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Avrupa harbi karşısında Amerika • 
nın kati vaziyetini tayin etmek üzere 
kongre 21 eylülde mühim bir toplan -
tı yapacaklardır. (Haberlerimizi 7 in
ci sayfadadır.) 

Alman - Fransız cephesinde 
tt ... ' ... , .. , .. t 

Söz sırası şimdi topların! 
Ağır Alman topları şiddetli mania 

ateşile muvasala yollarını dövüyorlar 

Ağa~lar arcuına gizlenmi§ bir 
uzun menzilli top 

Başvekilimiz in 
nutkunda 
dış ticaret 

Kemal ONAL 

Sayın Dr. Refik Saydam, geçen 
~azartc:ii Rüvük Millet Meclisinde. 
a urk:iye nin harici ve dahili vaziye· 
tini aamimiyet ve vuzuhla anlatır· 
ken, dıı ticaretimizdeki yeni tema
yüllerden de bahsettiler. Bu değer
li ve §Ümullü nutuk bize vazıhan 
gösteriyor ki harp, memleketimizi 
aiyaaeten olduğu kadar iktısatça da 
büyük sürprizler karıısmda bırak· 
mamııtır. Türkiye'nin muhariplerle 
münasebeti normal ve beynelmilel 
kaidelere uygundur. Her türlü le· 
cavüz emelinden uzak ve yalnız 
kendi emniyetimiz için yaptığımız 
anlaımalar muhitimizde sulhu ko· 
rumuıtur ve daha da koruyacak. 
lktrıadi faaliyetimize gelince "ha -
rici mübadelatta temayül ettiğimiz 
takas muameleleri" harp müdde
tince de inkişaflar gösterebilecek· 
tir. Nutukta bu inkitafm bazı aarih 
unsurlan da vardır: 

1 - Fransızlarla yapılan son ti • 
caret anlaımasmda bütün ihraç 
ınallanmız taluts listesine girmiıtir. 

2 - Kanada ve Mısır ile ticareti· 
ınize engel olan bazı kayıtlar kal· 
cl,ınlmııtır. 

3 - Devletçe kurulan takas ıir· 
keti, faydalı çalıımalariyle kısa za· 
manda emniyete değer bir müeaae
ae olmuıtur. 

Bütün bunlar dıı ticaret politi
kamızdaki yeni temayüllerin son 
aylarda tahakkuk ettirdiği muvaf. 
fakiyetlerdir. Nutuk bize, daha bir· 
çok devletlerle yeni esaslara göre 
yapılan konuımaların sırasiyle ve 
yakında iyi neticeler vereceği ümi
dini de veriyor. 

Harici mübadelatta takas mua· 
ınelelerine temayülümüz, bir basi· 
ret ve dirayet eseri olarak, harp ay· 
lanndan çok eve) baılamııtır. Çün· 
kü takas, Avrupa'da sulh da bo
zulsa, Türkiye ekonomisini yalnız 
koruyacak değil inkiıaf ettirecek 
bir sistemdi. 

Fena havalar yüzünden 

Fransız tayyareleri 
keşif uçuşu yapamıyorlar 
Fransız kaynaklarından gelen haberler, garp cephesi·nde ileri 

hareketinin devam ettiğini cenup garbi ve cenuptaki tepelere ta
arruz olunduğunu, alınanların bilhassa ağır topçu ateşi açtıkları
nı ve fransızların da mukabele ettiklerini bildirmektedir. 

Londra radyosuna göre Metz civa
rında alınanlar bir köprüyü berhava 
etmişlerdir. Almanya harp dolayısiy
le endişededir. Almanya'da haftanın 

yalnız iki gününde et yenilmesi ka · 
rarlaştırılmıştır. Fakat ogünlerde 
de et bulmak güçtür. Ev kadınla • 
rına, e\' işlerinde kullanılan kumaşla· 
rın azaldığı, stoklar bitince yenileri· 
nin yapılmıyacağı haber verilmiştir. 
Benzin azalmaktadır. Ancak büyük 

memurlarla imtiyazlı şahsiyetler oto
mobilleri için benzin bulabilmekte • 
<lirler. Ara işlerinde kullanılan kö -
mürden yana da sıkıntı hissedilmek
tedir. Londra radyosu bunu, Sar'daki 
harekat dolayısiyle kömür istihsala • 
tında rastlanan güçlüklere hamledi • 
yor. Gene Londra radyosunun Roter
dam'dan gelen haberlere· atfen bildir· 
diğine göre, alman şehirlerinde sık 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Bir lranıız ağtr tankı laaliyette 

Alman tayyareleri 
açık şehirleri ve 

bombardıman 

sivil halkı 

ediyor 
İngiltere bu zulümlere karşı 
koymak İçin tedbir alacak 
Bükreş, 14 a.a. - Varşova'yı terkederek sovyet hududu civarında kain 

Krzemienec şehrine iltica eden ecnebi sefaretlerin erkan ve memurları şeh· 
rin askeri hedefler ihtiva etmemesine rağmen dün alman tayyareleri tara
fından bombardıman edilmişlerdir. 

Krzeminec şehrinde sivil ahaliden bir çok ölü ve yaralı vardır. 

Hollanda üzerinde bir alman C 
tayyareai muaadere edildi 1 F2. 
La Hey, 14 a.a. - Resmen bildiril-ı 

diğine göre, bir alman deniz tayyare-! 
si, dün öğleden sonra Ameland adası 
civarında Hollanda sularında bulu
nurken Hollanda tayyareleri tarafın· 
dan yakalanmış, tayyaremüsadere o
lunmuş ve mürettebat ıtevkif edilmi_Ş 
tir. 

Danimarka üzerinde alman 
tayyareleri 

Kopenhag, 14 a.a. - Dün sabah Ö· 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Adliye Vekilimizin 
İstanbuldaki tetkikleri 

Pıolt kov 
o 

Grodno 
o 

{ 

\ 

\ 
~ 

Al.man tebliğine nazaran imha olunduğu bildirilen Polonya aı kerlerinin bulunduğu mıntakalar 
[Polonya tebliğine göre de aşağı yukarı aynı yerlerde alman/ar bezi mete uğramışlardır.] 

iMHA ETTiLER ! 
' ... ', • • ~ ı • • ·.,'_ ~ • • ./ '",f'. • t ~ :: • • ~ • "'eı ~~ .: A .\ ': - -

Polonya tebli~ine göre 

Polonyahlar Almanları 
Alman tebliğine göre 

Almanlar Polonyahları 

iMHA ETTİLER ! 
~ f.. , :· • 

Varşova, 14 a.a. - 12 numaralı Po -
lonya tebliği ı 

Şiddetli muharebelerden sonra, al
man kıtaları, Varşova yakınlarından 

geri çekilmiye başlamıştır. 
Varşovanın şimali şarkisinde, Morti 

mıntakasında ve Varşova • Wilno de
miryolu boyunca şiddetli ve kanlı mu
harebeler vukua gelmektedir. 

Polonya süvari kuvetleri, düşmanı 
takibederek 10 tank ele geçirmiştir. 
Düşman hava kuvetleri Varşova' • 

nın şimal varoşunu ve hükümet mer
kezinin cenubu şarkisinde kain Gro
pea bölgesini bombardıman etmiştir. 
Alman tayyareleri, demiryollarını da 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Berlin, 14 a.a. - Alman ordusu baş 
kumandanlığının tebliği: 

Cenubi Polonya'da harekatta bulu
nan kıtaatımız, cüzi bir mukavemete 
maruz kalmakta ve süratle şark isti· 
kametinde ilerlemektedir. 

Kuvetli alman müfrezeleri Rawa • 
Ruska civarında ve Tomaszowda Lub 
lin - Lwow yoluna varmıştır. 
Diğer taraftan kıtaatımız Vistül'ü 

Sandomierz'in şimalinde bir çok nok
talardan geçmiştir. 

Muvakkat hesaplara göre, Radom 
imha harbinde elimize geçen gani • 
metler arasında bir çok general de 
dahil olmak üzere 60 bin esir 143 top 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Leh tayyareleri 
Sovyet sınırına 

tecavüz ediyorlar 
Moskova, 14 a.a. - Tas ajansı bil

diriyor : 
Son günlerde Leh askeri tayyare . 

leri tarafından Sovyetler Birliği hu
dudunun ihlali hadiseleri tekerrür et
mektedir. Bu tayyareler Sovyet top . 
raklarının iç kısımlarına girmeğe ça-

lngiliz Hariciye Nazın 
l.ord Halilakı 

Lord Halifaks'ın beyanah 

Zehirli gaz ve 
mikrop harbi! 

Almanya bunlara baş 

vurmıyacağını bildirdi 
Londra, 14 a.a. - - Royter. Lord

lar kamarasında Hariciye Nazın Lord 
Halifaks şu beyanatta bulunmuştur: 

"- İngilterenin Berlin biıyük el • 
çisi, alman hükümetindcn pasaportla· 
rını isterken, bir nota vermiş ve bu 
notada Almanya'nın, zehirli ve boğu· 
cu gazlar istimalini ve mikrop harbi 
usullerini meneden 1925 Cenevre pro-

(Sonu 7 inci sayfada) 

lışıyorlar. 

12/9 tarihinde Leh askeri tayyare- İstanbul' o giden 
leri Ukranyadaki Şepetovka bölgesiy· 
le bayaz Rusyadaki Jitkoviçi'de hu- Vekillerimiz 
dudu geçmişlerdir. Bir sovyet avcı 

Dıt ticaretimizde ıimdiye kadar 
~~ büyük hacim kliring sisteminde 
ıdı ve bu daha ;ok Almanya ile ya· 
Pdıyordu. Sistem, son yıllarda ser
best dövizli memleketlerle iıliye
mediği için faydasız, Almanya ile 
de bir nevi fiyat inhisarı yaptığm· 
dan zararlı bir hal almııtı. Zararsız 
tatbik edilmiı olsaydı bile Almanya 
harbe girdikten sonra kliringle mü
badele durmıya mahkumdu. Harbe 
tahsis edilen endüstri dııarıya ne 
verebilirdi. Münakale yollarının ne 
olacağı da meçhuldü. 

Türkiye siyasi buhranların ıid-

( Sonu 7 inci sayfada) 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Burada 
bulunmakta olan Bay Fethi Okyar bu 
gün saat 10,30 da bir kısım mahkeme
leri gezmiş ve hakimlerden teşkilat 
işleri hakkında izahat almıştır. 

Almanların §İmal denizine mayn dökmeleri do'Jyısiyle J eniden bazı de
niz kazaları olmuştur. Diğer tar.ıftan, gemilere yapılan de?nizaltı tecavüz
leri devam etmektedir. Yukardaki resim, şimal denizinde manevra yapan 
alman maY.ll gemilerini gôsterir.or. (Haberlerimiz 3 üncü sayfada.) 

tayyaresi bunları huduttan tardetmiş- İstanbul, 14 (Telefonla) - İktısat 
tir. Bununla beraber bu hadiseler de- Vekili B. Hl.ismi Çakır, Zıraat Vekili 
vam etmektedir. 13 eylülde Leh bom- B. Muhlis Erkmen bu sabah İstanbu· 
bardıman tayyareleri Ukranyadaki la geldiler. Öğrendiğime gore İktısat 
Krivin ve Yampol bölgelerinde hudu- ve Ziraat Vekillerimiz hususi işleri 
du geçmişlerdir. İki motörlü bir lelf için ve bir iki gt.in kalmak uzere bura 

(Sonu 7 inci sayfada) ya gelmişlerdir. 
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Kôğıt fabrikamız 

Piyasada nazım vazifesini 
ifa etmeğe başladı 

rl kinci kôğıt ve sellüloz fabrikalarının.' 

makine montajlar1 yapılmaktadır 
Son hadiseler dolayısiyle fiyatları artan maddeler arasında bilhassa kağıt 

b ... unmakta idi. Bu arada İzmit kağıt fabrikamızın piyasanın bütün tiple
n üzerinde imalatta bulunmasının bu buhranı önliyeceği hakkında bir fi-

kir de ileri sürülmüştü. 
Bir arkadaşımız dün şehrimize gel- j 

miş olan İzmit kağıt fabrikası müdü- j 
rü B. Mehmet Ali Kağıtfı ile bu hu· 3 "Jhk flJ.QŞj)g/ 

84.226.540 lira 
susta konu§muştur. Reş yıffıfı: pro -
gram mucibince kurulmuş olan bütün 
fabrikalarızdaki randıman tamlığı, 

kalite üstünlüğü ve fiatların beynel
milel piyasalara uygun olması vazi
yetinin kağıt fabrikası için de aynen 
varid olduğunu gösteren bu izahat şu
dur: 

.. _ Kağıt fabrikası 936 senesinde 
faaliyete geçti ve ilk tecrübe imala -
tından itibaren muvaffakiyetle çalış-
tı. Fabrikanın mamulatı, işleyiş gü -
nünden itibaren satılabilir ve beğeni· 
lir olmuştur. Bu vasıflar beynelmilel 
mahiyetteki sergilerde de tebarüz et
miştir. Fabrikamız, tesisat, makine ve 
itletme bakımından dünyadaki eşle . 
riyle daima mukayese edilebilir. 

Kağıt endüstrimiz bizim için yep -
yeni bir mevzudur. İşçi acemiliği, 
hammaddelerin bugün için dış piya
salara tabi vaziyette olması, ecnebi 
ustalar kullanmak mecburiyeti, tesi
satın amorti edilmemiş bulunması bi
rer birer fiyatlar üzerinde artırıcı a
miller olmakla beraber, fabrika ma
mullerinin fiyatları, gümrüklenmiş o
larak, dış memleketlerden gelenler -
den yilksek değildir. Hatta bazı kı -
aımlarda daha ucuzdur. Bu hadise. 
ıüphesiz ki ilk adım için muvaffaki
yettir. 

Diğer taraftan fabrikanın gazete 
kağıdı imal etmediği hakkında bazı 
neıriyat vardır: fabrika, ilk günden
beri gazete kağıdı imal etmiştir. Fa
kat o zamanlar, hükümetin verdiği 

gümrük muafiyeti dolayısiyle, daha 
ucuz kiğıt getirmek imkanı olduğun
dan imalitın devamında lüzum hasıl 

olmamı ıtır. 
lunu kaydetmek lazımdır ki, ikin· 

ci klfıt fabrikamızın inıası bittiği 
zaman, bilhassa gazete kağıtları mali-
yeti iberinde mühim tenziller milin • 
kün olacaktır. Çünkü makinel~rden 

birisi bilhassa bu it için aeçilmit ev· 
saftadır. 

ikinci kiğıt fabrikamızla sellüloz 
fabrikamızın inpsı bitmiştir. Makine 
montajı da bitmek üzeredir. 

Burada, fiyatlar üzerinde amiller 
arasında ıunu da unutmamak lazım
dır ki, klğıt fiyatlarının son seneler
de yUkaelmit olmaıı, kağıt fabrika -
mızı korumak için alınmıı olan ted -
birlerden dolayı değildir. Kağıttan 
bugün alınmakta olan' gümrük mik -
tarını tayin eden kanun, 1933 te 
çıkarılmııtır. Kağıt fabrikamız bu ta
rihten üç sene sonra işlemiştir. 

Bir kötü tesadüf eseri olarak, ka
fıt fabrikasının işlediği ytl olan 936, 
dünyada kağıdın hammaddelerinin 
mühim yükselmeler kaydettiği bir 
tarihe rastlamıştır. Dünya silihlan -
masının hızlandığı bu sene de, sellü. 
loz fiyatları yüzde yüz artmıştır. 

Maliye Vekaleti, 1939 finans yılı -
nın üçüncü ayı olan Ağustos ayı için
de devlet tahsilatını 20.119.953 lira o
larak tcsbit etmiştir. Bu suretle üç 
aylık devlet tahsilatı y e k ü n u 
84.226.540 lirayı bulmuştur. 

• 

lhtikôrla 
mücadele 

• • 
pro1esı 

Başvekilimizin Meclisteki beyanat
larında bahsettikleri ihtikarla kati 
bir mücadeleyi temin edecek olan ka
nun projesi hazırlanmıştır. Bugünler
de Vekiller Heyetinde görüşülerek 
kati şeklini aldıktan sonra meclise 
sevkedilecektir. 

Haber aldığımıza göre, yeni proje
nin başlıca hususiyetlerinden birisi, 
ithalat tacirlerini muayyen zamanlar
da stok mevcutlarından ve maliyet
lerinden Ticaret Vekaletini haberdar 
etmeleri mecburiyetini koymasıdır. 

Proje belediyelere de yeni vazife
ler vermektedir. Ticaret odalarının 
bulunduğu yerlerde belediye ve tica
ret odaları azalariyle vilayet tarafın
dan seçilecek iki zattan müteşekkil 
daimi bir fiyat kontrol komisyonu ku
rulacaktır. Projede ağır cezai müey· 
yedeler bulunmaktadır. 

Anif kabir projesi 
Ebedi Şef Atatürk'ün Anıt - Kabir

lerinin inşa edileceği sahada, 60 kadar 
muhtelif arsa bulunduğu ve bunların 
istimliik muamelesine başlanıldığını 
yazmıştık. 

60 parça gayrimenkulden 40 ı tapu· 
lu, mütebaki 20 si tapusuzdur. Tapulu 
kısımlar üzerinde istimlak muamelesi 
kolaylıkla bitebilecektir. Geri kalan 
20 parça üzerinde mülkiyet iddia e
denlerle bir ihtilaf çıkmadığı takdir
de bunların da istimlaki bir ay içinde 
bitecektir. ' 
Anıt-kabrin avanprojesi yapılırken. 

bir taraftan da yollar ve teşcir plan
ları hazırlanacaktır. Ağaçlama işi, a -
vanprojenin tanzimiyle beraber baş
lıyacaktır. 

Çağrı 
X Bihc;e Encümeni bugün saat 14.S de 

.oplanacaktır. 
X Divanı M11h11ebat Encllmeni 18 - nı: -

1939 pazartesi günli "10" da toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa Encümeni 15-9.1939 

clima rlinu uat 10 da toplanacaktır. 

Encümenlerde 
tetkik edilmekte 

olan projeler 
Büyük MilJet Meclisi encüm.enleri, 

toplanmalarına başlamışlar ve yaz ta
tilinden önce kalan layihalarla, tatil 
devresinde ve son günlerde sevkedi
len layihaları tetkike başlamışlardır. 

Hükümetin, tatil devresinde ve ge
çen pazartesinden itibaren meclise 
sevkettiği liyihalar şunlardır: 

Bazı maddelerin gümrük resimle • 
rinde tadilat yapılmasına dair kanun 
layihası; Bulgaristana 5.000.000 kilo· 

Yl/İ /!IU!lt#.m Mr odun kömürü konten 
ianı ver\\mesine dair teati olunan no-
taların tasdiki hakkında kanun layi
hası; çay kanunu liiyihası; hariçten 
ithal edilecek kok kömürü hakkında 
kanun liyihası; heyeti mahsusaca as
kerlik nispetleri katedildiği halde 
kendilerine tebliğat yapılmamak yü
zünden hazine ile alakaları kesilenle
rin tekaüt maaşlarına dair kanun ıa
yihası: hizmetten ayrılan bazı me -
mur ve müstahdemler in yapamıyacak
ları işler hakkında kanun liyihası; 

Türkiye - Letonya ticaret anlaşması
na bağlı A ve B kontenjan listeleri
nin iptal ile yeniden tanzim olunan 
listelerin bunların yerine kaim olma
sı için teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun İayihası: Türkiye -
Polonya arasında imza edilen ticaret 
anlaşmasiyle munzam protokolün tas
diki hakkındaki """ım layihası. 

Tezkereler: 

Gene bu müddet içinde meclise hü
kümetten gelmiş olan tezkereler şun
lardır: Gümrük ve İnhisarlar Vekfile
tinin 934 yılına ait ayniyat katı hesap 
cetvellerinin gönderildiği hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tez -
keresi; Reşadiyenin Soğuk pınar ma -
hallesinden Mehmet oğullarından İb
rahim oğlu Aşçı Ali Çağların; Mer
sin'in Mesudiye mahallesinden Os
man dglu Ahmet Cingözün; Palonun 
Haylan köyünden Rasim oğulların -
dan Ali Öztaş ve Ahmet oğlu Fettah 
Öztaş'ın, Rize'nin Çamlıbel mahalle
sinden İbrahim oğlu Mehmedin, Te
kirdağın Batmos mahallesinden Rüs
tem oğlu Ali Barinin ölüm cezaları
na çarptırılmaları hakkındaki tezke
reter vardır. 

Harp karşısında 

İstihsalimizi 
arttırmalıyız 

Avrupada baelamıı alan harp dolayısiyle 
memleketimizin her ıahada kuvetli bu -
lunmasını ve harbin devamı mUddeti kcsti
rilemiyeceiine ıöre de ekim işlerine ehe
miyet verilmesi hakkında Dahiliye Vekili 
B. 1''aık Öztraf vililiklere bir emir gön -
dermııtir. Dahiliye Vekilimizin ehemiyetli 
buldugumuz bu emrini aynen yazıyoruz : 

"Avrupada başlamış olan harp karşı
sında bize düşen vazı/enin hıikümetin 
ve milletin her saha.da dikkatli ve basi
retli çalışarak memleketi her balumdan 
kuvetli bulundurmak olduğunu ı'zaha ha
cet yoktur. Alınacak esaslı tedbirlerın 
başrnda ekim işi gelmektedir. Ilarbin 
nasıl scyıedeceği ve devam müddeti kes
tirilemiyeceğine göre ilerisi için çok 
hazırlık.lı bulunmak lazımdır. Bunun j. 
çin de ekim işine halkı teşvik ve balkın 
tarlalarında. çalışmalarını işkil edecek 
ber şeyi bertaraf ve zeriyatrn her saf
hısınr al ika ile takip ve Ziraat Vekile
tinin peyderpey yapacağı t ebligattan da 
istifade etmek suretiyle yurdumuzun 
istibsalitını arttırmak icap eder.,, 

İşçi fere mesleki kurslar açılıyor Bu sene kömür 
buhranı yok ! 

Karabük'ten her gün 
1
Kurslarl birinci teşrinde 

açılmış olacak tir 
yüz ton kömür geliyor 
Karabük fabrikalarının kömrü is· 

tihsaline başlamış olması dolayısiyle 
şehrimizde evclki yıllarda hissedilmiş 
olan kömür buhranının bu sene için 
bahis mevzuu olmıyacağı alcikalılara 
temin edilmektedir. 

Resmi daireler şimdiden kömür ih
tiyacını temine başlamışlardır. Mah
rukat kanununun tatbiki vazifesi ken
disine verilmiş olan Etibank kömür 
i§letmeai, kanununun tatbik sahasına 
giren mahallerde resmi dairelerin ve 
halkın kömür ihtiyacını karşılamak 
üzere hazırlıklar yapmıştır. 

Bu sene İktısat Vekaleti, sömikok 
fiyatlarında esaslı bir tenzil yapmış 

olduğundan ve Karabük kömürleri i
çin de asgari bir fiyat tesbit etmiş bu
lunduğundan daha ucuz yakacak te
min etmek mümkün olacaktır. Sömi
kok, 10-12 tonluk bir vagon üzerinden 
alınmak şartiyle vagonda teslim tonu 
21.75 liradır. Memurlar Kooperatifi, 
Koç müessesesi gibi büyük depolar -
da, tonu 22.75 liradır. 

Sömikok fabrikası bu istihsal mev
siminin büyük bir kısmında iki ekip
le çalışmıştır. İstihsal faaliyet). devam 
etmektedir. Zonguldaktan her gün 
şehrimize, vasati 20 vagon kadar kö
mür gelmektedir. Son günlerde Anka
ra'ya bilhassa Karabük'ten kömür gel
ıniye başlamıştır. Son günlerde Me
murlar Koopeartifi hesabına her gün 
100 ton kömür gelmektedir. Karabük 
kömürlerinin. satış fiyatı tonu Kara
bük'te teslim 18.5 liradır. Memurlar 
Kooperatifinin Karabük faaliyetin
den önce Almanyaya alman koku için 
vermiş olduğu siparişler, harp vazi
yeti dolayısiyle gelmemiştir. Mama
fih bundan sonra alman kokuna lüzum 
da kalmamıştır. Karabük kokları kalo 
ri vasıfları itibariyle alman koku a
yarındadır. Bu sene Ankara'da bilhas
sa bu kömürler istihlak edilecektir. 

Stok vaziyetine gelince: Ankarada 
büyük müesseselerin depolarında ol· 
dukça mühim bir yckCin teşkil ede -
cek stok kömür vardır. Fakat, kı) ay· 
larının yaklaımıı olması dolayısiyle 
oır tarattan yenı maııar aa geımekte-
dir. Belediye, perakende satıtll!r için 
de fiyatlar teebit ederek illn e·decek· . 
tir. ,,, 

Pasif korunma 

Halka bombalar 
gösterlletek 

Şehrimizde yapılacağını yazdığı
mız ve hazırlıklarının bittiğini haber 
verdiğimiz hava hücumlarından pa
sif korunma tecrübesi için bugün ls
tanbul'dan bombaların gelmesi bek -
lenmektedir. Bunlar, kalabalık yerle
re konarak halka gösterilecek ve ma
hiyetleri anlatılacaktır. Bu bombalar; 
yangın, tahrip ve gaz bombaları ola
rak Uç tiptir. 
Diğer taraftan Bahçelievler mahal

lesi ile Bakanlıklar sırasında yeni bi
rer siper daha kazılmaktadır. Böyle
likle siperler şehrin muhtelif semtle· 
rinde münasip miktarlara çıkarılmış 
olmaktadır. 

Geçen ıene Büyük Millet Meclisinden çıkan ve meriyet mevkii
ne girmiı bulunan meıleki kurslar hakkında lktısat Vekaleti 
bir den programı tesbit etmit ve kanunun kurs açmağa mecbur 
tuttuğu bütün müe11eıelere bildirmiıtir. Bilindiği üzere kanuna 
göre muayyen adetten fazla iş~i çalıştıran bütün sınai müesses_ -
lerle maden ocakları usta, kalfa, ve çırakları için kurslar açmaca 
ve kendilerine umumi kültürlerini yükseltecek, meıleki kabili} et
lerini arttıracak bilgi vermeğe mecbur tutulmuılardır. 

Safiye davasına 1 

İktısat Vekaletinin iş yerler'ne 
gönderdiği talimata göre her mile .e-

l se iki kurs açacak, bunlardan bi . .• 1e 
okuma ve yazma bilmiyenler, ikinc'si-

devam edild[ 

Mevkuflar kefaletle 
tahliye edildiler 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Fın
dıklıdaki Satye binasının mülga De -
nizbank tarafından satın alınması 
hakkındaki davaya bugün İstanbul a
ğır ceza mahkemesinde devam olun -
muştur. Bugünkü celsede umumi ka
tip Sadun Galip Savcı, idare meclisi 
reisi Ziya Taner, idare heyeti azasın
dan Cemal Şahingiray, Sedat Özül is
ticvap edildiler ve kendilerini müda
faa ettiler. Bundan sonra reassürans 
eski ikinci ümdürü Malik Kevkep ve 
hukuk müşaviri Atıf Ödül isticvap e
dildiler. Bunlar bu işle hiç bir alaka
ları olmadığını söylediler. Sorgular 
bittikten sonra mevkuf bulunan De -
nizbank umum müdürü Yusuf Ziya 
Öniş, umum müdür muavini Tahir 
Kevkep, bina ve yapı işleri şefi Ne
ıet Kasımgil tahliyelerini istediler. 
Mahkeme heyeti yarım saatlik bir 
müzakere celsesinden sonra mevkuf
ların ikişer bin lira kefaletle tahliye -
]erine karar verdi. Muhakemeve de
vam olunacaktır. 

lıtanbul' daki sanayicilerin 
bir müracaatı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Sanayi· 
.:1 .... ...a..... .. ... u .. .,,ı.ı .... r ı,,ı ... '••:ı ., L-bu.uı 

vali ve belediye reisi B. L\itfi Kırdan 
ziyaret ederek müddeti biten ve ya· 
rından itibaren % 10 ceza ite tahsil 
edilecek olan muamele, iatihlik vergi
leri taksitlerinin milli aanayiin bu
günkü vaziyeti göz önUnde tutularak 
münasip tartlar alınması ve cezanın 
da affı için yüksek makamlar nezdin· 
de teşebbüslerde bulunulmasını te· 
menni etmişlerdir. 

Vilayet sanayicilerin bu dileğini 
bu akşam Ankaraya bildirmiştir. 

Isparta Valisi ıehrimizde 
İsparta Valisi B. Tevfik Hadi mezuni . 

yetini geçirmek ve alakalı dairelerle vila
yetine ait işler etrafında temaslar yapmak 
üzere ıehrimize ıelmiştir. 

YURDUN ŞENLIGI 
ÇOCUKLA KAiMDiR 
Kimsesiz bakıma muhtaç 

yavrulara Çocuk Esiraeme 
Kurumu·nun daha önemli 
yardımlarda bulunabilmesi 
için yurdda,Iarımızın yılda 
bir lira vererek üye yazılma
larını kurum saygılarla diler. 

1 

ne de okuma yazma bilen işçiler de • 
vam edeceklerdir. Her kurs senede 

ı 150 saat ders göstermeğe ve 10 saat 
konferans verdirmeğe mecburdur. 
Kursların devam müddeti haftalık 

ders saatlerine göre tayin edilecek, 
ancak kura saatleri haftadan ilçten az 
ve altıdan fazla olmıyacaktır. 

Birinci kura programındaki türkçe 
dersleri fasıla verilmeden tamamlana 
cak ve programın diğer derslerine 
türkçe programı bitirildikten sonra 
başlanacaktır. 

Kurslar en geç birinci teşrinin 1111 
gününden itibaren faaliyete geçmefe 
mecbur tutulmuşlardır. O zamana ka
dar kanun ve nizamname hükümleri
ne göre icabeden tesisatı ikmal ede
cek ve muallimlerini tayin eyliyeeelr
lerdir. Kurslar bu tarihe kadar açıt
madığı takdirde müesaeseler hakkıa
da takibat yapılacaktır. 

Birinci derste okutulacak dersler 
şunlardır: türkçe (millet mektepleri 
A ve B kursları programına göre o
kuma, yazma), gene millet mekteple
ri A ve B kurslarına göre hesap va 
ölçüler, mesleki teknoloji. 

İkinci kursta da ıu dersler okutula. 
caktır: türkçe (kıraat, imla ve tahrir)! 
hesap (cem, tarh, darp, taksim, A!ar 
kesirler ve basit meseleler) umumi 
mahiyette ölçiiler, ameli ve nazari 
meslek teknolojisi. 

10 saatlik konferanslarda da işçile
re yurd bilgisi, fabrika talimatname
leri, temizlik ve sıhat kaideleri, ka • 
zalar, yangınlar ve yangınlarda alına
cak ilk tedbirler hakkında malCimat 
verilecektir. 

Konferanılar kurs saatleri haricin
de ve her iki kursa ittir&k eden ~ 
lere verilecektir. 

\ f ..... 

Başvekalete bağh Matbuat 

komisyonu kuruldu 
Baıvekalete bağlı bir matbuat ko • 

misyonu tetkili kararlaşmış ve umu • 
mi kitipliğe, Bükret elçiliği Müste • 
prı B. Selim Serper tayin edilmiştir. 
Komisyon, matbuat erkanı ve meslek· 
te tanınmıı alikahlardan teşekkÜl ede
cektir. Komisyonun esas vazifeleri i
çinde neşriyat organları arasında ko
ordinasyonu temin de vardır. 

Fabrikamız bugün hammaddelerin 
mühim bir kısmını dışardan getirt· 
mektedir. Bunlardan en mühimmi se · 
lülozdur Sellülozun odun, keten ke
nevir ve

0 

pamuk gibi lif maddelerin 
bakayası, kireç taşı, pirit ve boya~ı~ 
tabiat gibi terkip eden maddelerını 
memleket içinde temin mümkündür. 
Odunu Ziraat Vekaleti ormanlarımız· 
dan vermek üzere tedbirler almakta -
dır. Saman temini çok kolaylıkla 
milmkilndür. Kireç ta!fı memleketin 
her tarafında vardır ve son günlerde 
fabrikadan 12 kilometre uzaklıkta bir 
ocak bulunmu~tur. Diğer maddeleri 
de yurd içinden kolaylıkla temin et· 
mek mUmkiln olduğundan, ıellüloz 
endilstrisi, yerli ilk maddelere daya
nan tam milli vasıflı bir sanayi şu · 
besi olacaktır. Ki, bu endüstriyi, harp 
sanayii başta olmak üzere birçok sa
nwi ıubeleri için esas vazifesini gör
mektedir. Makinelerin montajı dahi 
bitmek üzere olan ikinci kağıt fahri· 
kamızla, TUrkiyenin 937 senesindeki 
kağıt istihlakinin tamamını temin et
mit vaziyete geleceğiz. Yalnız şükra· 
na değer bir hadisedir ki, bu istihlak 
d~vamlı olarak artmaktadır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Urfa'da 34 derece 

sıcak var 

Son günlerde fabrikamız, piyasada 
nazım vazifesini görmüştür. İstanbul· 
daki perakende satıf dahi yapan bil· 
romuz, ikinci fabrikamız faaliyete ge
çince büyütülecek ve bütün piyasa 
kontrol edilecektir. Böylelikle muh
temel bir ihtikar önlenmiı olacaktır. 
Fabrikamız, bugünkü faaliyeti ile d~
hi. böyle bir tetebbüse imkan vermı 
y .. tektir . ., 

Türk altrüisttir ... 
Başvekiletin iki tebliğinden ve 

Başvekilimizin Kamutaydalti nut
kundan sonra, beynelmilel durum 
karşısında lüzumsuz telAş g6ateren 
vatandaşların yüreğine su serpilmiş 
olsa gerektir. 

Dikkat ederseniz bir takım yer
siz telaşlara, bir takım vatanda§la
rm sade kendi nefislerini düşünme
leri de sebep olur. 

Türk ise ,oldum olasıya, altrüist 
"ba~kalarını düşünen" bir insandır. 

Bir ıki asır önce lstanbul'un bir 
çarşısında bir sıra esnaf keser ya
pıp, karşısında bir sıra esnaf da 
kerpeten yapıp satarlanmş. 

Keser yapan esnafın, karşıdaki
ler de para kazansın diye, keserle· 
rin ortasına çivi çıkarmıya mahsus 
delikleri yapmadıklarını rıvayet e· 
derler. 

Kendi meni aatimizi yurttaşların 
menfaati ile birlikte düşilndiiğil
müz zaman, birer fert azmanı ol
maktan kurtulur, cemiyetçi birer 
insan oluruz. 

Yanlış hesaplar ve eksik muha· 
kemelerle evinizin kilerini çuval 
çuval unlarla doldururken bu hare
qtİ · ..saddi ua mevcuclnıı 

elrsilttillnizi, b6ylece başkalarının 
halrlunı yediğinizi neden düıünme· 
melisiniz' 

Yangın bir lelUettir. Ondan ka· 
çınm.alr, yanıın çıkarsa ona karıı 
tedbır almak vazifemizdir. Fakat 
yangın çıkmadan mahallede gece 
yarısı : 

- Yangın var/ 
diye bağırıp telff]anan bir kom

ıunun sahiden çıkacak bir yangı
nın, hiç olmazsa, yarısı kadar etra
fı tellıa vereceği muhakkak değil 
midir? 

Şimdiden ,"harp dışında" bulu
nan Türkiye'de ödevimiz istihlaki 
eksiltip istihsali arttırmak olacağı
na, neden, boş yere etrafa : 

- Yangın var! telaşını, vehmini 
verecek hareketlerde bulunmalıyız? 

Unutmıyalım ki rÜJVeti alan da, 
veren de bu suçta nasıl müşterek i
seler, ihtikarı yapan da, onun ya
p_ılm&Sıaa velile veıea de .su~ orta· 

lı sayılırlar. 
Cehaletin, kısa g6raıan ve lc6tü 

niyetin harpte de, sulhta da esası 
hiç kımıldamamaktır. 

Hepimiz sulhta da, harpta da 
bilginin, uzağı göraıan ve iyi ni
yetlerin kumandası arkasında sefer
ber olmak mecburiyetindey_iz/ 

••• 
K.olonıa • Polonya! 

Guetelerde yanlıı dizilmiş, tas
hihi unutularak yanlıı çıkmış bir 
kelime 11JrdOkçe üçüncü halife Os
manın bir harf yanlııı yüzünden 
öldl!rülmesini hatırlarım her ne
dense ... Onun için tashih ve tertip 
hatalarının Uzerimde Orkataca bir 
tesiri vardır. 

DUnkü haberlerden birisinde de 
Kolonya'nın Polonya şeklinde çık· 
tığını görünce irkildim. 

Fakat bir tek bari, garp cephesi
ni prk, fllk ceP.,ht.ıiai ıarp_ t:eP..be-

si haline t;"tiriverir. 
Bir teic harf yanlışı yüzünden 

Rııdyard Kipling'ia asli birle§emi
yeceğini iddia ettiği ıark ve garp 
birleıiverir. 

Polonya'da harp oluyor. Kolon
ya boıaltılıyor; orada da harp ol
masının eli kulalındadır. 

Şimdi yapılan bu tek harf yanlı
şı yUzUnden kilometreleri bir anda 
ortadan kaldırmıı oluruz. 

Sulh zamanında bile müthiş bir 
şey olan tashih yanlışı, harp zama
nında, görüyor&unuz, daha fazla 
dehşetleniyor. 

Hem, Kolonya'yı Polonya şeklin
de bırakmakla neden uydurma ha
ber neıredea ka-,nalclara benziye
Jim? 

••• 
Şark ve garp ceeheleı-il 

Birisine merak olmuş, soruyor
du : 
- Polonya Almanya'nın da, Fran· 
sa'nın da şarkındadır; onun için o
raya "ıarl: cephesi" denilmesini an
lıyorum. Fakat Sar ile Mozel her 
ne kadar Almanya'nın garbinde ise 
de Fransa'nın prkındadır. Oraya 
bem almaalır. bem de lramulu 

Dün ıehrimizde hava az buluttu 
geçmiş, rUzgir gimali ıarkiden hafif 

olarak esmiştir. GUniin yüksek sıcak
lığı 29 dereceye kadar yükselmiştir. 
Yurtta hava: Qrta Anadolunun şark 

kısımları ile Akdeniz ve Karadeniz 
kıyılarında bulutlu, doğu Anadoluda 
çok bulutlu, diğer bölgelerde açık 

geçmiştir. Rüzgarlar, Karadeniz kıyı
lariyle orta Anadoluda şimalden, di -
ğer bölgelerde yer yer cenup ve garp
tan saniyede en çok 6 metre kadar 
hızla esmiştir. Dün sabah saat sekize 
kadar yalnız Giresunda karemetreye 
bir kilogram su bırakan yağış olmuş
tur. En yüksek sıcaklıklar: Mersinde 
27, Antalyada 29, Siir tte 31 İskende
runda 33, Urfada 34 derecedir. 

niçin "garp cephesi" diyorlar! 
Yersiz bir merak dcgıl. Beıı·: de 

Alman - Fransız Jıududuııun " garp 
cephesi" şöhretini bir ismihas gibi 
kazanması Erih Marya Rcruark"ın 
meşhur romanı yüzündendir. 

Fakat bugünkü günde Almanya, 
"harb" in §deta vatanı haline gel
diği _için cepheleri o memleketin 
şarkına ve garbına göre ayar/amale 
doğru olmas mı?. 
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[DIŞ POLiTIKA· ı 
Cephe gerisindeki harp 

DÜNYA HABERLERİ 
İkinci Alman 
denizaltı filosu 
Atlantik'e gitti 

Alman tayyareleri 
açık şehirleri ve sivil hall<ı 

ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYEl 

Bugün yanyana iki nevi harp de
varn ediyor: biri cephelerdeki kan
·~ boğuşma, diğeri de cephe gerile
rınde ve bilhassa harp haricinde 
kalan memleketlerin topraklannda 
Yapılan mücadele. Bu ikinci harp 
birincisinden daha az ehemiyetli 
değildir. Çünkü burada kazanılıp 
kaybedilecek olan "meydan muha • 
rebeleri,, cephelerdeki boğu§ma Ü· 

%erine ınüessir olacaktır. 

bombardıman ediyor 
Propagandalar ve hakikatler 

gibi olmaııının bilhassa ziraat miıstah -
demlerini ant ve oldukça bisyiik sıkıntı
ya soktuğunu fakat hukümetin, buhranı 
önlemek için memnuniyete şayan esas~ı 
tedbirler aldığını soylcdikten &0nra d.~; 
yor ki : , 

Bir Yunan vapuru mayna 

çarparak battı (Başı 1 inci sayfada) Lord Halilaks'ın açık bir 
ihtarı 

Bu baılıklı yazısında B. Nadir Nadi, 
harp dolayısiyle faaliyetlerini şiddetlen -
dinnek mecburiyetinde kalan alman pro
paıanda vasıtalannın iılcdikleri temayı 
"'ö,-le görüyor : 

- Yetmiş milyonluk bir kütle, gıda
sını temin edecek geniş araziye muhtaç
dır. Bunu icabında kan dokerek ele ıe
çirmek Almanya için yalnız bir hak de· 
ğil, aynı zamanda bir vazifedir di. Bizi 
istillcıhkla itham edenler, asırlardanbe
ri milyonlarca insan üzerinde hiıküm 
sürmekte olduklarını unutuyorlar. On
lar yaşaaınlar, biz sürünelim, öyle mi 7 
Hayır buna hiç bir zaman razı olmıya
cağız I., 

Bu tedbirlerin memleketin iktisadi 
vaziyeti üzerinde derhal yapacağı &ti• 
ı:el tesiri izaha hacet yoktur. Harbın 
doğurdugu geçi<:i bir buhran karşısında
yız. Harb, henüz bizi alakadar etmi
yecck derecede meınleketimız.den U• 
zak olmakla beraber, dıinyada iktisa
di münasebetlerin çok sıkı ve biribiri
ne girift olduğu bir devirde harbin her 
memlekete az Ç'l>k zarar vermemesi 
imkiıu kalmamıştır. Fakat, &ene tekrar 
edelim ki, bu buhran, Türkiye için tama
men geçici mahiyettedir. Harbin şumu
lü ve alaca~ı nıhai !iekil belli olduktan 
sonra iktisadi vaziyetimizin eskisinden 
fazla bir inkişaf kazanması mukadder.dir. 
Bundan dolayı da her sahada istihsal 
Bundan dolayı da her sahada istihııali. 
mıitemadiyen arttırmaya mecbur kala
cağız. Esasen hukumetin de tuttuğu yol 
milli istihsali fazlalaştırmaktır. İşte bu
nun içindir ki müstahsilin. ilk buhran 
zorlukları kar ısında yılmaması, ümld
sizliğe duşmemesi, bilikis gayretini art 
tınnası lazımdır. Hukuı:ıetin almak u
zere olduğu tedbirlerin gayesi de mus
tahsili, buguniın müskülatı içinde fevk
alide yardımlarla koruyarak yann muh· 
taç olacagımız ve muşterisi re artacak 
fazla istihsali normal hale sokmaktır. 

. lngiliz istihbarat teşkilatmm he
defi, alman milletinin Nazi partisi 
dirijanları hakkındaki itimadını 
&aramaktır. Filhakika bunu temin 
etnıek için de vaziyeti olduğu gibi 
anlatmak kafidir. Senelerdenberi 
alınan milletinin kulakları tıkan· 
tnıı, dili bağlanmı§, gözleri kapan
mıştır. Dünya hadiseleri, Nazi par
tisinin istediği §ekilde gösteriliyor. 
Binaenaleyh eğer vaziyet olduğu 
tekilde efkanumumiyeye arzedile -
cek olursa, İngilizlerin düşündükle
rine göre, alman milletinin gözü a
çılarak büyük harpte olduğu gibi, 
dirijanlanna karşı ayaklanacaktır. 
Bunun içindir ki Almanya üzerine 
milyonlarca beyanname atılmakta • 
dır. 

Londra, 14 a.a. - "Daily Express,, resund civarında bir tayyare görül
gazetesinin deniz muhabiri şöyle ya- müştür. Danimarka sahil muhafaza 
zıyor: gemisi bir ihtar topu atmış, bunu mü-

" İkinci alman denizaltı filosu At- teakip tayyare Danimarka havasından 
lantik denizine girmektedir. Bu de- uzaklaşmıştır. Tahkikat, bu tayyare -
nizaltılar şimdiye kadar ticaret ge· nin bir alman tayyaresi olduğunu is
milerine taarruz eden gemilerle nö - pat eylemiştir. 
bet değiştirmektedirler. Almanlar Varıova'ya yangın 

Muharrire göre ilk filotilla ağusto- obüsü atıyor 

Lord Halifax, bizim itidal siyaseti
mizin mütekabiliyet esasına mütsenit 
olduğunu söylemekte haklıdır. Mu
kabelebilmisle maruz kalmak korku
su ve bu korkonun alman halkının 
maneviyatı üzerindeki tesiri, insani 
mülahazaların kafi gelmemesi karşı -
smda, kafi gelecektir." 

'l'imea diyor ki: 
sun 20 si ile 28 i arasında Kiel ve Varşova, 14 a.a. - Varşova müda • 
Wilhelmshaven'den hareket etmiştir. faa kumandanlığının bir tebliğine gö
Alman radyosunun verdiği haberler- re, geçen gece alman topçusu, şehre 
den anlaşıldığına göre daha ağustos yangın obüsleri atmıştır. Pilsudski 
bidayetinde birkaç denizaltı lngilte- sıhiye enstitüleri yanmıştır. 
re'nin ihtiyat filosunu tarassut etmek Leh kasabalarında büyük 
ve bazı hususi talimle:- yapmak üzere yangınlar 
İrlanda'nın garp sahillerine doğru yo- Kaunas, 14 a.a. - Polonya toprak-

"Şayet irtikap edilmekte olan me
zalime devam edilmezse, ingiliz ve 
fransız hükümetleri düşmanları tara
fından da ayni vechile hareket edil
mek şartiyle B. Roosevelt'e münha· 
sıran askeri hedefleri bombardıman 
edecekleri suretinde vermiş oldukları 
sözü tutacaklardır. 

Alman propaganda teşkilatının 
hedefi, her §eyden evel kendi efka
rıuınumiyelerini İngiliz ve fransız 
Propagandasına karşı korumaktır. 
Bir defa radyo ile yabancı istasyon· 
ların dinlenilmesi menedilmiştir. 
lngiliz tayyareleri tarafından atı-
1,n beyannamelerin okunması, Ö
l ın cezasmı müstelzimdir. Sonra 
Almanya matbuatı ve alman radyo
] rı, alman halkına hadiseleri Nazi 

la çıkmış bulunmakta idi. larında Litvanya hududu uzunluğun-
Alman denizaltıları için da mühim muharebeler cereyan et -

Lord Halifax, çok açık bir ihtarda 
bulunmuştur: 

Amerika' da üsler mektedir. 
Vaşington, 14 a.a. - Cenubi ve Bir çok leh kasabalarında büyük 

merkezi Amerika'da alman tahtelba- yangınlar çıkmıştır. Polonyalı kadın
hirleri için üssülharekeler vücuda ge- lar ve çocuklar hudut civarında top
tirilmesinin Panama konferansında lanmışlarsa da litvanyalı muhafızlar 
müzakere edilmesi muhtemeldir. Si - bunların hududu geçmelerine mani 
yasi mahafilde bu meselenin Ameri- olmaktadırlar. 

B. Roosevelt'e yapılmış olan bu va
it, şarta muallaktır. Eğer düşman, 

ayni vechile itidal dairesinde hareket 
etmiyecek olursa, biz de hareket ser
bestimizi tamamiyle istirdat edece
ğiz." 

r r · iyle anlatmakta ve tefsir et-
1 e, tedir. Bu tefsirlerin hakikat ile 
l iç bir alakası olmadığını söylemiye 
lu2um bile yoktur. Mesela harpten 
İngiltere mesut tutuluyor. İngiltere 
ile Fransa arasında tesanüt olmadı
ğı iddia ediliyor. Garp cephesindeki 
askeri harekat günlerce alman hal· 
kından gizlenmittir. Aynı mahiyet
te bir propagandanın yabancı mem· 
leketlere de teşmili, Almanya lehi
ne cereyan uyandırmak ıöyle dur -
aun, bilakis makus bir netice ver
tnektedir. Mesela mesuliyet bahsi ••• 
Bütün diinya, lngiltere'nin ve bil-
L ... ___ r ..... 1..--1 -.-- ı• ı • _ , 

lna.1' içın aenelerdenberi meaai sarf 
ettiğini bilir. Geçen senenin bugün
lerinde yetmiı yaıını aşmış olan bu 
adam, aulhu kurtarmak için tayya
reye binerek Hitler'in ayağına ka -
dar gitmişti. Hitler Münih'te verdi
ği aözü tutmamıı, Çekoslovakya'yı 
:mahvetmiştir. Her şey bir tarafa bı
rakılsa bile, yalnız bu, bir Avrupa 
harbini doğurabilecek derecede e
hemiyetli hadise idi. Fakat Hitler 
bununla da iktifa etmiyerek Çekos
Jovakya'dan sonra Polonya'yı mah
vetrniye teşebbüs etti. Ve tıpkı Çe
koslovakya meselesinde Südet al
Jnanlarmı ele aldığı gibi, Polonya 
tneselesinde de Danzig'den başladı. 
Bütün hunlar daha dün gözlerimi
zin önünde cereyan etmiş hadiseler 
0 'd 1iu halde Nazi propaganda teı· 
kilatı, kendi görüşünü empoze et
h'İye çalışmaktadır. Neden? Çünkü 
bi•araf memleketlerin efkarıumu
n İyesini de alman efkarıumumiyesi 
gibi, olup bitenden bihaber farze• 
di.vor. 

ka'ca vahim addedilmekte olduğu Polonya'daki Amerikan 
söylenmektedir. sefirinin bir raporu 

Belçika sahillerinde maynlar Vaşington, 14 a.a. - Alman bom-
Brüksel, 14 a.a. - Deniz, birçok de- bardımanlarının harp malzemesi imal 

nizaltı maynını Belçika sahillerinin eden fabrikalara tevcih edildiği, fa • 
muhtelif noktalarına atmıştır. kat bu bombardımanların civardaki 

Bu mayınlar, alakadar askeri ser· şehirleri tehlikeye koyduğu ve mül· 
visler tarafından boşaltılmıştır. Sahil tecilerle yaralıları hamil olan trenle
muhafaza gemileri açıkta araştırma - re isabetler vaki olduğu Polonya'daki 
Iar yapmaktadır. Amerika sefiri B. Biddle tarafından 

Bir yunan vapuru mayne hariciye nezaretine gönderilen bir ra-
çarptı, battı pordan anlaşılmıştır. 

Kopenhag, 14 a.a. - .. Kantico Haci- Bundan başka sefir Biddle, ıunları 
atera•• olduğu zannedilen bir yunan yazmaktadır: 
vapuru, İsveç'in cenubu şarkisinde Alman pilotlarının hüviyetini bil
Falsterbo açıklarında almanlar tara. medikleri halde bombalar attıkları a
fından dökülen bir mayna çarparak şikardır. Benim oturmakta olduğum 
batmıştır. Vapurun mürettebatı kur- köşk ile biı komşumun köşküne ta • 
.. --·1-·;ı:h- :ırruz editmis. Otwock'da kain bir sa-

Mesele müzakere edilecek natoryom tahrip edilmig ve burada 10 
Vaşington, 14 a.a. _Alakadar me- çocuğun telef olmuı olduğunu, kızıl

murlar, Alrnanyanın cenup Amerika- haç i.şaretini taşıyan vagonlara bom
aında denizaltı üsleri tesis edebilece- balar atıldığını, Scout kızlarına mah
ği hakkında lngiltere tarafından ya- sus bir sığnağın tahrip edilmit ve 22 
pılan tebligat üzerine, meselenin Pa- kızın telef olmuı olduğunu zikrede
nama konferansında müzakere edile- bilirim. 
ceğini bildirmişlerdir. Amerika sefaretinin yerleşmiş ol -

Vapur Kopenhag' a geldi duğu Polonya şehrinden B. Biddle'in 
Kopenhag, 14 a.a. _ Oresund'da gönderdiği son telgrafnamede göyle 

bir alman mayinine çarparak hasara denilmektedir: 
uğramış olan Katinko Hadji Patera Müdafaaıız olan bu kasaba, bugün 
adındaki yunan vapuru Kopenhag li- saat 11.10 da 4 tayyareden mürekkep 
manına gelmiştir. bir alman hava filosu tarafından bom· 

Bir Hollanda vapurunda bardıman edilmiştir. Tayyareler, 12 

arCl§tırma 

Londra, 14 a.a. - Uzun hatlarda 
çalışan "Nieuwe Amsterdam" ismin· 
deki Hollanda vapurunda bir ingiliz 
harp gemisi araştırmalar yapmıştır. 

Yüklü bulunan bu vapur, hareket et· 
mek üzere idi. 

Groenlo ismindeki Hollanda şilepi 
ile Black Osprey ismindeki amerikan 
vapurunda da araştırmalar yapılmıJ · 
tır. 

İtalyan hasmı sikin 
Budapeşte, 14 a.a. (Stefani) - Bü

tün macar gazeteleri, Roma muhabir
lerinden aldıkları mektuplarda, ital -
yan matbuatının gösterdiği sakin ve 
objektif tonu ve yazılarındaki müva· 
zeneyi tebarüz ettirmektedir. 

bomba atmışlardır. Sefarethaneye 300 
metre mesafede bulunan ana cadde Ü· 

zerine atılmış olan bu bombalar 11 ki
şinin ölümüne ve 40 kişinin ağır su
rette yaralanmasına sebebiyet vermiş
tir. 

lngiltere mukabele edecek 
Londra, 14 a.a. - News Chronicle, 

Führer'in açık şehirlerin bombardı

man edileceği suretindeki tehdidi hak 
kında mütalealar yürüterek şöyle de· 
mektedir: 

Hitler tarafından verilmiş olan e
mir, onun nihai sukutunu tacil etmek
ten batka bir netice vermiyecektir. 
Bu emir, cihan efkarı umumiyeainde 
Hitler'e karıı mevcut olan aleyhdar· 
lığı kuvetlendirecektir. Bundan batka 
B. Hitler'in dün lordlar kamarasında 
naı.lerin kayıt ve prtsız bombardı
man usulüne müracaat etmeleri tak· 
dirinôe İngiltere'nin icap eden ted • 
birleri almakta kendisini serbest te· 
likki etmekte olduğunu söyliyen lord 
Halifax'ın ihtarını da g<b önünde tu
tarak dUtUnmelidir. 

Polonyalılar mukavemete 
bQ§layınca ••• 

Daily Telegraph diyor ki: 

lngiltere sivilleri bombardıman 
etmiyecek 

Londra, 14 a.a. - - Royter - Avam 
kamarasında beyanatta bulunan B. 
Çemberleyn, Polonya'da her türlü 
mukavemetin beyhude olduğunu an
latmak için sivil halkın da bombardı
man edileceği hakkında bir tehdidi ih 
tiva eylemekte olan Führer umumi 
karargahının tebliğini bahis mevzuu 
etmiş ve demiştir ki: 
"- Diğerleri bu bahiste ne kadar 

ileri eiderse eitain, lngiltere, sırf tet
hiı için kadınlara, çocuklara ve diğer 
sivillere karşı bile bile hücumlara ka
tiyen hiç bir zaman müracaat etmiye
cektir. Eğer bu tebliğde ileri sürülen 
hareket yapılırsa, bunun muhakkak 
neticesi, mücadele ettiğimiz tehdit 
nrhcfan tarruımiylc kallı:ıncıya kadar 
harbe devam etmek hakkında bizim 
ve müttefiklerimizin azmimizin bir 
kat daha takviyesi olacaktır." 

Söz ve liil aranrulaki tezat 
B. Çemberleyn, sözlerine şöyle de

vam etmiştir: 
••- Bu alman deklarasyonu, haki -

katte alman şanıöliyesinin kadınlara 
ve çocuklara karşı harp yapmak ar -
zuaunda olmadığını bildiren son Rayş 
tag nutku ile de bir tezat teşkil eyle
mektedir.,, 

B. Çemberleyn beyanatını şöyle bi· 
tirmiştir: • 
"- Bizim ve fransızların kendi ku

vetlerimizin hareketlerine koyduğu -
muz kayıtlar, muhasımlarımızın da 
aynı kayıtlara riayet etmesi ile meş
ruttur. Bittabi düşman bu kayıtlara 
riayet etmezse, ingiliz hükümeti, lü
zumlu telakki ettiği her hareketi yap
makta kendisini serbest görecektir.,. 

Çek ya' da tevkif 
edilen İngilizler 
Amsterdam, 14 a.a - Telegaraph 

gazetesinin, Prag'dan öğrendiğine gö
re hilihazırda Çekoslovakya protek -
torasında kalmıt olan 29 ingiliz teba
asından yirmisinin Almanyaya sevke
dilmek üzere muvakkaten Prag va· 
roılarından birinde bir otelde mevkuf 
tutulmaktadırlar. 

Protektorada kalmış olan fransız -
lar hakkında hiç bir tedbir ittihaz e -
dilmit değildir. 

Alınan propagandasının pek zi
yade Üzerine düştüğü diger bir me· 
•ele de lngiltere'nin ve Franaa'nın 
harp yapmıyacakları keyfiyetidir. 
Bu, Poloya'nın da harp yapmıyaca
ğı ve Çekoslovakya gibi teslim ola
cağı faraziyesiyle başladı. Harbe te
kaddüm eden haftalar zarfındaki 
hazırlığın bütün manası bu idi. Al
ınanya yetmiş fırka askeri Polonya 
hududu üzerine tah§İt ettikten son· 
ra Hitler Polonya hariciye nazırı 

Beck'i - ismi zikredilmemekle be· 
ı-aber bu zatın gitmesi bekleniyor· 
du - Berlin'e davet etti. Dikkate 
layıktır ki gidecek olan adamın tam 
aalahiyetli ve yalnız müzakereye 
değil, İmzaya da hazır olmasında 
ısrar ediliyordu. Tıpkı Şuınig ve 
Haha'nın gittikleri gibi. Beck ken· 
d

. • 
ısi gitmeyip de müzakereye Ber-

tin' deki Polonya sefirini memur e. 
dince, Hitler hiddetine kapılarak 
Polonya'yı istila etti. Fakat hala ln
giltere'nin arkadan gelmiyeceğini 
ümit ediyordu. lngiltere de İ§tirak 
edince, Fransa'nın ittirakine mani 
olrnıya çalıştı. Buna da mani olama
yınca timdi lngiltere'nin ve Fransa· 
nın harbi ilan etmekle beraber, cid
d; surette düğüşmiyecekleri iddia 
« İ)"Or. Garp cephesindeki strate
jik vaziyet dolayısiyle, askeri hare
katın yavaı yürümesinden de bu u
ğurda istifade edilmesi unutulma· 
maktadır. 

hazırlanmaktadırlar. lngiltere'nin 
bu işte pek ciddi olduğundan asla 
ıüphe edilemez. Fransa da İngiltere 
ile mütesanit hareket etmektedir. 
Esasen İngilizler sulh ~rtlannı da 
tesbit etmİ§ bulunuyorlar: Hitler 
çekilinciye ve Hitlerizmin tehdidi 
bertaraf edilinciye kadar düğü§eCe• 
ğiz diyorlar. Evelki gün fransız top· 
raklarında iki devlet baıvekilleri· 
nin de iıtirakiyle harp konaeyi ilk 
içtimaını yapmııtır. lnıiliz baıveki
li, Londra'ya geri döndükten aonra 
avam kamarasında yaptığı beya
natta lngiliz • Fransız teaanüdünü 
ıu ıözlerle tebarüz ettinniıtir : 

- Fransız müttefiklerimiz de 
tıpkı bizim gibi barışı seviyorlar. 
Fakat Hitlerizm tehdidi bertaraf e· 
dilmedikçe banıın mevcut olmıya
cağına bizim kadar onlar da kani 
bulunuyorlar. 

Garip tecellidir ki bu aöz Münib 
anlaşmasmın yıldönümünde aöylen
miıtir. Ve Hitlerizmin idam hükmü· 
nü dünyaya ilan eclen bu aözde pro
paaandadan ziyade aldatılmıı bir 
adamm ıayzı ve kini ile takviye e-

.. Polonyalıların geriye atıldıkları 

günlerde alman tayyareleri ve topla
rı ateıin askeri hedefler üzerinde te
merküz ettirilmesini mürecceh bulu • 
yorlardı. Şimdi polonyalılar, muvaf
fakiyetle mukavemet göstermeğe bat· 
ladıklarından kendi projelerine mu
halefet edildiği takdirde son derece 
hiddetlenen B. Hitler, cüretlerinden 
dolayı polonyalıları cezalandırmaya 
karar vermiştir. Bunun için bir baha· 
ne bulunmuştur: polon yalı siviller 
çeteler tetkil ederek miltearrızlarına 
hücum etmitler, 1914 aenesinde de al
ınanlar Belçika'daki bazı ifratklranc 
hareketlerini muhik göstermek için 

İngiliz sefareti binasında mahpus 
bulunan ingiliz konsoloshanesi erk!ln 
ve memurini hakkında Amerika kon
solosu ile alman makamatı arasında 
müzakereler cereyan etmektedir. 

Habeşistan' da 
altın ve plôtin 
bulunmuş! 

Roma : 14. a.a. - İyi bir menba
dan öğrenildiğine göre, Habeıiatanda 
ki altun ve platin madenleri çok zen
gindir. 
İmparatorluğun garb kısmında ya

pılan araıtırmalarda altun madeninin 
takriben dört milyon kilo olduğu ve 
sedene 500 kilo istihsal olunabileceği 
l.nlaşılmıştır. Fakat bir taraftan her safhası -

nna arkaaa aıra yanhı ve yalan oldu· 
iu anlaplan bu propaganda devam 
edn~ 4iift taraftan da inıiliz- dilmit azmi aezilmektedir. 

A.~EIMER 

böyle bir !. .:!.ıane ileri sürmüşlerdir. 
Hakikat halde ingiliz kuvetlerinin 
günün birinde açık tehirleri bombar
dıman etmek mecburiyetinde kalabil
meleri enditcsl, siviller kadar asker-
lıd c1t dttaUadUılctk bir teldir• 

Diier taraf tan senede iki yüz kilo 
pilatin istihsal edilebilecektir ki. İtal
ya kafi derecede altun ve P.litine ma
lik olaQktır. 

Muharrir geniş bir propaganda şebe
kesinin her gün avaz avaz haykırmasına 
rağmen dünyada en ufak bir tasvip işa
reti görmcdigiııi söyliyerek cihan efkarı 
umumiyesini kazanmak ugrunda ileri sü
rülen bu fikri c;ok zayıf ve çı!. ük bulu
yor ve ıunları ili.ve ediyor : 

"Almanyanm mücadele halinde bulun
duğu milletlerden en mühimini, İngllte
reyi ele alalım. Bu devlet muıtemleke
cilik siyasetine bundan yüzlerce sene e
ve! baljlamış, uzun gayretlerden sonra 
diınyanm !Jelli baıJlı servet kaynaklarını 
ele geçirmiye muvaffak olmuıtu. O za
manlar istilacılık bir su~ değil, fakat 
milli bir zaruret telakki ediliyordu. On 
dokuzuncu asrın ikinci yarısından sonra 
kafalarda kökleşmiye baılıyan sosyal fi. 
kirlerden ortada heniız eser bile yok • 
tur.,. 

SON POSTA 
1914 de değiliz 

B. Muhfttin Birıen, bu baılık altında 
yazdığı makalede Baıvekilimiz Dr. Re
fik Saydamın Mıiyük Millet Meclisinde 
iradettiği nutuktan alınan umumi intiba 
iistiınde durarak diyor ki : 

Evcli, 914 de Türkiye, tarihi bir vazi
f eniD ifası için cihan harbine iştirak ede
cekti. Ancak bu iştiraki kifl derecede 
şuurla yapmış olmadıgı, zamanını ve 
ıeklini kendisi İntihap etmedigi gibi har
bin devamı ınüddetince onun idaresini 
de bizzat yapmış değildir. Faraza, 914 
den bugiıne kadar yirmi beş ııene geçti
ği halde harbe nasıl ve kimin emriyle 
girmiı olduğumuz henüz kati mrette ta
ayyün etmiş bulunmuyor. Halbuki, bu
gün öyle değildir. Eğer, Avrupada ce
reyan etmekte olan harp ıeniıler, ve 
Tiırkiyenin de iıtirakini icap edene, bu
na ıimdidcn kati surette emin olmalıyız 
ki. bu iıtirik ancak Türkiyenln kati ve 
mücbir hayat menfaatlerinin icabı ne -
ticesinde vaki olacak ve bu harbe niçin 
girdigimizi, nasıl gireceğimizi ve onun 
hangi ruh ve hedeflerle idare edileceti
ni millet bilecektir.,. 

Muharrir makelesini şu satırlarla bi
tirl,.or : 

Herkeste emniyet ve itimat du,.cula
rmı bir daha kuYetle.ndirmek için ıunu 
da ilive edelim: 939 da:ld hülriimet, 914 
deki değildir. Bilııiıi daha ,.Uksek, ıuu
ru daha c;ok kuvetli, millete çok daha 
yakın ve en temiz ve samimi duyıularla 
mücehhez bir hukümete sahibiz. Daha 
sonra, başımızda Milli bir $ef var ki 914' 
Un bütiın tecrübelerini görmüı ve o za
man.danberi bugüne kadar milletin işle
ri üzerinde müstemirren uğraııp d(inya. 
yı da, memleketi de, her nevi iı uha -
ıını da son vukuf haddine kadar tanı -
mıştır. Şu halde, hldiselerin gidişini tam 
bir emniyet, huzur ve itimat ic;inde takip 
edeb111riz. _. 

AKŞAM 

Hükümetin mühim tedbirleri 
Necmettin Sadak, Akpmda yudıiı 

batmakalede, harbin başlanııcının, dün
yanın her yerinde oldufu gibi Tiirkiye
de zaruri bazı iktiaadi ıarsıntılar yap
tıfını, ihracaumızın birden bire durur 

VAKİi 

Harbin iktısadi neticeleri 
Orta Avrupada dolaşan hal'l> ile bey. 1 

nelmilel cephenin cereyanının baştan • 
baıa def.işmekte oldugunu söyliyerek, 
B. Asım Us diyor ki : 

Muharip devletler birbirlerini yalnız 
ıilih değil her türlü iktiudi ve malt 
vasıtalarla öldurmeğe çalıııyorlar. İn
&iliz ve Fransız donanmalan denizler
de alman nakliyatına karıı abloka kor
ken Londrada bir iktısadi harp nezare
tin teşkil edilmesi bunWl delilidir. 

Avrupada harb .halinin ilanı üzerine 
her memlekette oldugu gibi hük~et, 
bizim memleketimizden de birçok mad
delerin ıhracını da lisansa tibi tutuyor. 
Bu karr Turkiye için de yeni bir ikti
sadi hayata ıirışin baılangıcı aayılabi
lir. Cumhuriyet Hukumeti Avrupa har• 
binin sonunu alıncaya kadar memleke
tin her türlü milli kuvet kaynaklarını 
yalnız milli ihtiyaçlara hasretmek mec 
buriyetindedir. 

YENİ SABAH 
Bqvekilin beyanatı 

B. Hiıseyin Cahit Yalçın, Yeni sabah 
gazetesinde yazdıgı başmakaleyi Baıve
kilimizin beyanatına tahsiı ediyor, bükü• 
metin bütün kalbiyle ıulba taraftar ol
makla beraber her ihtimale kartı hazır
lıklı bulwunakta ve vatanm .ellmet ve 
iıtiklllini mudafıa hususunda serre ka
dar tercddiıt ıöstemıemckte olduiunu 
ı;ôyliyerek makaleye ıoyle devam edi • 
yor: 

Türkiyesi en iptidai yiyecek ilıtiyaç
lannda bile h rice muhtaç iken bu 
gün en şiddetli ihtiyaçlar kareısmda: 
Kendi kendime yeti&iriml diyebili:ror. 
Filhakika, Türkiye bugiın servet mem. 
balarının istikbalini tehlikeye atmadan. 
memleketin yaııama kabiliyetini tüket
meden ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 
bir harbe gôğus gerebilecek bir mevkic 
eriprıiştir. Böyle bir vaziyet ıüpheaiz 
ki memlekete vatanın selametine ve 
hayrına en UViUJl tedbirleri ittihu hu
suıundı büyük bir istintgih teıkil ede. 

Dahili vaziyetimizi hülba etmek, i ... 
tersek diyebiliriz ki: M uttehit ve pur. 
lu bir Türk milleti vardır; bu millet 
ıimdiye kadar malik oldutu teçhizatın 
en iyisile milıellih fedakir ve kahra
man bir orduya maliktir. Mcmlektin 
zira! ve lktısadi membalan en mütkill 
buhranlan bile mebzuliyet içindedir . ., 

Almanya'nın harp 
kaçağı addedeceği eşya 

Berlin, 14 a.a (Stefani) - Gazete
ler ,ilk sayfalarında. dün gece geç va
kit verilen yarı resmt bir tebliği neş
retmektedir. 

Bu yarı resmi tebliğ, gene dün 
FUhrerin karargahında tanzim olu
nan ve harp kaçakçılıiı ve mal zaptet
me rejimini tadil eden kanunlara bir 
nevi mukaddime tetkil eylemektedir. 

Bu yarı resmi tebliğ, İngiltereyi 
bütün Avrupadakl kadınlara ve ço
cuklara harp ilin etmit olmakla itti
ham ediyor ve ezcümle diyor ki: 

"Almanyaya karşı lngitterenin gi
riştiği abluka muvaffak olmıyacak
tır. Çünkü Almanya, şarkta pek ya
kında elde edeceği tam zaferden son
ra, hasım değil fakat dost ve her türlü 
iptidai madde vericisi bir tark karşı
sında bulunacaktır. lnciliz ablukası, 
yalnız bitarafların ticaretine halel i -
ras etmekle kalacaktır." 

lnıiliz ablukasına mukabele olmak 
üzere Almanya hükümeti tarafından 
harp kaçaiı addedilecek eıya. iki lis
teye ayrılmıştır. Bu listelerden biri, 
bir prta tabi olmadan kaçak addedi -
lecek eşyaya aittir ki bunlar da her 
nevi harp malzemesi, nakil vasıtaları, 
benzin, madeni yağ, altın, gilmüf. 
muhtelif paralar ve çeklerden ibaret
tir. 

1Jdncl tlate, bazı prtlar altında ka 
çak addedilecek olan qyaya aittir. 
Bunlar da ııda maddeleri1 canlı bay-

vanlar, melbusat ve harp malzemesi 
imaline yarıyacak her türlü madde
lerdir. 

lngiltere cevap veriyor 

Londra, 14 a.L - İstihbarat Neza
reti tebliğ ediyor : 

Alman propagandasının radyc. 
yaptıiı ne§riyat, İngiltere tarafından 
takip edilen abloka politikasının he
defini bitaraflar nezdinde yanlıt ola
rak göıtermek gayesini istihdaf eyle· 
mektedir. 

İngiliz politikası, bitaraf memle -
ketlerin ticaretil\,C engel olmak değil
dir, bilikis İngiltere bitaraf memle -
ketlerle en iyi münasebetler idamesi
ni arzu eylemektedir. 

İngilterenin yapmak istediği, alman 
hükümetdıi, harbi uzatmıya yarıya -
cak etya ve malzeme ithalinden me • 
netmektir. Harp kaçağı telakki edi -
lecek eıyaların listesinin tanzimi ve 
neıri bu sebeptendir. İngiliz kaçak eş
ya kontrolü aiıtemi, eşyaların Alman
yaya gerek doğrudan doğruya gerek 
bitaraf memleketler yolu ile geçme • 
sine mini olmaktır. 

Bitaraf devletler, hakiki tehlikenin 
ve tehdidin nereden gelmekte olduğu
nu, açık surette harp kaçağı kontro -
lunu teaia eden İngiltereden mi, yok
sa denizaltı gemileri harbi yapan Al • 
manyadan mı geldiiini anlamakta 
gedkmiyecektir. 
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Leh - Alman harbinden sahneler 

ehlilerin kahramalığını 
Almanlarda takdir ediyor 

. Westerplatte • 
garnızonu 

f{ahir kuvvetlere karıı 220 kişi 

f af af mdan bir hafta müdafaa edildi 
olonya'daki askeri mu-
vaffakiyetler, garp 

cephesindeki sükunet ve 
düşman bombardıman filo
larının şehrin üzerinde do
laşmamış olması, Berlin 
halkının endiselerini bir 
parça hafifletir gibi oldu; 
hatta, harbin yakında bit
mesi ümidini bile uyandır
dı. Almanların meşhur 

"Wacht am Rhein" türkü
sü, artık hiç bir tarafta i
şitilmiyor. Pencerelerden 
bayraklar da sarkıtılmı

yor; ışıkların söndürülme
s:, bir zamanlar neşe için
de gülen, oynıyan Berline, 
şimdi her akşam bir me
zarlık havası estirmekte 
sinirleri bozmaktadır. An
cak, kıt kanaat geçinen 
herhangi bir alman ıçın, 
biitün bu tezahürler, ehe -
miyetini kaybedebilirdi: 
şayet, ok yaydan çıkma
dan, fransızlarla anlaşıla -
bilmiş olsaydı! 

Diğer taraftan, garptaki 
sitkunun, alman genel kur
mayını endişelendirmekte
dir. Berlin civarındaki is
tasyonlarda, şark cephe -
sinden garp cepqesine as
ker nakletmekte olan tren
lere daha şimdiden rastla
nılmaktadır; tayyare filo
ları da keza, aynı istika
mette yollarına devam edi
yorlar. 

Sarbrük ve Primaslar 
şehirleri tamamiyle tabii -
ye edilmiştir. Trier ve 
Karlsruhe'dcki çocuklar, 
Almanya'nın içerisine nak
lolunmuştur. 

Alman ordu güdümü, iki 
cepheli bir harp başlama -
dan evel şarkta seri bir su
rette kati neticeyi temin 
ctmeğe çalışmaktadır. Bun 
dan dolayı, geniş ölçüde 
bir çevirme hareketine ge
çilmiştir. Ancak, bunu his
seden polonyalılar, Pozen
den büyük bir hızla ricat 
etmektedirler. Almanların 

kanaatince, leh ordusu bu 
kıskaçtan yakasını kurtar
rnağa muvaffak olamıya
caklardır. Bir cylüldenbe
ri havaların müsait gitme
si, alınanlara çok yardım 
etmiştir; başka yıllar bu 
mevsimde havalar bozar ve 
sis basardı; şayet sisli ha
valar başlamış olsaydı, al
ınanların hava silahı ve 
zırhlı tümenleri bu dere -
ce tesirli olamazdı. 

Polonya askerlerinin kah
ramanca döğüştüklerini 

Berlinliler de kabul ve tes
lim etmek mecburiyetin -
d.. kalmışlardır. Ancak, 

Polonya ordusunun özünü 
teşkil eden süvari, alınan
ların çelik ve ateş silindiri 
karşısında çarnaçar aciz 
kalmıştır. 

~' esterplatte'nin 
kahraman müdafileri 

Bir avuç leh askerinin 
Danzig yanındaki Wester
platte'yi bir hafta müddet
le müdafaa etmesi, bu harp 
te yazılacak olan kahra
manlık destanlarının başın 

da bulunmaktadır. Vistül 
nehrinin ağzında ve Dan -
zig şehrinden birkaç kilo
metre mesafede bir yarım 
ada vaziyetinde bulunan 
W esterplatte, almanların, 
limanda bulunan "Şlevig
H olştayn,, zırhlısı tarafın
dan 28 lik mermi yağmuru
na tutulduktan sonra, bah
riye sil5hendazları karaya 
çıkıp hücuma geçtiler; iki 
hücumu da lehler tart ve 
defi ettiler. Leh müdafile
rini muhasara etmiş olan 
alman piyade ve topçusu, 
başa çıkamıyacağını görün 
ce, takviye kıtaları celbet
mek zorunda kaldı. Leh 
mevzilerini siper eden kü -
çük bir koru yakıldı; Wes
terplatte'yi çeviren bir a
dım boyundaki tuğla du -
var, top ateşiyle tahrip e -
dildi; yalım makineleri, 
mayın topları faaliyete ge
çirildi; beton sığınaklarda 
yerleşmiş olan leh müdafi
lerini yerlerinden kımıl
datmak için bombardıman 
tayyareleri bombalarını 
yağdırdılar. Bu arada Şle
vig - Holştayn zırhlısı da 
durmadan ateş etti. Niha
yet perşembe günü, hara
beler arasından bir beyaz 
bayrak yükseldiği ve Po
lonyalı kumandan tarafın
dan teslim muamelesi ik
mal edildiği zaman, alman
lar hayretten dona kaldı -
lar: aldıkları esir miktarı, 
5 subay ve 160 askerden i
baret i. Almanlar, alacak -
lan esirlerin sayısını çok 
büyük tahmin etmişlerdi ; 
halbuki, WesterP.latte 55 i 
bu muharebede kahraman
ca ölmüş olanlarla birlikte 
220 kişi tarafından müda -
faa edilmişti. "" 
Berlin'in siyasi 
pJar:ları 
Varşova düşecek olur ve 

Lemberg üzerine yapılan 
ileri hareket aynı hızı mu
hafaza edebilirse, alman 
politikasının yeni yeni 
hamleler yapması beklene
bilir. 

Alman radyosu, daha 
şimdiden, leh devletinin 
inhilaI etmekte olduğunu 

HULASA 
( Büyük harpte'! s~nra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvıın. kardeşı )ılber. arkadaşı Dominik Heriyö, 
Marıyan ve Sol~nJ Senkler ısminde iki genç kızla be
raber sıkıntılı bır su~reden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
için~e k~ybolmu~ . bır otelde ., ceçiriyorlar. Antuvan. 
Marıyan la. D~mınık .d~ ~olanJ.~a b;raber eğleniyorlar. 
Nih;ıyet SolanJ, Domınık le degıl Jılber'le, Antuvan da 
:Mariyan'la evleniyor. Faka:.A'!tuvan'la Mariyan evli • 
Jik hayatından memnun degıldırler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evlin'le sevişiyor ve Evlin bu aşk yüzün • 
den intihar ediyor. Fakat Antuvan daima Evlln'i 58 • 
yıklamaktadır. Mariyan da Evlin'le kocası ı rasındaki 
münasebetten liÜphe etmektedir.) 

Fakat kendisinin rüyada gördüğü bu ikinci 
;ahsiyeti hazan eski Mariyan, hazan da Evlin'in 
zayıflamış hayali idi. Nihayet bu anlatılmaz, biri
birini tutmaz rüyalar zorlukla kayboluyordu 
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haber vermeğe koyuldu. 
Vaktiyle, Çekoslovakya 
davasında da Prag ve Pres 
burg'daki vaziyet aynı söz
lerle izah edilmeğe çalışıl
mıştı. Nasyonal sosyalist -
ler, bu hareketlerinde de 
bir leh Tiso ve Hacha'sı a
ramaktadırlar. 

Almanlann mali 
vaziyetleri 

Bir harp için, her şey -
den evel paraya lüzum ol
duğunu, yeni alınan ted -
birler alman milletine bü
tün vuzuh ve sarahatiyle 
göstermiştir. "Fedakarlık,, 
kelimesi, alman hüküme -
tinin gündelik parolası ol
muştur. Kazanç vergisi bir 
hamlede yüzde 50 nispetin 
de yükselmiştir. Bu vergi
ye zaten geçen ilkbaharda 
zam yapılmıştı. Bu müna
sebetle, evlendikten beş 

yıl sonra çocukları olmı -
yan çiftlerin vergilerine 
yüzde 40, bekarlara da yüz 
de 12,5 ilave edilmişti. 

Bundan başka, hükiimet, 
fazla gelirlere de el köy -
muştu. Yeni karar ve ted
birlere göre, yüksek gelir
ri olanlardan yüzde 65 nis
petine kadar vergi tahsil 
edilecektir. Geri kalan yüz 
de 35 nispetinde de beledi
ye resimleri ve bilvasıta 

vergiler alınacaktır. 
Bu son vergi zamları, 

sadece aylık geliri 234 
markı geçenlere inhisar et· 
mekte olduğundan işçi :sı
nıfının büyük bir kısmı bu 
tedbirlerden müteessir ol
mıyacaktır. 

Noye Zürher Zaytung
dan. 

Gökf en inen hakikat 
İngiliz tayyareleri al

man şehirlerine haber yay
dı. Şimal ve garp Alman· 
yası beyannamelerle dol
du: Ruhr üzerine üç mil
yon düştü. 

Hitler, tebaasına yaban· 
cı ve hatta bitaraf memle
ketlerin radyolarını dinle
melerini menetmişti, şimdi 
malUmat edindiler diye 
korkuya düştü. İngiliz tay 
yareleri alınanlara şöyle 

dedi: 
"Sizi aldatıyorlar. Şef -

!eriniz, manasız ihtirasları
nı tatmin etmek için sizi 
ölüme sürüklüyorlar. Bir -
lik olmuş ingiliz ve fran
sız kuvetleriyle karşı kar
şıyasınız, Lehistan müte
cavize kahramanca daya
nıyor. 

Fakat siz, bütün dünya
nın vicdanını kendinize 
karşı ayaklandırdınız. Bu
gün dünya sizi takbih edi
yor; yarın sizi tepelemesi 
mümkündür.,, 

Hadise dikkate şayan-

B o y Ü 
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Almanların balon ıehri : 
Friedrichshafen 

Friedrichsha!endeki zeplin fabrikalarında husule gelen bü
yüle inlilfik hakkında pek az malıimıt alrnmıştır. Eter alman 
milleti, bu büyiik fabrikalarda vuku bulan felaketten haber • 
dar olsa icalhirden vurulmu:ja dönerdi. Zira Friedrichslen, al
man sanayiinin ve alman ilminin zaferlerinden biridir. 
Burası zeplinler beldesidir. Kont Zeppelin, bütün mesaisini 

muannidane bir şekilde bur:ıda tahakkuk ettirmişti. Fried -
richshalenin Rathaus meydanında halen bir heykel vardır: Bir 
çocuk koll:ırr arasında bir balon tutmaktadır. 

Bu kuabamıı bütün vitrinlerin, levhalarında ve kahvehane
lerinde me~lıur hava zırhlısını temı;il eden küçük heykeller 
vardır. 

· Bıitün şehir bir fabrika hallndcdir. Bütün fabrikalar ve 
atölyeler m:ııızzam hangarlar dahilınde luıbilisevk balon yap
mal:la nıeşguldür. Bunlardan uç tanesi bu muazzam sanayie 
verilen gayret ve Kont zeplinin ümit ve gururlarını göster -
mektedır : 

1900 senesinde zeplin balonu 11.000 metre mikabı idi. 1908 
de yapılan büyük balonutı hacmi 13.000 met.re mikôbına, 1915 
de 20.000 metre mikabrna çıktı. 1924 de 72.000 metre miklibı, 
Hindenburg ismindeki almanlarrn yaptıklarr son muazzam 
balonun hacmi 200.000 metre mik5.bını buldu. lrfalı.'1 olduğu 
üzere Hindenburg balonu 1937 yılınrn 6 mayısında Ameri.ka
da L e.J:c.-;hurt mevkiinrle patlamış ve yanmıştır. 
Almanların yapmış oldukları bu dev gibi balonların hemen 

hepsi bırer felakete uğrayıp helik olmuşlardır. 
Friedrichshalen mühendisleri, 1914 - 1918 de bir aralık 

Kont zeplinin hülyasrnı tahakkuk ı>ttirmiye. büyük denizle • 
rin üstünde kabilisevk zeplin balonları dola:jtırmıy.1 teşebbüs 
ettiler. 

Fakat. bu tasavvıırlarr boşa çıktı: Çünkü Birle~ik Amerika 
devletleri, bu balonları doldurmak için lazım olan he/yom ga
unı vermedifrr. 
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Fransu toplanmn tehdidi alhndaki 

SAR 
Kilometre murabbaına 450 kişi 

düşen büyük sanayi merkezi 

A lmanya'ya doğru u
zanan fransız hudu

du, alman arazisi içinde 
belli bir kaim zaviye teşkil 
eder. Ve bu zaviyenin başı 
alman topraklarına girer. 
Şimali şarkiden cenubu 
garbiye doğru zaviyenin 
alt yanı boyunca Ren neh
ri 4kıır. Ren n•hri i:ops"' 

Iar için bir tek maniadır. 
Bu zaviyenin üst dılına, 

yani cenup şarkından şi
mal garbına doğru uzanan 
dıla gelelim. Bu hat fran · 
sız topraklarının şarka 
doğru uzanan en uç nokta· 
sı olan Hanterburg köyün
den başlar Lüksemburg a -
razisinin yakınında Thi
onville'nin şimalinde ni
hayet bulur. İşte resmi teb 
liğlerde bahsedilen Alman 
-Fransız temasları bu yu • 
karı hat üzerinde olmuş
tur. Ve fransız kıtaları 

fransız hududunun öbür 
tarafına buradan geçmiş

tir. Fransızların aşmış ol
duğu bu hududun karş~sın-

dır. İngiliz ve leh tayyare
leri hepsi üslerine döndü; 
hem de noksansız olarak. 
Alman hava müdafaası ne 
yapıyor? 

Faris - Soir 

K A ş 

da iki memleket vardır: bi
risi Bavar Palatina'sı, di
ğeri de Sar'dır. Sar, eko
nomi noktasından bu top
rakların en mühimidir. Şim 
di Sar' dan bahsedelim: 

Sar mıntakasında, mem
lekete hakim bir hal -

de bir kaç tepe vardır. Bu1! 
Jarın ırtıtaı 500 metreyı 

geçmez. Bu tepelerin. ara • 
sında dar ve derin birkaç 
vadi vardır. Bir de zayıf 
bir ırmak akmaktadır. 

Sar toprakları o kadar 
münbit değildir. Ziraat fe
nadır. Sar topraklarından 
kalkan mahsul, memleket 
halkına senenin altı ayın
da ancak kafi gelir. Bu
nunla beraber Sar toprak
larında kilometre murab
baı başına 450 kişi düşer, 
burada nüfus adeta yığıl
mış gibidir. Sar, Avrupa
nın en kesif nüfuslu yer
lerinden biridir. Bunun se
bebi şudur: Sar fevkaliide 
ehemiyetli bir sanayi mer
kezidir. 

Almanya'ya ve garpta 
Loren mıntakasına kadar 
uzanan maden kömürü hav 
zası ve Loren havzası aün
yanın en müsait toprakla
rıdır. Senede on beş mil
yon ton maden kömürü ve-

K R o M 

rir. Sar havzasında 12 mil
yar ton maden kömürü bu
lunduğu tahmin edilmek
tedir. Sar, 933 te 3.200.000 
ton font ve çelik çıkarmış
tır. 

S ar' da bir sürü hadde 
tezgahları, tüp fabri

kaları, kiremit, zücaciye, 
bira, şarap, tütün ve siga· 
ra fabrikaları vardır. Bun
dan başka Sar'da gıdai, 

kimyevi faaliyetlerle elek
trik ve iplik sanayii çok i
leridedir. Buna mukabil 
nüfus ve servetle dolu o
lan bu küçük memlekette 
et ve süt hayvanları yok
tur. 

Şimdi, fransızlar, ken
dilerine karşı tevcih edil
miş olan sanayii kötürüm
leştirecektir. Burası Al
manya için bir siliih yeri 
olduğu gibi, alınanlar er
zak ve mühimmatlarını da 
buradan tedarik ediyorlar
dı. Şimdi fransızlar burası

nı tehdi tetmektedir ki 
tehdit edecek yeri de bul -
muşlardır. 

Journal 

Almonyada hava 

gittikçe 

bozuluyor 
Muhakkak ki, siyasi se

bepler yüzünden Hitler, 
vaktiyle bir neferken bu
gün başkumandan olmuş, 

Almanya'dan üç kere kü
çük olan Lehistanı müm
kün olduğu kadar kısa bir 
zamanda ezmeğe çalışıyor. 

Hitler bu gayesine ye
tişmek için müttefikleri-
ıutLıu U:tCl JllC :10 lu Z\.d llC 

saldırdı: 1.750.000 kişi. 

Fakat Hitler, kendisi
nin fena vaziyette olduğu
nu bilmiyor. Bilmiyor ki, 
Lchistan'a karşı yaptığı bu 
askeri hareket muvakkat
tir. Hitler, şarkta giriştiği 
hareketi, muayyen bir had
dine kadar götürdükten, gi 
deceği yere kadar gittik
ten sonra garba dönecek, 
garp devletlerine, Lehis
tan için bir emrivaki kabul 
ettirmek istiyecek, ve nas
yonal - sosyalist rejimi ile, 
gamalı haçın hegemonyası 
üzerinde bir karar kabul 
ettirmek arzu edecek. 

Alman otoriteleri, dahi
li ve harici bir maksatla Le 
histana karşı giriştikleri 
askeri hareketle çok meş • 
gul olmaktadırlar. Bunlar, 
kendilerinden sayıca çok 
az, ve çok az silahı olan 
bir düşmana karşı elde et
tikleri muvaffakiyeti za-
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.( __ R_A_o_v_o_) 
TURKlYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga U zunlugu 

1&48 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcıı. / 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMA - 15.9.1939 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Müzik (Neşeli müzik) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Dans müziği ) 

Pi. 
19.30 Türk müziği (Fasıl ı..,. 

yeti) 
20.15 Konuşma 
20,30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle-
ri. 

Kemal Niyazi Seyhun. 
1 - Sultaniyegah peşrevi .ı 
2-Lemı - Ferahfeza şarı 

(Dinlendi başım) . 
3 - Şemsettin Ziya - Şetarc' 

ban şarkı (Oldu şeb~ 
muru zevkin) 

4-Arif bey - Suzınak şa 
kı (Papusuna ermek 
cin) 

5 - Münir Nureain - S ıı" 
nak şarkı (Durmad 
aylar gecer) 

6- Suzinak saz semaisi 
7 - Zühtü Bardakoğlu - S' 

tur taksimi 
8 - Faiz Kapancı - Uş~ 

şarkı (Erdi bahar açıl 
yer yer çemende gü ll e 

9 - Erzurum mayası - (Ya 
ru kurban humar göz 
lüm). __ J 

10- Halk tiırkusü - A}'dolf 
sini sini. 

21.30 Konuşma 
21.45 Mıizik (Solistler) 
22.00 Müzik (Radyo orl:esuai 

Şef: Hasan Fertt Alnar 1 

1 - Sshubert - ğ iincil sd 
foni 

2 - Rimsky - Koroakow. ti 
sar sultan opcnısmtlii 
süit. 

Z0.50 Türk müziği : 23.00 Son ajans haberleri. .,J 
Okuyanlar: Semahat Özden- raat, esham, tahviHlt, kaGd 
ses, Mahmut Karındaş. yo - nukut borsası (fiyat) 

1 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Züh 23.20 'Müzik (Cazbant - ~ 

~ Bardakoğlu_._E_ş_r_e_f _K_a_d_r_i· __ ı_i!_.5_5_..ı_4_Y_a_r_ınki_· __ pro_ı_r_am __ 

fer olarak kutluyorlar. 
Buna mukabil, bu al

man otoriteleri, garp cep
hesinde olup bitenleri mü
temadiyen gizlemeğe çalış 
tıklan gibi, efkarıumumi
yede uyanan hoşnutsuzlu -
ğu da kötü karşılıyorlar. 
Cenubi Almanya ile mer -
kez Almanyası ve Ruhr gi
bi sınai mıntakalarda bir
çok hareketler husule gel
diği söyleniyor. 

Almanya'da işçiler, ken 
dilerinin kürek mahkumla
rı gibi muamele gördükle
rinden, Almanya'nın bazı 
mahallerinde, bilhassa Es
sen'de harekete geçmiştir. 
Bu mıntakalardaki isyana 
asker müdahale etmeğe 
mecbur olmuştur. Söyle
diklerine nazaran alman a

meleleri harbin aleyhinde 
imiş. Ameleler, Almanya'
nın saldırgan olduğunu, 
nazilerin, muhtemel bir if
lası mümkün olduğu kadar 
-- -•4 .ıt " •• .. ts-, b .... 

lemeğe çalıştıklarını söy-
lüyorlar. İşçilerin ücretle
ri gittikçe azalmakla kal_
mamış, bunlara her gün 
sayisız işler yükletilmiş
tir. Yüzlerce kömür ocak -
larında, alman işçileri bü
tün gün suların içinde ya
tı yor !armış. 

]ournal 

Bahis mevzuu 
nedir! 
Hayır. mücadelemizin haki

ki sebepleri Danzig ve Koridor 
değildir. Hakikat şudur: üç 
yıldanberi Avrupada ve bil -
tün pünyada hayatı, bir seri 
kuvct darbeleri yüzünden ta • 
hammül edilemiyecek bir hale 
geldi. 

Almanyaya komşu olan dev
letler arasından bir kurbanlık 
seçiyorlar, bu kurbanlık mem
leketin içinde bulunan alman 

azlığı arasından haris ve ku 
runtulu bir Glanleiter arıyor 
lar. Alman matbuatı Diddotf 
bir kavgaya girişiyor, omuıı 
beraber kurbanlık devletin bu 
dutları üzerine kesif bir sefer 
bertik ... 

Bu sefer diğer Avrupa dev 
letlerine dönüyorlar. Bu dev 
letlere en samimi bir dostlu 
gösteriyorlar. Yeminler edcı 
rek bu devletin kurban ola 
son devlet olduğunu, artıll 
bundan sonra hiç bir toprakt 
gözleri olmadığını teyid ed 
yorlar. Zaten yaşaması bile ca 
iz olmıyan naçiz bir mille! 
için bir Avrupa harbine başla 
mıyacaklarıru temin ediyor 
lar. 

Hükümetler esasen harb 
karşı .dehşet duydukları ve şe 
refli oldukları içın bu ;emut 
!ere kanıyor kurbanlıx d·vtr ı 
taliine teııkcdiyorlar: artık b 
devlet yutulmuştur.~ Daha a 
radan bir gün ge~er geı.me 
milletler arasında en sevilcı'I 
]erden bir tanesini Ahnan1' 
tekrar avlıyor, facia tekJ'a.f 
başlıyor. 

Bu oyun Avusturyada sök 
tü, Çekoslovakya da muvaliıı~ 
oıdu. Almanya bu oyunlarnı 
da muvaffak oldu, çünkü Av • 
rupa nekahet devrcıdndo :id 
ve sulli ve süldlna ihtiyacı "\"af 

ÇaruthriU'~nH"bwi{tllb 9:1*1 
ği sözü tutacağını uzun mi!d• 
det limit etmiştik. 

Nihayet, acı tecrübclu<\Oll 
sonra nazi paktlarının ne dc
ğerde olduğunu anladık. Her 
yıl, dµ::ı.ya yaşamasının silrün• 
cemed:: kaldığını, işlerin dur 
duğunu, ailelerin param parç 
olduğunu, bir kaç adamın ı; ı 
ğınlığı yüzünden saadetleriıı
parçalandığını gördük. 
Şimdi biliyoruz ki, alınan teb 

didine boyun eğmek, yeni teh· 
dit hazırlamak demektir. Ar • 
tık şiddet, taarruz ve yalancı • 
lığın yüksek faziletler olara~ 
gösterilmesini ve kabul edil • 
mesini istemiyoruz. 

Muhakkakki yaşamayı ııcve • 
riz; çoluk çocuk yetİlitirıneyi, 
bir eser vücuda getirmeyi. ve 
asil gayelerle uğraşmasıru te • 
min edecek olan bir dünyada 
yaşamasq:ıı severiz; yoksa doy· 
ma bilmez bir ejderin keyfi yü· 
zündcn senede bir iki kere bıı 
büyük ve asil projelerimizdel1 
ve gayelerimizden koparılıp a• 
tılmamalıyız. 

Bu ejderin keyfi yuine i • 
man ve itimadı şerefle arza 
ediyoruz. 

Bütün dünyanın hür irısa.nla• 
n bu hususta bize yardmıa o
lacaktır. 

Andrl Marıroh 

3 
- Böyle söylemeyiniz canım. Ben de evlenme

ği düşünüyordum. Fa.kat §İmdi bana da ne biç.im 

bir kadın lazım olduğunu anladım. 

A N 1 

Sonra gülerek ilave etti ı 

• - Uysal, aakin, ve ancak kocaamm hl"!Mmda 
hafifçe sesini yÜkseltebilen bir kadm. 

- Böyle bir kadmı kolaylıkla bulal>i&eoek .... 
siniz? 

Yazan: lrene Nemirovıki -66- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

- Size hakikati söylemek llzımsa, diyeb!Urim 
ki buldum bile .•. lngiltere'de bir genç kız t•nrn111-
tım. Fakir, fak,at güzel küçük bir fransız kızı. ta. 
mi de Lusil Brön. Bazı halleri Solanj'm gençtifine 
benziyor. 

dedi ki 

• 

Dominik, Karmontcl'lere çok nadir gidip geli
yordu. Hayatı Antuvan'ınkinden tamamiyle baş. 
ka idi. Aralarında müşterek olan ancak hatıralar 
·vardı. Halbuki bunlar da çabuk soluyordu. Bu· 
nunla beraber her sene sonbaharda Antuvan'la 
Mariyan Paris'e döndükleri zaman, muntazaman 
onlara telefon eder, hatırlannı sorar ve bir gün 
gelip kendilerini göreceğini vadederdi. Bu sefer de 
öyle oldu. Bir iki hafta sonra yemeğe davet edildi. 
Sonra birkaç defa da La gelip gitti, nihayet gelmez 
oldu. 

Hiç bir zaman böyle yapayalnız kalmamı§lar
dı. Her birisi diğerinin hayatının mühim ve en 
mahrem, en manalı kısmını, mazisini, öteki kadar 
iyi biliyordu. Bunlar öyle biribirlerine yakın ol
dukları halde biribirinin meçhulü insanlar değil
diler. Etraflannda aşılmaz hiç bir gölge yoktu. Bi
ribirlerini anlamamazlıktan da gelemezlerdi. Za
ten insanlar, eğer bir ihtiras ve yahut hususi bir 
cazibe ile hareket etmezlerse, diğerlerinin iç ha
yatını öğrenıneği katiyen merak etmezler. Hem bi
lirler ki buna maddeten imkan da yoktur. Fakat 
eğer herkesin bilmediği mazi, yalnız sizin için nü
fuz edilebilir bir §eyıe, hal, karanlık da olsa, kar
§ınızdakini yarı yarıya tanırsınız, o sizin için an· 
cak yarı bir sırdır. 

- Saçınızı batka türlü taramıtsınız. Sizin eski 
hayaliniz tamamiyle hatırımda canlanıyor. O ıek
linize sadık kalmamıtaınız. Hatta, ev bile eski bı
raktığım ev değil. Antuvan bile değiımif. Etrafı
nızda ne varsa, hepsini deği§tirmi§siniz. Zaten ka
dınların böyle müthi§ bir inadı vardır. Onlara hiç 
bir şey mukavemet edemez. Ta§ı yiyen selden da
ha müthi§ bir inat 1 Siz de etrafınızdaki alemi de
ğiıtirdikten sonra ona intıbak etmiısiniz. Gayet 
uslu, bir Mariyan, gayet faziletli bir Mariyan ol
muşsunuz. Hiç §Üphe yok ki aynı zamanda da me
sut bir Mariyan ! ... 

Sonra birdenbire sordu : 

- Solanj'ı bir daha gördünüz mü ? 
- Evet ...• Zavallı kadın .•• Bir defa rastgeldhn-

di .• Söylediklerine göre çok zor doğutmuf ... Çocuk 
da ölmÜf ..• Şimdi bütün hayatı müddetince ha&ta 
kalacak.mı§ ..• 

-Doğru .•. Eğer çok iyi bakılırsa, hayatını bir
kaç sene daha uzatmak mümkün. Fakat tamamiy
le iyiletemez, diyorlar. 

lkiai de sustular. 
Mariyan yüzünü ba§ka tarafa çevirmiş, ve ko

lundaki bilezikle oynamıya batlamı§h. 
Dominik birdenbire : 

Bir gün il • Sen - Lui'den geçerken eski evini 
görmeği arzu etti. Bir bakayım, dedi, ve Karmon
tcl'lcrin kapısını çaldı. Mariyan evde yalnızdı. O
cağın önünde küçük bir iskemleye oturmuı, başı
nı iki eli arasına alarak, düşünceye dalmıştı. Do
minik kendi kendisine "çirkinleımi§I" dedi. Üze
rinde siyah bir elbise vardı. Konuşurken kolunda
ki bilezikte ihtiyarsız bir şekilde oynu; ordu. 

Evela alelade şeylerden bahsettiler. Her ikisi 
de biribirini çok deği§mİ§ buluyordu. Nihayet Ma
riyan dedi ki : 

- Tuhaf değil mi, eski çehrenizi bir türlü ha
tırlıyamıyorum. Şimdi size baktığım zaman ad()..~ 
ümitsizleniyorum. 

Dominik aynı istihza tavriyle cevap vermedi.; 

- Sahi mesut musunuz Mariyan ? 
Mariyan cevap verdi : 
- Nasıl izdivaçtaki afk, aşka benzemiyorsa, 

izdivaçtaki saadet de, sade saadete benzemiyor. 
- Niçin ? 
- Bana kalırsa daha çok menf.i ! Burada a&a• 

det, cesaretle ve zaf~I. önlenmiı bir yığın fela
kotten ib.Mottir. 

- Siz eskiden kırmızı bir elbise giyer ve keh
riba bir kolye takardınız. 

- Ne zaman? Neden bahsediyorsunuz ? 
- Hani bir paskalye gecesi ... Sen nehri kena-

rındaki küçük restoranda kalmı§hk! ••• Acaba hiı
ıa duruyor mu? Orasını bir defa daha görme fi ne 
ka<lar çok isterdim! 

(Sonu var) 
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•• u mekf eplerinden senburg nasıl yerdir? 
mezun olanlar 

Yer değiştirme 
ilmühaberi stadyomlarda Tali mata uymayan 

müsabakalar seyircisiz yapılacak Muho.rcbenin garp cephesinde Mo 
zcl bölgesinde çok şiddetli topçu a
teşi başlndığı hnberleri gelmeğe ba§ 
ladığındanberi Lükaemberg adı da 
sık sık dillerde dolaşıyor. Sadece o 
bölgeye pek yakın olmasından do -
layı, telgraf hnberlerinin oradan gel 
diği 'için değil: Acaba orası da harp 
sahası olacak mı, diye ••• 

tan yani Almanya tarafından gelen 
rüzgar memleketi soğutuyorsa da, 
onun arkasından cenuptan ve garp
tan gelen ılık rüzgar havayı ısıtıve -
riyor. 

Onun için memleketin en yüksek 
taraflarında vasati sıcaklık derecesi 
7, alçak taraflarında da 10 santi 
grad, böyle vasati sıcaklık ancak 
Kırım Y arımadası'nın deniz kenar -
larında, biri de İrlanda adasının ce
nup sahillerinde, yani tam da hava 
tebdili yerleri sayılan iklimlerden 
buh'?~uğu için Lüksemburg'un yerli 
ahalısı bununla iftihar ediyorlar. 

Yeni tôyin edilenlerin 

isimlerini neşrediyoruz 
Muallim mekteplerinden mezun 

olanlannın tayinlerinin yapıldığını 

yazmıf ve tayin listesini neşre baı
lamıştık. Adana muallim mektebin
den mezun olanların isimlerini ve 
tayin edildikleri yerleri aşağıda 
bulacaksınız. 

aranmıyacak 
Dahiliye Vekaleti, evlenme işlerin

de yer değiştirme ilmühaberinin aran
mamasının usul ittihaz edilmesi hak
kında bir tamim yapmıştır. Bu tamim 
de evlenme cüzdanlarının tanziminde 
şu esasların göz önünde bulundurul -
ması istenmektedir: 

Spor sahalarının haiz olacakları asgari 

şartları gösteren bir talimatname hazırlandı 
Geçen senelerde bazı yerlerde futbol maçları esnasında bazı hadiseler ol

muştu. Bazan müessif neticeler veren bu hadiseler üzerinde duran ve bir 

daha olmaması için tedbirler arıyan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 

tetkiklerinin neticesinde, bu vakalara ekseriyetle sahalarda lüzumlu terti· 

batın olmamasının sebep olduğunu görmüştür. 

Vakıa, Lüksenburg barba iştirak 
eden devletlerden biri değildir. Bi -
taraflığını ilan edip etmediğini bile
miyorum nma, muharebeye giren 
devletlerden ayn ve büsbütün müs
takil bir idaresi vnr. Fakat ondan 
pek büyiik bir devlet olan Belçika -
nm geçen büyük harpta bitaraflığı· 
nı tanımndıklnrı halde bu küçücük 
devletin istildnli ve bitarflığı da ta· 
nımamnsı mümkün bir şeydir. 

Hepsi 2587 kilometre murabbaın
Clan ibaret, nüfusu da topu topu üç 
yüz bin, galiba galiba askeri de ol
mayan bir memleket, en uzun uzun· 
luğu 100 kilometreye, en geniş ge -
nişliği de 60 kilometreye varmıyor. 
Yanı başında cenk eden ordulnrdan 
birinin cnnı istediği vakıt oradan ge
çivermesi pek kolay. En yüksek dağ
lan da ancnk 500 metre yüksek. 

Bu güzel memleketin en az yağ -
murlu zamanı da bu sonbahar mev
simindedir. Ağustos'da, tabii, vasati 
ol~rak, 449 milimetre yağmur yağ -
dıgı halde Eylül'de birdenbire 306 
milimietreye dü!er. 

Ondan dolayı Lüksemburg'dan 
geçmek isteyenler için bu ay en mü
nasip mevsimdir, bir taraftan ılık 
hava, bir taraftan bukadar az yağ
mur oradan geçmek isteyenlerin iş
tahalarını artıracak şeylerdir. 

Adana Erkek Ôğretmen Okulundan 
mezun olanlar 

Mustafa Özer Manisaya, Muhsin Ergün 
Urfaya, Yahya Kepir Seyhana, Mehmet 
Coşkun Gaziantebe, Yusuf Teksoy Sıvasa, 
Ali Girgil Nigdeye, Mehmet Servi Konya. 
ya, Mehmet Hayri Konyayı. Bekir. Zeki 
Temuçın Urlaya, · Mehmet Emin Ozdem 
Afyona, Ahmet Soylem Trabzona, Hiıse -
yin Aloğlu Gaziantebe, Mehmet Müştak 
Sarı Antalyaya, İsmail Aydemir Çankırıya, 
Hnsaıi Toprak Çankırıya, Mehmet YükS<!· 
laytaç Hataya, Mehmet Yener Urfaya, 
Hilmi Uçan Antalyaya. Selahi Ertuğrul 
Uras Antalyaya, Hüseyin Kılıç Niğdeye, 
Hasan Fehmi Cebeci Samsuna, Mehmet 
Vahdettin O:.:tecimel Çoruma, Mehmet Re
fik Baykur Koııyaya. Ekrem Severcan 
Aydına, Mehmet Ziya Kayserilioğlu Ma
nisaya, Şukrü Naili Dogan Çoruma, Ali 
Tuncer Afyona, Memo Özcan Manisaya, 
Şaban Özbek Urfayr., Kadri Kaynak Gazi. 
antcbe, Ali Ertaş Niğdeye. Mükremin Ulu· 
soy Çoruma, M. Adil Uğurlu İspartaya, 
Ali Sagtürk Seyhana, Mehmet Hamdi Al
tun Seyhana, Mustafa Ertaş Seyhana, 
Mustafa Kemal Tekin Diyarbııkıra, Ah -
met Hamdi Aydın Antalyaya, Ahmet Riış. 
tiı Cüceli Urfaya, İhsan Baykan Malatya. 
ya, İbrahim Aydın Malatyaya, Yusuf İz
zet Arsl:ıner Mardine, Ömer Taruk Yıl
maz Hataya, Velittin Alper Malatyayı, 
Fahri Baydar Mardine, İlyas Yalçın Sey
ha.na Şevket İnan Hataya, A. Cevdet Can
lıabat Burdura, Mustafa Aşar Samsuna, 
Ömer Lütfi Ceyhan İspartaya, Bekir Bu· 
dak İspartaya, Kemalettin Çakmaker Hata
ya, Sahabettin Kaynak Burdura, Nurettin 
Özel Burdura, Mehmet Sabahattin Ayata 
Mardine, M. Miınir Aytekin Mardine, M. 
Nafi Aytaç Uıyarbakıra, Mehmet Münir 
Yardımcı Mordıne, Ahmet Tallit Ulaıı Ur
faya, Sabahattin Al:sarı Aydına, Ahmet 
Dinçer Manisnya, Ali Fuat Çetin Marıi
saya, Raşit Kartal Manisaya, Bedri Oz -
türk Aydına, Hasan Fehmi Kuruk Aydına, 
M. Bahri Deniz Burdura, Kemal Akgiın 
Antalyaya, Ccllilcttin Salt Marap, Nazım 
Nilüfer Konyaya, Muammer Korhan An· 
talynya, Hasan Erkan Elazığa, Mustafa A
taman Elazıga. 

Evlenme cüzdanlarının kimler ta
rafından evlenenlere satılacağı ve 
bunlardan alınacak yer değiştirme il
mühaberine damga ve harç pulu yapış 
tırılıp yapıştırılmıyacağı bazı taraf
lardan sorulmaktadır. 

3686 sayılı kanun ile evlenme işleri 
ne aid evrak kıymetsizlendirilerek 

malsandıklarından nüfus idarelerine 
devredileceği ve nüfus idareleri tara
fından da bu evrakın nüfus vukuat il-

Filhakika bilhassa biıyuk şehirlerimizde sporculara tahsis edilen kısımlar arasında 
binlerce seyirciyi bir araya toplıyan stad· hiç bir irtıbat mevcut olmıyacaktır. 
yomlarda en lüzumlu tertibat ya hiç yok· .'ı - Oturma yerleri olan tribünlerde o
tur veya noksandır. Çok vakit vakalara turma kademeleri ile ayak basma kademe• 
seyirciler.n oyunculara yakınlıcı ve hatta !eri arasında (40) santimetre irtifa farkı 
onlarla filen müdahalesi seher. oldu&u bulunacak ve bir seyirci için (60) santim 
halde stadlard:ı seyircilerle oyun mahalli genişlik hesap edilerek tribünlerin azami 
ve oyuncular kuvetli bir mania ile ayrıl- istiap hadleri tcsbit olunacaktır. (Tesbit 
mamış bulunmaktadır. edilen miktardan fazla seyircinin tribün-

Seyirci yerleriyle oyun mahallerinin sı- lere girmemesini temin vazifesi ı>ahaların 
kı bir surette ayrılmasının faydası Ankara sahiplerine veya onları izafeten, müdur-
19 Mayrs stadyomunda kendini göstermek- !erine aittir). 

Zaten bukadar yüksek dağları da 
bu memleketin Belçika tarafında ka 
lan pek küçük bir kısmında. Yerli 
ahali bu dağları pek yüksek şeyler 
sandıklarından memleketlerinin 0 

kısmına -belki birnz da teselli bul • 
mak için- küçük İsviçre derlenniş. 
Memleketin Mozel bölgesine yakın 
kısmı, denize nisbetle 132 metre 
yüksek, yerli ahali bu alçak kısım -
dan da memnun olacaklar ki oranın 
adını da Gul'land y5.ni iyi memleket 
koymuşlnr. Bu memleketten geçip 
gidivermek adeta bir gezinti ola -

cak. 

Buna mani olacak yalnız bir se -
hep hatıra gelebilir. Bu memleke -
tin başında Grand Döşes olarak bir 
Bayan'ın bulunması, onun hatırını 
saymayarak " iyi memleket ,, top -
raklarını çiğneyip geçmek için pek 
katı yüre1di olmak lazımdır. 

Bir de, Lüksemburg'un meşhur 
kaplıcaları, İnsanı oradan geçerken 
yol Üzerinde bulunan kaplıcalardan 
birine girmek istemesi pek tabiidir. 
Bu kaplıcaların hassası da sinirleri 
sakinleştirmektir. Bundan dolayı tR. 
eski romalılar devrinde, başka ik -
)imlerde sinirleri heyecana gelenle
rin Lükscmburg'da Ehternah kaplı
calarına kadar gittikleri rivayet o • 
lunur. 

En yüksek dağlnrı 500 metre olan 
bu memleketin havası da pek mute
dil olacağı kolayca tahmin edilir. 
Şimal denizinden pek uzak ol· 
madığı için ndeta deniz havası ah -
yor. Arada sırada şimalden ve şark-

Şu halde, muharebe eden ordular 
Lüksemburg'dan geçmeğe kalkışır
larsa bu kaplıcaların tesiriyle, mu -
harebeyi bırakarak birbirleriyle ba
rışmaları da mümkündür. 

G. A. 

J .i~~n~la yapılaeak ihracat 
hakkında talimatname 

Ticaret Vekaleti esasları tesbit etti 
Ticaret Vekaleti, yabancı memleketlere ihraç edilecek mahsurnt ve ma -

muHitın lisansa tabi tutulması hakkındaki kararnamenin ne şekilde tatbik 

edileceği hakkında bir talimatname hazırlamıştır. İhracat tacirlerimizi ya

kından aHikadar eden bu tfilimatname aynen şudur: 

Madde 1 - İşbu talimatnameye ili- ler halinde sevkedilebilir. Bu takdir

şik listede ~azılı eşyayı ihraç edebil- de gümrük idarelerince her sevkiyat 

mek için Tıcaret Vekaletinden ihraç miktarı muntazaman ihra; lisansının 
lisansı almak Hizımdır. 

ıh A ve B nüshalarının arkasındaki ma-
Madde 2 - raç lisansı için nümu-

nesi ilişik olan bir talepname ile Ti- halle kaydedilir ve malın tamamının 
caret Vekaleti Dış Ticaret dairesi re- sevkini müteakip 8 inci madde hük-

isliğine müraca~t edilir. milne göre hareket olunur. 

Madde 3 - Tıcaret Vekaletince ka- Madde ıo - İşbu talimname 2/7628 

bul edilen talepler için, A ve B nüs- sayılı kararnamenin sureti tatbikine 
balarından mürekkep olmak ilzere, ih· 

ı mütedair talimatnamenin yerine kaim 
raç lisansı tanzim edilir. hraç lisan-
sının A nüshası müracaat sahibine, B olacaktır. 
nüshası da, talepnamede gösterilen ih Madde 11 - İşbu talimatname neş-
raç mahallindeki gümrük idaresine ri tarihinden muteberdir.,, 

gönderilir. 
Madde 4 - İhraç lisansları, yalnız 

talepnaqıeyi tanzim eden firmaya ait- • f f d 
tir. Bunlar başka bir firmaya devredi- Bölge nakem komifesı op an 1 
Iemez. 

Madde 5 - İhraç lisansları tanzi. 
mi tarihinden itibaren 15 gün mute
berdir. 

Bu müddetin inkizasında muhte
viyatı sevkedilmiyen ihraç lisansları, 
iptal edilmek üzere derhal Ticaret Ve 
kaleti dış ticaret dairesine iade erli· 

lir. 

Madde 6 - Malın ihraç muamelesi
ne başlanılma~an eve) ihrac:::tçı tara
fından ihraç lısansının A nüshası aHi
kadar gümrük idaresine tevdi edilir. 

Gümrük idareleri, ibraz olunan ih· 
raç lisansı A nüshasını, kendilerinde 
bulunan B nüshasiyle ve gümrük ih· 
racat beyannamesiyle olan mutabaka· 
tını kontrol ettikten sonra malın ih· 
racına müsaade ederler. 

Ankara Bölgesi hakem komitesi evelki 
gün bölge asbaşkanı B. Nizamettin .Kı.rıan 
ve futbol ajanı B. Ferid Karslının ıştıra -
kiyle bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıda, önümüzdeki çarşamba 
ıı:ünline kadar yıllık çalışma programının 
hazırlanarak bölıe ba,kanlığına verilmesi, 
lik ve şild maclarının hakemlerinin bir an 
eve! tesbi• · ümü.ı:deki hafta lisansiye 
hakemler' iyle kendilerine vazife ve· 
rilmesi k ırılmı3tır. 

ULUS 

BUGÜN 

SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Sonat dö. Krauzer 
(Lilidaguver) 

2 - Şen Haydut 

' 

Balıkesir Erkek Ôğretmen Okulundan 
m~;::un olanlar 

Mehmet Mürbek Konyaya, Hüsamettin 
Volga Bahkesire, Reşat Sevüktekin Ça -
nakkaleye, Hasan Sarpel Manisaya, Şadi 
li:rsaraçoğlu Manisaya, Mehmet Şenyiğit 
Çanakkaleye, İsmail ·Oran Çankırıya, Sa· 
bahattin Gençer Manisaya, Şemı;i Tolunay 
Çanakkaleye, Hasan Mula Hataya, Hamdi 
Soypak Antalyaya, Osman Leylek İapar
taya. Hazır Ayaha Hataya, Ahmet Gtimer
bent Muğlaya, Şükrü Erdem Çanakkaleye. 
İbrahim Karakal} Afyona, Mehmet Koca
dereli Manisaya. Hüseyin Ergenekon Gi
resuna, Mehmet Gôkçınar Yozgata, Etem 
Kardeş Kütah1aya, İbrahim Atalay Burı;a
ya, M ilınin Çalışlar İznıire .Selabattin 
Pakkan Samsuna, Sezai Altınok Samsuna, 
Muzaffer Batur Konyaya, Nıuret Saygı 
Samsuna. Haluk Kartur Manisaya, Mehmet 
Çetinkaya Manisaya, Ahmet Engindeniz· 
li Denizliye, Fehmi Bilgiç Manisa.ya, Hil· 
mi Gençkan Aydına, Osman Ak.dur Balı -
keıire, İsmail Aydınalp Halti.riye, Sadet
tin Demir Kütahyaya, Turan Mutlu An -
talyaya, Tevfik Aru Hataya, Kemal Arı· 
kan Muğla.ya, Saip Egüz Zonğuldağa, Hak
kı İnan Muşa, Mehmet Abalı Çankırıya, 
Ali Keskin Zonguldağa, Kemal Ertanhan 
Sinoba. Abdiılhak Özcü Sinoba, Mehmet 
Önen Sinoba, Lokman Batu Afyona, Ali 
Aydogan İspartaya, Nurullah Hancılar 
Antalyaya, Osman Aldemir Muğlaya, lb -
rahim Akkaya Manisaya, Nurettin Artan 
Muğlaya, Ali Kemal Aıııltckin Mullaya, 
Cahit Gülalp Muğlaya, Mehmet Muammer 
Kabaçam Muğlaya, Fuat Conea Bileciğe. 

Siva~ Erkek Ôğut.men Okulundan 
mezun olanlar. 

Süleyman Bumil GümÜ$aneye, Ali Rıza 
Ümit Erzuruma, Nazende Özaltay Çoru -
ma, Şefik Erdoğan Sivasa, Tevhide Çevıak 
Sivasa, Hatice Kutluca Sivasa, Ali Erge· 
nekon Samsuna, Mehmet Yılmaz Çankırı
ya, Yusuf Çapak Yozgata, Memduh Yük
sel Tokata, Kemal Demirel Çoruma, Meh
met Gürbüz Çoruma, Ömer Özyıldırım 
Tokata, Samahat Özaydın Niğdeye, Zeki 
Kalaycı Niğdeye, Ali Baran Kayıeriye, 
Halil Kışla! Gaziantebe, Rifat Gökçen To· 
kata Adil Süalp Bursaya, Mustafa Uslu 
Trabzona, Kemal Mersin Çoruma, Meh -
met Gümüş Giresuna, Şevket Sezer Gazi. 
anteb~. Salih Aygün Antalyaya, Ali Demir
can Sınoba, Ahmet Güney Niğdeye, Ahmet 
Yıldırım Gaziantcbe, İbrahim Ertürk Sey
han~, Mehmet Koçlay Aydına, Cemal Ce· 
becı Hataya, Ali Kurtoğlu Seyhana, Meh· 
met Saygı Afyona, Oıman Saygı Ama.yaya 
M.ahmut İşbakan Giresuna, Hilmi Ulaı. 
Gıresuna, Ismail Camatam Yazgata, Meh
met Kalaycı Amasyaya, Oıman Eken Ha
t~ya, Muzaffer Ergenekon Amaıyaya, Be· 
kır Telkenar Samsuna, Rifat Başdoıian 
Antalyaya, Emrullah 'Onver Maniuya, 
Osman Baıtopçu Hataya, Sıtkı Özköılü 
Amuyaya, Dursun Tuvan Samsuna, Oıı -
man Baıdemir Amasyaya, Sabri Coşkun 
Eskişehire, Muharrem Mlral Tokata, Mus
tafa Sarıkoca Samsuna Emin Altınkanat 
Kırljehire. ' 

Erzurum Erkek Ôlretmen Okulundan 
mezun olanlar 

mühaberleri gibi evlendirme memur
luklarına parasız olarak verileceği 

15/7/1939 ta~ih ve nüfus İkinci Şube
nin 931 /2765 sayılı telgrafname;;;ile 
tebliğ olunmuştu. 

tedir. ı 6 - Ayakta durma mahalleri, miimküu 
Bu ciheti ve diı;er miıhim bir çok husus- oldukça, ayrı bir kııı~mda ve her hanJe ka

lan goz onünde tutan Beden Terbiyesi u- demeli olarak tespit edilecektir • 

Paralı olan evlenme cüzdanları ise 

mum müdürlugü, "uzerinde, seyirci ki.ıtle- 7 - Seyircilerin ihtiyaçlarını karşılamalı: 
si onunde, maç yapılacak spor sahaları- maksadiylc ve münasip mahallerde, tnj. 
nın vasıflan ve haiz olacakları asgari şart- satın bıiyükliıiiıne ıöre, lüzumu kadar bü· 
lrı" &osterir bir talimatname hazırlamııı- fe mahalli vucuda getirilecektir. 
trr. 8 - Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı oı.. 

evlendirme memurları tarafından be- mak ve sahaların giriş - 'ıkıı kapılarına 
deli mukabilinde alakadarlara verile:- Umumi vacıllar yakın ınah;ıllerde bulunmak iızcre • (1000) 

cektir. 

Evlenme vak'alarında kadının er
kek hanesine nakli esas olup aynı ka· 
za halkından olan çiftlerden kadının 

evlenme ilmühaberi üzerine kocası ha 
nesine yerdeğiştirme muamelesinin 
de yapılacağı nüfus klavuzunun 82 
nci sayfasında tasrih edilmiştir. Ger
çi ayni sayfada ayrı kaza halkından 

olanlar için yardeğiştirme ilmühabe
rinin aranması bildirilmiş ise de 3686 
sayılı kanunun üçüncıi maddesi evlen 
me akitlerinin evlenme işleri memur
ları tarafından doğrudan doğruya nü
fus idarelerine bildirilmesini amir bu 
lunduğundan ihbar keyfiyeti kocadan 
evlenme memurluğuna intikal etmiş 

ve bu vaziyet karşısında yerdeğiştir
me ilmühaberi aramak imkanının kal
mamış olması hasebile kaza haricinde 
kayıtlı olanların yerdeğiştirme mua
melelerinin dahi pulsuz ve harçsız ev
lenme ilmühaberleri üzerine yapıl

ması zarureti hasıl olmuştur. Bina

enaleyh evlenen çiftlerden birinin ka
za haricınde kıtyıtlı olm ı h lind 
de bu suretle muamele yapılması ica
beder. 

Evlenen çiftlerden kadın hanesine 
naklini arzu eden erkekten pullu yer
değiştirme ilmühaberi aranması ve 
harç pulu yapıştırılması lazımdır. 

Gerekenlere tebliği tamimen rica O· 

lunur. 

Yüksek İktiıal 

mektebinde 

terfi eden muallimler 

Bu talimatnameye göre, ~ahaların umu· 
mi vasıflan ve haiz olacakları asgari iart
lar şunlardır: 

1 - Sahalar nizami ebadda olacaktır. 
2 - Üzerindeki sabit spor malzemesi ni

zami olçude ve şekillerine UYC"Un buluna
caktır. 

3 - Resmi ve husuııi müsabakalardan 
oncc sahalar temizlenecek ve tali vesaire 
atılacaktır. 

4 - Toprnk sahalar müı>abak,lardan ön
ce sulanacak, ı.izerlerinden silindir geçe
cek ve luzumlu işaretler yerlerine konula· 
caktır. 

5 - Futbol sahalarında - bu sahaların 
etrafını çerçeveliyen - en az 3 kulvarlı, 
koşu pistleri ile; saha dahilinde, atma yer
lerı, atlamalar için kum havu:ı:ları mevcut 
bulun.acaktır. 

inzibati tedbirler 
1 - Seyircilere tahsis eililen mahaller

le sporculara mahsus kısımlar biribirinden 
ayrılmış bulunacaktır. Bu maksatla her i
ki kısım arasında. yıkılmıyacak saelamlık
ta; demir tel, kar gir veya ah ap par
maklıklar yapılacaktır. Bu parmaklıkların 
irtifaı, uzerlerınden aııılmıyacak yüksek
likte olacaktır. 

2 - Maçtan evci ve maç csnasmda mü-
sabaka s:ıh:ısına münhasıran: 

a - İki taraf oyuncularının 
b - Hakemlerin, ' 
c - Gazete fotoğrafçılarının, 
<ı - İcabında doktorun ve ııhlye me-

murlarının, 

e - Saha komiserinin, 
f - Her takımdan birer idareci.oi.n 
g - Yedek oyuncuların, ' 
Çıkabilmelerini temin için, &eyirci ma-

halleriyle irtibatı bulunmıyan, ayrı bir ka
pı mevcut olacaktır. 

Sıhi tertibat ve vesait 

1 - Kazaya uğraması muhtemel oyun
cuların ılk tedavilerinin yapılmasına tahsis 
edilmek uzere her spor sahasında bir oda 
bulunacak ve bu odada, bir dolap, içerisin
de, her. hangi .bir kazada ilk imdada yarı
yacak ılfiçlar ılc malzeme, her müsabaka
dn önce, hazır bulundurulacaktır. 

2 - Her maçtan önce bu odadaki ilaç
ları kullanabilmek sallihiyetini haiz bir • 
hiye memuru veya doktor, saha komisen 
emrinde olmak üzere, hazır bulundurula
caktır. 

3 - Bu odada ayrıca, üzeri temiz bir 
çarşafla örtülü ve mu$amba kaplanmıı bir 
şezlong ile bir sediye, iki battaniye mev
cut bulunacaktır. 

4 - Sıhiye odasında ayrıca bir de en 
lüzumlu iliiçları ve malzemeyi ihtiva eden 
sıhiye açntası mevcut bulunacak ve b~ 
çanta !le eediye, yanlarında iki sediyeci bu
lundugu halde, her türlü müsabakalardan 
evel sahanın kenarına çık:ırılmıı buluna. 
caktır. 

. Sıhiye memuru veya doktor, her hangi 
bır kazanın akabinde müdahaleye hazır bir 
vaziyette bulunacaktır. 

S - Telefon tesisatı mevcut şehir ve ka. 
sabalardaki spor sahalarında birer ıehir te
lefonu bulundurulacaktır. 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebinde 
yirmi ilci muallim bir üst dereoeye terfi 
edebilmek için bulundukları derecede kı
demlerini doldurmuşlar<lır. Bunlardan 70 
lira asli maa,tan 80 liraya geçecek dört 
muallim açık kadro bulunmadıgından 60 
lira asli maaştan 70 liraya geçecek bir mu· 
allim, muallimlikten başka ayrıca vazifesi 
bulunduğundan, 40 lira asli maaştan 50 Ji. 
raya geçecek on muallim.den beşinin ınual
limlikten başka vazifesi bulunduğuntlan, 
birinin de teftiş raporu müsait bulunma -
dıiından, 30 liradan 3S liraya geçecek bir 
muallimin de muallimlikten başka vazifesi, 
olduğundan 25 liradan 30 liraya geçecek 
dört muallimden birinin teftiş raporu mü
sait bulunmadığından terfi ettirilmemiş • 
lerdlr. Terfi eden muallimleri yn:ı:ıyoruz : 

Lise kısmı muallimlerinden Faruk Sezen 
Murer, Avram Beneraya ve yüksek kısım 
muall!mlerinden İhsan Ali Dereoğlu 2S li
radan 30 liraya, lise kısmı muallimlerinden 
İsmet Alkan 3S liradan 40 liraya, lise kıs
mı muallimlerinden Hamdi Varol, İhsan 
Sami, Ali Rıza Besen ve yüksek kısım 
muallimlerinden Rıza İzzet Güner 40 lira· 
dan 45 liraya, yüksek kısım muallimlerin -
den Faik Somer 50 liradan 60 liraya terfi 
etmiılerdir. 

6 - Kazaya uğraması muhtemel her 
hangi bir oyuncuyu en yakın hastahaneye 
nakledebilmek için bir otomobil, butı.in 
müsabaka müddetince saha komiseri emrin
de hazır bulundurulacaktır. 

lik ma(lan ay sonunda baıhyor 
Bu hafta içinde toplanan bölge lik heye· 

ti, llk maçlarına 30 eylül cumartesi günü 
başlanılmasına karar vermiştir. Maçlar i
ki devre esası üzerine unzim edilmekte -

7 - Futbol sahalarında veya cem'i spor· 
lara mahsus sahalarda hakemler ile ıpor
culnr için soyunma yerleri tesis edilecek
tir. Futbol sahalarındaki soyunma mahal
lerinde en az (30) adet mahfuz elbise do
labı ile aşağı.da yazılı tesisat ve tertibat 
bulunacaktır: 

a) En az beş adet duli kabinesi, 
b) Üç adet lavabo, 
c) Bir adet alaturka abdestane, 
d) Bir adet pisvuar. 
8 - Duş tesisatı sıcak ve solluk su ve

recek şekilde yapılacaktır. Sofaj santral 
olmayan "yerlerde duşlar odun veya kci
mürle yanan hususi termosifon tertibatı 
ile ısıtılacaktır. Sonbahar ve kı:ı mevsim
lerinde miısabakalar bittiği zaman duılar
da sıcak su hazır bulunmuş olacaktır. 

dir. Seyircilere taalluk eden humılar 
Bu sene lik maçlarına geçen seneki ta-

kımlardan baıka Maske Spor ve Kırıkkale l - Sahaların &"İriş kapılan önünde te
Birlik Spor takımları da dahil olmaktadır. sis edilecek bilet gişeleri kSfi miktarda 

Kulüpler maçlara A ve B. takımlariyle olacaktır. (4 saat zarfında, izdihama ma
iştlrak edeceklerdir. Bu iki takımda oyna· hal kalmadan, bütün biletlerin satılabil
tılacak oyuncular hakkında mühim karar - mesini temin edebilmek prttır. ) 
lar verilmiştir. 2 - Giıselerin önlerinde ,izdihama mani 

kişiye bir hesabiyle abdcstaneler ve (200) 
kişiye bir hesabiyle de pisuvarlar tema e
dilmiı olacaktır. 

Tesisatın muayenesi 
1 - Bilnmum tesisat ,istiap edebi1ecej[ 

azami ağırlığa mukavemet edebilecek eajo.; 
lamlıkta yapılmış olacaktır. 'Ozerlerindo 
seyircili müsabaka yapılabilmesi ıiçin, bü
t~n spor sahalarındaki tribünlerin, kulüp 
bınalarının idarecileri, sporculan ve seyici
leri barındıran sair tesiaatın vilayet bat 
miıhen.disliğine muayene ettirilmiş ve mu
ayene raporu alınmış olması şarttır. 

2 - Bu muayehe neticesinde kafi ııai .. 
lamlıkta olmadıkları gorülcn tesisat der
hal takviye ve tamir ettirilecektir. Bu tak
viye ve tamir işi ikmal edilmeyen veya 
muayene raporu mevcut olmayan bu kabil 
sahalara seyirci e-irmesi yasaktır. 

3 - Tesisatın muayenesi, birinci muaye
ne 1. inci tC$rin başında yapılmak üuco. 
her altı ayda bir tekrar ettirilecektir. 

4 - Butün muayene raporları bölıelu 
başkanlıklarına verilecektir. 

Müteferrik hükümlar: 

1 - Bu talimatname hükümlerinin yeri
ne getirilmesinden sahaların aahibi veya 
sahipleri veyahut saha müdurleri mesul· 
diır. 

2 - Bölgeler başkanlıkları, müsabakala
rın icrasından önce sahaların emniyet ba· 
kımından vaziyetlerini tetkik ettirmek ve 
bu tetkik neticesine göre de iıbu talimat -
name hıikiimlcrinin yerine getirilmesini 
veya, lüzumunda, müsabakaların tehirini 
temin ile mükelleftirler. 

1:Jeden Terbiyesi Umum MüdürlüfU bıı 
talımatname projesini bazı bölgelere gön
dermiş ve kendilerinden bu husustaki dü
şüncelerini sormuştur. 

Bununla beraber talimatnamenin inziba
ti ve sıhi tertibata ait maddelerlnin der
hal tatbikine geçilecektir. Bunları tamam
lamıyan sahalarda müsabıklar ııeyicisiz ya
pılacaktır. İkinci teşrinde tophnacak olan 
yiikıc.k: istişre heyeti talimatnameyi mü
zakere ettikten sonra diğer hi.ıkümler de 
meriyete girecektir. 

Pazar günü 
mac var 

..:> 

Lik heyeti son toplantısında, 938 - 939 
senesind~ muhtelif sebeplerle yapılamıyan 
şild maçları dömifinal müsabakalarına bu 
hafta pazar gunü baılanılmasını kararla:ı
tırmıştır. Bilindigi üzere şild maçlarının 
dömifinali Ankara,ı:Ucü - Demirspor ara -
sındadır. Gcnçlerblrliği de bu maçın gali
bini finalde beklemektedir. 

Müsabaka sahası ve hakem henüz tayin 
edilmemiştir. Fakat maçların şimdilik An
karar.ucü sahasında yapılması muhtemeldir. 
Buna ait tebliğ, allikalılann bildirdiğine 
göre, yarınki ı;ayımızda çıkacaktır. 

938 - 939 şild maçları, bu sene lik maç
larının birincı ve ikinci devreleri arasın
da yapılacaktır. Muhafızgücii bu sene şild 
~açlnrına iııtirtk etmiyeceglni bildirmiı • 
tır. 

Emniyet teıkilahnda 

yapılan değiıiklikler 
Emniyet işleri müdiırlüiü dokuzuncu şu

be mü.diırlüğiı vekaletine birinci umumt 
miıfettitlik yazı işleri mudüru Hasan Top
cu tayin edilmiş, Kayseri emniyet milduru 
Behçet Kutertan gorulen liızum üzerine ve
kllet emrine alınmış ve Zonguldak emniyet 
amiri Mustafa, Sinop limiri Cemil tekaüde 
sevkecijlmişlerdir. 

Madde 7 - İhraç lisansı muhtevi
yatı olan malı~. ta~ame~ ihraç mua
melesi tekemmul edınce ıhraç lisansı
nın her iki nüshasının arkasındaki 
mahal gümrük idarelerince dolduru
lur ve resmi mühürle damgalanır. 

Seans saatleri: 2.30 - 4 - 5,30 - 7. 
Gece saat 9. da 

Llk maçlarınm her hafta cumartesi ve olacak :ıekilde parmaklıklar ve kafi ıeniş
pazar (Ünleri yapılmak ıartiyle ilkkanwıun likte bir meydan bulunacak: hllet alan se-

Nlzamettin Çelenk Amuyaya, t. Hali' üçüne kadar devam cdece~i anlaşılmak • yirciler teker teker turnikelerden geçmek 
Turhan Vana, Kadri Gundoidu Erzuru· tadır. suretiyle sahaya gireceklerdir. (Saha vazi-

İstatlbul emniyet müdürlüğü birinci iU· 
be mlidürü BB. Ekrem Sannar, Diyarbakır 
emniyet miıdürlugune, ikinci ,ube mudürü 
Nevzat Armagan Erzurum emniyet müdür
lüfüne, ilçilncU şube müdürü Mehmet Tan
yeri Sinop emniyet müdür!Ugüne, Çankaya 
kaymakamı Daniş Yurdakul İstanbul em
niyet müdür muavinliğine, İstanbul emni
yet mlidlir muavini Mehmet Ali Orkuş Kay 
seri emniyet mudiır-Jugune Nevıebir kay
makamı Edip Yavuz İstanbul emniyet mu. 
dürlüfü birinci şube müdürlüğüne. Erzu -
rum emniyet mudürü Nazım Arda ikinci 
şube müdürliığune, Diyarbakır emniyet 
müdürü Burhanettin Tüzün üçüncü liUbe 
mlidürluğıine tayin edilmişlerdir. 

Madde 8 - Malın ihracını mütea
kip, gümrük idareleri ihraç lisansı
nın B nüshasını evrakı mUspite ola. 
rak hıfzedcrler, A nüshasını da 48 sa
at zarfında Ticaret Vekaleti dış tica
ret dairesi reisliğine taahhUtlü olarak 

gönderirler. 
Madde 9 - lhraç lisansında yazılı 

miktar alakadarlarca muhtelif parti-

Sonat dö Krauzer 
··e yeni Jurnal 

Say·n müıterilerimize: 

Saat 8,30 ve 11 de verilen ajans 
haberlerinin ıinemamızda dinle· 
nilmeıi temin edilmittir. 

Tel: 2193 

ma, Muhsin Kaya Gümüşaneye, Hamdi Ca yeti müsait olan yerlerde birinci, ikinci 
gatay Hataya, Rifat Silnıü Rizeye, Milfi· uc;ilncü mevki triblinlere girli ve çıkııı ka· 
de Bozn Erzuruma, Enver Gültekin Airı Refik S:\raçoğlu Çoruha, Kaya Demir pılan ayrı ayrı olacaktır.) 
ya, Aliye Bilge Erzuruma, Leman Boza Karsa, Abdullah Sezgin Hataya, Mustafa 3 - Seyircilerin sahalara girmeleri ve 
Erzuruma, Sclıihattin Ortaç Erzurumıı '.:iöksu Hataya, Şcrafettin Ülkü Hataya, çıkmaları, beher (100) seyirci baııına bir 
Mehmet Eren Hataya, Durmuı Engin Hı ~azi Sevinç Erzuruma, Osman Bayhan metre hesabiyle gcniılikleri tayin edilecek 
taya, Niyazi Aktıi Hataya, Şerafettiı ;oruha, Rasim Alpunat Çoruha, Emin olan, en azdan, (4) kapı ile temin oluna
Sinoba. Safiye Kırım Erzuruma, Burha \ksakallı Çoruha, Avni Güzel Çoruha, caktır. Bu kapıların, halkı ayrı ayrı isti
nettin Göl Hakiriye, M. Sıtkı Oruçoih Ali Pehlivan GilmUsaneye, 1brnhim Öz - kametlere dağıtacak mahallere yaptml • 
Hataya, Şerafettin Gilmrükçli Trabzona türk Hataya, Hesapali Turan Samıwıı, ması lizımdır. 
Zihni Gümüştekin Tokata, Muıtafa Diyar· j Osman Özkan Muğlaya, İhsan Öıhim 4 - Seyircilere tahsis olunan mahaller 
bakıra, Mevlut Tekin Çoruma, Sümmani Ağrıya, Dursun Gemalm'.\z Karsa, Ali Rıza spor sahalarının kemırlarmda tesis edllmiş 
Şentürk Karsa Ahmet Kumbai Erzincana Dalda.ban Gümuııaneye, olacaktır. Ancak seyirci mahalleri ile 

Emniyet l. U. M. muavini 
Görülen lüzum üzerine emniyet işleri a. 

mum müdür muavinle · len B. Huluai ve
kfılet emrine alınmılitır. 
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s K E R L i 
Alman lanklar1 PARIS MEKTUPLARI 

:Alman ordusunun değeri 
nedir? 1918 denberi bu 
ordu ne gibi inkılaplar 
vücuda getirilmiştir. 

"fotaliter bir devlette bir
çok şeylerde olduğu gi
bi herhangi bir kuvet 
hakkında neşriyatta bu
lunmak adet olmadığı 

ve yahut pek nadir ol -
duğu için '.mgün alman 
ordusunun kuvetini a
det halinde tahmin et· 
mek müşküldür. 

Subayl~!y~~n ordusunun \ 
~::tad~.ü~k:~!:n ç:::r: d e g"'-' e r ·ı n e d ,· r ' 

karıısında Sığınak içinde 
!.~~~!o~y•~~~~!,~!sç~-/ hatıra gelenler 

kı başkumandan M<.re - • 
şal Blomberg, orduyu · 
kurarken ordu erkanı i-
le parti erkanı arasında 
subayların kimlerden ol 
ması ve nasıl yetişmesi 

hususunda ihtilaflar çık 
ınıştı. Nazi liderleri bun 
ların parti adamların
dan olmasını istedikleri 
halde ordu erkanı ordu
nun müstakbel subayla· 
rı için eski.subaylardan 
istifade edilmesi husu
sunda ısrar etmişlerdi. 

Almanyada bugün tecrübe 
Bununla beraber alınanlar, 

1938 senesinde sulh za
manında da ordunun du 
rumunu gösteren bir ta
kım rakamlar, tümen a
detleri ve teşekkül su
retlerini gösteren bir 
takım adetler neşretmiş 
lerdir. 

görmüı subay yoktur 

r······· ... ~·~~·~~··:: ........ I 
f GENERAL l . . 

dan azami istifadeyi te
mine de muvaffak ola
caklardır. Leh ordusu 
vazifesini de hakkiyle 
görecektir. 

'O zaman Almanya'da altı 
ordu grupu, 18 kolordu, 
39 tümen, dört hafif tü
men, beş tank tümeni, 
üç dağ tümeni, bir sü -
vari tuğayı (livası) var· 
dı. 

Sulh zamanındaki 51 tü
men, pek mümkün ki 
sonradan altmışa veya 
daha ziyadeye çıkarıl

mış ve bunların harp za
manında 120 tümene ib
tağı da mümkün bulun
muştur. 

Neticede generallerin de
diği oldu; fakat kıdem
li subaylar çabuk çabuk 
terfi gördükerinden kı
talarda hizmet edecek 
ufak rütbede subaylar 
kafi derecede bulunamı
yordu. 

1
. A.C.Tempeley 1i1İ DEYLl TELEGRAF'IN 
ASKERİ MUHARRİRİ . . ...................................... 

Almanlar, bu vesile ile in
giliz ve fransızların 
harp etmiyeceğine gü . 
veniyor, hudutta bu ka· 
dar kuvet bulunduru
yordu. Sigfrid hattının 
efradı da istihkamlarda 
idiler. 

Bugün alınanların askeri 
meselesi, Polonyaya kaç 
tümen gönderip orayı 

bir an önce işgal ede
cekleri fransız ve ingi
lizlere karşı Sigfrid hat 
tında ne kadar kuvet bu
lundurabilecekleridir. 

Bir müddettenberi Alman
ya'da seferberlik tedbir
leri alınmakta ve iki se
nelik askerlik müddeti
ni tamamlamamış olan
lara yeniden talimler 
gösterilmekte idi. 

1936 ve 1937 alman manev
ralarında bulunduğum 

sırada biraz kıdemi bu
lunan subayların ancak 
tabur ve bartarya ku
mandanları olduğunu 

görmüştüm. # 

Geri kalanların çoğu teğ

menlerden ibaretti ki 
bunlardan bir bölük ve
ya bataryada birer tane
den fazla pek bulunmu-

Şimdi vaziyet, esaslı su
rette farklıdır. Şark hu
dudunda mümkün oldu
ğu kadar süratle ezmek 
istedikleri bir memle
ket vardır. Fakat Polon 

Bu sırada Fransa'nın alp 
ve Pirene hudutlarında 

fazla kuvet bulundur
mak mecburiyetleri de 
hadiselerin yürüyüşü sa 
yesinde hafiflemiştir. 

Nihayet hatırlanması ge
reken bir nokta vardır 
ki o da bugünkü harp -
lerin petrol ve benzin 
harbi olduğudur. Bu 
maddeleri ise Almanya 
güçlükle temin edebi
lir. 

yordu. · 
yalılar, istihfaf edilecek 
bir düşman değildirler. 

M:.işkülat şuradadır ki an
cak 1937, 1938, 1939 saf
ları tam talim görmüş 

ihtiyat kuvetleri halin -
dedir. Diğerleri zaman 

Şimdi Almanya'nın 120 ve 
yahut 130 tümen askeri 
hazırlıyabileceği imka
nını mütalea edelim. 

30,000,000 nüfusu olan bu 
memleketin sulh zama-
nında 30 tümen askeri 
vardır. Bu milletin ma
neviyatı da gayet yük
sektir ve sonuna kadar 
harp etmekten çekinmi
yecektir. 

Eğer Almanya, Romanya 
petrol kuyularını elde 
edemez ve yahut Sov -
yet Rusya'dan uzun bir 
harp için kafi gelecek 
derecede bunları temin 
edemezse uzun bir har
bi başaramaz. 

:r:aman kısa müddetle ta
lim görmüşlerdir. 

Bu sebeple Almanya, bu -
gün Fransa gibi bütün 
talim ve terbiyesi ta
mam 5,000,000 asker çı
karamaz. 

Geçen sene eylülde Çekos
lovakya meselesi çıktı -
ğı zaman Almanya do· 
kuz tümeni fransız -
Belçika hududunda bu
lunmak, mütebaki kısmı 
şarki Prusya'da ihtiyat
ta kalmak üzere 32 tÜ· 
men asker hazırlamıştı. 

Son makineli tüfek harp~ 
leri de gösteriyor ki leh 
liler kuvayi külliyeyi 
de müdafaa mevziinde 
bulunduruyorlar ve bun 

Hatta bütün Romanya pet
rollerini elde edecek bi
le olsa, bu da ihtiyaçla
rını tatmine kafi gelmi
yecektir. 

Mesteki fedrisaf 

muallimleri arasında 

yapllan tayinler 
·Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsün

.den Bn. ve B. Atıf İngeç Kayseri ens
titüsü muallim stajiyerliğine, Ankara 
İsmetpaşa Kız Enstitüsünden Sıddı
ka Şenöy İzmir Akşam kız sanat o -
kulu muallim stajiyerliğine, Ankara 
İsmetpaşa Kız Enstitüsünden Leman 
Subaşı Adana İsmet İnönü Enstitüsü 
muallim stajiyerliğine, Edirne kız 
Enstitüsü stajiyeri Fahriye Tola A
dana İsmet İnönü Enstitüsü muallim 
stajiyerliğine, Elazığ kız enstitüsü 
stajiyeri Kadriye Yolalan ve Trabzon 
Kız Enstitüsü stajiyeri Hikmet Özya
lım Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
muallim stajiyerliğine, Adana orta ti
caret mektebinden Hatice Dilmaçh 
Edirne kız enstitüsü muallimliğine, 
Ankara İsmetpaşa Kız Ensttiüsünden 
stajiyer Mediha Erertem Trabzon kız 
enstitüsüne, Ankara İsmetpaşa Kız 
Enstitüsünden stajiyer Mihriban Kes 
kinöz Edirne kız enstitüsne, Ankara
dan Muzaffer Kurman Bursa'ya, Sı
vas'tan Kadriy~ Şahin Konya akşam 
kız saant okuluna, Bursadan Rabia 
Töre Sıvasa, Bursadan Süheyla Çiz -
akca Elazığe, İstanbul Selçuk kız ens
titUsünden Halide Demirtaş Sıva,:;a. 
Ankaradan Tomris Çamtepeli İzmir 
cümhuriyet enstitüsüne, Ankaradan 
Finat Düşlü İstanbul Kadıköy kız 
enstitüsüne, Ankaradan Sabiha Er · 
doğdu Kayseriye, İstanbul akşam kız 
sanat okulundan Meliha Ozanlı ve 
Kadıköy kız enstitüsünde Afife Ko -
camaz, Şemiha Güldemir, Kadı.köy ak 
şam kız sanat okulundan Vasfıye Se
limoğlu Samsuna, İsta~bul ~adıköy 
kız enstitüsünden Kadrıye Agan İs · 
tanbul akşam kız sanat okulundan Sa· 
ime Akkuş Antalya akşam kız sanat 
okuluna İstanbul Selçuktan Hatice 
Erzurun'.ı kız sanatına, Bursa Necati
beyden Seniha Yağcıoğlu Diyarbakır 
aksam kız sanat okuluna, Bursa Ne
catibey'den İhsan Çizakça Elazığ'e 
Ankaradan Hikmet Ünlüer ve Mak· 
bule Özandaç, Adanadan İsmet Ay· 
dos Manisa enstitüsüne, İstanbul Sel· 
çuktan Pakize Özkul, İzmir Akşam
dan Necmiye Özer, İstanbul Kadıkö· 
yünden Nezahet Pozan ve İstanbul 
Selçuktan Hatife Kurukahveci Balı
kesire, Ankaradan Kıymet Yamaç Es
ki ire İstanbul Ü akü dar akşamdan 

Belçika'da hayat 
Harpten kaçmak için yurtlanna dönen 

Belçika'lılar seferberlik havasiyle karşılaştlİar 
Noye Zührer Saytung gazetesi

nin hususi surette Brüksel'e gön
derdiği muhabiri 31 tarihiyle şun-
ları bildiriyor: 

Bugünlerde bir çok belçikalılar 
komşu memleketlerden vatanlarına 
avdet etmektedirler. Bunlar, bun
dan bir kaç hafta evel, Almanya, 
Fransa ve İngiltere'de tatillerini 
geçirmeğe gitmiş olan belçikalı1ar
dır. Memleketlerine avdet edenler, 
yalnız hudutların ani olarak kapan~ 
masından korkup da geri gelenlere 
inhisar etmemektedir. Bir çok bel
çıkalılar var ki, yabancı memleket
lerde yaşamakta ve hayatlarını Al-

manya, Fransa veya İngiltere'de ka
zanmaktadırlar. Bunların da bir ço
ğu Belçika'ya gelmiştir. Bu gibiler, 

sırf yabancı memleketlerdeki harp 
hazırlıklarından yakalarını sıyır
mak maksadiyle hareket etmişler
dir. Fakat, buraya· avdet ettikten 
sonra, Belçika'nın, terkettikleri 
memleketin manzarasından farksız 
olduğunu gördüler. Hatta, sefer _ 
berliğin umumi bir mahiyet iktisap 
ettiği Holanda'dan gelenler de 

Brüksel ile Amsterdam sokakların
daki manzarayı biribirinden farksız 
görmektedirler. 

Gerek Holanda'da, gerek İngilte
re ve Fransa'da silah altına alın -
mış olanların sayısı, Belçika'daki • 
terden fazla olduğuna şüphe yok -
tur. Ancak, şahsi hüriyetin tahdit 
edilmesi, tasa ve kaygıya kaynak ol
ması bakımından seferberliğin yap-

Aliye Beydağ ve Diyarbakır akşam -
dan Melahat Aykut Eskişehir akşa • 
mına, Konya akşamdan Hayriye O· 
nan, Elazığ akşamdan Sevim Yöney, 
Adana akşamdan Hayrünnisa Demir · 
can İzmite, Afyon akşamdan Nedi· 
me Cebecioğlu, Şaziye Aşan ve Maz· 
har Dinçdoğan Kastamonu akşama 
Bursa Necatibey'den Ulviye Turgay 
Erzurum akşamdan Muzaffer Akkor, 
İstanbul akşamdan Kevser Soy~u 
Kars akşam kız sanat okuluna tayın 

edilmişlerdir. 

tığı tesir hemen hemen bütün mem
leketlerde aynıdır. 

Mesela, buradaki kahve ve lokan
taların gerek öğleden evel gerek 
öğleden sonra uzun müddet kapalı 
kalması için kati emirler verilmiş
tir. Bugün Belçika'nın hükümet 
merkezinden saat on raddelerinde 
geçen veya öğleden sonra saat dört
te geçen bir seyyah, bir fincan kah
ve veya bir bardak bira içmek iste
se, bir tek açık kahvehane veya lo
kanta bulmasına imkan yoktur. 
Kahve ve gaz~noların kapanması, 
günlük hayatın manzarasını baştan 
aşağı değiştirmeğe kafi gelmiştir. 
Bugün buradaki bütün caddeler, ya
ya yolcuların gece yarılarına kadar 
bir sel gibi aktıkları daracık Rue 
Neuve'i andırmaktadır. Bugünlerin 

heyecanı, belçikalıyı sokağa sürük

lemektedir; her zaman devam ettiği 

kahvesi kapalı olduğundan tanı

dıklarından birine rastlamak, ona 
fikrini söylemek, diğer vatandaşla

rının fikirlerini işitmek için kendi
ni sokağa atmakta, yığın arasına 

karışmaktadır. Hasılı herkes sokak

larda dolaşmaktadır. Tıpkı geçen 

yılın eylülünde olduğu gibi, halk 
köşe başlarında, meydanlarda küme 

küme toplanıp görüşmektedir. 
Görü_şülen şeyler nelerdir? Kimi 

1914 ün Belçika'da tekrarlanıp tek
rarlanmıyacağını, kimi, hiç bir ta
rafın Belçika'ya tecavüz etmek ce
saretini gösteremiyeceğini, bazıla
rı da, her iki taraftan bir tecavüz 
vaki olmadığı takdirde, beyhude 
yere masraf edilmiş olmakla kalı
nacağı kanaatini izhar ediyor. An
cak, birleşilen bir nokta varsa, o da, 
gafil avlanmamak lazım geldiği me
selesidir. Hiç bir belçikalı, memle
ketlerini yabancılara çiğnetmek ni
yetinde değildir. Bu itibarla bütün 
belçikalılar, böyle bir ihtimalin ö
nüne geçmek için mücadeleye ha -
zırdır. Bunun için, bütün memle
ket ayni gayeyi güden hükümet ve 
kıralın arkasında bir tek Y.ığın ha
lindedir. 

pışan Leh ve alman ordularından al
man ordusunun makineli bir. kuvet o
larak mükemmel ve müthiş olduğuna 
şüphe edilemez. 
' Buna mukabil Leh ordusunun da 
süvari tuğay (liva) !arının çok kuvet
li olduğu söyleniyor. 

Süvari kuvetlerinin tanklara karşı 
tesirli olduğu ötedenberi iddia edile
gelir. Ayni iddia Habeşistan harbın
da da ileri sürülmüştü. Fakat Polon
ya ordusu ile Habeşistan kuvetleri a
rasında dağlar kadar fark bulunduğu 
şüphesizdir. 

Polonyalıların günün birinde alman 
makineli kuvetlerinin işe yaramaya
cak hale geleceğini iddia ettiklerini 
söyliyen Daily Mail'in askeri muhar· 
riri bir yazısında diyor ki: 

Geçenlerde polonyalı bir subayla 
görüştüm. Bu zat bana dedi ki: 

- Polonya'yı iki kısma ayrılmış 
bir memleket olarak mütalea etmeli 
siniz. Garpte bir çok yollarımız ve 
demiryollarımız vardır. Fakat bunlar 
stratejik değildirler. Bunlar Versay'· 
dan önceki eski haritanın icaplarına 
uygun olarak şimale ve cenuba doğru 
giderler. 
Varşova'nın ş.arkında ve cenubunda 

arazi münhatdır ve inkişaf etmemiş
tir. Böyle bir memlekette tanklar giz
lenemez. Bunlar, bizim süvarimızın 

tarassudundan kendilerini kurtara
mazlar. Burada gelecek ·kuvet, tank 
tuzaklarına, kurnazca gizlenmiş maki
neli tüfek yuvalarına rast gelecekler
dir. Burada en modem tank dafi top
ları da vardır ki bunların gülleleri en 
ağır alman zırh tabakalarını deler." 

Polonya hududunu geçen binlerce 
alman tankı bir müddet ilerliyecek -
]er; fakat !ehliler bunları bir yerde 
tevkife muvaffak olacaklardır. Lehli
ler, tankı, kullananlara otomatik ola
rak zafer temin eden bir silah telakki 
etmiyorlar. 

Ancak manevra kabiliyetidir ki za
feri temin eder; bunun için de düzgün 
yollar bulunması şarttır. 

Bu muharebede askeri tarihin en 
mühim tecrübelerinden birisi yapıl
maktadır. Bakalım, yüklü bir surette 
mCLhlm::1e~ll• ll•ul!?ı uılhu vç lC! Ulyı;;:.1 

yerinde külliyetli alman -kuvetleri, 
çevik ve süratli leh süvarisinin karşı
sında kati ve çabuk bir zafer elde e
debilecek midir? Yoksa, iyi silah kul
lanan kuvetlerle takviye edilmiş kur
nazca bir müdafaa mı muvaffak ola
caktır? 

Şarktan ve garpten koridor üzerine 

taarruz eden alınanlar, hiç şüphesiz, 

şimdilik burasını zaptedeceklerdir. 

Almanya, bu zengin endüstri böl

gesini kaybetmek suretiyle Polonya
nın felce uğrayacağını ümit ederek 

yukarı Silezya'ya da saldırıyor. 
Bu iki vaziyet karşısında da ilk ön

celeri müdafaa kuvetlerinin mağlup 
edildiği zannı hasıl olacaktır. 

Fakat bunun arkasını yorgunluk ta

kip edecek, yollar kapanacak, malze
me ve mühimmat celbi güçleşecektir. 

Benzin azalacak, yiyecek azalacak, 

faal ve çevik davranarak fırsat gözli
yen bir düşman karşısı~da ortaya çık
ması tabii olan organızasyon bozuk-

luğu kendini göster~ce.ktir. . 
Modern, makinelı hır kuvetın de 

muvaffakiyetsizliğe uğramasından 
daha elim bir şey yoktur." 

Memurlar resmi binalarda 
ikamet edemiye~eklcr 

Başvekalet, her ne sebeple olursa 
olsun bundan böyle memurların men· 
sup bulundukları vekaletten müsaade 
verilmedikçe resmi binalarda ikamet 
etmemeleri ve verilecek müsaadeler
de de münhasıran vazife icaplarının 
göz onune alınması hakkında 
bütün devlet teşkilatına bir ta -
mim yapmıştır. Bu tamimi yazıyoruz: 

Umumi hizmetlere muhassas bina
ların bir kısmının veçhi tahsisine uy
gun şekilde istimal edilerek müteba
kisinde de maaaile ikamet edilmesi, 
yangın, daire mahremiyetinin kalk -
ması evrak ve eşyanın hüsnü muhafa
zası bakımından mahzurlu ve 14149 
sayılı kararname ile kabul edilen yan
gın talimatnamesinin ruh ve maksadı
na da muhaliftir. 

Binaenaleyh badema ne sebeple o
lursa olsun memurların mensup bu -
lundukları vekaletten müsaade veril
medikçe resmi binalarda gerek şahsen 
ve gerek aileleriyle ikametlerinin me
ni ve verilecek müsaadelerde de mün· 
hasıran vazife icabının nazara allJUDCl· 
sını rica ederim. 

Paris, 5 eylül 1939 - Sabahın saat 
dördü; canavar düdükleri ilk defa o
larak düşman tayyarelerinin hududu 
geçtiklerini haber veriyor. Yarı açı -
lan kapılardan birer ikişer, yarı uyan
mış, yarı giyinmiş kadın, erkek, mas
keleri boyunlarında sessiz, sessiz sı
ğınaklara gidiyor. El fenerlerinin ışı
ğı altında büyük bir binanın mahzen 
merdivenlerini iniyoruz. Bina temel
leri boyunca bir koridor; koridorun 
bir kısmı desteklerle takviye edilmiş; 
mahzenin sokağa bakan pençereleri 
sıkı sıkı kapalı. Loş, ağır havalı bir 
dehliz. Köşede küçük iskemlesinin ü
zerinde kedisi kucağında ihtiyar bir 
kadın yanında kocası; kadın birinci 
büyük harbin son günlerinin hatırası
nı anlatıyor. Sığınak birer, ikişer ge
lenlerle doluyor. Gelenlerin hemen 
ekserisi umumi harbi yaşayanlar. Ya
nımda bir ihtiyar fransız yavaş sesle 
anlatıyor: büyük harbin bütün sıkın
tılarını, acılarını çektikten sonra e
vime dönerken yeniden yaşamak ku
vetini çacuklarımın böyle bir faciayı 
görmiyeceklerinde buluyor ve müte
selli oluyordum. Garda oğlumu teşyi 
ederken bütün o acıları tekrar yaşa
dım ve ölmediğime müteessir oldum. 
İhtiyarın hakkı vardı : Avrupa yir

mi senelik sulh mücadelesinden mağ
lup çıkıyordu. Bu yirmi sene zarfında 
milletler arasında ihtilafların sulhan 
halli, hiç bir zaman harbe müracaat e-
öilmemesi için yapılan emekler 
bo<:a gitmişti. Milletler arasın-
da sulhun devamına en çok çalışan
lardan birisi de Fransa idi. Devlet a-
damları, alimleri, resmi ve hususi te
şekkülleri yirmi sene mütemadiyen 
çalıştılar. Fakat en çok korkulan fe -
laket gene çöktü. 

Bir sene evel Çekoslovakya hadise-

Nat·ıa memurları 

arasında yapılan 

yeni nakiller 
'Nafıa Vekaleti, vilayetler teşkila

tında çalışan mühendis, başfen memu
ru ve fen memurları arasında yeniden 
bazı nakiller yapmıştır. Bunları sıra
siyle yazıyoruz: 
MÜHENDİSLER: 
Muş başfen. memuru Talat Cansan 

merkez fen heyetine, Balıkesir başfen 
memuru Hüsnü Sülün Çanakkaleye, 
Bursa başfen memuru Yusuf Cemil 
Alp Karsa, Çanakkale başfen memuru 
MazlUm Teker yapı ve imar işleri re
isliği merkez fen heyetine, Edirne baş 
memuru sadık Başaran Trabzona, Gü
müşane başfen memuru Talat Demir
el Karsa, İstanbul başfen memuru Ha
san Fehmi Diren Bitlise, Muğla baş
fen memuru Bahaettin Anbarcı Hak
kariye, Elazığ başfen memuru Halit 
Erel yapı ve imar işleri reisliği mer
kez fen heyetine, Bingöl başfen memu 
Hasan Halit Tümöz Diyarbakıra, Er
zurum Nafıa müdür vekili Arif Pelit 
Balıkesire, Trabzon yolu Erzurum 
mıntaka başfen memuru Rüknettin 
Eren Bursa'ya, Çoruh başfen memuru 
Enver Köseataç Erzuruma, Urfa baş
fenmemuru Halit Özyol Yozgada, El
azığ başfen memuru M. Ali Dinç Si
irde, Elazığ başfen memuru Şükrü 
Arıca ve Bilecik başfen memuru Ab
dülkadir Kurdoğlu Ankara'ya, Bile -
cik başfen memuru Remzi Tancan Si
noba, Tunceli başfen memuru Celal 
Migal Gaziantebe, Çoruh başfen me -
muru Galip Eren ve Trabzon başfen 
memuru Memduh Ertüzün İzmire, E
dirne başfen memuru Kasım Onarman 
Giresuna, Tunceli başfen memuru A
dil Kadri Alkan Amasyaya, Çorum 
başfen memuru Ziya Kutsan Nafıa 
müdürlüğü işlerini de görmek üzere 
Çoruma, Rize başfen memuru Bekir 
Sıtkı Berkman Rizeye, Kırşehir baş 
fen memuru Cevdet Çağlar nafıa mü
dürlüğü işlerini de görmek üzere Kır
şehire, Sıvas başfen memuru Beşir 
Tanyeri Nafıa müdürlüğü işlerini de 
görmek üzere Burdura, Çoruh başfen 
memuru Ziya Öktem Edirne'ye, An
talya başfen memuru Ata İlalan An
kara'ya. 
BAŞFEN MEMURLARI: 

Eskişehirden Kenan Duran Bileci
ğe, Karstan Mevlüt Pern Kütahyaya, 
Tuncelinden Süreyya Kaya Konyaya, 
Tunceliden Hamdi Oskay lzmire, Ay 
dündan Zekeriya Sami Denkalp Trab
zona, Kastamonudan Feridun Ediğe 
Mardine, İzmirden Mehmet Ali Tir • 

Yazan: M. KOLOGLU. 

si günlerinde meclislerde, gazeteler
de, ailelerde Çekoslovakya'daki al
ınanlar için ikinci bir büyük harbin 
lehinde, aleyhinde çok söylendi, çok 
yazıldı. Fakat lehte ve aleyhte söyli· 
yenlerin hepsi de sulhu istiyenlerdi., 
Bir kısım halk Münib anlaşmasını ya~ 
panları alkışlarken iyi gören ve düşü .. 
nen fransızlar kurtarılan sulhun Fran 
sa'ya ne kadar pahalıya mal olduğunu 
takdir ederek teessür duyuyorlar ve 
bu fedakarlığı, şerefine k!skanç, sö -
züne daima sadık kalmış Fransa'nın 

yalnız sulh için yaptığını söylüyor ve 
ve bunu sulh arzularının kuvetine de
lil olarak gösteriyorlardı. 

Fakat bütün bu fedakarlıklar kar· 
şılıksız kaldı. Bir daha sulhun kuvet
le kurtarılması lüzumu herkesçe an
laşıldı. Fransa bütün varlığı ile buna 
azmetmiş görünüyor. Görülüyor ki 
insanlık ihtilafları sulhan halledecek 
derecede henüz tekemmül ·etmemiş. 
Yeni nesillere harplerin yıkıcı netice
leri hakkında söylenen sözler ve ya -
zılar facia hakkında kafi bir fikir .ve
remiyor. Onlar da o felaketi görmek 
ve acılarını duymak istiyorlar. Bu 
hal biraz insanların tabiatında var. 
Meydan hatiplerinin harbe sürükleyi· 
ci sözlerini deli gibi alkışlıyanlar bu
nu is bat etmiyor mu? 

Bu kere harp yalnız eli silah tu
tanlar arasında ve cephelerde değil, 
muharip milletlerin maddi ve manevi 
bütün kuvetleri arasında oluyor. Ü
mit olunur ki geceleri yatağından a
lınarak soğuk, tozlu mahzellJerde en 
tatlı saatlerini geçiren çocuklar bu 
anları unutmıyacaklar ve insanlar a -
rasında daimi sulhun çarelerini geç
mişin derslerinden ibret alarak yeni· 
den arıyacaklar ve muvaffak olacak4 

!ardır. 

X Sofya - Veliahdin isim g\inü münaso-
.... -·•.1 .. ..,... o-•_ ... ..,...,,., _...,_ o·- '" "•... 1..-1-r-

şehirlerinde resmi şahsiyetlerin huzuriyle 
dini ayinler yapılmııtır. 

x Arnstel'dam - kinci meclis memle 4 

ketin iaşesi hakkındaki kanun layihMınI 
tasdik etmiştir. 

X Sandiego - 14 amedkan bombardı -
man tayyaresi, dün öğleden sonra Rearl 
Harbour'dan hareket etmiştir. Bu tanrere
ler, hiç bir yere uğramaksızın 4.000 kilo • 
metrelik bir uçuş yapacaklardır. 

X Ottava - Kanada hükümeti, alman 
başkonsolosuna ve diğer alman konsolos • 
!arına pasaportlarını vermiş ve kendilerini 
memleketi terke davet etmiştir. 

X Belgrad - Slovak hükümetinin iki 
delegesi, buğday ofisi reisi B. Klinovski 
ve orta elçisi B. Krno, Yugoslavyadan e -
hemiyetli bir alım muamelesini tanzim et
mek üzere buraya gelırliştir. 

X Brüksel - Muhtelit Alman - Belçika
Lüksemburg komisyonu Brükselde topla
narak harbin ihdas ettiği vaziyetin çerçe
vesi içinde ticari mübadeleler meselesini 
tetkik etmiştir. 

X Amsterdam - Beynelmilel vaziyet 
dolayısiyle artık Hollandaya mülteci gir
mesine müsaade etmemiye karar verilmiş
tir. 

X Vaşington - Hariciye neza~ti Pana
ma konferansının 23 teşrinievelde topla
nacağını bildirmiştir. 

X Portsmouth - 23 martta batmış olan 
Squalus denizaltı gemisi, dün öğleden son
ra denizin sathına çıkarılmıştır. 

X Roma - Duçe, beynelmilel Roma ser
gisinin umumi komiserine normal bir şe
kilde faaliyete devam edilerek tesbit edi
len müddet zarfında gerek daimi itl1;aatın 
ve gerek sergi inşaatının bitirilmesini em
retmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 
mezunlarmm tayinleri 

Yüksek mühendis mektebinin haziran 
939 devresin.de mezun olanların tayinleri 
yapılmış ve yeni mezunlar memuriyetleri 
başına giderek işe başlamışlardır. Yeni 
mezunlardan Orhan Ünsac Tekirdağ şose
ler yüksek mühendisliğiri'e, Abdi Akören 
İzmir Şoseler yüksek mühendisliğine, Ha
lid Fahri Çelik Diyarbakır şoseler yüksek 
mühendisliğine, Mecdi Çelik Elazığ şose
ler yüksek mühendisliğine, Ekrem Kara -
man Hatay yapı işleri yüksek mühendis 
veya yüksek mimarlığına, Şinasi Güneri ve 
Kemal Tan nafıa şirket ve müesseseleri 
komiserliklerine namzet olarak, Suphi 
Kaynak yapı ve imar işleri reisliği yüksek 
mühendis veya mimarlıgına, Cemal Tam!< 
Antalya su işleri 16 mcı şube kısım yüksek 
mühendisliğine, Fethi Özlen ve Orhan 
Göncü Elazığ su işleri 19 uncu şube kısım 
yüksek mühendisliğine, Osman Batomlu ve 
Rüştü Özat Çorum su işleri 18 inci şube 
kısım yüksek mühendisliğine, Abdülmecit 
Kakaç Aydın 18 inci şube kısım yüksek 
mühendisliğine tayin edilmişlerdir. 

yakioğlu Erzuruma. 
FEN MEMURLARI: 

Kastamonudan Derviş Ayman M··~ 
laya, Boludan Sabahattin Ongan s:
noba, Balıkesirden Sadık Türker Ço
ruma, Ankaradan Cemal Ersun Mani
saya, Amasyadan Yaşar Erkin Sıva
sa, Çoruhtan Nuri Erten Samsuna, 
Maraştan Suphi Okan Hataya, Maraş 
tan Tayyar Gönen Kırklareli'ye, Bi
lecikten Vecihi Pivitçi Antalya;ya ta
Y.in edilmişlerdir. 
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Sayin abone erimize 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

Önümüzdeki kış mevsiminde elektrik cereyanını inkıta
sız temin maksadiyle mevcut tesisatın esaslı bir kcmtrol
dan geçirilmesi icap ettiğinden, kontrol İ§lerine 15 Eylül 
1939 cuma günü akşamı başlanacak ve takriben 10 gün de
vam edecektir. 

Bu mühim vazifenin muntazam yapılabilmesini 
için sayın abonelerimizden dileğimiz: 

Bugün: 15 Eylül 1939 ila 25 Eylül 1939 arasında ak§am
lan saat 17.30 dan 23 e kadar evlerde, mağazalarda ve da
irelerde 3-5 lambanın görebileceği hizmeti l 0-20 lambaya 
gördürmemeleri, mümkün olan tasarrufu yapmakla bize 
vazifem izde yardım etmeleridir. 3403 

VILA. YETLER 

Bir adet dizel motörü ahnacak 
G. Antep Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan motör: 
elektrik santralına ilave edilecek 
550 - 600 efektif beygir takatında di
zel matörü olup muhammen bedeli 
"32.900,, liradır. 

2 - Eksiltme 22. 9. 939 cuma günü 
saat 15 te belediye salonunda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak "165" kuruş bedel mu 
kabilinde Gaziantep belediyesinden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
"'2467" lira "50" kuruş muvakkat temi 
nat verilmesi ve kanunun tayin ettiği 
vesikaların gönderilmesi lazımdır .. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları 
2 inci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar belediye reisliğine il -
mühaber mukabilinde verilecek ve pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmi 
yecektir. (5997/3687) 13651 

Jômirat yaptınlacak 
İstanbul Defterdarlığından : 

18.9.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul defterdarlığı 
milli emlak müdürlüğtlnde müteşek • 
kil eksiltme komisyonu odasında 
19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve 
defterdarlık binasının esaslı tamiratı 
işl kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en 
az (10.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
dukları vesaike istinaden İstanbul vi
layeitnden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını havi ka· 
palı zarflarını mezkQr günde saat 14 
de kadar defterdarlık milli emHik mü
dürlüğünde toplanan komisyon baş -
kanlığına vermeleri ve saat 15 de zarf
lar açılırken komisyonda hazır bulun-
maları. (6649/4133) 14116 

Su tesisatı 
Sıvas iskan Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Şarkışla kazasının Gemerek is· 

tasyonunda yaptırılmakta olan 452 
göçmen evinin su ihtiyacını temin et
mek üzere Karadağdan getirilecek su 
tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku
ruştur. 

3 - Bu işe ait pHin, proje, keşif ve 
fenni ve hususi şartnameler Ankara·. 
da İskan U. M. fen dairesinde İstan
bul ve Sivas İskan müdürlüklerinde 
görülebilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli 
2934 lira 67 kuruştur. 

S - Talipliler teklif mektuplarını 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evvel makbuz mukabilinde komis· 
yon başkanlığına vermeleri lazımdır. 
Teahhüt mektupları muayyen saatten 
sonra geldiği takdirde kabul edilemi· 
yecektir. Teahhüt mektupları kanu · 
nun tarifi dairesinde hazırlanmamış 
ve mühürlenmemiş olduğu takdirde 
kabul edilmez. 

6 - İhale 20 eylül 929 çarşamba gü-

caret odası ve ihaleden 8 gün evel fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fen
ni ehliyet vesikaları ve ilk teminat ve
ya mektupları ile 2490 N. lu kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nı ihale günü saat 14 e kadar İstanbul 
belediyesi daimi encümenine verme -
Jeri. (7161/ 4468) 14516 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam • 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Mal -

kara - Keşan yolunun 62 + 462 - 72+ 
500 ncü kilometreleri arasında şose e
saslı tamiratıdır. Keşif bedeli (104085) 
lira (53) kuruştur. 

2 - Eksiltme 2/ 10 1939 tarihinde 
pazartesi günü saat (16) da Tekirdağ 
nafıa müdürlüğünde eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak iki lira 60 ku -
ruş bedeli mukabilinde nafıa müdür -
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
liplerin (6454) lira (28) kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve ihale gü -
nünden en az (8) gün evel tekirdağ 

valiliğine müracaatla alacakları (Eh
liyet vesikasiyle beraber 939 yılına a
it ticaret odası vesikasını ibraz etme· 
leri lazımdır.) 

İsteklilerin teklif ~ektuplarını 2. 
nci maddede yazılı saatten bir saat e· 
veline kadar komisyon reisliğine mak 
buz mukabilinde vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e -
dilmez. (7179) 14535 

Bir baytar aranıyor 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin halen (1'25) lira ücretli 
mazbaha baytarlı •ı münhaldir. Kanuni ev· 
safı haiz isteklilerin diploma fotograf ve• 
sair evrakı müsblteleriyle belekiye riya • 
yasetine müracantlnrı ilan olunur. 

( 4566) 14536 

KAZALAR 

İskele tamir ve tevsii 
K. Deniz Ereğli Belediye Rei51İ· 

ğinden : 
19, 22, 25 ve 28 tarihli Ulus 17, 22, 

25 ve 28 tarihli Cümhuriyet gazetele
riyle ilan edilen 5478 lira keşif bedel· 
li Ereğli belediyesi iskelesinin tamir 
ve tevsii için talip çıkmadığından 
22.9.939 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden 
kapalı zarf usuliyle ve aynı şartlarla 
eksiltmeye . konulmuştur. (7201) 

(4420) 14385 

Su tesısatı 
Çemişgezek Belediyesinden 

1 - Çemişgezek kasabasının su isa· 
le ve tevziat işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen keşif bedeli 
(20530) liradır. 

3 - Şartname, keşif, plan, müdel, 
EHizıg'da Tunceli nafıa müdürlüğü i
le Çemişgezek belediyesinde görüle
bilir. 

4 - İhale 25. 9. 939 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 14 te 
Çemişgezek belediyesi encümeni ta· 
rafından yapılacaktır. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 ~ 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lira:.. 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbars z Tasarruf lıı·s~ptarında 
en az 50 lirası bulunanlara ::.enede 4 defa çekilecek kuı a ılt: c1~ağı· 

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 " 
100 .. 4.000 .. 

100 " 
50 

" S.000 
120 .. 40 

" 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 \i. 
radan a§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasivle verilecektir. 

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

Tekne ve motor ah nacak 
lnhisarh'r Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Parlayıcı ve patla
yıcı maddelerin 
naklinde kullanı-

Miktarı Muh. B. 
Lira Kr. 

lacak saç tekne. 1 adet 16442. 64 
Yukarda yazılı tek-
neye konacak 
motör 1 adet 17957. 50 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

1233. 19 

1346.81 

' 
Eksiltme 

şekli saati 

.• 

Pazarlık 14 

Kapalı zarf 15 

1 - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 
naklinde kullanılacak ı adet saç tekne 7-Vlll-939 tarihinde ihale olunama· 
dığından teslim müddeti uzatılarak yeniden pazarlıkla ve bu tekneye ko· 
nacak motörde 24-VIII-939 tarihinde ihale olunamadığından yeniden kapa· 

lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sa· 

atleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 18-IX-939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve müba-

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname, plan ve keşifnameler (82) ve (89) kuruş mukabilinde 

Ankara, İzmir Başmildürlükleriyle !stanbul'da levazım ve mübayaat şube· 
si veznesinden alınabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu· 
ni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu yeya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kOr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksilt
meye girecekler % 7,5 teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen ko 
misyona vermeleri ilan olunur. (6765-4221) 14177 

Elektrik fesisah projesi 1 Hükumet konağı inşası 
Arapkir Belediyesinden : l Solhı:ın Malmüdürlüğünden: 

Tahminen yüz elli hektarlık mes - Kaza hükümet konağının inşaatı 
kiin ve gayri meskun sahada elektrik hakkında 1-8-939 dan itibaren 20 gün 
tesisatının projesi yaptırılacaktır. Ta- müddetle müzayedeye çıkarılmış ise 
tip olanlar tekliflerini eylülün yir • de talip çıkmadığından dolayı 2 inci 
minci günü akşamına kadar belediye- on beş gün temdit edilmiştir. 
mize bildirmeleri ilan olunur. 1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi· 

(7187 /4560) 14534 !ayetinin Solhan kazası hükümet ko-

Mezbaha arabası ahnacak 
Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır belediyesi i~i~ (~04) 1i -

ra (84) kuruş bedeli keşıflı bır mez -
baha arabası pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. Talip olanların şartname 
sini görmek üzere nihayet 5 teşrini 
evel 939 akşaşmına kadar belediye 

Sat.ilk : 

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 · 
lerden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 
Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 

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

Satılık arsa - Harici kapıda sine • 
ma karşısında 50 metre cepheli çok 

1 

hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul· 
varL 3306 

I Satılık - Küçük evler yapı koope· 

1 

ratifi D. Tipi satılık hissesi Telefon 
1069 a müracaat. 3368 

Devren satılık - Kavaklıderede 

1 Güven yapı kooperatifinde üç odalı 
tiplerden 39 numaralı ev devren satı
lıktır. İçindekilere müracaat. 

3400 

Kiralak : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde· 
si, Özenli sokak, köşe başı, kardeşler 

1 

apartmanı, nezaretli beşer odalı birin
ci ve ikinci kat ve çatı katı. Tele-
fon: 2935. 337 5 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu
maralı B. Mecdi apartmanında, mu
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut· 
bah, anten molbilyalı 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 d:ıire - 3 oda hol banyo ve 
saire 45 lira su hariç. Yeni;?ehir Mimar 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
6 N o. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Küçük ilôn şartlan 
Dört &atırlık küçuk illinl:ırdan : 
Bır defa ıçın JO Kuruş 
tkı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı küçük iliinlardıın her de· 
fası içın 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilan içın 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay • 
tık olmak üzere her satır, ttelime 
eralarındaki boşluklar mıistc:sna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kiı • 
cük illin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük lllinların 120 harfi geçme
mesi llizım<lır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsinc dibi • 
dir. 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobüs durak mahallinde 
Özgen apartmanında kaloriferli ve 
parke döşemeli maamüştemilat dört 
ve beş odalık daire. Kapıcıya müra-
caat. 3406 

Kiralık - Kazım Özalp caddesin
de, Onovluk sokakta 9 No. lu apart
manın üç oda bir holü olan dairesi ki
ralıktır. Kalöriferden başka her tür
lü konforu vardır. Saat 8 den 12 ye 
kadar içindekilere müracaat. 

Telefon: 2839 3407 

Kiralık - Yeni şehir Ttire sokak 
Şenyuva apartmımanında kiralık da
ire ve tek odalar, Kapıcıya müracaat. 

3408 

Kiralık - Kaloriferli sıcak sulu 
daire - Menekşe S: 4 kapıcıya müra-
caat. 3409 

Kiralık - Y. şehir Havuzbaşında 

aile nezdinde mobilyalı, konforlu 1 
oda. Ulus gazeteai 115.n memurluğu-
na müracaat. 3410 

Kiralık - 2 oda ayrı, ayrı veya bir
likte. Bekarlar için. Y. şehir Özen ar
kası Menekşe S. Canıtez Ap. No. 12 
daire 4. 3411 

Kiralık daireler - Mükemmel kon· Kiralık Köşk _ Y. şehir İsmet İn-
for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li- önü cad. No. 37 de 2 salon 4 oda 2 hiz
raya. Demirtepe karşısında Ayla so - metçi odası kalorifer, garaj Tl: 1900. 
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 saat 3_5 gezilir. 3412 

Kiralık daire - Jandarma mektebi 
yanında vekfiletlere 5 daikada Meh -
met Saltık apartmanında 3 oda hol 
banyo ehven fiyatla içindekilere mü-
racaat. 3294 

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 

Kiralık - Y. Şehir Seianik Cad. 
No. 51 havadar yerde 2. ci kat 5 bü • 
yük oda hizmetçi odası balkon ve bah-
çe içinde Tl: 2953 3303 

Satılık - lçcebecide, mülkiyenin üs 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 
içındeki sahibine müracaat 3311 

Kiralık büyük kat - Kalorifer her 
türlü konfor. Yenişehir Selanik cad-
desi 55 (Telefon 3511) 3363 

Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
Yaltrık caddesi asfalt köprünün ba -
şında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

Kiralık - Sıhhiye karşısında Çağa
tay sokak Eğriboz apartmanı zemin 
kat konforlu kalorifer ve sıcak su 3 
oda, bir salon bir hol Telefon 1301 

3370 

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

Kiralık - Elektrik, havagazı ve su
yu havi 3 oda 1 holden mürekkep bi· 
ri havuzbaşında daire diğeri Çankaya 
asfaltında bağevi. Ti: 1841 3399 

Kiralık - Kavaklıdere Güve?\ evle
ri ittisalinde bir ev ve bağ kiralıktır. 
Güven evlerinde 39 numaraya müra-
caat. 3401 

Kiralık - Yenişehir İnkıJap cad. 
N o. 11 birinci kat 3 oda ı küçük oda 
hol, banyo, mutbak konfor, Tl. 2651 

3413 

K1ralık - Sağlık Bakanlığı karşı
sında gayet ferah 3 odalı bir daire Ça-
ğatay sok. 22. 3415 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı -
sında İlkiz sok. en nihayette elektrik 
şirketi tarafında yeni Ap. gayet fe -
rah 3 oda 1 salonlu daireler. 3416 

Aranıyor : 

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

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

Yenişehir: İsmet Koyuncu Ap. 
4. Tel: 2663 3369 

Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 

anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 
Yıldız matbaasına müracaat. 3414 

iş arayanlar: 

l:j arıyor - Türkçe ve fransızca i • 
çin tecrübeli ve muktedir, genç bir 
mütercim ve muhabereci iş arıyor. 

Ders de verir. Ankara P.K. 69 3312 

2 tezgôh alınacak 
nü saat 15 te yapılacaktır. 14297 5 - Muvakkat teminat 

(1539) lira 75 kuruştur. 
miktarı encümenine müracatları ilan olunur. 

nağı bedeli keşfi 43026 lira 85 kuruş· 
tur. Bu konak inşaatının temini 939· 
940 yıllarında tekmil edilecek ve ya
pılacak işe mukabil bedeli peyderpey 
ödenecektir. Bu işe ait projesi yapı 
işleri umumi ve fenni hususi şartna· 
mesi keşif hulasa cetveli projelerini 
istekliler ihale gününden evel Solhan 
Malmüdürlüğü veya Bingöl vilayeti 
nafıa mUdürlüğü dairelerinde ücreti 
mukabili alabilirler. 

2 - Kapalı zarf usuliyle 11-9-939 
gününden itibaren onbe~ gün müddet 
le yani 12·9-939 cuma günü Solhan 
malmüdürlüğü odasında ihale edile -
cektir. 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir Ankara Bölge Sanat Okulu Di· 

(OCUk bah~ef eri yapfm(acak 6 - İsteklilerin Tunceli nafıa mü-
dürlüğünden bu işi yapabileceklerine 

fstanbul Belediyesinden : dair bir vesika ile arttırma ve eksilt-
Keşif bedeli 29,893 lira 90 kuruş, me kanununun üçüncü maddesindeki 

olan Vali konağı caddesi ve Şişhane vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. 
mevkilerindeki çocuk bahçeleri inaat 7 - Teklif mektupları 25.9.939 pa
ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesine zartesi günü saat 13 e kadar Çemişge
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 zek belediyesi encümenine bildirilme· 
kuruştur. İhale 2.10.939 pazartesi gü - lidir. 
nü saat 15 de İstanbul ebelediyesi da- 8 - Postada gecikecek mektuplar· 
imi encümeninde yapılacaktır. Şart • dan encümen mesuliyet kabul .etmez 
ııame 150 kuruş mukabilinde İstanbul gazete ilan bedelleri, mukavele, ve sa· 
belediyesi fen işleri müdürlüğ~nde~l \r masraf mUteahhide aittir. 
alınabilir. Taliplerin 39 yılına aıt tı· 14419 

(7183--4563) 14536 

Su saati al.nacak 
Bayındır Belediyesinden : 

Bayındır belediyesi için Kafi ye· 
dek parçalariyle beraber beheri 14 
lira muhammen bedelli (25) adet su 
saati pazarlık suretiyle satın alına -
caktır. Talip olanların şartnamesini 

görmek üzere nihayet 5 te~rini evel 
939 akşamına kadar belediye encüme 
nine mUracrıatları ilan olunur. 

(7184--4564) 14537 

3 - Taliplerin ihale gününden ev
vel yüıde yedi buçuk muvakkat te -
.ninatları olan 3226 lira 81 kuruş te
minat makbuzu veya bu işe ait ticaret 
odasından veya nafıa vekSletinden 
alacakları ehliyet vesikaları ve teklif 
zarflariyle birlikte ihaleden evvel Sol 
han malmüdUrlüğü odasındaki komis
yona makbuz mukabili vermeleri ilan 
olunur. (4581) ~ 14541 

inkıUip sokak No. 4 birinci kat. Kutlu rektörlüğünden : 
arkası. 3402 

Kiralık - Yenişehirde 2 salon, 3 
yatak odası, hizmetçi odası, kiler, bod 
rum, bahçe, kalorifer, çift pencere, 
telefon, zil, anten, 2 büyük balkon, 
kapalı teras. Mtiatakil ev. Telefon: 
3376. 3404 

Kiralık Daireler - Ersoy apart
manlarında Yenişehir otobüs garajı 

karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 3405 

Tahmin edilen bedeli 2950 lira olan 
bir hassas mekaniker torna ile bir a
det dik başlı freze tezgahı açık eksilt
me ile okullar satın alma komisyonu 
tarafından 25. 9. 939 pazartesi günu 
saat 15 te satın alınacaktır. Talıple -
rin muvakkat teminatları olan 222 
lirayı okullar sağışmanlığına yatırma 
larını ve şartnameyi görmek Uzere 
her gUn okul direktörltiğüne milraca-
atları. (4442) 14389 
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f ürk Yüksek mimarlar 
Birliği nizamnamesi 
B1RL1ö1N ADI VE MERKEZİ 
Madde: 1 - 18 şubat 1927 tarihin -

de Ankarada teşekkül eden Birliğin 
adı (Türk Yuksek Mimarlar Birliği) 
dir ve merkezi Ankaradır. 
ll1RLİÖİN MEVZU VE GAYESİ 

Madde: 2 - Birlik Türk Yüksek 
Jnimarları arasında fikri ve mesleki 
tesanüdü temine, memleket içinde ve 
dışında Türk mimarisini ve mimarla
rını tanıtmaga, Ttirk mimarlık san'a
tının ve inşaat bilgisinin beynelmilel 
tcrakkilere göre inkişafına; ve türk 
Yüksek mimarlarının mesleki, iktısa
di ve hukuki menfaatlerine hadimdir. 

Memleketin imar işlerinde azami 
hizmet gayesi ile mesleki sahasına 
ınüteallik müracaatlara selahiyetle ce
\'ap verecek bir teşekküldür. 

Madde: 3 - Birliğin gayesi sırf 
ınesleki olduğundan siyasetle alakası 
}'oktur. 

Madde: 4 - Bir merkez binası yap
Jnak bunun içinde bir de kütüphane 
tesis etmek, mecmua, kitap, makale ve 
konferanslar halinde mesleğe fayda· 
h neşriyat yapmak birligin başlıca 
gayerelerindendir. 

BİRLİÖİN AZALARI 

Madde: 5 - Birlik azaları asli ve 
fahrı olmak üzere iki kısımdır. 

Madde: 6 - Neslen türk olan veya 
hars dolayısiyle tamamen türk duy -
gusu ve dilegi besliycn, mazileri ile 
türklüğc baglılıkları müspet olan, 
türk güzel san'atlar akademi~.inde~ 
'l/eya ecnebi memleketlerde mumasıl 
Yuksek mekteplerden mezun olarak 
Maarif Vek5letince müseccel yüksek 
mimar diplomasını haiz olan, bilfiil 
meslekle iştigal eden, bir cürümle 
mahkum veya medenı ve siyasi hak. 
lardan mahrum bulunmıyan ve mad -
de 27 mucibince bırlik aidatını mun
tazam ödeyen her mimar birligin asıl 
azası olabilir. 

Madde: 7 - Birliğin asli aza, mer
ltezdeki heyeti umumiye listesine ka
Yıt edilmekle kabul olunur. Madde 6 
da yazılı prtları haiz mimarlar, bu • 
lundukları mıntakadaki birlik şubesi 
idare heyetine tahriri olarak müraca
at eder. Şube idare heyetince vasıf ve 
§artları tetkik edildikten sonra kabul 
hususunda karar verilmek üzere mer
kez idare heyetine bildirilir. 

Merkez idare heyetinin kararı üze
rine heyeti umumiye listesine kayıt 
ınuameleıi yapılarak asli haya rozet 
\'eya hüviyet varakası verilir. Bu mu
anıele azami bir ay zarfında ikmal olu 
narak red veya kabul kararı, sebep 
tikretmeksizin müracaat sahibine bil 
dirilir. 

Mdde ıs - İlmi ve içtimai varlıkla
tiyle birliğe şeref ve müzaharet te • 
hlin edebilecek zevat ile mimariye te
mas eden sahalarda değerli tetebbu 
'l/e eserleri olanlar, merkez idare heye
ti tarafından birliğe fahri liza seçilir
ler. Fahri aza aidat vermez, fakat he
}'eti umumiye toplantı_l~rına İJtirak 
ederek reyini kullanabılır. 

Madde 9 - Maarif Vekaleti maka· 
rnını işgal eden zat birliğin fahri re
ısi addedilir. 

Madde 10 - Asli ve fahri liza ken
di isteğiyle azalıktan çekilebilir. 

Hususi hallerde ancak haysiyet di
\'anı veya kongre karariyle birlik a -
talığından çıkarılabilir. 

ŞUBELER TEŞKİLATI 

Madde ıı _ Birliğin sahası Türki
}'e cUmhuriyeti hudutları i~ine şamil 
olup umumi kongrece tahdıt olunan 
hlıntakaları ihtiva eder. Bu mıntaka· 
lar birli~in §Ubelerini teşkil eder.l.er 
\'e her mıntaka içinde bulunan Turk 
~. Mimarlar birliğin o ıubetıine men
ıup sayılır. . 

Madde 12 - Birlik tube1eri kendı 
hlıntakaları dahilinde birliğin maksat 
larını ve itlerini takip ederler. Ancak 
Devlet makamlarına yapılacak mesle
ki müracaatlar merkez vaaıtasiyle ya
Pılır. 

Madde 13 - Birlik şubelerinin beş 
kişiden ibaret olan idare heyetleri o 
ltııntakada bulunan azalar tarafından 
lenelik toplantılarda gizli rey ile ve 
bir aene müddetle seçilir. 

Madde 14 - Şube idare heyetleri, 
aralarında bir reis, bir katip ve bir 
hluhasip seçerler. 

BlRLİÔİN TEŞKiLATI VE 
HEYETİ UMUMİYE 

TOPLANTILARI 

Madde 15 - Birliğin teşkilatı ve 
icra vasıtaları, merkez ve şube idare 
heyetleriyle heyeti umumiye toplan· 
tılarıdır. 

Madde 16 - Umumi kongre herse
lle ikinci klinunun ilk cumartesi günü 
laat 15 te toplanır ve aşağıda yazılı 
huıuslan müzakere ve tesbit eder. 

raporlarının okunması, kabulti 'H ida
re heyetinin tebrieıi. 

C - Raporların muhasebe işlerine 
ait kısımlarını tetkik için iki mura
kip seçilmeıi. 

D - Birlik kadro ve bütçesinin ve 
senelik azalık aidatının tesbiti. 

E - Verilecek takrirler üzerine 
müzakere ve karar alınması. 

F - Şube ve mıntakaların tesbiti, 
G - Yeni merkezi idare heyetinin 

seçilmesi. 
Madde 17 - Umumi kongre mutat 

toplantısından maada ancak bütün 
birlik azasının üçte birinin esbabı mu
cibeli tahriri talebiyle fevkalade ola
rak akdolunabilir. 

Madde 18 - Kongreler azasının 
nısfının bir fazlasiyle içtima edebilir. 
İlk toplantıda bu sayı temin edilmez
se bi{ hafta sonra ikinci toplantı ya
pılır. Ve bundan azanın sayısına ba
kılmadan müzakere yapılır. Alınacak 
kararlar heyeti umumiye tarafından 
kabul edilmiş addolunur. Ve hiç bir 
itiraz kabul edilmez. 

Madde 19 - Heyeti umumiye içti
maına davet bir hafta evvelinden mat
buat vasıtaaiyle ve aynı zamanda her 
azaya şahsen mektupla haber vermek 
suretiyle yapılır. Bu davetle beraber 
ruzname de bildirilir. 

Madde 20 - Toplantılara iştirak e
den her azanın bir reyi vardır. Şube
lerden gelen murahhaslar imzalı maz
bata getirmiş olmak şartiyle en çok 
on beş azayı temsil edebilir. Umumi 
kongre müzakere ve mukarrerat neti
celeri kayıt ve zaptedilerek iştirak e
den .bütün azalar tarafından imza e
dilir. 

İDARE HEYETLERİ 

Madde 21 - Gerek, merkez gerek 
şube teşkilatında idare heyetleri bir 
reis, bir katip, bir muhasip ve iki a
zadan ibaret olmak üzere beş kişiden 
teşekkül eder. İdare heyeti seçiminde 
bu beş kişiden sonra en fazla rey a
lan iki aza yedek olarak kabul edilir. 

Madde: 22 - İdare heyetlerinin va
zifesi birliğin esas gayelerinin tahak 
kukuna yardım etmek, esenelik top
lantıda tesbit edilen mukt.rreratı tat
bik etmek, sene esnasında tahaddüs 
edecek mesleki vaziyetlerde birliğin 
ve heyeti umumiyenin menfaatlerini 
göstererek hareket etmek ve birliğin 
diğer idare heyetleriyle resen muhabe 
re ve mutabakatta bulunmaktır. 

Madde 23 - İdare heyetlerinde re
is, mesai programını tatbik ve icra et
mek vazife ve selahiyetini haizdir. 
Kitip hususi ve resmi muhabereleri 
idare eder ve 1938 senesi 3512 No. lı 
cemiyetler ka~ununun 6 ıncı madde
si. mucibince birlik muamelatı için 
lazım olan defterleri tutar. Reis bu
lunmadığı zaman evrakı imza selihi
yeti vardır. Muhasip tahsilat ve urfi
yat işlerine bakar. Nizami defterleri 
tutar. Ve bunları idare heyetinin dai
mi murakabesi altında bulundurur. 
Kasada daima masrafa karşılık tutu
lan elli liradan fazla para reis ve mu
hsibin müşterek imzasiylc bankaya 
yatırılır. 

Madde 24 - İdare heyeti haftada 
bir kere toplanır, heyet azalarından 

biri üstüste 3 içtimada bir sebebe is
tinat etmeksizin bulunmazsa tahriri 
bir ihtardan sonra istifa etmit ıayı
larak yerine yedek azadan biri alınır. 
Hastalık veya seyahat gibi muvakkat 
mazeretlerle gelmiyen azanın yerine 
yedek azadan birisi vekalet eder. 

Madde 25 - İdare heyeti haftalık 
toplantılarında zabıt tutmıya ve bü -
tün muamelatı karar altına almıya 
mecburdur. Mukarreratın altına ba
lar imza eder. Muhalefette bulunan 
aza sebebini yazarak imzalar. 

BİRLİK VARİDATI 

Madde 26 - Birlik varidatı azala
rın teahhüdatı teberru ve yardımlar 
ile sergi, müsamere ve ne§riyat ha
ıılatından ibarettir. 

Madde 27 - Asli iza, birliğe kayıt 
ücreti olarak beş lira verirler. Bun
dan başka heyeti umumiye toplantı· 
ınndaı. miktarı tcsbit olunacak ıene
lik aidatı muntazam taksitlerle ver
meğe mecburdurlar. 

Madde 28 - Merkez ve ıubeler, lü
zum gördükçe biribirinc paraca yar
dımda bulunabilir. 

HAYSİYET DİVANI 

Madde 29 - Birlik azaları meslek 
ve birliğin hayıiyet ve terefine hadim 
ve biribirinin hukukuna hürmetkar 
olmakla mükelleftir. Umumi menfaat 
lere, mesleki gaye ve diaipline muga
yir hareketi görülen arkadqlar, bir
lik Azaları, mensup oldukları ıube i
dare heyetine tahriren ve kifi delil
lerle imzalı olarak şikayet edebilir· 
ler. 

Madde 30 - Böyle bir ıik&yeti mu
cip olan aza, idare heyeti toplantısın
da çağrılarak müdafaaıı dinlenir. 
Kusurlu hareketi tesbit edilen baya 
birinci ve ikinci defasında tahriri bi
rer ihtar gönderilir. UçUncU defa o
larak yanlıı hareket eden Azaya mer
k idare h etlerinin tahriri 
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cezalara rağmen yanlıı hareketi:ıde 
devam eden iza umuml kongrece se
çilen bir haysiyet divanı karariyle 
birlikten tamamen ihraç edilerek key
fiyet matbuatla ilan edilir. 

NİZAMNAME TADİLİ 

Madde 31 - Bu nizamname umumi 
kongre karariyle tadil edilebilir. Mu
addel nizamname 2 nüsha halinde tas
dik edilmek üzere alakadar en büyük 
resmi makama tevdi olunur. 

BİRLtôtN FESHİ 

Madde 32 - Birliğin feshi, umumi 
kongre veya fevkalade heyeti umu -
miye toplantısı tarafından dörtte üç 
bir ekseriyetin rey vermesiyle kabil -
dir. Bu suretle yapılan feshi mütea -
kip birliğin mevcut serveti hakkında 
kimsenin hiç bir suretle tasarruf id
diası nazarı itibare alınmıyarak he
yeti umumiye tarafından mukarrerat 
alınır. Ve resmi tasfiye muamelesi in-
taç edilir. 3379 

D. DEMIRYOLLARI 

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

yonundan : 
Muhammen bedeli 15433 lira ola:ı 

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

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

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

Demir ohnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko-

pılacaktır. İıteklilerin teminat ve ka
nuni veıikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon-
dan verilmektedir. (4445) 14454 

Otomobil lastikleri ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.400 lira olan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1305) 
liralık muvakkat t<llllinat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden, Haydarpa!A
da Tesellüm ve sevk şefliğinden da -
ğıtılacaktır. ( 4449) 14455 

Balôst münakasası 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Artır

ma ve Eksiltme Komisyonundan : 

4.9.939 tarihinde yapılan eksiltme
sinde talibi çıkmayan Tefen - Filyos 
hattı üzerinde kilometre 350X390 a -
rasındaki taş ocağından çıkarılarak 

idarenin gösteıJiği yerde teslim edi 
lecek 10.000 metre mikap balast 3.10.-
939 tarihine rastlayan sah günü saat 
l 6 da pazarlık usuliyle Ankara istas
yonunda ikinci işletme binasında tr>p
lanacak komisyonda ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanu 
nun tayin ettiği vesikaları ile ayni 
gün ve saatta komisyonda hazır bu -
lunmaları lazımdır. Şartname ve mu 
kavele projeleri ikinci işletme kale -
minden parasız olarak verilmektedir. 

(4533) 14522 

D. DENIZYOLLARI 
misyonundan : ---------------

Muhanunen bedeli 85.000 lira olan 
100166 kilo vagon ve estekat inpatına 
mahsus demir 26/10/ 1939 Perpmbe 
günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü 
ile Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

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

Tahmil ve tahliye 
mü na kasası 

Denizyollan lıletme Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - İdaremizin 31 Mayıs 1940 tari
hine kadar kömür tahmil ve tahliye 
ve aktarma işleri kapalı zarf usulü i
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (60) bin lira 
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Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri dfisinden: 

1 - Kunduz istasyonunda yapılacak ambar ve idare binulyle 
buna mütef erri itler ıötürü olar•k kapalı zarf usuliyle eksiltme• 
ye konulmuıtur. Keıif bedeli (S9.888,0S) Elli dokuz bin sekiz yüz 
seksen sekiz lira bet kuruıtur. 

2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofis Umum Mü· 
dürlüğüntlt"n alınabilir. 

3 - Eksiltme 25-9-939 tarihinde ıaat ıs te Ankara' da Ofis bi· 
nasında yapılacaktır. Teklif mektuplarım havi zarflar makbuz 
mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (4244,40) dört bin iki yüz kll'k 
dört lira kırk kuruttur. 

S - istekliler teklif evr:ıkı meyanına eksiltmeye girebilmek için 
ihal~ tar:hinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehli;vet 
veı:kasmı koyacaklardır. 

6 - Ambarın beton armeai için lazım gelen demirlerden Ofi .. 
te mevcut olanlar maliyet fiyatı üzerinden müteahhide verilecek 
tir. Demirlerin teslim mahalli cins ve miktarları hakkında Ofi 
ten tifahen malOmat istenecektir. (4613) 14553 

Şartnameler 425 kuru!a Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta- dır. ~--------------------------------------------------
dır. (4360) 14417 3 - Eksiltme 18 Eylül 939 tarihine ANKARA V ALILIGI 

müsadif pazartesi günil saat 15 de---------------
Hükumet konağı inşaatı 

Oksijen ah nacak denizyolları itletmeıi umum müdürlü T · 1 k Ankara Valiliğinden : 
ğü alım satım komisyonunda yapıla- Ômırat yaptlrl aca Polatlı hükümet konağı üçllncU kı· 
caktır. Muvakkat teminat (4250) lira-

D. D. Yollan Satm Alma Ko
misyonundan ı . 

Muhammen bedeli 15000 lira olan 
30.000 metre mikabı oksijen 28-9-939 
per§embe günü saat 15 te kapalı zarf 
usulil ite Ankarada İdare binaıında 
satın alınacaktır. 

Ankara Valiliiinden : sım inşaatı ka~alı zarf ~suliyle eksil 
dır. Ek ·ı . d 536 lira muhammen bedelle mer- meye konmuş ıse de talıp çıkmaması 4 - aı tme şartnamesı a ı geçen d d 1 2490 ı k 40 
komisyondan parasız olarak alınır. kez Albayrak, istiklal ilkokullarının an ° ~yı f ' sayı ı anunun .h. c. 

· · · k ı maddesıne tev ıkan 12-9-939 tarı ın 
5 - isteklilerin bu işe ait teklif tıu:ı~ı açık ek~ıl~meye .. onu ;uı h~e den itibaren bir ay müddetle pazarı 

mektuplarını tayin olunan günde saat va tı muayyenın e encumen e ıç ğa konulmuştur. 
14 de kadar komisyon reisliğine mak- bir talip zuhur etmediğinden bir ay 

Bu iıe girmek istiyenlerin (11125) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gUn saat 14 de kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

buz mukabilinde vermeleri lbımdır. müddetle 4/ IX/ 1939 tarihinden iti Keşif bedeli (10693) lira (32) Jw 
6 - İsteklilerin ticaret odasında haren pazarlığa konulmuıtur İıtekli· ruıtur. 

mukayyet olduklarına dair 'bu seneye terin her pazartesi ve perşembe günle- Muvakkat teminatı (802) lira {10 
ait vesika ibraz etmeleri ıarttır. ri saat 15 de Vilayet Daimi encüme- kuruıtur. 

14181 (6833) 4227 nine ve teminat akçelerini Huıuai İa\ekliler teminat mektup veya ma 
muhasebe müdilrlülil vemeaine ya- buzu, ticaret odası vesikası ve Nafıı 

Şartnameler paraıız olarak Anka · 
rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
ıada Teıellüm ve sevk ıefliğinden da-
ğıtılacaktır. (4439) 14453 

4 memur alınacak 
Ankara C. Müddeiumumiliiin-

den: Elbise ve palto ahnacak 
1 - Nallıhanda 10 lira maapı bir 

Devlet Demiryollan Satm Alma katiplik ile aynı miktar maaılı bir za-
Komiıyonundan : bit katipliği. 

Birinci ve dokuzuncu iıletme me - 2 - Polatlıda 10 ar lira maa§lı iki 
murin ve müstahdemini için bir sene zabıt kltipliği milnhaldir. 
zarfında tahminen 2546 takım elbise 3 - Bu vazifelere tayinini iıtiyen· 
ve 528 adet palto kapalı zarf usuliyle Jerin memurin kanununun 4 üncü mad 
bilmünakaaa yaptırılacaktır. Elbise desinde yazılı evuf ve şeraiti haiz ol
ve paltonun kumaıları idarece verile- dukları takdirde evrakı milspiteleriy
cek yalnız harç ve imaliyeıi müteah- le birlikte 18-9-939 pazartesi günü sa
hide ait olacaktır. Bu itin muhammen at 10 da yapılacak olan müsabaka im· 
bedeli 23536 ve muvakkat teminatı tihanına iştirak etmek üzere 16-9-939 
1765,20 liradır. cumartesi günü öğleye kadar bir iati-

Münakaaa 28-9-939 perşembe gUnU 

1 
da ile .adliye encümenine müracaat et-

saat 11 de Sirkecide 51 iıletme bina- melen. (4607) 14552 
sında A. E. komisyonu tarafından ya- --------~---------

Muhtelif malzeme ah nacak 
Devlet Demiryollan Satm Alına Komiıyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları apğıda 
yazılı 5 liıte muhteviyatı muhtelif malzeme 26-9-1939 salı günü saat 15 den 
itibaren sıra ile kapalı zarf uıulil ile Ankara'da idare binasında satın alına
caktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yasılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko -
misyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kurup Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satılmak
tadır. (4390) 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Ton lıml Lira Lira 

1 600 Sürıoför yağı 180.000 10.250 
2 2000 Rezidil yafa 240.000 13.250 
3 400 Mazot 28.000 2.100 
4 (400 Petrol 69.500 4.725 

(150 Pisgu 

tırmaları, (4539) 14523 Müdürlüğünden bu iş için alacakla 
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte pa 

Tômirat yapt1rdacak zartesi ve perşembe günleri saat 

Ankara Valiliğinden : 
945 lira 2 kurut muhammen bedel

le İsmet İnönü ve ulus. ilkokullarının 
tamiri açık ekıiltmeye konulmuı ve 

beşte vilayet Nafıa komisyonuna ge 
meleri. 

Buna ait keşif ve ıartnameyi h 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile 
cekleri. ( 4606) 14551 

vakti muayyeninde encümende hiç bir ------------------------
talih zuhur etmecliğinden bir ay müd- --------------.ı 
detıe 4/IX/1939 tarihinden itibaren ANKARA BELEDiYESi 
puarlığa konulmuıtur. isteklilerin --------------
her pazartesi ve perşmebe günleri aa- 3 nevi yağ ahnacak 
at 15 de Vilayet daiml encümenine ve 
teminat akçelerini hıııusl muhasebe 
müdürlüğü veznesine yatırmaları. 

(4540) 14524 

Alôkadarlara 
Ankara Vilayetinden ı 

Irmak Fidanlığı aruiıine iıtimla -
ken ilhak edilecek araziye konulan 
kıymet 17 /19, 21/939 tarihlerinde U
lua gueteıiyle ve 19, 21, 23/5139 ta· 
rihlerinde Baıvekilet reamt gazete -
siyle ilin edilmiştir. Arazi sahiplerin
den yalnız Seniha Kavaklı konulan 
kıymete itiraz ettiğinden belediye en 
c.ilmenince C, B harfleriyle ipret e
dilen arazinin metre murabbaına yir
mi para zam yapmııtır. Seniha Kavak
lının itirazı dolayııiyle bedeli istim
lak yüzde yirmi f azlasiyle bankaya 
yatmldıiınden ve diğer arazi sahip
leri ise itiru etmediklerinden ve bu
güne kadar hiç bir müracaatta bulun
madıklarından konulan kıymet istim
llk kararanmeai mucibince keapika -
tiyet etmiı olduğundan bunlara ait 
bedeli istimlak bankaya yatınlmııtır. 
lstimlik edilen araziye vaziyet edil
diğinden mal sahiplerinin itirazları 
olup ol11'18dıklarını son on bet gün zar 
fında bildirmeleri için ikinci defa teb

im olmak üzere i 

Ankara Belediyeainden ı 

1 - Otobüı idaresi için alına 

olan (10,760) tin kıymeti mu 
neli 20 ton (A) ve 20 (B) marka y 
ile 5-7- ton Valvalin yağı on bet 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle te 
rar eksiltmeye konulmuıtur. 

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

3 - Muvakkat teminat 807 tiradı 
4 - Şartnamesini görmek ve ci 

ve evsafını anlamak istiyenlerin 
gün encümen kalemine ve isteklil 
rin de 26-9-939 saat ona kadar tek 
mektuplarını encümene vermeleri 
l!n c-lunur. (4368) 143 

Benzin ahnaca 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye servisleriyle oto 
idaresi için bir senelik alınacak o 
(1000-1200) ton benzine talip çık 
muına binaen pazarlıkla alınacak 

2 - Muhammen bedeli (288,000) 
radır. 

3 - Teminatı (30,540) liradır. 
4 - Şartnameıini görmek iıtiy 

terin encümen kalemine n iatekl 
rln de 15-9-939 cuma gilnü aut on 
ukta Belediye encümenine müra 
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MİLLi MÜDAFAA 

Kırıkkale Gedikli usta 
hazırlama okulu birinci 
sınıf ma talebe ahmyor 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Yatılı ve parasız olan Kırıkka
le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a
şağıdaki sartlara göre talebe kaydü
kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydükabul şartları: 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol

mak. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesailtle teminat ve teklif mek -
tuplarını ihale satından behemahal bir sa
at eveline kadar M.M.V. satın alma ko -
misyonuna vermeleri. ( 4426) 14410 

Veteriner ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 5200 
lıra olan 18 kalem veteriner ecza 16 - Ey
lül - 939 cumartesi günü saat 10 da pazar
hkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 390 lira olup liste ve 
şartnamesi her gün Ko.da görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat 
ve belgeleriyle birlikte pazarlık gün ve sa
atrnda Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. ( 4496) 14464 

Yazhk elbiselik ahnacak 
b) Vücudunun tesekkülatı düzgün, M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

ahenkli, sıhatı yerinde olmak. misyonundan : 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 1 - beher metresine tahmin edilen 

lak ve seciye sahibi olamk. fiatı (150) yüz elli kuruş olan (210. • 
d) Terki tahsil müddeti iki sene - 000) ikiyüz on bin metre yazlık clbi-

den fazla olmamak. selik bez pazarlıkla alınacaktır. 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş- 2 - Pazarlığı lS/ eyllil/ 939 pazar 

lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy • ertesi günü saat ondadır. 
gun olmak. 3 - Kati teminatı (32700) otuz iki 

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini bin yediyüz liradır. 
gösterir şahadetname veya tasdikna 4 - Evsaf ve şartnamesi (15) on -
meyi haiz bulunmak. beş şlira 76 kuruş mukabilinde hergün 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, M. M. V. satın alma komisyonundan 
sağlık durumlarından çıkarılmış olma alınabilir. 
mak. 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa-

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü- yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy lerinde gösterilen vesaikle ve yukar -
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy da yazılı kati teminatiyle birlikte i -
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta hale saatında M. M. V. satın alma ko -
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin - misyonuna gelmeleri. (4544) 14525 
de doiTmuş bulunmak ve bunlardan tah 
sil içi~ kaza ve şehirlere gelmiş ol 

mak. 
3 - Bu şartları haiz olanlar asker • 

lik şubelerine müracaat ederek fazla 

izahat alırlar. 
4 - Askerlik şubelerince kaydüka· 

bul için müracaat eylül sonuna kadar 
kabul edilir. (3844) 13807 

500 bidon ahnacak 
M. M. Vek5.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

ı 1000 lira olan 250 :300 litrelik 500 
adet bidon kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21-9-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 825 lira olup şart· 
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be
hemahal bir saat evveline kadar M.M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4309) 14282 

Bir otomobil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 
1 - Bir adet binek otomobili açık ek -

siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 3200 lira olup ilk teminat 
miktarı 240 liradır. 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi

yatı (300) üç yüz kuruş olan (52000) elli 
iki bin metre kaputluk kumaş pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Z - İhalesi 18 - eylül - 939 pazartesi gü
nü saat l 1 dedir. 

3 - Kati teminatı (18100) on sekiz bin 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (780) yedi yüz 
seksen kuruş mukabilinde M.M.V. satın al· 
ma komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 numa
ralı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin
de gösterilen vesaikle ve yukarıda yazılı 
kati teminatiyle birlikte ihale saatında M. 
M.V. satın alma komisyonuna gelmeleri . 

(4545) 14526 

Kııhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(275) iki yüz yetmiş beş kuruş olan 
(58.4-00) elli sekiz bin dört yüz metre kış
lık elbiselik kumaş pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18-9-939 pazartesi günü saat 
11 de vekalet satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Kati teminatı (18.560) on sekiz bin 
beş yüz altmış liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (810) sekiz 
yüz on kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alm:ı komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayıh 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle birlikte yukarıda ya
zılı kati teminatiyle ihale saatin_de M.M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri . 

(4546) 14527 

Çizme ah nacak 

60 kuruş olan 1000 tane büyük ve beher 
tanesine tahmin edilen fiyatı 40 kuruş 
olan 1600 tane küçük teneke kutu pazarlık 
suretiyle 21 - eylül • 939 perşembe günü 
saat 10 da Ankarada M.M.V.' satın alma 
Ko. da satın alınacaktır. 

2 - Kutuların teslim yeri İstanbul Hay
darpaşa veteriner tatbikat okuludur. 

3 - Kati teminatı 186 lira olup numü -
ne ve şartnamesi her gün Ko.da g;:irülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler 186 liralık 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir -
tikte pazarlık gün ve saatında Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4550) 14531 

Yular başlığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine iki lira fiyat tah
mjn edilen 1~00 bin tane hayvan yular baş
lrgı açık eksıltme suretiyle 2 - birinciteş
rin · 939 pazartesi günü saat 10 da M.M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 150 lira olup nümune 
ve şartnam.esi her gün Ko.da görülür. 

3 - Eksıltmeye girecekler kanuni temi
nat ve belgeleriyle birlikte eksiltme gün 
ve saatında Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. (4551) 1•532 

Ecza sandığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı beş lira olan 300 tane demir çen 
berli veteriner ecza ambalaj sandığı 
pazarlık suretiyle 22/ eylül / 939 cuma 
günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Kati teminat 225 lira olup nü
mune ve şartnamesi htr gün Ko.da gö 
rülü.:. 

3 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 
225 liralık teminat ve belgeleriyle bir
likte pazarlık gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (4552) 

Kazma tômiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsinin tamirine tahmin edilen 
fiyatı 2500 lira olan 9000 adet kazma tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. Kazmalar her 
gün Ankara istihkam malzeme deposunda 
görıilür. 

2 - Eksiltmesi 2-10-939 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 187,5 lira olup şartna
mesi Ko. ela görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayıh kanunun 2, 3. madde
lerinde yazılı belıı;eler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasmdan a
lacakları vesikalarla birlikte M.M.V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (4586) 14546 

HARiTA UMUM Md. 

Sade yağı ahnacok 
Harta Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta Gn. Drk.lük kıtası eratı ihti
yacı için 900 kilo sade yağı açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4 - birinciteşrin - 939 çar
şamba günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük bi.nasında Sa. Al. Ko.da yapıla • 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 900 lira, muvak
kat teminatı 67 lira 50 kuruş olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul o
lunur. 

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

( 4512) 14518 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (678) altı yüz yetmiş sekiz 
liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebile 
ceklerine dair alınmış ehliyet vesika
sı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel isteklilerin bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatları 
muktazidir. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. (4461) 14418 

Buharh su pompası ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

31/10/ 39 salı günü saat 11 de An
karada Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
9000 lira muhammen bedelli 6 adet bu
harlı su pompası kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferru -
atı bedelsiz olarak malzeme müdür -
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 67 lira 50 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 10 kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(4531) 14520 

Yapı işleri ilônı 

Türk İktisat Cemiyeti 
1 • 

ana nızamnamesı 
Cemiyetin a.dı: Türk İktisat Cemiyeti. 
Madsadı teşekkülü: İktisat ilminin Tür· 

kiyede taammümilııü temin etmek için. 
Müessis veya idare heyetiThin isimleri : 

Sait Aydoslu, Muhlis Ete, Nusret Köymen, 
Hazım Atıf Kuyucak, İsmail Husrev Tö -
kin'den ibaret idare heyeti. Müessislerin 
adları nizamnameye ilişiktir. 

Tesis tarihi: 17-7-939 on yedi temmuz 
bin dol<uz yüz otuz dokuz. 

Merkezi idaresi: Ankara, şubeleri yok -
tur. 

Umumi merkezi veya subeleri: Ankara 
Y enişeh:r Kınacı apartmanı. Şubesi yok 
tur. 

Madde 1 - Cemiyetin adı ve merkezi : 
"Türk İktisat Cemiyeti" adı ile Ankara'da 
bir ilim cemiyeti teşkil edilmiştir. Cemiye
tin şubesi yoktur. 

Madde 2 - Cemiyetin gayesi ve mevzuu. 
"Türk İktisat Cemiyeti" nin gayesi iktisat 
ilmi ve bununla alakalı mevzular ve me
seleler hakkında azalan arasında fikir te
atisini ve iktisat ilminin Türkiyede terak
kisini ve tamammümiinü temindir. 

Cemiyet, ilmi müzakereler ve konferan.s
lar tertip eder. Mevkut ve gayrimevkut 
mecmualar, risaleler neşreder ve ilmi e -
serlerin nesirlcrine tavassut eyler. 

Madde 3 - Cemiyetin azalarr, girme ve 
çıkma şartlarr: Cemiyetin asli, fahri ve mu
habir olmak ilzere üç nevi azası vardır. 
Bu sıfatlar<lan biriyle cemiyete aza ola -
bilmek için kanuni şartlan haiz olmak, 
iki asli aza tarafından tavsiye ve takdim 
edilmek ve idare heyeti tarafından ka
bul olunı~ıak laz.mdır. 

Her aza altı ay eve! istifa arzusunu bil
dirmek ~artiyle cemiyetten çıkmak hak
kını haizdir. 

Madde 4 - Asli azalar : 
a) İktisadi ilimlerden birini tedris e -

denler veya etmiş olanlar, 
b) İktisadi eserler telif, tercüme eden -

ler veya etmiş olanlar, 
c) Yüksek iktisat tahsili yapmış olanlar, 
d) Devlet teşkilatında veya hususi te -

şekküllerde iktisadi işlerle alakalı bir 
vazifesi bulunanlar veya bulunmuş 

Nafıa Vekaletinden : olanlar. 
Cemiyete asli aza olarak girebilirler. 

1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Asli ilzalar müracaatlarını bir beyanna-
gençlik parkı ikinci kısım inşaatı tek- me doldurup imza ve Cemiyet İdare Heye
rar kapalı zarf usuliyle ve ayni şart - tine tevdi eylemek suretiyle yanarlar. 

larla eksiltmeye çıkarılmışştr. Madde 5 - Fahri azalar. Cemiyetin mak-
Keşif bedeli 211.499 lira 93 kuruş- sat ve gayesine uygun kıymetli mesaide 

bulunanlar fahri aza olarak kabul oluna -
tu:. bilirler. 

2 - Eksiltme 2.10.1939 pazartesi gü- Madde 6 _.Muhabir azalar. Ankara'dan 
nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı ve gayri mahallerde veya ecnebi memleket -
imar işleri eksiltme komisyonu odasn- !erde bulunup cemiyetin gaye ve mesaisine 

hizmet veya yardım eden zatlşr muhabir 
da yapılacaktır. aza olarak kabul olunabilirler. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna Madde 7 - Umumi heyet ve toplanmaı 
müteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel tarzr. Cemiyetin umumi heyeti asli izalar
mukabilinde yapı ve imar işleri reis. dan terekküp eder ve her senenin ilk üç a

yı zarfında toplanır. idare heyeti karan ve 
liğinden alınabilir. davetiyle veyahut asli azadan beşte birinin 

talep ve teklifi üzerine fevkalade olarak 
4 - Eksiltmeye girebilmek için da içtima edebilir. En az üç gün evelinden 

isteklilerin 11825 (on bir bin sekiz yüz içtimam günü, saati, yeri ve ruznamesi i
yirmi beş) liralık muvakkat teminat dare heyeti tarafından iki gazete ile ilan 
vermeleri ve nafıa vekaletinden bu i -

olunur. 
Umumi heyetin içtima nisabı asli azanın 

şe girebileceklerine dair alınmış vesi· dörtte biridir. Bu nisap temin edilemedi
ka ibraz etmeleri muktazidir. ği takdirde umumi heyet ikinci defa içti • 

maa çağırdır ve bu toplantıda hazır bulu
Bu vesika için eksilteminin yapı - nan aza ile müzakere yapılır. 

lacağı günden en az sekiz gün evel Umumi heyette, mevcut azalar arasından 
bir istida ile isteklilerin nafıa veka - bir reis, bir reis vekili ve bir katip seçilir. 

Azalar reylerini bizzat istimal c.derler ve 
letine müracaatleri ve müracaatlarına ~üzakerelerde mevcut azanın ekseri;e • 
şimdiye kadar yaptık_ları benzeri işle- tıyle karar verilir. Zabıtlar reis tarafın • 

d ld k dan imza olunur. Kararlar cemiyet mer • 
re ait işi yaptırmış idareler en a ı • kezinde iki gazete ile ilan olunur. 
ları vesikaları raptetmeleri lazımdır. 

'k 1 b" d Madde 8 - Umumi heyetin vazife ve se-
Bu müddet zarfında vesı a ta e ın e lahiyetleri. Umumi heyet cemiyet nizam -
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye - namesine, cemiyetin mesai ve faaliyet tar-

2 - Açık eksiltmesi 27-9-939 çarşamba 
günü saat 15 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gÖ
riılebilir. 

ceklerdir. zına, bütçe ve hesaplarına müteallik karar-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Kiremit tebdili ve inşaat lar ittihaz eder. idare heyetini ve mü -

misyonundan : 5 - İstekliler teklif mektuplarnı rakibi intihap eyler, ve icabı halinde ce-

4 - İsteklilerin muayyen saatta ilk te -
minat mektuplariyle komisyonda bulunma
ları. ( 4453) 14400 

4000 Termus ahnacak 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı ihale günü olan 2.10.1939 pazertesi gü- miyetin feshedilmesine· karar verir. 
· .. · · ku 1 (20 000) Harta Genel Direktörlügwünden: (820) sekız yuz yırmı ruş o an · nü saat on dörde kadar eksiltme ko - Madde 9 - Beş azadan mürekkep bir 

yirmi bin çift çizme pazarlıkla satın alı- 1 _ Harta Gn. Drk. lu'"gWu·· mektep pavyo· · · 1- w • kb k b" idare heyeti cemiyeti temsil eder ve cemi-
mısyonu reıs ıgıne me uz mu a ı • 

nacaktır. ' . nu kiremitlerinin değiştirilmesi işi ile bazı yet işlerini çevirir. Bu heyet azaları u -
2 _ Pazarlığı 18 - eylül - 939 pazartesı müteferrik inşaat işi pazarlığa konulmuş- linde teslim edeceklerdir. mumi heyet tarafından ve Ankara'da' mu-

günü saat on birdedir. . . tur. Postada olacak gecikmeler kabul kim asli azalar arasından bir sene müd -
3 - Kati teminatı (18900) on sekız hın 2 _ Pazarlık 4-10-939 çarşamba giinü sa- detle ve gizli reyle ıeçilirler. Yeniden in-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- dokuz yüz liradır. . .. at 15 de Cebecide Harta Gn. Drk. lük bi- edilmez. (4532) l4521 tihapları caizdir. 
misyonundan : 4 - Evsaf ve şartnamesi (820) sekız yuz nasında Sa. Al. K:o. da yapılacaktır. İdare heyeti cemiyetin umumi heyetine 

Yı·rmı' kuruş mukabilinde M.M.V. satın al- 3 M h k "f 58 l" 53 k ld"' 1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı - u ammen eşı tutarı 19 ıra arşı mesu ur. 
(850) sekiz yüz elli kuruş olan (4-000) dört ma komisyonundan.alınabilir. kuruş olup muvakkat teminatı 146 lira 92 Umumi heyet kararları idare heyeti ta-
hin adet termüs kapalı zarf usuliyle mü- 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılr kuruştur. Banka mektubu veya maliye mak- JANDARMA rafından tatbik o!ım:ır. 

k ı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde b k b ı t İd h nakasaya ·onu muştur. k i uzu a u o unur. are eyeti kendi azasından birini kati-
2 - ihalesi 29 - eylül - 939 cuma günü gösterilen vesaikle ve yukarıda yazılı at 4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte temi· bi umumi seçer. Katibi umumi idare he _ 

b. _, _, . teminatiyle birlikte ihale saatında M.M.V. ı · 1 b b k · 1 1 · S • k t 1 k · ' saat on ırueuır • 1 nat arıy e era er omısyona ge me erı. o'"mıko ve mazo a ınaca yetınin kararlarını tatbik ve cemiyetin ida-
3 - İlk teminatı (2550) iki bin beş yüz satın ama komisyonuna gelmeleri. (4584) 14544 ri ve mali işlerini tedvir ve idare heyetini 

elli liradır. (4547) 14528 temsil eder. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (170) yüz yet- vu··n 'O • ,...... 1 a k Jandarma Genel Komutanlığı İdare heyeti toplantılarına azadan biri 

miş kuruş mukabilinde her gün öğleden ~ rap ıp ıgı a in ca Ankara Satın Alma Komisyonun- alfabe sırasiyle Ve münavebe ile riyaset e-
sonra M.M.V. satın alma komisyonundan HARİCİYE VEKALETİ der. Zabıtlar bütün azalar tarafından imza 
alınabilir. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- dan : olunur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı · d 
kanunun ikinci ve ü~üncü maddelerinde mısyonun an : Kok ko·· mu·· ru·· alınacak 1- Tonuna iki bin beş yüz elli ku- Madde 10 - Mürakip. Mürakip umumi 

'ki · t t kl'f k 1 - Beher kilosuna tahını"n edilen fiyatı 'k k heyet tar f d l" 1 b" · gosterilen vesaı e temına ve e ı ı;ne - (2 ru<:: kıymet biçilen (300) ton sömı o a ın an gız ı rey e ve ır sene ı-
tuplarını ihale satından behemahal bır sa- 35) iki yüz otu;.ı beş kuruş olan (60.000} 'f çin seçilir. Mürakip cemiyetin hesaplarını 
at evell·ne kadar M.M.V. satın alma ko - altmı!J bin kilo yun çorap ipliği pazarlıkla H • . V kAl • d ile bir tenekesine iki yüz on iki bu - ve muamelelerini teftiş ve mürakabe ede-

) 1 •• 08 satın alınacaktır. arıcıye e a etm en : be k t k 'h . misyonuna vermeelri. (4424 T"T t çuk kıymet biçilen ş tene e mazo re sene nı ayetınde umumi heyete bir 

k 
.. 2 - halesi 18 - eylül - 939 pazartesi gü- 1 - Satın alınacak 190 ton kok kö- r· .1 27 9 939 

rapor verir. Mürakip rey hakkına malik ol-

Ru .. zgo" r el b'ısesi alı naca nu saat on birdedir. mürü kapalı zarfla münakasaya ko - kapalı zarf usu u ı e - - çarşam- mamak şartiyle idare heyeti toplantılarında 
3 - Kati teminatı {16600) on altı bin ba günü saat onda satın alınacaktır. bulunabilir. 

altı yüz lirlıdır. nulmuştur. 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 4 - Evsaf ve ş~r.tnamesi (705) yedi yüz 2 - Tahmin edilen bedeli 5035 lira 2 - Şartnamesi parasız komisyon - 1!f~dde 11 - Senelik :ıidat. Cemiyetin 

misyonundan : beş kuruş mukabılınde M.M.V. satın al- ve muvakkat temı'nat 377 lira 63 kuruş dan alınabilecek olan bu eksiltmeye aslı azası senede altı lira verir. Bu meblağ 
1 - Beher takımına tahmin edilen fiya- ma komisyonundan aı.ınabilir. her sene ba~ında ve bir defada ödenir. 

d .. b' t k "z 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayıb tut. girmek istiyenlerin 574 lira 55 kuruş-
tı (10) lira olan 4ooo ort . ın a .. ım ru - k "k" · ·· ·· ·· dd Madde 12 - Gayrı'menkullere tasarruf • lb' · k ı zarf usulıyle munakasa- anunun 1 ıncı ve uçuncu ma elerinde 3 M'" k 2 10 939 t · Iuk ı"lk teminat banka mektubu veya 
gar e ısesı apa ı gösterilen vesaikle ve yukarıda yazılı kati - una asa - • pazar esı ve teberruat. Cemiyet 3512numaralr kanu-
ya /~ul~a~~~~r28 _ eylül _ 939 perşembe teminatla birlik~'" '•nle saatında M.M.V. günü saat 16 da Ankarada Vekalet sa- sandık makbuzu ile şartnamede yazı- nun 17 inci maddesine'uygun şekilde gayri-

satın alma kom 'la gelmeleri. tın alma komisyonunda yapılacaktır. Iı belgeleri muhtevi teklif mektubu- menkul emvale tasarruf edebilir ve teberrü 
günü saat on birdedir. .. . . ( 4548) kabul eyliye bilir. 

3 _ İlk teminatı (3000) uç bın lıradır. 14529 4 - Taliplerin teminatlariyle tek· nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
4 - Evsaf ve şartnamesi her g~n öğle- Ta" m •. rat . . lif mektuplarını mezkur tarihte ko - komisyona vermiş olmaları. (4427) Madde 13 - Ana nizamnamenin tadili. 

den sonra M.M.V. satın alma komısyonun- 1Ş1 · Ana niz~mnamenin tadili için içtima nisa-
dan (200) iki yüz kuruş mukabilinde alı • "iısyon~ t~vdi etmeleri ve şartnameyi 14392 hı. Cemıyete dahil asli azanın yansıdır. 
nabilir • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- a mak ıstıyenlerin vekalet levazım t~k toplant~da ~u ~isap hasıl olmadığı tak-

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı müdürlüğüne müracaatları (4582) 1. - k dırde usulu daıresınde yapılan ikinci top-
kanunun ikinci ve üçüncü madd~lerinde misyonundan : n şa at m Ün a asa s 1 lantıda mevcut bulunan aza ile müzakere 
gcisterilen vesaikle teminat ve teklıf ~ek - 1 - Keşif btdeli 1201 lira 86 kuruş olan 14542 yapılır ve karar ittihaz olunur. 
tuplarını ihale satınclan behemahal bır sa- askeri konaktaki tamirat işi pazarhkla d K 1 
at evetine kadar M.M.V. satın alma ko - yaptırrlacaktır. Haymana Jan arma omutan I· M~dde.14 - Cemiyetin feshi. Cemiyetin 
m"syonuna vermeleri. (44-25) 144409 2 - Kati teminatı 180 lira 30 kuruş o- NAFIA VEKALETİ ğından : feshı halırıde hesaplar tasfiye olunduktan 

k lup şartnamesi komisyonda görülür. sonra kalan bakiye Ankara Halkevno ve-T ı ma r fırçası ollnaca 3 - Pazarlığı 18-9-1939 pazartesi günü Haymananın Yenice nahiye merke- rilir. 
sat 11 dedir. y • 1 zinde yeniden inşa ettirilecek J'andar- M dd 15 c · M. M. Vekaleti Satın A1ma Ko- 4 - Pazarhğa gireceklerin kanuni temi- apl ıc. eri ilônı a e - emıyetin müessis izaları 

. d nal ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele- '!!/ ma dairesinin mevcut plan ve keşif şunlardır : 

15 - 9 - 1939 

Şefik Bilkur: Ticaret Vekaleti konjon1 
tür müdürü. No. 6 Çelikkale sokak, An 
kara. 

Ahmet Hamid Çagıl: Ticaret Vekiüe 
müfettişi. No. 152 Bahçeli evler, Ankara. 

Nihat Çavuşoğlu: İş dairesi, Iş ekono 
misi müdürü. No. 12 Okula sokak, Ank 
ra. 

Esat Demirel: Ankara Ticaret lisesi ın~ 
allimlerinden. Daire 4 Dural apartman 
Dikmen caddesi, Ankara. 
Şükrü Erlaşin: Ankara Ticaret lisesi m 

allimlerinden. No. 62 Dikmen caddesi, A 
kara. 

Muhlis Ete: Umumi mürakabe heyeti 
zasından. No. 21 Ataç sokak, Yenişehi 
Ankara . 

Mümtaz Faik Fenik: Ulus Gazetesi Y 
zı İşleri Müdürü. No. 47 ismet İnönü ca 
desi, Ankara. 

Dr. Şeref Nuri İlkmen: Yüksek Ziraı: 
enstitüsü iktisadiyat enstitüsü şefi. No. 2 
Aşağı Eğlence, Etlik, Ankara. 
.Asım Süreyya İloğlu: Matbuat Umur 
müdürlüğü müşavirlerinden. No. 9 Qkı; 
la sokak. Yenişehir, Ankara. 

Halis Kaynar: Ziraat Bankası muhaseb\ 
müdürü. No. 38 Yüksek caddesi, Yenişehi 
Ankara. 

Halit Nazmi Keşmir: Ticaret Müsteşar 
No. 14 Devres apartmanı Atatürk Bulvar 
Yenişehir, Ankara. 

Enver Kösemen: Ankara Tecim lise~ 
öğretmeni. Tecim lisesi, Ankara . 

Nusret Köymen: Zirat Vekaleti neşrı 
yat müdüni. No. 8 Tuna apartmanı, Atatüı 
Bulvarı, Yenişehir, Ankara. 
Hazım Atıf Kuyucak: Siyasal Bilgiler o 

kulu profesörlerinden. No. 5 Kınacı apart 
manı, Yenişehır Ankara. 

Ahmet Ali Özek en: Etibank iktisad 
tetkikler şubesi şeii. No. 1 Uğur apartm 
ıu, Özenli sokak, Ankara 

Rüknettin Öztomur: Ziraat Vekaleti Z 
rai K:o. büro şefi. No. 26 Karanfil sokak 
Özsoy Apt. daire 3. Yenişehir, Ankara. 

Talha Sabuncu: Sanayi umum müdıi 
muavini. No. 6 Kütükçü Apt. Meşrutiyd 
caddesi Ankara. 

Remzi Saka: Ticaret Vekaleti şirketle 
müdürü. No. 19 Selanik caddesi, AnkarS> 

Dr. Haldun Şarhan, Ticaret vekfileti mil' 
şaviri. No. 14 Bayındır sokak. Yenişehir 
Ankara. 

Mahmut Sayda: Ticaret Vekaleti müşıı 
virlerinden. No. 20 Konur sokak. Yenişehil 
Ankara. 

Nurettin Togöz: Umumi mürakabe he 
yetinde mütehassıs muavini No. 31-1 Selli 
nik caddesi, Yenişehir Ankara. 

İsmail Husrev Tökin: Sümerbank işti 
rakler ve müesseseler şubesi müdürü. Na> 
8 Küflü Apt. Emciler sokağı Havuzbaş~ 
Yenişehi r Ankara. 

Nusret Uı.gören: Cümhuriyet Merke 
Bankası idare meclisi azası. No. 72 Bahçe 
evler yapı kooperatifi, Ankara. 

Nihat Ali Üçüncü: Maliye vekaleti vari 
dat umum müdıir muavini. No. 30 Emcile 
caddesi Yenişehir, Ankara. 

İlhan Ülken: Umumi rnürakabe heyetitı-ı 
de miltehassıs muavini. Dikmen caddes~ 
Yiş sokak, Metin Apt. Yenişehir, Ankar~ 

Kemal Süleyman Yaner: Umumi müra 
kabe heyeti azası, No. 17 Emek Apt. kat.~ 
Emciler sokağı Yenişehir, Ankara. 

Ulvi Yenal: Umumi mürakabe heyeti mü 
tehassıs muavini No. 6 İzmir caddesi Y~ 
niııehir, Ankara. 

Celal Yerman: Ticaret vekaleti diş ti• 
caret deiresi reis muavini. No. 3 Erku 
Apt. Selanik caddesi. Yenişehir, Ankara. 

MALİYE VEKALET! 

Elbise yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden r 

1 - Vekalet müstahdemleri içit1 
kumaşı Vekaletten verilmek ve yerli 
dikiş levazımı müteahhide aiıt olma~ 
üzere 146 takım ceket, Yelek, panto 
lon, kasketten ibaret erkek elbisesi 
dokuz takım ceket, eteklik, beredeıı 
ibaret kadın elbisesi ve 61 adet palto· 
nun dikişi toptan açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli erkek ve ka 
dın elbiseleri 7 liradan ve paltolar 
lira SÔ kuruştan 1420 lira 50 kuruştur 

3 - Muvakkat teminatı 106 lira 54: 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü • 
ğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 30-9-939 cumartesi 
günü saat 10 da Vekalet levazım mü· 
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
inci ve 3 üncü maddelerindeki belge 
ler ve muvakkat teminat makbuzu ve 
ya Banka kefalet mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (4585) 14545 

ASKERIFABRlKALAR 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Evsafı aşağıda yazılı 45 ton kunJ' 
alınacak. 

Si 02 takriben 
Al2 03 " 

Fe2 0 1 " 

Ca O " 
Mg " 
K2 O " 
Hararet mukavemeti: 

90,5 % 
7,5 % 
0,5 % 
0,3 % 
0,2 % 
0,5 % 

Seğer mahrutu takriben 33 ola· 
caktır. 

Tane büyüklüğü : -
% 75 : 0,1-0,3 mm. 
% 25 : O, 1 mm.den a~ağı 

mısyonun an : a·ı f' t rinde yazrlr belgeler ve bu gibi işlerle raporu ve şartnamesi mucibince (15) Abdullah Aker: Ankara ticaret lisesi di-
l _ Beher adedine tahmin e ı en tya ı . d d Nafıa Vekaletinden : .. ·· dd 1 k . rektörü. Ticaret lisesı·, Ankara. Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan · · b iştigal ettiklerine dair tıcaret o asın an gun mu et e e sıltmeye konulmucı. 

( llO) yüz on kuruş olan 25000 yırmı eş alacakları vesikalarla birlikte muayyen gün ~ Namık Zeki Aral: Cümhuriyet Merkez 45 ton kum Askeri Fabrikalar umum mü -
bin a Jet tımar fırçası kapalı zarf usuliyle ve saatte M.M.V. satın alma komisyonun- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka- tur. Bankası Mali Müı;aviri. Kemah apartmanı dürlüğü merkez sn tın alma komisyonunca 
mt·nakasaya konulmuştur. ia lıulunmaları. (4~49) -4530 rada Akköprü ile Orman çiftlig~i yolu y 1 k if • Kazım Özalp caddesi, Ankara. 29-9-1939 cuma günü saat 15 de pazarlrkl;J 

2 _ İhalesi 27 - eylül - 939 çarşamba apı an eş raporuna göre mu - ihale c.dilecektir. Şartname parasız olarak 
gunü saat on altıdadır. . . . Teneke kutu alınacak iizerinde ve Orman çiftliği arazisi da- hammen bedeli (2000) lira olup mu - Şevket Süreyya Aydemir: Sanayi tetkik komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

3 - İlk teminatı (2062) ıkı hın altmış d h 1 h · · kk heyeti reisi · No. 71 Bahçeli evler, Ankara. teminat olan (135) lira ve 2490" numaralı hilin e to um ısa ıstasyonu ve muş- va at teminatı (150) liradır. Taliple- Sait Aydoslu: İş dairesi Reis muavini. 
iki lira 50 kuruştur. • l "k aı· . d . N kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

4 - Evsaf ve şartnamesi (1~8) .xüz o- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· temilatı hına arının ı m ı ınşaatı ır. rın Haymana jandarma dairesinde a. 23 Kızılırmak caddesi, Yenişehir, An- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
tuz sekiz kr. mukabilinde her gun ogleden Keşif bedeli 9039 lira 97 kuruştur. müteşekkil koıuisY-ona müracaatları kara. kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o-
s?nra M. M. v, satın alma komi_sy_o_n_u_n_d_a_n_.__ı.·~•y_o_..n .... u....,n~d,.,_a_.n,,_:.....,..._..,.,m.,,,...__.-·Jı--L:.-.ı.....l-M....=...-ı.Ek~s~il:,:tm::::.e:_..:2:.:6:.:·..:g::.:·:..9:.3:.9:....:sa:=l:...ı ...a.:U~· n~u~· .:...!.ıilt:i».~ız:;O!Jlu!!.!lu~r~·!.....-------ıl4:!ll~SL_......ı..u.K1ı1e111malmııa.B...lıed"ia..z..:ciUi:L..U.:J:a;m111uıam-iaımMJ.o:ürl.-aki._ a~b4e ... h.ı.e.y ... e.._t_i .ı...,da .... s .. ı ... v .. e_s_ik_a.~ .... iy_ı_e ...... m.ı.e_z_k_ur"'""gu;.,··..,n~v-e _s_a_a ı_t.._e.._k ... oı.:t.· 



15 - 9 - !:'39 ULUS 

LEVAZIM AM1RL1G1 

Bir hamam yaptınlacak 

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

yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektuplan
nı ihale saatinden bir saat evel komis-

Çorap ahnacaK 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
AJma Komisyonundan : 
Eskişehirde .hava okuJlarında 27564 

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

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

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve !artnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermişş bulunacaklar 
dır. (4250) 14198 

Frenk gömleği ahnacak 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

Muvakkat teminatı 2068 liradır. Alına Komisyonundan : 
Şartnan'ıe, proje, ve keşfini görmek is 
teyenler Ankara, İstanbul ve Eskişe - 14/ 500 adet frenk gömleği alınacak-
hir Lv. amirliği satın alma komisyo - tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
nunda görülebilir. Kanunun 2 ve 3 cü pazartesi günü saat 14.30 da İst. Top
maddelcrinde yazılı şartları haiz istek hane Lv. amirliği satın alma komisyo
lilerin vesika1ariyle birlikte komis · nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
yonumuza müracaat ederek kapalı zarf 30450 lira ilk teminatı 2283 lira 75 ku
larını mezkur günde saat 15 e kadar ruştur. Şartname ve nümunesi komis

yona vermeleri. (4253) 14200 

Yün fanila alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

,10/620 adet yün fanila alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
pazartesi günü saat 15,30 da İst. Top
hanede LV.funirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20178 lira ilk temi-
natı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -

her teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eve! komisyona vermele-
ri. ( 4254) 14201 

komisyonumuzda bulundurmaları. 
. (4208) 14151 

Un ahnacak 
Muhtelif inşaat ve tesisat 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Cinsi Lira 
Muvakkat 
teminatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

44,300 çift çorap alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Tophane
de Lv. amirliği satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 19935 lira ilk temina
tı 1495 lira 12 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İstek
lilerin kanuni vesika1ariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evet komisyona vermeleri. 

(4255) 14203 

Sömikok kömürü ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin kışlık 

mahrukat ihtiyacı için 150.000 kilo sö
mikok maden kömürü açık eksiltme 
ile 18. 9. 939 pazartesi günü saat ond::ı. 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

'.A.Jma Komisyonundan : 
1 - Bayburt garnizonunun 

rin başından ağustos sonuna 
ihtiyacı olan 250,000 kilo un 
zarfla eksiltmiye konmuştur. 

1. teş
kadar 
kapalı 

İki pavyon keşfi 
Mutfak keşfi 
Tavla keşfi 
Alay karargahı keşfi 
Elektrik tesisatı keşfi 
Su tesisatı keşfi 

116293 
6923 
6701 

31329 
2453 

17571 

K. 

38 
79 
84 
62 
70 
53 

7064 
519 
502 

2349 
184 

1317 

2 - Adana tümen karargahında sa
~~ tın alma Ko. yapılacaktır. İstekliler 
64 şartnamesini Ankara, İstanbul Lv. 
72 amirlikleri ile Kayseri kor ve Adana-
08 
86 da satın alma komisyonlarında ht::-

2 - Muhammen bedeli 36.250 lira, 
ilk teminatı 2718 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 eylül 939 pazar
tesi günü saat 16 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır; her yerde her gün görülebi· 
lir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş 
mukabilinde komisyondan gönderile· 
cektir. 

5- Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat evet komisyon baş· 
kanlığına verilmis veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmus o-
lacaktır. (4244) 14192 

Un alınacak 
'Ankara Levazın\ Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Trabzon garnizonunun 1. teş -

rin basından eylül sonuna kadar ihti
yacı olan 275.000 kilo un kapalı zarf -
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 37.125 lira, 
ilk teınim:ıtı 2784 lira 38 kuruştur. 

3- Eksiltmesi 11. Eyi. 939 pazar -
tesi günü saat 11 de Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır. Her yerde her gün görülebi -
lir. İsteyenlere bir adedi 186 kuruş 
mukabilinde komisyondan gönderile
cektir. 

5 - Teklif mektupları eksiltme sa· 
atinden bir saat evel komisyon baş -
karılığına verilmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş o-
bcaktır. (4245) 14193 

Yulaf al.nacak 
'· 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ 408 ton yulaf alınacaktır. Ka . 

palı zarfla eksiltmesi 19.9.939 salı gü
nü saat 15 te İstanbul Tophanede İs
tanbul Lv. amirliği satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır._ 

2 _ Tahmin bedelı 20808 lira ilk 
teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 

3 - Sartnamesi komisyonda görü 
lür. İst-eklilerin kanuni v::ısikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evet komisyona verme-
lehi. (4249) 141~7 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki birlik 

terinin 151.500 ki}Q kuru fasulya ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmustur. 

2 - İhalesi 16. 9. 939 cumartesi gü
nü saat 12 de İzmirde kışladaki leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18937 li· 
ra 50 kuruştur. 

4 _ Teminatı muvakkata akçesi 
1420 lira 32 kuruştur. 

5 _ Sartnamesi her gün komisyon
da görülel.ıilır. -

181273 86 11938 21 
1 - Afyonda yaptırılacak yapt elektrik, su tesisatlarının cinsi ve her birerlerinin 

keşif bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda yazılmıştır. 
2 - Gerek yapıların ve gerekse tesisatın heyeti umumiyesinin bir talibe ihaleleri 

esastı.r. Bu inşaat ve tesisatın her bir kı,.Lıına ayrı ayrı talip çrktığı takdirde bedel i
hal~nın heyeti umumiyesiyle muhtelif taliplerin verdikleri fiyatlar mukayese edilerek 
hazıne menfaati olan cihet tercih edilecektir. 

3 - İnşaat ve tesisatm eksiltmeleri kapalı zarfla 6 • l. Teş .. 939 cuma günü saat 
15 de Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin verecekleri teklif mektuplarında yapı ve tesisatın heyeti umumiyesi
ne veya her hangi bir kısınma ait olduğu tasrih edilecek ve teminatlarını o kısn 1 göre 
vereceklerdir. İnşaatın bir kısınma talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen 
teklifler hiçe sayılacaktır. 

S - Yapı ve tesisatın ke~if ve projeleri her gün Afyon:i1 kor satın alma komisyo -
nunda görülebilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme günii ihaleden bir saat eve] 2490 saytlı kanunun 32. 33 ün
cü ma<ldelerinin tarifatı da!ıilinde tel~lif mektuplarını komisyona vermi« olacaklar · 
dır. ( 4569) 14540 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için aşağıda 
miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !haleleri 19-9-939 salı günü hizalarında gösterilen saatlerde Çanak· 
kale müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gene aşağıda yazılı muvakkat teminatları ve ihale ka
nununun 2, 3. maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona müracaatları. (4248) 14196 

M. Bedeli M. Tem. Tutarı 

Garnizon Kilo kuruş Lr. Kr. Lr. Kr. İhale saatleri 

Ezine piyade A. 
Ezine Topçu A. 

64500 
40000 

25 
25 

16125 00 
10000 00 

1209 38 
750 00 

salı günü 11 de 
salı günü 17 de 

Un ve et alınacak 
1 Ankara Levazmı Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Alayın 939 ve 940 seneleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulan aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madde· 
!erinin tahmin bedelleri muvakkat teminatlariyle gün ve saatleri karşıların

da gösterilmiştir. 
2 - Eksiltme Çorum garnizonu ordu evinde yapılacaktır. Şartnameleri

ni görmek istiyenler istedikleri zaman komisyona müracaat edebilirler. 
Taliplerinin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun maddelerinde ta
rif ettiği şekilde teminatlariyle birlikte tayin edilmiş bulunan gün ve sa-

atlerden bir saat evvel komisyona müracaat eylemeleri. (4258) 14206 

Miktarı Muh. B. İlk Tem. 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale gün ve saat 

Ekmeklik un 300000 31500 2363 19-9-939 14 de 
Sığır eti 84000 15960 1197 19-9-939 15 de 

Arpa ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Aşağıda cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminat miktar· 
ları gösterilen arpa ve yulaf kapalı zarfla 23-8-939 da ihaleye konmuş arpa
ya talip çıkmamış ve yulafa da teklif edilen fiyat gali görülmüştür. Arttır
ma ve kesiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden as;ık eksilt
meye konmuştur. 

Muhammen bedelleri ve teminat miktarları gösterilen arpa ve yulafın 
hizalarındaki saatlerde Polatlıda alay satınalma komisyonunca satın alına
caktır. İsteklilerin şartnameyi görmek istiyenlerin Polatlıda alay satınal
ma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Cinsi 

Arpa 
'Yulaf 

Miktarı 

Kilo 

224,000 
260,000 

Muvakkat 
Muhammen teminatı 

Bedeli 
İhale günü 

756 19-9-939 per§embe saat 15 de 
10080 
14300 

1072,50 19-9-939 ... s.aat ıs de 
( 4307) 14263 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Saati 

I ı; ele 
l o 
] fı o 
H 'l 

Muhammen 
İhalenin M. Tem. Tutarı 

Gün Tarihi Nevi Lr. Kr. Lr. Kr. 

Muhammen 
Fiyatı 

Kr. St. 
Miktarı 
Kilo Cinsi - P . ertesi 20-9-939 K. zarf 6378 75 85050 13 50 630000 Un 

•• 20-9-939 Açık 663 00 8840 8 50 104000 Bulgur 
" " 20-9-939 K. zarf 630 00 8400 15 00 56000 K. fasulye 
•• " 20-9-939 K. zarf 176 40 4361 24 50 17800 Pirinç 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakların cins, miktarı, muhammen fiyatı, mu
ııanuncn tut~rı, muvakkat teminatı, ihalenin nevi, tarih gün ve saati yukard~ O'öı;ter\lr.-istir. 

2 - Eksıltmeler Dörtyol belediye salonunda ya pılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon levazım müdürlüğün de her gün göriilebilir. 
4 - Kapalı za~fla münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayııı R'anun<takl vesaikle 

berabeı ıhale ~aatınuen e-v vel sat\q~a k9misyonyna vermi~ olµı~ları i1~n ~4ı)Wf.· < 43,46) ,14l94 

gün görülebilir. 
3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 

2, 3. cü maddelerini haiz olduklanmı 
daır vesaiki hamil olmak üzere ihale 
saatinde ilk teminat makbuzu ile ko · 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

(4256) 14204 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için komisyonca kapalı zarfla eksilt
meye konulan 96000 kilo pirincin ila
nında noksanlık görüldüğünden şim· 

diye kadar yapılan ilanlar hükümsüz 
sayılarak yeniden kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 939 çarşamba 
günü saat 11 de Diyarbakır LV. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 19200 lira o
lup muvakkat teminat 1440 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün iş zama
nında komisyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin belli günde ihale 
saatinden nihayet bir saat evel temi
natlariyle teklif mektuplarını komis
yona vermeleri ilan olunur. (4257) 

14205 

Lavamaıin kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnizonu için senelik 

800 ten lavemarin kömürü 22-9-939 cu 
ma günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla satın a -
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1800 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti İstanbul ve 

Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Bursa tümen satın 
alma komisyonunda her gün parasız 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatından bir 
saat evetine kadar kanuni şekildeki 

mektuplarını komisyona vermeleri 
şarttır. (4342) 14295 

İki garaj yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Adana.da gösterilecek yerde iki ga -
raj inııası kapalı zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. 

2 - Ke:ıif bedeli 64884 lira 66 kuruştur. 
Muvakkat teminat 4494 lira 24 kuruştur. 

3 - İhale 22-9-939 cuma günü saat 16 da 
Kayseridc komutanlık dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait ~artname, keşif 
ve projesini Kayseri, Adana askeri ve An
kara, İstanbul LV. amirlikleri satm alma 
komisyonlarında 325 kuru:ı mukabilinde a
lınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi için 
mahalli nafıa müdürlüklerinden böyle bü
yük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika 
ile 24'90 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü madde
lerinde yazılı belğeleri ve ilk teminatı havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat cveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Pos
tadaki ges;ikmeler kabul edilmez. 

(4356) 14315 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzincan garnizonunun 11. teşrin ba 

şmdan eylül 940 sonuna kadar ihtiyacr o -
lan 640.000 kilo arpa kapalı zarfla eksilt -
meye konutmu§tur. 

Z - Muhammen bedeli 38.400 lira ilkte
minatı 2880 liradır. 

3 - Eksiltmesi 27 eylül 939 çarşamba 
günü saat 16 da Er:ı:incanda askeri satın -
alma komisyonunda yaıırlacaktır. 

4 - Şaı;tname·ve evsafı kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcuttur ve aynıdır. 
Her yerde her gün görülebilir. İstiyenlere 
bir adedi 192 kuruş mukabilinde komisyo
numuzdan gönderilebilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ek •· 
siltme saatinden bir saat evet komisyon 
ba5kanhğma verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunmalıdır. (4431) 14393 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - .\ıi1'ara garnizon birlik ve mile~~ese· 

lori .için 75 ton kuzusoiamn ll-9-19i9 açık 
eksilt.mesiııde talip çdtınadığmdaaı Zl-9-939 
saat ıs de Ankara levazım amirliii satm 
a1ma Jııomisyonunda telmır açrk eksiltm• 
yapılacaktır. 

2 - M uıha.mmen bed-eli 8450 lira ilk te -
minatı 258 lira 75 kuruştur. Sartnamesi 
her gün komisyonda görülür. f steklilerin 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4513 ) 1~519 

Kuru fasülye alınacak 
Ankara Levazım AmiPliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı 

olan 144600 kilo kuru fasulye şerait ve ev
saf dahilinde satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 16 - l. teş. - 939 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Hepsinin tuta• 
rı 20244 liradır. 

İlk teminatı 10519 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariylc 
2490 sa;;;ılt kanunun 2. 3. maddelerinde ya
zılı vesikalariyle beraber ihale gün ve ihale 
saatından bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa tüm satın alma komis . 
yonıına vermeleri. (4568) 14539 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Salın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erıincan garnizonunun 1 teşrin 

başından eyliıl 940 sonuna kadar ihtiyacı 
olan 720.000 kilo una teklif edilen 13 ku
ruş 13 santim pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde intaç edilmek üzere pazar!iğa çevril 
miştir. Tcnzilen talip olanların 20-9-939 
çarşamba günü saat 16 da Erzincanda as
kari satın alma komisyonunda bulunmaları. 

2 - Teklif edilen fiyata nazara.n mu • 
hammen bedeli 08856 lira ilk teminatı 6192 
lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsafı kolordunun tek
mil garnizonlarııı<la mevcuttur ve ayni -
dir. Her yerde her gün görülebilir. İsti. 
yenlere 494 kuru~ bedelle komisyondan 
gönderilebilecektir. ( 4593) 14547 

2500 kilo sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - An.kara garnizon birlik ve müesse -

seleri ihtiyacr için 2500 kilo sabunun 15-9-
939 saat 1 S de Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla ek -
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin kati teminatiyle belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. (4597) 

1454-a 

6 kalem eşya sahla·cak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulunda mevcut terkini ka. 

yıt edilen aşağıda cins ve miktarı yazılı 
6 kalem eşya 18·9-1939 saat 15 de Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonun
da pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Eşyayı görmek istiyenlerin harp 
~culu levazım müdür!ügüne ve pazarlık j. 
çin belli vakitte komisyona miiracatları. 

Çift 

667 Okur terli,\l 
3027 Er kı.mduras• 

97 Çizme 
100 Dahili fotin 
339 llarici fotin 

8 Yemeni 
(4598) 14549 

Talebe ah nacak 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

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

2 - Orta mektep mezunları imti · 
hanla olgunluk imtihanını vermiş lise 
mezunları imtihansız alınır. 

3 - 22 yaşından büyük olanlar o
kula kabul edilmezler. 

-11 ... 

ZlRAAT VEKALETİ 

Hayvan pancarı ahnacak 
Etlikte Veteriner 8-kteriyoloj 

ve Seroloji MiieseeSMi Direktörlü 
ğ-ü.nden : 

1 - Müessesede mevcut tecrüb 
hayvanları için asgari 60,000 aza 
80,000 kilo hayvan pancarı açık eksilt 
meye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 300 lira o 
Jup banka mektubu veya vezne mak 
buzu ve hazine tahvili teminat ola 
rak alınır. Yalnız tahvillerin de mak 
buz mukabili hazineye teslimi şart 
tır. 

4 - İhalesi 2-10-939 pazartesi gü 
nü saat on beştedir. Buna ait şartna 
me müessese Direktörlüğünden be 
delsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart 
lan haiz olan isteklilerin muayyen 
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu 
hasebe Müdürlüğünde müteşekkil s 
tınalma komisyonuna müracaat etme 
!eri. (4601) 14551 

Muhtelif yağlar 

alınacak 

Etlik Baytari Distofajin Mü 
lüğünden : 

2000 kilo karbon tetreklörür, 200 
kilo jelatin 500 kilo gliserin, 50 kil 
badem yağı 9-10-939 pazartesi gün 
saat 15 te kapalı zarf usuliyle eksil 
meye konulmuştur. Muvakkat temi 
nat 573 lira 63 kuruştur. Eksiltme 
girebilmek için 2490 numaralı kanu 
vasıflarını haiz olması şarttır. Şart 
meler müessesede parasız verilir. 

14555. 

P. T. VE T. MODORLOGO 

Varnon orta kömürü almaca 
P .T. T. Umum Müdürlüğünde 

1) İdare ihtiyacı için 60.000 ad 
varnon orta kömürü kapalı zarfla e 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7200), muv 
kat teminat (540) lira olup eksilt 
ıi, 10 birinci teşrin 939 salı günil s 
(16) da Ankara'da P. T. T. umum 
dürlük binasındaki satın alma kom 
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
buz veya banka teminat mektubi 
kanuni vesaiki teklifi muhtevi kap 
zarflarını o gün saat (15) kadar 
kfır komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levaz 
aynıyat şubesi müdürlüklerinden 
delsiz olarak verilecektir. 

Sömikok 
Ankara 

den : 

(3947) 

P. T. T. Müdürlüw• 

1 - Ankara P. T. T. merkezleri 
tiyacı için 515 ton sömikok köm' 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl 

tır. 

2 - Tahmin bedeli 12875 lira o 

4 - Kayıt olunmak istiyenlerin o
kul müdürlüğüne yazacakları istida 
nüfus hüviyet cüzdanı mektep diplo· 
ma veya tasdiknamesi tam teşekküllü 
bir hastaneden sıhhi heyet raporu aşı 
kağıdı iyi hal kağıdı ve 12 adet vik -
torya ebadında fotoğraftan ibaret ev- muvakkat teminatı 966 liradır. 
rakı kayıt müddetinin sonuncu günü 3 - 15. 9. 939 tarihinde cuma g· 
akşamına kadar her gün saat 9-12 ara- saat 15 te Ankara P. T. T. müdürl' 
sında Yıldızda bulunan okul müdür- odasında müteşekkil komisyonda 
lüğüne vermeleri veya işbu gunun pılacaktır. 
akşamına kadar okul müdürlüğüne va- 4 - Şartname müdürlük kale 
sıl olmak Üzere posta ile iadeli teah- den bedelsiz olarak verilir. 
hütlü olarak göndermeleri Hizımdır 5 _ İsteklilerin 2490 No .Iu ar 
Postada vaki olacak gecikmeler ma - ma eksiltme ve ihale kanununda y 
zeret olarak kabul edilmez. 1ı vesikalarla beraber teklif mekt 

5 - Teşrinievelin ilk günlerinde larını eksiltme saatinden bir saat 
yapılacak dühul imtihanı günleri ay- line kadar Ankara P. T. T. müdü 
rıca ilan edilecektir. ğünde eksiltme komisyon riyase 

6 - Daha fazla bilgi edinmek isti- makbuz mukabilinde verilmesi i 
yenlerin okul idaresine baş vurrnala· eder. 
rı. (6552/4091) 14452 ı Postadaki gecikmeler kabul e 

mez. (4240) 14190 

Muhtelif teraziler alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Adet Tartı siası Muhammen bedel Muvakkat teminat 

lira lira kr. 

193 40) kiloluk 7685 576 38 
255 20) 
484 10 " 5808 435 60 
600 2 .. 5400 405 00 

1) Taahhüdün ademi ifasından dolayı yukarıda miktarlariyle tartı 
ası muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı olan teraziler 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Eksiltme 31. 10. 939 tarihine müsadif salı günü saat 16 da An 
da P. T. T. umum müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda 
pılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek 
ile kanuni vesaiklerini hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona ın 
caat edeceklerdir. 

4) Şartnameler Ankara'da P. T. T. levazım ve İstanbulda P. T. T. 
vazım ayAniy_at ~1.1be m_iidü~lü~lerin4e PiU<\SlZ vcdlir. (4498) 14 

.,,.,. ~ - ,. ,. .,. . 
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rı Direktörlüğünden 
• • 

1 
t - Bütün Sınıflar için yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstiyenlere Mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifnameden bir nüsha gönderilir. 

Adres : İstanbul Şehzadebaşı Polis karakolu arkası 
Tele fon: 22534 5071 1 

~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

u 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarını 

SA P l 1 : N 
Mağazalarından arayınız 

ÜS 
.. u 

lstanhul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, istiklal caddesi 376, Tel: 40007 5063 

Kirallk 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 

KİRALIK 
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 

Kayıt ve kabul muamelesi .:Jı 1111111111mım111111111111111111111111111111111111 mı ı mı ı mı ı mı 1111~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
t Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-

- -- -- --- ---- a •• •• ---- ----- -- -- ---§ 1111111111111111111111111111111111 ı 1111111111111111111111111 111111111111111 = 
= -

15 ~ 9 - 1939 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -
Halk maskeleri sallı yerleri --- ------- ---§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ - -- -=: Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- =: = tike anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırılan = = Halk Maskeleri. Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- =: 

:= da satış depomuzda. lzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,=: 
- Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, =: = Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- =: 
:: mizde satılmaktadır. -
- Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- § 
:= ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin :E 
_ siparişi kabul edilir. = 
S Her maske ayrı kutu içi·nde ve muhafaza ve kullanma ta- =: 
- rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 =: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllllllllJlllllJllllJlllllJllllll~ 

Mutlaka kuı tüyü kullanınız 

Kumaşiyle 1 kuş tüyü yastık 1 liraya 
Kuş tüyünün kilosu 75 kuruştur. 5074 

caatları. (5850-3562) 13540 ~ Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ - - ----~~--------------------------------------~ 
~ olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalan- § 

TACETT N · GURT . 
BUYUK MOBiLYA' .. HAGAiASI 

- .-. •, 't) ~. ,.· ! "~ 

~ , .. 
"MODERN -...TEMiZ 
'MALZEME VE 
BfRfNCf S!NIF f SÇİLJK 
~SMARLAMA -...HAZIR 

- ' 
~TA/'IBUL . SULTAN HAMA H 
FiNCAf'/CILAR YOJ.<JJSU 
~o 65 -..... Tekfon . 22321 

1 

CiLDİNE KIYMAYAN 

E 
bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde Poker traı bıcaklar1nı araymlz 
M. Nedim İ rengün Yeni hal No. 1 - 59 

~-------------------------' 
.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -

KOK SATIŞI ------
------ ----

~ nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv- ~ - -
~ vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNİ müesse- :: ---§§ selerimiz tarafından satışa arzediyoruz. --------= Bilumum istasyonlarda vagonl<:Jrda, ve- = 
§yahut depolaqmızda sayın müşterilerimi- ~ 
- -
§ zin emirlerine amadedir. ----- ---- --
= HER ŞEHİR İ(İN sipariı kabul ederiz = 
---------------

Ankara Memurlar Kooperatifi, 

ANKARA Telefon : 1428 
.• 

--------
--

~VEHBİ KOÇ TİC. EVt ANKARA.§ -- -- ---- Telefon : 3450 -1 - 2. ----- -- -- -
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ırr=-

Sömikok alınacak Yazı hane nakli 

;;.===~ Gar G zin su ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 
Sosyetemiz tarafından işletilmesi deruhte edilen Devlet Demir

yolları Ankara Gar Gazinosunun 1. Eylül. 1939 tarihinden itibaren 
açılmış olduğunu ve pazar günleri 12,30 dan 14,30 a ve 18 den 24 e 
kadar diğer günlerde 18 den 24 e kadar gazinomuzda Orkestranın 

faaliyette bulunduğunu muhterem müşterilerimize arzederiz. 3265 

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

Harita ve proje işleri 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan 

müdürlüğünden : 

.. 1 

muessesesı 

Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ta
rafından kurulmakta olan şehire su isalesi ile şehir şebekesi tesisine 
ait harita alınması ve proje, keşif ve şartname tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartname Ankara' da Sümer Bank muamelat şubesin -
den, İstanbul'da Sümer Bank Şube~inden, ve Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

Eksiltme 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 

• • - ' ' .. ·~ • • j ' • 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- ---- Türkiye Demir ve Çelik Fobrikalan mü- ~ Ankara Ceza Evi Direktörlüğün 
den: - = Ankara ceza evinin 939 mali yılı i.h

..... tiyacı olan 110 ton simikok yerli kö· = - mürün 30-9-939 cumartesi saat 11 de = 1 - Asgari bir vagon olmak Üzere 10000 tona kadar 0 - - yapılan açık eksiltme suretiyle ihale 

-Yazıhanemizi aşağıdaki adrese na - = - Alôkadarlara ---= essesesi Müdürlüğüden : 

:E lan siparişlerde :müessesemiz fabrikaları sahasında vagon- = edileceğinden taliplerin % 7,5 mu -
:= da teslim kok kömürümüzün beher tonu 18.5 liradan satı- = vakkat teminat akçesi olan 210 lira 38 

§§ şa çıkarılmıştır. E: kuruşluk banka mektubu veya o mik= 2 - 10000 tondan fazla siparişlerde müessesemiz fahri- := tarda paranın Ankara defterdarlık 
:= kaları sahasında vagonda teslim tonu 18 liradan satılmak- =: veznesine yatırıldığına dair makbuz
- tadır. = lariyle birlikte yevmi ihale olan 30-9-= 3 - Alakadarların doğrudan doğruya Karabük'te mü· E: 939 tarihine rastlıyan cumartesi saat 
- essesemiz müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 4529) =: 11 de Ankara Cümhuriyet müddeiu-
- 14484 = mumlliğinde müteşekkil komisyona 

~ 111111111111111111it11111111111111111111111111m111111111111111111m11111 nW :~~a~:a~a:~~eil::~a~e ai::~a::i~ie!~:~ 
rin Cebecide cezaevi direktörlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
(4382) 14354 

- - Irak Sefaretinden : 

§ S ın mu·· ster·ııer·ım·ıze § : a y :_ Ankara'da Lozan meydanında kain 
: .:::J : Irak sefareti binası 4 Teşrinievel 1939 

E lzmit Kağrt Fabrikamız bütün E tarihine kadar müzayedeye konul· 
: : muştur. Talip olanların şeraiti öğren-

E Ambalaj' ka" g'"' ılları Mukavva = mek üzere Irak Sefaretine müracaat· : ; . ları. (4383) 14340 - -E çeşitlerini çıkarıyor Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
~ getirdiği için (TOPTAN) satışlarımızda büyük_ ~enzila~ ~aptık. § 
: fstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız ıstıfadenızdır. : - -- -- -~ M. Nedim İrengün: Yeni hal No. 1 • 59 ~ - -
: Telefon: 2246 2879 

:: 
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• TALAS o K u L u llllL. 
.:!1111 A M E R 1 K A N KAYSERİ = 
: 4 sınıflı ORTA derecede HAY AT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde E 
E Leyli (yemek yatmak v. s.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. : 

E lNGlLlZCE - SANAT 3417 : 
E:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ .. 

ULUS - 2-0. inci ytl. - No: 6509 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umum] Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

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

kil ettiğimizi sayın müşterilerimize = -bildiririz: Yenişehir, Meşrutiyet cad
desi, Konur sokak No. 3 Telefon: 
3357, Posta K. 1022, Giorgio Giras ve 
Osman Nebioğlu. 3397 

!LAN - İstanbul İthalat Gümrü -
ğünün 14817 sayı 22-9-1937 günlü be
yannamesiyle muamelesi yapılan B. 
A. O. markalı 30 balya jüt ipliğine ait 
49421 numaralı gümrük makbuzu ka
yıptır. Yenisi alınacağından eski mak 
buzun hükmü kalmadığını ilan eyle
riz. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
5083 

Zayi _ Ankara memurin ko.o~era 
tif şirketinin 1715 num~r~lı sahıbı .bu
lunduğum hisse senedım kaybettım 
Yenisini alacağımdan hükmü olmadı-
ğını bildiririm. Haydar Esat 

--- Toprak mahsulleri ofisinden : ------=: Bor ve Sarıoğla·n İstasyonlarında yaptırılacak anbarların := 
_ beton armesi için Jazımgelen demirler müteahhitlere Ofis § 
- tarafından maliyet fiyatı üzerinden verilecektir. -

~ Demirlerin bedeli, teslim mahalli, cins ve miktarları hak- § 
:= kında Ofisten şifahen malilmat istenecektir. ( 4583) 14543 § 
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Kiralık daire Kirahk 
Yenişehir Kocatepe'de İsmet İnönti Kaloriferli apartmanda bir ve. 

caddesi 69 Sait Aydoslunun evinde. 'k' d b·ı ı· h t b.l ya ı ı o a mo ı ye ı ya u mo ı -
dört oda, geniş balkon, banyo, mutbab . . · 
2 sofa .. ·ı~ yesız olarak kıralıktır. Aynı daı-ve muştemı atı ve her türlü 
konforu ha · k b h . rede satılık eşya da vardır. Yenİ· 

vı apısı ve a çesı ayrı 

çok kullanışlı bir daire kiralıktır. şehir - İsmet İnönü cad. Kızılır ~ 
Görmek için her gün saat 4 den 6 ya mak sokak 73. 1. daire. Meteoro • 

kadar, pazar günleri 10 dan 12 ye ka- loji Enst. karşısındaki köşede. 
dar. Tele~on 1995 3365 3384 

==============================:===========================================~ . 
YENi SİNEMALAR 

Bu Gece 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASINDA 

GÜNDÜZ !Kİ FİLM 
1 - ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

HAYDUTLAR ARASINDA 
2- DANSLAR DEVAM 

EDİYOR. 
Seanslar 

14.45 • 16.45 - 18.45 Gece 21 de 
~ ~ 

HALK 
TAMİRAT 

DOLA YISIYLE. 
BlR MÜDDET KAPALIDIR 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

YEN! StNEMADA 
MADAM DU BARİ 

sus' 
Bu Gece 

ATEŞ GECESİ 

Gündüz iki film 

1 - FRANSA İHTİLALİ 

2 - ATES GECESi 

Seanslar: 12 - 14 - 16 · 18 . 
Gece : 20.30 da 

8 U GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında saat 21 de T ALlH YILDIZI 


