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Sigfrid' e büy taarruz hazırlamyor 
Fransız ve Londra radyolanna göre 

Bu taarruz Polonya'nın da büyük 
taarruziyle ayni zamanda olacak 

Fransızlar Sarbrük' ü 
tehdit etmektedirler 

Paris, 12 a.a. - 12/9 aktam tebli'ği: 
Dün aktamki tebliğde tasrih edilen cephede ileri hareketi de

•am etmektedir. Dütmanın bilhassa topçu kuvetleri tiddetle mu
kabelede bulunmaktadır. 

Har;p l 
ve Türkiye 

Falih Rılkı ATAY 

Muhterem Baıvekilimizin dün 
bu sütunlarda çıkan nutku, Tür
kiye'nin harici, dahili vaziyeti -
ne dair, fU sırada her vatandaım 
aklından geçen hemen her mese
leyi kati bir vuzuh ile tenvir et • 
mittir. Nutuk, yaptıjım ve ya· 
pacaiını bilen bir hükümetin ve 
reisinin basiret, karar ve sami • 
miyet karakterini tebarüz ettir • 
nıektedir. Böyle zamanlarda mil 
Jetler yalnız dinlemeğe değil, 
inanmağa muhtaçbrlar. Mubte • 
rem Dr. Refik Saydam'ın ifade • 
ainde bu hasaa, bütün diğer va
sıflarını tamamlamaktadır. 

Bir harbin cephe gerisini ba
san bütün dünya tetkil eder: tek 
ınil haber ve telkin cihazlan her 
tarafta seferber olur; ıayialar, 
rivayetler biribirini takip eder. 
Bu hücumlar karıısında muha • 
keme aağlığmı kaybetmemek için 
en doğru yol, aade selihiyet a • 
damlarının ıözlerini dinlemek, 
vesika ve hadiselere istinat eden 
tahkik sistemine her zamandan 
fazla sadık kalmaktır. 

1 eylül aabahındanberi, bilhas
aa Türkiye'yi yakından ve için
den tanımryan kimselerden aynı 
ıuali itiliyoruz: "- Türkiye'nin 
vaziyeti ne olacaktır?,, Bu suali 
anuk ıu manaya almak mümkün 
idi: "- Türkiye'nin vaziyetinde 
hir deiitiklik olacak mıdır?,, 

Sarbruk tehdit ediliyor 
Londra radyosu, fransız ka· 

rargihının aktam tebliğini nef
rettikten sonra Havaa ajanaının 
bir tebliğini daha vermektedir. 
Bu tebliğe göre almanların Lük· 
aemburg hududu civannda yap
tıkları mukabil bir taarruz defe· 
dilmittir. Fransız kıtalarının ile· 
ri hareketleri Sarre'da takviye o
lunmuf ve franaızlar Lüksem· 

(Sonu 5. incı sayfada) 

..................... 55 ... , 

C. H. P. grupunda 

Hariciye Vekilimiz 

sirasi vaziyete 
dair izahat verdi 

Ankara, 12 a.a. - Bugünkü 
Grup lçtimamm bildiriii : 

Cümhuriyet Halk Partiai BÜ· 
yük Millet Mecliai Grupu bugün 
12. 9. 939 öğleden sonra reis ve
kili Haaan Saka'nm reiıliğinde 

toplandı. 
ilk aöz alan Hariciye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu meclisin tatil 
mebdeindenberi cereyan eden si· 
yaai ahval ve vakıalar üzerinde 
ve bugünkü siyasi mesailin het 
aafhaaı hakkında uzun izahat ve 
beyanatta bulundu. Birçok hatip
ler aynı mevzular üzerinde fikir 
ve mütalea beyan etmitler ve hü • 
kümetten birçok noktalar bak· 
kmda sualler aormutlardır. 
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Çünkü esasen bu vaziyet son 
derece aarih idi. Avrupa buhra
llmın kıtamız milletlerini bu bo
iazlqma tehlikesine doğru sürü
)ijp ıötürdüğünü biliyorduk. 
l'ürkiye'nin istediği ıey, sulhu 
ltorumak, eğer buna muvaff a~ 
•lunamazaa, tehlikenin kendı 
eınniyet aahasına sirayet etme· 
._eaine çalıımak ve akıi ihtima· 
le ka111 tedbirler almaktı. 

Bu suallere Hariciye Vekili ve 
diğer alakadar Vekillerimiz ce· 
vap vermiılerdir. Umumi heyet 
memleketin müdafaa ve emniyeti 
için olan kararlan ve siyasi ted· 
birleri memnuniyete ıayan sör· 
müt ve hükümetle Grup arasmda 
tam bir tesanüt olduğu bir daha 
tezahür etmittir. Hükümetin iza· 
hatı müttefikan Grupça tasvip o
lunduktan sonra aaat 18,45 te 
celseye nihayet verilmiıtir. 

Alman ve Polonya tebliğlerinden çıkan mônaya göre askeri vaziyeti gösterir harita 

Türkiye'nin emniyet sahası i
$İnde bizim müdafaa menfaatle
l'İınizle İngiltere ve Franıa'nın 
._iidafaa menfaatleri arasrndaki 
İttirik, ve üç devletin bir takım 
eıutardaki telikki ittiriki kar • 
l•lıldı muayyen teahhütleri icap 
eltirmiıtir. Bu teahhütler dekla • 
~on halindedirler. Ve onlan, 
~ müddetli muahedeler ıek • 
liııe ıokacak olan müzakereler 
devam etmektedir. Muhterem 
8-tvekilimizin bu noktaya te • 
~ ede-n fıkralarını buraya ay • 
nen nakledelim : 

"lnailtere ve Fransa ile malu • 
111\lnuz olan muayyen esaalarda 

(Sonu 5. inci say/ada) 

----·ı::OT - Baş' k lin nutkunun ma" .1e 
1 ;:ı•di lı11ımları halkı .falci Hüseyin Sa • 
~ •• 11 nıalcalesiai ıluncı sayfamızda oku • 
7-ıra. 

k1iO saıoı:rrı:nuı 7 700 o nuıo 

Beyaz oklar alman harekatını, kırmızı oklar Polonya harekatını göstermek· 
tedir. Altı ince kırmızı çizgili §ehirler ve mevkiler her ilci tarafın tebliğle
rinde bahsi geçen, kih i§gal olduğu, lcib taarruz yapıldığı •öylenen yerler· 

Hava hücümlar1na karıı pasif müdafaa 

Hava hücumlarına karısı yapılan pasif müdafaa hazırlıkları ilerlemiştir. Bunun 
buıün yarın yaı ı lması mı•1't .- eldir. Yukarıdaki resimde halka gösterilmek üzere 
kazılan nümune siperlerini &öriiyonunw:. Haberimiz üçüncii sayfadadır, 

Çemberleyn 
Fransa' da 

Dün mühim bir 
toplanfl yaplldı 

Polonya'ya elden gelen 
bütün yardım yapılacak 

Paria, 12 a.a. - Baıvekalet· 
ten tebliğ edilmittir : 

Busün franaız topraklannda 
bir yüksek konsey toplantısı vu • 
ku bulmuttur. Bu toplantıya in· 

(Sonu S. inci sayfada) 

dir. Kırmızı çizgi Narev, Bug ve Vistül nehirlerine dayanan Polonya mi· 
dafaa ~attıdır. Kari/erimiz bu etraflı ve tafsilatlı harita üzerinde Polonya
da yapılan harelcitı en ince teferrüatına kadar takip edebilirler. 

Polonyalılar Alman 

ilerleyişini durdurdular 

- VarıovaYa doğru-
• 

yapllan hareket 

Kanlı çarpışmalr r 

akim kaldı 

devam ediyor 
Dün Varıova harbine dair ıelen ha rler, alman taarrurunun ikim kaldıiını ıöster

mektedir. Londra radyosu, Moıkovı rad1oıundan aldığı ıu haberi neıretmiıtir : 
Alman taarruzu üç noktadan püskürtülm üıtür. Polonyanın ıimalinde bulunan alman 

motörlü lruvetleri de benzinıi.z kalmıılard ır. 
Moakova radyoıunun verdiği bu haberleri kaydettikten sonra, ve Anadolu Ajansı • 

nm Polonya kaynaklarından çıkın haberle re dair verdiği haberleri sırasiyle kıyde • 
delim. Bu haberleri beşinci sayfam\zda ve alman kaynaklarından çıkan haberi .. 

rin yanında bulacalı:ıınu. 
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Milletçe, fertçe büyük bir 
imtihan devresindeyiz .. 

Hükümet reisimizi dinlerken, ha-ı ve bilgiyi istihfaf ve tahkir eden ca
yat mücadelesinde, manevi kıymetle- bil ve aynı zamanda mağrur bir zihni
rin, iyi yetişmiş, manen, fikren m~m- yetin eseri olabil_ir~i. Göril!lilmüze n~
taz bir zümreye ancak nasip olabıle- zaran, memleketımızcle hummalı bır 
cek zeka ve irade olgunluğunun mü· iç ekonomi faaliyetinin arifesindeyiz. 
essiriyetine bir defa daha inandım. H ükümetimizin, zirai ve sınai istih
lktidar mevkii, liyakat mevkii olursa sali arttıracak her müessir tedbiri tat
ve böyle olduğunu her karar ve tedbi· bik edeceğini beyanatından anlıyo
rinde filen ispat ederse ltazanılacak ruz. İktısadi hayatın tabii seyir ve a
itimadı hic bjr tesir ve kuvet sarsa- hengini ihlal etmek şöyle dursun, bil
maz. Çünkü hakiki devlet adamı akis hızlandırmak yolundayız. Mu
prestiji hakiki değer ile kazanılabilir. vaffakiyetimizden eminiz. Çünkü is-

Başvekil, dün Büyük Millet Mec- tihsal faaliyetimizi, vatandaşların 
Jisinin duygulu ve dikkatli huzurun- yalnız temiz vatan duygularından 
da mali ve iktısadi bir milli müdafaa beklemiyoruz. İstihsal programı:-nı
programının ana hatlarını ve pren- zın tahakkuk ümitlerini, geçen umu· 
siplerini kuvetle tebarüz ettirmiş ol- mi harpte olduğu gibi, mecburi mü
du. Mali ve iktısadi sahalarda, yerin· kellefiyet tarzında yersiz tedbirlerin 
de ve zamanında almış olduğu seri akamete mahkum menfi akıbetine 
tedbirlerle, 1914 te olduğu gibi hadi
selerin peşinde, mutlak bir acz içinde 
sürüklenilmiyeceğini katiyetle ispat 
etti. 

Türk milletinin hayati menfaatle
rini alakadar eden bu mühim beyana
tın ihtısasımız dahilindeki muhtelif 
kısımlarını yazılarımıza mevzu ola· 
rak seçip, ayrı ayn tahlil etmeğe ça
lışmağı bir vazife bildik. 

Başvekilimizin vatandaşların b~n
kalarımızdaki mevduatları meselesıne 
temas eden izahlarında görülüyor ki, 
icap ederse, yani halkımız milli ban· 
kalarımızı sonuna kadar denemeği ar
zu ederse, mevduat da son meteliğine 
kadar iade edilecektir. Çünkü ancak 
bu imtihanı vermek şartiyledir ki ma· 
1ı ve iktısad1 istikbalimizin yıkılmaz 
temellerini tarsin edebileceğiz. Mev
zuubahis olan münferit müesseselerin 
imtihanı değildir. Mehenk taşına vu
rulan türk kredi ve mali sisteminin 
resanet ve tesanüdüdür. Halkımızın 
son hafta içinde gösterdiği sebep~iz 
ve manasız asabiyet ve telaı:;ın hakıkı 
ve psikolojik amillerini y'inni beş se
ne evelki (1914) şaşkın icraatta ve 
milli teşkilattan mahrum bir cemiye
tin maruz kaldığı perişanlıkta arama

lıdır. 
lki cihan harbi arasına sıkışan ve 

bir millet hayatında çok kısa adde
dilmek icap eden tarihi devreyi daha 
doğru bir ifade ile "tarihi fırsatı,. 
cümhuriyet hükümeti kaçırmamıştır. 
Bugünkü büyük badireler karşısın
da, hiç bir sahada bocalamıyacağız. 
Çünkü hazırlıklıyız. Teşkilatlanmış 
bulunuyoruz. Milli müdafaa progra • 
mımızın mahiyeti münhasıran askeri 
değildir. Çok dikkatle hazırlanmış 
mali ve iktısadi cepheleri vardır. Ge
çen büyük harbin mali ve iktısadi ta· 
rihini yalnız vatanımızda değil fakat 
diğer muharip memleketlerde de tet
kik ederek tedbirlerimizi almış bulu
nuyoruz. 

1914 te ecnebi bankaların (milli 
bankalar mevcut olmadığı hatırlarda
dır) talebi üzerine bükümetçe teha
lük ve müsaraatla ilan edilmiş olan 
mevduat moratoriomunun bizim llı-

bir mahiyetini taşımaktadır. Muharip 
memleketlerdeki harp stokları erime
ğe başlayınca (bunun için uzun bir 
intizar devresine hacet yoktur) ve 
buna mukabil, bizim ihtiyatlarımız 

arttıkça, çok enteresan ve verimli bir 
iktısadi harekete şahit olacağız. 

Ancak şurasını unutmamalıdır ki 
ihracat daima lisansa tabi bulunacak
tır. Anarşik bir mahiyet iktisap etmi
yecektir. Siyasi ve idari hayatımızda 
fazilet ve ahtakı şiar edinen ve bu 
yolda icabederse en şiddetli tedbirler
den çekinmiyecek olan bir rejimin 
güdümlü ihracat hareketini tertemiz, 
açık alınla başaracağına sarsılmaz ka
naatimiz vardır. Vatanda, bugün her 
muamele açıkça cereyan ediyor. Her 
şikayet türk matbuatında, büyük par
timiz teşki!iitında. mesul hükümet ma· 
kamlarında, ve en nihayet Büyük 
mecliste en hassas ve alfıkalı bir ma
kes buluyor. Halk ile devlet arasında
ki sıkı temas ve rabıtaların gevşeme
sine imkan tasavvur olunamaz. Bu 
manevi güven büyük bir kuvettir. 

Sanayi istihsalfitımızın tezyidi de 
hükümet programının en belli başlı 

maddelerini teşkil ediyor. Gönlümüz. 
iktısat Vekaletimizi tam mfınasiyle 
bir (istihsal vekaleti) olarak görmek 
istiyor. Meclise sevkedileceği bildiri
len yeni kanun tayihaları, eminiz ki, 
iktısadi devletçiliğimize hakiki m·a-
hiyetini verecektir. Ilükümetin has
sasiyetini pek yakından bildiğimiz 
halde bir nokta üzerinde tevakkuf et
meği lüzumlu görüyoruz. Sanayi ma
mulatımızın fiyatları ile zirai mah -
sullerin fiyatları arasında tahammül 
edilemiyecek bir nispetsizlik ve a • 
henksizliğe meydan verilmiyeceği şüp 
hesizdir. lktısadi bir ifade ile maka
sın ağzı gayritabii bir şekilde açılır
sa; zirai istihsaıatımız hızını kaybe
debilir. Pek yakında şahit olacağımız 
iç ekonomi faaliyeti, iç pazarlar hare
keti asgari bir transpor şebekesine is
tinat ettirilmeden tasavvur bile olu· 
namazdı. Geçen umumi harbin ilk 
günlerinde umumi karargahın mukte
dir şimendifer şubesi müdürü olan 
sevgili ~illi Şefimiz ve Cümhurreisi
miz İnönü ikinci cihan harbinin pat· 
ladığı günlerde şimendiferi Erzuru -
ma sokmuş bulunuyor. 

Muhtelif iklim şartlarına, değişik 
hasat mevaimlerine sahip bulunan ge
niş vatanımızın istihsal ve istihlAk 
mıntakaları arasında artık rabıta ta -
mamen tee1&üs etmiştir. 

Ana hatları başarılmış olan §imen -
difer §ebekesi iktısadi hayatiyetin ve 
kanın milli bünyenin bütün uzuvla -
rında ve kısımlarında deveran edebil
mesini temin etmeğe müsaittir. 

Kanaatlerimizi telhis ederek diye
biliriz ki: istihsali arttırmak şartiy
Te, memleketimizin bugünkü büyük 
imtihandan hiç bir endişesi olamaz. 
istihsali tezyit etmek şartiy/e, mem
leketimizin kazanamıyacağı herhangi 
bir mali imtihan tasavvur edilemez. 

Beweriyetin mirus kaldıp ve kaç 

C. Halk Partisinin 
vilayetlere 

gönderdiği ressamlar 
Cümhuriyet Halk Partisi türk res

samları arasında yurdun muhtelif nok 
talarını görmek, tanımak ve tetkik et
mek ve bu suretle hayat ve hakikate 
daha yakın olarak kendilerindeki sa
nat ruhunun inkişafını ve eser ver
melerini mümkün kılmak maksadiylc 
tertibine karar verdiği seyahatin bi -
rincisini geçen sene yaptırmıştır. 

Geçen sene bu seyahate İ§tirak e -
den on ressamın on vilayet dahilinde 
çalışarak vücuda getirdikleri eserler 
güzel bir sergi halinde Ankara Halk
evinde 20 gün müddetle halka açık 
bulundurulmuştu. Sanatkarlarımızın 
bu mesaisi tak<lirle karşılanmış ve e
serleri partice mükafatlandırılmıştı. 

Bu sene de geçen sene tetkike çı -
kan sanatk5.rlardan gayri, muhtelif 
birlik ve teşekküllere mensup diğer 
bir grup Ankara ve !stanbul'dan se
çilmiştir. Ağustosun on be§i:- 1 enberi 
vilayetlerde çalısmakta bulurı<'.!n res
samlar bu ayın sonuna kadar etütleri
ne devam edeceklerdir. 

Bu suretle geçen sene bir ay de -
vam eden bu etüt seyahati kafi görül
memiş, sanatkarların muhitlerine in -
tibaklarını temin için müddet bir bu
çuk aya çıkarılmıştır. 

Bu ı.eyahatin sonunda her sanatkar 
en az altı eser hazırlıyacak ve bu e
serler 29 birinciteşrin 939 da Ankara
da açılacak büyük resim sergisinde 
teşhir edilecektir. 

Sergi bundan sonra yurdun muhte
lif yerlerinde tekrarlanacaktır. Geçen 
sene olduğu gibi, bu sene de partice 
teşkil edilecek jüri heyeti eserleri tet
kik ederek muvaffak olanlara müka
fatlar verecektir. 

Bu tene seyahate çıkan Ankar aki 
sanatkarlardan: Seyfi Toray (Diyar
bakır), Refik Epikman (Hatay), Ma
lik Aksel (Sıvaa), Turgut Zaim {Kay
seri) ye, İstanbuldan da: Sabiha Rüş
tü (Zonguldak), Cevat Coşkun (Si -
nop), Ali Karsan (Bolu), Ayetullah 
Sümer (Afyon), Zeki Faik !zer (Es
kişehir), Abidin Dino (Balıkesir) vi
layetlerine gönderilmişlerdir. 

inailfere'ye gidecek olan 

Piyango dün çekildi 
50 bin lira 20.431 

numaraya isabet etti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya

re piyangosu dün çekildi. Bu keşide
nin en büyük ikramiyesi olan 50,000 
lira, 20.431 numaraya çıktı. Kazanan 
diğer numaraları bildiriyorum. 

32,557 numaraya 12,000 lira, 22,092 
numaraya 10,000 lira, 18,321 numara
ya 3,000 lira. 

500 lira kazananlar : 

338 773 1239 1457 2246 3505 
4449 5647 7691 8813 10545 11745 

12453 12483 13157 14552 15045 15312 
15342 13767 16143 18062 18070 18324 
18649 19792 20285 20494 21818 21846 
22161 22461 23117 23568 24122 24356 
24946 25660 25961 26308 26494 27150 
28081 28673 28933 29328 29980 30694 
32485 32592 33079 34267 37576 37935 
38220 38267 39060 39619 39873 

200 lira kazananlar : 

380 621 710 1157 1822 5027 
6254 6286 6360 6767 9423 10305 

10737 10756 11765 17002 19344 22326 
22671 24526 28726 28731 30756 33154 
33220 33230 36388 38460 39890 

100 lira kazananlar : 

958 1470 2429 3995 4009 4613 
5373 6555 6559 7138 9207 10137 

10300 12674 13360 13893 15601 15754 
17912 18056 19414 20927 30950 21160 
21170 21239 21280 23679 2.\218 24244 
24612 24738 25208 26510 27676 27869 
28993 29010 31606 32239 33300 33473 

Anıt kabir için 

Rasaliepedeki saha 
istimlak ediliyor 

Rasattepe'de, Atatürk'ün kabirleri
nin yapılacağı sahanın istimlakine 

34490 34605 34828 35062 35821 37337 
39133 
50 lira kazananlar: 

104 182 322 1173 1350 1404 
1468 1826 1998 2231 2276 3048 
3582 3599 3673 3693 4393 4735 
5241 5451 5464 5891 6203 6573 
7030 7031 7116 7195 7219 7354 
7415 7589 7649 7664 7673 7868 
8065 8104 8114 8262 8750 8897 
8987 9141 9181 9209 9212· 9271 
9292 9305 9436 9575 9773 9991 

10100 10274 10388 10443 10520 10613 
10638 10690 10922 11020 11098 11143 
11546 11547 12546 12584 12592 12639 
12759 12845 12853 12862 12994 13035 
13328 13575 13693 13886 14340 14398 
14444 14536 14616 14897 15255 15498 
15692 15794 15809 16058 16264 16265 
16581 16616 17447 18400 18585 18702 
18832 19127 19291 19618 20573 20638 
20802 20932 20287 21073 21314 21509 
ıeı8ı7 21884 22235 22392 22687 2ısıo 
23484 23555 23641 24131 24343 24357 
24433 24780 24973 25099 25160 25166 
25477 25491 25604 25669 25962 26139 
26412 26449 26528 27326 27651 27819 
28184 28339 28568 28628 29273 29472 
29669 29678 29909 29999 30104 30304 
30449 30594 30977 30986 31045 31310 
32165 32221 32474 32522 32585 32793 
32975 33050 33251 33515 33685 33948 
34033 34140 34610 34825 34769 35663 
35749 36563 35804 362t,) 36919 36590 
36877 36919 36933 36%\) 37054 37187 
37264 37269 37466 37607 37628 37711 
38271 38321 38801 ~9120 39490 !~1 

Memlekette hatalar 
yağmursuz gidiyor 

Ankara Belediyesince başlanmıştır. Şehrimizd .. hava açık geçmiş, rüz ... 
Haber alındığına göre bu saha üze - 1 gar cenubugarbiden saniyede üç met• 
rinde eşhasa ait ve istimlaki icabeden re kadar hızla esmiştir Günün en yük~ 

mllliflR libİ Ola<aklifl ahkam 60 kadar arsa vardır. Bugüne kadar sek sıcaklığı 28 derece olarak kayde-
bunlardan 40 ı belediyece değer ha - dilmittir. 

Ticaret Vek§./etinden : · haları verilmek suretiyle satın alın· Yurtta hava: Karadeniz kıyıların .. 

1 _ Bundan böyle Fransa ve Po • mış ve tapuya raptedilmiş~.ir:. G~riye da bulutlu, diğer. bölgelerde umumi .. 
lonya hariç olmak üzere her hangi bir k~la_n 20 ~~dar ~rs~ın da onumuzd~- yetle. açık geçmıştir. 24 saat içinde 
Avrupa memleketinden İngiltereye k~ hır. a_r _ıçın~~ ıstımliik muam.elel~rı- hiç b~~ bölgele yağış kaydedilrnemiş
sevkedilen eşya, ingiliz konsolosluk nın bıtır~~ecegı ve. sahanın a~ı?e ınv: tir. ~uzgarlar Trakya bölgesiyle, Ak· 
makamları tarafından verilecek bir şasına muheyya hır hale getırılecegı denız kıyılarında cenuptan, Karade • 
(Menşe ve menfaat. şah.adetnamesi) haber alınmıştır. niz kıyılarında şimalden, diğer yer• 
ni haiz bulunmadıkça lngiltereye id- lerde yer yer şimal ve garp istikamet-1 
hal edilemiycceği alakadar makamlar 1 lerinden saniyede en çok 7 metre ka• 
tarafından bildirilmiştir. Galatasaray Atina ya dar hız1a esmiştir. 

2 - İngiltereye mal göndermek isti En yüksek sıcaklıklar: İzmirde 29, 
yen ihracatcıların kendilerine bu şa- dôvet edildi Antalyada 30, Siirtte 31, Nazilli ve 
hadetname sistemi hakkında etraflı Islahiyede 32, İskenderunda 33, Ada-
mallımat verecek olan en yakın ingi - na ve Diyarbakırda 34, Bursada 35 
liz konsolosluğuna müracaat eyleme - derecedir. 
leri tavsiye olunur. (a.a.) 

Çağn 
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1
' Harp haricinde /1 

Türkiye 
Muhterem Başvekil Dr. Refik 

s~ydam, evelki gün, meclis kürsü
s .inden Türkiye'nin Avrupa harbi 
karşısındaki vaziyetini izah ~der
ken, şu sözleri söyledi: biz bugün· 
küh arbin haricindeyiz. 

"Harp haricinde,, çok yerinde 
k•ıllanılmış ve bugünkü vaziyetimi
zı veciz surette ve vazıh olarak an
la tan bir tabirdir. lki nevi bitaraf· 
lık vardır: biri resmi ve hükümet • 
lere terettüp eden vazife<lir. Diğeri 
c!e halkm sempatisi ve temayülatı 
bakımından bitaraflık... Türkiye 
halkı, sempatisi itibariyle bitaraf 
değildir. Ve olamaz. Çünkü türk 
milleti, Almanya'nın Polonya'ya 
karşı başladığı harpte büyük ve ku
vetJi bir devletin küçük bir millete 
l<arşı tecavüz hareketini görmüş
tür. Tıpkı geçen mart ayında Çe
koslovakya'nm ve birkaç hafta son
ra da Arnavutluğun tecavüze uğra
maları gibi. Sempatimiz dün Çe
koslovakya ve Arnavutluk He bera
ber olduğa gibi, bugÜn de açık ola
rak Polonya ile beraberdir. Bu, hak 
,.e adalet hislerinin telkin ettiği bir 
taraftarlıktır. Sonra nefsin müdaf a
ası hissi de aynı taraftarlığı dikte e
c:ler: Almanya sıra i!e, bir takım kü
çük milletleri istikliillerinden mah
rum etmiştir.Avusturya istiklalinden 
mahrum edildiği zaman, izah edil
di. Ve bu hareket Türkiye'de endi -
§e uyandırmadığı gibi, sempati ile 
karşılaştı. Fakat Çekoslovakya'ya 
karşı indirilen darbe, izah edileme
miştir. Bir gün Avusturya, ertesi 
gün Çekoslovakya, başka bir gün 
Arnavutluk ve nihayet Polonya bu 
tecavüz politikasına kurban gide
cek olurlarsa, daha yakın komşula
rımıza sıra gelebilir. Binaenaleyh bu 
tecavüz politikasmın hezimete 'uğ · 
ramasmı dileriz. Bunun en kolay 
çaresi de bu politikayı· kendisine 
mal eden Nazi partisinin muvaffa
Juyetsizliğidir. 

Fakat bu, sempati itibariyle ta
raftarlıktır. Bundan ayn olarak bir 
de resmi bitaraflık vardır ki bu, ay
n bir meseledir. Muharebe kar§ısm
da bir devlet için devletler huku
kunda iki vaziyet vardır: muharip
lik ve bitaraflık. Harbe iştirak eden 
bir devlet muhariptir. Ve muharip 
olmadıkça da hukukan bitaraftır. 
Biz bu manada resmen bitaraf sayıl 
sak da bitaraflığmıız ehemiyetli bir 
kayıt ile mukayyettir. Bu da geçen 
mayısta lngiltere ve sonra da Fran
aa ile yaptığnnız deklarasyondur. 
Bu deklarasyonda deniliyor ki: 

"Türkiye hükümeti ve Büyilk 
Britanya hükümeti vuku bulacak 
bir tecavüz hareketinin Akdeniz 
mıntakasmda bir harbe saik olması 
halinde biribiriyle bilfiil i§ birliği 
yapmıya hazır bulundll.darmı be
yan ederler.,, 

Türkiye ile birlikte bu deklaras
yonu yapan İngiltere ve Fransa bu
gün Polonya'mn müttefiki .olarak 
harp halindedirler. Eğer bu harp 
hareketi "Akdeniz mmtakasmda 
bir harbe saik olsaydı" bugün Türki 
ye de bu harbe iştirak etm.İ§ buluna
caktı. Fakat harp mevzii olduğun -
dan deklarasyon ile giriştiğimiz ta
ahhüt icabı harbe iştirak etmek lü
zumu hasıl olmamı§tır. Bu itibarla 
harp haricinde kaldık. Fakat vazi • 
yetim.izin nezaketi dolayısiyle tama
miyle bitaraf da sayılamayız. Bu 
itibarladır ki muhterem Başvekilin 
kullandığı "harp haricinde" tabiri
ni hatta bitaraf tabirinden daha ye. 
rinde bulduk. Ve harp memleketi
mize bulaşacak inkişaflar göster
medikçe de harp haricinde kalaca
ğız. Fakat eğer bir gün deklaras
yon ile giriştiğimiz taahhütlerin ifa
sı bahis mevzuu olursa, muhterem 
Refik Saydam'ın 12 mayıs nutkun -
da söylediği gibi, bize hakkımızın 
verdiği kuvetle silaha sarılmakta 
tereddüt etmiyeceğiz. 

Başvekil evelki günkü beyana
tında sovyetlerle münasebetimize 
de temas ederek bunların dostane 
olduğunu ve dostane kalacağını 
söylemiştir. Bu sözleri takip eden 
şiddetli alkış, sovyet dostluğunun, 

türk milletinin yüreğinde ne derece 
derin bir iz bıraktığını bir defa da
ha göstermiştir. Filhakika bu dost
luk artık beynelmilel münasebetle
rin bir ananesi olmuştur. Yirmi sene 
içinde beynelmilel münasebetler is
tihaleden istihaleye girmiş, müva
zene birçok defalar değİ§mİştir. 
Fakat değişen bu politika alemi i
çinde asla değişmiyen bir vaziyet, 
Türk • Sovyet münasebetleridir. 
Diplomasi sahasından milletlerin 
yilreğine intikal eden bu dostluk 
her gün yeni hız almakta devam e
<lecektir. 

~. Ş. ESMER 
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İngi.liz kıta/arı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fransa' da halkın büyük 

tezahürleriyle karşılandı 

Kıtalar llenüz cepheye gitmediler 
Londra, 12 a.a. - İngiliz istihbarat nezareti, İngiliz kıtaatmrn fran-

sız topraklarına çıkanlmış olduğunu resmen bildirmekte ve fakat bı;. B. Eden 'in bir nutku 
kıtaatın henüz cepheye girmemiş olduğunu ilave eylemektedir. 

İngiliz kıtaatının Fransaya muva - r:::=-= 
salatını bahis mevzuu eden (Evening T .. ~....,.. ............... .,.,...,.,,.,.,.,,..,..,_........,,..,.,.,...,.., ......... ,.,.,..""'l Bugün artılı: 
N ews" ga~etesi ingili~ ku.~etlerinin K Ü r Ü K D 1 t H ABER LE R 
1914 senesınde oynadıgı rolu hatırlat- \ ~ • doğru tıktan sonra diyor ki : ....... .. · " ... "" · .. "' gerıye 

"Bu sefer de gene böyle olacak -
tır. Bugün Sar ile Mosele arasında 
fransızların yanında bulunan bu İngi
liz kıtaatı bütün hesapları gömıiye 
azmetmiş bulunan ingiliz milletinin 
öncüleridir.,, 

Bir ingiliz harbi ..• 

Londra; 12. a.a. - Bu sabahki gaze
teler, ingiliz kıtaatının Fransa'ya mu
vasalatını büyük başlıklar altında ha -
ber vermektedirler. 

Daily Express gazetesi, •• İngiliz kı
taatı Fransa'da ,, ünvanlı başlık altın
da şöyle diyor : 

" Şimdi harp, bir ingiliz harbi hali
ni almıştır. Şimdi ön safa giden bu as
kerler kimlerdir ? Harp başladığı za
man onu nasıl yaptığını ve zaferi elde 
edinciye kadar hiçbir fedakarlığı esir
gemediğini düşmanın öğrenmiş oldu
ğu Ypres ve Somme'da döğüşmüş olan 
ingilizlerin oğulları veya genç kardeş
leri değiJ mi ? ,, 

Evet, Adolf Hitler, Somme'da kar
şılaşacağınız insanlar ayni insanlar • 
dır. ,, 

" Mein Kamp isimli kitabınızda, 
kendilerinden sitayişle bahsetmiş ol
duğunuz ayni insanlarıdır, ayni ruhu 
taşıyan askerlerdir. ,, 

Times'in Faris muhabiri şöyle di -
yor : 

" Şimdi Fransa'da İngiliz askerleri
nin fransız toprağında oldukları her
kesin malumudur. İngiliz askerlerinin 
Fransa'ya gideceklerinden esasen kim 
senin şüphe ettiği yoktur. Fakat bu 
askerlerin Fransa'da bulunması inti -
zarın fevkinde~ tesir hasıl etmiştir. 

News Chronicle; İngiliz pişdar ku· 
vetlerinin Fransa'ya nakli hususunun 
katiyen müşkilata uğramamış olduğu
nu yazmaktadır. 

Daily Express'in Fransa'daki hu -
susi muhabiri, fransız kasabalarında 
ingiliz askerlerine yapılan hararetli 
istikbali tasvir etmektedir. Birçok 
köylüler, istasyonlara koşmuşlar, va
gonların sahanlıklarına çıkarak : " İn
gilizler geldi ,, diye bağırmışlardır. 
Halk, ingiliz askerleri ile kucaklaş -
mış, ingilizleri alkışlamıştır. 

İngiliz zabitleri, vagonların pençe
relerinden alkışlara tebessümle muka
bele ediyorlardı. İstasyon şefi, kır 
saçlı bir adam ingilizlere şöyle demiş
tir : " Somme'da sizinle beraberdim. 
Oğlum Maginot'dadır. Ve yarın si -
zinle beraber olacaktır. ,, 

lngiltere'de vesika usulü 

Brüksel, 12 a.a. - Belçika gazete
leri İngilterede yiyecek maddeleri ve 
diğer zaruri maddeleri üzerinde tat
bikine başlanan vesika usulü hakkın
da tafsilat vermekte ve bilhassa bazı 
maddelerin sıkı takyidata tabi tutul
duğunu yazmaktadır. 

Bazı hükümet servisleri 
naklediliyor 

Londra, 12 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, kabine azası Londra'da 

kalmakla beraber hükümet servisle· 
rinden bir kısmı memleketin muhte -
lif noktalarına nakledilmiştir. Bu su
retle nakledilen memurların adedi 7, 
8 bini bulmaktadır. 

Şimdilik nezaretlerden ve başlıca 
idarelerden hiç birinin Londra'dan 
ayrılması bahis mevzuu değildir. 

Kıtaat Fransa'ya çok gizli bir 
tarzda çıktılar 

Londra, 12 a.a. - Royter'in Paris
teki muhabiri bildiriyor: İngiliz kı
taatının Fransaya çıkması çok gizli 
bir şekilde ve slikOnetle cereyan et • 
miştir. 

Bununla beraber iyi maltımat alan 
mahfillerde mühim miktarda ingiliz 
tayyarecilerinin modern tayyarelerle 
Fransa'ya geldiği ve kıtaatın da çık
makta olduğu bilinmekte idi. 

Geçen harpteki tecrübelere göre 
ingiliz kı1ııatının ihracı i~in icab-:den 

X Roma - Kont Ciano Almanya 
büyük elçisi Mackensen'i kabul et -
miştir. 

X Paris - Havas ajansı, üç taraf
lı para anlaşmasının idamesi hakkın
da Morgenthau tarafından Vaşing -
ton'da yapılan beyanatın fransız siya
si ve mali mahfillerinde fevkalade. 
memnuniyetle karşılandığını bildir
mektedir. 

X Bern - Heyecanlı haberlerle 
halkın zihnini karıştıracak mahiyette 
ki haberler hakkında federal konsey 
tarafından verilen karara uygun ola -
rak, ordu kumandanlığı gazetelerle 
istihbarat ajanslarının kendisinden 
mezuniyet almasını mecburi kılmıştır 

X Amsterdam - Almanya'nın res
mi gazetesi 9-9-939 tarihli nüshasın
da bina endüstrisinde muhtelif ma 
denlerin kullanılmasını ehemiyetli su
rette tahdit eden bir emirname neşret
miştir. Malilm olduğu üzere Göring 
son nutkunda yalnız demirden bah
setmiş, diğer madenleri zikretmemiş
tir. 

gitmiyeceğiz 
Londra, 12 a.a. - B. Eden, dün gece 

radyoda bir nutuk söylemiş ve ezcüm
le demiştir ki : 

Bugün artık geriye doğru gitmiye
ceğiz. Bizim alman milleti ile hiç bir 
kavgamız yoktur. Fakat, Nazi rejimi, 
bütün tazyikleri, zul timleri ve hiya
netleri ile bu dünyadan kaldırılma 

dıkça, devamlı bir sulhun tesisi im
kanı mevcut değildir. Bu meselede 
uzlaşma imkanı olamaz. Biz, tecavü
zün karlı ve menfaatli bir iş olmadı
ğını göstermek için mücadeleye ka
rar vermiş bulunuyoruz. Alman mil
leti şurasını iyice anlamalıdır ki İn
giltere, bu hedefine vasıl oluncaya 
kadar bu mücadelesine devama az
metmiştir. İngiliz milleti, dünyayı 
Hitlerizm'in ifade ettiği her şeyden 
temizlemek için, çok uzun dahi olsa 
sonuna kadar harp etmiye hazırd~r. 

Hava hücümlanna kar~ı pasif müdafaa 

Halka gösterilmek üzere 
siperleri kazıldı nümune 

Bugünlerde yapılacağım haber verdiğimiz pasif korunma ha -
zırlıklarına dün de devam edilmittir. Bu işle alakalı olan makam
lar hazırlıklann tam ve mükemmel olmasına ve hiç bir noktadan 

' a1ksakhk göstermemesine gayret ediyorlar. 

Tecrübenin gayesi, halkın hava hü· ı---

cumlarına karşı kendisini nasıl koru- y . 'd bu··yu·· k 
yacağı hakkında tam bir bilgi sahibi unanıstan a 
edilmesi olduğuna göre hazırlıklar bu • • 
istikamette inkişaf etmektedir. Pasif mıkyasta ekım 
korunma komisyonu dün de şehrin 
bazı yerlerinde halkın görmesi i~i~ yapı I a ca k 
nümune siperleri kazdırmıştır. Bırı 
Hamamönü ile Cebeci arasında, diğe- Atina, 12 a.a. - Atina ajansı bildi-
ri Vekaletler arasındaki sahada, üçün- riyor: 
cüsü de İtfaiye meydanında olmak ü- B. Metaksas'ın yunan toprağının 
zere dün üç siper kazdırılmıya b~ - daha geniş bir mikyasta ekilmesi hak
lanmıştır. Siperler, halkın görmesi i- kındaki beyannamesi memlekette de
çin bir müddet böylece bırakılacak - rin bir akis tevlit etmiştir. Her taraf
tır. Bunlar, hücum esnasında halkı tan gelen binlerce telgraf bunu gös • 
dane isabetinden muhafaza için düşü· termektedir. 
nülmüştür. Evlerin bahçelerinde veya Atina ve diğer şehirlerde bahçe sa 
müsait yerlerde halkın kazdıracağı si- bipleri arasında toprağın daha uygun 
perlerde örnek olsun diye gösteril. bir şekilde ekilmesi hakkında anlaş-
mektedir. malar yapılmaktadır. 

Şurasını kaydedelim ki hiç kimse HaX:biye müsteşarı B. Papadimas 
bahçesinde, bunun gibi siperler kaz- bahçesı olan kıtaata bir tebliğ gönde
mağa icbar edilecek değildir. Bunlar, rerek bu toprakların daha uygun ve 

Yapılması d h lk n menfaati oldu .1 daha geniş mikyasta işletilmesini em-
n a a ı 1 · · M"llA l'k k·lA g~u ı·ç· d'" ·· .. 1 ·- -· k 1 ak rey emıştır. ı ı genç ı teş ı atı 

ın uşunu muş ve orne o ar . 
yaptırılmıştır. Şehrin daha bazı ma. bu h~s~~ta gayretler sarfetmekted~r. 
hallerinde bu türlü siperler yaptırılıp Hukumet tarafından gerek ekim 
halka g .. t ·1 ~· 1 l kt dır ve gerek tasarruf hakkında alınan os en ecegı an aşı ma a • . . . 

Tehl'k d b. k 1 ~ y tedbırlere daır tefsıratta bulunan 
ı e anın a ır şaş ın ıga me -

dan Verı.lm · t 1A d" .. 1 mesı· gazeteler her vatandaşın memleket ha 
emesı, e aşa uşu me ' . . 1 b. k d" 

sakin ve rahat bir şekilde, intizamla yhatını temı? sure~ıy el ~zzatk end ı 
korunma 1 · ba 1 • ayatını temın etmış o acagını ay e-çare erme ş vuru ması ı· d" 

1 çin alınması icabeden bütün tedbirler ıyor ar. --
daha önceden bu suretle halka göste-
rilmektedir. 

Haber aldığımıza göre gündüz ya -
pılacak olan pasif korunma tecrübe
sini bir de gece denemesi takip ede· 
cektir. Gece yapılan tecrübede de ışık 
lar söndürülecek veya şehrin tayyare
lerden görünmemesi için şehir cere · 
yanının voltajı indirilecektir. 

Ankaramızın, bu tecrübelerden yü
zünün akiyle ve tam bir muvaf faki · 
yetle çıkacağına bizim emniyetimiz 
vardır. 

Bone' nin Milletler cemiyetine 
gönderdiği telgraf 

Faris; 12. a.a. - B. Bonnet, Millet
ler Cemiyeti genel sekreterine, Lord 
Halifaks'ın dün göndermiş olduğu 
mektup maalinde bir telgraf gönder -
miştir. 

B. Bonnet, bu telgrafında, alman hü 
kümetinin aldığı bütün teahhütlere ve 
ihtilafa sulh yalu ile bir hal sureti bul-
mak için yapılan bütün gayretlere rağ

hazırlıklar dikkat ve ihtimamla yapıl- men Almanya'nın Polonya'ya karşı te
mış, limanlar civarında kamplar tesis cavüz neticesinde, Fransa ile Alman -
ve iaşeleri temin edilmiştir. Acele de- ya arasında 3 eylül 1939 saat 17 den 
polar yapılmış ve askeri hastaneler itibaren haliharp mevcut olduğunu ila 
hazırlanmıştır. ve etmektedir. 

1914 de olduğu gibi vagonlar dolu- B. Bonnet, keyfiyetten Milletler 
su ingiliz askeri Fransa'dan geçmekte Cemiyeti azalarının habere' r edilme -
ve köyler halkı bunları alkışlamağa sini de genel sekreterden a} rıca rica 
ko~maktadır. \;..etmektedir. 
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( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYEI 

Hükümetin beyanatı 
Cüınhuriyette Yunus Nadi, (Hüküme· 

tin beyanatı) başlığr altındaki yazıda 
Avrupa ahvalinin arzetmekte devam et
tiği buhranlı vaziyeti göz önünde tuta
rak, Büyük Millet Meclisinin hükümet
le bu hususta mutabık kalarak bu yaza 
ait tatil devresini 11 eylülde yapılan 
toplantı ile tecdit etmesindeki ihtiyatlı 
harekete isaret ettikten son ezcümle de
mektedir ki : 

Meclisin dünkü içtimarnda ilk ve tek 
iş olarak hükümetin dünya vaziyeti hak 
kında izahatı dinlenmiştir. Bu va
ziyetin bizde uyandırabildiği alaka 
derecesini ve dünyanın bu yeni fe
laketi karşısında Türkiyemiıin al -
makta olduğu ve alacağr tedbirleri sa
yın Başvekil Doktor Refik Saydamın 
en salahiyetli dilinden öğrenmiş olduk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini her 
cihetle tatmin etmiş olan bu izahatın 
bütün millet ve memleket muhitimizde 
huzur ve ;nşirah verici tesirler husule 
getirmiş olacağında şüphemiz yoktur. 

Evela harb vaziyeti: Başvekilimiz 
sulhun muhafazası için son dakikalara 
kadar sarfedilen bütün emek!ere rağ
men felaketin önüne geçilememiş ve Av 
rupa şimalinde harbin patlak vermiş bu
lunduğunu söylerken insanlık itibarile 
bunun biz Türkler için de bir ıstırab 
kaynağı olduğunu belirtti. Avrupada 
zuhur edebilecek bir harbin ötedenreri 
korkulan muhtemel şamil mahiyetine ı...ar 
şı bizim zaten tedbirli vaziyetimiz Mec
lisin ve memleketin en ziyade ehemmi
yet vermekte olduğu noktadır. Başveki
lin salahiyetli ve salabetli izahlarında 
da öğrendik ki şimdiki şekilde harb, 
Türkiyeyi yakından alakadar eden bir 
mahiyet arzetmektedir. Polonya ile 
sempatik dostluk hislerimiz, kuvetlerin 
den hiçbir zerre kaybetmiyerek devam 
ediyor. Almanya ve İtalya ile normal 
münasebetlerimize halel gelmem.iş bulu
nuyor. Kendilerile sulh cephesinde mev
ki aldığımız İngiltere ve Fransanm bu 
gayeye matuf gayretlerini alaka ile ta
kib edi.yoruz. Bu iki büyük devletle ak
di mukarrer kat'i muahedenin müzake
releri en samimi bir hava içinde cereyan 
edip gidiyor. 

Büyük şimal komşumuz Sovyetler 
Cumhuriyetile hiç kesilmiyen dostluk 
bağlanmızı daha kuvetli olarak idame e
diyor ve iki memleket arasında fikir te
atilerini arasız yürütüyoruz. İşte Türkiye 
bakımından harici vaziyetin Başvekil li
sanile yapılan hulasası. 

Bu hütasanın hakikatini anlamak için 
İtalyanın yeni başhyan harbe karışma
ması neticesi olarak Akdeniz emniyeti
ni ve Balkanlar statükosunun mahfuz 
kalmış olduğunu düşünmek kafidir. Bir 
Avrupa harbinde bize nispetle hayati 
ehemmiyet kazandıracak başlıca iki un
surun bunlardan ibaret olduğunu biliyor 
ve şimdiki halde ise harbin şimali Av
rupada mevzileşmiye çalrşan bir şekil ve 
mahiyetle yürüdüğünü görüp duruyoruz. 
Nerede ise, on, on beş giinlük bir harp 
hücumunun yeniden bir sulh hücumu ile 
takip edileceğini görecek gibiyiz. 

VENİ SABAH 

İtalyanın vaziyeti 

Hüseyin Cahit Yalçın,, (İtalyanın va
ziyeti) başlığı altındaki yazısında, t • 
talyanın vaziyeti herkes için hayretle 
karşrlanan bir muamma halini aldlğıru 
:zira, İtalyanın da fütuhat sahası emel -
terinde Almanyadan geri kalmamı!i ol
duğunu, aralarında askeri bir ittifak da 
imzalanmış olduğuna göre, bir harp çı
kınca, iki memleketin otomatik surette 
elbirliği yapmaları muhakkak telakki e
dilQ.iğini kaydettikten sonra, diyor ki : 

Arada bu kadar sıkı dostluk ve bu ka
dar mutlak bir görüş ve askeri ittifak 
mevcut olunca, Almanya bir harbe gi -
rcr girmez ve bilhassa, İngiltere ile 
Fransa tarafından Almanyaya harp ilan 
olunduktan sonra, İtalyanın da bütün as· 
keri kuvetleriyle birlikte Almanyanm 
yanında mevki alabileceği zannedilebi
lirdi. Hatta zan değil, buna kati surette 
hükmolunuyordu. 

Halbuki İtalyanın sanki Avrupada 
bir harp çıkmamış gibi davrandığını gö
rüyoruz. Gariptir ki İtalyanlar harbe te
kaddüm eden günlerde ve harbin ilk gün-

Amerika 16 milyon kilo 
Türk t_ütünü ahyor 

İzmir, 12 a.a. - Yeni Asır gazete
sinin yazdığına göre, Amerika firma
ları vasati bir hesapla Türkiye'den 
16 milyon kilo tütün satın alacaklar
dır. Fransız rejisinin de ihtiyacını 
memleketimizden temin etmek kara -
rında olduğu bildirilmektedir. 

Dün borsada 2900 çuval üzüm ve 
2500 çuval incir satılmıştır. 

lzmir' de ihracat bCl§ladı 

İzmir, 12 a.a. - Limanımızda bu -

lunmakta olan İngiliz, Hollonda ve 
İtalyan vapurları dış memleketler i • 
çin mahsul yüklemektedirler. Dün İ
talyan bandıralı Bosfor vapuru Ro -
dostan limanımıza gelmiştir. Bu va -
pur Triyeste için mahsul yüklemek
tedir. 

Mısırda hummayı kılai 

hastahğı kalmadı 
İzmir, 12 a.a. - Mısırda hayvanlaı 

arasında hüküm süren vebayıbakari 

ve humayı kılai hastalıkları bitmiş ol
duğundan buralardan gelecek hay· 
vanlarla hayvani maddelere karşı ko
nulmuş olan takyidat kaldırılmıştır. 

!erinde biraz daha muhteriz davrandık
ları halde, yavaş yavaıı daha normal şe
rait içine girmiş gibi bir manzara ar
zettiler. İtalyadan transit suretiyle ge. 
çerek lngiltereye giden turk kız tale
besine epeyce zorluk gosterilmiş olma
sma ragmen sonra avdetlerir.de nazık 
davrandıkları hayreti celbetti. Kesılen 
Paris - İstanbul Semplon ekspresi işle· 
miye başladı. İtalyadan geçerek gelen 
Paris ve Londra gazetelerıni tekrar alı
yoruz. Vapurların işliyece inden de bah 
solunuyor. Bütun bu ufak tefek vakala • 
İtalyanın bugiınku vazıyetinde sair her 
hangi bitaraf bir devletten çok farklı 
bir şey bulunm:ıdıgı intıbamı verm e 
hizmet ediyor. 

TAN 
lngiliz tayyareleri bomba yeri
ne niçin beyanname atıyorlar 

M. Zekeriya Sertel, Tanda, "İngiliz 
tayyareleri bomba yerine niçin beyan • 
name atıyorlar?.. başlığı altındaki ya
zısında, propagandanın yi ınci asır 
harbinde en müessir silahlar n biri ol
duğuna, bomba ve topun şehı len :111rzy 
edip insanlan öldürebıleceğıne. panik -
ler doguracağına, fakat, propagan.danUT 
milleti içinden fethederek silahları kul 
]anamaz bir hale getireceğine işaret et
tikten sonra, diyor ki : 

Bugün bu dördüncü han> silahını çok 
müessir surette kullanmak lazımdır. 

Bir defa alman askeri ve alman m·ı
leti hakikati bilmiyor. Onu uydurma ha. 
berlerle oyalıyorlar. Polonyada harbe -
den alman askerinin İngiltere ve Fran
sanm da harbe girdiğin.den haberleri ol
madığı anlaşıldı. Alman halkına hakika. 
ti öğretmek, onun gözünü açmak, lider. 
lerinin kendilerini aldattrğmı anlatmak 
halkın maneviyatını bozmıya kafidir. 

Çünkü zaten halk vaziyetten mem\•1 '!'\ 

değildir. Nazil er arasında le hoşnud
suzluk vardır. Hele alman halkı arasın
da İngiltere ile harbe girmek istiye:ı 
yok gibidir. 

Karanlıkta kalan alman milletini av -
dınlatmak, onun harp heyecanını öld -
mek için kullanılacak en kuvetli si!z.n, 
onlara hakikati göstennektır. 

İşte İngiliz tayyareleri alman şehirle
rine attıkları beyannamelerle bu işi ya
pıyorlar. Bu beyannameler Almanyad2-
ki karanlığı yırtan 'birer ışıktır. Ve hal!t 
bu rşıkta hakikati görecektir. 

Hakkımıza ve kuvetimize 
dayanıyoruz 

Necmettin Sadak, Akşamda "Hak 
kımıza ve kuvetimıze dayanıyoruz,. ba. 
lığı altında Ankaradan yazdığı başyaz 
da "Başhyan büyük harpte Türkiyeniı 
vaziyeti nedir?,. sualini tevcih ede -
rek, Başvekil Dr. Refik Saydamın Bü
yük Millet Meclisindeki son .nı,ıtkunda 
buna cevap verilmiş olduğunu teb~ 
ettirmekte ve demektedir ki : 

Türkiyenin siyaseti değişmemiştir. 
Türkiyenin ne kimseden bir alacagr, 
ne kimseye bir vereceği vardır. Ortalıgt 
ateşe veren bugünkü ihtilaflarda yalan 
alakamız yoktur. Fakat Avrupa su! -
hünde umumi menfaatlerimiz, ve bir dev 
let zümresiyle müşterek ideallerimi 
vardrr. Bundan dolayr İngiltere ve Fr 
sa ile başlanmış teahhüt anlaşmaları 
nın, dostane hava içinde görüşülme. 
devam etmektedir. İstediğimiz netice 
!ere varırsa, bu nihai muahcdcledn gı 
yesi müşterek menfaatlerin korunması 
lüzumunda ve hiç olmazsa Avrupar.ın 
bit' kısmında sulhün kurtarılmasıdır- Al
manya ile doğrudan doğruya aramrzda 
hiç bir ihtilaf yoktur. Fakat, bu da, 
beynelmilel politikada takip edilen ve son 
sene zarfında şahidi olduğumuz usul'e. 
re taraftar olduğumuzu asla ifade ~ ' 
mez. 

Harbe sebep olan ahvalin şimdiki hal
de bizimle, milli mevcudiyet ve yakın 
menfaatlerimizle alakası yoktur. Heniız 
harp sahasından da uzaktayız. Başve:kı
lin dediği gibi bugünkü harbm haricin· 
deyiz ve bu harbin memleketimize bu
laşacak inkişaflar göstermemesini te • 
menni ederiz. Menfaatlerimiz gibi teah
hütlerimiz de, balkanlarda ve şarkı Ak
denizdedir. Harp ateşi bunlara sirayet 
etmedikçe, Türkiyenin hem menfaatleri, 
hem coğrafi vaziyeti bakımından harbe 
silri.iklenmesinde fayda ve imkan tasav
vur olunamaz. 

Etibank Umum 

Müdürlüğü 

B. Reşit Gencer 

Etibank Umum Müdürü B. tıt 
Nafiz Pamir sıhi sebepler yiizii 
istifa etmiş ve istifası İktısat 
letince kabul olunmuştur. B. 
Nafiz'den inhilal eden Etiban 
Müdürlüğüne vekaleten mad 
arama enstitiisü umum mi. 
Reşit Osman Gencer ta) in 
tur. 
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Ruzvelt 'in istişarelerinin neticeleri: 

Bitaraflık kanununun tadili . 
senatoca kabul edilecek 

Vaşington, 12 a.a. - B. Roosevelt'in on gündenberi demokrat ve ciim
huri etçi liderleriyle yapmakta olduğu istişarelerden çıkan netice, silah
lardı: ambargonun kaldırılması suretinde bitaraflık kanununun tadili hu
susunun kongrenin fevkalade olarak içtimaa davetini müteakip ayan mec
lisinin iki sülüs ekseriyeti ile kabul edileceğidir. 

Her ne kadar bu ekseriyet temin e-ı--
ôilmiş görünmekte ise de reisicüm- T k • f d · ı 
buru bu ana kadar tereddüde sevket- ev 1 e 1 en 
miş olan esbap henüz tamamiyle za- A • k · ı • 
il olmuş değildir. men o gemı en 

ULUS 

~ ovak - Alman 
.. nasebelleri 

Kaymakam ve r 
meklup~ular arasında 

nakil ve tayinler 
Dahiliye Vekaleti tarafından hazır-

H 1 
lanan kaymakam ve mektupçular ara

a k H itler için harbe sındaki nakil ve tayin listesi yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

girmek istemiyor Of kaymakamı Kamil İnkaya Çar
şamba kaymakamlığına, Çarşamba kay 

Bratislava, 12 a.a. - Harbin ilanın- makamı Halil Demirbağ Şebinkarahi
danbcri Almanya ile Slovakya arasın- sar kaymakamlığına. Patnos kayma -
da miınasebetler gerginleşmiştir. kamı Muzaffer Guven Çorlu kayına-

5 eylül tarihinde bir slovak alayı kamlığına, Ahlat kaymakamı Maz
polonyalılara karşı · harbetmeden im - llım Yegül, Terme kaymakamlığına 
tina ederek trene binmemiştir. Bu a- Kargı kaymakamı Süleyman Sargut 
layın silahları alınmış ve bir kampa Of kaymakamlığına, Mut kaymakamı 
konulmuştur. Cemil Bingöl Osmaneli kaymakamlı

Resmi ilanlar 
• • • 
ıçın rıcomız 

Gazetemizi sekiz sayfa ola
rak çıkarmak zarureti karşı· 
sında şimdiye kadar resmi dn· 
irelere ait ilanlar için ayırdığı
mız sayfaları aznltmnk mecbu
riyetinde olduğumuzdan ve 
tahsis edeceğimiz sayfalara da 
ilanlanmızın hepsinin sığdırıl
ması k~ bil olamadığından, 
ilanların tertibinde kullandığı
mız bir kısrm hurufatı küçült
mek tedbirini almış bulunuyo-
ruz. 

Bu vaziyete göre, 15 eylül 
1939 tarihinden itibaren gele
cek ilanların ıınntimetresine on 
kuruş zammedeceğiz ve netice 
itibariyle eski tarifemizle aldı
ğımız bir ilanın tutarı bugünkü 
tarifemizin aynı olacaktır. 

Filvaki B. Roosevelt. infirad siya
seti taraftarı olan ekalliyetin müza
kereleri uzatılmasından ve hatta ob
ıtruction'a müracaat etmesinden kork 
maktadır. Müşarünileyhe göre öyle 
bir hal, Avrnpa demokrasilerinin ku
veimaneviycleri kırmak ve Almanya
ya A~erika efkarıumumiyesindeki 
noktai ?azar ihtilaflarını izam etmek 
r ~nı vermek gibi bir netice tevlit 

Nevyork, 12 a.a. - ''Waterman" 

kumpanyasının ikinci reisi kaptan 
Nicolson geçen cumartesi günü "Wa

costa'' vapurunun 1 rlanda sahilleri i-

Geçen pazar günü Bratislava civa- ğına, Babaeski kaymakamı Halit Kut
rında kain Racisdorfda slovak halkı lay Devrek kaymakamlığına, Nusay
alman idaresi merkezi önünden geçe- bin kaymakamı Hamdi Onat Maden 
rek Hitler için harbetmek istemediği: kaymakamlığına, Vekalet hukuk mü
ni bağırmıştır. Bunun iizerine umumı 1 şavirliği muhakemat müdür muavini 
bir patırdı olmu'i ve bir çok slovak, al- ı Ekrem Vardarlı eŞreflikoçhisar kay
manlar tarafından tevkif edilmiştir. makamlığına, emniyet müdürlerinden 

\..----------------------~ 

e ;:nesinden korkmaktadır. 

Kanun ne suretle tadil olunacak? 
Kanada, harbe girelidenberi mütte

fiklere, hatta dolayısiyle esliha sat
mak vesaiti ortadan kalkmış bulun
maktadır. Halbuki cfkarıumumiye, 
rnilttefiklere yardım etmek ve yalnız 
haksız olmakla kalmıyarak ayni za
nanda Amerika'nın bitaraflığı için 
tehlike arzetmekte bulunan bir ka
nunun tadil edildiğine şahit olmak i
çir, gittikçe artan bir sabırsızlık gös
termektedir. 

Hükümetin kanunun tadiline ne su
rrtle tevessül edeceğini gösteren hiç 
bir alamet mevcut değildir. Hiç şüp
hesiz hükümet, son Blomm prejesini 
ele alacaktır. 

lnfiratçılarla mücadele için 
Siya;;i mahafil, B. Roosevelt'in in

firadcılara karşı mücadeleye giriş

mek için çok iyi bir vaziyette bulun· 
duğu mütaleasındadır. 

Müşarünileyhin milli birliği vücu
da getirmek ve cümhuriyetçilerin sis
tematik muhalefctJerini tahrip etmek 
hususundaki mesaisi muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. Cümhuriyetcilerin 
bitaraflık kanununun tadili işini bir 
fırka meseelsi yapmaktan vaz geçmiş 
oldukları haber verilmektedir, 

Finlandiya'da silah 
alhna (ağırllan kıtalar 

Helsinki : 12. - a.a.- Fenlandiya 
buatının neşriyatına göre, geçen-

çinde bir alman denizaltı gemisi tara

fından tevkif edildiğini bildirmiştir. 

Glascow'dan Nevyork'a giden bu 

gemide yapılan araştırmalar üç saat 
sürmüştür. 

Denizaltının kaptanı dur emrine i
taat etmiycn amerikan vapurlarına 

bundan sonra ateş açılacağını bildir
miştir. 

Waterman kumpanyası deniz ko-

Bundan başka almanlar, slovak tay- Şekip Yurdakul Niksar kaymakamlı -
yarelerinin alman bataryaları tarafın- ğına, mahalli idareler şube müdür 
dan bilinmedigini ve iızerlerine ateş muavinlerinden Esat Kaya Ayman 
edilmesi ihtimali bulunduğunu ileri Nevşehir kaymakamlığına, Şebinkara
rürerek askeri slovak tayyarelerinin hisar kaymakamı Nuri Güvenen Ger
uçuşlarını yasak etmişlerdir. Haki - cüş kaymakamlığına, memurlar sicilli 
katte ise, bu karara sebep bir çok slo- ve muamelat umum müdürlüğü şcflc
vak tayyarecilerinin polonyalılara il- rinden Feyzi Tugay .Mecitözü kay -
tihak etmiş olmasıdır. makamhğına, mahalli idareler şube 

misyonuna ve bahriye nezaretine bu Slovak hava kuvetleri kumandanı o- müdür muavini Kemal Başkal Mut 
hususta bir rapor göndermiştir. lup bir çok dünya rekorlarını kırmış kaymakamlığına, Aydın mektupçusu 

Amerika 500 ticaret vapuru olan albay Ambrus istifa etmiş ve giz- Rifat Erdal Kozan kaymakamlığına, . . .·ı lice Slovakyadan ayrılmıştır. Emniyet şube müdiır muavinlerinden 
yaptıracak Cahit Ortaç Kargı kaymakamlığına 

Vaşington : 12. a.a. - Amerıka tı- ' Sıya al Bilgiler okulu mezunların -
caret filosunun artırılması için tanzim D. ( IA VA YOLLARI dan Nejat J:rtör Çivril kaymakamlı-
edilen on senelik program mucibince ğına, Şemdurli kaymakamı Şakir Can-

Muh!elif m kineler ühnacak al Erciş kaymakamlığına, Sevban 
yeniden beşyüz vapur yapılacaktır. mektupçusu Mithat Silifke kavrr.a 

Bir İngiliz vapuru batırıldı Devlet Hn,·n Yolları Umum Mü- kamlığına · 

Londra, 12 a.a. - İstihbarat neza - dürlüği nden : Mektupçular arasında 
ı 1 - İdaremiz i;in açık eksiltme su-

reti bildiriyor: '9465 tonluk nverlif - retiyle bir adet komple kü)iük tip 
1 

Kastamonu mektupçusu Tevfik Eş-
fey vapuru batmıştır. Mürettebatı A- trak~ör ile bi~ ad~t sili~dir, bir ~de.~ I meli Isparta mektupçuluğuna, Bur
merika bandıralı Stewart vapuru ta • ot bıçme makınesı ve bır adet uçlu dur mektupçusu İsmail Hakkı Tun _ 
rafından kurtarılmıştır. tırmık alınacaktır. w 0 

M h b d 1
. 

4 250 1
. cel Kastamonu mektupçuluguna, -

Dört İngiliz ticaret vapuru, deniz- 2 - u ammen e e ı · ıra o-
lup muvakkat teminat 318 lira 75 ku- vacık kaymakamı Cevat Anday Ay -

altıların hücumuna uğradıklarını, fa- ruştur. dm mektupçuluğuna, Maraş mektup-
kat kurtulmağa muvaffak olduklarını 

3 - Eksiltme 16. 9. 939 cumartesi çusu Agah Yüce Seyahn mektupçu
hikaye etmektedirler. 

Kanada harp için 

100 milyon dolarllk 

tahsisat kabul etti 
Ottawa, 12 a.a. - Kanada ayan 

meclisi, 31 mart 1940 tarihine kadar 
harbe müteallik hususata sarfedilmek 
üzere 100 milyon dolarlık bir serma
ye ihdası hakkındaki kanun lfıyihası
nı tasvip etmiştir. 

günü saat 11 de Ankara devlet hava !uğuna, Afyon eski mektupçusu Aziz 
yolları umum müdürlüğünde yapıla • Üçok Maraş mekttıpçuluğuna nakil 
caktır. 

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

Beton kaplama işleri 
Devlet Hava Yollan Umwn Mü

dürlüğünden : 
ı - Yeşilköy meydanında, bina ö -

nünde ve etrafındaki bahçe kısımların 
da yaptırılan beton kaplamadan eksik 
kalan işler pazarlık suretiyle yaptırı
lacaktır. 

Vilayetlerde polis 

kurslar1 a~ıhyor 
Dahiliye Vekaleti, Polis Enstitüsu 

ilk tahsil kısmının ve polis mektebi
nin yetişemediği polis tahsil boşluk
larını en kısa bir zamanda doldurmak 

. 

. 

Ankara Borsası 

12 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F Kapanış F 

Londra 5.24 5.24 
Nevyork . 129.065 130.3475 
Paris '2.96 2.9775 
Milano -
Cenevre 29.2075 29.52 
Amsterdam 68.5875 69.22 
Beri in - -
Brük$el 220175 22.2975 
Atinı - -
Sof ya - -
Prag - -
Madr d - -
Varsova - -
Budapeşte - -
Bukreş - -
Belgrııd - -
Yokohama - -
Stokholm 30.115 31 025 
Moskova - -

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 % 5 
İkramiyeli 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs II. 19.2(} 19.20 
Sivas - Erzurum 
Hattı 1s. ll U. ı~.20 19.20 
Sivas - Erzurum 
Hattt İs. ıv. 19.15 19.20 
Sivas - Erzurum 
Hattt Is. V. 19.2'0 19.25 

Not : HizalSTında rakam bu -
lunmıyan dövizler için fiyat tE&-
cil ~ilmemiştir 

Amerika kızdhaçının 

sivil kurbanlara 

yapacağı yardımlar 

-1939 

( RADYO ) 
TURK1YE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu -ANKAl<A Raay.,.M 

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

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

ANKARA 

ÇARŞAMBA: 13.9.1939 
12.30 Proeram. 
12.35 Turk müziği (Pl.) . 
13.00 Memleket saat ayan; ajans ve me

teoroloji haberleri. 
13 15 - 14 Muzik (Riyaseti cumhur bando

su) şef İhsan Ki.ınçer: 1 - R. Wagner • 
marş. 2 - Saint - Saens - 1 er Mazur.ıta. 
3 - Verdi - Nabuccodonosor operasının 
u\·ertıiru. 4 - Emmerich Kalınan - Gr::ı
f ın Mariza Oprt. potpuri. 

19.00 Program. 
19.0S Miızik (dons müziği Pl.). f 
ı 9.30 Ttirk mt.iLici (incesaz faslı). 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket ııaat ayar; ajans ve me

teoroloji haberleri. 
20.SO Türk müıigi Okuyanlar: Radife 

Neydik, Melek Tokg5z. Çalanlar: Cev
det Kozan, Cevdet Çagla, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun. 1 - U!jşak peşrevi. 
2 - Faiz Kapancı - Uşşak şarkı (Haya
lin çıkmayor). 3 - Şemsettin Ziya - uş
şak şarkı (Şu salkım ı;ciğüdün altı dai
ma). 4 - Faize u3§:ık şarkı (Niçin na -
!endesin). 5 - Şukrii uşşak şarkı (Gec;ti 
muhabbet demi). 6 - •...•• uşşak türkü 
(Sarardım ben sarardım). 7 - •.• Kemal Ni 
yazi Seyhun - kemençe taksimi. 8 - Del
lal zade - Şehnaz ıµ.rkı (Etmedin bir lah
za ihya}. 9 - Udi Mehmet ııehn:ı..z 1j11.Tlu 
(Suphu bulsam sinci safında). 10 - Şem
settin Ziya şehnaz şarkı (Hem aldaır 
dım hem aldattım). 

21.30 Haftalık posta kutusu • 
21.45 Müzik (opera oryalan). 
22.00 Müzik (küçük orkestra) &cf Necip 

Aşın. 1 - Hans Thnler - Hukuk - Pokaka.. 
2 - Aubert - Göbekliler resmi geçidi. $ -

Robert Stolz - Prater de ağaçlar tekar 
ç.içek açıyor. 4 - Emmerich Kalman 
Cambazhane prensesi operetinden pot -

puri. 5 - Ganglberger - Benim küçük 
Teddi Ayı'm saksofon parçası. 6 • Em
mcrich Kalman - Ah sen, sen (vals). 7 -
Brausselmans - Felemenk slliti No. 3 
karlı manzara. 8 - Leopold - Karubad 
hatırası. 9 - Jac Grit - Marş. 

23 00 Son ajans haberleri, ziraat. eabaın, 

tahvilat kambiyo • nukut borsası (fi
yat). 

23.20 Mtizik (Cazbant) Pl.)· -
23.55 - 24 Yannki program. 

Talebe a ınacak 
Teknik Okulu Miidiirlüğiinden: 

1 - Yeni talebe kayıt muamelesine 
1 eylülde başlanacak 30 eylillde niha-
yet verilecektir. . 

2 - Orta mektep mezunlan mı.ti • 
hanla olgunluk imtihanını vermig li3e 
mezunlan imtı'hannz alımr. 

3 - 22 yaşından büyilk olenlac o· 
kula kabul edilmezler. 

lerde terhis edilen kara ve hava kuv
•etleri tekrar silah altına çağrılmış
tır. Bundan başka diğer bir takım 
ihtiyatlar da filonun hususi talimle
rinde bulunmak üzere davet edilmiş
tir. 

lerbesl güreı birincilikleri 
Ankara'da yapılacak 

Mcbusan meclisinin kabul ettiği yüz 
milyon dolarlık tahsisatı bugün de 
ayan meclisi tasdik eylemiştir. 

Alman ve Macar lebaalarrmn 
bu memleketlere seyahati 

2 - Pazarlık 30-9-939 cumartesi gü
nü saat 11 de Devlet hava yolları u -
mum müdürlüğünde toplanacak ko · 
misyon huzurunda icra edilecektir. 

ve polis mektebi derecesinde tahsil Vasington; 12. a.a. - Amerika Kı -
göstermek maksadiyle vilayetlerde zılhaç müdüriyeti, kızılhaç servisleri
polis kursları açmağa karar vermiştir. nin sivil harp kurbanlarına ve harekat 

Bu kurslar bu sene Ankara, Bursa 

4 - Kayıt olunmak istiyenlerin o
kul müdürlilğür.e yazacakları istida 
nüfus hüviyet cüzdanı mektep diplo
ma veya tasdiknamesi tam teşekküllü 
bir hastaneden sıhhi heyet raporu aşı 
kfiğıdı iyi hal kağıdı ve 12 adet vik -
torya ebadında fotoğraftan ibaret ev
rakı kayıt müddetinin sonuncu günü 
akşamına kadar her gün saat 9-12 ara
sında Yıldızda bulunan okul müdür
lüğüne vermeleri veya işbu günün 
akşamına kadar okul müdürlüğüne va
sıl olmak üzere posta ile iadeli teah
hütlü .olarak göndermeleri lazımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler ma • 
zeret olarak kabul edilmez. Görülen lüzum üzerine 16 eylülde 

1stanbulda yapılacak olan serbest gü
reş birinciliklerinin 30 eylüle tehir 
edildiğini cvelce yazmıştık. Haber al
dığımıza göre, 10 eyltilde yapılacak 
grup müsabakaları 24 eylülde ve Tür
kiye birinciliği de 30 eylülde Anka
r;ı da olacaktır. 

Budapeşte; 12. a.a. - Macar telgraf 
ajansının verdiği bir habere göre Al
manya ile Macaristan arasında seya -
hat eden alınanlar, bundan sonra pa • 
saportlarını vize ettirmek mecburiye • 
tinde kalacaklardır. Şimdiye kadar al
man ve macar tebaasında bulunanlar 
için böyle bir mecburiyet yoktu. 

HULASA 
( Büyük h!lrptcn sonra ilk paskalye gecesi, beş g~nç, 
Antuvan. kardeşi Jilber. arka~aşı .D.omınık Herıyo, 
Marıyan ve Solanj Senkler ısmınde ıkı genç kı~ln be
raber aıkıntılı bır suareden kaçıyoı::lıı:r ve geceyı kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçırıyorlar. A!ltuvan, 
:Mariya~·ıa Domınik de Solanj'la beraber cğlenıyorlar. 
Nihıyet S~lanj, Dominik'le değil Jil~er'le, ~ntuvan ~ 
:Marlyan'la evleniyor. Fakat Antuvan la Marıyan evlı -
lik hayatından memnun değildil'ler. Antuvan karıs.ının 
kız kardeşi Evlin'le sevişiyor ve Evli~ bu aşk .Y~zun -
den intihar ediyor. Fakat Antuvan daıma Evlın ı sa -
yıklamaktadır.) B Ü 

3 - Bedeli keşif 1096 lira 96 kuruş 
olup muvakkat teminat 82 lira 28 ku
ruştur. 

4 - Bu işe ait evrakı görmek isti -
yenler Devlet Hava yolları umum mü 
dürlüğüne müracaatları ve ihale günü 
muayyen saatte pazarlığa iştirak ede
ceklerin keza umum müdürlük bina
sında hazır bulunmaları 1€izımdır. 

(4520) 14478 

y Ü K A ş 

mıntakalarındaki hastahanelere dağı -
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Tunceli, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, tılmak üzere sıhhi malzeme imali için 
Seyhan, Trabzon, Zonguldak vilayet- Amerika'nın 21 şehrinde birçok gö -
!erinde açılacaktır. nüllü kaydettiklerini bildirmektedir. 

5 - Teşrinicvelin ilk günlerinde 
yapılacak dühul imtihanı günleri ay
rıca ilan edilecektir. 

Birinciteşrinin ilk gününde başlı -
yacak ve 15 temmuza kadar devam e- ve hesap, sağlık bilgisi, havadan ko -
decek olan kursta, polis mekteplerin- runma, meslek terbiyesi, beden terbi
de olduğu gibi, zabıta kanunları, ce-

1
• parmak izi ve fotogyraf derslcrı· 

za kanunu ve ceza tatbikatı, tarih ve yes • 
6 - Daha fazla bilg~ edinmek isti

yen lerin okul idaresine baş vurmala-
coğrafya. yurd bilgisi, mesleki yazı gösterılecektır. 

K R o M A N 1 

· rı. (6552/4091) 144452 

Eskiden hiç sesi sııdası çıkmıyan Mariyan ıid· 
det le bağırdı: 

- Hadi beni rahat bırakın canım. Fazla canı• 
mı sıkıyorsunuz. Eceeee! •••• 

Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamıya başladı. Bunu 
da tabii kavga takip etti. Unutulmuş zannedilen 
birçok §eyler ortaya döküldü. Aynı kelimeler mey· 
dana çıktı. Aynı yerlere ellerini vurdular. Nihayet 
ikisi de yoruldular. Nefes ncfcae oldular. fa.kat ra· 
hatladılar. -

xxıx esir oluyordu. Çünkü o zaman her şeyi unutabili
yordu, Mesuliyetin ve mesainin büyük bir kısmını 
üzerine almııtı. Mariyan'ın gelmesini geciktirmek 
için biribiri arkasına birçok sebepler icat etti; ç~
cuklann odasını henüz yeni badanalamışlardı; ha· 
lil içeride kireç kokuyordu. Marten on beş. gün 
izin istiyordu. Nihayet bu suretle onların bır ay 
daha Land'larda kalmalarını temin edebildi. Fa
kat nihayet Mariyan da çocuklar da Paris'e dön· 

düler. 

Yazan: I rene N emirovski -64- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 
ilkbahar gelmişti. Havada teneffüs edilen bu 

ılıklık, bu saadet vaitleri, bu parlaklıkla Antu• 
van'da tekrar bir ümitsizlik başladı. Kederden 
kendi kendisini yiyordu. O, ne düşünmüştü; ne ol· 
muştu? Her gece Evlin'i rüyasında hayatta bulu • 
yordu; bu rüyalardan korkuyordu. Hatta o kadar 
ki, uyku bile uyumamak istiyor, gecenin son saat
lerine kadar bir kitapla ve yahut yazıhanesinden 
getirdiği işlerle meşgul olarak uyanık kalıyordu. 
Bazan yataca bile yatmıyordu. Yalnız caketini ve 
yakalığını çıkararak koltuğunda oturuyordu. Böy
lece hazan dalıyor, dalar dalmaz da aynı hayali 
görüyordu. O ölmemişti. Uzun bir yolculuktn ge· 
liyordu. Yüzü sarı, yorgun ve zayıftı. Sevilen ölü
lerin ancak rüyada farkedilen bütün hatları gÖ· 
zünün önünde canlanıyordu; Üzerinde daima si
yah bir elbise vardır. Meyustu; çok acele ediyor
du. Birisi onu bekliyor, çağırıyordu. Bu çağıranın 
kendisini sevmesine müsaade ediyordu; fakat o· 
nun bundan hiç bir zevk aldığı yoktu; başını çe· 
viriyordu. Antuvan, onun canlı saçlarının ılıklığı
nı avucunun içinde hiı;aed.iyordu. Bn~ını kaldır-

O ana kadar Mariyan'la Antuvan hiç aile 
kavgası etmemişlerdi: hani şu durup dururken, 
tıpkı yaz semalarında birdenbire natlıyan fırtına
lar gibi kavgalar yok mu, İ§te öyle,jni hiç yapma· 
ınıılardı. .Önce bu kavgalardan kendileri de utan· 
ını§lar fakat sonra dırıltılar bütün zamanlarını, 
kafalannı İfgale başlamı~, bayağı onlara bir nevi 
eğlence temin etmi§.tİ ! Ne yaparsınız ki, insanla· 
rın aşkı, devam edebilmek için ihtirasla beslen· 
miş olmalıdır. Bu ihtiras bir defa söndü mü o za
ınan aşk; kin acı söz, düşmanca hareket gibi gıda 
ister. Eğer k~rı kocanın kalplerinde hala biraz 
hareket imkanı, hararet, alev kalmıısa ••• 

Bu kavgalan, yalnız uykudan evel yata~ta ge
çen saat kesiyordu. Epeyce zamandanberı yerle· 

§en beraber yatmak itiyadı, iki vücudu biribirine 
yaklaştırıyor, erkek, bu çıplak göğsün yanında, 
ılık bir yer arıyor, kendisine birçok geceler huzur 
ve sükun veren bu göğüse yakla§ıyor, nefesler bi
ribirine karışıyor, karı koca biribirlerine daha so
kuluyorlar ve nihayet ayrılıyorlar ve her birisi ken
di rüyasına doi:rru uzaklaııyordu. 

Bu kı§ ikisi de misafir kabulüne ve sokağa çık
mıya başladılar. Matem bitmİ§ti. Görünüşte en 
küçük, en münasebetsiz bir hadise bile aralarında 
bir kavga çıkmasına aebep oluyordu. Bu kavgalar 
önce hafiften başlıyor, sonra gittikçe şiddetleni-
·ordu. Mariyan gittikçe sinirli oluyor, gittikçe ıu
~atını asıyordu. Antuvan nadiı-en köpiirüyordu; 
fakat alnY'ları, ıoğuk soğuk tavırları Mariyan'ı 
mütemadiyen çileden çıkarıyordu. Bazan kocası
nın ayak seslerini duyduğu za.m.an ve yah~t onun 
dudaklarının garip hareketlermı, tuh~af b~r bakı-

.. d"" - ·· an deli gibi oluyor, adeta hasta-
şını gor ugu zam . . 
l d B. k m giyinirken Antuvan elındekı 
anıyor u. ır a şa w 

elbiseye baktı ve sükunetini muhafaza etmege ça· 

lııarak : 

- Bunu hiç görmedimdi, dedi, gene mi beyaz 

elbise ? 
- Evet, niçin sordunuz? Hoşunuza gitmedi 

mi yoksa. Beyaz elbiseyi bana yakıştıramıyor mu
sunuz! Halbuki çok da güzel bir elbise ••• 

- Beyaz size hiç gitmiyor. 

Mariyan şöyle düşünüyordu: 

"Biribirimize kar§ı kullandığımız kelimeler, 
görünüşte o kadar kaba olmasına rağmen mana
sız §eylerdir. Halbuki bu kelimelerin hakikatte 
manalan çok ağırdır: çünkü bizim zaptedemedi -
ğimiz bizi öldüren heyecanlan ve hatıraları taşı
yor. Benim de tıpkı onun gibi Evlin'in beyaz elbi
seleri, sevimli yiizü, çıplak omuzu, güzel omuzla
n ve timdi toprak altında çürüyen vücudu gözü
mün önünde canlanıyor. Fakat ona ne diyebilirim? 
En iyisi benim yaptığım gibi yapmak: "Hadi siz 
bir şeyden anlamazsınız, beni rahat bırakın 1" de
mek. Onun ıstırap duyduğu hastalığın ismini söy
lemektense, ona yeniden hayat vermektense, e
limdeki tırnak takımını yere atpıak, kapıyı tiddet
le kapam~ d n İf..~r.,, (Sonu var) 



13 9 - 1939 

Fransız ve Londra radyolarına göre 

Bu taarruz Polonya'nın da büyük 
taarruziyle ayni zamanda olacak 

f ransızlar .Sarbrük' ü 
tehdit etmektedirler 

(Başı 1 inci sayfada) 
ourg hududuna kadar aldıkları 
yerlere yerleşmişlerdir. Bu hare
kete fransızlarm öncüleri iştirak 
etmiş ve kuvayikülliye henüz ha
rekata başlamamıştır. 

Fransız kuvetleri Sarhrük'ü 
tehdit etmektedirler. Wandat or
manında mühim muvaffakiyetler 
elde edilmiştir. 

Londra radyosunun gece neş· 
rıyatında verdiği malfunata göre 
fransızlar Sarbrük'ün cenubun· 
dan sigfrid hattına 12 kilometre 
mesafede bulunmaktadırlar. Ro
ma radyosu da harekiı.trn bati ce
reyanına sebep olarak alınanla
rın müdafaa yerleri anlaşılmasın 
diye topçu ateşine başlaınadıkla
rmı :zikretmektedir. Bu saye<le 
fransız istikşafları kolay olmak· 
tadır. 

Büyük taarruz 
Fransız radyosu, dün akşam al

manca neşriyatı esnasında, çok 
yakında Zigfrid hattı üzerinde 
fransız ve inailiz müşterek ku
vetlerinin bÜyük bir taarruza 
geçmelerinin ihtimal dahilinde 
olduğunu söylemiştir. Bu taarruz, 
polonyalıların yapacağı geniş bir 
taarruz hareketiyle aynı zaman
da olacaktır. Fransız radyosunun 
bu haberini Londra radyosu da 
teyit etmiştir. 

Ayrıca dün akşamki Roma 
radyosu da saat 1 de yakında 

fransız ve İngiliz müşterek ku
vetlerinin sigfrid'e karşı müşte
rek bir harekete geçeceklerini 
ııöylemiştir. Roma radyosunun 
kanaatine göre, bu taarruz Po· 
lonya'ya fili bir yardım olacak
tır. Çünkü bu takdirde alınanlar, 
Polonya'dan mühim miktarda 
kuvet çekmeğe mecbur kalacak
lardır. 

'Harekata Fransız kuvetlerinin 
hepsi ittiriik etmedi 

Paris, 12 a.a. - Havas tebliğ edi -
yor : 

Dün gece fransız kıtaatı alman top
raklarında işgal ettikleri topraklara 
yerleşmekle iktifa etmişlerdir. 

Elde edilen neticelerin ehemiyeti
ne rağmen bahis mevzuu olan harekat 
feridir. Bunun bariz vasfı şarkta ge
niş bir cephe üzerinde gayet sarih bir 
terakki kaydedilmiş olmasıdır. Mama
fih her harekatta mezkur mıntakada 
tahaşşüt etmiş bulunan kıtaatın he
yeti umumiyesi iştirak etmemiştir. 
Harekatı piyade öncülerinin takviye 
ettiği keşif müfrezeleri yapmakta -
d!r, 

Bahis mevzuu olan harekat mühim 
b"r endüstri merkezi olan Sarbrükün 
hafifçe şarkında cereyan etmektedir 
ki. bu suretle bu mıntaka sağdan ha
fifçe çevrilmiş oluyor. 

Diğer taraftan Sierck nuntakasın
da Meselle boyunca cephenin garp 
nıüntehasında almanların gösterdik -
Jeri taarruz hareketi temadi etmemiş
tir. Bu harekat ufak bir çarpışma -
dan ibaret kalmıştır. Fransız öncüle -
rinin Sarre ile küçük Vojlar ara
sında cephenin merkezinde yaptıkları 
hareket ile mukayese edilemez. 

Tahliye edilen alman şehirleri 
Amsterdam, 12 a.a. - Hollanda ga

zetesi Massbode, batı Almanyası şe • 
hir ve köylerinin tahliyesi hakkında 
şu satırları yazıyor: 

Almanlar Sarbrük'ü ve Treves'i 
boşalttılar. Achen ve bütün civar 
bölgede aynı akıbeti bekliyor. Bunla
rın tah1iyesi muhtemel olarak çarşam
ba günü yapılacaktır. 

Gazete bu mali'ımatı verdikten son
ra bu tahliyenin trajik mahiyetinı 
tavsif etmekte ve yaya gidenlerin • kı 
adedi binleri buluyor - 15 kilogramlık 
bir torba nakledebildiklerini, çünkü 
bavulun yasak olduğunu bildirmekte
dir. 

Sarbrüklülere gelince. gazete
•ı:n istıhbarına göre bunlar üç gün üç 

ce elbiselerini çıkarmadan yürü· 
m.ı"'lerdir. 

Achen'e birçok yaralı gelmiş ve 
ı;ivillere yalnız bir tek. hastane kal
mıştır. 

Almanlar mukavemet hattını 
Sar'rn ötesine geçirecekler 

Faris, 12 a.a. - Charles Morice. 
"Petit Parisien'' gazetesinde fransız 
alman cephesindeki harekatı tefsir e· 
den yazısında diyor ki: muharebe 
hattının diğer kısımlarında hücumla 

rımız devam etmektedir. Bir tarafta 
enteresan mahalli bir ilerleme kayde· 
diliyor, diğer tarafta Saar nehrinin 
şarkında 20 kilometrelik bir cephe ü
zerinde de ciddi terakkiler elde edil
mektedir. Saar'ın şark taı ah demek, 
Saar nehri ile Bliffe ismindeki ayağı 
arasında Guemines de dahil olmak Ü· 

zere Saar arazisinin şimal kısmı de
mektir. Bu suretle fransız kıtalarımn 
ilerleyişi, gittikçe daha mahsus bir 
surette Sarrbruck'e yaklaşmaktadır. 
Bu yaklaşış, Saar nehrine akan Me
selle ırmağının iki sahilinden, yanı 
gerek cenubu şarki gerek cenubu 
garbiden vukua gelmektedir. Alman
ların mukavemet hatlarını Sarrebru..:.
kün öte tarafına geçirmeleri güni.i 
çok yakındır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 12 a.a. - Ordu Başkuman

danlığı tebliğ ediyor: Garp cephesin
de, Sargemuend ile Hernbach arasın
da devriye kolları müsademeleri ol -
muştur. 

Alman topraklarına karşı hiç bir 
hava taarruzu vuku bulmamıştır. 
Kolonya'dan kadın ve çocuklar 

tahliye ediliyor 
Kapenhag : 12. - a.a. National tiden

de gazetesinin Berlin muhabiri bildi
riyor: 

Dönen bazı şayialara inanmak la
zım gelirse, Polonya'dan birçok kadın 
ve çocuk tahliye edilmiştir. Buna na
zaran alınanlar polon yada · mühim bir 
askeri faaliyete intizar etmektedirler. 

Çemberleyn 
Fransa' da 

(Başı 1 inci sayfada) 

giltere namına B. Çemberleyn ile 
milli müdafaa telif ve tanzim na
zın B. Chafield ve Fransa adına 
da BB. Daladiye ve Gamelin i§ti
riı.k etmişlerdir. 

Fransa ile lngiltere'nin bütün 
kuvet ve kaynaklarını kendileri· 
ne empoze edilen harbi kar§ıla· 
mıya hasrütahsis etmeleri husu• 
ııundaki kati karar ve azimlerini 
bu toplantı teyit eylemiştir. İki 
memleket, topraklarının istilası
na karşı fevkalade bir kahra
manlıkla mukavemet eden Po
lonya'ya ellerinden gelen bütün 
yardımı yapmağa azmetmiş bu
lunmaktadır. 

Müıtereken alınacak tedbirler 
hususunda mutabık kalındı 
Londra, 12 a.a. - Müttefikler yük

sek konseyinin bugün fransız topra -
ğında toplanması hakkında ingiliz 
istihbarat nezareti de Pariste neşredi
len tebliğ metninde bir tebliğ neşrey
lemiştir. 

İstihbarat nezareti, BB. Çember -
leyn ve Chatfield'in Fransaya bir as
keri tayyare ile gittiklerini ve öğle -
den sonra döndüklerini tasrih eyle -
mektedir. 

Diğer taraftan salahiyettar mahfil
ler, lrnnseyin iki memleket tarafından 
rr.üştereken alınacak tedbirler hakkın
da mutabık kaldıklarını bildirmekte· 
dirler. 
Konferanslar tekerrür edecek 
Havas ajansı, ingiliz ve fransız me

sut adamları arasında bugün yapılan 
konferansın tekerrür edeceğini bildir
mektedir. 

Kati ve ani neticeleı 
Londra radyosu, bütün bu maHlma· 

ta ilave olarak dün yapılan temasın 
neticelerinin kati ve ani hissedilece · 
ğini söylemiştir. 

İngiltere'de Alman 

malları zaptedilmedi 
Londra, 12 a.a. - İstihbarat neza 

reti, İngilterede bulunan alınanların 
tevkif ve mallarının müsadere edildi
ği hakkında bugün Almanyada neş -
redilen haberleri yalanlamıştır. 
Almanların büyük bir kısmı hare 

ket etmiş ve geri kalanın birkaç yü 
zü milli emniyet endişesiyle tevkif 
edilmiştir. Fakat bunlardan her biri 
mahkemeye müracaat edebilir. Her· 
halde almanlarf :it hiç bir şey musa· 
dere edilmcmi§tir. 

ULUS -5-

Polonyalılar Alman 
ilerleyişini durdurdular 

- Var.şova 'ya doğru -
yapı lan hareket akim kaldı 

Kanlı çarpışmalar devam ediyor 

1 ALMAN KAYNAKLARINDAN VERİLEN HABERLER 1 -------
Vistül'ün garbinde 

Meydan muharehesi 
neticelenmek üzere 

Varşova, 12 a.a. - Polonya genel ne Bug'u, ne de San'ı geçebilmişler
kurmayının telsizle 11 eylül saat dir. Almanların bizzat kendi tebliğ-
22.20 de neşrettiği 11 numaralı tebliğ: leri dahi, Vistül'ün garbinde, Bug -

Almanlar yeniden bir çok Polonya· 

şehirlerini aldıklarını bildiriyorlar; 
Düşman hava kuvetleri faaliyetine Ostrovmaziweski - Soubaloti'den mü

devam ederek kıtaları, münakale hat- dafaa hattı üzerinde çarpışma oldu
larını, şehirleri ve yollar üzerindeki 1 ğunu kabul eylemektedir. 

Berlin, 1 2 a.a. - Alman başkumandanlığrnın tebliği : 

halkı bombardıman etmiştir. Leh ricali çok muntazam yapıldı 
Suwalki mıntakasında vaziyette Petit Journal diyor ki: Varşova'-

Polonyada cereyan etmekte olan büyük meydan muharebesi, 
tülün garbında neticelenmek üzeredir. 

Vis J .... 

değişiklik yoktur. Narew'de, Lomza ya doğru çekiliş, intizam içinde vukua 
mıntakasında ve Bug üzerinde, kıta· gtlmiştir. Şu cihetten emin olabiliriz 
!arımız, çok mühim miktarda motör- ki, .lüşmanın büyük miktardaki bava 
lü ve zırhlı kuvetler kulJanan düş· faaliyetine ve Göring'in nutkunda 
manla şiddetli çarpışmalar yapmak· söylediği 70 alman fırkasına rağmen, 
tadır. Modlin önünde vaziyet aynıdır. polonyalıların maneviyatı bozulmuş 

Cenubta harekatta bulunan Alman Bitaraf memleketlere gidecek eşya 

kıtaatı San Nehrinin ötesinde şark is- müstesnadır. 

tikametinde sur'atle ilerlemektedir. Göring cepheye gitti 
Dağcı müfrezelerimiz Przemysl'in Berlin; 12 aa. - Mareşal Göring, 

cenubunda Chrow'a varmıştır. Raylı milli müdafaa meclisi reisi sıfa-

Varşova civarındaki çarpışmalar - değildir. Polonyalıların harp tebliğ
da, hükümet merkezinin kahraman Jeri emniyet verici mahiyettedir. Po
müdafileri, düşmanın hücumlarını lonya ord:.ısu, ovada katiyen bozul· 
kırmışlar ve geri püskün müşlerdıı. maınıştır. Esir miktarı pek azdır. En 
Kutno mıntakasmda, şarka doğru i- cmııı ingiliz menbalarına göre, polon· 
lerliyen fırkalar, kanlı çarpışmalar yalılar, harp malzemelerini ve iptidai 
yapmaktadır. San hattı üzerinde de madde stol<1arını da beraberlerinde 

Düşman Zvorlen, Radom ve Lysa- tiyle en müstacel işleri gördükten son 
gorr dağları arasındaki mıntakada si- ra, dün akşam karargahından hareket 
!ahlarını teslime başlamıştır. Burada ederek cepheye gitmiştir. 
Almanlar en aşağı dört fırkanın mal- 'V\ 

zemesini iğtinam edecektir. Esirlerin 
sayısını şimdiden tesbite imkan yok-
tur. 

carpışmalar devam etmektedir. götürebilmiştir. Polonya kuvetleri, 
Diğer bölgelerde vaziyet 

Vistül'ün şark sahiJinde hücum ara
balarımız Varşova'nın cenul'\ında dör
dü 21 santimetrelik olmak üzere bir 
çok top ele geçirmiştir. 

Alman taarruzu akim kaldı halen, seferberliği itmam edilmemiş 
Varşova, 12 a.a. - Polonya ajansı, olan yeni fırkalarla takviye bulmak

saat 23 te telsizle" Varşova radyosun- tadır. 
dan askeri vaziyet hakkında aşağıda- Varşova Üzerine tonlarca Kulno civarında ihata edilen düşman 

kuvvetlerinin muhasara hattını cenub 
istikametinde yarmak için yaptığı ü
midsiz teşebbüsler akim kalmıştır. 

Düşman sımsıkı ihta edilmiş bulun
maktadır. 

ki mütemmim malumatı vermiştir : bomba atılıyor 
Alman kuvetlerinin Narew ve Bug Sofya, 12 a.a. - Polonyada seyahat

üzerindeki Polonya müdafaa hatları- te bulunan 10 kadar bulgardan mürek
nı yarmak için bütün teşebbüsleri kı- kep bir gurup Bulgaristana dönmiiş
rılmış ve akim kalmıştır. tür: Bulgarlar 70 alman tayyaresinin 

Varşova müdafaası kumandanlığı- 40 dakika zarfında tonlarca bomba at
nın verdiği malilmata göre, hükümet mak suretiyle Varşova'yı bombardı
merkezine yapılan alman hava hü· man ettikleri zaman Varşovada bu· 
cumları esnasında, düşman tayyarele- lunduklarını ve birçok yerlerde yan -
rinin yüzde yirmi kadarı düşürülmüş gın çıktığını anlatıyorlar. 
tür. Bulgaristanda ikamet eden alman
Alman tayyarelerinin tahribatı lar Almanya tarafından silah altına 

Vistül'ün şimalinde Alman kıtaatı 

M~din kalesine yaklaşmaktadır. 
Çok şiddetli bir muharebeden sonra 

düşman Varşova'nın şimali şarki mın
takasından da atılmıştır. 

Lublin, 12 a.a. - Polonya radyo - çağırılmamıştır. Bilakis Bulgaristan
sunun gece, askeri harekat hakkında daki alman mekteplerinde çalışan ve 
verdiği mütemmim malCımata göre, mezunen Almanyada bulunan profe
Luck şehri, 11 eylülde saat S.30, 6, 16, sörler vazifeleri başına dönmüşlerdir. 

Alman kıtaatı harlı ederek ve düş

manı takibeyleyerek Varşova Bialys
tak demir yolunu geçmiş ve öncü kı
taatla Varşova - Siedlce demir yolunu 
aşmıştır. 

Polonya' da İ§gal olunan ıehirler 
Berlin : 12. a.a. - Ordu Başkuman 

danlığı teblig ediyor: 

ve 18 de olmak üzere dört kere bom- Varıova' da hala barikad 
bardıman edilmiştir. 

Alman hava kuvetleri, Lublin'de 
ciddi hasarlara sebebiyet vermiştir. 
Tarihi kule ile diğer meşhur bazı bi
nalar yıkılmıştır. Alman tayyareleri, 
Brzesc, Koweo, Zamose ve Siedlce 
gibi hiç bir askeri mahiyeti ve ehemi
yeti olmıyan şehir ve kasabaları da 
bombardıman etmiştir. 

Mülteci sivil halkı taşıyan trenler 
de bombardımana tabi tutulmuştur. 

Alman tayyarecileri henüz 
11 yCl§ında 

Birçok alman tayyareleri mürette
batının esir edilmesi vakalarında tes
bit edildiği gibi, tayyareciler henüz 
17 yaşını geçmemiş genç çocuklardır. 

Alman hava kuvetlerinin bütün 
tahribatına rağmen, ordunun ve sivil 
halkın maneviyatı çok yüksektir. Po
lonya, yalnız muzaffer olmayı ve va
tanı yeniden imar etmeyi düşünmek
tedir. 

Polonya'nın protestom 
Lublin, 12 a.a. - Polonya hüküme 

ti, üçüncü Rayhın, resmi alman ajan· 
sının muhtelif tebliğlerinde de tasrih 
edildiği veçhile, açık şehirleri bom
bardıman etmesini bütün medeni mil
letler nezdinde protesto eylemiştir. 

Polonya'nın aldığı kararlar 
Lublin, 12 a.a. - Nazırlar meclisi, 

dün akşam başvekil B. Ckladovski'· 
nin riyasetinde toplanmış ve bir ta
kım kararnameler kabul etmiştir. Bu 
kararnameler, ezcümle, zirai madde -
ler satın alınmasına ve ihtiyat efradı· 
nın ve askeri harekat mıntakasından 
tahliye edilen sivil halkın iaşesine ait 
bulunmaktadır. 

Koridor ve GiJinya limanı 
Paris radyosu, dün akşam saat yir· 

mi buçuk neşriyatı esnasında ingiliz 
istihbarat nezaretinin bir tebliğini 
neşretmiştir. Bu tebliğde, dün de bil
dirdiğimiz gibi alınanların koridora 
bile henüz tamamiyle sahip olmadık· 
lan kaydedilmektedir. İngiliz istih
barat nezareti, buna delil olmak ilze· 
re, Almanya'dan şarki Prusyaya ya -
pılan sevkiyatın koridor vasıtasiyle 

değil de deniz tarikiyle yapıldığını 
bildirmektedir. Ayrıca alman tebli · 
ğinde Gidinya'ya da tecavüz edildiği 
nin kaydolunduğu halbuki Gidinya · 
nın daha evelce düştüğünün bildiril
diği söylenmektedir. 
Almanların bütün hücumları 

akim kaldı 
Fransız gazeteleri Polonya cephe 

l~rindeki vaziyetten memnun görün 
mektedirler. 

Epoque gazetesi Polonya cep 
hesindeki vaziyeti bal ismevzuu ede
rek şöyle Jemektedir: Polonya cep • 
besinde vaziyet iyiye doğru inkişaf 

etmektedir. Varşova'yı ele geçirdik· 
terini ilan eden almanlar, şehrin ci
varından geri püskürtülmüş ve yap
tıkları bütün hücumlar kırıtmıııtır. 

A~olar1 diğ~r Yrifllllı no Viı1\U'Uı 

yapıiıyor 
Bal, 12 a.a. - Riga'dan Basler Nah

rihten gazetesine bildiriliyor: 
Varşovada sivil halk eski tramvay 

arabaları, şimendifer vagonları ve 
bombardımandan yıkılan binaların 
tuğlaları ve diğer enkazdan barikat -
lar tesisiyle meşguldürler. 

Lodz'un 200 bin sakiniyle Avrupa
nın en büymt gettosunu teşkil eden 
yahudi mahallesinde hakiki bir panik 
hüküm sürmektedir. Burada asayiş 
hizmeti Lodz'un alman ekalliyeti ta
rafından temin edilmektedir. 

Bir İngiliz memurunun 
karısı öldü 

Alman kıtaatı, Pozen ve garbi Prus 
ya vilayetlerinde aşağıdaki şehirleri 
işgal etmiştir. Pozen, Thorn, Gnesen, 
Hohensalz, Almanların eline geçmiş 

bulunuyor. 
Polonyada Narew nehri üzerindeki 

Lomza mevkii düşmanın çok şiddetli 

bir mukavemetinden sonra alman kıta
atı tarafından zabdedilmiştir .. 

Radyo, alman kıtaatının Lodz'a gir
miş olduklarını haber vermektedir. 

''V arıova bir" ve Katoviç 
radyoları almanların elinde 

Berlin; 12. a.a. - D. N. B. Bildiri -
yor : Kattowitz radyosu ile Varşova
nın cenubu garbislnde Raszyn'de bu · 
lunan " Varşova bir,, radyosu 8 eylül
de alman kıtaları tarafından zabtedil-

Londra, 12 a.a. - İstihbarat neza
retinin bir tebliğine göre, Varşovada
ki ingiliz büyük elçiliği pasaport me
murun un refikası Bayan Shelley bir 
hava hücumu esnasında ölmüştür. El- miştir. Bu iki radyo, emisyonlarına 
çiliğin diğer memurları sağdır. Elçi- yeniden başlamıştır. Kattowitz rad -
lik varşovadan ayrılmıştır. yosu, almanca ve lehçe, "Varşova bir,, 

Altın mevcudu Romanya radyosu ise yalnız lehçe neşriyatta bu
lunmaktadır. Bu iki radyo, alman rad-

hududuna nakledildi yosudur. 
Amsterdam, 12 a.a. - Buraya ge- Alman hava kuvetlerinin 

len haberlere göre, Polonya bankası- faaliyeti 
nın altın mevcudu Romanya hududun 
d k~· S . Berlin : 12. a.a. - D.N.B. Ajansı teb a aın cnıatyn'e nakledilmiştir. Po-
lonya hükümet merkezinin de oraya liğ ediyor : 
gittiği zannediliyor. Alman hava ordusu, Kutno - Lod-
Polonyalılar almanlara zayi.at aws ve Krosnienzies - Hobaljotnin ci

varında tahaşşüt etmiş bulunan Polon 
verdiriyorlar ya kıtaatını muvaffakiyetle bombar-

Bal, 12 a.a. - Berlinden "Basler 
dıman etmiştir. 

Nachrichten" gazetesine gelen haber- Kıtaatımız Praga demir yolu müsel-
lere göre, salahiyettar Berlin mahfil- lesi ile Varşovadan Radyizin Thuszez, 
leri Varşova etrafındaki harekatın Siedlce ve Deblik'e giden demir yol
alman ordusuna ciddi zayiat verdir-

larına taarruz etmiştir. Bu istasyonlar 
mesinden endişe etmektedir. Çünkü 

yanmaktadır. 
alman orduları gerisinde çeteler ve 

Demir yolları münakalatı durdurul· 
münferit Polonya asker grupları mü-

muş, yol ile iltisak noktaları ve köp
tcmadiyen teşekkül etmekte ve al· 
mantarın gerilerini vurmaktadır. rüleri tahrip olunmuştur. Polonya ha-

E va kuvetlerinin mudafaası git gide za-
n çok azyiat veren alman yıflamaktadır. 

kıtaları Her türlü mukabil taarruza mani ol-
Amsterdam, ı~: .. a.a .. - Alman mat- mak için alman hava ordusu Polonya 

~uatında çıkan olum, ılanlarına ba~ı- piyadelerine de taarruz etmiştir. 
acak olursa Polonya d.a .en çok zayıat Rodek, Deblinluck ve Lemberg tay

veren .alman kuvv.etl.erının ha':,a kuv- yare meydanlarına yapılan hava taar
vetlerı ve zırhlı bırlıkler oldugu an.la- ruzlarında 34 Polonya tayyaresi tah
şılır. !?ln~.z Dortmund gazetelerın- rib edilmiştir. Hava muharebelerinde 
den hırı dun bu sınıflara mensub as- iki tayyare düşürülmüştür. 
kerlerden bir kaçının ölüm haberini • • •. .. 
ıermekte idi. Almanya bıtar ı ıardan komur 

İspanya' da bahk yerine 
muz tutuluyor 

Vigo, 12 a.a. - Fastan Almanyaya 
ız nakleden bir alman ticaret gemi

si takip edildiğini anlıyarak muzları 
denize atmış ve Vigoya iltica etmiş -
tir. Halbuki o civarda bir çok balıkçı 
gemileri ağlarını atmış bulunmakta 
idi. Balıkçılar denizden bir miktar ba
lıkla beraber bir çok da muz çıkar -
mışlardır. Muzlar, henüz iyi bir halde 
bulunmakta idi. V igo çarşısında ha -
lıkçılar kadar halk da garip avı hayret 
1~ ks.rıı lamıştır. 

mukabilinde yiyecek alacak 
Berlin, 12 a.a - İngiliz ablukası 

bitaraf memleketlerin ibtidai ve gıda 

maddeleri almalarına mani olduğun

dan ve bilhassa İngiltere bitaraf mem
le.... lere kömür vermediğinden Al
manya bu memleketlere her sene on 
beş milyon ton kömür vermeyi karar
laştırmıştır. 

Bunun dokuz milyon tonu alman 
madenlerinden ve altı milyonu da Po
lonya madenlerinden verilecektir. 

Bundan başka Almanya bugünlerde 
bir kaçak eşya listesi neşredecek ve 
ingiliz tazyiki altında ingiliz abloka
sına cevab olmak üzere gıda maddele
rini de bu listere idhal eyleıec~ktif, 

Harp 
ve Türkiye 

(Başı 1 inci sayfada) 

menfaat iştirakimiz ve müıterelC 
telekkilerimiz vardır. Bu memle • 
ketler ile müzakeresine ba§ladığı
mız nihai muahedelerin en dosta
ne bir hava içinde görüşülmesi 
devam etmektedir.,, 

Dünkü nutlcın bu fıkraları na
sıl her türlü tereddüt ve tevilleri 
izale edecek bir vuzuhta İse, 
komşumuz Savyetlerle Türkiye 
arasında münasebetlere temas 
eden fıkrası her tarafta derin bir 
dikkat ve alaka uyandıracak e
hemiyettedir. Onu da tekrar ede
lim: 
"Komşumuz Sovyet ittihadı ile 
münasebatrmız dostanedir ve 
dostane kalacaktı 4.laka ve 
rabıtalarımız.da hiç bir deği .. 
şiklik yoktur. Temaslarımız ve 
mutat olan fikir teatilerimiz 
her zamanki gibi samimidir. ,. 
Bunlar dışında Türkiye 'nin Ya• 

ziyetini hülasa eden hükümler 
şunlardır : 1- Muharip taraf • 
larla münasebetlerimiz normal 
ve beynelmilel münasebat kaide
lerine uygundur. 2- Bugünkü 
harbin baricindeyiz ve onun 
memleketimize bulaşacak inki -
şaflar göstermesini istemiyoruz. 
3- Hak ve kuvetimize dayanan 
politikamızda sükun, şuur ve te· 
yakkuzla devam edeceğiz. 

Hülasa biz sulhun devamını 
istiyorduk. Harp olmuştur : Şim
di temennimiz, kanlı mücadele • 
nin sirayet sahası mahdut kal • 
ması, ve malum olan barıt ve 
emniyet davamıza uygun bir 
sulh halinin süratle mümkün ola~ 
bilmesidir. 

Türkiye'nin vaziyeti ne ise öv
le kalmaktadır. 

Falih Rıfkı ATAYı 

Ja ... on kumandanları 
' 

arasında değişiklikler 
Tokyo, 12 a.a. - Eski harbiye na

zırı general İtagaki genel kurmay re· 
isliğine, general Nişiu Çindedi umu
mi japon kuvetleri kumandanlığına, 
general Jidai şimal Çin kumandanlı
ğına tayin edilmiş general ]amada 
merkezi Çin ve general Ando da ce -
r.ubi Çin kumandanlıklarında ibka e -
dilmişlerdir. 

--... 
BUGÜN 
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ULUS 13 - 9. 1~39 

~l!'lll•E·~-AZIM---AM"!"""·lRL~~IGI~-- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad- name ve projeleri İstanbul, Ankara ve 
itl!Jıl!lll!~--~----::ı--- delerinde yanlı ve 1mıir milltahkem Eakitehir Lv. amirlikleri satın alma 

Un alınacak mevki komutanlıpna dilekçe ile mil· komisyonunda görebilir. 
raaat ederek emniyetçe yaptınlmıı 4 - JCeıif bedeli 49000 lira muvak
tezkiye vesikalariyle teminat ve tek • kat temitanı 3675 liradır. Eksiltmeye 

KmaiaJODmaclaa : lif mektuplarını ihale saatinden en ittirak edecekler sayılı kanunun ikin· 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Jandarma Genel Komatanlıfı Ankara Saba Alma Komiqonanclan : 

- 19. a. 939 cuma günü saat 10 da u bir saat evet komisyona vermit bu- ci ve ilçilncil maddelerinde ve prtna -
1 - Ankarada muhafız jandarma taburu iate•i için aplıda cins ve miktarları yazılı yiyecek ve yakacak hiza

larında gösterilen günde eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
sarf uaulıyle miinakaaaaı yapı- lunacaklardır. (4212) 14155 mesinde yuılı veıiımiariyle Eskite. 2 - Bunlara ait prtnameı parasız olarak komisyondan alınabilecektir. 

3 - İsteklilerin her çeıit yiyecek gurubu hizuında gösterilen teminat ve prtnamede yazılı belgeleri muhte
vi kapalı zarf eksiltmesine ait teklif mektuplarını eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermele· 
ri ve aÇ&lr ekailtmede bu teminat ve belgelerle birlikte tam vaktinde komisyonda bulunmaları. (4263) 14233 

(4343) 14296 

En çok • Eksiltme Eksiltme 
Tutarı Teminatı Usulü Tarihi Günü saati Cinsi En az En çok 

olan 206 bin kilo unun İatanbul· y 1 f 1 k bir Lv. amirlili satın alma komiayo -
iUn edilditine dair evrakı mil•. u a a ınaca nuna müracaat ederek teklif mektup-
tebmmW etmit olmasından 25 Ankara Lnazan Amirliii Satm larını ihale autinden bir saat evet 15 
temdit edilerek ihalesi 15 Eyt Alma Komisyonundan : e kadar komisyona vermit bulunacak-

119 tarihine rutlıyan cuma gilnü saat 1 - Kırklareli garnizonunun 939 lardır. 
JO da yapılacaktır. malt yılı ihtiyacı olan 1,110.000 kilo 

Kilosu 

---- ---- ---- ---- - -~ - -z - Muhammen bedeli 24960 lira yulaf kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
'" muvakkat teminatı da 1872 liradır. konulmuıtur. Beaıln " saire ıhnacak 1 .._Bulgur 9000 12000 Kg. 12 Kurut 1440 

3 - lartnamni meskm komisyon • 2 - Kilosunun muhammen fiyatı 5 
ta pülebilir. kurut 95 santim olup ilk teminatı 4184 Ankara .l.eTazım Amirliii Satm 

4 - latekliler mUnakasa saatinden liradır. Alma Koauayonanclan : 
bir saat evel icap eden vesikalariyle 3 _ İhalesi 15. 9. 939 cuma gilnil sa- 1. - KaP_&h •arfla ebiltm~ye k!>ft~ 

• . • . k.ld L-- 1 • İ . ve ihale ııwıü mua:nen nktinde hıç ıs • 
Jrammun tarif ettıgı te ı . e IMUiır ıya· at 17 dedır. atekbler prtnameaini tekli zuhur ~tmemiı olan kor ihtiyacı için 

lan mektuplarını komıayona ver • bet lira mukabilinde satın alma komia ~5 ton ~emın ~e sairenin bir ay sarfında 
olcaklardır. yonundan alabilir. ~~ç edilmek uzere pazarhia çevrilmiı • 

(4210) 14153 4 - Taliplerin kanunun 2, 3. mad · 2 - Pazarlıiı her sün Balıkesir kor sa-

A il nacak delerindeki vesaik ile teminat mektup tmd alma komiıyonunda iı saa&lan dahilin· rpa a 1 h • fi bell' gün e yapılacaktır. 
arını avı zar arını ı ve sa- 3 - lıteklilerin 5 • I tetr"n • 939 siinil 

A•kan ........ Amirliii Satm atten en az bir saat eveline kadar ak1Brmna kadar her ~ koaı'isyona miira-
Kamia:JODandan ı Kırklareli askeri sabn alma komisyo- caatlan. (4487) 14459 

• _ aarnıson kıtaatını.n sene~ik ih- nun• vermeıerı. c4213> 14ıs6 Satılık malzeme 
.,..ıL,,•- olan biri 445 diğerı 400 ki cem· K t 1 k 

Mı ton arpa kapalı zarfla münaka- uru o a 1 naca Ankara Lnaaım Amirliii Satm 
ya konulmuttur. Ankara Le•azım Amirliii Satm Alma Komiayonundan ı 
2 - 445 tonun muhammen bedeli Alma Komisyonundan ı 1 - Hayvan hastanesinde mevcut ve aa-

ft muvakkat teminab 1618 lira- 1 K ki r . . . tılmaıı icap eden apiıda cinı ve miktarı 
- ır are ı garnızonu ıçın 939 yazılı altı kalem malzemenin pazarlıkla sa· 

dır. hamın bed }" mali yılı ihtiyacı olan 800,000 kilo ku· tııı 13-9-1939 saat 15 de Ankara LV. lmir-
3 - 400 tonun mu en . e ı ru ot kapalı zarfla eksiltmeye konul- liıi satın alma komiıyonunda yapılacak • 

" muvakkat teminatı 1350 lıra- tır. 
muttur. 2 - Malzemeyi ıörmek lıtiyenlerin San 

• 2 - Kilosunun muhammen bedeli 3 kııla civarında mezk\lr baıtaneye ve pazar-
4 - Mtın1Jrau11 16 EyL 939 cumar· kuruş 25 santim olup ilk teminatı 1940 hk için bellı vakıtte kom11yona muracaat-

SIDU ut 10 da yapılacaktır. liradır la.n .. 
ı h ... a ... L • • Cın11 Adet 

- tanname er er ....... omıayon 3 lhal . 15 9 939 - .. - esı . . cuma gunu sa 
a&Webillr. • at 17 dedir. 
•• hteJdilerln münakasa aatınden 4 T 1. 1 • 

ı icap eden veaikalariyle -:- a ıp erın kanunun 2. ve 3. mad 
.lıiıa aat e:.ıf ettiii tekilde hazırlıya- delerındeki veaaki ile teminat mektup 

anun ..... 1 G . t tı Jarını havi zarflarını belli gün ve sa . aklan mea.s;up annı azıan ep sa n . . 
alma komi nuna vermiı olacaklar • atten en az bır saat evelıne kadar Kırk 
41lr ıyo (4241) 14154 lareli askeri satın alma komisyonuna 

• vermeleri. (4214) 14157 

2 Garai yaptlrllacak Pavyon inşası 

Sirinıa rekor 10 cc. 
İine cerrahi muhte ıf 
Aııı cihazı eski ıiıt. 
Penı katu .nezif 
Makas duz cerrahi 
.Makaı eıri cerrahi 
Kırpma makineai el 
Şirinja kurıun büyuk 
Benzin sühulet ocaiı 

(4418) 

1 
12 

1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 

14-460 

Ekmeklik un ahnacak 
A•kara LeYazım Amirliii Satm 

A'- KoaüsJODandan 1 Ankara Le•aaım Amirliti Satm Ankara IA•azım Amirliti Satm 
ı - bmir müstahkem mevki komu- Alma Komiayoaandan 1 Alma Komiayonmaclan ı 

_,,......... g&terilecek yerde beheri 1 - Karak&ede yeniden yapılacak ı - Karakösenin 300 .,.. Kaızmamn 240 
-.- kuru bed li L • olan tek katlı butane pavyonu kapalı ve Sürbebanm 370 .,.. İidırm 350 ton ek • 
27204 Ura 95 1 e &qıfli iki arf1 k .1 k 1 t K 'f meklik unu amam ve kapalı zarfla ekailt 
.set praJ inp ettirilecektir. İkisinin z ~ e •1 ~eye onu muı ur. etı. meye çıkarılmııtır. . 
Well tutan 54409 lira 90 ku .+nr bedelı 29314 lıra 20 kuruıtur. İlk temı 2 - Karaköae ununa tahmin edılen be-

•-pah f1 ihal-ı ru,..-E. L nah 2198 lira 57 kuruıtur. Eksiltmesi deli 45750 lira ve ilk teminatı 3441 lira 25 
2 - - Ar a C'U 16. y . . kuruıtur. 

t19 C. ertesi günü saat 16 da tzmirde 20. Eyl. 939 çarpmba gUnü saat lO da 3 - Kaızmanın ununa tahmin edilen be-
ltlfleıla lmıir Lv. amlrlili satın alma da Erzurumda askeri satın alma ko • deli 3noo lira ve ilk teminatı 2790 lira -
komla,onunda yapılacaktır. mi•ronunda yapılacaktır. Şartname dı~ - Sürbehanm ununa tahmin edilen 
S-Teminatımuvakbtaakçesi3970 kqıf ve pllnın her giln Erzurum ve 64750 lira ve ilk teminatı 4417 lira 50 ku· 

Dn • Jmruttur. ~bi0ael·i 1 satın alma430klomıa) . ylon4240unda ~ Iidınn ununa tahmin edilen bedel 
......_ &anname, kqlfname ve proje • ..... re r er. 151250 lira ve ilk teminatı 4312 lira 50 ka-

Jdı. ~f!' ~on d:a-rt tbueeçu~~nonon.!: Bir piyYOI Jlpllnllclk ruı~· lh;alni Karaköaenln so • KyL • 9S9 
,. - ,.... u a.QIU -- cwnarteaı saat 9 da. Kapanan 30 • ByL • 

Jdae bdar lmdr mU.tahkem mevki Ankara Lnuım Amirlili Saba 939 cumartesi cünil saat 10 da, Siirbabanm 

ı..-. kcımhyonunda ve Anbrada il. Alma ?t~·~aaclan1 kı rl ı:cbr:;,· _9~Y~r,"~r!1:~ ::: 
il. wJraletl emakin inpat pbelinde 1 - .umıtte a.omutan ı ça göate • a.t 12 de Karak5ae aatm alma komiıyo • 
.artDeblllr. lecek yerde bir adet pavyon infUl ka- nanda yapılacaktır. Teklif mektuplan ba 

S - htekliler ticaret oduında kat. kaplı sarf uauliyle eksiltmeye konul· ~tl~rdan bir saat evetine kadar teslim e-
L dılmıı olacaktır. 

)'lth olduklanna ve bu iti yapabllecea. mUflUr. 7 - Şartname evsafı kolardanun her ye-
terine dair ihaleden en u bir hafta e- 2 - Eksilt .lesi 20. 9. 939 çarpmba rinde mevcut ve aynıdır. Karaköae için 2SO 
ftl hmir nafıa fen heyetinden alacak gilnil saat 16 da Eüftehir Lv. amirli· Kaıım.~ için 280, Sürbeban. için 125 ve 

· alma k---ı- d la Iidır ıçm S07 kanıt mubbihnde ıörille • lan .-nıan g81termek mecburıye • li satın ........ ,,.onun a yapı cak bilir. (4491) 14461 
,....,. tır. 

•-Bblltme,. ittirak edecekler 3- ı.tekliler bu lıe alt kqlf, tart· Sığır eti ahnacak 

Sığ1r eti ahnacak 
~ Len.mm Amirlili Saba Alma Komia10nandan ı 

Kilo Cinai Muhammen bedeli Saat İhale yeri pnU Eksiltme tekli 

16 Niğde SL AL Ko. 21-9-939 Kapalı 
pertembe zarf 

1 - Şartnamesi her eUıı komisyonda g6rillebilir ve parasız alınabilir. 

Sıpr eti 22050 

2 - istekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplannı muayyen zaman. 
dan bir aut evveline kadar komisyona vermeleri ilin olunur. (4209) 14152 

Ot ve odun al ınacak 
Mkara Lnazım Amidili Satm Alma Komlayoaanclaa ı 

Cinai Tutan Miktarı il. Tem. ihale 

ot 
ot 
~dıuı 

Lira Ton Lira tarihi auti tekli 

18200 
4860 
7800 

520 
108 

1040 

1365 21-9-939 16 K. zarf 
365 
560 

• • • 15 Açık 
• • • 16.30 da 

K. zarf 
1 - Ttlmen birlikleri senelik ihtiyaçtan olan kuru ot ve odunun nereei 

için oJdutu, tutan, miktan, M. teminatı, ihale tarihi ihale saat ve tekli 111· 
brda ıöaterilmittir. 

2 - İki kalem ota 29-8-939 gUnil talip çıkmadıfından Pınarhisar piyade 
al111nın odununa ise 10-8-939 tarihinde verilen 47 santim pahalı cGrtUdQ 
Hnden eblltmesi uzatılarak 21-9-939 gUnilne bırakılmıttır. 

S - Kapalı zarfla alınacak kalemlere talip olanlann belll gUn ve saatten 
bir aat evvel teklif mektuplarını Vizede Tüm Sa. Al. komiıyonuna Yerme

leri. açık ekıdltme ile alınacak kaleme ittirllr etmek iltiyenlerin aJID cin· 
de meskOr komisyonda bulunmalan. Evsaf ve prtnamelerinl g8rmek llti-
7enlerin mesai pnlerinde komisyona mUracaatlan iUn olunur. 

(4299) 14238 

Ekmeklik un ahnacak 

Ankara Lnuan Amirliii Saba 
Alma KomisJODunclaa ı 

1 - Edremit Ye Aynlık prnisonlan 
birlilderinin ıeoelik ibti:raçlan olan 75000 
kilo aıiır etine talip nhar etmediiinden 
tekrar ebiltmeye konulınuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16975 liradır. 
S - llankkat teminatı 1325 lira 65.5 

kanqtar. 
4 - Ebiltme bpelı zarf uaaliyle SO • 9 

• 939 camarteei ıtlnil saat 1 de Edremit 
dm satın alma komiqona binwımda npı
lac:aktır. Teklif mektuplan aaat 1 de ko • 
miıyona tealim etmiı olacaklardır. 

5 -~ iati)'enler her 
ıtın lı saatmdlı milracaat et • 
ıinler. 

6 - Teahhlde lttlrlk edecekler ticaret 
odum& byıth olmalan tuttu. 

(4526) 1441S 

TASHiH - Dinkti dMımıırda çıbn Le
vuım Amirliti aatm alma komil10mlna •· 
it 1aooo kilo )'llfb almacaiı haJrkmdaki 
illnda 7Qfka kelimesi Hhf• :ralaf olarak 
pterilmiftlr. Tulüb olanr. 

lnıaat münakasa11 
Haymana Janclarma Kaanata.h

fmclaa ı 
Haymananın Yenice nahiye merke-

zinde yeniden inp. ettirilecek jandar
ma dairesinin mevcut pltn ve ketlf 
raporu ve p.rtnamesi mucibince (15) 
gUn milddetle eksiltmeye konulmut • 
tur. 
Yapılan ketif raporuna göre mu· 

hammen bedeli (2000) lira olup mu • 
vakkat teminatı (150) liradır. Taliple
rin Ba:pmana jandarma dairesinde 
miltetekkll iomiayona milracaatlan 
illn olunur. 14485 

Pirinç 5000 7000 .. 
Çay 40 50 .. 
Kuru fuulye 8000 12000 .. 
Nohut 2500 3500 .. 
Mercimek 1000 1500 .. 
Toz teker 2000 3000 .. 
Patates 10000 12000 .. 
Kuru aofan 3000 4000 " 
Kuru üzüm 1000 2000 .. 

2 - Sığır eti 20000 27000 .. 
3 - Odun 125000 150000 .. 
4 - Zeytinyağı 1500 1800 " Zeytin tanesi 2000 2500 .. 

Sabun 2000 2500 " 5 - Sade yağı 4000 5000 .. 
bağı talebe ve öğretmen aanatoryomu ı 
ikmal inpatı kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye konulmuttur. Mukavele, ek
siltme, bayındırlık itleri genel huıu • 
si ve fenni prtnameleri proje, keıif 
hüliaaaiyle müteferri diğer evrak 350 
lluruı mukabilinde dairede verilecek
tir. Muvakkat teminat (4749) lira 
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
en az bu ite benzer (50.000) liralık i~ 
yaptığına dair idarelerinden almıı ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul vi 
liyetine müracaatla eksiltme tarihin
den sekiz gün evel ahnmıı ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odaaı vesikaları
nı havi kapalı ıarflarını 25. 9. 939 pa
zartesi gilnü saat 14 de kadar defter · 
darlık milli emllk müdürlüğünde 
toplanan komisyon bqkanlığına ver
meleri JM saat 15 te zarfları açılırken 
hazır bulunmaları . 

(4231) 14231 

Bir fen memuru aranıyor 

Tanua Belecliyeıinden : 
Belediyemize (150) lira aylık üc

retle bir fen memuru alınacağından 
talip olanların diplomalariyle timdi
ye kadar nerelerde çalııtıklannı gö• 
terir vesikalarının tasdikli birer su • 
retleriyle ve bir kıta fotoirafla bele
diyemize müracaatlan ilin olunur. 

14298 

Mezllahl yıptınlacl~ 
Samsun Belediye Riyuetinclen: 

2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka
nununun 40 ıncı maddesi hükmilne 
tevfikan bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacak olan "60467'' lira 99 ku
ruıluk mezbaha inpatı ihale edilme
mittir. 
Şartnamenin 4 ilncü maddesindeki 

isteklinin bir def ada 150.000 liralık it 
yapmıı olmaları lhımdır. Kaydı 
31000 liralık it yapmıı olduklarını 
gösterir vesika ibru etmeleri teklin
de tidil edilerek 18-9-939 tarihine mü 
aadif pazartesi pnil saat 15 de ka
palı zarf uauliyle belediye daimi en
cUmenince ihale edileceği illn olu • 
nur. (4391) 14344 

Hik8•1 •Ollllı llqut lllnı 
Biqöl VıllTeti Defterclarhim

daa ı 
A - Eksiltmeye konulan it: Bin

gGl vlllyetl merkez hillrilmet konağı 
inpatı olup muhammen bedeli kepf 
mucibince (134657) lira (87) kuruı • 
tur. Bu inpat bedelinin (25000) lira
sı 939 mali yılı (55000) lirası 940 ma· 
U yılı ve (54657) Ura (87) kurutu da 
941 mali yılı bütçelerinden tediye o
lunacaktır. 

B - Bu inpatın proje, ketifname, 
tartname, mukavelenamesi, bayındır
lık itleri pnel prtnameıi, inpat fen
ni prtnameal, ketlf fiyat metraj cet· 
velleri ve milteallikatı (6) lira (75) 
kurut mukabilinde Bingöl Elhıl ve 
AnJrara Nafıa llUd\irlüklerinden alı· 
nablllr. 

C - Ba inpat 1-9-939 tarihinden i· 
tibueıı 30 gUn müddetle açık eksilt
meye konulaıut olup ihalesi 2 birinci 
tefrin 939 puartnl jUDU saat 15 de 
Bincin vlllyetl defterdarlıfı octum
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı sarf usuliyle· 
dir. 

Ankara Levaaam Amirliği Satın Alma Komiayon..ctaa ı 
Cinaı Miktarı Nahamemeo ~JI ~Ik teminatı 

Kilo Lıra Kr. 
VILA YETI..ER E - Muvakkat teminat miktarı 

- - - ...;.;.,;,;,,,;;;.;;,,;;;.;;:::;.;:. ___ , (7983) liradır. 

8kmeklik an sıs.ooo S3.075 2410 63 
ı - Adanadald birlllderin ihtincı olan 315.000 kilo eJaneldik an kapalı zarfla Ü· 

siltm9" konulmuttar. Ba aman mahammen bedeli •• ilk teminatı yakarıda cöıteril • 
mittir. thaleıi 29-9-911 cama sini saat 10 da yapılacaktır. 

I
• F - isteklilerden" g39 yılı ticaret 
nsaat münakasaSI oduı vesikası Nafıa Velrlletinden 

bu it için alınmıt ehliyet vesikalı ve 
Ltanhal ~ .. ı bu ite bemer bir kalemde (50000) 11-

25 .. 1750 
360 

" l80 
18 ,, 2160 
15 .. 525 
15 .. 225 
28 .. 840 
8 

" 960 
7 .. 280 

25 .. 500 664,50 KQalı .zarf 20-9-939 ..PU~ 10 

8860 
37 9990 749,25 .. .. 20-9-939 • ·u 

1,77 .. 2625 197 Açık 21-9-939 c..-. ıo 

60 
35 
40 2955 221,63 Açık 21-9-939 • • iS 

110 5500 412,50 Kapalı 22-9-939 cumart.-1 18 

Muhtelif inşaat ve tesisat 
inhisarlar Umum Müdürlüjiinden : 

Muhammen bede. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
tekli aaatl itin Nev'i Lira Kr. Lira Kr. 

Papbahçe Müskirat fabri-
kası Müdürlük binası 
inşaatı 

Maltepe Enstitü gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve 

23755 84 1781 69 Kapalı z. 14 

gaz kapılarının takılması 
ıtı 1336 99 100 Z7 Açık Ek. 15 

1 - Ketif, prtname ve planları mucibince idaremizin Papbahçe Mil•· 
kirat fabrikasında mevcut yemekhanenin Mildilrlilk binasına tidili itiyle 
Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve gaz ka • 
pılarının takılması iti hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye komnuı
tur. 

II - Keılf bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hbalann· 
da yazılıdır. 

111 - Ekılltme 21-IX-939 perfClDbe gUnil Kat.tatta Levuım w 11..,._ 
yaat ıubeaindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Papbahçe Mildilrlilk binası inpatına ait p.rtnameler her gtln le• 
vazım ıubeai vemesinden ve İzmir Ankara Bapnildürltıklerhıden 119 iN • 
ruı mukabilinde ve gulama evi kalorifer tesisatına alt p.rtnameler ı... • 
zım tubeai veznesinden 8 kurup. alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mUh\irlU teklif mektuplarım bmmt ve • 
le % 7.S güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu n llll't
namenin •1F" f ıkruında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı nrflanm ek· 
ıiltme gilnil ihale saatinden bir saat enel mukar komisyon blfkanhlma 
makl.us mukabilinde vermeleri diler eksiltmeye girecekler " 7.S aBveame 
paralarlyle ve prtnamellnln ur fıkruında yanlı ..-lkle yubrda adı 
geçen tomlayona aelmelerl llln olunur. (6881-4339) Hm 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Birinci AlaT Saba Alma Komiqoma ...._, 

lıjmdan f 
Tutan Muvakkat T. ihale 

ıüııü 
ihale &ekli 

Cinai Kilo Lr. Kr. L. Kr. saati 

Ekmeklik un 705000 86362 50 6477 19 22-9-939 cuma 15 de kapalı 
Odun 1060000 10600 00 795 00 ,, • " • 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 00 ,, • " • 

1 - Çanakkalede J. birinci alayının 1-9-939 gilnilnden 31-8-940 sonuna 
kadar bir yıllık ihtiyacı btlunan yubrda yuılı (3) kalem erzakın hisala
nnda g&terllen jilnde Çuaklralede J. ikinci tabur lrararıtıunda teıekkül 
eden utınalma komiıyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektuplan ihale gilnil saat (14) de kadar komlı· 
yona teslim edilmit bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç Ye dıt zarfları sahibi tarafından temhir edilmit olacaktır. 

buzu veya banka teminat mektubu ve
ya malsandığı lehine gayrimenkul ipo 
tek senedini 2 birinci tep'in 939 pazar
tesi gilnU saat 14 de kadar defterdar
lık eksiltme komisyon reisliğine veri· 
lerek mukabilinde makbuz alınmıt ol
muı lbımdır. Posta ile yapılacak 
tekliflerdeki gecikmeler muteber de-
ğildir. (4385) 14355 

Pırtı klldır1m lnps1 
Aclana Beledi~• Riyuetincl•: 

29-8-939 tarihinde ihalesi yapılaca· 
ğı evelce iltn edilen Tqköpril • yu
lık sinema arası parke kaldınm inpa· 
tı için mezkQr tarihte kapalı zarf u
auliyle icra kılınan milnakuada vu · 
kubulan tekliflerin l&yık hadde g6 
rülmediğinden bir ay zarfında pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

1 - Kqlf bedeli 15318,14 liradır. 
Bu ite alt ketif evrakı Adana bele

diyesi fen itleri mildilrlilğiinden 76 
kurut mukabilinde alınır. 

2 - Muvakkat teminatı 1148,86 li· 
radır. 

3 - Taliplerin her salı ve cuma 
günleri saat onda toplanan daim! en
cUmene milracaatlan ilin olunur. 

(4411) 14362 

(6602-4098) 14175 

8+547 inci kilometreleri aruuıda ye
niden yapılacak esaslı fOH inpatı • 
nın bedeli umumi muvueneden veril
mek ve 26-9-939 tarihine müaadif salı 
gUnil saat on bette Edime Nafıa mil· 
dilrlüğilnde milte~klril eksiltme ko • 
misyonu tarafından ihalesi yapılmak 
Uzere 6-9-939 tarihinden itibaren yir· 
mi gUn. müddetle ve kapalı zarf usu• 
Jiyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Ketif bedeli 27430 lira 41 ku~t 
tur. 

3 - Bu ite ait proje bayındırlık it
leri genel prtnamesi ve fenni prtna· 
me mukavele projesi keıif evrakı E
dime Nafıa Müdilrlilğünde mevcut 
olup iatiyenler 150 kuruı mukabilin• 
de tedarik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 2057 
lira 28 kuruttur. 

5 - Eksiltmeye ginaek için talip
ler ihaleden sekiz gün evel Edirne va
liliğine müracaat ederek vesika alma
ları tarttır. Aynca 939 senesine ait ti
caret ı veaikuının ibruı mecbu
rtdir. 

2 - Bblltıne Adaca dm brardbJ bina ımda yapılacaktır. 
ı - 8artnamesi latanbal. Ankara LV. lmirlikleriyle Kayaeride kor •• Adanada 

tim eatm aJma komiı)'OllQllda her sfin sörl lebilir. 
25. 9. 939 tarihine amclif puarteal ralık it yaptıltna ve bu itin dalresin

gilnil saat 15 on bette latanbul defter· ce iyi bir surette kabul edilmit oldu· 
darlığı milH emJü mllcltlrlqGnde tuna dair veUb istenecektir. 

llpall mf ISlllle ebillm lllı 

Teklif mektuplan ihale saatinden 
bir saat ivveline kadar Edirne Nafı;ı 
müdilrliliilnde ekslltme komisyonu 
bqkanlıiına tevdi edilmesi prttır. 
Postada gecikecek mektuplardan ko
misyon meauliyet kabul etmez. Gue· 
te ilin bedeli mukavele ve sair mu • 4 - hteldıter 1ram11m1 a. S. ci maddelerindeki ..... iti haiz o._. " ticaret oda· 

..... ' ,,ıt olddw dair ftllbll ... ...__ IHr• tayin edil• lllllde • pç 

...._ -""'" bir 1Rt ...aiDa lradlr teklif -*'8flaılllPI Yorilmlt lıehmmeı.n 11· 
~ M4G 

mtttqelddl ebiltme koaüyonunda K - .... teklif mektalıiyle mu. 
69974 Ura 40 lmrut.., 1*llU ~ ,.... .... ,. * nJtuıd1'a ..... raflar mllteabhide aittir • 

(7Qf 1..f.M& 



13-9-193~ 

MiLLi MÜDAFAA 

Dizel motoru gurubu sahn 

ah nacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 300 beygirlik dizel motörü gru-

1 u kapalı znrfla satın alınacaktır. Mu-
1 ammen bedeli 17 .200 on yedi bin iki 
} jz lira olup ilk teminat miktarı 1290 
ı: radır. 

~ - Kapalı zarfla eksiltmesi 9. 10. 
~.39 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
C:a görülebilir. 

4 -- İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir
likte i\k teminat ve teklif mektupla· 
rını muayyen saatten bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri. 

(3970) 13928 

Çama11r yıkama makinesi 
ah nacak 

M. M. Veki.leti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Açık eksiltme suretiyle bir a· 
det çamaşır yıkama makinesi alınacak 
tır. Muhammen bedeli 4700 lira olup 
ilk teminat miktarı 353 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 11. 10. 939 çar
pmba günü saat 15 de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle muayyen saatte komisyonda bu-
lunmaları. {3968) (13947) 

70 cadır ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

IJ'isyonundan : 
l - 70 adet subay ~adın kapalı 

• zatııJkSiltmiyc konulmuştur. Mu
hamıııı bedeli 5460 lira olup ilk te -
minatıiktarı 409 lira 50 kuruıtur. 

2 -tapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 
939 cua günü saat 11 de vekil et sa
~n alıi komisyonunda yapılacaktır. 

3 - artname ve evsaf her gün ko
misyollUt alınabilir. 

4 - ıteklilerin kanunun iki ve il· 
çüncU :ıaddelcrinde yazılı vesaikle 
birlikte lk teminat ve teklif mektup 
larının ıuayyen saatten bir saat eve
line kadr komisyona vermeleri la-
tınldır. fll8) 14105 

200l baHaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

~ıyonudan : 
1 - Ka>alı zarf usuliyle 2000 adet 

battaniye Batın alınacaktır. Muham • 
llltn bedel 16400 lira olup ilk temi • 
ııat miktaıl 1230 liradır . 

~ - Katalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 
939 cuına 'Ütı.ü saat 15 te vekalet sa -
tın alına konıisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartııanıe ve evsaf her gün ko
mtı~ondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
ilçlhıcu maddelerinde yazılı kanuni 
vesiqıariyle birlikte ilk teminat ve 
t~klif mektuplarını muayyen saatten 
hır. ~t evetine kadar komisyona ver-

ttl. {4119) 14106 

lu teıgôh alınacak 
.t.\ M. Vekaleti Satm Alma Ko

nus~ d ... 
"bUll a .. • 

~ .. Bir adet dairevt destere tezgl
bı ıleııir adet kollu makkap tezgahı 
açık eksiltme suretiyle satın alına
cakt~, Muhatıımcn bedeli 2700 lira o
lup ı~ teminat miktarı 202 lira 50 ku
ruş~ 

2 -Açık eksiltmesi 14. 9. 939 per
ıembegünü saat 15 te vekalet satın 
alma \misyonunda yapılacaktır. 

.~ -lartnaıııe ve fenni evsafı her 
• gun k\;iayondan alınabilir. 

U ~ - '8teklilerin kanunun ikinci ve 
çu~c(l maddelerinde yazılı kanuni 

~ birlikte ilk teminat mektup 
ınakbuzlariyle muayyen saatte 

.i)onda bulunmaları. (4120) 
14107 

tottaniye ahnacak 

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

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

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

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

yüz yirmi beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

M. M. V. satınalma komisyonundan 
bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (4153) 14119 

Yol inşası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehirde yaptırılacak yolla

ra muayyen günde talip zuhur etme
diğinden yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
14826,42 lira olup ilk teminat miktarı 
2121 liradır. 

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

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

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 
evci hava müsteşarlrğı altıncı şubesi -
ne müracaatla vesika almaları lazım • 
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 

4 kalem muhabere malzemesi 
ahna<ak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - (90 ağır kablo arka tezkeresi, 100 
çevirecek kol, 800 ağır kablo dolabı ve 100 
kablo askı tertibatından ibaret) 4 kalem 
muhabere malzemesi kapalı zarfla ekıllt -
meye konmuııtur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 11699 
lira olup ilk teminatı 877 lira 45 kurq -
tur. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 

3 - Eksiltmesi 29-9-939 cuma cünll sa
at 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanunt te
minat ve 2490 sayıh kanunun 2, 3 madde
lerinde yazdı belgeler ve bu gibi iılerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını i
hale saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma komi•yonuna 
vermeleri. ( 4495) 14463 

Veteriner ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 5200 

lira olan 18 kalem veteriner ecza 16 - Ey
lül - 939 cumartesi günü saat 10 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 390 lira olup liıte ve 
ıartnamesi her gün Ko.da görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler kanunt teminat 
ve belgeleriyle birlilcte paıarlık ıün ve aa
atında Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (4496) 14464 

Battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Pazarlık suretiyle 110 adet batta : 

niye satın alınacaktır. Muhammen bed~h 
1760 lira olup ilk teminat miıkt&n 132 lı -
radır. 

2 - Pazarlığı 15-9-1939 cuma günü saat 
16 da vekllet aaun alma koımiıyonunda ya
pılacaktır. 

3 - İsteklilerin ilk teminat melctup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte komis
yonda bulunmaları (4521) 14479 

Gliserin yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - On bin: on beş bin kilo grliserin ya

ğı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur . 
2 - Eksiltmesi 29.9.939 cuma günü sa

at 11 ·edir. 
3 - İlk teminatı: 900 lira olup beher 

kilosuna 120 kuruı fiyat tahmin edilmiı -
tir. Şartnamesi komisyonda cörülUr. 

4 - Eksiltmeye cireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayıh kanunun 2, 3, madde· 
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi iılerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarmr 
ihale saatından behemahal bir saat eveline 
kdar M.M.V. Satın alma komisyonuna ver
meleri. (4523) 14480 

Muhtelif yağlar 
ah nacak . t.t. Vekaleti Satın Alma Ko

.-''11"nauıdan : 

.
1 

.... ~eher adedine tahmin edilen M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
~~~atı (asO) sekiz yüz elli kuruş olan misyonundan : 
. '~O) )'irmi yedi bin adet battaniye 1 - 250 : 350 kilo kemik (saatçı) yaiı, 
kapah sarı usuliyle münakasaya ko- 600 : 900 kilo mahlut, 400 : 700 kilo dinamo, 
n lm;ııtuto 350 : 550 kilo kostans, 450 : 650 kilo plip-
'2 ı- İh"'e....: 

18 
eyıu··ı 939 pazartesi ıol yağlarile 3000 : 5000 kilo arap sabunu 

"" '" ayn ayn pazarlıkla satın alınacaktır. Bun-
g ü saat lı onbirdedir. lar ayn ayrı taliplere ihale edileceii gibi 

). İlk t "k" b. bir talibe de ihale edilebilir. 
Ycııi .. .trninatı (12725) on 1 ı ın 2 - Beher kilosuna: kemik (saatçr) :va· 

yu=' Yınni be! liradır. ğının 200 kuruş, mahlOt yağın 40 kuruı, 

ıit~ ·- E\'Saf \re şartnamesi (11) on bir dinamo yağının 60 kun11, konstans yairnın 
a 65 kuruş, galipsol yağının 55 kurut. arap 

sat 1SO kuruı mukabilinde M. M. V · sabununun 25 kuruı fiyat tahmin edilmiı-
Sıl\aJma ~oınisyonundan alınır. tir. 

.. a ,_ Eksıltıneye gireceklerin 2490 3 - Pazarlıkları: 29-9-1939 cuma ciinü 
" "ıl saat 11 dedir. 1 kanunu .. "k· · •· ·· ·· m.ad t dtt .• ·• ı ıncı ve uçuncu • 4 - Ik teminat: mahlt\t, dinamo, kos -
\'t e~de goateriJen vesaikle teminat tans, galipsol yağları için: 19 ar lira, ke
'-i.tOJif rnek.t\lplarını ı"hale saatıncfaın mik (saatçr) yafr için 37,5 lira, arap aa-
11'f bunu için 60 liradır. Şartnamesi komiıyon-
•lıtı Sat e~elınc kadar M. M. V. satıı'l da görülür. 

3,:omısyon\lna vermeleri. , 5 - Pıızarhfa slreceklerin bnunf te • 
l23) minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad • 

14113 delerinde 1azılı belıelcr ve bu ıibi ialerlt 

ULUS 

iıtigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen 
gün ve Hatte M.M,V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (4524) 14481 

Vazelin saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 il§. 4000 kilo vazelin, 7000 : 

10000 kilo gres, 4000 - 6000 kilo degre. 
8000 : 12000 kilo maden yaiı ayn ayn a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher kilosuna: Vazelinin 60 kuruş, 
gnsin 35 kuruş, dcgrenin 50 kuruş, ma -
den yağının 30 kuruş fiyat tahmin edilmi:ı
tir. 

3 - Eksiltmesi 29·9-1939 cuma günü sa
at 11 dedir. Bu yağlar ayn ayn müteah . 
bitlere iade edilebileceği gibi bir müteah· 
bide de ihale olunabilir. 

4 - İlk teminat: vazelin ic;in 150 lira, 
gres için 187,S lira, değrc için 150 lira, ma
den yağı ic;in 187,5 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde -
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen 
gün ve saatte M.M.V. satın alma komis • 
yonunda bulunmaları. (4525) 14482 

HARIT A UMUM Md. 

Saman ve kuru ol ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtasr hayvana
tı için 40 ton kuru ot, 35 ton saman ac;ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29-9-939 cuma günü saat 
11 de Cebecide Harta Gn. Drk. lük bina · 
sında Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 2500 lira. muvak
kat teminatı 187 lira 50 kuruş olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul olu
nur. 

4 - Taliplerin yazılr gün ve saatte te . 
minatlariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4500) 14465 

Yem tuzu ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük krtası hayvanatı 
için 70 ton yulaf, 350 kilo yem tuzu ac;rk 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29 • Eylül - 939 cuma gii
nü saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 4221 lira, mu -
vakkat temi11J1tr 316 lira 58 kuruş olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazrh gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona gelmele-
ri. (4501) 14466 

Pirinç alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü kıtası eratı i -
c;in 2000 liralık pirine; açık ekıiltme ııureti
le ahnacaktrr. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe günü 
saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Mikurr eksiltme neticesinde tesbit 
edilecek olan bu iki bin lirahk pirincin 
muvakkat teminatı yüz cm lira olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul olu
nur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te · 
minatlariyle beraber komisyona ııelmeleri. 

(4502) 14467 

Çay alınacak 
Harta Genel Direktörlüfünden: 

l - Harta Gn. Drk. lüiü krtaar eratı ih
tiyacı için 938 liralık çay açık ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 28 - eylül - 939 pertembe 
ılinü saat 11 de Cebecide Harta Gn. Drk. 
lliğü binaııında Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Miktan ekıiltme neticesinde teı -
bit edilecek olan bu üç yiU dokun ıekiz 
lirahk çayın muvakkat teminau altmıı li· 
ra olup banka mektubu veya maliyo mak· 
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yuıh ııfin ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona ıelmcle
ri. (4503) 14468 

Elbise ve çamaşır 

alınacak 
Harta Genel Direktörlüfünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 
200 adet kaput, 100 takım kıtlık elbise, 500 
takım çamaıır açrk eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 28 - Eylül . 939 perıembe 
günü saat 14 de Ankara: Cebeci Harta 
Gn. Drk. lük binumda Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 3985 lira, 
muvakkat teminatı 299 lira olup banka mek 
tubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazrh elin ve saatte te
minatlariyle birlikte komiayorıa ıelmeleri. 

(4504) 14469 

Kuru fasulye ve nohut ah nacak 
Harta Genel Direktörlüjünden: 

1 - Harta Gn. Drlr. itik kıtuı eratı ih
tiyacı için 2000 lirahk kuru fasul7e, 1000 
liralık ııohut, '5;Ik ekailtme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 28·9-939 perıembe ıünü 
aaat 10.30 da Cebecide Harta Gn. Drk.liik 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Milctarları ekailtme netice•inde 
teabit edilecek olan bu iki bin liralık kuru 
fuulye ve 100 llrahk nohutwı muvakkat te
minatı 225 lira olup banka mektubu veya 
maliye makbuzu kabul olunur. 

Taliplerin yazılı gün ve aaatte teminat
lariyle beraber komiıyona ıelmeleri. 

( 4505) 14470 

Tire ~orap ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drlr. lük kıtaaı eratı için 
2400 çift tire çorap açık eksiltmeya ko -
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 29.9.939 perşembe gilnU 
saat 14.30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük binasında Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 528 lira, 
muvakkat teminatı 39 lira 60 kuruı olup 
banka mektubu veya mali7e makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle boraber komiıyona gelmele
ri. (4506 ) 14471 

Kok kömürü ıhna<ak 
Harta Genel Direktörlüfünden: 

l - Harta Gn. Drk. lUlü ihtiyacı için 
açık eksiltmeye konulan 150 ton yerli kok 
"9alilriillt iblıo liiDii talip 'ıkmadıi~ 

2490 sayılı kanunun 43. ci maddesine tev
fikan eksiltme on gün uzatılarak tekrar ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 23.9.939 cumartesi günü 
saat 10 da Harta Gn. Drk.lüğü binasında 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 3270 lira, 
muvakkat teminatı 279 lira olup banka mek 
tubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te -
minatlariyle ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ci maddelerinde istenilen vesaikle beraber 
komisyona gelmeleri. (4507) 144472 

Kilim battaniye 
ah nacak 

. 
saıre 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. lük ihtiyacı için 400 

yatak kılıfı, 400 yastık kılıfı, 150 beylik 
kilim, 50 yiln battaniye, 100 arka çantası, 
100 ekmek torbası, 100 adet matra ac;ık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 28 - Eylül - 939 rerşembe 
günü saat 15 de Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük binasında Satın Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 2895 lira. 
muvakkat teminatı 217 lira 13 kuruş olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona ı;:elmeleri-

( 4508) 14~73 

ASKERIFABRlKALAR 

Hidrolik pres döküm lesisall 
ah nacak 

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

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
hidrolik pres dökıim tesisatı Askeri Fab -
rikalar Umum Müdürliığiı satın alma ko -
misyonunca 20-9-1939 çarvamba gilnü saat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1875) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiylc 
mezkür giln ve saatte komisyona müracaat
ları. (4311) 14303 

30 ton alüminyom ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürJüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira olan 
30 ton aleminyum Askeri Fabrikalar U -
mum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko -
misyonunca 22'-9-939 cuma ı;:ünü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (SO) kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu i:sle allkadar tüc -
cardan olduklarına dair Ticaret odası ve
ıikasiyle mezkOr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4312) 14304 

16 kalem (elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 
16 kalem Çelik Aakerr ı-·abrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez satın alma komisyo -
nunca 20-9-1939 c;arp.mba günü saat 15.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tile • 
cardan olduklarına dair Ticaret odası vc
sikasiyle mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları (4313) 14305 

35 kalem kasnak 
kayışı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lira olan 
35 kalem kasnak kayıır Askeri Fafrikalar 
Umum Miidürlliğll merkez satın alma ko -
miıyonunca 22-9-1939 cuma gü.rı.11 saat 16 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3000) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki veaaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iııle alakadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odası vesikasiyle mez
ldir elin ve saatte komiıyona müracaatları. 

(4317) 14306 
Evsafı aıağıda yazılı 45 ton kum 

alınacak. 
Si 02 takriben 
Alı O, " 
Fea 01 " 

Ca O " 
Mı; ,, 
Kı " 
Hararet mukavemeti: 

"°'5 % 
7,5 % 
0,5 % 
0,3 % 
0,2 % 
o,s % 

Seğer mahrutu takriben 33 ola
caktır. 

Tane büyüklüğü : 
% 75: 0,1-0,3 mm. 
% 25 : O, 1 mm.den ataiı 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan 
45 ton kum Askeri Fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
29-9-1939 cuma günü saat 15 de paıarhkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (135) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle all -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dur vesikasiyle mezkBr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (4518) 14477 

P. T. VE T. MODORLOGO 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den: 
1 - Ankara P. T. T. binasının dıvar 

izola ve tamir iti açık olarak ek -
siltmeye çıkarılmııtır. 

2 -1'eıfi bçdcJj 7180 lira Qlup mu-

vakkat teminat 538 lira 50 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. 

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

U maktalı demir 
alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
8-9-939 tarihinde saat l 5 de ihalesi 

yapılacağı Ankarada Ulus, İstanbulda 
Yeni Sabah gazetelerinin 22, 26, 31 a· 
ğustos ve 4 Eylül 1939 tarihli nüsha
larında ilan edilen 230 ton U. maktalı 
demire talip çıkmadığından pazarlık 
18-9-939 tarihine müsadif pazartesi 
gününe talik edilmiştir. 

Muhammen bedel 29.000 muvakkat 
teminat 2175 liradır. Taliplerin kanu
ni vesaik ve teminatlariyle birlikte o 
gün saat 15 te P.T.T. umum müdür
lüğü satın alma komisyonuna müra -
caatları ilan olunur. (4454) 14456 

6 kalem telefon ~ebeke 
malzemesi ahnacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) 8 Eylül 939 tarihinde ihalesi ya

pılacağı iHin olunan altı kalem tele -
fon şebeke malzemesine talip çıkma -
dığından on gün temdit edilmiştir. 

2) Eksiltme 18 eylül 939 pazartesi 
saat 16 da Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedel 1132,80, muvakkat teminat 84,96 
liradır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubi
le kanuni vesikalarını hamilen mezkfir 
gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdi~ (4455) 14457 

Tevzi kutusu ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 800 adet onlu 

tevzi kutusu. Kapalı zarfla eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7200) muvak
kat teminat (540) lira olup eksiltme
si 30 eylül 939 cumartesi günü saat l 1 
de Ankarada P.T.T. umum mUdürlük 
binasındaki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biylc kanuni vesaiki ve teklifi muhte
vi kapalı zarflarını o gün saat (10) a 
kadar mezkQr komisyona verecekler
dir. 

4) Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4457) 14458 

NAFIA VEKALETi 

Şose inşaatı ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstanbulda Edirnekapıdan baş
lıyarak Saray kasabası civarına ka -
dar devam eden takriben 125+500 ki
lometre uzunluğundaki yolun tesvi -
yei türabiye, sınai imalat ve şose in
şaatı işi (1.576.630) lira (43) kuruş 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 26-9-939 tarihine mü
aadif sah günü saat (16) da Nafıa 

Vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (50) lira mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün eve] bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inpatı yapabileceklerine dair müte -
ahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve (61049) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 ıayıh 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlı -
yacakları kapalı zarflarını ikinci mad 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır • 

(4373) 14397 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: Anka

rada Akköprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve Orman çiftliği arazisi da
hilinde tohum ıılah istasyonu ve müş
temilatı binalarının ikmali inşaatıdır. 

Keşif bedeli 9039 lira 97 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 26. 9. 939 sah günü 

saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı ve i
mar işleri eksiltme odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak 23 yirmi üç kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri 
reisliğinden alınabilir. 

~ - Ekailtme~e &irebilmek için iı-
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teklilerin (678) altı yüz yetmiş sekiz 
liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebile 
ceklerine dair alınmış ehliyet vesika
sı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evci isteklilerin bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatları 

muktazidir. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. (4461) 14418 

MAARiF VEKALETİ 

Talebe ah nacak 
Maarif Vekilliğinden : 
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. 

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

(443 14388 

HARiCiYE VEKALETi 

Bir mütercim aranıyor 
Hariciye Vekaletinden : 
Vekiiletimizde münhal bulunan 

175 lira t\cretli almanca mütercimliği
ne, imtihanla, almancaya bihakkin 
vakıf bir mütercim alınacak ve imti -
han 20. 9. 1939 tarihinde icra kılına .. 
caktır. Taliplerin 16. 9. 939 tarihine 
kadar hüviyet cüzdanı, tahsil, hüsnü
hal, sıhat n askerlik vesikalarını Ve
katet sicil ve memurin umum müdürlil 
ğüne tevdi eylemeleri lüzumu ilan o-
lunur. (4430) 14386 

SIHHAT VE iÇTİMAi M. V. 

Kok kömürü alınacak 
Sıhat ve İçtimai Muavenet v .. 

ki.Jeti Hudut ve Sahiller Sıhat U· 
mum Müdürlüğünden : . 

Umum Müdürlük Kaloriferleri için 
satın alınacak 75 ton kok kömürünün 
son on günlük Eksiltme tarihi olan 
11 Eylül 1939 tarihinde de talip zu -
hur etmediğinden Eksiltme bir ay da· 
ha uzatılmıştır. Bu bir ay zarfında 
pazarlıkla satın alınacak 75 ton yerli 
Sömikok kömürünün evsafında ve şc
raitinde değitiklik yoktur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek için 
Umum Müdürlük Ayniyat şubesine 
ve pazarlık için de satın alma komia
yonuna müracaatları ilan olunur. 

14476 

FAKÜLTELER 

Dil ve Tarih-coğrafya fakülle!i 

talebesinin yemek münakasası 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

Fakülteıi Direktörlüğünden : 

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

zarf usuliyle münakasaya konulmus
tur. 

B- Muhammen bedel beher talehe 
için 75 kuruş olup bunun bir senelik 
umumi yekunu 34218 lira 75 kuru' • 
tur. 

C - o/() 7,5 muvakkat teminat bede
li 2566 lira 41 kuruştur. 

Ç - İhale 14 9. 939 perşembe günü 
saat 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek -
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar mezkur muhasebecilikte müte -
şekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

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

(4173) 14138 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu

hafızlığından : 
· Ankaranın Bağlum Nahiyesinin 
Kayapınar mevkiinde katolik kurban 
oğlu Kımıstan metrfık 2460 umum 
numaralı Hasan ve Yakup oğlu Ha -
san zevcesi ve Seyit Ali ve Abdul • 
!ah bahçeleriyle mahdut bahçe mer • 
kumun firarı mütegayyıp eşhastan bu
lunmasından hususi kanuna tevfikan 
hazine namına tesçili Defterdarlıkça 
talep edilmektedir. 1515 numaralı ka
nun hükümlerine göre yeniden tescil 
edilmek üzere tasarruf hakkının tes
biti için 30 - 9 - 939 tarihine müsadif 
cumartesi günü öğleden evel mahalli
ne tahakkuk memuru gönderileceğin
den bu yer üzerinde tasarruf veya her 
hangi bir aynı hak iddia edenlerin res
mi vesikalariyle birlikte dairemize ve
ye mahallinde tahkik memuruna mü • 
racaatla ve hudut komşularının da tah 
kik günü mahallinde bulunmaları ilan 
olunur. ~4514). 14474 
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D. OEM1RYOLLARI 

Muhtelif inıaal 

30.000 metre mikabı oksijen 28-9-939 
perşembe günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 9 Eylül 1939 vaziyeti 
Devlet Demiryolları Yedinci İ§· 

letme Müdürlüğünden : 
ı - İdare ihtiyacı için Eşme istas

y onunda inşa edilecek rezervuarın 

kargir ve ahşap kısımlariyle istasyo
na 2490 metre mesafeden su isalesi için 
su yolunun inşası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 20-9-1939 pazartesi gü 
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 · 
lardır. 

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

142i9 

Keski' 11mba saire ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi.>· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 15433 lira ola:ı 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1157,48) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri l§zımdır. 

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

Demir alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 85.000 lira olan 

100166 kilo vagon ve estekat inşaatına 
mahsus demir 26/ 10/ 1939 Perşembe 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5500) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartn?-neler 425 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dı~ (4360) 14417 

Seker nakliyatı 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden : ı 
Şeker nakliyatı için D.D /143 nu· 

maralı yeni bir tarife ihdas edilmiş

tir. Bu tarife 15.9.1939 tarihinden iti
baren tatbik edilecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-

Bu işe girmek istiyenlerin (11125) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reislığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (4439) 14453 

Elbise ve palto ahnacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma 

Komisyonundan : 
Birinci ve dokuzuncu işletme me -

murin ve müstahdemini için bir sene 
zarfında tahminen 2546 takım elbise 
ve 528 adet palto kapalı zarf usuliyle 
bilmünakasa yaptırılacaktır. Elbise 
ve paltonun kumaşları idarece verile
cek yalnız harç ve imaliyesi müteah
hide ait olacaktır. Bu işin muhammen 
bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 
li65,20 liradır. 

Miinakasa 28-9-939 perşembe günü 
saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina -
sında A. E. komisyonu tarafından ya
pılacaktır. İsteklilerin teminat ve ka
nuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon-
dan verilmektedir. (4445) 14454 

Otomobil lastikleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.400 lira olan 

kamyon ve otobüs için 200 adet, iç, 
200 adet dış lastik 28-9-939 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1305) 
liralık 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 da -
ğıtılacaktır. (4449) 14455 

Ekmek alınacak 
Ovacık Seyyar J. T. Satın Alma 

Komisyonundan : 
Taburun senelik ihtiyacı için 140.000 

kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 
muvakkat teminat 1470 lira. İhale 
30-9-939 cumartesi günü saat 10 da O
vacıkta Tabur karargahında yapıla -
caktır, Şartnamesi her gün TB de gö
rülebilir. Teklif mektuplarının en geç 
ihale saatinden 15 dakika evvel ko -
misyona verilmiş olması lazımdır. İs
teklilerin bildirilen gün ve saatte 
TB. de satınalma komisyonuna mü -
racaatları ilan olunur. 

(7166/ 4516) 14475 

iş Arıyor racaat edilmesi. 14431 (4470) 

k 
Çocuk mürebbiyeliği veya ev ida-0 ksi j en ah naca resi için tecrübe sahibi Bohemyalı bir 

D. O. Yolları S Al K 
Bayan eyi bir aile nezdinde çalışmak 

• d ıstıyor. azı ı e us ta rumuzu-atın ma O· ı · · y · 1 UJ • A z 
...mısyonun an : na müracaat. 3382 

- Muhammen bedeli 15000 lira olan_ 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis yonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralariyle mıktar ve 

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

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

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

Muhammen Muvakkat 
Liste 
No. 

bedeli teminat 
Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

ı Kurşun malzeme 16.100 kilo 4425 00 
2 Galvanize saç 7.450 adet 24677 50 
3 Çinko levha # 30 000 kilo 5400 00 
4 Teneke levha 4.300 adet 2112 50 
5 Ahşap travers raptiyesi im<.ıline 7200 00 

mahsus lcıma demiri 60 ton 

Muhtelif malzeme 

331 88 
1850 81 

405 00 
158 44 
540 00 

alınacak 
Devlet DemiryolJarı Satın Alma Komisyonundan : 
lsim. miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 26-9-1939 salı günü saat 15 den 
itibaren sııa ile kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alına-

caktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka-

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko · 

m:syon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 140 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

tadır. (4390) 

No. 
Miktarı 

Ton 1smı 

1 600 Sürşoför yağı 

2 2000 Rezidü yağı 
3 400 Mazot 
4 (400 Petrol 

(150 Pisgaz 
5 200 Benzin 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira 

1so.ooo 
240.000 

28.000 
69.500 

41.600 
14405 

Lira 

10.250 
13.250 

2.100 
4.725 

3.120 

AKTİF: 
Kasa: 

PASif. 
25 

Sermaye: Lira 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 

15.500,355 

Lira 
21.802.488,77 
9.652.457,-
1.448. 743,45 

İhtiyat akçesi 

Lira 
[ 5.000.0 c. -

Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : \ .. 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

678,111 953.816,81 
1.130.711,96 

32.903.659,22 

Z.084.528,77 

J di ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

4.217.13 . :::5 
6.0'.JO 000,-

158.748.563.-

'0.217.12 •• 

Altın safi kilogram : J0.059,766 14.1-49.864,96 
10.830,85 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 17 .228.027 ,-

Altına t ahvili kabil serbest dö vizler 
Diğer dovizler ve borçlu klir ing 
bakıyeleri : 

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

Senedat Cüzd"' nı : 
Ticari senetler 

2.968.471,44 

158. 748.563,-

17 .228.02 7 .-

177.231.960.47 

17.129.167,25 

141.520.536,-

177.231.960,47 

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

fü~k Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

141,520.536,-

17 .000 .000 .-

118.000.000,-
276.520.536.-

24.05 •. 082,82 

Esham ve T alwilat Cüzdanı : 
(Deruhtl' ed il en evrakı nakdiyen in 

A - )karşılı ı L:sham ve Tahvil:ıt (İtı
(bari kıv t'c) 47 .14~ 654,97 

7 .559.768,56 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dovizler ve alacaklı kliring 
b~kiyel eı i 

Muhtelif : 

5.873,79 

37.925.843,03 37 .931.'716,82 

97.953.997,35 
D - Ser be : h~. ve tahvi!f. t 

Avansl"'r : 
H az"neye l•• ~ • rıc·· ~ ·ıans 
Altın ve doviz u • erıne 
TahviHit uzcı ıı.c 

Hissed~rl::\r 

Muhtelif : 

ANKARA BELEDiYESi 

89 kalem müteferrik malzeme 
ah nacak 

Ankara Beled!yesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 89 

kalem müteferrik malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 2928 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 219,60 
4 - Şartname ve malzeme listesini 

görmek istiyenlerin her gün encü · 
men kalemine ve isteklilerin de 26-9-
939 salı günü saat 10,30 da Belediye 
encümenine müracaatları. (4322) 

14391 

Bir kamyon allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hizmetinde kullanıl
mak üzere alınacak olan bir adet kam
yonet on beş gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 26-9-939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra-
caatları. (4437) 14394 

Kışlık elbise yaphnlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve su işleri ile mez
baha ameleleri için yaptırılacak olan 
5405,50 lira kıymeti muhammeneli 470 
takım kışlık elbise ve kasket ve tozluk 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29/ 9/ 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı· 
lacakdır. 

3 - Muvakkat teminat (405,42) ta
radır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin her gün Encümen 
kalemine ve isteklilerin de 29/ 9/ cuma 
günü saat ona kadar teklif mektupları
nı Encümene vermeleri ilan olunur. 

(4436) 14412 

Kirahk 
Kaloriferli apartmanda bir ve

ya iki oda mobilyeli yahut mobil
yesiz olarak kiralıktır. Aym dai
rede satılık eşya da vardır. Yeni
şehir - İsmet İnönü cad. Kızılır -
mak sokak 73. 1. daire. Meteoro -
loji Enst. karşısındaki köşede. 

3384 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6507 
İmtiyaz Sahibi 

lskenJer Artuo 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdürü: Naıit ULUO 

ULUS Basmıevi ANKARA 

9.024.000,-
11.494,76 

6.290.468,51 

Yekun 

54. 709.423,53 

15.325.963,27 

4.500.000,-

16.269.198,63 

461.674.467.14 Yakun :ı ' 461.674.467,14 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

HAVA KURUMU 

Yüz elli bin cilt tulkalh 
makbuz bashnlacak 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kez Başkanlığından : 

1 - Şartnamesine ve nümunelerine 
göre 150000 cilt tutkallı makbuz ile 
50 cilt kıymetsiz eşya irsaliyesi bastı· 
rılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira, mu 
vakkat teminatı, 262.50 liradır. 

3 - İhalesi 22 eylül 1939 cuma gü
nü, saat 15. de Türk Hava Kurumu 
Genel Merkez binasında satın alma 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihale gününde mu
vakkat teminatları ve vesikalariylc 
birlikte satınalma komisyonunda bu-
lunmalıdırlar. 3341 

Kirahk daireler 

Yenişehir Mühendisler Birliği so • 
kağında, park karşısında Mengü a
partmanı, beş, altı odalı kiralık dai
reler, bütün konforu haizdir, kapıcı-
sına müracaat edilmesi.. 3388 

Kirahk daire 
Yenişehir Kocatepe'de İsmet İnönü 

caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde, 
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbah 
2 sofa ve müştemilatı ve her türlü 
konforu havi kapısı ve bahçesi ayrı 

çok kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Görmek için her gün saat 4 den 6 ya 
kadar, pazar günleri 10 dan 12 ye ka-
dar. Telefon 1995 3365 

ZAY1LER 
Zayi - Ankara Belediyesinden ah· 

nan 907 No. lu otomobil plakası zayi 
edilmiştir. Hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 3383 

Zayi - Niğde Nüfus Direktörlü -
ğünden aldığım nüfus tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Recep Cengizkan 3385 
Zayi - Yüksek mühendis mekte

binden aldığım 335 senesi 347 No. lu 
şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü kalmadığını be . 

.:!Jlll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
~ --------

Hal < maskeleri satıı yerleri 
--------

§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ 
~ = := Cemiyetimiz taraf mdan sayın halkımızı herhangi bir teh- ~ 
- like anında zehirli gazlara karşı korumak iç:n yapt!rılıı "..E 
=: Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İatanbl- =: 
=: da satış depomuzda. lzm!r, Adana, Afyon, Antalya, Ayın,:= 
:= Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Kora, =: = Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezlr'i- E: 
== mizde satılmaktadır. E: 

Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat eddi- § 
ği takdirde bat ölçüsü alınarak derhal istenilen maakelrin =: = siparişi kabul edilir. =: 

:= Her maske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanm ta- E: 
=: rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 328 =: - -
-:;ııııııııııııııııııııııtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

.:!Jllltııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııl!:. -
KOK SATIŞI § ---

- -- --Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları mü· § ---- -------- essesesi Müdürlüğüden : --- ---- 1 - Asgari bir vagon olmak üzere 10000 tona kadar o- E: 
_ lan siparişlerde müessesemiz fabrikaları sahasında vagon- § = da teslim kok kömürümüzün beher tonu 18.5 liradan aatı· = - -= şa çıkarılmıştır. =: 
:= 2 - 10000 tondan fazla siparişlerde müessesemiz fahri- =: = kaları sahasında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmak- =: 
= tadır. = - -:= 3 - Alakadarların doğrudan doğruya Karabük'te r· - = 
:= easeaemiz müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 452• 

14484 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ENGLİSH HİGH SCHOOL 
ERKEK MEKTEBİ 

Nişantaşı, Telefon: 41078 
Kayıt muamelesi başlamıştır. Cumartesi ve Pazardan . 

maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar ' 
idareye müracaat olunabilir. 5077 

il 

yan ederim. 

Yenişehir palas otelinde: Mühendis 
Fahri Onursal. 3386 

Zayi - Gazi Terbiye Enstitüsün
den 1936 yılı aldığım diplomamı zayi 
ettim. Hükmü olmadığını ilan ederim. 

Sıvas öğretmen okulu beden terbi
yesi öğretmeni Kemal Enöktem. 3387 

Zayi - 938 ders yılında Beypazarı 
2. ci okuldan aldığım diplomayı kay· 

bettim. Yenisini alacağımdan eskisi• 
nin hükmü yoktur. 

Beypazarı 2. okuldan 33&, , .. 
Fehmi Yakut 

Zayi - Ankara Memurlar::ıp 
ratif şirektinden aldığım 216:>. 
hisse senedimi kaybettim. Yeti ,.. 
lacağımdan eskisinin hükrnüad.· 
ğı ilan olunur. 

Silah Fabrikası müdürü .-ilbay 
Fikret Karabudak 3390 

«=============================================================~, 

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

LOREL - T~~k~~!ö;~vtçREDE H A L K 
GÜNDÜZ İKİ FİLM TAMiRAT 

1 - Lorel • Hardi İsviçrede 
ı - Genç kızlar DOLA YISlYLE 

14.45. ı6.45s:a;1s~~s Gece 21 de BlR MÜDDET KAPALIDIR 
Programa ilaveten HALK MATİNESİ 

Vatanımızın en şirin kö5elerinden 12.15 de 
birine ait türkçe sözlü ve sesli YENİ SİNEMADA 

nu GECE 

ATEŞ GT::CESİ -------Gundiız iki filın 

1 - FRANSA İHTİLALİ 

2 - ATEŞ GECESi 

Seanslar: 12 • 14 - 16 • 18. 
Çece : 20.30 da 

intibalar MADAM DU BARİ ..._ __________ ......_.,.;,;..;;.;;;.;;;.;;......... ......... ______ ..,;_ ______ ~.;;,;:.;:~:;.::...;::.;.....;:;.::.::..:.::..... ........ __ ....!-______ ....... __. __________ ~-----

BUGECE CEBECİ AçıkHavaSinemasında TALiH YILDIZI 

---. ... .. -· - . 


