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Varşova kahramanca dayanıyor! 
Başvekôletin tebliği 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bazı mıntakalardaki ihtiyat erleri bir buçuk 

ay talim ve terbiye için silôh altına çağırıldı 

Bu celp m.emleketin her 
tarafına mahsus değildir 

Varşova'nın düştüğüne dair Alman umumi karargôhının 

resmi tebliğini, Varşova radyosu neşriyatiyle filen yalanlıyor 

120.000 Varsova'lt tramvayları 
devirerek barikadlar kuruyorlar 

(ağnlmıyanlann veya celp mmf akasmda bulunmiyanlarin 
sükunetle iJ ve gü(leriyle meşgul olmalar1 lizımd1r ~ Polonya baş kumandanı diyor ki : 

t Ankara, 8 a.a. - Batvekaletten tebliğ edilmi§tir: 

Memleketin bazı mmtakalarındaki ihtiyat erleri bir bu
çuk ay talim ve terbiye için askerlik ka·nununun 58 inci 
maddesine uyarak silah altına çağrılmaktadırlar. 

· "Eğer düşman geçerse son leh askeri
11 

Bu celp memleketin her taraf ma mahsus olmayıp mah
dut mmtakalarda yapılmaktadır, ve nerelerde kimlerin as
kere çağrıldığı da celp mıntakalarındaki askerlik §Ubeleri 
tarafından halkımıza ilan edilmittir. -

Buna rağmen i1an yapılmıyan veya ilan mıntakasında 
bulunup da askere çağrılmıyan bazı kimselerin askere çağ
rılırım dütüncesiyle çalıttıkları itleri bırakıp memleketle
rfne dönmek istedikleri görülmektedir. Yurd müdafaasına 
kotmak bakımından bu hareket takdirle karşılanırsa da 
itlerini bırakanların tahsen zarar görmelerini mucip ola
bileceği gibi imar ve ticari faaliyetimizin az çok durması· 
na da sebep olabilir. 

Celp yapılan mıntakalarda bulunup timdiye kadar çağ
nlmıyanlann veya celp mıntakasmda bulunmıyanların SÜ· 

kiinetle it ve güçleriyle mefgul olmalarını tavsiye ederim. 

Varıov.ııda k1raJ ıatosundaki bir eski 
beylr.el ve saat, PoJonyanrn istili 
altında geçirdiği iztir.ııplı saatleri 

Tela, 
ve ihtikara 
kar§ı 

F. R. ATAY 

Dün muhterem Ba1vekilimiz 
Doktor Refik Saydam, Türkiye
nin gıda ve diğer maddeler bakı
mından vaziyetini izah eden bir 
beyanname neşretti. Bu memle
kette halkın ve ordunun bir se
neden fazla yiyeceği vardır ve 
muhtaç olduğumuz diğer lüzum
lu maddeler ve eşya için her tür
lü sıkıntı tehlikesinden uzak bu
lunmaktayız. 

Bazı gıda maddeleri ile eşya 
fiyatlannın kıtlaşmasında veya 
pahalılaımasındaki amillerden 
biri teli.ı, diğeri ihtikardır. Al
manya ile üç müttefik arasında 
harp başlar başlamaz, bir takım 
vatandaılar teker ve unu sandık 
ve torba ile evlerine taşımağa 
hatlamıılardır. Şüphesiz bunlar 
üzerinde cihan harbinin hatırası 
müessir olmuıtur. Cihan harbin
de Türkiye abluka altında idi; 
istihsal tartları timdikinden pek 
aıağı, ve bundan başka nakliyat 
imkanlarımız pek mahduttu. 
Fabrikalarımız yoktu. Muhterem 
Baıvekilimizin pek yerinde söy
lediği üzere, harpten biraz evel 
ve harpten sonra unumuzu Ame
rika' dan getiriyorduk. Halbuki 
bugün hububat ihracatçısıyız. 
Sonra harpte değiliz. Bizim te
ahhütlerimiz meydandadır. Tür
kiye bu teahhütlerini yerine ge· 
tirmek için bir takım ihtilatlar ve 
ıirayetler olmak lazımdır. O tak
dirde dahi, memleketin vaziyeti 
hiç bir zaman cihan harbindeki 
haline benzemiyecektir. 

temsil etmiyor mu 1 

Hup iktiıadiyah kaplınnı göre 

Birçok maddelerin 
ihracı menedildi 

Ankara, 8 a.a. - Beynelmilel siyasi vaziyetin aldığı son şekil üzerine 
memleket ve harp iktisadi yatı icaplarına göre ihraç maddelerimizden mühim 
bir kısmının ihracının meni ve muayyen bir kısmının yabancı ülkelere 
sevkinin lisans usulüne tabi tutulması İcra Vekilleri Heyetince tasvip olun
muştur. 

Yüksek tasdika iktiran eden ve bugünkü resmi gazete ile ilin edilen bu 
kararnameye tevfikan transit yerlerinde bulunmakta olanlar da dahil oldu· 
ğu halde memleket dışına ihracı memnu olan maddeler şunlardır : 
Buğday, !;avdar, mah1ılt, kaplıca, arpa, yulaf, mısır, darı, prinç, bulgur, bezelye, no

hut, fasulye, mercimek, börülce, fiğ, burçak, patates, pamuk tahumu, soğan, sarımsak, 
kepek, ot, saman, ekle salih bilumum sade yağ ve diğer hayvani ve nebati yağlar, keçi 
kıh, çuval, halat, kendir, kendir mamulatı, keten tohumu, ham veya yarı mamii1 bilu
mum sığır, manda, dana derileri, işlenmiş deri ve mamulatı, aabun, soda, çay, kahve, 
kakao, canh hayvanlar, etler, canh ve cansız kümes hayvanları, her nevi konserve, he~ 
nevi peynir, her nevi kağıt ve mukavva, her nevi boyalar, saç ve çinko levha, dikenlı 
tel, her nevi kereste, yapağı, yün ipliği ve mamulatı, keten ipliği ve mensucatı ve ma
mulatı, kükürt, istüpi, kok, un, irmik. ve mamulatı, kalay, her nevi kablo, tel halat ve 
zincir, kauçuk ve mamulatı, her nevı salmastra, motörlü ve motörsüz deniz ve kara 
nakil vasıtaları. 

Gene bu kararnameye tevfikan ihracı liaansa tabi maddeler de §Unlardır : 
Tiftik, barsak, balmumu, küçük baş hayvan derileri, yumurta, ze~in tanesi, susam, 

pamuk, pamuk ipliği ve mensucat ve mamulatı, balda, soya fasulyesı. 

Ankara' da hava hücumlanna ka111 müdafaa tedbirleri 

Tayyareler yangın, tahrip 
ve gaz bombaları atacak 
Hava hücumlanna kartı yapılacak tecrübe haberi 2 ci sayfamızda 

"Alman tankıyla ezilmiş demektir
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1 Amerika' da 
fevkalade vaziyet 

ilan edildi 

- Varşova radyosu -

Vaşington, 8 a.a. - B. Ruzvelt, bi
taraflık kanununun ilanını takviye ve 
milli müdafaanın barış zamanı çerçe
vesi dahilinde idamesi maksadiyle A
merika Birleşik Devletleri için "fev -
kalade vaziyet., ilan eylemiştir. 

Bu husustaki kararname ordu, 
bahriye ve milli muhafaza kadrosu
nun derhal takviyesine imkan ver
mekte ve Avrupada bulunan amerika
lıların tahliyesini derpiş eylemekte
dir. 

Keza kararname, casusluk ve sabo
taj aleyhindeki hizmetlerin de kuvet
lendirilmesini derpiş etmektedir. 

Fransa' da 
harp 

kabinesi 
Paria, 8 a.a. - Bugün birkaç defa 

Reisicümhurla, mebusan ve ayan re
isleriyle, nazırlarla ve başlıca siyasi 
partilerin şefleriyle görüşmüş olan 
B. Daladiye'nin harp kabinesinin te
şekkül tarzını ilanda gecikmiyeceği 
bildiriliyor. 

B. Daladiye, ya kabinenin muhte
lif partilerin en nafiz şahsiyetlerine 
müracaat ederek genişletilmesi ve ya
hut teknisiyenlerle hassatan faal ve 
selahiyettar zevattan müteşekkil bir 
kabine teşkili formüllerinden birini 
seçmek mevkiinde bulunuyordu. Baş
vekilin bu ikinci formülü kabul etti
ği bildirilmektedir. Bu suretle en mü
him nezaretler arasında teslihat ve 
yahut harp imalatı ve iaşe nezaretleri 
bulunacaktır. 

Bu yeni nezaretlerin ihdası sebebiy
le şimdiki nazırlar arasında değişik -
likler vuku bulması muhtemeldir. 

Hariciye Nazırı Bone, bugün Ar -
jantin ve İtalya büyük elçilerini ka -
bul etmiştir. 

!knı)'•,,lmıı Dr1t11"r!f•u•, 

" Polonya kaybolmamıştır ,, 
milli marşını çalıyor 

Bu sabah saat dörde kadar, Varşova'nın vaziyeti hakkında muhtelif kay
naklardan biribirini nakzeden haberler gelmiştir. Evela, dün saat 18 de al
man resmi D.N.B. ajansı bütün Almanya radyoları vasıtasiyle alman karar
gahının fU tebliğini netretmittir: 

Umumi karargah, alman kıtaatının 17.15 te Varşova'ya girdiğini bildir· 
miştir. · 

Buna ait haberleri aşağıda aırasiyle okuyacaksınız. Fakat, biz, bu sabah 
gazetemiz makineye verilinciye kadar Varşova'nın düşmediğine ve teslim 
olmadığına şahit bulunuyoruz. Çünkü mütemadiyen Varşova radyosunun 
neşriyatını takip ettik. Varşova radyosu, bu neşriyatiyle, alman karargahı· 
nın tebliğini filen yalanlamı§ oluyor. 

Varşova radyosu, orta dalgada 275 metre ile 280 metre arasında mütema
diyen neşriyat yapmaktadır. Ve radyo, istasyonu tahrip edilinciye kadar 
neşriyatına günün her saatinde devam edeceğini bildirmiştir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Majino -Sigf rid 
hallar1 arasında ıiddetli lop~u ateıl 

Fransızlar 70 tonluk 

tanklarla ilerliyorlar ! 
Almanlar Polonya'dan bir kaç 
fırkayı garp cephesine getirdiler 

Bu sabah saat dörde kadar muhte
lif Avrupa radyo İstasyonlarının 
neşriyatına ve Anadolu Ajansına 
gelen haberlere nazaran, alman -
iransız cepheainde vaziyet şöyle 
idi: 

Dün sabah neşrolunan 9 numaralı 
fransız harp tebliğinde şöyle denil
mektedir: 

Yerine göre az veya çok ehemİ• 
yetli mahalli ilel"lemeler bap.nl
mıt ve bu ilerlemeler bazı nokta· 
)arda ileri hareketimizin feraiti 
mahsus derecede iyilettirmittir. 
Ayrıca Londra radyosunun Paris -

ten alıp bildirdiğine göre Majino ve 
Zigfrid hatları arasında şiddetli top

(Sonu 4 üncü sayfada) 

İlk lokomotif'in Erzurum'a girişi 

dolayisile Nafia Vekilimizin ihtisaslar1 

"Bu eserle muhterem Cümhurreisimizin 
ıimendifer siyaseti en mühim hedeflerinden 

birisine vasıl olmuı demektir,, 
Telaşlılar yalnız kendi kesele

rine zarar verseler ehemiyeti yok. 
Günlük. haftalık veya aylık is
tih lak hesaplarına göre hazırla
nan stokları bir hamlede tüketin
ce, pahalılığı kendi elleriyle ha
zırlamakta ve dükkanlarda iste
diklerini bulamıyan vatandaıla
rma maddi manevi zarar ver-

= - .!;•j't/•11/ıla 0/11,. ., 

/Jnl#'ffe rtıl•11•l11ı~lf • 
/;,1ırtlr1rriJ!rfı/,.dctrolett 

Rejimin bir ana dava olarak ele aldığı ve daha milli kurtuluş senele -
rinde tatbik etmiye başladığı demiryolu politikamız, ilk poz treninin Er
zurum'a girmesiyle büyük bir merhalesini idrak etmiş bulunmaktadır . 
Memleketi çelik ağlarla örmek cümhuriyetin bu güzel eseri karşısında 
tehassüslerini rica ettiğimiz Nafıa Vekilimiz Ali Fuat Cebesoy, bir arka. -

loıııı 4 aıır,a •'IJada). datmuza ıunlan eöylemittir • (Soau 4 üncü sayfada) 



-2- ULUS 9 - 9. 1939 

r nı kar~ısında: 

n aşların vazifesi 
1 

..................................... . ............... 

Günün peıinden 
.......................... ._ ........ ._ ............. ..: 
iki hôdise iki devir 

N.A.KOÇOKA 

Aylardan beri korkulan harp ey· ı yüksek miJletlere yaratır bir man. 
lühin birindenberi bütün şiddetiyle zara arzediyor. Bununla beraber §U 
ccphdcrdc bnşladı. Şimdi takriben son günlerde her halde umumi h • 
iki yüz elli milyon insnn biribirle- bin hatıralarda bıraktığı acı t • ~r 
riyle harp halinde bulunmaktadır. rin tahriki ile halkta bazı fevke:;~;; 
Harp artık mukadder neticelerini ihtiyat tedbirleri ittı'h d -

· "~velki gece ve dün gece furunların ha
l} cıdden acınacak bir manzara kcsbctmiş
h: Bazı acul ve müvesvis kimseler henüz hi 
b~r fevkalad~lik yokken furunlardan faz!~ 
~ mek tedarik etmek istemişlerdir. Halkın 
u telaşının muhık olduğu bilahare an

~~şılmıştır. Müşkülat dolayısiyle bir çok 
ın:seler ne o gün, ne de sahure ekmek te

darı~. e.~ememiş, aç kalmışlardır. Furunla • 
rın. onundc zabıtanın miıdahalesini icap 
e~tırecek fevkalade izdiham olmuş ve bazı 
kımseler y~ralanm15tır. Furunların içinde 
bulunan polıs memurları ahaliye birden faz 
la. ekmek vermiyorlardı ve bu hususta e -
mır atd.ıklarınr &öylüyorlardı. Bu tedbir 
vakı:ı ~ır, iki kişilik aileler için kabili 
tatbık ıse de, sekiz dokuz nüfuslu ailele • 
rin evlat ayalıla tekbir ekmek al
maları aç kalmaları demektir. Bunun ıçın 
en musip çare, vesika usulünü ihdas et
mektir. Zaten her evin nüfusu, imamlarca 
muayyendir. Nüfus başına göre verilen ve 
sikanın her gün bir defa istimali için de bir 
çare bulunabilir. Böylelikle halkın ek • 
meksizlik gibi mühim bir ihtiyacı da teh· 
vi.n edilmiş olur. 

d - k . . l d. . "k . . azma ogru 
~gdu":1~_. ıçfın tenk ı d'ıstı ametıh_ı- hareketler görülmektedir. Hüküme-

çın e ınnışa etme te ır. Harp, ıç timiz halkın bu va • t' k 
.. h . . 1 k . . f .• k zıye ıne ar§ı 

~upl esız ınsanki bıçın ben e~ı a ı· hattıhareketini gayet samimi ve a-
.et ~r yar~t~ıı ıı er~ ~;. mıl:et!e: çık dil ile halka bir beyanname ile 

~ıln aky~t. u rckt veı· ba. ı ıy.et edrını ifade etmiş bulunmaktadır. Demok-
o çme ıçın en uvet ı ır mıyar ır. ratik bir ruh v "h • 1 Hatta geçen asırda işte bu bakım- olan hüküm t' e b zı bnıyet e yaz~lmış 
dan harbi istiyenlcr bile olmuştur. dar vazıh b"e 

10 
ul eyann~me~ı ka

A t k h 1 1 b .. ır şey o amaz. Şımdı her-
~ tıh. b~rhnck~kur~a. ~ sdun. uŞı::urı kes şunu bilmelidir ki bugünkü va-

mu ış ır a ı atın ıçın eyız. ım- ziyetim" • h b' 
di henüz aydınlanmıyan çok karışık asla ~z umumı k ard.ın §artların~ 
vaziyetler içinde harbin hudutları _ harpt enz~:eme te ır. Umumı 
nın genişleyip genişlemiyeceğini ve rilmişes ~e~. ~~· ter ~araftan çev
hangi istikametlere doğru sarkaca- makta ~d~ ;{ a .. u ~- a tın~a bulun· 
ğını tahmin etmek kolay d -·ld' • ugun boyle bır fey ol-

B l k 
.. I b" ~~1 ır. mııdığı gibi Türkiye harbe girdigw i 

unu ge ece gun er ıze gostere- takdirde d • · • · · 
cektir. Bugün ortada tek hakikat •• . ahı olması ıhtımal ıçınde 
varsa her iki ta.rafın z f 1 k degıldır. Ba§ımızdakiler, bulunduk· 
• · b""t" •

11
• 

1 
aklere u aşma ları müstesna ve tarihi mesuliyetin 

ıçın u un mı l var 1 arını ortaya b"t" . rw• • b" .. 
koyarak en son hayat kabiliyetle- tcudb~lg~n~§ ıgılnı ıllen veb?.n~kglor.e · ı ki d ır erını a mı§ o an uyu erı· 
:t'JY e çarpışrıca arı ır. • d' D 1 · · h · d 

mız ır. ev etımız, er şeyı ve e· 
Bu manzara karşısında henüz rinden düşünerek ve inceden hesap· 

harbe girmiyen her millet en yÜk· lıyarak mukavelelerine verdiği söz· 
sek hassasiyet ve alaka ile vaziyeti lere sadık §erefli bir şahıiyet sıfa
takip etmek mecburiyetindedir.Dev- tiyle ayakta durmakta ve orta Av· 
)etimizin mesul makamlarında bu - rupa'da geçmekte olan haileyi ehe· 
lunıınlar milli menfaatlerimizin ko· miyetle takip etmektedir. Vatanda
runması ve milli varlığın muhafaza- şa düşen vazife, devlete itimat ile, 
Si için her türlü tedbirleri Önceden devletin amme hizmetlerine mani 
almış ve hnreket tarzlarını bu isti- olacak her §eyden §iddetle çekin
kamete tevcih etmiş bulunmakta- mek ve mutlak surette her türlü 
dırlar. Böyle tarihi zamanlarda va· propagandalardan kendisini koru
tandaşa düşen mcsuliyet hissesi maktır. Bugünkü beynelmilel vazi • 
devlet adamlıırınınkinden daha az yette mevkiinin ehemiyeti bir kat 
ve daha aşağı değildir. Bunun için daha ziyadeleşen memleketimizde 
her vatandaş kendisi tıpkı bir dev· ecnebi propagandasının çalışması 
Jetmiş gibi hareket ederek ve tek- pek varittir. işte bu kadar nazik bir 
mil hareketlerini devletin aziz ve vaziyette vatandaşın vazifesi devle
mukaddes menfaatlerine uydurarak tin takip ettiği umumi istikamete 
müşterek gayeye doğru ulaşmağa kendisini uydurmaktır. Çünkü dev
çalışması icnp eder. Nasıl asker ol- Jet bir bakımdan amme menfaati
mak vatandaşın en aziz bir vazife- nin bir ifadesi olan bir uzviyet ol
si ise milli menfaatlere uygun ol· duğuna göre vatandaş bu büyük uz
mıyan propagandalardan çekinmesi viyet içinde çalışan bir varlık oldu
ve lüzumsuz telaşlarla memleketin ğunu daima göz önünde tutması, 
iktısadi vaziyetini ve nmme işleri- vazife ilhamını bu yüksek manadan 
nin tabii cereyanını zafa düşürecek alması iktiza eder. Çünkü biz dev • 
hareketlerden sakınması da vatan· Jetin on Jıekiz milyonda biriyiz. T e
da~a yüklenen bir vazifedir. Harp baa değiliz. Her şey bizimdir. Dev· 
başlayalıdan beri memleketimizin Jet işlerini bu mantıkla benimseme· 
gösterdiği soğukkanlılık olgun ve liyiz. 

Ankara'da hava hücumlanna karıı müdafaa tedbirleri 

Tayyareler yangm, tahrip 
ve gaz bombaları atacak 

Bugünlerde yapılacak olan hava hücumlarına karşı pasif korunma 
tecrübesi hazırlıklarına dün de devam edilmiştir. Bütün resmi müesse -
seler kendi içlerinde hususi teşkilat vücuda getirmiş ve tertibat almış
lardır. Hücum esnasında bu yerlere yangın gaz veya tahrip bon-.'.>ası 
isabet ettiği takdirde evela kendi teşkilatlariyle söndürmiye gayret e
decek, buna muvaffak olamadıkları takdirde umumi korunma teşkila
tından yardım istiyeceklerdir. 

Tecrübenin günü ve saati henüz te· ı ce, dün de haber verdiğimiz gibi aske· 
karrür etmiş olmamakla beraber füarm ri makamlar tarafından ıehrin icap 
işaretine ~er.~ ~n intizar olunabilir. eden yerlerinde tertipler alınmıştır. 
tşa:et verıldıgı zaman halkın tehli - Tertibat, tayyarelerin Ankaraya gel • 
kelı yerlerde kalmamaları için hazır- meleri muhtemel olan istikametler 
lanmış olan sığnak yerleriyle diğer göz önünde tutularak yapılmıştır . 
mahfuz mahaller amade bulundurul -
maktadır. Hücum tayyareleri şehre üç çeşit 

Şurasını söylemek 15.zım ki sığnak 
yerinden maksat halkın, tayyare hü· 
cumu esnasında cadde ve meydanlar
da tek veya toplu olarak hedef vazi
yetinde kalmamaları ve mahfuz yerle
re sığınmaları için hazırlanmış olan 
yerlerdir. Şehrimizde, hal~ için umu
mi sığnak yerleri henüz vücuda ge -
tirilmemiş olduğu için halk şimdilik 
nisbeten emin görUlen yerlere davet 
edilmektedir. Bu yerlere kolayca ve 
intizamla gidilebilmesi için caddelere 
işaretler konulmuştur. 

Evlere sığmak yaptırılacak 

Hava taarruzlarından korunma ka· 

nununa ve bu kanuna müteferri mev • 

zuata göre, resmi müesseselerde ol • 
duğu gibi evlerde de hava hücumları
na karşı hususi teşkilat vücuda geti· 
rilmesi ve icap ettiği zaman evde· 
kilerin iltica edebilmesi için alt kat· 
larda mahfuz yerler vücuda getiril • 
mesi lazım gelmektedir. Halbuki ne 
eski evlerde, ne de yeni yapılanların 
çoğunda bu husustaki talimata göre 
yer mevcut bulunmamaktadır. 

Haber aldığımıza göre Ankara vali
liği, tecrübeyi müteakip derhal bu hu
susta harekete geçecek ve ev sahiple· 
rine muayyen bir mühlet vererek, a
partman veya evin vaziyetine göre 
mahfuz mahaller vücuda getirilmesi • 
ni istiyecektir. Samanpazarındaki or· 
t.a mekteple, siyasal bilgiler okulu ve 
Sümerbank gibi müesseseler ve veka
letler inşa edildikleri zaman mahzen 
katlarda sığnaklar yapılmıştır. 

bomba atabileceklerdir. Gaz, tahrip 
ve yangın bombalarıdır. Bombalar ye
re düştükten ve dağıldıktan sonra 
renkleriyle tefrik edilebileceklerdir. 
Gaz bombaları sarı, yangın bombala· 

güven! 
Balkan harbi daha çıkmadan 1s

tanbu1l'd~ bir nümcrotaj yapılmış 
ve ev erzn kapılarına kırmızı boya
larla numaralar yazılmıştı. Bunu 
gören ve 93 harbinde Bulgaristan'. 
dan lstanbul'a gelen yaşlı bir mu
hacir kadının, buruşuk yüzünde en
dişe ~izgileri de belirerek. bana şu 
sözleri söylediğini hatırlarım: 

- Çocuğum, devlet bizi gene ga
vura satacak galiba. 

- Neden böyle düşünüyorsun ni-
ne? 

- Bizim memlekette de toprak
larımız düşmana satılmadan, kapı
larımızın üzerine böyle kırmızı nu
maralar yazdılardı. 

Şimdi, o ihtiyar ninenin kendi 
ırkının ve kendi ordusunun mağ
lup olarak düşmana toprak vermi
yeceğine, eğer o zamana kadar top
raklar kaybetmişsek, bunların an
cak satılarak yabancılara geçtiğine 
inanışını milli gururun şuur - altı
na i§lemiş bir tezahürü olarak ka
bul edebiliyorum. Fakat onun yap
tığı kıyasın yanlışlığı ve bu yanlış 
kıyas neticesinde çıkardığı ıe13_ş 
verici hüküm de meydanda degıl 

midir? 

Umumi harbi, vesika usulünü, kıt
lığı görmüş ve süpürge tohumu yemiş 
olanlar için bu haber, harp kadar ıstı
rap veren bir derdin acı hatırasıdır. 

Yukarıki fıkra, umumi harp Laşla
dıktan dokuz gün sonra, 6 ağustos 
1914 tarihli Tanin gazetesinden alın
mıştır. O senenin gazete koleksiyon
larını bir taraftan bir iç acısı duyma
dan, diğer taraftan yaşadığımız dev
rin nimet ve emniyetini bir daha şük
ranla anmadan okuyamıyoruz. Birkar 
gün sonra "polis müdüriyetiumumi ~ 
yesi" nin şu tebliği var : 

"Ahval ve hadisatı hazıra dolayısiyle 
fu~11lardnn e!ttnek alınması bir vesika u
sulunc raptcılılmiştir. Aile reisleri mahal
lelerdeki irııamlara müracaat ederek nü -
fus mik~arını. biltlirccck ve iki Gahitlc bu
nu tctk~k ettıkten sonra ılairei belediye -
den vesıkasrnr alacaktır. Müracaatlar sıra
ya . konulaca{:rndan müşkıil bir vaziyet 
hadıs olmamak için vesika alınmasına bir 
an .evci teşebbüs edilmesi halkın menfaati 
lktızasındandır ... 

Bir bunları, bir de hükümetin dün
kü tebliğini düşününüz: birincisinde 
devlet, millete mahiyetinin ne oldu
ğunu tayin bile edemediği ekmeğinin 
tehlikede olduğunu haber vermekte
dir. İkincisinde ise halka değil SÜ· 

pürge tohumu, bayat ekmek yedirme
mek kararı vardır: "-Her şeyimiz 
vardır. Vaziyet geçen harbiurııumidc 
olduğu gibi değildir. Bh geçen umu
mi harptt'n evci daima ve o harpten 

sonra birkaç sene büyük §elıirlerimiz-
de ecnebi unu yedik. Halbuki son se
nelerde buğday dahil olarak her nevi 
gıda maddeleri ihraç eden memleket
lerden olduk.,, 

Milli ekonomi zaferini veya boz
gunluğunu, böyle fevkalade günlerde 
gösterir. Bu netice, on beş yıllık de
vamlı, azimli, iradeli ve planlı bir 
sayin eseridir. Bu şuurlu, vatanperver 
cehdi ve bu netice üzerinde emek har
camış olanları şükranla analım. 

Şu iki hadisede iki devir saklıdır. 
Umumi harpte milyonlarca türk ha· 
yaller ve ihtiraslar uğruna harcandı. 
Giyeceği yoktu, yiyeceği yoktu. Bu. 
gün hür, mesut bir memleketin mü
reffeh vatandaşıdır. Hiç bir şey de
ğil, fakat şu iki hadisenin bir muka
yesesi bile, onun bu sefer, ancak ken· 
disinin bu hakları ve bu mübarek 
toprakların, milli varlığının meşru 
menfaatleri için muhtemel bir müca. 
deleye şevk ve sevinç içinde koşması
na kafi gelir. 

KUTAY 

Hatay Defterdarlığı 
Maraş defterdarı B. Galip 

Hatay vilayet defterdarlığına 
tayin edilmiştir. 

Aktığ 

naklen 

rı kırmızı ve tahrip bombaları ıiyah 
renkte dumanlar neşredecektir. Hal -
kın ,tecrübeyi çok ciddi telakki etme
si ve hiç bir hususta lailbalilik göster
memesi lazımdır. 

kırmızı rak 1 am arı hatırlıyarak te-
/daşlanan cahil nine ile 1939 senesin

e 1914 ve . . . sonrasını hatırlıyarak 
kendısını ve etrafındak"I . I"" d" ·· ı erı te aşa 

U§Urenleri biribirlerinden pek 
farklı görmeyiniz. 

1914 yılını takip eden seneler
de cephe gerisinde çekilenleri, u
nutmıyanların çoğu henüz sağdır
lar. Onla~ı, korkunç bir rüya gibi 
tavada pışmiş tatsız mısır ekmek
lerini, süpürge tohumundan yuğu
rulup fırınlanmış somunları hatır
lamaktan da kimse alıkoyamaz. 

Fakat o günlerle önümüzdeki 
günleri biribirine benzetip kendi
liklerinden lüzumsuz, faydasız, hat
ta neticesi itibariyle zararlı tedbir. 
fer almıya kalkışmaları da kısa gö· 
rÜ§ ve yersiz teM~ mahsulü hare· 
ket/erdir. 

Cümhuriyetin halkçı hükümeti 
iki gündür, neşrettiği tebliğlerle 
yanılanlara ,sapıtvı/ara, · 

Büyük Millet 
Meclisi pazartesi 
günü toplanıyor 

Büyük Millet Meclisi, 9 haziranda 
yaz tatiline girerken verdiği karar 
mucibince 11 eylüle rastlıyan önü
müzdeki pazartesi günü saat 10 da 
toplanacaktır. Meclisin ruznamesi bu· 
gün hazırlanacaktır. 

Büyük Millet Meclisi, daima yaz 
tatilini geçirdikten sonra bir ikinci -
teşrinde Cümhurreisimizin nutukla. 
riyle yeni içtima senesine başlamak
ta idi. Beynelmilel meselelerin son 
buhranlı safhalarından önce, meclisin 
11 eylülde içtimaından sonra bir haf. 
ta içinde müstacel işleri görüşerek 
mebuslarımızın seçim dairelerinde 
tetkiklerine devam imkanını verm k . . e 
ıç~n to~lantılara fasıla verileceği tah-
mın edılmekte idi. Fakat bugünkü 
enternasyonal vaziyet devanı ederse 
n:1.eclisin içtimalara ara vermiyeceğ; 
soylenmektedir. 

Meclis, yaz tatiline girmeden önce, 
kanunlaştırdığı birçok mühim ve ace
le projelerden başka encümenlerde 
ellı kadar kanun layihası b_ • :.ınmak
tadır. Yarından sonra hükümetten 
yeni projelerin gelmesi beklenmekte
dir. Pazartesi günkü içtimada yeni üç 
mebusumuzun yemin etmeleri de 
muhtemeldir. 

Deniz nakliye 
sigortalanndaki 

yükselme!er 

Limanlarımua Amei U·a ve 

Hollanda vaporlan geliyor 
Şehrimizde ata.kalı makamlara ge

len haberlere göre, İzmirdeki ihracat 

vaziyeti, eski durgunluğunu kaybet

miştir. Son üç gün içinde lzmirden 

İngiliz bandıralı Estrellom vapuru ile 

gene ingiliz bandıralı Etrib vapuru 

yük almışlardır. 

Harp sigortası fiyatlarının da bil

hassa san bir haftada yükseldiği bil. 

dirilmiştir. Bu sigortalar muhtelif 

nisbetlerde olarak yüzde 2-3 ten, yüz· 

de 4-8 e çıkmıştır. Bu ı.igortalar, İtal
ya limanları için yüzde 2, fransız li
manları için yüzde 3, ingiliz limanları 
için yüzde 4,5 tur. 

Bu nisbet Amerika için yüzde üç
ten yüzde ona kadar yükselmiştir. Bu 
miktarların rizikoların son haddi ol
duğu söylenmektedir. 

Denizyolları idaresi İzmir - Ayva
lık • Çanakkale hattını bugün açmış
tır. İzmir ve İstanbuldan bugünlerde 
mal alıp götürmeleri muhtemel olan 
vapurlar Holanda vapur acentaları ile 
Amerika Eksportlany kumpanyaları
nın vapurlarıdır. 

Ankara Cümhuriyet 
Müddeiumumiliği 

B. Baha Arıkan'ın ba§ka bir vazife
ye tayin edilmesiyle inhilal eden An
kara Cümhuriyet Müddeiumumiliğine 
Adliye milfettişlerinden B. Arif Ya· 
zar tayin olumnuı ve keyfiyet kendi
sine tebliğ edilmiştir. Yeni Cümhuri
yet Milddeiumumtmizin bugünlerde 
İstanbul'dan gelerek vazifesine baş· 
hyacağı anlaşılmaktadır. Kendisine 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

parasını ve piyasadaki malı lüzum
suz yere eksiltenlere; "askere gide
ceğim,, diye kendisinin ve vatandaş
larının işini bozacak hareketlerde 
bulunanlara yerinde dersler ver
mekte, gereken istikametleri gös
termektedir. 

Vatandaş, "tarih tekerrürden iba
rettir" derler. Eğer milletler mazi-
/ . d . 
e~ın .en ıbret almamışlar ve ona 

Ankara Vilayetinde yollar 

Birçok yollar tômir edildi 
yeni yollar açlldı 

Ankara kazalarını vilayet merkezine ve biribirlerine ve Ankara'yt 
komşu vilayetlere bağlayan yollar üzerinde hummalı bir çalışma vardır. 
~nkara nafıa müdürlüğü, üç senelik bir iş programı çizmiş ve gerek ye· 
nıden yapılmasına lüzum görülen, gerek tamire muhtaç yolları bu programa 
alarak Üzerlerinde çalışmaya başlamıştır. 

11-1 AVA 

~~ 
Dün ya 1 nız Rize' ye 

yağmur yağdı 
Dün şehrimiz.de hava açık gcçmiı rüzgar 

şark istikametinden saniyede en çok beş 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en yük
s~k sıcaklrğı 22 dereceye kadar yüksclmiş
tır. 

Yurtta Trakya bcilgesinde hava bulutlu 
diğer bölgelerde açık gcçmilitir. ' 

24 saat içinde pek mevzii olarak Rizedc 
yağan yağmur metre munıbbaına 2 kilo -
gram &u bırakmıştır. 

Riızgarlar Akdeniz kıyılarında cenuptan, 
orta Anacloluda yer yer şarktan, diğer böl
gelerde ekseriyetle !jimaldcn saniyede en 
çok 8 metre kadar hızla esmiştir 
. En yüksek sıcaklıklar Antaly;da 30, Si
ırttc 31. İskcnderunda 32, Adanada 34, Ur
fada 35 dcrcccuir. 

Lik heyetinin 
toplantısı 

Ankara Bolgesi Futbol Ajanlığından : 
A - 938 : 939 yılından natamam kalan 

şilt maçtan, 
B - 939 : 940 yılı şilt maçları, 
C - 939 : 940 yılı lik maçları, 
D - Takımların antrenman iünlcri ve 

saatlerinin tayini, 
E - Müsabaka fikstürlerinin tanzimi: 
F - Lik heyeti mutemet ve katibinin 

seçilmesi: için görüşıilmek üzere 11.9.939 
pazartesi günü saat 17.30 da 19 Mayıs 
stadyomundaki bölge beden terbiyesi di • 
rektörlüğünde bir toplantı yapılacaktır. 
M ümcssillerini yazılı scllihiyetnamclcriy
lc bu toplantıya göndermeleri As • Fa Gü
clİ, Gençler Birliği, Galatasaray, Güneş 
Harp okulu İdman Yurdu, Birlik Spor (K; 
rıkkalc), Maske Spor, Muhafız Gücü ku
lüplerinin sayın başkanlarından ehemiyct
lc rica olunur. 
. Not: Eski Jile beye ti mutemedi Servet 
Özün en kısa bir zamanda aianlığımıza mü
racaatlarr. 

Bu yılın futbol faaliyet 

proğramı 
B. T. Umum Müdürlüğü futbol 

federasyonu önümüzdeki aylarda bü
tün yurtta tatbik edilecek olan faali· 
yet programını tesbit ederek te~kila
ta tebliğ etmiştir. Bu programa göre: 

İlkteşrinde bütün bölgelerde tik 
maçları başlıyacak ve ikinci kanun a
yının ortalarına kadar sonu alınacak· 
tır. 

Milli küme maçlarına ikincikanun 
1940 ayında başlanılacaktır. İlk ka
nunda Ankara ve latanbulda yabancı 
bir takımla temas temin edilecek ve 
milli küme maçları esnasında, Anka· 
ra, İzmir ve İstanbuldan başka bölge
lerde hususi mahiyette maçlar için 
tertipler yapılacaktır. 

Şubat ayı içinde de Balkanlardan 
bir takım getirtilmesi programa da
hildir. 

Milli küme maçları haziran 1940 ta 
sona erecektir. Mayısta her tarafta 
şilt maçları yapılacaktır. Bu ayda ge
ne Balkanlardan gelen bir takımla 
muhtelif bölgelerde karşılaşmalar ha
zırlanacaktır. 

Fuar müsabakaları ve milli küme 
dışında kalan bölgelerin şampiyona 
maçları, bu sene olduğu gibi, gene ey
lülde icra edilecektir. 

ğı, tedbir.c :n noksanı yüzünden
dir ki bir takım vatanda~lar ekmek 
yerine koçan çiğnediler. 

Bugün sen, kendini kendin ida
re ediyorsun. Artık, halk ve devi t 
millet ve hükümet bunlar biribiri:: 
den ayrı şeyler değildir. Hükümet 
millete güvenerek, millet hüküme
te güvenerek yürümeğe devam ede
cektir. 

Eğer levka/Ade tedbirlere lüzum 
olursa, onları.n alınmış olduğunu 
ve yahut semn tarafından alınması 
gerektiğini gene başındakilerden 
duyacaksın. 

ltidalli, telaşsız, gemi içinde 
mahir kaptana inandığın gibi, va
tandaş, Şefe ve hükümetine gü
veni 

Unutma ki birçok sıkıntılar ve 
ıstıraplar yersiz ve vakitsiz teliş
lardan ileri gelmiştir. 

1 
Yakın zamanda Ankara"nın güzel bir 

sayfiye yeri halini almak istidadında olan 
K.ızılca ile şehrimiz arasındaki yolun büyük 
bır kısmı zaten şosa idi. Bu yolun tamire 
muhtaç olan kısmının da bu kışa kadar ik
mal edilmiş olacağı anla•,ı!::ıah3<lır. Kı
zılcahamam yolunun Ankara'dan Bolu hu
duduna kadar olan kısmı 126 kilometre 
tutmaktadır. Ilu yolun. Ankara'dan .Etiıne
sut karşılarına kad.ı.r olan ıe ki lometrelik 
k:smı asf~lttır. Asfalttan sonra gelen ı 7 
kılomctrclık kısım, ki lıcnüz şosa halini 
almamış olan kısımdır, 107 bin liraya ihale 
olunınu~tur ve bu kışa katlar bitirilecektir. 
Bundan sonra gelen 66 kilometre mevcut 
ve miıkcmmcl bir şosatlır. Kızılca'dan Bo -
lu hududuna kadar ol:ın 39 kilometrelik 
yol da ihale edilmiştir. Bir kısmı bu sene 
~itirilecc~ ve tamamı gelecek kışa kadar 
ıkmal edılmiş olacaktır. Bu suretle Anka
ra - Bolu arasındaki yol 940 yılında mü
kemmel şosa haline ifraz edilmiş ibuluna,.. 
~aktır. Bu yol üzerinde bu scr.e yapılan 
ıhalcnin keşif bedeli 324 bin lira tutm111-
tur, 

Ankara • lstanbul §Osesi 
Ankara İstanbul şosası iyidir. Ankara• .. 

dan, Mudurııu'ya kadar olan kısımda hiç 
bir tamire ihtiyaç görülmemektedir. An
cak bu yolun Nallıhan yakınındaki bazı 
kısımlarında bir kaç J·öprü yapmak ihti
yacı vardır. Bu köıır.ııe. ıhale olunacak
tır. Keşif bedeli SO bin lira kadar tahmin 
olunmaktadır. 
Diğer taraftan Aııl,ara ile Kırşehir ara

sındaki yol üzerinde ıle .;alışmalar ilerle
mektedir. Bu yol Anka~a'dan Kırşehir hu
duduna kadar 123 kilometredir. Bala'dan 
!:onra gelen ve yenileştirilmesine lüzum 
görülen 23 kilometrelik kısmı 174 bin lira 
~u.lo:abilln.de ihale olunmuştur. Bu kış bi
tırıleccktır. Ankara ile Bali arasında da 
ıs .. kilometrelik bir kısım &S bin 1· :ı a 
mutc;ıhhidc verilmiştir. Burası .ıa .. . cek 
kışa kadar bitirilecektir. Tin ıstikamctto 
de c~nıan 259 bin lira tutan ;,.;r bcdcllo 
38 kılometrclik yol yaptırıımaktadır. 
S Gene ayni istikamette bulunan Çcrikli -
.~&.urlu yolu uzerinde de geceli gündüz

lu bır çalr~ma vardır. Çcrikli'yi Çorum'a 
b~ğlryan v.c ç?~ mühim olan bu yolun 8 
kılometresı lyıdır. Mütebaki 4 kilometresi 
bu sene yapılacak, diiicr 4 kilometrelik 
kısım da gelecek sene ikmal olunacaktır 
An~.a~. - Kal~cik, Ankara • Çubuk yoİ

ları husnuhaldcdır. Ankara - Kalecik - Çan
kırı hududu yolu 110 kilometre tutmak
tadır. Bu yol üzerinden ayrılan ve Çubuk'a 
g!dcn 43 kilometrelik kmm hüsnühalde
dır. 

Ankara'dan Çiftlik'e ve Kayaş'a giden 
şosalar da ayrıca ihale edilmiştir. İkisi de 
bu kıştan evci bitirilecektir. Ankara civa
rındaki aı;falt ve şosalar bu suretle tama
men 939 yılı içinde bitirilmiş olmaktadır. 

Haymana ile Polatlı arasındaki 43 kilo
metrelilc ,.olun cb 8 kilometr-i U.zerinöe 
çalışılmaktadır. Di er kısımlar klimilen i
yidir. Bir de mecmu uzunluğu 33 kilomet
re olan Keskin • Kırıkkale • Yahşihan yo
lu vardır ki bu da hüsnühaldc bulunmak
tadır. Uzcrindc yalnız tamirat postaları ,a
lışmaktadırlar. 

3 senelik nafıa iş programı 
. Ankara vilbctinin umumi yolları 1.000 

kılomctrcye yakındır. Bunun 560 kilomct
r~.si şosa h~lindcdir. 440 kilometrcııi de hc
n~z _şosası. ıkmal edilmemiş yoldur. En mü
hımı 50 kılomctrcllk Ankara - Haymana 
yolud~r. Bu yol iki kısma ayrılmıştır. 25 
ş~r kılomctrc olarak 9't0 ve !141 scncle
rınde yapılacaktır 

.Bütün _bu işler" Ankara valiliğinin çiz
m1•. 0 1.dugu üç ıcnelik nafıa iş proıramına 
~ahıkldır. Bu i& proiramı 941 yılında bitiri
ecc ve o:ıdan sonraya kalan kısımlar için 

deBgene böyle iş programları çizilecektir. 
unlardan başka Ankaran'rn üı; istika

me~te bazı yolları vardır ki bunlar da sı
rası~Je muntazam o~ haline getirilccck
~~rdır. Biri:ıcisi Ankara - Polatlı, Eskİ!iC
ü 1~. Yolu, dıgcri Ankara • Konya yolu ve 
çuncüıu de Ankara - Kırıkkale • Çorum 

Y.oludur. Bu yollar 941 de bitecek olan bi
rınci iı programından sonra yapılacak pro
ı::ramlnra konulacaktır. 

Ankara villiyctiniıL 939 yılı için yol in
şaatlarına sarfcttiği para hususi idareden 
S70 bin, ve umumi muvazeneden 50 bin 
olarak 620 bin liradır. 

940 ve 941 yılları içinde aarfolunmak ü
zere 410 bin lira ayrılmııtrr. Bu nakdi 
tahsisattan başka bir de mükellef amele 
vardır. Yol mükellefiyetlerini bedenen ifa 
~en vatandaşların bu c;alr15maları da nak
dı tahsisata çevrilecek olursa SS lira kadar 
tutmaktadır. 

Ankara içinde •• 
Bu ıcne içiııı.lc husuıi idarenin yapaca

ğı büyük işler yoktur. Yalnız belediye ta
rafındın 200 bin liralık asfalt yol müte
ahhitlere ihale olunmuştur. Yalnız nafıa 
müdürlüjiü bu ı;cnc Sarıkışla civarında gU
zel bir garaj yaptırmaktadır. 73 bln liraya 
mal olacak o13n bu garajda bir de atclye 
bulunacaktır. Ankara nafıa müdürlüğüne 
ait olan 39 ıllindir ve ona yakın kamyon 
burada tamir görebilecektir. Binanın ya. 
kında ikmal edilmi& bulunacağı haber alın
mııtır. 

korumak istiyen milletlerin timsa· 
lidir. 
Haıbe giren lngiltere, o itibar ile 

güvercine dair bir karar vermekte 
haklıdır. 

Zeytin dalım mı hatırladınız? 
Yeryüzünde onun yemişlerinden gı
da, y;,praklarından ate~. değneğin
den kamçı yapmak istiyenler yok 
değildir. 

~hramanlar! 

"Lehli/er, fevkalfıde bir kahra -
manlıkla döğüşüyorlar. Ve alman 
askerleri bunların cesaretini hay
ranlıkla takdir ediyorlar.,. 

gore ıcap eden tedbirleri hazırla
mam~şlarsa, belki, tarih tekerrür
d:n !.b~_ret olur. Belki 0 zaman gö
zumuzun önünde 1877 nin 1912 
den, 1914 ün 1939 dan farkı bulun
mıyabilir. 

Güvercin ve zeytin dalı! 
Bu iki cümleyi alman orduları 

Ba§kumandanı yazmıştır. 

Fakat tarih, güneşin doğuşu, a
yın__ .ba~ı§ı nevinden hfidiselerden 
degıldır. Ona mi/Jetler ve onların 
mukadderatım ele alan şefler isti-

Bir telgraf haberi, lngiltere'nin 
güvercin ithal ve ihracını yasak et
tiğini bildiriyor. 

Güvercinin şunun veya bunun 
sembolü olduğunu aöylerler. Bence 
sulh zamanında hiç kimseye zararı 
dokunmıyan, fakat harp zamanında 
da muhabere kıtalarında vazife •· 

h nR Jr • 

Vatanını adım adım müdafaa et
mek için canla, başla döğüşen as
kere dünyanın her dilinde "kahra
man" demek lazım gelir. Bu hakkı 
yemediği için alman Ba~lwmanda
nını tebrik etmek isterim. 

Fakat aynı kalem, acaba, bir mı/
Jeti kendi yurdundan tedirgin et
m .. ır irin ,. 
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Almanya ve Sovyetler 
Alman • Sovyet paktının İmza

sından sonra biri orta, diğeri de 
§arki Avrupn'nrn iki büyük devleti 
arasındaki karşılıklı münasebetler, 
günün en ehemiyctli meselesi halini 
almıştır. Acaba geçen ay imzala
nan bu Alman - Sovyet paktının şü
mulü nedir ? 

Böyle bir suale cevap verebilmek 
ancak paktın imzası için her iki dev· 
Jeti de tazyik eden sebepleri kısaca 
izah etmekle mümkündür. 1914 
harbinden sonra Sovyetlerle Alman
ya arasındaki münasebetler, nor
mal, dürüst ve hatta hazan da sami
mi olmuıtur. Rapollo muahedesiy1e 
ifade edilen bu münasebetler, bir 
taraftan Almanya'yı Versay mua -
hedesinin zincirleriyle bağlı tut
mak, diğer taraftan da ııovyetleri, 
kabul ve tatbik ettikleri aykın iktr
aadi rejim dolayısiyle, kanun harici 
addetmek için o günün galip dev
letleri tarafından çalışıldığı devre 
kadar geri gider. Rapollo, aktedil -
diği zamanki ümitleri tahakkuk et
tirmemekle beraber, iki devlet ara
sında bir iş birliğinin temelini te§· 
kil etti. 

1933 senesinde Hitler'in iktidara 
gelmesiyle alman harici siyaseti 
aovyetlere karşı muhasım bir cephe 
aldı. Ve fa§izm, Almanya'nın için
de komünizmin düımanı olduğu gi
bi, beynelmilel münasebetlerde de 
aovyet aleyhtarlığının alemdarı ol • 
du. Bu tazyik karşısındadır ıki sov
yetler, 1914 senesinde harici politi
kalarının tabiyelcrini değiıtirerek 
"burjuva,, adı verdikleri demokra • 
silerle iş birliği yapmak siyasetini 
takibetmeğe ve muhtelif memle
ketlerde "halk cepheleri,, kurulma
sını tervice başlamıılardır. Sovyet
ler aynı zamanda milletler cemiye
tine girdiler. Ve kollektif barııın 
hararetli taraftarı oldular. 

Demokrat devletlerle it birliği 
beş sene sürmüştür. Şunu söyliye
lim ki bu beş senelik it birliği sov • 
yeller için bir hayal sukutu oldu. 
Fransa'da halk cephesi seçimde ka· 
zandığı halde iktidarı muhafaza tı • 
demedi. lspanya'da demokrat dev· 
)etlerin müsamahasiyle faşistlik ku
ruldu. Fakat sovyetler için en bü
yük hayal sukutu demokrat devlet
ler tarafından Nazi Almanya'ya 
kartı takip edilen siyasetti. Sovyet· 
,.,..,. N--! ~-..... :; .. ::.,.;i i\,nlomalr. İ.c:İn 

Al~anya'ya karıı tiddetli davranıl
masında ısrar ettikçe demokrasiler 
yan çizdiler. Bu bet sene içinde mil
letler cemiyeti yıkıldı. Kollektif ba
nt aaraddı. Almanya kuvetlendi ve 
nihayet orta Avrupa'da hegemonya 
kurmıya teıebbüs etti. Sovyetler, 
Münih'i unutmamışlar ve affetme· 
mitlerdir. Hatırlardadır ki sovyet
ler bu müzakerelere i§tirak bile et
tirilmediler. Sonra Almanya, mart
ta Çekiııtan'a karıı darbe indirdiği 
zaman aovyetler, Bükrcı'te bir kon
ferans toplanması teklifini ileri sür
düler. Bu da kabul edilmedi. Şimdi 
anlaşılıyor ki bu, ııovyetlerin de
mokratlarla iş birliği yapmalan i
çin yaptıkları son teklif imiı. Bun
dan sonra lngiltcrc şark ile yakm -
dan alakadar olup da Polonya'ya 
ve Romanya'ya garanti vererek sov
yetleri iş birliğine davet ettiği za
man vaziyet değişmişti. Çünkü çem· 
berlemeden korkan Almanya sov
yetlerle anlaşmak teklifini yapmıt 
bulunuyordu. inkar edilmiyor ki 
Jngiliz - Sovyet müzakereleri, Po
lonya'nm ııovyet askeri yardımını 
kabul etmek istememesi yüzünden 
de bir türlü ilerlemiyordu. Esaaen 
beı senelik it birliğinden hayal su
kutuna uğrıyan sovyctler, müzake
relerin de yürümediğini görünce, 
Almanya ile anlaşmakta fayda gör
düler. Bu fayda ne olabilir? Bir ta· 
kım ihtimaller ileri sürülebilir : 

1 - Şarki ve merkezi Avrupa'ya 
veya Balkanlara doğru hüküm ve 
nüfuzunu genitletmek. 

2 - Cihan ihtilalini temine çalıı· 
ınak. · 

3 - Evela kendi emniyetini ko
rumak ve sonra da kollektif emni
yetin kurulma,ına yardım etmek. 

Birinci ihtim•l varit görünmüyor. 
Çünkü kendisinin geniılemesi ic;in 
Almanya'nın da geniılemesini ka
bul etmek lazımdır. Böyle bir ihti -
mal düşünenler, kuvetli, büyümü§, 
ihtirasları artmıt, müaellalı ve mu -
azzam bir Almanya'nın İngiltere 
ve Fransa kadar ve hatta belki de 
onlardan ziyade sovyetler için teh· 
like teşkil edeceğini unutuyorlar. 
Alman - Sovyet paktının İmzası ü
zerine Bismark zamanındaki Al
manya ile o zamanki Çarlık Rusya
sı arıısrndaki münasebetlere geri 
dönüldücü söyleniyor. Filhakika 
öyle bir vaziyete geri dönmüş ol
mal< için bugünkü Almanya'nın da 
şark hakkında ihtiras beslemiyen 

0 günkü Bismark Almanyasının va
ziyetine geri dönmesi lazımdır. Al
manya'nın Bismark'tan sonra Rusya 
ile arası açılmıısa, bunun amili, bir 
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Almanya "topyekun 
harp" e hazırlanıyor 

1 Garbi Afrika Almanya 
ile harp halinde 

İşçi . ücretleri azaltıldı 

İktisadi güçlükleri yenmek • • 
ıçın 

bir çok tedbirler alınıyor 
Zürih, 8 a.a. - Almanya' da "Topyekun harp" a hazırlanmakta

dır. Sivillere verilen talimat günden ,güne şiddetlenmektedir- lş 
servisi herkese teşmil edilmiştir. Ameleden her zaman talep edi
lebilen fazla mesai için haftada 19 marktan fazla verilmemekte
dir. 

Pretoria; 8. a. a. - Cenubi Afrika 
birliğinin harbe girmesiyle garbi Af
rika'nın otomatik bir şekilde Almanya 
ile harp halinde bulunduğu öğrenil • 
miştir. 

aşağıdaki emri yevmiyi neşretmiştir: 

Yugoslavya mahalli manevralar 
yapflğım söyliyor 

Belgrad, 8 aa. - Ecnebi memle
ketlerde dolaşan şayiaların hilafına 
olarak, Yugoslavya'nın yapılacak ma
halli manevralar için sadece bazı ih
tiyat ve mütehassıs sınıflarını davet 
ettiği bildirilmektedi.r. 

Gece ve pazar günleri çalışan ame-ı 
leye verilen zamlar kaldırılmıştır. 
Neşredilen bir emirnamede herkesin 
mülteciler için evinde birkaç oda a
yırması bildirilmektedir. İktisadi güç 
lükleri yenmek için gazeteler karile
rine birçok tavsiyelerde bulunmakta
dırlar. 

Varşova kahramanca dayanıyor ! 

"Doyçe Allgemayne Saytung" hal
ka keçi ve tavşan yetiştinneğe tavsi
ye etmekte ve bu hayvanların mutbah 
artıklarile beslenebileceğini iliive et
mektedir. 

Bu gazete, dört yaşından küçük dişi 
tavşanların öldürülmesi yasak oldu
ğunu hatırlatmakta ve mevsim ilerle
miş olmasına rağmen 8 aylıktan yu
karı olan tavşanların üretilmesini tav 
siye etmektedir. 
Bu talimatı yerine getiremiyecek o
lan tavşan sahibleri hayvanlarını hu
susi cemiyetlere tevdi etmeğe davet 
edilmektedir. 

Almanya Hollanda'ya kömür 
satmıyor 

Amsterdam. 8. a.a. - Öğrenildiğine 
göre Rhin limanlarına Hollanda'ya 
katiyyen kömür satılmaması için e
mir verilmiş olduğu gibi Hollanda'ya 
gitmek üzere yola çıkmış olan mavna 
ve salapuryaların geri çağrılması için 
de talimat ita edilmiştir. Bu suretle 
5 Alman vapuru, Hollanda hududun
aa ıtaın ErruneflCH ae=tevk-Yreililmt;}-
tir. 

Algemein handels balad gazetesi
ne göre bu emri müteakib Berlin ta
rafından imkan nisbetinde Hollanda'
ya kömür ve gübre verilmesi emri ve
rilmiştir. Hollandalı Organ, Alman
ya'nın kendisine lazım olan gıda mad
delerini Hollanda'dan tedarik edemi
yeceğini, binaenaleyh yapılacak ih· 
racatın bunlara tekabül edecek ihra
cat ile telafi edilmesi lazımgeleceğini 

yazmaktadır. 

Almanya'da demiryolu nakliyatı 

Berlin: 8. a.a. - Alman demir yol

ları idaresinin bugün verdiği bir ka
rara göre bitaraf memleketlerden bi
taraf memleketlere gönderilecek eşya 
alman demir yollarınca nakledilecek
tir. Fakat, muharip devletlerden sev
kolunacak eşya ile muharip devletle
re gönderilen eşyanın her nereden ge 
lirse gelsin alman topraklarından geç 
mesi yasaktır. 

-i§ başından çekilişi değildir. 18~0 
senesinden sonra şarka doğru takıp 
ettiği siyaset kartmnda Almanya'· 
nm mukadderatını kim idare eder• 
se etsin, bu devletin Rusya ile arası 
açılması mukadderdi. Yani Alman· 
ya sovyetlerle iyi geçinmek için şark 
hakkındaki ihtiraslarını bir tarafa 
bırakmalıdır. Almanya'ya, Polon• 
ya'dan hatka orta veya şarki Avru· 
pa'da bir karıt ilerleme hakkı ve· 
recek bir pazarlığa sovyetlerin mu· 
vafakat edebilecekleri çok ıüpheli
dir. 

Bu vaziyette Almanya ile anla
tırken, aovyetlerin ikinci ve yahut 
da üçüncü düıünce ile hareket et
miı olmaları daha galip bir ihtimal 
olarak akla geliyor. Filhakika kah 
bir, kah diğer tarafa doğru dönerek 
yapılan tabiyelere rağmen aovyet
ler, "cihan ihtilalini temin,, diye hü
laaa edilebilecek olan harici politi· 
kalarının ana hedeflerinden hiç bir 
zaman ayrılmamıılardır. 1934 sene
sinde faşist tazyikı, sovyetleri, tabi· 
yelerini değiştirerek demokratlarla 
anlaşmıya aevkettiği gibi, bu dev• 
letlerle yapılan beş senelik it birli
ğinden doğan hayal sukutu, yeni bir 
tabiyeyi tecrübe etmelerine sebep 
olmuıtur. Bu zaviyeden bakılınca, 
burjuva kapitalizmi dedikleri rejim 
ile faıist ve nazi rejimlerinin çar
pışmasını kolaylaştırmak sovyet dış 
politikasının hedeflerine pek aykırı 
gorunmüyor. Nasıl ki geçen ayın 
sonlarına doğru imzalanan pakt da 
bunu temin etmiıtir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Şimdi aldığımız haberleri sırasiyle 
aşağıya koyuyoruz: 

Dün akşama doğru bir Berlin ha -
berinde şöyle deniyordu : 

Alman zırhlı kıtaatı, kısa ve fakat 
çok çetin bir çarpışmadan sonra düş
manın Varşova - Tomazov şosesinde
ki mukavemetini kırarak Polonya hü
kümet merkezi üzerine süratle yürü -
miye başlamıştır. 

Mazezonov mahalli bu sabah işgal 
edilmiştir. 

Dün saat 18 de de bütün alman rad
yoları alman D. N. B. ajansının şu ha 
berini vermiştir : 

Umumi karargah, alman kıtaatının 
saat 17,15 te Varşovaya girdiğini bil
dirmektedir. 

Biraz sonra Royter ajansı şu ha -
beri vermiştir : 

Alman istihbarat ajansı, umumi 
karargahın bir tebliğe istinaden al -
man motörlü kıtaatının saat 17,15 te 
Varşovaya girdiğini bildirmekte ise 
de bu haberi teyit eden başka hiç bir 
haber alınmamıştır. 

Leh ordusu stratejik ricatine 
devam ediyor 

o.vı.e.r ·An ı~rükseld n aldıfı 
bir haberde diyor ki: belçikalı ve ho
landalı muhacirlerden ve diğer men -
balardan buraya gelen malümata gö • 
re, Polonya ordusu stratejik ricatine 
üstatça bir mükemmeliyetle devam et 
mektedir. 

Polonyadaki bitaraf askeri müşa • 
bitler, lehlilerin pek faik bir düşmana 
karşı 2500 kilometrelik bir cephede 
harbi kabul edemiyeceklerini ve buna 
binaen cepheyi kısaltmakta oldukları
nı kaydediyorlar. Bununla beraber 
leh askerleri mareşal Smigly - Rydz· 
in pek yakında "dur" emrini vermesi
ne ve mevzilerine yerleşmelerini bil
dirmesine intizar ediyorlar. 

1920 harbinde olduğu gibi ..• 

Gerek Polonyadan gerek Berlin -
den gelen haberler leh kıtalarının in
tizam içinde ve maneviyatlarını kay· 
betmedcn çekildiklerini bildirmekte 
ve resmi alman beyanatında da bu kı • 
taatın kahramanlıkları takdir ve ta
zimle yadedilmektedir. 

Lehli zabitler, Smigly - Rydz'in bu 
nevi harpte büyük bir tecrübe sahibi 
olduğunu ve 1920 de bolşeviklere kar
şı koyduğu zaman fırkalarını 1000 ki
lometre geriye çektikten sonra dön· 
müş ve neticede muzaffer olmuş bu· 
lunduğunu hatırlatıyorlar. 

Leh kuvayi külliyesi henüz 
harbe girmedi 

Polonyada yapılan şimdiki muha -
rebede henüz hiç bir saf muharebesi 
vuku bulmamıştır ve alınanlar tara
fından alınan az miktarda esirle ele 
geçirilen birkaç top Polonya başku
mandanlığı tarafından tatbik edilen 
planın müessirliğini ispat eylemekte 
dir. Leh ordusunun kuvayikülliyesi 
henüz harbe girişmemiş ve leh ordusu 
nun malik olduğu binlerce küçük 
tanktan henüz bahı;edildiği duyulma
mıştır. 

Almanlar halen bilardo kadar düz 
bir arazide ilerliyorlar ve şimdiki ku
rak havalar kendilerine pek ziyade 
yardım ediyor. Sonbahar mevsimi ve 
arazinin deği~mesi motörlü alman ku
vetlerinin tesirini pek ziyade tadil 
eyliyecektir. 

Polonya radyosu saat 22 de Varşo
müdafaası baş kumandanı General 
Czuma'nın aşağıdaki tebliğini oku
muştur: 

Polonya ordusu Başkumandanı Ma
reşal Smigly Rydz Varşovanın mü -
dafaasını bize tevdi etmiştir. Ma -
reşal düşman taarruzunun kendisine 
karşı teşkil ettiğimiz mukavemet du
varında kırılmasını istiyor. 
Düşmana karşı hitabımız şudur 

"Artık yeter. Bir adım ileri atamaz • 

leh askerinin alman tankları tarafın -
dan ezilmesi ile mümkün olacaktır. 

Vatanperverliği]li bir kere daha gös
termek vazifesi bugün ilk hatta olan 
ve bununla müftehir bulunan Varşo -
vaya terettüp etmektedir . ., 

"Polonya daha ölmemi§tir!,, 

Radyo spikeri sözlerini şu suretle 
bitirmiştir : 

"Size, düşman darbelerinin her an 
isabet edebileceği Polonya radyosun
dan söylüyorum. Antenimiz sustuğu 
takdirde biliniz ki tahrip edilmiş de -
mektir. Bu takdirde emirler başka bir 
kanaldan devam edecektir ... 

Bu neşriyattan sonra Polonya milli 
marşı çalınmıştır. Bu marşın ilk mıs
raı şucur: "Polonya ölmemiştir,, 

Polonya radyosunun, askeri hare -
kat sebebiyle tahrip edileceği ana ka
dar gece gündüz çalışacağı bildiri! -
miştir. 
Varşova radyosu bundan sonra çal -

dığı hazin müzik parçaları arasında 
bu beyannameyi muhtelif lisanlarla 
tekrar etmiştir. 

Radyo spikerinin beyannameyi o -
kurken heyecanını zaptedemiyor ve 
sesi titreyordu. 

Fakat işin garip cihetleri Londra 
radyosu da saat 23 de Varşovanın düş
tüğü hakkında alman karargahının 

resmi tebliğini neşretmiştir. 
Fakat bundan sonraki neşriyatında 

İngiliz istihbarat nezareti Londradan 
Varşova radyosunun neşriyatının du
yulduğunu bildirmiştir. 

Fakat Varşova şehrinin öğleden s~n 
ra saat 14.30 da almanlar tarafından 
bombalandığı muhakkaktır. Varşova 
radyosu da dün iki defa çok ehemiyet
li ve uzun iki hava hücumuna uğra -
mıştır. Varşova radyosunun bu haber
leri da verdiğine göre bombardıman
dan ehemiyetli bir zarar görmediği 
anlaşılmaktadır. 

Hava faaliyeti: Düşman tay
yareleri, ordularımızı, münakale 
hatlarımızı ve Vistül Üzerindeki 
köprüleri bombardımana devam 
etmektedir. Bazı mahaller ve 
Var§ova'nın merkezi bombardı
man edilmiştir. Tiyatro meydanı
na, Nalevi ve Dluga sokaklarına 
bombalar düımüştür. Düıman 
tayyareleri, tayyarelerimizin ve 
toplarımızın müdafaası Üzerine 
zayiat vermişlerdir. 

Kara ordulan: kıtaatımız, 

düşmanın motörlü kuvetlerinin 
tazyikı altında Lodz, Potrkov, 
Razany ve Pulatusk mıntakasın -
da ricat etmektedir. 

Varfova radyosu hala ıusmadı 

Polonya radyosu bu sabaha kadar 
neşriyatına devam etmekte idi. İstas
yon arasıra lehçe haberler neşrediyor 
ve sonra müzik neşriyatına devam e
diyordu. 

Londra radyosu, şehirde 120.000 ki
şinin siperler kazmakta ve tramvay -
lan devirerek barikadlar vücuda ge
tirmekte olduğunu bildirmiştir. Bu -
nu Varşova radyosu da teyit etmiştir. 

Almanların yaptıkları radyo 
neşriyatı 

Almanlar, Lwow (Lemberg) ve Poz 
nan (Posen) şehirlerinin radyo istas
yonları dalga uzunluğu üzerinden 
fransızca olarak yaptıkları neşriyatta, 
alman ordusu kumandanlığı tarafın
dan leh milletine hitaben neşrolunan 
bir beyannamenin metnini vermişler -
dir. Beyannamede zırhlı kıtaların Var 
şova'ya girdiğini, kadınlarla çocukla
rın ve alman ordusuna karşı silah kul
lanmadan herkesin ordunun himayesi 
altında olduğunu bildirmektedir. 

Bir beyanname daha ..• 

=-:.:~::::::::===:.: ;:~:ii;i'i"l~i w d · ı~rac, bu aon 

Başka bir beyann'amede de alman 
kıtalarının kazandıkları muvaffaki -
yetler sayılarak sanayi mıntakaları • 
nın da işgal altında olduğu söylen -
mckte ve halkı leh hükümcti aleyhi-
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ISTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Garp cephesinde harp niçin 
başlamadı 

B. Zekeriya Sertel almanların Polon
yaya girişlerinden itibaren yedi ve İngi
lizlerle fransızların gene bu devlete 
harp haline geçişlerinden itibaren beş 
gün geçtiği halde garp cephesinde hili 
geniş mikyasta hareketlerin başlamama
sı sebeplerini başmakalesinde tahlil et -
mektcdir . 

İngiliz ve fransız hükümetlerinin kati 
harekete geçmek için bir müddet geçe -
ceğini ve hazırlıklar tamam olduktan 
sonra bu cepheye dönen &ö:ı:lerin her 
gun yeni sahneler goreceğini yazan mu· 
harrir sözlerine şu cümlelerle nihayet 
vermektedir: 

"Harp başladıktan sonra da alman hal 
kını rencide ederek garp devletlerine 
karşı kın ve gayz duymıya sevkedecek 
hareketlerden ictinap edilmiş, !iChirler 
bombardıman edilmemiş, halka zarar ve
recek hic bir harekete teşebbüs edilme
miştir. Bilakis alman milletine vazı:Yeti 
anlat'ln beyannameler atılmıştır. Ordu -
lar ve donanmalar harekete ge~miye ha
zır vazıyete gelinceye kadar, duşmanın 
maneviyatını bozmıya ehemiyet veril -
miştır. 

Fakat şimdi artık bu tecrübelerin, 
mushct b r netice vermiyecegı anlaşıl -
mı~ olsa gerektir. Fransız kumandanlı -
ıwıın teb'igine göre, ordu ve donanma
lar da tahaşsüt ve tecemmülerini bitire
rek mevzilerini almışlardır. İlk temas -
!ar da baıılamı~tır. 
Binaemı leyh harekatın er geç başla -

ması artık beklenebilir.,, 

Propaganda seferberliği 
Ömer Rıza Dogrul, harbe giren ve gir

mıyen memleketleıd: askeri seferberli
cin yanında geniş mikyasta bir propa -
ganda faaliyctınin başladıuını ve bılhas
sa radyo vasıtasiy.e yapılan neşriyatı e
le alarak bu harbin aynı zamanda mil -
Jetlerin kafa ve bilgi seferberliğini ne 
surette başaracaklarını olçmlye vesile o
lacağını yazmakta ve bunda başarı ı:os
terecek milletlerin ayrıca bir şeref his
sesi kazanacaklannı soylemektcdir. 

YENi SABAH 

Türkiye ve harp 
B. Hüseyin Cahit Yalçın, demokrat 

devletlerle nazi rejimi arasında kati su
rette başlıyan harpte bizim vaziyetimi -
zin ne olacağını tetkik etmekte ve 
muhtelif noktalar üzerinde yaptığı tah
lillerden sonra şu neticeye varmakta -
dır : 

"İtalya tarafından Turkiycyc vuku bu
lacak bır tecavuzun denizden yapılması 
ihtimali hemen hemen hiç yoktur. İtal
ya mühim kuvetlerlc sahillerimize bir 
ihraç hareketi yapabilmek için Akdenize 
hakim olmak llizım gelir ki buna im -
kan tas:ıvvur edilemez. Arnavutluk yo
lu ile karadan vuku bulacak sevkiyatı 
Yunanistanın ve Türkiyenin müşterek 
kuvetleriyle karşılaşacaktır. 

Bu tecnvüziin biraz ciddi bir renk a
labilmesi için İtalyanın yarım adadan 
cok buyuk bir kuvet ayırması lazımdır. 
Salahiyettar zatlar franınz ve İngiliz taz
yiki altında bulunan, bir taraftan da Al
manyaya yardım eden bir İtalyanın türk 
ve yunan ordulariyle boy ölçüşebilecek 
mühim bir kuvet ayırabilmesini imkan
sız gorüyorlar. 

Bu şerait altında, harp ihtimali Tür -
kiye ufuklarından şimdiki halde epey u
zakta bulunuyor. Hükümetin de bu kana
atte olması ittihaz edilen tedbirlerde hiç 
bir tcl;iş ve istical eserlerinin görül -

Terfi eden El~ilerimiz 
Kahire orta elçisi BB. Mehmet Ali 

Şevki Alkan, Lahi orta elçisi Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu. Belgrad orta 
elçisi Cevat Üstün'ün birinci sınıf or
ta elçi olarak ikinci dereceye terfile
ri yapılmıştır. 

ne tahrik için, yaralı leh askerlerinin 
pansımansızJık yüzünden öldükleri 
kaydolunmaktadır, İngilterenin em -
riyle harbe giren Polonya'nın yerine 
bundan böyle başka bir Polonyanın 
doğacağını ve milletin, başında bulu
nan münfesih hükümetten kurtulaca
ğı ilave edilmektedir. 

Hakiki Lwow istasyonuna göre 

Sabaha karşı saat beş: Almanlar, 
Varşova istasyonunun neşriyatını boz
mağa uğraşıyorlar. Gürültüler geli -
yor .. Sonra tekrar düzeliyor. Biz bu 
sefer Lwov istasyonununu dinliyoruz. 
Bir kadın sesi tıkanarak fransızca in
gilizce neşriyat yapıyor. 

Şimdi hakiki Lowow istasyonu 
neşriyata başlıyarak alınanların bu 
neşriyatı Lwow ve Poznan istasyon -
larının dalga uzunlukları üzerinden 
yaptıklarını, bu gibi hallerin harp ka
idelerine uymadığını söylemiş ve met
nini yukarıda verdiğimiz Varşova ku
mandanının beyannamesini okumuş
tur. Bu itibarla Lwow'da Polonyalı -
!arın elindedir. 

Şimdi saat dört buçuk: 
Varşova radyosu hala orta dalga -

da müzik neşriyatına devam ediyor. 
Arada müziği kesip havadis veriyor. 
Ve halkı mukavemete çağırıyor. 

Varşova radyosunun spikeri saba
hı bekliyor. 

Eğer bugün Varşova radyosu bom
bc.larla susturulacak olursa ... 

O zaman halka bu tebliğler duvar 
ilanlariyle yapılacaktır. Spiker saba
hı bekliyor. 
Varşov.a radyosu Polonya milli mar

şını, ingiliz milli marşını ve Massey -
yezi çalıyor ... 

memesiyle sabittir. Alınan askeri tedbir
lerin hal ve vaziyetin her memlekete tah
mil ettiği ihtiyat tedbirleri çerçevesini 
geçmediğini de görüyoruz.,. 

CUMHURiYET 
Hattı müdafaa yok 
sathı müdafaa var 

B. Abidin Daver, başmakalesinde Po
lonya - Almanya arasında devam etmekte 
bulunan harp halini tasvir ettikten sonra 
Polonyanın mağlubiyete doğru gittiği 
yolundaki ifadelerin henüz mevsimsiz 
olduğunu, mamafi, bir devletin tamamıy
le mağliıp olması için ordusunun tama
miyle imha edilmesi lazım geldiğini hal
buki leh ordusunun henüz &apasagl:ım 
durduğunu ve henüz bıiyıik bir meydan 
muharebesinin vuku bulmadıgını yaz -
dtktan sonra diyor ki : 

"Lehiı;tanın sevkülceyşi üstün düşman 
karşısında cevval bir müdafaa yapmak
tır. Onu da pekalli yaptığını görüyoruz. 
Şimdiye kadar arazi ve şehir müdafaası
na kapılmadıcını da gortıyoruz. Zayıf 
bulunan şarki Prusyayı işgal gibi, cazi
beli, fakat ordunun muhim kuvctlerini 
işgal ve israfa vesile olacağı için, tehlike 
li ve harbin neticesi uzerinde tesirsiz 
bir hedef peşinde koşmadığını da görü
yoruz. Alman devleti karşısında, setir 
birliklerinin anud mudafaası ve ordu 
buyuk kısmının teenni ve ihtiyatla hare
ket etmesi, leh ordusu başkumandanlı -
ğının vazifesini kavramış olduı;unu is • 
bat etmektedir. Zamanımız müdafaa si
lahlarının mükemmeliyeti karşısında al
manların ağır zayiatla ilerlediklerini de 
kabul etmek lazımdır. 

Bu. bir ittifak harbidir ve ittifak harp
lerinde. müttefik orduların ahenktar 
ve müttehit bir surette harbetmeleri la
zımdır. Bu harpte leh ordusuna düşen 
vazife, fransız ve İngiliz orduları bıi • 
tun kuvetleriyle Almanyaya yüklenin • 
ceye kadar, almanlarm bütun savletle • 
rine tahammül ve mukavemet etmek, 
mümkun olduğu kadar işi uzatmaktır. 
Lehistan şimdilik, çok güç olan vazife
sini yapıyor.,, 

SON POSTA 
İhtikarı muhtekir değil 
biz yaparız 

Bugünkü başmakalesinde B. Muhittin 
Birgen bazı maddelerde fiyatların geçen 
giınlere nazaran sebepsiz yukselişini baş
makalesine mevzu olarak almıştır. 

B. Muhittin Birgen dunyanın birdenbi
bire fevkalade kanıtmış olması üzerine 
halkın, her tarafta olduğu gibi. bizde de 
geniş bir heyecan dalgası içine düşmesi
ni tabii bulmakta ve insan ruhunda he
yecanlanma hadisesının beşeri bır hal ol
dug unu soyliyerek bunu mazur gormek • 
tedir. 

Yalnız, bu gibi ahvalde iptidai zihni -
yette bir millet olmadığımızı gostermi
ye mecbur bulundugumuzu kaydeden 
muharrir, vatandaşlarımıza htikümetin 
sozlerine itimat ederek piyasayı yükse t
memeye çalışmalarını ve başkaca tedbir
lere müracaata mecbur bırakılmamasırı.:t 
tavsiye etmektedir. 

Şark cephesindeki vaziyet 

Emekli General Hüseyin Emir Erki -
let, harp vaziyetine dair her gun yaz • 
makta bulunduğu makalesinde Polonya 
ve Almanya arasındaki muharebe safha
larını gozdcn geçirerek şark cephesinde 
Polonya ordusunun her gün biraz daha 
geri çekilmesini tabii bulmakta ve bu 
halin leh ordusununun bozulduğunu ifa
de etmcdigini muhtelif ı;ebeplere isti • 
natla isbat etmektedir. 

Moskova' da bazı 

ihtiyatlar askerlik 

şube!erine çağrıldı 

Moskova. 8 a.a. (Havas) - Moskcr 

vada ihtiyatlardan bir kısmı mahlle

lerdeki askerlik bürolarına çağrılmış

lardır. Meselenin mahiyeti belli de

ğildir. Diğer taraftan sokaklarda bir 

takım kimselerin toplu bir h - ie as

kerler tarafından sevkedilm : ol

duğu görülmüştür. 

Bu vakıalar ve terhisi liizıı 'en 
efrattan batı Rusyasındaki askerıik 

dairelerine mensup olanların silah al
tında muhafazası Sovyetler Birliği
nin her ihtimale karşı hazır bulundu
ğunu göstermektedir. 

Semplon - Orienl 
Expresi i~lemeğe 

basladı 
.:> 

Paris, 8 a.a. - Harp ba~ladıktan 

sonra Fransa'nın "mutat işlere de

vam,, parolasını tatbik ettiğinin yeni 

bir delili de Semplon - Orient - Ex
pres'in dündenberi servise başlaması

dır. Tren, Paris'ten hareket etmiştir. 
Katarı teşkil eden dört lüks vagon
dan biri Milan ve Roma yolcularına 
tahsis edilmiştir. Semplon. Paristen 
tam 19,45 te hareket etmiştir. Bu ser
visin muhasamatın başlamasından beş 
gün sonra yeniden tesisinin ehemiye
ti, trende nafıa nezaretinin bazı yük
sek memurlarının bulunmasiyle sa
bittir. 
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Majino -Siglrid 
hallar1 arasında ıiddelli fop~u ateıi 
(Başı ı. inci sayfada) 

~u ateşi teati ediliyor. Fransızlar 70 
tonluk tanklarla hareket eylemekte -
dir. 

Garp cephesincleki harekat 
alman halkına bilclirilmedi 

Berlin'den Basler Nachrichten'e 
Almanlar, Polonya'dan birkaç fır -

kayı garp cephesine getirmişlerdir. 
bildiriliyor: 

Garp cephesinde harekatın bac;la
dığı hala halka bildirilmemiştir. ~en 
mıntakasında sivil ahalinin tahliyesi 
devam etmektedir. 

Akşam tebliği 

10 numaralı 8 eylül akşam teb
liği : Berliner Börsen Zeitung gazetesi, 

Almanya'nın cenubu şarki Avrupa
sındaki bitaraf devletlerle olan müna
sebetleriyle iştigal ediyor. Bu gazete, 
Almanyan'ın doğu cenubundaki mav
zii gerginliğin vehamct kesbetmesin
de ve silahla hallinde hiç bir menfaa
ti olmadığını bildirmektedir. 

Mevzii ilerlememiz devam e
diyor. 
Düşman çekildiği noktalarda 

demiryolu, köprü ve saireyi tah· 
rip etmektedir ve buralarda di . 
namit şebekelerine tesadüf edi
yoruz. Hava istikşaf faaliyetimiz 
devam etmektedir. 

Denizde kuvetlerimiz devriye 
hareketlerine devam etmekte ve 
büyük bir faaliyet göstermekte -
dirler. 

Deniz münakalatının müdafa
ası için İngiliz deniz kuvetleriyle 
teşrikimesai sıkı bir surette temin 
edilmiştir. 

Harp tebliğlerinin kısalığı 

Paris mahfillerince, harp tebliğle
rinin kısa oluşlarının sebebi şöyle i
zah olunmaktadır: 

Fransız harp raporlarının askeri harekat 
hakkında kısa oluşundan ve ketum davra -
nışından hayret edilmiş olabilir. 

Bu hususta şunu haurlatmak lazımdır
ki, dünkü ve bu sabahki tebliğlerde mev
.zu olan mahalli terakkiler sadece öncüm 
!erimizin daha iyi mevzilere doğru ilerle
yişinden ibarettir. 

Petit Parisien gazetesinde askeri hare
kat hakkında mütalealar yilrüten Charles 
Morice, başlangıçta 191-4 harbmm bir ha
rekat harbı oldugunu, halbuki bugün bel
ki uzun bir zaman için bir kale harbı mev
zuubahs oldugunu yazmakta ve !iÖyle de
mektedir: 

"Maginot hattı kadar Siegfried hattı
nın da aşılmaz addedildiğini unutmıya
lım. Bununla beraber alınanlar tarafı!ldan 
uzunluğuna inşa edilen istihkamlar nıspe
ten kısa bir zaman zarfında vücuda geti
rilmiştir. 

Halbuki bizim istihkamların in5ası u
:run seneler sürmüştür • 

Binaenaleyh, askeri mütehassıslarımı
zın büyük bir kısmı gibi bizim de Siegf
ried hattının bazı zayıf noktaları buluna -
bileceğini <lüşilnmekliğimiz lazımdır. 

İki gündenberi ba5lamış bulunan ve de
vam edecek olan her nevi birliklerimizin 
gösterdiği büyük faaliyetin, eğer mevcut 
ise, bu zayıf noktaları meydana c;ıkaraca
iına !iÜPhe yoktur." 

Siegfriecl hattınclaki alman 
askerleri memnun değil 

İngiliz istihbarat nezareti tarafın
dan dün sabah neşredilmiş olan teb
liğde Sigfried hattında harb eden Al
man kıtaatının memnuniyetsizlikle
rinden bahsedilmektedir. 

Alman askerlerinin dört sebebden 
dolayı şikayet etmekte oldukları söy
lenmektedir : 

1 - Sığnaklar, insanlardan ziyade 
ınühimmatı korumak için kullanıl -
maktadır. 

2.- İstihkam dehlizlerinde hava 
tertibatı bozuktur. Askerlerin bu deh 
Iizlere girmeleri üzerinden daha o
kadar fazla bir müddet geçmediği 
halde hava, teneffüs edilemiyecek bir 
hale gelmiştir. 

3 - Sığnaklardan ekserisinin inşa
atı ikmal edilmemiştir ve binaenaleyh 
kullanılamıyacak bir haldedir. 

4 - Yiyecek, içecek şeyler, gayri 
kafi ve cinsi fenadır. 

Diğer taraftan iyi bir menbadan 
öğrenildiğine göre vatandaşlarından 

birinin memnuniyetsizliğini şifahen 

söylemiş olduğunu ihbar eden her 
almana 5 mark hediye edilmektedir. 

Basler Nachrichten'in muhabiri bu 
hattıhareketin Almanyanın macar is
tekleri meselesindeki alakasızlığını 
gösterdiği kanaatindedir. . 

Macar - Alman münasebetlerı me
selesinde, Berlin diplomatik mahfil
leri şimdiye kadar Macaristanın bita
raflık hakkında hiç bir beyanatta bu -
lunmamış olduğunu bilhassa kayıt ve 
işaret ediyorlar. 

Ba§ka taraflarda da 
hoşnutsuzluk var 

Liyubliyana'dan gelen habere göre on 
günclenberi alman • yugoslav budu -
dunda ve bilhassa Maribor mıntaka -
sında avusturyalı asker kaçaklarının 
Yugoslavyaya geçtiği görülmektedir. 

Karantiya'dan gelen yolcuların i -
fadesine göre bu eyalet halkının ma
neviyatı pek bozuktur. Sivil halk ve 
bilhassa kadınlar, silah altına alınan 
efradın sevki esnasında gizli bir is -
yan havası yaratmışlardır. 

Fransa ve Polonya saflarına 
geçenler 

Belfordan bildiriliyor: İki günden
beri bir çok alman, polonyalı, macar, 
ukranyalı, avusturyalı, isviçreli, ital
yan ve çinli askerlik şubelerine mü -
racaat ederek fransız askerleriyle bir
likte çarpışmak üzere gönüllü yazıl
mak istemektedirler. 

Amsterdamda çıkan Telegraf gazete 
sinin Varşova muhabirinin bildirdiği
ne göre, Polonyada milli ekalliyetle -
rin Polonya halkı ile hemfikir oldu -
ğunu yazmaktadır. 

Muhabir, yahudilerin ümitsizliğin 

verdiği enerji ile polonyahların yanı 
başında harbetmekte olduklarını ve 
binlerce ukranyalının Polonya ordu -
sunda vazifelerini ifa etmekte olduk -
}arını söylemektedir. 
Fransanın mülteci İspanyolları or

duya kaydedilmiye icbar ettiğine dair 
son zamanlarda çıkan haberler hak -
kında Madrid'de çıkan İnformaciones 
gazetesinin harp muhabiri, şöyle de
mektedir : 

"Bu işte hakikate uyan bir nokta 
var ise, o da ispanyol mültecilerine 
cepheye gidenlerin yerini doldurmak 
için zirai işletmelerde iş verilmekte 
olmasıdır.,, 

Alman tayyarelerinin uçu§ları 
Alman tayyareleri fransız şehirle· 

ri üzerinde uçuşlar yapmağa devam 
ediyorlar. Evelki akşam Tulon'da 
20.25 te hava tehlikesi işareti veril
miştir. Şehir derhal karanlığa gömül
müştür. Alman tayyareleri keşfedil

miştir. Saat 22 de tehlikenin geçtiği 
haber verilmiştir. 

Marsilyada da biri saat 20,37 ile 
20,45 ve diğeri de 20,57 ile 21 arasında 
olmak üzere iki defa hava tehlikesi i
şareti verilmiştir. 

HULASA 

B Ü 

ULUS 

Alman kaynaklarına göre~ 
•• •• 

POZAN DUSTU 
Berlin, 8 a.a. - Alman istihbarat bürosu bildiriyor: 
Lodz'un cenubundan ilerleyen alman kıtaları Rawa · - Mazowcecki'nin 

önüne gelmişlerdir. Polonyalılar tarafından tahliye edilen Posen'in işgali
ne devam edilmektedir. 

Posen'in şimalinde kain Wongowicz ve Obernik şehirleriyle Koschmiu 
işgal edilmiştir. 

V ar§ova'ya yapılan hava hücumları 

Londra radyosunun öğle neşriyatında verdiği haberlere göre, alınanlar 
Varşova'ya havadan hücumlar yapmağa devam ediyorlar. Şehir üzerinde 
uçan tayyarelerden birisinin tayyarecisi paraşütle caddelerden birisine in
miş ve orada seyrüseferle uğraşan polisler tarafından tevkif olunmuştur. 

Almanların iğtinam ~ttikleri harp malzemesi 

Berlin, 8 a.a. - Alman istihbarat bürosu bildiriyor: Umumi karargah
tan verilen malCımata göre 6 eylüle kadar Polonya'dan 126 top, bir çok tank, 
zırhlı otomobil, mitralyöz, tüfek ve tank topu iğtinam edilmiş, 25.000 esir 
alınmıştır. 

Alman tayyareleri dün Varşova'nın cenubunda Vistül'ün üzerindeki 
köprüleri tahrip etmişlerdir. Bu suretle Polonya ordusu müfrezeleri, Vis
tül'ü büyük güçlüklerle geçebileceklerdir. 

Westerplatte'nin işgali hakkıncla tafsilat 
Westerplatte'in işgali hakkında verilen malümata göre hücum kolları 

ve "Schleswig Holstein'' zırhlısı sabahleyin erkenden taarruza geçmişler
dir. Ayni zamanda bir istihkam kıtası da hücuma geçmiştir. 

Saat 9.30 da Polonya garnizonu beyaz bayrak çekmiştir. Polonyalı ku
mandan, bir zabit grupu ve bir miktar askerle bir saat sonra alman hatla
rının önüne gelmiştir. 

Bir İsviçre radyo istasyonu "Gneisenau" alman cep zırhlısının bir ingi
liz bombardıman tayyaresi tarafından batırıldığını bildirmekte idi. Resmi 
raporda "r.neisenau"un tayyarelerin hücumuna uğramadığı kaydedilmek
tedir . 

Esir edilen leh generali 

Berlin, 8 a.a. - Alman istihbarat bürosu bildiriyor: 
Yedinci leh fırkasına kumanda eden general Gosiorowski esir edilmiş

tir. General 1936 genesine kadar mareşal Pilsudski'nin erkanıharbiye reis
liğini ifa etmişti. 

Alman hava kuvetlerinin faaliyeti 
Hava kuvetleri, bütün muvaffakiyetlere mühim surette yardım et

mlştir. H:ırp tayyarelerimiz ricat etmekte olan Polonya ordusuna taarrut 
etmektedir. Yürüyüş halindeki kıtalar dağılmıştır. Düşmanın geri yolları 
kapatılmış, köprüler tahrip olunmuş ve mukabil taarruz teşelıbüslerinin 

önüne geçilmiştir. Varşova'nın cenubundaki bütün köprüler tayyareleri
miz tarafından tahrip edilmiştir. Varşova'da sokaklar kafileler dolup 
taşmaktadır. Varşova süratle tahliye ediliyor. İki alman tayyaresi Polon
ya toprakları üzerinde düşürülmüştür. Bir tayyaremiz de geri dönmemiş~ 
tir. Alman toprakları dün de taarruza uğramamıştır. 

Şimal denizinde ve Baltık'ta mayn gemilerimiz büyük bir faaliyet 
göstermiştir. Dördüncü Polonya denizaltı gemisi batırılmıştır. 

İlk lokomotif'in Erzurum'a girişi 
-· 

dolayisile Nafia Vekilimizin ihtisasları 
(Başı 1. inci sayfada) \ Diğer taraftan haber aldığımıza gö 

re Münakalat Vekaleti de Devlet De 
"- Bu. ay~n beşind~ ve saat 18.30. da miryollarına hattın işletme hazırlık -

Poz trenı Erzurum ıstasyonuna gır - }arını yaptırmaktadır. Şehrimizden 
mişti~. Bun?an sonra bu .~~ttı~ takvi- Erzuruma her gün saat 9.35 de hare
ye edıl?1emış ola? pek cuzı hır kısmı ket eden tren gidecektir. Bu tren, er
kalır kı, bu da nıhayet bu ay sonuna t s· günü akşa ı 18 25 te Erzincana 
kadar bitecektir. Birinci teşrinin 16 e ımaktadır s:tler. henüz kati ola-

d C .. h . var . , 
sın an sonra ve um urıyet b.~yra. - rak tesbit edilmemiş olmakla beraber 
mından evel bu hattın açılma torenı- t s· günü saat bec:e dog-ru Erzuru-. _ B .. b 

1 
er e ı -s 

~ı y~pacagız. u munase et e bu. h~~ ma gidecektir. Böylelikle, Erzurumla 
uzerınde çalışmakta olan kıymetlı mu Ankara arası, 40-42 saate inecektir. 
h.en?i.s ve fen me~url~rımız~a. i~çil.e- Bu cihete hiç demiryolu yapılmadan 
rımızın muvaffa~ıyetlı mesaısını bır Ankara ile Erzurum arasındaki yo. 
daha tekrar ederım. Jun müsait mevsimlerde asgari yirmi 
Şimendifer raylarımızın Erzurum'a günde alındığı hatırlatılmaktadır. 

kadar döşenmesi ve bunu müteakip 
ilk lokomotifimizin Erzurum istasyo
nuna girişinin asıl manası şudur: On 
üç, on dört 'Seneden beri büyük bir ira
da ve azim ile tatbik edilen muhte -
rem Reisicümhurumuzun şimendifer 

siyaseti, en mühim hedeflerinden bi
rine vasıl olmuş demektir.,, 

y o K A ş 

Demiryollarımızda bugün tatbik e
dilmekte olan fiyatlar, kilometreler 
arttıkça ucuzladığından Erzuruma 
kadar alınacak bilet ücretleri, çok u
cuz olacaktır. Devlet Demiryolları bu 
hat üzerinde fiyatların tesbitinde esas 
olacak amilleri hazırlamaktadır. 

K R o M A 

I Telci§ 
ve ihtikara 
kar§ı 

(Başı 1. inci sayfada) 

mektedirler. Bu halin tehlikele
rinden biri olan ''yüksek fiyat 
seviyesi ve itiyadı" ndan da 
Başvekilimizin beyannamesinde 
bahsedilmiştir. Toptan alışlar, 
bugün için ve bizim için faydasız 
olduğu kadar, yarın ve herkes 
için bir ziyan teşkil eder. ihtika
ra karşı kendimizi müdafaa ede
cek yerde onu teşvik etmiş olu
ruz. 

Amillerden ikincisi ihtikardır. 
Mesleğimize temas ettiği ıçın 
mesela şu vakayı haber verelim: 
İstanbul' da Türkiye'nin neşriyat 
ihtiyacına epey müddet kafi ge
lecek kağıt stoku vardır. Kağıt 
fabrikamız da işlemektedir. Bu
na rağmen kağıt ·tüccarları, bü -
tün kağıtlarım saklamışlardır. O 
kadar ki bu tüccarlardan biri, 
bir türk mecmuası hesabına ge
tirtmiş olduğu kağıdı sahibine 
teslim etmiyerek mecmuayı ka
panmak tehlikesine uğratmıştır. 
llaçlar için de vaziyet o kadar ha
zindir: bilhassa harp şartları i
çinde halkın fazla muhtaç oldu
ğu zannolunan ecza ve ilaçlar or
tadan kaldırılarak gizlenmiştir. 
Bu zalim ihtikarcılar hakkında 
Başvekilimiz beyannamesinde 
diyor ki: "Eğer kanunlarımız ka
fi değilse Büyük Meclisten buna 
mani olacak selahiyetleri talep 
etmekte ve her nerede olursa ol
sun ihtikarcıların ticarethanele
rine, fabrikalarına ve evlerine el
koymakta tereddüt etmiyece
ğiz.,, 

lhtikarcıları süratle yere vur
mak için, mesela kağıt meselesin
de gazetelerin kağıt kooperatifi, 
ilaç meselesinde Kızılay vasıta. 
siyle ameli tedbirler almak ve bu
günkü stok kaçakçılığrndan kar 
edeceklerini zannedenleri bila
kis tahammül edeıniyeceği zarar
lar altında bırakmak güç değil
dir· 

Hulasa gıda ve istihlak mad -
delerinin azalmasına ve fiyatla
rının artışına telaş ve muhake
mesizlik yüzünden sebep olmak 
yerine, hükümetin sözünü ve tav
siyesini dinliyerek bunun tam 
aksini yapalım ve ihtikarla mü
cadelesinde hükümete yardım 
edelim. Fiyatları buhrandan e
velki seviyelerine iade etmek için 
hiç bir tedbir ve takipte kusur et
miyelim. 

F. R. ATAY 

Almanyadan yurdumuza dönen 
talebelerden şehrimizde bulunan genç 
ler bugün saat 16 da Ulus meydanında 
toplanarak, Ebedi Şef Atatürk'ün kab
rini ziyaret edecekler, aziz hatırasını 
anacaklar ve kabrine bir çelenk koya
caklardır. 
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TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Radyosa 

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

19.74 m. 1Sl9S Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

CUMARTESİ: 9.9.1939 
13.30 Program. 
13.35 Tiırk müz:igi: (Eski ve yeni şarkı

lar) Okuyan: Müzeyyen Senar. Çalan
lar: Fahire Fcrsan, Refik Fersan, Cev
det Çağla. 1. -Hüzzam peşrevi. 2. - A
rif bey - Hüzzam şarkı (Talat eyler mi 
diye meh suyi Katanede), 3. - Mustafa 
Nafiz hüzzam şarkı (Gönlüm nice bir 
senden uzak günleri saysın). 4. - Sadettin 
Kaynak - Hüzzam şarkı (Leylakların ha
yali). 5. - Şükrü hüzzam şarkı (Ay Ö• 
perken). 6. - Şükrü hüzzam prkı (Ada
nanın yeşil çamları). 

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

14.10 Müzik (müzikli gezinti). 
14.30 Müzik (dans müziği). 
15.00 - 15.30 Müzik (Şen oda müziği - İb-< 

rahim Özgür ve Ateş böcekleri). 
18.30 Program. 
18.35 Miuik (küc;ük orkestra - şef: Necip 
Aşkın): 1. - Brahms Macar dansı No. 1-2 
2. - Spero Kochmann Ebedi arkadaş. 3. -
Franz Königschoffer Tirol Entermezzo. 
4. - Frederick Hippmann seyyahat pr
kıları. (fantezi). 

19.10 Türk müzigi (fasıl heyeti). 
20.00 Memleket saat ayarı. 
20.00 Temsil. 
20.40 Ajans ve meteoroloji haberler!. 
21.00 Türk müziği (saz eserleri). Çalan-

lar: Fahire Fersan, Reşat Erer, Refik 
Fersan. 1. - Refik Fersan - Şctarabaıı 
peşrevi. 2. - Acemaşiran saz semaisi. 3. • 
Tanbur taksimi - Refik Fersan. 4. - Sul
taniyegah • sirto. (21.15 -21.40) muhtelif 
şarkılar: Okuyan: Mefharet Sağnak. 1. -
Ruşen Kam - hicazklir şarkı (Bir nevci
vandır, a~ubu candır). 2. - Leyla hanım 
hicazkar şarkı (Nerıdcııin nerede acep). 
3. - Ali beyin karcığar şarkı (Aldın dili 
naşadımı), 4. - Kanu.ni Raif bey - Eviç 
şarkı (Sebep sevdayı aşkın ahu zare). S. 
- Sadullah ağa - Şevkefza ısarkı (Açıldı 
nevbahar bir goncai gül). 6. • Raif bey 
- Acemaşiran saz semaisi. 

21.40 Konuşma (dış politika hadiseleri)•. 
21.55 Neşeli plaklar - R. 
22.00 Haftalık posta kutusu (ecnebi dili~ 

de.). 
2'2.30 Müzik (operet seleksiyonları). 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham 

ve tahvilat, kambiyo - nukut borsa:.ı (fi
yat). 

23.20 Müzik (cazband - Pi.). 
23.55 - 24.00 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 18 Berlin -
20.30 Floransa - 21 Roma, Paris - Ey
f el kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 19.15 Bero
münster - 19.2S Budapeşte - 20 Lon
don - Recyonal - 20.15 Hamburg -
20.30 Sottens, Hamburg - 21 Milano -
23 Brüksel. 

ODA MUSiKİSİ: 22.20 Doyclandzcnder. 
SOLO KONSERLERİ: 17.10 Viyana -

18.30 GarbrüJc. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Berslav - 8.30 Keza - lS.30 Keza. 
ORG KONSEHLERİ VE KOROLAR ı 

lS.30 Bertin - 1S.3S Berlin - 18.10 Vi
yana - 18.30 Hamburg. 

HAFiF MÜZiK: 13.lS Viyana - 14.25 
Münib - 16 Breslav, Kolonya, Münih, 
Doyc;lan.dzender - 20.15 Viyana - 20.30 
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ: 14.10 Ştutgart-19.10 
Kolonya - 22.20 Münih. 

DANS MÜZ1Cil: ıs.ıs Doyc;landzender -
21 Barse!on - 21.10 Paris - P. T. T. -
21.40 Sofya - 21.4S Monte Ceneri -
22.10 Beromünster - 22.30 Ştutgart, 
Droytviç, Floransa, Sottens - 2Z.40 
Hamburg, Kolonya - 23 Budapeşte, 
Lüksemburg, Roma, Strazburg, Tuluz -
23.10 London - Recyon&l - 23.30 Flo
ransa, London - Recyonal - 24 Kolon.
ya, Roma. 

Avrupa' dan gelen 

vatandaşlarımız 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugiln 

gelen Semplon ekspresiyle ekseriyeti 
kadın olan birçok vatandaşlarımı11 
memleketimize dönmüşlerdir. Avru
padan gelenlerin söylediklerine göre, 
fransızlar Fransadan Türkiyeye gi
den türklere bir dostluk eseri olmak 
üzere gaz maskeleri vermektedirler. 

(Büyük harpten so~ra ilk paskalyc geeeıt, beş genç, 
Antuvan, kardeşı Jılber, arkadaşı Dominik Hcrıyo 
Marıyan ve Solanj Senkler isminde ıki gene; kızla be: 
rabeı sıkıntılı bu suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçınde 1tayb9lmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan 
Marıyan'la Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar'. 
Nihayet Solanj, Dominil:'le degil Jilber'le, Antuvan da 
Marıyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Marlyan evli • 
lik hayatın.dan memnun değildirler. Antuvan, karısının 
kız kardeşi Evlin'i seviyor ve onunla gizlice bir Ame
rika seyahati yapıyor ve dönüyor. Şimdi Evlin'den bir 
mektup almıştır. Evlin, bunda hayatının sonunun ıel
diğin<len bahsetmektedir. Antuvan çok mi.istariptir. 
Evlin'i dirı veya ölü bulabilmek için Havr'a gidiyor ve 
intihar bile aklından geçiyor.) Yazan: lrene N emirovaki -61- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

vıltılarını hatırlıyacaktı. Yanında ağlayan Mari
yan'ın koluna girıni§ti. Evela onu tutuyor, ve me
zarların arasından ona yol açıyordu. Birdenbire o
nun elini bıraktı, yalnız başına ileri doğru bir kaç 
adım attı. O zaman Mariyan ilerledi ve: "Antu• 
van!" diye bağırdı. Antuvan'ın suratı lakayttı. Fa• 
kat bu lakayıtlık bile korkunçtu; etrafında olan 
biten §eylerin farkında değilmiş gibi idi. Mariyan 
bir kaç defa onu kolundan çekmek mecburiyetinde 
kaldı; fakat eve döndükleri zaman Antuvan artık 
her zaman olduğu gibi sakin ve soğuktu. 

Cenazenin defnedildiği günden bir hafta sonra 
bir gece Mariyan, gene erken yatmış, ve ağır bir 
uykuya dalmıştı. Çocuklarından Birinin ağlamasıy
la uyandı. Antuvan uyuyordu. Yataktan kalktı. o. 
nu uyandırmadan yava§ yavaş çocuklarının odası· 

na geçti. Ağlayan Fransuva idi. 

"Fakat, bunu yapamam diye düşündü. Mari
yan ... Çocuklar ... Ne yaparlar? A§k, bunlara bak
mama mani olamaz. Bu müthiş yükü bir defa ü
zerime aldım. Onları sokak ortasında bıraka· 

mam!" 
Vakit geçiyordu. 
"Muhakkak buradadır ... Muhakkak ölmÜ§tÜr." 

diye dÜ§Ündü. Tam o esnada polis memuru meyda
na çıktı. Arabanın kapısını açtı, titrek ve müte
reddit bir sesle: 

- Genç kadın burada ... Fakat ... 
Antuvan: 
- Ölmüş mü? diye haykırdı. 
- Maalesef, bu gece veronal'le kendini öldür-

müş! Bir kaç gündcnberi burada imiş. Dün akşam 
kendisini rahatsız etmemelerini, uyku uyuyacağın• 
yemek yemeyeceğini söylemiş. Onlar da hiç bir şey· 
den şüphclcnmemişler, fakat ben kapıyı açtım ve 
gördüm ki ... 

Antuvan: 
- Ölmüş! diye kekeledi. 
- Evet, evet! •• ~ 

Antuvan: 

- Onu görebilir miyim? diye aöyl d" Av • d"-· . en ı. gzı-
nın tıtre ıgını ve ancak bir kaç manaa h . 
l ~ ff d bild. - . . ız eceyı te· a uz e e ıgını farkediyordu. 

Antuvan odaya girdi. Burası güzel s · l" • , evım ı 

perdeleri gül renkli bir oda idi. Dar bir pirinç kar: 
yola pencerenin yanında duruyordu. Evlin bu ya
takta yatıyordu. Yüzü yastığın içinde saklı oldu
ğu için evela dağınık saçlarını gördü. Onları eline 
aldı. Bu saçlar, o kadar ılık, o kadar tatlı, ve 0 

kadar canlı idi ki, bir an içinde kafasında bir Ü· 

mit şimşeği parladı. Fakat ... Fakat cildi çok~an so
ğumu§tu. Evlin'in yüzünü kendisine doğru çevir
di. Ve onu korkunç bir azapla seyretti. Sonra bı
raktı. Baş· arkaya dü§mÜştü. Ellerini göı:lerine ka
padı ve kaçtı. 

XXVll 
Antuvan Paris'e döndüğü zaman Mariyan, o

na feci haberi vermişti. Kimse Antuvan'ın heye
canından, re:ı.luizliğinden bir §ey anlamadı. (Bal
dızı ile aralarpıda çok iyi bir arkadaflık vardı. 

Kardetçe biribirlerini aeviy:orlar ve ekseri>:a Mari· 

yan'sız birlikte gezmeğe bile gidiyorlardı.) 
Antuvan Odil'in kocasiyle beraber Havr'dan 

metresinin cenazesini Paris'e getirdi. Segre'lerin 
ailesi, hakikatten şüpheleniyordu: dünyada bir 
fey olsun da kimsenin bundan haberi olmasın, bu 
vaki midir? Filhakika pek iyi bilinmiyordu, fakat 
halden onun vaziyeti anlaşılıyordu. O kadar sak
lamak istiyor, fakat yüzü her feyi an!atıyordu; 
Çünkü bir çok ıeyleri saklamak istediği aıikardı. 
Zaten bir §eyi saklamak için bu kadar itina gös
termer.i, töyle ince düşüncelerle, yoklamalarla iı-
tidlalle hak·k t• b. k ' '. ı a ın ır ısmını meydana vuruyordu. 
Bu hakıkat tıpk · · d k h . • ı ıçın en ııı uzmesı geçen ve 
geçer geçmez de sönen derin bir su gibi karan
ranlık fakat gözle görülebilir bir halde idi. An
tuvan'la Evlin'in arasındaki rabıta, başkalarının 
nazarında bira:ı karışık görünüyor, fakat J.f!rkes 
müştereken bir feyden şüpheleniyordu. 

Evlin'i, haziranın aon günlerinde defnettiler. 
Antuvan bundan sonra yalnız cenazenin arkasın
da ilerleyenlerin admılannı, açık bir mezann Ö-
D.. • &Jak Utlerini ft 

Bu çocuk, bütün gece, durup dinlenmeden ba• 

ğırıp dururdu. Halbuki sıhati yerinde idi. Vücudu 

sağlamdı; İ§tİhası mükemmeldi; doktorlar onun 

ba~ka çocuklar kadar kuvetli olabileceğini söylÜ· 

yorlardı. Fakat, çok sinirli ve hiddetıli idi. Hizmet• 

çi gene yaramazlığı tuttuğunu beşikten kalkmak, 

ve kucakta uyumak istediğini söylemişti. Fakat 

Mariyan, içinde uyanan endişeyi bir türlü koparıp 

atamıyordu. Bu çocuğun hiç bir yeri ağrımıyordu. 

Fakat öyle bir hali vardı ki, sanki ona tatbik edil

mek istenen hayat tarzını; uykuyu, gıdayı, sev

giyi hiddetle nefretle geri tepiyordu. Adeta 

bunlara karıı kin duyuyor, aonra hırsla kendisine 
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Deniz tecavüzleri devam ediyor 

İspanya sular1nda bir 
İngiliz şilebi torpillendi 

uı.:us 

Anif -kabir sahası 
istimlak ediliyor 

İngiliz, Fransız ve Amerikan 
vapurları tecavüze uğradı 

Ankara Belediyesinden ı 

• 
New-York, 8 a.a. - "Waşington" ismindeki amerikan vapurunun haber 

verdiğine göre, Glasgow limanına bağlı "Oliver grove" _is~mli ingiliz şilebı 
lapanya sahillerinin 200 mil şimali garbında torpillenmıştır. 

Şilep, 49,05 derece şimal ve 15,58 derece cenupta sefer etmekte idi. Bu 
nokta şimali Amerika ile Manş arasındaki vapur yolunun üstünde bulun

maktadır. 

"Oliver Grove" Küba'dan şeker yüklemiş olduğu halde İngiltere'ye git-

mekte idi. 

T ahtelbahirin gösterdiği nezaket dakikadan az bir zaman zarfında bat-
New-York, 8 a.a. _ "Vaşington" mıştır. Üç büyük motörle birkaç tay

vapurunun kaptanı, alman tahtelbahi- yare derhal yardıma koşmuştur. 
ri kumandanının büyük bir nezaket Bir ingiliz vapuruna tecavüz 
gösterdiğini ve "Oliver" batmadan e- Lizbon, 8 a.a. - Diario Lisboa va-
vel içindeki ge~!~i~erin kurtarı.l~a · ı puru, ingiliz "Defender" vapurundan 
aına yardım ettıgını beyan etmıştır. meçhul bir tahtelbahirin hücümuna 

Alman tahtelbahiri, hüviyetini b~l- uğradığ ına dair bir mesaj aldığını bil 
li edecek işaretler taşımamakta idı. dirmiştir. Tahtelbahirin torpili vapu-

D' v t -·z1 run burnunun yanından geçmiştir. 
ıger ecavu er Vapur, İngiltereye doğru yoluna de-

New-York, 8 a.a. - Amerikan ban- vam etmektedir. 
Öıralı "Farmer" vapuriyle ingiliz 

"T "Pukkaston'' vapuru ve fransız a-
mara" vapuru Atlantik'te bir tahtel
bahirin taarruzuna uğramışlardır. 

New-York Times gazetesinin bil -
dirdiğine göre Vaşington hükümeti
nin gönderdiği bir telgrafta alman 
tahtelbahirlerinin Karait denizinde 
faaliyette bulundukları bildirilmek -
tedir. Bazıları, detaile istinat eden 
bu husustaki haberlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu hükümet tah
kik etmektedir. 

Almanlar ''Bremen" in esir 
edilmediğini ıöylüyorlar 

Brüksel, 8 a.a. - Alman makamla
rına atfen Berlin'den bildirildiğine 

göre "Bremen" transatlantiği müsa • 
dere edilmemiştir. Gemi şimdi ismi 
gizli tutulan bir limanda bulunmak -
tadır. 

lnn vapuru bahrıldı 

Kurtarılan taylalar 
Amsterdam, 8 a.a. - Bilderdjik a

dındaki Holanda vapuru, Pukhasten 
ismindeki İngiliz gemisinin tayfala
rından bazılarını kurtarmış olup Ro
terdam'a doğru yol almaktadır. 

Athenia hadisesi hakkında 
yeni bir alman tavzihi 

Bertin, 8 a.a. - Alman donanma 
kumandanlığı, Athenia vapurunun 
hiç ihtarsız bir alman denizaltısı tara
fından batırıldığına d:ıir İngiliz ve 
Amerika gazeteleri ve radyoları tara
fından yayılan haberler hakkında bir 
kere daha müşahede eder ki : 

1 - Alman donanması, bazı harp 
gemisi, deniz muharebelerinde kati
yen enternasyonal kaidelere riayet et 
mek emrini almıştır. 

2 - Athenia vapurunun battığı 
yerde alman deniz kuvetleri bulunmu 
yordu. 

Ada 
No: 

-'--
1180 

" ,, 

" 

" 
" 

" 
" 1202 

" 
" 

1203 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 1206 

" 
" 
" 

1207 

.. 
,, 
" 
" 

" .. 
" 1231 

,, 

Parsel 
No: 

12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 

17 
18 
19 
20 
2 
3 
4 
5 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

17 
18 
19 
1 

İstimlak 
sahasına 

giren 
miktar 

M.2 

1009.00 
998.00 
978.00 

1144.00 

1053.00 
1037.00 

1020.00 
1120.00 
105.00 
45.00 
19.00 
3.00 

924.00 
1353.00 
1317.00 
1178.00 
1160.00 
1195.00 
1128.00 
716.00 
700.00 
796.00 
812.00 
835.0J 
887.00 

980.00 

1001.00 
1036.00 
1058.00 
942.00 

2.00 
966.00 
985.00 
999.00 
652.00 

2 591.00 

Beher 
metre 
murabbaı 
kıymeti 

Lira 
Bedeli 
L. K. 

Sahibinin ismi 

2 2018.00 Mehmet kızı Şefika Eren 
2 1996.00 Mustafa kızı Azize kadın kız 
2 1956.00 Ömer oğlu Halit Çıngıllı 

oğlu. 

2 2288.00 Nesibe Bayram oğlu ve Kad-
riye Toygar 

2 2106.00 Hüseyin oğlu Ali Riza Akyol 
2 2074.00 Nesibe Bayram oğlu ve Kad-

2 
2 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

riye Toygar 
2040.00 .. .. " .. " 
2240.00 u ,, " ,, ., 

157.50 Lutfi oğlu Mehmet İşcan 
67.50 Haytı kızı Sabire 
28.50 ,, oğlu Ali Adnan 

4.50 Aliye ve Samet Arhan 
1386.00 Aliye ve Samet ,, 
2029.50 Enver Bakıcı 
1975.50 " " 
1767.00 Aliye ve Samet Arhan 
1740.00 
1792.00 
1692.00 
1074.00 
1050.00 

" " Sabahat 
Aliye ve Samet Arhan 
Ali Adnan 
Sabahat 

1.5 1194.00 Nebiye ve Kadriye 
1.5 
1.5 
1.5 

1.5 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2 

1218.00 
1252.50 
1330.50 

1470.00 

1501.50 
1554.00 
1537.00 
1413.00 

3.00 
1449.00 
1477.50 

" .. 
" ,, 
,, " 

Recep Zühtü, Muammer Er
iş. Muvaffak lşmen, Fazıl, 
Öziş, Yusuf Ziya Öniş, Şev
ket Bilgişin, Suat Saim, Tür
kiye İş Bankası memurin te
kaüt sandığı . 

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

" Nebiye ve Kadriye 

" " 
1498.00 " .. 
1304.00 Mehmet Refik kızı Şefika 

Eren Londra; 8. a. a. - " lnn ,, in müret
tebatı, vapur perşembe günü zaptedil
mek üzere ikenJ emiyi batırmı~tır. 
Mürettebat ıle vapurun 3"5" yolcusu 

3 - Athenia vapurunun batırılma
sı hadisesi le alman deniz kuvetler i
nin alakasına imkan yoktur. 

3 664.00 
"-~~~~-~,._,,....-,-~-

4 850.00 

1182.00 
1328.00 
1700.00 
2244.00 
2220.00 
2212.00 
2236.00 
2238.00 
2248.00 
2254.00 
2256.00 
2272.00 
2282.00 
2284.00 
2298.00 
1472.00 
1340.00 

İsmail oğlu Nazif Karacabey 
Nesibe Coşan 

kurtarılmışlardır. 

lngiliz muharipleri denizaltılara 
deniz bombaları attılar 

Londra, 8 a.a. - Neville Hender -
aon'u, Rotterdam'dan İngiltere'ye gö
türen vapura refakat etmekte olan beş 
muhrip Manş denizinin ortasında tah
telbahirlere karşı deniz bombaları at
mışlardır. 

Amerika bir deniz üssü 
yaptırıyor 

Vaşington, 8 a.a. - Saint Thomas 
~Vierge adaları) da derhal bir tah -
telbahir üssü inşa edileceği Amerika 
bahriye nezareti tarafından bildiri! -
mektedir. 

Yeni üs, 350.000 dolara malolacak -
tır. 

Alman denizaltılarına verilen 
emır 

Londra, (Radyo) - Şimdi açık de
nizlere yayılmış olan alman denizaltı 
gemilerine, umumi harp başlarında 

4 - Athenia vapurunun batması 
mesuliyetini, bütün resmi tekziplere 
rağmen, alman donanmasına atfetmek 
teşebbüsü kindar bir propagandanın 
nümunesidir. 

44 kişi kurtarıldı 
Nevyork: 8. - a.a. Belçika Krovazö

rü Jean Jadot'un Bahriye radyosu ta
rafından alınan bir telsiz telgrafında 
krovazörün bir denizaltı tarafından 
torpillenen İngiliz regent tiger kar
gosu mürettebatından 44 kişiyi kur
tardığı bildirilmektedir. 

Bir alman gemiıi alman 
mayınlarına çarpıp battı 

Stokholm : 8. - a.a. Helfrid bismark 
vapuru bugün Almanlar tarafı~dan 
Ösund'un cenubuna konulan torpılle
re çarpmış ve bir kaç saniyede bat
mıştır. 14 kişi olan mürettebatındn 
yalnız 7 kişi kurtulmuştur. 

olduğu gibi, tesadüf edecekleri bütün Hükumet konag'"' 1 yaphnlacak 
ticaret gemilerini hiç bir ihtarda bu-

lunmaksızın batırmalan için emir ve- Kars Vilayeti Ardahan Kazası 

,, 
.. .. 
" 
" 1231 .. 
,, 
n 

,, 
,, .. .. 
,, 
.. .. .. 
" 1234 .. .. 
,, 
,, 
,, .. 
" ,, 
.. rildiği haber alınmıştır. Malmüdürlüğünden : 

İngiliz filosu bu denizaltı gemile- Ardahan kasabasında yapılacak " 
rini şiddetle takip etmektedir. Tatbik 49747 lira 80 kuruş keşif bedeli hükü- ,. 
edilecek tesirli usuller dairesinde met konağı . inşaatı kapalı zarf u- ., 
bunların yakında imhası beklenmek - suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye- ., 

tedir. si 940 mali yılında ödenmek şartiyle " 
Şarnhorıt vapurunun vaziyeti eksiltmeye çıkarılmıştır. ,, 
Japon hariciye nezaretinin salahi - 1 _ Dosyasındaki evrak şunlar • " 

yetli bir mümessili Kobe'ye iltica et- dır : 1238 
,, miş olan Scharnhorst ismindeki al- A _ Mukavele projesi 

man vapurunun japon kara sularını B _ Eksiltme şartnamesi ve bayın- " 
terkeder etmez fransız ve ingiliz harp dırlık genel şartnamesi ,, 
gemileri tarafından zaptedilebileceği- c _ Fenni şartname ve yapı işleri " 
ni beyan etmiştir. umumi ve fenni şartnamesi ,, 

Memelketlerine dönecek D - Projeler .. 
ecnebiler G - Metraj cetveli ve halası keşfi· ., 

1257 " Londra, 8 a.a. - Geçenlerde Lon- ye. 
draya gelmiş olan 220 sovyet askeri E - Silsilei fiyat 
müzisyenleri yakında memleketlerine 2 - Dosya Kars nafıa müdürlüğün 
gönderileceklerdir. Verilen malfımata de ve Ardahan mamüdürlüğünde gö- " 

" göre bir sovyet vapuru Fransada bu- rülebilir. , 
lunan sovyet vatandaşlarını almak ü- 3 - Muvakkat teminat 3732 liradır. " 
zere Le Havre limanına doğru gitmek 4 _ İsteklilerin ihale gününden as- " 
tedir ve sovyet tebaasını memleketle- gari sekiz gün evel Kars vilayetine ,, 
rine götürmek üzere diğer bir gemi yaptığı işler ve bonservislerle müraca 
de ingiliz limanlarından birine gide - at ederek vesika veren komisyondan 
cektir. alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yılı ti-

Avrupanın muhtelif memleketle- caret odası vesikasını ibraz etmeleri. 
rinde ikamet eden birçok Amerika te- 5 _ İhale 15. 9. 939 tarihine müsa -
baası bugün vapurla Cenova'dan ha - dif cuma günü saat 16 da Ardahan 1951 
reket etmişlerdir. malmüdürlügünde müteşekkil komiı;-

Bir Hollanda gemisi torpile yonca yapılacaktır. 
çarpıp battı 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

Amsterdam, 8 a.a. - Bugün öğle- na uygun olarak hazırlıyacakları tok
den sonra bir Holanda torpil gemisi lif mektuplarını saat 15 e kadar ko • 
Terschelling yakınındaki Noordvaar- misyon riyasetine vermiş olmaları IA- ,, 
der'de torpile çarpmıştır. İnfilak ea - zımdır. Postada vukubulan gecikme • 
wıQda. &eınide 51 kiti vardı. Bunlar- ler kabul edilmez. 

5 1122.00 
6 1110.00 
7 1106.00 
8 1118.00 
9 1119.00 

10 1124.00 
11 1127.00 
12 1128.00 
13 1136.00 
14 1141.00 
15 1142.00 
16 1149.00 
17 736.00 
18 670.00 
19 482.00 
20 750.00 
21 593.00 

9 28.00 
10 98.00 
11 198.00 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

1 

2 

230.00 
293.00 
348.00 
410.00 
462.00 
521.00 
898.00 
901.00 
907.00 
904.00 
901.00 
840.00 
588.00 
624.00 
890.00 

1106.00 
1061.00 
1123.00 
1063.00 
1068.00 
1028.00 
1080.00 

812.00 
547.00 

498.00 
955.00 
854.00 
842.00 
622.00 

23264.00 

119900.00 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1.5 

1.5 
1.5 
1.5 

964.00 
1500.00 
1186.00 

56.00 
196.00 
396.00 

460.00 
586.00 
695.00 
820.00 
924.00 

1042.00 
1796.00 
1802.00 
1814.00 
1808.00 
1802.00 
1680.00 
1176.00 
1248.00 
1780.00 
2212.00 
2122.00 
2246.00 
2126.00 
2136.00 
2164.00 
2160.00 
1624.00 
820.50 

747.00 
1432.50 
1281.00 

Raşit oğlu Refi Erçin 
Nesibe Coşan 

" " 
Şefika Eren 
Refi Evinç 
Şefika Eren 
Ruhat Mutay 
Şefika Eren 
Ruhat Mutay 
Nesibe Coşan 

,, " 
Şefika Eren 
Nesibe Coşan 
Nazif Karacabey 
Nesibe Coşan 
Leyla Halkman 
Vahdettin Atay 
Hatice Nigar Erkuş 

,. Kadın kız 

Mustafa Niyazi Ersoy 
İhsan Karacabey Abdülha
lim kızı 
Osman kadın kız 
Nazif Karacabey 
Refika Kadınkız 
Nesibe Coşan 

,, " 
Mehmet Hamit Çağıl 
Şefika Eren 
Osman Kadınkız 
Refi Evinç 
Ruhat Mutay 
Şefika Eren 
Abdurrahman Özyazgan 
Nesibe Coşan 
Ayşe Düriye 
Şefika Eren 
Nesibe Coşan 
Şefika Eren 
Halit Çıngıllı oğlu 
Nesi be Coşan 
Sadettin Sait oğlu 
İsmail Hakkı 
Abdülkadir 
Nesibe Coşkan 
Nesibe bayram oğlu ve Kad
riye Toygar. 

,, ,, 
" " 

,, .. ,, ,, .. .. 
,, 

" ,, .. ,, 
1.5 1263.00 ,, " " ,, ,, 
1.5 933.00 (Recep Zühtü, Muammer E-

(riş, Muvaffak !şmen, Fazıl 
(Öniş, Yusuf Ziya Öniş, Şev 
(ket Bilgişin, Suat Saim 0-
(nat, T. İş Bankası memurin 
(sandığı. 

20 krş. 4652.80 (Şahinde Sünget, Burhan 
(çakır, Ali Aktar, Şefika 

(Kütükçüoğlu, Seyit karısı 
(Vesile, Seyit oğlu İhsan. 
Seyit oğlu Ömer, Fetiye, 
(İkbal. 

30 ,, 35970.00 (Şahinde Sünget, Burhan 
(Çakır, Ali Aktar, Şerife 
(Kütükçüoğlu, Vesile, lh-

0 w.ı. 
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• İngiltere'nin Fransa'ya yapacağı yardım 

1914 den çok geniş mikyasta olacak 

İngliz askeri Fransada 
İngiltere ve Fransa Polonya'nın temamile 

istilôsından sonra dahi sulh yapmıyacaklar 
Paris, 8 a.a. - İngiliz kıtalarmın Fransa'ya geldiği ve bun

larrn franaız kıtalariyle birlikte çarpııacakları, dün akşam re~ 
men bildirilmiıtir. Gelen kuvetlerin miktariyle nerelerde bulun· 
dukları gizli tutulmaktadır. 

istihbarat komiseri, bu husus
ta ıu malumatı vermektedir: 

"İngiltere bize 1914 den çok 
daha geniş mikyasta yardım e
debilecektir. Alman filosu o za
man o kadar kuvetli idi ki, lngil
tere'nin deniz hakimiyetini te
min edememesinden korkulmak
ta idi. Bugün ise böyle bir mese
le mevzubahia değildir. İngiltere 
denizlere hakimdir." 

Franıız - lngiliz tesan.üdü 
ve Roma gazeteleri 

Roma, 8 a.a. - İtalyan gazeteleri, 
Fransa ve İngiltere arasındaki tesa
nüdün fevkalade mükemmel olduğu -
na işaret etmektedirler. Bu gazeteler, 
Fransaya birçok İngiliz kıtaatının ve 
mühim miktarda ingiliz malzemesinin 
çıkarılmış olduğunu da haber vermek 
tedirler. 

Gazeteler, mütalealar serdetmemek 
tedirler, yalnız alman umumi karar
gahının bültenlerini neşrettikten son
ra Almany.anın Polonyanın tamamen 
ezilmesini müteakip, bir sulh taarru
zuna geçmeğe amade olduğunu ve 
Fransa ile İngiltereyi bütün muallak 
meselelerin kaffesinin hal ve faslı lü
zumuna ikna etmeğe çalışacağını yaz
maktadırlar. 

Polonya istila edilse bile 

Londra, 8 a.a. - Tokyodan Royter 
ajansına bildiriliyor : 

Polonya istila edildiği takdirde 
İngiltere hükümetinin muhasamatın 
tatiline muvafakat edeceğine dair ve
rilen haberleri, İngiltere sefareti ka
tiyetle tekzip etmektedir. 

Polonyanın istila edilip edilmiye
ceği henüz malum değildir. Fakat bu 
ihtimalin tahakkuku lngilterenin Hit 
lerizmi ortadan kaldırmak hususun 
daki arzusunu takviyeden başka bir 

-
-

işe yaramıyacaktır. 

... hitlerizm'i yıkıncıya kadar 
harbe devam edeceğiz 

Londra, 8 a.a. - Son üç haftay 
Pariste geçiren ve şimdiki ahval kar 
şısında bütün fransızların vahdetine 
şahit olan muharrir ve gazeteci Oven 
Rutter, hiç bir tarafta harp arzusu v 
alman milletine karşı kin görmediği 
ni, buna mukabil Hitlerizm ile müca 
dele için sakin azme şahit olduğunu 

ı 

-

e 
. 
-

kaydeylemektedir., 
Rutter, fransız milletinin bütün 

muharip kuvetlerini silah altına top 
lamak hususunda gösterdiği müessi 
ve seri faaliyeti kaydetmekte ve neti 
ce olarak Fransanın da ingiliz impa 
ratorluğu kadar müttehit olduğunu 

-1 
r 
-
-

tebarüz ettirmektedir. 

Almanlm İfgal mıntakcuında 
bir leh hükümeti kuracaklar 

e Bern, 8 a.a. - Cenevre'den Bern' 
gelen mali'ımata nazaran iyi haber al 
makta olan Cenevre mahfillerinde al 
manlar, Polonyanın kendi işgalleri a 
tında bulunan kısmında bir hüküme 
kurulması esbabını hazırlamak niye 

-
-
1 
t 

-
tindedirler. 

Almanlar, bu hükümeti tanıyacak
lar ve icabında onunla bir sulh imza
lıyacaklardır. Almanyanın himayesi 
altında teşkil edilecek olan Polonya 
hükümeti, Pilsudski'nin ananesine 
devam etmekten hali kalmıyacaktır. 

Bir uzlaşma imkanını göıteren 
deliller 

Budapeşt e, 8 a.a. - Macar gazete
gazetelerinin Pilsudski'· 
a karşı gösterilen ihtira
nileyhin büyük bir polon
nu göstermekte bulundu
z ettiren haberlerini ikti
dirler. 

)eri, alman 
nin mezarın 
mın müşarü 

yalı olduğu 

ğunu tebarü 
bas etmekte 

Macar g azetelerine göre bu habcr
aşmanın mümkün olduğuler, bir uz) 

nu polonyal ılara ima eden bir me!:aj-
dır. 

Bulgadst an'da el ve benzin 

tahdit ediliyor sarfı 
Sofya, 8 

hususi ot 
menetmeğe 

tomobiller, 

a.a. - Nazırlar meclisi, 
omobillerin seyriseferini 

karar vermiştir. Bazı o• 
bu kayıttan istisna edil -
ete ait otomobillerin ben
larını yüzde 50 ye indire• 

miştir. Devl 
zin sarfiyat 
ceklerdir. 

Bütün B ulgaristan'da haftanın ıkl 
arşamba ve cuma günleri 
asak edilmiştir. 

gününde, ç 
et yemek y 

• Mi raç gecesı 
Diyane t itleri Reisliğinden : 

erifin iptidası 16 Ağustoı 
roba gününden tesbit edil-

Recebi Ş 
1939 Çarşa 
diğine göre 10 Eylül 939 pazar akşa

esi gecesi" Leylei Miraç mı "Pazart 
olduğu ilan olunur. (4410) 14361 

• • iz mır Enternasyonal 

fuara m ziyaret edini~ 

ğustos - 20 Eylül 20 A 

1939 

ULUS 
BUGÜN 

SİNEMASINDA 

1-S 
3 Film birden 

aadetim Sensin 
Benjamino Gigli) ( 

2-s· ürgünler 
3-M iki Jokey 

Seans sa atleri: 
2, 30 - 3,45 - 5,30 - 6,45 

gece saat 9 da . 
Se adetim sensın 

Miki ve jurnal 

Tel: 2193 

" 11 2820.00 30 ,, 486.00 (İş bankası memurları teka • 

,, 12 

.. 14 

" 
15 

32715.00 

8554.00 

11746.00 

(üt sandığı, Fazıl Öniş, Mu
(vaffak İşmen, Yusuf Ziya 
(Öniş, Muammer Eriş, Şev
(ket Bilgişin, Suat Saim 0-
(nat, Recep Zühtü. 

30 ,, 9814.50 Esat kızı Kadriye, Esat kı
zı Nebiha 

30 ,, 2566.20 (Şahende Sünget, Burnan 
(Çakır, Ali Aktar, Şefika 

(Kütükçüoğlu, Vesile, İh
(san, Ömer, Fetiye, İkbal. 

30 ,, 3523.80 (İsmail kızı Nesibe, Şefika, 
Nefise Servet, Meryem, Nec 
(det, İnal, Makbule, Saime, 
(Hasan İhsan, Fatma Kamu
(ran Kukay, Sait Ecemiş, 
(Ahmet Hamit Çağıl, Mah
(mut, Azime, Moray, Meh
(met fincancı, Sami Tuna, 
(Mehmet Arman, Nafiz, Nu
(ri, İhsan, Azime, Osman, 
(Hatice, Refika. Refi, Ru
(hat, Hüseyin, Halise, Lut -
<fiye. 

Yukarda ada, parsel, miktar ve sahiplerinin isimleri yazılı Yenişehır ci
varında Rasat tepesi mevkiinde Anıt Kabir sahasına tesadüf eden arazi hi
zalarında gösterilen bedelle menafii umumiye kararına tevfikan istimlak 
edilecektir. Bu yerlerin hartası Belediye kapısına ve istimlak yerlerine a
sılmıştır. Bu bedele razı olaıdarın muamelelerini yaptırmak üzere Beledi- _ 
yeye müracaatları ve olmıyanların (8) gün zarfında itirazlarını gösteril' 

iatidalaruu. Belecliıe ReWiiine vermeleri ııa, olunur. 143&0 
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LEVAZIM" AMIRLlGI 

Un ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Edremit ve Bergama garnizon

ları birliklerinin senelik ihtiyaçları o
lan un eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Edremit unu 510,000 kilo mu
hammen bedeli 57375 lira. Muvakkat 
teminatı 4304 liradır. Bergama unu 
400.000 kilo muhammen bedeli 48000 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme Edremit'te tüm satın 
alma komisyonu binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
13.9.939 çarşamba günü saat 16 da tek
lif mektuplarını komisyona verecek
lerdir. 

S - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün iş saatında komisyona müra-
caat etsinler. (4071) (14040) 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir tayyare alayı kıtaatının 

198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
tısuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Tahmin edilen tutarı 20790 li
r~dır. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
1559 lira 25 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
ci::ı görülebilir. 

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

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesine yazılı ve -
sikalariyle teminat ve teklif mektup -
larını ihale saatinden en az bir saat 
cvel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (4112) 14070 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. Kapa

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

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

Bir hamam yaptırılacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirde hava okullarında 27564 

lira 98. kuruş keşif bedelli bir hamam 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ltonulmuştur. 

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

Muvakkat teminatı 2068 liradır. 
Şartname, proje, ve keşfini görmek is 
teyenler Ankara, İstanbul ve Eskişe -
hir Lv. amirliği satın alma komisyo -
nunda görillebilir. Kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı şartları haiz istek 
lilerin vesikalariyle birlikte komis . 
yonumuza müracaat ederek kapalı zarf 
larını mezkur günde saat 15 e kadar 
komisyonumuzda bulundurmaları. 

(4208) 14151 

Bir pavyon yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmitte komutanlıkça gösteri -

lecek yerde bir adet pavyon inşası ka
kap1ı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltmesi 20. 9. 939 çarşamba 
günii saat 16 da Eskişehir Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif, şart
name ve projeleri İstanbul, Ankara ve 
Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonunda görebilir. 

4 - Keşif bedeli 49000 lira muvak
kat temitanı 3675 liradır. Eksiltmeye 
iştirak edecekler sayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde ve şartna -
mesinde yazılı vesikalariyle Eskişe -
hir Lv. amirliği satın alma komisyo -
nuna murncaat ederek teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evel ıs 
e kadar komisyona vermiş bulunacak
lardır. 

(4343) 14296 

Dekovil yolu inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda hava birlikleri

ne ait de'tovil yolu inşası kapalı zarfla ek· 
siltmcye konmuştur. 

Keşif bedeli 26398 lira 68 kuruştur. Mu
vat teminat Hl!IO liradır. İstekliler bu işe 
ait hususi şartn:ımesini keşif ve ,Projeleri 
b:ıyındırlılt genel şartnamesini Istanbul, 
Ankara, Eski ehir L V. amirlikleri satın al· 
ma komi vonunda gorebilirler. 

Kapalı· zarf usulile eksiltmesi 22·9-19.39 
cuma glinli saat 16 da Eskişehir LV. imır· 
lifi satın alma komisyonunda yapılacak -

~ır. İstekliler kanunun 2. ve 3. maddele -
rinde yazılı vesaik ile teminatlarını havi 
zarflan saat 15 e kadar komisyon riyaseti
ne vcrmiı bulunacaklardır. (4308) l4302 

ULUS 9 - 9 - 1939 

' Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaat hayvanatınm yıl

lık ihtiyacı olan 830.000 kilo kuru otun 
29. Ağ&. 939 günü yapılan pazarlığına is
tekli çıkmadığından ikinci pazarlığa bıra
kılmıştır. 

2 - İkinci pazarlığı 16. Eyl, 939 cumar
tesi giinü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya L V, amirlikleri satın alma komisyon
larındadır. İstekliler şartnameyi bu ko
misyonlarda okuyabilirler. 

4 - Muhammen tutarı 29880 liradır. 
S - İlk teminatı 2801 lira 25 kuruştur. 
6 - İsteklilerin 16 Eyi. 939 cumartesi 

günü saat 10 da Konya levazım amirliği 
satın alma komisyonunda hazır bulunmala-
rı. ( 4346) 14367 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım AmirJiği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kaızman garnizon ihtiyacı için mü-

O. DEMlRYOLLARl 

Tergraf makinesi ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 li -
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. (4278) 14274 

Muhtelif inıaat 
nakasaya çıkarılıp 1.9.939 da ihale!!i yapı- Devlet Demiryollan Yedinci İ•-
.acak olan 600 ton kuru ota iıtekli çıkma- :r 
mış ve yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ]etme Müdürlüğünden : 
çıkarılmıştır. 1 - İdare ihtiyacı için Eşme istas-

2 - Tahmin edilen bedeli 10500 lira ve 
ilk teminatı ı 125 liradır. yonunda inşa edilecek rezervuarın 

3 - !halesi Karakösede 25 Eyi. 939 ~a- kargir ve ahşap kısımlariyle istasyo
zartesi etınü saat 15 de satm alma komıs· na 2490 metre mesafeden su isalesi idn 
yonunda yapılacaktır. . :r 

4 _ Teklif mektupları saat ona kadar su yolunun ınşası kapalı zarfla eksilt-
teslim edilmiş olacaktır. ı meye konmuştur. 

S - Evsaf ve ııartnameııi kolord~n1;1n . . .. 
tekmil garnizonlarında mevcut ve aynıdır. 2 - Eksıltme 20-9-1939 pazartesı gu 
Her yerde görülebilir. (4358) 14368 ---------

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı, 
fiyatı, tutarı ilk inancası yazılı 528400 kilo saman kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-939 salı günü saat 16 da lzmitte tümen 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri sa· 
tınalma komisyonlarında ve İzmitte tümen satınalma komisyonunda görü
lebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ilk inancalarını ih
tiva eden kapalı zarflarını lzmitte tümen satınalma komisyonuna verme · 
leri. (4111) • 14069 

Mevkii 
Miktarı 

Kilo 
Fiyatı 

Kr. St. 
Tutarı 

Lr. Kr. 
İlk inancası 

Kr. St. 

------- ----- ---- -----
İzmit 
Hastane 
Ada pazar 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

50000 
S400 

47500 
47500 

285000 
93000 

528400 

2 25 
2 25 
2 00 
2 00 
2 50 
2 50 

1125 00 
121 50 
950 00 
950 00 

712S 00 
2325 00 

12596 50 

84 38 
09 12 
71 2S 
71 25 

534 37,5 
174 37,S 

944 75 

Ot ve odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Teslim yeri Cinsi Tutarı Miktarı M. Tem. İhale 
Lira Ton Lira tarihi saati şekli 

Pınarhisar ot 18200 
4860 
7800 

520 136S 21-9-939 16 K. zarf 
Demirköy 
Pınarhisar 

ot 
Odun 

108 
1040 

365 ,, ,, ,, ıs Açık 

560 ,, ,, ,, 16.30 da 
K. zarf 

1 - Tilmen birlikleri senelik ihtiyaçları olan kuru ot ve odunun neresi 
için olduğu, tutarı, miktarı, M. teminatı, ihale tarihi ihale saat ve şekli yu
karda göster;ilmiştir. 

2 - İki kalem ota 29-8-939 günü talip çıkmadığından Pınarhisar piyade 
alayının odununa ise 10-8-939 tarihinde verilen 47 santim pahalı görüldü. 
ğünden eksiltmesi uzatılarak 21-9-939 gününe bırakılmıştır. 

3 - Kapalı zarfla alınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarını Vizede Tüm Sa. Al. komisyonuna verme
leri, açık ek::ıiltme ile alınacak kaleme iştirak etmek istiyenlerin aynı gün
de mezkur komisyonda bulunmaları. Evsaf ve şartnamelerini görmek isti· 
yenlerin mesai günlerinde komisyona müracaatları ilfin olunur. 

(4299) 14238 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ile ihale 
gün ve saatleri göste;ilmiş on dört kalem erzak eksil~.mey.~ ~onJ?~litur. 

2. - Şartnameleri komisyonda mevcut olup her gu~ .sorul,ebılır. . 
s. - Kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahılınd.e ıha leden bır saat eve! 

komısyona ve~!lmiı olacaktır. Postada gecikmeler kabul edılm~z. .. . 
4 - İsteklıler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komısyona muracaatlan ı-

llin olunur. (4415) 
Cinsi 

Bulgur Ac;ık 
Patates Ac;ık 
Nohut Açık 
Odun Ac;ık 
K. fasulya Açık 
K. sogan Açık 
Yağ Kapalı 
Fındık Kn. Aç. 
Snl.ıun Ac;ık 
Arpa Açık 
Ot Açık 
Üzüm Açık 
Et Kapalı 
Saman Açık 

miktarı 

32.000 
32.000 
11.500 

150.000 
21.000 
10.000 
10.000 

100.000 
8.000 

84.000 
52.000 

3.990 
70.000 
26.000 

muham. Be. 
L. K. 

3.680 00 
1.600 00 
1.035 00 
2.250 00 
2.520 00 

500 00 
11.000 00 

875 00 
2.680 00 
4.200 00 
2.600 00 

750 00 
15.750 00 

1.040 00 

Muvakkat teminat 
L. K. 

276 00 
120 00 

77 60,5 
168 75 
189 00 
37 so 

825 00 
65 62,S 

201 00 
315 00 
195 00 
56 25 

1.181 26 
78 00 

İhale günü 

25.9.939 
25.9.939 
25.9.939 
25.9.939 
26.9.939 
26.9.939 
26.9.939 
26.9.939 
27.9.939 
29.9.939 
29.9.939 
29.9.939 
30.9.939 
30.9.939 

14378 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 

saat 

9 
11 
14 
16 

9 
11 
14 
16 
9 
9 

11 
14 
10 
14 

Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satın Alma Komisyonu Ba§kan 
lığından : 

Tutarı Muvakkat T. İhale İhale Şekli 
Cinsi Kilo Lr. Kr. L. Kr. günil saati 

Ekmeklik un 705000 86362 SO 6477 19 22-9-939 cuma 15 de kapalı 
Odun 1060000 10600 00 79S 00 •• ,, ,, ,, 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 00 ., ,, ,, ,, 

ı - Çanakkalede J. birinci alayının 1-9-939 gününden 31-8-940 sonuna 
kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı (3) kalem erzakın hizala· 
rında gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında teşekkül 
eden satınalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat (14) de kadar komis 

yona teslim edilmig bulunacaktır. 
3 _ Şartnameler paraaız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 _ lç ve dıt zarfları sahibi tarafından temhir edilmiJ olacaktır. 

(6602-4098) 14 • 

nü saat 16 da yedinci işletme binasın
daki komisyon reisliği huzurunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 16229 
lira olup muvakkat teminat 1217 lira 
18 kuruştur. 

4 - İstekliler ehliyet vesikalariyle 
beraber 2490 sayılı kanun hükümleri
ne uygun olarak 20-9-939 pazartesi sa
at onbeşe kadar teklif mektuplarını 
vermiş veya teahhütlü olarak komis
yon reisliğine göndermiş bulunacak. 
!ardır. 

S - Taliplerin şartname ile muka -
vele projeleri işletme komisyonundan 
alabilecekleri ilan olunur. (4288) 

14279 

Keski' 11mba saire ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 15433 lira olan 

muhtelif keski ve zımba ve saire 24. 
10. 1939 salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (1157 ,48) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
rei'>liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtıla~aktır. (4359) 14369 

Eksiltme tehiri 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
11. 9. 1939 pazartesi günü eksiltme- 1 

si ilan olunan 10671,80 lira muhammen 
bedelli karo fayans ve seramiklerin 
eksiltmesi görülen lüzuma binaen iş
arı ahire kadar tehir edilmiştir. 

(4389) 14371 

D. DEN1ZYOLLARI 

Karpit al.nacak 
Devlet Denizyolları İ§letme U

mum Müdürlüğünden : 

3 kalem malzeme ahnacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün den : 

Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Cinsi Miktarı Lira kuruş Lira kuruş 

100 lık tuz 
çuvalı azami 

50 " " " 
Düz beyaz 

600.000 adet 288.000,-
200.000 " 58.000,-

21.600,-
4.350,-

kanaviçe 100.000 met. 15.400,- 1.155,-

Eksiltme 
Şekli saati 

Kapalı zarf 14 

" 
ıs 

" 
16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
malzeme hizalarında göstc;rilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi
zalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20-X-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübaya
at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - "100" lük tuz çuvalı şartnameleri "1440" kuruş, 50 lik tuz çuvalı 

şartnameleri "290'' kuruş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviçe şartname
si parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmir Başmüdür
lüklerinden alınabilir . 

V - Çuval işine girmek istiyenler "ilan olunan miktarın 1/ 4 ünden a:& 

olmamak şartiyle" daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde verebi
lecekleri miktar üzerinden teminat yatırırlar. 

Vl - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik
le % 7,S güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilınde vermeleri ilan olunur. (6853) 

(4285) 14277 

Yulaf yem otu ve saman alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Cinsi 

Beher kilosu için 
Miktarı Tahmin edilen fiat 

Kilo kuruş santim 
Teminat 

Lira kuruş 

-------------- --- ---
Yulaf 
Yem otu 
Saman 
yataklık 

486CO 
':ıiOOO 

43200 

6 
4 

2 

00 
00 

50 

219 00 
162 00 

81 00 

462 00 

İhale günil 

11-9-939 pazartesi 
günü saat 15 de. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı Yulaf, daman, Yem otu açık eksiltme
ye konulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte ~mniyet Miıdürlü -
ğünde toplanacak olan komisyona gelmelen. (4037) 1400<; 

. 
ı - 1daremiz ihtiyacı için satın a- ANKARA BELEDiYESi iskele tamir ve tevsii 

lınacak 55000 kilo karbit kapalı zarf --------------~ 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Su saati a 1 ınacak 

2 - Eksiltme 11 Eylül pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede devlet de
niz yolları umum müdürlüğü alım sa· 
tım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6187,SO lira 
olup muvakkat teminat 464,05 liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan alınacaktır. 

S - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 de kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6630/4101) 14066 

ANKARA V ALILIGI 

Pazarhkla sulama tesisafl 
yaptmlacak 

Ankara Valiliğinden 
Hipodromda yapılacak sulama tesi

satının ihalesi 14. 8. 939 da yapılmak 
üzere açık eksiltmeğe konulmuş ise 
de, talip zuhur etmediğinden dolayı 
mezkur tesisat işi artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 40 ıncı maddesinin 
son fıkrası mucibince 14. 8. 939 tari
hinden itibaren vilayet daimi encüme· 
ninde ihalesi yapılmak üzere bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 6104 lira 85 kuruştan 
ibaret olan bu i§ için 457 lira 87 kuruş 
luk teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odası vesikası ve Nafıa müdür 
Iüğüm1 en alacakları ehliyet vesikala
riyle birlikte her pazartesi ve perşem· 
be günleri saat 15 de daimi encümene 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile-
cekleri. (3966) 13927 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Bata kazası ilk okulunun (7S4) li

ra (84) kuruştan ibaret olan tamiratı 
1 eylül 1939 gününden itibaren (30) 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhale 30 eylül 1939 cumartesi 
günü saat (15) te Bala kazası kayma
kamlık makamında teşekkül edecek 
komisyon huzurunda yapılacaktır. Ta 
lip olanların ihale saatinden evel % 
7,5 muvakkat teminat olan (57) lirayı 
malı;andığına yatırmaları ve bilumum 
şeraiti öğrenmek üzere Ankara nafıa 
müdürlüğüne, Bala kazasında maarif 
memurluğuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (4432) 14387 

2 tezgôh allnacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Di

rektörlüğünden : 
Tahmin edilen bedeli 2950 lira olan 

bir hassas mekaniker torna ile bir a
det dik başlı freze tezgahı açık eksilt
me ile okullar satın alma komisyonu 
tarafından 25. 9. 939 pazartesi günü 
saat ıs te satın alınacaktır. Taliple -
rin muvakkat teminatları olan 222 
lirayı okullar sağışmanlığına yatırma 
larını ve şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne müraca
atları. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi için alınacak olan 

7382 lira 50 kuru~ kıymeti muhamme
neli 500 adet su saati 4S gün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - İhalesi 17. 10. 939 salı günü sa
at 11 de belediye encümeninde yapıla
cak ır. 

3 - Muvakat teminat 554 liradır. 
·' 4 - Şartnamesini görmek isteyen -

K. Deniz Ereğli Belediye Rei,H
ğinden : 

19, 22, 25 ve 28 tarihli Ulus 17, 22, 
25 ve 28 tarihli Cümhuriyet gazetele-
riyle ilan edilen S478 lira keşif bedel-
li Ereğli belediyesi iskelesinin tamir 
ve tevsii için talip çıkmadığından 
22.9.939 tarihine müsadif cuma günü 
saat ıs te ihale edilmek üzere yeniden 
kapalı zarf usuliyle ve aynı şartlarla 
eksiltmeye konulmu~tur. (7Z01)--~~--

(4420) 14385 

!erin her gün encümen kalemine ve --------"':':""~~-~~
isteklilerin de 17. 10. 939 salı günil sa- P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 
at ona kadar teklif mektuplarını en • --------------
cümene vermeleri ilan olunur. 

(4064) 14137 

KAZALAR 

Satalık çam tomruğu 
Drusunbey Alaçam Devlet Or

man l~letmesi Revir Amirliğinden: 
ı - Dursunbey devlet işletmesi İS· 

tasyon deposunda istifde me.vcut (605) 
adet muadili (401) metre mıkap (800) 
desimetre mikap çam tomruğu açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 _ Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut olup hacim kabuksuz 
orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
~i İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun • 
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabı . 

nın muhammen bedeli (13) lira (3S) 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 11. 9. 939 pazartesi gü 
nü saat 15 de Dursunbey revir amir . 
liğine müracaatları ilan olunur. 

(6755) 14169 

Bir fen memuru aranıyor 

Tômirat yaptlrılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den: 

1 - Ankara P. T. T. binasının dıvar 
izola ve tamir işi açık olarak ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşfi bedeli 7180 lira olup mu
vakkat teminat 538 lira SO kuruştur. 

3 - Eksiltme 18.9.939 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankara P. T. 
T. müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 36 kuruş mukabi
linde Ankara P. T. T. müdürlük ka· 
leminden verilir. 

S - İsteklilerin kanuni vesikaları 
komisyon riyasetine vermeleri icabe• 
der. (4292) 14256 

Hük bandı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğündenı 

1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 
hük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7500), muvak
kat teminat (562,5) lira olup eksilt• 
mesi, 26 birinciteşrin 939 perşembe 

günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Tarsus Belediyesinden : 3) İstekliler muvakkat teminat rnak 
Belediyemize (lSO) lira aylık üc- buz veya banka teminat mektubiylc 

retle bir fen memuru alınacağından kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka
talip olanların diplomalariyle şimdi- palı zarflarını o gün saat (15) e kad~ 
ye kadar nerelerde çalıştıklarını gös- mezkür komisyona vereceklerdir. 
terir vesikalarının tasdikli birer su. 4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
retleriyle ve bir kıta fotoğrafla bele- levazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
diyemize müracaatları ilan olunur. ayniyat şubesi müdürlüklerinden be· 

14298 . J delsiz olarak verilecektir. 
_______ __J (4374) 14370 

Telefon makinesi ah nacak 
P. T. T. Levazım 

Adet Nevi 

250 
50 

100 

400 

Masa telefonu 
Duvar 
Seyyar 

" ., 

Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat pazarlık 

) 
) 
) 

lira 

12.000 

lira saati 

900 15 

1) Nevi ve miktarı yukarıda yazılı telefon makinaları 4 eyliil 1939 ta
rihinde yapılan eksiltmede ihale edilmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2) Pazarlık 3 teşrinievel 1939 salı günü yukarıda gösterilen saatte An
karada P. T. T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonund.ı 
yapılacaktır. 

3) Taliplerin tartları öğrenmek ilzerc her gün ve pazarlığa iştirak et
mek için 3 teırinievel 939 tarihinde mezk<lr saatte o komisyona müracaat-...._ 
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M LL M A A 2 _ İhalesi 18 eylül 939 pazartesi Talebe alınacak 
kapalı zarf usuliyle münakqaya kon.muı -
tur. 

kurlJ! fiyat tahmin edilmiş olup mu· 
vakkat teminatı (199) lira (13) kuruı 
tur. k Ged.ki. f günü saat 11 onbirdedir. Kırı kale 1 1 us a 3 - İlk teminatı (12725) on iki bin 

Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartları 

2 - !~lesi 27-9-939 çarpmba ıiiı>ü saat 
15 dedir. 

3 - İlk teminatı (540) liradır. 3 - Açık eksiltme 19. 9. 939 salı 

günü saat (14) te yapılacaktır. 
yedi yüz yirmi beş liradır. 

hazırlama OkUIU birinci 4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on bir 
4 - Evsaf ve şartnamesi her rün öğ -

leden sonra M. M. V. satın alma komis -
yonundan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin bugünden laakal biı 

gün evel muvakkat teminatlarını met 
kez muhasebeciliği veznesine yatırına 
ları ve muayyen olan gün ve saattf 
unvan, ruhsat tezkereleriyle birlikte 
Vek3.Jet zat işleri ve levazım rnüdürli. 
ğündc toplanan satın alma kom.isyo· 
nunda hazır bulunmaları ililn olunur. 

lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
sınıfına talebe alınıyor satın alma komisyonundan alınır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı 

kanununun ikinci v~ ü.;l?ncü m:ıdde-lerin . 
de &Osterilen vesaiklc teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bchemahal bir 
saat ev eline kadar M. M. V ekileti satın 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 M. M. Vekaletinden : 
misyonundan : sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler

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

ı _ Yatılı ve parasız olan Kırıkka· delerinde gösterilen vesaikle teminat 
Je Askeri sanat lisesindeki Gedikli us ve teklif mektuplarını ihale saatından 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a· bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
ıağıdaki şartlara göre talebe kaydü- alma komisyonuna vermeleri. İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırl• ndan olmak, 

alma komisyonuna vermeleri. 
(+122) 14383 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
4 - Bu işe ait şartnameler her gün 

vck3.let zat işleri ve levazım müdürlü· kabulüne başlanmıştır. (4123) 14113 

2 - Kaydükabul şartları: f 0 000 ('ff emeni alınacak 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol- ı J Y 

b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
ğünde görülebilir. (4444) 14390 

mak. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
b) Vücudunun teşckkü13.tı düzgün. misyonundan : 

c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

d) Tavır ve hareketi, ahlikı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 

1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 
(40) kuruş olan (4000) adet kar ı:özlüğil 
açık eksiltme suretiyle mü.nak.u.aya ko .. 
nulmuştur. DAHiLİYE VEKALETi 

ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 1 _ Beher çiftine tahmin edilen fi. 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah yatı (l90) yüz doksan kuruş olan 

e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraz 
etmek). 

2 - İhalesi 29 .. eylül • 939 cuma giinü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (120) liradır. Muhtelif evrak tabı 

ve teclit ettirilecek 
lak ve seciye sahibi olamk. l0.000 on bin çift yemeni kapalı zarf 

d) Terki tahsil müddeti iki sene • usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 15.zım· 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğle .. 
den sonra M.M.V. satın alma keımiırıyonun· 
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

den fazla olmamak. 2 _ İhalesi 16 eylül 939 cumartesi 
e) 14. 17 yaşında olmak ve bu yaş- günü saat on birdedir. 

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 24'90 sayı

h kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin • 
de gösterilen ve~aikle ve teminatiyle bir · 
likte ihale saatında M.M.V. satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (4·423) 143ll4 

Dahiliye Vekaletinden : 

!ara ait boy ve ağırlık hadlerine uy · 3 _ tık teminatı (1425) bin dört 
gun olmak. yüz yirmi beş liradır. 

b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahe raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 

1 - Ntifus dairelerinin ihtiyacı i· 
çin nümunelcrine ve şartnamesine gö 
re muhtelif cins 1100 adet vukuat def· 
teri ile beheri 100 er varaklı 10,000 
cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet 
istatistik cetvelinin tabı ve tcclidi işi 
açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konmuştur. 

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 4 _ Evsaf ve şartnamesi her gün 
gösterir şahadetname veya tasdikna M. M. V. satınalma komisyonundan 

d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et
tiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli tcahhüt senedi. ASKERi FABRİKALAR 

meyi haiz bulunmak. bedelsiz olarak alınabilir. 
g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sağlık durumlarından çıkarılmış olma sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 

mak. dclerinde gösterilen vesaikle teminat 

e) Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma
dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has
talıklardan biri ile okula girmezden cvel malili oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümct masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

340 ton lsve( ham demiri 
alınacak 

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü- ve teklif mektuplarını ihale saatından 
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy behemehal bir saat eveline kadar M. 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy M. V. satın alma komisyonuna ver-
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta meleri. c4153 ) 14119 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitiisü Veteriner fakültesi askc· 
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

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

2 - Bunların kağıdı mukavvası kap
lık bezi ve kaplık kağıdı vekalett•ı> 
verilecektir. 

3 - Muhammen keşif bedeli 1200 
liradır. okulu bulunmıyan kaza merkezlerin · 

de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah 
sil için kaza ve şehirlere gelmiş ol Kundura afınocak 4 - Müracaat müdQcti eylülün 20 sine kadardır. Ondan so!lra müracaat 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· kabul edilmez. 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
340 ton İsveç ham demiri askeri fabrika -
!ar umum müdürlü~ü merkez satrn alma 
komisyonunca 25.9.1939 pazartesi eünü ••• 
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart • 
name (2) lira (55) kuruş mukabilinde ko· 
misyondan ver ilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (3800) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle ko· 
misyoncu olmadıklanna ve bu işle al.iikadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkür &ün ve saatte komiı • 
yona müracaatları (4'338) 1'4327 

4 - Eksiltme 15. 9. 939 cuma gü
nü saat 15 te vekalet binasında top -
lanacak satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

mak. • 
misyonundan : 3 - Bu şartları haiz olanlar asker • 

Jik şubelerine müracaat ederek fazla 
izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydüka-
hul için müracaat eylül sonuna kadar 
kabul edilir. (3844) 13807 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 
yatı (470) dört yü:ıı. yetmiş kuruş olan 
(100.000) yüz bin çift kundura kapalı 
zarf usuliyle münakasaya 

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

5 - Muvakkat teminat miktarı 90 
liradır. 

6 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 
ve nümuneleri vekalet levazım mil .. 
dürlüğünden parasız alabilirler. 

70 çadır alınacak 

2 - İhalesi 18eylül 939 pazartesi 
günü saat on beştedir. 10 ka,em tezgôh alınacak HARİCİYE VEKALETİ 

7 - Eksiltmeye girebilmek için istek 
!ilerin eksiltmenin yapılacağı günden 
en az altı gün evci istida ile Dahiliye 
vekıiletine müracaat ederek bu iş için 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

3 - İlk teminatı (22550) yirmi iki 
bin beş yüz elli liradır. M. M. V. Deniz Merkez Levazım Satın Alma Komisyonundan : M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 70 adet subay çadırı kapalı 

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

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

Adet cinsi 

1 Hassas Torna tezgahı büyük 
l Hassas Torna tezgihı küçük 
1 Hassas Üniversal freze tezci.hı 
1 Pulanya tezKihı 

Tahmin 
Lira 

B. Teminat Mk. Mllnakasa 

20500 

Lira Kr. tarihi 

1537 50 27 • Teşrini. 
evci • 39 cum3 

saat 14 de 

Bir mütercim aranıyor 
Hariciye Vekaletinden : 
Vekilletimizde münhal bulunan 

175 lira ücretli almanca mütercimliği
nc, imtihanla, almancaya bihakkin 
vakıf bir mütercim alınacak ve imti. 
han 20. 9. 1939 tarihinde icra kılına
caktır. Taliplerin 16. 9. 939 tarihine 

8 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 in
ci maddesinde yazılı vesaik ile birlik 
te aynı gün ve saatte mezkUr komia -
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 
939 cuma günü saat 11 de vek5let sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün ko· 
misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup 
Iarının muayyen saatten bir saat eve· 
tine kadar komis ona vermeleri 13.· 
zımdır. (4118) HIOS 

İki tezgôh alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet dairevi destere tezga· 

hı ile bir adet kollu makkap tezgahı 

açık eksiltme suretiyle satın alına· 
caktır. Muhammen bedeli 2700 lira O· 

lup ilk teminat miktarı 202 lira 50 ku
ruştur. 

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

3 - Şartname ve fenni evsafı her 
gün komisyondan alınabilir. 

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

14107 

Seyyar etüv makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beş adet seyyar etüv makinesi 

kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş· 
tur. Muhammen bedeli 8000 lira olup 
ilk teminat miktarı 600 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi- 14. 
9 .939 perşembe günü saat 11 de Ve
kalet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
dan alınabilir. 

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

5 - Münakasaya iştirak etmek is· 
tiyenler teklif edecekleri etüvlerin 
mufassal pl3nlariyle hususi vasıfları· 
nı münakasa gününden en az bir haf· 
ta eve) hava sıhiye şubesine tevdi et· 
miş olmaları ve buradan münakasaya 
girebileceklerine dair verilecek vesi· 
kayı münakasa gününden eveJ almış 
bulunmaları 13.zımdır. Bu vesika di· 
ğer vesikalarla birlikte münakasa gü· 
nünde komisyona göndermeleri şart· 
tır. 

6 _ İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesikalariyle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat cveline kadar komisyona ver
mis olmaları lazımdır. (4151) 14108 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 _ Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (850) sekiz yüz elli kuruş olan 
(27000) yirmi yedi bin adet battaniye 

\.::-, '2.u::ıı k~ 

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

Bu sene 15 Eylülde Ankara'da 
açılacak ordu haslabakıcı 

hemşireler okuluna 100 lira 
aylık ücretle iki talim 
hemşiresi alınacak 

M. M. Yeki.Jetinden : 
Alınma şartlar: 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler 

okulundan mezun olacak. 
2 - En az üç sene hastahanelerde 

hemşirelik vazifesinde istihdam edil· 
miş bulunacak ve buna ait bonservis
ler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhi heyet 
raporiyle tevsik edilecektir. 

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

5 - İstekliler arasında 12 eylül 939 
da Gülhane ve Ankara hastahanelerin
de tahriri ve şifahi müsabaka imtiha-
nı yapılacaktır. (4196) 14168 

Yol • 
ınşası 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Eskişehirde yaptırılacak yolla· 
ra muayyen günde talip zuhur etme· 
diğinden yeniden kapalı zarfla eksilt: 
meye konulmuştur. Keşif bedelı 

14826,42 lira olup ilk teminat miktarı 
2121 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 9. 
939 sah günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Proje, şartname ve planlar 75 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 
evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi • 
ne müracaatla vesika almaları lizım • 
dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarının 

ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 
komisyona vermeleri (4273) 14229 

Pamuk çorap ipliği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin ednen 

fiyatı (150) yüz elli kuruş olan 
(52.000) elli iki bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle münakasa· 
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 - eylül • 939 cuma 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (5150) beş bin yüz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üç 
~ do.k$an k urua mukabilinde M.M. 

1 Radyal delik tezgihı 
ı Yüksek devirli delik tezgahı 
l Çift taşlı zımpara tez1rfilıı (4089) 14064 
1 Dört mcngcneli tesviyeci tezgihı 
1 Hassas raspah tesviyeci p1eyti 
l Elektrik kaynak cihazı • 

Yukarıda yazılı 10 kalem malzemenin hizasında gösterildiği tarih, gün ve saatte ka
palı zarfla eksiltmesi vek.iilet binasında müteşekkil korniıyonumuz.da icra edilecektir 

kadar hüviyet cüzdanı, tahsil, hüsnli- ---M-AA--R-İ-F--VE--KA....,._L_E_T_,.İ-
hal, sıhat ve askerlik vesikalarını Ve· 

İsteklilerin şartnamesini almak üzere her gün ve eksiltmeye girmek üzere de belli 
gün ve satten bir saat eveline kadar 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde kapatılmış 
ve komisyoncu olmadıklarını gösteren vesikayı da havi kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Poıtada, olacak gecikmeler kabul edilmez 

(4401) 14373 

k;ilet sicil ve memurin umum müdürlü 
ğünc tevdi eylemeleri lüzumu il1n O· 

lunıır. (4430) 14386 Talebe alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

MALiYE VEKALETi 

V. satın alma komisyonundan alına .1 
bilir. Muhtelif ampul alınacak Memur alınacak 

Orta okul mezunlarından 19 yaşını 
geçmemiş olanlar arasında yapılacak 
bir müsabaka sınavı neticesinde An -
kara, İzmir, İstanbul bölge sanat okul
larının elektrik şubesinin dördüncü 
sınıflarına parasız yatılı talebe alına
caktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemahal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (4275) 14270 

Kaputluk kumaş .alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin cdi -
len fiyatı (525) beş yüz yirmi beş ku
ruş olan (15000) on beş bin metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 23. eylül. 939 cumarte
si günü saat 12 dedir. 

3 - İlk teminatı (5187) beş bin yüz 
seksen yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 400) dört 
yüz kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın -
dan behemahal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4276) 14271 

Yün çorap ipliği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (235) iki yüz otuz beş kuruş 
olan (60.000) altmış bin kilo yün ço
rap ipliği kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25. Eylül 939 pazartesi 
günü saat on altıdadır. 

3 - İlk teminatı (8300) sekiz bin 
üç yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (705) ye · 
di yüz beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına • 
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4277) 14273 

Ambalaj kôğıdı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Nümunesi gibi 2.000 kilo ambalij kiğıdı 

11.9.939 pazartesi cünü saat 10 da Ankara· 
ja M. M. V. satın alma komisyonun -
da pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklil~rin 
pzarhk a:ün ve saatında adı ıeçcn komıı • 
ıoııda bulunmaları. (4404) 14374 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Maliye Vekaletinden : 
miayonundan : Vek3let merkez dairelerinde 25 li-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 5600 raya kadar maaşlı ve 75 liraya kadar 
lira olan lokuz kalem Adranalin, atropin ücretli münhal memurluklara alınacak 
kafeine, Huil kamfre, obaine, Ergotine · · 39 
Ether, Nevokain adranalin, Nitrit damd ların intihabı için 2. birincı teşrın 9 
ampulleri pazarlıkla 13 eylül 939 ('arşamba pazartesi günü bir müsabaka imtiha· 
günü saat 10 da satın alınacaktır. nı arılacaktır. Bu müsabakaya öğle· 

2 - Bu ampuller ihalenin tebliiinden t· x 
tibaren 15 &ün içinde Ankarada umum sı· den sonra saat 14 de başlanacaktır. 
hiye defosuna teslim ediletektir. Bu müsabakaya kabul olunabilmek 

3 - lk teminat 420 lira olup liıtesi her 
gün M. M. v. satın alma Ko. da cörülür. için en aşağı lise mezunu olmak şart· 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni temi· tır. 
nat ve belgeleriyle birlikte pazarlık gün Tevdii icabeden vesikalar: 
ve ıaatında An.karada M. M. V. satm alma 
KO. da bulunmaları. (4405) 14375 1 - Fotoğraflı nüfus tezkeresi ve-

ya tasdikli sureti, 
2 - Memurin kanununda yazılı ol

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- duğu veçhile mahkumiyeti olmadığı-
misyonundan : na dair mütemekkin olduğu maha1 

f O adet redresör alınacak 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 cümhuriyet müddeiumumiliğinden a· 
lira olan 10 adet redresör ac;;ık eksiltmeye lınmış vesika, 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 26.9.939 salı ıünil saat ıı 3 - Aynı mahal belediyesinden a· 
dedir. lınmış hüsnühal kiğıdı, 

3 - İlk teminatı 281 lira 25 kuruş olup 4 _ Mektep şehadetnamesi, 
ıartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te- Taliplerin bu vesikaları nihayet 30 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· eylül 1939 tarihine müsadif cumarte-
lcrinde yazılı belgeler ve bu cibi itlerle . .. .. 1 . k d 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından sı gunu ça ışma saatı zonuna a ar 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen eiın vekfilct müracaat kalemine vererek 
ve saatte M. M. V. satın alma Ko. da bu- birer numara almaları 13.zımdır. Vesi· 
lunmaları. (H07) 14376 

kalarını muayyen vakte kadar tama. 

İsteklilerin 18 eylül 1939 pazartesi 
günü akşamına kadar İstanbul, Anka
ra, Bursa, İzmir bölge sanat okulları 
direktörlüklerine müracaatları. 

(4434) 14388 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Satılık f 30 çuval un 
Ankara Defterdarlığmdan: 
Yeğenbey şubesine borçlu Turan 

un fabrikasında mahcuz bulunan be -
heri 72 kilo sıkletindeki 130 çuval un 
Şükriye mahallesinde Min mezku: 
fabrikada 11. 9. 939 tarihine miiaadif 
pazartesi günü saat 14 te satılacağın 
dan taliplerin fabrikada hazır bulun 
malan ilan olunur. (4418) 14379 

FAKÜLTELER 

Dil ve Tarih-coğrafya Fakültes 
Kar başlığı alınacak men vermiyenlerin kayıtlarının yapıl· talebesinin yemek münakasası 

mıyacağı ve müsabaka imtihanına a. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· hnmıyacakları ilan olunur. (4331) Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

misyonundan : 14290 Fakülteoi Direktörlüğünden : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı A - Fakültenin yatılı talebesinin 

(90) kuruş olan 4.000 adet kar batlığı açık 1-----------------1 sabah, öğle, akşam yemekleri kapa! 
eksiltme usuliyle münakasaya konmustur. TİCARET VEKALETİ zarf usuliyle münakasaya konulmus 2 - İhalesi 23.9.939 perşembe günü saat 
ıs dedir. tur. 

3 - İlk teminatı (270) liradır. Ko'"mu·· r alınacak B- Muhammen bedel beher talebe 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğle- irin 75 kuruş olup bunun bir senelik den sonra M.M.V. satın alma komisyonun· :ı 

dan bedelsiz olarak alınabilir. Ticaret Vekiletinden : umumi yekfinu 34218 lira 75 kuruş 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 249\l sayılı 1 - Vekalet kaloriferleri için (100) tur. 

kanunun ikinci ve üçüh.cü maddele-rinrle ton sömikok açık eksiltme suretiyle c _ N
0 

7,5 muvakkat teminat bede-ııösterilen vesaik ve teminat ile birlikte i- -ıt 
hale saatında M.M.V. satın alma komisyo- alınacaktır. li 2566 lira 41 kuruştur. 
nuna gelemeleri. (H20) 14381 2 - Beher ton için (25,5) lira fiyat Ç _ İhale 14 9. 939 perşembe günü 

tahmin edilmiş olup muva1<kat temi· saat 16 da Ankara mektepler mu hase-Fotin üstlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(150) kuruş olan 4.000 çift fotin üstlüğü 
kapalı zaı:f usulü ile münakasaya konmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 26-9.939 sah cünü saat on 
birde:tlir. 

3 - İlk teminatı (450) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamcti her &ün öğle · 

den sonra M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaiklc teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatından behemahal bir 51.· 
at eveline kadar M.M.Vekileti satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4421) 14382 

Kar eldiveni alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine t:ıhmin 
(180) kuruş olan 4.000 çift 

edilen fiyatı 
kar eldivcnı 

nat akçesi (191) lira (25) kuruştur. beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek 
3 - Eksiltme 25. 9. 939 pazartesi tuplarının ihaleden bir saat eveline 

günü saat (14) te yapılacaktır. İstek- kadar mezkur muhasebecilikte müte 
Hicrin bu günden cvel muvakkat te- şekkil komisyona vermeleri 13zımdır. 
minatlarını yatırmaları ve muayyen D _ İsteklilerin şartnameyi gör 
olan saatte Vek3let zat işleri ve leva- mek ve izahat almak üzere fakülte he
zım müdürlüğünde toplanacak satın sap memurluğuna müracaat etmeleri 
alma komisyonunda hazır bulunmala- (4173) 14138 
rı iliin olunur. 

4 - Şartnameler her gün vekalet 
zat işleri ve levazım kaleminde görü· 
lebilir. (4409) 14377 

Benzin alınacak 
Ticaret Vekaletinden : 

1 - Vekalet makam ve hizmet oto
mobilleri ile motosıkleti için 939 mali 
yılı içinde alına<ık (15.000) litre ben
zin açık eksiltmesi 10 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

2 - Beher litre benzin için 17 70 

Askerliğe dôvet 
Irak Sefaretinden : 

1921 Tevellütlü Irak tebaasının son 
yoklamalarına 1 eylül 1939 tarihinden 
itibaren başlanmış olduğundan alaka
darının tabi oldukları ahzıasker şube
lerine derhal müracaatları, ve yahut 
tecil ve ifayı mütazammın vesaiki 
mcraci aidesinc süratlc göndermelerı 
lüzumu ilan olunur. (4384). 14339 
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1 - ANA - İLK - ORTA ve LİSE KISIMLARINA 
Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 

(Telefon: 42517) 
2 _ Eski talebelerin 10 eylüle kadar kayıdlarını yenilemeleri gerektir; aski takdirde, yerlerinin muhafaza 
edilememesinden dolayı okul idaresi mesuliyet kabul etmiyecektir. 
3 _ Bütünleme ve engel sınavlarına 1 eylül cuma günü, olgunluk sınavlarına da 9 eylül cumartesi günü 

başlıyacaktır. 
4 _ Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir prose pektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 5070 

ERKEK N l.SAN TAŞI Halil Rifatpaşa konağı K I Z 
-» Başmabeyincilik konağı 

ESKi FEYZİATI 

Yatıh BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNA VUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat e'debilirler. 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 ..1 

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞi 

YUVA - İLK. ORTA. ERKEK - KIZ - Gündüzlü - Yatllı 
Ellinci yılını idrak eden Okullar Güneşi talebe kaydına başlamıştır. En ciddi ve feyizli bir özel o

kuldur. İlk kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. İstiyenlere tarifname gön-
derilir. 

Adres: Beşiktaş Yıldız. 5069 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. Taş ihzara - --
~ Halk maskeleri sallı yerleri ~ denÇ;nakkale Nafıa Müdürlüğün-= _ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-= T·· k• k 1 • • " k · d =: nulan iş Çanakkale - Balya yolunun = ur ıye 1%1 ay cemıyetı umu mı mer ezın en=' ı + 000 - 15 + 000 kilometreleri a -= . · . . . =: rasında 14 kilometre şose için 10500 = Cemı~tımız tarafından sayın halkımızı herhangı hır teh- =: metre mikap ham taş ihzarıdır. 
E: like anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırılan =: ı _ Bu işin keşif bedeli beher met= Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- = re mikabı 176 kuruştan 18480 liradır. := da satış depomuzda. İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın, =: 2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
E: Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, =: şunlardır: _ 
E: Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- = A - Eksiltme şart~a~esı = · d t 1 kt d B - Mukavele pro1esı 
- mız e sa ı ma a ır. - C B ndırlık işleri genel şartna = Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- =: - ayı -

§ ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin § m~i- Hususi ve fenni şartname 
= siparişi kabul edilir. E _ Keşif cetveli metraj cetveli, := Her maske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta- := fiyat bordrosu malzeme grafiği iste -
E: rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 = yenler bu şartnameleri Çanakkale na-

~lflJlllJlflJllllflflfJllJI flf IJIJlllJIJllJ IJIJllf f Jlf flllfllf IJlf IJ llJJl IJ IJ JFr !~~i~~l~~.rlüğünde bedelsiz olarak gö-

3 - İhale 21. 9. 939 tarihine rastlı -

1111111111111111111111 Yatılı, Yatısız - Kız. Erkek llllllllllllllllllllllL yan perşembe günü saat 15 de nafıa 

... y u·. CA u·. L K u·. L 1. SELE R 1. - müdürlüğü binasında toplanacak ko • 
: : misyon huzurunda yapılacaktır. 

HAVA KURUMU 

Elbiselik kumaş alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 
Türkkuşu talebelerine harici elbise 

yaptırılmak üzere nümunesi veçhile 
160 - 200 metre haki kumaş açık ek
siltme suretiyle alınacaktır. Muham -
men bedeli 1480 lira olup ilk teminatı 
111 liradır. İhalesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 te T. H. K. Genel Mer • 
kezi binasında Türkkuşu Genel Di -
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin sözü geçen 
gün ve saatte komisyonda hazır bu -
lunmaları. 3201 

Elbise yaptırılacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den : 
Türkkuşu talebelerine 50 - 60 takım 

kasketiyle birlikte harici elbise dikti
rilecektir. Beher takımına tahmin e -
dilen dikiş ücreti 15 lira olup ilk te -
minatı 135 liradır. İhalesi 11. 9. 939 
pazartesi günü saat 16,5 da açık ek -
siltme suretiyle yapılacağından, talip
lerin sözü geçen gün ve saatte T. H. 
K. Genel merkezi binasında Türkku
şu Genel Direktörlüğü satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 3202 

D. HAVA YOLLARI 

Muhtelif makineler alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - İdaremiz için açık eksiltme 

suretiyle bir adet komple küçük tip 
traktör ile bir adet silindir, bir adet 
ot biçme makinesi ve bir adet üçlü 
tırmık alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4.250 lira o
lup muvakkat teminat 318 lira 75 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 16.9.939 cumartesi 
günü saat 11 de Ankara devlet hava 
yolları umum müdürlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Bu eksiltmiye ait fenni ve hu
susi şartname umum müdürlükten pa 
rasız alınabilir. (4242) 14191 

Satış tehiri 
Ankara Havagaıil. A. ~ir

ketinden : 
6 ve 7. 9. 939 ve 6500/6501 sayılı U

lus gazetesiyle ilan edilen kok satı
şından vazgeçildiği ilan olunur. 334?. E : 4 - Eksiltmeye girebilmek için ta-

: Kayıt muamelesine başlanmıştır. : tiplerin 1386 liralık muvakkat teminat. --------------
E Adres: İstanbul, Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 : vermeleri ve vilayet makamına müra-
: ıır- caatla alacakları vesika ile 939 yılı ti-.,l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Çiftlik bira parkı 

, 

caret odasına mukayyet bulundukla -il rına dair vesikayı komisyona vermele Bahçe ve Salonu her gün açıktır. 

Cumartesi - Pazar günleri Bas makinist aranıyor 
~ 

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

re ayda (75 • 90) lira ücretli biri Sivas diğeri Afyon silosu 

için iki Başmakinist imtihanla alınacaktır. . 
İsteklilerin yazı ile Umum Müdürlüğe müracaat ve şım· 

diye kadar nerelerde çalıştıklarına dair vesikalarını ve 
mektep şehadetnamelerini ihraz etmeleri ve 18 eylülde saat 
dokuzda Ankarada Ofis Umum müdürlüğünde yapılacak 
olan imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4381) 14322 

TALAS 
AMERİKAN OKULU Kayseri 

4 sınıflı ORTA derecede HA YAT mektebi tedrisat 27 eylülde 
başlar. Leyli ücreti 195 lira (taksitle). 3281 

İNGİLİZCE - SANAT 

ENGLİSH Hi:GH SCHOOL 

ERKEK MEKTEBİ 
Nişantaşı, Telefon: 41078 

Kayıt muamelesi haşlamıştır. Cumartesi ve Pazardan 
maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar 

İdare e müracaat olunabilir. 5077 

ri lazımıdır. 
5 - Taliplerin ihale günü olan 21. 

9. 939 tarihine müsadif perşembe gü
nü sat 14 de kadar teklif mektupları· 
nı komisyona vermeleri lazımdır. Bu 
saatten sonra verilecek mektuplar ka
bul edilmiyeceği gibi posta ile gönde

Mükemmel caz 
3352 

rilen mektuplar dahi bu saatte komis- -------------
yonda bulunması lazımdır. Postadaki 
gecikmeleri kabul edilmez. 

(6762) 14170 

Muhasebeci aranıyor 

Ortak aranıyor 
Matbacılıktan anlar biraz serma

yeli ortak aranıyor. Yıldız matbaası-
na müracaat. 3347 

k_u_~_s_~_~ı_~_~_it_ra_:n_i_ uh-üa-~e_:_~~-~-i_a_~_a~-~_;_~_~~-e-si , ..... --...0 ........ , ...... k .... k···Q"""t"""", ....... l :' 
Sümer Matbaasına müracaat. 3344 

MÜSTAKiL EV ARANIYOR i Bayanlar acele ediniz 
Yenişehirde 4-6 odalı bir ev aranı

yor. Ankara Posta kutusu 204 de mü-
r~aa~ 3M8 

Kirahk 
' Sıhhiye karşısında Çağatay sokak 

Eğriboz apartmanı zemin kat. Kon
forlu, kalorifer ve sıcak su 3 oda 1 
salon bir hol. Tel: 1301 3350 

Zayi - 1328 senesinde Söğüt Rüş
diyesinden 1331 ·senesinde Bilecik i
dadisinden aldığım tasdiknamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 

Söğüt Kayhan mahallesinden Kutsi 

İ Yüksek Hayat Biçki Yur- ! 
İ du talebe kaydına başladı. 
ı Adres: • 
! Anafartalar caddesinde Ay- ı1• 

ı 
dm sokak Kanbay apartman 
direktör: Seniha Kanbay. j 

3315 i .......... , ........................................... .. 
Satıhk 

Mobilya, mutfak aHitı, kuş tüyü yasj 
tıklar, avizeler satılıktır. 
Yenişehir - İsmet İnönü Cad. Kızıl -
ırmak sokak Meteoroloji istasyonu 
karşısında 73 No. Adnan B. apartma-
nı 1 . inci daire. 3327 

9 - 9 ~ 1939 

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

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malfunat almak istiyenlerin 
Okul direktörlüklerine baş vurmaları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 
llk Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 Lira 
Yatılı 225 260 285 Lira 

Bursa Kız Lisesi 
llk Orta Lise 

Gündüz 40 50 Lira 
Yatılı 185 185 Lira 

İzmir Ege Lisesi 
tık Orta Lise 

Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocuklarından 

ve kardeşlerinden yüzde on tenzilat yapılır. (4083) 14042 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
alınacak talebenin kayıt ve 

kabul şartları 
Orman Umum Müdürlüğünden • 

Bu sene Bursa ve Bolu Orman mekteplerine parasız yatılı 100 
talebe alınacaktır. Mekteplerin tahsil müddetleri üç senedir. Me
zunları (Orman Mühendis Muavini) unvaniyle meslekte kullanılır
lar. İsteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı '20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derece, yani dil, göz, kulak ve vücu

dunda arıza noksanlık bulunmamak. Arızalı ve dağlık yerlerde yü
rüyüp gezmiye, hayvana binmiye bünye teşekkülatı müsait ve da
yanıklı olmak, 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkumiyeti bu
lunmamak, 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman mektebi müdürlüğü

ne gönderecekleri dilekçeye: 
A ) Nüfus cüzdanı, asıl veya tasdikli sureti, 
B ) Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam te

şekküllü hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yer
lerde hUkilmct doktorlarından alacakları tasdikli raporu, (tam te~ek
küllü hastane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin kayıt
ları mektepçe yaptırılacak muayene neticesine kadar esaslandırıl
maz ve muayenede yazılı evsaf kendisinde bulunmıyanlar mektebe 
alınmaz.) 

C) Çiçek a~ısı vesikası, 
D) Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya Polis tara-

fından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası, 
E) Ortamekep şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve, 
F) 6 X9 eb'adında 6 fotoğraf bağlamalıdırlar. 
Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş naza

riyle bakılır. 
7 - Mekteplere gireceklerin kayıtları 1. Eylül 1939 tarihinden 

15. Eylül 1939 akşamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde ya
pılacaktır. 

İstekliler, evraklarını doğruca bu mektep müdürlüğüne ya biz
zat veya teahhütlü olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde müracaat sırası nazarı itibara alınır. 
8 - Beşinci maddede yazılı şartları haiz talebe, kadroyu doldur

madığı takdirde, orta dereceli istekliler arasında bir müsabaka im
tihanı açılacaktır. 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mek
teplerine kur'a ile ayrılacaktır. 

10 - Yukarda yazılı şartları haiz olanlar mektebe alındıkları tak· 
dirde tahsil esnasında mekteb" t k tt"kl '. b" · d'k ı er e ı erı veya ıtır ı ten sonra 
tay!n olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yapını~ ol-
dugu masrafları ödiyecekler· d · k d'l · ·1 k .. ıne aır en ı erıne verı ece numune-
ye göre Noterlikten tasdikli bir teahhüt senedi vereceklerdir. Bu 
senedi getirmiyenlerin mektebe devamlarına müsaade edilmez. 

(3830) 13787 

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

İŞLERİ ATÖLYESİ Arabanızın metanetini artıracak olan gayet 
zarif.demir Marşbiye'leri ehven fiyat ve Avrupa mamulatından fark
sız hır surette yapmaktadır. Ankara Müdafaai Hukuk caddesi Açık 
sokak N o. 6 3328 

~=======::.=============================~ 

500 fon mof orin eksiltmesi 

hakkında 
1 

etmeleri ve 'kapalı zarflarını 2490 sa
yılı kanun ve şartname dairesinde i
hale saatinden bir saat evveline kadar 
belediye reisliğine vererek ihale saa
tinde belediye komisyonunJa hazır 

oğlu Mustafa Zeki Toğrul. 3346 

SİNEMALAR 
. 

YENi sus 
Bursa Belediyesinden : 

Bursa belediyesi elektrik fabrikası 
için 500 ton motörin kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher 
tonu muhammen bedeli 65 lira olup i-

bulunmaları itan olunur. (6949 - 4364) 
14317 

Eskişehir kaplanll suyu 
halesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 Eskişehir Belediyesinden : 
de belediye komisyonunda yapılacak 
tır. Başlıca şartları: Motorin Mu dan· Eskişehir Kaplanlı suyunun Anka -
ya veya gemlik iskelelerinden beledi- ra bayiliği beş sene müddetle ve ayda 
yece tayin edilecek birisinde teslim asgari on beş vagon su istihlak etmek 
alınacak ve bedeli Bursada ödenecek- şartiyle arttırmaya çıkarılmıştır. 
· 22 Eylül 939 cuma günü saat on beş-

tır. 1 1 
Şartname sureti 160 kuruş bedel mu te ihalesi vardır. AJmağa talip o an ar 

kabilinde verilir. Motorini vermeğe ve şartnamesini görmek isteyenler 
istekli olanlar şartnameyi okumak i- Eskişehir belediyesine müracaat et • 
çin belediye muhasebesine müracaat melidirler. 14158 

ULUS - ZO. inci yıl. - No: 6503 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürli: Naııit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

BU OECE 

GASPARON 

Gündüz iki film 

1 - Günahkarlar Cenneti 

2 - Gasparon 

HALK 
BU GECE 

KATiLiN lZl ----Gündüz iki film 
1 - Katilin İzi 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Uçan Donanın'.\ 

~ - Sokak Ş".rkı 1 ı 

Seanslar: 2 - Moto Haydutlar p~ş;n<l . G::cc Sean~ı 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

10 - 12 de ucuz matine 

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

10 - 12 de ucuz matine 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

20,30 dadır 

Öğleden evel ucuz matineler 

Türkçe sözlü 
Üç Ahbap Çavuşlar eğleniyor 


