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- ·arbi mesuliyeti -
Führer bir taraftan alman ordu

larına Polonya'ya taarruz emrını 

verirken diğer taraftan harbin çık· 
masına nihayet İngilizlerin sebebi
yet verdiğini alman radyolan ciha -
na ilan ediyordu. İngilizler ve fran· 
sızlar ise daha kuvctli ve daha man
tıki deliJlerle harp müsebbibinin 
Nazi Almanyası olduğunu iddia e
diyorlar. Şimdi acaba mücrim kim
dir? Her hadisenin dayandığı bir 
sebep vardır. Bir cisim teklini de
ğiştirmek ve kımıldamak için harici 
bir tesire nasıl ihtiyaç gösteriyorsa 
böyle hadiselerin çıkmasında da ge· 
ne birçok sebep ve tesirler aramalı
dır. Almanya arlılus yaptıktan ve 
Çckoslovakya'yı ilhak ettikten son
ra artık Versay muahedesinin son 
izleri de silinmişti. Tarihin hiç bir 
devrinde, cenncn milleti bu kadar 
toplu olarak bir bayrağın altında 
toplanmamıştı. Artık milli İzzetine· 
fis meselesi de tamamiyle tatmin e
dilmişti. Fakat hiç bir surette halli
ne imkan görülemiyen tek bir mese
le vardı. Alman iktısadi refahı. 
1914 tenberi k çırdıkları bu saadet 
perisi cermen topraklarına bir daha 
avdet etmiyor. lşte alman milleti· 
nin aradığı budur. Almanlar kabar. 
mı§ bir ihtir ala sağda, solda führe
rin arkasından bunun için ko§up 
duruyorlar. 

Hayat da insanları bir istikame
te sevkeden ve onlann mukaddera
tını tayin eden sistemdir. Bu siste
min doğmasında zamanın yardımı 
olduğu gibi milletlerin bizzat kendi 
bünyelerinin de büyük tesiri vardır. 
Alman ruhu, alman felsefesi daima 
mistik bir hale ile örtülüdür. O, 
devleti, hukuku daima mücerret bir 
§ahsiyet içinde gÖrmÜ§ ve öyle te
lakki etmi§tir. Bu tarzdaki goru~
ler medeniyetin ilerleyişinde, insan
lığın tekamülünde bir merhale tef· 
kil edecek kuvetli tesirler yapmak
la beraber diğer taraftan da hem 
medeniyet ve hem de kendileri için 
pek korkunç levhalar vücuda geti· 
ren felaketler de yaratmı§tır. Al· 

Avrupa' daki talebelerimiz 

Almanya' da ki 
talebelerimizin 
hepsi döndüler 

Maarif Vekfiletinc gelen haberlere 
göre. Almanya'da devlet hesabına o -
kuyan bUtUn talebemiz yurda dönmUş 
bulunmaktadırlar. Fransa'da okumak
ta olan talebelerimizden mühim bir 
kısmı da avdet etmiştir. Diğer mem • 
leketlerde okuyanlar için de Maarif 
Vekaleti bugünlerde bir karar vere -
cektir. 

Memlekete dönen talebelerin mu
adilleri mekteplerde tahsile devam et 
mel eri esası üzerinde ve Maarif V eka
letinin son tebliği hükümleri dahilin
de bir karar projesi hazırlamak üze. 
re İstanbul Univetistesinde bir ko
misyon teşkil edilmiştir. Bu komis. 
yon, fakülteler dekanlariyle yüksek 
mektep direktörlerinden mürekkep· 
tir. Komisyon toplantılarına başlamış
tır. Bugünlerde bir karar alarak Ve
kalete bildirecektir. Maarif Vekfileti, 
kendi hesaplarına okuyup da hadise
ler dolayısiyle memlekete dönmüş o
lan talebeler için de aynı kararın teş· 
miline ancak o zaman karar verebi· 
lecektir. 

mnn milletinin iktısadi ıstırapları 
malumdur. Eğer führer harbe ka· 
rar vermeyip de normal vaziyetin 
avdetini temin etmi§ olsaydı, Al
manya zenberekleri boşalmış bir 
makineye benziyecekti. işte bunun 
için normal hale dönemedi, O, takip 
ettiği siyasi ve iktısadi sistemle Al
manya'nın felaketini adım adım 
hazırlnmı§ oldu. Eğer alman milleti 
Ştrezman politikası ve Vaymar ka· 
nunuesasisinin peşinden gitmiş ol
saydı, Almanya'nm ıstıraplarının 
birçoğunun halli kabil olurdu. Al
man milleti gibi son derecede teşki· 
latçı ve velut bir milletin sefaletine 
medeniyetin vicdanı tahammül ede
mezdi. Almanya'ya karşı sempati 
gösteren en çok İngiliz ve Amerika 
milletleri idi. Bunu da (ilrn birçok 
yardımlarla İspat ettiler. Eğer al· 
manlar tarafındnn o yol takip edil
seydi bugün halli çetin gibi görülen 
bütün meseleler halledilecekti. Fa
kat alman mi1leti bugün ilmi sultası 
şüpheli olan Ru:zcnberg gibi bir a
damın telkini altında kendisinde 
ilahi bir mana gören führerin peşi· 
ne takıldı. Bu sistemdir ki bizzat 
Almanya'daki cehennemi hayatı 
hazırladı. Kendi küçük varlıkları 
içinde şen ve mesut bir hayat yaşı· 
yan, Avusturya ve Çek • Sl~vakya 
Nazi istiHisından sonra perışan ol· 
du. Bugün dünyada bir hayat saha· 
sı anyan Almanya eğer Lchistan·ı 
ve tekmil Balkanları zaptetse ve 
Afrika'da nihayetsiz müstemlekeler 
elde etse Almanya'nın miireffeh ol
masına gene imkan yoktur. Bunun 
için benim kanaatimce müttehem, 
bugünkü alman zihniyeti ve alman 
sistemidir. Fertlerin ve cemiyetlerin 
ruhuna daima aykırı düşen alman 
mistizması ancak belki sanat cep
hesinde feyyaz eserler verebilir. Şu 
hale göre bugün alman dü§manla· 
rı ve hatta nlmanlar tarafından öl· 
dürülmesi iktıza eden işte bu nok • 
tndır. 

N.A..KOÇOKA. 

• 

lzmir tacirleri 
Ankara'ya bir 

heyet yolhyorlar 
İzmir, 13 a.a. - Dün, tacirler, tica

ret odasında bir toplantı yaparak 
Avrupa harbi karşısında milli ekono
mimizin korunması ve ihracatımızın 
devamını temin için müzakerelerde 
bulunmuşlardır. Müzakerelerin neti
cesinde mUşkUlatı mucip noktalar şu 
dört mesele üzerinde tesbit edilmiş· 
tir: 

1 - Sigorta primlerinin a;ayritabii 
yükselmesi, 

2 - İngiliz lirasının temevvücU, 
3 - Takas primlerinin takas ıirketi 

tarafından ödenmesinin geciktirilme
si, 

4 - Milli bankaların dökllman mu· 
kabilindeki avansları tahdit etmiı bu
lunmaları. 

İhracatçılar bu noktaları alakadar 
vekaletlerle temas ederek halletmek 
için ticaret odası reisi Hakkı Kıhç
oğlu ile diğer dört zattan mürekkep 
bir heyet seçmiştir. Bu heyet bu aa· 
hah Ankaraya hareket etmigtir. 

Çağr1 
• Bugun nafıa encümeni aaat 10 da 

toplanacaktır. 

• Arzuhal encUmeni bugUn saat ıs 
te toplanacaktır. 
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Münih bir yaşında 
İngiltere başvekili Çemberleyn, 

geçen sene bugün tayyare ile Müni
h 'e gitmişti. İhtiyar diplomat, haya
tında ilk defa tayyareye biniyordu. 
Kroydon'da kendisini uğurlıyanla
ra "sulhu kurtaracağım!,, diyordu. 
Münih dönüşü; çek meselesinin hal
ledildiğini, barışın kurtulduğunu 
söylüyor ve Şekspir'in meşhur mıs -
raını tekrarlıyordu. 

Çemberleyn, belki ömründe ikin
ci tayyare yolculuğunu, birincisin· 
den tam bir yıl ı;onra dün Paris'e, 
sulhu kurtarmak için değil, belki 
sulha bir an evel kavuşmak için yap· 
tı: Çek meselesinin, bir konferans 
mu ıı b oında halledildicinin bu • 
gün birinci yıldönümüdür. Bugün 
değil bu hal tarzından, Çek ve Slo
vakya'dan bile eser kalmamııtır. 

Sulhun hiç olmazsa bir on sene 
için kurtulduğu nikbinliğini veren 
Münih anlaşması, aradan altı ay 
ceçmcden filen ortndan ktllkmıt ve 
bir yılını doldurduğu bugün, imza· 
landığı toprakları ate§ içinde bul • 
muştur. 

Bu kadar tezat dolu hfıdiselerin 
sığıştığı sürpriz yılı tarihte azdır. 

ihtikarın reşitleri_;_ 

Yenişehir pazarından, mesela 
Dcmirtcpe \"eya Kocatepe civarına 
yiyecek taşıyan küfeci çocuklar, iki 
haftadanberi on kuruş yerine bir 
misli fazlasiyle yirmi kuruş istemek
tedir. Sebebini sorduğunuz zaman, 
senelerce bugünü beklemiş hınçlı 
bir mağdur gibi başını sallıyarak: 
"- Artık piyasa yük,eldi, harp 

var!" diyor. 
Bu küfeci misali, bilhassa ihtısas 

işlerine kadar yükseldiği zaman i • 
nanılmaz bir fiyat yükselmesi gös
termektedir: tadil edilmekte olan 
bir evin mevcut havagazı ve su te
sisatma bir ilave yapmak için 136 Ji. 
ra malzeme, fakat buna mukabil 
200 lira itçilik parası İstenmekte
dir. Eğer bu fiyat, eylülden Önce de 
böyle olsaydı, bugün için mesele 
yoktu. Fakat sizden bu fiyatı istiyen 
de gayritabiiliğin farkında olarak 
fU sebebi ileri sürüyor : 

"- Yirmi gün önce bet lira isti • 
yen bir usta, bugün on liradan aıağı 
çalıomıyor!,, 

"Niçin çalıımıyor?" suali cevap
sız kalmaktadır. Ve anlıyorsunuz 
ki, bütün bu itleri yapanlar, kendi 
aralarında fiyatları arttırmışlardır. 

Bu memlekette ticaret serbest
tir ve Türkiye, bütün hüriyetleri. 
hakları, imkanları vatandaşlara hu
dutsuz bir serbestlikle bağıılamı§ 
olan halk idaresinin etsiz yurdudur. 

Fakat bu, hiç bir zaman, emeği
ni ortada hiç bir sebep yokken di • 
ier bir vatanda§ veya memleketin 
imarı, halk itleri hak ve menfaatle
ri xararına ihtikar derecesine kadar 
yükseltmek serbestliği vermez. Bu 
hakikat, evelki gün mecliste Başve· 
kilimizin salahiyetli lisanmdan en 
veciz ifadesini bulmuştur. 

Bizi, cezai müeyyidelerle, takyit 
edici hükümlerle asla sıkmak iste • 
miyen ve böyle bir kararı ancak bi
zim sebep olduğumuz kati ihtiyaç -
lar karıısında alan hükümeti bun • 
lara mecbur etmiyelim. Normal ha· 
diseleri fevkaladeleıtirerek kendi 
menfaatlerimize ıöre tefsir etmeyi 
ahli.k dııı saymamız lazımdır. iyi 
ve seviyeli vatandaş; it prenıip vo 
kararlarını, günlük hadiselerin Ü&· 
tünde tutan tam insandır. 

KUTAY 

Modern 
sı ~ ınak 

Kıulay Anka~a' da uf ak bir 
nümune yaplmyor 

Kızılay umumi merkezi bir nümu
ne olmak ve icabında memurları için 
kullanmak üzere Yenişehirdeki mer
kez binası bahçesinde küçük bir sığı
nak yaptırmaktadır. Bu sığınak tama
miyle fenni şartları haiz olacak, en 
ucuz ve emin şekilde yapılmış bulu -
nacaktır. 

İnşaatı hayli ilerlemiş bulunan sı
ğınağın yarısı toprak içinde yarısı 
dışarıda görünmektedir. On beş gün 
sonra inşaatın bitmesini müteakip is 
tiyenler sığınağı gezebileceklerdir. 

Kızılay maske satışı 

faaliyetine devam ediyor 
Kızılay umumi merkezi ı· "k için 

temin edilen gaz maskesi satış yerle
rini 17 den 19 a çıkarmıştır. Halkımız 
çok müsait şartlarla satılmakta olan 
bu maskeleri tedarik etmek için her 
yerde satış m:ıhallerine ve kızılay 
merkezlerine baş vurmaktadırlar. 

Kızılay merkezlerinde maskeler i
çin birer ölçü bulundurulmaktadır 
Bu ölçü gayet kolay ve pratik bir şe
kilde maskenin biiyüldüğünü tayine 
hizmet t:tmektedir. 

Kızılay umumi merkezi kü~ük ço
cuklar için de gazden korunma vası -
taları temin etmek üzere bulunmakta
dır. 

Yerli mallar pazan kredi 
muamelesine tekrar ~a~ladı 

Sümerbank yerli mallar pazarının 
memurlara yapmakta olduğu kredi 
nisbetlerinde bazı tadilat yapılmak ü
zere on gündenberi kredi muamelesi 
kesilmiş bulunuyordu. Evelce yapı

lan kredi nisbetleri üzerinde bazı ten· 
ziller yapılmış ve kredi işine yeniden 
başlanmıştır. 

Dün hiç yağış olmadı 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

açık, sonraları bulutlu geçmiş; riiz· 
gar şimal istikametinden saniyede 2 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 24 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurtta Karadeniz kıyıla
riyle doğu Anadoluda hava bulutlu. 
orta Anadoluda yer yer az bulutlu, 
diğer bölgelerde açık geçmiştir. 

24 saat içinde yurtta hiç bir yerde 
yağış olmamıştır. Doğu bölgelerinde 
hava durgun geçmiş, Trakya bölgesi 
ile Akdeniz kıyılarında rUzgirlar ce
nup; diğer bölgelerde ekseriya şimal 
iıtikametinden saniyede en çok altı 
metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yükı;ek sıcaklıklar Balı· 
kesirde 28, İzmir ve Malatyada 30, A
danada 31, Akhisarda 32, İıkenderun 
ve Manieada 33, Urfada 35 derece o
larak kaydedilmiştir. 

14 - q - 193!=1 

1938 - 1939 ders senesinde 

Muallim mekte 
mezun olanla 
tôyinleri y 

Maarif V ekfüetinde toplanan hususi bir komisyon 1938 - 39 ders yılı bazi r • ;'l 

devresinde Muallim mekteplerimizin verdiği mezunları vilayet kadrohırı
na dağıtmış ve genç muallimlere tayin edildikleri yerleri tebliğe başlamı ,. 
tır. Kültür hayatımızda Üzerlerine şerefi nisbetinde ağır vazifeler alan m • 
rif ordumuzun yeni mensuplarının isimlerini ve tayin edildikleri yerleri 
yazıyoruz: 

1 stanbul Kız ô ğretmen ol:ulundan 
mezun olanlar 

Hikmet Niğdeye, Mellihat Ekmen Balı • 
kesire, Saiiye Hataya, Emine Muzaffer ih
san Mardin'e Fatma Tüzüner Bursaya, 
Safinaz Zoroğlu 1znıire, Muazzez Orhun 
Zonguldağn, Halime Nevzat Günyüz Bi· 
leciğe, Fetiye Sebahat Emer Hursaya, 
Yüceste Şencan Giresuna, Miıhibe Özgüer 
Antalyaya, Makbule Akansu Antalyaya, 
Sabahat Mollaoğlu Orduya, Raife Berkay 
Çoruma, Nezıhe 'fokmak Çoruma, Ayşe 
Naciye Evrcnsoy İzmirc. Şevkiye Erdinç 
Manisajıı, Nüzhet Ertekin Samsuna, Ha
tice Nevin Sakman 1stanbula. Zeliha Aba
cı Bursayn, Emine Eğe Bursaya Fevziye 
Çabuk Adanaya, Rebia Sevengin Zon.gul -
dağa, F. Ulviye Telin İspartaya, Fahamet 
Etmen Aydına, Fikriye Altay Zongulda~~· 
Muazzez Ye~ilkaya Burdura, Muazzez Q. 
nal Edirneye, Cahide Ercan Samsuna, Ha
sibe Germiyan Samsuna, Nazmiye Artabil 
Zonguldağa, Didar Süer Bursaya, Fahrün· 
nisa Gülerman Çanakkaleye, Emine Nuriyc 
Tüker Kocaeliye, Mediha Başel Nigdeye, 
Feriha Mete! Nigdeye, Fatma Saniye Ye
şilkaya Kocaeliye, Semire Doğuer Koca
eliye, Adile lşıksaçan Tekirdaga, Vasfiye 
Özköy Bursaya, Hatice Alarkacıoğlu Bo
luya, Melfilıat Tataroglu Zonguldağa, Na
zire Belgen Diyarbakıra, Mediha Meh -
metoğlu Amasyaya, Saniye Yüzse! Bile -
ciğe. Güzin Üfgtr Kocaeliye, İsmet Hacer 
Birkay Manisaya, Emine Münevver Bü • 
yükölçer Eskiı;ehire. Ayşe Nezihe Sino!:ıa, 
Refia Baran htanbula, J.'eriha Yalçınkaya 
Muğlaya, Neva Bilyiıktintin Konyaya, Zü
hal Yurdanur lçele, Fatma Mellhat Gilrkan 
Sıvasa, Meveddet Günuşen Sinoba, Peri
han Öztürk Orduya, Be:lriye Kutluözen 
Orduya, Kamile Kaya Seyhana, Mualld Çu
vac Kiltahyaya, Meliha Gürkan Sinoba. 
Bedia Bora Hataya, Leman Faiz Giresuna, 
Sabriye Çckilden Kütahyaya, Nimet Geç 
Kocaeliye, Fatma Nermin Heybeli Tekir
dağa, Fatma Ahsen Kutat Bursıı.ya, Halide 
Kaya Çnnakkaleye, Nimet Sim::i..,1u Sam . 
suna, Hasibe Alpaylarcll Samsuna, Saba
hat Taşan Samsuna, Nimet İlter Doluya, 
Hadiye Koç İstanbula, Muazzez Serikaya 
lstanbula, Mebruke Öztürk Samsuna, Kad
riye Gürer Kutamonuya, Safiye Akar Ça. 
nakkaleye. 

lstanbul Erkek Ôğretmen Okulundan 
mezun olanlar 

Basri Okul Zonguldağa, Kamil Gökul 
Manisaya, Llltif Bağman Afyona, Ahmet 
Süteyya Zonguldağa.J Zekeriya İşler Zon
ğuldağı, Sabahattin uktem ManisayaJ Meh
met Erdem Kastomonuya, Enver Ruhi Ay
dına, Mustafa Kn:ıl(iln Aydına, Zekeriya 
Alkay Yozğata, Fikret Tümer Samsuna, 
İsmail Çaklı 1 sp:ırtaya, Hulüsi Sarptürk 
Giresun:ı, H. Mutlu Manisaya, A. Kemal 
Ye~ildağ E&kişch'•e, Nurettin Tahtalı Ço
ruma, Hüııeyin Elmalı Cankırıya, Hasan 
Murtn:ı:a Trabzonı, Yuıuf Ooacak Çankı
rıya, Azmi Boytere An karaya, Mehmet Sa
rıkaya Çoruma, Mehmet Yurdakul Anka· 
raya, Necmi lnıı.n Afyona, Ziya Ülgen Kır
şchire, Tahir Karaman Elizığa, 

Edı'rne Erkel Öğretmen Olculundan 
mezun olanlar 

Yusuf Cakıray Bursaya, Ali Gündüz 
Samsuna, Saim Bilgisunar Giresuna İbra
him Olcayto Tekirdağa, Tahsin Yalç'ın To
kata, Süleyman ÖsUgUrler Elizığa Mefa
hil Tosun Niğdeye, Mustafa Ergi~ İspar
taya, Mustafa Kemal Süzer Tekirdağa 
Hayati Önal Aydına, Bünyami Gökalp 
Kırklarelinc, Niyazi Tavukoğlu Zongul • 
dağa, Me~.met Emin Yamaner Zonguldağa, 
Ahmet Koksal ~anakkalcyc, Sezai Önal 
Çanakkalcye. Zekı Çakır İzmire, Halil Der
İan .~oHcaelıye, Hüsnil Esen Kocaeliyc 
~;"111 akkı Haylan Afyona, Hayretti~ 

Suer Bursaya, İbrahim Bozunoğlu Kütah
yayı, ~ıdvan Akın Trabzona, Fikret Esber 
Kocaelı~c, Mehmet Ö.z:kan Zonruldaı;a, 
N_ecmettın Efe Zorl'ulrla{:a, Zeki Sancak 
Sın9ba, M~ammer c>noy Çoruma, Kemal 
Sune.r !ekırdağa, Necdet Güler Eskişehire, 
Muhıttın Erdilek Amasyayı, Ali Demiralp 
Canııkkaleye Kadir Siirün Kırklareline, 
İbrahim Karahan Antılyaya, Vasıf Kaya
köıran Mu~laya, İrfan Saran Muğlayı, Asım 
ıayata Sımıunıı. 

Edirne Kız Ôğrctmcn Okulundan 
me .. un olanlar 

Nüzhet Giıntan Eskı,,ehıre, Huriye Oğul
türk Afyona, Zehra Sayın Nıı,;deye, Ed be 
Şarayder Burı;aya, Leman Ozger Tekır -
darı,a, Melek Burgaz Kırklnrcııne, Gu ın 
Utku Samsuna, Firdevs Samurkaş Eskışe • 
hire, Ayşe Tanır Tekırda a, ıiclıha Şenel 
Çanakkaleye, Şemsi Sağdam Manisaya, Sa
liha Altıntao Eski§ehiı e, Muazzez Ersoz 
Tokata Remzıye Yılmaz Çıınakkaleye, 
İsmet Ôzçelik Tckırd:ıta, Husniye Somer 
Antalyaya, Hatice Sünalp Edırneye, Meli
ha Tuzün Edirneye_, Raslha Yurdakul Kuk
lareline, Münire Tucay Zonculdaı;a, Mü -
hibe Günay Çanakkaleye, Lıunıa Emil Ko· 
caeliyc, Fctiye Karaca Eski:ıehire, Feriha 
lzgi Bileciğe, Meserret Divga Kocaeliye, 
Atıye Ak Manisaya, Mihrınas Tosyagil 
Manisaya, Sevdiye Akal Kırklareline, Mu
zaffer Kılcı Kırklareline, Matlube Kipay 
Mnnisaya, Aliye Degirmenci Manisay:ı, 
Mecide Çatalkaya Manisaya, Nuri:r-e Tü
kel Manisaya Cnhide Kumova Izmire, 
İnci Özçelik lzmire, Meliha Ko:ı:a Manisa
ya, Fatma Taşpulat Manisaya, Seniha E
rülgen lzmire, Mediha Erinç Çanakkale
ye, Fatma İşgüder Çanakkaleye, Meli.hat 
Göker Çanakkaleyc, Fatma Yalçınkay:ı 
Çanakkaleye, Melek Evren Antalyaya, Sa
miye Soyer Bileciğe, Züleyha 'l'uğcu is
partaya, Zehra Saygılı İspartaya, Kevser 
Dunulugün Edimeye, Dilber Gökçen Af· 
yona, Leman Soyer İstanbul, Çatalcaya, 
Emine Tanılı Bileciğe, Mediha Tekceer 
Tekirdağa, Vecibe Bender Eskişehire, 
Belkız Aytalan Amasynya, Sacide Yüksel 
lstanbula, Mihriban Ersöz Kocaeliye, Şük
ran Akyel Afyona, Cahide Özçakmak Ça
nakkaleye, Mürüvvet Tibet Bursaya, Enise 
Omit İzmire Fazilet Varol İstınbula, Sa
ime Akalın Tekirdağa, Seniha Sırda~ Ba
lıkesire, Meliha Erkut Balıkcsire, Zehra 
Sevim Kırklareline, Cansel Sclimoğlu İs· 
tanbuln. 

Konya Kız Ôirctmen Okulundan 
mezun olanlar 

Feriha Türker İk~le, Şefika Erkmen 
Kocneliye, Fahriye Ozbay Amasyaya, Ha
cer Ergüneı Aır.':llyaya, Zarife Alkan Af. 
yona, Hayriye Akçetin Afyona, Leman Ya
vuzcan !çele, Mürvet Okay Çankmya, 
Münevver Özgür Çankmya,Fetiye Muıaf· 
fer Gulhan Manisaya, VB&fiye Birant Kon
yaya, Hikmet Özdoğan Çoruma, Melahat 
Ulusoy Afyona, Betül Karazsağın Niğde
ye, Hjkmct Ekmekçi Kayseriye, Kifayet 
Akkirpik Gaziantepe, Sadiye Gilnalp Ur -
faya, Nedime Adyakmaz Sıvasa, Naciye 
Unl~er Seyhıına, ?:l'ımet E rim N~~deye, 
Melahat ~atma Nığdcye, Nermin O:ı:tiırk 
İçele, Alıye Sa.ııgallı Malatyııya, Mediha 
Uraı; Zon~ldağa, Meliha Ugrali Zongul
dasa. Fehıme Soylu lsp:ırtaya, Aliye Ta
lH Ankaraya, Emine Memnune Şahin Nic· 
d~ye, H~ticc Hayat[ Ezen İspartaya, Ne· 
Z!~e Anıktr Balıke&ire, Ayı;e Muzaffer 
Gokçek Doluya, Nimet Olcay Sey:han3, 
Mukaddes Erdem Konyaya, Saadet Ozk:ın 
~alatr.aya, Sabiha öıark Kayseriye, Me
dıha Özbezeyen Denizliye Saibe Uğurlu 
Kocaeliye, Cihan Tekay Konyaya. 

Bursa Kız Ôf r~tmcn Okulundan 
mezun olanlar 

Ayhan Belgen Dlyarbakıra, Behice A
lay Manisayı, Hatice Şentıirk Trnbzona, 
Fatma Ay&el Aklan Zonguldağa, Hatice 
Mellihat Acundaş Sinoba, Melflhlt Odab:ı.111 
Karu. Cavide Elitez Manlsaya, Sabahat 
GürbUzer Buruya, Perihan Turan Orduya, 
Manife Feriha Ertuyun Teldrdağa, İs -
met Tezel Kırklııreline, Ayıe Sacide Erbil 
Aydına, Şadiye Solmaz Afyona, Necmı e 
Alptekin Bursayat Feriha Beııtcpe Anka
raya, Nazire Baksı Ankaraya, Havva Ba
bacan Trabzona, Nazire Semahat Özel 
Anta~yaya, Zeliha Esmersoy Canakkaleye, 
Kadrıye Ilgaz Kocacliye, Hasibe Erdin 
Sinoba, Hikmet Kalaç Kayseriye, Fat a 
Ferhunde Marmara Bııhkesire, Redde Yıl
dız Erdem Mudıne. 

lzmir Kız Ôfretmen Okulundan 
mozun olanl11r 

Bazı muayyen ihtısas şubeleri ha· 
riç olarak talebelerimiz tahsillerine 
memleketimizdeki tahsil müessesele · 
rinde devam edebileceklerdir. Son se· 
nede Avrupa'da devlet· hesabına oku
yan talebe sayısı 204 tür. Bunların 97 
si Almanyada bulunmakta idi. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seniha Saik Maraşn, Muzaffer Sancak 
Kayeeriyc, Hntiee Saadet Bursaya, Liltfıye 
Sarçm Izmire, Servet Koç Erzincana Ha
tice Ata Orduya, Saniye Kıbru;h M~laya, 
Nazife Coşkuntunca Manlsaya, Seniha Ay
drna, Ayıe Nuraç Çanakkaleye. ŞckQfe 
Saltuk Bur~aya, Emine Palantckin Çan -
kmya, S:ıbıha Yalc;ıntaş İzmire Nec' be 
o~.cny Muftlaya, Didar Birol Denizliye, 
Turkin Güney Seyhana, Refika Ocalr İz. 
mire. Hatice Ok Çankınya, Fatma Hayri
Y~ Haylı Aydma, N ezile Topçuoglu İz • 
mıı-el Melahnt Peker Antnlyaya, Melek E
rez . zmirc, Türkin Önülter Aydına Semi
ye Önülter Aydına, Ayıe Pekcan ' !~ele, 
Cenan Doryar İzmire, Kadriye Güner Ço
ruma, Hatice lrfan İncetepe Mu~laya Sa
ime Eryılmaz İzmire, Refet Şahin Ay • 
dına, Belkıs Altunsaç Denizliye Mihriban 
Erillren lzmlre, Ayşe Saadet Ôtugcn ls
partaya, Zilbeyde Tnnil Aydına . i'Iuhs c 
Burdura, AYJJ.e Günarnl İspartaya, Mu a{. 
fer Akarsu Gıresuna, Halime S::ıb:ıhat S y. 
han S:yhana, Melfihat Atalay Sam u l, 
Leman Barlas Manisaya, Hcd"ye Knrııb • 
cak Denizliye, Fatma Nıınet Ercebe J e· 
nizliye. 

lstanbul • lzmir 

vapur seferleri başladı 
İzmir, 13 a.a. - İki haftadanberi 

tatil edilmiş olan İstanbul - İzmir va· 
pur seferleri yeniden başlamıştır. De
niz yollarına ait Ege vapuru pazarte
si sabahı 1stanbuldan buraya gelecek· 
tir. 

SAYIN 
MÜŞTERiLERiMiN 
Nazarı dikkatine: 

Memleket piyasasında yer almış o
laıı Çapa Marka müstahzaratı tekmil 
çeşitleri üzerinde en ufak bir fiat dc
ğ"şimi yapmadığını gördüğü lüzum 
üzerine sayın müşterilerine bildirir. 
Eer zamanki satış fiatlarından gayri 
fiat talebinin şiddetle reddedilmesini 
aynca rica eder. 

Çapa marka müstahzaratı sahibi 
M.NURİÇAPA 

İstilôya ve 

müdafaaya dair 
" ...... Var:ıova hslkı, kahir isti-

la ordularına karşı ~ehirlerini canla 
başla müdafaa ediyorlar. 

Günde bir kaç defa dolup dolup 
ba~larına cehennem yağdıran tay
yareler, onların maneviyatını sars
mamıştır. 

1şçiler vücuda getirdikleri tabur· 
~arla düşmanla çarpışmaya gidiyor-
''ir. 

Kadınlar, savaş boyunda, ateş 
hattında çarp şan vatandaşlarına 
kendi elleriye yiyecek, içecek ta
şıyorlar .... " 

Haksızlarla haklıların mücadele
sini ve bu mücadelenin destanları
nı yazacak olan tarihe şerefle ge
çeceğinde §Üphe etmediğim Vaqo
va müdafaasına dair çıkan haberler 
arasında yukarıki satırları okumuş

sunuzdur. 
Eve/ki ak§am Berlin radyosu da 

ayni hadiseden aşağı yukarı, şu 

laflarla bahsediyordu: 
"Polonya'daki İngiliz ajanları si

vil halkı Varşova'yı müdafaaya kış
kırtı} orlar. Bu sözlere kaP.ılan var-

~ovalılar da ~ehi;lerin~? . önü_nde 
"gayri meşru - zllegal bır muda
faaya girişerek m§nasız ve maksat
sız helak olup gidiyorlar." 
Tuhaftır hali ilem, bilmiyen söyler, 

bilen söyler! 
diyeceksiniz. Fakat burada konu
şan "bilmiyen" değildir; bildiğini 
deği~tirendir. 

Saldırgan ordu, Polonys'ya maki· 
neleri, tayyareleri, motörleri, tank
ları ve bütün bu modern, fakat kor
kunç vasıtalariyle ne götürüyorlar? 
lstil§ değil mi? 

1918 yılına kadar esasen istilS al
tında eziledurmuş olan Polonya'
nın o zamanki halini, bakınız, A
merika'nın sal§hiyetli muharrirle
rinden Raymond Les/ie Buell, na
sıl anlatıyor: 

"Leh köylüsünün yoksulluğu 
darbımesel hükmünü almıştır. Bu 
köylülerin bir kibrit çöpünden dört 
beş defa fayda/andıklarını duymuş 

tum. Bir tencere su ile, tuzundan 
istifade edebilmek için, tekrar tek
rar patates kaynatırlardı. Bir köy
de çok defa sabaha kadar bir tek ı
§ık yanmadığı olmu~tur. 

Kı:ıın sonunda ahırlarında yiye
cekleri tükenen beygirler, bahar bir 
an önce gelsin de kendilerini açlık 
ve kıtlıktan kurtarsın diye istir
hamkar gözlerle gökylizüne bakar 
ve mütevekkil§ne beklerlerdi. 

Malaryadan kırılan köylüler, ü· 
zerlerinde lime lime çullar ve deri
ler altında birer iskelet manzarası 
alırlardı: ayaklarına da pabuç ye
rine ağaçlardan soyulmuş kabukları 
geçirirlerdi. 
Polonya'nın bir çok yerlerinde 

köylülerin, çekmiş oldukları sefa
let ve ıstırabın derecesini bir garp
lının hayal ve havsalası kolay ko
lay kavrayamaz. 

••••.. Büyük harpte de Polonya, 
Bcl~ika'dan sonra en ziY.ade zarar 

gören, yanıp yıkılan memleket ol
muştur. A .ı Jı yukarı, 2.000.000 bi
nası yanmıı. 11.000.000 dönüme ya
kın arazisi i:şe yaramaz hale gel
miş, 6.000.000 dönüme yakın orma
nı harap olmuştur. 

Alman - Avusturya orduları mem
leketten çekilmeden önce de 7.500 
köprüyü atmış, 940 :şömendöfer is
tasyonunu harap etmişlerdir. 

Yersiz, yurtsuz kalan mültecileri 
dilenci haline girmiş, çocuklar sü
rünmDş, aileleri hastalık kırıp ge
çirmiştir .... " 

!stilli altındaki Polonya'nın ne 
hale geldiğini bitaraf bir muharri
rin kaleminden dinlediniz. 

Polonya, 1919 danberi bütün bu 
unulmaz yaralarını sarmağa, eksik
lerini tamamlamağa uğraşıyordu. 

Şimdı' yeniden onu isti/8.ya kal
kanlar, oraya bu yeni sarılmış yara
ların üzerindeki sargıları çatır ça
tır sökmeğe mi gidiyorlar? 

Bu acı hatıraları unutmıyan bir 
milletin saldırgana karşı si/A.ha sa
rılması için Göte dilinde kullanıla
cak t~bir "gayrime:şru -: illegal" mi
olmalzdır? 

Acaba Sicnkicviç'in dili ve Şo
p_eıı'iıı ahengi ile V cı. :lova kop_ıları-

(Sonu yarın) 

lstanbul'la Akdeniz limanları 
arasında seferler 

İstanbul, 13 (Telcfonl::ı) - Bir n ... J 
dettenberi Akdeniz limnnlariylc .... . 
tanbul arasında kesilen vapur scf ut:· 

ri bugiln resmen başlamış bulur n'ln~
tadır. Bugün Kapoormo adlı ilk it.<u
yan vapuru İstanbul limanına g ı. ,. 
tir. 

nı haksız yere zorlayanların hare
ketine ne adı verilebilir? 

T. 1. 
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DIŞ POLiTiKA .1 
Avrupa harbi ve 

Amerika 
Mihver devletleriyle demokrat 

~ ıetler araaındaki mücadele, tah
min ve tasavvur edildiği &'ibi, bir 
"yıldırım harbi" olmamııtır. Harp 
baılamazdan evel, aakeri mütehas
sıslar bir "yıldınm harbinin" tüyle
ri ürperten dehtetini anlatıyorlardı: 
Almanya ve ltalya, havadan, kara
dan ve denizden bütün kuvetleriyle 
harekete geçerek, yavaf harekete 
geçen demokrat devletler cephesini 
felce uğratacaklarclı. ltalya, "aıçra
ma tahtası" olarak kullanacaiı Ar
navutluk'tan ıarka hücum edecek, 
Almanya; Polonya ve Romanya'yı 
istila edecek. Trabluagarp'tan bat
lryan bir taarruz Mıaır'ı ve Süveyt 
kanalını tehdit edecek. Japonya Pa
sifik denizinden İngiliz ticaret ge
milerini silip süpürecek. lapanya da 
Cebelüttarık'ı ele geçirerek, Çanak
kale ve Süve:n ile beraber Akdeni
zin bu üçüncü geçidi de kapanacak. 
Bütün bunlar yılclınm süratiyle ya
pılacaktı. 

Harp beklenilen tekilde baıla
madığı &'ibi, harekat da tahmin e
dilen tekilde inkitaf etmiyor. ltalya 
her halde ıimdilik bitaraf kalmış
tır. lapanya'nm harbe &'İemeğe hiç 
niyeti yoktur. Japonya kanımıyor. 
Hatta lngiltere ile anlatmak için 
tetebbüs yapmıttır. Yalnız batına 
kalan Almanya iae, Polonya'da bile 
yıldınm harbi yapamamııtır. Polon
ya'daki alman aakeri harekatının 
naaıl inkitaf edeceği mailim değil
dir. Her halde muhakkak olarak fU 
aöylenebilir ki henüz mücadele bat· 
Janııt değildir. Almanya yetmiı fır. 
kil ukerini Polonya hududuna yığ
mıı ve Çekoslovakya meaelesinde 
olduğu gibi, askeri harekata baıla
mıya mahal kalmadan ihtilafı halle
debilec~ğini ümit etmitti. ihtilaf 
halledilemeyince bu askerler yürü
meğe batladılar. Polonya askerleri 
de onların önünde rical etmiıtir. 
Fakat bir müsademe vuku bulma• 
mııtır. 

Garp cephuine rrelince; rrariptir 
ki Almanya burada bir harbi kabul 
etmek bile istemiyor. Alman teblii
leri bet altı gün garp cepheainden 
hiç bahsetmediler. Fakat franaızla
rm taarruz için hazırlanmakta ol • 

duklan bildirilmektedir. Siıfrid 

müatahkem hattı üzerine taarruz e

debilmek için uzun hazırlık yapıl-

uı;us 

DÜNYA HABERLERi 
Slovakyada 

yeni tevkifler 
Budapeşte, 13 a.a. - Kassa'dan bu

raya verilen haberlere göre, Slovak
yada macar ekalliyetine mensup bulu
nan şahıslar hakkında yeni yeni ta
kibat yapılmakta ve Hlinka muhafız
ları, macar ekalliyeti arasında birçok 
ki§iyi tevkif eylemektedir. 

Radyolar mu•adere ediliyor 
Budapetşe, 13 a.a. - Bratislava'dan 

bildirildiğine göre slovak makamatı
na itimada §ayan olmıyan kimselerin 
ellerindeki telsiz telgraf cihazlarını 
müsadere etmeleri için talimat veril
miştir. 

Bu tedbir, devletin müdafaası ka. 
nununun ahkarpını tatbiken alınmıı -
tır. 

Bükreşte hava 
hücumlarına 

karşı tedbirler 
Bükreı, 13 a.a. - Bükreş'te halka 

muhtemel hava hücumlarına kartı ne 
suretle korunulacağını öğretmek ü
zere bir takım tedbirler ahnmııtır. 
Tramvaylar, kül rengine boyanmııtır. 
Gazlara karşı tahaffuz kurslarının 
miktarı arttırılmııtır. Payitahtın bü
tün mahallelerindeki çocukların vila
yetlere nakli için hazırlıklar yapıl -
maktadır. 

Polonya'dan gelmiş olan bütün 
fransızlar, hudutta ve Romanyadaki 
seyahatleri esnasında Romanya me
murları tarafından kendilerine göste 
rilmit olan iyi muameleden bahset
mektedirler. Bunların arasında birçok 
mühendisler vardır. 

Roma.nya'ya inen lela 
tayyaTecileri 

Bükre§. 13. - a.a. - Cernavtzi'den 
bildirdiğine göre dört Leh askeri tay
yaresi Leh - Romen hudut mıntakasın 
da karaya inmittir. romen makamlan 
bu tayyareleri müsadere etmişlerdir. 

Tayyarelerin mürettebatı bir temer
küz kampına sevk edilmiılerdir. 

General Veygand 
Berut' a döndü 

İngiliz - Fransız görüşmeleri 

İngiltere ve Fransa 
tek memleket gibi 
hareket edecekler 

-
lngiliz • Fransız eksperleri Almanyanın iaşe 

Teşkilôhnı bozmak için Londra'da işe başladı 
PARİS: 13. a.a. - Yarı resmt mahafilin mütaleaları, franıız ve ingiliz 

şeflerinin Fransa'nın meçhul bir noktasında yapmıt oldukları görüşmelerin 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedirler. 

İngiltere 
(ekoslovak ilhakını 
tanımıyor 

Londra, 13 a.a. - Hariciye nezareti, 
Bohemya, Moravya ve Slovakya ile 
Danzig serbest ıehrinin alman işgali 
altına alınmıt arazi parçaları addedil
meleri llzım geleceğini bildirmııtir. 

lngiltere •ığınaklarJa 
mektepler yapıyor 

Londra, 13 La. - Daily Herald ga
zetesi, İngiltere'nin "bitaraf" mıntl· 
kalarındaki hiç bir mektebin haliha
zirda kazılmakta olan siperlerin ve 
yapılmakta olan sığnakların ikmaline 
kadar açılmıyacağını haber vermek -
tedir. Spor sahalarında kain olan bu 
siperler, mümkün olduğu kadar genit 
olacaktır. Siperler, mektep sınıfları
na benziyecek ve içlerinde sıralar bu
lunacak ve elelı:triık tertibatını haiz o
lacaktır. 

20.000 /rİfİ Jalıa .aaı. .ıtuta 
alınıyor 

Londra, 13 a.a. - Bu hafta urf ın
da askeri mükellefiyet kanunu muci
bince askerlik hizmetine ahnmıt olan 
ilk ıınıfa mensup 20.000 kitilik yeni 
bir grupun silih altına divet edilece
ği bildirilmektedir. 

(ıkan harp kaqıs111da 

1 

Bu görüımelerin İngiltere ile Fran· 
sa'nın noktai nazarlarının tamamiyle 
yekdiğerinin ayni olduğunu ve iki 
memleketin sadece yekdiğerine mü -
vazi olarak değil, belki tek bir mem -
leket imiş gibi hareket etmeğe karar 
vermif olduklarını isbat etmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Dünkü görüımeleri, mümasil görüı· 
meler takip edecektir. 

Dünkü görüşmelerden evvel general 
Gamlin ile general İronside ve İngiliz 
franaız hava kuvvetleri erkinı arasın
da birtakım teknik müzakereler ya -
pılmıttır. 
Görüımeleri müteakip neıredilen 

bir tebliğde göstermit olduğu muka -
1 vemetten dolayı Polonya ordusu teb
cil edilmekte ve Fransa ile tngiltere
nin Polonya'ya mümkün olan her tür
lü yardımı yapmağa karar vermit ol -
dukları ilave edilmektedir. 

Selihiyettar mahafilde Polanya"yı 

müttefiklerinden ayırmağı istihdaf 
eden alınanların çevirmiı oldukları 
manevraya bundan iyi bir cevap veril
miyeceği beyan olunmaktadır. 

Fransa ile 1ngiltere'nin ancak mah
dut harekatta bulunacakları fikrinin 
mevsimi geçmiı olduğu mütaleası 
ileri aUriilmektedir. 

Büyük Britanya lmparatorlutu'nun 
bütün kuvvetleri, incili% kuvvetlerine 
iltihak etmittir. Fazla olarak lnıil -
tere ile Fransa aruındaki iktiaadt me
sai birliği tamdır. İnafll• '" franeu 
eksperleri, her iki memleket iqeaini 
temin etmek ve Almanya'nın iate teı
killtını bozmak için Londra'da ite ko
yulm\lflardır. 

Çemberlqn 6a Nler ı.,,,.;yuini 
•ötürmecli 

Londra, 13 a.a. - ~Utün gazeteler, 

fransız - ingiliz yüksek harp meclisi

nin dünkil toplantısı hakkında tefsir

lerde bulunmakta ve Çemberleyn'in 

-ı-

( DUHKU ) 

ISTANBUL Gazeteler 
Bqvekilin nutku 
münasebetiyle 

TAi 

Sabiha Zekerıya Sertel, Baıvekilimiz 
Dr. Refik Saydamın Buyük Mıllet Mec
liıindelci nutkunu bahıı mevzuu ediyor, 
Bu nutkun kın cumlelerınden buıünku 
vaziyetımizi çıkarmanın mumkun oldu
iunu soyluyor, :Almanya, Polonya ve 
Sovyet Rusya ıle munuebetlerlmizın 
nutukta soylenılen cumlelerle en ı~el 
ifade ıeklıni bulunduiuna kaydederek iç 
meıelelerımıze ıec;ıyor ve dıyor ki : 

Ba,vekılın ıktısadi vazıyetımiz hak
kında verdıiı malümat, harp ihtıkirına 
lı:arıı alınan tedbirler, mali vaziyetimı
zın nilamlıiını ııoıteren izahat da, har
be rırelım veya ııırmeyelım, nılam bir 
mevkide olduiumuzu ıoıtermeıe lı:ifı
dır. Bır zaruretle bu harbe gırecek ol
sak dahi, bu defa, Cıhan harbınde reçır
diiimiz iktındi buhranı, açlıiı geçir -
memıze sebep yoktur. Bugun memle
kette ııtıhsal vasıtaları çocaldıiı. ıktı
sadi tedbirler evelden alındııı ıçin, u
zun harb halınde dahı iktısaden muk:ave· 
met edebılıriz. Bu sağlam vaziyet ıçeri
ıinde harb Turlı:iye için bir feliket de
iıldır _ Fransa, Inıiltere, Sovyet Rusya 
balkan memleketlerıyle dost olduıumuz 
muddetçe bu harp bidire.inı aaıari muı
kulitla atlatmak imkanlarımız çoktur. 
Harp istemiyoruz. Fakat harp ıelirse, 
ona kaf1ı koymak icin ordumuz ne ka • 
dar uılamaa, dahili vazıyetımiz de o 
kadar saglamdır. 

Başvekilin nutkundan istıhraç ettiii -
miz mina budur" Hic; tellt etmeden, va
kar ve ıukiınetle hidiıelerı bekliyebı • 
lırız ... 

Pilsudaki'nin mezan: 

Gene Tanda Sabıha Zekeriya Sertel, 
alman askerinin bu buyuk milli kahra • 
manın mezarı oniiııde hurmetle i&iliııni 
bahıs mevzuu ederek dıyor kı : 

"Taliin ne ıar1p bir cılvesidir ki, te
cavuze uirıyan mılletler, kurtarıcılarının 
mezarı onunde mınnetle eiılırken, te -
cavw:e ıecenler ilham aldılı:ları pirleri 
bır defacık olsun anmak nezaketını ıos
termedıler. Cıhan harbinde buyuk Al • 
manya ıçin kılıç lı:upnan Kayseri hiç 
lı:ımse bir defacık olsun sayrı ıle anma
dı .•. Kayaer Velhelmin ismi reçtıii yer
de, dit rıcırdısından baıka bir ıey duyul
madı. Hatti Hıtler bile. onun bırakuiı 
çizmeleri ayaiına ıecirdiii halde, sele
fine bir demet ciçek bile ıöndermeyı ha
tırlamadı." 

Bugun inaanhk ancak istiklll lı:urtarı. 
cıların onunde efılıyor. P'lsadskinin me
zarı. bu hurmetin. bu minnetin, bu sev • 
iinin sembolüdür.,, 

Akdenia'ia .pc olmaaı 
Akpmdan akeama sutwwnda Vl. NO. 

"Akdenizin ~ık olmaaından iatifadıe et
meliyiz,. başlıkh fıkrasında diyor ki • 

"Eskiden bazı harpler bir fev~ 
neticesi patlaJ'IYerinni'- Faluuıa hliktim
dann anaum ce1'11eaerelı: alreriae "Yii
rl J" emrini verdiff Y&ki olaımat. İtiraf 
etmeli: bu Mfer.ki öyle olmadı. .A 

Senelerdir hazırlık, hazırlık- Heh 90n 
aylar zarfında, muharebe adetl : 

- Geliyorum, haberiniz ol1UD I • diye 
befırdı. 

Ve ıeldi de. 
Fakat iktisat cihetinden ıUrpride br-

11laımıı ribiyiz. Batta "iod" olmak u-

zere bir çok tıbbl mevad yok. ,,.ı.ut p 
az. Kalay veuıre nevınden buı di 
madde~r de oyle. 

Şır.ıdililı: yalrıız orta Avrupa piya 
yarı kapalıdır. (Yarı kapalı, sıra .A 
ya, bıtaraflara mal aatablleceiini IOY 
yerelı: ac;ılı:lı:apı bırakıyor). 

Mademki Turkiyede "dnje ıktisat,, 
dır: niçin bu haller olsun ? 

Simdililı: bir çolı: memleketlerden 
ıiiimizi tamamlamalı: hali lı:abıldir. 
nüz ı .. :..deniz açık. İnşallah bundan is 
fade edip elimiz kolumuz bailı otu 
yoruzdur, zamanı bo111na ıeçırmıyo 
dur. 

- Karıılııı hani? Neyle alacaiız 
"Bır çok mallanmız ihraç edilmed 

tinden piyasada mahsus bır tenezzul 
rulmelı:tedir, muıtahsilın zarar etm 
11 ıçın tedbır du,unuluyor!,. ııbı hab 
ler de intiı;ar edjyor. 

Karıılıgı bellı:i budur. 
Fakat katıyetle tayın edecek bis 

iıliz. lktiaatçdarımızı buıun ıçın yet 
tirdik. Mevcudiyet ıostenneleri, a 
davranmalan ıcap eder. İmkln ve fır 
kaçırmamalı.,, 

Harp kıaa sürebilir mi? 
Bu başlıklı başvazısında B. Nadir N 

harp vaziyetini tetkik edıyor ve al 
ordusunun Polonyayı istıll etse bile 
bin bıteceğine inançıalı: doiru olma 
iını kaydederek 1nııltere ve F 
harp ettikleri meselenın ne Danzıı. 
Koridor, ne de Polonya meselesi ol 
dıtını bunun daha çolı: ıümullil b 
lunduiunu kaydederek diyor ki : 
"Şu halde ilı:i kuvetli taraf aruı 

ve buyülı: bır cihan divuını hal 
runda başlıyan bu harbm mun Ye 
ratıcı olacatını tahmin etmek had 
yakındır. Butun servet kaynaklan 
ferber hale ıetirılecek, butun enerjı 
urfedilecelı: ve her beteri ibtiraıta 
dutu cıbi belki de ıene hıç bır .. .ıı 
ticeye varılmıyac:a.lı:tır. 
İnunlııı sevetıler bu atqin m 

menebe dar bir Nhada kalmasını iıtı 
lar ve bunun ıçın ıece ıunduz çalı 
yorlar. ,. 

SON POS 
Vaziyet 

Emekli aeneral Huınu Emir Erki 
harp vaziyetıni tetkik eder~ son 
pıımalara tahlil ederek ''Leh ordua 
aon hareketleri. bu memleket için 
yırlı bir vazıyet yaratıyor,. dıyor. 

Muhittin Birren "Yeni vazıJ'ft •• 
kümet" ballıklı Ylfwnd• vaziyeti 
lil ederek, biik&netın beyanatmyı. 
tıcı ıilktın hıalerin.e tercım.ıı ol~. 
z11mr ıa cumle ile bitiri7or: "Huur 
emniyetle onwı etrdmda bulan 

1914 hudutları 
Hiiaeyiıı Cabit Yalçm bu bqbklr 

makaleıainde, harbe batlıJ'&D aaııaıı.uı 
bımu bapracakları yerde aulba d 
iciıı çareler arattırdıklarına itaret ed 
diJ"()r ki : 

"Almanya °bQcüD müttefik incilUı 
fraııaıa bvetleri lrıartısmda ne nPI 
imı bilmiyerelı: kıwarup duruyor. 
kat, dediiımiz ribi Wilaon prenaiple 
hakiki ve eamiml sıurette aanldıiı 
karpunda biç bir kuvet JraJmu ı 
da hepsine p.Jebe ~." 

maaı tabiidir. Evelki ıündenbwi in
rriliz kıtalannm da fransız toprak -
lanna ayak baatıklan haber veril
miştir. Bu tartlar altmda uzun bir 
harbi hesaba katmak laznnclır. Ve 
uzun bir harpte de Amerika en e
hemiyetli amildir. Amerika, dünya· 
nın iktisadi muvazenesinde ıüphe
ıiz en büyük ağırlıktır. Ham madde, 
mamul etya, ail&h ve harp malze
mesi, para, hülasa bir harbin ida
meai için li.znn olan her t•Y Ameri
ka' da mebzul olarak vardır. Bu 
memleket harpte bitaraf kalsa bile, 
vaziyet icabı denizlere hakim olan 
devletin müttefikidir. Büyük harbin 
itilaf devletleri taraf mdan kaz anıl· 

Dört gündenberi ıehrimizde bulun
makta 'olan Fransa'nın prk orduları 
kumandanı general Veygand berabe
rinde gelen zevatla birlikte ve kendi 
hususi tayyareleriyle dün sabah saat 
8 de hava meydanımızdan kalkmı§ ve 
Berut'a dönmüılerdir. Berut istasyo
nundan telsizle alınan maliiınata göre 
general saat 10.52 de Berut'a vasıl ol
muıtur. 

İtalya'nın 
geçen sene 15 eylülde Berchtesgadene ---------------'.:""""-------------l 

maamcla Amerika'nm büyük ölçüde --------------
rolü olmuıtur. Fakat amerikahlar, 
muharip devlet zümrelerinden bi
riyle ıiritlikleri bu sıkı ticaret mil • 
nasebetlerinin kendilerini 1914 har
bine sürüldediiini hatırladıklann· 
dan Avrupa'da harp tehlikesi beli
rince "bitaraflık kanunları., adı al
tmda bir takım kanunlar yapmıf· 
larclır. Bu kanunlara &'Öre, bir harp 
çıktıiı zaman cümburreiai, muharip 
devletlere amerikaldar tarafmdan 
ailah satılmasmı meneder. Cümhur
reiai Ruzvelt bu kanunun denizlere 
hakim olan lnıiltere'ye kartı hak
sızlık olacağuu düıünerek, Amerika 
mecliai kapanmazdan evel, bunun 
tadiline çabımııtı. Fakat bir takım 
dahili politika entrikalan dolayı. 
siyle muvaffak olamadı. Ve ayan ve 
mebuaan meclisleri, gelecek aenenin 
batma kadar tatil karannı verdiler. 
Bu tatil karan verilirken, Rooae
nlt, bir harp çrktıiı takdirde bita
raflık kanunlarmm tadili için mec· 
liai fevkalade olarak içtimaa çaiı • 
racağıru bildirmiıti. lıte timdi harp 
gelmit çatmıthr. Cümhurreiai der· 
hal bitaraflık kanunlarını tatbik e· 
derek, lnıiltere'ye, Fransa'ya ve 
hatta Kanada'ya harp malzemeai 
satılmaamı menetmekle beraber, bi
taraflık kanunlarının tadilini temin 
için derhal faali)'ete ıeçmiıtir. Va
ıington'dan verilen haberlere &'Öre, 
Rooaevelt, mecliai içtimaa çatır
mazdan evel, parti liderleri arasm
da bu meaelenin halledilmesini te • 
mine çalışmaktadır. Eter parti li
derlerini iknaa muYaffak olursa _ 
ki dün &'•len bir tel&'f'af 11111Yaffak 
oldufunu bildiriyordu _ --ı· • . . --•san 
içtimaı •• tadil karanm kabul et· 

mesi bir formaliteden ibaret kala
caktır. 

Almanya, bitaraflık kanunlan • 
nm tadilinden doiacak vaziyetin 
ne derece kendi aleyhinde oldufu
nu bildiii için Amerika efkanumu
miyeaini rencide edecek her hare -
ketten çekinmektedir. Bu aebeple
dir ki Athenea vapurunun bir deniz
altı &'emiai tarafmclan batmldıtmı 
derhal tekzip ettiii &'ibi. denizalb 
gemilerinin büyük harpteki &'ibi, 
hab•r Yermekaizin ve )'olculariyle 
tay. 1armm hayatlarmı emniyet al
tına almaksızm hiç bir &'emİyİ ba
tırmıyacaldarmı bildirmiflerdir. ln
ıiliz ve fransız ıehirlerinin havadan 
bombardıman edilmemelerinin bat
hca aebebi de budur. 

Fakat Nazi politikasmm hedef
leri amerikahlarca öteclenberi ma
IUındur. Amerika halkı, bu hedefle
ri, ve hedeflere varmak için takip 
edilen yolu, iatikrah ile k&11ıl•llllf
tır. Hitler Almanya'sı, Amerika'da, 
hatta ikinci Wilhelm Alman)'asm· 
dan daha büyük bir nefret uyandır· 
mııtır. Polonya'ya k&111 yapılan 
hakaız tecavüz de tahmin edilebile
ceii &'ibi, bu hialeri ancak derinlet
tirebilir. Bu aebepledir ki bitaraflık 
kanunlarmm tadili bir emrivaki o • 
larak kabul edilebilir. Ve bu temin 
edildikten aonra Amerika 'nm harp 
sanayii demokrat devletlerin nam 
ve hesabına çabımıt olacak, yani 
Amerika fili olarak bu devletlerin 
uaüttefiki Yuİ7etüae &'eçecektir. 

A. Ş. ESMER 

• • 
vazıyetı 

giderken yaptıfı &ibi bu sefer tcmsi
yesini götürmediğini kaydeylemekte
dirler. 

Roma. 13. - a.L - "Giornale D'İta- Daily E:ıı:preaa gazetesi Çember-
lia" gazetesi müdürü tarafından yuı- leyn'in bu sefer Hitler'e kartı açılan 

lan baf"'akaleainde ingiliz fransız ri- amanıız bir harp umini takviye et -
cali tarafından yapılan resmi beyana mek üzere seyahat ettiğini yazmakta

ta bakılacak olursa, tam ve uzun bir dır. 

harbe intizar etmek llzım geldiğini Daily Telegraph gazetesi, Hitleriz
tebarüz ettirmektedir. Bu muharebe, me karıı açılan mücadeleye sonuna 
doğrudan doğruya hiçbir italyan men kadar devam etmek llzımgeldiiini 
faatini tehdit etmemekte ise de ıebep 
leri ve akislerile birçok meseleler ih- kaydetmektedir. 
das etmektedir ki bu mHelelere me • Timeı gazetesi, yüksek harp mecli
seli Avrupa'nın başka bir tekilde tan- sinin verdiği kararın tesirleri aonra
zimi, kuvetlerinin yeniden taksim ve dan ıörillecefini yumakta, Fransa -
t.evzini, bak ve it vasıtalarına niıbet- yı İngiltere'den ayırmak için aarfe -
le milletler aruındaki münasebetler dilen gayretlerin bop gittiiini illve 
meseleleri cibi İtalyanın eualı men- eylemektedir. 
f utl,rine dokunan meseleler karıı-
mıı bulunmaktadır. 

Bunlar, umum Avrupa nizamı ve a
daleti meseleıi teklinde hülisa edile
bilir. 

Nazırlar meclisinin geçenlerde 
neırettiii bir tebliğde İtalyanın si
yasi vaziyeti tarif edilmektedir. 

Bu ıiyaaetin gayeltri, ihtillfın in
kipfında ve bir neticeye varmasında 
birer lmil olmaktan bili kalmıyacak 
olan ve fakat Avrupa'nın halı:ikt men
faatleriyle ihenktar bulunan italyan 
menfaatlerinin tanınması ve mildafa
uıdır. Roma hilkiimeti, gilndelik ıi -
yut faaliyetini İtalya'nın ve Avrupa
nın menfaatlerine huretmektedir. İ· 
talyan milleti, aynı müdafu gayesine 
asker! ve mülki hazırlığını, disipli
nin, Duçe'nin eserlerine ve memleke
tin mukadderatına olan imanını da 
vakfetmcktedir. 

İtalyanın müstakbel hattıbareketi 
ne olacağı hakkındaki ecnebt tahmin
lerden bahseden Giornale d'İtalia di
rektörü, biltiln bunların Avrupa ku
vetleri çerçeveai içeriainde İtalyanın 
birinci derecede olan roUhıil tanıma1c 
demek oldutuu l•UNN-tcbr. 

Sovyetler Birliğinde 

İhtiyatların silô h 
altına çağırılması 

devam ediyor 
Motkova, 13 a.L - (D. N. B.) İh-

iyatlann sillh altına çaiınlmuı de
vam ediyor. Moskova aokaklannda ve 
istasyonlarında trenlefle aovyetlerin 
garp hudutlarına sevkedilmelıcte olan 
seferber kıyafette ve silihlı kıtaat gö
riilmektedir. Bu kıtaat bilyUk bir ıil· 
·Gnet ve nefse itimat gösteriyor. 

ihracat laaltlnnlla bir emir 

Moskova, 13 a.a. - Harici ticaret 
... miserliği, kanunları, idari nizama· 

tı, veya döviz kontrol siıtemi Ruıya
nın harici ticaretine gayrimüsait olan 
memleketlere ihracatı yuak edebile -
cektir. 

Bu yasak peoln olarak tediye ya
p 1"'adılı takdirde tatbik edilebileçek 
tir. 

Kanada taarruza utana 

Amerika lôkayt 
kalmıyacak 

Vqington, 13 a.a. - B. Ruzvelt, 
cuetecilerle yaptığı bir görüpnede 
geçen sene Kingston'da s<Sylediği nut 
ku tefsir eder mahiyette beyanatta 
bulunmuıtur. 

B. Ruzvelt, Kingston nutkunda, e
ğer Kanada yabancı bir devlet tara
fından tehdit edilrse, bu keyfyet A • 
merika hilkümetce "alikasızlıkla,, 
kartılanmıyacaktır, demittL 

Almanlar sivlllerl 
bombaltyacak 
(Baıı ı. inci sapada) 

Buna binaen alman orduau 
mandanlıfı, leh mukavemetini 
ğa imkan verecek bütün vuı 

kullanmalan için muhtelif or 
emir vermiJtir. 

Bu tedbirlerin mesuliyeti 
bqkumandanlığına değil, 

leh hükümetine ve leh kuman 
ğına terettüp etmektedir. 

Sivil ltalkın bombarJ'unııııım 
karp LorJ Halilalra'tı:: 

aöyleJikleri 

Gazetecilere bugün yaptığı beya
natta B. Ruzvelt, bu vaziyetin yalınz 
Kanada için değil, fakat aynı zaman
da bütün Amerika milletleri için ve 
bu arada Britanya ve Holanda Güya- Londra, 13 a.a. - Lordlar 
nı, Britanya Honduruı, fransız Mar- sında bir suale cevap veren Lor 
tinki, Guadelup ve Amerikadaki di- lifaks, alman ba'kumandanlığı 
ğer Avrupa toprakları için de cari ol- vU ahalinin mukavemetini kı 
duğunu tasrih eylemittir. · p 1 k · · · çın o onya açı ıehırlerını ve 

K.anaJa'Ja memmıniyef 

Ottava, 13 a.a. - Müttefikler mağ
lup olduğu takdirde ingillılerin Ame 
rikadaki topraklannı ve Kanadayı 
Birlefik Amerika devletlerinin müda
fu edeceğine dair Ruzvelt tarafından 
yapılan beyanat Ottava'da hararetle 
kar)ılanmıttır. 

Bu beyanat, Birletik Amerika dev
letlerinin Kanadanın toprak taıNımh
fını garanti edeceği hakkında kati 
bir vait olarak telikki tdilmektedir. 

Amerikı •ongresi ayın 
21 inde toplanıyor 

lerini bombardıman etmek hak 
ki niyetinden İngiltere bükü 
resmen haberdar olmadığını sö 
tir. 

Lord Halifaks, İngiltere bil 
tinin kendi kuvetlerini bu yol 
didata tibi tutmasının ancak d" 
lar tarafından da aynı tahdid 
yet edilmekle mukayyet ol 
söylemiı ve dütman bunlara ria 
mediği takdirde Büyük Brit 
kümetinin münuip addedec 
hareketi takipte kendisini 
serbeıt göreceğini illve etmiı 

lzmir 
İmıir : 13. - a.L - Afuıt 

Vqlngton, 13 a.a. - Reisicilmhur çinde İzmir limanına cem'an 
B. Runelt kongreyi 21 eylül öile ton hacminde ıemi gelmittir. 
v4kti feııkalade &oplantıya diveı et- dan 167 türk. 12 italyan 7 al 
mittir. lilb, 6 hollanda, S yunan ge 
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AlmanlaıJ tedbir alıyorlar 

iki 
bir 

kat 

kat 

elbisesi olanların 

yaptırmaları bile 
üçüncü 

yasak! 
Amstcrdam, 13 a.a. - "Telegraf" gazetesinin Berlin muhabiri 

'/ 'manya'mn ekonomik vaziyeti hakkında gazetesine verdiği bir 
haberde uzun bir harp ihtimaline karşı alman makamatının ciddi 
t?dbirler almakta olduğunu bildirmektedir. 

Bilhassa kimya endüstrisi büyük 1 
l ·r gayret sarfetmekte ve mesela, re· 
çıneden yağ yaparak Almanyanın yağ 
r.'1eselesini hallctmiyc çalışmaktadır. 

Coğrafya Fakültesi 

talebesinin seyahati 
lfamul eşya mucaclere ediliyor 

Bern, 13 a.a. - Bund gazetesinin 
I;erlin'deki hususi muhabiri, topye
kun harbin iktısadi rejimi hakkında 
i .. ahat vermektedir. 

Bu izahattan anlaşıldığına göre, al
r-ın makamatı, iptidai maddelerle a -
~ •ıdaki mamul eşyayı müsadere et
r •k için bir kararname hazırlamak

ta hrlar. 
Deriler, madenler, kimyevi müstah

-z rat, benzin ve emsali._ daha şimdi
<° n yün, pamuk, ve diğer mensucat 
n .. vaddının müsaderesi karar altına 
a nmıştır. 

Bu mevaddın işlenmesi, daha şim· 
d f,.n üçte bire inmiştir. Hatta bazı 
yerlerde bu nispet, beşte bire tenezzül 
etmiştir. Madenlerden istifade husu· 
su, ordu ihtiyacatına hasredilmiştir. 

Şiclcletli bütçe tasarrufları 

Bundan başka, Almanya'nın bütün 
h kümet dairelerinde çok şiddetli bir 
t- ~çe tasarrufu rejimi vazedilmi§tir. 
F • rejim, malzemede de tasarruf ya
p rnasına amildir. İki kostümü olan 
h·'" kimse bir üçüncüsünü satın ala · 
rr.az. Yüzde 50 nispetindeki ağır mun
zam vergiye gelince, bu vergi, bilhas· 
sa asgari varidata dokunmaktadır. 

Burd gazetesinin muhabiri, Hitler
in tek bir ihtimal nazarı itibare almış 
olduğunu iHive etmektedir. Bu ihti
mal de şudur: 

''Halkın nihai zaferin istihsaline 
yardım etmek için fedakarlıkların son 
haddine kadar gitmesi..., 

Bu muhabir, B. Hitler'in cepheye 
gi ~meöen evci parti dahilinde bu de· 

ır rejimini kabulde fütura kapıla -
< olanlara karşı bilhassa şiddetli 

'ar terettüp ctmi§ olduğunu istih
.,... _ ı ıa atfen yazmaktadır. 

Polonya'cla erz.ak musaclere 
ecliliyor 

Bern, 13 a.a. - Polonya sefaretha
nesinin Pat ajansına atfen bildirdiği
ne göre Polonya'da bulunan alman 
kıtaları erzak müsadere etmekte ve 
mümkün olduğu kadar ihtiyat stoklar 
vücuda gctirmeğe ça1ışmaktadırlar. 

Almanlar tarafından teşkil edilen 
hususi ekipler. rekolteyi kaldırmakta, 
bir yandan da patates, pancar ve muh
telif sebzeler ekmektedirler. Polonya 
ahalisi. bu yüzden şimdiden açlık 
çekmektedir. 

lstanbul'a gelen asyalı talebeler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 

Konvansiyonel treniyle lstanbul'a 10 
Iraklı, 4 İranlı, iki de Hintli talebe 
gelmiştir. Talebeler harp dolayısiy. 
le memleketlerine dönmektedirler. 

Ankara tarih - coğrafya, dil fakül· 
tesi coğrafya kı:.mı talebelerinden 20 
kişilik bir talebe grupu orta Anadolu 
bölgesinde coğrafi tetkiklerde bulun· 
mak üzere şehrimizden ayrılmışlar· 
dır. Kafilenin başında Doçent B. Ce
mal Alagöz ve B. Niyazi Çıtakoğlu 
bulunmaktadırlar Talebeler Çorum, 
Merzifon ve Kastamonu havalisini ge· 
zecekler ve ay sonuna doğru şehrimi
ze döneceklerdir. 

İstanbul'a bir mısırlı pren$eS 
geldi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
gelen ekspresle Mısır kıralı Majeste 
Faruk'un akrabasından prenses Me . 
lek İstanbula gelmiştir. Mısırlı pren
ses birkaç gün burada kaldıktan son
ra memleketine gidecektir. 

İsvi(re ile ticaret anlaıması 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İsviçre 

ile yeni ticaret anlaşması müzakere· 
!erine iştirak eden heyetimiz azasın • 
dan Türkofis müşaviri B. Atıf bugün 
İstanbul'a gelmiştir. Öğrendiğime gö
re anlaşma henüz neticelenmiş değil
dir. Yalnız İsviçrenin memleketimiz
den alacağı buğday ve diğer zirai 
mahsuller hakkında iki taraf mutabık 
kalmıştır. 

Yenedik'le ecnebi limanlan 
arasında vapur seferleri 

yakında yeniden baıhyor 
Vencdik, 13 a.a. - Venedik ile ec

nebi memlckctlcl arasındaki deniz 
servisleri pek kısa bir zamanda yeni -
den başlıyacakur. Eveıa şimali Afri
ka, Libya ve bunları müteakip derhal 
şark ve Mısır servisleri işlemeğe baş
lıyacaktır. İtalyan limanları arasında· 
ki servisler normal bir şekilde işle

mektedir. Bu hal, beynelmilel ihti
laflara rağmen İtalyada tam bir sükfı 
net hüküm sürdüğüne delil addedil
mektedir. 

«==========:::::;~=====~ . 
1 z m i r Enternasyonal 
Fuanm ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 
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HULASA 
( Büyük harpten. so.nra ilk paskalye gecesi, bes gene;, 
Antavan, kardeşı Jılber. arkadaıı Domınik Heriyo. 
.Marıyıın ve Solanj Senkler ısminde iki gene; kızlı be
~a}>cr sıkıntılı bır su~redcn kacıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçındc k~ybOlmu~ bır otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
.M.arıyan la. Domınik de Solanj'la beraber eilenlyorlar. 
Nıh'iyet Solanj. Domlnik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
~ rlyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 
lık hayatından memnun değildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evlln'le sevişiyor ve Evlin bu aşk yüzün • 
den intihar edıyor. Fakat Antuvan daima Evlln'i 68 • 
yıklamaktadır.) 8 o 

Dük de Vindsor 
İngillereye döndü 
~.ondra, 13 a.a. - Dük ve düşes de 

Wındsor, bugün İngiltere'ye gelmiş
lerdir. Dükün 10 ilkkanun 1935 de 
tahttan indikten bir kaç saat sonra 
İngiltere'den ayrıldığı hatırlatılmak
tadır. 

Dük de Windsor, hir müddet evel 
Paris'te Chamberlain ile görüşmüş
tür. Başvekil, Düke kendisinin İn· 
giltere'ye dönmesinde bir mahzur 
görmediğini söylemiştir. Dük, ordu 
mareşalı ve Gal muhafız kıtasının mi
ralayıdır. 

Tecavüzden kurtulan 
İngiliz gemisi Amerikada 

Nevyork, 13 a.a. - "Arandora" is
mindeki ingiliz gemisi 441 yolcuyu 
ve 17 milyon altın doları hamil oldu
ğu halde Nevyork'a gelmiştir. 

Vapurun kaptanı okyanusta 9 al· 
man tahtelbahirinden kurtulmak için 
biıyi.ık bit gayret göste1mek mecbu· 
riyetinde kaldığını söylemiştir. 

Amerikan sigorta kumpanyaları İn
giliz · fransız ve Polonya vapurları
nın sigorta iıcrctini yuzde elli artır· 
mıştır. 

Panama kanalını müdala~ 
tedbirleri 

Nevyork, 13 a.a. - "Grant'' ismin
deki ilk büyük nakliye gemisi içinde, 
Panama kanalının muhafazasına me
mur edilenlerin aileleri de dahil ol· 
mak üzere, 1135 yolcu bulunduğu hal
de Brooklyn'den Panama'ya hareket 
etmiştir. 

İfj)\•a'da!d jcıpor: asi.eri 

he~e:i Amerfüa'ya gidiyor 
Roma, 13 a.a. - Bir müddettenbe

ri İtalya'da bulunan japon askeri 
heyeti bu sabah Napoli'ye hareket et· 
miştir. 

Heyet 16 eylülde "Conte di Savoia" 
transatlantiği ile buradan Amerika'ya 
hareket edecektir. 

X Kopenhag - Norveç, İsveç, Fin
landiya ve Danimarka başvekil ve ha
riciye nazırları önümüzdeki pazartesi 
ve salı günleri Kopenhag'da toplana -
rak harbin ortaya çıkardığı bitaraflık 
meselelerinin tetkik edeceklerdir. 

X Paris - Irak'ın Paris orta elçisi 
Muzahir Paşa bu sabah meçhul aske· 
rin kabrine bir çelenk koymuştur. 

X Belgrot - Almanya, Yugoslav -
yadan gelecek yolcular için vize usu
lünü tekrar mechuri kılmıştır. 

X Madrit - Yeni milli İspanyol 
meclisi 90 lizadan teşkil edilmiştir. 
Bunların otuzu eski meclis lizasından 
dır. 

X Belgrat - Yugoslavya'nın Var
şova sefiri B. Vassilie Protitch, teka· 
ilde sev~edilmiştir. 

X Nevyork - Amerikan esham 
borsasında diin bilhassa çelik, bakır, 
havacılık ve kimya endüstrilerine ait 
esham fiyatlarında mahsus bir tenez
zül kaydedilmiştir. 

X Helsinki - Finlandiya hüküme· 
ti , hususi bir müsaade olmaksızın, de
mir ve odun ihracını yasak etmiştir. 

y o K A s 

PRAG'DA 

İngiliz konsolosu 
ve memurlar 

tevkıf edildiler 
LONDRA ; 13. a.a. - Daily Expres 

gazetesinin Amsterdam'daki hususi 
muhabirinin bildirdiğine göre Prag -
daki Gestapo teşkilatı, ingiliz konso -
losu ile konsolosluk memurlarını ve 
bunların ailelerini tevkif etmiştir. 16 
kişi olan mevkuflar, İngiltere sefare -
tinde ikamet etmektedirler. Sefaretin 
kapıcısı, Amsterdam'a telefon etmiş, 
fakat mevkufların sıhhatte olup ol -
madıklarına dair malumat verememiş· 
tir. 

O aralık telefon başına gelen bir 
gestapo memuru, mevkuflar hakkında 
fazla malı1mat verilmiyeceğini ve bun
ların telefon etmesinin yasak olduğu
nu bildirmiştir. Amerika konsolosu • 
nun vaziyetten haberdar edildiği öğ • 
ren ilmiştir. 

Daily Expres gazetesi, Amsterdam
dan Amerika konsoloshanesine tele -
fone edilmek istenilmişse de buna im
kan hasıl olmamış olduğunu ilave et • 
mektedir. 
Diğer cihetten News Chronicle ga -

zetesinin Amsterdam'daki muhabiri, 
İngiliz konsolosu ile ailesine iyi mua· 
mele edilmekte olduğunu ve Amerika 
konsolosunun bunların bitaraf bir 
memlekete gitmelerine müsaade edil
mesine uğraştığını haber vermektedir. 

İta iyoda siyasi 

polis için tahsisat 
Rorııa, 13 a.a. - Resmi gazete, "si

yasi polis servisinin muntazam su
rette işlemesi için" dahiliye nezareti
ne iki buçuk milyon liretlik munzam 
tahsisat veren bir kararname neşret

miştir. 

Macaristanda tevkifler 
Budapeşte, 13 a.a. - Sokaklarda ve 

yahut umumi binalarda halkı tetaşa 
düşün:cek bir takım sözler söylemiş 
olan 5 kişi tevkif edilmiştir. Hatırlar
dadır ki, dahiliye nezareti, divarlara 
bir takım afişler yapıştırtarak; halkı 
bu gibi teH'iş uyandıracak hareketlere 
ve casusların faaliyetlerine karşı mü
teyakkız bulunmağa davet etmiş idi. 

Belçikada alınan 

tedbirler 
Brüksel, 13 a.a. - Evelce alınmış 

iken bilahare vaz geçilen tedbirlerin 
şimdi tatbikine karar veren hükü
met, seferberlik devam ettiği müd
detçe kahvelerin saat 12 den 14 e ve 
17 den 21 e k.ıdar açık bulunabilecek· 
terini bildirmiştir. 

IQ§e tedbirleri 
Brüksel, 13 a.a. - "La Libre Bel -

gique'' gazetesinin bildirdiğine göre 
eylül sonlarına doğru ekmek vesika 
ile tevzi edilecektir. Diğer cihetten 
aynı tarihten itibaren benzin ve saire 
Hatları mahsus derecede yükselecek
tir. 

K R o M A 

1 
Resmi ilanlar 
• • • 
ıçın ncamız 

Gazetemizi sekiz sayfa ola
rak çıkarmak znrureti karşı
sında şimdiye kndar resmi da
irelere ait ilanlar için ayırdığı
mız sayfaları azaltmak mecbu
riyetinde olduğumuzdan ve 
tahsis edeceğimiz sayfalara da 
il8.ıılanmızın hepsinin sığdırıl
ması kabil olamadığından, 

ilanların tertibinde kullandığı
mız bir kısım hurufatı küçült
mek tedbirini almış bulunuyo
ruz. 

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

Gönüllü hası ba u ı 
kursları a~ı ıyo 

Kızılay, kıtlık, zelzele, sel ve saire 
gibi umumi ve mevzii felaket anların
da ve lüzumunda seferi vaziyetlerde 
muvazzaf hasta bakıcı hemşirelere 
yardımcı olmak üzere gönüllü hasta 
bakıcılar yetiştirmek kararını vermiş· 

tir. Bunun için memleketimizin bir
kaç yerinde gönüllü hasta bakıcı kurs 
tarı açılacaktır. İlk olarak İstanbul'da 
Aksaray'da faaliyette bulunan kızılay 
hasta bakıcılar hem ire mektebinde 
kursun açılma faaliyetine başlanıl

mıştır. 

Türk anaları ve kızları tu kursa 
büyük bir arzu ile kaydolmıya koşmuş 
tardır. Bu vaziyet, Ankaradaki ve mü
teakiben diğer yerlerdeki kursların a
çılmasına dair verilen kararların sü
ratle tatbikini temin etmektedir. 

Kursa en az orta tahsil görmüş o· 
lan 20 - 45 arasındaki türk vatandaşı 
kadınlarımız kaydolunmaktadırlar. 

Kurs üç ay devam edecek ve göniillü 
kadınlarımıza buralarda ilk yardım· 
lar, aşılar, seroınlar, tatanos, gazlı 

kangren, erisipel, kanamalar, kırık
lar ve envaı, zehirli gazların nevileri, 
mühim salgın hastalıklar ve alınacak 
tedbirlerle kurşun, bomba, şarapnel· 
den hasıl olma harp yaraları, mikrop, 
zehirlenme, nesiçlerin zehirlenmesi 
ve enfeksiyon hakkında umumi malfi
mat verilecektir. 

İımir'de ihtikarla 

mücadele tedbirleri 
İzmir, 13 a.a. - Belediye idare, 

mıntaka ticaret ve emniyet müdürlük 
leri ihtikarla mücadele için büyük bir 
faaliyet göstermektedirler. Mücadele 
teşkiH'itı halkın gördüğü fiyat teref -
fülerini ve ihtikar mahiyetinde her 
hareketi belediyeye haber vermesini 
bildiren bir beyanname neşretmişler· 
dir. Şehrimiz esnaf cemiyetleri de 
ticaret odasında mıntaka ticaret mü
dürünün iştirakiyle bir toplantı yapa
rak aynı mesele üzerinde müzakere· 
lerde bulunmuşlardır. 

Alınan kararların derhal tatbikine 
geçilecektir. 
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19.74 ın. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. •'• 

ANKARA 

PERŞEMBE: 14.9.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği Okuyan: Sadi Hoşses. 

Çalanlar: Cevdet Kozan, Fahıre Ferı;an, 
Refik Ferı;an. 1 - Bcstenig{ir pe5revi. 2 • 
Mustafa İzzet efendi · Gayriden bulmaz 
teselli. 3 - Bimen şen - bestenigar şarkı -
Mızrabı bırak ziilfunli si.nemde gezin -
dir. 4 - Bol ahenk Nuri bey • Saba şarkı -
Neyle zeptctsem. 5 - Şerif İçli - soıba 
şarkı - Pur zemzem. 6 - Halk türktlsü -
Aşık Kerem. 

13.00 Memlelı:ct saat ayarı, ajans ve mete-
oroloji haberleri. 

13.15. 14 Müzik (kanşık program - Pl.), 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (oda müziği - Pl.). 
19.30 Türk müziği (fasıl heyeti)'. 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat . ayarı ajana ve mete" 

oroloji haberleri. 
20.50 Türk mliziği (mlişterek ve solo te· 

ganni). Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Sa
di Hoşses. Çalanlar: Cevdet Kozan, Fa
hire Fersan, Refik Fersnn. 1 - kürdilihi
cazk!ir peşrevi. 2 - Lemi - klirdilihicaz
kir şarkı (Esirindir benim gönlüm). 3 -
Lemi - Kürdilihicazkar ıarkı (İsmi ey 
şuhu sertab-. 4 - Osman Nihat kürdili
hicazkar şarkı (Akşam güneşi kalkmalı). 
5 • Rahmi bey nihavcnd oarkı (Süzüp sü
züp de ey melek). 6 - Kizım Us - Hü
seyni şarkı (Saı;ımlan örülü). 7 - Kfizım 
Us - Hüseyni liarkı (Merhamet kıl). S -
Halk turkusıi (Yakına gel yakılJ'1). 9 • 
Sadettin Kaynak muhayyer türkU (Batan 
gun). müşterek. 10 - Sadettin Kaynak 
N c zaman görsem onu. müııterek. 

21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik (romanslar). 
22.00 Müzik (küçük orkestra) şef Necip 

Aşkın. l • Ganglberger - Aşk çanları. Z -
Aclolf Grunow . Berlin Viyana valsi 3 -
Bccce - Serenad. 4 - Fritz Recktönwalll 
- Grinzingde - potpuri. 5 - Rachmaninoff 
- Prelud. 6 - Ganglberger • küçük fülüt 
için konser parçası. 7 • Sorge Bortkie
wicz • Gavot. 8 - Brahms - macar dansa 
No. 17. 

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

23.00 Müzik (cazbant Pi.). 
23.55 -24 Yarınki program. 

Ankara Borsası 

13 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER ',.,./< 
Açılııı F. Kaparuıı F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Millino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brtiksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varsova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.24 
129.065 

2.96 

29.3725 
68.5875 

S.2-4 
130.3475 

2.9775 

29.6875 
69.22 

22.2025 22.49 

30.895 21.21 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 Turk 
Borcu 1. 

1933 Türk 
Borcu il. 

1933 Türk 
Borcu IU. 

1933 İkramiyeli 

19.- 19 .... 
( Peşin) 

19.- 19.
( Peşin) 

19.- 19.
( Peşin ) 

Ergani 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı Js. l. 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. iV. 19.30 19.30 

Not : Hizalarında -rakam bu • 
Iurımrynn dövizlor iı;in fiyat te:ı. 
cil cdılmcmrştir 

mak, onu kendisine doğru çekmek istiyor, f akal 
birdenbire onun ölmü, olduğunu hatırlıyordu. A
ma bundan hala emin değildi. içinde hatıralar ve 
rüya mücadele halinde idi. Kalbi tiddetle çarpmı. 
ya ba§lıyordu. Evlin, Evlin diye onu çağırıyordu. 
Fakat o, artık cevap vermiyordu. Onu kolları ara· 
sında sıkıyor, ve ıstırabın şiddetinden uyanıverİ· 
yordu. O zamnn önünde dosyalarmı buluyordu. 
l nmba, hala yalnız ba§ına ümitsiz yanıp duruyor
d~. 

Yazan: /rene N emirovıki -65- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

en çelimsizi, fakat en çok sevileni de o ya ••• insan 
yirmi ya§ından sonra ne kndar kuvctsiz, ne kadar 
aciz oluyor. Her taraftan muttasıl yaralanabili
yor. Halbuki eskiden böyle miydi yn? Annemi ba
bamı seviyordum, kız kardeşlerimi seviyordum • 
Fakat onlar benim hayatıma bigane idiler. Onla
rın haricinde yaşıyordum. Bir de şu yanımda ya
tan adama bakın. Rüyasında baıknsım düşünen, 
başkası için ağlıyan şu ndam! ••• Onu kaybetmeğo 
tahammül edemiyeceğimi zannediyorum. Hnlbuki 
onu sevmiyorum da. Onun benim yanımda bulun
ması lazım. Lazım ama bana hiç de bir sevinç ver
miyor. Tıpkı teneffüs etmek gibi! ••• insan nefes al
madan yaşıyamıyor, fakat nefes almak da insana • 
hiç bir saadet vermiyor! Heyhat ne Antuvan, ne 
de ben mesut değiliz! Her çift gerek kendisi için, 
gerek başkaları için daima anlaşmış birleşmiş, sa
dık görünmek ister; veya öyle bir efsane uydurur. 
Antuvan'ln, ben de öyleyiz. Biz do bir efsane ko
l'uyoruz. Fnkat yalı:ı.n ! Biribirimizi nndircn anlı
yoruz. Artık aramızda hiç bir rabıta yok. Biribiri
mizi asla anlamıyncağız. Öyle anlar vardır ki, si::-i 
yolunuzdan tutan, sizi korkudan veya merhamet 
düşüncelerinden alıkoyan kör kuveti tekrar bul
mak istersiniz; kurtulmak, cesaretle hareket et
mek serbest olmak istersiniz! 

O, hayatta daima lakayt, soğuk, kendisine ha
kim bir adamdı; aözlerini ölçerek söylerdi. Şimdi, 
icindeki deliliği meydana vurmamak için daha ih· 
tiyatlı davranıyor, daha soğuk, daha sakin dunnı
ya çalışıyordu. Karakterimizi vücuda getiren ve 
mukadderatımıza hakim olan bu garip hareketler 
vu reaksiyonlarla, bu mahrem his hayatiyle mes· 
lck hayatı çok daha fazla kolaylatmıştı; çılgınlığa, 
intihara çok fazla yaklaştığı anlar, baıkasmın ü
zerinde çok kuvetli, çok sakin olduğu tesirini bı

rakıyor ve konu§tuğuna hürmet telkin ediyordu. 
E,•de çocukları ondan şüpheleniyorlardı. Onları 

seviyordu, fakat oynarken yaptıkları gürültüler 
onu sinirlen ı ; "yor, knhluıhalan yoruyor, hayati
yetleri adeta kendisini tahkir ediyordu. o evde 

bulunduğu zaman bütün kavga bütün gürültü du· 

ruyordu. 
Bu yaz Karmontel'ler, erkenden Brötanya'ya 

gittiler. Orada bir villa kiralamı§lardı. Fakat bura
ya gelir gelmez de Jizel'Je, Fransuva boğmaca ök
sürüğüne tutuldular. Ev çok küçüktü, odalar biribi
rinden o kadar ince bölmelerle ayrılmıştı ki, ço
cukların öksürüklerinden Antuvan'la Mariyan'nı 
gözüne hiç bir gece uyku girmiyordu. Paris'te çok 
iyi olan hava, temmuzun ortalarına doğru birdenbi
re bozdu. Mütemadiyen yağmur yağıyordu. Gece 
çocukların öksürüğü biraz kesildi mi, daima kula
ğı kirişte olan Mariyan, fırtınanın ve içine kum 
taneleri karışan sağnağm sesini dinlemeğe ba§lı
yordu. Yağmur pencerenin camlarını, evin damı
nı, bahçeyi, denizi her tarafı dövüyordu. O zaman 
Mariyan'ın içini karanlık ve münasebetsiz bir ke· 
der kaplıyordu. Sanki gece, yorgun ve mustarip 
vücutların dinlendiği zaman değil de ruhun faali· 
yete geçtiği zamanmış gibi •.•• Çocukların bütün es· 

ki hastahklarını batı: l•)'ordu: bunların muhtemel 
ibtilatlarım aklından geçiriyor ve zamana kızı-

yordu. 

"Halbuki bundan beş sene evel böyle geceler
de ne rahat uyku uyuyordum!,, diye düıünüyordu: 
"Böyle anlan ne kadar çok aeviyordum. O 
zaman, her §e.Y bana kolay geliyor, her §eye la
kayt kalabiliyordum! Aklıma ne eserse onu yapa
biliyordum. Halbuki §İmdi hayat bitti, tamam ol
du, şeklini aldı. Şimdi, sade onu hastalıktan, feliı· 
ketten, ölümden korumağa bakmalı! Fakat niçin 
mütemadiyen ölümü düıünüyorum, niçin mütema
diyen titriyorum? Niçin 7 

'' Oh, fU yağmur biraz olsun dinse bari! Şu 
fırtına biraz dursa!... Ne kadar çok uykum var •• 
Şimdi gene öksürmeğe başladılar." 

Hem düıünüyor, hem de bu öksürüklerin acı -
sını kendi göğsünde hissediyordu. 

Çocuklar bütün bu öksürüklerden sonra tek
rar rahat rahat uykuya dalıyor; fakat annele1'İ 
ancak nefea alabiliyordu. Çünkü mütemadiyen on· 
ları dinliyor, onları bekliyor ve üzülüyordu. 

"Bak birisi gene ağlıyor. Muhakkak Fransuva
dır... Zaten daigıa bu Franıuva ağlar. En zayıfı, 

Serbest mi? Halbuki ben serbest değilim! Be: ı 
bir zincire bağlıyım. Önümde kendi kendimden 

bir duvar var!" 
Sabaha doğru uykuya daldı. Rüyalarında ma· 

zının hatıralarını arıyor ve buluyordu: Sen 
nehri sahillerindeki otelde Antuvan'la beraber ge
çirdiği paskalya gecesi; küçük parkta geçen yag· 
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Fransız topçusu y -- b 1 d 1 
Sarbrük hava meydanını agmur aş a 1 İngiliz Başvekili 

bombardıman · ediyor harekat zorlaştı 11 günlük harbin· 
bilançosunu yaptı 

(Ba!jı I inci sayfada) 
büyük faaliyette bulunmuştur. 

bakımsızlıktan ölmektedir. 

Fransız aksam tebliği 
Paris, 13 a.a. - lJ-9-1939 akşanı teb

liği : 

doğru hareketleri serahatle genişle -
mekte ve daha şimdiden faaliyetten 
mahrum kalmış olan bu büyük endüst
ri şehrini pek ciddi bir şekilde tehdit 
eylemektedir. 

Alman tebliğinde topçu kuvvtleri • 
mizin Sarrebruck'taki hava meydanını 
bombardıman ettikleri itiraf edilmek
tedir. Bu hakikatı olduğu gibi itiraf 
etmeyen ilk iti raftır. Çünkü topçu 
kuvvetlerimiz 24 saattenberi hava mey 
danının şimal garbisindeki mıntakayı 
ve Saint Aranal'a kadar Sarrebruck'un 
dış mahallelerini ateş altına almış bu
lunmaktadır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
alman ordusunun çok müşkül ha
va şartları içinde harp ettikleri -
ni, yağmurların ba§lamıg olduğu
nu bildirmiştir. D. N. 8. ajansına 
göre, bombardıman edilen saha -
larda ve tankların geçtiği yerler
de açılan çukurlar ve oyuklar 
yağmurdan büsbütün çamur ol
muş ve harekat güçleşmiştir. Ar
ka ile irtibat daha çok zorlaşmış
tır. 

Polonyalı esirlerin nispeten az mik
tarda olması, Polonya ordusunun ne 
kadar büyük bir şiddetle mukavemet 
ettiğini göstermektedir. Viyana'daki 
hastanelerle mektepler cepheden ge -
len askerle doludur. 

(Başı 1 inci sayfada) zar etmek icap ediyordu. Çünkü harp 
faya değil, aynı zamanda nazi taar - mühim miktarda ticaret gemilerimi
ruzunun ebedi tehdidi yüzünden ha- zin bütün denizlerde bulunduğu ve 
sıl olan müsamaha kabul etmez ger - normal barış zamanına mahsus bir şe
ginliğe kökünden nihayet vermeğe de kilde seyahat ettikleri bir sırada VU• 

aynı suretle azmetmiş bulunmaktadır- ku bulmuştur. Diğer taraftan, alman
lar. Fransız müttefiklerimiz de tıpkı lar denizaltı gemilerini ve bunları 

Kıtalarımız, dün ve evelki günler 
zarfında zaptedilen mevzileri takviye 
etmektedir. 

Deniz kuvetlerimiz düşman deniz -
altılarına karşı şiddetli harekette bu -
lunmaktadır. 

Havanın muhalefetinden dolayı tay 
yare faaliyeti az olmuştur. 

Neşredilen resmi bir alman tebli -
ğinde, bu vaziyete karşı bir tedbir ol
mak üzere kura efradının muayene 
tarihlerinin ileri alındığı bildirilmek 
tedir. 

Varşova civarındaki harp 
sakinleşti 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 13 a.a. - Umumi kararga -

hın garp cephesi hakkındaki tebliği : 
Garp cephesinde, alman öncüt~ri bir 

mukabil taarruzda bulunarak Sarbrii
kün takriben altı kilometre cenubu şar 
kisinde kain olup iki fransız bölüğü -
nün yerleştiği Birnberg tepesini geri 
almıştır. 

Almanların Sarrebruck'un arkasına 
şehrin şimalinde hazırlanan mevzilere 
kadar geri çekilmek mecburiyetinde 
kalacakları zaman uzak değildir. 

Londra radyosunun bu haberine 
iki günclenberi alman radyo istasyon
larının mütemadiyen halka hitaben 
yaptıkları tebliğleri ilave edersek bu
nun manası daha çok tevazzuh etmış 
olur: 

Alman radyolarının tebliğleri şu-

dur: 

Varşova, 13 a.a. - Hükümet merke
zi etrafındaki harp mıntakasında, dün 
nisbi bir sükun hüküm sürmüştür. 

Varşova garnioznunun da yardımı 
ile Polonya motörlü kıtaları birkaç 
hücum yapmış ve üç düşman tankını 
tahrip eylemiştir. 

bizim gibi barışı seviyorlar fakat llit- besliyen vapurlarını harp başlamadan 
lerizm tehdidi bertaraf edilmedikçe önce en iyi stratejik yerlere koymuş
banşın mevcut olamıyacağına bizim j lardır. Bu suretle birkaç vapurumu
kadar kani bulunuyorlar. zun limanlarına varmadan önce deniz. 

Bu tehdide nihayet vermek icabe- altılar tarafından yakalanmaları hay
der. Yüksek harp konseyinden, fran- retle karşılanmamalıdır. Bununla be· 
sız hükümetiyle aramızda müzakere raber muhafaza altında ve toplu bir 
ettiğimiz bütün siyasi ve stratejik halde seyahat sistemi süratle inkişaf 
noktalar üzerinde tezahür eden tam etmekte ve her gün daha iyi bir suret 
görüş mutabakatından rahatl<hıarak te işlemektedir. Bu sistem tamamen 
ve ceı.>aret bularak döndüm. Bu şahsi tatbik edi1ir edilmez, 20 sene evelkin
temasların muazzam kıymetini izahı den daha az müessir olması için hiç 

Diğer mıntakalarda ehemiyetsiğ ön
cü müsademeleri olmuştur. Alman top 
raklarına karşı hiç bir hava taarruzu 
olmamıştır. 

Aachen §ehri tahliye olunacak 
Amsterdam, 13 a.a. - Allgemeen 

1-landelsblad gazetesine göre, Aachen
in tahliyesi bugün öğleden sonra baş
Jıyacaktır. 

Gazetenin alman - Holanda budu -
dundaki muhabiri şunları ilave etmek
tedir : 

19 yaşından aşağı erkeklerle bütün 
kadınlar şehirden ayrılmıya mecbur
dur. Bundan başka Aachen'de vücut
ları elzem ol.mıyan erkekler de şehri 
terketnıekte muhtardırla.r. 

Almanlar bir demir yolunu 
havaya attdar 

Lüksenıburg, 13 a.a. - Almanlar 
Sch~ngen karşısında Treves - Metz 
d~mıryolunu havaya atmışlardır. De • 
mır parçaları Sshengen'deki Lüksem
burg mevkilerine kadar gelmiştir. 

Franaız Kıtalarının lıgal 
Ettiği Arazi 

PARİS; 13. a.a. - Havas ajansı bil
öiriyor : 

Garp cephesinde, Ren ile Moselle 
arasında yapılmakta olan esaslı hare
kat, Sarre'ın şarkında yirmi kilometre 
kadar uzunluğunda bir bölgede devam 
eylemektedir. Bundan dört gün evvel 
Sarre'ın garbinde Warndt ormanında 
muvaffakıyetle başarılan hareket gibi 
rrıüteakip harekat için bir temizleme 
mahiyetindeki bu harekatın vukua gel 
diği mıntaka, fransız topraklarında 
Sarreguemines kasabasından alman 
arazisinde hududun iki kilometre ile· 
risinde kain Hornbach kasabası ara -
sında Blies suyunun sol sahilidir. Bu 
mıntaka, tepeciklerle ve ormanlarla 
dolu bir mıntakadır ve tepecikler ara· 
sında fransız arazisinden şimale doğru 
akan ırmaklar vardır. Bu ırmakların 
yatakları, ileri hareket için müsait 
ilerleme yolları teşkil etmektedir. Sar
burck'e şimalden hakim bulunan or
manlı dağlardan çıkan Blies suyu, iki 
taraftan 350 metre kadar yükseklikte 
tepeler arasından fransız hududuna 
doğru akmaktadır. Blies suyu, fransız 
Sarreguemines kasabası önünde Sar . 
re'e dökülmektedir. Sarregııemines'in 
ilerisinde, Blies onbe .. kilometre ka -
dar seyrüsefaine salihtir. Fakat mec . 
rası çok ivicaclıdır. Sarreguemines' . 
den Bliesbrucken'e kadar olan yol se· 
kiz kilometredir ve Blies Bliesbruc -

'd • kcn e seyrüsefaine salih olmaktan 
yani askerlik bakımından ehemmiyetli 
bir mania teşkil etmekten çıkmakta . 
dır. 

Hudut ile Blies suyu arasındaki 
ınıntakanın fransız kıtaları tarafından 
işgali, Saar arazisi dahilinde Blieska· 
tel ve Zweibrucken tarihi şehirleri ile 
ileriye doğru bir çıkıntı teşkil eden 
bu mıntakayı frar.sız kontroluna tabi 
bir hale getirmiştir. 
Alma.nları~ dünkü resmi tebliğinde 

ka)'cledılen şıddetli aksülaınelin sebe
bi bu ~lmu~t.ur. :ine bu sebepledir ki 
umumıyet ıtıbanyle garp cephesi üze
rinde sükfıtii muhafaza eden alman 
tebliğleri, bu mıntakada hiç olmazsa 
alman tebliğinin tabiri ile " keşif kol
ları çarpışması ., vukua geldiğini söy
lenıeğe mecbur kalmıştır. 

Sarbrük tehlikede 

iki mühim ilerleme 
Paris, 13 a.a. - Havas Ajansı teb

liğ ediyor : 

Bir takım aileler cepheye giden 
aile efratlarından haber, mektup 
alamamakta olduklarından ba
hisle hükümet dairelerine müra
caat etmekte ve dairelerdeki me
murları işgal etmektedirler. Al
man ordusu harp halindedir. Bu 
aileler, buradaki askerlerin mek
tup yazacak vakit bulamadıkla
rını hesaba katmalıdırlar. Sonra 
cephe ile Almanya arasındaki 
mesafe uzundur. Muvasala ko
laylıkla temin edilememektedir. 
Bunun da nazarıitibara alınmasl 
ve haUun işiyle, güciyle müsterih 
bir surette meşgul olması lazım -
dır.,, 

Hava hücumları esnasında, Alman
ya tayyareleri, eskiden Mareşal Pil -
sudski'nin ikametgahı olan ve halen 
müze bulunan Belveder sarayına bom 
balar atmışlardır. Sarayda hasar var
dır. 

Cephede, Rhinden Moselle'e kadar 
olan kısımda Sarbrükün her iki tara
fında iki mühim ilerleme kaydedil
miştir. Bir taraftan Sarbrükün gar -
hındaki Warndt ormanının teşkil et
tiği çıkıntı işgal olunmuş ve diğer ta
raftan da Sarreguemines ile Hom -
bach arasında Blies nehrinin sol sa
hilinde kain 20 kilometrelik bir cep
hede ve oldukça derin bir saha üze -
rinde bu mıntaka ele geçirilmiştir. 

Cephenin garp müntehasında al -
manların mukavemetine rağmen Bli -
es'in sol sahilinde elde edilen ilerle -
medir. Bu mıntakada düşman topçu 
ateşiyle ve tayyare hücumlariyle mu
kabelede bulunmuştur. Fransız hat
ları üzerinde bir çok hava muharebe
leri cereyan etmiştir. 
Paris mahallelerinde hava tehli

kesi için siperler kazdıyor 
Paris, 13 a.a. - Askerleştirilmiş bir 

çok amele kıtaları, dünden itibaren 
Parisin muhtelif mahalleler inde yeni 
sistem siperler kazmıya başlamışlar
dır. Bu siperler, halk için hava teh -
likesine karşı sığınak vazifesini göre
ceklerdir. 

Bir İngiliz 
şilebi batırıldı 

Nevyork, 13 a.a. - "Clairlogie" is
mindeki ingiliz şilebi İrlanda sahille
ri açığında torpillenerek batırılmış · 
tır. Şilebin mürettebatı "American 
Shipper" ismindeki amerikan vapuru 
tarafından kurtarılmıştır. 

Vapur, şilebin mürettebatını kur -
tarmak için geri dönerek 150 mil u
zunluğunda bir mesafe katetmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Hava hücumuna karıı 
(Başı I inci sayfada) 

!erde İstanbulda yapıldığı gibi, şeb· 
rin kalabalık yerlerine koyacak ve 
bugünlerde halka teşhir edecektir. 
Diğer taraftan komisyon gündüz 

tecrübesini takip edecek olan gece 
tecrübesi için de hazırlıklarını iler -
}etmektedir. Şehrin ışığını temin e
den elektrik cereyanının, alarm işare· 
ti verildiği zaman umumi santraldan 
kesilmesi takdirinde şehrin tenviratı 
lüks lambalariyle temin olunacak fa
kat bunlar da, tayyarelerden görün · 
memesi için Kamufle edilecektir. 
Diğer taraftan, tecrübe esnesında 

şehrin asayiş ve inzibatını temin ede
cek ve bir karışıklığa mahal verilme
mesi için intizamı muhafaza eyliye 
cek olan zabtıa teşkilatına, hava taarz
ruzları hakkında bilgi verilmesine 
devam olunmaktadır. Dün de polisler 
emniyet müdürlüğünde toplanmışlar, 
Emniyet müdürü B. Şinasi Tulgar da 
hazır olduğu halde Dr. Nuri Refet ta
rafından kendilerine hava taarruzları 
hakkında etraflı bilgi verilmiştir. 

Halkın, dane tesirinden koruyacak 
olan siperler kazarken bunu usulüne 
göre yapmalarını temin için de ko · 
runma komisyonu şehrin muhtelif 
yerlerinde nümune siperleri kazdır · 
mak işine dün de devam etmiştir. 

İzmir' de at yarışları 

Koridorda ve Gidinya' da 

Şimdi cepheye dair verilen haber
lere gelelim : 

Londra radyosu dün akşam ayrıca 
şu rnall1matı vermiştir : 

Pomorre'de harp devam etmekte
dir. Almanların aldıklarını söyledik
leri Gidinya limanı hala polonyalıla
rın elinde bulunmakta ve denizden, 
havadan, karadan 11 gün mütemadi
yen taarruza ve bombardımana uğra
dığı halde mukavemet göstermekte
dir. Bu haberlerden alınanların Kori-

1 dora bile hakim olamadıkları anlaşılı-
yor. 

Kopenhag'dan gelen bir telgrafa 
nazaran Hamburg'daki bütün hasta -
nelere vazıyet edilmiştir. Buraları as
keri hastane haline kalbolunmuştur. 

Alman ve leh tebliğleri 

Son gelen haberleri bu suretle kay
dettikten sonra dün sabah alınan Var· 
şova ve alman tebliğlerine bakalım: 
Varşova, 13 a.a. - Bu sabah neşre

dilen Polonya resmi tebliği, Lodz şeh
rinin Polonya kıtaları tarafından ge
ri alındığını teyit eylemektedir. 

Tebliğ, aynı zamanda, Poznan ve 
Pomorze'de irtibatları kesilmek teh · 
likesinde bulunan iki Polonya ordı,ı · 
sunun da Polonya kuvaiküJJiyesi ile 
irtibatı yeniden tesis ettiğini bildir -
mektedir. Diğer bütün cephelerde de 
alman ileri hareketleri durdurulmuş

tur. 
Londra, 13 a.a. - Pomorze ve Poz

nan'da bulunan Polonya ordularının 
Polonya kuvetlerinin kısmıküllisi ile 
irtibat temin etmiş oldukları Varşo -
va tarafından neşredilen resmi bir 
tebliğde teyit edilmektedir. 

Bu tebliğde bildirildiğine göre Po
morze - Koridor ordusu Modlin civa
rına kadar ilerliyerek kısmıkUlli ile 
irtibatı temin etmiştir. Bu ordu, şim
di alınanlarla çetin bir muharebeye 
girişmiştir. 

Poznan ordusu ise şark istikametin
de yolunu kesen kuvetlerle birkaç ke
re şiddetle çarpıştıktan sonra munta
zam bir ricat hareketi yaparak yalnız 
Varşova'nın cenubu garbisindeki Po
lonya kuvetleriyle temas etmeğe de
ğil, aynı zamanda Lodz'u istirdat et
meğe de muvaffak olmuştur. 
Varşova ordusu muva~kiyetle ne

ticelenen birkaç çıkış hareketi yap . 
mıştır. 

Bütün diğer cephelerde alınanlar 

muvaffak olamamışlar ve ilerliyeıne

mişlerdir. 
Alman hava kuvetleri, uğradıkları 

ağır zayiat dolayısiyle faaliyetlerini 
mahsus derecede azaltmışlardır. 

Almanlar ağır azyiat verdi 

Göring Hitler'le 2 saat görüştü 
Berlin, 13 aa. - Mareşal Göring, 

dün umumi karargahında B. Hitler'i 
ziyaret etmiş ve kendisiyle iki saat 
görüşmüştür. Mareşal, müteakiben 
hususi tayyaresiyle Varşova ile Kar
patlar arasında faaliyette bulunan ha
va kuvetlerini teftiş eylemiştir. 
Almanya' da askere alınmıyan 

sınıflar 
Amsterdam, 13 a. a. - Almanya'

dan gelen holandalı yolcular henüz 
silah altına alınmıyan birçok alınan 
gençleri mevcut olduğunu hayretle 
müşahede etmişlerdir. Bundan anla
şıldığına göre askeri hizmetlerini ifa 
etmiş olan bazı sınıflar silah altına a
lınmış, fakat daha genç yaşta olanlar 
sınat ve iktısad1 faaliyette bulunabil
meleri için henüz askere çağırılma· 
mıştır. 

Bir alman tayyaresi lsviçre 
toprakları üzerinde 

Bern, 13 a.a. - Salı günü öğleden 
sonra bir alman tayyaresi Schaffouse 
üzerinde uçmuş ve İsviçre hava mü -
dafaa toplarının ateşi üzerine Alman
ya i~tikametinde kaybolmuştur. 

Alman tebliği 
BERLIN; 13. a.a. - Ordu baş ku

mandanlığının tebliği : 
Şimal ve cenup yollarıyle şark or

dusu, 12 eylül günü, düşmanın seri 
imhasına del.lam etmiştir. 

Przemysl'in iki tarafından ilerli • 
yen alman kıtaları Sambor ve Jalo
rov'u almışlardır. Süratli motörlü 
kıtalar Lwov'a kadar gelmişlerdir. 

Radom'un cenubunda çember içi
ne alınan Polonya grubu artık mev
cut değildir. Birçok esir ve harp le
Va:z;ımı elde edilmiştir. 

Kutno civarında muhasara edil · 
miş olan beş Polonya lırkası ile iki 
suvari livasının cenuba doğru çem -
beri yarmak için yaptıkları bütün 
te§ebbüsler akim kalmıştır. 

Hitler Lodz'da 
Berlin, 13 a.a. - Hitler, cephede 

yapmakta olduğu teftişe devam ede
rek bugün Lodz'a gelmiştir. 

Propaganda kağıtlarını 
okuyanlar idam olunacak 

Kopenhag, 13 a.a. - Amsterdamdan 
gelen haberlere göre, İngiliz tayyare· 
leri tarafından atılan propaganda ka· 
ğıtlarını okurken yakalananların ha
pis ve hatta idam cezasiyle tecziye e· 
dilecekleri alman halkına tebliğ edil
miştir. 

Lehli kadınlar da harbe 
İ§tirak ediyorlar 

Brüksel, 13 a.a. - Frankfurtcr Ze
itung ismindeki alman gazetesi, işgal 
edilen leh şehirlerinde silahlı 1eh ka
dınlarının ekseriya alman askerleri 
üzerine ateş ederek öldürüldüklerini 
teslim ediyor ve diyor ki: 

Alman askerleri hiç şüphesiz buna 
mukabele etmekte ve bu suretle bir
çok alman aileleri yeni felaketlerle 
karşılaşmaktadır. 

Almanlar tarafından işgal edilen 
bölgelerde turne yapan bir hitaraftan 
Belçikaya gelen bir mektup kadınlar 
tarafından yapılan bu taarruzları an
latıyor ve gördüğü ölüm ve nevmidi 
manzaralarını tavsif ediyor : 

zait bulurum. bir sebep mevcut değildir. Alman de-
Harp sahnelerindeki vaziyet nizaltılarına müstemirren hücum e-
B. Çemberleyn: imparatorluk için· dilmektedir ve şimdiden birçok mu

de, Avrupa'da ve muhtelif harp sah· vaffakiyetli neticeler almış bulunuyo 
nelerindeki vaziyetten bahsederek ruz. Harbin başlangıcında, Baltık 
demiştir ki: denizi müstesna olmak üzere, denizde 
"- Geçen her gün bize Britanya ve veya bitaraf veya müttefik limanlar .. 

deniz aşırı milletlerinin azmini gös- da bulunan alman gemilerinin toniHi
teren yeni deliller getirmektedir. Bu tosu yekunu 1.105.000 idi. Halen bü
azim yalnız sözle değil, filiyatla da tün bu gemiler açık denizden tarde. 
tezahür ediyor. Birçok milletler bi- dilmiştir. Bazıları ele geçirilmiş ve 

birçokları bitaraf limanlara so\ulmııs 
taraflıklarım ilan ettiler fakat hiç blr "' 
halde bu bitaraflık, Avrupa'nın bugün tur. 
mümeyyiz vasfını teşkil eden silahlı Bundan başka Almanyanın bitaraf 

vapurlar tarafından nakledilen harp teyakkuzun her hangi bir suretle 
malzemesiyle beslenmesi de filomuz 

gevşemesine müncer olmadı. Bu vazi-
tarafından empoze edilen kaçak kon-

yet doğrudan doğruya medeniyetimi-
trolü sayesinde tahdit edilmiş ve git .. 

ze karşı olan nazi tehdidinden doğ - tikçe daha ziyade tahdit edilecektir. 
maktadır. Halen Polonya başlıca hare-
kat merkezi olmakta berdevamdır. B. Çemberleyn pek yakında bir de-

niz ticareti nezaretinin ihdas edilece .. Almanların, kuvetlerini batıya nakle 
b ğini bildirerek demiştir ki: 

mec ur kalmadan önce Polonya'da se-
Buna ait projeler bir müddettenbe-

ri bir karara varmağa çalıştıkları gö- ri hazır olmakla beraber, deniz ticare-
rülüyor. Bu ümitlerin suya düşmüş tiyle iştigal eden teşkilatın süratlc 
olması, kendilerine karşı kullanılan 

inkişaf etmekte olduğu şu sırada tica 
maddi ağırlık ve alman hava kuvetle-. ret nezaretine merbut bulunan bu teş• 
rınin ezici faikiyeti önünde korkmı-

kilatı muhafaza etmekle müessiriyet 
yan polonyalıların çelik iradeleri sa-
yesindedir. bakımından çok şey kazanılacağına 

Garp cephesinde metodik 
Ü erleme 

Batıda, fransızlar metodik bir ileri 
hareketine başlamışlardır. Bu ehe
miyetli ilk safhadır ve bu hususta 
fransızlar tabii olarak ihtiyatlı dav
ranmaktadırlar. Fakat bu safhanın ta
mamen muvaffakiyetle tetevvüc etti
ğini söylemek kafidir. 

İngiliz kuvetleri şimdiden Fransa· 
da olmakla beraber henüz harekete 
geçmemişlerdir. Hava istikşaf ve kon· 
trolları normal ve mütemadi bir şekil
de yapılmaktadır. Hava kuvetlerimi
zin bir kısmı şimdi fransız toprakla . 
rında faaliyettedir. Alman toprakla
rı üzerinde diğer bazı istikşaf uçuşla
rı muvaffakiyetle yapılmış, almen hu
dudunun gerisindeki faaliyete dair 
kıymetli birçok malllmat elde etmek 
imkanı hasıl olmuştur. Hava müdafaa 
devriyeleri devamlı bir surette faali
yettedir. 

Denizde istikıallar 
Denizdeki istikşaflar da devam et

mektedir ve denizaltılara karşı devri
yelerimiz birçok hücumlar yapmakta· 
dırlar. İngiliz' filosuna Polonya filo · 
sunun üç destroyeri katılmıştır. Bun
lar çok tesirli bir surette destroyerle
rimizle teşrikimesai etmektedir. İngi
liz filosunun hedefi geçen harpte ol
duğu gibi denizlerin hüriyet ve emni
yetini temin eylemektedir.,, 

Athenia vapurunun batırılmasın
dan bahseden Çembcrleyn demiştir 
ki : 

Athenia'nın vaziyeti 
Deniz harbinin bütün kaidelerine 

muhalif olan bu zalimane hareketler 
bazı ingiliz ticaret gemilerine karşı 
devam etmektedir ve zayiat hiç şüp -
hesiz biraz ağırdır. Fakat buna inti-

kani bulunuyorum.,, 

Kanlı 
muamma 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

letlerden hiç birinin toprağından 
toprak istemiyen Fransa ve Ingil
tere'nin mukabelesi, daima das~ 
tani mi olacaktır? Eskiden bir 
çizme manzarasında iken, §imdi 
Alm~nya'nın uzun bir iskelesi şek
linde görünen ltalya'yı dostluk hi7. .. 
metine devam etmekten alıkoymak 
müınkün olacak mıdır? Harbin o 
vakit, Fransa ve İngiltere impara -
torluklan için bir hayat memat mü
cadelesinin bütün ehemiyetini bag
lamış olacağı unutulmamak lazım 
gelir. Bu devletler, alman mukave
metini kırmak hususunda her türlü 
çareleri aramakta tereddüt etmiye
ceklerdir. Harp istemiş veya iste• 
memiş olmak, harp emrivaki olduk
tan .sonra müstesna zaruretleri de-
ğİ§tİrmez. 

Kanlı muamma bütün sırlarını 
muhafaza ederken, hükümlerde 
değil, temennilerde bile bulunmak 
manasız olur. Henüz ikinci hafta
sında bulunduğumuz harbin, ikinci 
senesinde de bulunabileceğimiz 
hakkındaki tahminler ve tertipler 
karşısında, yirminci asrın ikinci 
müthit faciasının biribirini açan 
safhalarını beklemeğe mahkumuz. 

Falih Rılkı ATAY 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Sonat dö. Krauzer 
(Lilidaguver) 

2 - Şen Haydut 

Seans saatleri : 2.30 - 4 - 5,30 - 7. 

p AR!S ; 13. a .a . - Petit Parisien 
gazetesinde Charles Miroce, garbdeki 
askeri harekat hakkında şöyle demek-

tecHr 
nsız kıtalarının Sarrebruck'a 

İzmir : 13. - a.a. - Sonbahar at ko
?uları 17 eylül pazar günü başlıyacak 
tır. Koşuya iştirak edecek hayvanla
rın kaydı 14 eylül perşembe akşamı 

Zürih, 13 a.a. - Emin bir menba 
dan bildirildiğine göre almanlar, Po· 
lonya'da a t•r zayiata uğramıştır. Za
yiat mikta:- ı neşredilen rakamların 
fevkinded ir. Ölülerin ve yaralıların 
miktarı askeri makamlar tarafından 

neşredilen rakamların o kadar üstün
dedir ki, doktorlar ve hastabakıcılar 
kafi ielmediji için birçok yaralılar 

Vahşiyane harplerin eserleri 

Müteaddit şehirlerde bir tek çatı 
.sağlam değildir. Bütün köprüler tah
rip edilmiştir. Yollar cesetlerle, yarı 
tahrip edilmi§ bir halde terkedilcn 

hücum arabaları ve kamyonlarla ve 
diğer vahşiyane muharebe nişanele -
riyle doludur. Kadın ve çocuklarla 
ormanlara kaçmış olan yaşlı köylüler 
açlık yüzünden köylerine dönmekte 
ve alman kıtaatına mahzun fakat kin 
dolu nazarlarla bakmaktadırlar. Cep· 
heden leh esirleriyle dolu kamyonlar 
gelmektedir. Evela topçu sonra da 
tayyareler tarafından bombardıman 

edildikten sonra el bombalariyle ta
arruz edilerek işgal edilen ve niha -
yet merhametsiz bir şekilde sivil mü
dafilerden temizlenen köyler ikamet 
edilmez bir hale &elmi§tir. 

Gece saat 9. da 

Sonat dö Krauzer 

ve yeni Jurnal 

•• a ılacaktır • Tel: 2193 
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HARlT A UMUM Md. 

,Yazlık elbise ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

l - Harta Gn. Drk.luk kıtası eratı için 
100 takım yazlık elbise açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9-10-1939 pazartesi günü 
ı;aat 10.30 da Cebeci Harta Gn. Drk. Hık 
binasınra Sa. Al. Ko. da yapılac<1ktır. 

3 - Muhammen bedeli 4637 lira 50 ku -
ruş, muvakkat teminatı 347 lira 81 kuruş 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gÜn ve saatte te -
minatlariyle birlikte komısyona gelmeleri 

(4509) 14488 

2 nevi yiyecek alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. luk kıtası eratının 
mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 5.000 
kilo patates ve 5.000 kilo kuru sovan açık 
eksiltme ile muvakeleye baglanacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 birinci teşrin 939 sa
lı gbnü saat 14.30 da Cebecide Harta Gn. 
Drk.luk binasında SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

3 - Patates ve kuru sovanın muhammen 
tutar bedeli 650 lira. muvakkat teminatı 
48 lira 75 kuruş olup banka mektubu ve 
ya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı giın ve saatte t~
minatlariyle beraber komisyona gelmelerı. 

(4510) 14489 

ASKERIFABRlKALAR 

340 ton İsve( ham demiri 

ah nacak 
J ~skeri Fabrikalar Umum Mü

'dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
340 ton lsveç ham demiri askeri fabrika -
Jar umum müdurlügü merkez satın alma 
komisyonunca 25-9-1939 pazartesi glinil sa
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart • 
name (2) lira (55) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3800) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. mad.olelerindeki vesaikle ko
r ;5yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tuccardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte komis -
yona muracaatları (4338) 14327 

fürıkkalede yaphrıf acak inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 
Keşif bedeli (4260) lira olan yukarda ya

zılı in~aat askeri fabrikalar umum müdür
luğü merkez satın alma komisyonunca 
23-9-1939 cumartesi gunü saat 11 de açık 
eksiltme ile ihale edilece!ttir. Şartname 
(3) kuruş mukabilinde konisyondan veri
lir Taliplerin muvakkat teminat olan 
(319) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu
ıyyen gün ve saatta komisyona müracaat-

• (4402) 14359 

ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık· 
!arına ve bu işle alakadar tuccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkQr giin ve saatte komisyona müracaat
ları. ( 45.27) 14492 

Mütaahhit nam ve hesabına 

.1 O ton boh(ahk saç 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satrn Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
müteahhit nam ve hesabına 10 ton bohça
lık saç askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 18-9-1939 
pazartesi gunü saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (750) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tuccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasıyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracatları. ( 4528) 14493 

VlLAYETLER 

Eskişehir kaplanh suyu 
Eskiıehir Belediyesinden : 

Eskişehir Kaplanlı suyu:ıun Anka -
ra bayiliği beş sene müddetle ve ayda 
asgari on beş vagon su istihlak, etmek 
şartiyle arttırmaya çıkarılmıştır. 

22 Eylül 939 cuma günü saat on beş
te ihalesi vardır. Almağa talip olanlar 
ve şartnamesini görmek isteyenler 
Eskişehir belediyesine müracaat et -
melidirler. 14158 

ffükümef konağı yapflnlacak 
Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 
l - 11225 lira 56 kuruş keşif be

delli Sarayköy hi.ikümet konağı ikma
li inşaatı vahidi kıyasi fiyatla ve ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye çık:ınl -
mıştır. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe gü
nü saat 10 da Denizli nafıa müdür -
lüğü odasında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (842) li -
radır. 

4 - Bu işe ait eksiltme !?artnamesi 
ile bu şartnameye bağlı evrakı Deniz
li nafıa müdürlüğünden 56 kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

• 

T. c. l I R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

iA'iir~U.11 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kuı 'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1 000 Liralık 4 000 Lira 
4 500 " 

2.000 .. 
4 .!50 1.000 .. 

40 j 1)0 
" 

4.000 
" 

100 50 .. 5.000 
120 40 

" 4.800 .. 
160 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 \i. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

hale saatinden bir saat evveline kadar 
belediye reisliğine vererek ihale saa
tinde belediye komisyonunJa hazır 

bulunmaları ilan olunur. (6949 - 4364) 
14317 

Harta yaphnlacak 
Van Belediyesinden : 

kale ti kalorifer mütehassıslarından 

birini getirip harcirah vesair masraf· 
lan kendisi vermek şartile bu tatbi
kat projesini yerinde kontrol ve tat
bik ettirecektir. 

2 - Projeye halihazır tesisatın işe 
yarayan ve yaramayan kısımlarına 

ait bir liste bağlanacak ve tastilrr etti
rilecektir. 

Sat.ilk : 

Satılık piyano - Çok iyi bir alman 
markalı piyano satılıktır. Sıhiye veka 
leti karşısında Çagatay sokağı 15 i-
kinci kata müracaat. 3290 

Satılık - 1931 model spor fort 5 
yeni lastik motör ve karoseri mükem
mel halde bir otomobil yolculuk dola
yısiyle acele satılıktır. Tel: 1271 

3296 

Satılık hisse - Yapılan küçük ev 
terden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 
Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 

Satılık büyük iratlı ap:ırtman -
Y enişehirin en merkez yerinde ayda 
730 lira iratlı büyük apartman Tel : 
2181 3305 

Satılık arsa - Harici kapıda sine • 
ma karşısında 50 metre cepheli çok 
hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul-
varı. 3306 

Satılık - Küçük evler yapı koope· 
ratifi D. Tipi satılık hissesi Telefon 
1069 a müracaat. 3368 

Kirallk : 
Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde

si, Özenli sokak, köşe başı, kardeşler 
apartmanı, nezaretli beşer odalı birin
ci ve ikinci kat ve çatı katı. Tele-
fon: 2935. 3375 

Kiralık evlu: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-
lefon 1230 3215 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu
maralı B. Mecdi apartmanında, mu -
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut -
bah, anten mobilyalı mobilyasız, 3217 

Kiralık - Müstakil antreli birinci 
kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
cağı Yenişehir son durak Adakale 
18/1 Telefon 3753. 3248 

Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve 
saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
6 N o. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Kiralık - Yenişehir Setanik cadde· 
si 1 - 2 No.lu Kugu aparmtmanında 3 
oda ve 2 oda l daire kiralıktır. Aynı 
apartmanda 8 No.ya müracaat. 3272 

1 
Kir.alık - Y. Şehir Selanik Ca.I. 

No. 51 havadar yerde 2. ci kat 5 bil -
yttk oda hizmetçi odası balkon ve bah-
çe içinde Tl: 2953 3303 

Satılık - İçcebecide, mülkiyenin fö 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, ıo::ı 

lira iratlı Raşidin knrgır apartmanı 

içındeki sahibine müra~at 3311 

Kiralık - Dahiliye Vekfileti kar
şısındaki tepede Kızılırmak soka. Nr. 
4 geniş 4 odalı tam konforlu sabit gar 
drop ve dolaplı fevkalade nezaretli 
daire ile 2 oda hol banyo matbah ve 
geniş dolaplardan mürekkep çatı ka
tı dairesi, Tel: 6046 yahut 5023 den 
119. 3360 

Kiralık büyüle kat - Kalorifer her 
türlü konfor. Yeni§ehir Selanik ud· 
desi 55 (Telefon 3511) 3363 

Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
Yaltrık caddesi asfalt köprünün 1-ı
şında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3-366 

Kiralık - Sıhhiye karşısında Çaığa-

tay sokak Eğriboz apartmanı zemin 
kat konforlu kalorifer ve sıcak su 3 
oda, bir salon bir hol Tele.fon 1361. ....r 

3370 

Kiralık köşk - 6 oda ve 2 hiZGMt
çi odası, bahçe ve garaj, yerler perke 
ve bilcümle konforu haiz Kavaklıde-
re Güven evleri No: 22 3371 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Pazar yeri 40 N o. lı apartmanda iki 
büyük oda ve büyük hol, mutfak, yı
kanacak yeri ve sandık odası mevcut
tur. Bir daire kiralıktır. Tel. 2617, 

3373 

Aranıyor : 

Aranıyor - İşlek tütüncü bakbfi.. 
ye otel, kıraathane ve lokanta devret
mek, edeceklerin ve karlı işe serma .. 
yeli ortak ar~yanların halde İzmir bak 
kaliyesine mektupla müracaatlaı:.ı. 

322() 

Ev satın alınacak - 6 veya 8 o .. 
dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm • 
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman İQ 
celer'e fiyat ve izahatlı mektupla mü-
racaat. 3246 

~00 adet boş yağ f ene kesi 

ıahlacak 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırhyacakları 
teklif mektuplariyle birlikte ihale gü
nünden 8 gün evel müracaat etmek 
suretiyle Denizli vilayetinden yalnız 
bu işe mahsus olmak üzere alacakla -
rı ehliyet vesikası ve ticaret odasına 
kayıtlı bulunduklarına dair 939 sene -
sine ait ticaret odası vesikasını muh
tevi zarfları 28-9-1939 günü saat 9 a 
kadar Denizli nafıa müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri veya 
taahhütlü olarak göndermeleri itan o
lunur. (6844-4282) 14276 

Van şehrinin Harita genel direk - 3 - Bu işler için ihale bedelinden 
törlüğü tarafından tanzim olunmuş başka müteahhide bir bedel verilmeye Kiralık - Yenişehir Türe sokak 
olan 1/2000, 1/1000, 1/500 mikyasında- cektir (Muvakkat teminat 937 lira Şenyuva apartmanında 1 oda kiralık-
kihali hazır haritalarının kullandırıl- 50 kuruştur) tır. Kapıcıya müracaat. 3273 

Aranıyor - Kolay bir işte az maaş~ 
la çalışacak yazıBt düzgün bir bayan 
aranıyor. Saat 11-12 arasında Borsa .. 
da B. Feriduna Mr. 3372 

'J\skeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25) lira olan 
500 adet boş yağ tenekesi. Askeri Fab 
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez sa
tın alma Komisyonunca 29/9/939 cu
ma günü saat 14 te açık artırma ile 
satılacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1) lira (88) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
Mddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte Komisyona müracaatları. 

ması ve tesviye münhanilerinin geçi - Eksiltmeye girmek isteyenlerin i- Kiralık daireler _ Mükemmel kon
rilmesi bir ay müddetle eksiltmeye hale gününden 8 gün evet bir istida for ve manzara dört odalı 50 ve 45 ı ·. 
konmuştur. ile Zonguldak Vilayetine müracaat raya. Demirtepe karşısında Ayla so ı. 

İhale günü 25 eylül pazartesi gü • la vilayet makamından alacakları mü- kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 

Aranıyor - 5 aylık bir erkek süt 
çocuğu için çocuk bakımından anlar 
dadı arıyorum. 

Yeni~ehir: İsmet Koyuncu A~ 
1 

Ceza evi inşası 
Zonguldak Cümhuriyet Müddei

umumiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın 

kasabasında yapılmakta olan ceza e
vinin 26886 lira 47 kuruş keşif bedel
li ikmali inşaatı işi vahidi fiat esasiy· 
le muhammen miktarları üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

nü saat 14 te Van Belediyesinde ya - teahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret Kiralık daire _ Jandarma mekt b' 
pılacaktır. Bedeli keşif maktuan 2500 odasından bu yıl içinde alınmış vesi- yanında vekaletlere 5 daikada Me~ ~ 
l~radır. Muvakkat teminat 187 buçuk ka~ın ve. muvakkat teminatlarını muh met Saltık apartmanında 3 oda hol 
lıradır. tevı tekhf mektuplarını yukarda ya- banyo ehven fiyatla içindekilere m". 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i- zılı günde ihale saatinden bir saat eve racaat. 3294 u 

4. Tel: 2663 3369 
______ ,......,... Y'' __________ _ 

İş arayanlar: 

14428 (4452 

50 ton yonga satılacak 
l U M" Askeri Fabrika ar mum u-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
nıisyonundan : . . 

Beher kilosuna bir kuruş fıyat tahmın e
dilen 50 ton yonga askeri fabrikal~r umum 
ınüdürliığu merkez satın alma komısyonun· 
ca 29-9-1939 cuma günü saat 14.30 da a
çık arttırma ile satılacaktır. ~a!tname. pa
rasız olarak komisyondan verılır. ;ralıple
rin muvakkat teminat olan (37) lıra (50) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun ~ ve 3. mad· 
dclerindeki vesaikle mezkur gun ve saatte 
komisyona muracaatlari. (4493) 14448 

100 ton elektrolit tutya a~macak 

Eksiltmesi 21 eylül 1939 perşembe 
günü ~at 10 da Zonguldak Cümhuri
yet Müddeiumumiliğinde toplanacak 
eksiltme komisyonu tarafından yapı
lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve bu· 
na müteferri diğer evrak Zonguldak 
Nafıa Müdürlüğünde ve Cümhuriyet 
Müddeiumumiliği kaleminde görüle
bilir. Muvakkat teminat "2017" lira -
dır. Eksiltmeye girmek istiyenler iha 
le gününden sekiz gün evel bir istida 
ile Zonguldak vilayetine müracaat e
derek şimdiye kadar en az 20000 lira 
keşif bedelli bu gibi inşaatı bir defa
da yapmış olduklarını ispat ederek 
vesika ibraz edip vilayet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- siyle ticaret odasından bu yıl içinde 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- alınmış vesika ve teminatlariyle bir. 
miayonundnn : likte teklif mektuplarını ihale saatin. 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan den bir saat evveline kadar yukarda 
100 ton elektrolit tutya askeri fabrikalar u-

mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve- line kadar makbuz mukabilinde ek
sikası almaları ve bunu teklif mektup siltme Komisyonu reisliğine verilme-
larına koymaları lazımdır. si ilan olunur. (7109) /4450 14426 

Mukavele ve şartnameler Ankara 
belediyeler imar heyetinde, İstanbul 
ve Van belediyesinden parasız alına
caktır. 

Teklif mektupları tayin edilen gün 
den saat 15 şe kadar Van belediye re
isliğine verilmeli veya posta ile gön
derilmelidir. Bu saatten sonra gele -
cek teklif mektupları kabul olunmıya 
caktır. 14404 

Bir montör aranıyor 

Bursa Yeni şehir Belediye Riya -
setinden : 

Belediyeye ait elektrik işletmesin
de istihdam edilmek üzere santralda 
tevzi tablosunu ve hattı idare edecek 
bir montör alınacaktır. Bu montöre 
60 ~la 80 lira ücret verilecektir. Talip 
lerın nafıa vekaletinden musaddak eh
liye~na.me ve sair evrakı müsbiteleriy
le bırlıkte belediye riyasetine müra-
caatları ilan olunur. 14420 

28 ton motorin ahnacak 
İstanbul Mıntnkası Sıtma Müca

dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İhalesi gününde Talip zuhur etme
diğinden mücadelemiz ihtiyacı için a
lınacak (28) ton motorinin 25-9-939 
da saat on dört buçukta pazarlık su
retiyle mübayaasına karar verilmiştir. 

Tahmin edilen fiyat (1960) liradır. 
Kanuni ~artları haiz isteklilerin ve
sikaları Ve ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle iahle günü vakti mu
ayyeninde Kadıköy Moda caddesi 
(91) numaralı sıtma •1icadele riyase
ti binasındaki komisyonumuza gel -
meleri ilan olunur. (7182-4565) 14509 

Sose inşası 
.a 

Niğde Valiliğinden: mum miıdurlügu merkez satın alma komis· yazılı günde komisyon reisliğine ver-
yonunca 19-9-1939 salı günü saat 14.30 da meleri ilaa olunur. (6952-4363) 14316 K 1 • f 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa- Q Ö r1 er tô mi rQ ti 1 - Eksiltmeye konan iş: (Niğde· 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple- 500 fon mofOfl•n eksiltmesi Kayseri hududu) yolunun 37+000 • 
rin muvakkat teminat olan (1500) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ma.ddelerin- Zonguldak Defterdarlığından: 44+000 Kmtleri arasında ceman 3800 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklanna h k ında metrelı"k şose 'nşaatıdır 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklanna a Zonguldak Vilayeti Hükümet ko- ı. . . 
d~ir ticaret odası vesikasiyle mezkur gün Buna Belediyesinden nağında yapılacak (12500) lira mu- İnşaatın keşıf bedelı (27358) lira 
ve saatte komisyona miıracaatları. 'k hammen kecıif bedeli kalorı'fer (10) kuruştur. 

(4494) 14449 Bursa belediyesi elektrik fabrı ası :ı 
· k l arf usu tamirat işine talip çıkmadığından 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-

::500 Kg. galvanı'zlı' dem"ır saç irin 500 ton motörın apa ı z · rak ı d - ~ B h yeniden kapalı zarfla ve vahidi fiat- şun ar ır: 
( 0,7 • ı m/m kalınlıg·ında) liyle eksiltmeye konulmuşt.ur. e ~r A 

d 1• 65 ı olup ı la eksiltme yapılacaktır. - Eksiltme şartnamesi 
750 Kg. galvanizli demir tel tonu muhammen be e ı ıra -

Kiralık oda - Aile yanında mobil
yalı veya mobilyasız bir oda kiralık -
tır. Y. Şehir Havuzbaşı Emciler so -
kak No. 8 de 1. ci kat No. 6 3301 

lş arıyor - Türkçe ve fransızca i -
çin tecrübeli ve muktedir, genç bir 
mütercim ve muhabereci iş arıyor. 
Ders de verir. Ankara P.K. 69 3312 

Kereste satılacak 
\iıresun Vakıflar Memurluğundan : 

Gayri mamıil kereste 
Metre 3 Desi Cinsi eşcar 

12785 00 Ladin 
3182 00 Köknar 
1676 00 Kayın 

390 00 Çam 

18033 00 

Beher metremikabın 
Muhammen bedeli 

kuruş 

290 ) 
290 ) 
180 ) 
400 ) 

Teminatı 
muvakkato 
Lira K. 

2261 00 

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

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

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

da vakıflar umum müdürlüğü Ziraat orman fen şubesinden, İ!.tanbul'da va· 
kıflar başmüdürliiğünden ve mahalli vakıflar idaresinden alabilirler. 

İtseklilerin tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel .teklif mektupları· 
nı Giresun vakıflar idaresinde ihale komisyonuna vermiş olmaları Hizımdır. 

14054 

2,5 m/m P halesi 20-9-939 çarşamba günü saat 15 Eksiltme 21/9/939 ncu perşembe B - Mukavele projesi 

'lOO Kg. galvanizli demir tel de belediye komisyonunda yapılacak günü saat 16 da Zonguldak Vilayeti C - Bayındırlık işleri genel şart- at (15) de Niğde hükümet binası da- de vilayeti ehliyet vesikası komisyo-
2 mim p tır. Başlıca şartları: Motorin Muda":· Defterdarlık makamında toplanacak namesi hilinde Niğde daimi encümeninde ya- nundan alacakları eksiltmeye iştirak 

Ya veya gemlik iskelelerinden beled. ı- Komisyon tarafından yapılacaktır. D - Tesviyei turabiye ve şose kar- pılacaktır. vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- yece tayin edilecek birisinde teslım Eksiltme şartnamesi ve buna müte- gir inşaata dair fenni şartname 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 7 _Teklif mektupları yukarda !'a· 

'dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- alınacak ve bedeli Bursada ödenecek· ferri diğer evrak Vilayet defterdar- E - Hususi şartname yapılacaktır. zılı saatten bir saat evveline kadar 
misyonundan : tir. lığında vilayet Nafıa Müdürlüğünde F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- Niğde daimi encümen odasında encü-

Tahmin edilen bedeli (1265) lira olan Şartname sureti 160 kuruş bedel mu görülebilir. veli metraj cetveli grafik ve sair ev- teklinin (2052) lira muvakkat teminat men reisliğine makbuz mukabilinde 
yukarıda cins ve miktarı yazılı iıç kalem kabilinde verilir. Motorini vermeğe 1 - Şertnamedeki kayda göre umu- rak. vermesi lazımdır. verilecektir. Posta ile gönderilecek 
malzeme askeri fabrikalar umum müdür- istekli olanlar cıartnameyi okumak i- mi ve fenni şartnamelerdeki kayda İstiyenler bu c:.artname ve evrakı be- 6 - İsteklilerin eksiltme gününden kt l 'h .. .. " dd d Jiıı;u merkez satın alma komisyonunca :r • 'S' me up arın nı ayet uçuncu ma e e 
29.9.1939 cuma gunU saat 15.30 da pazar - çin belediye muhasebesine müracaat uygun olmak üzere müteahhıt tatbi- delsiz olarak Niğde Nafıa Müdürlü - en az sekiz gün evet Niğde vilayeti. yazılı saate kadar gelmiş olması la -
tıkla ihale edilecektir. Şartname parasız etmeleri ve kapalı 7arflarını 2490 sa- kat projesi ihzar ve hesabatı yapacak ğünde görebilirler. ne müracaat ederek ibraz edecekleri zımdır. Postada olacak gecikmeler ka-

~--~ol~a~ra~k~ko~m~is~y~on~d~a~n-v~e~r~il~ir~. YT~a~li~pl~e~ri~n~mı..:ı.ıou~-1..x;ı.lı..JuLlllu:ı..~....a.u:.t..ııa;ın.ı:L...!:!d~a~ir~e!s~in~d~e~i·:.ı.:V~e~m~o~n~t~a~·a~ba~l~am~a~d~a~n~ev!e~l~N~a~f~ıa~yLleil...~3~--=-~il!Jll.0;~2~9t-2-~9~3~~11Ml!!Sıll.Jll;JJlllil~:s..llıllll!l!.i.ISC~fe~rı:!!l~l~mi!ll!U~k!!!bıy·ı1i l(1NUi~2~-.!..!!»!l~e~d~il~m~e~z~L,Zıijgg.l.., __ .,iS~fi~ll:.--...:..~___...__· 
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MiLLi MÜDAFAA 15 dedir. 
3 - İlk teminatı (270) liradır. 

balya köhne sivil elbise 16-9-939 saat 11 1 
de Ankara L v. amirlifi satın alma komis- JANDARMA 

Kundura ahnacak 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğle· 

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

yonunda pazarlıkla satılacaktır. -----------------
2 - Elbiseleri görmek istiycnlerin mez. Ek k ı k 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerbde 
gösterilen vesaik ve teminat ile birlikte i
hale saatında M.M.V. satın alma komisyo
nuna gelemeleri. (4-420) 14381 

kur.konak müdürlüğüne pazarlık için belli me a 1 naca 
vakitte komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

Fotin üstlüğü o hnocok 

(4536) 14497 

Kilim ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Silifke Jandarma Okulu Artırma 
ve Eksiltme Komisyonu Batkanb
ğmdan : 1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
( 100.000) yüz bin çift kundura kapalı 
z:uf usuliyle münakasaya 

~ - !halesi 18eylül 939 pazartesi 
g nü saat on bestedir. 

M. M. Vekaleti Satın A.lma Ko
misyonundan : 

Alma Komisyonundan : 

25. 8. 939 cuma günü saat (10) da 
ihalesi yapılacağı ilan olunan ekme
ğe talip çıkmadığından yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

3 - İlk temin-atı (22550) yirmi iki 
L.n beş yüz elli liradır. 

ı - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 
(150) kuruş olan 4.000 çift fotin üstlüğü 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuş
tur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş "210000., 
kilo ekmektir. Tahmin bedeli "21525" 

8000 kilim alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 15-9-1939 cuma günü saat 10.30 da 
Tophanede İstanbul L V. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İsteklile -
rin belli saatte komisyona gelmeleri. lira olup muvakkat teminat miktarı 

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

2 - İhalesi 26-9-939 salı günü saat on 
birdedir. 

3 - İlk teminatı (450) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğle • 

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

( 4553) 14503 "1614" lira "37" kuruştur. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

Bakır .sahan ohnocok l 15. 9. 939 gününe rastııyan cuma gü
nü saat "10,, da Silifke J. okulu bina

Ankara Levazım Amirliği Satın sında toplanan komisyon tarafından 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 • 

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

Alma Komisyonundan : yapılacaktır. 
100.000 adet bakır sahan alınacaktır. 3 -Ekmek için konulacak unun ve 

Pazarlıkla eksiltmesi 15-9-1939 cuma gü- ekmeg·in evsafı ve şeraiti okul salo
nü saat 11.30 da Tophanede İstanbul L V. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla· nunda asılıdır. İstiyenlere bedelsiz ve 

Kor eldiveni ohnocok 
caktır. Tahmin bedeli beher adedi 26 ku • rilir. 

meleri. (4170) 14162 
ruş ilk teminatı 1950 liradır. Şartname · 1 ~ · k 
ve nümunesi komisyonda görülür. İstekli- 4 - Eksı tmegc gıreceklerin anu-

Pamuk corap ipliği ahnacak M. M. Vekaleti Satın Alma Kl'· 
misyonundan : 

lerin kanuni vesikalariyle beraber belli ni ikametgahı ve ticaret odalarında 
saatte komisyona gelmeleri. kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara-

M. M. Vekaleti Satın Alm~ Ko-
misyonundan : · 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyau 
(180) kuruş olan 4.000 çift kar eldiveni 
kapalı zarf usuliyle münakaşaya konmuş -
tur. 

( 4554) 14504 nılacaktır 

Kumaş kilim alınacak 5 - Eksiltmeye gireceklerin mu
vakkat teminat için sandık makbuzu 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (150) yüz elli kuruş olan 
(52.000) elli iki bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27-9-939 çarşamba günü saat 
15 dedir. 

3 - İlk teminatı (540) liradır. 

Ankara L~vazım Amirliği Sabn veya banka mektuplariyle teklif mek-
Alma Komisyonundan : tuplarını kanunun tarifat1 dahilinde 

15000 adet kuma~ kilim alınacaktır. Pa- ve kapalı zarf içerisinde ihale saatin
zarlıkla eksiltmesi 15.9.1939 cuma günü den bir saat önce komisyona vermele
saat 10.30 d1 Tophanede İstanbul levazım ri lazımdır. Bu saatten sonra verile-

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

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öğ -
leden sonra M. M. V. satın alma komis -
yonundan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanununun ikinci VI? ıi.;üncü m::ıddelerin -
de gosterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından behemahal bir 
saat evcline kadar M. M. Vekaleti satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

arnirliği satın alma komisyonunda yapıla- k kt 1 k t' 1 d - . caktır. 1 ce me up arın ıyme ı o ma ıgı ı -
Mevcut malı olan isteklilerin belli sa - lan olunur. "6838" ( 4226) 14178 

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

atte komisyona gelmeleri. (4555) 14505 

4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üç 
yüz doksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

(4422) 14383 

Kor gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(40) kuruş olan (4000) adet kar gözlüğü 
açık eksiltme suretiyle miiruıkasaya ko -
nulmuştur. 

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

Muhte1if yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ile ihale 
gün ve saatleri gösterilmiş on dört kalem erzak eksiltmeye konmuştur. 

2. - Şartnameleri komisyonda mevcut olup her gün görülebilir. 
3 - Kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarıfatı dahilinde ihaleden bir saat evci 

komisyona "erilmiş olacaktır. Postada gecikmeler kabul eclilmez. 
4 - İstekliler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyona müracaatları i-

Cinsi miktarı muham. Be. Muvakkat teminat İhale günü saat 
L. K. L. K. 

lan olunur. (4415) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemahal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4275) 14270 3 - İlk teminatı (120) liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her &iin öğle -
den sonra M.M.V. satın alma komisyonun
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

Bulgur Açrk 32.000 3.680 00 
1.600 00 

276 00 25.9.939 9 
120 00 25.9.939 11 Patates Açık 32.000 

1.035 00 Kaputluk kumaı ahnacak 77 60,5 25.9.939 14 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

3 - İlk teminatı (5187) beş bin yüz 
seksen yedi lira (50) elli kuruştur. 
4- Evsaf ve şartnamesi (400) dört 

yüz kuru!i mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

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

Yün (orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

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

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

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

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

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

iki mimar ahnocak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
İz~i~ v~ çorluda istihdam edilmek U

zere ıkı mımıı.r alınacaktır. Bu mimarlara 
son barem kanununa göre ücret verilecek
tir. 
. Taliplerin mektep diplomalan ve elle · 
rınde mevcut .diğer vesaikle Ankarada M. 
M.V. hava miisteşarlığı zat işleri şubesi
ne 15 • eylü~ • 939 aktamına kadar sıfira • 
caat etmelerı ilan olunur. (4366) 14352 

1 O adet redresör ah nacak 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 24-90 sayı
lı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin -
de gösterilen vesaikle ve teminatiyle bir -
likte ihale saatında M.M.V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. ( 4423) 14384 

Yastık bezi ahnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi

yatı (32) otuz iki kuruş olan (145.000) yüz 
kırk beş bin metre yastık yüzlüğü bez pa· 
zarhkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 16 - eylül . 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (6960) altı bin dokuz 
yüz altmııı liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (230) iki yüz 
otuz kuruş mukabilinde M.M.V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele -
rinde gösterilen vesaikle ve yukarıda ya • 
zıh katt teminatlariyle birlikte ihale saa
tında M.M.V. satın alma komisyonuna gel
meleri. (4497) 14487 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehirde yapılacak inşaata mu

ayyen günde talip zuhur etmediğinden ye
niden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 74.426 lira 4-1 kuruş olup 
ilk teminat miktarı (4987 liradır.) 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2.10,939 
pazartesi günü &aat 15 de vekalet satıu al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname proje xe keşif evrakı 375 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhaleye girecekler bir hafta evel 
hava müsteşarlığı altıncı şubeye müracaat. 
la vesika almaları lazımdır. • 

5 - İsteklilerin kanunun iki ve Uçiincii 
maddelerinde yazdı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
saattan bir saat eveline kadar komisyona 
vermeleri lbımdır. (4522) 14491 

Sekiz kalem kimyevi ecza 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat. (250~ 
iki yilz elli lira olan sekiz kalem kimyevı 
ecza pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25-9-939 pazartesi günii 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (37) lira 50 kuruştur. 
$artnamesi her gün M.M.V. satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - Pazarlığa iştirak etmek istiycnlerin 
yukarıcla ya:zılı pazarlık gün ve saatında 
M.M. V. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (4543) 14502 

LEVAZIM AMIRLlGI 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
· 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 

lkıra olan 10 adet redrl!Sör açık eksiltmeye 
onmuıştur. 

2 .- Eksiltme 26.9.939 salı günü saat 11 
dedır. 

3 - İlk teminatı 281 lira 25 kuru olu 
şartnamesi ~emisyonda görülür. ş P 

. 4 - Eksıltmeye gireceklerin kanuni te
nıı~at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ttıadde
!er.ınde ya?-ıh ~elgele~ ve bu gibi işlerle 
ıştıgal ettı klerıne daır ticaret odasınd 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen ~~ 
~e saatte M. M. V. satın alma Ko. da bu-
unmaları. (4407) 14376 

Kar baıhğı ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satm Alm3 Ko

mıayonundan : 

1 - Kaızman garnizon ihtiyacı için mü· 
nakasaya çıkarılıp 1.9.939 da ihalesi yapı· 
acak olan 600 ton kuru ota istekli çıkma
mış ve yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

2 - Tahmin edilen bedeli 10500 lira ve 
ilk teminatı 1125 liradır. 

3 - İhalesi Karakösede 25 Eyl. 939 pa
zartesi günü saat 15 de satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan saat ona kadar 
teslim edilmiş olacaktır. 

5 - Evsaf ve ırırtnamesi kolordunun 
tekmil garnivonlarında mevcut ve aynidir 
Her yerde görülebilir. ( 4358) 14368 

Satılık köhne elbise 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

' • 'lla Komisyonundan : 

Nohut Açık 11 .500 
Oclun Açık 150.000 2.250 00 168 75 25.9.939 16 

K. fasulya Acıl< 21.000 2.520 00 189 00 26.9.939 9 

K. soğan Açık 10.000 500 00 37 50 26.9.939 11 

Yağ Kapalı 10.000 11.000 00 825 00 26.9.939 14 

Fındık Ka. Aç. 100.000 875 00 65 62,5 Z6.9.939 16 

Sabun Acık 8.000 2.680 00 201 00 27.9.939 9 

Arpa Aç1k 84.000 4.200 00 315 00 29.9.939 9 

Ot Açık 52.000 2.600 00 195 00 29.9.939 11 
Üzüm Açık 3.990 750 00 56 25 29.9.939 14 
Et Kapalı 70.000 15.750 00 1.181 26 30.9.939 10 
Saman Açık 26.000 1.040 00 78 00 30.9.939 14 

14378 

Beş pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde inli& ettirileeek (5) adet pavyon kapa. 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. z - İho.lesi 29-9-939 cuma günü saat 11 de Çanakkalcde müstahkem mevki sa.tın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her pavyon keşfi ve muvakkat teminatları 3.iaiıda yazılıdır. Her pavyona ay-
rı ayrı teklif yapılabilir. . 

4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun . 2, 3. ~addelerınde yazılı 
vesaikle 939 ticaret odası vesikalariyle birlikte ihale saatınden hır saat e".el kap~lı 
zarfları makbuz mukabilinde komisyona vermeleri için dört defa ilin ettırilmesıni 
ve ilan sonunda keşif evrakının geriye gönderilmesini dilerim_. 

5 - Pavyonlara ait keşif, plan hususi ve fenni şart~.amelerı İstanbul Ankara leva
zım amirliii satın alma komisyonlariyle Çanakkale muıtahkem mevki satın alma ko· 
misyonun.da görülür. 
Cinsi Miktarı Keşif 

Lira 
Bedeli 
Kuruş 

Teminatı Muvakkate&i 
Lira Kuruş 

Pavyon Bir 
(4489) 

23999 45 

Yulaf ahnacak 

1799 96 
14486 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Tümen birlikleri bir senelik ihtiyacı olan aııağıda cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı 

ve ilk teminatı ya:zılı olan yulaf kapa)ızar fla satın alınacaktır. 
2 - Kapalı urfla eksiltmesi 2 • 1 ineİ teşrin • 939 pazartesi ııünü saat 16 da İz

mitte tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Es~işehir levazım !mirlikleri satın alma 

komisyonunda ve l:ı:mitte tUmen satın alma kömtsyonunda ırörülebilir. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müt eahbitlere de ihale edilebilir. Ve teminat • 

lan da ayrı ayn alınabilecektir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve aaatinden bir ~aat evel ilk inaçlarını ihtiva eden ka -

pah zarflarını !zmitte tümen aatrn alma komısyo.nuna vermeleri , 
Mevkii Miktarı Fiyatı Tutarı 

Kilo Kr. St. Lr. Kr. ----
İzmit 115600 5 oo 5780 00 

Ada 98000 5 00 4900 00 

Bolu 98000 5 00 4900 00 

Tuzla 680000 5 25 35700 00 
Gebze 21000 5 30 11130 00 

1209000 62410 
(4534) 

Bulgur ah nacak 

İlk inancası 
Lira Kuruş 

433 50 
367 50 
367 50 

2677 50 
834 75 

4680 75 
14495 

Anliara t:evazım Amirliii Satuı Alma Komisyonundan 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı 

•e ilk inancası yıv.ıh olan bulgur kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2 ~ 1 inci teşrin - 939 pazartesi ııiinii saat 17 de İz

mitte tümen satın alma komisyonunda ya pdacaktır. 
3 - Şartnamesi her iün htanlıul, Ankara, Eskişehir levazım amirlikleri satın alma 

komisyonunda ve İzmitte tfimen satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayn ıniiteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminat -

!arı da ayrı ayrı alınabilecektir. . 
5 - hteklilerin belli lfÜn ve uati:ıde ilk ınançlarını ihtiva eden kapalı za~flarrnı 

İzmitte tümen aatın alma komisyonuna ver mel eri lüzumu ilan olunur. 
Mevki Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancası 

kilo Kr. St. Lira Kr. Lira Kuruı St. -----
İzmit 35000 12 50 4375 328 12 50 
Ada 30000 12 50 3750 281 25 
Bolu 30000 12 50 3750 281 25 
Tuzla 10000 12 50 1250 93 75 
Gebze 12700 12 50 1587 50 119 58 50 -----117700 t4712 50 1102 96 00 

(4535) 14496 

S:ğır eti ahnacak 
Anliara ı.:evazmı Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Çanakkale müatahkem mevki birlik !eri ihtiyacı için a,afıda garnizonları hi • 
.~alarmda mih.-tar, ihale şekli ve tarihi ve muvakkat teminatları yazılı sığır etleri ka -
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evel muvakkat teminat akçalarr, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
Garnizon Miktlll'\ M. Tem. M. bedeli Tutarı İhale gün ve şekli 

Lr. Kr. Kr. St. Lr. Kr. 

Çanakkale 
Erenköy 
Ecebat 

110 Ton 
119 Ton 

95,5 Tou 

--------------
2081 25 
2173 24 
1890 go 

-----------·------
27 75 27750 00 30-9-39 10 K. zarf 
Z4 35 28976 50 30-9-39 11 K. zarf 
26 40 25212 00 30-9-39 12 K. zarf 

(~)~eher adedine tahmin edilen fiyau 
k .

1 
ruş olan 4.000 adet kar başlıiı açık 

e ; 1 tm
1
e usul!yle mün:ı.kasaya konmuştur. 

- halesı 28·9·939 pcrıcınbc cünü nat 1 - Ankara asker konağında mevcut ~ (45.37.) 14498 

-7-

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fokülte~i 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam liievreli liaeLr-

den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver. · ~ 
olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

lstekliler\n aşağıdaki v<.lsıf ve şartlan haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ır: • ndan olmak, 

b) Yaşı 18 • 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmc. .e 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketı, ahlfıkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
c) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibr....:?: 

!tmek). 
tl - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 15.zırı-

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı ka~ıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti 
d) Okula alındığı takdırde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et• 

tiği ha1<kında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma

dığı hcıkkı ncla velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has
tahklardarı biri ile okula girmezden evel malfıl oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske

ri ta 1ebe amirliğine gönderilecektir. -4 - Miira<:aat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kab•ıl edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve mürao::aat ı.:.ırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka -
rarıır ve knbul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

3 kalem malzeme ahnalak 
bhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Cinsi Miktarı Li-ra kuruş Lira kuru~ Şekli saati 

100 lık tuz 
çuvalı azami 

50 ,, .. .. 
600.000 auet 288.000.-
200.000 ,, 58.000,-

21.600,-
4.350,-

Kapalı zarf 14 
,, " l.5 

Düz beyaz 
kanaviçe 100.000 met. 15.400,- 1.155,- " .. 16 

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

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

III - Eksiltme 20-X-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübaya

at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - "100" lük tuz çuvalı şartnameleri "1440" kuruş, 50 lik tuz çuvalı 
şartnameleri "290'' kuruş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviçe şartname• 
si parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, İzmir Başmüdür• 
lüklerinden alınabilir. 

V - Çuval işine girmek istiyenler "itan olunan miktarın 1/ 4 ünden az 

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

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik· 
le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur 

komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6853) 
(4285) 14277 

TiCARET VEKALETi Kabristan sokağında 72 ada 6 pafta 

K 1 k 
50 parselde kayıtlı 130 metre 2 santi· öm Ü r a 1 naca metre murabbaı havi vakıf arsanın 

T
. t V k.l . d mülkiyetinin satılması arık arttırma-

1 V k
•
1 

t k 
1 

'f 1 • · • (lOO) ga konulmuştur. Arttırma müddeti ı 
ıcare e a etın en : 

1

. ;ı; 
- e a e a orı er erı ıçın 1 .. 1 . 

ı.: 'k k k k 'it · 1· ey u 939 dan 15 eyliıl 939 gününe ka-
ton sumı o açı e sı me suretıy e d .. .. İ . 
alınacaktır. ar on be~ g~."~.ur. halesı ı.6 eyl~l.93~ 

2 B h t 
• . (

25 
S) 

1
. f' cumartesı gunu saat on bırde ıkıncı 

- e er on ıçın , ıra ıyat k . . . . va ·ıf apartımanında vakıflar umum 
tahmın edılmış olup muvakkat temı - üd .. 1 .. ~.. 'd "d" 1 .. - .. d 
nat akçesi (191) lira (25) kuruştur. m ur ugu varı at mu ur ug.un e 

3 Ek 'lt 
25 9 939 

. yapılacaktır. Muhammen bedelı 610 
- s1 me . . pazartesı ı· 10 k 1 · kl'l 4 ı· 

U Ü t ( 14) 1 k t k 
ıra ııruş o up ıste ı er 8 ıra 80 

g n saa te yapı aca tır. ste - k · rı · b .. d 
1 

kk uruş muvakkat temınat verecekler-
1 .erın u gun en eve muva at te- dir. Şartlarını görmek istiyenlerin a-
mınatlarını yatırmaları ve muayyen ı d "d" 1 .. ğ .. 1 • . . ı geçen mu ur u e muracaat arı. 
olan ·~~t~.e ye~alet zat ışlerı ve leva- (4233) 14184 
zım mudurluğunde toplanacak satın 
alma komisyonunda hazır bulunmala-
rı ilan olunur. --D-. _D_E_M-IR_Y_O_L_L_A_R_I __ _ 

4 - Şartnameler her gtin vekalet 
zat itleri ve levazım kaleminde görü-
lebilir. (4409) 14377 

VAKIFLAR U. Md. 

Seker ..,. nakliyatı 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 

S 1 k 
Şeker nakliyatı için D.D /143 nu-a tı 1 arsa maralı yeni bir tarife ihdas edilmi~· 

Vakıflar Umum "d" 1 .. ~.. tir. Bu tarife 15.9.1939 tarihinden iti· 
mu ur ugun· b b'k d' den : aren tat ı e ılecektir. 

Ankaranın Bozkurt mahallesinde l Fazla tafsilat için istasyonlara mu~ 
racaat edilmesi. 14431 (4470). 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. YoUan Satın Alma Komisyonundan : 
İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı iki liste muhteviyatı malzeme 13.10 1939 cuma günü saat 15 den itiba

ren ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden da-

ğıtılacaktır. (4416) 

Liste 
No. Malzemenin ismi 

1 - Muhtelif amyant ve klingerit 
malzemesi. 

2 - Muşamba ve linoleqm. 

Miktarı 

7450 
2700 

Muhammen Muvakkat 

Kg. 
Metre 

bedel teminat 
Lira Lira 

6198 
9610 

14422 

464,85 
720,75 
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ANKARA V ALILIGI 

Okul binası yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (38304) lira (90) ku • 
ruştan ibaret bulunan Bahçeli evler 
mahllesinde yapılacak beş sınılı 

Müdürlüğünden alacakları fenni eh. 
liyet vesikalariyle birlikte her pazar
tesi ve perşembe günleri saat on beş
te daimi encümenine gelmeleri buna 
mahsus keşif ve şartnameyi her gün 
Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4572) 14512 

ilk okul inşaatı 21.9.939 perşembe Şoşe ve menfez ine.ası 
be günü saat pn beşte vilayet daimi '!/ 

encümeninde ihalesi yapılmak üzere Ankara Valiliğinden : 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul Ankara • Gerede yolunun 103+800 
muştur. 126+ 800 ikinci kilometreleri arasın· 

Muvakkat teminatı (2872 lira (87) da yapılacak şose ve menfez inşaatı 
kuruştur. kapalı zarf usulile eksiltmeğe konul-

1steklilerin teklif mektupları, mu • muş isede vakti muayyeninde talip 
vakkat teminat mektubu veya makbu- çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
zu ticaret odası vesikası ve eksiltme- 4o ıncı maddesine tevfikan 8/ 9/ 939 
nin yapılacağı günden en az (8) gün tarihinden itibaren bir ay müddetle 
evel vilayet makamına istida ile mü · pazarlığa konmuştur. 
racaat ederek alacakları fenni ehli · Keşif bedeli (l61940) lira (44) ku-
yet vesikalariyle birlikte sözü geçen ruştur. • 
günde saat on dörde kadar daimi en • Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 

ANKARA BELEDIYESl 

Su saati alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 
7382 lira 50 kuruş kıymeti muhamme
neli 500 adet su saati 45 gün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

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

3 - Muvakat teminat 554 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen • 

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 10. 939 salı günü sa
at ona kadar teklif mektuplarını en . 
cümene vermeleri ilan olunur. 

(4064) 14137 

Ankaz satışı 
cümen reisliğine vermeleri buna ait kuruştur. 
ve şartnameyi her gün nafıa müdür - İsteklilerin teminat mektup veya 

1 
... ~~kara Belediyesi imar Müdür-

lüğünde görebilecekleri. makbuz, ticaret odası vesikasile bu iş ugun en : . . 
(4267) 14234 . . N f" M''d'" 1 .. ğ .. d 1 ki Dutepede kadastronun 258 ıncı a-

ıçın a ıa u ur u un en a aca . arı 

k fenni ehliyet vesikasile birlikte her dasının 37 par~elind~~i binanın .. en
Qku I binası yaphrılaca pazartesi ve perşembe günleri saat on kazı şartnamesı mucıbı~ce açık muza. 

Ankara Valiliğinden : beşde Vilayet daimi Encümenine 1• deye konmuştur. İhalesı 2919/ 939 Cu-
Keşif bedeli (32248) lira (11) ku - meleri. • ge ma günü saat on beşte yapılacaktır. 

ruştan ibaret bulunan Etlikte yapıla· Buna ait keşif ve şartnam · h • Taliplerin teminatlariyle birlikte. 1-
eyı er M""d'" l .. v.. •. 1 lA cak beş sınıflı ilk okul inşaatı 21. 9. gün Nafia Müdürlüğünde görebile- mar u ur ugune muracaat arı ı an 

939 perşembe günü sat on beşte vila • cekleri. 14513 (l45_3) olunur. (4538) 14499 
yet daimi encümeninde ihalesi yap~l • •• •• • 

/ K • 1 k 
mak uzere kapalı zarr usuliy1e eksı1t- Kopru ve menfez ınşası amyon ıasesı amaca 
meğe konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (2418) lira (61) Ankara Valiliğinden : Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için alınacak olan 1938 

modeli fort markalı ve 134 1/ 2 Pus 
dingil mesafeli bir adet kamyon şa
sesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

kuruştur. Keşif bedeli (49059) lira (93) ku-
1steklilerin teklif mektupları, mu • . 

. kb ruştan ıbaret bulunan Ankara - İstan-
vakkat temınat mek~ubu veya ~a u • bul yolunun 150+ 000-152 + 696 ıncı ki-
zu ticaret odası vesıkası ve eksıltme • 1 • • .. .. 

. 1 • •. .. d en az ( 8) ometrelerı arasındakı kopru ve men- 2 - Muhammen bedeli (2800) lira-
nın yapı acagı gunun en f · k 

1 
f 

1
.
1 

k ·
1 gün evel vilayet makamına istida ile ez v ınşaatı apa ~ zar us~ ı e e sı t· dır. 

müracaat ederek alacakları fenni eh • ~e~e konulmuş ısed~ talıp çıkm~dı: 
liyet vesikalariyle birlikte sözü geçen gınd a~ 2490 sf~ykılı 8/ 9a/n9unun ~oh. ıdncı 

·· d t dörde kadar daim· • ma esıne tev ı an 39 tarı ın en 
g.~n e sa~ 1 ?.~ vermelerı· ı en itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

3 - Muvakkat teminat (210) liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiyen· 

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 15-9-939 cuma günü sa
at 10,30 da Belediye encümenine mü-

cumen reıs ıgıne . 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her konulmuştur. . 

·· f u""d""rlu'"ğu"'nd ·· b"l k Muvakkat temınatı (36i9) lira 50 racaatları. (4556) 14506 gun na ıa m u e gore ı ece • 
leri. (4268) 14235 kuruştu~. . • 

1steklılerın temınat mektup veya Benzin ahnacak 
Jômirat yophrılacak makbuz, ticaret odası vasikasile bu iş 

için Nafıa Müdürlüğünden alacakla
rı fenni ehliyet vesikasile birlikte her 
Pazartesi ve perşembe saat 15 de 
daimi Encümenine gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 
Ankara Valiliğinden : 
Bala kazası ilk okulunun (754) li

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

Dıvar inşasi 
Ankara Vailliğinden : 

Keşif bedeli (1994) lira (66) kuruş
tan ibaret bulunan Hipodromda yapı· 
lacak duvar inşaatı ile demir tribün
lere ait kereste işinin müstaccliyeti
ne binaen 21-9-939 perşembe günü sa· 
at 15 ihalesi yapılmak üzere sekiz gün 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (149) lira (60) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasiyle 
Nafıa Müdürlüğünden bu işe ait ala
cakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte da
imi encümene gelmeleri. 

Keşif ve şartnamesini her gün Na
fıa Müdürlüğünde görebilecekleri. 

~4570) 14510 

Okul binası yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Mamakta yapılacak üç sınıflı ilk 
okul inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çıkmamasın
dan dolayı 2490 sayılı kanunun 4? ~n
cı maddesine tevfikan 5-9-939 tarıhın
den itibaren bir' ay müddetle pazarlı· 
ğa konulmuştur. 

Keşif bedeli (14454) lira (87) ku · 
ruştur. 

Muvakkat teminatı (1084) lira (12) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mek · 
tup veya makbuzu, ticaret odası vesi
kası bu iş için Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte her pazartesi ve perşembe 
günleri daimi encümenine gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile · 
cekleri. (4571) 14511 

Şose ve sınai imalôt 
Ankar-a Valiliğinden : 

Ankara - Çerikli Sungurlu yolunun 
8 + 500 - 13 1 000 inci kilometreleri a· 
rasındaki (24170) lira (58) kuruş ke
şif bedelli şose ve sınai imalat inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip çıkmadığından 2490 
!::tyılı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan 8-9-939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (1812) lira (80) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mak · 
buz veya mektubu. ticaret odası vesi· 
kası, ve bu işe ait olmak üzere Nafıa 

Buna ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafia Müdürlüğünde görebile-
cekleri. (4574 14514 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGO 

Beı ton Dizel yağı alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için beş ton dizel 
yağı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Belediye servisleriyle otobüs 
idaresinin bir senelik ihtiyacı için a
lınacak olan 1000-1200 ton benzine ta· 
lip çıkmamasına binaen pazarlıkla a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (276,000) li
radır. 

3 - Teminatı (29,580) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 15-9-939 cuma günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4557) 14507 

TAPU VE KADASTRO 

Demir sa~ dolap yaphnlacak 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

binasındaki satın alma komisyonunda dürlüğünden : 

yapılacaktır .. · . 1 - 2020/ 1010/ 510 Milimetre eb'a-

2) Muhammen bedel (1800) muvak
kat teminat (135) lira olup, eksiltme· 
si, 26. Eylül 939 salı günü saat (16) 
Ankarada P. T. T. umum müdürlük 

3) !steklıler, muvakkat temınat dında ve beherinin muhamen bedeli 
makbuz veya banka mektubiyle kanu- (75) lira olan simens martin duble do 
ni vesikalarının ~amilen ~ezkur gün çebe saçtan 100 adet dolabı kapalı 
ve saatte o komısyona muracaat ede- zarf usulile eksiltmeye konulmuş-
ceklerrlir. tur. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 2 - Muvakkat teminatı 562 lira 50 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(3675) 13672 

inıaat ve f adil at yaphrllacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den: 
1 - Etimesgut P. T. T. binasında 

tadilat ve inşaatı açık eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 1515 lira 04 kuruş 
olup muvakkat teminatı 113 lira 63 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 25. 9. 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 15 te Ankara P. 
T. T. müdürlük odasında müteşekkil 
komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

4 -. Projesi aynen görülüt ve şart
namesı 38 kuruş mukabilinde verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı art· 
tırma eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı vesikalardan başka Nafıa mü. 

kuruştur. 

3 - Eksiltmeye 29/ 9/939 tarihinde 
Perşembe günü saat 15 de Tapu Ka
dastro Umum Müdürlük Levazım ka
leminde müteşekkil eksiltme komisyo 
nunca yapılacaktır. 

4- Şartnameler Ankara Umum Mü 
dürlük Levazım dairesinden parasız 

olarak verilir ve nümuneleri de bu 
dairede görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Bel· 
geler ve 562,S liralık teminat ve Ban· 
ka kefalet mektuplarile birlikte kanıı· 
nun tarifatlı ve şartnamedeki şeraite 

tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi 
zarfları ihale saatinden bir saat evel 
Komisyon reisine vermeleri. (14515) 

14490 

Sahhk bağ ve bağhane 
dürlüğünden bu iş için alınmış vesi- Etlikte son durakta 6 oda ve kon
kanın ta~in edilen gü?' _v; saatte ko-ı forlu ve sair müştemilatı havi Tl. 3563 
misyona ıbraz etmelerı ılan olunur. " 3394 

(4448) 14415 

Tele~on makinesi alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

Adet Nevi Muhammen bedeli Muvakkat teminat pazarlık 
lira lira saati 

250 Masa telefonu ) 
50 Duvar 

,, 
) 12.000 900 15 

100 Seyyar " ) 

400 
1) Nevi ve mıktan yuı<arıda yazılı telefon makinaları 4 eylül 193? ta 

t ihinde yapılan eksiltmede ihale edilmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 
2) Pa7.arlık 3 teşrinievel 1939 salı günü yukarıda gösterilen saatte An· 

karada P. T. T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) Taliplerin §artları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak et
mek için 3 teşrinievel 939 tarihinde mezkur saatte o komisyona müracaat· 
l.ırı. (4395) 14372 

VERGİ BORÇLULARI 
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Ankara Defterdarlığından 

Verginin nev'i 
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Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 
----- --- --- ---
938 8 95 1 71 10 66 

938 7 89 1 81 1 18 10 88 

937 50 - 10 - 9- 69 -

937 8 75 1 75 ·1 58 12 08 

938 14 85 3 41 2 23 20 49 

936 22 36 4 77 1 48 28 61 

İhbarname 
numara ve 

tarihi 

49/ 91 
1-7-938 
51/ 70 
20-3-938 
38/ 30 
1-3-937 
43/ 45 
1-3-937 
51/ 45 
14-9-938 
9/ 77 

Hesap Şubesi Mahallcd 
No. 

36 Kızılbey Bozkurt 

143 
" 

H. Paşa 

165 
" 

Altıntaş 

.. Ak köprü 

5 .. Börekçiler 

Sanatı !ı.rlı ve so:·".rlı 

Berber Şakir oğlu İsmail 

İçkili lokanta Abdullah oğlu Kıza 
Saraç 

Müteahhit Enderyati İmaşinof 

Kahveci Mustafa oğlu İdrıı 

Elektrikçi 
malzemecisi Aziz oğlu Hamza Acar 

5-4-937 1678 ,. Atpazan Kasap Şakir kızı Hanife 
Yukarda isim ve nev'i iştigalleri gösterilen mükelleflerin adresleri meçhul bulunduğundan isimleri hizala-

rındaki ihbarnameler ilanen tebliğ olunur. (459) 14500 

Açık arttırma ilônı 

Ankara Defterdarlığından: 

Manyas gölü civarındaki tuzla bi -
nası dahil olmak üzere gölün otuz bin 
lira bedel muhammenli balık av resmi 
ve avlamak hakkı haziran 939 tarihin
den itibaren 3 sene müddetle açık ar
tırma suretiyle müzayedeye konul · 
muştur. 

28 eylül 939 perşembe günü saat 15 
te ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat bedel muhamme
ninin yedi buçuğudur. 

Talip olanların Bandırma Maliye • 
sinden müteşekkil komisyona müra -
caat etmeleri itan olunur. (4542) 

14501 

POLiS 

Benzin ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

l 1/ 9 / 939 tarihine kadar eksiltmesi 
uzatılan azı (20) bin çoğu (22) bin lit 

re benzine talip çıkmadığından 

14/ 9 / 939 tarihinden 14/ 10/ 939 tarihi
ne rastlayan Cumartesi günü saat ona 
kadar bir ay müddetle ve pazarlıkla 

alınacaktır. İsteklilerin Emniyet Mü
dürlüğünde toplanacak komisyona 
gelmeleri. (4530) 14494 

FAKÜLTELER 

Ankara Dil - Tarihve 
Coğrafya Fakültesine 

talebe kayıdı 
Ankara Dil • Tarih ve Coğrafya 

Fakültesinden : 

Fakültede bu sene Felsefe Enstitü
sü de tesis olunduğundan bir edebi
yat fakültesinde mevcut olması lazım 
gelen bütün ders zümreleri vardır. 

Bunlardan başka Alman, İngiliz, 
Fransız dil ve edebiyatları ayrı birer 
ders zümresi halindedir. 

Fakülteye kaydolunabilmek için li
se mezunu olmak ve olgunluk imti
hanını vermiş bulunmak lazımdır. 

Talebe kaydına /15/ Eylül /1939 ta 
rihinde başlanacaktır. 

Fazla izahat almak için Direktörlü
ğe müracaat edilmesi ilan olunur. 

(4443) 14425 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6508 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 

,--
Ambar inşaatı 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
1 - Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yapılacak ambar 

idare binası ile buna müteferri i~ler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri 
(Bor) için (52.387,47) elli iki bin üç yüz seksen yedi lira 
kırk yedi kuruş, (Sarıoğlan) için (78.189,86) yetmit sekiz 

' bin yüz seksen dokuz lira seksen altı kuruştur. 
2 - Eksiltme evrakı (7) lira mukabilinde Ofis Umum 

Müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 19-9-939 tarihinde saat (15) de Ankarada 

Ofis binasında yapıtacakhr. Teklif mektuplarını havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine tes
lim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (Bor) için (3.869,37) üç 
. bin sekiz yüz altmış dokuz lira otuz yedi kuruş (Sarıoğlan) 

için (5.159,50) beş bin yüz elli dokuz lira elli kuruştur. 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap

tıkları bu gibi işlere ait vesikaları ve eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten alacak
ları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere iha-
le edilebilir. (4456) 14401 

EsnQfın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına aykırı ha

reket fiillerinin tekerrürü teııbit edilen aşağıda adresleri yazılı dük
kanlar cezaen kapatılmıştır. 

1 - Kurtulu~ mahallesi Adatepe sokakta 5 numaralı ye Mehmet 
Ekmek'e ait Bakkaliye dükkanı (1) gün müddetle. 

2 - Yenişehir, Meşrutiyet caddesi bils. numaralı ve Faik Ersin'e 
ait sebzeci dükkanı (1) gün müddetle. 

3 - Yenişehir, Meşrutiyet caddesinde bila numaralı ve Ali 01-
gun'a ait sebzeci dükkanı (1) gün müddetle. (4578) 14515 

1 
............ :... M~~en_ de~ir _işleri .. a.~~ly~sl ................. ! 

Demır ve çelık ışlerıne muteallık her turlu sıparışlerı zevke uy-

i 
gun ve garantili olarak yapar. Ankara: Müdafaai Hukuk caddesi I 
Açık sokak N o. 6 3395 l 

ı ........................................... '' ............................................ ıı ı rı ı ı 11111111 t 

Kirahl< 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 

KiRALIK 

Yenişehirde tam konforlu kalori· 
ferli bir apartmanda Ecnebi aile ya
nında 5 oda kiralıktır. 3 çü mobilya -
sız 2. si mobilyalıdır. Sağlık Bakan
lığı arkası Ertürk sokak No. 11 den 
sorulması. 3393 

Ankara Asliye 1. ci Hukuk Mah
kemesinden : 

Ankara maliye vekaleti muntazam borç
lar umum müdürlüğünde memur Namı[( 
Karaca vekili Hamit Şevket ve Adnan U
zay ve Raif Sevin taraflarından Ankarada 
Hacıdoğan mahallesinde Çataldağ sokak 12 

l -10 No.lu evde sapancalı Esma aleyhine 939 
- 1579 sayılı dosya ile ikame olunan nafa· 
kanın kati davasının icra kılınan muha -
kemesinde : 

Müddeaaleyh Esmaya müteaddit defalar 
gönderilen davetiye ve dava arzuhalin 
bili t:bliı; ikametgahı meçhul bulunduğu 
beyaniyle mübaşir tarafından bila tebliğ 
iade edilmiş ve kendisine ilanen da -
va arzuhali ve davetiye tebliğ edil -
diği halde yevmi muayyende muhake -
mede bizzat veya bilvekale hazır bulunma-
dığından hakkında ilanen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş ve muhakemede 
27-9-1939 çar5amba saat 9 a talik kılınmı& 
olduğundan adı gecen gün ve saatte dava 
olunan Esmanın Ankara asliye birinci hu· 
kuk mahkemesinde bizzat veya bilvekilo 
hazır b~ulunması aksi halde hakkında gı -
yaben muhakemeye devam olunacağı ila -
nen tebliğ olunur. 3391 

Zayi - Ankara Memurlar Koope
ratifinden almış olduğum 315 No. lu 
muvakkat hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük. 
mü yoktur. 

Eski Ankara Yeni İzmir muhabere 
memuru Kemal Bua. 3396 

fr :================================================================~ . 
YEN/ SİNEMALAR 

Bu Gece 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HA YDUTl.AR ARASINDA 
GÜNDÜZ İKİ FİLM 

1 - Lorel · Hardi İsviçrede 
2 - Genç kızlar 

Seanslar 
14.45 • 16.45 • 18.45 Gece 21 de 

Programa ilaveten 
Vatanımızın en şirin köşelerinden 

birine ait türkc;e sözlü ve ıesli 
• intibalar 

HALK 
TAMiRAT 

DOLA YISIYLE 
BiR MÜDDET KAPALIDIR 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

YENi SİNEMADA 
MADAM DU BARİ 

sus 
Bu Gece 

FRANSA İHTİLALİ 

Gündüz iki film 

1 - FRANSA İHTİLALİ 

2 - ATEŞ GECESİ 

Seanslar: 12 • 14 • 16 • ıs. 
Gece : 20.30 da 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında saat 21 de TALiH YILDIZI 


