlerde de emniyeti 
kaldırdı. IVapurl r batırıldı, sahil
ler aDloka edildi: limanlar deniz
lere a_çılamıyan gemilerle doldu. 

ğer. 

Türkiye, milletlerin sulh içinde 
yqamal rmı ve ihtilaflannı -karşı
lıklı nnlaşmalarla halletmeleı-ini is
ter. Harbı kimse için a~u etmez. 
Ancak bugün içinde bulunduğumuz 
bir hnkikat vardır. Milyonlarca in
-sanm çnrpışmnsım durdurmak eli -
mizde değildir. Hnrbın "cnplarına 
uymak z nırctindcyiz. 

1 
: 
ı müründcn tereyağ yapan teknik, 
i kimya terkip yoluyla elde edilen 

Adliye Vekilimiz 8. Fethi Okyar, Cümhur.iy~t M~ddeiumu..mi
liklerine bir tamim yaparak, mahkemelerdekı ışlerın uzadıgrn
dan ve davaların intaç edilmediğinden bahisle her gün birçok şi
kayet mek'tupları almakta olduğunu bildir~İş ve d~v~la~ın geç 
intaç edilmesinde itlerin çok olmasının bellı ba~lı hır a?1ı! ?ldu • 
ğunu kaydettikten sonra, bu gecikmelerin mahkenıe~er~~ızın ~ • 
sul ka·nunlarının hu husustaki müeyyidelerini, gereğı gıhı tathık 
etmeınPlerinden ve bazı avukatların da kötü niyet ıahibi müvt!k• 
killerine mil:ıaharet eylediklerinden ileri geldiğini zannettiğini 
ilave etmiıtir. 

1 maktadır. 
• Haber aldığımıza göre Anka-i .L : ra'nın hava hücumlarına ~arp 
i aktif mudsfaası da alakalı askeri 
: makamlar tarafından, §ehrin ;. 

lı demiri tabiiai kadar bol, ucu~ ve e• 
konomik yap mamı tır. Almanya'· 

i nın bir taarruz harbine giremiyece-
1 ğini söyliycnler, eh fazla bu iki 
i m ddenin rayh topr klarında ihti-

ı! yacı kat§ılıyncak miktarda olmadı· 
gına dayanarak konuşmuılardır. 
Yek\inu 50 tttllyon beygir kuvelint 

Türkiye ekonomisi, 1939 da har
bm ve ihraç mevsiminin ilk hafta· 
larını bir arada buldu ve bugünleri 
durgunluk içinde geçirdi. .Bu hal 
1914 • 18 yJl}arını görenler "çin ne
leri 'hatırlatma~? O senelerde ihraç 
edilemiyen üzüm, incir ve fındık iç 
pazar.ın bol .fakat zayıf bir unsuru 
olmu§hı. Pek azı memleket is
tihlakine ayrılan tütün, dı~arı satı
lamadıkça, anbar.larda çürüyebile
ce'k bir kıymet haline girmişti. 
Çeyrek asır "Önce yaıanılan uzun 
bir kabusun soğuk terini, geçen 
hafta bazı'Jarı alınlannda duymuş 
olabilir. Halbuk.i son iki günlük İn· 
kipf dahi !ıu gibilerde 1914 hatıra· 
aının acı izlerini silmiş olacaktır. 
1939 yılımn siyasi §artlariyle yirmi 
heı yıl önceki vaziyeti ölçenlerimiz, 
piyasadaki durgunluiun muvakkat 
olacağını ıüphesiz takdir etmişler· 
dir. Akdeniz'in iki gün içinde sey· 
rüsefcre açılması, limanlarımızdan 
yeni mahsul almı§ ıgemiler:in Amer~
ka'ya ve lngİltl?l"e'ye doğru yola 
çılm:ıa91, Tür.kiye ekonomiainiıı y~ 
ni Avrupa harbında a1acağı isti
kameti göster.mi ir. Tür'kiy ıpoli · 
tikuı ve onun uzaiı ıgörerek çok 
evelden yapmış otduğu anlaşmalar, 

yalnız aiyasi huzunı değil memle ~ 

ketin iktisadını da korur bir halde

dir. Hükümet ayrıca iç pazarda 

durgunluğu yahut fiyat düşüklüğü

nü kar§alamak için süratli tedbirler 

l939 harbı 'Türkiye'don bol mah
sul istiyecektir. Çarpışan büyük or
dular birer istihlak unsuru o1duğu 
gibi bunlardaki milyonlar da istih
sal sahrısından çekilmiş olanlardır. 
Türkiye gibi emniyet içinde yaşıyan 
milletler, çalışkan halkiyle hatbin 
bo~nlthğı istihsal sahaııını doldura· 
cak ve ~üphesiz <emeğinin k r§ıheı
nı da alacnklardır. 

·ı tcuapr. eden yerlerinde 'tertibat a
lınmak Sııretiyle temin olunmu§- bulan alman motörlerinin yakacak 

ihtiyacım suni b nzinden todarik e~ 
dcbilmck için, tam bir emniyet al
tında, üç milyon insanın çahıması 
icap ettiği hesap edilmiştir. Ki, güç
lü, kuvetli insanlnrdnn mürekkep 
olması tabii olan bu yekun, alman 
sefer ordusunun aş:ı ı yukarı yarı

1 Usul kanunlarımızın davaların sil• 
• • • 1 ratle bakılıp nctlcclendltiltneıi ve fe-

İhracat 

Binaenaleyh Avrupa harbinin 
türk ekonomisindeki ilk tesiri iıttih
sali arttırmak olacaktır ve mal
larımız daha yüksek değerle aatıla
caktır. Bundan aonra istelclerin mü
temadiyen arttığını göreceğiz. Türk 
müstahsili büyük gayretler sarlede
Tek ekim sahalarını genişletir, iStih
'Sal hacmini artırırsa icabm~a yur
dun fcvkalnde ihtiynçlnrını karşı -
layacnğı gibi mahsulünü drş pazar
lara sevkle de milli serveti y\iksclt
mi§ olacaktır. 

1hraç piyasalarında bir kaç gÜn
lük ıtabii bir tlurgunlu!rtan sonra 
başhynn har ket, hepimizi te~ik 
ve tatmin dici bir mahiyettedir. 
Sulh ıiçinde yaıamanın en biıyük ni· 
meti, milli refnhın yüksclmiı olma
sındadır. Bunu lcav~ayan türk müs
tabsili, her ıtaman ;:ılcluğu .gibi yeni 
şartlar içinde d toprağa ve i~ daha 
fazla emek ve kuvet vermek lüzu -
munu an1atmııtır. Sulhcu Tiürkiye'
.nin Avrupa harbındaki bir vazifesi 
de istihsali arttırmaktır. 

vaziyetimiz 

\.... .. ,, .................... ---.... --..-
ll-IAVA 

~~ 
D .. n yafmz Hopa'da 

yağmur yağdı 
Bugün şehrimizde hava umumiyet

le açık gt!çmiş. rüzgar lmali şark\
den ı.aniycdc en çok dört metre hızla 
esmiştir. Günün en yüksek sıcaklığı 
21 dereceye ancak yükselın\şHr. 

Yurtta doğu Anadolu bölgesiyle 
şark ki}'l1atıl'lt1a h~va çôk bulutlu, di
ğer yerlerde çık geçmi tir. 

24 saat içinde yalnız Hupa'da yağış 
olmuş vt me\rc murabba\na J4 kilo
gram su bıtakmışlır. 

Rüzr,arlar, doğu Anadoluda garp, 
diğer ıbl:>lgelcrde umumiye't\e imal is
tikametinden aniyede en çok 8 metre 
kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek tncakhklar~ '.Bah
kesirde 25, Mers\nc'ie 28, lslahiyedc 
29, Siirtte 30, İzmirde 31, Diyarbakır
da 32. Akhisarda 33, Adanada 34 de~ 
receclir. 

938 939 ihraç mevsiminde 
dışarı yapılan satışlar 

Hopa' da leye zan 
Artvin; 9 • .a. a. ~İki gün net Borç

ka ile Hopa arasında §iddetli yağtrtur• 
lat yağmı§, dereler ta§mıt Bo~ka ya
nındaki tçkale ısuyu Uı-erlndeki köprü· 
n\in ayağı yıkılmı§tır. Yine bu yağ -
mutlar yütünden birbu~uk kilometre 
boyunca vuk\Jbulah bliyUk heyelanlar 
ytizi.inden .kapanını§ olan Borçka - Ho 
pa yolu 'Vilatet nafiası tarafından ta -
mir edildiğinden yol açılmıştır. Ho • 
pa'daki mısır tarlalfirı mUhhn miktar
da hasara uğramııtır. 

Ticaret Vekaletinin alakalı makamları, l'el<olte mevainıi itiba
riyle ihraç vaziyeti ile, b.a~lıca _ihrac~t m~ddeleri~i:zin rekolte 
mevsimindeki vaziyetlerını tesbıt etmı§lerdır. Tesbıtte esas ve ta

rihler 938-939 nğustos ve mart sonlarıdır. • . . w 

Bu yılın yukarıki devre ihracat yeku~u 115 mılyon lır~ya ~alıg 
olmu,tur ki, geçen senenin aynı devresmden yü:zde 3.9 nnpetınde 
•e 4.3 milyon lira fazladır. 

Romanyaya 938-939 mevsiminde 2.9 
darı satılmıştır. milyon liralık mal gönderilmiştir. U-

Gene aynı devre içinde Sovyetler mutn ihracata göre hisse tıispeti, :yüz
birliğine yekun kıymeti S.1 milyon de 2.S dur • .Ki, geçeıi sttiellin llynı dev 
liralık ihracat yapılmı tır. l3u mikta- resinden yüzde 163 bir fazlalık vardır. 
aynı devrenin geçen yılına gö.re. ~~z- Romanyaya en çok 1.87?.000 liralık 
de on ekıoiktir. Sovyetler .Bırlıgıne pamuk; 261.000 liralık susam, 164.000 
1.891.000 liralık udi yiln, 1.063.000 li- liralık zeytin liatılmı§tır. 
:ralık canlı hayvanlar, 225.000 liralık Polonyaya da devre içinde 2.1 mil· 
ham deri satılmıştır. yon lira,lık ihracat yapılmıştır. Geçen 

Fransa'ya gelince bu devre içinde seneye göre yüzde 17 bir artıf mev
ihracatımızın yekilnu S.100.000 lira· cuttür. 1.341.000 liralık tütün, 310 bin 
yı bulmuştur. Bu miktar geçen sene- liralık çekirdeksiz üzüm, 186.000 lira
nin aynı aylarına göre yüzde 10 nok· lık fındık satılmıştır. 
sandır. 938-939 ağustos • mart devre- Aynı de\ll'e içinde nelçlkaya 
leri içinde Fransa ya 978 bin liralık 1.711.000; Hollandaya 1.645.000; İs· 
kabuksuz fındık, 322.000 liralık no - veç'e l.220.000; Kanadaya 1.025.000 li

Oış tıca retım iZ na niyet sahibi tarafların cezalandı. 
... • ,,.. ;oo. .. ... rılması hususunda, kati hükümleri ih

aıdır. 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
8 l · Turkl)'e Cllmhutl~et Metku Bankasın-

ugün, milli ekonomi crın ana dan alının hoap hUlasalarına ı;bre 2 - 9 -
kolunu; milli müd fna ekonomisi 1939 tarihindeki kliring hesapları baki -
te kil ediyor. l.udcndorf "Topyekun yeleri : 

CETVEL: l h~rp,, adh serinde, bir taa~u~ hnr- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın-
bı yapacak olanlara kendılerındcn tlaki kliring hesapları borçlu bakiyeleri : 
sonraki iktidarlara, milli ekonomi- / Memleket Miktar T.L. 
lerini harp ihtiyaçlo.rınn göre nyara Alruanyn 
lamadaktan sonra lrntiyen silah pAt· A lıes plırıntlAki 
latmamalarını tavsiye etmiştir. borcumuz 

B • Almanya 
o.ımdan aonunll kadar, milh u hesaplarındaki 

kurtulu~ hareketinin bir cephesi o- alaca&ımıı 
larak inki§af etmiıı olan sanayileş • Delc;ika 

Çekoslovtı.kya 
tnemi:ıin nha kataluerl rinden biri, Finlatıtllya 
ticaret ve ekonomi bakımından ol- Fransa 
duğu kadar, milli müdafaa bakı- Holanda 

İngiltere 
mından da memleket ihtiyaçlarını lspartya 
dütünmüş olmasıdır. Demir ve çelik !svee . 
endüstrisini niçin kurduk? Haaır- bD. Hesaplarındakı 

. 1 otı:uınur: lanmı§ı daha ucuz değil mıydl? Isveç 
Kendi bulup me)'dana. çıkardı· A. hesaplarındaki 

~ . . ~ alacağımız 
gunıa: Dıvtiki'den, kendı yaphgımıa hvittı 
yollardan, kendi vaııtalarımı:zla Ka- ltalra 
rabük'ün muazzam tesisleri saye- LMehıst~nt n 
, d .. acarıı a 
sın e memlekete mal olan turk de- Norveç 
miri, demir gibi sağlam ve kuvetli Romanya 
olan maneviyatımız yanında bir ta· ys.s.ci.tl.a"ya 

l ' l • } • . \lgO • mam ama dır. Kuru U§ ve ıı eyışın- Yunaniatan 

1.936.500 

1.014.900 

3.105.lOO 

35.200 

de bütün sanayi tesislerimizin mÜ§· CETVEL: 2 

921.600 
845.600 

3.275.500 
709.500 

3.286.500 
796.200 

1 l,791.9QO 
276.600 

3.069.900 
·~4.700 

2.G26.000 
915.400 

1.829.600 
634.100 
1!0.900 

U8UOO 
50!1700 
283 .• oo 

terek vasfı olan muvaff akiyet ,art· 
tarının hepsi bulunan Karabük'ü, 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulah klirinc hesaplarındaki ala -
taklonmıı c 80 bin tondan .200 bin tonluk bir 

kapasiteye yUkseltmek kararı, mil- Memleket 
li müdafaa ınrtlAT'1n1n lnı.un va • n ı:.stoıı:ıı• 
kadar hayati olduğu bugünlerde L~tonya 
kendi isabetini lcendisi ispat etmi'i İtalya 
oluyor. Karabük tesialennin tam fa· 

Miktar T.L. 

B. Huabı 
27.100 

178.500 

Mat1isa'da inhisar 

lizüm alıyor 

Manin; 7. a. a. - Ankara' dan aldı
ğı emir Utetine İnhisarlar idaresi pi
yasadan UıUm mübayaasına başlamış-

aliyet halinde olduğunu müjdele
riz• Eğer, enternasyonal ilem bu 
kadar karı§ık olmaaaydı, meınleke• 
tin dört tarafından gelrttiı türkler, 
Anadolu'nun bağrında bu dev tesis
lerin açılıı törenini şevk ve neşeler 
içinde yapacaktık. Yakın olan bu
güne hep haı:ırlanalnn. "Çelik Ye 

dctnir olmıyan yerde medeniyet ol-
maz,, vecizesi, Karabük lealalerlni tır. k ra 

Tarım satı~ kooperatifi, oop.e -
mümkün kılan kanunun mucip Se• tife dahil bulunmıyan rnüıtahsıller~ 
bepleritı.in ilk cümlesidir. Biz, me • de UıUmleri mukabilinde avans ver -
deni eserlerimiz olan sn.nayi teıiıle- k . . m'r ve tahsisat almıştır. Bu 
rini, mHli müdafaa şartlariyle kur- ~~ k~~~~ ha;k Uıerinde çok iyi tesir -
duk. Birinci beı yıllık planın haklın 

ler bltakmı§tır. 
zihniyetlerinden birisi de budur. --~-----!~--------
Yer tayininden baılıyarak tekle "Va• 
nncıya kadar bu ihtiyaç gÖ:& önün• 
de bulunduruldu. ikinci sanayi pla· 
nınıtzda esaslar arasında bulunım 
ma1tine ve sentetik benzin endUatri· 
si de, esas olarak, aynı gayeıler lç.ln 
kurulacaktı. 

Türk demlrini selamlarız. 

Bir ytlclörtümü 
balkanlar araıı t•b konarteıl, it•· 

çen sene buıün lstanbul'da Yıldız 
sataymda toplanmıftı. insanları; 

hat sağlam, dertsiz ve mümkün ra , k. 
olduğu kadar uzun yatatma ıçin 
çar•ler arayan bu kongrenin yıldö
nUrnüne raıtlıyan bir gilnde, dün • 
yanın büyük bir parçasında insan • 
)ar blrlbirlerini daha çok öldürmek 
için çare arıyorlar. 

Birincisi hizim insani sulhumu
zun; ikincisi tec:avüz ve harbin ese
ridir. 

KUTAY 

tiva ettiğini söyliyen muhterem vekil. 
:zaruri olan tlilik hetllcri haricinde, i~ 
terin uzamasının önünü almak içiıı 

mevcut usul lıUkUm1erlni tekrar ha• 
tırllltmaktadır. 

T arallar beklenilmiyecelı 

Tamimde, mahkeme günlerinde ta• 
rafların mürafaay:ı çıkacak şekilde 
hazırlantt1aları ve katlyen beklenme
meleri, hakimlerin bütün dosyaları o
kuyarak mahkemeye çıktt1abrı, mah
keme zamanlarının saat ve dakika o
rak tesbiti, şahitlerin sabah celselerl 
için çağırılmaları, kanuni zaruret bu
lunmaclıkça şifahi irade namı altında 
layiha kabul edilmemesi, vekillerin 
mühlet taleplerinin zaruret bulunma
dık!ja reddedilmesi, bir avukatın aynı 
saatte muhteılf mahkemeleri bulun -
ması sebebiyle gelemezse avukata ait 
işin liste sonuna bırakılması ve gıyap 
kararı tlolayısiyle tt\lik cihetine gi -
dilmemesl, dAvanın tAHkl maksadiyle 
vekAletname lbraı etmiyen kötü dü • 
~ünceli a\/ukcttlar hakkında usulün 
67 inci maCldcsinltt son fıkrasının tat
biki lstenllmektcdlr. 

İptidat itirazlar hadlııc ıeklinde ve 
zaruret görUJmedikçe taraflar davet 
edllm<!k iiln <ıvrb.k ilzcrinde halli ve 
karara raptedilmesi şahitler gelmediği 
takdirde para cezası, celse masrafla
riyle mahkum edileceklerinin yazıl -
ması vıı geltniyenler hakkında bu hü
kümlerin tatbik edilmesini de bildi - '" 
ren t4mimln dil?ct kı8ım1arı Junlar-.. _. 

"Usulün 278 inci maddesinin l inci fık • 
rası mucibince ehli vukuflutu kabule mec
bıar olanlar bile mecbur olmamakla beta -
ber ehli vukufluğu kabul edenler muhakc -
meye gelmekten veya rap9rlarını vınnek
ten imtina etlcdlklerl takdirde ıftukQr 
maddenin ıon fıkrası hUkhıU hak1arınd& 
tatbik edilmelidlr. 

imzayı inkar eden taraf 
· Senedin, imzasını inkar eden tarafa ılt 
olduğu sabit olduğu takdirde inkir eden 
kimsenin cezayı nakdi ile mahkum edilme
sine dair hukuk uauliı muhakemeleri kanu
nunun 313 üncü ma6dcılyle hlksız dlvı. 
açanların tazminatla mııhkih11 edlltneltti 
hakkındaki icra ve iflas kanununun 69 ve 
94 üncü maddeleri hi.ıkümleri ihmal edilme
melidir. 

İki tarar veya biri daHte icahtt e•mcı· 
ıe ıuynfyetıe ıelı11lyen tarar celse har -
tından batkı uıullin 412 inci madıteı;I 111ıa

ciblnce cczayi nakdi ilt mahk(lnı edilmtll • 
dlr. 

Delillerin hepsinin muhakemeye baglar
kctı ibraz ve ikame ıdilmeal lıaltkındakl 
umumi kaide zaruret olmadıkça ihliil edi~ 
ınemeli ve usuliln 244 Uncü maddesi hü -
kUmlerlne riayet eclllmclldlr. 

Hakimin vazifesi yalnız isabetli 
karar vermek değildir 

Bu sekiz aylık devre içinde yapılan 
115 milyon liralık ihracattan 32 mil
yon 029 lirası tütün, 11.988 bin lirası 
üzüm, 181.000 lirası kabuklu, 10,25,000 
lirası iç fındık, 4.182.000 lirası tiftik. 
6.484.000 lirası pamuk; 2.447.000 lirası 
buğday, 3.249.000 liraıı yün; 5.775.000 
lirası incir, 758.000 lirası zeytinyağı. 
l.289.000 lirası afyon, 1.085.000 lirası 
maden kömürü, 1.894.000 lirası ham 
deri, 53.000 lirası çavdar, 419.000 lira
sı darı, 1.081.000 lirası kuş yemi. 
3.808,000 lirası Arpa; 1.358.000 lirası 
canlı hayvanlar, 1.422.000 lirası bağır
sak, 515.000 lirası yumurta, 18.365.000 
lirası diğer maddelerdir. B~ devı: i
çinde, yekunu yüz on beş mılyon .ııra
olan ihracatımızın 91.057.000 lırası 
kliringli veya benzeri anlaşmalı me~
leketlerc, 19.213.000 lirası serbest do· 
viz tediyeli memleketlere-, 4.7'4Z.OOO 
lirası anlaşma olmıyan memleketlere 
ihraç edilmiştir. Alıcı memleketler 
Almanya, Amerika. Polonya, İtalya, 
Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, Ro· 
manya, olarak sıralanmaktadır. 

hut, 262.000 liralık İncir satılmıştır. ralık ihracat yapılmıştır. 

~=---:~~-----=-~_:__----------------------=-=-............-~~~--------

Hakimin vulfesl yalnız isabetli katar 
vermekten ibaret değildir, llalkın ıdlt il• 
hadnki işlerinin suratle intaç etmek ve 
haklı olanla.rı "!zaç etmekten zevk alan 
bir takını kimselerin bu ur.ularına aed 
çekmek hakimin vozaifi cUmleainden41r. 
Kanunlarımızın hakimlere tanıdığı &eniı 
ııallhlyet ve onların bu hususta ı!Sstere -
1:eklerl dikkat ve bulret adliye müeasese
sinin bu esaı;lı hedefini tahakkuk ettirnıl• 
ye kliridir. V ek5let hakimler kanunu üze
rinde yııpmak tıısııvvurunda olduğu yeni 
tadil proJcıılndt terfi sebepleri l~ln hl • 
kimlerin bu hususta iÖlterecelderl allko. ve 
rtüfuıu nazara büylık bir mevki vermek 
rtiyetlndedlr. 

Muhtelif memleketlerle ticaret 
mübadelemiz 

Bütün anlaşmalarımız devam halin
de olan muhtelif memlketlerden bazı
lariyle, gene yukarda kaydedilen dev

re içinde ihracatımız şu rakamları ih

tiva etmiştir: 
Bu devre içinde Amerikaya ihraca

tımız 16.7 milyon lira olup umum ih
racattaki hissesi yüzde 14.7 dir. Ay· 
nı devrenin geçen yılına göre yüzde 
4.4 bir artış vardır. Amerikaya 
12.881.000 liralık tütün satılmı~tır. 

!talya'ya ihracat yekiinurnuz 
7.100.000 lirayı bulmuşt\lr. İtalya bu 
devre i!jinde 2.616.000 liralık tütün, 
2.308.000 liralık pamuk, 284.000 liralık 
yumurta, 208.000 liralık taze balık al
mıştır. 

İngiltereye bu devre içinde 3.200.000 
liralık ihracat yapılmıştır. Birinci dev 
re içinde lngiltercye 603.000 liralık 
incir, 262.000 liralık kuru üzilm, 
479.000 liralık tiftik, 293.000 liralık 

Bizim Fütuhatımı% 
Gerçekten lüzumu var mı, yok 

uıu? Bilmiyoruz. Acaba bir takım 
yığınlar tarihte kendilerin_e. dah~ 
geniş apartman ayırtmak ıçın mı, 

yoksa başlarında onların saldırgan
lığını kırbar;Jıyanlara daha bDyük 
koltuk verdirmek için mi savaş boy
larına dökülüyorlar? 

Her ne hol ise ~u muhakkak ki 
yeniden eski "fütuhat" devrini açıl
mış görüyoruz. 

Ordular ilerliyor, ordular gerili
yor. Kasabalar veriliyor, kasabalar 
alınıyor. 

Bütün bu gürültü, patırdı, toz, 
duman arasında beş on satırlık bir 
haber: "Dün ilk tren Erzurum'a 
girdi.,, 

Demek ki biz de bir "fütuhat" 
devrindeyiz. Fakat kendi ülkemi:& 
içinde, bizim olup da medeniyetin, 
bayındırlığın şimdiye kadar tam 
manasiyle fethedememiı olduğu 
yerleri tam fethetmek peşindeyiz. 

Erzurum, Türkiye'nin ıarkında 
bir vilayet merkezidir ve biz, zaten 
bizim olan orayı makine, medeniyet 
ve bayındırlık nimetine kavuştura-

rak dün yeniden fethettik. 
••• 

~ykırı şayialar ve gazeteci 

Daha sulh içindeyiıı. Hudutları
mız postalara, kulaklarımız ecnebi 
radyolarına, gözlerimiz yabancı ga
zetelerine va ajanslarına açıktır. O
nun için bize g6z ve kulak yolu ile 
bir reçel kavanozuna üşüıen karın
calar kadar mebzul haberler Ü§Ü§C'I· 

bilir. Bunların i~inde yalanı da, 
doğrusu da; faydalısı da, .arar/ısı 
da vardır. 

- Peki ama, bunların iyisini kö
tüsünden nasıl ayırt edebilirir? 

Bunu "sokaktaki adam., sorabilir. 
Bİ'z de ona: 

- Duyduğu haberlerin i~inde kö
tüyü, iyiden ayırt edemlyen adamın 
vazilesi onlara toptan inanmamak 
ve hele onları yarım yamalak, ya
lan dolan etrafa yaymamaktırl 

~~~~~~~~~~--------

Diye cevap veririz. 
Şayet: 

- Bu haber yığınları içinden na
sıl çıkalım? içinden hangisini alıp 
yazalım: hangisini atlayıp geçe
lim? 

Sualini soran bir gazeteci ise o 
zaman mesele değişir. 

O na deriı Jci: 

- Hastalığı sağlıktan ayırt ede
m/yen adamın doktor, lranunluyu 
kanunsuzdan ayırt edem/yen kim
senin avukat, denid karadan ayıra
mıyan adamın kaptan olamıyacağı 
gibi doğru ve memleketin menfaa
tine uygun haberi, yanlı~ ve vata
na Hrar/ı ıayialardan ayırt edemi
yen de gazeteci olamaz. 

Gazetecinin gözünde, kulağında, 
kafasında ve kaleminde, hele böyle 
gUnlerde daima İ§liyen, hassas bir 
süzgeç bulunmak llzımdır. 

Hakikate aykırı ve memlekete za 

Ne böyle gizli maksatlar yüzün
den, tıe dt halkın heyecanım ne pa
hasına olursa olsun kırbaçlamak 
iayretiyle yapılan yersiz nefriya
tın ıararı ~u olur: kana kana irtifa. 
de edegeldiiimiz kalem ve söz hü
riyetimize kendi elimizle kayıtlar 
koydururuz. 

••• 
Y ııuağa ve dumana dair! ... . . . . ... 

Dördüncü Sultan Murat, bir ta
raftan Baldat fethi için sefere çı
karken bir taraftan da memlekette 
kahveyi, tUtUnU yaıak ettirmi~ti. 

Bu yasağa riayet etmedikleri için 
kel/eleri uçurulanlar olmuştur. 

Tarihin acayip !jekillerde teker
rUr ettilini gör~rek hayrete dU~me
mek Jcsbll değildir: 
Lehistan'ı fethetmek 1~ sefere 

çıkan Hitleria de memlelcetfnde 

Hikim arkadaelarımızın bu noktaluıa ... 
hemİyet vermelerini ve adliye müfettişle
rinin de raporlarında bu cihetleri açıkça 
bildirmelerini bllhuaa rica eder ve key , 
fiyetin mmtllkanı.ı dahilindeki bilumum 
mehkemelere tebliğini isterim . ., 

Ankara ile Karabük 

arasında münakale 
Bazı gazeteler Ankara ile Karabük 

arasında otoray iilctilcccğlni yazını§· 
lardı. Yaptığımıı tahkikata göre gitn· 
dilik böyle bir taııavvur bahit mevzuu 
değildir. Avrupaya sipario edilmiş o• 
lan demiryolu vesaiti arasında otoray 
da bulunmakla beraber bunların gel· 
dikleri zaman hagka hatlarda çalıştı
rılmaları düşünülmektedir. 

kahveyi ve tlltiinü yasak ettiğini 
ödreniyoruz. 

Birisi bu vesile ı'le diyordu ki: 
- Bu yatak, ceplıelcrı duman 

it;inde kalan Alm:ınya'nın cephe 
gerisindeki dumanını azaltır. 

Bir başkası söze karıştı: 
Y:.afiat alman tiryakilerinin dtt 

haı. <ıumandırl T. 1 



8. 9. 1939 

[DIŞ POLiTiKA ·ı 
Mesuliyet bahsi 

J\lman hükümeti neırettiği "be· 
yaz kitapta., timdiden pek ağır sel· 
miye baıhyan harbin meauliyetini 
kendi omuzlarının Üzerinden atmı· 
ya çalışıyor. Fakat kimin Üzerine? 
Fransa'nın değil. Hatta Fransa'nın 
mesul olmadığı ve muhaberelerin 
bir safhasında bu devletin lnıilte· 
reden ayrılarak Almanya ile bera· 
ber yürüdüğü bile iddia edilmekte
tir. Harpten Polonya bile aarih ola· 
rak mesul tutulmamaktadır. Polon· 
ya'nın kabahati, lngiltere'den ıa· 
ranti kabul etmeıi ve Şuınis'in ve 
Haha'nın yaptıkları gibi hariciye 
•ekilini Hltler'in ayaklarma ıôn· 
dermemeainden ibarettir. 

Meıuliyet, çarpık bir mantık ail· 
atleıinln sonunda ıulhun korunması 
yolunda en çok gayret sarfeden İn· 
wllten'nin üzerine yükletilmittir. 
Beyaz kitaplar neıri, her ıeyden C• 

vel, en müthiı ve en kayıtaız dikta· 
törün bile, •fklnumumiyeye ve ta • 
rlhe karıı bu kanlı faciadaki rolü
nün h ... banı vermek mecburiyetini 
lıinettiğini anlatmaktadır. Fakat 
.. beJa:a kita)a,. bundan batka bir teY 
iıpat edemez. İspat etmeğe çalıttı• 
iı diler te1ler •• bunlar anamda 
en mühimi olan ıneıuliyet bahıi 
hakkmclMü hüküm çoktan Terilmİt· 
tir. Beyaz kitapta unutulan eh~
ptli bir nolda ıudur ki harbe mCin· 
cer olan hadiselerin baılangıcı a· 
imtoa 1939 defUdlr. A.usturya'n.ın 
ilhakı, Münih, geçen martta Çekiı· 
tan'a indirilen darbe ve ond•n aon
ra da ailahh Almaııya'nm aıılı kı
lıç gibi AYnlpa'hm üaerinde duran 
tehdidi. Sülhu kurtannak için tay • 
~an U• FühNr'in ayaklatma kadar 
giden Çemberleya değil miydi? 
Sulha düfkünlüiünü lnıiltere impa
ratol'luğunun hayaiyetl pahasina 
s&tennekte tereddüt etmiyen bu 
adam buıün beyaz kitap taraf m· 
elan harp meaulü olarak göaterilmek 
lateniyor. Bü, bısa'Dıll ldraklyle alay 
ebnektir. Çemberleyn'in bu bahiste 
bit meaullyeti varaa o da aulhu kut'· 
tarmak için zillet lle t•f ılr edilecek 
bir gayret aarfetmeıidir. Hakikat 
ıudut ki Alman zimaınduları, aah· 
te prurlan namına dünya ıulh\IDu 
feda etmiılerdir. Onlar yalnız ken
di nolttabUlz&rlatmı ,atdüler, kendi 
preıtijlerinin •nılnıaamclilft 'kotk • 
tular. Alman milletialn hakkı dlye 
bafırıl'ken Çek milletinin de, Po
t.-. -ııı:WW. de bir lıakkı -n..lıı.bi-
~:ı,ir'"fiıç -naıu ••• ...... 15~aırıi'ieuı• 
ler. Alman milletine karıı taahhüde 
siriıtiklerini bildirirken, baıkaları. 
ildi da Yerilrnlt aöaleri olduiunu ••· 
il diltilftftledllel'. Ve nihayet kendi 
IDilletleri batta olmak üzere İn•n • 
bit lellkete ıUr\ikledller. 1114 har· 
hinin meıullerlnl tayin etmek ırıü
aakatah bir me•au olabilir. Fakat 
bugünkü harbln meaullerl meydan
dadır. Beya:1 kitabın neıri, meauli • 
yetin ıimdiden aiır ıelmeğe baıla
dığmı gösterir. Ve f acla büyüdükçe 
bu yök de afırlapcaktır. 

Artık Meauliyet bahıl arkad• 
kalch. Yaralanan insanlık arkaya 
defil, ileriye doğru bakıyor. Ve a• 
lıacak kanlann içlftde bofulacak ~ 
lan zorbalık •İhniyetinin yerine bü
tün milletlere •ulh •• aWıütı içind• 
yafama ve çalııma hakkı temb'.~d~· 
oek ola11 bir enternasyonal nJunın 
kutulmaıını dilly0r. 

A. ~·ESMER -
f ngiltere sefiri 

Kont Ciano ile 
görüştü 

Roım, 1 a.a. - Kont Clano, dün İn
giliz büyük elçisi Sir Pcrcy Loraine'i 
kabul etmlıtlr. Muhtelif mahfillerde 
bU ıtsrütıne hakkında tam bir ketu • 
nıiyct muhafaza edilmektedir. Görüı· 
me 20 dakika ıürmüştür. 
F ranıa ve l ıviçre ile münakalat 

bQflıyor 
Roma, 7 a.L - Reaınen bildirildifi· 

ne göre, bugUndth itibaren İlviçre ve 
Jl'ranaa ile doirudan doiruya ıimen· 

döfer mlinakalltı yapılacaktır. Sımp· 
lon Oricnt cxprcas, Paria • İstanbul 
yolu üzerinde muntazam scf erlere 
başlıyacaktır. Bu ekspres, bir kaç 
gündenberi ancak Milano'dan hare -
ket etmekte ldi. Her gün mahdut 
miktarda sürat katarları işliycccktir. 

Bir japon heyeti Romtldtı 
Roma. 7 a.a. - Bir japon askeri he· 

yeti buraya geltnlıtir. Kont Clano 
bugün Japon heyetini kabui eylemiı • 
tir. 

l.zmirdeki yangının 
zarar1 1 milyon lira 

tamir, 7 a.a. - li:velki gece kerti 
-cecllırde vukubulan yangının aebep ol 
dulu sarar ve siyan bir milyon llra 
olarak tabmln edilmektedir. Sigor&ta• 
lann ödemeye mecbur olcluldarı mlk-
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DÜNYA HABERLERi 
c DUN K U: :) 

İngiliz tayyareleri Romanya'nın yeni Paris 
sefiri illmafn1111eslnl 

dün B. löbrön'e tevdi etti 

ISTANBUL Gazeteleri 
bir alman cep kruvazörünü 

hasara uğrattılar Paris, 7 a.a. - B. Löbrön eaat 11 
de Romanya sefiri B. Frahllsovici'yi 
kabul etmiştir. Sefir, cümhurrciaine 
itimatnameıini takdim etmittir. B. 

Denlıallllarla mücadele devam ediyor 
Bone, bu esnada cilmhurreisi B. Löb
rön'ün nezdinde bulunmakta idi. Se
fir cümhurreisi ile nutuklar teati et
nıiıletd ir. 

Londra. 7 a.a. - İngiliz aakert tay-ı- Bundan sonra B. Lgbr~n ile B. 
yarelcrlnin Almanyanın Vilhclmıha· ı Milletler cemiyeti Frana11oviçi, birkaç dakika görüşmilı-
fcn ve K:icl kanalı deniz üslerine kar- lerdlr. 
şı yaptıklara ve rnuvaffakiyetlc neti- Bern; 7. a. a. - Milletler cemiyeti 
cclcnen taarruz hakkında ıimdi olduk m mt katipli~inin bir sualine ceva _ Romanya büyük elçisi, itimat mek
ça tafsilatlı malfımat vermek imkanı ~enu İsviçre federasyon meclisi, bu se- tubunu Rcislcümhura verdikten son
hasıl olmuştur:. . y ne için me2kfir cemiyetin. lçtlınaının ra meçhul askerin mezarına bir çc-

Ha•anın :ınuııaıt olmamaı;ına rag- tehir edilmesini tasvip etthi~tir. lenk koymu§tur. 
me~ t~rruz en büyük bit ~dd~ ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cüretle yapılmıı. pilotların gösterdik
leri muharebe evsafı mükemmel ol
muştur. Elde ettikleri neticeler çok 
mühimdir : 

Tayyareler deniz üslerine yakla· 
şırken hedeflerine muhakkak surett~ 
varabilmek iırin alıraktan uçmuşlardır. 
İlk hücum akşamleyin mendireğin bir 
kaç mil doğusunda demirlemiş olan 
bir cep zırhlmna yapılmıştır. Düşman 
gafil avlanmış olmakta beraber hava 
topları hemen ateş açmışlardır. Bom
bardıman tayyareleri zırhlının üstüne 
inmişler ve ağır bombalarla doğru
dan doğruya zırhlıya isabetler vuku 
bulmuştur. Tayyareler hasaratı göre· 
cek kadar alçaktan uçmuşlardır. Gc· 
miler ve kara bataryaları şiddetli ate· 
şe devam etmişler ve İngiliz bômbar· 
dıman tayyarelerine aynı zamanda 
düşman muharebe tayyareleri de hU -
cum eylemişlerdir. İngiliz tayyarele
ri Brunıbuttel'de diier bir düttnan 
gemisi görmüş ve hücum etmişlerdir. 

Çemberleyn 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün harp vaziyetine 
dair izahat verdi 

Fransa' da 
Kuvetler garp cephesinde 

Almanya ile temas halindedir 
Lontlra, 7 a.a. -Çemberleyn Avam Kamarasında harbin seyti h~k · 

kında beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki : 

CUMHURİYET 
Bize niıpetle buıünkü vaziyet 

Yunuı Nadi, "Bize niıbetle buılinkü 
vazi)'et,, 1erlıvha11 altında yudıiı bai
kalede diyor ki : 

Avrupa tlınalinde ıdh ıollu büyük 
sarpı,malara sunıklenmlı olan harbin 
bize nisbetle bugün arzettigİ manzara
yı Jı:avrıyıbllmek için biai uami h.u
aaıiyetle dikkatli bulıındııran iki biiyiik 
noktayı ehemmiyetle goz önünde bulun-

• durmak llzımdır, ve daima. 
Bu noktalar şunlardır: 
1 - Akdenizin emniyeti 
2 - Balkanlar statükosunun bozul -

maması. 

Bu iki nokta tabiatile Karadenizin de 
emııiyetlnl mutuammendlr. İtte biz 
Türkleri :timdi Avrupa ıimalinde ba$· 
lıyan mücadele kaq5ısında alAkalı ve dik 
katli bulunduran hayatı ehemmiyetli 
noktalar bunlardır. . 

Yunus Nadi b11ndan ııonra bugün için 
vaziyetin ırzttt!IU •~kilitti tahlil tdl • 
yor ve muhtelif devletlerin vaziyetini 
gözden geçirdikten sonra Sovyet Rus • 
yanın vaziyetini gozden geçiriyor ve di
yor ki : 

Türkiye ile Rusya karadenlzde ve 
tarkt Akdeniııde yekdilerlnln htta ya
zılı muahedelere ihtiyac bile göstermi
yen tabii mi.ıttefikleridir. Rus • Türk 
doslugu coğrafyanın sarahat "' hakimi
yetle emrettifıi bu vaziyetten ilham ve 
kuvvet almıstır. 
Yunuı Nadi blından ıonra fikirlerlıti 

ıoyl& hülha etmektedir : 
Bugıin için harp bizden uzaktır, ve 

Ralkınl•rlı Akdeni• emniyetlerini il'I· 
lale kadar uıatıac:ıık bir fumul ve \rü'at 
peyda etmiyeceğe benziyor. Bil?.ıuısa e
itr İtal)'an bitaraflıiı zamanla kıt'I 
bir mahiyet alırsa. 
Madalyanın ôbtir taralı da çok ferah 

verici bir nıınıatı1 glSıttttnfktedir: Her 
ihtirttale kat~ı alikadıt memleketler bU -
tun kuvetlerıyle ınudafaaya, hatta mUte
sanit bir müdafaayı hutr ıörlinU}'orlar. 

hte bugıinun vaziyeti bu. Bu vaziye -
tin hepimize daha ziyade huzur ve rahat 
verici bit vaıdyet oldu!u meydahdıdır . ., 

TAN 
Sovyet Ruıya'nın vaziyeti 

M. Zekeriya Sertel, bu ıtrlevha al • 
tında yazdığı makalede, bu vaziyeti tah-

lil ediyor, Sovyet Rusyanın şimdiye ka
dar takip ettiği dı& politikayı anlatarak 
diyor ki : 
Alman orduları ıovyet hududuna da • 

yanmadıkça, veya Romanyayı istili ve • 
yahut balkanlara inmiye teşebbils e.tme. 
dikçe Sovyet Ruıyanın bugunki.i bitaraf
lıgını terketmesi için bir sebep yoktur. 

S"ovyet Rusyanın Turkıye ile olan mu: 
naıebatı daima durst kalmııur. İlu 
memleket her zaman birbirlerine dostluk
larını teyit etmişlerdir. Ve Sovyet Ru~
ya son cunlerde bogulııra yabancı bir 
tecavuze lakayt kalmıyacagını bildınnek
le de, Tilrkıyenın boğazlardaki hakimi • 
yetinin sanılma11na taraftar olmıdıgı • 
nı teyit etmiştir. 

Binaenaleyh, Tilrkıyc lc;irt Sovyet Rus. 
yanın vaziyetinde endı&eyi mucip hiç bir 
hal yoktur. Billkls ;yukarıda iz.ah etti • 
i:imiz sebeplerden dolayı, Sovyet Rusya
nın bitaraflıgı, balkanlarda sulh ve em
niyetin hır nevi garantisini teljkil eder. 

Bitaraflıktan bitaraflığa 
fark var 

VAKİT 

A11m Uı, bu makalesinde muhtelif 
devletlerin bitarallıgıklarını bahis mev
zuu ediyor, Hollanda, Btlçika ve hviç
re albi devletlerin bltırııflıklariyle, hal. 
ya, Macaristan ve Bulaaristan gibi de•
letletın bitaraflıklarr nuıl olur da aynı 
ıöıle corultbilirl diyor, ve ıunları ila
ve ediyor : 

Dikkat edlltcek bir ttokta varı İtalya 
bitaraf vuiyeti aldı. Fakat henüz res • 
men bitaraflıııını ilan etmedi. İtalya bt. 
uraf adı altı™1a ,imdi •ulh teıebbilıle
rl yapıyor, fakat alının - İtalyan askeri 
ittifak muahedeıine konan 'Hııyat saha
sı .. ııauriyeıılnl 1u1ll terketıniı gl>rlln • 
müyor. Muıolini bir taraftan Alrnanya
nın Polonyada İşgal ettİgİ yerleri bırak
tırınıı.k içli\ tncilttre ve Franuyı iknaa 
~ılı11ıyor, diier taraftan kendiıi için y .. 
ni yeni menfaat plinlan kuruyor. Muza. 
kere ile btı menfutlerın temini milmkilıı 
olmıyacağına ıore ihtimal ki aayrirea • 
mi bitaraflıktan resmi muhariplik vazi
yetine ıeçmek f(:ln bu oyalama devrinin 
ıonunu bekliyor demek lizııtı geliyor. 

Eger İtalya hakikaten bitaraf kalacak· 
111, hakikaten Mu&<>llnl Avrupa ıulhu i
çin çılıııcak11 hiç olınauı bu bitaraf. 
lığını resmen ilan etmelidir: sulh cep. 
besini oyalıyarak bir atın ukadan wr -
m•k için pııau kuran bir adım vuiye .. 
tinlıen çıkmalıdır. 

Denit harbi bakımıhdan bu llk hü
cumun deni• harbinin müstakbel sey
ri Utcrinde tesiri olacaktır. Zira botlı
ba isabet eden gemi alman filosunuıı 
en milhtm gemilerinden biri idi. 

Oenlmltılarlcı müf:lırlele 
Ehcmlyetli hiç bir deniz hareketi 

olmamıştır. 

''Meclis ttadece umumi va1:İyet ve müdafAArnızın vaıiyeti hakkında 
umum ibir tarzda izamat vennek mütttktln olduğunu şüphesiz teslim f!· 
deceklir. Zira zatutt olatak M.zı meaeleler mevcuttur ki bunlar hakkın· 
d. malumat verilmeei amme mehfaati bakınundan tmkAnsız bulurt -
maktadır. 

Almanyanın ekonomisini felce uğrıtmık 

Alman denizaltılarına karıı hücum 
lar devam ttmcktedlr. Bu hUcuıttların 
en az birinde muvaffakiyetli netice a
lınmış olması muhteıneldir. 

~\-.... .._._ ... ı.-..... -=-ı...&-ı.:. 
ne kartı htıcumları devam etmekte ve 
2400 tonluk Bosnia vapurlyle 4850 
tonluk Sceptre vapurunun zıyaı ha· 
her vtrllmtktedir. Corinthla'ya da tll .. 
arruz vaki olmuşsa da hasara uğrami· 
mış ve limana dönmüştür. 

D. N. B. ajanıının bildirdiğine gf>
re holandah "Jqcrefonthein" vapuru 
Kap'tan Rotcrdama· giderken pazar • 
teai gUnU lngllialer tarafından tevkif 
edilmiş ve Ralsgatc'dc ahkonulmuı • 
tur. 

Rcımcn bildirildiğine göre, Büyük 
Britanya hUkUrnctinin lktısat başmü
p.viri Sir Fredric Lelthro11, ttıkll e
dilen iktıaadi harp nezareti umum 
müdürlüğüne tayin edilmiıtir. 

Dahili emniyet nezareti çartamba 
günü saat 18 den perıcmbe günü aa· 
at 6 ya kadar inıiliz topraklarına kar
şı hiç bir düıman hava taarruzu vaki 
olmadığını bildirmektedir. 

Bağdat ve Lahi 
elçiliklerimiz 

Bağdat orta elçiliiinc Lahi orta el· 
çisi Cevat Üstümün ve Lihi orta el• 
çiliğine do Prag orta elçiıi Yakup 
Kadri Karaoamanoğlu'nun tayinleri 
Vekiller Heyetince kabul cdilmittir. 

Polonyalıların ceıareti 

Potonyahlat, hct türHl tnultl\"cmc
~I. btrtaraf etmek için aile~ •c malze
me üstünlüğüne güvenen kuvctli ve 
merhametsie pir püşmanla ç_etin b_ir 
tahda dövu,uyorlar. 

Polonya askeri daima cesur ve 
azimli bir muharip olmuştur ve bu 
ananeyi bugün de muhafaıa cy
lemetkedit. Havada kahlr bir üstün-
lüğe ve kıtaat ve topçu itibariyle de 
adet farkına karşı almanlara her ka
rl§l muharebe ile bıraltıybr. Allblnlır 
ekseriya kısa bir harp ve seri bir ka
rar lüzumunu ileri sürdüler. Buna 
binaen alman planının başlıca kurba
nı bundan sckiı gUn ~\rtl teıh'len 
harp ilan etmeksizin istila etliltn Po
lonyaya kargı teksif cttigi görülür. 
Şimdiden maruz kaldığı insan ve mal
zeme zayiatına rağmen, Polonya mil· 
lctinin maneviyatı ve cesareti hiç bo
r:ultnamı§tı r. İngiliz ve franııs hUkü• 
metleri bugün Polonya hüküıtıctiylc 
ınczkilr hükümetc mali kayftakhmnı 
artırmak imkanını ~eten yeni blr an
latma lmza etmlılerdlr. 

F ranaız • almtın ceph .. inJ• 
Garpte, Fransa da blılm gibi Juavet· 

lerini tam bir mUe.ıcriyet Ue teftt• 
btr etmlt ve bu ku\"etler ıtmdi bUtUn 
mUtterek cephede dütrnınlı ttmaı ha
lindedirler. Olup biten haltltanda bUı 
maJQmat neıredilnılttlr. Fakat ıtiltAr 
sebeplerden dolaya hi9 bit tıfılllt lf. 
ta. edilemc.r. Muhaaamatın batlamaıı 
ftanaız mllletl nudlndc de burada 

Karabük Demir ve Cellk f abrlkalar1nda 
••nt t ... 't 

Birinci yüksek furun 
bugünlerde ateşlenecek 

Karabük demir ve çelik f abrikalannın ve yardımcı teaiılerinin İn· 
ıaatı tamamen bitmit bulunmaktadır. Birinci yüksek fırın, kuvetle 
aannedildiiine &Öre ;yarın ateılenecektir. F abrikanm kok fınnlan, 
tali iatihsal kumı, kuvet aantrallan ve diier ;yardamcı teıialeri :aaten 
faaliyet halindedir. 

Fırınm ateılcnmeainclen 24 ıaat aonra fabrika ilk tilrk demirini 
verecektir. 

Bundan aonra aırasiyle boru f abrika11, çelikhane, haddehane lt
letmi,.e alınacaklardır. Ancak yüksek fırınm yakdmaai1le bunların 
iıletmiye abnmalan arasında muayyen ve biri birini taJDamlayıca fası· 
lalar bulunacalı tabiidir. 

Kok fırmlan aünde 1000 ton kömürü koldaıtırabilecek kudrette
dir. Bundan 660 ton kadar izabe koku istihsal edilecektir. TlU iıtihu.l 
kıammda da f(lnde 40 ton katran. 11,S ton azotlu gübre, 11 ton kadar 
motör benzolü çıkacaktır. Bu katran iılendiii zaman da 20 tc.n kadar 
kreozot )'afı, hafif ve alır katran yailan, zift ve naftalin elde edile
cektir. Kok fmnlarmdan çıkan koklar aatılac:ak ve meml,ketin kok 

lür k ...... .temiD. edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bariz bir ıurette göfilJen asttıin aiirUI· 
meainıe vealle olmu9tur. İki memltket 
arasındaki luıla9ma tamdır ve harbin 
cereyanına ait bütün faaliyetlerde l§· 
birliği ~in halen meri ette bulunan 
itillitıar iy ve arıustz ! thıektcdir. 

lngiltere'dıe, ordumuaun sok gc
niı bir faaliyet sahasını ihtiva eden 
askeri müdafaa tertibatı, ıcrginlik 
dcvrcıi esnasında ittihaa edilen ihti
yat tedbirleri aayuinde, vaktinde ya· 
pılmıı bulunmaktadır. 

Harp, cephelerden 
iktisat sahasınana da 

intikal ediyor 
Almanya'nın iktisadi vaziyeti çoknazilC 

B. Çemberleyn, bundan sonra Bil· 
yük Britanya'nm müdafaa kuvetlcri
nin muhtelif ıekillcrdc seferberliği -
ni gözden gcırirmiı ve çok yüksek o
lan bütün saflardaki maneviyatı met
hüsena eylcmiıtir. 

Denla IHG1ı1Uslerl 

Parla, 7 a.a. - iyi malOmat alınakta olan mahafil, halihazır
da ınuhasematın yalnıı karada, denizde ve havada deiil1 ayni za· 
manda iktisadi ıahada da ba9lamı9 olduğunu yazmakta ve Lond• 
ra' da Ahnanya'ya kartı iktisadi harbı idare edKek bir letkilit 
Vilcuda ıetirilmlt oh11aıı hakkındıı mütalealar ıerdetmektedir· 
ler. 

Bundan aonra deniz meselesine tc· 
mas eden baıvekil ıitndiye kadar en 
mühim ve en 4ikkate liyık vakıanın 
alman denizaltıları tarafından İngiliz 
ticaret gemilcrlhe karıı yapılan taar
ruzların inkitafı oldutunu kaydeylc • 
miştir. Athcnia vapurunun ölüm ve 
tethiı aahneleri içinde batmaaı harbin 
filen batladığını göıtormittir ve hiç 
bir alman tekaibi ve yahut uydurma
ıı Almanyanın bütün dünyayı derin 
bir surette mütecasir etmiş ve dehşet 
içinde koymuı olan bu harpte masum 
oldufuna halkı inandıramıyacaktır. 
Alman denizaltıları tarafından in&i • 
tiz ticaret ıemilcrine diğer tecavüz· 
lcr de vakl olmuş ve üç, d6rt vapur 
batmıştır. 

MulHılJU ledblrl•r 

Fransa ite lngiltere'nin bu sahada 
alacağı tedbirleri bltlf kte tartılm e
debil:rıelerl için bu te§kll!t ile ftan
sıı makatnatı arasında irtibet tHtı c• 
dllmi~tfr. 

Her9eyden evel Almanyı'nın harbı 
idare için :ıarurl olan iptidai rnadde· 
lcr tedariki işini felce uğratmak mcv
zulıahistir. 

Salahiyettar mahafil, bugünkü Al
manya'hııt 1914 senesindeki Alman • 
ya'dan daha ziyade kolaylıkla yara -
lanabllecetini beyan etmekte ve Al
manya'nın timdi bitarallıklarırtı ilan 
etmiş olan bazı memleketlerin yardı
mına güvenmiş olduğunu illve eyle · 
mektedlrler. 
:Alman)'ta'nın ilıtııadr vaziyeti 

Bize &elinGe, bahriye nezareti der· Diğer taraftan Alınanya'nın iktlaa-
hal mukabil tedbirler almııtır. lngi- di vaziyeti, çok naziktir. Son aylar 
liz dcıtroycrlcrl ve denizaltılarla mü-
cadeleye mahımıa diğer gemiler büyUk bul ettikten ıonra gelecek çarpmba 
bit fullyıt aarfcttlklerl gibi mUhim gUnU toplanmak üzere dağılmı9tu. 
miktarda takviy• kuvetleri do ıüratlc Mecli•, lUıuınu halinde lçtlmaa davet 
hazırlanmaktadır. Nakliye gemileri· cdilnıeai için relıinı aallhlyet vırmi:ş 
nin bir arada ve muhafaza altında tir. 
&eyrüsefcrlcri için tedbirler alınmış· Diğer taraftan lortlar ltamaraaı da 
tır. B. Çemberleyn'ln avun kamarasında 

Almanya Uaerlnde yeni "flltlkflf u- yaptığı beyanat teklinde Stanhope ta
çuıları yapıbnıt ve biriblri arkaaın· rafından yapılan beyanatı dinledikten 
dan üç ıece sarfında Ruhr da dahil ve bet kanun kabul ettikten ıonra çar 
olduiu baldo, fimali ve iarbi Alman- pınba günü toplanmak \bere dağıl 
ya'nın ıcniı bir .kısmı üzerinde 10 mııtır. 
milyon beyanname atılmııtır. Askeri 
tayyarelerin Vilhclmshafcn açıkların- BitGTal devletler ve in.İlter• 
da baaı alman harp ıemilcrine yaptık- Stokholm, 7 a. a. - Gazeteler 
ları çoi kahramanca taarruau takdir lngiltcrcnin bazı devletlerin bitaraflı
ve tazimle yadctmek isterim. Bu ta· ğına riayet ctmiyeccğini zannediyor -
arruz eınaaında iki cep kruvaz6rün- lar. 
den blrlne en u lkl isabet vaki ol- Daıenı Nyhetcr guetcai, İngiliz fi. 
mu9tur. Bu hücumların hedefi olan losunun Baltık denizine girmesinin ve 
Vilhelmshafen'de ve Xlel kanalının bu bölgede hava ve denia lialeri teais 
methallndekl atman filosu Uılerlnln edebilmesinin ancak Danimarka ile 
Almanyada en yi müdafaa edilen nok İsveçln bltaraflıkları ihı.st edilmekle 

ıarfinda mahrukatın sanayi i§lerlni 
tetnlne klf i olmadıfı görülmUştU:-. 
Harp, bu kifayetılılili arttırmaktan 
hail k&lhlıyıc:alttır. bemiryolları mal
aemesi de, rearni alman rapbrlarına 
nazaran noksandır. Almanya'nın ge • 
çcn harpde fark ve garp cepheleri a
rasında adeta mekik dokurcasına as
ker aevkiyatı yapmasına alman de
miryollarının fevkalade mükemmeli
yetinin medar olmuş olduğu hatırla • 
tılmaktadır. Binrtetlce, mU9ıhitlet, 
vaktiyle alman tabiycsinin mümeyyiz 
vasfını teşkil eden kütleler halinde 
nakliyat icra etmek imkanına malik 
olmaksızın, ayni ıamanda muhtelif 
cephelerde harbi idame etmenin ar • 
zctırtekte olduğu miltkülatın Alınan
ya'nın prktıki harbı mlirnkUn oldu • 
ğu kadar süratle ikmal etmek arzu
ıauna hlkim olup olınadıfı sualinl i
rat etmektedirler. Bundan batkı, ln· 
giliz • fransız donanmasının eıicl fa· 
ikiyetl, sahillerin hakiki ıurettt ab
luka edilmesine medar olacaktır. Blr 
çok alman gemileri batırılmıttır. 

Almanya·nın iktisadi istik!Uini 
mümkün mertebe temin etmek için o
tarıik bir siyaset takibi derpiş cdil
miı idi. Fakat daha harbın ilk pn• 
)erinden itibaren halkın bir takım 
ciddi tckayyüdata tabi tutulmasına 
lüzum görülmüştür. Nihayet bazı C• 

saslı maddelerin fikdanı yüzünden 
seri bir harp yapması, Almanya için 
bir mecburiyet halini almıştır. Bu i
tibarla Mısır ve Irak ile münascbatı
nın inkitaı, fcvkalıide miihim bir ha
diıe addedilrnektcdlr. 

lrd Almanya ile diplomalilı 
miinattbetl~rini kesti 

talar olduğu anla9ıhyor. Baskın eana- mUmkUn olduğunu kaydettikten son· Parlı, 7 a.a. - Irak ıc!areti, Al· 
sında gözleri etrafın gtsrillmeaine tld· ra Churchill'in 1915 de Baltık denizi manya hükUmcti ile diplomasi ınUna• 
detle maııl olan blr f ıttına ve yağmur ne hakim olmayı ingUi% donanması i· sebetlcrinln katedilıne&i dolayısiyle 
vardı. çin ilk vulfc olarak tel!kki eylemit Irak hUkümetinin lrak'ta mukim at
Avcrm Kamaraıı ~arıamba rllnü bulundufunu hatılatmakta .e kendi· mantarı memleketlerine iade etmeğe 

toplanacak ıinln timdi tekrar iktidar mevldinde karar vermlJ oldufunu bildirmekte• 
Avam kamaruı birkaç kanun b· bulwıdulunu lllve eylemektedir. dir. 
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İhtikôra karşı 
şiddetli tedbirler almdı 

Baıvekalelin mühim bir tebliği 
(Başı 1. inci sayfada) 

Hükümetçe zamanında alınmış olan tedbirler, hiç bir mıntakada ve hiç 
bir hüyi.ik şehrimizde ne bugün ve ne de yarın için gıda sıkıntısı olma
sına imkan ' . .makmıyacak şekildedir. Bu tedbirlerin iyi işlemesi icin de 
harekete geçilmiştir. lhtikar yapmak kasdiyle toptancılığa heves ~den
leri lüzumsuz fiyat yükseltenleri hükümet miitemadiyen takip edecek
tir. Bu gibiler surasım açıkça bilmelidir ki, memlekette halk ihtiyacına 
yanyan maddeler üzerinde, ihtikar yapmak kasdine, en şiddetli tedbir -
lerle mukabele göreceklerdir. Eğer kanunlanmız kafi değilse büyük 
meclisten buna mani olacak salahiyetleri talep etmekte ve her nerede 
olursa olsun ihtikarcılann ticaret hanelerine, fabrikalarına ve evlerine el 
koymakta hükümet tereddüt etmiyeccktir. 

Halkın dikkat edeceği noktalar 
Buna mukabil, hükümet muhterem halkı~ızın dikkat nazarına şunu 
öa arzeder: Normal hayat değişmemiş olduğu halde lüzumsuz ferdi ih
tiyat tedbirleri almaktan fayda yerine mazarrat gelir ve fırsat bekliyen 
ihtikar tasavvurlarına yol açar. Bir çuval un nihayet iki ay dayanır. Ve 
sonunda bozulur. Fakat çok talep satıcıyı fiyatı yükseltmiye sevkeder 
bu suretle yeni bir yüksek fiyat seviyesi ve itiyadı doğurur. Buna mey
dan verilmemelidir. 

Gıda maddelerinin, hemen kaffesinin ihracı menedilmiştir. Fiyat 
yükselmesi için hiç bir sebep yoktur. Ne nakliyatta intizamsızlık, ne de 
çalışan kol adedinde nok anlık vardır. 

Şimdi bunlardan daha mühim bir mesele vardır: bu sene mahsulü 
verimli olmuş ve depolara alınmıya başlamıştır. Türk köylüsünün son
bahar çalışma devri gelmiştir. Her tarafta yağmurlar yağmak~adır. 
Derhal nadasa başlamak ve kış ekimini bu seneden çok daha ~~yad1e 
miktara çıkaracak şekilde çeşitli ekim yapmak, vatanımızı:ı en .Y~kseı\. 
ve en mühim menfaatlerinden biri olduğunu halkımızın bılmesı lazım
dır. Bütün devlet dairelerinin ve bilhassa köye kadar teşkilatı uzanan 
resmi müesseselerin her nevi mahsuli.in gelecek sene daha çok olma
sında köylü vatanda~ın ne kadar müessir ola~ğmı ~e~di~erine kö~.' köy 
mahalle, mahalle dolaşarak anlatması için emır verılmıştır:. ~~r munev· 
ver türkün de bu mühim fikri yaymakta ve anlatmakta hukumete yar-
dım etmesini rica ederim. 

Hükümet, bu sene mahsulünün ihracının menine rağmen, ne fiatları 
düşürmek ve ne de her sene olduğundan ~aha ~z ~lmak kararmda.~r. 
Dünya vaziyetinin daha ne şekiller al~cagını bılmıyoruz. Bunun ıçm 
mahsullerimizin gelecek sene bu senekınden daha çok olmasını mem -
leketimizin yüksek menfaati iktizasmdan görüyoruz. Alakadar devlet 
daireleri ve teşekkülleri mümkün ve elinde olan bütün yardımları ve 
kolaylıkları göstermek mecburiyetinde ve karanndadır. 

Hayati ve sıhhi ihtiyaçlar 
Bir mesele daha var : 
Halkın hayati ve sıhi ihtiyaçları için lazım olan ilaçlarda da bazı ih

tikarlara teşebbüs edilmek istenildiğini duyuyoruz. Bu hareket, bilu • 
mum ecza depolarına ve eczanelere el konularak bu işin devletleştiril
mesini teshil edecek bir başlangıç olabilir. Alakadarlara bunu hatırda 
tutarak normal yoldan ayrılmamalarını tavsiye ederim. Muhterem hal
kımızdan da kendi ihtiyacı olan bir ilaçtan elli i eyi bir defada istemek 
gi'.:ıi teşebbüslerde bulunmamalannı rica ederim. 

Yerli mali kullanalllm 
Bütün bu izahatı hülasa edecek olursak : 
Bazı ithal mallarından, elimizde olmıyan sebeplerle, vukua gelecek 

makul fiyat tereffuünü hi.ikümet daima göz önünde tutmaktadır ve 
tutacaktır. Vatandaşın, bunu bilerek yerli malı kullanması veya behe -
mahal lazımsa aldanmamak için ihtiyatlı olması icap eder. Yerli mal
larımızda nedret veya fiyat tereffüu düşünmek hatalıdır. Her şeyimiz 
vardır. Vaziyet geçen harbi umumide olduğu gibi değildir. Biz geçen 
umumi harpten evel daima ve o harpt~n sonra bir kaç se~e büyti~ şe -
hirlerimizde ecnebi un yerdik. Halbukı, son senelerde bugday dahıl o-

l k h nev·1 gıda maddeleri ihrac eden memleketlerden olduk. Gerek 
ara er ~ d h h d ·ı . 

istihsal gerek imalat ve gerekse münakalat bakı~ın an e~ sa ... a a ı 1tı-
lanmızın hemen bütün hayati olanlarını temın etmek lmkan altına 

yaç lk . . . . d' 
alınmıştır. Hiç bir ihtimal karşısında ha ımızın 1aşesı lÇlll en ışe~~ 
mahal yoktur. Bundan mada bütün bu işleri iyi teşkilatlandırmak ve ıyı 
kontrol etmek için hükümet tedbirler almıştır ve almakta devam ed~ -
cektir. Bugün, hepimize düşen vazife sükunetle ve istikbalden emın 
olarak çalışmaktır.,, 

111111111111111111111111 

Maden kömürü benzin 
ve mü~laklan 

ihra~ edilmiyecek 
Maden kömürünün ihracının meni 

hakkında tktısat Vekaletince hazır
lanan kararnamenin meriyet mevkii -
ne konulması, gümrük kanununun 16 
ıncı maddesine tevfikan Vekiller He· 
yetince kararlaşmıştır. Kararname ay

nen şudur: 
Madde 1 - Dış piyasaya maden 

kömürü ihracı menedilmiştir. 
Madde 2 _ lhrakiyeler birinci mad 

de hükmünden müstesnadır. 
Madde 3 _ 31-8-939 tarihine kadar 

dış piyasalara ihraç edilmek ~zere 
ihraç edecek vasıtalara yüklenmış ~
lan miden kömürlerinin ihracına mu-

saade olunur. 
Madde 4 - Bu karar 31-8-1939 tari

hinden muteberdir. 

Benzin ve müştakları da ihraç 
edilmiyecek 

Yukarıki karardan başka Vekiller 
Heyeti, bugünkü ahval dolayısiyle it
haliit umumi tarifesinin 695 inci nu
marasında yazılı olan mayi madeni 
mahrukat ve madeni yağlarla benzol 
ve tetraltil dö plom'un, gerek güm
rüklenmiş ve gerek gümrüklenmemiş 
olsun Türkiye'den ihraç, transit ve 
harice çıkarmasının menolunmasını 

kararlaştırmıştır. 

Yok yere fiat 
yükseltenlerle 

mücadele 
Ticaret Vekaleti, bazı yerlerde ve 

bilhassa lstanbul'da birkaç madde Ü· 

zerinde fiyatların sebepsiz olarak yük 
seldiğine dair haberler almıştır. 

Bunun üzerine vilayetlere tebligat
ta bulunularak vaziyetin yakından ve 
dikkatle tetkiki ile beraber bu suretle 
ihtikara sapanlar hakkında kanuni 
takibatta bulunulması bildirilmiştir. 

Ticaret Vekaleti bugünkü hüküm
lerden daha müessir olacak tedbirler 
almak için bu mevzu üzerinde tetkik
lerde bulunmaktadır ve pek yakında 
bu tedbirlerin tatbikine geçilecektir. 

Bizim piyasada ve halk arasında 
yaptığımız tetkiklere göre, bu yer· 
ııiz ve sebepsiz yükselme temayülü e
sasen geçmiş bulunmaktadır. Yakında 
tatbikine geçilecek tedbirlerle de 
muhtekirlerin fiyat yükselmelerine 
cesaret etmelerine bile imkan kalmı
yacaktır. 

Şileplerimiz yabancı 

limanlara gitmiyecek 
Ticaret filolarımıza mensup şilep

lerin ikinci bir karara kadar yabancı 
limanlarına gitmek üzere boğazlardan 
çıkmalarının menedilmesi ve sadece 
sahillerimizde muntazam posta sefer

leri yapan gemileri~ ~imdi~ik fa_ali -
yetlerine devam ettırılmesı, V ekıller 
Heretince karar altına alınmıştır. 

uı.:us 

Londra radyosunun 
verdiği haberler 

Romanya' dan Polonya' ya 
transit eşya geçiriliyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

"Sükfttun sebebi, muhaberat vesait ve ci
hazlarının tahrip edilmiş olması veyahut 
haberlerin alınmasındaki her hangi bir 
teehhur oldugunu asla aklınıza getirmeyi
niz. Bu sukutun sizden hakikati ketmetkek 
sizinle muharipler arasınılaki teması kes -
mek arzusundan ileri gelmekte oldugunu 
asla duşıinmeyiniz. Komiserin ltalyadaıı 
bahsetmemesinin sebebi, İtalya hakkında, 
söylenecek her şey olmamasıdır. İngiliz or
dusundan bahsetmemesinin sebebi de, bu 
ordunun fransız ordusu gibi seferber halin
de olması ve bu halin mutalea ve tefsirlere 
miıtehammit olmamasıdır.,, 

ALMAN ELÇİSİ BİR TE~EBBÜS ·vAPTI 

Filhakika dun Çemberleyn'de Avam Ka
marasındaki beyanatında bu vaziyetı izah 
etmiştir. Çemberleyn demiştir ki : 

(Başı 1. inci sayfada) 
ve Polonya'ya mahsus eşyanın transit olarak Romanya'dan geçmesini 
temine devam eylemektedir. Verilen malumata göre, alınanlar bu va -
ziyete nihayet verilmesini istiyorlar. Bu iş hnkkında Almanya'nın Bük
reş orta elçisi tarnfından şiddetli tazyikler yapılmıştır. Romanya hudut
lan~~n bitaraflığı hakkındaki beynelmilel anlaşmalardan bahseden bir 
teblıg Almanyanın bu husustaki demarşma cevap teşkil eylemektedir. 

- Garpte, Fransa da bizim gibi kuvet
lerini tam bir muessiriyet ite seferber et· 
miş, ve kuvetler şimdi butun müşterek 
cephede duşmanla temas halindeıdir. Olup 
bitenler hakkında bazı maliımat neşredil -
miştir. Fakat işik r sebeplerden dolayı 
hiç bir tafsilat ıfşa edılemez.,, 

Fransız. alman cephesinde 

Bugünkü beynelmilel vaziyette, Ro
manya bitaraf kalmak niyetindedir. 
Fakat bu karar her halükarda ve ebe
diyen bitaraf kalacağı manasını ta -
zammun etmez. Romanya ebedi bir şe
kilde ellerini bağlamış değildir, bütün 
manevre imkanlarını muhafaza eyle -
mektedir. 

Fakat ıliğer taraftan, Almanyanın garp Bununla beraber muharip memle • 
cephesinde, Fransanın şark cephesinde, ketlerden biriyle dog· rudan dog·ruya, 
fransız kıtalarının alman hatlarını yara
rak Sarbruk istıkametinde yuriıdüklerı- diğeriyle de aşağı yukarı doğrudan 
ne dair evclki gece İngiliz hukümetınin doğruya temas halinde bulunan Ro -
kontrolu altında bulunan. I;-ondra rad - manyanın bugünkü a · t' · h k • 
yosundan alarak ne'irettıgumz naber, 1 A • V zıye ını U u 
dun gene aynı radyo i ta yonunun :nuh- kı şekılde tasrih etmesi Hizım geli • 
telif havadıs neşrıyatı arasınd şu şe - yordu. Bunu dündenberi yapmış bu-

kilde itmam edılmış ve yeni tafsilat lun aktad r Roma · 
verilmiştır : m 1 · nyanın ıcraatı 

" Fransız kıtaları, Ren ve Mo- bundan böyle bitaraflık hakkındaki 
zel nehirleri arasındn bulunmak- beynelmilel anlaşmalar çerçevesi da -
tadır. Fransız kıtalarının, alman bilinde inkişaf edecektir. Romanya bu 
mitralyöz hatlarını temizliyerek hususta 1907 tarihli Lahi anlaşması
ve alman hatlarını aşarak işgal nın 7 inci maddesinde bitaraf mem -
ettikleri sahada faik vaziyetleri- leketin arzu ettiği takdirde muharip
ni muhafaza edebilmeleri için a- leri besliyebilecek ve yahut transit 
ğır topçu baraj ateşine devam 0 _ yolu ile bunun yapılmasına müsaade 
lunmaktadır. edebileceğinin tasrih edilmekte bu • 

Mücadeleler Sigfrid ve Maji- lunduğunu hatırlatmaktadır. Şimdiye 
no hatlan arasındaki boş sahada kadar fili vaziyete tamamen tevafuk 
cereyan etmektedir. eden hukuki vaziyet işte budur. 

Alman gazeteleri Polonyada- Eski Ba§Vekilin Fransa'yı 
ki muvaffakiyete ait birçok ma - metheden bir yazısı 
lUmat verdikleri halde garp cep- Bükreş, 7 a.a. - Eski Romanya başvekili 

Romanya Saltanat 
meclisi toplandı 

Enternasyonal mukaveleler 
dahilinde bilarafllğa 

riayet olunacak 
Bükreş, 7 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Saltanat meclisi, kıral Karol'un 

emri ile toplanmıştır. 
Meclis, enternasyonal vaziyet kar

şısında hükümetin takibettiği harici 
siyasete dair başvekil ve milli müda
faa nazırı B. Gafenko'nun izahatını 
dinlemiş ve takibedilen diplomatik 
hattıhareket ile hudutların müdafaa
sı için alınan askeri tedbirleri mütte
fikan tasvip eylemiştir. 

Meclis. bugünkü anlaşmazlığa ka
rışmış olan muharip taraflara karşı. 
enternasyonal mukavelelerle müesses 
bitaraflık kaidelerine riayet edilme . 

h · d k" · t h kk d sü profesor Yorga, Neamue Romanesc gaze-
esın e ı vazıye a ın a - tesinde neşrettiği bir makalede fransız sini ittifakla takarrur ettirmiştir 

kut ihtiyar etmektedirler. milletinin heyecanlı bir senasını yapmak - 1 

Ren havzasındaki alman 
§ehirleri bo§altılıyor 

Londra radyosu sabaha karşı bu ha
beri bir daha teyit ederek tayyarelerin 
himayesindeki fransız kıtalarının Al 
man hatlarını birkaç noktadan geç
tiklerini, istihkamlar arasındaki boş 
sahada alman mitralyöz ateşini berta
raf edip ilerlemeğe devam ettiklerini 
bildirmiştir. Aynı radyo istasyonuna 
göre, Renani'de birçok şehirler boşal
tılmaktadır. 

Açık denizle,.de . 
Diğer taraftan açık denizlerde fran 

sız - ingiliz donanmalarının ağır bas
maları neticesinde birçok alman va
purları, bitaraf limanlara sığınmağa 

çalışıyorlar. Bu meyanda 63 alman 
şilebi japon ve İspanyol limanlarına 
iltica etmişlerdir. lnn adlı bir alman 
gemisi, müttefikler tarafından zapte
dilmiştir. Alman denizaltılariyle mü
cadele de şiddetle devam etmektedir. 

Bel~ika' da iki fransız tayyaresi 
İnmeğe mecbur edildi 

Bükreş'ten bildirildiğine gö -
re, Belçika hudut muhafızları iki 
fransız tayyaresini yere inmeğe 
mecbur etmişler ve içindekileri 
tevkif eylemişlerdir. Bunlar bir 
teğmen ile bir çavuş ve iki asker
den ibarettir. 
Kıral, general Denis ile birlikte 

her gün muhtelif kıtaatı ve hararetle 
devam etmekte olan müdafaa insaatı-
nı teftiş eylemektedir. ~ 

lsviçre'de 

İsviçre genel kurmayı, İsviçre or -
dusunun tecemmu mıntakalarında 
toplanmış olduğunu tebliğ etmekte -
dir. 

Paris bombardıman edilmedi 

Paris'teki son alert'ler münasebe -

tiyle hiç bir bombardıman yapılma· 
mış ve bazı şayialara rağmen gazlı 
bombalar ve iperitle dolu balonlar a. 

tılmamış olduğu tasrih edilmektedir. 

Tayyarelere karşı müdafaa ı:ıervis
lerinin müessir oldukları anlaşılmış -

tır. 

Eğer düşman tarafından yeni bir 

hava cevelanı yapılmakta olduğu ha

ber verilecek olursa hemen o saatte a

lert ve himaye tedbirleri alınacak ve 
müteakiben bu cevellinın neticeleri 
hakkında halka mallımat verilecektir. 

I ngiliz - Fransız generalleri 
arasıncl a temaılar 

Paris, 7 a.a. - İngiliz kuvetleri 
başkumandanı general lronside ile in· 
giliz hava kuvetleri başkumandanı 
mareşal Newhall, 4 eylülde general 
Gamelin tarafından kabul edilmişler

dir. 
General Gamelin'in yanında general 

Villemain de bulunmakta idi. 
B. Daladiye dün sabah ı-,ir saat ge

neral Gamelin ile görüşmüştür. 
B .Bone, İspanya ve Polonya bil -

yük elçilerini kabul etmiştir. 
Meclisin ordu, deniz ve hava ko-

tadır. "° soıoıorı:tıJtsi O O O O a 
Profe ör, Fransanın yalnız kendi davası 

için degit aynı :r.amanda daha geniş ve de
ha buyuk kıymette olan bir gaye icin yani 
hliriyet prensiplerini muzaffer kılmak için 
kendisini feda ettigini kaydediyor ve di -
yor ki : 

"- Bugün en müfrit sağdan en kızıl ko
müniste kadar her fransız milli birliği boz
mıya musait her türlü hareketten vaz grç
mekte ve fransız bayrağını elinde tutana 
tabi olmaktadır . ., 

Mürüvetkar bir tavassut kabul edilmiyor ! 

Hitlerizm'e temamen 
galip gcli~ciye kadar 

Fransa ve İngiltere harbe 

devam etmeğe karar verdiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

muvaffakiyet elde etmesine ve yalnız 
Polonya'yı esaret altına almak için 
değil ayni zamanda Avrupa'da müsa
maha ile bakılması gayrikabil bir he
gemonya tesis etmesine asla müsaade 
etmiyeceklerdir. 

lngiltere ve Fransa'nın umdeleri 

İngiltere ile Fransa'nın umdeleri, 
daima şu olacaktır: 

"Sonuna kadar, hitlerci Almanya' -
ya tamamiyle galip gelinceye kadar." 

Matin gazetesinden: 

Bundan 25 sene evel Gamelin, Jof
fre tarafından dikte edilen Ma~n.e 
muharebesi emirnamesini yazmış ıdı, 
bugün, onun yıldönümüdür: O zam~n 
memleketin sel1imetinin baglı oldugu 

b. harp başlamıştı. Bugün tekrar c-
ır .. 

dilen cinayet karşısında ya canının 
veyahut bizim helakimizle bitebile -
cek olan bir harp başlamıştır. Galip 
gelmeğe kati surette karar vermiş o
lalım ve bizi idare eden şeflerin icra-

misyonları öğleden sonra ayrı ayrı 
mecliste toplanarak birer tali komis
yon teşkil etmişlerdir. Bu tali ko
misyonlar harp halinden doğan mer -
kezi vazife ve saliihiyetleri içine dü -
şen meseleleri tetkik için muntaza· 
man toplanacaklardır. 

Çekoılovaklar gönüllü yazılma-
ğa davet olunuyor 

Paristeki Çekoslovak sefareti, 
Fransada oturan ve vatanlarına sadık 
kalmış olan bütün Çekoslovak tebaa
sına hitaben bir beyanname neşrede -
rek kendilerini bir çekoslovak ordu
su teşkili maksadiyle 14 eylül tarihin
de Pariste teşkil edilecek bir askeri 
muayene komisyonuna müracaat et
meğe davet eylemi§tir. 

Paristeki Çekoslovak orta elçisi B. 
Osuski, beyanatta bulunarak bu hare
ketin Fransanın müttefiki olan Çe· 
koslovakyanın sadakatinin en büyük 
nişanesi olduğunu söylemi~tir. 

Mumaileyh demiştir ki : 
"- Milli ordumuz, tahrif edilmiş 

hakikatin ve harekete geçmiş ezeli ve 
ebedi adaletin remzi olacaktır.,, 

atını ekliyelim. Selametimiz iyi eller
dedir. 

Almanlar tamiri irnkanıız 
hareketlerden çekiniyorlar 

Epok gazetesinde okunmuştur: 

Alman erkanıharbiyesinin hiç ol
mazsa düne kadar, Fransa ve hatta 
lngiıtere'ye karşı tamiri gayrikabil 
bir harekette bulunmamak emrini al
mış ve bu emri yerine getirmiş oldu
ğu aşikardır. 

Bu~un s~bebi, nedir? Çünkü Po • 
Jonya da ugrıyacakları zayiatın d _ 

. d h .. ere 
cesın en enuz gafil olan al 1 

h . d man ar, 
garp cep esın e muharebeye .. 
meden evel kuvetlerini taze} kgı~ış-
k~ h eme ım-
anını mu afaza etmek istiyorlar 
Almanların bu oyunla · 

d d Z rı, meydan-
a ır. aman kazanmak · . 

1 b.. ..k . ıçın alman-
arın uyu mıkyasta bir 

virmelerini bekliyebilir· mFanevra ç:
k.. · · ız. ransa hu-
umctı, tehlıkeyi görmü .. 

atılmıı::tır. Alm ştur. Zarlar, 
:r anya, her b h 

olursa olsun ma · ne a asına 
nı olmak ·st d .•. 

ye şahit olacaktır k. ı e ıgı şe-
harptir. 1

• 0 da umumi 

''Hitler rejimine .h 
l ~ nr ayet vermek 
azım!,, 

Londra; 7. a a 
İngiltere ile ~Ü~ - . Sabah gazeteleri, 
k h tefıklerinin Hitler'e 
arşı mu arebeye . 

d d 
• nıhai zafere kadar 

evam e ecekler· . 
Gazetele tt· ını yazmaktadır. 

r, ıtler•· 
kat'i netic 

1 
ın planının şarkta 

e a mak • • 
katen tedaf··· ıçın garbde muvak-

uı vaziy • . . 
daf etmekt ette kalmagı ıstıh-

e oldug·u 
zeteler Al nu yazıyorlar. Ga-
tere ve' F manya'nın bilahare İngil • 

ransa• 
lunmas Ya sulh teklifinde bu • 

ının ın h 
asındae1r. F ku temel olduğu mütala· 
mesine ıne ~ at bu planın tatbik edil
tefikler li~ an verilmiyecektir. Müt-

' •tler .. . ld rılmadan h re11mı ortadan ka ı -
dir. arbe fasıla vermiyecekler-

Times ga . . 
Bu ınan zetesı, dıyor ki : 

kafidir : evra hakkında şöyle demek 

Hitier re.. • 
yanın rn" Jıınınin bekası demek, dün-
ğerine d~.temadiyen bir buhrandan, di
bu rejiın UJrnesi demek olur. Şu halde, 
lizundı e kat'i surette nihayet vermek r, 

8 - 9. 1939 -
c RADYO ) 

TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyo5u - ANKARA Radyos• 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kes./120 Kw. 

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

ANKARA 

CUMA - 8-9-1939 

12.30 Program 
12.35 T~rk muziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete .. 

oroloji haberleri. 
13.15-14.00 Muzik (Karışık program - Mo-

dem muzik, pi. ) 
19.00 Program 
19.05 Muzik (Kabara müziği vs., Pi.} 
19.30 Türk muzigi (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Spor servisi) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve met .. 

oroloji haberleri. 
20.50 Türk müzigi (Yeni ııarkılar) 

Okuyan : Safiye Tokay 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gıir, Hamdi Tokay. 
1-- Peşrev 
2- Selahattin Pınar - Hicaz şarkı (HM 

ta kalbim). 
3 - Kemani Haydar • Hicaz oarkı {Hlo

ran) 
4 - Kanun taksimi - Hasan Gilr, 
5 - S. Pınu - Hicaz §arkı (Anladım sey.ı 

miyeeeksin) 
6 - S. Pınar - Karcığar ııarkı (Sana gö ,. 

nul verdim) 
(21.15 - 21.30): - Mahmut Karındaş ve 
Sadi Yaver Ataman tarafından halk ha.• 
vaları) 

21.30 Konuşma (Arıcılık ve balcılık) 
21.45 Neşeli plfiklar - R. 
21.50 Mtizik (Opera aryaları) 
22.00 Müzik (Radyo or.kestra5ı)t 
1- Bach - Suit (si minör) 
2- Berlioz - Periler dansı 
3 - Liszt - "Les Prcludes" senfonik pa,... 

ça 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, eshaııı, 

ve tahvilat, kambiyo - nukut borsaı;ı (fi· 
yat) 

23.20 Müzik (Cazbanö - Pl.) 
23.55.24.00 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER : 12 Sarbrülr 
- 19.15 Sofya - 19.SS Bukreş. 

ORKESTHA KONSERLERİ VE SE~ -
FON1K KONSERLERİ: 14.10 Frank -
Curt - 14.15 Droytviç - 15.25 Hamburg 
- 15.45 London. Recyonal - 17 Bero
miınster, Kolonya - 17 .35 Strasburg -
18.30 Strasburg, London - Recyonal -
.:o Droytviç - 20.20 Budapeşte - 20.30 
Marsilya, Monpelye, Strasburg - 20.45 
Sot~ens - Z2.20 Doyçlandzender - 23 
Parıs. 

ODA MUSIKJSI: 17 Paris - 17.10 Prag 
- 17.25 Hamburg - 20.10 Kopenh:ıg -
21 Paris - Eyfel - kulesi - 21.50 Roma 
- 21.50 Prag 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs Doyçland • 
zen{ler - 18.35 Layp.zig - 20.15 Paris. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 5 Frank
furt - 19 Beromünster. 

ORG KONSEHLER1 VE KOROLAR : 
18.15 Konigsberg - 20.50 Strasburg -
21 Beromunster - 22.10 Keza 

HAFİF MÜZİK: 12 Hamburg - 15 
Doyçlandzender - 17 Frankfurt, Ko • 
niıtsberıt - 17.10 Laypz\g - 18 Berlin. 
1t46 V1~~fı!ader. Lt.3U''R"C'i"a ~"lt~iUc: 
gart. 

PLAK KONSERLERİ: 17 Viyana - 19 
Frankfurt 

HALK MUSİKİSİ: 10.45 Bertin - 11.30 
Ştiıtgart - 22 Budape,$te (Sigan orkeı -
trası) 

DANS MÜZİÖİ: 1 9Laypzig - 21.ZO Bük
reş -21.45 Tuluz (Danslar) - 22 Flo
ransa, Bratislava. Sofya - 22.30 Bres -
lav, Münib, Droytviç, Paris (Akordeön 
so!olan) - 2240 Milano - 23 Droytviç, 
Luksemburg, Milano, Roma. 

Sovyet radyolarında Türkiye 
için konser 

Yabancı memleke
0

tlerle kültür münase a 
betleri idamesi umum Sovyet VOKS cemi• 
yeti ile S.S.C.B. Radyo - Komitesi, Tür • 
kiye için bir radyo konseri tertip etmiş -
tir. Bu konser 8 eylül cuma günu Ti.ırkiye 
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 neş
redileeektir. 

Konserin programında : 
Büyük devlet nkademi tiyatrosunun or

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

Athenia faciasında 
128 kişi öldü 

Londra, 7 a.a. - Atenya vapurunun 

torpillenmesine ait bilanço şimdi 128 

ölü olarak tespit edilmektedir. 

Bununla beraber Donaldson Atlan

tic kumpanyasının mümessili, bu 128 

kişiden bazılarının içinde telsiz tel· 
graf alatı olmıyan bir küçük vapur 

tarafından kurtarılmış olması ümidi

nin halen mevcut olduğunu bildirmek 

tedir. 

İf alya' da hususi otomobiller 

tekrar sefere bahyacak 



" 

8 - 9 - 1939 

Almanya 
sulh 
• 
ısterse .. 

(Başı 1. inci sayfada) 

olmadığına hükmedenler haklı çık
mış olacaklar, ve 1 eylül tecavüzü
ne lngiltere'nin asla harp etmiyece
ği hususundaki sabit fikrin tesiri ile 
baılandığı tahakkuk edecektir. 

Yahut, bir fransız gazetesinin de 
bahsettiği Üzere, bu telkinler dahi 
bir manevra telakki olunabilir. 

Bu havadislerin teyit ettiği diğer 
bir nokta da, alman milletinin İn· 
giltere ve Fransa ile bir harbe gi
riımek hususundaki derin endişesi
dir. Belki de alman makamları sa -
dece bu endiıeyi teselli etmektedir
ler. 

1 htilôt ve sürpriz 1 er 

Birçok devletlerin bitaraflıkla • 
rını ilan etmit olduklarını biliyoruz. 
Bu vaziyet harbi, şimdilik, Alman· 
ya ile üç müttefik arasında tecrit 
etmiştir. Eğer hiç bir ihtilat tehlike· 
ai olmasaydı, mesele pek basitle§· 
mit olacaktı. 

Fransız istihbarat komiserliği· 
nin son beyannamesinde deniyor ki: 
"Size İtalya hakkında bir haber 
vermiyorsak, verilecek bir haber ol
madığındandır.0 Demek ki bugün
kü bitaraflığına rağmen, bir İtalyan 
müdahalesi olup olmıyacağı henüz 
kestirilemez. Yugoslavya, Maca
ristan, Romanya ve Bulgaristan'ın 
bitaraflıkları dahi İtalyan vaziyeti· 
ne, ıark cephesindeki hareketlerin 
inkişafına bağlı kalmaktadır. Le
histan herhangi bir hatta tutunmı • 
ya muvaffak olursa, müttefikler bu 
cephe ile temas aramağa çahıacak
lardır. Bu mukavemet, dışandan 
yardım görmediği takdirde, uzayıp 
gidemiyeceğine §Üphe yoktur. Eğer 
Lehistan kendini müdafaa edemiye· 
cek kadar ezilecek olursa, Almanya 
geriye dönüp garp cephesinde nö
bet mi bekliyecektir? Yoksa Kara· 
deniz ve Balkanlara doğru ilerleme 
hareketine devam mı edecek, yahut 
Fransa'ya kati bir darbe vurmak 
için Belçika veya ona komıu dev
letlerden birinin bitaraflığını mı ih· 

lal edecektir? Meçhul! Fakat bu 
hareketlerden her biri bu5fulkü.J?i· 
taraflıklar statükosunun a t ust ol-
masına sebep olacaktır. 

Umumi harp misaline bakılacak 
olursa, Almanya şarkta sayısız mu
vaffakiyetler elde etse dahi Fransa 
ve lngiltere'ye galebe çalmış ola
maz. Kayaer Almanyası teslim ol
duğu zaman Almanya'nın hükmü 
veya ittifakı altındaki sahaya bakı· 
nız: bütün Polonya, Rusya'nm bir 
kısmı, bütün Yugoslavya, bütün Ma
caristan, bütün Bulgaristan ve Fi
listin, Mezopotamya, Iran ve Kaf
kas hudutlarına kadar bütün Tür
kiye! 

ilk safha, Lehistan harbinin ni -
hai vaziyetinde inkiıaf edecektir: 
Lehistan istila olunduğuna veya mu
kavemet ettiğine göre, Savyetler -
Alman paktı üzerindeki tereddüt 
ve endişeler halledilecek, alman 
harp gayelerine biraz daha vuzuh 
•elecektir. 

Garp cephesindeki şimdiki al
man hareketsizliğinin bir manası 

mücadele faaliyetlerini dağıtma
mak, bir başka mi.nası da, dünkü 
haberlerin de teyit ettiği Üzere, Po
lonya' da kazanacakları bir zafer· 
den sonra Fransa ve lngiltere'de 
"yeni sulh tevaasutuna zemini hazır 
tutmak,, olabilir. Harbin yeni saf
haar ile o zaman karıılaıacağız. 

Görülüyor ki Avrupa yalnız harp 
hadisesi içinde değildir: bir sürü 
ihtilatlar tehlikeleri ve sürpriz ihti
malleri karııaındadır. Her ihtilat, 
bugünkü bitaraf devletlerini yeni 
bir hareket tarzı intihap etmeğe 
ıevkedebilir. Polonya'nın bir kısmı
nı alıp diğer kısmına istiklalini iade 
etmek ıartiyle sulh yapabilen bir 
Almanya ile bir kılı bile yıpranma· 
mı§ bir ltalya'nın, yeni devrede Av
rupa kıtasındaki nüfuz ve üstünlük
lerinin ne derece kuvetleneceğini 
tahmin etmek güç değildir. Polon· 
ya istilasının neticelerini yeni har
bin akıbeti gibi telakki dmek, ln
giltere ve Fransa'nın kendilerini 
teslim etmeleri, yahut, sadece kendi 
imparatorluklarım bir müddet için 
müdafaa etmek Üzere, mihver dev
letlerinin başkalan zaranna alabil
diğine siyasi ve iktıaadi nüfuz ve 
hakimiyet tesis etmelerine müsaade 
etmeleri demektir. 

Yıldınm harbi· 
Akdeniz ve Afrika'da sükun ve 

sulh devam ediyor: İngilizler bu 
fırsattan, hiç şüphesiz, herhangi bir 
ihtilat tehlikesine kartı hazırlan
mak için istifade ediyorlar. lmpara
torlujaa Asya luammdaki aeferber-

uı.:us -5-

Varıova Krakovi'nin düıtüğünü yalanhyor 

Danzig civarındaki Westerplatte 
garnizonu da dün teslim oldu 
(Başı ı. inci sayfada) o o vıs o ... ...,. oooııons Ll1iB o • 

Almanlar 

Henüz hi( bir kati 
muharebe kazanamachlar 

Slovak ordusu kumandanlığının harp 
raporuna göre Slovak kıtaatı Tatra -
nın şimali şarki mıntakasında Polon
ya ordusunun cenahlarına muvaffaki
yetli bir taarruzda bulunmuştur. Düş
man çekilmeğe mecbur olmuş ve bu 
suretle alman kıtaatının ilerlemesi 
kolaylaştırılmıştır. Harekat devam 
etmektedir. 

Slovak kıtaatı birçok polonyalı su- Fransız istihbarat komiserinin 
bay ve asker esir almıştır. Ricat et. leh harbine dair izahları 
mekte olan polonyalılar yolları ve Paris, 7 a.a. _ İstihbarat komiseri Gi-
köprüleri tahrip ediyorlar. raudoux bu akşam radyoda Polonya harbi 

Polonya tayyareleri Presof ve Slo- hakkında bir nutuk ı;öyliyerek dinleyicile
rine askeri harekata ve Almanyaıı.ın hudut 

vakya'nın şarkındaki diğer şehirler noktasında aldıkları seri neticelerin scbe-
üzerinde uçmağa teşebbüs etmişlers:ı bine dair izahat vermiştir. 

k ki Harp başladığı zaman iki. o~dun~n stra-
de Slova ya topra arını bombardı- tejik hazırlıgı müsavi degıldı. Zıra al • 
man etmeğe vakit bulamadan hava manların buhranın son günlerinden istifade 
bataryaları ve avcı tayyarelerimiz ta- ederek ordularını son kuvetine çıkarmış 

olmalarına mukabil polonyalılar almanların 
rafından geri atılmışlardır. eline en küçük bir vesile dııhi vt'rmemek 

Bir alman torpitosu karaya için kati tedbirleri tehir etmiş bulunuy:>r
lardı. Buna binaen ani taarruz öııunde Po. 

oturdu lonya kumanda heyeti iki tarzı h;ıl karşı -
Kopenhag'dan bildirildiğine göre, sırı<la kaldı: Birincisi, ihtiyat tarzı hal ki 

b. 1 "d k her türlü kati muharebeden sakınılması ve 
ır a man torpı osu, Frederica'da a- leh ordusunun her türlü c;enber tehlikesin-

raya oturmuştur. Torpido, bir alman den kurtarılarak kati cephe tesisine imkan 
gemisinin fevkaUide gayretleri saye • veren yere kadar çekilmesini İıitilzam edi· 
· d" k yordu. İkincisı de derhal ve bütün hudut 

sın e ya alanıp tevkif edilmekten hattı üzerinde mütcarrıza karşı mukave • 
kurtulmuştur. Gemi, torpidoyu yüz- mette bulunmaktı. 
dürerek onu kanuni müddet zarfında Bu hududun 1500 kilometreden fazla u -

zunlungu oldugunu, her bakımdan kusur . 
Hollanda suları haricine çıka:-ma-- lu bulundugunu ve hiç bir dağlık mıntaka· 
ğa muvaffak olmuştur. yı ihtiva etmedigini, filhakika Koridorun 

B" K Prusya ile dogu Prusyası arasında dar bir 
ır openhag telgrafının alman bulvar oLdugunu ve Posnayanın orta Al-

radyosuna atfen bildirdiğine göre de manya içine uzamış bulunduı:unu bilenler 
alman sahilleri ile Aeroe adaları ara- için bu ikinci tarzı hal hiç şuphesiz daha 

ilk bakışta sakat gorülür. Bununla berııber 
sında beyneluıilel küçük Balt arazisi Polonya erkanıharbi yesi bu tarzı halli seı;-
methalinde bir mayın barajı vücuda miştir. 
getirilmiştir. Polo. ılar Hitlerle usuliı bir harp de-

gil, Polonya harbi yapıyorlar ve nihayet 
Alman gazeteleri, bütün deri stok- bir harp de barut, çelik ve gaz muadelesi 

larının müsadere edileceğini haber menzilesine indirilemez. 
vermektedir. Hakikatte ılenilebilir ki polonyalı şefler 

bir taraftan kudret ve gurur ve difer ta -
Binnetice ellreinde deri bulunan ta- raftan beşeri kovalisyon arasındaki bu ilk 

cirler ve fabrikatörler bu derileri sa- muharebeye remzi bir kıymet vermekte, 
ilk mukavemetlerini topraklarının daha ilk 

tamıyacakları gibi işliyemiyecekler - karışında yapmakta ve insan hüriyetinin ilk 
dir_ toprakları taarruza uğramış oldugu için de 

8000 tonluk Regensburg ve Şarn- topraklarının ilk karışını bu noktadan iti-
baren bu toprakların mukaddes olduğunu 

horst, 9000 tonluk Elbe adlı alman va- bir fedakarlıkla göstermeden terketmemek-
purları japon limanlarında kalmışlar- te kendilerini millet tarafından memur ve 
d B 1 ld kl muvazzaf görmUı;lerdir. ır. u vapur arın mensup o u arı Diger cihetten Polonya erkanı harbiyesi, 
Norddoyçer Loyd kumpanyasının Ja- bu tarzı 1'::1.lli ihtiyar etmekte, ikinci ha11i 
ponyadaki acentaları, vapurların ha- tarzı tehlikeye dıişürmediıı:i ic;in de tered· 

· dut etmemiştir. Filhakika Polonya ordusu
reket etmesine müsaade edilip edıl- nun kati cephesine çekHmesi müşkülatsız 
miyeceğini bilmemektedirler. cereyan etmektedir. Alman resm itebliğ

Meksikanın Vera Kruz ve Tampi • leri dahi bu hususta şüpheye mahal bırak-
mamaktadır. Almanlar henüz hiç bir kati 

ko limanlarına da muhtelif alman ge- muharebe kazanmamışlardır. 
mileri sığınmıştır. Vera Kruz açıkla- Ve Giraudoux bu bahiste alman cephe · 
rında.Jiemirl" Jtle!ı4lman_Kolumhııs sindeki italyan muhabirlerini de şahit gös· 
t tl~ t" · t f d k" 1 i"t'tnn~rr. :na mühııbrrıer alman taanu -
ransa an ıgı e ra ın a ı a man ve zuna rağmen Polonya mukavemetinin an • 

bitaraf gemilere telsizle haber verdi- cak şiddetleneceğini ve leh ordusunun, ilk 
ği için, hükümet vapurun telsiz cihaz harekatta . zeılel~nı'?iş o~mak}a . . be.raber, 

.. .. . . . . .. memleketın en muhım şehırlerını ıhtıva ve 
larını muhurlettırmıştır. Meksıka hu- kalbini teşkil etlen en zengin bölgelerini 
kümeti, bu gemiler kendilerinin mül- tesirli surette müdafaa edecek derecede 
teci telakki edilmesini istedikleri tak dikkate değer bir kuvet.e ma~ik bulundu -
dirde, vapurları teçhizatından tecrit 
edecek ve hareketlerinden önce bun -
lan bir Meksika makamından müsa-
ade almıya mecbur tutacaktır. 

Alman muvallakiyetlerinin 
akialeri 

İtalyan gazeteleri alman şark or
dusunun muvaffakiyetlerini hararetle 
bahis mevzuu etmekte ve çevirme ha
reketlerinde motörlü kıtaatın oynadı
ğı birinci derecedeki rolü ehemiyetle 
kaydeylemektedir. 

Macar matbuatı, alman kıtaatının 
Polonyada kazandığı muvaffakiyetle
ri tebarüz ettirmektedir. 

Mareşal Göring hava ordusuna hi
taben neşrettiği bir emriyevmide, ha-

lik, Afrika'daki İngiliz vaziyetini 
mütemadiyen kuvetlendiriyor.Garp
ta İse İngilizlerle fransızlar, sefer
berliklerini tamamlamak, kıtalan • 
nı yerlerine yerleştirmek için hiç 
ummadıkları bir mühlet bulmakta
dırlar. 

Polonya harbinin askerler tara
fından nasıl tavsif edilmekte oldu
ğunu bilmiyoruz. Acaba yıldırım 
harbi bu mudur? bilmiyoruz. Hal· 
buki biz yıldırımın Fransa üzerine 
dü,eceğini zannediyorduk. 

Bir mihver harbinin hedefi, sü
ratle Fransa'yı ortadan kaldırmak, 
Akdenizi tehdit altına almak, Afri· 
ka'da seri darbeler vurmaktı. 1914 
harbi 2 ağustosta başlamııtır. 21 a· 
ğustosta Brüksel düıüyor. 5 eylülde 
alman süvarileri Paris'i görmüşler
dir. Pek az sürmüş olsa bile, Belçi
ka mukavemetinin vermiş olduğu 
toparlanma imkanı, bu görünüşün 
ebediyen hayal olarak kalmasına 
sebep olmuştur. 

Bugün de İngiltere ile Fransa 
her tarafta kafi hazırlanma fırsatı 
buldular. Maatteessüf şimdi bu 
memleketlerde, totaliter cephenin 
tecavüzünü zorla önlemek lazım· 
geldiği iddiasında bulunan sert ka· 
rarlr ve çetin iradeli adamlar ikti • 
dara geçmişlerdir. Hava, deniz ve 
kara kuvf:~eri harekete atılmıştır. 

Keşki sulh olabilse! Silahsızlanma, 
beynelmilel collaboration, milli hü
riyetlerin masunluğu ve Avrupa 
Milletler Cemiyetinin maddeler ye
rine azalarının kuvet teminatlarına 
istinat eden bir sulhu ıüratle elde 
etmek mümkün olabilse! 

Falih Rıllıı ATAY. 

ğunu okuyucularından gızlemıyorlar. 

~·anaıw 

va hakimiyetini ele almak ve düşma -
nın geri münakalatını bombardıman 

etmek suretiyle şark cephesinde kara 
ordusunun muvaffakiyetlerine mües • 
sir bir tarzda yardım ettiğinden dola
yı gerek kendi, gerek alman milletı -
nin teşekkürlerini bildirmiştir. 

lngiliz imparatorluğu tebaası 
hakkında bir emir 

Alman dahiliye nezareti neşrettiği 
bir emirname ile 15 yaşından yukarı 
bütün İngiliz, şimali Irlanda, Hindis
tan ve bütün müstemleke, himaye ve 
manda idareleri tebaalarını 24 saat i
çinde bulundukları polis idarelerine 
şahsan müracaatla kaydedilmeğe mec 
bur tutmaktadır. Bu emirname bütün 
alman topraklarına şamildir. 

Bu kimseler emirnamenin neşri a· 
nında ikamet ettikleri mahallerden 
hususi bir müsaade olmaksızın uzakla 
şamazlar. 

Polonya cephelerincle aon 
vaziyet 

Londra radyosuna göre, alman u • 
mumi karargahı bir tebliğinde Var -
şovaya 50 kilometreden eksik bir me· 
safede çarpışmalar olduğunu ve al
man tayyarelerinin Varşova'nın bü· 
yük garlarından birini bombardıman 
ettiğini bildirmiştir. Polonyalılar ise 
mukavemete devam ettiklerini bildir
mekte ve Krakovi'nin alınanlar tara
fından zaptolunduğunu tekzip etmtk
tedirler. 

Roma radyosu Berlin'den gelen ha· 
berlere atfen, 7 inci leh fırkası ku • 
mandam general Bojorovski'nin al
manlar tarafından esir edildiğini bil· 
dirmektedir. General Bojorovski ma
reşal Pilsudski'nin eski silah arkadaş 
larındandır ve Polonya ordusunun 
mühim rükünlerinden biridir. Bu ha
ber, Paris ve Londra istasyonları ta· 
rafından teyit edilmemiş ve Polonya 
kaynaklarıncada tekzip olunmamıştır 

Polonya mukavemeti 
eksilmiyecek 

Gene Roma radyosu, fransız gaze
telerinin Polonya kıtalarının kahra -
manca harp edişlerinden ve yurdları
nı karış karış müdafaa edişlerinden 

hayranlıkla bahsettiklerini, Varşova -
nın düşmesi harbin bitmesi ve Polon
yanın azimkar tavru üzerinde hiç bir 
tesir yapmı1.1.cağım kaY,dettiklcrini 

İlk tren ... Alarm işareti 
Erzurm'a 

Londra' da bir işaretle duran dün girdi 
hayat, yine bir İşaretle başlıyor (Başı 1. inci sayfada) 
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den ve baştan başa bayraklarla dona• 
tılmış yollara dökülmüşlerdi. 

Çarşamba günü Alman tayyarelerinin 

yaptıklan iki hücumu püskürtüldü 

İstasyon ve civarını kaplamış olan 
kırk bini aşkın insan kütlesinin arzet
tiği manzara fevkalade muhteşemdi. 
Herkes Ilıca'dan gelmekte olan ilk 

Londra, 7 a.a. - Dün Londrada hava tehlikesi işareti verilmistir. 
treni büyük bir sabırsızlıkla ve he· 
yecanla beklemekte idi. Bu intizar an
larından on binlerce halkın kalbi on
lara bu güzel dakikaları yaşatan Ebe
di Şef Atatürk ile Milli Şef İnönü'ye 
karşı sonsuz tazim ve şükran hisle
riyle çarpmakta idi. 

Bütün otobüsler durmuştur_ Yollardan geçmekte olan insanlar, sükunet 
le sığnaklara iltica etmişlerdir. Gerek metropolitenler, gerek diğer tren -
ler, hatta en açık yollarda seyrüsefere devam etmişlerdir. 

Bu alert, harbin başlangıcındanbe
ri üçüncüdür. Ve iki saatten fazla de
vam etmiştir. Katiyen panik olmamış
tır. Sığnaklara iltica eden erkekler, 
kadınlar, kızlar, gazete okumuşlardır. 
Issız sokaklarda polis memurları do
laşıyordu. Başlarında gaz maskeleri 
ve sırtlarında gaza karşı kendilerini 
koruyacak elbiseler vardı. "Tehlike 
geçti.,, işareti verilir verilmez, haya
tı tamamiyle durmuş olan şehir, gü
ya bir sihirbaz değneği dokunmuş gi
bi derhal canlanmıştır. Motosikletle • 
re binmiş olan polis memurları, elle
rinde "tayyareler, gözden kayboldu.,, 
levhaları olduğu halde, sokakları do
laşmışlardır. Chatam, Rechester, Gil
lingham'a ve hatta Nedway'a hiç bir 
bomba atılmamıştır. Esasen alıali, 
düşmanı tardetmek için İngiliz tay • 
yarelerinin yükseldiğini görünce em
niyet kespetmişlerdir. 

Püskürtülen hava hücumları 
Biraz sonra tehlike işareti verilme

si üzerine tayyare dafii toplar ateş et
meğe başlamış ve ingiliz tayyareleri 
İngilterenin şark sahillerinde yüksel
miştir. Hiç bir alman tayyaresine isa
bet vaki olmamıştır. 
Yarım saat sonra yani saat 7.30 da 

tayyare dafii toplar, tekrar ateş et
meğe başlamıştır. İki motörlü bir al
man tayyaresi, hüviyetini gizlemeğe 

çalışırken, meydana çıkarılmıştır. Bu 
nun üzerine tayyarenin etrafında o
bilıler patlamağa başlamıştır. 

Saat 9 da tehlikenin sona erdiği işa
reti verilince hadiseye şahit olanlar, 
üçer tayyareden mürekkep iki grup 
halinde altı tayyare görmüş oldukla-

rını, bunların bataryaların ateşiyle 

püskürtüldüklerini -söylemi~lerdir. 

Bu tayyareler, ikinci defa olarak 
gene gdmişler ve gene püskürtülmüş
lerdir. Hadisenin diğer bir şahidi şöy 
le demiştir: 
"- Alman tayyarelerinden birinin 

kıç tarafında bir obüs patladı. Tay -
yarenin düşürülüp düşürülmediğini 

bilmem. Yalnız başaşağı doğru indi
ğini gördüm. ,, 

Top gürültüsü, Londranın en uzak 
mahallelerinden işitilmiştir. 

lngiliz topraklarına tayyare 
clüşünce halk ne yapacak? 

Londra, 7 a.a. - Hava işleri neza
reti, kırlara tayyare düştüğünü gören 
kimseleri, keyfiyetten derhal en ya
kın polis merkezine maliimat verme
ğe davet etmektedir. 

Tayyarenin tabiiyeti hakkında şüp-

haber veriyor. 
Paris radyosu da şunları bildirmek 

tedir: Fransız istihbarat umumi ko • 
miseri B. Giraudoux, alman hatların
da bulunan italyan harp muhabirleri
nin yazılarına istinat ederek, alman 
ileri hareketine rağmen Polonya mu
kavemetinin eksilmiyeceğini, bilakis 
artacağını söylemiştir. 

Amsterdam'dan bildirildiğine göre, 
Almanya'da yabancı radyo haberleri 
dinledikleri için tevkif edilenlerin a
dedi artmaktadır. 

Dortmund'da çıkan yahudi Rote 
Erde ismindeki nazi gazetesi Bünde
de birkaç kişinin bir yahudi evinde 
yabancı bir postayı dinlerken tevkif 
edildiklerini yazıyor. 

Bunun üzerine polis yahudi evlerin 
deki bütün makinaları musadere et -
miştir. 

lehliler kahramanca 
döğü§Üyorlar 

Berlin, 7 a.a. - D.N.B. umumi ka
rargahın neşrettiği rakamlara göre 
şimdiye kadar Polonya harbinde 25 
bin esir, 126 top ve birçok tank ve 
zırhlı· otomobil ele geçirilmiştir. 

Ordu Başkumandanlığı, Koridorda 
imha edilen kıtaat arasında bir de sü
vari livası bulunduğunu bildirmekte
dir. LehliJerin fevkalade bir kahra -
manlıkla dövüştükleri ve alman as -
kerlerinin bunların cesaretini hayran
lıkla takdir etmiş oldukları ilave edil
mektedir. 

Riga; gazeteler, Vilna ile Varşova 
arasında demiryolu münakalatının 

münakti olduğunu ve Varşova'dan 

Vilnaya ancak Breslitovsk üzerinden 
dolaşarak gelmek mümkün bulundu
iunu yazıyorlar. 

heye düşüldüğü ve tayyare mürette
batı yaralanmamış olduğu takdirde 
bunlar, polisin vüruduna kadar neza
ret altında bulundurulacaklardır. Bir 
tayyarenin ingiliz veya müttefik tay
yaresi olduğuna kati surette kanaat 
hasıl olmadığı takdirde yanına fazla 
yaklaşılmıyacaktır. 

Saat tam 10.30 da vali ile mevki ku
mandanını getirmekte olan ilk tren 
ve onu ı.kip eden diğer iki tren istas
yona girdiği zaman halkın sevinci son 
derecesini bulmuştu. 

Halk bu güzel netice karşısında 

Tayyarecilere mümkün olan 
türlü yardım yapılacaktır. 

rayların iki yanında kestikleri yüz

lngiltere'de güvercin ithali 
menedildi 

her terce kurban ve ''Yaşasın İnönü, ya
şasın cümhuriyet" avazeleriyle büyük 
sevinçlerini ve hükümetimize karşı o
lan içten minnetlerini ifade eylemiı 
ve en büyük bayramlarını dün bütün 
gün ve gece devam eden şenlikler i
çinde tesit etmişlerdir. 

Lcndra, 7 a.a. - Hava nezareti, gü
vercin idhalat ve ihracatını menetmiş 
ve bu ihracatı kontrol altına vazeyle
miştir. 

Mısır Almanya ile diplomatik 
münasebetleri kesti 

t ngiliz istihbarat nezaretinden teb
liğ olunduğuna göre Mısır hükümeti 
Almanya ile diplomatik münasebet· 
!erini kesmeğe karar verdiğini res · 
men ingiliz hükümetine bildirmiştir. 

Irak Hükümeti de Bağdat'taki al • 
man orta elçisine şehri 24 saat zarfın
da terketmesini bildirmiş ve Berlin'· 
deki Irak mümessiline de pasaportu
nu istemesini emretmi§tir. 

Irak hükümetinin faaliyetleri teh
likeli addedilen bazı alınanların tev· 
kifini emreyledigi de istihbarat neza
reti tarafından ayrıca bildirilmekte -
dir. 

lngiltere'de siy.:ısi mütareke 
Harbin devamı müddetince her tür

lü siyasi mücadeleden vaz geçmek hu
susunda mutabık kalan bütün İngiliz 
siyasi partileri arasında bir mütareke 
kararlaşmı~tır. 

İstihbarat nezareti B. Neville Hen
derson ile İngiltere 'nin Bertin elçili
ğindeki bütün memurların dün saat 
17,15 de Gravesend'e vardıklarını bil
dirmektedir. 

Hint prensleri kırala sadakatlerini 
bildiren mesajlar göndermekte berde
vamdırlar. Bu telgrafların adedi ha· 
len 83 e baliğ olmaktadır ve bu son 
gelenler arasında Misor, Udaipur ve 
Koşbehar mihracelerinin mesajları da 
vardır. 

Deuas mihracesi bizzat cepheye ka
bulünü istemektedir. 
Ağa Han garbi Hindistan'da, do

ğu Afrikasında ve orta Asya'da dini 
şefi bulunduğu 10 milyon insana, 
bunları tereddütsüz İngiltere'nin ya
nında yer almağa davet eden bir be
yanname neşreylemiştir. 

Malüm olduğu üzere ingiliz hükü
metinin emrine amade olduğunu bil
dirmiş olan Windsor dükü bugün 
Antibes'den otomobille bir Manş li -
manına hareket edecektir. 

Bugünkü vaziyette tasavvurları ve 
muhtemel rolü hakkında malfımat ve
rilmesi rica edilen dük beyanatta bu
lunmaktan istinkaf eylemiştir. 
Cebelüttarık'tan erzak ihracı 

kontrol altında 
Madrid, 7 a.a. - Algesiras'tan alı

nan haberlere göre Cebelüttarık'ta i
aşe mevaddının ihracı sıkı bir kontrol 
altına alınmıştır. ' 

İlk defa olarak Jimandan hareket e
den bütün yolcular aranılmaktadır. 
Yolcuların ancak yarım libre şeker, 

150 gram kahve ve yahut pisküit ve 
pek az miktarda ekmek götürmeleri
ne müsaade edilmektedir. 

Avuaturalya'da milli emniyet 
teclbirleri 

Canberra, 7 a.a. - Sanayi nazırı B. 
Hughes, mebusan mecliisne milli em
niyet hakkında bir kanun layihası 

tevdi etmiştir. Projede hükümete in
giliz parlamentosunun Çemberleyn 
hükümetine vermiş olduğu geniş se
lahiyetlere mümasil selahiyetler veril 
mesi istenilmektedir. B. Hughes, bu 
seiahiyetlerin harp esnasında ve harp 
ten sonra altı ay devam edeceni be -
yan etmiştir. 

Cenubi Alrika'cla düfmanla 
ticaret yaaak! 

Lecap, 7 a.a. Parlamentoya düşman
la ticareti meneden bir kanun layiha
sı tevdi edilmiştir. Hükümetin siya -
seti hakkında izahat veren general 
Smuts, cenubi Afrikanın harbe iştira
kinin bizzarure bazı coğrafi mülaha
zalar ve memleketi kendi müdafaa 
vesaitini en müessir bir şekl, sokmak 
tan ibaret olan esasi vazifesini ifa et
meğe ve bunu cenubi Afrika ittihadı
nın birliğini her türlü istilaya karşı 
temin eylemek için yapmağa mecbur 

Trakya' da 

Arfezyen iıleri 

devam ediyor 
Edirne, 7 a.a. - Trakya'da artezl • 

yen i~leri üzerindeki çalışmalar bü • 
yük bir hızla yüriimektedir. Bu haf
ta içinde Lüleburgaz istasyonundaki 
un fabrikasında açılmakta olan ikin
ci artezyenden 127 metrede ve Uzun-

köprüdeki artezyende de 138 metre
de su fışkırmıştır. Babaeski göçmen 
mahallesi artezyeni ile Lüleburgaz 
köy öğretim okulu artezyeninden fr. 
su fışkırmaları gün işidir. 

Lüleburgaz belediyesinin daha iki 
yerde devam eden sondajları müspet 
neticelerini vermek üzeredir. 

Milli Şef'in takdirle üzerine el ko
yup teşvik buyurduğu arteziyen işle
ri yalnız Trakya için değil türk cüm
huriyeti yurdu için bir dava olacak 
bu geniş sulama tertipleri sayesinde 
köylerimizde kesif ve çeşitli ziraat 
usulü tatbik edilecek ve köylünün re• 
fah yolu genişletilecektir. 

Yugoslavya Kırahnın 
ylldönümü kullandı 
Belgrad; 7. a. a. - Bütün memle • 

ket, dün büyük bir şevk içinde kralın 
16 ncı yıldönümünü tes'id etmiştir. 

Dünkü gazetelerin kaffesi, ilk sahi
felerini kralın yıldönümüne ait mera
sime tahsis etmekte ve biitün Yugos -
lav kalblerinin her zaman olduğu gibi 
bugün de genç hükümdara karşı derin 
sadakat ve muhabbet hisleriyle meşbQ 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Miraç gecesi 
Diyanet işleri Reisliğinden 

Recebi Şerifin iptidası 16 Ağustoı 
1939 Çarsamba gününden tesbit edil
diğine göre 10 Eylül 939 pazar akşa
mı "Pazartesi gecesi" Leylei Miraç 
olduğu ilan olunur. (4410) 14361 

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 
. 

Seodetim sen sın 
Miki ve jurnal 

Tel: 2193 

eden hususi şerait ile mahdut olduğu
nu söylemiştir. 

Bir yugoalav gemisi tevkil 
edildi 

Belgrad, 7 a.a. - "Jutarnjı List" 
gazetesinin öğrendiğine gôre İngiliz 
harp gemileri Yugoslavyanın "Juko 
Topie" vapurunu Cebelüttarık civa -
rında yakalamışlardır. Gemide 7000 
ton Bioksit bulunuyordu. Vapurda 
merbut olduğu limana dönmesine mü
saade edilmemiş ve hamulesi bir iıı
&iliz limanına çıkarılmııtır. 
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MiLLi MODAFAA 

Kalorimetre ve etüv ahna<ık 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4520 lira olan bir adet kalorimetre 
tcferrüatiyle iki adet Viyev etüvü a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 339 lira olııp şart
namesi komisyonda görUlür. 

4 - Eksilemiye gireceklerin ka
nunt teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı belgeler ve 
bu gibi itlerle lıtigal ettiklerine da. 
ir ticaret odasından alacakları vesi • 
katarlı birlikte muayyen ıün ve H .. 
atte M. M. V. satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (4032) 14002 

2000 battaniye ıhnıcak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K~ 

misyonı.ından : 
1 - Kapalı zarf usullyle 2000 adet 

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

2 - Kapalı zarfla •kliltıne.i 15. 9. 
1'39 cuma ıünü nat 15 te vekalet u -
tın alma komiıyonunda yapılacakhr. 

3 - ~artname ve cvsat her gün ko-
misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vetikaJarlylc birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir ıaat evetine kadar komiıyona ver· 
meleri. (4119) 14106 

Semer ve mahfe ah nacak 
M. M. V ekileti Satm Abu JCo

misyonundan ı 
1 - Hcpııinc tahmin edilen fiyatı 

53893 lira 50 kuruı olan 855 adet aiır 
makinah koıum semeri ile 2280 adet 
mahfe kapalı zarfla ckıiltmeye kon • 
muıtur. 

2 - Semerlerin beherine 52 lira 90 
kurut ve mahfclerin behcrinc 380 ku· 
ruı fiyat tahmın edilmigtir. 

3 - İlk teminatı 4042 lira olup 
prtnameıi 270 kuruı mukabilinde 
komiıyondan alınır. 

4 - Eksiltmeıi 20.9,939 çarşamba 
gilnil saat 11 dedir, 

ULUS 

T" • t .. k 2490 ~ayılı kanunun ı ve 3. Uı\cü mad- tanbul, İımir, ve Ankara Lv. amirliii 
am1ra muna asası delerınde yazılı ve İzmir müstahkem satın alroa kornlıyoplaranda ıörülc

M. M. Vekahtti Satm Alına Ko- mevki komutanlığına dilekçe ile mü- bilir. 
misyonundtu' : racaat ederek emniyetçe yaptırılmıt 6-- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

l - Keşif be~eli ı~ı !i~a 116 k\ıruı Qlan tezkiye vcsikalariyle teminat vo tek - tasrihatı dairesinde takdim edecek-
askeri konaktakı tamırat ışı pazarlıkla yap. lif mektuplarını ihale .aatind 1 . t kllf k ı . k 
tırılacaktır. . • •? en erı e me tup arı temınat me tu-

2 - Kati tominat ıao lira SO lı:uruı olup U bır aaat cvel komıayona v,nnıı bll- bu ve makbuzları ve diğer vesaikin iç 
şartnamesi komiıyond• ıörülür. . . lunacaklardır. (4212) 14155 ve dış zarflar mühür mumu ile iyice 

3 - Pazarlıtı 11-9-939 pazartesi günü 
aaat ıı dedir. y ı f 1 k kapatılmıı olacak on geç ihale uati& 

4 - Pazarlıja tıireccklodn k:ınuni te • u Q Q ınaca den bir aut evelinc kadar Çanakkale 
minat ve 2490 ıayılı kanunun 2, 3. madde- Mllı M .. t 1 ko · 
!erinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle Ankara Levazım Amirli fi Satın · ev. ı~. a ma mı~yonuna 
iştigal ettikler.ine dair t!c11;ret odaaından Alma Komisyonundan : makbuz mukabıhndc vermelerı lazım-
alaea1'1arı vesıkalarla bırlıkte mu11yyen 1 K kl 1. . dır. Postada vaki gecikmeler nazarı i-
ıün ve: saatte M. M. V. ı;ıtın alma komis. - ır are ı garnızonunun 930 . 
yonunds bulunmaları. (4406) 14360 mali yılı ihtiyacı olan 1,110,000 kilo tıbare alınmaz. . 

yulaf kapalı zarf usuliyle ekıslltmeyc 7 -:- '!~k~r_ıda yazılı ~esaı~ten her 
LEVAZIM AMIRLICI konulmuıtur. hangı hırını ıbraz edemıyen ısteklile-

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 5 rin teklifleri katiyen nazarı itibare a-

Ku ru soğan ah nacak kuruı 95 santim olup uk teminatı 4184 ıınmıyacaktır. c4212> 14228 

Ankara Levazım Amirliği Sıatın lir;dır.İhalesi ıs. 9. 9S9 cuma güntl aa· Pavyon inşası 
Alma Komisyonundan : at 17 dedir. İstekliler prtnamesil'li Ankara Levazım Amirliği Satm 

l - Ankara garnizon birlik ve mü- beş lira mukabilinde satın alma komiı Alma Komisyonundan : 
e11eıeleri ihtiyacı için 75 ton K. so- yonundan alabllir. 1 - Karakösede yeniden yapılacak 
lan X. sarfla ekılltmeyc konmuştur. 4 - Taliplerin kanunun 2, S. mad - olan tek katlı hastane pavyonu kapalı 

Z - Tahmin bedeli 3450 lira olup delerlndeki VCSC\İk ile teminat mektup zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
muvakkat teminatı 258 lira 75 kuruş- larını havi zarflarını belli gtln ve sa- bedeli 29314 lira 20 kuruştur. İlk temi 
tur. atten en az bir saat eveline kadar natı 2198 lira 57 kuruıtur. Eksiltmesi 

3 - Ekailtmcsi 11. 9. 1939 pazartesi Kırklareli askeri satın alma komlıyo- 20. Eyl. 030 çarşamba günü saat 10 da 
günü saat 10 dadır. ~artname ve ov ~ nuna vermeleri. (4213) 141S6 da Erzurumda askeri satın alma ko -
safı komisyonda görülebllir, K t ı k misyonunda yapılacaktır. Şartname 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Uru 0 Q 1 naca ketif ve planın her gün Erzurum ve 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- K k"" 1 k · d Ankara Leva .. m Amirliği S•tm ara oae satın ı mı omısyonun a 
eil maddelerinde istenilen belgcleriy- ·· b"l' 1 .a.301) 1A240 Alma Komisyonundan ı gore ı ır er, , -. 
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın· 
alma komlıyonuna gelmeleri. 1 - KırklareH garni•onu lçlrı 939 SıJ(.ır etı• alınacak 

mali yılı ihtiyacı olan 800,000 kilo ku. '!:il 
(4004) 13983 

U 1 
ru at kapalı zarfla eksiltmeye konut. Ankara Leva~ım Amirliği Satın 

n Q lnacak muştur. Alma Konsiıyonund•t1 : 
A k 2 - Kilosunun muhammen bedeli 3 ı - lıuru garniıonuna ılt ıenelilc 

n ara l..evaııum Amil·liii S"tın kuruş 25 santim olup ilk teminatı l!MO 100.000 kilo sı~ır eti 25.9.939 pazartesi sa-
A1ma Komisyonundan : liradır. at 11 de himen MtJn ılma komiıyPnlUlda 

1 19 8 n39 ·· ·· t 10 d kapalı ıarfla ııatın alınacaktır. 
- • ~ cuma gunu saa a 3 - İhalesi 15. 9. 939 cuma gUnU sa 2 - ilk teminatı 22so liradır. 

kapalı zarf us~liyle münakaşau yapı· at 17 dedir. 3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkur ko-
laca~ ~lan 206 bi_n kilo.ıınun İstanbul- 4 _Taliplerin kanunun 2_ ve •. mad misyonda ıörülıbilir. 
da 1- dUdlğ " 4 - İsteklilerin belli ıaatrndan hlr 11at 
b"tn 1 akn e .. 

1 
ıne. daır evrakı müs • delerindeki vesaki ile teminat mektup eveline kadar kamını tekilde teklif melı: -

1 e te emmu etmış olmasından 25 !arını havi zarflarını b lli Un tuplarını komiııyona vermiı olmaları şart-
gU t d' d'l k . e g ve sa • 

n em ıt e 1 ere ihaleaı ~5. Eyi. attcn en az bir saat evellne kadar Kırk ıır. 
939 dtarihine rastlıyan cuma glinil saat lareli askeri satın alma komisyonuna 
10 a yapılacaktır. vermeleri. (4214) 14157 

2 - Muhammen bedeli 24960 lira 
ve muvakkat teminatı da 1872 liradır. Muhteıı·f in~aat 

S - Şartnamesi mezkör komisyon- ~ 
da görülebilir. 

4 - İstekliler ınünakasa saatinden 
bir saat evet icap eden vesikalariyle 
kanunun tarif etti~l tekilde hazırhya
cakları mektuplarını komisyona ver. 
mit olacaklardır. " 

(f210) 14153 

Arpa ahnacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
misyonundan ı 

1 - Çanakkale Mils. Mev. bölgesin
de heı pavyon üç tf\vla üç hın&ar ka. 
palı aarfla ekııiltmeye korımuıtuı-. 

2 - Eksiltme ve ihale~i 21. Eyi. 
939 per§embe günü &aat J l de Çıınilk • 
kale Müs. Mov, aatın alma komisyo. 
nunda yapılataktır. 

(4400) 141SS 

Karyola ahnacak 
A111&ara Levasnn Amirliği Satın 

Alnut Konsityot1uadan ı 
Su borusundan altlı ve ustlü 2230 adet 

k;ıryolanın kap•l ızarflı eksiltmesine is -
tekli çıkrnadıgından puarhkla ekıiltmeı;i 

IS - Eyi. - 039 cuma ıuniı aaat 14.45 de 
Tophant amirlik 11tın al1111 Ko. da yapıla
caktır. Beherinin tah111h1 bedeli 22.5 lira
dır. Hepıılıtiıt ilk teminatı 3'758 lira 75 ku
ruştur. İşbu karyolalar her partiye ayrıla
rak her parıl 4~0 :600 karyola olarak ayrı 
ayrı da ibale edilir. Bir partinin ilk temi
natı 1293 lira '75 kuruştur. 

Satılık arsalar 
ı:: 

Ankara Def terdubiuulaıa s I~ 
MahaJJeai 

Kızılelma 

" 
,, 

Misakı Milli 

" " 
" 

,, 

" " 
Hacı esbap 

" " 
" " 

Delal karac" 

Ada Sokaiı 

Mescit Yo. 
Ebe 
Hanardı 

399 7 
402 3 
167 30 

SS Ana 

,, ,, 

71 
62 

168 10 248 
Topçular 175 15 2115 
:Hanardı 167 26 43 
Şengülhamam 189 1 42 

" .. 189 2 86 
.. .. 189 3 58 

Mescit 399 9 Jl2 

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

.c «> 
:s 'O 

;11 ..8 
L.K 

140 
355 
186 
744 
750 
100 
152 
516 
348 
448 

10 50 
26 63 
ıs 95 
55 80 
56 25 

7 50 
18 90 
38 70 
26 10 
33 60 

l - Yukarıda cinsi ve evsafı ıle muhammen bedelleri yazılı gayri men-
kullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihalo•i yapılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuıtur, 

2 - İhale 16.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara 
defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - fsteklllerin ihale gününden bir gün evetine kadar hizaaında gös
terilen muvakkat teminatını defterdarlık veznesine yatırmaları Hizımdır. 

4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır. 
5 - İstkleilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuzu ile bir· 

likte komisyona gelmeleri vo bundan evel prtnımeyi görmek ve izahat al 
mak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(41Zi) 14076 

Kirahk ev 
Arıkara Dofterdarlığınd•n : 

Mahallesi Sokağı Kapı 

ÖkıUı:ee Eğri bu cık 215 
Miiıtemllltı 2 oda 2 odunluk bir heli. 

M. Ayhk icarı 
L. K. 

13 50 

M. Teminatı 
L. K. 

12 

1 - Yukarda ve müştemitatı "yazılı hanenin 19-9-939 tarihinden 31·~·940 
gayesine kadar 8 ay 10 giinlük icarı açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - lhıle 20.9.g39 tarihinde aul 15 de Defterdarlıkta toplanacak ko 
miıyonda yapılacaktır. 

S - f ıteklilerln hbasındı yuılt muvakkat teminat malcbuıu ile birlik 
tc adı geçen eünde komisyona ıelmeJeri ve bundan evel prtnameyi &örmek 
ve izahat almak için Defterdarlık milli emllk mÜdürlüfUne müracaatları. 

NAFIA VEKALETi 

Demir sac Ye ~lik ahnıcak 
Nafıa Veklleti Konya Ovası Su

lama idaresi Müd6rHliünden ı 

(4329) 14307 

Malatya Asliye Hukuk Hakimli 
ğinden ı 

5 - Eksiltmeye &ireceklerin kanu· 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
ve 3. madelcrindeki yazılı bel&eler ve 
bu &ibi itlerle iıtigal ettiklerine dair Ankara lAva•un Amirliii 5atrn 
ticaret odaıından alaçakları vesika • Alma Komisyonundan ı 

3 - Muhammen bedeli 187740 lir• 
11 kuruştur. Muvakkat teminatı 106SI 
liradır. 

Şartname ve nümuneıi komiıyonda go -
rülür. htcldill'rin bllunt ıv .. lkat.riyle be
raber belli Hatta komlıyona celınelef'i. 

C44Ja> ı+3ts> 

1 - Eksiltmeye konulan it: 
idaremizce mübayq edilecek (24) 

kalem demir ıaç, çelik veaaire malze
mesine kati ihale günü olan 4-9-939 
tarihinde talip zuhur otmcmiı oldu -

A .. iı bağlar mahalleıinden Halil oilu 
llıııtafa ile Kırçuva} mahallesinden Semer
ci oğlu İbrahim km Elif ve İbrahim oilu 
Sllkni aralıırırMiaki iıaleyi 'uyu davasının 
duruşmasında: mUddelaleyhlerden İbrahim 
oilu 'lilı:rllnUn ikametılhı meçhul bulun -
duiundan cıyap ka~rının ilinen tebliğine 
ve muhakemenin 19·9-939 salı günü saat 9 
talikine brar verilınlı olduiundan aynı 
&Wı aynı aaatta mahkemeye gelmesi gelrne
dili takdirde muhakemeye ııyabındı balı:ı
Jaçaiı ilin olunur, 3343 larla birlikte %arflarını ihale aaatın • 1 - Garniaon kıtaatının senelik lh· 

dan behemehal bir saat evetine kadar tlyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem· 
M. M. V. satın alma komisyonuna an 845 ton arpa kapalı .zarfla milnaka· 
·-ı--. (-11t'i' .. ) -·~-- -·~~it--'~.,_ ._, , ..... 

4 - f stekUlcrin diplomalı mühen • 
dis veya mimar olmaları olmadıklan 

Kundura malzemesi 

· ı i bir müte .. ,,~-~-~~~ alınacak 
hassıs inşaatın ıonuna kadar daimi o- Ankara Levazım Amirlifi Satm 

ğundan 2490 sayılı artırma eksiltme 
kanununun 43 üncU ırıaddoıi mucibin· 
ce mezkur eksiltmenin on &fin müd
detle temdidi artımıa ekıiltaıe koaıia
yonunca karara baflanmııtır. 

D. DEMIRYOLLARI 

Sırlllık beı ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - 15.000 metre ıar11bk bcılrı beher 

metreıine talibi ~rahndın ekıiltme günü 
verilen 27.5 kuruı fiyat pahalı görüldüğün
den 11-9-1939 pazarteıi günü saat 10 da 
açık ekılltme suretiyle aatın alınacak • 
tır. 

2 - İlk teminat 315 lira olup ıartna • 
me ve nilmune1i her elin lıcomlıyonda ıra • 
rUlebilir. 

3 - Ekliltme1e cirecelı:lerin kanuni te
minat ve belgeleriyle birlikte ekıiltme gün 
•• aaatında M.M.V. Htın alma Ko. da hıa
lunnıalarL ( 4333) 14323 

iki mimar alınacak 
M. M. V eklleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
İzmir ve çorluda lıtlhdam edilmek il· 

sere iki mimar alı"'uktır, Bu nılrrıarlara 
son barem kanununa ıöre ücret verilecek
tir. 

Taliplerin mektep diplomaları ve elle • 
rinde mevcut dlhr vHalkle Ankırada M. 
il. V. havı müıteııarlığı zat iııleri şubesi
ne 15 - eylül • 939 akşamına kadar müra • 
cut etmeleri ilin olunur. (4366) 14352 

Tamirat işleri 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ketif bedeli 567 lira 60 kuruı olan 

larılnılı elvanndıki hayvan hHtaneılnde 
,.pılacak tamirat iıleri pazarhk1- ya:>tırı. 
Jacakur. 

2 - Pa1arhiı 25.9.919 pasarteai libsii 
uat il dedir. 

3 - Kati teminat 85 lira 14 kuruı olup 
prtname1I komııyonda gorülur. 

4 - PHırbia clrecelrlerin kanuni temi· 
nat ve 2490 ıayılı kanunun 2 ve ~ madde· 

Jcrinde 1uılı belıeler ve bu gibi işlerle 
lıtigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları veııkalarla birlikte muayyen 
pn ve Hltte M.M.V. ıııtın alma komisyo
nunda bulunmaları. (4371) 14353 

Kışhk elbise ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - 1000 tıkım havı renrf kı,tılıc elblıe 

~ırlılıc suretiyle ahnacılı:tır. Muhammen 
bedeli 14.000 !ıra olup ilk teminat miktarı 
(1050) liradır. 

2 - Pazarlıiı lZ-9-939 aah ıünü ıaat 
Ude vekilet ıatınalma komiıyol!unda ya. 
pılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her ıün komiı -
1ondan ahnabılır. 

4 - İsteklilerin ilk teminat rnıktup ve· 
ya makbuzlariyle muayyen saatte komiı . 
yon.-l~ bulunmaları. (4393) 14356 

Kaput ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan : 
ı - 1000 adet hava rengi dikilmiş lı:aput 

pazarlıkla aatın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (12.000) lira olup tık teminat mik
tarı (900) liradır. 

2 - Pazarlığı 12-9-939 salı ıünü saat ıs 
de vcUlct satın alma komiıyonWlda yapı
lacaktır. 

5 - Şartname ve evsaf bu cün lı:omiı -
1ondan alınabilir. 

4 - lateklllerln ilk teminat mektup vı 
~ _....larlJtı maanea aaattı komi• • 

1 

2 - 445 tonun muhammen bedeli 
20025 ve muvakkat teminatı 1618 lira
dır. 

3 - 400 tonun muhammen bedeH 
18000 ve muvakkat teminatı 1350 lira· 
dır. 

4 - Münakasası 16 Eyl. 939 cumar. 
teai günü sat 10 da yapılacaktır. 

S - 3artnameler her gün komiıyon 
da görülebilir. 

6 - lateklilerin münakasa aatinden 
bir saat evet icap eden veaikalariyle 
kanunun tarif ettlfi tekilde haaırlıya· 
cakları mektuplarını Gulantep aatın 
alma komisyonuna vermiı olacaklar • 
dır. (4241) 14154 

2 Garaj yaptır1lacak 
Aakara Levaa1111 Analrliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - İzmir aıüstahkem mevki komu~ 

tanhğınca g8steritecek yerde beheri 
27Z04 lira 95 kurut bedeli keşifli iki 
adet garaj inta ettirilecektir. !kisinin 
bedeli tutarı 54409 lira 90 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 16. Eyl. 
939 C. ertesi günü ıaat 16 da İzmirdc 
kıılada İzmir Lv. amirliği ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçesi 3970 
Hra 50 kuruıtur. 

4 - lartrwne, keılfname ve proje • 
ler her gün sabah saat sekizden on i
kiye kadar ve on dört buçuktan on se· 
klse kadar tr:mir müıtıhkem mevki 
inıaat komiıyonunda ve Ankarada M. 

tarak it başında bulunduracakları Alma Komisyo"und•n ı 
noterlikten milsaddak bir tathhüt kl· Ankara ı;arniıon birlik vt 111üeueeelerl 
g~ ıdı ile temin etmeleri ve asgari bl ihtiyacı olan apiıda cins ve mllı:t~rları ya

r ı:ıh altı kalem kundura malzemesı pazar -
partide 100 bin liralık in9aat ltinl mu· lıkla 8-9-1939 saat ıs de Ankara LV. i . 
vaffaklyetle yapmıı olduklarına dalr mirliii ıatın alınır konıiıyonun~ yapılacak-

resmi bir makamın taadikinl havi ve • tıriıtaıldil•riıı belli vakitte koıniıyonda bu
saik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun ı, lunmaları. 

2 - Muhlmmon bedeli keıfi (3231) 
üç bin iki yüz otu• bir lira (30) kuruş 
tur. 

3 - Ekıiltmenin ıekli ve ıünü: 
20 Eylül 939 tarihine raıtlıyan çar· 3. maddelerindeki yazılı vesaiki ko • soo Ci.ft lrundur~ !'•lça11. 

• . 3 Kılo bakır çıvı 
mısyona ıbraı etmeleri lbımdır. 500 Oram halmumu 

5 - Bu işe alt keglf, proje, fenni vQ 12 )t'~k iki katlı kunduracı keten 

hususi şar~name Çanakkale müstah • 10 ~t~ı kundura diki, itne1i 
kem mevkı satın alma komlıyonu İs. 2 Kilo kabara (441S) 

şamba günü saat on beşte Konya na
fıa müdürlüiündc tcıckkül edecek 
ckailtme komiıyonu marifetiyle ve 

Kuru ot ve odun ahnacak 
Ankara Levazım Amlrlltl Satm Alma Koııııi•yonundan 

Cinai Miktarı Muh. B. Mıav. Tc. Hanıi Bir. Eksilt. 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. alt olduiu 'ekli 

Odun 770000 16940 

Kuru ot 310000 17050 

1270 50 

1278 75 

Merkez bir· 
ilklerine 

- - -
K. zarf 

14364 2490 Ayılı artırma ekıiltme kanunu· 
nun (41) inci maddesinin (C) fıkra
ıı gerefince açık ekıiltme ıuretlyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lı· 
Ta, G, S teklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat 

teminat vermeleri ve ticaret odaaında 
;8~9~~ kayıtlı olduklarına dair vesaik ibru 

Per,embe etmeleri. 
s;;~9~~39 S - Daha fazlı isıhat almak iste· 

Cuma yenlerin Cumrada ıulama idaresi mü-
S11t 9 dUrJüfüne müracaat ederek mukave· 

l - Eksiltmeye lconulan odun ve kuru otıın miktarları, muhammen bedelleri, mu 1 
vakkat teminatları, ekııiltmelerlnin ıelıli ve icra11 tarih ve saatları yukarıda yazıl : e ve prtname talep etmeleri. 
mıştır. 6 - Postada vukubulacak gecikme-

z - Evıaf ve teslim prtlarıru ıösterea 11rtnımtaini her ıriin Urfıda tümen .. tın- lerin kabul edilemiyeceği ilin olunur, 
alma komisyonunda okuyablllr ve lıcosnlı YOndıiln paraaıı alınabilir. 

S - Eblltmeler Urfada tümen utın alma komlıyonunda yukarıda yazılı ıekfl tarih 4417 

Rampa ve hafriyat işi 
D. D. Yollan 2. ci lıletme Arttır

ve Eksiltme Komia7onundan : 

Ankara istasyonunda yapılacak 
aıkeri rampa ve hafriyat iıi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. Bu işin keşif bedeli 12800 liradır. 

lhıleıi 13. 9. 939 tarihine rastlıyan 
çırıamba allnll Hlt 16 da Anlrarıdl 
ikinci itletmo binuında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 960 liralık teminat mak· 
bu• veya banka mektubu ve kanunun 
tayin ettlii vesaik ile tekliflerini ih
tiva edecek kapalı zarflarını aynı gilft 
sut 15 e kadar komiıyona tevdi et • 
mtı olmaları llzımdır. 

Şartname, mukavele projesi ve fen
ni ıartname ikinci işletme kaleminde 
parasız olarak verilmektedir. (4155) 

14096 

250 ton karpit ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi.

yonundan : 
ve saatlarda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları elı:ıiltmtniıı 1\llı:a nda yuılı açma 11atından bir 111t evetine 
kadar satm alma komis7on11 reiıılillne ıııakbu mukabilinde verilmiı bwuııa~ktır 
Bıa ıaattan sonra ınektuplar bbul edilmez, 2490 aaytlı kanunun 34. üneti maddesine 
ll)'gun ıekilde poıta ile cöndtrilecek teklif mektuplan kabul edilir. SartnamHinin 
4 üncü maddesinde istenileıı veılkalar ınuv akbt teminatın konulduiu ıarf İGerıine 
konulacaktır. (4414) 14365 

. Muhammen bedeli 23500 lira olaıı 
250 ton karpit 20.10.939 cuma günll 
saat 15 de kapalı zarf usulU Ue An· 

Malatya Asliye Hukuk Hakimli- karada idare binasında satın alına • 

MAHKEMELER 

iinden ı cıktır. 

Sığır eti alınacak 
Malatyanın Tckmezır maahllcsinden Bu ite girmek iıtiyenlerin (1762.50) 

M. vekaleti emakin intaat şubesinde Ankara Levasam Amirliii Satnı Alma Komiayonundan : 
gCSrülebilir. 

Bentli Hatıl oiullaiı 1amıil ve Hüseyinin liralık muvakkat teminat ile kanunun 
o mahalleden Şükrü çavuı oğlu Ali ve di· tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ter vereae aleyblerlndı açtıtı baleyi ıuyu 
divaaı neticesinde hiHcyl pyialı ada 48 ayni gün saat 14 e kadar komisyl'n 
parsel 16 No: kayıtlı bahçeli evin kabili rciıliiine vermeleri lazımdır. 

S - !etekliler ticaret odasında ka - Kilo Cinıl Muhammen bedeli Saat İhale yeri &ünü EkıiJtme §ekli 
yıth olduklarına ve bu işi yapabilecek --
terine dalr ihaleden en az bir hafta c- l05,ooo Sığır eti 22050 16 Niğde Sa. Al. Ko. 21-9-939 Kapalı 

vel İzmir nafıa fen heyetinden alacak 
tın vealkılırı g8ıtermek mecburiye • 

perıembe zarf 
1 - Şartnamesi her gün komiıyonda görtllebllir ve parasız alınabilir. 
2 - lıteklilcr tcmi~tı evvcliyc ve teklif mektuplarını muayyen zaman

dan bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri Uln olunur. (4209) 14152 
tindedir. 

6 - Eksiltmeye ittlrak edecekler 

Muhtelif yiyecek almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Saati 

15 de 
15-30 
16 00 
lfi-30 

Giln 
İhalenin 

Tarihi ' Nevi 

Muhammen 
M. Tem. Tutarı 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

Muhammen 
Fiyatı 
Kr. St. 

Miktarı 
Kilo 

P. ertesi 20-9-939 K. zarf 6378 75 85050 13 50 630000 Un 

Cinai 

,. ,. 20-9-939 Açık 663 00 8840 8 SO 104000 Bulıur 
,. ,. 20-9-939 K. zarf 630 00 8400 15 00 56000 K. faıulye 
,, ,. 20-9-939 K. zarf 176 40 4361 24 50 17800 Pirinç 

l - Dörtyol garni.r:onundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakların cinı, miktarı, muhammen fiyatı, mu
hammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin nevi, tarih gün ve saati yukarda ıöaterilmiıtir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - lartnameler ıanıizon levuım müdürlüğün de her ıün görülebilir. 
4 - Kapalı zarfla münakasuına girecekler mühür lU teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki -ftsalkle 

beraber ibale 1Uthıclen evvel ghnal1111 koml11onuna vermlı olmaları ilin olunur • .{4246) 14194 

!8a~eıi?'neoklmırıadrıtvıen~ıln .••t~ılıAral~ .11u~kun i • Şartnameler parası• olarak Anka • 
rı mııı ır. ının ı amet - . . 

&ihı m~c;hıd olduğunlan ilanen teblii olu- rada malzeme daıresınden, Haydar -
nur. 33421 paşada teaellilm ve ıevk ıefliğinden 

dağıtılacaktır. (4243) 14250 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satın Abaa Komia yonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve )iıte numarılariyle miktar ve 

cinsleri atağıda yazılı malzeme 12-10.1939 perıembe günü saat 15,30 dan 
itibaren liıte ıırasiylc ve ayrı ayrı ihale edilmek Uscre kapalı urf uıulü ile 
Ankara'da idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin her liıte hizaıında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden Haydarpa· 
p'dı Teaellüm ve Hvk 1tfliiinden daiıtılmaktadır. (4265) 14300 

Muhammen Muvakkat 
Liıte 
No. 

bedeli teminat 
Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. - ------------

1 Kurıun malzeme 16.100 kilo 4425 00 
2 Galvanize saç 1.450 adet 24677 50 
3 Çinko levha 30.000 kilo 5400 oo 
4 TeneVe levha 4.300 adet 2112 50 
5 Ahpp travers raptiyeıl imaline 7200 00 

mahauı lama demiri 60 ton 

--331 88 
1850 81 
405 00-

~ 158 
540 O( 
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Muhte if yiyecek ve yakacak alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Ankarada muhafız jandarma taburu iaşesi için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek ve yakacak hiza
larında gösterilen günde eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bunlara ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilecektir. 
. 3 - İsteklileri~ her ç_eşit ~iyece~ gurubu hizasında ~österilen teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhte

v_ı kapalı zarf. eksıltmesıne a~t teklıf mektupları~ı .eksıltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermele
rı ve açık eksıltmede bu temınat ve belgelerle bırlıkte tam vaktinde komisyonda bulunmaları. (4263) 14233 

En çok Eksiltme Eksiltme 
Cinsi En az En çok Kilosu Tutarı Teminatı Usulü Tarihi Günü saati --l - Bulgur 9000 
Pirinç 5000 
Çay 40 
Kuru fasulye 8000 
Nohut 2500 
Mercimek 1000 
Toz şeker 2000 
Patates 10000 
Kuru soğan 3000 
Kuru üzüm 1000 

2 - Sığır eti 20000 
3 - Odun 125000 
4 - Zeytinyağı 1500 

Zeytin tanesi 2000 
Sabun 2000 

5 - Sade yağı 4000 

• 

lstiklôl 

12000 Kg. 12 Kuruş 1440 
7000 

" 25 
" 50 

" 360 
" 12000 .. 18 
" 3500 

" 
15 

" 1500 .. 15 ,. 
3000 

" 28 
" 12000 

" 8 
" 4000 

" 1 .. 
2000 .. 25 

" 

27000 
" 

37 " 
150000 

" 1, 77 " 
1800 

" 
60 

2500 ti 35 
2500 

" 
40 

5000 ti 110 

Lisesi 

1750 
180 

* 2160 
525 
225 
840 
960 
280 
500 664,50 Kapalı zarf 20-9-939 perşembe 

8860 
9990 749,25 .. " 

,, 20-9-939 
" 2625 197 Açık 21-9-939 cuma 

2955 221,63 Açık 21.9.939 .. " 5500 412,50 Kapalı 22-9-939 cumartesi 

Direktörlüğünden • 
• 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

10 

15 
10 

ıs 

10 

2 _ Bu yıl yeniden az talebe alınac~ğından mektebe girmek istiyenlerin bir an evvel müracaat etmeli· ı 

dirler. 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını ye-

nilemelidir. Eski talebenin ·eylülün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Bütünleme ve engel sınavları eylülün birinde başlıyacaktır. 
5 - İstiyQJllere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. Tafsilat isteyiniz. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası, Telefon: 22534 5065 

ANKARA V ALILlGl 1 

Okul binası yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif. bedeli (38304) lira (90) ku -
ruştan ıbaret bulunan Bahçeli evler 
mahllesinde yapılacak beş sınılı 
ilk ~k~l inşaatı 21.9.939 perşembe 
be gunu saat on beşte vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

Muvakkat teminatı (2872 lira (87) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları, mu -
vakkat teminat mektubu veya makbu
zu ticaret odası vesikası ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az (8) gün 
evel vilayet makamına istida ile mü -
racaat ederek alacakları fenni ehli -
yet vesikalariyle birlikte sözü geçen 
günde saat on dörde kadar daimi en -
cümen reisliğine vermeleri buna ait 
ve şartnameyi her gün nafıa müdür -
lüğünde görebilecekleri. 

(4267) 14234 

Okul binası yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (32248) lira (11) ku -
ruştan ibaret bulunan Etlikte yapıla -
cak beş sınıflı ilk okul inşaatı 21. 9. 
939 perşembe günü sat on beşte vila -
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl -
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meğe konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (2418) lira (61) 

Muhtelif i nşaat ve tesisat 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bede. % 7,5 teminatı 
İşin Nev'i 

Paşabahçe Müskirat fabri
kası Müdürlük binası 
inşaatı 

Maltepe Enstitü gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve 
gaz kapılarının takılması 

Lira Kr. Lira Kr. 

23755 84 1781 6Ç 

Eksiltmenin 
şekli saatt 

Kapalı Z. 14 

işi 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 
1 - Keşif, şartname ve planları mucibince idaremizin Paşabahçe Mü3-

kirat ,fabrikasında mevcut yemekhanenin Müdürlük binasına tadili işiyle 
Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve gaz ka -
pılarının takılması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuş
tur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizaların
da yazılıdır. 

III - Eksiltme 21-IX-939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün le .. 
vazım şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 119 ku .. 
ruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına ait şartnameler leva. 
zım şubesi veznesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik· 
le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart· 
n.amenin "F" fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
sıltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 1,5 güvenme 
paralariyle ve şartnamesinin "F" fıkrasında yazılı vesaikle yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri iliin olunur. {6881-4339) 14292 

Muhasebeci aranıyo r 1 Şose yaptınlacak 
kuruştur. U ı su ü ticari üzerı"ne muhasebesı· Ankara İnhı"sarlar B ""dur·· ı·· İsteklilerin teklif mektupları, mu .: a§mu U• 

kuv~etli bir muhasebeci aranıyor. ğünden : 
vakkat teminat mektubu veya makbu - Sumer Matbaasına müracaat. 3344 
zu ticaret odası vesikası ve eksiltme - 1 - Çankırı tuzlasında anbarlardarı 
nin yapılacağı gününden en az (8) tunel ağzına kadar dört metre geniş • 
gün evel vitayet makamına istida ile Sah l ık l~ğinde kır.ma taş şose yaptırılması i· 
müracaat ederek alacakları fenni eh - şı açık eksıltmeye konulmuştur. 
Iiyet vesikalariyle birlikte sözü geçen İnşa edilmekte olan Küçük evler l 2 :--- Keşif bedeli 8686 lira 80 kuruş. 
günde saat on dörde kadar daimi en - yapı kooperatifinde B tipi bir hisse tan ıbaret olup ilk teminat parası 651 
cümen reisliğine vermeleri. devren satılıktır. Ankara Posta kutu- lira 52 kuruştur. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her su 75 e yazılması. 3335 3 - Yapılacak işin keşif, proje, 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek- --------------- plan ve şartnameleri baş müdürlü<Yü-

111111111111111 1111 111111111111111 .__ leri. (4268) 14235 ·· f " muz tuz en şubesinde ve Çankırıda 
- ZA YlLER inhisarlar ve tuzla müdürlüklerinde 

.ıııııııı ı ı ııııııııı ı ııııı ı ııııı ıı ı ı - Saraçhane başında - Horhor caddesinde ------ -- Kati alôka --------
Yatı h 
Yatısız HAYRİYE LİSESİ 

Kız 
Erkek 

: Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren 
§ başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiy.le ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi : 

_ Çocuk Kurumu caddesinde Akasya 
: manifatura mağazamı pederim Ali Rı

za Yüney'e devir ve temlik ettim. Hiç 
bir alakam kalmaı,lığını ilan ederim. 

: otobüs aervisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 : 
E Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 eylül cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da : 
; 111 1111111111111111111111111111111 9 eylül cumartesi günü başlanacaktır. (5057) llllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Y atak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarım 

BURSA PAZ ARI: HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 

İstanbul Sult anhamam c addesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, i stikla l ca ddesi 376, Tel : 40007 5063 

JACETT N G 12TAN 
BüYüK HOBiLYA -MAGAZASI 

\1 

..1ıııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - . -------------------

EKZAMiN 
Ekzamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 
5068 

----------------':i ı ı ı ıııııııııı ıı ı ıı ııı ııııı ııı ııı ıııııııı ı ı ı ı ı ıııııııı ı ıııııııııı ı ıııı ı ıı ı ıııııııi=' 

ı 
tevdi etmeleri lbımdır. 

------·----- ---- A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
KAZALAR 

İçme suyu isa le hattı 

inşaat ilôn ı 

Karaman Belediye Riyasetin

d en : 

inci maddelerine uygun olmak üzere 
2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi 
nat. 

B - Kanunun ve bu işe ait eksiltme 
şartnamesinin tayin ettiği vesikalar. 

C - Pazarlığa girecek taliplerin su 
tesisatı işlerini yapabilecekleri hak · 
kında saJahiyetdar makamdan alın

mış vesikalar. 

1 

2 - Eksiltme 20.9.939 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 de Kara· 
man belediye dairesinde toplanacak 
daimi encümen huzunında yapılacak· 
tır. 

3 - Satın alınacak arazözün mu • 
hammen bedeli (6200) liradır. 

4 - Şartnamesi bila bedel Karaman 
belediyesince verilecek ve talep vu -
kuunda postayla gönderilecektir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerinde uygun olmak üzere 465 
liralık teminat ve teklif mektupları 
eksiltme saatinden en geç bir saat e
veline kadar makbuz mukabilinde be
lediye reisliğine tevdi olunacaktır. 

Posta ile gönderilen teklif mektup -
larının gecikmesinden mütevellit id· 
diaların nazarı itibare alınmıyacağı 

ve fazla izahat almak istiyenlerin Ka
raman belediye riyasetine müracaat-
ları ilan olunur. (6387 / 3926) 13899 

Elektrik tesi satı 

Bulancık Belediyesinden : 

1 - Bulancak kaza merkezinde ya· 
pılacak elektrik tesisatı ve santral 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Bulancak belediye 
dairesinde 16 teşrinievel pazartesi gü
nü saat 11 teşekkül edecek ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Niyazi Yüney 3337 

......................................................... 
1 Dikkat 1 
1 Bay lor e 1 
f Yüksek Hayat Biçki Yur- .1 
f d u talebe kaydına başladı. 1 
i Adres: İ 
ı Anafartalar caddesinde A y. f 

1 
dm sokak Kanbay apartman i 
direktör: Seniha Kanbay. l 

1 3315 f ........................................................ 
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 
Maltepe Akıncılar sok. durak kar

şısı Sait Barlas apartman 6 oda hol, 
kalorifer, s1caksu, yatak odalarında 
lavabo gardrop Tel: 3948 3332 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6502 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

(' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUO 

ULUS Basımevi AN KARA 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 2056 No. lu kamyon plakasını 
kaybetim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Rauf lncidelen 3336 

Zayi - Mülga İstanbul İmalatı 
Harbiye sanayi mektebinden 928 se
nesinde almış olduğum şehadetname -
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Nihat Hürrü Yenişehir - Cümhuri

yet caddesi No. 3 apartman daire ı. 
3338 

Zayi - Ankara Erkek lisesi yedin
ci sınıfından 1938 - 1939 ders yılında 
aldığım tasdiknamemi kaybetim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

702 Ekrem Özdemir 3339 

Zayi - Fatih nüfus memurluğun -
dan almış olduğum nüfus hüviyet cüz 
danımla askerlik terhis tezkeremi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

1311 - 1313 tevellütlü Müftah oğlu 
Ahmet Aköz. 3340 

bulunur ve isteklilere 43 kuruş bedel 
mukabilinde her gün verilir. 

4 - Açık eksiltme ve ihalesi 13. 9. 
1939 tarihinde saat 16 da bankalar cad 
desinde başmüdürlük binasında topla
nacak komisyonda icra edilecektir. 

İsteklilerin diplomalı mühendis ol
maları veyahut bir mühendis veya mi· 
marı inşaatın bitimine kadar daimi o
larak işin başında bulunduracağına da· 
ir noterlikten tasdikli bir taahhüt ka· 
ğıdı ve mukayyet bulundukları tica .. 
ret odasından alınmış iktidarı mali • 
sini 2österir vesika ibraz etmeleri ve 
ihale gününden evel baş müdürlüğü • 
müzden fenni ehliyet vesikası alma • 
lan lazımdır. (4067) 14063 

Satıhk ankaz 
Koyunpazarında eski Ağazade ha • 

nının ahırı ve bazı yer odaları keres
te, kiremit, Kerpiç ve taşları satılık -
tır. İ.~teklilerin görmek için her gün 
ve muzayedeye iştirak için 14-9-939 
P~~şembe günü saat 14 de mütevelliye 
ınuracaatları. 3334 

BİDON SATIN ALINACAK 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları mü-

essesesi müdürlüğünden : 
. 1 - Benzol • Kreozot koymağa elverişli 6000 adet galvanizli 

bıdon satın alınacaktır. 

2 - Müessese · h .. mız sa asında teslim şartiyle satıcıların Karabük-
te muessese Müd .. l .. w .. 

d kl . ur ugune acele müracaatları ve vermeğe talip ol-
u arı mıktarları bildirmeleri ilan olunur. 3345 

AMERİKAN TALAS o K 
4 fl 

Kayseri U L U 
sını ı ORTA dereced HAY 

A •• e AT mektebi tedrisat 27 eylülde 
başlar. Leylı ucreti 195 lira (taksitle). 3281 

İNGİLİZCE - SANAT 

ı - Nafıa vekaletince musaddak 
proje ve keşifnamesine nazaran 31301 

lira 55 kuruş bedeli keşifli Karaman 
kasabası içme suyu isale hattı inşaatı 

20.8.939 ta"rihinden itibaren 30 gün 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

5 - İnşaat müddeti pazarlık tari
hinden itibaren bir sene olup daha 
fazla izahat almak istiyenlerin Kara· 
man belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. (6386/ 3925) 13898 

3 - Bu inşaat ve tesisatın keşif be· 
deli (27394) lira 72 kuruştur. Muvak
kat teminatı (2054) lira 60 kuruştur. 

4 - İstekliler birinci zarfın içeri
sine ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaleitnden veya Giresun nafıa mü
dürlüğünden sekiz önce alınmış mü
teahhitlik vesikasını ve inşaatın fen
ni mesuliyetini kabul etmiş bir elek
trik mühendisinin noterlikçe tasdikli 
bir teahhütnamesini ihtiva edecektir. 
İkinci zarfın içinde muvakkat temi
nat mektubu ile teklif mektubu bulu
nacaktır. İstekliler fazla malumat al
mak için her gün Bulancak belediye· 
sinden proje ve planı ı lira 80 kuruş 
bedel mukabilinde alabilir. (4365) 

YE N İ 
BU OECE 

Güna h karlar Cennet i 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

2 - Pazarlık 20.9.939 tarihine mü· 
ıadif çarşamba günü saat 15 de Kara
man belediye dairesinde toplanacak 
daimi encümen tarafından yapılacak· 
tır. 

3 - Bu işe ait şartname proje ve sa· 
ir evrak bir lira altmı~ kuruş mukabi · 
!inde Karaman belediyesince verile · 
cektir. 

4 - Pazarlığa girebilmek için ta . 
liplerin aşağıda yazılı teminat ve ve· 
saiki pazarlık saatinden en ,geç bir sa· 
a t evetine kadar encümen riyasetine 

Kapah zarf usuliyle ahnacak 

arazöz eksiltme ilim 
Karaman Belediye Riyasetin

den: 

1 - Karaman belediyesince itfaiye 
ve sulama işlerinde kullanılmak üze
re bir adet arazöz satın alınacağından 
20.8.939 tarihinden itibıaren bir ay 
müddetle ve kapalı zarf usı.ıliyle ek -
siltıneye konulmuştur. 14351 

Gündüz iki film 

1 - Gasparon 

2 - Gfrnahkarlar Cenneti 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

BU GECE 
Moto Haydutlar P etinde 

Gündüz iki -fllm 

1 - Moto Haydut lar peşinde 
2 - Katilin İzi 

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

12,15 de Halk matinesi 
NIÇEVO 

Z E H i RLi SEVDA 

G ünd üz iki film 

1 - D ans için yaratılmış. 

2 - Zehirli Sevda 

Gece Seansı 

20,30 dadır 

8 U GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında . Türkçe sözlü 
Üç Ahbap Çavuşlar eğleniyor 

\ 


